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�شعب فوق املاء و بال زعيم

بع�ض ال�شعوُب رائعة ومثرية للده�شة حًقا، ومن هذه ال�شعوب، على 
ولكن  فح�شب،  امل��اء  على  يعي�شون  ال  فهم  باجاو،  �شعب  املثال،  �شبيل 
عاملنا،  يف  احلياة  منط  عن  البعد  كل  بعيًدا  حياة  منط  ا  اأي�شً لديهم 
م�شلمون،  اأغلبيتهم  وال��ب��اج��او  الطبيعة.  م��ع  ت��ام  وئ��ام  يف  ويعي�شون 
ب�غجر  بون  االإ�شالم والروحانية، و يلقَّ ويقوم دينهم على خليط من 
على  الباجاو  ويتغذى  موانئهم.  يف  البقاء  يطيلون  ال  الأنهم  البحر 
من  يجلبونها  التي  والفاكهة  ب���االأرز  غ��ذاءه��م   ويكّملون  االأ���ش��م��اك، 
االأدغال. وقاع الزورق اخل�شبي عند  الباجاو جمّهز بفتحة يفتحونها 
تبثها  ال��ت��ي  االأ����ش���وات  اإىل  وي�شغوا  امل���اء،  ب�شطح  اآذان��ه��م  لُيل�شفوا 
وبهذه  املحيط،  ق��اع  يف  تتفاعل  التي  الزلزالية  واحل��رك��ات  االأ�شماك 
تنبيه  و   2004 دي�شمرب  بت�شونامي  التنبوؤ  م��ن  متكنوا  الطريقة 
اأك��ر من جمرد  الباجاو  وال��زورق عند  املكان.  املوجودين يف  ال�شياح 
اإن��ه مكان للحياة، وجتب حمايته، الأن��ه عالمة هويتهم، فهم  ق��ارب، 

مينحون قوى خارقة للطبيعة لهذا القارب.
ا  ولكن ال��زوارق ال ُت�شنع فقط للتنقل يف البحار الهائجة، فهي اأي�شً
حلماية  ال�شيد،  مل��واق��ع  متاخمة  رك��ائ��ز  على  قائمة  �شغرية  م��ن��ازل 
يو�شع  اأي���ام،   3 �شن  من  واب��ت��داء  العا�شفة.  و�شول  مبجرد  اأنف�شهم 
الر�شيع يف املاء و�شرعان ما ي�شبح �شباًحا ماهًرا، والغوا�شون الكبار 
العمق، ولديهم معرفة  70 مرًتا يف  الغو�ض الأكر من  ي�شتطيعون 
االأ�شماك، حتى  ل�شيد  ا  اأي�شً الن�شاء  وتغو�ض  البيئة،  جيدة جًدا عن 
“باجاو” لي�ض له جن�شية، وهو يعي�ض بالقرب  وهن حوامل. و�شعب 
العامل،   يف  خريطة  اأي  على  تظهر  ال  بحرية  ق��ري��ة  يف  ب��ورن��ي��و  م��ن 

ويعي�ض كلًيا خارج العامل والزمن، دون مواقيت ودون روزنامة.

عنب بنكهة حلوى غزل البنات 
بداأت �شركة "اآ�شدا" ببيع نوع جديد من العنب االأخ�شر يت�شم مبذاق 
وال�شغار  الكبار  يحبها  التي  البنات  غ��زل  حلوى  م��ذاق  ي�شبه  حلو، 
اأ�شناف متعددة  بتجريب  اآ���ش��دا  �شركة  قامت  وق��د  ���ش��واء.   ح��د  على 
يف  اإنتاجها  مت  والتي  احللو،  ومذاقها  بنكهتها  املعروفة  الفاكهة  من 
مزارع اإ�شبانيا بعد �شنوات من التجارب.  ويقول مدير مبيعات العنب 
األ��ب��ريت��و غ��ول��دب��اك��ر، اإن ال��ه��دف م��ن وراء انتاج  اآ���ش��دا،  وال��ف��واك��ه يف 
باالإ�شافة  للزبائن،  خمتلف  �شيء  تقدمي  هو  العنب  من  النوع  ه��ذا 
واأ�شاف  احللو.   بطعمها  االأطفال  جتذب  �شحية  فاكهة  تقدمي  اإىل 
العامل الإنتاج  اأنحاء  غولدباكر: نحن نعمل مع مزارعني من جميع 
اأخرى  ب��اأن��واع  تطعيمها  يتم  التي  الفاكهة  من  امل��ذاق  حلوة  اأ�شناف 
الإ�شفاء نكهات رائعة عليها. نحن منر مبرحلة جديدة ومبتكرة من 

زراعة الفاكهة وميكننا تطوير اأ�شناف خمتلفة منها ب�شكل طبيعي.
الذي  اخل��وخ  م��ن  جديد  ن��وع  بتقدمي  اأي�شاً  ب���داأت  ال�شركة  اأن  يذكر 
يتميز بلونه االأحمر القاين ومذاقه احللو، عالوة على العنب بنكهة 

الفانيال، وفق ما ورد يف �شحيفة ديلي مريور الربيطانية. 

وظيفة ملربية اأطفال براتب 130 األف دوالر
اأعلنت عائلة بريطانية عن وظيفة �شاغرة ملربية اأطفال، براتب مغٍر 
ولكن  دوالر(،  األ��ف   130( ا�شرتليني  جنيه  األ��ف   100 اإىل  ي�شل 

ب�شرط واحد، وهو ال�شفر مع االأ�شرة ب�شكل دائم.
وتبحث عائلة مكونة من 6 اأف��راد، منهم 4 اأطفال بعمر عامني و5 
رات��ب مغر،  على  �شتح�شل  اأطفال  عاماً، عن مربية  و15  اأع��وام  و7 
و�شتتناول وجبات طعام فاخرة، يف مطاعم حا�شلة على جنمة مي�شالن 
العاملية، و�شتمنح فر�شة قيادة ال�شيارات الفاخرة التي متلكها االأ�شرة، 
تتمتع  واح��داً، حتى  �شرطاً  اأن هناك  اإال   .100 اإن��دي  بح�شب موقع 
لندن  االأ���ش��رة منزاًل يف كل من  امل��زاي��ا، حيث متلك  تلك  بكل  املربية 
تكون  اأن  املنا�شبة،  املر�شحة  وعلى  واأت��الن��ت��ا،  ت��اون  وكيب  وب��اب��ادو���ض 
على ا�شتعداد لل�شفر ب�شكل دائم بني هذه املدن. واالأمر يبدو طبيعياً 
اإىل االآن، ولكن االأمور ت�شبح اأكر �شعوبة، عندما تعرف اأن االأ�شرة 
ت�شافر 3 مرات كل اأ�شبوع يف كثري من االأحيان. واإىل جانب القبول 
بهذا ال�شرط، يجب اأن تكون املربية حا�شلة على �شهادة يف علم نف�ض 
الطفل، ولي�ض لديها اأطفال، واحلد االأدنى للخربة املطلوبة 15 �شنة 
على االأقل.  ويجب اأن متلك املر�شحة املنا�شبة للوظيفة احلد االأدنى 
من مهارات الدفاع عن النف�ض، ويف حال عدم توفرها، �شتقوم االأ�شرة 

بتقدمي دورة للمربية عل ح�شابها.
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مراهق يعي�ش بج�شد طفل ر�شيع 
يعي�ض فتى بريطاين بج�شد طفل ر�شيع، على الرغم من اأنه جتاوز الثالثة 
ع�شرة من العمر، وذلك ب�شبب حالة وراثية نادرة، مل يتمكن االأطباء من 

معرفة �شببها.
معه،  واللهو  مبداعبته  بالرغبة  ت�شعر  رمب��ا  باملز،  اأنغو�ض  ت�شاهد  عندما 
اعتقاداً منك اأنه طفل �شغري مل يتجاوز من العمر 3 �شنوات، لكن عمره 
احلقيقي اأكرب من ذلك بع�شر �شنوات على االأقل، حيث توقف منوه بعمر 
مبكر، ب�شبب �شذوذ نادر يف اأحد الكروموزومات، بح�شب �شحفة مان�ش�شرت 

اإيفننغ نيوز الربيطانية.
 250 تناول  اإىل  اأنغو�ض يرتدي مالب�ض طفل ر�شيع، وي�شطر  ي��زال  وال 
جرعة من الدواء اأ�شبوعياً ب�شبب حالته الغريبة. ويقول االأطباء اإن حالته 
الأن  ونظراً  م�شابهة،  حل��االت  االآن  حتى  �شجالت  توجد  وال  للغاية،  ن��ادرة 
احتمال االإ�شابة ال يتجاوز واحد لكل 7 ماليني، تعتقد والدة اأنغو�ض، اأنه 

الوحيد الذي يعاين من هذا املر�ض يف العامل.
فوزنه  اليوم  اأم��ا  كيلوغرام،   3 نحو  يبلغ  وزن��ه  ك��ان  اأنغو�ض،  ول��د  وعندما 
90 �شم تقريباً، وقد توقف عن النمو  13 كيلوغراماً، وطوله  ال يتجاوز 

متاماً، عندما كان بعمر 3 �شنوات.
الطفل  اأن  اإال  االإط��الق،  تفارقه على  التي ال  االبت�شامة  الرغم من  وعلى 
حيث  الق�شرية،  حياته  يف  ال�شحّية  التحديات  من  بالعديد  مر  ال�شجاع 
ل�شل�شة  ال�شحايا عندما كان بعمر �شنتني، وخ�شع موؤخراً  بالتهاب  اأ�شيب 
من العمليات اجلراحية، ملعاجلة م�شاكل يف جهازه اله�شمي. ويف احلقيقة، 
40 م��رة حتى  اأنغو�ض نف�شه حت��ت م�شرط اجل��راح��ني ح��وايل  فقد وج��د 
االآن، مبا يف ذلك حقن البوتوك�ض التي جلاأ اإليها االأطباء، لتقوية ع�شالته 
ت�شر  اأن��غ��و���ض،  اإىل  با�شتغراب  النا�ض  ينظر  ال��ذي  ال��وق��ت  ويف  ال�شعيفة. 
والدته على حماولة جعله يعي�ض حياة طبيعية قدر االإمكان، على اأمل اأن 

يتمكن الطب من ت�شخي�ض حالته يف امل�شتقبل، واإيجاد عالج منا�شب لها.

القر�ش واالإن�شان.. 
التاريخية" "اخلرافة 

اأن فكرة  ال��ق��ر���ض  ب��اأ���ش��م��اك  اأك����د خ��ب��ري 
متاما  خاطئة  فكرة  لالإن�شان  التهامها 
العظمى  ال��غ��ال��ب��ي��ة  واأن  دق��ي��ق��ة،  وغ���ري 
اإن�شانا  ت��ع�����ض  ال��ق��ر���ض مل  اأ���ش��م��اك  م��ن 
االإن�شان،  اللتهام  ت�شعى  وال  حياتها،  يف 
موقع  وال��ت��ق��ى  وواج��ه��ت��ه.  ت�����ش��ادف  اإذا 
بورغي�ض،  جورج  اإن�شايدر" مع  "بيزن�ض 
م��دي��ر ب��رن��ام��ج والي���ة ف��ل��وري��دا الأبحاث 
القر�ض، الذي اعترب اأن واحدة من اأكرب 
اخلرافات ب�شاأن اأ�شماك القر�ض اأنها تاأكل 
حلوم االإن�شان، وقال اإن ما يقرب من 95 
باملئة من اأ�شماك القر�ض مل تع�ض اإن�شانا 
اأبدا. واأو�شح بورغي�ض اأن االإن�شان يكون 
ما  امل��ي��اه،  داخ��ل  للقر�ض  منا�شب  بحجم 
منا�شبة.  فري�شة  اأن���ه  تظن  يجعلها  ق��د 
مالب�ض  ن�����رت�����دي  ع���ن���دم���ا  واأ��������ش�������اف: 
ن�شبه كثريا حيوانات  ال�شوداء،  ال�شباحة 
�شبع البحر، التي تعترب فري�شة رئي�شية 
الأ�شماك القر�ض. لكن بورغي�ض اأو�شح اأن 
االإن�شان لي�ض جزءا من البيئة البحرية، 
اإىل  البحرية  لذلك ال ت�شعى احليوانات 
التهامه الأنه بب�شاطة لي�ض من ال�شل�شلة 

الغذائية الطبيعية للمخلوقات املائية.
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كيف اختفت 32 األف 
قطعة اأثرية من م�شر؟
اأك����ر م��ن 32 األف  اأث����ار اخ��ت��ف��اء 
اآث��ار يف م�شر ج��داًل وا�شًعا،  قطعة 
لكافة  مو�شعة  ح�شر  عملية  عقب 
املتاحف على م�شتوى اجلمهورية، 
بت�شكيل  البع�ض  اإث��ره  على  طالب 
احل���ق���ائ���ق وفتح  ل��ت��ق�����ش��ي  جل���ن���ة 
حني  يف  ع�����اج�����ل�����ة،  حت����ق����ي����ق����ات 
االآث��ار جهات دولية  خاطبت وزارة 
للم�شاعدة يف ا�شتعادة تلك القطع 

التي مت تهريبها خارج البالد.
ال��دك��ت��ور اأمي���ن ع�����ش��م��اوي، رئي�ض 
اختفاء  اأكد  امل�شرية،  االآث��ار  قطاع 
من  اأث�����ري�����ة  ق���ط���ع���ة   32638
ع��ق��ب عملية  امل��ت��ح��ف��ي��ة،  امل���خ���ازن 
للوقوف  للمخازن  وا���ش��ع��ة  ح�شر 
ع��ل��ى ال��ن��واق�����ض وذل���ك ع��ل��ى مدار 
وهو  ال�شابقة،  ال�����ش��ن��وات  ع�����ش��رات 
اأث��ار ردود فعل برملانية غا�شبة  ما 
من قبل الذين حّملوا وزير االآثار 
اأن الربملان  اإىل  امل�شوؤولية، الفتني 
االأم���ر  ح��ي��ال  اأدوات������ه  �شي�شتخدم 
طالب  كما  لالنعقاد،  ع��ودت��ه  ف��ور 

البع�ض بفتح حتقيق عاجل.
اأ�شتاذ  ال�����ش��ع��ي��دي،  رح���اب  وق��ال��ت 
اإن االأمر  االآث��ار بجامعة القاهرة: 
دخول  ت��اري��خ  اإىل  ال��ع��ودة  يقت�شي 
للمخازن  االأث����ري����ة  ال��ق��ط��ع  ت��ل��ك 
امل�شوؤول عن ذلك، ومراجعة  ومن 
اأن  على  القطع،  ت�شجيل  �شجالت 
تو�شح وزارة االآثار تلك املعلومات 
تقرير  يف  وُت����درج����ه����ا  ب�����ش��ف��اف��ي��ة 

مف�شل.
ت�شريحات  يف  ال�شعيدي،  واأ�شارت 
نظام  اأن  اإىل  ن��ي��وز،  ب�������اإرم  خ��ا���ش��ة 
خمازن االآثار يف م�شر غري خا�شع 
لنظام مراقبة اإلكرتوين، مت�شائلًة 
ع��ن اإم��ك��ان��ي��ة ق��ي��ام امل��خ��ازن بعمل 
عام من عدمه،  اأو  �شهور  كل  جرد 
جرد  وج�����ود  ����ش���رورة  اإىل  داع���ي���ة 
�شنوي للمخازن للوقوف على عدد 

القطع املوجودة.
تلك  ت���ه���ري���ب  اأرج����ع����ت  ح����ني  ويف 
العاملني  اإه�����م�����ال  اإىل  ال���ق���ط���ع 
طرق  ل�شلك  يدفعهم  مما  ب��االآث��ار 
�شرورة   اإىل  دع���ت  ���ش��رع��ي��ة،  غ���ري 
اإعادة النظر يف نظام عمل املخازن 
املتحفية وحت�شني اأو�شاع العاملني 
لهم،  نف�شية  اخ��ت��ب��ارات  وعمل  بها 
وج����ود  �����ش����رورة  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
قاعدة بيانات خا�شة بوزارة االآثار 
الواردة  القطع  بت�شجيل  ت�شطلع 
اإمكانية تتبع  اإىل املخازن لت�شهيل 

القطع املفقودة وا�شرتجاعها.
تلك  اخ��ت��ف��اء  ال�شعيدي  واأرج��ع��ت 
الدوري  اجل��رد  غياب  اإىل  القطع 
قائلة: لي�ض من املعقول اأن يختفي 
االأثرية  ال��ق��ط��ع  م���ن  ال���ع���دد  ه���ذا 
ب�شرورة  م��ط��ال��ب��ة  واح�����دة،  دف��ع��ة 

اإ�شناد تلك املهمة جلهات عدة.

االبي�ض االأرز   1-
�شاحلاً  يبقى  اأن  ميكن  االأب��ي�����ض  االأرز  اأن  باحثون  وج��د 
اأو  باأكيا�ض  �شنة يف حال مت تخزينه   30 ملدة  لال�شتعمال 
ح��اوي��ات خالية م��ن االأوك�����ش��ج��ني وب��ح��رارة اأق���ل م��ن 40 
اأن االرز البني ال ي��دوم الأك��ر من  درج��ة مئوية، يف حني 

اأ�شهر.  6

الع�شل  2-
ُي��ع��رف ع��ن الع�شل ب��اأن��ه ال��غ��ذاء ال��وح��ي��د ال���ذي ميكن اأن 
تركيبته  ب��ف�����ش��ل  وذل����ك  ي��ت��ل��ف،  اأن  دون  ل���الأب���د  ي�شتمر 
الع�شل يف حاويات  بتخزين  وين�شح  ال�شحرية،  الكيماوية 

مغلقة ب�شكل جيد بعيداً عن الرطوبة.

امللح  3-
من  للعديد  حافظة  كمادة  طويلة  لقرون  امللح  ا�شُتخدم 
ومينع  االأطعمة  من  الرطوبة  يزيل  الأن��ه  االأطعمة  اأن��واع 
تعفنها، وعلى الرغم من اأن اإ�شافة اليود تقلل من العمر 
االفرتا�شي للملح، اإال اأنه ميكن اأن يبقى دون اأن يتلف ملدة 

ت�شل اإىل 5 �شنوات.

ال�شويا �شل�شة   4-
تختلف املدة التي ميكن اأن تبقى فيها �شل�شة ال�شويا قبل 
جميع  ويف  التجارية،  العالمة  بح�شب  للتلف  تتعر�ض  اأن 
يف  ج��داً  طويلة  لفرتة  ال�شويا  �شل�شة  ت�شتمر  االأح���وال، 
حال مل يتم فتح العبوة، وحتى بعد فتحها ميكن اأن ت�شتمر 

ل�شنوات يف الثالجة.

ال�ُشّكر  5-
اأن  لل�ُشّكر  ميكن  القائمة،  ه��ذه  يف  ال���واردة  البنود  كباقي 
ي����دوم ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة يف ح���ال مت ت��خ��زي��ن��ه داخ����ل عبوات 

حمكمة االإغالق بعيداً عن الرطوبة.

البقول املجففة  6-
باحثون يف جامعة  وج��د  ل���الأرز،  بالن�شبة  احل��ال  ه��و  كما 
�شاحلة  تبقى  اأن  ميكن  املجففة  البقوليات  اأن  برمنغهام 
لال�شتخدام بعد 30 �شنة يف حال مت تخزينها بالطريقة 

ال�شحيح.

النقي القيقب  �شراب   7-
البقاء  على  بقدرة  النقي  القيقب  �شراب  يتمتع 
وذلك  ل��ل��ت��ل��ف،  ي��ت��ع��ر���ض  اأن  دون  ط��وي��ل  ل��وق��ت 
بف�شل قدرته على مقاومة منو اجلراثيم، ويقول 

لالأبد  يبقى  اأن  ميكن  ال�شراب  ه��ذا  اإن  الباحثون 
بال�شكل  تخزينه  مت  اإذا  الع�شل  �شاأن  ذل��ك  يف  �شاأنه 

ال�شحيح.

املجفف احلليب   8-
على الرغم من اأن طعم احلليب املجفف اأقل جودة من 

احلليب الطازج، اإال اأنه يتميز بقدرته على البقاء دون اأن 
وتخزينه  نقله  ال�شهل  من  اأن  كما  طويلة،  لفرتات  يتلف 

يف املنزل.

املقطر االأبي�ض  اخلل   9-
ي�شتخدم اخلل االأبي�ض املقطر الإ�شافة نكهة مميزة على 
تعقيم  يف  ا�شتخدامه  ميكن  ال��وق��ت  نف�ض  ويف  ال�شلطة، 
االأبي�ض بقدرته على  ذل��ك، ويتميز اخلل  اجل��روح وغري 

البقاء ل�شنوات طويلة دون اأن يتعر�ض للتلف.

الذرة ن�شاء   10-
ن�شاء الذرة اأي�شاً من االأطعمة التي ميكن اأن حتافظ على 
اأن يتم تخزينها  جودتها لفرتة طويلة من الزمن �شرط 

ب�شكل جيد وبعيداً عن الرطوبة واحلرارة.

حفظ الغذاء: 
اأ���ش��ك��ال تكيف االإن�����ش��ان م��ع البيئة م��ن اأجل  ه��و اأح��د 
ال��غ��ذاء ال  اأن  االأزل  االإن�����ش��ان منذ  وج��د  البقاء، حيث 

يتوافر على مدار العام ب�شكل مت�شاوي، والحظ اأنه مير 
ب�شكل متكرر مبراحل من اجلوع والقحط واجلفاف خالل 
ال��غ��ذاء من التلف  ال��ع��ام، وم��ن هنا ج��اءت الفكرة حلفظ 
لفرتة طويلة، الأ�شابيع اأو ل�شهور حتى يكون خمزوناً يتم 

ا�شتهالكه يف فرتات اجلوع و�ُشح الطعام. 
يبداأ الغذاء النباتي بالتحلل فوراً فور ح�شاده اأو ِقطافه، 
كما يبداأ الغذاء احليواين كذلك بالتحلل فور ذبح احليوان 
اأو فور حلب البقرة مثاًل، فكان احليوان الذي ُيذبح يجب 
اأن يوؤكل مبا�شرًة قبل اأن يف�شد حلمه، بفعل عوامل رطوبة 

ت�شاعد  التي  العوامل  اجل��و وغريها من  وح���رارة  ال��ه��واء 
على منو البكترييا وحتلل الغذاء، وكان املح�شول الزراعي 
يجب اأن يوؤكل فور ح�شاده قبل اأن يذبل ويبداأ بالتحلل، 
وامل�شكلة التي كانت تواجه االإن�شان اأنه يكن يجد ما ياأكله 
اأو يوجد  يف الفرتات التي مل يوجد بها حيوانات لل�شيد 
بها حما�شيل جاهزة للح�شاد، فجاءت احلاجة اإىل اإيجاد 
الزمن حتى حني  الغذاء خلزنه لفرتة من  طرق حلفظ 

ا�شتهالكه دون اال�شطرار اإىل ا�شتهالكه مبا�شرة.

يحاول البع�ض تخزين املعلبات وبع�ض اأنواع االأطعمة املجمدة ال�ستخدامها عند 
احلاجة، اإال اأن هذه االأطعمة لها فرتة �سالحية حمددة تف�سد بعد انتهائها، 
لذلك ال بد من تخزين اأنواع اأخرى من املاأكوالت، حت�سبًا لظروف طارئة ي�سعب 

معها الو�سول اإىل املتاجر ل�سراء االأطعمة.
اأنف�سهم  ويف بع�ض احلاالت، مثل احلروب والكوارث الطبيعية، يجد كثريون 
احلياة،  قيد  على  تبقيهم  التي  االأ�سا�سية  االأطعمة  �سراء  على  قادرين  غري 

لذلك يقدم موقع بيزن�ض اإن�سايدر، اأهم االأطعمة التي يجب اأن تكون متوفرة 
يف املنزل بلحظات الطوارئ:

ال ترموا ق�شور االأنانا�ش... 
فوائدها رائعة!

فاكهة  اأّن  ف��ي��ه  ����ش���ّك  ال  مم���ا 
بالفيتامينات  غنية  االأن��ان��ا���ض 
ق�شورها  اأّن  اإال  وال����ف����وائ����د 
ف���ق���د تبني  اأي���������ش����اً.  م���ف���ي���دة 
ق�شور  اأّن  ع��دي��دة  اأب��ح��اث  بعد 
مع  امل��ي��اه  يف  املغلية  االأن��ان��ا���ض 
ميكن  الفاكهة  ل��ب  م��ن  قطعة 
اغلوا  االإن�شان.  تعزز �شحة  اأّن 
ه�����ذه امل����ي����اه وات����رك����وه����ا حتى 
والتمتع  ل�شربها  قلياًل  ت��ربد 

بالفوائد التالية:
االأنانا�ض  ق�شور  �شاي  ي�شاعد 
واالأمل  االن����زع����اج  ت��خ��ف��ي��ف  يف 

الذين  ال�شرطان  مر�شى  ع��ن 
يخ�شعون للعالج الكيميائي.

تورم  ال��ع��ظ��ام،  ه�شا�شة  ل��ع��الج 
ا�شربوا  واالل��ت��ه��اب��ات  املفا�شل 

هذا ال�شائل يومياً.
عد�شة  اإع����ت����ام  م����ن  ل���ل���وق���اي���ة 
التقدم  ع��ن  ينتج  ال���ذي  ال��ع��ني 
ال�شمنة،  ال��ت��دخ��ني،  ال�����ش��ن،  يف 
ارتفاع �شغط الدم وال�شكري... 
لغناه  ال�������ش���راب  ه����ذا  ُي�����ش��اه��م 
ب������امل������ع������ادن وال���ف���ي���ت���ام���ي���ن���ات 
على  احل���ف���اظ  االأ����ش���ا����ش���ي���ة يف 

الب�شر.

حفظها  ميكن  اأطعمة   10
ل�شنوات دون اأن تتلف
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�ش�ؤون حملية

برعاية حممد بن زايد وح�سور �سعيد بن طحنون

ماآثر زايد �شمن احتفالية باليوم العاملي للعمل االإن�شاين نظمته جمعية االإمارات لالإيجابية وال�شعادة بالعني

العليا الدرا�سات  يف   120 و  البكالوريو�ض  مرحلة  يف  وطالبة  طالبًا   9264

بدء العام الدرا�شي اجلديد يف جامعة زايد  باأعداد طالبية متزايدة

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد حامد:

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبو ظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
اآل  طحنون  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  م��ع��ايل  �شهد  امل�شلحة، 
االإن�شاين  للعمل  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  االح��ت��ف��ال   ، ن��ه��ي��ان 
الذي اأقيم باملبنى الهاليل بجامعة االإمارات ونظمته 
يراأ�شها  التي  وال�شعادة  لالإيجابية  االإم���ارات  جمعية 
ال�شيخ  بح�شور  الكعبي،  م��ب��ارك  اهلل  عبد  امل�شت�شار 
حممد بن خليفة بن �شخبوط اآل نهيان وال�شيخ �شامل 
بن ركا�ض العامري وجمع من اأبناء مدينة العني ممن 
موؤ�ش�ض  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ع��ا���ش��روا 
الدولة منذ اأن كان ممثال للحاكم يف املنطقة ال�شرقية 
ليوا�شل م�شرية العطاء لتكون اأوىل اإجنازاته بعد اأن 
تويل مقاليد احلكم يف البالد هو اإعالن دولة االحتاد 
اأن ياأخذ مكانته  اأرادت لهذا االحتاد  مب�شاركة قيادات 

التي تليق به بني االأمم.
بداية  يف  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  وق���ال 
تد�شينه لهذه الفعالية التي اتخذت من زايد االإن�شان 
ال�شيخ زايد هي بحر من العطاء  اأن ماآثر  عنوانا لها 

الذي ال ين�شب .
م�شريا اإىل اأن زايد املوؤ�ش�ض ا�شتطاع بفطرته وعبقريته 
اأمة  االإم����ارات  م��ن  يجعل  اأن  اجلميع  لها  �شهد  ال��ت��ي 
اأبناوؤها لتاأخذ مكانتها التي تليق بها بني  يفتخر بها 
اأمم العامل واأ�شار ال�شيخ �شعيد اإىل اأن العمل االإن�شاين 
ال���ذي ي��ت��م االح��ت��ف��ال ب��ه يف ي��وم��ه ال��ع��امل��ي ك���ان جزءا 
اأبناء  بها  ثقافة يفتخر  اأ�شبحت  زاي��د حتى  من حياة 
االإمارات ويعملون على اإثرائها لي�ض فقط يف حميط 
الدولة ولكن امتد اإىل العامل لت�شبح االإمارات رائدة 

يف العمل االإن�شاين.
الكعبي  م��ب��ارك  اهلل  عبد  امل�شت�شار  ق��ال  جانبه  وم��ن 
وال�شعادة منظمة  االإم��ارات لاليجابية  رئي�ض جمعية 

اأن دولة االإم��ارات عقدت اتفاقا عنوانه  هذه الفعالية 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  وقعه  "التميز" 
موؤ�ش�ض الدولة و�شار على نهجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اآل نهيان رئي�ض الدولة ، حفظه اهلل،  خليفة بن زايد 
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  وب��دع��م 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل 
اآل  حاكم دبي و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
االأعلى للقوات  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد 

االإم��ارات موؤكدا على  ال�شمو حكام  واأ�شحاب  امل�شلحة 
اأن اأب��ن��اء االإم�����ارات ي��ج��وب��ون ال��ع��امل م��ن اأج���ل اإغاثة 
امل�شت�شار  واأع��ل��ن  للمحتاج-  ال��ع��ون  وت��ق��دمي  امللهوف 
عنوانها  ال��ت��ي  االح��ت��ف��ال��ي��ة  ه���ذه  اأن  الكعبي  ع��ب��داهلل 
امل�شرية  لتتوا�شل  للعهد  االإن�شاين هي جتديد  العمل 
التي بداأها زايد املوؤ�ش�ض- ودعا امل�شت�شار عبد اهلل اإىل 
زيادة م�شاحة العطاء والعمل االإن�شاين و�شحذ الهمم 
والعمل بروح الفريق ليتاأكد للجميع اأن "عيال زايد" 

لديهم الكثري من اأجل خدمة الب�شرية.
نهيان  اآل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  اأدار  وق���د  ه���ذا 
جمل�شا �شمن االحتفالية  �شارك فيه العديد من اأبناء 
حتدث  حيث  املوؤ�ش�ض  زاي��د  عا�شروا  الذين  االإم���ارات 
واأ�شبحت   زاي��د  حققها  التي  االإجن����ازات  ع��ن  اجلميع 
اإرثا يفتخر به كل مواطن بل يفتخر به العامل واأ�شار 
التى  زاي���د  اإجن����ازات  اأن  اإىل  ا�شتثناء  وب���دون  اجلميع 
اأ�شبحت ملئ العامل- ومل ين�شي معايل ال�شيخ �شعيد 
بن طحنون اآل نهيان �شمن املجل�ض ال�شعب القطري 
القيادة  اأن  وق���ال  االإم������ارات  الأب��ن��اء  �شقيق  ه��و  ال���ذي 
القطرية جانبها ال�شواب يف كل اأفعالها حتى اأ�شبحت 
يف عداء مع اأبناء قطر اأنف�شهم ولي�ض اأبناء دول اخلليج 
اأنف�شهم  اأن حكام قطر �شلموا  العربي وحدهم- وقال 
هوؤالء  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  امل�شلمني  ل���الإخ���وان  ورق��اب��ه��م 
االأخ��وان هم اإخ��وان االإج��رام  وال�شر وجميع اأفعالهم 
ت�شري اإىل هذا- واأ�شاف اأننا نتطلع اإىل اأن تعود القيادة 
القطرية اإىل �شوابها ليكون جمل�ض التعاون اخلليجي 

هو احل�شن الدافئ الذي تلجاأ اإليه.
ال�����ش��ع��ادة فاطمة  ���ش��ف��رية  وحت���دث���ت يف االح��ت��ف��ال��ي��ة 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  برعاية �شاحب  الدربي م�شيدة 
ال�شيخ  وح�����ش��ور  الفعالية  ل��ه��ذه  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�شعيد بن طحنون اآل نهيان وقالت من املهم اأن يكون 
هذا اليوم الذي تقام فيه االحتفالية حافزا مل�شاعفة 
والب�شرية  املجتمع  خدمة  اأج��ل  من  االإن�شاين  العمل 

ب�شكل عام.
بن  �شعيد  ال�شيخ  م��ع��ايل  ق��ام  االحتفالية  نهاية  ويف 
الكعبي  اهلل  عبد  امل�شت�شار  يرافقه  نهيان  اآل  طحنون 
العمل  يف  هام  دور  لها  كان  التي  ال�شخ�شيات  بتكرمي 
االإن�شاين اإ�شافة اإىل تكرمي امل�شاركني يف املجل�ض الذي 
ت��ن��اول م��اآث��ر زاي���د يف العمل االإن�����ش��اين- وم��ن جانبه 
ملعايل  اجلمعية  درع  الكعبي  اهلل  عبد  امل�شت�شار  ق��دم 
ال�شيخ �شعيد بن طحنون تقديرا لدوره يف دعم العمل 

االإن�شاين الذي هو جزء  من ثقافة اأبناء االإمارات .

•• اأبوظبي – الفجر

العام  بدء  زاي��د مع  اأم�ض يف جامعة  الدرا�شة  انتظمت 
ان�شم  ح��ي��ث    2018  2017- اجل���دي���د  اجل��ام��ع��ي 
اإىل  البكالوريو�ض  مرحلة  يف  وطالبة  طالباً   9264
فرعيها يف كل من اأبوظبي ودبي، بينهم 2764 طالباً 
وطالبة جدد قادمون اإليها من املرحلة الثانوية، منهم 
يف فرع اأبوظبي 1295 طالبة و437 طالباً ويف فرع 
دبي 1032 طالبة. وما تزال اأعداد الطلبة اجلدد يف 
تزايد م�شتمر، حيث تتوا�شل عملية القبول والت�شجيل 

حتى نهاية االأ�شبوع احلايل.
اإىل ذلك، ان�شم مائة وع�شرون طالباً وطالبة جدداً من 

املواطنني والوافدين اإىل قافلة طلبة الدرا�شات العليا 
العام،  لهذا  االأول  الدرا�شي  الف�شل  يف  زاي��د  بجامعة 
حيث التحقوا ب�شتة برامج للماج�شتري يف تخ�ش�شات 
ال��رتب��ي��ة يف  "ماج�شتري  ه���ي:  ال���ربام���ج  ع����دة، وه����ذه 
يف  ال��رتب��ي��ة  م��اج�����ش��ت��ري  واالإدارة،  ال��رتب��وي��ة  ال��ق��ي��ادة 
التمويل،  ال��ع��ل��وم يف  وم��اج�����ش��ت��ري  وال��ت��ع��ل��م،  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ماج�شتري االإدارة يف االأعمال الدولية، ماج�شتري االآداب 
يف الدرا�شات الق�شائية، ماج�شتري االآداب يف الدرا�شات 
الق�شائية - اجلي�ض.  وبان�شمام هوؤالء الطلبة اجلدد 
اإىل الدار�شني احلاليني ي�شبح اإجمايل عدد الدار�شني 
اإجمايل  500 طالب وطالبة.  ويبلغ  املرحلة  يف هذه 
منذ  العليا  ال��درا���ش��ات  م��ن  ت��خ��رج��وا  ال��ذي��ن  الطلبة 

انطالقها يف جامعة زايد عام 2000 نحو األفي طالب 
يف  ا�شتقبال  حفل  اخل��ري��ج��ني  مكتب  واأق����ام  وط��ال��ب��ة. 
العام،  ه��ذا  اجل��دد  للطلبة  باأبوظبي  اجلامعي  احل��رم 
ت�شمن برناجماً لالإر�شاد االأكادميي، ا�شتهلته الدكتورة 
ماريلني روبرت�ض نائب مدير اجلامعة بكلمة ترحيبية 
اأكدت خاللها اأن جامعة زايد طرحت خالل م�شريتها 
اإىل  وتهدف  عاملي  باعتماد  حتظى  للماج�شتري  برامج 
قادرين  ناجحني  ق��ادة  اإىل  املتميزين  املهنيني  تطوير 

على املبادرة واالإجناز واالإبداع يف ميادين اأعمالهم.
ت��وف��ري م�شارات  اإىل ح��ر���ض اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى  واأ����ش���ارت 
اأكادميية وبحثية لطلبة الدرا�شات العليا تتيح لهم من 
جهة رفع م�شتوى تطلعاتهم يف جماالت البحث العلمي 

وزيادة اأن�شطتهم يف جمال الن�شر االأكادميي، ومن جهة 
اأخرى تعزيز مواقعهم يف �شوق العمل وتنمية كفاءاتهم 
وقدراتهم املعرفية مبا يواكب التطورات املت�شارعة يف 
التفوق  م�شارات  االنطالق يف  وي�شاعدهم على  العامل 
واخلدمة  الوطنية  بالهوية  االعتزاز  وينمي  والتميز، 
املجتمعية يف نفو�شهم ويوؤهلهم للم�شاركة بفعالية يف 

م�شرية التنمية الإماراتنا العربية املتحدة الغالية. 
عميد  جابلون�شكي  �شيت  ال��دك��ت��ور  ق��دم  جانبه،  وم��ن 
على  القائمون  واالأ�شاتذة  باجلامعة  العليا  الدرا�شات 
حول  تعريفية  عرو�شاً  ال�شتة  التخ�ش�شية  ال��ربام��ج 
امل�شتقبلي الذي يعود  التف�شيلية، واالأثر  مو�شوعاتها 

على دار�شيها بعد تخرجهم.

خالل الن�سف االأول من عام 2017

العربية  اللغة  يتعلمون  منت�شبا   1385
للناطقني بغريها يف زايد للثقافة االإ�شالمية 

•• العني - الفجر

ا�شتقطب برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف دار زايد للثقافة 
االإ�شالمية  خالل الن�شف االول من العام اجلاري 1385 منت�شبا وذلك 
وقد   ، وعجمان  باأبوظبي  واأف��رع��ه��ا  العني  مبدينة  الرئي�شي  مركزها  يف 
ا�شتطاع 986 منت�شب خالل الن�شف االأول من عام 2017 انهاء جميع 
امل�شتويات التعليمية املقررة �شمن م�شار التوا�شل ال�شفوي وم�شار الثقافة 
االإ�شالمية. واأ�شارت الدكتورة ن�شال حممد الطنيجي املدير العام لدار زايد 
للثقافة االإ�شالمية اإىل اأن برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 
الدار  �شممت  حيث  ال��دار،  عمل  عليها  يقوم  التي  الرئي�شية  الربامج  من 
برناجماً تعليمياً ي�شمن االلتزام مبعايري الكفاءة اللغوية ويخدم املهتدين 
يف  والراغبني  االإ�شالمية  بالثقافة  واملهتمني  للربنامج  املنت�شبني  اجل��دد 
التعاي�ض بني خمتلف  ن�شر ثقافة  اإىل  اأي�شا  ، ويهدف  العربية  اللغة  تعلم 
املعريف  وال��ت��ب��ادل  للتحاور  اأو���ش��ع  اآف���اق  لفتح  بالدولة  امل��وج��ودة  اجلاليات 
بالعربية من  الناطقني  اأكرب �شريحة ممكنة من  التوا�شل مع  من خالل 
الدار�شني  املنت�شبني  بتاأهيل  الربنامج  هذا  يهتم  كما  واملهتدين،  املهتمني 
من املهتدين واملهتمني لالندماج يف جمتمع دولة االإمارات العربية املتحدة 
والتعرف على تراثه مما ينعك�ض اإيجابيا على اأدائهم يف العمل.    واأ�شافت 
الطنيجي باأن الربنامج ي�شاهم يف تعزيز مناخ الو�شطية واالعتدال وغريها 
والتعارف  وامل��ودة  املحبة  اأوا�شر  وتقوية  الدولة،  يف  االإ�شالمية  القيم  من 
وجتنب التع�شب، وتقدمي القدوة احل�شنة يف ال�شلوك واالأخالق، من خالل 
تفعيل اأ�شلوب احلوار احل�شاري بني اأبناء االأديان والثقافات املتنوعة وتكون 
اللغة العربية هي لبنة هذا احلوار و�شمان تر�شيخ قيم التفاهم واالحرتام 
املهتمني  وتعريف  معانيها،  باأعمق  الت�شامح  ر�شالة  ون�شر  بينهم،  املتبادل 
برنامج  دورات  اأن عدد  بالذكر  . اجلدير  باالإ�شالم على حقيقته وجوهره 
الن�شف  خالل  تنفيذها  مت  والتي  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم 
49  دورة يف  2017 يف املركز الرئي�شي قد بلغ  االأوىل من العام اجلاري 
املركز الرئي�ض مبدينة العني و 35 دورة يف فرع اأبوظبي و 34 دورة يف فرع 
عجمان مبجموع  118  دورة ، وقد بلغت ن�شبة الر�شا العام عن الربنامج 

من قبل املنت�شبني %84 خالل الن�شف االأول من العام اجلاري .

جناح حديقة احليوانات بالعني يف اأر�شفة 4500 
وثيقة وطنية و معلومة يعود تاريخها لعام 1973 

••  العني –الفجر

4500 وثيقة و معلومة يعود  اأر�شفة  جنحت حديقة احليوانات بالعني يف 
اأقدمها لعام 1973 �شمن مركزها الإدارة الوثائق الذي يعد مرجعاً وطنياً 
عبيد  �شيف  وذك��ر   . االإم���ارات  لدولة  الوطني  االأر�شيف  معايري  مع  يتوافق 
اإن مركز   : بالعني  احل��ي��وان��ات  االأر���ش��ف��ة يف حديقة  ق�شم  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري 
به  تزخر  ما  جميع  وحفظ  جمع  االأوىل  بالدرجة  ي�شتهدف  الوثائق  اإدارة 
احلديقة من اإرث يري املنظومة الوطنية التاريخية و ي�شكل حموراً اأ�شا�شياً 
دور  من  احلديقة  توؤديه  ملا  نظراً   ، عام  ب�شكل  املنطقة  يف  البيئي  لالأر�شيف 
فاعل يف تر�شيخ القيم البيئية التي دعمها املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان ، ما يجعلنا يف م�شاف املوؤ�ش�شات الوطنية الداعمه 
للح�شور االإماراتي على ال�شاحة العاملية. و اأ�شار : لقد اأثبتت االأربع االف و 
خم�شمائة وثيقة التي مت ر�شدها حتى االآن ما تتميز به حديقة احليوانات 
بالعني منذ اإن�شائها من موروث غني و نادر ميثل مرجعاً ح�شرياً ي�شم جزًء 
كبرياً من تاريخ مدينة العني و اإمارة اأبوظبي و الدولة عموماً ، فمقتنيات 
اإليها من قبل  الرجوع  الوثائق تعد ثروة وطنية ثقافية ميكن  اإدارة  مركز 
املخت�شني و املوؤ�ش�شات و املعنيني ، مع االأخذ باالعتبار �شرية املغفور له باإذن 
اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان مع حديقة احليوانات بالعني و 
حلمه الكبري يف اإن�شائها لتحقيق الهدف العاملي من حفظ الف�شائل و االأنواع 
املهددة باالنقرا�ض وتعزيز امل�شاحات اخل�شراء و حماية التنوع البيولوجي 
. واأ�شاف الظاهري : لقد حر�شنا من خالل مركز اإدارة الوثائق على اإن�شاء 
مرفق رفيع امل�شتوى ي�شتهدف اإدارات واأق�شام احلديقة يف جوانب خمتلفة مثل 
�شوؤون التمويل واملوارد الب�شرية و معلومات احليوانات والعمليات وخدمات 
و  الداخلية  واملرا�شالت  واملدفوعات  والنقليات  واملالية  وامل�شرتيات  امل�شاندة 
اخلارجية والتعاميم االإدارية و بيانات الزوار واملخازن وامل�شتودعات وغريها 
ر�شمياً حلديقة  ت��ع��ود ملكيتها  ال��ت��ي  وال��ورق��ي��ة  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��وث��ائ��ق  م��ن 
ا�شتخدامها عند  و  اإليها  العودة  اأحقية  االإدارات  بالعني مع منح  احليوانات 
احل��اج��ة وف��ق خ��دم��ة اال���ش��رتج��اع ال��ت��ي ي��وف��ره��ا امل��رك��ز. وتت�شمن مراحل 
امل�شروع اإغالق امل�شتندات بعد اأن ينتهي ا�شتخدامها امل�شتمر من قبل االإدارة، 
ت�شجيلها  و  املرجعي  الرقم  منحها  و  ت�شميتها  و  �شوئياً  م�شحها  ثم  من  و 
خم�ض  بعد  اأبوظبي  يف  الوطني  االأر�شيف  مركز  اإىل  النقل  قبل  تخزينها  و 

�شنوات من توثيقها وفقاً للقانون االحتادي رقم 7 لعام 2008 . 



اأهاًل بكم يف عامل الطفولة
لناأخذ هذه احلالة مثاًل: لدينا طفل يف طور النمو. منذ 
ت��اأخ��ري. وفقاً  تلبية رغ��ب��ات��ه م��ن دون  اع��ت��اد على  والدت����ه، 
لعلماء النف�ض، ي�شعر االأطفال، يف �شن مبكرة جداً، باأنهم يف 
اأو  اأنهم حني يرغبون يف �شيء،  موقع ال�شلطة. فيتخّيلون 
يفكرون باأمٍر ما، يح�شلون عليه فوراً. لكّن وقت )الدالل( 
الكالم،  امل�����ش��ي،  تعّلم  الطفل  على  االن��ت��ه��اء:  على  يو�شك 

عادات النظافة، وهي اأمور تطبع دخوله اإىل حياة جديدة.
التي  امل��رح��ل��ة اجل��دي��دة �شمن احل���دود  الطفل  ي��واج��ه 

ير�شمها له االأهل وتلك التي يفر�شها عليه ج�شمه.
18 ���ش��ه��راً و3 ���ش��ن��وات، ي��ب��داأ الطفل  ب��ني ع��م��ر 

الذي  ال��ع��م��ر  اإن���ه  ح��اج��ت��ه:  بق�شاء  بالتحكم 
)اق�ِض  جملة  وت���ك���راراً  م����راراً  فيه  ي�شمع 

اأّم��ك(، لكنه  حاجتك يف احلّمام لُت�شِعد 
بهذه  ذل���ك!(.  اأري���د  ال  )ال،  يجيب: 

بنف�شه،  التحّكم  يتعّلم  الطريقة، 
اأواًل  باجل�شم  مي��ّر  االأم���ر  وك���اأن 

العقل.  اإىل  ي�����ش��ل  اأن  ق���ب���ل 
حدود  الطفل  يكت�شف  ح��ني 

نف�شه  يف  يكت�شف  ج�شمه، 
ط��اق��ات ج���دي���دة. وحني 
ي������درك م����ا ي��ح��ي��ط به، 
حتديد  اإىل  ���ل  ي���ت���و����شّ

مكانته يف هذا املحيط.

لبناء  منه  بّد  ال  رف�ض 
ال�سخ�سّية

ال ب���ّد م��ن اخ��ت��ب��ار ما 
الطفل  ب���ه  مي����ّر 

انزعاج  م���ن 
وف�����ه�����م 

اأُُطر حياته. وفقاً للخرباء،  الفر�ض التي يقابلها لتحديد 
يعتاد الطفل على ا�شتئثار )كامل ال�شلطة(، وحني يالحظ 

اأن ذلك مل يعد نافعاً، يغ�شب ويتمّرد.
الرف�ض طريقة لقيا�ض احلدود التي ير�شمها االأهل. تعني 
م���ع���رف���ة ه���ذه 

احلدود اإدراك امل�شموح واملمنوع، املمكن وامل�شتحيل. ال خطر 
يف اأن يت�شّلح الطفل بكلمة )ال( يف �شن الثالثة اأو الرابعة، 
وال داعي للقلق من نزعته اإىل ارتكاب النزوات اأو اّدعاء عدم 
�شماع تعليمات االأهل. بهذه الت�شّرفات، ال خطر على قدرة 
الذي  اأوالده���م وال على احل��ّب  ال�شيطرة على  االأه��ل على 
يت�شاطره االأهل معهم. من خالل فر�ض احلدود تدريجّياً 
على الولد ال�شغري، يتمّكن هذا االأخري من اكت�شاف مكانته 
التحرر  النجاح يف  اّدع���اء  اأح��د ميكنه  ال��ع��امل. ال  يف 
اأن  يجب  والقوانني.  واملعايري  القواعد  من  الكّلي 
يتعّلم الولد يف �شن مبكرة اأّن احلياة االجتماعّية 

تخ�شع ملعايري على م�شتويات خمتلفة.
املدر�شة  ق���وان���ني  ت��دري��ج��ي��اً  ال��ط��ف��ل  ي�����ش��ت��وع��ب 
وعالقته مع االآخرين ومع نف�شه اأي�شاً من خالل 
القوانني املفرو�شة عليه �شمن اإطار االأ�شرة. اأما 
االمتناع عن فر�ض احلدود، فيجعل الطفل يظّن 
ما  �شرعان  لكن  رغبته...  بح�شب  ي��دور  العامل  اأّن 
على  ذل��ك  ويح�شل  م�شتحيل،  االأم���ر  اأّن  يكت�شف 
ح�شاب حالته النف�شّية. هكذا، تزداد قوة �شقوطه من 

عر�ض ال�شلطة.

مرحلة ي�سعب فيها التفاو�ض 
امل�شتقبلّية،  الطفل  حلياة  اإذاً  ���ش��رورّي  الرف�ض 
لكن ما العمل خالل ذلك؟ يتعب االأهل تدريجياً 
مع  التعامل  كيفية  يف  احل��رية  ت�شيبهم  اأن  اإىل 
اأوالدهم، في�شعرون باخلوف من فقدان حّبهم. ماذا 
ُيَطْمِئن  لو ا�شتمّر هذا الو�شع طوال فرتة الطفولة؟ 
علماء النف�ض اإىل اأّن هذه احلالة ال تدوم طوال فرتة 

الطفولة اإذا عرف االأهل كيفّية تدّبر االأمور. 

ثمة طرق كثرية للتعامل مع امل�سكلة 
باإمكان االأهل اأن يت�شاركوا اللعب مع اأطفالهم مثاًل! 
اأن تخربه  اأال يرغب الطفل يف اال�شتحمام؟ ميكن 
اأمه باأنهما �شيذهبان اإىل البحر حيث �شيواجهان 
امل��راوغ��ة! على االأهل  اإن��ه نوع من  موجة كبرية، 
اأن يحافظوا على هدوئهم يف مواقف مهّمة من 
خالل التخفيف من حّدة امل�شكلة التي قد ت�شّبب 
خ���الف���اً. وم���ن واج��ب��ه��م حت��دي��د م��ا ه��و جوهرّي 

والت�شاهل يف اأمور اأخرى اإذا دعت احلاجة.
حتى لو �شعروا ب�شيء من اال�شطراب، عليهم تعّلم 
بالرف�ض  ومواجهتها  ال��ن��زوة  على  ال��ت��ع��ّرف  كيفّية 
القاطع، اأو على العك�ض، التنازل من وقٍت الآخر حني 

يتعّلق االأمر باأمور ب�شيطة.
وقٍت  م��ن  بالن�شر  بال�شعور  للولد  ال�شماح  خ��الل  م��ن 
الآخر، يخترب رغبته وقدرته على احل�شول على ما يريده 
فعلّياً. يف هذه الظروف، من ال�شروري اأن يدور كّل �شيء يف 

جوٍّ من الهدوء، على االأقّل حتى مرحلة املراهقة!

املراهقة، والدة جديدة!
يكت�شب الطفل اأثناء منّوه املعايري ال�شائدة يف العامل الذي 
م�شّقة  لكّن  االجتماعّية.  احلياة  معايري  منها  فيه،  يكرب 
نف�شه  ي��ج��د  اإذ  امل��راه��ق��ة:  م�����ش��ارف  ع��ل��ى  تنتظره  ج��دي��دة 
اأّن  اخل��رباء  يف�ّشر  حوله.  ما  بكّل  الت�شكيك  على  جمبوراً 
فيها  تن�شط  اإىل مرحلة  ي�شل  ال�شاب،  املراهق  بل  الطفل، 

ج�شمه.  يف  كاماًل  حت��ّواًل  يخو�ض  كونه  اجلن�شّية،  احلياة 
عرفاها  اأن  ي�شبق  مل  احتماالت  الفتاة  كما  ال�شبي  يواجه 
الذي كان يتحّكم  اأّن اجل�شم  املراهق  املراهقة، فيفّكر  قبل 
به يبدو االآن وكاأنه ُملٌك ل�شخ�ض اآخر! و�شط تفّتح اجل�شم 
اإن���ه تاأثري  وت���غ���رّيه، حت�شل ظ��واه��ر غ��ري��ب��ة وجم��ه��ول��ة: 
وال�شلوك.  امل���زاج،  ال��رغ��ب��ات،  على  ت��وؤّث��ر  التي  الهرمونات 
كذلك، توؤدي التقّلبات الهرمونّية اإىل ت�شكيك املراهق بكّل 
اإىل  يقود  اجل�شم  ت��غ��رّيات  اكت�شاف  الأّن  �شابقاً  اكت�شبه  ما 

تطّور فكري وعاطفي واإدراك جديد للذات.

تفاو�ض من دون انحراف 
اأّن البالغني،  املراهقة هي الفرتة التي يدرك فيها املراهق 
لي�شوا كاملني. يف  اإليه،  بالن�شبة  ق��دوًة  �شّكلوا  الذين طاملا 
كاماًل  والدها  تعترب  ال�شغرية  الفتاة  كانت  اأودي��ب،  ع�شر 
وال�شبّي ال�شغري يعترب اأّمه كاملة، لكن ال بّد من التحّرر 

من هذه ال�شورة االأولّية عن احلّب.
 اإنه نوع من )االنبعاث االأوديبّي( الذي يجب تخّطيه. على 
اأّن االأهل،  املراهق البحث عن احلب يف مكان اآخر، واإدراك 

كغريهم، اأ�شخا�ض غري مع�شومني عن اخلطاأ. 
باأمور  القيام  اأو  اأنه قادر على االقتداء بهم  عندها، يدرك 
م�شتقاًل،  في�شبح  بال�شبط:  يفعله  ما  هذا  منهم.  اأف�شل 
اأ�شبوعياً،  راأي����ه  ب��االخ��ت��الف ع��ن غ���ريه، وي��غ��رّي  وي��ط��ال��ب 
اأ�شدقاءه بنف�شه... و�شط هذه الثورة، على االأهل  ويختار 
اأن يعرفوا كيفّية املحافظة على احرتام ابنهم لهم، وفر�ض 
احل���دود االآم��ن��ة ب��ه��دوء، وجت��اه��ل ن��زع��ات ج��دي��دة وغريبة 
يكت�شفها املراهق: اأ�شلوب غريب يف املالب�ض، اأذواق مريعة يف 

ة بجيل ال�شباب... املو�شيقى، اخرتاع كلمات جديدة خا�شّ
بالن�شبة اإىل االأم��ور االأخ��رى، ال بّد من ال�شرب والثقة به 
وحتذيره من خماطر احلياة املعروفة، وعدم نقل خماوف 

االأهل اإىل املراهق.
 بذلك، نعّلمه كيفّية الوثوق بنف�شه، ما يحّد من االأ�شرار 
التي ميكن حدوثها، ويخّفف من حالة الرف�ض واملخاطر 
اأخرى، يجب اعتباره  الكبرية التي قد يواجهونها. بعبارة 

كائناً واعياً يف طور النمو، واكت�شاب ثقته...

راأي اخلرباء
بالتحديد؟ الرف�ض(  )مرحلة  تف�شري  ميكن  • كيف 

كلمة  بقول  يبداأ  الكالم،  يف  الطفل  يبداأ  حني  بب�شاطة،   -
لالعرتا�ض  الطفل  يعتمدها  جديدة  طريقة  اللغة  )ال(! 
ك��ان يعرّب بج�شمه، فال  ذل��ك،  على ما ال يريد فعله. قبل 
اإلبا�شه... بعد  اأمه حني حتاول  يلتقطه ويقاوم  اأح��داً  يدع 

تعّلم الكالم، يعرّب عن ذلك بكلمة يعرف قيمتها.
كلمة  ويكرر  �شنوات   3 يبلغ  طفل  مع  االأهل  يفعل  • ماذا 

)ال(، اأو ابن مراهق ي�شتم؟
الفكاهة،  وب��ح�����ّض  ك��ب��ري  ب�شرب  ال��ت��ح��ّل��ي  عليهم  -ب��راأي��ن��ا، 
الأنهما احلّل يف كثري من املواقف املعّقدة، واالن�شحاب من 

بع�ض املواقف.
اأنه  ذل��ك  يعني  الثالثة كلمة )ال(، ال   حني يقول طفل يف 
يكت�شف  بب�شاطة  لكنه  وع��ن��ي��داً،  ف��ا���ش��داً  م��راه��ق��اً  �شي�شبح 
ليفّجرها  ب��ال��غ  ���ش��خ�����ض  اإىل  وي��ح��ت��اج  اجل���دي���دة  ق���درات���ه 

اأمامه. 
اأن��ه��م ال ي�شتطيعون ر�شم  ي��درك االأه���ل  اأن  امل��ه��ّم  لكن م��ن 
ما  اأن  يعي  اأن  م��ن جهته  الطفل  وعلى  ���ش��يء.  لكّل  ح��دود 
مُينع عن فعله هو اأمر خطري الأّنه غري مقبول ثقافّياً. لكن 
يجب جتاهل االأمور العابرة بدل الت�شّبب مب�شكلة. لذلك، 
اإذا  العجز  اأو  وال��ق��ه��ر  ب��االن��زع��اج  ي�شعروا  اأال  االأه���ل  على 
ر اأّن جميع االأطفال  قابلهم الطفل بكلمة )ال(. عليهم تذكُّ
غرهم.  ميّرون بهذه املرحلة واأنهم هم اأي�شاً مّروا بها يف �شِ

ال يرتدد االأجداد بتذكرينا بذلك اأحياناً!
االأطفال؟ مع  التفاو�ض  يجب  • هل 

- اإنه فخ! ثمة اأمور ميكن التفاو�ض ب�شاأنها، لكن لي�ض كّل 
�شيء.

 حتى عمر معنّي، ال نناق�ض مثاًل اإمكان اإفالت يد الطفل 
وال��ع��ودة من  الت�شّوق  اإىل  ال��ذه��اب  اأو  ال�����ش��ارع،  ع��ب��ور  عند 

املدر�شة من دون مرافقة �شخ�ض بالغ.
 لكننا نتفاو�ض معه ما اإن نعترب ذلك ممكناً. ي�شمح ذلك 
بقيا�ض مدى رغبة الطفل الذي ال يريد دائماً ما يطلبه. يف 

جميع االأحوال، البالغون هم من ير�شمون احلدود دائماً.

عندما ي�شاب النا�ض بالكاآبة فهم يف اأغلب االأحيان يفقدون 
ن�شاطا.  اأق��ل  ي�شبحون  لذلك،  ونتيجة  احلافز.  اأو  الطاقة 
وقد يجد امل�شابون بالكاآبة احلاّدة �شعوبة يف القيام باملهام 
الب�شيطة مثل النهو�ض، وارتداء الثياب يف ال�شباح. عموما، 

كلما قلت املهام التي تقوم بها كلما زادت م�شكلة الكاآبة. 
لذا، من املهم زيادة م�شتوى ن�شاطك بالتخطيط للن�شاطات 
اليومية الب�شيطة )ومثال على ذلك: الت�شّوق، قيادة ال�شيارة، 
الب�شيطة(.  املنزلية  املهام  وبع�ض  الر�شائل،  كتابة  الب�شتنة، 
مع  ن�شاطات  بعمل  قم  كذلك  للن�شاطات!  مبفكرة  احتفظ 

اأ�شخا�ض اآخرين، هذا ميكن اأن ي�شاعد على حتفيزك عندما 
ال ت�شعر بعمل الكثري.

اأ�شياء  بعمل  القيام  على  ي�شاعدك  الن�شاطات  تخطيط  اإن 
اإبقائك  ���ش��يء م���ا، وي�����ش��اع��د ع��ل��ى  ب���اإجن���از  ���ش��ع��ورا  متنحك 
يف  واالجتماعي  البدين  الن�شاط  ي�شاهم  اأن  ميكن  ن�شيطا. 
منع الكاآبة اأو تدين ال�شعور بالن�شاط . حيث ين�شحب النا�ض 
املقّربني.  واأ�شدقائهم  بالكاآبة من عائلتهم  الذين ي�شابون 
لل�شعور  اأق���ل  ف��ر���ض  لديهم  ب���اأن  ي�شعرون  ل��ذل��ك،  ونتيجة 

باالهتمام باالآخرين. 

واالأ�شدقاء  العائلة  م��ع  االرت��ب��اط  موا�شلة  ج��دا  املهم  م��ن 
اأنك  بالرغم من  االآخ��ري��ن،  ال��دع��وات من  وقبول  املقّربني، 
قد ال ت�شعر برغبة بالذهاب. حيث يعاين النا�ض املعزولون 
اجتماعيا اأكر من غريهم من خطر تطوير الكاآبة وياأخذون 

وقتا اأطول للتعايف.
وال يعني الن�شاط البدين اأن ترك�ض م�شافة ع�شر اأميال اأو 
تقوم بن�شاط يفوق طاقتك- قم بالتنزه يف احلديقة العامة، 

اأو اأذهب ل�شراء �شحيفتك من املتجر القريب.

كيف ت�سبح اأكرث ن�ساطا؟
اإّن اخلطوة االأوىل لو�شع خطة للن�شاط هي باإدراج الن�شاطات 

التي تقوم بها ب�شكل يومي.
تناول  )االغت�شال،  مثل  اأوال،  املنتظمة  ن�شاطاتك  اأكتب   1-

الفطور، تناول الغداء الخ(. ثّم حاول ملئ اأوقات الفراغ.
يوم. كل  متميزا  واحدا  ن�شاطا  �شع   2-

امل�شاء. يف  واأخر  ال�شباح  يف  متميزا  ن�شاطا  �شع   3-
باالنزعاج  ت�شعر  االإمكان، وال  التم�ّشك بخطتك قدر  حاول 
الن�شاط  اإىل  باالنتقال  القيام بذلك. قم  اإذا مل تتمكن من 

التايل.

اأفكار للقيام بن�شاطات لطيفة:
ال�شريع. • امل�شي 
االأمواج. • ركوب 
الغولف. • لعب 

كتابا. • اقراأ 

االإنرتنت. • ت�شفح 
ر�شالة. • اكتب 

اللعب. ورق  اأو  ال�شطرجن  • األعب 
م�شرتك. بن�شاط  للقيام  بجارك  • ات�شل 

معهم. العب  اأو  املتنزه  اإىل  االأطفال  • خذ 
باقة  اأو  اأ�شياء �شغرية: قطعة ثياب جديدة  • قدم لنف�شك 
ال�شاطئ  اإىل  اأذه���ب  اأو  بالعطور  داف��ئ��ا  ح��ّم��ام��ا  خ��ذ  زه���ور، 

واقراأ كتابا ممتعا.
جديد. مو�شيقى  قر�ض  • ا�شرتي 

جديدا. �شيئا  • اطبخ 
املتحف. اأو  ال�شينما  اإىل  • اأذهب 

املحلية. االأ�شواق  يف  • جتّول 

خطط للم�ستقبل: 
واملنا�شبات. لالأعياد  للت�شّوق  • اأذهب 

ع�شاء. حفلة  • نظم 
االأ�شبوع.  نهاية  عطلة  لق�شاء  • خطط 

مــنــ�عـــات
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هل ي�سرخ اأطفالكم، يبكون، ي�سربون االأر�ض باأرجلهم، ويتمّرغون عليها؟ هل 
ينظرون اإىل ال�سماء بال مباالة حني تكّلمونهم، ويجيبون بطريقة جاّفة؟ 

متامًا كاملراهق، ميّر الطفل اأحيانًا مبراحل �سعبة... فيعاين االأهل معه 
اأي�سًا! اإليكم بع�ض التف�سريات والن�سائح كي ال ت�ست�سلموا ب�سهولة!

اأننا  ن�ستطيع تذّكر مرحلة طفولتنا من وقٍت الآخر، ال �سك يف  اأننا  لو 
�سن�سحك اأمام ما نراه من ت�سّرفات اأطفالنا. لكّن حتّدي ال�سلطة، �سواء 
كان على �سكل نزوة، اأو متّرد، اأو اإنكار، اأو اأّي �سكل من اأ�سكال الرف�ض، 
�سرورّية  مرحلة  اأنها  يفهموا  اأن  عليهم  البالغني:  ي�سّلل  اأن  يجب  ال 
لبناء �سخ�سّية الطفل، ولي�ست نوعًا من الت�سكيك يف �سخ�سّية االأهل.

تخل�ش من كاآبتك مبمار�شة الريا�شة

تعترب مرحلة مهمة لبناء �سخ�سياتهم

ال ت�شت�شلموا ب�شهولة اأمام مترد اطفالكم

االثنني   21   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12102  
Monday  21   August   2017  -  Issue No   12102
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العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1381  عمايل  جزئي 
جمهول  ����ض.ذ.م.م  للمقاوالت  انترينا�شيونال  كون�شوليدايتد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف   2017/5/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  حمل 
املدعى عليها  بالزام  اوال:   - املذكورة اعاله ل�شالح/حيات علي حيات خان   الدعوى 
باأن توؤدي للمدعي مبلغ )8430 درهم( وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا 
التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمت وقت  بقيمة )2000 دره��م( ما مل يكن قد 
التنفيذ والزمتها املنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعي من ن�شيبه منها ورف�شت ما 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2652  تنفيذ عمايل 

الب�شائع  وت��ف��ري��غ  خ��دم��ات حتميل  ب��ريل  دي���زرت  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
�ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ابو الفقري �شعيد 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  علي فقري قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8989( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )847( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2517  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- ايكو نيكز اأي تي تكنولوجيز جمهول حمل االقامة 
عليك  اأق���ام   ق��د  �شابر  حممد  حم��م��ود  التنفيذ/ان�شار  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��اال���ش��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )8620(
مبلغ )820( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2831  تنفيذ عمايل 

���ض.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املنفذ �شده/1- اال�شد للنقل الربي العام 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد خان الدها طارق قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )26263(
مبلغ )2037( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2244  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- الربق انرتنا�شيونال للمقاوالت �ض.ذ.م.م جمهول 
اأقام   �شاين قد  التنفيذ/عابد ح�شني فقري  ان طالب  حمل االقامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )4700( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة اىل 
مبلغ )640( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2854  تنفيذ عمايل 

جمهول  �����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  اك��رب  جنمة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد حممد زهران �شليم قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )2000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة اىل 
مبلغ )520( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2978  تنفيذ عمايل 
ال�شرق لالن�شاءات ذ.م.م - فرع دبي جمهول  املنفذ �شده/1- فجر  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/عنرت عبداحلميد �شاملان ح�شن قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )7567( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   )799( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2516  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- جي �شي اي للحلول الطبية جمهول حمل االقامة 
الدعوى  عليك  اأق���ام   ق��د  الجبا�ض  باتو  التنفيذ/كارول  طالب  ان  مب��ا 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13167( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )1123( 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2794  تنفيذ عمايل 

فرع   - ����ض.ذ.م.م  البناء  م��واد  لتجارة  ا�شكافولد  املنفذ �شده/1- ال  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ح�شني ر�شا قي�شر برويز 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )4641( وق��دره  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  دره��م   )920( مبلغ  اىل  باال�شافة 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2099  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- حمطة تيب توب لغ�شيل ال�شيارات و�شيانتها جمهول 
اأقام   ق��د  عبدالرحيم  التنفيذ/عبداحلق  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8523( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2903  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- با�شكو جلف للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام   ق��د  جنيب  حممد  عا�شم  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة باال�شافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )12240( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )1424( مبلغ  اىل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2829  تنفيذ عمايل 
���ض.ذ.م.م جمهول  اىل املنفذ �شده/1- احمد واف�شل للخدمات الفنية 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/افتاب نادر ح�شني قد اأق��ام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��اال���ش��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )6163(
مبلغ )693( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

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

االقامة  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل  للعقارات  امباير  �شده/1-  املنفذ  اىل 
عليك  اأق����ام   ق��د  �شم�ض  اهلل  �شعيد  �شعيد  التنفيذ/هما  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)45139.49( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة اىل 
مبلغ )3359( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2988  تنفيذ عمايل 

اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- مطعم داري���و����ض جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
اأق��ام  عليك الدعوى  طالب التنفيذ/م�شطفى �شمري حممد احمد قد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4350( 
او خزينة املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )920(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2016/3587  تنفيذ عمايل 
الغذائية  ب��امل��واد  التموين  خلدمات  جورميه  ريجينا  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
�ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/لوديفيكو �شوالنوي 
اع���اله والزامك  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  ق��د  ل��ي��ج��اردي 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14244.3( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )1198( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/5593  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بدر الزمان للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / �شاجد ح�شني �شادق ح�شني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق����دره����ا)57.060  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
  MB172521020AE:ال�شكوى وامل�شاريف رقم  والر�شوم  )2000 درهم( 
�ض   08.30 ال�����ش��اع��ة  امل�����واف�����ق:2017/8/24  اخلمي�ض  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4546  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بلودان لتجارة اخل�شار والفواكه ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �شهزاد حممد حنيف   املدعي /حممد  ان  االق��ام��ة مبا 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )17500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB172833443AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   2000(
08.30 �ض مبكتب  ال�شاعة   2017/8/27 امل��واف��ق  االح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  القا�شي 
اأيام على االأقل  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  لديك من مذكرات 

، وامرت املحكمة بتق�شري مدة االعالن .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8058  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-رو���ش��ان رات���وري خل��دم��ات التنظيف �����ض.ذ.م.م جمهول 
اأق��ام عليك الدعوى  حمل االقامة مبا ان املدعي /جرا�شيل بينوت دوجن  قد 
وتذكرة  دره���م(   4397( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
ال�شكوى  يف  وامل�������ش���اري���ف  وب���ال���ر����ش���وم  دره�����م(   1400( وق�����دره  مب��ب��ل��غ  ع�����ودة 
املوافق  االح���د  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    AE176034232MB:رقم
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ض   08.30 ال�����ش��اع��ة   2017/8/27
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1774  عمايل  جزئي 

حمل  جمهول  للمقاوالت  يو�شف  علي  حممد  ع��ب��داهلل  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
يف   2017/6/1 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ارو�ض علي مقبول علي بالزام املدعى عليها باأن 
توؤدي للمدعي مبلغ )16503 درهم( وبقيمة تذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها 
بامل�شاريف  والزمتها  اخ��ر  عمل  رب  ل��دى  بالعمل  التحق  قد  يكون  مل  ما  نقدا 
يوما  ث��الث��ني  خ��الل  لال�شتئناف  ق��اب��ال  احل�����ش��وري  . حكما مبثابة  وال��ر���ش��وم 
ال�شيخ  ال�شمو  اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب  اعتبارا من 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2661  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- �شركة ماجيال للتجارة ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف   2017/6/5 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان 
توؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  ب��ال��زام  ا�شماعيل  حممد  ال��ع��دوي  ل�شالح/رزق  اع��اله 
للمدعي مبلغ وقدره )84.333 درهم( والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت 
خالل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . منها  ن�شيبه  من  املدعي 
با�شم �شاحب  لن�شر هذا االع��الن �شدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  ثالثني يوما 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7449  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شركة النخبة ملقاوالت البناء �ض.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  ن��واز خ��ان  قد  ار�شد اهلل  املدعي / حممد  ان  مبا 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)12484  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB171920148AE  وحددت لها 
جل�شة يوم االحد املوافق:2017/8/27 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  ، وامرت املحكمة بتق�شري مدة االعالن .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6588  عمايل جزئي
ان  اىل املدعي عليه / 1-روؤي���ة االم���ارات للحفالت  جمهول حمل االقامة مبا 
املدعي / جليا�شون فيكتور ماثيا�ض  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها)175200 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح��ددت    MB174678212AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم 
 ch1.A.1:جل�شة يوم االثنني املوافق:2017/9/25 ال�شاعة 08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على االأقل، ويف حالة  مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/5067  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-توب وورث للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / اعجاز احمد حممد مروان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)19051  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
  MB173157239AE:ال�شكوى وامل�شاريف رقم  والر�شوم  )2000 درهم( 
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة ي���وم االث���ن���ني امل������واف������ق:2017/9/25 ال�����ش��اع��ة 08.30 �ض 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7474  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شري خان لتجارة النفايات �ض.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي / حممد ا�شف نزير احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   1500( مببلغ  عودة  وتذكرة  درهم(  وقدرها)8240  عمالية 
  MB175515167AE:ال�شكوى رق��م  كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول 
وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق:2017/8/23 ال�شاعة 08.30 �ض مبكتب القا�شي 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري ، وامرت املحكمة بتق�شري مدة االعالن  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال
ت�ستهدف قطاع التجزئة و�سركات اال�سترياد والت�سدير

غرفة ال�شارقة تنظم ور�شة توعوية عن "القيمة امل�شافة "

جمارك دبي حتوز جائزة عاملية يف االبتكار من "ذا اأوبن جروب"

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�شارقة  و���ش��ن��اع��ة  جت�����ارة  غ���رف���ة  دع����ت 
ممثلي جمتمع االأعمال و�شركات التجزئة 
واال�شترياد والت�شدير العاملة يف االإمارة، 
اإىل ح�شور فعاليات ور�شة العمل التوعوية 
التي تنظمها بعد غد االأربعاء يف مقرها، 
بالتعاون مع الهيئة االحتادية لل�شرائب، 
ح���ول ���ش��ري��ب��ة ال��ق��ي��م��ة امل�����ش��اف��ة يف دولة 
تاأتي  التي  الور�شة  االإمارات.وت�شتعر�ض 
�شمن خطة التوعية بالقوانني ال�شريبية 
التي اأطلقتها احلكومة يف مار�ض 2017، 
القيمة  “�شريبة  ع���ن���وان  حت���ت  وُت����ق����ام 
واآلية  وامل�شدرين  للم�شتوردين  امل�شافة 
م�شتجدات النظام ال�شريبي  الت�شجيل”، 
القيمة  واآليات تطبيق �شريبة  الدولة  يف 
امل�شافة واإجراءات الت�شجيل لدى الهيئة 
وم���ا ي��رت��ب��ط ب��ه��ا م��ن ال��ت��زام��ات وتدقيق 

امل�شتوردين  لقطاع  �شريبية  ومعامالت 
وامل�������ش���ّدري���ن.اأك���د حم��م��د اأح���م���د اأم���ني 
االت�شال  ل��ق��ط��اع  ال���ع���ام  امل���دي���ر  م�����ش��اع��د 
التزام  ال�������ش���ارق���ة،  غ���رف���ة  يف  واالأع�����م�����ال 
لتطبيق  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  بدعم  الغرفة 
اأو�����ش����اط جمتمع  ال�����ش��ري��ب��ي يف  ال��ن��ظ��ام 
االأعمال باإمارة ال�شارقة، من خالل توعية 
االإج����راءات  ب��ق��ان��ون  املنت�شبني  اأع�شائها 
امل�شافة  ال��ق��ي��م��ة  و���ش��ري��ب��ة  ال�����ش��ري��ب��ي��ة 
للم�شتوردين وامل�شّدرين واآلية الت�شجيل، 
امل�شاهمة  ع��ل��ى  ال��غ��رف��ة  ح��ر���ض  اإط����ار  يف 
ودعم  احل��ك��ي��م��ة  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة  بتحقيق 
م�شرية التنوع االقت�شادي والنمو امل�شتدام 
ال�شارقة  اإن غرفة  اأم��ني  ال��دول��ة.وق��ال  يف 
لن تّدخر جهداً لتعريف جمتمع االأعمال 
وم�شاعدة  امل�����ش��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ب�����ش��ري��ب��ة 
وحتديداً  اخل���ا����ض،  ال��ق��ط��اع  م��وؤ���ش�����ش��ات 
واال�شترياد،  والت�شدير  التجزئة  �شركات 

قبل  اجل��دي��دة  ال�شريبة  ب��ن��ود  فهم  على 
ال�شروع بتطبيقها مطلع العام املقبل، مبا 
يدعم تطبيق قانون االإجراءات ال�شريبية 
الذي تتطلع من خالله حكومة االإمارات 
الدولة  مواطني  اإ�شعاد  يف  اال�شتثمار  اإىل 

تطوير  وموا�شلة  اأر�شها،  على  واملقيمني 
العاملية،  امل��ع��اي��ري  اأرق�����ى  وف���ق  خ��دم��ات��ه��ا 
معترباً اأن هذه ال�شريبة �شتعود بالفائدة 
على جمتمع االأعمال بطبيعة احلال من 
خالل اإطالق امل�شاريع التنموية وعمليات 
وتعزيز  التحتية  البنى  وحتديث  تطوير 
مزايا االقت�شاد االإماراتي ومكانة الدولة 

يف موؤ�شرات التناف�شية العاملية.
وّح������َث اأم�����ني مم��ث��ل��ي جم��ت��م��ع االأع���م���ال 
وخم���ت���ل���ف ال���ق���ط���اع���ات االق���ت�������ش���ادي���ة يف 
التوعوية  ال��ور���ش��ة  ح�شور  على  االإم����ارة، 
ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن امل��ع��ل��وم��ات ال��ق��ّي��م��ة التي 
والهيئة  امل��ال��ي��ة  وزارة  خ���رباء  �شيقدمها 
االحت�������ادي�������ة ل����ل���������ش����رائ����ب، وط��������رح اأي�����ة 
القيمة  �شريبة  حول  لديهم  ا�شتف�شارات 
الور�شة  اأهمية  اأن  اإىل  م�شرياً  امل�شافة، 
ال�����ش��رك��ات من  اأ���ش��ح��اب  تكمن يف مت��ك��ني 
التعرف على الت�شريعات اجلديدة املنظمة 

مبجتمع  اخلا�شة  ال�شريبية  لالإجراءات 
اأو�شاعهم  ت��ن��ظ��ي��م  وب���ال���ت���ايل  االأع����م����ال، 
ت�شمن  التي  املنا�شبة  االإج���راءات  واتخاذ 
خالل  اخل��ا���ش��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأداء  ت��ع��زي��ز 
يف  الور�شة  تنظيم  املقبلة.وياأتي  املرحلة 
اإط���ار ر���ش��ال��ة غ��رف��ة ال�����ش��ارق��ة املتمثلة يف 
خدمة اأع�شائها عرب تزويدهم باملعلومات 
واخلدمات ذات القيمة امل�شافة وبالفر�ض 
التي تتيح لهم النمو واالزدهار واملناف�شة 
العاملي، وكذلك يف  ال�شوق  اأك��رب يف  ب�شكل 
والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه��ا  اإط����ار 
وغرف  املخت�شة  واالأجهزة  املوؤ�ش�شات  مع 
الدولة  يف  واحتاداتها  وال�شناعة  التجارة 
وخارجها بهدف خدمة اأع�شائها املنت�شبني 
وتطويرها  التجارية  عالقاتهم  وتنمية 
االقت�شادية  احل��رك��ة  تعزيز  على  ع���الوة 
اأرفع  يف االإم��ارة وانطالقها نحو م�شتوى 

واأف�شل.

•• دبي-الفجر:

حازت جمارك دبي جائزة عاملية جديدة يف فئة االبتكار 
�شان  وم���ق���ره  ال��ع��امل��ي،  اأوب�����ن جروب”  “ذا  احت����اد  م���ن 
وامل�شتخدمني  املوردين  وي�شم  االأمريكية  فران�شي�شكو 
وذلك  العامل،  اأنحاء  جميع  من  املعلومات  لتكنولوجيا 
الهند  اأقيم يف  ال��ذي  خالل حفل توزيع جوائز االحت��اد 
الت�شميم  وال��ت��م��ي��ز يف  االب��ت��ك��ار  م���وؤمت���ر  ه��ام�����ض  ع��ل��ى 

املوؤ�ش�شي.
باأهمية  ال��وع��ي  م�شتوى  بتعزيز  اجل��ائ��زة  ه��ذه  وتعنى 
امل�شاهمة  على  وت�شجيعهم  املبتكرين،  ودع���م  االب��ت��ك��ار 
الفاعلة يف بناء اقت�شاد معريف يخدم التنمية االقت�شادية 
للتطبيق  قابلة  ابتكارية  م�شاريع  خ��الل  م��ن  العاملية  
املوظفني  با�شتقطاب  اجلائزة  هذه  وتقوم  االقت�شادي، 
امل��ب��ت��ك��ري��ن يف اجل���ه���ات وال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة وكذلك 
التفكري  يدعم  اإط���ار  يف  العاملية   واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 
االبتكاري من اأجل تعزيز دور االبتكارات القائمة اأو التي 
يف  التحديات  ملواجهة  احللول  لتوفري  ا�شتحداثها  يتم 

القطاعات اجلمركية  واملوؤ�ش�شية املختلفة و حلول تقنية 
املعلومات.ومت منح ح�شام جمعة حممد مدير اإدارة ابتكار 
اخلدمات قائد فريق االبتكار يف جمارك دبي على جائزة 
الرئي�ض يف فئة االبتكار مل�شاهمته يف مبادرات وابتكارات 
الت�شميم املوؤ�ش�شي يف دائرة جمارك دبي والتي اأ�شهمت 
درهم.  مليون   218 بلغت  للدائرة  وف���ورات  حتقيق  يف 
اجلائزة  ه��ذه  اأه��دى ح�شام جمعة حممد  و من جانبه 
ال��ذي يحر�ض  دبي  العليا يف جمارك  القيادة  اإىل فريق 
على توفري بيئة عمل مبدعة وحمفزة حا�شنة لالإبداع 
دبي  جمارك  تعترب  حيث  الوظيفي،  واالبتكار  الب�شري 
توليهم  هنا  وم��ن  ال��ن��ج��اح،  ق��اط��رة  الب�شرية  م��وارده��ا 
حتفيزهم  فيتم  ا�شرتاتيجيتها،  �شمن  ك��ربى  اأه��م��ي��ة 
وت�شجيعهم بو�شائل عديدة لتعزيز روح االإبداع واالبتكار 
لديهم وتقدير املتميزين، وطرح املبادرات التي ت�شعدهم 
االإجناز  هذا  بالنفع.وياأتي  الدائرة  وعلى  عليهم  وتعود 
املرتبطة  وال��ن��ج��اح��ات  االجن�����ازات  م��ن  �شل�شلة  ليكمل 
املراكز  ت��ب��واأ  يف  و�شعيها  دب��ي  ج��م��ارك  اأه���داف  بتحقيق 

القيادية على امل�شتوى العاملي.

مليار درهم زيادة االحتياطي االإلزامي   8.6
للبنوك لدى " املركزي " خالل 6 اأ�شهر

•• اأبوظبي -وام:

االإلزامية  احتياطياته  من  البنوك  قطاع  زاد 
 8.6 املركزي مبقدار  االإم���ارات  ل��دى م�شرف 
العام  م��ن  االأول  الن�شف  خ���الل  دره���م  م��ل��ي��ار 
2017 ما رفع من اإجمايل ر�شيد هذا البند 
اإىل 125.5 مليار درهم يف نهاية �شهر يونيو 
امل�شرف  املا�شي.. وفقا الإح�شاءات �شادرة عن 

املركزي.
ومبوجب اأنظمة امل�شرف املركزي.. 

ف�����اإن ن�����ش��ب��ة احل����د االأدن�������ى االإل�����زام�����ي تتعلق 
البنوك  ع���ل���ى  ي��ت��ع��ني  ال���ت���ي  ب���االح���ت���ي���اط���ات 
االحتفاظ بها لديه مقابل ودائع العمالء دون 

احل�شول على �شعر فائدة مقابل ذلك.
لالحتياطات  االأدن��������ى  احل�����د  ن�����ش��ب��ة  وت���ب���ل���غ 
 14 احلا�شر  الوقت  يف  بها  املعمول  االإلزامية 
ع��ل��ى احل�����ش��اب��ات اجل��اري��ة وح�شابات  امل��ائ��ة  يف 
تبلغ  بينما  الطلب..  عند  واحل�شابات  التوفري 

1 يف املائة فقط على الودائع الأجل.
املحافظة  البنوك  موا�شلة  تعك�ض  خطوة  ويف 

على املالءة املالية.. 
االإلزامي  لالحتياطي  ال��ب��ي��اين  ال��ر���ش��م  �شهد 
منوا م�شطردا خالل ال�شهور ال�شتة االأوىل من 
العام اجلاري يواكب الن�شاط امل�شجل يف القطاع 
وارتفع الر�شيد لدى امل�شرف املركزي مبقدار 
1.9 مليار درهم يف �شهر فرباير املا�شي بالغا 

118.7 مليار درهم ووا�شل �شعوده  م�شتوى 
نهاية  دره��م مع  119.9 مليار  اإىل  يف مار�ض 

ال�شهر.
من  ن�شاطا  االأك���ر  املا�شي  يونيو  �شهر  وك���ان 
االإلزامي  االح��ت��ي��اط��ي  يف  ال��زي��ادة  قيمة  حيث 
ل��ل��ب��ن��وك ل����دى امل�����ش��رف امل���رك���زي ح��ي��ث قفز 
مبقدار 3 مليارات درهم يف حني و�شلت قيمة 
اإىل م��ل��ي��اري درهم  ال��زي��ادة خ��الل �شهر م��اي��و 

ونحو 600 مليون درهم يف �شهر اأبريل.
ي�شار اإىل اأن االحتياطي االإلزامي للبنوك لدى 
امل�شرف املركزي يعد من �شمن قائمة االأدوات 
ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا لتحقيق  ل��ل��م�����ش��رف  ال��ت��ي ي��ح��ق 
االأدوات  جانب  اإىل  النقدية  �شيا�شته  اأه���داف 
االأخرى مثل اآليات املقاي�شة الدوالر- الدرهم 
ال�شلف  وت�شهيالت  للبنوك  ال��دره��م  لتوفري 
واالإج����راءات  للبنوك  املك�شوف  على  وال�شحب 
االحرتازية وكذلك �شهادات االإيداع وت�شهيالت 
اإع����ادة ���ش��راء ���ش��ه��ادات االإي����داع ال��ت��ي ي�شدرها 
امل�����ش��رف امل���رك���زي ال��ري��ب��و وت�����ش��ه��ي��الت دعم 
اإىل �شعر �شرف  اإ�شافة  البنوك  ال�شيولة لدى 

الدرهم.. 
غري ان هذه االأداة غري فعالة نتيجة االرتباط 
ب��ني ال���دره���م وال������دوالر االأم��ري��ك��ي م��ن حيث 
اأ�شعار  تتوازى  اأن  يعني  ما  وهو  ال�شرف  �شعر 
الفائدة املحلية مع اأ�شعار الفائدة على الدوالر 

االأمريكي.

مركز اأبوظبي لالأعمال ينجز الربط 
االإلكرتوين مع 37 جهة حكومية

•• اأبوظبي -وام:

التنمية  ل��دائ��رة  التابع   ���� ل��الأع��م��ال  اأب��وظ��ب��ي  اأجن��ز مركز 
������� عملية ال��رب��ط االل���ك���رتوين مع  االق��ت�����ش��ادي��ة اأب��وظ��ب��ي 

حوايل 37 جهة حكومية احتادية وحملية.
اإمت���ام ال��رب��ط االإل��ك��رتوين م��ع هيئة تنظيم قطاع  وب��ع��د 
اعتماد  م���ع���ام���الت  ن�����ش��ب��ة  اإج����م����ايل  ب��ل��غ   .. االت�������ش���االت 
مت  التي  اجلهات  مع  اإلكرتونيا  االقت�شادية  الرتاخي�ض 
اإجمايل املعامالت. 98 يف املائة من  الربط معها حوايل 
امل��ن�����ش��وري امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز  واأك����د حم��م��د منيف 
اأبوظبي لالأعمال باالإنابة .. اإن م�شروع الربط االإلكرتوين 
لنظام الرتاخي�ض االقت�شادية يف اإمارة اأبوظبي يعد اأحد 
 �� االقت�شادية  التنمية  دائرة  تبنتها  التي  الهامة  املبادرات 
اأبوظبي لتاأ�شي�ض بيئة اأعمال جاذبة تتميز بالتناف�شية وفق 
معايري دولية .. وذلك يف اإطار حر�شها على حتقيق اأحد 
االقت�شادية  التنمية  اأبوظبي يف قطاع  اأه��داف خطة  اأهم 

وهواإيجاد بيئة تناف�شية ومرنة ملمار�شة االأعمال.
وقال اإن دائرة التنمية االقت�شادية تعتزم ا�شتكمال م�شروع 
ال��رب��ط االإل���ك���رتوين م��ع اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ك��اف��ة ذات 
وذلك  االقت�شادية  االأن�شطة  ترخي�ض  باعتماد  العالقة 
اأبوظبي  اأن مركز  اإىل  .. م�شريا  اجل��اري  العام  نهاية  مع 
ب�شكل م�شتمر ور�ض عمل ملمثلي اجلهات  لالإعمال ينظم 
التي مت الربط معها بهدف تفعيل اآلية الربط وفق اأهداف 

امل�شروع.
اأن��ه مع امت��ام الربط االإل��ك��رتوين مع  واأو���ش��ح املن�شوري 
االأن�شطة  ترخي�ض  �شيتم  االت�شاالت  قطاع  تنظيم  هيئة 
 .. اجل���اري  اأغ�شط�ض  �شهر  م��ن  اع��ت��ب��ارا  للهيئة  التابعة 
تعتمدها  التي  االقت�شادية  االأن�شطة  عدد  اأن  اىل  م�شريا 

اعتماد  بلغ عدد معامالت  فيما  ن�شاطا   39 ت�شل  الهيئة 
ال��ه��ي��ئ��ة ل��ل��م��واف��ق��ة ع��ل��ى اأن�����ش��ط��ة اق��ت�����ش��ادي��ة خ���الل عام 
املن�شوري  معاملة.واأ�شاد   174 و  األفني  ح��وايل   2016
بالدعم الذي يحظى به مركز اأبوظبي لالأعمال من قبل 
مما   ADSIC واملعلومات  االإلكرتونية  االأنظمة  مركز 
اأ�شهم يف ت�شريع وت�شهيل اجناز اإجراءات وعمليات الربط 
االإل��ك��رتوين م��ع اجل��ه��ات. .و ذل��ك يف اإط���ار ا�شرتاتيجية 
حكومة االإمارة التي تهدف اإىل التحول للحكومة الذكية 
م��ن خ���الل ت��ع��زي��ز امل��ع��ام��الت واالإج�������راءات ب��ني اجلهات 
النعيمي  فهد  علي  اأك��د  جانبه  الكرتونيا.من  احلكومية 
م�شروع  اإن   .. الدائرة  يف  التجارية  العالقات  اإدارة  مدير 
الربط االإلكرتوين يعد من امل�شاريع التطويرية والنوعية 
على م�شتوى املنطقة .. م�شريا اإىل اأنه ي�شاعد على ت�شهيل 
من  يعانون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  املتعاملني  اإج����راءات  وتب�شيط 

التنقل بني اجلهات الأخذ املوافقات منها.
واأ�شاف اأن االإجراء ال�شابق كان يكلف امل�شتثمرين ورجال 
الدوائر  وج����ود  ب�شبب  وامل����ال  واجل��ه��د  ال��وق��ت  االأع���م���ال 
اأبوظبي وخارجها  اإمارة  اأماكن خمتلفة يف  واملوؤ�ش�شات يف 
وال��ت��ط��ور يف تقدمي  ال��ن��وع��ي��ة  النقلة  ه���ذه  ب��ع��د  ول��ك��ن   ..
فقط  واح��دة  جهة  مع  يتعامل  امل�شتثمر  اأ�شبح  اخلدمات 
وه���ي م��رك��ز اأب��وظ��ب��ي ل��الأع��م��ال وال����ذي ي��ق��وم ب����دوره يف 
وفق  قيا�شي  زم��ن  يف  اإلكرتونيا  املوافقات  على  احل�شول 

االإجراءات املطلوبة.
ونوه النعيمي بتميز التعاون بني دائرة التنمية االقت�شادية 
�� اأبوظبي واجلهات احلكومية ذات العالقة مب�شروع الربط 
االإلكرتوين وذلك من خالل تفاعلها واهتمامها يف تقدمي 
ت�شهيل  اأ�شهم يف  كافة مما  واالإداري  الفني  الدعم  اأ�شكال 

اجراءات الربط االإلكرتوين معها.

دبي ل�شناعات الطريان ت�شتحوذ على جمموعة �شركات اأوا�ش 
•• دبي -وام:

�شفقة  ا�شتكمال  ال��ط��ريان  ل�شناعات  دب��ي  �شركة  اأعلنت 
اال�شتحواذ على جمموعة �شركات اأوا�ض - ال�شركة العاملية 
الرائدة يف جمال تاأجري الطائرات. و�شتعمل هذه ال�شفقة 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دب���ي ل�شناعات ال��ط��ريان ل��ت��غ��دو من 
ال��ط��ائ��رات عامليا و���ش��ت��زاول دبي  ت��اأج��ري  اأه��م �شركات  ب��ني 
حتت  ال��ط��ائ��رات  ت��اأج��ري  يف  ن�شاطها  ال��ط��ريان  ل�شناعات 
�شتتو�شع  وبذلك  كابيتال  الطريان  ل�شناعات  دبي  م�شمى 
مميزاتها لت�شمل اأكر من 3 عقود من اخلربة يف ال�شوق 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ت��اأج��ري ال��ط��ائ��رات واأ���ش��ط��ول ط��ائ��رات مملوكة 

وم�����دارة وق��ي��د ال��ط��ل��ب ي�����ش��م ن��ح��و 400 ط��ائ��رة بقيمة 
اإجمالية تزيد على 14 مليار دوالر و�شوف تقدم خدماتها 
الأكر من 110 عمالء من �شركات الطريان يف اأكر من 
55 بلدا عرب مكاتب تابعة لها يف دبي ودبلن و�شنغافورة 
وميامي وبيليفو ونيويورك.واأعرب فريوز تارابور الرئي�ض 
باأن  ثقته  عن  الطريان  ل�شناعات  دب��ي  ل�شركة  التنفيذي 
يف  االأف�شل  تعد  التي  اأوا����ض  من�شة  على  اال�شتحواذ  ه��ذا 
فئتها �شي�شاهم يف تعزيز مكانة ال�شركة يف ال�شوق.. م�شيفا 
من  �شاملة  جمموعة  تقدمي  �شيتيح  اال�شتحواذ  ه��ذا  اإن 
حلول التمويل وتاأجري الطائرات للعمالء يف جميع اأنحاء 

العامل.

»املركزي العماين« يطرح �شندات التنمية 
احلكومية بقيمة 390 مليون دوالر

•• م�صقط -وام: 

لالكتتاب  احلكومية  التنمية  �شندات  ام�ض  العماين  املركزي  البنك  طرح 
العام عن طريق املزاد التناف�شي بقيمة 150 مليون ريال عماين ما يعادل 
390 مليون دوالر ملدة ا�شتحقاق تبلغ ع�شر �شنوات ب�شعر فائدة اأ�شا�شي “ 

كوبون” 5.75 يف املائة �شنويا.
ونقلت وكالة االأنباء العمانية “ العمانية “ عن البنك بيانه اإن باب االكتتاب 
- التقدم بالعطاءات- �شيفتح يف العا�شر من �شهر �شبتمرب املقبل و�شيغلق 
 17 امل��زاد �شيعقد يوم االأح��د املوافق  اأن  14 من ال�شهر نف�شه علما  ال�  يف 

�شبتمرب املقبل.
 “ “ الت�شوية  �شبتمرب   20 املوافق  االأرب��ع��اء  يوم  ال�شندات  هذه  و�شت�شدر 
.. و�شيتم دفع   2027 20 من �شهر �شبتمرب عام  ال�  ال�شداد يف  وت�شتحق 
الفائدة امل�شتحقة على ال�شندات اجلديدة مرتني يف العام وذلك يف ال� 20 
من �شهر مار�ض وال� 20 من �شبتمرب من كل عام حتى ا�شتحقاقها يف ال� 20 

من �شبتمرب 2027.
التناف�شي فقط  االكتتاب  �شت�شدر بطريقة  ال�شندات  اأن  اإىل  البيان  واأ�شار 
وعلى امل�شتثمرين التقدم بعطاءاتهم من خالل البنوك التجارية العاملة 
يف ال�شلطنة خالل فرتة االكتتاب كما يقبل البنك املركزي العماين الطلبات 
املقدمة من اأ�شحاب العطاءات بخالف البنوك التجارية - املوؤ�ش�شات غري 
امل�شرفية واالأفراد - التي تبلغ قيمتها مليون ريال عماين اأو اأكر اإذا رغبوا 

يف ذلك على اأن تكون معتمدة من البنوك التجارية التي يتعاملون معها.
واأ�شاف اأنه ميكن للمكتتبني احل�شول على ن�شرات وا�شتمارات االكتتاب من 
االإلكرتوين  املوقع  عرب  اأو  ال�شلطنة  يف  العاملة  التجارية  البنوك  من  اأي 

للبنك املركزي العماين.
ال�شندات �شمانا مبا�شرا  ال�شلطنة ت�شمن هذه  اأن حكومة  البيان  واأو�شح 
وغري م�شروط وعليه ميكن االقرتا�ض ب�شمان هذه ال�شندات من البنوك 
بال�شعر  و���ش��راء  بيعا  فيها  التعامل  اإمكانية  اإىل  اإ�شافة  املرخ�شة  املحلية 
ال�شائد يف ال�شوق من خالل �شوق م�شقط لالأوراق املالية علما باأن تفا�شيل 
وبيانات ال�شندات املخ�ش�شة للمكتتبني يف االإ�شدار �شتكون م�شجلة وموثقة 
يف ال�شجل اخلا�ض بال�شندات والذي تتوىل حفظه واإدارت��ه �شركة م�شقط 

للمقا�شة واالإيداع.
ونوه البنك املركزي العماين اإىل اأن رقم احل�شاب امل�شريف املدون يف طلب 
للمقا�شة  م�شقط  �شركة  لدى  امل�شجل  نف�شه  هو  يكون  اأن  يجب  االكتتاب 
مبلغ  واأ�شل  الفائدة  وا�شتالم  االكتتاب  عملية  �شال�شة  ل�شمان  واالإي���داع 

االكتتاب يف مواعيد ا�شتحقاقها.
التنمية احلكومية متاح  �شندات  54 من  االإ���ش��دار رقم  ب��اأن  البيان  واأف��اد 
ب�شرف   - وخارجها  ال�شلطنة  داخل  امل�شتثمرين من  فئات  الكتتاب جميع 

النظر عن جن�شياتهم -.

خبري اقت�شادي: ا�شتمرار منو اقت�شاد 
النم�شا خالل الربع الثالث من 2017

•• فيينا -وام: 
اأن  او�شرتيا”  “بنك  يف  االق��ت�����ش��اد  خ���رباء  كبري  ب��روك��ب��اور  �شتيفان  اأك���د 
االأداء االقت�شادي يف النم�شا وا�شل التح�شن خالل الربع الثالث من العام 

اجلاري.
وتوقع منو اقت�شاد النم�شا بدعم من جميع القطاعات اإىل نحو 2.5 % 
“بنك  موؤ�شر  ارتفاع  اإىل  الفتا   .. �شنوي  اأ�شا�ض  على  اجل��اري  العام  خالل 
او�شرتيا” االقت�شادي اإىل اأعلى م�شتوى له منذ ع�شر �شنوات م�شجال 3.7 

نقطة الأول مرة.
واأ�شار خبري االقت�شاد - الذي يعمل يف اأحد اأكرب البنوك النم�شاوية - اإىل 
حدوث حت�شن ملحوظ يف املزاج العام الأول مرة يف قطاع ال�شناعة مقارنة 

بالو�شع الذي كان �شائدا قبل حدوث االأزمة املالية العاملية.
اإنفاق  زي��ادة حجم  بالتزامن مع  ب�شكل جيد  العمل  �شوق  اإىل تطور  ولفت 
املا�شي وحت�شن االأجواء  اأ�شا�ض ف�شلي خالل �شهر يوليو  امل�شتهلكني على 
بالدول  مقارنة  النم�شا  يف  واخل��دم��ات  الت�شييد  قطاعي  يف  وا�شح  ب�شكل 

االأوروبية االأخرى.

�شفري الدولة لدى كازاخ�شتان يح�شر حفل 
افتتاح مقر م�شرف الهالل يف اأملاتي

•• اأملاتي-وام:

ح�شر �شعادة الدكتور حممد اأحمد بن �شلطان اجلابر �شفري الدولة لدى 
جمهورية كازاخ�شتان مرا�شم حفل افتتاح مقر م�شرف الهالل يف مدينة 
اأملاتي .. وذلك بح�شور �شعادة حممد عبد اهلل الرميثي رئي�ض جمل�ض اإدارة 

امل�شرف.
وقال �شعادة ال�شفري اجلابر - يف كلمة األقاها خالل مرا�شم - اإن م�شرف 
الهالل يعد اأحد البنوك االإ�شالمية الرائدة يف دولة االإمارات التي ت�شهد 
ال�شريعة  وف��ق  واملالية  امل�شرفية  اخلدمات  كافة  يقدم  حيث  �شريعا  من��وا 
وعمالئه  �شركائه  قبل  من  كبرية  بثقة  افتتاحه  منذ  ومتتع  االإ�شالمية 

كم�شرف يقدم خدمات متطورة.
يف  افتتح  اإ�شالمي  بنك  اأول  يعترب  الهالل  م�شرف  اأن  اإىل  �شعادته  واأ�شار 
كازاخ�شتان وذلك يف عام 2010 حيث مت افتتاح فروع له يف كل من اأ�شتانا 
الهالل يف كازاخ�شتان  افتتاح م�شرف  الف�شل يف  واأملاتي و�شمكنت.. عازيا 
املتميزة التي تربطها بدولة االإم��ارات وودية العالقات بني  اإىل العالقات 

قيادتي البلدين.
واأ�شاف اأن افتتاح مقر م�شرف الهالل يف اأملاتي يدل على االإقبال الكبري 
التعاون  عالقات  تعزيز  يف  �شي�شاهم  ما  كازاخ�شتان..  يف  البنك  خلدمات 
واملالية  وال��ت��ج��اري��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ج��االت  يف  ال�شديقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 

وامل�شرفية.

االإمارات ت�شارك يف اجتماعات اللجنة االجتماعية التابعة للمجل�ش االقت�شادي باجلامعة العربية
•• القاهرة-وام:

التابعة  االجتماعية  اللجنة  اجتماعات  اأع��م��ال  يف  االإم���ارات  دول��ة  ت�شارك 
للمجل�ض االقت�شادي واالجتماعي التي بداأت مبقر االأمانة العامة للجامعة 
العربية.. وذلك الإعداد امللفات االجتماعية املعرو�شة على املجل�ض يف دورته 

الوزارية املقرر عقدها اخلمي�ض املقبل.
تراأ�ض وفد الدولة .. �شعادة حممد �شالح �شلواح م�شت�شار وزير االقت�شاد.

واأكد ح�شني بن �شوي�ض ال�شوي�ض املدير العام الإدارة العالقات االقت�شادية 
االجتماعي  العمل  اأهمية  ال�شعودية  املالية  وزارة  يف  واالإ�شالمية  العربية 
العربي باعتباره اأحد جناحي العمل العربي امل�شرتك يف منظومة املجل�ض 

االقت�شادي واالجتماعي اإىل جانب البعد االقت�شادي.
وقال ال�شوي�ض - خالل تروؤ�شه اأعمال االجتماع - اإن الدول العربية تعول 

على البعد االجتماعي للنهو�ض مبنظومة العمل العربي امل�شرتك .

يف  ال��ع��ادي��ة  العربية  للقمة  االجتماعي  للملف  التح�شري  اأهمية  م��وؤك��دا 
دورتها التا�شعة والع�شرين والتي �شتعقد يف الريا�ض مار�ض 2018.

م��ن ج��ان��ب��ه .. اأك����د ب���در ال��دي��ن ع���اليل االأم����ني ال��ع��ام امل�����ش��اع��د لل�شئون 
االجتماعية باجلامعة العربية اأهمية مناق�شات اللجنة االجتماعية والتي 
�شتتناول تقرير االأمني العام عن ن�شاط القطاع االجتماعي بني الدورتني 
ال�شابقة  ال���دورة  ق���رارات  تنفيذ  ومتابعة  احلالية  و100  ال�شابقة   99

للمجل�ض.
وقال - يف ت�شريح �شحفي على هام�ض االجتماع - اإن القطاع االجتماعي 
100 ن�شاط منها ما يخت�ض مبحاربة الفقر وتطوير التعليم  قام بنحو 
املراأة  وحماية  ال�شباب  ومتكني  وااله��ت��م��ام  ال�شحية  اخل��دم��ات  وحت�شني 

واالأطفال وحوار احل�شارات.
واأ�شاف اأنه تقرر عقد اجتماع - اليوم وغدا - يجمع كبار امل�شئولني بالدول 
العربية لو�شع خطة تنفيذية بخ�شو�ض مواجهة االإرهاب وذلك يف اإطار 

تنفيذ القرارات اخلا�شة باملوؤمتر الوزاري العربي حول االإرهاب والتنمية 
االجتماعية والذي عقد يف �شرم ال�شيخ حتت رعاية الرئي�ض امل�شري عبد 

الفتاح ال�شي�شي يف فرباير املا�شي.
االجتماع  من  �شيخرج  ال��ذي  الت�شور  يت�شمن  املنتظر  من  اأن��ه  اإىل  واأ�شار 
التحرك يف جميع جماالت �شواء تعلق باالأمر بالتعليم والرتبية وال�شباب 
والت�شريعات واالإعالم وكل اجلوانب واملحاور التي تدعم مكافحة االرهاب 

يف املنطقة .
م�شروعات  يت�شمن  االجتماعية  اللجنة  اللجنة  اأع��م��ال  ج��دول  اإن  وق��ال 
قرارات تتعلق بدعم الدول العربية امل�شت�شيفة لالجئني والنازحني والنظر 
الإقرار الالئحة التنفيذية للربملان العربي للطفل الذي ت�شت�شيفه اإمارة 
ال�شارقة باالإ�شافة اإىل مو�شوع تعليم االأطفال يف مناطق النزاعات وكذلك 
واالإقليمية  التجمعات  مع  العربي  التعاون  يف  االجتماعي  البعد  متابعة 

والدولية بهدف حتقيق التنمية امل�شتدامة.

االثنني   21   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12102  
Monday  21   August   2017  -  Issue No   12102



26

املال والأعمال

تربيد  بخدمة   2017 العام  بداية  منذ  مبنى   75 "اإمباور" تزود 

 534 مليون درهم قيمة ت�شرفات العقارات يف دبي

نظم اأكرث من 100 ور�سة عمل ا�ستفاد منها 1750 �سخ�سًا ووفر متوياًل تخطى 15 مليون درهم مل�ساريع رواد االأعمال

برنامج جتار دبي يطلق 28 م�شروعًا جتاريًا منذ تاأ�شي�شه
- بوعميم: رواد االأعمال من ال�سباب املواطن هم اأمل امل�ستقبل وعنوان التنمية امل�ستدامة 

- الزعابي: جنحنا عرب برنامج جتار دبي يف التحول اإىل من�سة �ساملة تدعم رائد االأعمال وتلبي كافة احتياجاته 

•• دبي-الفجر: 

املركزي  التربيد  الأنظمة  االإم���ارات  موؤ�ش�شة  اأعلنت 
امل��ن��اط��ق يف  ت��ربي��د  م���زود خل��دم��ة  اأك���رب  “اإمباور”، 
منذ  75 مبنى جديد بخدماتها  رب��ط  ع��ن  ال��ع��امل، 
اأعلنت  كما  ي��ول��ي��و.  �شهر  لغاية   2017 ع��ام  ب��داي��ة 
ال�شركة عن اإحراز تقدماً ملحوظاً يف التو�شع يف ن�شر 

خدماتها اإىل مباين اأخرى خالل االأ�شهر التالية.
الإمباور:   التنفيذي  الرئي�ض  �شعفار  بن  اأحمد  وق��ال 
تعد تلك النتائج اإجنازاً ملمو�شاً يف م�شريتنا ومنونا 
عاماً بعد عام. فتربيد املناطق هي تكنولوجيا �شديقة 
االقت�شاد  حتقيق  نحو  الطريق  متهد  وه��ي  للبيئة 
اأهمية  اأدرك��وا  االأخ�شر. ونحن �شعداء باأن املطورين 
املقبلة  ال�شنوات  وخ��الل  ال��رائ��دة،  التكنولوجيا  تلك 
املباين واملطورين  املزيد من ُمالك  بالتاأكيد  �شرنى 
الذين يتحولون من اأ�شاليب التربيد التقليدية اإىل 

تربيد املناطق.
خدماتها  اإمباور  ع��ززت  املا�شية،  ال�شنوات  مر  وعلى 
واأط��ل��ق��ت ال��ع��دي��د م���ن امل��ح��ط��ات اجل���دي���دة، ف�شال 
لتعزيز  العمالء  خلدمة  جديدة  مراكز  اإط��الق  عن 
ال��ت��زام��ه��ا اجت����اه ال��ب��ي��ئ��ة م���ن خ���الل رب��ط��ه��ا باأكرب 
“اإمباور”  �شاعدت  وق��د  دب��ي.  يف  العقارات  من  ع��دد 

اإىل  باالإ�شافة  خدماتها،  يف  للعمالء  املتناهية  الثقة 
اإىل تطوير  تهدف  التي  لل�شركة  املتوا�شلة  االأبحاث 
ذلك  وي�شاهم  للتربيد.  اأف�شل  وتكنولوجيا  تقنيات 
هدفها  وحتقيق  ال�شركة  مكانة  تعزيز  يف  بالتاأكيد 

املتمثل يف ربطها باملزيد من املباين يف دبي.
اإم���ب���اور م�شممون  يف  “نحن  ���ش��ع��ف��ار:  ب��ن  واأ����ش���اف 
وعازمون على تقليل اعتماد املطورون على الو�شائل 
التقليدية يف التربيد. فنحن بدورنا قدمنا تكنولوجيا 
الكفاءة يف  متقدمة وحلواًل جديدة ال ت�شمن فقط 
الطاقة، ولكن اأي�شاً اأعلى كفاءة يف التكاليف وحتقيق 
وف��ورات طويلة االأج��ل. ويعد تزويدنا خدمة تربيد 
املناطق ل� 75 مبنى منذ بداية العام اجنازاً ملمو�شاً 
ونقطة م�شيئة يف م�شريتنا الناجحة، ونحن واثقون 
باأن حلولنا اجلديدة �شتحقق املزيد من النمو خالل 

االأ�شهر املقبلة«.  
تربيد  خدمات  ت�شتخدم  التي  املباين  اأن  اإىل  وُي�شار 
املناطق وُتدار من قبل مركز التحكم وال�شيطرة التابع 
وحققت  الت�شغيلية  الكفاءة  يف  قفزة  �شهدت  الإمباور 
حيث  التكاليف.  يف  والتوفري  التطويرات  من  املزيد 
ت�شاهم التكنولوجيا امل�شتخدمة يف مركز التحكم يف 
الت�شغيل  تتبع جميع عمليات  من  “اإمباور”  متكني 
لكافة املحطات التابعة للموؤ�ش�شة كما توفر معلومات 

فورية وحتدد معدالت التزويد واال�شتهالك يف جميع 
املحطات من خالل �شغطة زر. 

ك��م��ا اأ���ش��ب��ح��ت ال�����ش��رك��ة ق����ادرة ع��ل��ى م��ع��رف��ة اأمناط 
التجارية  ال�شقق واملكاتب واملوؤ�ش�شات  اال�شتهالك يف 
واح��ت��ي��اج��ات��ه��ا م��ن �شبكة ت��ربي��د امل��ن��اط��ق. وه���ذا ما 
على  ف��ع��ال  ب�شكل  م���وارده���ا  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ي�شاعد 
ال�����ش��ب��ك��ات وحم���ط���ات ال��ع��م��ل ال ���ش��ي��م��ا خ���الل فرتة 
الذروة اأي يف ف�شل ال�شيف. كما ي�شاعدها ذلك على 
خالل  لديها  الوقائية  ال�شيانة  جل��دول  التخطيط 

اأ�شهر ال�شتاء ب�شكل اأكر فعالية.
�شنوات  �شهدت  ق��ائ��اًل:  حديثه  �شعفار  ب��ن  واخ��ت��ت��م 
على  املناطق  تربيد  جم��ال  يف  اأعمالنا  بناء  ن�شاطنا 
عائد  حتقيق  ت�شمن  ومتطورة  �شليمة  علمية  اأ�ش�ض 
ثابت ومتالئم لعمالئنا يف اإطار نهج م�شتدام بيئياً، 
ونحن واثقون من اأن املطورين يدركون اأهمية تلك 
التكنولوجيا الرائدة، كما �شيكون لدينا دور اأكرب يف 

تطوير هذه التكنولوجيا على ال�شعيد العاملي.
“اإمباور”  ل�شركة  االإن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��درة  وت�����ش��ل  ه���ذا 
األ���ف طن  اأك���ر م��ن م��ل��ي��ون وم��ئ��ت��ني وخم�شني  اإىل 
م��ن ال��ت��ربي��د. وه���ي ت��ق��دم خ��دم��ات ت��ربي��د مناطق 
اإمارة  يف  ال��ب��ارزة  امل�شاريع  من  لعدد  للبيئة  �شديقة 
دبي مثل جمموعة جمريا وجمريا بيت�ض ريزيدن�ض 

التجاري ومدينة  العاملي واخلليج  املايل  ومركز دبي 
جمريا  ونخلة  جمريا  بحريات  واأب���راج  الطبية  دب��ي 
دبي  وح��ي  م��ول  بطوطة  واب���ن  ج��اردن��ز  ودي�شكفري 
االإعالمي  ل��الإن��ت��اج  ال��ع��امل��ي��ة  وامل��ن��ط��ق��ة  للت�شميم 

وغريها. 

•• دبي-وام: 

بلغت قيمة ت�شرفات العقارات �� من اأرا�ض و�شقق وفلل 
واج��راءات بيع ورهن و” اإج��ارة منتهية بالتملك �� يف 

دبي ام�ض.. اأكر من 534 مليون درهم.
واأو�شحت دائرة االأرا�شي واالأمالك يف دبي يف تقريرها 
الدائرة �شجلت  العقارات..اأن  ب�شاأن ت�شرفات  اليومي 
 19 منها  دره��م  مليون   300 بقيمة  مبايعة   231
مبايعة لالأرا�شى ب�� 63 مليون درهم و 212 مبايعة 

�شقق وفلل بقيمة 237 مليون درهم.
بقيمة  االأرا�شي  مبايعات  اأهم  اأن  اإىل  التقرير  واأ�شار 
الرابعة  الثنية  ت�شعة ماليني درهم جاءت يف منطقة 
.. تليها مبايعة ب�شتة ماليني درهم يف املنطقة ذاتها 
حدائق  منطقة  يف  دره���م  م��الي��ني  بخم�شة  ومبايعة 

ال�شيخ حممد بن را�شد.
واأ�شاف اأن منطقة الثنية الرابعة ت�شدرت املناطق من 
حيث عدد املبايعات اإذ �شجلت اأربع مبايعات بقيمة 23 
مليون درهم تلتها منطقة اليفرة 2 بت�شجيلها ثالث 

حدائق  يف  وثالثة   .. دره��م  ماليني  بثالثة  مبايعات 
ال�شيخ حممد بن را�شد بت�شجيل مبايعتني بقيمة 10 

ماليني درهم.
اأما اأهم مبايعات ال�شقق و الفلل .. فقد جاءت بقيمة 
تلتها  الثالثة  الثنية  منطقة  يف  دره��م  ماليني  اأربعة 
وادي  دره��م يف منطقة  بقيمة ثالثة ماليني  مبايعة 
يف  دره��م  ماليني  بثالثة  مبايعة  اأخ���ريا  و   7 ال�شفا 
منطقة مر�شى دبي.بني التقرير اأن منطقة جبل علي 
االأوىل ت�شدرت املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق 

و الفلل م�شجلة 75 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم 
.. ومنطقة اخلليج التجارى بت�شجيلها 58 مبايعة ب�� 
62 مليون درهم وثالثة يف حدائق ال�شيخ حممد بن 

را�شد ب�� 12 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم.
 19 .. منها  دره���م  م��ل��ي��ون   234 ال��ره��ون  وح��ق��ق��ت 
30 رهن  و  194 مليون دره��م  اأرا���ش��ي بقيمة  ره��ن 
فلل و�شقق ب�� 40 مليون درهم وكان اأهمها يف منطقة 
الكرامه بقيمة 118 مليون درهم واأخرى يف منطقة 

الراأ�ض ب�� 17 مليون درهم.

•• دبي-الفجر:

جن���ح ب��رن��ام��ج جت����ار دب�����ي، اأح�����د م���ب���ادرات 
اأربع  غرفة جتارة و�شناعة دبي، على مدار 
رواد  يرعى  برنامج  اإىل  التحول  يف  �شنوات 
االأعمال املواطنني، وي�شاهم يف م�شرية دعم 
ريادة االأعمال يف دبي، ليعك�ض روؤية الغرفة 
االأع���م���ال يف  رواد  دور  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ط��م��وح��ة 

م�شرية منو وازدهار الدولة.
اأ�شدره يلخ�ض  وك�شف الربنامج يف تقرير 
اإن عدد  اإطالقه،  منذ  �شنوات  اأرب��ع  م�شرية 
امل�شاريع التي اأطلقت و�شل اإىل 28 م�شروعاً 
يف قطاعات ت�شمل اخلدمات الذكية وجتارة 
وقطاع  اللوج�شتية  واخل���دم���ات  ال��ت��ج��زئ��ة 
منذ  وذلك  وامل�شروبات  واالأطعمة  االأغذية 
عام 2013 وحتى الن�شف االأول من العام 

.2017
وقام برنامج جتار دبي بتوفري متويل بقيمة 
منذ  اأطلقت  مل�شاريع  دره��م  مليون   15.4
العام 2013 حتى الن�شف االأول من العام 
احل���ايل حت��ت مظلة جت��ار دب���ي، وذل���ك من 
الربنامج  وقعها  و�شراكات  اتفاقيات  خالل 
م��ع ع��دد م��ن ال��ب��ن��وك وامل�����ش��ارف الوطنية 

املواطنني  االأع��م��ال  رواد  ح�شول  لت�شهيل 
على التمويل الإطالق م�شاريعهم.

ف��ك��رة جتارية   260 ال��ربن��ام��ج  وا���ش��ت��ق��ب��ل 
االأفكار  م��ن   23% اع��ت��م��اد  ومت  متنوعة، 
م�شروعاً،   28 منها  اأطلقت  حيث  املقدمة، 
التطبيق،  قيد  زال���ت  م��ا  الباقية  واالأف��ك��ار 
حيث يعمل برنامج جتار دبي اإىل رفع عدد 
م�شروعاً   50 اإىل  �شيطلقها  التي  امل�شاريع 

خالل ال�شنوات القليلة القادمة.
التدريبية لربنامج جتار  ال��دورات  وجذبت 
الن�شف  ح��ت��ى   2013 ال���ع���ام  خ���الل  دب���ي 
1،750 م�شتفيداً  العام احلايل  االأول من 
اأكر  من ال�شباب املواطن، حيث مت تنظيم 
من 100 ور�شة عمل ودورات تدريبية حول 
خمتلف املوا�شيع التي ت�شاعد رواد االأعمال 
وتطبيق  ال��ب��دء  على  امل��واط��ن  ال�شباب  م��ن 
اأر�����ض الواقع،  ال��ت��ج��اري ع��ل��ى  م�����ش��روع��ه��م 
الأ�شحاب  ال�شخ�شية  املالية  االإدارة  اأبرزها 
والريادة  وامل��ت��و���ش��ط��ة،  ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع 
واالإب���������داع واالب���ت���ك���ار يف ري������ادة االأع����م����ال، 
والقانون يف ريادة االأعمال، وكيفية مواجهة 

الف�شل يف امل�شاريع التجارية.
االأعمال  ري���ادة  يف  الن�شائي  العن�شر  وب���رز 

ا�شتحوذت  حيث  دب��ي،  جت��ار  برنامج  �شمن 
اأ�شحاب  اإج��م��ايل  م��ن   63% على  الن�شاء 
للذكور،   37% ب�  مقارنًة  املقدمة  االأف��ك��ار 
اإليه  تتطلع  ال��ذي  الهام  ال��دور  يعك�ض  مما 
يف  الفعالة  وم�شاهمتها  االإم��ارات��ي��ة،  امل���راأة 

م�شرية منو الدولة وقطاع اأعمالها. 
واأط��ل��ق ب��رن��ام��ج جت���ار دب���ي خ���الل الن�شف 
3 م�شاريع جتارية  االأول من العام احلايل 
م��ع ت��وق��ع��ات ب���اإط���الق 6 م�����ش��اري��ع جديدة 
اأخ�����رى م���ع ن��ه��اي��ة ال���ع���ام احل�����ايل.  وتلقى 
 42 ال��ف��رتة  ال��ربن��ام��ج كذلك خ��الل نف�ض 

املواطن،  ال�شباب  م�شروٍع جتاري من  فكرة 
حني  يف  جت��اري��ة،  فكرة   11 اعتمدت  حيث 
خمتلف  ح��ول  عمل  ور���ش��ة   12 تنظيم  مت 
465 م�����ش��ارك��اً من  امل��وا���ش��ي��ع وب��ح�����ش��ور 
ال�شباب املواطن، ومن املتوقع اأي�شاً اأن يبلغ 
�شتنظم  التي  التدريبية  العمل  ور���ض  ع��دد 

مع نهاية العام احلايل 28 ور�شة عمل. 
وقال �شعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة 
جتارة و�شناعة دبي اإن الغرفة تويل اهتماماً 
تعترب مدخاًل  التي  االأعمال،  بريادة  كبرياً 
رئي�شياً لعامل وا�شع من الفر�ض التي تعزز 
اال�شتثمارية،  وجاذبيته  االقت�شاد  منو  من 
من  االأعمال  رواد  اإن  الوقت  ذات  يف  موؤكداً 
امل�شتقبل، وعنوان  اأمل  املواطن هم  ال�شباب 

التنمية امل�شتدامة.
تركز  الغرفة  جهود  اأن  اإىل  بوعميم  ولفت 
برنامج  ت�����ش��م��ل  م��ت��ن��وع��ة  م����ب����ادرات  ع���رب 
الذكية  لالأعمال  دبي  وم�شابقة  دب��ي،  جتار 
والبوابة الرقمية “دبي للم�شاريع النا�شئة” 
وتعزيز  الهام،  احليوي  القطاع  ه��ذا  لدعم 
عامل  دخ��ول  يف  ال�شباب  االأع��م��ال  رواد  دور 
ريادة االأعمال، وامل�شاهمة يف تعزيز اقت�شاد 
اإىل ان الغرفة تعمل حالياً  الدولة، م�شرياً 
ت�شتهدف  قريباً  نوعية  م��ب��ادرات  الإط���الق 

قطاع ريادة االأعمال.
رئي�ض  نائب  ال��زع��اب��ي،  اأك��د عي�شى  وب���دوره 
ت��ن��ف��ي��ذي اأول ل��ق��ط��اع ال��دع��م امل��وؤ���ش�����ش��ي يف 
غرفة دبي واملن�شق العام لربنامج جتار دبي 
�شاملة  يكون من�شة  باأن  الربنامج جنح  اأن 
ل��رواد االأع��م��ال من ال�شباب امل��واط��ن، حيث 
اخلربات،  من  اال�شتفادة  فر�شة  لهم  يوفر 
وال��ت��زود ب��امل��ه��ارات ال��الزم��ة، وح��ت��ى فر�ض 
احل�������ش���ول ع��ل��ى مت���وي���ل م���الئ���م الإط����الق 
م�����ش��اري��ع��ه��م حت���ت اإ�����ش����راف ه��ي��ئ��ة حتكيم 

متتلك خربات وا�شعة يف �شوق العمل.
اإقبااًل  القى  الربنامج  ان  الزعابي  واأ�شاف 
كبرياً من ال�شباب املواطن، موؤكداً اإن ال�شباب 
املواطن ميتلك قدرات كبرية واأفكار واعدة، 
وقادر على دخول �شوق العمل والنجاح فيه، 
م�شرياً اإىل ان الربنامج و�شع ا�شرتاتيجية 
ال�شباب املواطن  متطورة لتحفيز وت�شجيع 
ع��ل��ى ال��ت��ق��دم ب��اآرائ��ه��م، وم�����ش��اع��دت��ه��م على 

اإىل م�شاريع  واأح��الم��ه��م  اأف��ك��اره��م  حت��وي��ل 
ناجحة. 

ال�شباب  م��ن  االأع��م��ال  رواد  ال��زع��اب��ي  ودع���ا 
وال�شعي  ب��ق��درات��ه��م،  االإمي����ان  اإىل  امل��واط��ن 
اإليهم  ال��دع��وة  موجهاً  اأحالمهم،  لتحقيق 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ب��رن��ام��ج جت���ار دب����ي، والذي 
لهم  ت�شمن  مبتكرة  بطريقة  �شي�شاعدهم 
واالإبداعية،  ال��ت��ج��اري��ة  اأف���ك���اره���م  ع��ر���ض 
النه�شة  يف  ت�����ش��اه��م  مل�����ش��اري��ع  وحت��وي��ل��ه��ا 

االقت�شادية الإمارة دبي.
برناجماً  دبي”  “جتار  م���ب���ادرة  وت��ع��ت��رب 
بتاأهيل ال�شباب مل�شاعدتهم على  متخ�ش�شاً 
دخول عامل االعمال مب�شاريعهم ال�شغرية 
واملهارات  باملعرفة  مت�شلحني  واملتو�شطة، 
ال����الزم����ة ال���ت���ي ت�����ش��م��ن ل���ه���م ال���ن���ج���اح يف 
م�شروعاتهم واأفكارهم املبتكرة واالبداعية.

ايجاد جيل  اإىل  دب��ي  م��ب��ادرة جت��ار  وتهدف 
ج��دي��د م��ن ال��ت��ج��ار ي��ح��اك��ي م��ه��ارة اجليل 
االأول من جتار دبي، وذلك من خالل توفري 
اأفكار ال�شباب،  من�شة تطوير ترعى وتنمي 
وت��ع��زز م��ف��ه��وم ري����ادة االأع���م���ال م��ن خالل 
لتبادل  ت��وا���ش��ل  و���ش��ب��ك��ات  ت��اأه��ي��ل��ي��ة  دورات 
اأفكارهم  حت��وي��ل  يف  ت�����ش��اع��ده��م  امل��ع��رف��ة، 

االإبداعية اإىل فر�ٍض عمٍل واقعية.
ال�شيخ  ال�شمو  روؤي��ة �شاحب  املبادرة  وتلتزم 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئي�ض 
ال����وزراء ح��اك��م دبي  رئي�ض جمل�ض  ال��دول��ة 
االأع��م��ال هي  ري��ادة  اأن  اأ�شا�ض  القائمة على 
نهجاً  امل�شرق،  امل�شتقبل  اإىل  الطرق  اأق�شر 

ور�شالًة يف العمل.
ركائز  على ثالث  دبي  برنامج جتار  ويقوم 
اأ�شا�شية وهي تقييم وتطوير ومتكني، حيث 
فكرة  ت��ق��ي��ي��م  ت�����ش��م��ل  “تقييم”  رك���ي���زة  ان 
النجاح  ا�شتيفائها ملتطلبات  امل�شروع ومدى 
يف  تطبيقها،  على  ال��ف��ك��رة  �شاحب  وق���درة 
تطوير  ت�شمل  “تطوير”  رك��ي��زة  ان  ح��ني 
اإمكانيات وقدرات �شاحب الفكرة، وتزويده 
باملهارات واخلربات الالزمة لتطبيق فكرته 
على  “متكني”  رك��ي��زة  تقوم  بينما  بنجاح، 
متكني �شاحب الفكرة من تنفيذ م�شروعه 
لتحويل  وم�شاعدته  خمتلفة،  و�شائل  عرب 

فكرته اإىل م�شروٍع قائم على اأر�ض الواقع.

"ميناء عجمان" يعزز اأمنه بزورق حديث
•• عجمان -وام: 

امليناء  دائ���رة  رئي�ض  النعيمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ���ش��ع��ادة  د���ش��ن 
واجلمارك يف عجمان ام�ض- يف ر�شيف ميناء عجمان - الدورية الثانية 
36 قدما  املتمثلة يف زورق حديث بطول  للمراقبة واالأم��ن وال�شالمة 

ب�شرعة 45 عقدة بحرية يف ال�شاعة.
والزورق مزود بجميع اأجهزة املالحة ومعدات ال�شالمة التي تعمل على 
الدقة  فائقة  داخلية  وت�شميمات  ع�شرية  جتهيزات  وفق  ال�شاعة  مدار 
للتعامل مع جميع الظروف املالحية واملناخية لفر�ض ال�شيطرة وتعزيز 
االأمن وال�شالمة يف املرفق املينائي واحلدود املائية الإمارة عجمان ككل.

اأن  امليناء  البحرية يف  ال�شوؤون  اإدارة  ال�شويدي مدير  نا�شر عبيد  واأك��د 
ت�شتهدف  التي  التطويرية  للخطة  حقيقية  اإ�شافة  اجلديدة  الدورية 
ب�شط وتعزيز االأمن يف املرفق املينائي واالإمارة واحلد من التلوث البحري 
وتتما�شي مع توجهات القيادة الر�شيدة واالهداف اال�شرتاتيجية لروؤية 

. عجمان 2021 
احلالية  ال��ف��رتة  خ��الل  ي�شهد  عجمان  وج��م��ارك  ميناء  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
طفرة كبرية يف حركة ال�شفن واحلاويات من خالل ا�شتقبال العديد من 

البواخر يوميا .
موؤكدا اأن الطموحات كبرية والتطلع نحو امل�شتقبل امل�شرق لي�ض له حدود 

اإميانا بقدرات الدائرة على مواجهة التحديات االقت�شادية امل�شتقبلية.
متخ�ش�شة  دورات  لتلقي  املواطنة  ال��ك��وادر  من  ع��ددا  ال��دائ��رة  وابتعثت 
الزورق  على  االإ���ش��راف  �شيتولون  وال��ذي��ن  احلديثة  ال����زوارق  ق��ي��ادة  يف 
جمال  يف  املعطيات  اأح��دث  وف��ق  معه  والتعامل  قيادته  على  ويتناوبون 

قيادة واإدارة دوريات االأمن البحرية .
ومتتلك الدائرة فريقا جاهزا حتت و�شع اال�شتعداد على مدار ال�شاعة 
للتعامل وال�شيطرة خالل �شاعتني على ظواهر التلوث البحري واحلد 
منها بجانب مراقبة ال�شفن الرا�شية وتاأمني امليناء والواجهة البحرية 

واحلفاظ علي املمتلكات واملكت�شبات اخلا�شة والعامة.
وتتوىل دائرة ميناء وجمارك يف عجمان تنظيم قطاع النقل البحري يف 
االإمارة وي�شمل ميناء عجمان وهي امل�شاحة الربية واملائية امل�شتخدمة 
ل��ر���ش��و وت��ف��ري��غ وحت��م��ي��ل ال�����ش��ف��ن وامل���راك���ب ال��ب��ح��ري��ة وو���ش��ائ��ل النقل 
البحرية االأخرى باالأ�شخا�ض اأو الب�شائع يف االإمارة والتي ت�شمل بدون 
االأر�شفة واحلواجز  املائية وجميع  واملمرات  املائي  امليناء  ح�شر حو�ض 
واملوجودات  واخلزانات  الثابتة  والتجهيزات  واالأبنية  التخزين  واأماكن 

االأخرى التي تقع حتت اإ�شراف �شلطات امليناء.

غرفة اأبوظبي تنظم ور�شة القيمة 
امل�شافة للم�شتوردين وامل�شدرين 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي - بالتعاون مع الهيئة االحتادية  نظمت غرفة جتارة و�شناعة 
لقطاع  امل�شافة  القيمة  �شريبة  بعنوان  عمل  ور�شة  ام�ض   - لل�شرائب 
قطاعات  توعية  اإىل  هدفت  الت�شجيل..  واآلية  وامل�شدرين  امل�شتوردين 
امل�شتوردين وامل�شدرين باآلية تطبيق �شريبة القيمة امل�شافة بالدولة.. 

وذلك يف قاعة االجتماعات مببنى الغرفة .
الغرفة  ع���ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  القبي�شي  غ��ري��ر  ع��ب��داهلل   .. ال��ور���ش��ة  ح�شر 
واملدراء التنفيذيون بالغرفة و�شتيوارت هال�شتد اخلبري بالهيئة و�شائدة 
القدومي م�شت�شارة ال�شرائب يف الهيئة وعدد كبري من م�شوؤويل قطاع 

امل�شتوردين وامل�شدرين باأبوظبي.
نظام  تطبق  العامل  دول  من  املائة  يف   85 اإن  القدومي  �شائدة  وقالت 
الغذائية  ال�شلع  على  تطبيقها  �شيتم  حيث  امل�شافة  القيمة  �شريبة 
4 خدمات فقط  اإعفاء حيث توجد  دون  ب��االإم��ارات  املوجودة  االأ�شا�شية 
املحلية  واملوا�شالت  املالية  اخلدمات  بع�ض  وهما  ال�شرائب  معفاة من 
اأ�شعار  تزيد  ال  حتى  االأول  ال��ت��وري��د  بعد  وال�شكن  الف�شاء  واالأرا���ش��ي 

العقارات.
واأ�شارت اإىل اأن ال�شريبة �شت�شمل بع�ض اأنواع االأدوية التي ال ت�شتخدم 
للعالج ب�شكل مبا�شر .. الفتة اإىل اأن ال�شريبة على ال�شادرات املبا�شرة 
وغري املبا�شرة �شتكون �شفر مع اإمكانية ا�شرتداد ال�شريبة على مدخالت 
ال�شادرات.. مو�شحة اأن هناك قواعد خا�شة لل�شلع التي يتم نقلها داخل 

منطقة جمل�ض التعاون اخلليجي .
وتطرق �شتيوارت هال�شتد اإىل وجود بع�ض االأن��واع من �شريبة القيمة 
امل�شافة التي ال ميكن ا�شرتجاعها بغ�ض النظر عن حتقيق �شروط ذلك 
.. م�شريا اإىل اأن ال�شريبة تدفع على العمليات التي تتم عرب االإنرتنت 

يف املكان الذي يتم فيه التمتع باخلدمات اأو ال�شلع املقدمة.

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
       مذكرة اعالن متنازع �شده بالن�شر

                يف  الدعوى 2017/347  نزاع تعيني خربة جتاري
راجي�ض   -2 ����ض.ذ.م.م  ري�شور�شي�ض  ريليف  1-ج��ول��دن   / �شده  املتنازع  اىل 
املتنازع / ع�شام عبداهلل  ان  دي��واين جمهويل حمل االقامة مبا  كيم�شاند 
حم��م��د ال��ع��وي�����ض ومي��ث��ل��ه:ن��وال م�شطفى حم��م��د ���ش��ال��ح امل��رب��اط��ي  قد 
والر�شوم  ح�شابي   خبري  بندب  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�شة  امل��ح��ام��اة.وح��ددت  وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب 
2017/8/29   ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب امل�شلح  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

الت�شويات   الودية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1255  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1- حم��م��د �شليم حم��م��د ح��ف��ي��ظ  جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف / حميد حمي الدين كانيكار وميثله:جو�شلني 
�شبلي خري اهلل  قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2016/1389 

بتاريخ:2016/12/15     
وحددت لها جل�شه يوم االحد  املوافق 2017/9/17 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

          يف  الدعوى 2017/75  عر�س وايداع عمايل    

احمد   ع��ب��داهلل  �شالح  ط��ارق   -1 عليه/  املعرو�ض  اىل 
ال��ع��ار���ض / عبداهلل  جم��ه��ول حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان 
حممد  وميثله:فاطمة  العو�شي  علي  ح��اج��ي  حممد 
يو�شف �شديق  نعلنكم بان العار�ض املذكور اعاله تقدم 

اإلينا عار�شا عليكم مبلغ وقدره )245722.4( درهم
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

 حمكمة دبي االبتدائية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1946  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- الدرب للمعدات املكتبيه �ض.ذ.م.م  جمهول حمل 
زيدي   جعفر  حممد  ك��م��ال  جعفر  ح�شنني   / امل�شتاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
جزئي  عمايل   1473/2016 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد 

بتاريخ:2016/11/17     
وحددت لها جل�شه يوم االحد  املوافق 2017/8/27 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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املال والأعمال

الفوعة تبداأ مو�شم ا�شتالم التمور لعام 2017

غرفة الفجرية تطلق بداية للم�شاريع ال�شغرية

•• العني-وام: 

ال�شركات  اإح���دى   - ال��ف��وع��ة  �شركة  ب���داأت 
ال���ت���اب���ع���ة ل�����ش��ن��اع��ات وامل���م���ل���وك���ة الإم������ارة 
اأب��وظ��ب��ي - م��و���ش��م ت�����ش��وي��ق ال��ت��م��ور لعام 
2017 ال�شتالم متور اأكر من 17 األف 
مزارع من خمتلف اأنحاء الدولة ي�شوقون 
خم�ش�شة  م��راك��ز  ثمانية  ل��دى  مت��وره��م 

لال�شتالم.
وال�شاد  ال��ف��وع��ة  ه���ي  ال��ث��م��ان��ي��ة  وامل���راك���ز 
واأبوكرية وغم�ض يف منطقة العني و�شيح 
الظفرة  واملرفاأ وغياثي يف منطقة  اخلري 
ال�����ذي يخدم  ال���ذي���د  م���رك���ز  اإىل  اإ����ش���اف���ة 

مزارعي املناطق ال�شمالية من الدولة.
امل���ه���ن���د����ض ظ���اف���ر عاي�ض  ����ش���ع���ادة  وق������ال 
�شركة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  االأح���ب���اب���ي 
اإن  املنا�شبة  ب��ه��ذه  ل��ه  ت�شريح  يف  ال��ف��وع��ة 

الفوعة جتري التح�شريات كافة الالزمة 
ال���ش��ت��ق��ب��ال مت����ور امل����زارع����ني م���ن جميع 
مناطق الدولة خالل املو�شم احلايل الذي 
ميتد خالل الفرتة من 12 اأغ�شط�ض اإىل 

26 اأكتوبر .
كمية  تتجاوز  اأن  املتوقع  اأن��ه من  واأ���ش��اف 
اأكر  احل���ايل  للمو�شم  امل�شتلمة  ال��ت��م��ور 
من 106 اآالف طن وهي الكمية التي مت 

ا�شتالمها املو�شم املا�شي.
من  م�شتلمة  كمية  اأك���ر  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
ك��ان��ت م��ن �شنف اخل��ال���ض يليه  ال��ت��م��ور 

الدبا�ض ثم الفر�ض.
العمليات  بتطبيق  املزارعني  اهتمام  واأك��د 
من  النخلة  خل��دم��ة  االأ�شا�شية  ال��زراع��ي��ة 
خالل اال�شتعانة بالتقومي الزراعي ودليل 
الت�شويق وغريها من املن�شورات التوعوية 
العناية  خ���دم���ات  ج��م��ي��ع  ت��ت�����ش��م��ن  ال���ت���ي 

الزراعية  واالأ���ش��ال��ي��ب  وال��ط��رق  بالنخلة 
التمور  ج���ودة  ن�شبة  رف��ع  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي 

باملزرعة.
واأ�شاف املهند�ض ظافر االأحبابي اأن �شركة 
ال��ف��وع��ة ق��ام��ت خ���الل ه���ذه ال��ف��رتة التي 
ت�شبق مو�شم ت�شويق التمور باالإعالن عن 
حتديث  �شملت  للمزارعني  خ��دم��ات  ع��دة 
بياناتهم واإ�شدار بطاقات جديدة لت�شويق 
مراكز  م���راج���ع���ة  خ�����الل  م����ن  مت����وره����م 
من  حتديدها  مت  ال��ت��ي  البيانات  حت��دي��ث 
االنتهاء  اأن��ه مت  اإىل  .. الفتا  ال�شركة  قبل 
م��ن حت��دي��ث ب��ي��ان��ات اأك����ر م��ن 17 األف 

مزارع.
وح������ث ����ش���ع���ادت���ه ب���ق���ي���ة امل������زارع������ني على 
البيانات  حتديث  مراكز  مراجعة  �شرورة 
لت�شويق  ال��الزم��ة  االج�����راءات  ال�شتكمال 
مت���وره���م خ���الل امل��و���ش��م احل�����ايل. وفيما 

مراكز  يف  اخل��ا���ش��ة  بالتجهيزات  يخت�ض 
�شعادة م�شلم عبيد  اأك��د   .. التمور  ا�شتالم 
التنفيذي  الرئي�ض  ال��ع��ام��ري  باخلال�ض 
ل�شركة الفوعة حر�ض ال�شركة على تزويد 
املراكز بجميع املعدات احلديثة التي تخدم 
ت�شهيل  يف  وت�����ش��اه��م  امل���زارع���ني  م�شلحة 

اإجراءات اال�شتالم وت�شريعها.
ر�شيفا   70 من  اأك��ر  جتهيز  اإىل  م�شريا 
مراكز  يف  ال���ت���م���ور  ال����ش���ت���الم  خم�����ش�����ش��ا 

ت�شويق التمور.
املوازين  توفري  مت  اأن��ه  العامري  واأ���ش��اف 
بهدف  وذل��ك  مراقبة  ب��ك��ام��ريات  املجهزة 
�شري  ك��ف��اءة  م��ن  وال��ت��اأك��د  االأداء  م��ت��اب��ع��ة 

العمل .
احلايل  املو�شم  خ��الل  مت  اأن��ه  اإىل  م�شريا 
ت�شغيل الكوادر املواطنة من خالل فر�ض 
تدريبية موؤقتة تخدم فرتة مو�شم ت�شويق 

ال��ت��م��ور ح��ي��ث مت ت��وف��ري اأك���ر م��ن 300 
البيانات  م��دخ��ل��ي  م��ث��ل  خمتلفة  وظ��ي��ف��ة 
اإىل نخبة من  اإ���ش��اف��ة  وم��وظ��ف��ي اجل���ودة 
االخت�شا�ض  ذوي  م���ن  ال���ت���م���ور  م���ع���ريف 
من  وغريها  التمور  ت�شنيف  يف  واخل��ربة 

الفئات املختلفة من الوظائف.
من جهته قال �شعادة حممد غامن الق�شيلي 
املن�شوري نائب الرئي�ض التنفيذي ل�شركة 
للفوعة  التابع  االت�شال  مركز  اإن  الفوعة 
اأهمية بالغة ل�شمان ر�شا املزارعني  يويل 
املقدمة  اخل���دم���ات  مب�����ش��ت��وى  ل���الرت���ق���اء 
على  ال���رد  يف  اخل��دم��ات  تتمثل  حيث  لهم 
املواعيد  وح��ج��ز  امل���زارع���ني  ا���ش��ت��ف�����ش��ارات 
وحجز  املالية  الدفعات  ومتابعة  للت�شويق 
مواعيد ا�شرتجاع ال�شناديق البال�شتيكية 
واملقرتحات  ال�����ش��ك��اوي  تلقي  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
وغريها من اخلدمات املتاحة للمزارعني.

•• الفجرية -وام:

اإطالق  ع��ن  الفجرية  و�شناعه  جت���ارة  غ��رف��ة  اأعلنت 
امل�شاريع  لدعم  الفجرية  ملركز  التابع  بداية  برنامج 
ال�����ش��غ��رية اأح���د ب��راجم��ه��ا ال��ه��ادف��ة ل��رع��اي��ة وتنمية 
بيئة حا�شنة  باالإمارة عرب توفري  ال�شغرية  امل�شاريع 
لالأعمال النا�شئة ومبا يتوافق مع روؤيتها يف تر�شيخ 
امل�شتدامة  التنمية  اأه����داف  وحت��ق��ي��ق  االب��ت��ك��ار  ن��ه��ج 

للدولة عامة واالإمارة خا�شة.
واأكد �شعادة خليفة خمي�ض مطر الكعبي رئي�ض جمل�ض 
اإدارة الغرفة - خالل موؤمتر �شحفي ام�ض- اأن توجه 
االإمارات نحو اقت�شاد ما بعد النفط يزيد من اأهمية 
نهج االبتكار ودعم ريادة االأعمال وامل�شاريع ال�شغرية 
جنحت  الغرفة  اأن  اإىل  م�شريا  ال�شباب..  فئة  خا�شة 
بن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  حكيمة  ب��روؤي��ة 
حممد ال�شرقي ع�شو املجل�ض االأعلى حاكم الفجرية 
ال�شغرية  امل�شاريع  لدعم  الفجرية  مركز  تاأ�شي�ض  يف 
االبتكار  لت�شجيع  وخططا  ا�شرتاتيجيات  وو�شعت 
خالل  م��ن  ت�شعى  فيما  االأع��م��ال  ري���ادة  ثقافة  ون�شر 

الأ�شحاب  ج��اذب��ة  بيئة  توفري  اإىل  ال��ربن��ام��ج  اإط���الق 
اإىل م�شاريع  امل��ب��دع��ة وحت��وي��ل��ه��ا  ال��ت��ج��اري��ة  االأف���ك���ار 
الوطني. االقت�شاد  منو  يف  ت�شهم  ناجحة  م�شتقبلية 
�شعادة كل من خليفة خمي�ض مطر  امل��وؤمت��ر..  ح�شر 
وم��روان خمي�ض  الغرفة  اإدارة  رئي�ض جمل�ض  الكعبي 
عبد اهلل بن ال�شيخ اأمني ال�شندوق وعبد اهلل حممد 
الظنحاين  حممد  اأح��م��د  و�شعيد  الظنحاين  �شعيد 
االإدارة  جمل�ض  اأع�����ش��اء  امل��ال  حممد  علي  وال��دك��ت��ور 
ويو�شف املر�شدي مدير �شندوق خليفة لدعم وتطوير 
امل�شاريع فرع الفجرية وممثلو و�شائل االإعالم.واأ�شار 
الدكتور علي حممد املال ع�شو جمل�ض اإدارة الغرفة 
رئي�ض جلنة مركز الفجرية لدعم امل�شاريع ال�شغرية 
اإط��الق برنامج بداية يوفر  املركز من خالل  اأن  اإىل 
يف املرحلة االأوىل /20 مكتبا جمهزا بكافة اخلدمات 
ياأتي  النا�شئة.وقال  ل��الأع��م��ال  والفنية  اللوج�شتية 
الربنامج يف اإطار الدعم الذي تقدمه الغرفة ل�شغار 
للعمل احلر وي�شعى لتحقيق  واملبتدئني  امل�شتثمرين 
املنا�شبة  البيئة  توفري  واأب��رزه��ا  االأه���داف  من  جملة 
من  ممكن  ع��دد  اأك��رب  ت�شتقطب  اأن  �شاأنها  م��ن  التي 

ا�شتثمارية  من�شاآت  اإىل  وحتويلها  االإبداعية  االأفكار 
واع��دة وتكوين من�شاآت جديدة ت�شاهم يف دفع عجلة 
االقت�شاد املحلي.واأعرب �شعادة خالد حممد اجلا�شم 
امل�شاريع  اأه���م  م��ن  يعد  ب��داي��ة  اأن  الغرفة  ع��ام  م��دي��ر 

ال�شباب  ت��وف��ريه��ا لفئة  ال��غ��رف��ة ع��ل��ى  ال��ت��ي حت��ر���ض 
ع��رب جمموعة  العمل  ���ش��وق  دخ���ول  ب��ه��دف متكينهم 
لتحقيق  توؤهلهم  التي  والت�شهيالت  االمتيازات  من 

النجاح.

اأ�شواق االأ�شهم االإماراتية تبداأ اأ�شبوعها 
على االأخ�شر بدعم �شراء انتقائي

•• اأبوظبي-وام:

اأيام االأ�شبوع على االأخ�شر  اأول  اأ�شواق املال االإماراتية تعامالتها يف  بداأت 
االأ�شهم  من  �شريحة  على  االنتقائية  ال�شراء  عمليات  ا�شتمرار  من  بدعم 
اليومي  التحليل  يظهره  ما  بح�شب  املكا�شب  بع�ض  حققت  التي  القيادية 

للتداوالت.
%0.39 بالغا  املوؤ�شر العام ل�شوق دبي املايل من االرتفاع بن�شبة  ومتكن 

3615 نقطة وهو م�شتوى مقبول وفقا ملعطيات التحليل الفني.
ويف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية اكتفى املوؤ�شر العام باالإغالق عند 4492 
نقطة وهو نف�ض امل�شتوى الذي اقفل عليه يف جل�شة يوم اخلمي�ض املا�شي .

اأن ذلك مل مينع بع�ض  اإال  وبرغم االإغ��الق امل�شتقر ملوؤ�شر �شوق العا�شمة 
االأ�شهم من موا�شلة تعزيز مكا�شبها فقد ارتفع �شهم اإ�شراق العقارية اإىل 

86 فل�شا اإ�شافة اإىل �شهم دانة غاز الذي اأغلق عند 62 فل�شا.
اأما يف �شوق دبي املايل فقد �شمت قائمة الرابحني �شهم “ داماك “ ال�شاعد 
3.33 درهم  اإىل  اأراب��ت��ك  3.85 دره��م وتبعه يف نف�ض االجت��اه �شهم  اىل 
0.867 درهم واأ�شهم االأداء االإيجابي ل�شهم بنك دبي  واالحتاد العقارية 

االإ�شالمي يف دعم مكا�شب ال�شوق بعدما ارتفع اىل 6.02 درهم .
وقال و�شطاء يف ال�شوق اإن حركة االأ�شهم جيدة ب�شكل عام لكن ال�شيولة ال 
ت�شيطر على  التي  الرتقب  يعك�ض حالة  زالت عند م�شتويات �شعيفة مما 
�شلوك �شريحة كبرية من امل�شتثمرين .. موؤكدين اأن حت�شن حجم ال�شيولة 
وارتفاع �شهية التداول لدى املوؤ�ش�شات يعد املحفز الرئي�ض لدعم االأ�شواق 

يف الوقت الراهن.
املربمة  ال�شفقات  قيمة  بلغت  فقد  التداول  �شهية  عن  احلديث  اإط��ار  ويف 
االأ�شهم  وع��دد  دره��م  مليون   356 نحو  املاليني  ودب��ي  اأبوظبي  �شوقي  يف 

املتداولة 296 مليون �شهم نفذت من خالل 3901 �شفقة .
ووا�شل اللون االأخ�شر ا�شتحواذه على امل�شاحة االأكرب من �شا�شة العر�ض 
60 �شركة  اأ�شهم  29 �شركة على ربحية من اإجمايل  اأ�شهم  اأغلقت  بعدما 
جرى تداولها ويف املقابل انخف�شت اأ�شعار اأ�شهم 14 �شركة وحافظت اأ�شهم 

17 �شركة على م�شتوياتها ال�شابقة.

االإلكرتونية  لالأنظمة  اأبوظبي  يف  % التوطني   80
•• اأبوظبي-وام: 

واملعلومات  االإلكرتونية  لالأنظمة  اأبوظبي  مركز  التوطني يف  ن�شبة  بلغت 
خالل الربع الثاين لهذا العام 80 يف املائة كجزء من خطة �شاملة وطويلة 

املدى للم�شاهمة يف حتقيق االأجندة الوطنية واالأهداف امل�شاحبة لها.
وقالت فاطمة حمد الهاملي املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات امل�شاندة يف 
املركز اإن ن�شب التوطني العالية التي مت حتقيقها خالل الربع الثاين من 
امل�شتمرة  تعك�ض اجلهود  املركز  اأق�ش�������ام وتخ�ش�شات  العام يف خمتلف  هذا 
الف��������ر�ض  خ�������الل  من  واالإن��اث  الذكور  من  املواطنة  الكفاءات  متكني  يف 
ل������دعم  ومعتم�����دة  مدرو�شة  ا�شرتاتيجية  ظ���ل  يف  املختلف�������ة  الوظيفية 
التوطني  ن�شب  تعزيز  اأن  ال�����وطنية.واأ�شافت  واالأه�����داف  اأبوظبي  خ�����طة 
و�شقل املوارد الب�شرية لطاملا كانت اأولوية ا�شرتاتيجية يف املركز و�شن�شتمر 
اإعداد  اإىل  اإ�شافة  والتدريبية..  التطويرية  وخططنا  براجمنا  تقوية  يف 

م�شارات وظيفية جلميع الوظائف املتوافرة.

حملة �شيف ال�شارقة توا�شل 
تقدمي اجلوائز والتخفي�شات والفعاليات

•• ال�صارقة-وام:

واجلوائز  العرو�ض  من  وا�شعة  حزمة  تقدمي  ال�شارقة  �شيف  حملة  توا�شل 
جتربة  ت��وف��ري  ب��ه��دف  الت�شوق  م��راك��ز  يف  الفعاليات  وتنظيم  والتخفي�شات 
�شياحية متكاملة للمقيمني والزوار وامل�شاهمة يف تعزيز مكانة االإمارة كوجهة 
�شياحة  روؤي���ة  م��ع  متا�شيا  ودويل  اإقليمي  �شياحي  ومق�شد  لل�شياحة  رائ���دة 
االإمناء  هيئة  رئي�ض  امل��دف��ع،  جا�شم  خالد  �شعادة  “.واأكد   2021 ال�شارقة 
التجاري وال�شياحي بال�شارقة اأن احلملة ال تزال ت�شتقطب املزيد من ال�شياح 
والزوار املهتمني بق�شاء اأف�شل االأوقات رفقة عائالتهم واأطفالهم خا�شة مع 
اإطالق املزيد من باقات العرو�ض والتخفي�شات واجلوائز املختلفة.ولفت اإىل 
النتائج االإيجابية التي حققتها احلملة حتى االآن والتي تدعم امل�شاعي احلثيثة 
للهيئة يف حتقيق روؤية �شياحة ال�شارقة 2021 والتي ت�شتهدف ا�شتقطاب 10 
ماليني �شائح.واأ�شار اإىل الدور املهم ملراكز الت�شوق يف جذب ال�شياح والزوار اإىل 
االإمارة، واأن العرو�ض واملزايا الفريدة التي تقدمها ت�شاهم يف اإثراء جتربتهم 
ال�شياحية، وجتعلها اأكر متعة وفائدة.. مو�شحا اأن اأكر العرو�ض ت�شتهدف 
اأوق��ات مميزة مرتافقة مع تقدمي  اال�شتمتاع بق�شاء  لتمكنهم من  العائالت 

خ�شومات كبرية واأن�شطة خا�شة باالأطفال.

�ض يف املوارد الب�سرية والتدريب من قطاع ال�سيافة مب�ساركة اأكرث من 100 متخ�سّ

"كلية دبي لل�شياحة" تنّظم ندوة حول قانون
 العمال يف االإمارات واإيجاد احللول لتحّديات العمل

•• دبي-الفجر: 

لدائرة  التابعة  لل�شياحة  دب��ي  كلية  نّظمت 
دبي  ب��دب��ي-  ال��ت��ج��اري  والت�شويق  ال�شياحة 
يف  �شة  املتخ�شّ ال��ث��ان��ي��ة  ن��دوت��ه��ا  لل�شياحة 

جمال املوارد الب�شرية. 
وترّكزت حماور الندوة حول قوانني العمال 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة، ومهارات 
التي  املختلفة  ل��ل��ت��ح��ّدي��ات  احل��ل��ول  اإي���ج���اد 
الندوة  يف  و���ش��ارك  العمل.  �شري  على  ت��ط��راأ 
بوليفارد  “العنوان  ف��ن��دق  يف  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 
�ض  100 متخ�شّ م��ن  اأك��ر  م��وؤخ��راً  دبي” 
الب�شرية والتدريب  املوارد  وخبري يف جمال 

من قطاع ال�شيافة.
ال��ن��دوة ممثلون ع��ن دوائر  وحت���ّدث خ��الل 
ح��ك��وم��ي��ة وم���وؤ����ش�������ش���ات خ���ا����ش���ة. وت���ن���اول 
العالقة،  ذات  املوا�شيع  من  جملة  احل�شور 
من بينها التوطني، وقوانني العمل والعمال 

يف الدولة، واآليات تعيني الكوادر. 
ومت���ك���ن امل�������ش���ارك���ون يف ال����ن����دوة م���ن جمع 
واملفيدة  املتخ�ش�شة  املعلومات  من  الكثري 
احلوار  تبادل  اإىل  باالإ�شافة  املجال،  هذا  يف 

واحل�������ش���ول ع��ل��ى ن�����ش��ائ��ح اخل�����رباء خالل 
اأعقبت  ال��ت��ي  االأ���ش��ئ��ل��ة واالأج����وب����ة  ف���ق���رات 

فقرات ال�شرح والتو�شيح. 
اأب����رز امل��ت��ح��دث��ني خ���الل الندوة،  وم���ن ب��ني 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ه��ارن��ي�����ض،  اأول��ي��ف��ي��ي��ه 
على  اأثنى  ال��ذي  لل�شيافة،  اإعمار  ملجموعة 
الفاعل  ودوره���ا  لل�شياحة  دب��ي  كلية  جهود 
يف ه��ذا امل��ج��ال، واأو���ش��ح اأن روؤي���ة املجموعة 
تتوافق مع جهود واأهداف عملية التوطني. 
ك��م��ا ق���دم ال��رائ��د م��اج��د ال���زرع���وين، مدير 

تنظيم  م��وؤ���ش�����ش��ة  ل���دى  ال��رتاخ��ي�����ض  اإدارة 
ل�شرطة  التابعة  “�شريا”  االأمنية  ال�شناعة 
احلرا�شات  ك��وادر  تدريب  عن  امل�شوؤولة  دبي 
االأمنية، �شرحاً حول الق�شايا املتعلقة بهذا 
املجال، مثل تعيني اأفراد االأمن من املدنيني، 
بهم  اخلا�شة  االإق��ام��ة  تاأ�شريات  واإج����راءات 

ورواتبهم ال�شهرية. 
احلو�شني،  اأح��م��د حممد  ق��دم  وم��ن جهته، 
م�شاعد الباحث القانوين لدى وزارة املوارد 
حول  تو�شيحياً  �شرحاً  والتوطني،  الب�شرية 

كما  والعمال،  العمل  قوانني  اآخ��ر حتديثات 
اأ���ش��ئ��ل��ة وا���ش��ت��ف�����ش��ارات احل�شور  اأج����اب ع��ل��ى 
االإ�شافية،  العمل  �شاعات  مبكافاآت  املتعلقة 
و���ش��واب��ط ت��اأ���ش��ريات االإق��ام��ة وال��ع��م��ل اأيام 
اجلمعة. كما اأ�شار احلو�شني خالل مقدمته 
امل�����وارد  وزارة  اإط������الق  اإىل  ال��ت��و���ش��ي��ح��ي��ة 
ال�شاخن  الب�شرية والتوطني خلدمة اخلط 
“وات�شاب”،  تطبيق  ع��رب  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة 
بهدف  “عام اخلري”  وذلك يف اإطار مبادرة 
اال�شتف�شارات  م��ع  املبا�شر  التفاعل  تعزيز 

ذات  والت�شريعات  العمل  بقوانني  املتعلقة 
ال����ع����الق����ة.ويف ف���ق���رة خ���ا����ش���ة، ق�����ّدم جيف 
لدى  االأع��م��ال  تطوير  م��دي��ر   ، �شرتات�شان 
حول  تو�شيحياً  �شرحاً  لل�شياحة،  دبي  كلية 
امل�شتقبلية  وتوجهاتها  لل�شياحة،  دبي  كلية 
وبراجمها االأكادميية، ومن بينها الربنامج 
الذي  دبي”  “نهج  ل��ل��ت��دري��ب  االإل���ك���رتوين 
خ�شي�شاً  ل��ل�����ش��ي��اح��ة  دب����ي  ك��ل��ي��ة  ���ش��م��م��ت��ه 
اجلهات  ك��وادر  وم��ه��ارات  مبعارف  لالرتقاء 
ال��ق��ط��اع اخلا�ض  وم��وؤ���ش�����ش��ات  احل��ك��وم��ي��ة 
الذين  االأوىل  ال�����ش��ف��وف  يف  ال��ع��ام��ل��ني  م��ن 
االإم��ارة، والذين يتطلب  ي�شتقبلون �شيوف 
ال�شياح  مع  مبا�شر  ب�شكل  التوا�شل  عملهم 
وال��زوار يف العديد من املن�شاآت �شمن قطاع 

ال�شيافة يف دبي.
ومن اجلدير بالذكر، اأن كلية دبي لل�شياحة، 
املوارد  تطوير  جهود  يف  اأ�شا�شياً  دوراً  تلعب 
باإمارة  ال�شياحة  �شناعة  قطاع  يف  الب�شرية 
دبي، كما تلعب دور الو�شيط الفاعل بني دبي 
لل�شياحة وموؤ�ش�شات القطاع يف جمال تعزيز 
جودة اخلدمات ال�شياحية واالرتقاء بتجربة 

الزوار بوجه عام. 

العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/555  ا�شتئناف جتاري    
حمل  جمهول  زاده   �شاحلي  اهلل  في�ض  جعفر   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
�����ض.ذ.م.م  ل��ل��ت��ج��ارة  ���ش��رك��ة انفينيتي ك���وم  امل�����ش��ت��اأن��ف /  االق��ام��ة مب��ا ان 
وميثله:حممد علي عبداهلل الكمايل  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 

بالدعوى رقم 778/2016 جتاري كلي بتاريخ:2017/3/19     
وحددت لها جل�شه يوم االثنني  املوافق 2017/9/18 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/562  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- جعفر في�ض اهلل �شاحلي زاده 2- حممد في�ض اهلل 
�شاحلي زاده  جمهول حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف / حممد ر�شا قدير 
ا�شتاأنف/ احلكم  قد  انفنتي   �شركة  ب�شفته مدير   - خ��واه  ملكوتي  علي 

ال�شادر بالدعوى رقم 2014/1216 جتاري كلي بتاريخ:2017/3/20     
 10.00 ال�شاعة   2017/9/27 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

       مذكرة اعالن متنازع �شده بالن�شر
                يف  الدعوى 2017/243  نزاع تعيني خربة جتاري

���ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  املتنازع �شده / 1-الطاير لل�شيارات  اىل 
ان املتنازع / و�شام حممد يحي حممد اجلوهري وميثله:�شالح ح�شن حممد 
مبا�شري  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري متخ�ش�ض  
مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء املوافق 2017/8/22   ال�شاعة 8.30 �ض مبكتب امل�شلح  لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

الت�شويات   الودية
العدد 12102 بتاريخ 2017/8/21   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/658  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- حممد عبداهلل حارب خلفان الكعبي  جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف / �شركة ميثاق للتامني التكافلي �ض.م.ع )فرع 
دبي( وميثله:علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 

ال�شادر بالدعوى رقم 2016/1922 مدين جزئي بتاريخ:2017/4/10     
 10.00 ال�شاعة   2017/9/21 امل��واف��ق  اخلمي�ض   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

االثنني   21   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12102  
Monday  21   August   2017  -  Issue No   12102



28

تعلن حمكمة راأ�ض اخليمة االبتدائية – دائرة التنفيذ – عن بيع ال�سيارات التالية عن طريق �سركة االإمارات للمزادات �ض.ذ.م.م يف متام ال�ساعة 
اخلام�سة م�ساءًا يوم االحد واالثنني والثالثاء املوافق 27+28+29 اأغ�سط�ض 2017 وعلى من يرغب مبعاينة ال�سيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة 

املوقع االلكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة االعرتا�ض مراجعة ق�سم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�سمي.

حمكمة راأ�ش اخليمة االبتدائية  
  دائرة التنفيذ

        

9156/2107523   20125673413     58,000

9161/2017200 2014 742125      78,000

9151/2017 20112818611     14,000

7430/2017  20135312012     18,000

7429/2017  201565744A         40,000

12864/2017 20148984313    13,000

12862/2017 20146399711   33,000

12866/2017 20156435910     12,000

11225/2017   2014515536     45,000

11227/2017 20129636112    30,000

11226/2017 20139156313     50,000

2017/15082711 201482429      38,000

2017/15111 201495787A    21,000

2017/15115350   2015 7248415     65,000

2017/1391670   2014 89933        80,000

2017/13915  2015587231      12,000

2017/13917 2015898371      17,000

2017/13906 410   201124245A        48,000

2017/13918    201678294B     35,000

2017/13913    2015576371      17,000

2017/13914      20152741314      23,000

2017/15140  2012961211      150,000

2017/15139   20146332413     25,000

2017/15141 201434113A       30,000

11228/20173   200689464   9,000

2017/15117 201458193    20,000

2017/15531300  20127317910    17,000

9552/2017 201117583B    . .   4,500

2017/6372   2011387325   . .   4,000

2017/10199 2011475761  . .   5,500

10201/2017  200994863A     9,000

9741/2017  2011 219852       4,500

9736/2017  201016624      3,000

2017/9557200  2012961926      9,000

2017/9553 200890692A    3,000

2017/9737 201392048   25,000

2017/9743 201086319   3,000

2017/97342.5  201158174    5,000

2017/11446 2008611492    3,500

2017/9555 2009806282      3,500

2016/13376 201326529B      5,000

2017/9731 2013615411   13,000

2017/15119   201254626   6,000

2017/15110   20088271812     6,000

2017/15094 201036680B    4,000

2017/15118 2008590181   15,000

2017/15116 200873291D   5,000

2017/15114 200888078B    4,000

2017/15112 2013621101      10,000

2017/15104   2011104432      4,500

2017/15101 20113928111    7,000

2017/13908    2009    73589B      4,000

2017/13911    200950314M   6,000

2017/139102.5  20089954010     3,500

2017/13909 2012  849021 . .     35,000

2017/13919 2009  695912      7,000

2017/13907  200883474      6,000

2017/13920      2008449055. .      7,000

2017/14125    2008659781     6,000

2017/14127      201442151      17,000

2017/14129    2007 /2027612     3,000

2017/14128    2008122767      4,000

2017/14126    2015315422       16,000

2017/14123    200958789     4,000

2017/141242.5  200878275M    4,000

2017/15142    200986306    4,000

2017/15143   200896717B   6,000

2017/15144    2012249261    9,000

2017/15138    201053692N   6,000

2017/15149     200979665A    6,000

2017/15145    200968516B    6,000

2017/15147    201530553B  . .      7,000

2017/15148    201130218A    5,000

2017/15146   2011590971       6,000

2017/15528 20119029512    7,000

2017/15529  201467928B   18,000

2017/15533   2011322652      21,000

8320/2017 200988932   18,000

10632/2017  20143059B           14,000

15406/2017 /201513837P         36,000

15405/2017 /201529320P         18,000

15404/2017 /201438034M         28,000

15403/2017 /201442073M         16,000

15402/2017 /201488506N         12,000

15401/2017 /201441245M         15,000

15407/2017 /201513842P         36,000

15399/2017 /201529324P         18,000

15398/2017 /201510218P. . .          18,000

15397/2017E200/201489752F. . .             48,000

15395/2017 /201530836R. . .           16,000

15394/2017 /  201651845I. . .           73,000

15393/20175.0 /  201580803P. . .           175,000

15376/2017 /2015 92083L           63,000

15391/2017  /201541529Q. . .            31,000

15390/2017 /20142779H           16,000

15389/2017 /201494416M. .             9,000

15386/2017X5/   200931228Q. . .           30,000

15385/2017/  /201360229M. . .            21,000

15383/2017 /201656784G. . .            24,000

15382/2017  /201566049M. . .            24,000

15381/2017 /201386033P           12,000

15378/2017 /201529013D            39,000

15371/2017 /  20131839L. . .            110,000

15033/2017 /201313215B        8,000

15036/2017 /2014814631         16,000

15084/2017 /2014 874422         14,000

15038/2017 /2015560381        13,000

15089/2017 /2015308981         19,000

14968/2017 /2014 36987A          58,000

15040/2017200 /201424503          15,000

15028/2017   /2013357079           17,000

15029/2017 /20148163612           9,000

15027/2017 /20143151713         77,000

15031/2017200 /2015408336           77,000

14982/2017 /20144473512         18,000

15035/2017 /2013556237           32,000

15030/2017/20146095214         23,000

15097/2017 /201361581A         19,000

14962/2017 /2014346522         13,000

14979/2017 /2015966801        19,000

15091/2017 /2013411791         15,000

15042/2017 /2014346402         13,000

15034/2017 /2013457712         16,000

14983/2017 /201423515B            78,000

14980/2017 /2013411801         15,000

14981/2017/2014895911         23,000

14978/2017 /2013967812          15,000

14977/2017 /2013286632         12,000

14976/2017 /20139751310         34,000

14975/2017150 /20135672012         33,000

14972/2017 /20127698411        17,000

14967/2017 /20144486212         24,000

14985/2017 /   20134421012           38,000

14938/2017 /2014 2794413         18,000

14970/2017 /20144495212         14,000

15000/2017 /20142453013         14,000

14997/2017 /20128481712         11,000

14995/2017 /20132306212            14,000

15037/2017 /2014 6084613          24,000

14966/2017 /201482981B        14,000

14965/2017 /201664235C          21,000

14943/2017/2013 483042            47,000

15039/2017 /201334146         9,000

14947/2017 /2013913792         9,000

14963/2017/2013764312         17,000

14944/2017 /201419344B           32,000

14974/2017/201483652B          25,000

14973/2017 /2015471021         19,000

14996/2017 /2013571521        8,000

14998/2017 /201375205         10,000

14999/2017 /201581667A         21,000

14964/2017 /201379543A         9,000

14940/2017 /201279759A         12,000

15087/2017 /201529409B         29,000

14984/2017 /201345481A         19,000

14971/2017 /201583391B         13,000

15105/2017 /20134256A          16,000

14969/2017 /2015823621         25,000

14994/2017 /2015297691            23,000

15041/20176/201531417B        26,000

14738/2017 201563645N          48,000

15476/2017 /201417605M         16,000

15495/2017Q7/201461186K. . .            75,000

15460/2017/  /201431747K. . .             24,000

15462/2017 /201544683E           22,000

15467/2017 /2013 83993L. . .           65,000

15452/2017/201524176N. . .           42,000

15473/2017 /  201686772C          73,000

15454/201710 /201476090M. . .             7,000

15459/2017 /201420225P. . .           13,000

15487/2017/ /201491170C. . .             15,000

15449/2017 /201551574Q. . .             16,000

15481/2017 /201511546P. . .            18,000

15480/2017 /201426421C. . .             31,000

15485/2017 /201193196M           12,000

15493/2017 /201554288C. . .            18,000

15490/2017/911 /201488144M           220,000

15488/2017 /201676794F. . .          15,000

15463/2017 /201431565B. . .          9,000

15497/2017 /201530837R. . .           16,000

15461/2017 /201639830C. . .           17,000

15458/2017 /201631285R. . .           12,000

15450/2017 /201666280C. . .           17,000

15451/2017 /201626109C. . .           21,000

15448/2017 /201640019C. . .           22,000

15447/2017 /201654948C. . .           21,000

15492/2017 /201636064C. . .           12,000

15484/2017 /2014 53603P. . .            19,000

15456/2017RAV4/2013 87620M         21,000

15465/2017520    201510709J          72,000

15455/2017 /201619024R            45,000

15478/2017 /201644174C. . .           21,000

15446/2017F.J  201448094G         55,000

15482/2017 /201533645L         50,000

15479/2017 /201631273R. . .           21,000

15475/2017 /201656912S             105,000

15464/2017  /201430549Q. . .          24,000

15466/2017 /201433487H. . .           24,000

15469/2017370/201456728P          31,000

15468/2017  /201527790Q. . .           26,000

15471/2017/201681947R. .             31,000

15457/2017 /201552407O. . .            17,000

15477/2017 /201434313H(    )          13,000

14939/2017470   201439960A        80,000

15353/2017 /201620824N        18,000

15379/2017 /201533758R        40,000

15377/2017CR V/201584239Q        38,000

15375/2017 /201420285O        12,000
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15374/2017 /201462857J        13,000

15370/2017 /201537504R        16,000

15347/2017C200/201642661J             90,000

15372/2017350  /201532602A           60,000

15354/2017  /  20146621H           150,000

15366/2017 / /201653812G. . .            33,000

15364/2017/201516904R. . .            42,000

15362/2017 /201497355B. . .            9,000

15361/2017/A5/201435338I. . .             50,000

15360/2017 /201513841P         36,000

15355/2017 /201438023M         28,000

15359/2017 /201413862P         20,000

15349/2017 /201529325P         18,000

15350/2017 /201529321P         18,000

15351/2017 /201529322P         18,000

15352/2017 /201513839P         36,000

15348/2017 /201490144N         12,000

15357/2017 /201493096P. . .          23,000

15356/2017/201398780M. . .          18,000

18376/2016     2015 7066412           26,000.00

14484/2017     2012 47574B          80,000.00

14481/2017     20157130815         25,000.00

10587/2017 201491616B          25,000

10555/2017   / 2014366822           25,000

10606/2017  2013 183871        12,000.00

14493/2017  201559736F         110,000.00

14585/2017 /  201317199M         85,000.00

14592/2017 /201461827I          16,000.00

14605/2017 /201678024E          19,000.00

14590/2017C200/201556529Q        96,000.00

14594/2017 /201384553K          16,000.00

14613/2017 /201398622H             24,000.00

14587/2017 /201679122E          19,000.00

14591/2017 /201560930N         25,500.00

14595/2017  /201317389M        32,000.00

14582/2017 /201364322O        16,500.00

14581/2017 /201441876P        21,000.00

14560/2017ES350/2014 24413L 1       65,000.00

14554/2017/E350/201323508F           68,000.00

14536/2017 /201441878P        21,000.00

14542/2017 /201517677E         35,000.00

14534/2017 /201512572N         15,000

14523/2017 /201511903N         15,000

14515/2017 /201384689L       28,500

14504/2017 /201450443P         37,000.00

14495/2017A6/201527941K          55,000.00

14487/2017LI750/   201267420B         42,000.00

14478/2017 /2013 89512G         60,000.00

14473/2017ES350 /2013 23069L          42,000.00

14466/2017 /201388198J        24,000.00

14608/2017 /20147082N        145,000.00

14607/2017A6/201435716M         40,000.00

14567/2017LX570/20148061N        155,000.00

14606/2017 /F150/201589088M       46,000.00

14600/2017 /201380465M          16,500.00

14604/2017 /201438813P        13,000.00

14602/2017 /201513069R        21,000.00

14598/2017 /201439944D        100,000.00

14611/2017 /201543384Q        110,000.00

14610/2017 /201555740N         48,000.00

14546/2017/ /201635977R         40,000

14556/2017 /201581593K         48,000.00

14570/2017 /201572707K         48,000.00

14572/2017 /201343797M           36,000.00

14474/20173/201337428N          18,000.00

14576/2017 /201516237Q         110,000.00

14601/2017 /201416301O         19,000.00

14597/2017 /201314058N         13,000.00

14599/2017 /2013 77040G         87,000.00

14544/2017 /201693781E        20,000.00

14603/2017 /201577438P         18,000.00

14465/2017 /201577436P         18,000.00

14588/2017 /201545348Q          26,000.00

14468/2017 /201419873I        37,000.00

14586/201770  /201478890O       53,000.00

14615/2017ES350 /2013 23052L          42,000.00

14583/2017 /2015 69289P        110,000.00

14471/2017Q5/201517862H        74,000.00

14579/20178/201559607Q          105,000.00

14564/2017 /201595370P          14,500.00

14552/2017ES350 /201323050L          42,000.00

14531/2017C200/201416295R       65,000.00

14479/2017ES350/2014 29234L           65,000.00

14539/2017XJ/201479742P        38,000.00

14548/2017/201391182M        26,000.00

14530/2017VIANO/201424290O        42,000.00

14526/2017  /201557979P         110,000.00

14488/2017X6/   20143465P360        112,000.00

14516/2017 /201393149M        60,000.00

14511/2017 /201571594C          16,000.00

14508/2017 /201492746M          19,500.00

14490/2017 /201364526I        20,000.00

14502/2017460  /2012 76785I       18,000.00

14499/2017 /201622258J          42,000.00

15093/2017  2016187652    19,000

15002/2017  20138395012    19,000

15083/2017  2012750992       7,000

15085/2017  2013937348    34,000

15086/2017 201378133A    22,000

15107/2017  201583642B    19,000

15109/2017  2012598279    10,000

15103/2017  2013589172     19,000

15106/2017  20127189511       10,000

15102/2017  2013390432   9,000

15100/2017  20118152911    18,000

15088/2017  200617355B     13,000

15095/2017  2015488241    19,000

15090/2017 2014243291   14,000

15032/2017 201327823B     

15096/2017  201317340     19,000

15003/2017  201531978B    17,000

15098/2017  201422541B     24,000

15099/2017  2016519121    88,000

15092/2017  201354572     26,000

9721/2017207 201159153G       7,000

9699/2017 201511098B     35,000

2017/13912    201569966E       17,000

2017/15108     2015607881   20,000

2017/15113  201229590B    . .      12,000

2017/15527  201469133A     130,000

2017/15527   201469134A     125,000

2017/155322.0  201575205B      27,000

14118/2017_  20163571915      30,000

14119/2017  201533297B       50,000

14790/2017 2007 638425         5,000

14845/2017  2011 2118011        18,000

14880/2017 2014 9117214         33,000

14833/2017520   2005 4973A        9,000

14861/2017sl350 2007 123855          25,000

14784/2017h300 2006 167742           12,000

14837/2017  200860651A          19,000

14829/2017  2007/ 94313        4,000

14816/2017 201079361          21,000

14758/2017 2014924345       55,000

14743/2017 20165265316       53,000

14873/2017 20138234710      31,000

14876/2017 200667942        4,000

14854/2017  2009317038      10,000

14749/2017  2008983495      9,000

14850/2017 2008188325       19,000

14884/2017   2014721285          125,000

14860/201786 2015/81794A        40,000

14841/2017 2012979059          12,000

14780/2017  2015329541       80,000

14883/2017 20113462314      60,000

14761/2017 201435726       25,000

14767/2017 200647399        8,000

14755/2017 20136062512         43,000

14746/2017  200712625  (  )       5,000

14826/2017  20137556112      33,000

14798/2017 2013112072 . .        27,000

14808/2017  201273813A       12,000

14786/2017  2014812151       20,000

14753/2017  2014 349531       27,000

14794/2017  2014247952       27,000

14751/2017  2014349521       27,000

14811/2017  2014717341       19,000

14819/2017  2014717381       19,000

14823/2017  2014716941       19,000

8150/2017  2007 894835         4,000

8127/2017 200620668      4,000

8141/2017    2007 652025       5,000

8143/2017  200795391       5,000

14915/2017 201483755A      14,000

2017/10249 20065875014      9,000

2017/10258500  20071378813       18,000

2017/10238 20108871210     8,500

2017/9766 20146635713        85,000

2015/1000   201011952      11,000

2017/10246 2010 2921711     55,000

2017/10212 2011 6289       35,000

955/2015 200626096     24,000

12851/2017  2013 92189A      25,000

12872/2017  20157865C        95,000

12869/2017  200729941     5,000

128702017  201568482C      45,000

12865/2017  200826262       5,000

12867/2017    201581459A      41,000

12849/2017  2013 27684A     37,000

12850/2017  200866725A    13,000

12861/2017  2009 1916S     35,000

12863/20175   2008 25766A         18,000

12871/2017  2015 29015B     25,000

12857/2017  2009433622     4,000

128472017    201532472B      41,000

12848/2017  201418592B     21,000

12868/2017  2009353692    13,000

14993/2017 20139320L   45,000

780/2016   2003N/A5990N/A     50,000

780/2016 1989N/A48224N/A      35,000

14739/2017 20155479115   23,000

14991/2017 20141058913   110,000

14987/2017 201551825Q   24,000

14988/2017 201566746Q  12,000

14990/2017 201574882Q  19,000

14992/2017   201418280E  25,000

14989/2017408 201584359I  19,000

14986/2017 201574881Q  19,000

2017/10252 2015137461     17,000
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البلدين كال  يف  االأداء  اختبارات  اأوىل  يف  �ساركوا  متقدمًا  من اأ�سل 348 

من م�شر واجلزائر كّل  يف  ال�شارقة«  لـ»من�شد  االأوىل  الت�شفيات  يجتازون  م�شاركًا   20

لتق�سي احلركة الفنية يف االإمارات، 2008-1988"

رواق الفن بجامعة نيويورك اأبوظبي يعلن عن قرب اختتام فعاليات معر�ش »ال نراهم لكننا«

ال�شارقة اليوم .. ج�شر اإعالمي بني اجلمهور والدوائر احلكومية

وح����ول ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج اأ����ش���ار جن���م الدين 
“من�شد  امل��ن��ف��ذ ل��ربن��ام��ج  امل��ن��ت��ج  ه��ا���ش��م، 
امل�شاركات يف كل  اأن حجم  اإىل  ال�شارقة”، 
م��ن م�����ش��ر واجل���زائ���ر ي��وؤك��د ح�����ش��ور فن 
االأو�شاط  ال��ه��ادف��ة يف  وال��ف��ن��ون  االإن�����ش��اد 
ب�”من�شد  وي���دف���ع  ال��ع��رب��ي��ة،  االإب���داع���ي���ة 
التي  الروؤية  يف  قدماً  ال�شارقة” للم�شي 
و�شانعاً  حم���رك���اً  ي��ك��ون  اأن  ف��ي��ه��ا  اخ���ت���ار 
باإبداعهم  يحملون  االإن�����ش��اد،  يف  ل��ن��ج��وم 
الثقافية  ال��ق��ي��م  ت��ك��ّر���ض  ���ش��ام��ي��ة،  ر���ش��ائ��ل 
العربية  ثقافتنا  اإليها  تنتمي  التي  العليا 

واالإ�شالمية”.
الربنامج  اأه��م��ي��ة  تتجلى  ه��ا���ش��م:  وق����ال 
املوهوبني  اإىل  ال��و���ش��ول  ع��ل��ى  ق��درت��ه  يف 
بلدان  واالأ�����ش����وات اجل��م��ي��ل��ة يف خم��ت��ل��ف 
بينهم  امل�شافة  ر  ليق�شّ ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن 
وبني اأحالمهم بتحقيق احل�شور العربي 
والعاملي، اإ�شافة اإىل اأنه يعر�ض املرتكزات 
يف  ال�شارقة  منها  تنطلق  ال��ت��ي  االأ�شيلة 
دع���م امل��ن��ت��ج ال��ث��ق��ايف واالإب���داع���ي الهادف 

والر�شني. 
22 من  ال���  ال��ربن��ام��ج يف  ف��ري��ق  وي�شتعّد 
اململكة  اإىل  ل���ل���ذه���اب  اجل�������اري،  ال�����ش��ه��ر 
االأردنية الها�شمية، اجلمهورية التون�شية، 
واأجمل  االأ������ش�����وات  اأع������ذب  ع���ن  ل��ل��ب��ح��ث 
من  امل��ت��ق��دم��ني  ي�شتقبل  ح��ي��ث  امل���واه���ب، 
ال�شاعة 8 �شباحاَ وحتى ال�شاعة 8 م�شاًء 
االأردنية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  روت���ان���ا  ف��ن��دق  يف 
عّمان، ويف فندق ذا بينتهاو�ض يف العا�شمة 

التون�شية تون�ض.
للربنامج  ال���ع���ا����ش���رة  ال��������دورة  وت��ت��م��ي��ز 
باختيارها اثنني من امل�شاركني يف الدورات 
ال�شابقة لتحكيم جوالت اختبارات الدورة 
اجلارية وفق بلدانهم، حيث تاألفت جلنة 
حتكيم االختبارات يف م�شر من املن�شدين 

وحممود  ال�شوهاجي،  حممد  امل�شريني 
ه���الل احل��ا���ش��ل ع��ل��ى ل��ق��ب ال��ربن��ام��ج يف 
دورته التا�شعة، وتاألفت جلنة التحكيم يف 
املن�شدين اجلزائريني زهري  اجلزائر من 

فار�ض، وعبد الرحمن بوحبيلة.
وجتري اللجنة املنظمة للربنامج جوالت 

اختبارات يف ع�شر دول عربية هي: تون�ض 
بعد  واالإم����ارات،  ولبنان  وامل��غ��رب  واالأردن 
وال�شلطنة  امل��م��ل��ك��ة  م���ن  ك���ّل  يف  ج��ول��ت��ه��ا 
وال���������ش����ودان واجل�����زائ�����ر وم�������ش���ر، حيث 
ت�شتقبل املواهب امل�شاركة يف جميع الدول 
وحتى  ���ش��ب��اح��اً   08:00 ال�����ش��اع��ة  م���ن 

الربنامج  ويخ�ش�ض  م�����ش��اء،   08:00
االإن��رتن��ت جلميع  ع��رب  للتقّدمي  م��وع��داً 
وحتى  اأغ�شط�ض   10 م��ن  اب��ت��داء  ال���دول 
املوقع  ع��ل��ى  وذل���ك  امل��ق��ب��ل،  �شبتمرب   10

االإلكرتوين ملن�شد ال�شارقة: 
.www.smc.ae/munshid

اأهم  اأح�����د  ال�ش����ارقة  من�ش���د  ويعتب�����ر 
برامج امل�ش���ابقات اله���ادف����ة اإىل اكت�ش�������اف 
العربي،  ال��وط��ن  يف  االإن�ش���ادية  امل��واه��ب 
االأول  عق�����ده  اإىل  العام  ه��ذا  ي�شل  حيث 
املن�ش����������دين  ع�ش������رات  تخ�������ريج  ب��ع��د 
الذين اأ�شب����حت لهم مكانته����م البارزة يف 

اأو�شاط  لهم �شيت يف  وبات  املج������ال،  هذا 
العربية  الدول  الهادف يف خمتل����ف  الفن 
والغربية، حيث �شارك يف دوراته ال�شابقة 
مت�شابقون من فرن�شا، وبلجيكا، واإيطاليا، 
والبو�شنة،  وم���ال���ي���زي���ا،  واإن���دون���ي�������ش���ي���ا، 

وتركيا.

ي�شعى برنامج ال�شارقة اليوم - الذي تعر�شه قناة ال�شارقة 
اإىل   - اأ�شبوع  كل  من  االثنني  ي��وم  دقيقة   50 على م��دى 
االإم����ارة  احل��ك��وم��ي��ة يف  ال���دوائ���ر  ع��م��ل  ع��ن طبيعة  الك�شف 
واخلدمات واملبادرات التي تنظمها اأو ت�شارك بها من خالل 

عدد من التقارير واحلوارات التي يقدمها.
وميثل الربنامج - الذي يقدمه االإعالمي علي ال�شريف - 
حلقة و�شل مهمة بني الكيانات احلكومية يف اإمارة ال�شارقة 
وعالقتها باجلماهري ويك�شف عن جوانب عمل هذه اجلهات 
وي�شلط ال�شوء على املهام املتعددة لها والتي رمبا تكون غري 

معروفة للعامة.
االأخرية  حلقته  يف  مت��ح��ور  ال���ذي   - ال��ربن��ام��ج  وي�شت�شيف 
على مهام واأدوار هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�شارقة 
والدوائر  امل��وؤ���ش�����ش��ات  وامل��ع��ن��ي��ني يف  وامل�����ش��وؤول��ني  امل�����دراء   -
احلكومية يف االإمارة الإطالع امل�شاهدين على طبيعة عملها 
وكيفية تقدمي خدماتها للمواطنني وال�شكان داعما حمتواه 
اأبرز اإجن��ازات الدوائر وجهودها يف  بتقارير متعددة تتناول 

تدعيم االأن�شطة والفعاليات املجتمعية.
املا�شية  ال�7  حلقاته  خالل  ا�شتعر�ض  اليوم  ال�شارقة  وك��ان 

اأعمال دوائر وموؤ�ش�شات حكومية يف ال�شارقة �شملت كال من 
اإدارة متاحف ال�شارقة ودوائر ال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف 
واخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة وه��ي��ئ��ات م��ط��ار ال�����ش��ارق��ة الدويل 

وكهرباء ومياه ال�شارقة والبيئة واملحميات الطبيعية.
الربنامج  يعد  ال�شارقة  قناة  الغيثي مدير  �شامل علي  وقال 
م���ن االإ����ش���اف���ات امل��ه��م��ة ع��ل��ى اخل���ارط���ة ال��رباجم��ي��ة لقناة 
االإعالمية  ال�شارقة حيث ميالأ من خالل توجهه ور�شالته 
واأ�شحاب  احلكوميني  امل�����ش��وؤول��ني  ب��ني  التوا�شل  يف  ف��راغ��ا 
امل�شلحة من امل�شاهدين الراغبني يف التعرف على املوؤ�ش�شات 

احلكومية يف اإمارة ال�شارقة وكيفية اال�شتفادة من خدماتها 
يف خمتلف القطاعات .

املتعددة  ال��ر���ش��ائ��ل  م��ع  ال��ربن��ام��ج  ر���ش��ال��ة  تتكامل  واأ����ش���اف 
ال�شارقة احلري�شة على  التي تعر�شها �شا�شة قناة  االأخ��رى 
االإعالمية  واخلدمات  الربامج  من  متكاملة  حزمة  تقدمي 
املحلية  والفعاليات  ب��االأح��داث  امل�شاهدين  �شلة  تعزز  التي 
مكمال  عن�شرا  ال�شدد  هذا  يف  وميثل  والعاملية  واالإقليمية 
لربامج اأخرى مثل اخلط املبا�شر و �شباح ال�شارقة و اأما�شي 

.

امل��ن��ت��ج املنفذ  امل��ه��ريي  ال��ق�����ش��اب  ن���ورة  م��ن جانبها .. ق��ال��ت 
اإط����ار ت��وج��ه ق��ن��اة ال�شارقة  ل��ل��ربن��ام��ج ي��اأت��ي ال��ربن��ام��ج يف 
التي تقدمها  النا�ض بنوعية اخلدمات  وجهودها يف تعريف 
�شيما  ال�����ش��ارق��ة ال  اإم����ارة  وال��ه��ي��ئ��ات احلكومية يف  ال��دوائ��ر 
اخلدمات االإلكرتونية خا�شة واأن الكثري من قاطني االإمارة 
ال يعرفون طبيعة ما تقدمه اجلهات احلكومية املختلفة وما 
ي�شكل  فاإنه  لذلك  الر�شمية..  مهامها  م�شتوى  على  تنجزه 
فر�شة الإطالع املتابعني على اخلدمات التي توفرها �شمن 

باقة متنوعة من التقارير واحلوارات .

وقد لعب هذا املجتمع الفني دوراً رئي�شياً يف تطّور م�شرية 
االأفكار  لتبادل  �شعيهم  اأث��ن��اء  خ�شو�شاً  الفنانني  اأول��ئ��ك 
واحد  ك��ل  م�شاهمة  على  باالعتماد  واالإب��داع��ّي��ة  النقدّية 
فيها  تكن  وق��ت مل  وذل��ك يف  اإلهام لالآخر،  منهم كم�شدر 
املوؤ�ش�شات واملعار�ض الفنية منت�شرة على نطاق وا�شع بدولة 
االإمارات. وقام بع�ض هوؤالء الفنانني بتاأ�شي�ض "ذي فالينغ 
من�شة  وه����ي   )The Flying House( هاو�ض" 
الفني.  املجتمع  هذا  من  فنانني  اأعمال  لعر�ض  خم�ش�شة 
وقد حقق اأغلب اأع�شاء هذا املجتمع الفني �شهرًة عامليًة من 

فنانني و�شعراء و�شّناع اأفالم، مثل ح�شن �شريف وعبد اهلل 
بينايل  يف  حالياً  الفنية  اأعمالهم  ُتعر�ض  اللذين  ال�شعدي 

البندقية.
اإىل  تاريخها  اأعمااًل فنية يعود  اأركانه  املعر�ض بني  وي�شّم 
على  خ��ا���ض  ب�شكل  ال��رتك��ي��ز  م��ع   ،2008-1988 ف��رتة 
اأعمال �شبق واأن مت عر�شها معاً خالل تلك احلقبة. وي�شمل 
املعر�ض كذلك مواداً اأر�شيفيًة ولقاءاٍت م�شّورًة مع اأع�شاء 
تلك املجتمع الفني، اإ�شافة اإىل غرفة قراءة خا�شة الأعمال 
االأع�شاء البارزين فيها، ف�شاًل عن م�شاهمات فنية اأخرى 

لكل من كري�شتيانا دي ماركي، وعادل ُخزام، وجنوم الغامن، 
وخالد البدور.

التزامه  اأبوظبي  نيويورك  بجامعة  الفن  رواق  ويوا�شل 
باأهدافه االأكادميية، حيث اأقام على هام�ض املعر�ض �شل�شلة 
على  البهجة  اأج����واء  اأ���ش��ف��ت  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة  الفعاليات  م��ن 
املعر�ض، و�شّمل ذلك ور�ض عمل لالإبداع الفني خم�ش�شة 
للعائالت باالإ�شافة اإىل عدد من العرو�ض ال�شينمائية من 
الروح"  "خفيف  وم�شرحية  ال��غ��امن  جن��وم  الفنانة  اإخ���راج 

للكاتب امل�شرحي االإماراتي جمال مطر.

وكان رواق الفن قد اأعلن يف وقت �شابق عن معر�شه القادم 
الفني:  االإب�����داع  ن��ي��وي��ورك ح��ي��ث  م��دي��ن��ة  "و�شط  ب��ع��ن��وان 
 ،"1965 –  1952 الفنانني،  ب��اإ���ش��راف  عر�ض  ���ش��االت 
وير�شد هذا املعر�ض حمطات تطور امل�شهد الفني يف مدينة 
نيويورك خالل الفرتة التي �شهدت انتعا�شاً ورواجاً اإبداعياً 
بدايًة من حركة التعبري التجريدي يف اأوائل اخلم�شينيات 
املينيمال  التقليلي  وال��ف��ن  اآرت  ال��ب��وب  ف��ن  �شحوة  وح��ت��ى 
اآرت يف اأوائل �شتينيات القرن املا�شي. وُيعد "و�شط مدينة 
اإ�شراف  حتت  ُيقام  ال��ذي  الفني"،  االإب���داع  حيث  نيويورك 

وتنظيم �شالة عر�ض "غراي للفنون"، اأول معر�ض متحفي 
الن�شطة من  الفنية  الفرتة  ال�شوء على هذه  يلقي  �شخم 
منظور اأربع ع�شرة �شالة عر�ض رئي�شية تتم اإداراتها حتت 
اإ�شراف الفنانني. ومن املقرر اأن يفتتح هذا املعر�ض اأبوابه 
يف   2018 يناير   13 القادم حتى  اأكتوبر   4 يف  للجمهور 
رواق الفن بجامعة نيويورك اأبوظبي، حتت اإ�شراف القّيمة 
ق�شم  يف  م�شاركة  اأ���ش��ت��اذة  وه��ي  را���ش��ل��ي��ف،  ميلي�شا  الفنية 
جلامعة  التابعة  �شتينهاردت  كلية  يف  الفنية  واملهن  الفن 

نيويورك.

•• ال�صارقة-الفجر:

ال�سارقة  موؤ�س�سة  تنظمه  الذي  ال�سارقة”،  “من�سد  لربنامج  التمهيدية  االأداء  اختبارات  اأ�سفرت 
لالإعالم يف دورته العا�سرة هذا العام، عن اختيار 20 متقدمًا للم�ساركة يف مرحلته املقبلة من كّل من م�سر 

واجلزائر، عقب اأداء الفت قّدمه امل�ساركون اأم�ض االأول ال�سبت. 
خمتلف  من  من�سدون  فيها  و�سارك  العربية،  م�سر  جمهورية  يف  اإعالمية  تغطية  اأكرب  االختبارات  و�سهدت 
اجلن�سيات العربية، حيث اختارت جلنة التحكيم 10 م�ساركني يف القاهرة مب�سر من اأ�سل 250 متقدمًا، بعد 
اأداء قوّي قدموه ا�ستحقوا على اإثره االنتقال اإىل املرحلة الثانية، فيما اختارت 10 م�ساركني اآخرين من اأ�سل 

98 متقدمًا يف اجلزائر.

••اأبوظبي - الفجر

عن  اأبوظبي  نيويورك  بجامعة  الفن  رواق  اأعلن   
اقرتاب موعد اإ�سدال ال�ستار على معر�سه احلايل 
املقام بعنوان "ال نراهم لكننا: تق�سي حركة فنية 
يف االإمارات، 1988-2008"، والذي من املقرر اأن 

يختتم فعالياته يف 26 اأغ�سط�ض. 
هذا  ل��زي��ارة  قليلة  اأي��ام  �سوى  يتبق  مل  وبذلك 
انتظارها  الذي ميّثل درا�سة مثمرة طال  املعر�ض 
دول��ة  يف  الفنية  املجتمعات  اأب���رز  اأح���د  ح��ول 
ي�ست�سيف بني  املتحدة، والذي  العربية  االإمارات 
تاريخية حتمل توقيع عدد  اأعمااًل فنية  اأركانه 
�سريف  وح�سني  �سريف  ح�سن  وهم  الفنانني  من 
وحممد كاظم وعبد اهلل ال�سعدي وحممد اأحمد 
كليفر�ض  وجو�ض  فيال�سيني  وفيفيك  اإبراهيم 

وابت�سام عبدالعزيز.
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• قبل احلديث عن جناح اآخر اأعمالك الدرامية )احلرباية(، ما حقيقة 

�شكوى اأحد املنتجني �شدك؟
)تويرت(.  على  ال�شخ�شي  ح�شابي  ع��رب  كافة  االأم���ور  واأو���ش��ح��ت  �شبق   -
اأحد، وتاريخي الفني ي�شهد  اأو م�شكلة مع  اأزمة  اأية  ب�شدق، لي�شت لدي 
اأركز يف عملي فح�شب، ومع انطالق االإ�شاعات حر�شت على  بذلك، فاأنا 
تو�شيح موقفي الأن جتاهلها �شيثري اجلدل. من ثم ح�شمت االأمر مبكراً، 
بل حر�شت على منا�شدة ال�شحافة الكرمية متابعة االأخبار من م�شدرها 

االأ�شلي بو�شفه االأ�شدق.
م�شاهدة  ن�شب  وحتقيقه  )احلرباية(  م�شل�شلك  جن��اح  توقعت  هل   •

عالية؟
مت الدور ب�شدق  - توقعت اأن ي�شل امل�شل�شل اإىل اجلمهور الأنني قدَّ
�شديد، وهي عادتي دوماً، فاأنا ال اأوافق على عمل ل�شت مقتنعة به. 
من ثم، عندما يوؤدي الفنان ال�شخ�شية باإتقان و�شدق �شي�شعر 
بال�شدق  ي�شل  ب�شدق  ي��خ��رج  وم��ا  وب��ال��ع��م��ل،  ب��ه  امل�شاهد 

نف�شه. 
النجاح يف يد اهلل وحده،  نف�شه �شمان  الوقت  لكن يف 
واحلمد هلل ربنا مل يخذلني اأنا وجممل فريق العمل، 

وردود الفعل كانت جيدة و�شعدت بها جداً.
رغم  )احل��رب��اي��ة(  مل�شل�شل  حما�شتك  اأ�شباب  ما   •

اإعالنك االن�شحاب من ال�شباق الرم�شاين؟
قراءتي  بعد  خمتلفاً  م�شموناً  فيه  وج��دت  الأين   -
قراءة،  اأول  من  ال�شخ�شية  وجذبتني  ال�شيناريو، 

من ثم حتّم�شت لتقدميها.
 اأبدع املوؤلف اأكرم م�شطفى يف ابتكار اأحداث قريبة 

من الواقع وكتابة �شيناريو بحرفية عالية. 
ع��ّزز حما�شتي،  االأح��م��دي  م��رمي  العمل مع  كذلك 
وتهتم  خمتلفة  اإخ��راج��ي��ة  روؤي���ة  لها  خمرجة  فهي 

بال�شورة، وجممل التفا�شيل.
ومناف�شني  اأع�����داء  ل��ك  اإن  ال��ق��ول  مي��ك��ن  ه��ل   •

يخططون الإبعادك عن الدراما الرم�شانية؟
- هذه طبيعة احلياة.

 لكل اإن�شان ناجح اأعداء يحاربون جناحه، وال اأق�شد 
ولكن احلياة  يحاربني،  �شخ�شاً حم��دداً  اأن  بكالمي 
املناف�شة،  عن  اأم��ا  امل�شاألة.  ه��ذه  من  تخلو  ال  عموماً 
لدى  م��ا  اأق�شى  الإظ��ه��ار  ال�شريفة  املناف�شة  م��ع  ف��اأن��ا 

النجوم،
م�شاهدة  لهم  ويتيح  امل�شاهدين،  �شالح  يف  ي�شّب  م��ا   
املناف�شة  غابت  حال  ويف  ومتميزة.  خمتلفة  فنية  اأعمال 
فلن يكون للنجاح طعم، متاماً كمباراة كرة القدم حيث ال 

ي�شعر الفريق بلذة االنت�شار اإال اإذا فاز على فريق قوي.
متثيلية  قدرات  تتطلب  ق�ش�ض  اختيار  تتعمدين  • هل 

�شعبة لتنفي اعتمادك على جمالك؟
- ال تقا�ض االأمور على هذا النحو، الأن اجلمهور اأكر ذكاء 
من الفنان وهو يعلم متاماً كيف يقيمه، ويدرك اإن كان 
املهم  بالن�ض  اأهتم دائماً  ال��دور،  موهوباً. عند اختياري 
وال�شيناريو اجليد والق�شة الدرامية املختلفة، و�شرورة 
اأن ت�شيف اإيل جديداً وال تنتق�ض من جماهرييتي، واأن 

تقدم جديداً وتطرح ق�شايا تفيد املجتمع.
 وب�����ش��دق، ال اأن��ح��از يف اخ��ت��ي��ارات��ي اإىل م��ا ي��ربز جمايل 
اأن ق��ول��ه��م ال���دائ���م ح���ول جمايل  اأن���ك���ر  ف��ح�����ش��ب، ب���ل ال 
اأي  تت�شمن  ال  اأدوار  اختيار  اإىل  دفعني  عليه  واعتمادي 

كما  والفي�شل  كممثلة،  قدراتي  ت��ربز  التي  اأي  اأ���ش��اًل،  جمال 
واإ�شكاليات،  ق�شايا  وما يطرحه من  الن�ض  اأ�شرت جودة 

كذلك اأن اأ�شدق الق�شة واأحتم�ض للدور حتى ي�شدقني 
االأغاين  تقدمي  عدم  على  اأي�شاً  واأحر�ض  امل�شاهد، 

اأكون  اأن  اأري��د  ال��درام��ا حيث  اال�شتعرا�شات يف  اأو 
ممثلة فح�شب. لذا اأنا �شعيدة الأن اجلميع بداأوا 

كممثلة،  اجل��د  ي��اأخ��ذون موهبتي على حممل 
الق�ش�ض  ع��ل��ّي  تعر�ض  االأ���ش��ا���ض  ه��ذا  وع��ل��ى 

ال�شعبة.
األبومك  ���ش��ت��ط��رح��ني  اأن�����ك  ع��ل��م��ن��ا   •

ال��غ��ن��ائ��ي اجل��دي��د ق��ري��ب��اً. م��ا �شحة 
ذلك؟

التجهيزات  م��رح��ل��ة  يف  اأن����ا   -
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل���الأل���ب���وم ال���ذي 

�شيكون  اأن�������ه  ر  اأت�����������ش�����وَّ
م�����ف�����اج�����اأة جل���م���ه���وري 

م������ن خ��������الل اأف�����ك�����ار 
خم��ت��ل��ف��ة وج���دي���دة. 
ح���ت���ى اأن����ن����ي ق����ررت 
ف���ي���دي���و على  ط�����رح 
كدعاية  )يوتيوب( 
فيلم  ع���ن  ع���ب���ارة 
يتناول  ق�����ش��ري 
االألبوم  تفا�شيل 

العمل  وف�����ري�����ق 
فيه.  �شارك  ال��ذي 

اجلمهور  ك�����ان  مل����ا 
اأغ�����ل�����ى م�����ا اأم����ل����ك، 
على  فاأحر�ض دوم��اً 

ت��ق��دمي م��ف��اج��اآت له 
من خ��الل اأع��م��ايل، بل 

فيها،  ج��م��ه��وري  واأ����ش���ارك 
ودائماً  عنه  منعزلة  ل�شت  فاأنا 

اأتوا�شل معه �شواء من خالل طرح 
اأعمال غنائية اأو �شينمائية اأو درامية، 

التوا�شل  ومواقع  احلفالت  خالل  من  اأو 
االجتماعي.

م�شورة  اأغ��ن��ي��ة  ت��ق��دمي  خطتك  يف  ه��ل   •
�شمن اأغاين االألبوم؟

التفا�شيل  درا�����ش����ة  ع��ل��ى  راه����ن����اً  اأع���ك���ف   -
اخلا�شة بالكليب، لكنني لن اأحتدث عن اأي 
الت�شريح  اأم��ر قبل حدوثه. كل ما ميكنني 
به اأنه �شيطرح بالتزامن مع اإطالق االألبوم 

ره يف لبنان، وثمة نية لتقدمي كليب  و�شاأ�شوِّ
اآخر من �شمن االألبوم الحقاً.

)خري  ف��ي��ل��م  يف   م�����ش��ارك��ت��ك  ع���ن  •حدثينا 
وبركة(

 - كان اتفاقي مع ال�شانعني منذ البداية الظهور 
ك�����ش��ي��ف��ة ����ش���رف، وم����ن خ����الل م�����ش��اه��د حم�����دودة، 

رتها كاملًة يف يوم واحد، واأنا �شعيدة جداً  وفعاًل �شوَّ
بالتجربة واأنتظر عر�شها على اأحّر من اجلمر.

مر�سحة بني اأجمل مئة وجه يف العامل

ن�شرين طاف�ش االأوىل يف قائمة )فورب�ش(
العربية  ال���ن���ج���م���ة  ان�������ش���م���ت 
الئحة  اإىل  طاف�ض  ن�شرين 
�شخ�شية   100 )اأه����������م 
ع��رب��ي��ة ���ش��ه��رية( وف���ق جملة 
)فورب�ض( يف ن�شختها اخلا�شة 

يف منطقة ال�شرق االأو�شط. 
خرقت طاف�ض الالئحة التي هيمن 
م�شر  من  خ�شو�شاً  املطربون،  عليها 
املمثلني  ب��ني  االأوىل  لتحل  ولبنان، 
ال�شوريني اأمام كندة عّلو�ض وق�شي 
خويل وبا�شم ياخور، واأمام نادين 

ن�شيب جنيم من لبنان.
املجلة  تن�شر  االأوىل،  ل��ل��م��رة 
االأم��ريك��ي��ة الئ��ح��ة )اأق���وى( 
امل�شاهري العرب، مو�شحًة يف 
بيان اأنها ا�شتندت اإىل )�شعبية 
وم�شاهري  وامل��غ��ن��ني  امل��م��ث��ل��ني 
التلفزيون وتاأثريهم يف اأنحاء 
املنطقة(. كان النجم امل�شري 
�شدارة  يف  ح����ّل  دي�����اب  ع���م���رو 

الالئحة.
طاف�ض  تتح�شر  اآخ����ر،  ���ش��ي��اق  يف 
3 حبيبي(   2 الإط��الق كليب )1 
على  االأول  امل���رك���ز  اح��ت��ل��ت  ال���ت���ي 
تطبيق )اأنغامي( بني اأغاين املغرب 
�شدورها.  منذ  و)ال����راي(  ال��ع��رب��ي 
االأغ��ن��ي��ة م��ن اأحل����ان ج���ان �شليبا، 
امل���ج���اري �شاحب  ���ش��م��ري  ك��ل��م��ات 
اأغ���ن���ي���ة )ان����ت����ي ب���اغ���ي���ة واح�����د( 
املغربي  للنجم  �شاهل(  و)ما�شي 

�شعد ملجرد. وك�شفت ن�شرين اأنها �شتطرح الكليب قريباً 
عرب قناتها الر�شمية.

اأجمل  مل�شابقة  املنظمة  اجلهة  اأعلنت  اخ��رى  جهة  م��ن 
العربية  النجمة  ان�شمام   2017 لعام  العامل  يف  وج��ه 
 28 الن�شخة  يف  املر�شحني،  الئحة  اإىل  طاف�ض  ن�شرين 
�شي  تي  العاملي  الفني  الناقد  اأ�ش�شها  التي  املناف�شة  من 

كاندلر.
عرب  املناف�شة  ب��دخ��ول  �شعادتها  ع��ن  ال��ف��ن��ان��ة  واأع���رب���ت 
�شورة  ن�شرت  حيث  )اإن�شتغرام(،  تطبيق  على  ح�شابها 
تر�شيحها معلقًة بالقول: )�شكراً على تر�شيحي كواحدة 

من اأجمل مئة وجه يف العامل(.
27 دي�����ش��م��رب امل��ق��ب��ل ن��ت��ائ��ج امل��ن��اف�����ش��ة التي  وُت��ع��ل��ن يف 
اأجمل  والرجال من  الن�شاء  قائمتي جنوم من  تت�شّمن 
وبوليوود،  هوليوود،  ذلك  يف  مبا  العامل،  حول  الوجوه 

والعامل العربي، واآ�شيا.
عام  منذ  امل�شاهري  وج��وه  الأجمل  القائمة  ه��ذه  وتن�شر 

لها، النا�شر  املوقع  وين�ّض   ،1990
اختيار  ع��م��ل��ي��ة  اأن  ع��ل��ى  ك��ري��ت��ي��ك(  ان��دي��ب��ن��دي��ن��ت  )ذا   
على  يعتمد  ال�شنوية  القائمة  يف  امل�����ش��ارك��ني  امل�شاهري 
معايري عّدة من اأبرزها حب النا�ض، واجلمال، واالأناقة، 

والتمّيز، واجلراأة.
اأغنية )1 2 3 حبيبي(  يذكر اأن طاف�ض اأطلقت اأخرياً 
بني  )اأن��غ��ام��ي(  تطبيق  على  االأول  امل��رك��ز  احتّلت  ال��ت��ي 
اأحلان جان �شليبا  واالأغنية من  العربي،  املغرب  اأغاين 
واحد(  باغية  )ان��ت��ي  �شاحب  امل��ج��اري  �شمري  وك��ل��م��ات 

و)ما�شي �شاهل( للنجم املغربي �شعد ملجرد.
فابيان  ال��ع��امل��ي  الفرن�شي  امل��خ��رج  اأن  ن�شرين  وك�شفت 
اأن  على  اجل��دي��دة،  اأغنيتها  كليب  اإخ���راج  ت��وىل  دوفي�ض 
موقع  على  الر�شمية  قناتها  عرب  واأواًل  قريباً  تطرحه 

.Nesreen Tafesh)يوتيوب(

جنحت يف االحتفاظ مبكانتها وبريقها على �ساحة ال تعرتف اإال بالتميز، خ�سو�سًا بعدما رفعت راياتها على اأكرث 
اإنها الفنانة هيفاء وهبي التي اأطلت على جمهورها اأخريًا  من جبهة، وحققت جناحًا وا�سعًا يف كثري من اأعمالها. 
ق جناحًا جماهرييًا واأثار جداًل كبريًا وال يزال. عن امل�سل�سل وم�ساريعها  من خالل م�سل�سل )احلرباية( الذي حقَّ

الفنية االأخرى كان لنا معها هذا احلوار.

لي�ست لدي اأية اأزمة اأو م�سكلة مع اأحد

هيفاء وهبي: اجلمهور اأكرث ذكاء من الفنان
األبومي القادم �سيكون مفاجاأة جلمهوري من خالل اأفكار خمتلفة وجديدة
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عالج لل�شكري يوقف
 مر�ش ال�شلل الرعا�شي!

عقار ي�شتخدم يف عالج النوع الثاين من ال�شكري قد يوقف مر�ض ال�شلل 
الرعا�شي املعروف با�شم  الباركين�شون.

 فقد تو�شل باحثون يف كلية لندن من خالل جتربة طبية جديدة قاموا بها 
اإىل نتيجة من �شاأنها اأن حترز اإجنازا مهما واإن كانت هناك حاجة اإىل مزيد 

من االختبارات للتاأكد من فعاليته.
 وت�شاعد العالجات احلالية يف ال�شيطرة على اأعرا�ض مر�ض الباركين�شون 
املخ  تنتجها خاليا  التي  ال��دوب��ام��ني  ه��رم��ون  م�شتويات  زي���ادة  خ��الل  م��ن 
اأدوية  توجد  وال  املر�ض،  ويتفاقم  ي�شتمر  املخ  خاليا  موت  لكن  ال�شليمة، 
ال��ع��الج اجلديد  اأن  اإىل  اأ���ش��ارت  التجارب اجل��دي��دة فقد  اأم��ا  ذل��ك.  توقف 
على  مراقبته  مت��ت  م��ا  بح�شب  امل��ر���ض،  ت��ط��ور  اأوق���ف  لل�شكري  امل�شتخدم 
�شتني مري�شا بالباركي�شنون، غري اأن فوائد هذا العقار اجلديد على املدى 

الطويل مل تت�شح بعد.
اإىل اتالف تدريجي للمخ  ي��وؤدي  اأن مر�ض ال�شلل الرعا�ض   ومن املعروف 
وتدمري اخلاليا التي تنتج هرمون الدوبامني، وكانت هناك حاجة ملحة 

اإىل التو�شل اإىل عالج ميكنه اإبطاء تطوره.

للعمى توؤدي  اأ�شياء   6
 على املدى الطويل

�شتة   "rebuild your vision " فيوجن  ي��ور  ريبليد  ن�شر موقع 
اأ�شياء ت�شيب االإن�شان بالعمى على املدى الطويل، قد يجهلها الكثريون.

واأو�شح املوقع اأن من اأهم هذه االأ�شياء هو �شوء الهاتف املحمول؛ حيث اإن 
ال�شوء االأزرق املنبعث من الهاتف اخلا�ض بك ميكن اأن ي�شبب عدم و�شوح 

الروؤية، واإجهاد وجفاف العني.
فيه،  ح��دق  اإذا  بالعمى  االإن�����ش��ان  ي�شيب  اأن  ميكن  ال�شم�ض  ���ش��وء  اأن  كما 
اإىل عدد من  ت��وؤدي  اأن  القرنية وميكن  البنف�شجية تخرتق  فاالأ�شعة فوق 
اإعتام  امللتحمة،  �شرطان  اجلفن،  �شرطان  ذلك  يف  مبا  ال�شارة،  االأم��را���ض 

عد�شة العني، التهاب القرنية اأو حروق القرنية.
اإىل  ت���وؤدي  اأن  ميكن  االآن،  مكان  ك��ل  يف  اأ�شبحت  التي  الكمبيوتر  اأج��ه��زة 
العني،  اإجهاد  وا�شحة،  روؤي��ة غري  اأعرا�شها،  ت�شمل  التي  الروؤية  متالزمة 
اإىل بع�ض االلتهابات  اأن توؤدي  ال�شداع، كذلك العد�شات الال�شقة، ميكن 

اخلطرية التي قد ت�شبب العمى.
اأظهرت الدرا�شات احلديثة- اأي�شا- اأن التدخني ميكن اأن يوؤدي اإىل فقدان 
العني،  اإعتام عد�شة  االأمرا�ض مثل  وي��زداد معه عدد من  والعمى،  الب�شر 

متالزمة العني اجلافة.
واأخرًيا العديد من قطرات العني لي�شت منا�شبًة لال�شتخدام العام؛ حيث 
املواد  بع�ض  م��ع��ني،  ع��ر���ض  م��ك��ون��ات حم���ددة لتخفيف  اإن��ه��ا حت��ت��وي على 
الكيميائية امل�شتخدمة قد توؤدي اإىل رد فعل حت�ش�شي، ما يت�شبب يف احمرار 
العني املزمن، وطبيب العيون هو ال�شخ�ض القادر على حتديد نوع القطرة 

املنا�شبة لكل حالة على حدة لتنا�شب حالة عينك.

عام  مات  الذي  االجنليزي  العاملي  االديب  هو  • من 
؟ امل�سرح  خ�سبة  على  1870م 

ت�شارلز ديكنز
؟ اجلوالن  معنى  ما  �سوريا  يف  اجلوالن  ه�سبة  • تقع 

الرتاب واحل�شى
رئا�سة  تتوىل  االأمريكي  التاريخ  يف  امراأة  اأول  من   •

جمل�ض النواب وذلك اإثر انتخابات نوفمرب 2006م؟
نان�شي بيلو�شي.

•  ما ا�سل هذا املثل اأعطاين اأبي كرمًا ومل اأقدم له 
عنقودًا واحدًا ؟

ارميني
الفنلندية؟ توروكو  ت�ستهر  •  مباذا 

�شناعة ال�شفن

حتى  لالأعلى  رجاله  ترفع  ثم  ظهره  على  باإ�شجاعه  يكون  عليه  للمغمى  االأويل  اال�شعاف  اأن  تعلم  • هل 
ينزل الدم اإىل الراأ�ض وتعود الدورة الدموية للعمل من جديد، وين�شق حملول الن�شاء اإن وجد اأو اأي عطور 
اأخرى. ويحدد �شبب االإغماء بوا�شطة النظرة املتفح�شة للم�شاب وما حوله ومن لون وجه امل�شاب. وبعد اأن 
واإذا بدا على وجه املغمى عليه  اأفاق  اإذا  ميدد امل�شاب يفح�ض بدقة، ثم يدفاأ قلياًل ويعطي �شوائل �شاخنة 

االإرهاق فهذا يعني اأنه م�شاب باالختناق فيقت�شي ذلك نقله اإىل مركز �شحي. 
اأن  قبل  ولكن  بال�شلل  الإ�شابتها  ب�شرعة ومييل  االأع�شاب  يدخل خاليا  الكحول هو خمدر،  اأن  تعلم  • هل 
يقوم املخدر بال�شلل فاإنه ينبه خاليا االأع�شاب وي�شعها يف حالة من االإث��ارة والتهيج. كيف يوؤثر الكحول 
على الدماغ؟ التاأثري االأول هو ال�شعور بالتنبه فيت�شارع العمل والكالم وتزداد الب�شرة احمراراً ويرتفع �شغط 
باالأمزجة  التحكم  فقوة  بال�شلل  للدماغ  العليا  الوظائف  ت�شاب  ثم  والتنف�ض.  القلب  دق��ات  وتت�شارع  ال��دم 

ت�شيع. 
اأربعة.  االإن�شان  ج�شم  يف  القلب  �شمامات  عدد  اأن  تعلم  • هل 

الفار�س ال�شجاع واحلاكم الظامل 
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ع�سري االأنانا�ض 
الطبيعة  �شيدلية  م��ن 
يحتوي  ال��ذي  االأنانا�ض 
ع��ل��ى خ��ل��ي��ط م���ن امل����واد 
امل���غ���ذي���ة ال����ت����ي حت����ارب 
وتق�شي  االل����ت����ه����اب����ات 
على البكترييا مبا فيها 
تلك املوجودة يف احللق، 
ويقول خرباء: اإن �شراب 
فعالية  اأك���ر  االأن��ان��ا���ض 
م��������رات يف   5 ب�����ح�����وايل 
عالج ال�شعال الناجت عن 
ال�شراب  من  االنفلونزا 

�شي،  فيتامني  العالية من  الن�شبة  اإىل  فباالإ�شافة  ال�شيدليات،  يف  املوجود 
اأنزمي ميتلك  ال�شراب على مادة الربوميلني، وهي عبارة عن  يحتوي هذا 
خ�شائ�ض م�شادة لاللتهابات. وهذا املزيج من املواد املغذية التي يحتويها 
ذلك  البكترييا، مبا يف  وقتل  املر�ض  ي�شاعد على حماربة  االأنانا�ض،  عليها 
تلك املوجودة يف احللق، ويف الواقع فقد وجدت الدرا�شات اأن �شراب االأنانا�ض 
الطازج ي�شاعد على تخفيف املخاط اأ�شرع بخم�ض مرات من �شراب ال�شعال 
االأنانا�ض  �شراب  ي�شتخدم  اأن  وميكن  ه��اك.  اليف  موقع  بح�شب  التقليدي 
اأك��ر خطورة  اأمرا�ض  ال�شعال، طاملا مل يكن ناجتا عن  اأي نوع من  لعالج 
اإىل ع�شري  اللجوء  ب��رد، يف�شل  نزلة  ك��ان لديك  ف��اإذا  ال��رئ��وي،  كااللتهاب 

االأنانا�ض فهو �شحي واأقل تكلفة وطعمه اأف�شل بكثري من �شراب ال�شعال.

االأ�شكتلندية  العا�شمة  يف  ن��اب��ري،  ج��ام��ع��ة  م��ن  ف��ري��ق  ت��و���ش��ل 
اإدنربة، اإىل عالج لنزالت الربد ال�شائعة، التي رغم كونها جمرد 
اأمر مزعج ملعظم النا�ض، فاإنها قد ت�شبح اأكر خطورة بكثري ملن 

يعانون من مر�ض االن�شداد الرئوي املزمن.
ويعرف الفريو�ض املت�شبب يف معظم نزالت الربد ال�شائعة، با�شم 
الفريو�ض االأنفي، وال يوجد َحاِليَّاً دواء اأو لقاح متاح لعالج هذا 
من  الربيطانية  الن�شخة  ِبَح�َشِب  به،  امل�شابني  لدى  الفريو�ض 

)هاف بو�شت(.
غري اأن هذه الدرا�شة، التي اأجريت على مدار 5 �شنوات، ركزت 
على دور جزيئات الببتيدات امل�شادة للميكروبات، وهي اأحما�ض 

والتي  االإمكانية ال�شتخدامها كم�شادات حيوية،  لديها  اأمينية 
ويزداد  واحل��ي��وان،  لالإِْن�َشان  املناعي  اجلهاز  يف  طبيعياً  توجد 

اَبة االإِْن�َشان مبر�ض. عددها عند اكت�شافها اإِ�شَ
وقد وجد الباحثون اأن جميع هذه االأحما�ض االأمينية امل�شادة 
تكون  ب��اأن  امل�شرتكة  املميزة  ال�شفة  لديها  كانت  للميكروبات 
قادرة على مقاومة الفريو�ض االأنفي؛ وبالتَّايل ميكن حتويلها 

اإىل �شورة عقارات واأدوية لتقوية املناعة يف اأوقات احلاجة.
ق��درة بع�ض االأحما�ض  ��اً  اأَْي�����شَ اأك���دت  اأب��ح��اث �شابقة ق��د  وك��ان��ت 
فريو�ض  ع��الج  على  ب�”الببتيدات”  ت�شمى  كما  اأو  االأم��ي��ن��ي��ة، 

االإِْنِفْلَوْنَزا من النوع )اأ(.

علماء يتو�شلون لعالج فعال لـنزالت الربد

جنما بوليوود �سليم و�سليمان مري�سانت ي�ستمتعان باأجواء "ق�سر االإمارات" عقب عر�سهما الناجح يف "مو�سم �سيف اأبوظبي"

يف احدى املدن ال�شينية حدث قدميا ان جاءهم حاكما ظاملا اراد ان ميتلك اهل املدينة مثلما ميتلك اخليول 
واجلواهر واالموال فاأعلن احكاما قا�شية عليهم وا�شتعبدهم، والنهم �شعفاء وفقراء مل ي�شتطع ان يقف امامه 

احد .
وجاء يوم �شمع اجلميع عن فار�ض خرج يف الليل على قافلة احلاكم ونهب كل مافيها وعندما انتهى هذا النهار 
ي�شفي  دواء  ماي�شد جوعهم ومينحهم  بها  لي�شرتوا  نقودا  الفقراء  ليعطي  ليال  االب��واب  يدق  كان هناك من 
باية  ينطقوا  لكنهم مل  امل�شاكني  الفقراء  ي�شرق احلاكم ويعطي  وا�شتمر احلال هكذا.. هناك من  امرا�شهم، 
كلمة فقد اخفى كل منهم ال�شر ظنا انه ياأتي اليه وحده فقط، بعد ذلك ا�شبح ذلك الغريب يدفع اليهم باوراق 
كتب فيها من يف ا�شتطاعته ان يقف معه وي�شانده للق�شاء على الظلم والظامل فلياأتي اإىل ا�شفل اجلبل وينتظر 

هناك فجرا.
قبيل الفجر كان الفار�ض يختباأ هناك فهو يعرف مبدى اخلوف الذي يتلب�ض قلوب اهل املدينة ولذلك فهو 
اي�شا يعرف متاما انه لن ياأتي اليه احد وان اأتي �شيكون احلاكم نف�شه، وبالفعل هناك خائن اخرب امللك عن كل 
�شيء فخرج امللك املغرور القا�شي لي�شتمتع -كما قال- بذبح ذلك الفار�ض ال�شجاع، بل اق�شم انه �شيقطعه ا�شالء 
الفار�ض، وجاء احلاكم مبجموعة من رجاله االقوياء فوقف  املدينة كال منهم قطعة من ج�شد  و�شمنح اهل 
يلتفت ميينا وي�شارا بحثا عن الفار�ض لكن احد رجاله قال: الوقت مبكر ياموالي لنختباأ ونفاجاأهم جميعهم، 
ال��ذي يعرف عمله جيدا، وعندما مر  الفار�ض  وتفرق اجلميع ليختباأ كل منهم يف مكان وه��ذا ماكان يريده 
الوقت وبداأ نور النهار يظهر، كان هناك رجال يجرجر جثثا ويرمي بها فوق بع�شها البع�ض، لكنه كان قد قيد 
احدهم وتركه جانبا ثم جره خلف ح�شانه حتى و�شط املدينة واعلن لهم موت امللك، وقال: اما هذا فانتم احرار 
االي��دي ت�شرب وته�شم عظام ذلك اخلائن وعدت  فاأنهالت  اإىل احلاكم  ا�شراركم  ينقل  الذي  انه اخلائن  فيه 
ارجل كثرية اإىل ا�شفل اجلبل لينظروا احلاكم م�شرجا يف دمائه فهللوا وفرحوا وخرجوا جميعهم اإىل ق�شره 

لينظفوه من باقي اخلونة واق�شموا وتعاهدوا على عدم اخلوف وانه لن يحكمهم ظامل منذ ذلك الوقت .


