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ملاذا يحلق الريا�ضيون 

�ضعر اأج�ضادهم؟
وقتاً  ي�ستغرق  ع��بء  ه��و  اجل�سم  �سعر  حالقة  اأن  البع�ض  يعترب  ق��د 
طوياًل. ومع ذلك، نالحظ اأن العديد من الريا�سيني، الإناث والذكور 

على حد �سواء، يقومون بحالقة �سعر اأج�سامهم ب�سكل منتظم.
فلماذا يقوم الريا�سيون بحالقة ال�سعر؟

الريا�سيني يقدمون على هذه اخلطوة  هناك دواف��ع خمتلفة جتعل 
اىل  ا�سافة  الإ���س��اب��ة  ع��الج  وت�سهيل  الريا�سي  الأداء  حت�سني  منها 

الأ�سباب اجلمالية.
والالفت هو اأن لكل نوع ريا�سة اأ�سباب تختلف عن غريها.

ج�سدهم  �سعر  حالقة  على  املحرتفون  ال�سباحون  يقدم  ال�سباحون: 
بالكامل. وتظهر الدرا�سات اأن لإزالة �سعر اجل�سم التاأثري املبا�سر على 
الأداء. وقد اأظهرت درا�سة اأجرتها الكلية الأمريكية للطب الريا�سي 
من  اأف�سل  اأداء  ق��دم��وا  ج�سدهم  �سعر  حلقوا  ال��ذي��ن  ال�سباحني  اأن 

الذين مل يقدموا على هذه اخلطوة.
راك��ب��و ال��دراج��ات: م��ن امل��ع��روف اأن راك��ب��ي ال��دراج��ات يحلقون �سعر 
اأرجلهم. ومع ذلك، ل توجد درا�سات تثبت اأن حالقة �سعر ال�ساقني يف 
هذا الإطار لديه فائدة على الأداء. ويقول راكبو الدراجات اإن لديهم 
اأ�سباباّ اأخرى حللق �سعر ال�ساقني، اإذ يعتربون اأن هذه اخلطوة وقائية 
تنظيف  عملية  وت�سهيل  اجل��ل��دي  الطفح  ع��الج  �سعوبة  م��ن  للحد 

اجلروح والتدليك ب�سكل اأف�سل.
ال����ع����داوؤون: اأظ��ه��رت م��ق��ال��ة يف جم��ل��ة ال��ط��ب وال��ع��ل��وم يف الريا�سة 
وممار�سة الريا�سة اأن اإزالة ال�سعر يوفر الثواين اأو ك�سور الثانية من 

الوقت على العدائني.

وافقوا على �ضروط 
مقززة مقابل الإنرتنت!

ال��ال���س��ل��ك��ي بالإنرتنت  اإم��ك��ان��ي��ة الت�����س��ال  اأن احل�����س��ول ع��ل��ى  ي��ب��دو 
اآلف  واف��ق  اإذ  الكثريين،  ل��دى  احل��وا���ض  بع�ض  تعطل  الهاتف،  عرب 
بالإنرتنت.  الت�����س��ال  اأج���ل  م��ن  غريبة  ���س��روط  على  الربيطانيني 

تنظيف املراحي�ض العامة كان �سمن ال�سروط.
جتربة عملية جديدة اثبتت اأن معظم النا�ض ي�سغطوا على زر املوافقة 
تلقائيا دون قراءة ال�سروط قبل توقيع العقود اخلا�سة باأمور كثرية 
خا�سة عندما يتعلق الأمر باحل�سول على و�سلة جمانية لالإنرتنت. 
األف �سخ�ض على �سروط   22 اأكرث من  اأ�سبوعني، وافق  ويف غ�سون 
غريبة من اأجل احل�سول على الإنرتنت، دون مالحظتها اإذ �سمنتها 
ال�سركة ب�سكل غري ملحوظ �سمن قائمة ال�سروط التي يجب املوافقة 
وفقا  بالإنرتنت،  الال�سلكي  الت�سال  خا�سية  ا�ستخدام  قبل  عليها 

لتقرير ن�سرته جملة �سبيغل الأملانية.
بالإنرتنت،  الال�سلكي  الت�سال  خدمة  تقدم  التي  ال�سركة  و�سمنت 
م��ن �سمنها  ك��ان  معتادة  غ��ري  ���س��روط  ال�سروط ثالثة  قائمة  داخ��ل 
اللتزام بتنظيف مراحي�ض عامة يف اأحد الحتفالت واللتزام باأداء 
يف  اأي���ام  خم�سة  العمل  م��ن  تقريبا  اأ�سهر  �ستة  يعني  )م��ا  �ساعة  األ��ف 
الأ�سبوع ملدة ثمان �ساعات يوميا( يف اخلدمة العامة. وبجانب تنظيف 
املراحي�ض تت�سمن ال�سروط اأي�سا، التخل�ض من خملفات احليوانات 
يف احلدائق العامة واإزالة اآثار العلكة من الطرقات وتنظيف موا�سري 

ال�سرف ال�سحي.
بهذه  امل�ستخدمني  مطالبة  تعتزم  ل  اأنها  ال�سركة  اأك��دت  جهتها  من 
الكامنة  اأجل تو�سيح املخاطر  ال�سروط فعليا، لكنها فعلت ذلك من 
وراء ال�سغط على زر قبول على �سبكة الإنرتنت دون قراءة ال�سروط. 
الذي  للم�ستخدم  �ستمنح جائزة  اأنها  ال�سركة  ذكرت  نف�سه  الوقت  يف 
فاإن  لل�سركة  ووفقا  ال�سروط.  قائمة  الغريبة يف  الفقرات  �سيالحظ 
م�ستخدما واحدا فقط هو الذي لحظ الأمر، لكن جائزته مل يعلن 

عنها حتى الآن.
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العي�ش يف القرى يحمي الأمعاء
داخلية  هجرة  موجة  العامل  دول  من  العديد  فيه  ت�سهد  ال��ذي  الوقت  يف 
امتيازات كثرية كجودة اخلدمات  املدينة من  ملا متنحه  وذل��ك  امل��دن  نحو 
اأي�سا  له  القرى  العي�ض يف  اأن  درا�سة جديدة  ترى  ال�سغل،  وتوفري فر�ض 

فوائد كثرية. فما هي ياترى؟
فر�ض  املدينة،  اأج���زاء  ك��ل  ب��ني  تربط  ومريحة  �سريعة  موا�سالت  �سبكة 
اأف�سل، ف�ساء اجتماعي كبري يحت�سن  �سغل كثرية ق�سد �سمان م�ستقبل 
من  العامل  لروؤية  وال�سينما  كامل�سارح  ثقافية  ودور  الأجنا�ض  من  الكثري 
زوايا متعددة. هذه فقط بع�ض مميزات العي�ض يف املدينة. بيد اأن ال�سكن يف 
القرى واملدا�سر قد ليخلو اأي�سا من فوائد خ�سو�سا ال�سحية منها. ويف 
ُيقل�ض من خطر  القرى  العي�ض يف  اأن  درا�سة حديثة  ال�سدد خل�ست  هذا 
الإ�سابة مبر�ض التهاب الأمعاء ح�سب ما ن�سرته املجلة العلمية الأمريكية 

.)AJG(لطب اجلهاز اله�سمي
اإ�سهاًل  والتهاب الأمعاء هو مر�ض مزمن ُي�سيب اجلهاز اله�سمي م�سببا 
�سديداً م�سحوباً بالأمل والتعب، بالإ�سافة اإىل فقدان الوزن وارتفاع درجة 
حرارة اجل�سم. وي�سمل هذا املر�ض التهاب القولون التقرحي وداء كرون، 
وقد يوؤدي اأحيانا اإىل م�ساعفات ُتهدد احلياة وفق ما اأ�سارت اإليه املجموعة 

الطبية والبحثية الأمريكية  مايو كلينيك .
اوت��اوا الطبي، الدكتور  اأمرا�ض اجلهاز اله�سمي يف مركز  اأخ�سائي  وقال 
تقل  الذين  اأولئك  �سيما  ل  الأط��ف��ال،  اأن  نتائجنا  تظهر  بن�سيمول،  اإري��ك 
اأعمارهم عن 10 �سنوات، لديهم تاأثري وقائي �سد مر�ض التهاب الأمعاء 

اإذا كانوا يعي�سون يف اأ�سرة ريفية .
 واأ�ساف هذا التاأثري قوي ب�سكل خا�ض لدى الأطفال الذين يربون يف اأ�سرة 

ريفية يف ال�سنوات اخلم�ض الأوىل من احلياة وهذه نتائج مهمة .

مقتل 11 �ضخ�ضا ب�ضاعقة 
�سرق  ���س��اع��ق��ة يف  ان  م�����س��وؤول��ون  اأف�����اد 
فيما  �سخ�سا   11 مقتل  اىل  اأدت  الهند 
اأ�سواأ  البالد  من  كبرية  م�ساحات  ت�سهد 
مبوت  ت�سببت  ���س��ن��وات،  منذ  في�سانات 

مئات الأ�سخا�ض ونزوح املاليني.
الكوارث  اإدارة  م�سلحة  م��دي��ر  واأو���س��ح 
ال�ساعقة  اأن  دا����ض  ك���اي.  اي.  الهند  يف 
كانوا  عندما  ال�سحايا  �سربت  الرعدية 
اأودي�سا، ما  يعملون يف احلقول يف ولية 

اأ�سفر اي�سا عن وقوع 50 جريحا.
املحتمل  بر�ض من  فران�ض  لوكالة  وقال 
ارتفاع عدد القتلى ب�سبب ا�سابة كثريين 

بجروح خطرة .
في�سانات وعرث  الولية موجة  و�سهدت 
جاجبور  منطقة  يف  قتلى  ث��الث��ة  ع��ل��ى 
لريتفع عدد القتلى نتيجة الفي�سان يف 

املنطقة اىل �سبعة خالل 48 �ساعة.
واأح���دث���ت الأم���ط���ار ال��غ��زي��رة خ���راب���ا يف 
باأ�سرار  مت�سببة  ع���دة،  هندية  ولي���ات 
الكهرباء  و���س��ب��ك��ة  ال���ط���رق  يف  ج�����س��ي��م��ة 
ومب��ق��ت��ل م���ا ي���ق���ارب 700 ���س��خ�����ض يف 

جميع اأنحاء البالد.
وقد عانت 20 ولية من الرياح املو�سمية 

التي ت�سرب البالد منذ يونيو.

ترامب دخيل وهزيل 
يف مك�ضيكو �ضيتي

للرئي�ض  ���س��خ��م��ة  لف���ت���ة  ت��ع��ل��و   
الأمريكي اأحد اأكرث طرق مك�سيكو 
دونالد  ت�����س��ور  ازدح����ام����ا  ���س��ي��ت��ي 
ترامب على اأنه دخيل غريب يقول 
ال�����س��ي��ارات اجعلوا  ل��ق��ائ��دي  ف��ي��ه��ا 

اأمريكا عظيمة جمددا.
الالفتة  ع���ل���ى  ت����رام����ب  وي���ظ���ه���ر 
اأزرق هزيل  �سارخة الأل��وان بوجه 
حت��ت ���س��ع��ره الأ���س��ق��ر. وي��ظ��ه��ر يف 
طولها  يبلغ  التي  الالفتة،  خلفية 
اأمتار،  �سبعة  وعر�سها  م��رتا   13
يظهر  كما  املتحدة  ال��ولي��ات  علم 
باإ�سبعه.  ي�سري  وهو  ترامب  فيها 
وقال الفنان ميت�ض اأوكونيل الذي 
ر����س���م ال���ل���وح���ة وال������ذي ي��ع��ي�����ض يف 
الالفتة  م��ن  ال��ه��دف  اإن  �سيكاجو 
مدينة  ت���زي���ني  ك�����ان  الأ������س�����ل  يف 

اأمريكية.
وق������ال اأوك����ون����ي����ل ل����روي����رتز عرب 
ت��خ�����س��ى و�سع  اأم���ري���ك���ا  ال���ه���ات���ف 
جاءت  ثم  ال�ساخرة.  الالفتة  هذه 
املك�سيك يف ذهني لأن ترامب كان 
قا�سيا  النتخابية  حملته  ب��داأ  ق��د 

ومهينا لكل �سخ�ض يف املك�سيك.
الأب���ي�������ض على  ال��ب��ي��ت  ي��ع��ل��ق  ومل 

الالفتة.
الغ�سب  اأث������ار  ق���د  ت���رام���ب  وك�����ان 
حملته  د���س��ن  ع��ن��دم��ا  املك�سيك  يف 
ب��ب��ن��اء جدار  ال��رئ��ا���س��ي��ة م��ت��ع��ه��دا 
للمك�سيك  ات��ه��ام��ات  ووج���ه  ه��ائ��ل 
ب���اأن���ه���ا ت��ر���س��ل م��غ��ت�����س��ب��ني وجت���ار 
وف�سل  احل�������دود.  ع���رب  خم������درات 
اأوكونيل حوايل 30 مرة يف عر�ض 
و�سيكاجو  وا���س��ن��ط��ن  يف  ال�����س��ورة 
اإنه  اأخ���رى. وق��ال  اأمريكية  وم��دن 
اأم��ري��ك��ي��ة واحدة  ���س��رك��ة  ي��ج��د  مل 
ب�سبب  منها  الق����رتاب  يف  ت��رغ��ب 
خورخي  وق��ال  ال�سيا�سي.  تناولها 
األديريتي الفنان الأرجنتيني الذي 
والذي  �سيتي  مك�سيكو  يف  يعي�ض 
اأحد  الالفتة فوق  �ساعد يف ن�سب 
ازدحاما  ال�����س��ري��ع��ة  ال��ط��رق  اأك����رث 
يف  ن�سبت  الالفتة  اإن  املك�سيك  يف 
ال��ن��ه��اي��ة يف امل��ك�����س��ي��ك و���س��ت��ظ��ل يف 

مكانها لقرابة ال�سهر.

مهرجان لتكرمي 
العقارب والثعابني 
الهند  ج����ن����وب  الآلف  اح���ت���ف���ل 
ت����اج ب��ان�����س��ام��ي، الذي  مب��ه��رج��ان 
اأغ����رب امل��ه��رج��ان��ات يف  يعترب م��ن 
ال����ع����امل، لأن�����ه ي���ك���ّرم ال��ث��ع��اب��ني و 
املهرجان  زوار  وي��ق��وم  الأف���اع���ي. 
اأهمها  ون������ادرة،  غ��ري��ب��ة  ب��ط��ق��و���ض 
و����س���ع ال���ع���ق���ارب وال��ث��ع��اب��ني على 
ال���روؤو����ض والأج�����س��اد، مب��ا يف ذلك 

اأج�ساد الأطفال ال�سغار.

اإن ال���س��ت��خ��دام اخلاطئ  الأ���س��ا���ض:  ك��رمي  ا���س��ت��خ��دام   1-
يجعلك  قد  اإذ  متاما،  عك�سية  نتيجته  تكون  الكرمي  لهذا 
اأكرب �سنا عدة �سنوات ويبدو كاأنه قناع على الوجه  تبدين 
ح�سب خرباء التجميل يف موقع غوفمينني الأمل��اين. لهذا 
فاإنه ين�سح باأل تكون طبقة الكرمي �سميكة ول مييل لونه 
اأي�سا ول  اإىل ال�سفرار، كما يجب عدم و�سعه على العنق 
فركه كثريا بحيث يتغلغل يف اجللد بالتايل تظهر بقع على 
ال��وج��ه وي��ب��دو ال��ك��رمي وك��اأن��ه قناع و�سع على ال��وج��ه. لذا 
مرطب  ك��رمي  با�ستخدام  الأمل����اين،  بريغيته  موقع  ين�سح 
اأول ثم اختيار اللون والدرجة املنا�سبة من كرمي الأ�سا�ض 
على  بالأ�سابع  اأو  ناعمة  ا�سفنجية  بقطعة  بلطف  وفركه 
الوجه وتوزيعه ب�سكل متنا�سب. احذري ا�ستخدام م�سحوق 
اجلميل )البودرة( قبل اأن يجف كرمي الأ�سا�ض متاما، يحث 
ميكن اأن يخلف ذلك بقعا على الوجه، ول تن�سي اأن تكون 

طبقة الكرمي رقيقة.
ت�ستخدم  م��ا  ع���ادة  ال���ب���ودرة:  ا���س��ت��خ��دام  م��ن  التقليل   2-
ال�����ب�����ودرة ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م����ن مل���ع���ان اجل���ب���ني والأن���������ف، لكن 
اأخرة من الوجه جتعل الوجه يبدو  ا�ستخدامها يف مواقع 
�سنا.  اأكرب  اأكرث و�سوحا وبالتايل تبدين  جافا والتجاعيد 
ل��ذا ف���اإن م��وق��ع بريغيته ي��ح��ذر م��ن ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ودرة يف 

منطقة العني مثال.
-3 اأحمر ال�سفاه: يعترب من اأدوات التجميل الأ�سا�سية التي 
ل ت�ستغني عنها اأي امراأة، فهو يجعلك تبدين اأكرث حيوية 
و�سبابا. لكن ال�ستخدام اخلاطئ يعطي نتجية عك�سية، لذا 
فاإن موقع غوفمينني الذي يقدم الن�سائح لل�سيدات، يحذر 
ال�سفاه  ح���دود  يتجاوز  بحيث  ا�ستخدامه  يف  املبالغة  م��ن 
تبدين  يجعلك  ما  بالفم،  املحيطة  التجاعيد  اإىل  وي�سل 

اأكرب �سنا.
-4 اأحمر اخلدود: عادة ما ت�سع املراأة اأحمر اخلدود ب�سكل 

دائري على خدودها، وهذا خطاأ �سائع بني الن�ساء، وبالتايل 
ف��اإن موقع  لذا  على وجهها.  تلقت �سربة  قد  وكاأنها  تبدو 
بريغيته ين�سح بتوزيع اللون على اخلد ب�سكل غري دائري 
وعدم القرتاب من الأنف، وقبل كل �سيء يجب ا�ستخدام 

كمية قليلة جدا من اأحمر اخلدود فقليله كثري.
اجلزء  ك��ام��ل  على  ال��ظ��ل  و���س��ع  يجب  ال��ع��ي��ون:  ظ��ل   5-
ا�ستخدام كمية قليلة على  املتحرك من اجلفن لكن يجب 
اإىل  النتباه  مع  املنا�سبة  الأل���وان  وا�ستخدام  وم�سة  �سكل 
تدرج الألوان يف حال ا�ستخدام اأو دمج اأكرث من لون وتزيع 
اأجمل  تبدو  العني  يجعل  ما  ومتنا�سق،  جيد  ب�سكل  اللون 

واأكرب.
التجميل  عملية  اأثناء  �سيوعا  الأك��رث  الأخطاء  بع�ض  هذه 
التي عليك احلذر منها وجتنبها، كي يزيدك املاكياج جمال 
وتاألقا وجاذبية، خا�سة عندما مت�سني وقتا طويال ن�سبيا 

اأمام املراآة.

متى ت�شبح م�شتح�شرات التجميل م�شوهة للب�شرة؟
لإخفاء  التجميل  م�ستح�سرات  ل�ستخدام  الكثريات  تلجاأ 
م�سدر  ت�سبح  قد  امل�ستح�سرات  هذه  لكن  الب�سرة.  عيوب 
اإىل  امل�ستح�سرات  ه��ذه  تتحول  فمتى  الب�سرة.  خطرعلى 

كرميات م�سوهة للب�سرة وكيف ميكن الوقاية من ذلك؟
تزعج ندوب اجللد ال�سغرية الكثريات، ما يدفعهن لإخفائها 
م�ستح�سرات  ل��ك��ن  ال��ت��ج��م��ي��ل.  م�����س��ت��ح�����س��رات  ب��وا���س��ط��ة 
لها  اإن  ب��ل  وح�سب،  ظ��اه��ري��اً  ال��ن��دب��ات  تخفي  ل  التجميل 
تاأثرياً �سلبياً على الب�سرة. ومن بني هذه الآثار احمرار يف 
الب�سرة وتو�سع موا�سع البثور ال�سغرية وحكة وزيادة حجم 

حب ال�سباب.
للتخل�ض  الوجه  منظفات  ا�ستخدام  اإىل  البع�ض  يلجاأ  قد 
اإن  بل  ال�سهولة،  بهذه  لي�ض  الأم��ر  لكن  ال��وج��ه.  بثور  من 

المر قد يتطور وتتحول هذه البثور اإىل التهاب جلدي اإذ 
مراهم  ا�ستخدام  وبالتايل  كافية  بدقة  ت�سخي�سها  يتم  مل 
العالج املنا�سبة. ومن اأجل ت�سخي�ض العلة، ي�ستخدم بع�ض 
اأخ�سائيي الأمرا�ض اجللدية، ومن بينهم الطبيب اأف�سني 
ت�سمح  التي  البنف�سجية،  ف��وق  الأ�سعة  م�سابيح  فاتيمي، 
فاتيمي،  يقول  ح�سبما  اجللدي،  اللتهاب  م�سببات  بروؤية 
العدوى  اجل��ل��دي  الل��ت��ه��اب  م�سببات  اأه���م  م��ن  م�����س��ي��ف��اً: 
الفطرية والبكتريية. العدوى الفطرية ت�سببها عادة اأدوات 

التجميل التالفة اأو املنتهية �سالحيتها.

درهم وقاية خري من قنطار عالج
اأقالم جتميل  الكثريات  ت�ستخدم  اإذ  وهنا تكمن اخلطورة، 
طويلة،  ولفرتات  الب�سرة  من  امللتهبة  املوا�سع  يف  الب�سرة 
رغم اأن هذه الأق��الم تكون مليئة بالفطريات، ما يعني اأن 
بالتخل�ض  تكون  اجللدي  اللتهاب  لعالج  الأوىل  اخلطوة 
الثانية  اخل��ط��وة  اأم���ا  ال��ت��ال��ف��ة.  التجميل  اأدوات  ك��اف��ة  م��ن 
اجللد  ع���الج  ي��ج��ب  ب��ق��ول��ه:  فاتيمي  الطبيب  فيلخ�سها 
جيد  ب�سكل  ال��ع��الج  على  ي�ساعد  فهو  للفطريات،  مب�ساد 

وب�سرعة ن�سبياً.
ي�ستخدمن  ال���ل���وات���ي  اأول���ئ���ك  ف��ات��ي��م��ي  ال��ط��ب��ي��ب  وي���ح���ذر 
ت���غ���ي���ري �سكل  ال���ت���ج���م���ي���ل م����ن خ����ط����ورة  م�������س���ت���ح�������س���رات 
اإىل  النتباه  �سرورة  اإىل  م�سرياً  ورائحتها،  امل�ستح�سرات 

مّدة �سالحيتها.
ي�سار اإىل اأن الفطريات والبكترييا تتكاثر يف املواقع الدافئة 
والرطبة. وملنع تكاثر الفطريات يف م�ستح�سرات التجميل 
يجب الحتفاظ بها يف مكان بارد ومظلم وجاف. كما ين�سح 
ب��الإ���س��ب��ع، بل  امل��اك��ي��اج  اإزال����ة  ع��دم  ب��ع��دم  الطبيب فاتيمي 
ا�ستعمال فر�ساة نظيفة اأو القطن، دون ن�سيان رمي جميع 

م�ستح�سرات التجميل املنتهية �سالحيتها.

كل امراأة حتب اأن تبدو اأجمل مما هي عليه حتى لو كانت ملكة 

األوان  املاكياج وتاأخذ منها ما تي�شر من  اإىل علبة  جمال، فتلجاأ 

فتكون  التجميل  اأثناء  ترتكب  اأخطاء  هناك  لكن  وكرميات. 

يجب  التي  ال�شائعة  الأخطاء  بع�ض  وه��ذه  عك�شية،  النتيجة 

بحد  فن  واملواد  التجميل  اأدوات  وا�شتخدام  التجميل  جتنبها؟ 

الألوان  وان�شجام  تطابق  عدم  فمثال  الر�شم.  فن  ي�شبه  ذات��ه، 

الكرميات  األ���وان  اأو  وال�شفاه  العينني  جتميل  يف  امل�شتخدمة 

نتيجتها  تكون  اأن  ميكن  اآب(  )ميك  الوجه  لتجميل  امل�شتخدمة 

التجميل  اأثناء  كثريات  ن�شاء  تركبها  اأخطاء  وهناك  كارثية. 

علبة  اإىل  تلجاأن  ل  اللواتي  اأو  املبتدئات  املراهقات  وخا�شة 

املاكياج اإل نادرا ويف املنا�شبات. وهذه بع�ض الأخطاء 

ال�شائعة يف عامل التجميل التي يجب جتنبها، ليكون 

املاكياج و�شيلة لزيادة اجلمال ولي�ض العك�ض.

اكت�ضف مر�ضك من 
رائحة فمك

باأن رائحة  ي�سري العتقاد لدى كثريين 
اأو ما يعرف ب�البخر تنجم  الفم الكريهة 
منتظم،  ب�سكل  الأ�سنان  تنظيف  عدم  عن 
اأن  اإىل  ينبهون  ال�سحة  يف  خ���رباء  ل��ك��ن 
روائح الفم املزعجة ت�سري يف اأحيان كثرية 

اإىل الإ�سابة باأمرا�ض ع�سوية.
"ريجيم"،  م��������وقع  ن������قل  ما  وب������ح�سب 
ال�سمك،  رائحة  ت�سبه  التي  الرائحة  ف��اإن 
تدل على ح�سول �سعف اأو ف�سل يف ع�������مل 
ف������اإن  وب�����الت������ايل  الإن�س����ان،  الكب�����د لدى 
ال��ت��ن�����������ظ��ي��ف ب��ال��ف��ر���س��اة وامل���ع���ج���ون لي�ض 

كافيا.
ويف حال كانت ثمة رائحة ت�سبه الن�سادر، 
فاإن الراجح هو وجود م�ساكل يف الكليتني 

الع�سوين  اأن  اعتبار  على  الإن�سان،  لدى 
ي�سرتكان يف حتويل بع�ض املواد وحتليلها 

مثل الربوتني.
رائحة  من  قريبة  الفم  رائحة  كانت  واإذا 
الإن�سان  يكون  اأن  هو  فاملحتمل  الفواكه، 
املر�ض  اأن  اعتبار  على  بال�سكري،  م�سابا 
فيح�سل  اجللوكوز،  معاجلة  دون  يحول 
ل��ل��ده��ون لأج���ل الإم����داد بالطاقة،  ح��رق 
ي�سمى  �سيء  العملية  ع��ن  ينتج  ووق��ت��ئ��ذ، 
ت��ن��ت��ق��ل يف اجل�سم  ال��ت��ي  ك��ي��ت��ون  اأج�����س��ام 

وتخرج مع البول وعرب الأنفا�ض.
وينبه خرباء ال�سحة، اإىل اأن �سدور رائحة 
كريهة �سبيهة برائحة القدم عرب الأنفا�ض 

يدل على الإ�سابة بق�سور الكبد.

للن�ضاء فقط.. اأخطاء �ضائعة يف التجميل جتعلك تبدين اأكرب �ضنا
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�ش�ؤون حملية

فور ت�شلم التقرير النهائي 

الب�ضرية الفنون  ور�ش  يف  املتميزة  للمواهب  متكامال  معر�ضا  ثقايف" ينظم  "�ضيف 

من�ضاآت اأبوظبي الفندقية ت�ضّجل منوًا بن�ضبة 30 % يف عدد نزلئها خالل �ضهر يونيو

هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة تنظم رحلة لالأيتام يف العا�شمة 

زيارة 50 طفاًل ملعامل بارزة يف املدينة ومقابلة جنوم عر�ش "ما�ضا والدب على اجلليد

•• ابوظبي – الفجر

عقب اإعالن وزارة الثقافة وتنمية املعرفة 
متكامل  م���ع���ر����ض  لإق����ام����ة  ع���زم���ه���ا  ع����ن 
للمواهب املتميزة يف ور�ض الفنون الب�سرية 
نهاية  ثقايف"  "�سيف  الوطني  للربنامج 
املنظمة  العليا  اللجنة  وج��ه��ت  ال��ربن��ام��ج 
بالعمل  الثقافية  امل��راك��ز  كافة  للربنامج 
الأع���م���ال واللوحات  اأف�����س��ل  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى 
املنت�سبني  من  املتميزين  للطالب  الفنية 
تو�سيات  على  بناء  ج��اء  وال��ذي  للربنامج 
الفنون  ور��������ض  م����واه����ب  اخ���ت���ي���ار  جل���ن���ة 
لزيارتهم  النهائي  تقريرها  يف  الب�سرية 

املراكز الثقافية خالل ال�سابيع املا�سية. 
ومن جانبه اأو�سح عبد اهلل النعيمي مدير 
الثقافة  ب���وزارة  احلكومي  الت�سال  اإدارة 
تقرير  ت�سلمت  ال��وزارة  ان  املعرفة  وتنمية 
الطالب  مواهب  اختيار  جلنة  من  �سامل 
اأ�سماء  يت�سمن  ثقايف  �سيف  يف  امل�ساركني 
التو�سيات  م��ن  وع��دد  املوهوبني  ال��ط��الب 
هوؤلء  يف  وال�سعف  القوة  نقاط  اأه��م  عن 
هذا  رعايتهم  اث��ن��اء  يلزمه  وم��ا  ال��ط��الب 
على  اللجنة  اع�����س��اء  م���رور  بعد  التقرير 
زيارتهم  ا�ستغرقت  وال���ذي  امل��راك��ز  جميع 
ث����الث ا���س��اب��ي��ع م���ن ع��م��ر ال���ربن���ام���ج مت 
ال��ق��واع��د الفنية  خ��الل��ه��ا الط�����الع ع��ل��ى 
التقرير  �سمن  اللجنة  وا�سادت  والتقنية، 

بجميع  �ساهدته من مواهب خمتلفة  مبا 
اأن  يوؤكد  ما  وه��و  الب�سرية  الفنون  ف��روع 
الربنامج جنح يف ا�ستقطاب عدد كبري من 
ال��رع��اي��ة كما جنح  ال��ت��ي ت�ستحق  امل��واه��ب 
يف ك�سب ث��ق��ة اول��ي��اء الأم����ور م��ن ال���دورة 
الوىل و�سوف تزداد هذه الثقة يف الدورات 
اللجنة  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي  واأ����س���اف  ال��ق��ادم��ة. 
معر�ض  باإقامة  اأي�سا  تقريرها  يف  اأو�ست 
هوؤلء  لت�سجع  الب�سرية  ال��ف��ن��ون  ل��ك��اف��ة 
الطالب املوهوبني واي�سا اطالع اجلمهور 
على عدد من العمال الفنية التي تنم عن 
امتالك طالب �سيف ثقايف موهبة وذوق 

فني كبري ورائع.
وق����ال ال��ن��ع��ي��م��ي اأن ال��ت��ق��ري��ر وم���ا ب��ه من 
اأخ��ذت بعني الهتمام من وزارة  تو�سيات، 
املنظمة،  واللجنة  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
واختيار  حت���دي���د  يف  ���س��ي�����س��اه��م  م���ا  وه����و 
ومتابعة  ال��رع��اي��ة  ت�ستحق  ال��ت��ي  امل��واه��ب 
اللجنة  وحر�ست  منهم،  املواهب  اأ�سحاب 
امل��ن��ت�����س��ب��ني وو�سع  ب���ني  ع��ل��ى احل���ي���ادي���ة 
يتم  التي  والأ�س�ض  القواعد  جمموعة من 
من خاللها اختيار املوهوبني م�سريا اإىل ان 
رعاية املوهوبني يف املجالت املختلفة �سواء 
 ، والدب  الر�سم،  مثل  الفنية  اأو  الثقافية 
اأهداف  اأه��م  ، هو من  واملو�سيقى  وامل�سرح، 
الربنامج  اأج��ل��ه  م��ن  اطلقت  التي  ال���وزارة 
ال���وزارة  ثقايف" وق��ام��ت  "�سيف  ال��وط��ن��ي 

بت�سمني هذه املجالت يف الربنامج بهدف 
اك��ت�����س��اف وت��ب��ن��ي امل���وه���وب���ني، ل��ي�����ض ذلك 
فقط بل تقوم الوزارة بتحفيز الطلبة من 
خالل تنظيم معار�ض للموهوبني واإقامة 
الطلبة  وت��ك��رمي  امل��و���س��ي��ق��ي��ة،  الأم�����س��ي��ات 

املتميزين يف الور�ض والن�سطة.
انتظار  يف  ال������وزارة  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي  وك�����س��ف 
التقارير النهائية والتو�سيات من كل من 
جلنة اختيار املواهب يف امل�سرح واملو�سيقى 
التو�سيات  تلك  على  ب��ن��اء  وال��ت��ي  والدب 
للربنامج  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ت��خ��ذ  ����س���وف 
خ����ط����وات ج����دي����دة ل���ت���ق���دمي م����زي����د من 
خالل  م��ن  وال�سعي  باملوهوبني  اله��ت��م��ام 
مهارات  تنمية  اإىل  برامج   تقدمه من  ما 

يعود  مب��ا  باإبداعاتهم  وال��رق��ي  املنت�سبني 
بالنفع على تطوير الربنامج. 

وع��ل��ى ���س��ع��ي��د م��ت�����س��ل ن��ظ��م م��رك��ز وزارة 
القيوين  ب�����اأم  امل��ع��رف��ة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
برنامج تراثي لالأطفال �سيف ثقايف حيث 
مت تقدمي عرو�ض فنية تراثية كفن اليولة 
وال���رزي���ف وال��ع��ي��ال��ة ق��دم��ه ط���الب ور�سة 
املو�سيقى اإ�سافة اإىل تقدمي فقرة الأمثال 
الإماراتي  الأدب  بها  يزخر  التي  ال�سعبية 
متنوعة  وحكايات  �سعبية  ق�س�سا  ويحوي 
تختزنها الذاكرة وتتناقلها الأجيال حيث 
اأنها تعمق املوروث الجتماعي وتقدم �سورا 
ور�سة  الإم��ارات��ي، كما مت تقدمي  ل��ل��رتاث 
ال�سنع والتي تناولت تعريف الطالب عليه 
ال�سلوكية  ال��ق��واع��د  م��ن  وه���ي جم��م��وع��ة 
املجل�ض  واآداب  والأمانة  كالحرتام  املتبعة 
الطعام،  واآداب  وال�سيافة  التحية  واآداب 
وتعامالت  اأخ���الق���ي���ة  ق��ي��م��ا  مت��ث��ل  ف��ه��ي 
���س��ل��وك��ي��ة م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى الل����ت����زام يف �ستى 
النواحي الجتماعية والدينية، اإ�سافة اإىل 
الزي  ب��ارت��داء  ال��ط��الب  م�ساركة  ذل��ك مت 
الوطني الماراتي والذي يعترب مظهر من 
مظاهر الهوية الوطنية وميثاق يربط ابن 
الم��ارات مبجتمعه والذي تربز مالحمه 
الذي  والتفا�سيل  وال��زخ��رف��ة  الأل����وان  يف 
يتم اإبرازه بطريقة معينة، كما مت تقدمي 
ف���ق���رة الل����ف����اظ الم���ارات���ي���ة وه����ي فقرة 

امل�سطلحات  على  الطالب  بتعريف  تهتم 
اإليه  ترمز  وم��ا  ان��دث��رت  التي  الإم��ارات��ي��ة 
لها،  امل�ساحب  وامل��ع��ن��ى  احل���ايل  ال��وق��ت  يف 
كما مت اطالعهم على احلرف وال�سناعات 
ال���ق���دمي���ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال���ت���ي ك����ان الآب�����اء 
ال��وق��ت من  والج����داد ميتهنونها يف ذل��ك 
خالل عر�ض فيلم ق�سري تناول اأهم املهن 
وال�سناعات  الغو�ض  كمهنة  وال�سناعات 
احلرف  من  وغريها  والطينية  اخل�سبية 
التي كانت �سائدة يف ذلك احلقبة الزمنية 
ركن  عمل  مت  كما  ل��ل��رزق،  م�سدراً  وكانت 

خا�ض بالأكالت ال�سعبية الإماراتية.
ي��ج��ت��ذب منت�سبي  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
م�سايف  نظم مركز م�سايف الثقايف واملعريف 
التوا�سل  "مواقع  ب���ع���ن���وان  حم���ا����س���رة 
حيث  ح�سني  موؤيد  قدمها  الجتماعي" 
مف�سل  تعريف  بتقدمي  املحا�سرة  ب���داأت 
الجتماعي وانواعه  التوا�سل  مواقع  عن 
وم����اه����ي اك������رث ال���و����س���ائ���ل ت�����اأث�����ريا على 
الأ�����س����رة وامل��ج��ت��م��ع، وت���ط���رق ب��ع��ده��ا اإىل 
اإيجابيات و�سلبيات بع�ض مواقع التوا�سل 
الج��ت��م��اع��ي م��ث��ل )ال��ف��ي�����ض ب���وك، تويرت، 
وثائقي  فيلم  عر�ض  مت  كما  �سات(،  �سناب 
يتحدث  ال�����س��ق��ريي  اأح���م���د  ل���الإع���الم���ي 
التوا�سل  و�سائل  م��ع  التعامل  كيفية  ع��ن 
ال�سلبي  ال�ستخدام  وخماطر  الجتماعي 

لهذه الو�سائل.

•• ابوظبي - الفجر

عدد  يف   30% بن�سبة  ك��ب��رية  زي���ادة  اأب��وظ��ب��ي  �سجلت 
مقارنة  يونيو  �سهر  خ��الل  الفندقية  من�ساآتها  ن��زلء 

بالفرتة ذاتها من عام 2016. 
خالل  الكبري  بالإقبال  مدفوعة  الزيادة  هذه  وج��اءت 
من  ال��ع��دي��د  �سهد  حيث  ال�سعيد،  الفطر  عيد  اإج����ازة 

الفنادق املمتازة ن�سبة اإ�سغال كاملة.
من  الأوىل  ال�ستة  الأ�سهر  خ��الل  الإم���ارة  وا�ستقبلت 
فندقاً   165 يف  نزيل  مليون   2،25 م��ن  اأك��رث  ال��ع��ام 
عن   7% قدرها  – بزيادة  الفندقية  لل�سقق  ومن�ساأة 

الفرتة نف�سها من العام املا�سي. 
ويف هذا ال�سياق، قال �سعادة �سيف �سعيد غبا�ض، مدير 
عام هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة: �سكل عيد الفطر 
مع  الإح�����س��اءات  ه���ذه  لتعزيز  مهمة  من�سة  امل��ب��ارك 
العديد  وت�سجيل  ال��زوار،  من  قيا�سية  اأع��داد  ا�ستقبال 
اإ�سغال كاملة تقريباً، حيث  الرائدة ن�سبة  من فنادقنا 

اأنحاء  ال�سياح من جميع  اختيار  اأبوظبي حمط  كانت 
’مو�سم  ذلك  اإىل  ي�ساف  العيد.  لق�ساء عطلة  العامل 
�سيف اأبوظبي‘ الذي ت�سهد فعالياته اإقباًل جيداً حتى 
واملو�سيقية  امل�سرحية  عرو�سه  لبقية  ونتوقع  الآن؛ 
الرتويجية  ال��ع��رو���ض  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال��رتف��ي��ه��ي��ة، 
تعزيز  يف  ت�سهم  اأن  الت�سوق،  وم��راك��ز  للفنادق  املميزة 

الطلب خالل �سهر اأغ�سط�ض.
امل�سّدرة  ال�ست  الرئي�سية  الأ���س��واق  م��ن  ك��ل  و�سّجلت   
عدد  ت�ساعف  حيث  متميزاً،  اأداًء  الإم���ارة  اإىل  لل�سياح 
يف  ال�سعودية،  العربية  اململكة  م��ن  ال��ق��ادم��ني  ال����زوار 
الأ�سواق  كاأف�سل  مكانتها  على  ال�سني  حافظت  حني 
ت�سجيلها  مع  اأبوظبي  اإىل  لل�سياح  امل�سّدرة  اخلارجية 
وو�سول  �سهري،  اأ�سا�ض  على   78،5% بن�سبة  زي���ادة 
بن�سبة  �سائح  األ��ف   185 اإىل  ال�سينيني  ال�سياح  ع��دد 
زيادة %55 منذ بداية العام حتى الآن، ويعود الف�سل 
امل��ت��وا���س��ل��ة لهيئة  ال��رتوي��ج��ي��ة  امل�����س��اع��ي  اإىل  ذل���ك  يف 
اأبوظبي لل�سياحة والثقافة واملكتملة مع توا�سل زيادة 

عدد الرحالت اجلوية بني ال�سني واأبوظبي. 
 ،8% وحافظت الهند على املرتبة الثانية بن�سبة منو 
واململكة املتحدة على املرتبة الثالثة بن�سبة %2، بينما 
املتحدة  الوليات  القادمني من  ال��زوار  اأع��داد  انتع�ست 
من  منو  بن�سبة  ال�ستقرار،  من  ف��رتة  بعد  الأمريكية 
خانتني لهذا ال�سهر، مما عزز النمو بن�سبة %5 منذ 

بداية هذا العام وحتى الآن. 
– املواطنون  ال��داخ��ل��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ة  و���س��ج��ل��ت 
بن�سبة  من���واً  الإمارات–  يف  وامل��ق��ي��م��ون  الإم���ارات���ي���ون 
 100،87 املحليني  النزلء  عدد  بلغ  حيث  %28؛ 
اإج��م��ايل ع��دد نزلء  %32 من  ن��زي��اًل، وه��م ي�سكلون 

الفنادق لهذا ال�سهر.
اأطلقتها  ال��ت��ي  العاملية  الرتويجية  احلملة  وت�ساهم 
ال�سياح  اأع����داد  ت��ع��زي��ز  يف   2016 ع���ام  ن��ه��اي��ة  الهيئة 

الوافدين اإىل الإمارة هذا العام. 
ت�سنيفها  اإع��الن  من  ال�ستفادة  اإىل  اأبوظبي  وتتطلع 
ك���ث���اين اأف�����س��ل م��دي��ن��ة يف ال���ع���امل ل��ل��ع��م��ل والإق���ام���ة 

للمدن  "اإب�سو�ض"  مل��وؤ���س��ر  وف��ق��اً  الأع���م���ال  ومم��ار���س��ة 
العاملية، حيث تفوقت على لندن وباري�ض �سمن قائمة 
اإعالنها  اإىل  اإ�سافة  ال��ع��امل،  ح��ول  مدينة   60 �سملت 
اأك��رث امل��دن اأم��ان��اً ح��ول ال��ع��امل يف �سهر اأب��ري��ل املا�سي 
للموؤ�سرات  "Numbeo" الإل��ك��رتوين  ملوقع  وفًقا 
احل��ي��وي��ة. واأ����س���اف غ��ب��ا���ض: يف ���س��وء ال��ن��م��و امل�ستمر 
للن�ساط ال�سياحي يف الإمارة، نحن واثقون باأن اأبوظبي 
�ستوا�سل تر�سيخ مكانتها على خارطة املدن ال�سياحية 
الدوليني مبا  ال��زوار  اإمل��ام  ا�ستمرار  الرائدة عاملياً، مع 
اإ�سافة  ا�ستثنائية،  �سياحية  الإم��ارة من فر�ض  تقدمه 
اإىل ما تقدمه من عمق ثقايف عرب مواقعها الرتاثية 
املتميزة - مثل املواقع املدرجة على قائمة ’اليون�سكو‘ 
الفتتاح  وك��ذل��ك   - ال��ع��ني  ال��ع��امل��ي يف مدينة  ل��ل��رتاث 

املرتقب ملتحف اللوفر اأبوظبي.
ت�سجيل   2016 ع��ام  يف  �سهدت  اأبوظبي  اأن  اإىل  ي�سار 
4،4 مليون نزيل فندقي، ومن املتوقع اأن ت�ستقبل ذات 

العدد اأو تتجاوزه هذا العام.

•• العني - الفجر

اأم�ست جمموعة من الأيتام يوماً ل ين�سى يف اأبوظبي، 
ح��ي��ث ق��ام��وا ب���زي���ارة م��ع��امل ب����ارزة يف ال��ع��ا���س��م��ة قبل 
اجلليد"  على  وال��دب  "ما�سا  عر�ض  بنجوم  التقائهم 

والتزلج معهم، يوم اخلمي�ض املا�سي.
وت�سمنت الرحلة، التي نظمتها هيئة اأبوظبي لل�سياحة 
ر  والثقافة بالتعاون مع موؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون الق�سّ
يف دب����ي، زي����ارة ن�����س��ب واح����ة ال��ك��رام��ة ل�����س��ه��داء دولة 
الإم��ارات وجامع ال�سيخ زايد الكبري قبل تناول وجبة 

الغداء يف فندق ريتز كارلتون اأبوظبي، غراند كانال.
وتوجه الأطفال بعد ذلك اإىل حلبة تزلج مدينة زايد 
التذكارية  ال�سور  والتقطوا  تزجلوا  حيث  الريا�سية، 
اجلليد" الذين  على  وال��دب  "ما�سا  عر�ض  فريق  مع 
ك���ان���وا م��ت��واج��دي��ن يف امل��دي��ن��ة ل��ت��ق��دمي ���س��ل�����س��ل��ة من 
مو�سم  فعاليات  �سمن  املمتعة  الرتفيهية  ال��ع��رو���ض 

�سيف اأبوظبي لهذا العام.
اأبوظبي  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  غبا�ض،  �سيف  �سعادة  وق���ال 
لل�سياحة والثق�افة: ي�سّرنا اأن نكون قادرين على اإدخال 
الفرح اإىل قلوب هوؤلء الأطفال من خالل ا�سطحابهم 

العا�سمة، وترتيب لقاء لهم مع  يف رحلة ممتعة عرب 
لهذا  اأبوظبي  �سيف  مو�سم  عرو�ض  اأب��رز  اأح��د  جن��وم 
ال���ع���ام. وم���ا ه���ذه ال��رح��ل��ة ���س��وى واح����دة م��ن �سل�سلة 

فعاليات نخطط لتنظيمها على مدار العام �سمن اإطار 
ا�سرتاتيجيتنا للم�سوؤولية الجتماعية، واملتوافقة مع 
حم��اور عام اخلري التي تعك�ض نهج دول��ة الإم���ارات يف 

العطاء الإن�ساين وتقدمي اخلري للجميع.
العام  الأم��ني  الرّي�ض،  �سعادة طيب عبدالرحمن  وقال 
هيئة  ن�سكر  بدبي:  ر  الق�سّ و���س��وؤون  الأوق���اف  ملوؤ�س�سة 
اأبوظبي لل�سياحة والثقافة على هذه املبادرة الإن�سانية 
اخلري  ع��ام  م��ع  تن�سجم  وال��ت��ي  م��ع��اً،  اآن  يف  والوطنية 
باملعامل  ر  والق�سّ الأي��ت��ام  الأط��ف��ال  تعريف  يف  وت�سهم 
الذي  الأم��ر  اأبوظبي،  العا�سمة  يف  اجلميلة  الوطنية 
والفخر  للوطن  والن��ت��م��اء  ال���ولء  روح  لديهم  ي��ع��زز 
وال�سعادة  الفرح  ويدخل  الر�سيدة،  القيادة  ب��اإجن��ازات 

اإىل نفو�سهم.
والثقافة  لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  م��ن  ك��ل  واأك������ّدت 
��ر، اأن م��ث��ل هذه  وم��وؤ���س�����س��ة الأوق�����اف و����س���وؤون ال��ق�����سّ
قيم  بن�سر  الوطنية  املوؤ�س�سات  اهتمام  تر�سخ  املبادرات 
الجتماعية  بامل�سوؤولية  والل��ت��زام  املجتمعي  التكافل 
حتقيقاً لروؤية دولة الإمارات العربية املتحدة يف توفري 
تعزز  كما  املجتمع،  اأف��راد  الكرمي جلميع  العي�ض  �سبل 
الأيتام  وخ�����س��و���س��اً  بينها،  ال��ت��الح��م  ق���وة  م��ن  وت��زي��د 
دائمني  ودع���م  رع��اي��ة  اإىل  يحتاجون  ال��ذي��ن  ر  والق�سّ
ل�سمان التن�سئة ال�سليمة لهم ومتكينهم من امل�ساهمة 

الفاعلة يف حتقيق الإجنازات لوطنهم.

�ضخبوط بن نهيان  يت�ضلم 
ع�ضوية "كلنا �ضرطة"

••  اأبوظبي - الفجر

ت�سلم ال�سيخ �سخبوط بن نهيان بن مبارك اآل نهيان، �سفري دولة  الإمارات  
العربية املتحدة لدى اململكة العربية  ال�سعودية ، الع�سوية رقم  90  ملبادرة 
�سرطة   ع��ام  مدير  ال�سريفي  علي  مكتوم  ال��ل��واء  �سعادة   من  �سرطة،  كلنا 

اأبوظبي .
اأفراد  ليكون  ك��ب��ري،  جمتمعي  باهتمام  �سرطة"  "كلنا  م��ب��ادرة  وح��ظ��ي��ت  
املجتمع العون وال�سند لرجال ال�سرطة  يف القيام مب�سوؤولياتهم و واجباتهم  

ال�سرطية و الأمنية.
وتكر�ض مبادرة كلنا �سرطة نهج القيادة الر�سيدة  يف حر�سها على غر�ض قيم 
اأفراد املجتمع مما �سينعك�ض  ال�سلمي والت�سامح يف نفو�ض جميع  التعاي�ض 
اإيجاًبا على حا�سرهم وم�ستقبلهم.  وتعد نعمة الأمن والأمان وال�ستقرار 
التي تتمتع بها اإمارة اأبوظبي م�سوؤولية م�سرتكة جتمع املواطنني واملقيمني 
على حد �سواء وجاءت من خالل العمل اجلاد والتعاون امل�سرتك والوثيق 

بني املوؤ�س�سات املعنية كافة واأفراد املجتمع.

كن عاملًا
للف�ضاء" يطلق  را�ضد  بن  حممد  "مركز 

الدورة الأوىل من املخيم ال�ضيفي العلمي 
املخيم فر�شة للطلبة لإ�شتك�شاف 

طبيعة عمل علماء الف�شاء 
•• دبي - الفجر

اأطلق "مركز حممد بن را�سد للف�ساء" الدورة الأوىل من املخيم ال�سيفي 
ال�سف  طلبة  ي�ستهدف  ال��ذي  التعليمي  املخيم  عاملاً"،وهو  "كن  العلمي 
الفر�سة  لهم  ويتيح  الإم��ارات��ي��ة  امل��دار���ض  يف  ع�سر  ال��ث��اين  حتى  التا�سع 

ل�ستك�ساف طبيعة عمل علماء الف�ساء على مدى ا�سبوع.
كبري  ع��دد  مب�ساركة  الف�ساء"،  را���س��د  ب��ن  حممد  "مركز  يف  املخيم  اأق��ي��م 
العمل  ور���ض  التفاعلية،  الأن�سطة  م��ن  �سل�سلة  عقدت  حيث  الطلبة،  م��ن 
والختبارات العلمية. كما اإلتقى الطلبة بالفريق العلمي ل�م�سروع الإمارات 
العلمية  الأه��داف  على  واطلعوا منهم  الأم��ل،  –م�سبار  املريخ  ل�ستك�ساف 
"م�سبار الأمل" لدرا�سة  للم�سروع ومدى اأهمية البيانات التي �سيلتقطها 
"خمتربات  على  الطلبة  ج��ال  كذلك،  الأح��م��ر.  الكوكب  �سطح  على  املناخ 
وت�سغيل  ت�سنيع  عامل  على  وتعرفوا  الأر�سية  واملحطة  الف�ساء"  تقنيات 

الأقمار ال�سناعية.
واأكدت �سارة المريي، نائب مدير امل�سروع وقائد الفريق العلمي يف م�سروع 
را�سد  ب��ن  حممد  مركز  يف  الأم���ل  – م�سبار  امل��ري��خ  لإ�ستك�ساف  الإم����ارات 
للف�ساء ان املخيم ال�سيفي العلمي الذي اأطلقه املركز ي�سب يف اإطار تعزيز 
علوم  جم��ال  يف  الهتمامهم  على  لتحفيزهم  امل��دار���ض،  طلبة  مع  التفاعل 
الف�ساء، اإذ يتمكنون من اإختبار هذا العامل بطريقة واقعية، عرب جملة من 

الأن�سطة العلمية التفاعلية والعملية. 
ولفتت الأمريي اىل ان الأن�سطة املختارة ترثي جتربة الطلبة وتن�سئتهم 

على ثقافة اإ�ستك�ساف كل ما هو غري معلوم عن الف�ساء والكواكب.



ال�ساخنة  اخل��الي��ا  م��وت  حقيقة  ع��ن  النقاب  لك�سف 
الفيزياء  ع��ل��ي��ه��ا، ح��ّل��ل خ����رباء  ال��ق�����س��اء  وط��ري��ق��ة 
ال�سوي�سري  ال������ف������درايل  )امل����ع����ه����د  يف  احل����ي����وي����ة 
للتكنولوجيا( يف زيوريخ �سلوك كل بروتني يف خاليا 
ماأخوذة من اأربعة كائنات حية خمتلفة عندما ترتفع 
احلرارة.ُن�سرت الدرا�سة ومعطياتها الغنية حديثاً يف 
اأن جمموعة �سغرية من  جملة )�ساين�ض(، وك�سفت 
احلرارة  تاأثري  حتت  تتفّكك  الأ�سا�سية  الربوتينات 
اأو  ب�سرية  اخللية  كانت  )���س��واء  اخلاليا  تقتل  التي 
القولونية(. كذلك  الإ�سريكية  ماأخوذة من جراثيم 
يرتبط  اخللية  يف  ال��ربوت��ني  ن�سبة  ارت��ف��اع  اأن  يبدو 
الربوتني.  ا�ستقرار  مب��دى  لالهتمام  مثري  ب�سكل 
التي  الأ�سا�سية  القواعد  ع��ن  ملحة  ال��درا���س��ة  تعطي 
بداأ  ا�سطرابها:  واأ���س��ب��اب  ال��ربوت��ي��ن��ات  ن��ظ��ام  حتكم 
الباحثون يدركون اأن لتلك القواعد تداعيات تتجاوز 

اأثر احلرارة القاتل.
���س��رح��ت ب���اول ب��ي��ك��وت��ي، خ��ب��رية ال��ف��ي��زي��اء احليوية 
ا�ستقت  احلا�سلة  التجارب  اأن  الدرا�سة،  ق��ادت  التي 
مل��اذا ي�سمد بع�ض اخلاليا  من �سوؤال �سائك ق��دمي: 
على حرارة مرتفعة فيما متوت خاليا اأخرى؟ تعي�ض 
جرثومة ثريمو�ض ثريموفيلو�ض بكل �سعادة يف ف�سل 
الربيع احلار، وحتى يف �سخانات املياه املنزلية، بينما 
جتاوزت  اإذا  القولونية  الإ�سريكية  جرثومة  تذبل 

احلرارة عتبة الأربعني درجة مئوية.
اأث���ر الخ��ت��الف��ات يف م�ستوى  اإىل  ق��وي��ة  اأدل���ة  ت�سري 
ا�ستقرار الربوتينات يف كل كائن حي. لكن ل ي�سهل 
اأث���ن���اء وج�����وده داخل  ال���ربوت���ني  ���س��ل��وك  ن���راق���ب  اأن 
املثالية لفهمه. ول  اأنها الطريقة  اخللية احلية مع 
اإل بتقدمي  اأن��ب��وب اختبار  ال��ربوت��ني يف  ي�سمح ع��زل 
الكائنات  داخ����ل  ال��ربوت��ي��ن��ات  لأن  ج��زئ��ي��ة  اأج���وب���ة 
اأو  الكيماوية  معطياتها  ت��غ��رّي  اأو  تتال�سق  احل��ي��ة 
الأنواع  لفهم  املنا�سب.  ال�سكل  بع�ساً  بع�سها  تعطي 
اأن يراقب الباحثون  املتفككة و�سبب انهيارها، يجب 

الربوتينات حني تتابع التاأثري يف بع�سها بع�ساً.

موؤمتتة مت�شّعبة

موؤمتتة  عملية  الفريق  ابتكر  امل�سكلة،  هذه  ملعاجلة 
مت�سّعبة حيث يفتحون اخلاليا وي�سّخنون حمتواها 
على مراحل، فيطلقون بذلك الأنزميات التي ُتقّطع 
الأنزميات  تلك  جتيد  م��رح��ل��ة.  ك��ل  يف  ال��ربوت��ي��ن��ات 
الباحثون  ويتمكن  تنفتح  ك��ي  ال��ربوت��ي��ن��ات  تقطيع 
م��ن حت��دي��د ال��ربوت��ي��ن��ات املتفككة م��ع ك��ل زي����ادة يف 
م�����س��ت��وى احل�����رارة ع��رب ال��ن��ظ��ر اإىل ال��ق��ط��ع. بهذه 
�سكل  على  بياين  ر�سم  اإع��داد  من  متكنوا  الطريقة، 
منحنى مفتوح اأو متبّدل لكل بروتني من اأ�سل اآلف 
م�سار  فعر�سوا  يدر�سونها،  كانوا  التي  الربوتينات 
املنحنى فيما كان ينتقل من بنية �سليمة على حرارة 
ارتفاع درجات  مع  تزامناً  اإىل حالة متبدلة  مريحة 

احلرارة.
ل��ل��ت��اأك��د م���ن ت���غ���رّي ت��ل��ك امل��ن��ح��ن��ي��ات ل����دى خمتلف 
الأجنا�ض، طّبقوا العملية نف�سها على خاليا ماأخوذة 
القولونية،  والإ�سريكية  الب�سر،  اأجنا�ض:  اأربعة  من 
قال  واخلمرية.  ثريموفيلو�ض،  ثريمو�ض  وجراثيم 
اإنها  �سيكاغو،  جامعة  يف  اأحياء  عامل  دروموند،  اآل��ن 

درا�سة جميلة و�سّدد على مقيا�ض العملية ودقتها.
ب���ع���دم انفتاح  امل���الح���ظ���ات  اأو�����س����ح  اإح������دى  ت��ع��ّل��ق��ت 
ال��ربوت��ي��ن��ات ب�سكل ج��م��اع��ي ع��ن��د ارت���ف���اع احل����رارة 
�ساهدوا  اإنهم  بيكوتي  قالت  الأجنا�ض.  جميع  ل��دى 
من  �سغرية  فرعية  جمموعة  ان��ه��ي��ار  ب�ساطة  بكل 
ال��ربوت��ي��ن��ات يف م��رح��ل��ة م��ب��ك��رة ج����داً، وك��ان��ت تلك 
�سكل  ي�سبه  ب��ي��اين  ر���س��م  اأ���س��ا���س��ي��ة. يف  ال��ربوت��ي��ن��ات 
ال�سبكة ويك�سف العالقات املتبادلة بني الربوتينات، 
لوحظ اأن تلك الربوتينات اله�سة كانت على م�ستوى 
ع���اٍل م��ن ال��رتاب��ط، م��ا يعني اأن��ه��ا ت��وؤث��ر يف عمليات 
متعددة يف اخللية. اأو�سحت بيكوتي: )من دون تلك 
وحني  تعمل.  اأن  اخللية  ت�ستطيع  ل  ال��ربوت��ي��ن��ات، 
�ستموت  الأرج���ح(.  على  كلها  ال�سبكة  تنهار  تختفي، 

اخللية نتيجًة لذلك طبعاً.

مقارنة البيانات
حرارة  ا�ستقرار  ت�سمن  التي  ال�سفات  ل�ستك�ساف 
ب���ي���ان���ات مرتبطة  ال��ب��اح��ث��ون  ق�����ارن  ال���ربوت���ي���ن���ات، 

ثريمو�ض  وج����راث����ي����م  ال���ق���ول���ون���ي���ة  ب���الإ����س���ري���ك���ي���ة 
ثريموفيلو�ض. بداأت بروتينات الإ�سريكية القولونية 
تتفكك ع��ل��ى ح����رارة 40 درج���ة م��ئ��وي��ة وحت��ل��ل��ت يف 
معظمها حني بلغت احلرارة 70 درجة. لكن على تلك 
ثريمو�ض  جراثيم  بروتينات  ب��داأت  نف�سها،  احل��رارة 
ب�ساطة: حافظ  بالنزعاج بكل  ت�سعر  ثريموفيلو�ض 
بع�سها على �سكله رغم بلوغ احلرارة 90 درجة على 
بروتينات  اأن  البحث  ف��ري��ق  اكت�سف  عليه،  الأق����ل. 
غريها  من  اأق�سر  ثريموفيلو�ض  ثريمو�ض  جراثيم 
منا�سبات  يف  يظهر  وامل��ك��ون��ات  الأ���س��ك��ال  بع�ض  واأن 

اإ�سافية داخل الربوتينات الأكرث ا�ستقراراً.
ت�سميم  على  الباحثني  النتائج  ه��ذه  ت�ساعد  رمب��ا 
بروتينات تتمّتع مب�ستوى ا�ستقرار ينا�سب حاجاتها. 
يف عدد كبري من العمليات ال�سناعية التي ت�ستعمل 
اجلراثيم مثاًل، ي�سمح ارتفاع احلرارة بزيادة الإنتاج 
ل��ك��ن مت����وت اجل���راث���ي���م ب��ع��د ف����رتة ق�����س��رية ب�سبب 
�سدمة احلرارة. حتدثت بيكوتي عن اأهمية اكت�ساف 
عرب  اجلرثومة  ا�ستقرار  جتديد  على  قدرتنا  مدى 
جعل تلك الربوتينات القليلة التي تتفكك يف مرحلة 
بعيداً  احلرارة.لكن  على مقاومة  قدرة  اأكرث  مبكرة 
عن هذه املالحظات كلها، ي�سعر بع�ض علماء الأحياء 
وافرة  كمية  ال��ف��ري��ق  جمع  بعدما  فائقة  بحما�سة 
بروتني.  انفتاح كل  �سهولة  املعلومات عن مدى  من 
لحتمال  مبا�سراً  قيا�ساً  الربوتينات  ا�ستقرار  ي�سّكل 
املفتوحة  الربوتينات  من  كتل  اإنها  جتمعات:  ن�سوء 
اأ�سبه  التجمعات  تلك  تكون  م��ا  غالباً  واملتال�سقة. 
مهامها  يف  توؤثر  وق��د  اخللية  اإىل  بالن�سبة  بكابو�ض 
ت��ن��ع��ك�����ض م���ث���اًل ع��ل��ى بع�ض  اأن  الأ���س��ا���س��ي��ة. مي��ك��ن 
حيث  الزهامير  كمر�ض  احل���ادة  الع�سبية  احل���الت 

ُتف�ِسد �سفائح الربوتينات املتبدلة عمل الدماغ.
ت��ت�����س��ّك��ل لدى  ال��ت��ج��م��ع��ات  اأن  ذل����ك  ي��ع��ن��ي  ل��ك��ن ل 
العك�ض  ب��ل  ���س��واه��م،  دون  احل����الت  بتلك  امل�����س��اب��ني 
العملية  ه���ذه  اأن  ي��درك��ون  ال��ب��اح��ث��ون  ب���داأ  �سحيح. 
تتكّرر طوال الوقت، من دون موؤثرات وا�سحة، واأن 
معها.  للتعامل  اخلا�سة  طرائقها  ال�سليمة  للخلية 
ف��ن��درو���س��ك��ول��و، خبري  ق���ال مي�سال  امل��ج��ال،  ه���ذا  يف 

)اأظّن  كامربيدج:  جامعة  يف  احليوية  الكيمياء  يف 
ينفتح  ج���داً.  �سائعة  ُتعترب  ب��ات��ت  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  اأن 
معظم الربوتينات بطريقة �سائبة ويتجّمع يف البيئة 

اخللوية(.
يتعّلق معظم املعلومات اجلوهرية التي ح�سلت عليها 
بيكوتي بالوقت اخلاطف الذي يبقى فيه اأي بروتني 
ل  ال��ربوت��ي��ن��ات.  جتّمع  م�ستوى  ي��ح��ّدد  اإذ  مفتوحاً، 
باأية درجة لكنه يتجّمع، بينما تنفتح  ينفتح بع�سها 
بروتينات اأخرى يف ظروف حمددة ويخو�ض غريها 

هذه العملية با�ستمرار.
اجلديدة  ال��درا���س��ة  يف  لة  املف�سّ امل��ع��ل��وم��ات  �ست�سمح 
الختالفات  ت��ل��ك  ���س��ب��ب  حت��ل��ي��ل  ط��ري��ق��ة  بت�سهيل 
يرتافق  املتبدلة  املنحنيات  بع�ض  اأن  حتى  ومعناها. 
ال��ربوت��ي��ن��ات بعدما  اإىل جت��ّم��ع  ت�����س��ري  اأمن�����اط  م���ع 
تنفتح. اأو�سح فندرو�سكولو يف هذا ال�ساأن: )متّكنوا 
الربوتينات  انفتاح  اأي  معاً،  اخلطوتني  مراقبة  من 
املثرية لالهتمام  النقطة  اإنها  الالحقة.  وجتمعاتها 

يف الدرا�سة(.

زاوية خمتلفة
فيما يهتم علماء كثريون بالتجمعات ب�سبب ال�سرر 
الذي ت�سببه، يفكر البع�ض بهذه الظاهرة من زاوية 
لي�ض  التجمعات  بع�ض  اإن  دروم��ون��د  ق��ال  خمتلفة. 
املخلفات تطوف حول اخللية، بل  اأك��وام من  جم��ّرد 
اإمتام  تتابع  ن�سطة  ب��روت��ي��ن��ات  على  اأي�����س��اً  يحتوي 
يت�ساعد  دخاناً  ُبعد  عن  ن�ساهد  اأننا  عملها.لنتخّيل 
من مبنى وحتيط به اأ�سكال نظّن اأنها جثث م�سحوبة 
اإذا اق��رتب��ن��ا م��ن املكان،  ل��ك��ن  م��ن حت��ت الأن��ق��ا���ض. 
املبنى  م��ن  ه��رب��وا  اأح��ي��اء  اأ�سخا�ض  اأن��ه��م  �سنالحظ 
هذا  الطارئة.  احل��ادث��ة  انتهاء  وينتظرون  املحرتق 
بح�سب  الربوتينات،  جتمعات  درا���س��ة  يف  يح�سل  ما 
الربوتينات  اأن  يكت�سفون  الباحثون  ب��داأ  دروم��ون��د: 
املتجّمعة قد ل ت�سبح مب�ساف ال�سحية بال�سرورة 
ب��ل اإن��ه��ا ت��ن��ج��و اأح��ي��ان��اً وي�����س��ه��د جم���ال ك��ام��ل الآن 

انفجاراً تاماً، من وجهة نظره.
وجود  اإىل  م��وؤ���س��راً  التجّمع  ظ��اه��رة  ت��ك��ون  اأن  ب��دل 

الربوتينات  حت��اف��ظ  ك��ي  طريقة  ت�سبح  الأ����س���رار، 
حتميها  اأنها  حتى  الو�سع.  ي�سوء  حني  عملها  على 
من بيئتها املحيطة مثاًل. وحني تتح�سن الظروف، 
ال��ت��ج��م��ع��ات وتطوي  ال��ربوت��ي��ن��ات  ت���غ���ادر  اأن  مي��ك��ن 
نف�سها جمدداً. اأو�سح دروموند: )ت�سهد الربوتينات 
توحي  وق��د  احل���رارة  �سكلية ح�سا�سة جت��اه  ت��غ��ريات 
اإليها عن  اإذا مل ننظر  باأنها تنطوي بطريقة �سائبة 

قرب. لكن يح�سل اأمر اآخر(.
 ،2015 ع��ام  يف  )�سيل(  جملة  يف  ُن�سرت  درا���س��ة  يف 
ر�سد دروموند وم�ساعدوه 177 بروتيناً م�ستقاً من 
عملها  ت�ستاأنف  الربوتينات  تلك  كاأن  وبدا  اخلمرية 
يف  اأجريت  درا�سة  ويف  التجمعات.  داخ��ل  عزلها  بعد 

تلك  اأح��د  تغيري  اأن  فريقه  اكت�سف  املا�سي،  م��ار���ض 
اأ�سراراً  ي�سبب  التجّمع،  عن  يعجز  كي  الربوتينات 

حادة يف اخللية.
هياكل  ال��ربوت��ي��ن��ات  اأن  البحث  ي��ذك��ر  لة،  املح�سّ يف 
حيوية مثرية للف�سول. للوهلة الأوىل، تبدو �سبيهة 
باآلت جامدة تقوم مبهام ثابتة ول ينا�سبها اإل �سكل 
اأ�سكاًل  وتتخذ  ال��ربوت��ي��ن��ات  تتغري  ق��د  لكن  واح���د. 
وتتغري  الطبيعي.  بعملها  قيامها  اأث��ن��اء  خمتلفة 
تلفظ  باأنها  لتوحي  احل��اج��ة  عند  ج��ذري��اً  اأ�سكالها 
اأنفا�سها الأخرية مع اأنها يف احلقيقة تقّوي نف�سها. 
على امل�ستوى اجلزيئي، رمبا تكون احلياة عبارة عن 

دورة متالحقة من النهو�ض والنهيار.

ال���ن���م���ط الأول  ال�����س��ك��ر م����ن  ي���ت���ط���ور م���ر����ض   
تظهر  قد  الأعرا�ض  اأن  يبدو  ولكن  تدريجيا، 
فجاأة، اإذا لحظت اأن لك اأو لطفلك العديد من 
لروؤية  اأدن��اه، حدد موعداً  املذكورة  الأعرا�ض 

الطبيب.

ال�����ش��ك��ر عند  م���ر����ض  اأع����را�����ض 
الأطفال

النوع الأول يفقد فيه  ال�سكر من  مر�ض 
ومع  الإن�سولني،  �سنع  على  ق��درت��ه  اجل�سم 
ذل����ك، ل ي����زال ه��ن��اك الإن�����س��ول��ني ف��ى اجل�سم 
وم�ستويات اجللوكوز ل تزال طبيعية. 
وم���ع م����رور ال��وق��ت ي��ت��م خف�ض 
كمية الإن�سولني فى اجل�سم، 
اأن  مي�����ك�����ن  ه���������ذا  ول������ك������ن 
وعندما  �سنوات،  ي�ستغرق 
ل يكون هناك املزيد من 
اجل�سم،  فى  الإن�سولني 
ال�سكر  م�ستويات  ف��اإن 
ف�������ى ال�����������دم ت���رت���ف���ع 
ب�����������س�����رع�����ة، وه�������ذه 
الأعرا�ض ميكن اأن 

تتطور ب�سرعة:

ال���������س����ع����ف   ·
اأو  ال���������س����دي����د 

التعب.
ال���ع���ط�������ض   ·

ال�سديد "اجلفاف".
التبول. · زيادة 

بطن. · وجع 
التقيوؤ. اأو  · الغثيان 

�سبابية. · روؤية 
جيداً. تلتئم  ل  التى  · اجلروح 

ال�سريع. املزاج  تغريات  اأو  · التهيج 
احلي�ض. فقدان(  )اأو  فى  · التغيريات 

اأعرا�ض مر�ض ال�شكر
وت�سمل عالمات ال�سكرى من النوع الأول ما يلى:

من  املزيد  تناول  من  الرغم  على   - الوزن  · فقدان 
الطعام.

القلب. �سربات  معدل  · �سرعة 
من  اأق�������ل  )ه�����ب�����وط  ال�������دم  ����س���غ���ط  · ان���خ���ف���ا����ض 

.)60/90
 97 م��ن  )اأق����ل  اجل�����س��م  ح����رارة  درج���ة  · ان��خ��ف��ا���ض 

درجة فهرنهايت(.
وهناك نق�ض عام فى الوعى العام لعالمات واأعرا�ض 
تعرف  اأن  يجب  لذلك   ،1 ال��ن��وع  م��ن  ال�سكر  مر�ض 
عالمات واأعرا�ض مر�ض ال�سكري من النوع 1 حتى 
تكون هو و�سيلة رائعة للحفاظ على �سحتك و�سحة 

اأفراد عائلتك. 
الأعرا�ض  اأو  ال��ع��الم��ات  ه���ذه  م��ن  اأى  لح��ظ��ت  اإذا 
مر�ض  طفلك(  )اأو  ل��دي��ك  ي��ك��ون  اأن  املحتمل  فمن 
ال�سكري من النوع الأول، وميكن للطبيب اإجراء هذا 
اجللوكوز  م�ستويات  فح�ض  طريق  عن  الت�سخي�ض 

فى الدم.

طـــــــــــــــب
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اأب�شط  يتعّلق  احلرارة،  الأخرية  حتّمل  عدم  �شبب  لفهم  ومتوت.  اخللية  تنهار  معينة،  حرارة  فوق 
تف�شري بالأ�شكال اجلميلة والدقيقة التي حتملها الربوتينات ال�شرورية للحياة )اأي تلك التي 
وتدّمر  اخلارجية  الع��ت��داءات  وت�شّد  ال�شم�ض  اأ�شعة  من  اأو  الغذاء  من  الطاقة  ت�شتخرج 
لوالب  �شكل  على  تنطوي  ثم  طويلة،  جدائل  �شكل  على  الربوتينات  تبداأ  املخلفات...(. 
ودبابي�ض �شعر وتركيبات اأخرى بح�شب ت�شل�شل مكوناتها. توؤدي هذه الأ�شكال دورًا حموريًا 
يف ما تفعله. لكن حني تبداأ احلرارة بالرتفاع، تتفّكك الروابط التي حتافظ على متا�شك 
ت�شاعد احلرارة. من  مع  اأقواها  ثم  اأوًل  الروابط  اأ�شعف  تتفكك  الربوتينية:  الهياكل 
املنطقي اأن يكون فقدان هيكل الربوتينات بدرجة حادة قاتاًل. حتى الفرتة الأخرية، 
بقيت التفا�شيل املرتبطة بحقيقة موت اخلاليا ال�شاخنة وطريقة الق�شاء عليها 

جمهولة. ولكن اإجنازًا يف هذا املجال مهمًا حتّقق اأخريًا.

اعرا�ش مر�ش ال�ضكر عند الطفال

حني تبداأ احلرارة بالرتفاع.. تنهار اخللية ومتوت
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العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/4752  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-راتان لل جورجار للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /جالد جاويد اهلل ديتا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)22.968 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB172200625AE  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم الحد املوافق:2017/8/27 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�ش ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5370  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سركة �سيلي ويلي التجارية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /وحيد ريا�ض حممد ريا�ض  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)10153  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
  mb173619841ae:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   800(
ال�����س��اع��ة 15.00 م�ساءا  امل�����واف�����ق:2017/8/2  الرب���ع���اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�سة  وح����ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/5394  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-وادي احلالل لتجارة املواد الغذائية ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /�سعيب �ساهد �ساهد لطيف  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
ع��وده مببلغ )2000  دره��م( وتذكرة  وق��دره��ا)10.573  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB172197697AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2017/8/8 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   .
رئي�ش ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5779  عمايل جزئي
ان  الق��ام��ة مب��ا  �����ض.ذ.م.م جمهول حم��ل  للت�سويق  1-ال�سعادة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي /ح�سني حممد عادل العربيني  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها)15000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره )2000 درهم( 
لها  وح��ددت    AE172866629MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف  وبالر�سوم 
جل�سة يوم الحد امل��واف��ق:2017/8/6 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب القا�سي لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن   .
رئي�ش ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2017/142  عمايل  كلي 
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  ال��ع��ام  جمهول حمل  ال��ربي  للنقل  عليه/1- هرتكو  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/7/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  بالزام  ري  رودريجويز  زام��ورا  ل�سالح/رامون 
)524210( درهم وبتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�سياحية عينا او قيمتها وقت 
تنفيذ احلكم نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�سب من 
امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
�ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/2283  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سيتي �سكوب ل�سيانة املباين جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ب�سام عبداللطيف �سعار قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )34250( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )2585( 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/2201  تنفيذ عمايل 
�����ض.ذ.م.م  التنظيف  خل��دم��ات  ال�سام�سي  عثمان  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/لورنا زابانتا �سري قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )9596( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/2204  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سايرب جرب �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
الدعوى  عليك  اأق��ام   قد  تيمبو  كاميلوزا  ان  جو  التنفيذ/ماريا  طالب 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14333( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1204( 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/2199  تنفيذ عمايل 
جمهول  ال�سخ�سية  للعناية  ريبونز  بلو  مركز  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأق���ام  عليك  قد  اوت��اب��ا  التنفيذ/بيكول  ان طالب  الق��ام��ة مبا  حمل 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )6960( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
اىل مبلغ )1066( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/7329  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سويفت لين لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /حماده حممد عبده حممد  قد 
 3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   6396( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
ال�سكوى:MB175436585AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/8/6 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
وامرت   ، الأق���ل  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

املحكمة بتق�سري مده العالن  .
رئي�ش ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6909  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اميينينت خلدمات التكنولوجيا جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /حممد ح�سنني اجمد حممد اجمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )17000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB175202370AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/8/2 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/6987  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جي تي تي للتموين الغذائي �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد رفيق عبداملجيد بروحى  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )26895 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB174144901AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/8/27 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5657  عمايل جزئي
ان  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-بهارتي للمقاولت 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ال�سالم عناية اهلل  قد  املدعي /�سفيق 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   22476( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB172028345AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
جل�سة يوم الحد املوافق 2017/8/27 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/7505  عمايل جزئي

حمل  جم��ه��ول  �������ض.ذ.م.م  اخل�سبية  لل�سناعات  1-ام��ب��اك��ت   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /ديليب ني�ساد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   16744( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB175643051AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.2:جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/8/2 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
وامرت   ، الأق���ل  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

املحكمة بتق�سري مدة العالن ملدة اربعة ايام .
رئي�ش ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/6744  عمايل جزئي

القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  للحلول  1-ديفوكرافت�ض   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /حممد اليا�ض نور حممد  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)8342 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175107745AE  وحددت 
القا�سي  08.30 �ض مبكتب  ال�ساعة  امل���واف���ق:2017/8/6  الح��د  ي��وم  لها جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، مع تق�سري مدة العالن   .
رئي�ش ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/4655  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رويال انرتن�سيونال خلدمات احلرا�سة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /زهيب اكرم حممد اكرم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)17200 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173197638AE  وحددت 
القا�سي  08.30 �ض مبكتب  ال�ساعة  امل���واف���ق:2017/8/6  الح��د  ي��وم  لها جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، مع تق�سري مدة العالن   .
رئي�ش ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6749  عمايل جزئي
ل��ل��م��ق��اولت ذ.م.م - فرع  ال��ف��رن�����س��ي��ة  ال��ك��ن��دي��ة  ع��ل��ي��ه / 1-ال�����س��رك��ة  امل��دع��ي  اىل 
دب����ي جم���ه���ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ب���ون���ى ث��ا���س��ي��ل��ي��ث��و ج��وه��ن��ي  قد 
اأق������ام ع��ل��ي��ك ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
)15155 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )1200 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم 
املوافق  الح���د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    MB175079836AE:ال�سكوى
2017/8/6 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، وامرت بتق�سري املدة .
رئي�ش ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5452  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ملتيربوف لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ماتافان راما�سامى راما�سامى  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وتذكرة عودة مببلغ وقدره  درهم(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )13434 
  AE171799087MB:800 درهم( وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم(
وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/8/6 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب القا�سي 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/5509  عمايل جزئي

�ض.ذ.م.م  وامل�ساكن  امل��ب��اين  تنظيف  خل��دم��ات  هاند  1-ج��ري��ن   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ح�سني علي حبيب اهلل  ق��د 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )6753 دره���م( 
ال�سكوى  وامل�����س��اري��ف يف  وب��ال��ر���س��وم  دره����م(  وق����دره )800  ع���ودة مببلغ  وت��ذك��رة 
رقم:AE173861378MB  وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/8/6 
ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ، مع تق�سري مده العالن .
رئي�ش ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6821  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-���س��ب��ي��د ���س��ت��ار ل��ل��ه��وات��ف امل��ت��ح��رك��ة �������ض.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /�سم�ض ال��دي��ن ك��م��ال ال��دي��ن  ق��د اأق����ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )11400 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
املوافق  الحد  يوم  لها جل�سة  ال�سكوى:MB175068230AE  وحددت 
2017/8/6 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، وامرت بتق�سري املدة .
رئي�ش ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5692  عمايل جزئي
�ض.ذ.م.م  الداخلي  والديكور  للمقاولت  جلوبال  1-اليدا   / عليه  املدعي  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /�سيف ال���س��الم ع��امل خ���ان  ق��د اأقام 
 15397( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
املوافق  الحد  يوم  لها جل�سة  ال�سكوى:MB173811095AE  وحددت 
2017/8/6 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، مع تق�سري مدة العالن .
رئي�ش ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/5852  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-القرين للتجارة العامة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/قا�سد علي قا�سد علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   58453( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB174546664AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة �ض   08.30 ال�ساعة   2017/8/27 امل��واف��ق  الح��د 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ش ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/5827  عمايل جزئي

مبا  القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  للحلول  1-ديفوكرافت�ض   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  احل�سن   اب��و  /نورالكبري  املدعي  ان 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )24742 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�سوم 
لها  وحددت    mb174533534ae:ال�سكوى رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
جل�سة يوم الحد املوافق 2017/8/27 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ش ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6790  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-����س���ج���اد غ����الم حم��م��د ل��ل��خ��دم��ات ال��ف��ن��ي��ة  �������ض.ذ.م.م 
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /غ����الم ح�����س��ن ام����ام ب��خ�����ض  ق��د اأق���ام 
 16967( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره������م( وت����ذك����رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره������م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
ال�سكوى:MB175057663AE/2017  وحددت لها جل�سة يوم الحد 
املوافق 2017/8/6 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، مع تق�سري مدة العالن .
رئي�ش ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



25

املال والأعمال
حاكم ال�ضارقة ي�ضدر مر�ضوما اأمرييا بتاأ�ضي�ش �ضركة �ضروق القاب�ضة

»Google« خالل اأوىل فعاليات �شراكتها ال�شرتاتيجية مع

غرفة دبي تدعم الرتويج لل�ضركات املحلية اإلكرتونيًا يف ور�ضة عمل

•• ال�شارقة-وام:

�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  اأ���س��در 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن 
ال�سارقة املر�سوم الأمريي رقم 58 ل�سنة 2017 

ب�ساأن تاأ�سي�ض �سركة �سروق القاب�سة.
باأن  الأوىل  م��ادت��ه  الأم����ريي يف  امل��ر���س��وم  وق�����س��ى 
ال�سارقة  اإم���ارة  يف  عامة  م�ساهمة  �سركة  توؤ�س�ض 
ت�����س��م��ى ���س��رك��ة ����س���روق ال��ق��اب�����س��ة �������ض.م.ع تعرف 
اخت�سارا ب� �سروق القاب�سة وتكون مملوكة بالكامل 

لهيئة ال�سارقة لال�ستثمار والتطوير �سروق.
التجاري  ال���س��م  حت��ت  اأع��م��ال��ه��ا  ال�سركة  وتبا�سر 
القاب�سة  ���س��روق  ����ض.م.ع  القاب�سة  ���س��روق  �سركة 
وي��ك��ون م��رك��زه��ا ال��رئ��ي�����ض م��دي��ن��ة ال�����س��ارق��ة ولها 
داخل  لها  مكاتب متثيل  تن�سئ  اأو  فروعا  تفتح  اأن 
ال��دول��ة اأو خ��ارج��ه��ا.. وت��ك��ون م���دة ال�����س��رك��ة غري 
حمدودة ويجوز حلها طبقا لأحكام عقد التاأ�سي�ض 

والنظام الأ�سا�سي لل�سركة.
اأ�س�ست ال�سركة من  وحدد املر�سوم الأغرا�ض التي 
اأجلها وهي ا�ستثمار ال�سركة لأموالها داخل الدولة 
وخارجها بالطريقة التي تعتربها منا�سبة وتنفيذ 
وتطوير واإدارة امل�ساريع بجميع اأنواعها وال�ستثمار 
الدولة  وخ���ارج  داخ���ل  بامل�ساركة  اأو  م��ن��ف��ردة  فيها 
الالزمة  والعقود  والتفاقيات  ال�سراكات  واإب���رام 
الطبيعية  الأ���س��خ��ا���ض  م��ع  ال�سركة  اأع��م��ال  لأداء 
وتاأ�سي�ض   .. ال���دول���ة  وخ����ارج  داخ����ل  والع��ت��ب��اري��ة 
اأنواعها  بجميع  واملوؤ�س�سات  وامل�سروعات  ال�سركات 
واقرتا�ض  الدولة..  وخ��ارج  داخل  فيها  وامل�ساهمة 
اأو  م��ال��ي��ة  ت�سهيالت  ع��ل��ى  احل�����س��ول  اأو  الأم�����وال 
ائتمانية وا�ستثمار تلك الأموال ولها يف �سبيل ذلك 
تقدمي ممتلكاتها واأ�سولها وعوائدها ك�سمان لهذا 
احل�سابات  وت�سغيل  واإدارة  واإغ��الق  وفتح  الغر�ض 
وات���خ���اذ اأي�����ة اإج��������راءات اأخ������رى ت��ت��ف��ق واأغ���را����ض 
ال�سركة.. اإ�سافة لأية مهام اأو اخت�سا�سات اأخرى 

يقررها جمل�ض اإدارة ال�سركة.
كما جاء يف مواد املر�سوم باأن يحدد عقد التاأ�سي�ض 
وال��ن��ظ��ام الأ���س��ا���س��ي ل��ل�����س��رك��ة راأ�����ض امل����ال امل�سرح 
ب��ه وامل���دف���وع وج��م��ي��ع الأح���ك���ام اخل��ا���س��ة ب�سركات 
ال�سارية..  ل��ل��ت�����س��ري��ع��ات  وف��ق��ا  ال��ع��ام��ة  امل�����س��اه��م��ة 
امتيازات  اأو  ح��ق��وق  اأي  على  احل�����س��ول  ولل�سركة 
حتقيقا لأغرا�ض اإن�سائها وذلك بناء على موافقة 
والت�سريعات  لالأنظمة  وطبقا  املخت�سة،  اجلهات 

النافذة.
واأعفى املر�سوم ال�سركة من تطبيق قانون ال�سركات 
الحتادي  القانون  باأحكام  عمال  وذل��ك  الحت��ادي 
رقم 2 ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية.. 
والر�سوم  ال�������س���رائ���ب  ج��م��ي��ع  م���ن  اأع���ف���اه���ا  ك��م��ا 

احلكومية املحلية بكافة اأنواعها واأ�سكالها.
املر�سوم من تاريخ �سدوره وين�سر يف  ويعمل بهذا 
قيد  اإج����راءات  تتخذ  اأن  على  الر�سمية  اجل��ري��دة 

ال�سركة و�سهرها طبقا للت�سريعات النافذة.

•• دبي-الفجر:

يف اإطار جهودها لرت�سيخ وتفعيل 
وم�ساعدة  امل�������س���رتك  ال����ت����ع����اون 
على  الإم���ارة  يف  املحلية  ال�سركات 
�سبكة  م����ن  الأم����ث����ل  ال����س���ت���ف���ادة 
الإنرتنت لتعزيز ح�سورها رقمياً، 
و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
�سركة  م��ع  بالتعاون  م��وؤخ��راً  دب��ي 
مقر  يف  ال��ع��امل��ي��ة   »Google«
عنوان  حملت  عمل  ور�سة  الغرفة 
فعال  اإلكرتوين  تواجد  “تاأ�سي�ض 

لل�سركات يف دبي«. 
�سل�سلة  الور�سة �سمن  وتاأتي هذه 

م����ن امل�����ب�����ادرات ال���ط���وي���ل���ة الأم�����د 
 »Google»و دب����ي  غ��رف��ة  ب���ني 
جلميع  الرقمي  احل�سور  لتعزيز 
وم�ساعدتهم  ال���غ���رف���ة،  اأع�������س���اء 
املتغريات  م���ن  ال����س���ت���ف���ادة  ع��ل��ى 
لتح�سني  ال��رق��م��ي��ة  وال��ت��ح��دي��ث��ات 
اأع��م��ال��ه��م، واحلر�ض  ف��ر���ض من��و 
من�سة  ع���ل���ى  ت����واج����ده����م  ع���ل���ى 
على  ال�������ت�������ج�������اري  “ن�ساطي 

 .»Google
وه���دف���ت ور����س���ة ال��ع��م��ل ه���ذه اإىل 
تعريف امل�ساركني واأع�ساء الغرفة 
باأهمية الت�سويق الرقمي و�سرورة 
ت���واج���د ال�����س��رك��ات امل��ح��ل��ي��ة على 

�سبكة الإنرتنت وفوائدها وكيفية 
الإنرتنت،  على  تواجدهم  تعزيز 
امل�ساركني  تعريف  اإىل  بالإ�سافة 
على  ال���ت���ج���اري  “ن�ساطي  ب������اأداة 
Google« ومزاياه املتعددة مثل 
الن�ساط  م��ع��ل��وم��ات  اإدارة  كيفية 
 »Google« التجاري على بحث
 »Google« وخ�����������رائ�����������ط 
وال���ت���ف���اع���ل م����ع ال���ع���م���الء وال�����رد 
ال�سور  ون�سر  ال�ستف�سارات  على 

وعر�ض �ساعات العمل. 
ومي����ك����ن لأع���������س����اء غ����رف����ة دب����ي، 
الذين مت التحقق من ع�سويتهم، 
لوحة  اإىل  امل�����ج�����اين  ال������دخ������ول 

على  ال���ت���ج���اري  “ن�ساطي  حت��ك��م 
ميكنهم  ح����ي����ث   »Google
الإح�ساءات  اأحدث  احل�سول على 
العمالء  ا�ستخدامات  اأب���رز  ح��ول 
وخرائط   »Google« ل��ب��ح��ث 
العثور على  »Google«، بهدف 

قائمة ت�سمل �سركتهم. 
اأع�������س���اء غ���رف���ة دبي  و���س��ي��ت��م��ت��ع 
الور�سة  ه���ذه  يف  ���س��ارك��وا  ال��ذي��ن 
�سهولة  م���ث���ل  ح�����س��ري��ة  مب����زاي����ا 
التجارية  اأع��م��ال��ه��م  م��ن  التحقق 
التجاري  “ن�ساطي  من�سة  ع��ل��ى 
واحل�سول   ،»Google ع��ل��ى 
من  ال�ساعة  م��دار  على  دع��م  على 
 ،»Google« ات�������س���ال  م���رك���ز 
الأع�ساء  ح�سول  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
�سل�سلة  امل�����س��ارك��ة يف  ف��ر���س��ة  ع��ل��ى 
الدورات التدريبية حول الت�سويق 
الرقمي. واأكد خليل حداد، مدير 
والتطوير  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإدارة 
املوؤ�س�سي يف غرفة دبي على اأهمية 
ملثل  ال��غ��رف��ة  وا���س��ت�����س��اف��ة  تنظيم 
لأع�ساء  توفر  والتي  الور�ض  هذه 
الالزمة  والأدوات  املعرفة  الغرفة 
اأعمالهم  لنمو  يحتاجونها  ال��ت��ي 
التناف�سية،  ق���درات���ه���م  وت���ع���زي���ز 
ال��ور���س��ة تن�سجم  اأن ه��ذه  م�����س��رياً 

لتعزيز  الغرفة  ا�سرتاتيجية  م��ع 
ودعم  الذكية  التجارية  املمار�سات 
من��و الأع��م��ال يف الإم����ارة، موؤكداً 
كذلك اأن »Google« تعد �سريكاً 
خرباتها  بف�سل  للغرفة  م��ث��ال��ي��اً 
املتخ�س�سة  واأدوات����ه����ا  ال��وا���س��ع��ة 
على  للتواجد  ال�سركات  مل�ساعدة 
وال�ستفادة منها،  الإنرتنت  �سبكة 
بات نقطة  الإنرتنت  اأن  اإىل  لفتاً 
الت�سال الأوىل ملعظم امل�ستهلكني 
يف الإم������ارة، وم���ن ال�����س��روري اأن 
ت�ستثمر ال�سركات وقتها ومواردها 
وتواجدها  �سمعتها  وتعزيز  لبناء 
ع���ل���ى الن�����رتن�����ت. وب���������دوره ق���ال 
ت�سويق  م��دي��ر  كوازنيو�سكي،  اآدم 
يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 
اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق 
نحن   :Google ����س���رك���ة  يف 
ال�سركات  مب�����س��اع��دة  م��ل��ت��زم��ون 
�سبكة  ع��ل��ى  ال��ن��ج��اح  حتقيق  ع��ل��ى 
الإنرتنت، وذلك من خالل حتقيق 
 ،Google على  الرقمي  التميز 
جدد  عمالء  اج��ت��ذاب  يف  والنجاح 
م����ن خ�����الل ا����س���ت���خ���دام اأدوات�����ن�����ا 
التجاري  ن�ساطي  م��ث��ل  املختلفة 
�ستمكن  وال��ت��ي   ،  Googleعلى
يف  التحكم  م��ن  دب��ي  يف  ال�سركات 

الإنرتنت  �سبكة  ع��ل��ى  ت��واج��ده��م 
وت��ف��ع��ي��ل��ه ب��ال�����س��ك��ل الأم����ث����ل من 
خ���الل ت��وف��ري م��ع��ل��وم��ات حمدثة 
ل��ع��م��الئ��ه��م ب�سكل  اأع��م��ال��ه��م  ع���ن 
مع  ب�سراكتنا  �سعداء  نحن  دوري. 
غرفة جتارة و�سناعة دبي مل�ساعدة 
اأف�سل  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  اأع�����س��ائ��ه��ا 
ن�ساطي  ب���رن���ام���ج  م���ن  ا����س���ت���ف���ادة 
من   Googleعلى ال���ت���ج���اري 
خالل ور�سة العمل التفاعلية التي 
ا�ستطاع فيها اأ�سحاب امل�ساريع من 
احل�سول على تدريب حول كيفية 
حتقيق اأف�سل ا�ستفادة من الأدوات 
لتحقيق من��و قوي  ل��ه��م  امل��ت��وف��رة 

من خالل تواجدهم الرقمي.

دبي ت�ضت�ضيف معر�ش " ياميك�ش ال�ضرق الأو�ضط " 18 �ضبتمرب القادم
••دبي -وام:

ينظم مركز دبي التجاري العاملي خالل الفرتة من 18 اإىل 20 �سبتمرب املقبل 
من  ع�سرة  احلادية  ال��دورة  فعاليات  الأملانية  كولنمي�سيه  �سركة  مع  بالتعاون 
املنطقة  الأب��رز يف  ال��دويل  التجاري  الأو�سط احل��دث  ال�سرق  ياميك�ض  معر�ض 
الذي   - احل��دث  ويجمع  اخلفيفة.  وال��وج��ب��ات  وامل��خ��ب��وزات  احللويات  مل�سنعي 
ت�سهد م�ساحته هذا العام منوا بن�سبة 5 يف املائة - اأكرث من 370 �سركة عار�سة 
من 40 دولة متثل قطاعات ال�سوكولتة واحللويات والآي�ض كرمي واملخبوزات 

واملوالح.
كبري  باهتمام  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  النمو  توقعات  وحتظى 
اأ�سهم يف ا�ستقطاب دورة هذا العام من  من املوردين واملوزعني وامل�سنعني مما 
احلدث �سركات مثل اإ�سبيثياليدادي�ض فريا واأوريجينال جورميه فود كومباين 
و تورون�ض في�سن�ض وجيلي بيلي ودي�سرتوبر- اأوليفييه و ديل كونتي وراجولدز 

و�سوكوفينو وكاتيي�ض وكولومبينا و واي ثري كيه . 
وي�سم ياميك�ض - الذي يعد اأحد �ستة معار�ض متخ�س�سة تنظم بالتزامن حتت 
مظلة اأ�سبوع دبي الدويل لل�سيافة يف دورته الأوىل - 19 جناحا وطنيا وي�سهد 

م�ساركة قوية من كل من م�سر واأملانيا وبلجيكا وتركيا وماليزيا.
ويتوا�سل منو قطاع احللويات والوجبات اخلفيفة يف ال�سرق الأو�سط مت�سدرا 
القطاعات املماثلة عامليا وحمققا ارتفاعا كبريا يف املبيعات ال�سنوية ت�سل اإىل 

�سعف املعدل العاملي .
وت�سري اأرقام �سركة “يورومونيتور” العاملية اإىل اأن مبيعات قطاع ال�سوكولتة 

 2011 العام  منذ  �سنويا  باملائة   5 بن�سبة  تنمو  واإفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  يف 
مقارنة باملعدل العاملي البالغ 2 باملائة خالل نف�ض الفرتة .

كما يت�سم النمو يف قطاع الوجبات اخلفيفة املاحلة “ املوالح “ بالقوة نف�سها اإذ 
ارتفعت قيمة املبيعات بن�سبة 6 باملائة �سنويا منذ العام 2011 ب�سعف املعدل 
العاملي البالغ 3 باملئة. وتقدر قيمة قطاع احللويات والوجبات اخلفيفة واملوالح 
9 مليارات دولر مع توقعات ببلوغه 11 مليارا  على امل�ستوى الإقليمي بنحو 

دولر يف 2021.
التجاري  دب��ي  مركز  يف  للرئي�ض  الأول  النائب  مريماند  ل��وه  تريك�سي  وقالت 
العاملي اإن قطاع الوجبات اخلفيفة واحللويات يعد واحدا من اأ�سرع القطاعات 

منوا يف املنطقة بف�سل اأمناط احلياة وال�سلوكيات ال�ستهالكية.
واأ�سارت اإىل اأن امل�ساركة يف معر�ض ياميك�ض ال�سرق الأو�سط باتت حتظى باأهمية 
اأكرب من اأي وقت م�سى لدى ال�سركات املنتجة وامل�سنعة الراغبة يف البقاء يف 
طليعة املناف�سة بالنظر اإىل عدة اأمور اأهمها ارتفاع ا�ستهالك الوجبات اخلفيفة 
اأمن��اط احلياة ف�سال عن الوفرة يف  التنقل وتنوع اخليارات ال�سحية يف  اأثناء 
جميع  يف  طرحها  يتم  التي  والأ���س��ن��اف  والنكهات  املبتكرة  اجل��دي��دة  املنتجات 

الفئات الفرعية كل عام.
واأكدت اأن ال�سركات امل�ساركة يف احلدث �ست�ستفيد من معار�ض ال�سيافة اخلم�سة 
الأخرى التي تقام حتت مظلة اأ�سبوع دبي الدويل لل�سيافة اأكرب حدث للفندقة 
ال�سركات من خمتلف  اأم��ام  وخدمات الطعام يف املنطقة وال��ذي يتيح الفر�سة 
اأنحاء املنطقة لاللتقاء وتبادل املعرفة واخلربات وخلق فر�ض قيمة للنمو يف 

امل�ستقبل.

ال�سريع  ال�سكاين  بالنمو  م��دف��وع��ة  املنطقة  اأن��ح��اء  يف  ال�����س��وق  ف��ر���ض  وتنمو 
والتغريات يف العادات الجتماعية وزيادة الطلب على املوالح واحللويات. وت�سهد 
قطاعات مثل الآي�ض كرمي واحللويات املثلجة منوا ناجما عن ا�ستحداث نكهات 
املاأكولت  اأن��واع مبتكرة من  واإط��الق عالمات جتارية وطرح  ومكونات جديدة 
ال�سعبية التقليدية مثل الآي�ض كرمي الهندي املعروف با�سم الكلفي والبقالوة.

يف  وح��ده��ا  م�ستحوذة  احل��ل��وي��ات  �سوق  يف  الأب���رز  احل��ل��وى  ال�سوكولتة  وتظل 
اأرقام  2016 بح�سب  العام  املبيعات يف  باملائة من   77.3 الإم��ارات على  دولة 
يورومونيتور العاملية. وزاد ا�ستهالك ال�سوكولتة الداكنة اأكرث من الزيادة التي 
التقليدية  ال�سوكولتة  اأن  الرغم من  الأخرى على  ال�سوكولتة  اأنواع  �سهدتها 
اأ�سكال اأخرى  اإدخ��ال  اأي�سا اإىل  باحلليب ل تزال الأكرث �سعبية. ويرجع النمو 
جديدة من العبوات كعبوات املرح وتلك املنا�سبة للتنقل وذات الأحجام العائلية.
اأكرث  يف  بح�سور  تتمتع  والتي  لالأغذية  العاملية  ميلز  ج��رال  �سركة  وتعر�ض 
ال�سرق  ياميك�ض  التجارية يف  العامل ثالثا من عالماتها  بلد حول   100 من 

الأو�سط لهذا العام.
ويف حني يرى البع�ض احللويات والوجبات اخلفيفة املاحلة من امل�سلمات تبذل 
املكونات يف  اأج��ود  ا�ستخدام  امل�سنعة جهودا حثيثة ل�سمان  ال�سركات  كثري من 
منتجاتها من اأجل اإر�ساء امل�ستهلكني الذين باتوا اأكرث وعيا واهتماما باجلانب 

ال�سحي والقيمة الغذائية وم�سادر املكونات.
وتبقى املوالح من جانب اآخر قطاع ينطوي على اإمكانيات منو كبرية يف اأنحاء 
اإىل  املبيعات  قيمة  يف  احلايل  النمو  ويعزى  واإفريقيا  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
باأكرث من  اأ�سواقها  اأكرب  ال�سعودية  العربية  اململكة  التي تظل  البطاطا  رقائق 

وا�سعة  خفيفة  وجبات  فتبقى  وال��ب��ذور  املك�سرات  اأم��ا  الإقليمية.  املبيعات  رب��ع 
اإىل  الأ���س��واق  انت�سار اخل��ي��ارات املحلية يف  املنطقة مع  اأن��ح��اء  ال���رواج يف جميع 

جانب تلك املنتجات ذات الطابع العاملي.
املوالح واحللويات ما يجتذب �سركات مثل  باهتمامها بجودة  املنطقة  وت�ستهر 
واملقرم�سات  الب�سكويت  اإنتاج  يف  املخت�سة  الأوك��ران��ي��ة  كونفيك�سيري  ياري�ض 

احللوة واملاحلة للم�ساركة يف معر�ض ياميك�ض.
الأو�سط بدعم من  ال�سرق  ياميك�ض  ال��دورة احلادية ع�سرة من معر�ض  وتقام 
معر�ض جلفود ومعر�ض اآي اإ�ض اإم احلدث الأبرز يف قطاع احللويات والوجبات 

اخلفيفة يف العامل والذي يقام يف مدينة كولونيا الأملانية. 
تقام  اأخ���رى  متخ�س�سة  جت��اري��ة  معار�ض  خم�سة  ج��ان��ب  اإىل  ياميك�ض  وي��ق��ام 
تنظيمها  يتم  التي  املبادرة  لل�سيافة  ال��دويل  دبي  اأ�سبوع  مظلة  حتت  جميعها 

للمرة الأوىل هذا العام بدعم من دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي. 
ويجمع اأ�سبوع دبي الدويل لل�سيافة ما يزيد على 2000 من اأ�سهر العالمات 
التجارية العاملية يف قطاع ال�سيافة على م�ساحة عر�ض تبلغ 90 األف مرت مربع 
ومن املتوقع اأن ي�ستقطب 50 األف زائر من التجار ورجال العمال واملخت�سني.

وت�سمل املعار�ض اخلم�سة معر�ض جلف هو�ست يف دورته الأوىل والذي ينظمه 
ال�سيافة  بخدمات  خمت�ض  ح��دث  اأول  بو�سفه  العاملي  ال��ت��ج��اري  دب��ي  م��رك��ز 
والطعام يف ال�سرق الأو�سط ومهرجان املاأكولت املتخ�س�سة ومعر�ض �سيفيك�ض 
ال�����س��رق الأو���س��ط ال��ل��ذي��ن ينظمهما م��رك��ز دب��ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي ف�سال عن 
معر�ض الفنادق ومعر�ض الرتفيه اللذين متلكهما وتنظمهما �سركة دي اإم جي 

للفعاليات .

البنك العربي يفتتح فرعًا 
جديدًا يف مدينة اأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبو ظبي يف منطقة  افتتح البنك العربي موؤخراً فرعاً جديداً يف مدينة 
فروعه  ع��دد  بذلك  لريتفع  الذهبي،  ال��ربج  الأول،  زاي��د  �سارع  الزاهية، 
العاملة يف الإمارات اإىل 8 فروع، وياأتي افتتاح هذا الفرع اجلديد متا�سياً 
مع �سيا�سة البنك العربي الرامية اإىل تعزيز �سبكة فروعه وتقدمي اأف�سل 
اخلدمات امل�سرفية لعمالئه من خالل التواجد يف مواقع  مميزة وحيوية 

�سمن خطة عمل مدرو�سة.
ويف تعليقه على افتتاح الفرع اجلديد قال ال�سيد حممد امل�سري، مدير 
اأبو  يف  اجلديد  فرعنا  افتتاح  ياأتي  العربي:  البنك  يف  الإم���ارات  منطقة 
اإىل تعزيز �سبكة فروعه والتوا�سل  الهادفة  البنك  ظبي جت�سيداً خلطة 
مع عمالئه يف خمتلف مواقعهم، وذلك لتقدمي اأف�سل احللول واخلدمات 

امل�سرفية التي تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم الع�سرية. 
واأ�ساف: يتمتع الفرع اجلديد مبجموعة متكاملة من الأنظمة والتقنيات 
امل�سرفية املتطورة، وفقاً لأحدث ما تقدمه التكنولوجيا امل�سرفية اليوم، 
�سمن اإ�سراف فريق متكامل ومتخ�س�ض من موظفينا من ذوي اخلربة 
والكفاءة لالرتقاء بجودة اخلدمة املقدمة وفق اأعلى املعايري واملوا�سفات 

�سمن هذا املجال .
العديد من  لعمالئه  يقدم  اجل��دي��د  ال��ف��رع  اأّن  اإىل  هنا  الإ���س��ارة  وجت��در 
خمت�ض  عمالء  ع��الق��ات  مدير  وج��ود  مثل  املميزة  امل�سرفية  اخل��دم��ات 
بربنامج اإيليت، وم�سوؤول خدمة عمالء خمت�ض بربنامج عربي برمييوم، 
احل�سابات  فتح  مثل  الأخ����رى،  امل�سرفّية  اخل��دم��ات  اىل  بالإ�سافة  ه��ذا 
احلوالت  طلبات  وقبول  النقدي  والإي���داع  وال�سحب  اأنواعها  مبختلف 
وطلبات  ال��ع��م��الء  ح�سابات  ك�سوف  واإ���س��دار  ال�سيكات  وق��ب��ول  واإ���س��دار 
وبطاقات  ال�سكنية  والقرو�ض  ال�سيارات  وقرو�ض  ال�سخ�سية،  القرو�ض 
الئ��ت��م��ان، ه���ذا اإىل ج��ان��ب اخل���دم���ات امل�����س��رف��ي��ة ال��رق��م��ي��ة وال��ت��ي تتيح 
للعمالء اإمتام معامالتهم امل�سرفّية مبنتهى ال�سهولة والي�سر وعلى مدار 

ال�ساعة.

ت�ضرفات  درهم  ماليني   910
العقارات يف دبي

•• دبى -وام:

حققت الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي والأم��الك يف دبي اكرث من 
910 ماليني درهم حيث �سهدت ام�ض ت�سجيل 215 مبايعة بقيمة 545 
مليون درهم منها 11 مبايعة لالأرا�سي بقيمة 252 مليون درهم و 204 

مبايعات لل�سقق و الفلل بقيمة 293 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 200 مليون درهم فى منطقة جممع 
15 مليون درهم فى منطقة  تليها مبايعة بقيمة  الثاين  دبي لال�ستثمار 
درهم فى منطقة  9 ماليني  بقيمة  تليها مبايعة  الثالثة  الرب�ساء جنوب 

ند ال�سبا الوىل.
عدد  حيث  من  املناطق  الثاين  لال�ستثمار  دب��ي  جممع  منطقة  ت�سدرت  و 
منطقة  تلتها  دره��م  مليون   213 بقيمة  مبايعات   3 �سجلت  اإذ  املبايعات 
2 مبايعة بقيمة مليوين درهم وثالثة فى ام ال�سيف  2 بت�سجيلها  اليفرة 

بت�سجيلها مبايعة بقيمة 6 ماليني درهم.
اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 13 
مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 12 
4 ماليني  اأخ��ريا مبايعة بقيمة  مليون دره��م فى منطقة نخلة جمريا و 

درهم فى منطقة برج خليفة.
وقد ت�سدرت منطقة مدينة املطار املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق 
و الفلل اإذ �سجلت 43 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وتلتها منطقة برج 
خليفة بت�سجيلها21 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم وثالثة فى اخلريان 

الأوىل بت�سجيلها 17 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم.
و�سجلت الرهونات 365 مليون درهم منها 29 رهن اأرا�سى بقيمة 107 
ماليني درهم و 164 رهن فلل و�سقق بقيمة 258 مليون دره��م، و كان 
منطقة  فى  واأخ���رى  دره��م  ماليني   104 بقيمة  الو�سل  مبنطقة  اأهمها 

نخلة جمريا بقيمة 71 مليون درهم.

بالتق�ضيط دبي  ومياه  كهرباء  فواتري  دفع  ملتعامليه  الوطني" يتيح  دبي  "الإمارات 
•• دبي -وام: 

الوطني  دب����ي  الإم��������ارات  ب��ن��ك  وق����ع 
دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  مع  اتفاقية 
تتيح ملتعامليه تق�سيط مبالغ فواتري 
الهيئة حتى 12 �سهرا دون اأية فوائد 
اإ���س��اف��ي��ة.ول��ال���س��ت��ف��ادة من  اأو ر���س��وم 
هذه اخلا�سية يتعني على املتعاملني 
قيمتها  تبلغ  التي  ال��ف��وات��ري  ت�سديد 
با�ستخدام  اأك�����رث  اأو  دره�����م   500
عن  ال�����س��ادرة  الئتمانية  بطاقاتهم 

بنك الإمارات دبي الوطني.
الطاير  حم��م��د  �سعيد  ���س��ع��ادة  وق���ال 
التنفيذي  الرئي�ض  امل��ن��ت��دب  الع�سو 
الهيئة  ان  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة 
واآليات  �سبل  اعتماد  اإىل  دائما  ت�سعى 
خدماتها  ب���ج���ودة  ت��رت��ق��ي  م��ب��ت��ك��رة 
وحتقق �سعادة املتعاملني ا�ستنادا اإىل 
اأعلى معايري الكفاءة والعتمادية يف 
امل�ساهمة  اإىل  الرامية  جهودها  اإط��ار 
يف جعل دب��ي املدينة الأذك��ى والأكرث 
���س��ع��ادة يف ال���ع���امل وحت��ق��ي��ق اأه����داف 
خطة دبي 2021 لأن تكون حكومة 

دبي �سباقة ومبدعة يف تلبية حاجات 
الفرد واملجتمع.

ان هذه اخلدمة اجلديدة  اىل  ةاأ�سار 
ب��ال�����س��راك��ة م���ع ب��ن��ك الإم�������ارات دبي 
ال��وط��ن��ي ت��وف��ر م��ي��زة اإ���س��اف��ي��ة تتيح 
تق�سيط قيمة فواتري الهيئة ملتعاملي 
وت�ساهم  الوطني  دبي  الإم���ارات  بنك 
مبا  كاهلهم  ع��ن  الأع��ب��اء  تخفيف  يف 

يحقق ال�سعادة للجميع.
الذي  اجل���دي���د  ال��ت��ط��ب��ي��ق  اأن  ي��ذك��ر 
الوطني  دب��ي  الإم����ارات  بنك  يقدمه 
ت�سديد  ال���ه���ي���ئ���ة  مل���ت���ع���ام���ل���ي  ي���ت���ي���ح 

فواتريهم بالتق�سيط حتى 12 �سهرا 
اإ�سافية..  ر���س��وم  اأو  ف��وائ��د  اأي���ة  دون 
تق�سيط  ب��ع��م��ل��ي��ة  ال���ق���ي���ام  ومي����ك����ن 
لبنك  الذكي  التطبيق  الفواتري عرب 
الإلكرتونية  الوطني  دب��ي  الإم����ارات 
عرب  امل�سرفية  اخلدمات  من�سات  اأو 
الهاتف املتحرك مبا يتيح للمتعاملني 

اختيار خطة الدفع بالتق�سيط..
ال�ستفادة  للمتعاملني  مي��ك��ن  ك��م��ا   
من هذه اخلدمة من خالل الت�سال 
بخدمة العمالء يف بنك الإمارات دبي 

الوطن.
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املال والأعمال

اأرا�ضي دبي توقع اتفاقية ا�ضرتاتيجية مع "عزيزي للتطوير العقاري"

“جو�ضيك” ال�ضينية مع  م�ضاطحة  اتفاقية  اأبوظبي” توقع  “موانئ 

"اإمباور" �شريك ا�شرتاتيجي ملعر�ض تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة "ويتيك�ض 2017"

ال�ضركة �ضتقوم بعر�ش اأحدث حلولها املبتكرة يف جمال تربيد املناطق خالل املعر�ش 

•• دبي -وام: 

اتفاقية  دب����ي  يف  والأم��������الك  الأرا������س�����ي  دائ������رة  وق���ع���ت 
 - العقاري”  للتطوير  “عزيزي  �سركة  ا�سرتاتيجية مع 
التي تتخذ من دبي مقرا لها - بهدف تعزيز مكانة دبي 

كمدينة مميزة للعي�ض والعمل وال�ستثمار وال�سياحة.
وجت�����س��د ه���ذه اخل���ط���وة ح��ر���ض اجل��ان��ب��ني ع��ل��ى تعزيز 
ال��ت��ع��اون ت��ن��ف��ي��ذا ل��ل��م��ب��ادئ وامل���ح���اور ال������واردة يف روؤي���ة 
�سينظم  التفاقية  2021.ومبوجب  دبي  وا�سرتاتيجية 
امليدانية يف  وال��ع��رو���ض  اجل���ولت  م��ن  �سل�سة  ال��ط��رف��ان 
وباك�ستان  وال�سني  الهند  م��ن  ك��ل  يف  ال��ع��ق��اري  القطاع 
ل��ل��رتوي��ج الإم�������ارة ك��م��رك��ز ا���س��ت��ث��م��اري ي��وف��ر خمتلف 
يف  للم�ستثمرين  وال�ستثمارية  القت�سادية  امل��ق��وم��ات 
ه���ذا ال��ق��ط��اع احل��ي��وي.وت�����س��ه��م ه���ذه اخل��ط��وة يف اإب����راز 
ت�سهم يف جذب  التي  ال�ستثنائية  دبي  ق��درات ومقومات 
ال�ستثمارات الأجنبية يف هذا القطاع الذي يعد �سريان 
امل�ستثمرين  اإىل تعزيز وعي  القت�ساد يف دبي بالإ�سافة 

حول الفر�ض ال�ستثمارية املتوفرة يف الإمارة.
ويف هذا ال�سدد �ستقوم دائرة الأرا�سي والأمالك يف دبي 
ل�سركة  متنوع  ع��ق��اري  م�سروع   100 لأك��رث  ب��ال��رتوي��ج 

�سيتم  التي  الأح���داث  خ��الل  العقاري  للتطوير  عزيزي 
ال�����س��ني وغريها  ب��اك�����س��ت��ان  ال��ه��ن��د  م��ن  ك��ل  تنظيمها يف 
يتم  التي  امل�ساريع  اأه��م  .وم��ن  العامل  ح��ول  املناطق  من 
الذي  ري��ف��ريا  ع��زي��زي  م�����س��روع  عليها  ال�����س��وء  ت�سليط 
 12 قيمته  ويبلغ  ال�سركة موؤخرا يف ميدان ون  اأطلقته 
مليار درهم اإماراتي.واطلع مروي�ض عزيزي رئي�ض �سركة 
عزيزي للتطوير العقاري �سلطان بطي بن جمرن مدير 
اأرا�سي واأم��الك دبي على اأح��دث م�ساريع عزيزي  دائ��رة 
للتطوير العقاري “ عزيزي ريفريا “ يف منطقة “ ميدان 
وان “ وامل�ساريع الأخرى التي �ستطرحها خالل هذا العام 

وتتخطى املائة م�سروع يف دبي قبل نهاية العام.
عزيزي  لدى  التنفيذي  الرئي�ض  عزيزي  فرهاد  واأع��رب 
للتطوير العقاري عن فخره بالتعاون مع دائرة الأرا�سي 
النجاح  ق�سة  على  ال�سوء  لت�سليط  دب��ي  يف  والأم����الك 
وتر�سيخ  ال��ع��ق��اري  القطاع  يف  دب��ي  اإم���ارة  حققتها  ال��ت��ي 
مكانتها كمركز عاملي يحتذى بها على �سعيد ا�ستقطاب 
بالعديد  تذخر  الإم��ارة  اإن  العقارية.وقال  الإ�ستثمارات 
من الفر�ض واملقومات ال�ستثمارية يف ظل ال�ستعدادات 
لتنظيم “ اإك�سبو 2020 “ والذي �سهد بالفعل اهتمام 
امل�ستثمرين من جميع اأنحاء العامل .واأ�ساف اإن التعاون 

اأهمية  دب��ي يكت�سب  الأرا����س���ي والأم����الك يف  دائ���رة  م��ع 
خا�سة حيث تتيح لنا الفر�سة لالإجتماع مع امل�ستمرين 
املحتملني وجها لوجه مما ميكنهم من فهم اأف�سل حول 

الفر�ض واملقومات املتوفر يف دبي.
الإمارة  2021 يف تعزيز مكانة  روؤي��ة دبي  ومتا�سيا مع 

كمركز ريادي للم�ساريع العقارية الفاخرة ت�سعى �سركة 
اأرا�سي  دائ����رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ع��ق��اري  للتطوير  ع��زي��ز 
امل�ساريع  وا�سعة من  دبي اىل تطوير جمموعة  واأم��الك 
العقارية التي ت�سهم يف اإحداث تغيري يف املجتمع املعي�سي 

يف الإمارة.

•• اأبوظبي -وام: 

وقع معايل الدكتور �سلطان اأحمد اجلابر 
موانئ  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  دول����ة  وزي����ر 
مع  ا�سرتاتيجية  تعاون  اتفاقية  اأبوظبي 
التنفيذي  احل��اك��م  ن��ائ��ب  ليك�سن  ه��وان��غ 
ال�سعبية  ج��ي��ان��غ�����س��و  م��ق��اط��ع��ة  حل��ك��وم��ة 
القت�سادية  العالقات  توطيد  اإىل  تهدف 
وتنفيذ م�ساريع ا�ستثمارية م�سرتكة عرب 
ال�ستفادة من الفر�ض املتنامية يف كل من 

اقت�ساد الإمارات وال�سني.
وحتت مظلة هذه التفاقية ال�سرتاتيجية 
اتفاقية  اأبوظبي”  “موانئ  وق����ع����ت 
�سركة  م����ع  ع���ام���ا   50 مل�����دة  م�����س��اط��ح��ة 
ملقاطعة  البحار  وراء  والتعاون  ال�ستثمار 
جيانغ�سو املحدودة “جو�سيك” يف منطقة 
التجارة احلرة مليناء خليفة التابعة ملدينة 
خليفة ال�سناعية.. وقع التفاقية الكابنت 
حممد جمعة ال�سام�سي الرئي�ض التنفيذي 
رئي�ض  �سيانغفنغ  وب��ن��غ  اأب��وظ��ب��ي  مل��وان��ئ 
�سركة ال�سني جيانغ�سو انرتنا�سونل ولوه 
جيانغ�سو  مقاطعة  �سركة  ع��ام  مدير  ه��وا 
ل���ل���ت���ع���اون اأوف�������ر ���س��ي��ز ك��وب��ريي�����س��ن اأن����د 

انف�ستمنت املحدودة.
�سركة  �ستدير  الت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  ومب��وج��ب 
الإن�������س���اءات  واإدارة  ال�����س��ن��اع��ي  ال���ت���ع���اون 
ال�سينية الإماراتية املحدودة “جيانغ�سو” 
تاأجري م�ساحة  ل�جو�سيك عمليات  التابعة 
مربع  ق�����دم  م���ل���ي���ون   23.7 ن���ح���و  ت��ب��ل��غ 
�سركات  اإىل  احل���رة  ال��ت��ج��ارة  منطقة  م��ن 
اأي ما ن�سبته  ال�سينية  مقاطعة جيانغ�سو 
التجارة  م��ن��ط��ق��ة  م�����س��اح��ة  م���ن   2.2%
خليفة  مدينة  �سمن  خليفة  مليناء  احل��رة 

ال�سناعية.
وقال معايل الدكتور �سلطان اأحمد اجلابر 
ال�سرتاتيجية  التفاقية  ه��ذه  توقيع  ان 
ياأتي متا�سيا مع توجيهات القيادة لي�سكل 
التعاون  خطوة جديدة على طريق تعزيز 

وجمهورية  الم�������ارات  دول����ة  ب���ني  ال��ب��ن��اء 
عالقات  متتلكان  اللتني  ال�سعبية  ال�سني 
را���س��خ��ة وم��ت��م��ي��زة ت�����س��ه��د ت���ط���ورا نوعيا 
ومتناميا منذ زيارة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
اإىل  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
2015 خا�سة من حيث  ال�سني يف العام 
توثيق الروابط القت�سادية وال�ستثمارية 
التنمية  ج�����ه�����ود  ودع���������م  وال�����ت�����ج�����اري�����ة 
احلزام  م��ب��ادرت��ي  خ��الل  م��ن  القت�سادية 

والطريق وطريق احلرير البحري.
الإمارات  “ نحن يف دولة  واأ�ساف معاليه 
نفخر بتاريخنا العريق كما نفخر بالقفزة 
املجالت  يف  ح��ق��ق��ن��اه��ا  ال���ت���ي  ال��ع��م��الق��ة 
البنية  م�ساريع  تطوير  يف  وخا�سة  كافة 
امل�ستوى.. وتعد  املتقدمة وعاملية  التحتية 
ال�سناعية  اأبوظبي ومدينة خليفة  موانئ 
مليناء خليفة من  التجارة احلرة  ومنطقة 
الذي  التقدم  ه��ذا  على  الناجحة  الأمثلة 
املتطورة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح����دث  م��ن  ي�ستفيد 
والكفاءة  ال�����س��رع��ة  ل�����س��م��ان  وي�����س��خ��ره��ا 
متكاملة  منظومة  خ��الل  م��ن  والفعالية 
ال�سناعة  ق��ط��اع��ات  وازده������ار  ت��دع��م من��و 

والتجارة واخلدمات اللوج�ستية.
توؤكد  الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك�����د 
يف  الأ�سدقاء  مع  البناء  التعاون  ا�ستمرار 
ال�سني لتحقيق الأهداف امل�سرتكة بتعزيز 
اإ�سافة  وحت��ق��ي��ق  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
يف  وال��ت��ج��اري  ال�سناعي  للن�ساط  نوعية 

منطقة التجارة احلرة مليناء خليفة.
وكانت خم�ض �سركات �سينية كربى اأعلنت 
التاأجريية  امل�ساحة  يف  ال�ستثمار  نيتها 
امل��ت��اح��ة ح��ي��ث ق����ام مم��ث��ل��ون ع���ن ك���ل من 
ب���اور جروب  ���س��رك��ة ه��ان��ريج��ي ث��ني فيلم 
و�سركة جيانغ�سو فانتاي مايننج املحدودة 
املحدودة  وود  ج��ي��ان��غ��ي  ���س��وزه��و  و���س��رك��ة 
اإنفريومينتال  جينزي  جيانغ�سو  و�سركة 
بتوقيع  ت�سنغ..  ج��واجن  و�سركة  القاب�سة 

عقود تاأجري مع �سركة جو�سيك لال�ستفادة 
مبكرا من املزايا التجارية لالتفاقية.

جمموعه  ما  اجلدد  امل�ستاأجرون  و�سي�سخ 
دره����م يف منطقة  م��ل��ي��ار   1.1 م��ن  اأك����رث 
التجارة احلرة مليناء خليفة مما ي�سهم يف 
وكذلك  وظيفة   1400 من  اأك��رث  توفري 
وتعميق  للمنطقة  امل��ال��ي��ة  ال��ق��وة  ت��ع��زي��ز 

روابطها مع مبادرة احلزام والطريق.
ثاين  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  وتعترب 
اأك��رب �سريك جت��اري واأك��رب م�سدر لدولة 
التبادل  ح���ج���م  ي�����س��ل  ح���ي���ث  الإم����������ارات 
دولر  م��ل��ي��ار   70 اإىل  ���س��ن��وي��ا  ال���ت���ج���اري 
اأمريكي فيما متثل الإمارات منفذا لنحو 
اإىل  ال�سينية  ال�����س��ادرات  م��ن  باملائة   60

املنطقة.
نائب  ليك�سن  ه��وان��غ  ق��ال��ت  ج��ان��ب��ه��ا  م��ن 
مقاطعة  حل���ك���وم���ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  احل����اك����م 
ج��ي��ان��غ�����س��و ال�����س��ع��ب��ي��ة “ ه��ن��اك ح��ال��ة من 
واإم���ارة  جيانغ�سو  مقاطعة  ب��ني  التكامل 
اأبوظبي وذلك من خالل جميع ما تتمتعا 
اقت�سادية  ث��روات طبيعية وهياكل  به من 
ونظم �سناعية ف�سال عن اأنهما ت�سعيا اإىل 
ت�سريع  اأب��رزه��ا  م�سرتكة  اأه���داف  حتقيق 
التحول  ال�سناعية وتعزيز  الهياكل  تكيف 

القت�سادي وتنميته«.
عازمتان  وجيانغ�سو  اأبوظبي  اأن  واأ�سافت 
التعاون  لتعميق  العمل معا  على موا�سلة 
ب��ي��ن��ه��م��ا يف جم������الت ت���ط���وي���ر ال����ق����درات 
مبادرة  جن����اح  يف  والإ����س���ه���ام  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
حزام واحد - طريق واحد .. ونتطلع اإىل 
الرتقاء اإىل اآفاق وا�سعة يف هذه املجالت.

اأبوظبي  مع  �ستعمل  جيانغ�سو  اأن  واأك��دت 
ال�سينية  النموذجية  املنطقة  دم��ج  على 
الإماراتية للتعاون ال�سناعي يف الربنامج 
مل��ب��ادرة ح��زام واح��د طريق واحد  ال�سخم 
والتبادلت  للتعاون  من��وذج��ا  ت�سبح  ك��ي 

التجارية بني ال�سني ودولة الإمارات.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��ك��اب��نت حم��م��د جمعة 

ملوانئ  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ال�����س��ام�����س��ي 
بني  امل�����س��اط��ح��ة  ات���ف���اق���ي���ة  اإن  اأب���وظ���ب���ي 
اأحد  تعد  و”جو�سيك”  اأب��وظ��ب��ي  م��وان��ئ 
مدينة  تربمها  التي  التاأجري  عقود  اأك��رب 
ت�سهم  اأن  م��ت��وق��ع��ا  ال�����س��ن��اع��ي��ة..  خ��ل��ي��ف��ة 
اأبوظبي  هذه التفاقية يف تعزيز عالقات 
جيانغ�سو  مقاطعة  �سركات  مع  التجارية 
ال�سخمة  ا�ستثماراتها  تدفق  م��ن  وت��زي��د 

نحو بناء املن�ساآت ال�سناعية يف اأبوظبي.
تعزز  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  ال�����س��ام�����س��ي  واأو����س���ح 
املوجهة  اأب��وظ��ب��ي  اجل��ه��ود احل��ك��وم��ي��ة يف 
نحو تعزيز البنية التحتية وتطوير قطاع 
النقل مبا ين�سجم مع اخلطة القت�سادية 

لالإمارة 2030 .. 
موؤكدا اأن اإمارة اأبوظبي و�سلت اإىل مكانة 
ذات  ولوج�ستي  جت���اري  كمركز  م��رم��وق��ة 
قيادتنا  دع���م  ب��ف�����س��ل  ع��امل��ي��ة  م��وا���س��ف��ات 
احلكيمة وجناحات موانئ اأبوظبي ما اأدى 
ويوؤكد  املهمة..  التفاقية  ه��ذه  اإب��رام  اإىل 
ال���دور  “جو�سيك”  م���ع  ال���ي���وم  ال��ت��وق��ي��ع 
دولة  حتويل  يف  اأبوظبي  ملوانئ  الأ�سا�سي 

الإمارات نحو اقت�ساد متنوع وم�ستدام.
اأبوظبي  م��وان��ئ  اأن  اإىل  ال�سام�سي  واأ���س��ار 
وق��ع��ت ال��ع��ام امل��ا���س��ي ات��ف��اق��ي��ة م��ع �سركة 
م�سغل  اأك���رب  ث���اين  “ال�سينية  “كو�سكو 
اعتمدت ميناء  وال��ت��ي  ال��ع��امل  ح��اوي��ات يف 
خليفة كميناء رئي�سي لعملياتها يف ال�سرق 
الأو�سط لرتفع بذلك قدرة مناولة امليناء 
اإىل 6 ماليني حاوية منطية �سنويا الأمر 
عمل  تو�سعة  يف  نوعية  نقلة  ي�سكل  ال��ذي 
امل��ي��ن��اء و���س��ه��ول��ة ن��ق��ل ال��ب�����س��ائ��ع وحتفيز 
اآ�سيا  ���س��رق  دول  م��ن  خا�سة  امل�ستثمرين 
ال�سناعية..  خليفة  مدينة  اإىل  للدخول 
ويفتح  امل��ي��ن��اء  تناف�سية  م��ن  �سيعزز  ك��م��ا 
اأبواب التعاون مع ال�سركات والأ�سدقاء يف 
ال�سني و�سرق اآ�سيا على م�سراعيه جلذب 
نحو  التوجه  على  ال�ستثمارات  وت�سجيع 

اأبوظبي.

اأب��وظ��ب��ي ج���ه���ودا مكثفة  وب���ذل���ت م���وان���ئ 
ال�سناعية  خ��ل��ي��ف��ة  م���دي���ن���ة  ل���ت���ح���وي���ل 
وجعلها  املنطقة  يف  ح���رة  منطقة  لأك���رب 
اإح��دى املناطق احل��رة الأك��رث تطورا بني 
امل��ن��اط��ق احل���رة يف ال��ع��امل واأك���رثه���ا ثراء 
ال�سناعة  قط����اعي  يف  خ�سو�سا  بالفر�ض 

والت�سنيع.
وقعتها  التي  امل�ساطحة  اتفاقية  و�ست�سهم 
املزيد  جذب  يف  وجو�سيك  اأبوظبي  موانئ 
م���ن ال���س��ت��ث��م��ارات الأج��ن��ب��ي��ة اإىل اإم����ارة 
اأبوظبي التي تعد بيئة مثالية لال�ستثمار 
تناف�سية  م��زاي��ا  م��ن  ب��ه  تتمتع  م��ا  بف�سل 
امل��وق��ع ال�سرتاتيجي  اأب��رزه��ا  ع��دي��دة م��ن 
واملتطورة  املتقدمة  التحتية  البنى  وتوفر 
اأ����س���ك���ال الدعم  ف�����س��ال ع���ن ت���وف���ر ك���اف���ة 

اللوج�ستي الذي يحتاجه امل�ستثمرون.
وت��ت��م��ا���س��ى ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة م��ع مبادرتي 
احلزام والطريق وطريق احلرير البحري 
الفر�ض  على  ال�سوء  وت�سلط  ال�سني  يف 
امل��ت��اح��ة يف دولة  ال��ت��ج��اري��ة وال�����س��ن��اع��ي��ة 
لتعميق  خا�سة  واأبوظبي  عامة  الإم���ارات 
وتو�سيع  الإقليمي  الق��ت�����س��ادي  التكامل 

العالقات التجارية مع كل دول اآ�سيا.
طويلة  ع��الق��ة  ب��اإق��ام��ة  التفاقية  وتب�سر 
تت�سمن  ك���م���ا  ال����ط����رف����ني  ب�����ني  الأج���������ل 
التعاون  “�سركة  ل�  يتيح  خيارا  التفاقية 
ال�سينية  الإن�������س���اءات  واإدارة  ال�����س��ن��اع��ي 
تطوير  جيانغ�سو  امل���ح���دودة  الإم���ارات���ي���ة 
م�ساحة اإ�سافية تبلغ نحو 107.6 مليون 
املنطقة احل��رة يف منطقة  ق��دم مربع من 
مدينة خليفة ال�سناعية ب لتلبية الطلب 

الإ�سايف من �سركات مقاطعة جيانغ�سو.
التفاقيات  ه����ذه  ت��وق��ي��ع  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
لتو�سيع  امل��ب��ذول��ة  للجهود  تتويجا  ي��اأت��ي 
ال�ستثمارات وال�سراكات الناجحة بني دولة 
الإمارات وال�سني بعد توجه الدولتني نحو 
والتجارية  القت�سادية  العالقات  تعميق 
بينهما بناء على املبادرة احلزام والطريق.

••دبي-الفجر: 

التربيد  لأنظمة  الإم���ارات  موؤ�س�سة  اأعلنت 
خلدمات  م���زود  اأك���رب  “اإمباور”،  امل��رك��زي 
م�ساركتها  ع��ن  ال��ع��امل،  يف  املناطق  التربيد 
ك�سريك ا�سرتاتيجي يف معر�ض تكنولوجيا 
املياه والطاقة والبيئة “ويتيك�ض 2017”، 
والذي �سيقام خالل الفرتة من 23 وحتى 
ال��ق��ادم يف م��رك��ز دب���ي الدويل  25 اك��ت��وب��ر 

للموؤمترات واملعار�ض. 
وهذه هي امل�ساركة ال�×× ل�”اإمباور” يف هذا 
ال�سناعة  ق��ادة  يلتقي  حيث  العاملي  احل��دث 
ملناق�سة واقع  واخل��رباء على من�سة واح��دة 
تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة والإقت�ساد 
الأخ�سر ور�سم ال�سيا�سات املنا�سبة للو�سول 

لهدف التنمية امل�ستدامة.
بعر�ض  امل��ع��ر���ض  يف  “اإمباور”  و���س��ت��ق��وم 
جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م��ن احل��ل��ول يف جمال 
ال�سركة ال�سوء  املناطق. كما �ستلقي  تربيد 
النمو  م��دى  على  امل��ع��ر���ض  فعاليات  خ��الل 
ال����ذي ح��ق��ق��ت��ه ���س��ن��اع��ة ت��ربي��د امل��ن��اط��ق يف 
املبتكرة  ع��ل��ى احل���ل���ول  و���س��رتك��ز  امل��ن��ط��ق��ة، 
ال�سناعة  توفرها  التي  للبيئة  وال�سديقة 

القت�سادي  ال��ن��م��و  ب��دع��م  ت�����س��اه��م  وال���ت���ي 
وحماية  الطبيعية  امل����وارد  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ 

البيئة.
التنفيذي  الرئي�ض  �سعفار،  بن  اأحمد  وق��ال 
تكنولوجيا  م���ع���ر����ض  ي���ع���ت���رب  لإم������ب������اور: 
من  “ويتيك�ض”  وال��ب��ي��ئ��ة  وال��ط��اق��ة  امل��ي��اه 
لإمباور.  بالن�سبة  ج���دا  ال��ه��ام��ة  الأح�����داث 
ف��خ��الل ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة ا���س��ت��ط��ع��ن��ا من 
احلدث  ه��ذا  يف  امل�ستمرة  م�ساركتنا  خ��الل 
نقطع  واأن  م��ل��ح��وظ��ة  جن��اح��ات  ن��ح��ق��ق  اأن 
خطوات متقدمة يف �سعينا لتحقيق اأهدافنا 
يف ت��وف��ري ال��ط��اق��ة واحل���ف���اظ ع��ل��ى امل����وارد 
ال�سرتاتيجية  �سراكتنا  وت��اأت��ي  الطبيعية. 
ح�سورنا  من  لتعزز  العام  ه��ذا  املعر�ض  مع 
اأف�سل  اب���راز  على  ولت�ساعدنا  امل��ع��ر���ض،  يف 
املناطق  تربيد  �سناعة  يف  املتبعة  املمار�سات 
مبا ي�ساهم يف تعزيز كفاءة ا�ستخدام الطاقة 
ويقلل الآثار البيئية والب�سمة الكربونية يف 

الدولة.
عاملية كربى،  ���س��رك��ات  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
العامل،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال�����س��ن��اع��ة  وق������ادة 
واملوزعني  الأع��م��ال  رج��ال  لكبار  بال�سافة 
وامل�������وردي�������ن م�����ن ج���م���ي���ع اأن������ح������اء ال���ع���امل 

وذلك   ،”2017 “ويتيك�ض  يف  �سي�ساركون 
واحللول  العاملية  التقنيات  اأح���دث  لعر�ض 
اخل���������س����راء يف جم������الت ال���ط���اق���ة وامل���ي���اه 

وخمتلف القطاعات البيئية.
ب��ال��ق��ول: دائ��م��ا م��ا تركز  ب��ن �سعفار  وت��اب��ع 
اإم���ب���اور ع��ل��ى حتقيق اأف�����س��ل ال��ع��الق��ات مع 
ج��م��ي��ع امل��ت��ع��ام��ل��ني م��ع��ه��ا، وال�������س���راك���ة مع 
ويتيك�ض �سوف متثل فر�سة لل�سركة لعر�ض 
جتربتها الناجحة يف تعزيز احلماية البيئية 
التي  املبتكرة  احللول  ا�ستخدام  خ��الل  من 

توفرها �سناعة تربيد املناطق .
جهود  اإمباور  يف  ندعم  �سعفار:  بن  واأ�ساف 
القيادة احلكيمة التي ت�سعى لأن تكون دبي 
ونحن  امل�����س��ت��دام��ة.  للتنمية  ع��امل��ي��ا  م��رك��زا 
لنا  تكون  ب��اأن  الفر�سة  لنا  تتاح  ب��اأن  �سعداء 
م�ساهمة فعالة يف حدث مثل ويتيك�ض وذلك 
ب��ه��دف ت��ب��ادل الأف���ك���ار اخل��الق��ة يف جمال 
خدمة تربيد املناطق على م�ستوى املنطقة 

والعامل ككل.
املعر�ض  يف  م�ساركتها  م��ع  ال���ت���وازي  وع��ل��ى 
تر�سيد  اأهمية  ح��ول  ال��وع��ي  لن�سر  الهادفة 
على  يحافظ  مبا  وامل��ي��اه  الطاقة  ا�ستهالك 
البيئة، فاإن اإمباور �سوف تلقي ال�سوء على 
امل���زاي���ا والم��ك��ان��ات ال��ك��ب��رية ال��ت��ي توفرها 
خ��دم��ة ت��ربي��د امل��ن��اط��ق، ك��م��ا ���س��رتك��ز على 
ال�سركة  ا�ستطاعت  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ة  وف����ورات 
عند  “ابت�سم  ح��م��ل��ة  خ���الل  م���ن  حتقيقها 

درجةC°24« ال�سيفية.
الهدف  يبقى  ب��ال��ق��ول:  �سعفار  ب��ن  واختتم 
الأك�������رب م����ن م�����س��ارك��ت��ن��ا يف وي��ت��ي��ك�����ض هو 
واملعايري  ال��ك��ب��رية  الم��ك��ان��ي��ات  ا���س��ت��ع��را���ض 
العاملية ل�سناعة تربيد املناطق يف المارات 
اأنحاء العامل.  اأمام زوار املعر�ض من جميع 

ون���ح���ن ����س���ع���داء مب�����س��ارك��ت��ن��ا ال�����س��ن��وي��ة يف 
املعر�ض، وجميعنا على ثقة باأن م�ساركة هذا 

العام �ستكون ناجحة بكافة املقايي�ض.
اآلف   2017 وي�سارك يف معر�ض ويتيك�ض 
للعديد  ا�سافة  والعاملية،  املحلية  ال�سركات 
املتخ�س�سة.  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����س��رك��ات  م���ن 
و���س��ت��ك��ون ن�����س��خ��ة ه����ذا ال���ع���ام م���ن املعر�ض 
ه��ي الأك���رب يف ت��اري��خ��ه، ���س��واء لناحية عدد 
امل�ساركني اأو الن�ساطات والأحداث امل�ساحبة 
والبيئة،  وامل��ي��اه  الطاقة  بق�سايا  واملتعلقة 
وغ��ريه��ا من  امل��ت��ج��ددة،  الطبيعية  وامل����وارد 

الق�سايا الهامة.
ل�سركة  الإن���ت���اج���ي���ة  ال����ق����درة  وت�����س��ل  ه����ذا 
ومئتني  م��ل��ي��ون  م��ن  اأك���رث  اإىل  “اإمباور” 
وخ��م�����س��ني األ�����ف ط���ن م���ن ال���ت���ربي���د. وهي 
تقدم خدمات تربيد مناطق �سديقة للبيئة 
لعدد من امل�ساريع البارزة يف اإمارة دبي مثل 
ريزيدن�ض  بيت�ض  وجمريا  جمريا  جمموعة 
ومركز دبي املايل العاملي واخلليج التجاري 
ومدينة دبي الطبية واأبراج بحريات جمريا 
ون��خ��ل��ة ج��م��ريا ودي�����س��ك��ف��ري ج���اردن���ز وابن 
بطوطة مول وحي دبي للت�سميم واملنطقة 

العاملية لالإنتاج الإعالمي وغريها. 

" يفتح حتقيقا حول مكافحة  " التعاون 
الإغراق ب�ضان واردات الورق من ا�ضبانيا 

واإيطاليا وبولندا
•• الريا�ض-وام:

قررت اللجنة الدائمة ملكافحة املمار�سات ال�سارة يف التجارة الدولية لدول 
جمل�ض  دول  واردات  �سد  الإغ���راق  مكافحة  حتقيق  فتح  التعاون  جمل�ض 
اأو ت�ستالير،  اأو فلوتينج  ال��ورق وال��ورق املقوى كرافت  التعاون من منتج 
ا�سبانيا  م��ن  ك��ل  م��ن  ال��ك��رت��ون  ورق  �سفائح  اأو  ل��ف��ات  ب�سكل  مطلي،  غ��ري 

وايطاليا وبولندا.
لل�سئون  امل�����س��اع��د  ال��ع��ام  الأم����ني  ال��ع��ربي  �سعيد  ب��ن  ���س��ع��ادة خليفة  وق���ال 
القت�سادية والتنموية بالأمانة العامة لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج 
العربية، ام�ض ان قرار اللجنة جاء بناًء على تو�سية مكتب مكافحة الأمانة 
الفنية ملكافحة املمار�سات ال�سارة يف التجارة الدولية بالأمانة العامة لدول 

جمل�ض التعاون.

الإمارات ال�ضوق الأكرث تقدما رقميا 
عامليا يف ال�ضرق الأو�ضط والـ 22 

•• دبي -وام:

التطور  موؤ�سر   “ نتائج  ح��ول  العاملي  الق��ت�����س��ادي  املنتدى  تقرير  ك�سف 
الرقمي لعام 2017” اأن دولة الإمارات �سمن البلدان املزدهرة من حيث 

حتقيق م�ستويات متقدمة يف موؤ�سر التطور الرقمي .
ولفت التقرير اإىل اأن دولة الإمارات حققت نقاطا اإجمالية قدرها 3.22 
فيما  العربي  العامل  يف  تقدما  الأك��رث  ال�سوق  يجعلها  مما  للموؤ�سر  وفقا 

اأحرزت املرتبة 22 عامليا.
�سنف  وق��د  ع��ايل  رقمي  بتطور  تتمتع  التي  تلك  امل��زده��رة  البلدان  وتعد 
البحث كل من الإمارات العربية املتحدة ونيوزيلندا التي حلت يف املرتبة 14 
بنتيجة 3.54 نقطة و�سنغافورة يف املرتبة 6 بنتيجة 3.69 نقطة �سمن 

الدول املزدهرة رقميا ليعك�ض دورها الرائد يف دفع البتكار والتطور. 
وت�سدرت ال�سني مرة اأخرى املركز الأول للموؤ�سر حيث �سنفت من اأكرث 
�سنفت  بينما  الرقمية  اقت�ساداتها  تطوير  يف  عامليا  املهيمنة  الأ����س���واق 

الإمارات العربية املتحدة يف املرتبة 10.
دبي  مكتب  ع��ام  ب�سر مدير  بن  بطي  بنت  عائ�سة  الدكتورة  �سعادة  واأك��دت 
اأن  اأن دولة الإم��ارات قطعت �سوطا طويال يف املجال الرقمي منذ  الذكية 
دبي  مدينة  وا�سرتاتيجية   2021 دب��ي  خطة  الر�سيدة  قيادتنا  اأطلقت 
ال��ت��ي مت  وامل���ب���ادرات  وامل�����س��اري��ع  ال�سرتاتيجيات  اأن  اإىل  واأ���س��ارت  ال��ذك��ي��ة. 
تنفيذها يف الدولة ب�سكل عام ويف دبي على وجه اخل�سو�ض جمعت العنا�سر 
املتحدة تت�سدر  العربية  الإم��ارات  ال�سرورية كافة خللق زخم هائل جعل 

املراتب املتقدمة ح�سب ت�سنيف املنتدى القت�سادي العاملي .
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة ع��ائ�����س��ة “ ن��ح��ن الآن اأم����ام م�����س��وؤول��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة على 
م�ستقبلية  نظرة  واعتماد  البتكار  بتوظيف  وذلك  الزخم  هذا  ا�ستمرارية 
اأننا و�سعنا روؤية م�ستقبلية وفقا لتوجيهات  نحو املزيد من التطور حيث 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” والتي تعد املحرك الذي �سيدفعنا 

لالأمام ونحن نعمل على جعل دبي اأذكى واأ�سعد مدينة يف العامل » .
موؤ�سر  يف  الأوىل  املراكز  و�سوي�سرا  الأوروب��ي  ال�سمال  بلدان  ت�سدرت  وقد 
التطور الرقمي لهذا العام حيث جاءت الرويج وال�سويد يف املركزين الأول 
والثاين وحققتا 3.79 نقطة لكل منهما تلتهما �سوي�سرا يف املركز الثالث 
على  واخلام�ض  ال��راب��ع  املركزين  يف  وفنلندا  وال��دمن��ارك  نقطة   3.74 ب� 

التوايل ب� 3.72 نقطة.
ت�سدرت  حيث  عربية  دول   5 للموؤ�سر  الأوىل   60 ال���  امل��رات��ب  وت�سمنت 
22 عامليا تلتها  ال�  الإم��ارات العربية املتحدة قائمة هذه الدول يف املرتبة 
اململكة العربية ال�سعودية يف املركز احلادي والثالثني بعدد نقاط 2.80 
والأردن يف املرتبة الأربعني بعدد نقاط 2.41 واملغرب يف املرتبة اخلم�سني 
بعدد نقاط 2.12 وم�سر يف املرتبة ال� 54 بعدد نقاط 1.74 واجلزائر يف 

املرتبة ال� 57 بعدد نقاط 1.64.
بدوره قال �سعادة يون�ض اآل نا�سر املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة بيانات دبي اأن 
يف  املتحدة  العربية  الم���ارات  لدولة  العاملي  القت�سادي  املنتدى  ت�سنيف 
موؤ�سر التطور الرقمي 2017 هو دليل وا�سح على جهود دبي الذكية �سمن 

الدول الأخرى ل�سقل وتطوير املهارات الرقمية ملدينة دبي والدولة.
واأعرب اآل نا�سر عن فخرهم كجهة تركز على البيانات بروؤية الإمارات من 
اأعده  الذي  التحليل  املجال خا�سة على �سوء  املزدهرة يف هذا  ال��دول  بني 
موثوقية  معايري  العتبار  يف  ياأخذ  وال��ذي  الرقمية  للثقة  حديثا  املوؤ�سر 
البيئة الرقمية وجودة جتربة امل�ستخدمني والتي اأخذت بعني العتبار يف 

م�سروعاتهم مثل دبي بال�ض و من�سة دبي الذكية.
ويعتمد املوؤ�سر على تقييم �سامل م�ستندا على بيانات تر�سد م�سار تطور 
القت�ساد الرقمي ل� 60 بلدا �سمن اأكرث من 100 مقيا�ض خمتلف عرب 
والبيئة  الطلب  و�سروط  العر�ض  �سروط   : ت�سمل  رئي�سة  حمفزات  اأربعة 
التطور  وم��ع��دل  م�ستوى  يعك�ض  م��ا  وه��و  والتغيري  والب��ت��ك��ار  املوؤ�س�سية 
واأولويات  والب��ت��ك��ار  لال�ستثمار  �سبل  اأي�سا  وي��ح��دد  ناحية  م��ن  الرقمي 

ال�سيا�سة العامة من ناحية اأخرى.
البلدان   : هي  فئات  اأرب��ع  �سمن  البلدان  الرقمي  التطور  موؤ�سر  وي�سنف 
يف  تباطوؤا  تظهر  ولكن  ع��ال  رقمي  بتقدم  تتمتع  التي  املتقدمة  امل��زده��رة 
درجاتها  يف  منخف�سة  تعد  ال��ت��ي  ال�����س��اع��دة  وال��ب��ل��دان  الرقمية  التقنية 
احلالية من الرقمنة ولكنها تتطور ب�سرعة كبرية جدا والبلدان الراكدة 

التي تواجه حتديات كبرية مع انخفا�ض التقنية الرقمية .
فئة  م��ن  كلها  ه��ي  ال��ع��ام  لهذا  ت�سنيفا  الأع��ل��ى  اخلم�ض  البلدان  اأن  يذكر 
اأن  كما   .. النمو  على  احلفاظ  يف  املتمثلة  التحديات  يعك�ض  مما  املتقدمة 
اثنتني من اأهم دول القت�ساد يف العامل وهما الوليات املتحدة المريكية 
واأملانيا تقعان على احلدود بني البلدان املزدهرة والبلدان املتقدمة تليهما 

اليابان.
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املال والأعمال
اإجمايل عدد اأع�شاء الغرفة ي�شل اإىل حوايل 68،000 ع�شوًا

اأكرث من 3,000 �ضركة جديدة تن�ضم لع�ضوية غرفة ال�ضارقة يف الن�ضف الأول من 2017

الرت�ضيد �ضهر  �ضخ�ضية  وتختار  باملتميزين  " حتتفي  ال�ضارقة  " كهرباء 

منو حركة امل�ضافرين عرب مطار دبي   35.3%
ورلد �ضنرتال يف الن�ضف الأول من 2017

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سارقة  و���س��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة  ك�سفت   
لل�سركات  ال�سارقة  اإمارة  تزايد جاذبية  عن 
الأج��ن��ب��ي��ة اخل��ارج��ي��ة، ومن���و ث��ق��ة جمتمع 
الأعمال باإمكانياتها ومزاياها ال�ستثمارية، 
الأول  الن�سف  خ��الل  الإم���ارة  �سهدت  حيث 
�سركة   3108 تاأ�سي�ض  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن 
جتارة  غرفة  ع�سوية  اإىل  ان�سمت  جديدة 
عدد  اإج��م��ايل  رف��ع  مم��ا  ال�سارقة،  و�سناعة 
 67،796 اإىل  ال�����س��ارق��ة  غ��رف��ة  اأع�������س���اء 
%4.8 يف  ب��ل��غ��ت  ب��ن�����س��ب��ة من����و  ع�������س���واً، 
اإمارة  بذلك  لتعزز  الأع�ساء،  عدد  اإجمايل 
ال�سارقة من مكانتها كوجهة اأعمال متميزة 

لال�ستثمارات اخلارجية.
وبلغ اإجمايل الع�سويات اجلديدة واملجددة 
مع  ع�سوية   33،215 ال�سارقة  غرفة  يف 
 ،2017 ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف  ن��ه��اي��ة 
نف�ض  خ��الل  ع�سوية  ب�32،862  مقارنًة 
اأي بن�سبة منو  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  ال��ف��رتة م��ن 
وا���س��ح��ة على  ذل��ك دلل���ة  %1، ويف  بلغت 
ال�سارقة  يف  الأع���م���ال  بيئة  من��و  ا���س��ت��دام��ة 

وتناف�سيتها العالية.
ال�سارقة،  لغرفة  يح�سب  جديد  اإجن��از  ويف 
التحول  نحو  كبرية  خطوة  الغرفة  خطت 
واملتغريات  للتطورات  مواكبًة  الإل��ك��رتوين 
جتديد  ن�سبة  بلغت  حيث  ال��ع��م��ل،  بيئة  يف 
الع�سوية اإلكرتونياً من اإجمايل الع�سويات 
احلايل  ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال��ن�����س��ف  خ����الل 
الفرتة  بنف�ض  مقارنًة  كبري  بنمو   ،99%
الن�سبة  فيها  بلغت  والتي  املا�سي  العام  من 
غرفة  جهود  جن��اح  يعك�ض  مم��ا   ،67.7%
ال�������س���ارق���ة يف ت�����س��ه��ي��ل مم���ار����س���ة الأع���م���ال 
للقطاع اخلا�ض، ودعم التحول الإلكرتوين 

يف ت��وف��ري خ��دم��ات ع��امل��ي��ة امل�����س��ت��وى تعك�ض 
روؤية اإمارة ال�سارقة بتوطيد �سمعتها كمركز 

اإقليمي لالأعمال وال�ستثمار. 
العوي�ض،  ���س��ل��ط��ان  ع��ب��داهلل  ���س��ع��ادة  واأ����س���ار 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
�سوق  يف  العاملية  املتغريات  ان  اإىل  ال�سارقة 
على  �سلبي  تاأثري  اأي  لها  يكن  الأع��م��ال مل 
اإن الإقبال  ال�سارقة، حيث  بيئة الأعمال يف 
الأعمال  ورج����ال  امل�ستثمرين  م��ن  ال��ع��امل��ي 
طبيعية  كنتيجة  ومن��ا  ازداد  الإم����ارة  على 
الر�سيدة  والتوجيهات  احلكيمة  لل�سيا�سات 
�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
الأعلى  املجل�ض  القا�سمي، ع�سو  بن حممد 

حاكم ال�سارقة.
جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ول��ف��ت 
و�سناعة ال�سارقة اإىل ان لغة الأرق��ام دائماً 
بيئة  مكونات  ع��ن  تعبرياً  اأ���س��دق  تكون  م��ا 
ان  اإىل  م�سرياً  تناف�سيتها،  وم��دى  الأعمال 
جديدة  �سركة   3،000 من  اأك��رث  ان�سمام 
الأول  الن�سف  خ��الل  الغرفة  ع�سوية  اإىل 
بال�سارقة  ر�سالة ثقة  العام احل��ايل هو  من 
القت�سادية،  وقطاعاتها  اأعمالها  وجمتمع 
موؤكداً اإن ا�سرتاتيجية غرفة ال�سارقة التي 
ت�سع جمتمع الأعمال على راأ�ض الأولويات، 
واملوؤ�س�سات  ال�سركات  ا�ستقطاب  وت�ستهدف 
اخلارجية اإىل الإمارة، قد جنحت يف حتقيق 
اأه��داف��ه��ا، واإب�����راز الإم�����ارة ك��وج��ه��ة مثالية 

لال�ستثمارات.
واأ�ساف العوي�ض قائاًل: اإن الإجنازات التي 
�سطرتها اإمارة ال�سارقة على كافة امل�ستويات 
والتنموية  والج���ت���م���اع���ي���ة  الق���ت�������س���ادي���ة 
العاملية  العا�سمة  الإم���ارة  اختيار  واآخ��ره��ا 
فراغ،  م��ن  ت���اأت  مل   ،2019 للعام  للكتاب 
بل هي نتيجة ت�سافر عوامل متعددة منها 

ال�����س��ارق��ة احل��ك��ي��م��ة ونظرتها  روؤي����ة ق��ي��ادة 
ال�سرتاتيجي  الإم����ارة  وم��وق��ع  ال�����س��دي��دة، 
وتطور  املنطقة،  اأ���س��واق  ب��ني  و�سل  كهمزة 
واملحفزة  املنظمة  وال��ق��وان��ني  الت�سريعات 
لنمو الأعمال، بالإ�سافة اإىل وفرة الفر�ض 
واإنني  القت�سادية.  القطاعات  خمتلف  يف 
م��ن دور  م��زي��داً  ال�سارقة  اأن جت��ذب  اأت��وق��ع 
يف  العاملة  وامل��وؤ���س�����س��ات  وال�����س��رك��ات  الن�سر 
جمال الطباعة وتوزيع الكتب و�سوًل حتى 
العام 2019، خ�سو�ساً بعد اختيار الإمارة 
غرفة  يف  ون��ح��ن  للكتاب.  ال��ع��امل  كعا�سمة 
ال�����س��ارق��ة ع��ل��ى اأمت ال���س��ت��ع��داد ل��ت��وف��ري كل 
على  لها  تواجد  لتاأ�سي�ض  لل�سركات  الدعم 
ال�سارقة، وم�ساعدتها على ال�ستفادة  اأر�ض 
م��ن ال��ف��ر���ض ال��ه��ائ��ل��ة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا بيئة 

الأعمال هنا.
 وبدوره قال �سعادة خالد بن بطي الهاجري، 
الن�سمام  اإن  ال�����س��ارق��ة  غ��رف��ة  ع���ام  م��دي��ر 
ومب�سطاً  ���س��ه��اًل  ب����ات  ال���غ���رف���ة  ل��ع�����س��وي��ة 
بالتحول  م�سيداً  التعقيدات،  ع��ن  وب��ع��ي��داً 
الغرفة  �سهدته  ال��ذي  املتميز  الإل��ك��رتوين 
وجتديد  اجل��دي��دة،  الع�سويات  ت�سجيل  يف 
�سل�سلة  اإث����ر  وذل����ك  ال�����س��اب��ق��ة  ال��ع�����س��وي��ات 
م��ن الإج�����راءات واخل��ط��وات ال��ت��ي اعتمدت 
التحول  يف  احلكومة  ل�سرتاتيجية  دع��م��اً 
واملتعاملني،  ال��ع��م��الء  خ���دم���ة  يف  ال���ذك���ي 
يف  ال�سارقة  غرفة  ا�سرتاتيجية  اإن  معترباً 
اأ�سا�سية  ركائز  على  تقوم  املتعاملني  خدمة 
وتب�سيط  زر،  ب�سغطة  العميل  خدمة  وهي 
لدى  والر�سا  ال�سعادة  وغر�ض  الإج���راءات، 
مم��ار���س��ت��ه الأع����م����ال، الأم�����ر ال�����ذي ي����وؤدي 
النمو  عجلة  ت�����س��ري��ع  اإىل  احل���ال  بطبيعة 

والتطور.
ول��ف��ت ال���ه���اج���ري ق���ائ���اًل: ل��ق��د جن��ح��ن��ا يف 

اإىل  ال�����س��ارق��ة  غ��رف��ة  يف  الع�سوية  حت��وي��ل 
من  وا�سعة  �سريحة  لتقدمي  حيوي  جم��اٍل 
اأع�ساءنا  ت��دع��م  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة  اخل��دم��ات 
احل�سول  ميكنه  فعميلنا  العمل.  �سوق  يف 
القطاعات  ع����ن  ق���ي���م���ة  م���ع���ل���وم���ات  ع���ل���ى 
التوا�سل مع  الواعدة، وميكنه  القت�سادية 
عمل  ور����ض  يف  واخل���ربة  الخت�سا�ض  اأه���ل 
خمتلف  ح��ول  وتثقيفية  تدريبية  ون���دوات 
مبجال  العالقة  ذات  القت�سادية  املوا�سيع 
ن�����س��اط��ه ال���ت���ج���اري، ومي��ك��ن��ه ب��ح��ث فر�ض 
عند  اقت�سادية  و�سراكات  م�ستقبلية  اأعمال 
التوا�سل مع رجال اأعمال اآخرين يف لقاءات 
الأعمال التي ننظمها. ول تقت�سر جهودنا 
عند هذا احلد، بل اإننا جنل�ض مع اأع�سائنا 
التي  والتحديات  هواج�سهم  اإىل  لن�ستمع 
اجلهات  م��ع  بالتعاون  ونعمل  يواجهونها، 
ونقدم  وم��ع��اجل��ت��ه��ا،  تذليلها  ع��ل��ى  املعنية 
�سهادات  م��ن  يحتاجونها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
جتاري  حتكيم  وخدمات  وت�سديقات  من�ساأ 
من مركز ال�سارقة للتحكيم الدويل التابع 
ل��ل��غ��رف��ة. ومب��ع��ن��ى اآخ����ر ف����اإن ال��ع�����س��وي��ة يف 
التي  ال��واح��دة  النافذة  هي  ال�سارقة  غرفة 
خدمات  على  للح�سول  العميل  يحتاجها 

بيئة  يف  والنجاح  للتطور  واأ�سا�سية  متعددة 
اأعمالنا املعروفة بالتناف�سية ال�سديدة.

وم����ن ج���ان���ب���ه، ل��ف��ت ع��ب��د ال���ع���زي���ز حممد 
�سطاف، م�ساعد املدير العام لقطاع خدمات 
اأن الغرفة  اإىل  الأع�ساء يف غرفة ال�سارقة، 
دعم  مبتكٍر يف  م��ف��ه��وٍم  اع��ت��م��اد  يف  جن��ح��ت 
عمالئها عرب خدمات متنوعة غطت جميع 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م، الأم����ر الذي 
خالل  الع�سوية  جت��دي��د  اأرق����ام  يف  انعك�ض 
منو  ن�سبة  �سجلت  وال��ت��ي  الأول  ال��ن�����س��ف 
بلغت %2 مقارنًة بنف�ض الفرتة من العام 
اأن اأع�ساء الغرفة  املا�سي، وهو موؤ�سر على 
التي  املتنوعة  واملبادرات  باخلدمات  �سعداء 

توفرها الغرفة لهم.
عدد  اإج��م��ايل  يتخطى  اأن  ���س��ط��اف  وت��وق��ع 
اأع�����س��اء ال��غ��رف��ة م���ع ن��ه��اي��ة ال���ع���ام احلايل 
مع  خ�سو�ساً  ع�سو،    70،000 ال���  حاجز 
امل��زي��د من  ال��غ��رف��ة جل��ذب  ا�ستمرار ج��ه��ود 
اإىل الإم��ارة، �سواٌء من  ال�سركات اخلارجية 
الفعاليات  اخل��ارج��ي��ة يف  امل�����س��ارك��ات  خ��الل 
الرتويج  ع���رب  اأو  امل��ت��ن��وع��ة،  الق��ت�����س��ادي��ة 
املدرو�ض لالإمارة وبيئة اأعمالها اأمام الوفود 

الزائرة وامل�ستثمرين ورجال الأعمال. 

•• ال�شارقة -وام: 

الليم رئي�ض هيئة  را�سد  املهند�ض  الدكتور  �سعادة  اأكد 
امل�سروعات  ت��ويل  الهيئة  اأن  ال�سارقة  وم��ي��اه  كهرباء 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ري وت��ط��ل��ق امل���ب���ادرات املختلفة 
واملعريف  الثقايف  الوعي  م�ستوى  رفع  يف  ت�ساهم  التي 
الطاقة  ا�ستهالك  تر�سيد  باأهمية  املجتمع  اأف��راد  بني 
يف  البيئية  اجل��وان��ب  وت��راع��ي  البيئة  على  واحل��ف��اظ 

كافة امل�سروعات التي تنفذها.
“ هذا  الرت�سيد  �ساعة  “ م��ب��ادرة  اإىل حتقيق  واأ���س��ار 

ال��ع��ام ن��ت��ائ��ج اإي��ج��اب��ي��ة ك��ب��رية.. ح��ي��ث مت ت��وف��ري 40 
امل��ائ��ة ع��ن العام  100 يف  ب���زي���ادة ق��دره��ا  م��ي��ج��اوات 
املا�سي كما �سارك فيها عدد من دول اخلليج والدول 
للرتويج  فعالية   12 الهيئة  اأطلقت  فيما   .. العربية 

ل�سعة الرت�سيد 2017.
جاء ذلك خالل احلفل ال�سهري الذي نظمته الهيئة 
حتت  الرت�سيد  و�سركاء  واملبدعني  املتميزين  لتكرمي 
الهيئة..  رئي�ض  “ .. بح�سور  وتكرمي  “ اإ�سعاد  �سعار 
ب��ن علي  ال��ع��زي��ز  ال��دك��ت��ور عبد  ال�سيخ  اخ��ت��ارت  حيث 
اإمارة  حلكومة  البيئي  امل�ست�سار  النعيمي  را���س��د  ب��ن 

عجمان الرئي�ض التنفيذي جلمعية الإح�سان اخلريية 
املعروف ب�ال�سيخ الأخ�سر �سخ�سية �سهر يوليو الذي 
�سعادة  ت��ك��رمي  مت  الرت�سيد.كما  �سهر  عليه  اأط��ل��ق��ت 
حميد حممد ب��ن ���س��امل الأم���ني ال��ع��ام لحت���اد غرف 
التجارة وال�سناعة بالدولة وذلك تقديرا لإ�سهاماته 
واحلفاظ  ال�ستهالك  وتر�سيد  واملجتمعية  البيئية 
على البيئة.واأعلنت الهيئة خالل فعاليات احلفل ا�سم 
نظمتها  التي  الفوتوغرايف  الت�سوير  بجائزة  الفائز 
حتت �سعار “ حلظة تفاين يف العمل “ كما مت تكرمي 
عدد من طالب جامعة ال�سارقة �سمن مبادرة “ نحو 

قدموه  ال��ذي  املتميز  البحث  ع��ن   “ مبتكرين  طلبة 
بعنوان النخلة املائية.

واأو�سح ح�سن جوكه م�ساعد مدير اإدارة املوارد الب�سرية 
اأن الهيئة اأطلقت على �سهر يوليو �سهر الرت�سيد حيث 
نظمت حفلها ال�سهري حتت �سعار “ اإ�سعاد وتكرمي “ 
وتكرمي  البيئة  على  احلفاظ  يف  بال�سركاء  لالحتفاء 
ذاكرة  يف  رج��ال  وفئات  املتميزين  املوظفني  من  ع��دد 
وموا�سالت  ال��ت��ع��اون��ي��ة  ال�����س��ارق��ة  وج��م��ع��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
الإمارات وبلدية ال�سارقة واملكتب الإعالمي حلكومة 
ال�سارقة واملالية املركزية وموؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم.

•• دبي-وام: 

�سجلت حركة امل�سافرين عرب مطار دبي ورلد �سنرتال 
الن�سف  خ��الل  امل��ائ��ة  يف   35.3 ن�سبته  قيا�سيا  من��وا 
الأول من العام اجلاري 2017 مقارنة بالفرتة ذاتها 
من العام 2016.. بح�سب تقرير �سدر عن مطارات 

دبي ام�ض.
واأ����س���ار ال��ت��ق��ري��ر اإىل ارت��ف��اع ع���دد امل�����س��اف��ري��ن خالل 
 554 اإىل  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  الأوىل  ال�ستة  الأ���س��ه��ر 
و278  اآلف   410 مع  مقارنة  م�سافرا  و993  األفا 

م�سافرا يف الفرتة ذاتها من العام 2016.
وعزت مطارات دبي هذا الرتفاع اإىل الزيادة امل�ستمرة 
العام  م��ن  ال��ث��اين  ال��رب��ع  امل�سافرين خ��الل  اأع����داد  يف 

 221 اإىل  امل�سافرين  والتي و�سل فيها عدد  اجل��اري 
و465  األفا   152 مع  مقارنة  م�سافرا  و213  األفا 
بارتفاع   2016 ال��ع��ام  م��ن  ذات��ه��ا  ال��ف��رتة  م�سافرا يف 

ن�سبته 45.1%.
حيث  من  الأ���س��واق  مقدمة  ال�سرقية  اأوروب���ا  واحتلت 
اأعداد امل�سافرين امل�ستخدمني للمطار خالل  اإجمايل 
باإجمايل م�سافرين  اجل��اري  العام  الأول من  الن�سف 
تلتها دول اخلليج  اآلف و798 م�سافرا   207 ق��دره 
واأوروبا  م�سافرا  و424  األفا   170 باإجمايل  العربي 
و�سبه  م�سافرا  و459  األ��ف��ا   61 ب��اإج��م��ايل  الغربية 

القارة الهندية باإجمايل 55 األفا و785 م�سافرا.
ع��دد احلركات  و�سل   .. ال��رح��الت  ع��دد  وعلى �سعيد 
العام  م��ن  الأول  الن�سف  امل��ط��ار خ��الل  ع��رب  اجل��وي��ة 

 20 األفا و371 حركة مقارنة مع   18 اإىل  اجل��اري 
األفا و656 حركة يف الفرتة ذاتها من العام 2016 
متو�سط  ارتفع  بينما   ..  11.1% ن�سبته  بانخفا�ض 
 121 الأول  الن�سف  خ��الل  رحلة  لكل  ال��رك��اب  ع��دد 
خالل  راكبا   90 مع  مقارنة   34.4% ب��زي��ادة  راكبا 

الفرتة نف�سها من عام 2016.
ال�سحن عرب مطار دبي ورل��د �سنرتال يف  وبلغ حجم 
و835  األفا   443 اجل��اري  العام  من  الأول  الن�سف 
مع  مقارنة   3.2% ن�سبتها  بزيادة  ال�سحن  من  كلج 
العام  م��ن  نف�سها  ال��ف��رتة  يف  كلج  و132  األ��ف��ا   430

.2016
مطار  يف  للعمليات  الرئي�ض  نائب  زع��ل  جمال  واأ���س��ار 
دبي ورلد �سنرتال اإىل ما حققه املطار من منو جيد 

يف حركة امل�سافرين.. معربا عن تطلعه اإىل موا�سلة 
هذا النمو خالل الفرتة املتبقية من العام.

ونوه اإىل اأن مطار دبي ورلد �سنرتال يعترب واحدا من 
اأف�سل 20 مركزا دوليا لل�سحن اجلوي حول العامل.

م�����س��ي��ف��ا ن���در����ض ك���ل م���ا م���ن ���س��اأن��ه ت��ع��زي��ز عمليات 
واأنه  خا�سة  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  منه  ال��رك��اب  نقل 
طاقته  ل��رف��ع  التو�سعة  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  حاليا  ي�سهد 
بحلول  �سنويا  م�سافر  مليون   26 اإىل  ال�ستيعابية 

. العام 2018  
8 �سركات  ���س��ن��رتال حاليا  وي��خ��دم م��ط��ار دب��ي ورل���د 
اإىل  املتو�سط  يف  اأ�سبوعيا  رح��ل��ة   95 ت�سغل  ط���ريان 
26 م�سغال لل�سحن  ل�  14 وجهة دولية وهو موطن 

يعملون على 70 وجهة يف جميع اأنحاء العامل.

"اإعمار" يقفز اىل 8.24 
دراهم يف اأ�ضواق املال الإماراتية

•• اأبوظبي-وام: 

خالل  الإماراتية  امل��ال  اأ�سواق  يف  املتعاملني  اإهتمام  على  اإعمار  �سهم  ا�ستحوذ 
اليوم الأخري من تعامالت �سهر يوليو مرتفعا اىل 8.24 دراهم وهو العلى 
منذ اأكرث من �سهر يف خطوة و�سفت باأنها تاأتي ا�ستباقا لإعالن ال�سركة عن 

نتائجها املالية عن الن�سف الأول من العام اجلاري.
اإيجابيا  ذل��ك  انعك�ض  فقد  اعمار  �سهم  �سجله  ال��ذي  الكبري  الن�ساط  ظل  ويف 
دبي  ل�سوق  العام  والأداء  الوىل  بالدرجة  العقاري  القطاع  اأ�سهم  غالبية  على 
املايل ب�سكل عام الذي حقق موؤ�سره العام مكا�سب بن�سبة %0.67 مغلقا عند 
ال��ه��دوء على  �سيطر  ال�سورة فقد  م��ن  الأخ���ر  .وع��ل��ى اجل��ان��ب  3633 نقطة 
م�ستوى  عند  العام  موؤ�سره  اأغلق  ال��ذي  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  حركة 

4566 نقطة وفقا ملا يظهره الر�سد اليومي للتعامالت.
اإعمار جاء وفقا لتوقعات  اإن زيادة الن�ساط على �سهم  وقال و�سطاء يف ال�سوق 
ال�سهم قبل  ال��ت��داول على  �سهية  ارت��ف��اع  اأك���دوا  الذين  �سابق  وق��ت  املحللني يف 
اف�ساح ال�سركة عن بيانتها املالية عن الن�سف الأول من العام 2017 معربني 
عن اعتقادهم مبوا�سلة ال�سهم اخرتاق مراكز �سعرية جديدة خالل الأ�سبوع 
اجلاري.وت�سمنت قائمة الأ�سهم التي �سملها التح�سن اأي�سا �سهم داماك ال�ساعد 
اىل 4 دراهم بالإ�سافة ل�سهم الحتاد العقارية املرتفع مل�ستوى 0.929 درهم.. 
وكان لالأداء اليجابي الذي اأظهره قطاع البنوك اأي�سا دورا يف تعزيز مكا�سب 
�سوق دبي املايل فقد قفز �سهم بنك المارات دبي الوطني اىل 8.14 دراهم يف 

ما ك�سب �سهم بنك دبي الإ�سالمي نحو %2 بالغا 6.08 دراهم.
يف  املربمة  ال�سفقات  قيمة  وبلغت  حت�سنا  �سهدت  فقد  ال�سيولة  �سعيد  وعلى 
�سوقي اأبوظبي ودبي املاليني 445 مليون درهم مقارنة مع نحو 263 مليون 
درهم يف اليوم ال�سابق وو�سل عدد الأ�سهم املتداولة 265 مليون �سهم نفذت 
�سا�سة  على  م�ساحته  م��ن  الأخ�����س��ر  ال��ل��ون  �سفقة.وعزز   4515 خ��الل  م��ن 
 64 اأ�سهم  اإجمايل  من  اإرت��ف��اع  على  �سركة   31 اأ�سهم  اأغلقت  بعدما  العر�ض 
�سركة جرى تداولها اليوم يف حني انخف�ست اأ�سعار اأ�سهم 17 �سركة وحافظت 

اأ�سهم 16 �سركة على م�ستوياتها ال�سابقة.

 اأبوظبي لالأوراق املالية يعمم اآليات 
طرح وا�ضدار اأ�ضهم التحفيز للموظفني

•• اأبوظبي-وام:

الإف�ساح  امل��درج��ة  ال�سركات  جميع  م��ن  املالية  ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  �سوق  طلب 
واإ�سدار  ط��رح  مناق�سة  تت�سمن  ال��ت��ي  ادارات���ه���ا  جمال�ض  ون��ت��ائ��ج  اأج��ن��دة  ع��ن 
اإدارة هيئة الأوراق املالية  اأ�سهم حتفيز ملوظفيها وذلك تطبيقا لقرار جمل�ض 
وال�سلع الذي مت مبوجبه تعديل النظام اخلا�ض بطرح وا�سدار اأ�سهم ال�سركات 
راأ�سمال  يكون  اأن  على  الهيئة  اقرته  ال��ذي  التعديل  العامة.وين�ض  امل�ساهمة 
راأ�ض  امل�ساهمني عن  واأل يقل �سايف حقوق  بالكامل  امل�سدرة مدفوعا  ال�سركة 

املال املدفوع واأل تقل القيمة ال�سوقية لالأ�سهم الأ�سلية عن القيمة ال�سمية.
 2.5 اأ�سهم التحفيز امل�سدرة بالربنامج الواحد عن  كما ي�سرتط عدم جتاوز 
الهيئة على الربنامج ولئحته  اأخ��ذ موافقة  م��ع  امل��دف��وع  امل��ال  راأ����ض  م��ن   %
جمل�ض  على  يجب  العمومية.كما  اجلمعية  على  ال��ع��ر���ض  قبل  التاأ�سي�سية 
العمومية  اجلمعية  على  التاأ�سي�سية  ولئحته  الربنامج  عر�ض  ال�سركة  اإدارة 
لالأوراق  اأبوظبي  �سوق  خ��ا���ض.واأك��د  ق��رار  مبوجب  موافقتها  على  للح�سول 
الأوراق  هيئة  مبوافقة  ت��زوي��ده  ���س��رورة  لل�سركات  ا���س��دره  تعميم  يف  املالية 
كما  العمومية..  اجلمعية  انعقاد  قبل  ولئحته  الربنامج  على  وال�سلع  املالية 
اخلا�ض  القرار  العمومية مت�سمنة  بقرارات اجلمعية  اي�سا  تزويده  على  اأكد 
عليه.وكانت  امل�ساهمني  وم�سادقة  للموظفني  التحفيز  ا�سهم  وا�سدار  بطرح 
تت�سمنها  ان  يجب  التي  البيانات  ح��ددت  ق��د  اجل��دي��د  للتعديل  وفقا  الهيئة 
التحفيز للموظفني ومنها  اأ�سهم  التاأ�سي�سية لربنامج طرح وا�سدار  الالئحة 
ومدته  الربنامج  ي�سملها  التي  الأق�سى  واحل��د  ا�سدارها  املزمع  الأ�سهم  عدد 
التي يجب ان ل تقل عن ثالث �سنوات ول تزيد عن ع�سر �سنوات.كما تت�سمن 
البيانات قيمة الربنامج التقديرية و�سروط ومعايري مو�سوعية قابلة للقيا�ض 
ل�سرتاك املوظف فيه واحلد العلى ل�ستحقاق كل فئة وظيفية من امل�ساركني 
من  وغريها  التحفيز  اأ�سهم  وت��وزي��ع  ال���س��دار  �سعر  احت�ساب  اآلية  جانب  اىل 

البيانات الخرى.

" �ضعاع كابيتال " ت�ضتحوذ على ح�ضة يف 
" لال�ضتثمار  الدولية  " اأموال 

••دبي-وام:

اأعلنت �سعاع كابيتال ام�ض عن ا�ستحواذها على 14.491.378 �سهم من 
اأ�سهم �سركة اأموال الدولية لال�ستثمار اأموال التي تتخذ من الكويت مقراً 
8 يف املائة من راأ���ض املال .. يف الوقت الذي متتك فيه  لها ما يعادل نحو 

�سركة اخلليج للتمويل التابعة ل��سعاع 
املائة  3 يف  ال���  ت��ق��ارب  كابيتال ح�سة 
اأم����وال  اأن  اإىل  ».ي�����س��ار  “ اأم�����وال  يف 
ه���ي ���س��رك��ة ا���س��ت��ث��م��اري��ة م���درج���ة يف 
بور�سة الكويت تت�سمن ا�ستثماراتها 
الرئي�سية ح�سة تبلغ 51 يف املائة يف 
وهي  ماركيت�ض  كابيتال  ن��ور  �سركة 
تتيح  الإنرتنت  عرب  للتداول  من�سة 
عقود  يف  ال�ستثمار  فر�سة  للعمالء 
الآجلة  والعقود   CFDs الفروقات 
طارق  فوؤاد  والعمالت.وقال  واملعادن 
خ���ان م��دي��ر ع���ام ���س��ع��اع ك��اب��ي��ت��ال اإن 
ياأتي  ال�سرتاتيجي  ال�ستثمار  ه��ذا 
التطور  جت��اه  ال�سركة  خطط  �سمن 

وامل�ساهمة يف رفع م�ستوى قطاع اخلدمات املالية املتكاملة يف املنطقة.معتربا 
ال�سراكة مع اأموال قيمة م�سافة.. معربا عن تطلعه اإىل التعاون الوثيق 
مع اإدارتها لتوفري التكامل بني خدمات ال�سركة يف قطاع اأ�سواق راأ�ض املال 
وتاأمني بوابة اإىل من�سة التداول اخلا�سة يف نور كابيتال ماركيت�ض. وتعمل 
املال .. وذلك من خالل  �سعاع كابيتال على تو�سيع من�ستها لأ�سواق راأ�ض 
واملتكاملة  كابيتال  املتكاملة  �سركتي  على  لال�ستحواذ  الأخ��رية  اتفاقياتها 

لالأوراق املالية ف�ساًل عن تو�سيع نطاق عرو�سها للعمالء.
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العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4882   

املنذر : م�سرف الإمارات  ال�سالمي 
املنذر اليه : احلاي لل�سياحة - �ض ذ م م 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )40.737.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
 - LX470 دبي( من نوع )لكزي�ض/I/على ال�سيارة رقم )43951/خ�سو�سي
ا�ستي�سن( موديل )2007( لون )ذهبي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4857   

املنذر : م�سرف اأبوظبي  ال�سالمي 
املنذر اليه : ابراهيم اياد ابراهيم ابو�سالمه 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )11.999.02( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
على ال�سيارة رقم )47244/خ�سو�سي/J/دبي( من نوع )ني�سان التيما 2،5 - 
�سالون( موديل )2010( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4881   

املنذر : م�سرف اأبوظبي  ال�سالمي 
املنذر اليه : مرحبا ك�سمري للنقل بال�ساحنات الثقيلة - �ض ذ م م 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )56.386.33( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )76117/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )تويوتا هايلوك�ض - بيك 
اب( موديل )2015( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4856   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : رجني راجا راتنام فيتيل 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )60.510.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ا�ستي�سن(   - ادج  )ف��ورد  ن��وع  من  )97123/خ�سو�سي/O/دبي(  رق��م  ال�سيارة 
موديل )2013( لون )اأزرق(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4866   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : كولمبي ميلوين بريناد كولمبي بريناد 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )36.100.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )57059/خ�سو�سي/F/دبي( من نوع )ميت�سوبي�سي اوتالندر - 
ا�ستي�سن( موديل )2011( لون )رمادي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4871   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : تانفري احمد عبدالب�سري 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )46.649.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )19254/خ�سو�سي/M/دبي( من نوع )ميت�سوبي�سي باجريو - 
ا�ستي�سن( موديل )2013( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4868   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : �ساجد ندمي حممد �سريف 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )50.548.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
- �سالون(  اكورد  نوع )هوندا  رقم )93076/خ�سو�سي/L/دبي( من  ال�سيارة 
موديل )2015( لون )رمادي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4875   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : مارلون اوبياكورو �سيكو 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )43.455.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
 30 اي  نوع )هيونداي  ال�سيارة رقم )94870/خ�سو�سي/M/دبي( من  على 
- هات�سباك( موديل )2014( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4858   

املنذر : م�سرف اأبوظبي  ال�سالمي 
املنذر اليه : ايلني ماري ايجار 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )108.206.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )11924/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )كيا �سورينتو - ا�ستي�سن( 
موديل )2015( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4867   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه :  حممد ا�سالم حممد عبدالكرمي 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )11.631.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )30912/خ�سو�سي/M/دبي( من نوع )ني�سان تيدا - �سالون( 
موديل )2008( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4877   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه : �سيا�ض احمد �سديق نيليات 

نتيجة  درهم  �سداد مبلغ وقدره )8.316.00(  ب�سرعة  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )73785/خ�سو�سي/M/دبي( من نوع )تويوتا كامري - �سالون( 
موديل )2009( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4860   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه : �سبري احمد  عبدالغني 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )34.560.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )61340/خ�سو�سي/N/دبي( من نوع )تويوتا كورول - �سالون( 
موديل )2011( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4869   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه : مبني غفور عبدالغفور 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )50.299.53( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )48660/خ�سو�سي/F/دبي( من نوع )تويوتا كورول - �سالون( 
موديل )2014( لون )ر�سا�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4876   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه : غالم جهو�ض خان اليزاي عبدالوهاب خان اليزا 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )14.706.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
�سالون(  تيدا-  )ني�سان  ن��وع  من  )10896/خ�سو�سي/J/دبي(  رق��م  ال�سيارة 
املنذر مع حفظ  واملمولة ل�ساحلكم من قبل  )رم���ادي(   ل��ون  موديل )2011( 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4861   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه : حماد دل�ساد دل�ساد  احمد 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )12.011.49( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 - لن�سر  )ميت�سوبي�سي  نوع  من  )78815/خ�سو�سي/M/دبي(  رقم  ال�سيارة 
�سالون( موديل )2010( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4878   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه : حممد معتز حممد وليد 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )20.656.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
على ال�سيارة رقم )89327/خ�سو�سي/E/دبي( من نوع )هيونداي الينرتا - 
�سالون( موديل )2010( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4870   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه : عمري حياه حممد يو�سف 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )18.220.42( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )42798/خ�سو�سي/O/دبي( من نوع )هوندا اكورد - �سالون( 
موديل )2008( لون )ذهبي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4859   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه : حممد اكرم اهلل ديتا 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )40.910.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )28672/خ�سو�سي/B/دبي( من نوع )تويوتا كورول - �سالون( 
موديل )2009( لون )ا�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4863   

املنذرة : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليه : كا�سف م�ستاق م�ستاق احمد 

تنذر املنذرة املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )59.517.42( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )25401/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )هيونداي الكرتا ( موديل 
)2012( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4864   

املنذر : م�سرف اأبوظبي  ال�سالمي 
املنذر اليه : جينيال لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )43.221.36( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
�سالون(   - اوبتما  )كيا  نوع  من  )70893/خ�سو�سي/M/دبي(  رقم  ال�سيارة 
موديل )2015( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4874   

املنذر : م�سرف اأبوظبي  ال�سالمي 
املنذر اليه : دهول لتجارة معدات البناء - �ض ذ م م 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )156.515.52( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )78596/خ�سو�سي/O/دبي( من نوع )جي �سي بي 540-170 
- �سيول بعجالت( موديل )2011( لون )اأ�سفر(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4872   

املنذر : م�سرف اأبوظبي  ال�سالمي 
املنذر اليه : دهول لتجارة معدات البناء - �ض ذ م م 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )148.528.56( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )78592/خ�سو�سي/O/دبي( من نوع )جي �سي بي 540-170 
- �سيول بعجالت( موديل )2010( لون )اأ�سفر(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4862   

املنذر : م�سرف اأبوظبي  ال�سالمي 
املنذر اليه : دهول لتجارة معدات البناء - �ض ذ م م 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )175.533.48( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 ال�سيارة رقم )90350/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )جي �سي بي 540-170( 
موديل )2011( لون )اأ�سفر(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
انذار عديل بالن�ضر
رقم 2017/4879   

املنذر : م�سرف اأبوظبي  ال�سالمي 
املنذر اليه : راج نارايان روي 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )57.563.71( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )46591/خ�سو�سي/H/دبي( من نوع )ني�سان التيما - �سالون( 
موديل )2013( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/04114/2017 / جتاري    
ال�ضادر يف الدعوى رقم 02/04338/2017  جتاري - ايجارات بالن�ضر

اىل املنفذ �سده :  �سركة ليلك انترييريز - ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: ديار للتطوير - �ض م ع    
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- باخالء املاأجور وت�سليمه خاليا من ال�سواغل 
2- ب�سداد مبلغ 32401 درهم القيمة اليجارية للفرتة من تاريخ 2016/9/10 

ولغاية 2017/4/9 اح�سار براءة ذمة من الكهرباء واملاء 
3- مببلغ 750 درهم غرامة ارجتاع �سيك واحد 

4 - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
يتم  �سوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�سر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�ش املنازعات االيجارية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
   اعادة اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 

يف الدعوى 02/06156/2017 / �ضكني  
اىل املدعى عليه : �سارلز ناها�ض 

مبا اأن املدعي :  مي�سيل ت�سارل�ض هارداكر  
بطلب  املركز  ام��ام  اي��ج��ارات  /�سكني   02/06156/2017 الدعوى  �سدكم  اأق��ام  قد 

الزامكم بالتايل
مطالبة مالية  - الزام  املدعي عليه ب�سداد مبلغ 189376 درهم كتعوي�ض للمدعي 
عن ال�سرار التي وقعت عليه من قبل املدعي عليه حيث قام باخالئه من العقار 
بذلك  اخ��ر خمالفا  م��رة  ت��اأج��ريه��ا  ب��اع��ادة  وق���ام  ال�سخ�سي  ال���س��ت��خ��دام  بغر�ض 

القانون )ومرفق اثبات احلالة بذلك( 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

الحد   ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
الرابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�ساعة   2017/8/6 امل��واف��ق  
بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى 
فاأنت مكلف  الن�سر.  تاريخ  اي��ام من  امل�سافة اىل ثالثة  م��دة  اأم��ر بتق�سري  وق��د   ،

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ش املنازعات االيجارية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
   اعادة اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 

يف الدعوى 02/05457/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : واينيارد )ان زد( ليمتد منطقة حرة- �ض ذ م م 

مبا اأن املدعي : تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة - ذ م م 
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/05457/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

- مطالبة مالية- ما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي 
- اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2017/1/31 وحتى  
او  بال�سداد  اخطاره  رغم  �سداده  عن  وميتنع  دره��م   71197 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/6/12

الإخالء يف 2017/5/7 
- مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من  2017/1/31 

وحتى 2017/6/12  و رغم اخطاره يف 2017/5/7  ميتنع عن ال�سداد 
- الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
- مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اع��الن��ك��م  اع���ادة  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 
الإبتدائية  ب��ال��دائ��رة  الثالثة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�ساعة    2017/8/8
واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة 
اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ش املنازعات االيجارية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2017/902  جتاري جزئي 
ان املدعي/ ا�سرف منجت معيدين كونهي جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه/1- حممد 

نعلنكم  ال�سام�سي  العمران  ���ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران  الوطني  القيوين  ام  بنك 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/10  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك 
ام القيوين الوطني �ض.م.ع. ب - بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ )خم�سة وثمانني 
�سنويا   %9 بواقع  الب�سيطة  القانونية  والفائدة  فل�سا(  وواح��د وثالثني  درهم  وثمانني  و�سبعة  الف 
بامل�سروفات ومببلغ  والزمته  ال�سداد  ال�ستحقاق احلا�سل يف:2011/11/25 وحتى متام  تاريخ  من 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست  ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
�ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

       اإعادة اإعالن بالن�ضر
   فـي  الدعوى 2017/1991  جتاري جزئي

�����ض.ذ.م.م  جمهول حمل  الغذائية  امل��واد  لتجارة  �سيف  م��وزة    -1 / املدعي عليه  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  ���ض.ذ.م.م قد  والفواكه  للخ�سار  املدعي/ مهتاب  ان  القامة مبا 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )414758.75 درهم(  
والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
ال�ساعة 8.30  املوافق  2017/8/14    املحاماة.  وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني  اتعاب 
�ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ش الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/2344  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ليون كو�سمو تريد �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/نها حممود حافظ مر�سي قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8304( 
او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )811(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ش ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/1711 تنفيذ جتاري
�ض.ذ.م.م   العامة  للتجارة  الذهبية  املنطقة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ام ا�ض جي ترايدينغ 
اأق���ام عليك  ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اعاله  اي ا���ض ت��ي   ق��د 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )201491( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/1880 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- ب�سري النور ال�سايف ف�سل اهلل  جمهول حمل 
املتحركة  للهواتف  ال��ن��ور  التنفيذ/جبل  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
اأقام عليكم  الدعوى التنفيذية  وميثلها م�سطفى نور حممد قد 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7620( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/1595 تنفيذ جتاري
����ض.ذ.م.م  جمهول  املوا�سي والغنام  اف��رو عرب للتجارة  املنفذ �سده/1-  اىل 
 - للتجارة  الطبي  ال��ن��ربا���ض  التنفيذ/موؤ�س�سة  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
بن  عبدالرحمن  ن�سيب  وميثله:عبدالرحمن  الحمد  علي  ل�ساحبتها/افراح 
ن�سيب قد اأقام عليك  الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )167580( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/2069 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- بريناديتي �سانتو�ض تريو  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ارلينا فيليز تول�سيدا�ض قد اأقام عليك  الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )39744(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/561  ا�ضتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- فخر الدين فريو�ض غا�سيه  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / �سركة كمكو للتجارة ذ.م.م وميثله:حممد حممد امني 
 2016/993 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د  غ��ي��اث  
جتاري كلي بتاريخ:2017/3/19   وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق 
وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2017/9/5
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

مذكرة اعالن بالن�ضر
             يف  الدعوى 2017/18  ا�ضتئناف تظلم عقاري    

العقاري  والتطوير  لال�ستثمار  تنميات  �سركة   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
)�سابقا( �سركة تنميات جلوبل للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م  جمهول حمل 
عبداهلل  وميثله:خليفة  زكريا  �سليم  حممد   / امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة 
ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  الكتبي  هويدن  بن  عبداهلل  �سعيد 
بالدعوى رقم 2017/10 تظلم عقاري  بتاريخ:2017/4/25  وحددت لها 
جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2017/8/9 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  بالقاعة رقم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
       مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�ضر  

   يف  الدعوى 2017/225  تظلم جتاري 
)فرع  �سركت  ليمتد  تكريت  ت��وري��زم  ب��رتول  ان�����س��اءات  1-ماهيا   / �سده  املتظلم  اىل 
�ض.ذ.م.م  للخدمات  دناجي   / املتظلم  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  اجنبية(  �سركة 
التظلم  عليكم  اأقام  قد  النعيمي  ال�سرهان  وميثله:عبدالرحمن حممد عبدالرحمن 
املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف احلجز التحفظي رقم 2017/196 
جتاري بالغاءه والق�ساء جمددا بتوقيع احلجز التحفظي والزام املتظلم �سده بالر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/8/13   
ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ش ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1099  مدين جزئي

حمل  جمهول  دون  ارات�سيجي  ابي�سينغ  بو�سباكومار  اناندا   -1  / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ فاروق خان ادري�ض خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بتحويل ملكية املركبة نوع هوندا �سيفيك موديل 1998 باللوحة 49179 كود 
A بي�ساء اللون اىل ا�سم املتنازع �سده وحتويل املخالفة املرورية من امللف املروري 
للمتنازع اىل امللف املروري للمتنازع �سده والزام املتنازع �سده بالر�سوم وامل�ساريف. 
 Ch وحددت لها جل�سة يوم  الثنني املوافق 2017/8/7 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
D.17.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
مذكرة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/67  ا�ضتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- عفراء ابراهيم مرح  جمهول حمل القامة مبا 
ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  اقا بيزين  قد  ا�سد  امل�ستاأنف / ر�سا  ان 

بالدعوى رقم 2016/588 مدين جزئي بتاريخ:2016/12/13
 10.00 ال�ساعة   2017/10/4 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �سباحا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

       مذكرة اعالن متنازع �ضده بالن�ضر
                يف  الدعوى 2017/73  نزاع تعيني خربة عقاري

اىل املتنازع �سده / 1-عبده بن �سامل بن عمر من�سري 2- من�سور بن حممد 
ا�سماعيل علي  ان�ض  املتنازع /  ان  بن حممد قا�سم جمهول حمل القامة مبا 
ابو داود وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�سي  قد اأقام عليك الدعوى 
بالر�سوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�س�ض  خبري  بندب  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/8/14   
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  امل�سلح   مبكتب  �ض   8.30 ال�ساعة 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ش الق�ضم 

حماكم دبي

الت�ضويات   الودية
العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 2017/789 تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سده/1-�سركة اوراكال خلدمات رجال العمال جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سهيل �سادق �سادق م�سيح  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)4770( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ش ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12085 بتاريخ 2017/8/1   
اإقرار تغيري ا�ضم

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعى اآله و�سحبه ومن واله ، 
اإنه يف يوم : الثالثاء  17 �سوال 1438  هجريا ، املوافق 2017/7/11 ميالديا 

ولدى انا حممد اأ�سرف البولقي القا�سي مبحكمة ابوظبي البتدائية 
الإمارات   : جن�سيته   ، النقبي  خملوف  عبداهلل  علي  احمد   : الر�سيد  املكلف  الرجل   ح�سر 
، �سادر من : الإمارات  ، رقم : 784199268739614  ديانته : ال�سالم ، يحمل : بطاقة هوية 
العربية املتحدة ، بتاريخ : 2013/7/21  - واقر واأ�سهد على نف�سه وهو يف احلالة املعتربة �سرعا 
خملوف  عبداهلل  علي  اأحمد  )فار�ض  القا�سر  اإبني  ا�سم  غريت  قد   : قائال  الإقرار  جواز  يف 
�سهادة  وقدم   ،  ) النقبي  خملوف  عبداهلل  علي  احمد  )علي  لي�سبح   )2016( مواليد  النقبي( 

ميالد ابنه املذكور وخال�سة القيد )رقم ال�سرة 7364(
املوثق / عواطف  ال�ضريف                              القا�ضي/ حممد ا�ضرف البوالقي

دائرة الق�ضاء - اأبوظبي

فقدان �ضهادةاأ�ضهم
ي��ع��ل��ن ال�����س��ي��د/ م���ب���ارك ع��ب��د اهلل امل���ه���ريي )ام������ارات 
�سركة  من  ���س��ادرة  اأ�سهم  �سهادة  فقدان  عن  اجلن�سية( 
)القدرة القاب�سة(    رقم ال�سهادة )233736(  على 
من يجدها برجاء ت�سليمها لل�سركة املذكورة  او الت�سال 

على رقم 026282517  م�سكورا

فقدان جواز �ضفرت
فقد املدعو /�ساحلة مربوك 

�سعيد بن حيدرة - الإمارات 

اجلن�سية - جواز �سفره رقم 

من   )JCR52989(

يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم 055/9933353 

فقدان جواز �ضفرت
فقد املدعو / علي �ساملني 
اليمن    - ب����ادع����ام  ����س���امل 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )0607528( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/9933353

فقدان جواز �ضفرت
ي�سلم    / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
اأمريكا    - ب����ادع����ام  ع���ل���ي 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )565336631( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/9933353

فقدان جواز �ضفرت
زم��������ان   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
باك�ستاين     ، رح���م���ان  وايل 
�سفرها  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
رقم )5200071( �سادر 
م����ن يجده  ب��اك�����س��ت��ان  م����ن 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 052/1777955

فقدان جواز �ضفرت
ف��ق��د امل���دع���و /����س���اره اياد 
�سليمان ابوقمر ، فل�سطني 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )3188214( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/2666345

فقدان جواز �ضفرت
ف��ق��د امل���دع���و /ع���م���ر اي���اد 
�سليمان ابوقمر ، فل�سطني 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )3655731( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/2666345

فقدان جواز �ضفرت
فاطمة   / امل����دع����وة  ف���ق���دت 
مغربية     ، ع���ي�������س���ى  اب��������ت 
�سفرها  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
�سادر   )176912( رق���م 
عليه  يجده  من  املغرب  من 
الت���������س����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 055/5571033

فقدان جواز �ضفرت
عو�ض   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
�سوريا    ، اح���م���د  م���و����س���ى 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )009895680( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 052/8642841

فقدان جواز �ضفرت
امل��دع��و/ زم���زم حممد  فقد 
اث���ي���وب���ي���ا    ، ع�����ب�����دال�����ق�����ادر 
رقم  �سفره  ج��واز  اجلن�سية 
يرجى   -  )2196240(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
بال�سفارة الثيوبية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات

فقدان جواز �ضفرت
فقد املدعو /اميان �سمري 
، م�سر  اب��راه��ي��م  حم��م��د 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )5200849( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/2343320

فقدان جواز �ضفرت
ف����ق����د امل�����دع�����و /ي���ا����س���م���ني 
الهند     ، ج��الل  �سيد  ج��الل 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  من   )5137014(
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
050/6908090  رق��م 

 055/7512775

فقدان �ضهادة ا�ضهم ت
�سادرة  ا�سهم  �سهادة  فقدت  
العقارية  اع��م��ار  ���س��رك��ة  م��ن 
خ���ا����س���ة ب���امل���رح���وم/ج���م���ال 
حم�����س��ن ع��ل��ي م���ري ،  فعلى 
 م�������ن ي�����ج�����ده�����ا الت�����������س�����ال 
مب�����������������وب�����������������اي�����������������ل رق��������������م 
0504191459 ، ال�سيد/ 

عبدالعزيز جمال مري



باأننا  نفتخُر  القا�سمية  اجلامعة  يف  نحن  �سعادته:  واأ���س��اف 
كنا جزءاً رئي�ساً �سمن م�سروع �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
الكبري ال��ذي جتلت فيه كل اخل��ربة واملعرفة ب��دروب التعليم 
ال�سارقة  هدية  لتكون  القا�سمية  اجلامعة  وذهبت  بل  العايل 
كما  ال�سمحة  مبفاهيمه  الإ���س��الم  على  ُتعّرفهم  ال��ع��امل  اىل 
باأن مكتبة اجلامعة بكاملها هديٌة خا�سة  اأخرى  نفتخر مرًة 
من �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة وهذا تقديٌر كبرٌي للجامعة 
ولطلبتها من خمتلف دول العامل الذين يحملون كل التقدير 
ومعلمهم  اجلامعة  رئي�ض  ب��اأن��ه  ويفتخرون  ل�سموه  وال�سكر 
ال�سارقة  ب�سمة  �سيحمُل  م��ن  ه��م  ذل��ك  ك��ل  وف���وق  ووال��ده��م 
املعرفية اىل بلدانهم وروؤية اجلامعة التي تعمل على الرتقاء 

بالعلوم والآداب والفنون يف كل املجتمعات .
ومت افتتاح مكتبة اجلامعة القا�سمية على يد �ساحب ال�سمو 
حاكم ال�سارقة �سمن الفتتاح الر�سمي للجامعة يف 26 اأبريل 
كانت هدية  كتاب  األ��ف   150 م��ن  اأك��رث  ت�سم  2014 حيث 
قّيمة كمبادرة من مبادرات �سموه ومكرماته العديدة ولتكون 
حجر الزاوية يف م�سروع اجلامعة القا�سمية التي متثل تطبيقاً 
اإمارة  ر�سالة  عليها  تنبني  والتي  لالإ�سالم  ال�سمحة  للمبادئ 
ال�سارقة اىل جانب كونها عنواناً بارزاً وعالمة فارقة ونقطة 

�سوء يف م�سرية العلم والتعليم يف اإمارة ال�سارقة.
وتقع مكتبة اجلامعة القا�سمية �سمال مباين اجلامعة الرئي�سة 
اىل  ي��ق��ود  ب��ال��ط��الب  خ��ا���ض  الأول  رئي�سيان  م��دخ��الن  ول��ه��ا 
اآخر يوؤدي اىل  الطابق الأر�سي واملخ�س�ض للطالب ومدخل 
الطابق العلوي من املبنى وهو خم�س�ض للطالبات واملدخالن 
يوؤديان اىل بواباٍت تعمل بنظام احلماية الإلكرتونية حفاظاً 
واخلروج  ال��دخ��ول  لعمليات  وتنظيماً  املكتبة  ممتلكات  على 
ذوي  اجلامعة  ط��الب  من  كبرياً  اإق��ب��اُل  ت�سهد  التي  للمكتبة 

اخللفيات الثقافية املتنوعة والباحثني من خارج اجلامعة.
وتهدف املكتبة ب�سكل عام اىل حتقيق ر�سالة اجلامعة باأن تكون 
على  عاملًة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  يف  للتميز  منارًة 
لإرث  وناقلًة  الأ�سيلة  الإ�سالمية  العربية  الثقافة  تعك�ض  اأن 
وعراقة وتقدير اأهل ال�سارقة للعلم واملعرفة كونها تنطلق من 

الإمارة البا�سمة.
وقال الدكتور خالد اأبو�سن م�سوؤول �سوؤون املكتبات باجلامعة 
ت��ت��وف��ر امل��ك��ت��ب��ة ع��ل��ى جم��م��وع��ات ك��ب��رية م���ن اأم���ه���ات الكتب 

وجمالت  العربية  وال��ل��غ��ة  الإ���س��الم��ي��ة  ال�سريعة  جم��ايل  يف 
والثقافة  وال��ق��ان��ون  الت�����س��ال  النف�ض وع��ل��وم  ال��رتب��ي��ة وع��ل��م 
واملجموعة  التاريخية  الكتب  جانب  اىل  والعامة  الإ�سالمية 
الكاملة ل�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة يف التاريخ واجلغرافيا 

والثقافة .
واأ�سار اىل ان املكتبة تقوم بخدمة جمتمع اجلامعة الأكادميي 
وال��ع��ل��م��ي ع��رب ت��وف��ري خ��دم��ات امل���راج���ع وال��ب��ح��ث والط����الع 
والإع�����ارة والإن���رتن���ت وال���دوري���ات وخ��دم��ات ال��ب��ث النتقائي 
والباحثني  الطالب  من  م�ستفيديها  اىل  اجلارية  والإح��اط��ة 
من داخل وخارج الدولة من خمتلف التخ�س�سات التي ت�سمها 
الفهر�سة  ت�سمل  متخ�س�سة  اأق�ساما  املكتبة  وت�سم  املكتبة 

والت�سنيف والتزويد والإعارة واخلدمة املرجعية.
وتغطي حمتويات املكتبة باأنواعها املختلفة من املراجع والكتب 
والدوريات واملجالت واملواد الأكادميية يف خمتلف التخ�س�سات 
ك�سريك  التعليمية  العملية  يف  وت�سهم  اجلامعة  ت�سمها  التي 
لالأ�ستاذ اجلامعي وداعم للعملية التدري�سية اىل جانب تغذية 
العلمي وتلبية ما يحتاجونه من  مهارات الطالب يف البحث 

املعارف والعلوم.
و�سم الت�سميم العام للمكتبة م�ساحاٍت وا�سعة وتاأثيثاً ع�سرياً 

دور  عمارة  لهند�سة  العاملية  املتطلبات  مع  يتوافق  مبا  حديثاً 
العلم مما ي�ساعد على ال�ستفادة من امل�ساحات وتوفري البيئة 
من  لال�ستفادة  املكتب  ومرتادي  للدار�سني  واملريحة  املنا�سبة 

خدماتها.
وتقدم املكتبة خدماتها اىل الطلبة و�سط اهتماٍم متعاظٍم بهم 
من داخل وخارج اجلامعة وللباحثني من خمتلف دول العامل 
الثقافات  خمتلف  وت�سم  عاملية  نف�سها  اجلامعة  لأن  ن�سبًة 
اليومي على  املكتبة طوال �ساعات دوامها  واجلن�سيات وتعمل 
ا�ستف�ساراتهم  كافة  على  والإجابة  لروادها  اخلدمات  تقدمي 
املعلوماتية  حاجاتهم  وتلبية  مقرتحاتهم  اىل  وال���س��ت��م��اع 
املكتبة  اأ�سدقاء  جمموعات  اجلامعة  اأن�ساأت  حيث  والعلمية 
بوك  في�ض  مثل  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  وتواجدت 
اإدارة  م��ن  وع��ي��اً  وذل���ك  فيه  اليومي  ال��ت��واج��د  على  وحر�ست 
الطلبة  جمتمعات  يف  الرقمية  بالتحولت  واملكتبة  اجلامعة 
وا���س��ت��خ��دام��ه��م امل��ت��زاي��د ل��ل��ب��ي��ئ��ات الف��رتا���س��ي��ة ع��ل��ى �سبكة 
الإنرتنت وتوا�سلهم الكبري واليومي عرب ح�سابات التوا�سل 

الجتماعي.
من  للطلبة  وتوجهها  ا�ستقطابها  يف  اجلامعة  لتفرد  ون�سبة 
العربية  اللغة  بغري  الناطقني  غري  من  العامل  دول  خمتلف 

تتوفر  وغريها  والفرن�سية  الإجنليزية  اللغات  متحدثي  من 
تتناول  كتب  اإل��ك��رتون��ي��اً  خدماتها  ك��اف��ة  ت��ق��دم  ال��ت��ي  باملكتبة 
ودولة  ال�سارقة  ب��اإم��ارة  اخلا�سة  العامة  الثقافة  مو�سوعات 
الثقافة  املتحدة ب�سكل عام اىل جانب كتب  العربية  الإم��ارات 
املكتبة  ك��م��ا حت��ر���ض  وال�����س��ع��ر  وال���رواي���ة  والأدب  الإ���س��الم��ي��ة 
العربية  اللغتني  يف  املبتدئني  تعني  التي  الكتب  توفري  على 

والإجنليزية وتعمل على دعم تعلمهم ب�سرعة.
من  متميزة  جم��م��وع��ات  القا�سمية  اجل��ام��ع��ة  مكتبة  وت�سم 
ال�سريعة  علوم  يف  ن�سخًة   33097 ت�سمل  وامل��راج��ع  الكتب 
علوم  خمتلف  يف  ن�سخًة  و11171  الإ�سالمية  وال��درا���س��ات 
واإدارة  القت�ساد  بعلوم  تتعلق  ن�سخة  و1895  العربية  اللغة 
و779  الإ�سالمية  واحل�سارة  التاريخ  يف  و6691  الأعمال 
ن�سخًة من كتب الإدارة و4119 ن�سخًة يف الرتبية والتعليم 
و8016  املتنوعة  بتخ�س�ساته  الإع����الم  يف  ن�سخًة  و790 

ن�سخًة يف القانون.
اأبو�سن  خالد  الدكتور  ق��ال  للمكتبة  الأخ���رى  الأن�سطة  وع��ن 
من  العديد  تنظيم  على  القا�سمية  اجلامعة  مكتبة  حتر�ض 
يتم  حيث  العامة  الثقافية  ر�سالتها  �سمن  وذل��ك  الأن�سطة 
تنظيم م�سابقات لتلخي�ض الكتب مثل م�سابقة تلخي�ض كتاب 

حتفيز  بهدف  ال�سارقة”  حاكم  ال�سمو  ل�ساحب  ال��ذات  �سرد 
العلمية  وال��ق��راءة  ع��ام  ب�سكل  ال��ق��راءة  على  الطلبة  وت�سجيع 
طلبة  اإليها  يحتاج  والتي  التلخي�ض  م��ه��ارات  تعلمهم  والتي 
عدد  وت��ق��دمي  تنظيم  على  املكتبة  تعمل  كما  ال��ع��ايل  التعليم 
من املحا�سرات يف املو�سوعات العامة والتي يقدمه نخبة من 

العلماء يف املجالت املختلفة .
���س��امل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة القا�سمية اىل  ول��ف��ت ال��دك��ت��ور ر���س��اد 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ع���دد من  ال��ق��ا���س��م��ي��ة  اإدارة م��ك��ت��ب��ة اجل��ام��ع��ة  ان 
لإدارة  املتكاملة  النظم  تطبيق  مثل  امل�ستقبلية  امل�����س��روع��ات 
املكتبات ونظم املكتبات الرقمية وذلك ملزيد من التطور لإدارة 
اآخر  ومتابعًة  والبحث  والأر�سفة  والت�سنيف  احلفظ  عمليات 
امل�ستجدات يف علوم املكتبات مما يعمل على تقدمي مزيد من 

الفوائد والت�سهيالت خلدمة طلبة العلم والبحث العلمي.
لكتب  مل��رك��ز متخ�س�ض  ال��رتت��ي��ب  ع��ل��ى  امل��ك��ت��ب��ة  ت��ع��م��ل  ك��م��ا 
الأطفال حيث �سملت اإه��داءات �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
وال��ت��ي تدخل �سمن نطاقات  الأط��ف��ال  م��ن كتب  ع��ددا كبريا 
كمدينة  ال�سارقة  اإم���ارة  منظومة  �سمن  بالأطفال  الهتمام 
وعلوم  تخ�س�سات  طلبة  ج��ان��ب  اىل  للطفل  �سديقة  عاملية 

الرتبية وعلم النف�ض.

جنحت مبادرة “ األف عنوان وعنوان “ التي اأطلقها 
يف  املا�سي  “ نوفمرب  ح��دود  ب��ال  “ ثقافة  م�سروع 
والثقايف  الفكري  الإنتاج  وتعزيز  الن�سر  دفع عجلة 

يف دولة الإمارات .
 1001 اإ���س��دار  اإىل  ال�ساعية  امل��ب��ادرة  وا�ستطاعت 
خالل  العربية  باللغة  اأوىل  طبعة  اإم��ارات��ي  ك��ت��اب 
اإىل  2016 و2017 - حتى الآن الو�سول  عامي 
الإ�سدارات  ع��دد  اإج��م��ايل  م��ن  امل��ائ��ة  80 يف  ن�سبة 

التي ت�سعى اإىل ن�سرها.
ول��ت��ح��ق��ي��ق ال���ه���دف حت��ر���ض امل���ب���ادرة ع��ق��ب اإجن���از 
طباعة كل دفعة جديدة من الإ�سدارات على تقدمي 
القراء  ت��ع��ري��ف  ب��ه��دف  منها  ملجموعة  ملخ�سات 

بجديد “ األف عنوان وعنوان » .
ا�ست�سراف  “مو�سوعة  الإ���س��دارات  اأب��رز ه��ذه  وم��ن 
علم  يف  الإم����ارات����ي  واخل��ب��ري  ل��ل��ك��ات��ب  امل�ستقبل” 
امل�ستقبليات �سليمان الكعبي الذي ي�سعى من خالل 
والدرا�سات  للبحوث  ال��رتوي��ج  اإىل  املو�سوعة  ه��ذه 
تفتقد  وق���ت  يف  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  يف  ال�ست�سرافية 
التي  املرجعية  الكتب  من  النوع  لهذا  فيه  املنطقة 
بال�ست�سراف  اخل��ا���س��ة  امل�����س��ط��ل��ح��ات  اأه����م  جت��م��ع 
وتكمن اأهميتها يف اأنها جتمع بني دفتيها اأكرث من 
150 م�سطلحاً من اأهم امل�سطلحات يف جمال علم 
اأبجدياً  وترتيبها  تبويبها  مت  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
لتكون عوناً للمرتجم اأو الباحث وتعترب املو�سوعة 
مبثابة دليل مرجعي ي�سهم ب�سكل فاعل يف تي�سري 
لت�سبح  ال�ست�سرافية  املجالت  الكتابة يف  وتب�سيط 
مفهومة للجميع ل �سيما فيما ن�سهده من تغري يف 

امل�سطلحات.
اإىل  احل���اج���ة  اأن  م��و���س��وع��ت��ه  ال��ك��ع��ب��ي يف  وي����وؤك����د 
الدرا�سات امل�ستقبلية اأ�سبحت من ال�سرورات امللحة 
املو�سوعة  تكون  اأن  اإىل  ويتطلع  احل��ايل  يف ع�سرنا 

امل�سطلحات  بناء منظومة من  اأ�سا�ساً م�ستقبلياً يف 
اخلا�سة بعلوم ال�ست�سراف تعني املرتجم والباحث 

واملتلقي .

الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  يف  واملدربة  املحا�سرة  وتقدم 
 27“ موؤلفها  يف  فريحات  ب�سمة  ال���ذات  وتطوير 
دار  ال�سادر عن  الذات”  وتطوير  احلياة  ر�سالة يف 

وتنمية  احلياة  يف  جتربتها  والتوزيع  للن�سر  م��داد 
احلا�سلة  ف��ري��ح��ات  ع��ق��دت  حيث  الب�سرية  امل����وارد 
الب�سرية  امل�����وارد  اإدارة  يف  امل��اج�����س��ت��ري  درج����ة  ع��ل��ى 

الأ�سرتالية  ولونغونغ  جامعة  من  ال�سرتاتيجية 
مل��دراء وم�سوؤولني وح��ازت يف  ال���دورات  العديد من 
اأف�سل  م�سابقة  يف  الأول  املركز  على   2015 العام 

م�ستوى  على  ال��ق��ي��ادة  ن���وادي  يف  ارجت���ايل  خطيب 
والأردن  والبحرين  والكويت وعمان  الإم��ارات  دول 

ولبنان.
وت�سري فريحات اإىل اأن حتقيق النجاح والإجنازات 
.وُيعترب  الإرادة  وق���وة  ال��ع��زم  م��ن  م��زي��داً  يتطلب 
امل��وؤل��ف��ة على امل�ستويني  م��ن جن��اح  ال��ك��ت��اب م��زي��ج��اً 

ال�سخ�سي واملهني.
وا���س��ت��ن��دت ف��ري��ح��ات يف اإجن��ازه��ا ل��ه��ذا العمل على 
تراث املنطقة وعلى قيم الدين الإ�سالمي احلنيف 
ق�س�ض  من  الكثري  الكتاب  ه��ذا  يف  القارئ  يجد  اإذ 

النجاح امللهمة والتجارب املفيدة .
ويف جمال املوؤلفات التاريخية اأ�سدرت “األف عنوان 
اخلليج  دول  وج��غ��راف��ي��ة  “تاريخ  ك��ت��اب  وعنوان” 
العربي” للكاتب حممد �سقر احلفيتي ال�سادر عن 
دار ال�سقر للن�سر والتوزيع ويت�سمن �سبعة ف�سول 
وامل��ع��ل��وم��ات حول  ب��ال��ك��ث��ري م��ن احل��ق��ائ��ق  حتت�سد 

جغرافية وتاريخ دول جمل�ض التعاون اخلليجي.
ويف كتاب قوة الكلمة “رحلة البطل املتاأتئ” ال�سادر 
والروائي  الكاتب  ي�سرد  العربي  القارئ  مركز  عن 
ال�سعودي حممد القحطاين بطل العامل يف الإلقاء 
واخلطابة لعام 2015 م�سكلته مع التاأتاأة والتلعثم 
يف احلديث وحتويله من حتٍد اإىل فر�سة من خالل 
اخلطباء  م��ن  اأ���س��ب��ح  حتى  معاجلتها  على  العمل 

الذين ي�سار اإليهم بالبنان على امل�ستوى العاملي.
�سّيق  روائ��ي  باأ�سلوب  ُكتب  ال��ذي  الكتاب  ويت�سمن 
21 ف�ساًل ق�سمت اإىل جزاأين الأول يتناول املراحل 
ال��درا���س��ي��ة ال��ت��ي م��ر ب��ه��ا امل���وؤل���ف وال���ث���اين يتناول 
العاملية  اخلطابة  م�سابقة  مناف�سات  يف  م�ساركته 
لعام 2015 التي اأقيمت يف ل�ض فيغا�ض بالوليات 
ال���ع���امل لالإلقاء  ب��ط��ل  ل��ق��ب  ن��ي��ل��ه  امل��ت��ح��دة ح��ت��ى 

واخلطابة.

الكتاب وعلى الدعم الالحمدود من �شاحب  الكبري والالحمدود اىل  ال�شارقة  القا�شمية �شاهدة على انحياز  تقف مكتبة اجلامعة 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ض الأعلى حاكم ال�شارقة رئي�ض اجلامعة القا�شمية للمعرفة والتعليم، 

وقبلهما الكتاب وهو حجر الزاوية يف العملية الرتبوية والتقدم والتطور.
ويثمن الأ�شتاذ الدكتور ر�شاد �شامل مدير اجلامعة القا�شمية يف ت�شريحات خا�شة للمكتب الإعالمي حلكومة ال�شارقة دور �شاحب 
ال�شمو حاكم ال�شارقة يف تقدير العلماء ودعم العلم ، قائال: عندما نتحدث عن مكتبة اجلامعة القا�شمية نقول العامل باأجمعه ثّمن 
تب باختيار ال�شارقة عا�شمة عاملية للكتاب  جهود �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة راعي النه�شة التعليمية وكاِتب ونا�ِشر وُمهِدي الكُّ
2019 هذا الختيار الذي اأ�شعدنا جميعًا وهو ما ميثل تتويجًا لتاأريٍخ طويل وعريق من م�شادقة الكتاب ومعرفة فوائد العلم والعمل 
املوؤ�ش�شات احلكومية  لكل بيت ويف كل  ال�شارقة وفّرت مكتبة  اأن  اأبلغ من ذلك  القراءة ولي�ض  واإهدائه واحلّث على  عليه وتوزيعه 
تتواجد املكتبات .. هذا اجلهد غري امل�شبوق يف خدمة الكتاب ل يوجد له مثيل وبالتاأكيد ينطلق من حب كبري للقراءة والطالع 

والدرا�شة وهو ديدن م�شروع ال�شارقة الثقايف، الذي اأ�شبح عامليًا وبكل جدارة .

مكتبة اجلامعة القا�ضمية .. نقطة �ضوء حتمل ب�ضمة ال�ضارقة اىل العامل

ثقافة وفن�ن
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فــن اأجــنبـي

احلرب زمن  يف  بطولة   Megan Leavey

يحمل فيلم Megan Leavey ا�سم امراأة 
من  كلبها  مب�ساعدة  ال��ع��راق  يف  اجل��ن��ود  حمت 
وح���دة اك��ت�����س��اف امل��ت��ف��ج��رات، ال��ع��ري��ف ريك�ض. 
اأنها  اإل  ت��دور حول احل��رب،  اأن ق�سته  �سحيح 
الب�سر  ب��ني  ال��راب��ط  على  تفا�سيلها  يف  ت��رّك��ز 

واحليوانات.
 ت�����ت�����وىل اإخ��������������راج ه��������ذا ال����ع����م����ل خم���رج���ة 
Blackfish غابريال كوبرثوايت، علماً باأنه 
النجمة  فيه  وت�سارك  لها،  �سينمائي  فيلم  اأول 
كيت مارا، التي تاأثرت كثرياً بدفاع كوبرثوايت 
 Sea ع���ن احل���ي���وان���ات يف ال��ف��ي��ل��م ال��وث��ائ��ق��ي

.World
اإذاً، ي�سّلط Megan Leavey ال�سوء على 
العالقة بني عنا�سر وحدة الكالب والأ�سخا�ض 
عن  الفيلم  ل  فيتحوَّ توجيهها،  يتولون  الذين 
احلرب اإىل ق�سة عن رابط عاطفي يولد حتت 
النريان ل عن الظروف التي قادت اإىل اأحداث 

مماثلة.
من  للهرب  البحرية  يف  )م���ارا(  ليفي  تتطوع 
حياتها التي و�سلت اإىل حائط م�سدود. وهناك 

ه����دف حل��ي��ات��ه��ا ورف���ي���ق لدربها:  ع��ل��ى  ت��ع��رث 
ريك�ض. 

وملا كانت جندية تتوىل توجيه كلب من فرقة 
ال�������س���راع يف  ال���ع���راق خ����الل ذروة  ال���ك���الب يف 
مطلع العقد املا�سي، فت�سطر اإىل العمل على 
اجلبهة حتى قبل اأن ُي�سمح للن�ساء بامل�ساركة يف 

القتال.
 وتنجح كوبرثوايت يف ت�سوير �سعور النزعاج 
ال�����س��ق��ي��م وال����رع����ب امل��خ��ي��ف ال�����ذي ي���ول���د مع 
دخولك منطقة جتهلها وقد تدو�ض فيها على 

قنابل مزروعة يف كل مكان. 
تتعّر�ض ليفي لإ�سابة يف احلرب، فُتمنح و�سام 
القلب الأرجواين وتغادر �سالح البحرية. اإل اأن 
انف�سالها عن ريك�ض،  اإىل  ت��وؤدي  هذه اخلطوة 
اإىل احل��رب. وهكذا، تبداأ  الذي ُير�َسل جم��دداً 

ن�ساًل لت�ستعيد �سديقها العزيز.

دوافع ال�شخ�شيات
 ،2001 ع��ام  ت��ب��داأ  الفيلم  اأح���داث  اأن  �سحيح 
اإل اأنه ل ياأتي على ذكر هجمات 11 �سبتمرب. 

يف امل��ق��اب��ل، ي��رّك��ز ال��ك��ّت��اب باميال غ���راي، واآين 
بني  ال��دواف��ع  على  لوف�ستيدت  وتيم  مومولو، 
على  م�سلطة  الأ����س���واء  مبقني  ال�سخ�سيات، 

جتربة ميغان مع ريك�ض. 
ف�����س��اًل ع��ن ذل����ك، ن��الح��ظ حم����وراً اآخ����ر غري 
اأج���زاء  دائ���م احل�����س��ور يف خمتلف  اإمن���ا  معلن 

الفيلم: ا�سطرابات ال�سحة العقلية. 
ل نعلم ما اإذا كانت ميغان واجهت حقاً �سراعاً 
مماثاًل، اإل اأنه يظّل م�سكلة ُيبتلى بها كثري من 

املحاربني ال�سابقني. 
ويف هذا الفيلم، توّلد حتديات ال�سحة العقلية 
جتعلها  ميغان:  ق�سة  يف  م��وؤث��راً  تفاعاًل  ه��ذه 
ال�سدمة  ز  وت���ع���زِّ ع يف اجل��ي�����ض،  ت��ت��ط��وَّ ك��اآب��ت��ه��ا 
ع��الق��ت��ه��ا ب��ري��ك�����ض، وي��دف��ع��ه��ا ح��زن��ه��ا م���ا بعد 

احلرب اإىل التحرك ل�سرتجاعه.
�سحيح اأن هذا املحور يتفاعل حتت ال�سطح، اإل 
اأكرث  تبدو �سريحة  ُت��ربزه  التي  احل���وارات  اأن 

من الالزم. 
اأدوات جيدة يف  ل  ل �سك يف اأن احليوانات ت�سكِّ
التعبري  ت�ستطيع  ال�سخ�سيات  كانت  ملا  الن�ض، 

عن م�ساعرها نيابة عنها، فاإنها ل تعّد اأ�سلوب 
الكتاب الأكرث اإتقاناً وفاعلية.

حلظات درامية غري مبالغ فيها
اللحظات  اإىل  كمخرجة  كوبرثوايت  متيل  ل 
اللحظات  هذه  اإن  حتى  فيها،  املبالغ  الدرامية 
اأعمالها.  يف  مفاجئة  ب�سرعة  غ��ال��ب��اً  تنق�سي 
اإىل  اأح��ي��ان��اً  ي����وؤدي  الأ���س��ل��وب  ه���ذا  اأن  �سحيح 
و�سطحيًة  ناق�سًة  تبدو  رمب��ا  �سخ�سية  دواف��ع 
اأنه ُيعترب منع�ساً يف هذا النوع  اإىل حد ما، اإل 
 Megan Leavey اأن  الأعمال. فمع  من 
ي���دور ح���ول ب��ط��ول��ة يف زم���ن احل����رب، ف��اإن��ه ل 
التي  ال�سافية  الوطنية  عن  فيلم  اإىل  ل  يتحوَّ

تفي�ض بامل�ساعر.
ال��ع��ك�����ض، ي��ب��دو درام����ا حميمة ع��ن رحلة  ع��ل��ى 
���س��خ�����س��ي��ة وق�������س���ة ع����ن احل�����ب وال�������س���داق���ة 
احلقيقيني: كيف يدفعك الدفاع عن الآخرين 
هذه  اأن  يف  �سك  ول  نف�سك.  ع��ن  ال��دف��اع  اإىل 
دوماً  وتبقى  وم��ك��ان  زم��ان  ك��ل  يف  ت�سح  العرب 

م�سدر اإلهام.

املغني �ضريان يعود للظهور على 
مواقع التوا�ضل 

اإد  ال��ربي��ط��اين  الأغ���اين  املغني وم��وؤل��ف  ع���ادت �سفحة 
بعد  الجتماعي  التوا�سل  موقع  علي  للظهور  �سريان 
ان�سحب  باأنه  اأث��ار تكهنات  اختفائها لفرتة وجيزة مما 
من مواقع التوا�سل الجتماعي بعد ردود فعل متفاوتة 

على ظهوره لفرتة ق�سرية يف م�سل�سل تلفزيوين. 
واختفت على ما يبدو �سفحة �سريان على تويرت يوم 
كامل و عادت للظهور يف اليوم التايل ولكن كثريا من 
ُحذفت.  تغريدة  األ��ف   30 عددها  يبلغ  التي  تغريداته 
ويتباهى �سريان باأن عدد متابعيه يبلغ 14 مليونا. ومل 

يرد ممثل ل�سريان على طلبات للتعليق.
اإىل ان�ستجرام ون�سر �سورة قطة و�سورة  وجلاأ �سريان 
من م�سل�سل )جيم اوف ذا ثرونز(. ون�سر �سريان اأي�سا 
يف  فيه  ظهر  ال���ذي  للم�سهد  م�����س��ورا  ومقطعا  ���س��ورا 

امل�سل�سل.
وقوبل ظهوره يف امل�سل�سل بردود فعل متفاوتة من قبل 
متابعي امل�سل�سل. وانتقد كثريون دوره بو�سفه تافها يف 

م�سل�سل ل ي�ستعني عادة بامل�ساهري.
الوليات  يف  القوائم  )ديفايد(  �سريان  األ��ب��وم  وت�سدر 
املتحدة هذا العام وقد كان �سريان )26 عاما( �سريحا 
وق���ال ل�سحيفة  ت��وي��رت  م��وق��ع  م��ن  ا�ستيائه  اإع���الن  يف 
اأن  �سوى  لي�ض  الأم��ر  اإن  ال�سهر  هذا  الربيطانية  �سن 
اأ�سخا�سا يقولون كالما �سيئا واإنه توقف عن ا�ستخدام 

تويرت ب�سكل منتظم.

الرتكية ن�ضليهان اأتاغول
 تعي�ش يف �ضارع احلب!

اأعربت الفنانة الرتكية ن�سليهان 
ال�سعادة  ح����ال����ة  ع����ن  اأت������اغ������ول 
مع  تعي�سها  ال��ت��ي  والرومان�سية 
دوغلو  ق���ادي���ر  ال��ن��ج��م  زوج����ه����ا، 
ن�سليهان  خم��ت��ل��ف��ة.  ب��ط��ري��ق��ة 
ن�سرت �سورة لها بخلفية م�سيئة 
على  ح�سابها  ع��رب  ق���وي،  ب�سكل 
الجتماعي،  ال���ت���وا����س���ل  م���وق���ع 
وكتبت معلقة عليها: )هي تعي�ض 
اللقطة  وه���ي  احل����ب(،  ���س��ارع  يف 
اأك���رث من  اإع��ج��اب  ال��ت��ي ح�سدت 
ربع مليون من متابعيها يف وقت 

قيا�سي. 
ُيذكر اأن ن�سليهان اأتاغول احتفلت 
بعد  دوغ��ل��و  ق��ادي��ر  على  بزفافها 
ق�سة حب قوية يف يوليو 2016 
بحفل اأ�سطوري ح�سره اأملع جنوم 

الدراما الرتكية.
الدرامية  ن�سليهان  اأع��م��ال  اآخ���ر 
الذي  اأعمى(  )حب  م�سل�سل  كان 
النجم  اأم���ام  بطولته  يف  ���س��ارك��ت 
الرتكي بوراك اأوزجفيت ال�سهري 

ب�)بايل بيك(.

ليفي(  )ميغان   Megan Leavey ي��روي 
ق�شة حقيقية، ول �شّك يف اأنه فيلم فريد عن 
وعالقة  وت�شحية،  بطولة،  يتناول  احل��رب. 
ن�شاأت يف �شاحة القتال. لكن هذا العمل يتميَّز 
باأن الرواية التي ي�شردها �شخ�شيٌة جدًا، وذلك 
ي�شيب  كافة.  ال�شيا�شية  الع��ت��ب��ارات  يلغي 
اجلنود،  على  برتكيزه   Megan Leavey
ق�ش�شهم  دومًا  نرى  ل  الذين  اجلنود  خ�شو�شًا 

على ال�شا�شة: الن�شاء والكالب.
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حتذير من و�ضع معجون الأ�ضنان والثلج على احلروق
يلجاأ البع�ض اإىل ا�ستخدام و�سفات معينة يف عالج احلروق كو�سع معجون 
ُروا من تلك  الأ�سنان ومكعبات الثلج لتهدئة الأمل، اإل اأن اأطباء اجللدية َحذَّ
الو�سفات. وحذر الدكتور هاين الناظر ا�ْست�َساري الأمرا�ض اجللدية، من 
الثلج مكان جروح احل��روق. ون�سح  اأو مكعبات  “معجون الأ�سنان”،  و�سع 
الناظر، ب�سرورة و�سع مكان احلرق يف تيار �سريع من ماء احلنفية العادي 
وملدة 10 دقائق كحد اأدنى، ُم�ِسرَياً اإىل �سرورة جتفيف مكان احلرق بقطعة 

قما�ض من القطن برفق �سديد، ودهن اجللد بكرميات احلروق املعروفة.
اأبرزها املوبايل والقهوة

عادات تطري النوم من عينك وت�ضر ب�ضحتك
من املعروف اأن النوم يعزز ال�سحة العامة جل�سم الإن�سان ويح�سن من ذاكرته، 
كما مينع الت�سنجات التى حتدث ب�سكل مفاجئ والتى يكون �سببها الأ�سا�سى 
�ساعات  وت��اأخ��ري  اخلاطئة  النوم  ع��ادات  اأن  كما  باجل�سم،  الأوك�سجني  نق�ض 
الإن�����س��ان، وه��ن��اك عادات  ي��وؤث��ر على �سحة  الليل  ال��ن��وم لأوق���ات متاأخرة م��ن 
التى توؤثر على النوم ال�سليم   ، "alaskasleep " يجب جتنبها وفقا ملوقع

وميكنها منع النوم.

الع�ساء بعد  القهوة  �سرب   1-
الطاقة،  وم�سروبات  الغازية،  وامل�سروبات  وال�سوكولتة  ال�ساى  فى  الكافيني 
متنع النوم ب�سورة كبرية لأنها تعمل على حتفيز املخ ليبقيه م�ستيقظا لأوقات 
اأن  النوم، ميكن  �ساعات من   3 فى غ�سون  توؤخذ  عندما  الليل.  متاأخرة من 

جتعل من ال�سعب الذهاب اإىل النوم.

ليال الإنرتنت  ت�سفح   2-
"ال�سوء  ولكن  للنوم،  �سيئا  يكون  اأن  ميكن  الليل  ف��ى  ا�سطناعى  �سوء  اأى 
اأي�سا،  للغاية  �سيئة  الكمبيوتر  واأجهزة  الذكية  الهواتف  الأزرق" ال�سادر من 
اإغالق ال�سا�سات ال�ساطعة من 2-3 �ساعات قبل النوم لتجهيز ج�سمك للنوم.

قيلولة اأخذ   3-
ل�ساعات  ال�سخ�ض  ا�ستيقاظ  على  يعمل  م�ساء   3 ال�ساعة  بعد  قيلولة  اأخ��ذ 

متاأخرة من الليل ومينع النوم مبكرا، ميكن اأخذ قليولة.

النوم قبل  الطعام  تناول   4-
متثل الوجبة الكبرية اأو الوجبة اخلفيفة قبل النوم عبئا على عملية التمثيل 
ل  لكنه  الكوابي�ض،  وحتى  اله�سم  ع�سر  اإىل  ت��وؤدى  اأن  ميكن  والتى  الغذائى، 

يوؤثر على اجلميع بنف�ض الطريقة.

الدافئة الغرفة  حرارة  درجة  جتنب   5-
يجب اأن تكون غرفة النوم اخلا�سة بك اأكرث برودة قليال من بقية منزلك، لأن 
درجة حرارة اجل�سم تبداأ بالرتاجع ب�سكل طبيعى، وجود غرفة باردة ي�ساعد 

على ت�سهيل هذه العملية، اأما النوم فى غرفة �ساخنة جدا ميكن منع ذلك.

والتبيني؟  البيان  �شاحب  • من 
هو ابو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ وهو من ائمة الدب العبا�سي 
واملعرفة يف  العلوم  اطلع على جميع  بالب�سرة،  العربي ولد وتويف  بل 
ع�سره، كان ثاقب الب�سرية - متزن العقل - دقيق التعليل - حر الفكر، 
البيان والتبيني  ا�سهر موؤلفاته  العلم والدب ومن  فجاءة كتبه تلقن 

والبخالء.  
؟ �شقط  ومتى  الفرن�شية  ال�شجون  ا�شهر  هو  • ما 

اأ�سهر �سجون فرن�سا هو �سجن البا�ستيل وقد �سقط يف الرابع ع�سر من 
يوليو عام 1880 وهذا اليوم يعترب عيدا قوميا يف فرن�سا. 

الليزر؟ خمرتع  هو  • من 
خمرتع الليزر هو الدكتور يثودوره ماميان

املادة الكيماوية املوجودة يف اخل�سب  • اأن م�سامري احلديد ل ت�سلح يف تثبيت خ�سب البلوط وذلك ب�سبب 
والتي تت�سبب يف �سداأ امل�سامري.

 • اأن كلمة )ملاذا( يف الإجنليزية لي�ست فقط اأداة ا�ستفهام بل هي ا�سم لنوع من اأنواع البقر.
اأ�سجار الغابات . يختبئ يف غطاء ثخني من النباتات  • اأن احليوان امل�سمى بالك�سالن وهو حيوان يقيم يف 

حتى ل يظهر منه �سوى راأ�سه.
من  روؤيتها  ميكن  والتي  الإن�سان  �سنعها  التي  القليلة  الأ�سياء  من  واحد  هو  العظيم  ال�سني  �سور  • ان 

على �سطح القمر.
النجوم  ترى  و�سوف  النهار  و�سح  يف  بئر  قاع  اإىل  انظر  النهار   ،  يف  واأن��ت  النجوم  روؤي��ة  باإمكانك  اأنه   •

املتالألئة.
 • هل تعلم اأن اأول معركة بحرية اإ�سالمية هي )ذات ال�سواري ( التي وقعت يف البحر املتو�سط بني امل�سلمني 

و البيزنطيني يف عهد عثمان بن عفان �سنة 34ه� و انت�سر فيها امل�سلمون. 
2 ( وك��ان ذلك يف �سبتمرب   � اإىل �سطح القمر هي املركبة الرو�سية ) لونا  اأول مركبة ت�سل  اأن  • هل تعلم   

1959م. 
 ( املركبة  الرو�سي على منت   ) ي��وري جاجارين   ( الف�ساء اخلارجي هو  اإىل  اأول من �سعد  اأن  • هل تعلم   

افو�ستيك(. 
• هل تعلم اأن التم�ساح الأمريكي و التم�ساح الإفريقي وفر�ض البحر تق�سي فرتات نومها يف الوقت الذي 

تطفوا فيه على املاء خ�سو�ساً عندما يكون املاء دافئاً وهي حتب اأن ت�سند روؤو�سها اإىل ظهور زمالئها.

ال�صبي الكاذب
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فوائد اليمون
الدكتور  اأو�����س����ح 
اخلطيب،  اأح���م���د 
التغذية  اأخ�سائي 
وعالج  العالجية 
ال�سمنة والنحافة، 
القاهرة،  ج��ام��ع��ة 
ال�����ل�����ي�����م�����ون  اأن 
ي������ح������ت������وي ع���ل���ى 
ن�����س��ب��ة ع��ال��ي��ة من 
  C ف�������ي�������ت�������ام�������ني
وحام�ض الفوليك 
وال�����ب�����ت�����ا������س�����ي�����وم، 
وغ�����������ريه�����������ا م����ن 

الأمالح املفيدة لل�سحة والوقاية من الأمرا�ض.
وعن فوائد الليمون قال الدكتور اأحمد، يفيد تناول الليمون كم�سروب دافئ 
اأو اإ�سافة ع�سري الليمون لوجبات مثل طبق ال�سلطة وال�سوربة وغريها يف 

وقاية اجل�سم من الإ�سابة بالعديد من الأمرا�ض، وتقوية مناعة اجل�سم.
يجعل  م��ا  لل�سخ�ض  الع�سبي  اجل��ه��از  تهدئة  يف  الليمون  ت��ن��اول  وي�ساهم 
تناوله مفيدا لالأ�سخا�ض الذين يعانون من القلق والتوتر وال�سطرابات 

الع�سبية والنفعال، كمهدئ طبيعي للجهاز الع�سبي.

ذاتها،  ح��د  يف  فقط  لي�ض  املقايي�ض  بكل  خ��ط��رية  ح��ال��ة  ه��و  ال�سغط  ارت��ف��اع 
ولكن ب�سبب امل�ساعفات التي ترتتب عليها من اأمرا�ض قلب و�سرايني، وقد 
"بولد �سكاي" اأ�سواأ الأ�سياء التي توؤدي اإىل  ذكر تقرير ن�سره املوقع الهندي 

اإ�سابتك بارتفاع �سغط الدم، وتت�سمن الآتي:
امل�سروبات الغازية

اأن  كما  ال��دم،  ارتفاع �سغط  ت�سبب  اأن  التي ميكن  امل�سروبات  واح��دة من  هي 
امل�سروبات الغازية منخف�سة ال�سعرات احلرارية ميكن اأي�سا اأن تزيد من خطر 

ارتفاع �سغط الدم، وميكن ا�ستبدالها بع�سري الليمون بديل �سحي لها.

ملح الطعام
بالقلب  مبا�سرة  ال�سرر  يلحق  ال��ذي  ال�سوديوم  على  الطعام  ملح  يحتوي 
وال�سرايني، وهذا ميكن اأن يزيد ب�سكل وا�سح من �سغط الدم، كما اأنه ي�ساعد 
على احتفاظ اجل�سم باملياه، فتوؤدي لالإ�سابة بارتفاع �سغط الدم، لأنها ت�سع 

تناول  من  احلد  املهم  من  فبالتايل  وال��دم��اغ،  وال�سرايني  الكلى  على  �سغطا 
امللح يف الطعام.

البطاط�ض املقلية
املتو�سطة من  العبوة  بال�سوديوم والدهون، لذا فاإن تناول  فاإنها تكون غنية 
و19  ال�سوديوم  م��ن  ملجم   270 ب��ح��وايل  اجل�سم  مت��د  املقلية  البطاط�ض 
جراما من الدهون، مما يجعلها �سارة جدا حتى عند تناولها بكميات �سغرية، 

فهي واحدة من الأطعمة التي ميكن اأن ت�سبب ارتفاع �سغط الدم.

اللحوم احلمراء
من املواد الغذائية الدهنية التي تكون �سيئة لالأوعية الدموية والقلب، فمن 
الأف�سل جتنب الوجبات ال�سريعة واللحوم احلمراء والأطعمة القائمة على 

ال�سمن املهدرج، التي توؤدي اإىل زيادة م�ستويات �سغط الدم.

احذرها  .. �ضغطك  ترفع  اأطعمة   4

الأرجنتينيان تينور مار�شيلو األفاريز و رادامي�ض يوؤديان عر�شا من اأوبرا »عايدة« جنوب فرن�شا، خالل مهرجان كوريجيز دى اأوراجن.  )ا ف ب(

كان لدى احدى الأ�سر �سبي طيب القلب وحلو الكالم وح�سن الوجه لكنه كذاب كان الكذب كاأمنا ولد معه لذا 
كانت هذه ال�سفه غري احلميدة �سيئا موؤملا وقا�سيا على ابيه وامه ودائما كانت ن�سيحتهم له ل تكذب فيق�سم 
انه لن يكذب ثم ين�سى ما اق�سم به ويعود للكذب مرة ثانية وهكذا كانت حياته ت�سري على الكذب فقط حتى 
جاء يوم من ايام اخلريف خرجت الم مع ولدها حمدان ليلتقطوا بع�ض اخل�سر من احلقل ال�سغري الذي 
ميلكونه فراأى حمدان جمموعة كبرية من الطيور حتلق يف ال�سماء مل يكن راآها قبال ف�ساأل امه ما هذه الطيور 
ياامي فكرت الم ب�سرعه وهي تنظر اليها وقالت هذه الطيور احلقيقة دائما تنزل لقريتنا كل عام تبقى ب�سع 
ا�سابيع ثم ترحل ولكن ل ترحل كلها بل يبقى احدها وهو طائر احلقيقة يختفي ويظهر وقتما ي�ساء وبدون ان 
ن�سعر به ويقال انه احيانا ينقلب اإىل �سفدع واحيانا اإىل ع�سفور وديع ول نعرفه و�سط كل هذا وعندما ي�سمع 
احدهم يكذب يعود حلالته كما كان طائرا كبريا ليق�سى على الكذاب مبنقاره الذي ي�سق الراأ�ض ويخرج الل�سان 
من مكانها ليمزقها جزاء كذبها وهكذا �سرتى ان كل الذين يعرفونه ل يكذبون حتى ل يتعر�سون لعقابه فما 

اأق�سى عقابه.
تركته الم وذهبت بعيدا لترتكه وافكاره قليال حتى تعرف ماذا �سيفعل لكنه جرى وراءها وبقى �سامتا ثم �ساألها 

وهل تعرفني �سكل طائر احلقيقة بينهم فقالت ل واخذته وذهبا للبيت ومل ينطق بكلمة طوال الطريق.
جهزت الم الغذاء لياأكل لكنه مل ياأكل وقال ل�ست بجائع ف�سرخت الم وقالت ل تكذب فاأ�سرع وجل�ض للطعام 
لكنه مل يكن ي�ستطع ان ياأكل ب�سهية بل ب�سع لقيمات وقام ذاهبا لغرفته وعلى بابها �ساأل امه: ماما متى يذهب 
اإىل بلده فقالت رمبا نهاية مو�سم اخلريف واحيانا يبقى ملو�سم اخر اهلل اعلم .. �سهور مرت  طائر احلقيقة 
وحمدان ل يكذب خوفا من طائر احلقيقة بعد ذلك اعتاد قول ال�سدق دون اأن ي�سعر وعندما اأخربته امه يوما 

اأنها �سمعت ان طائر احلقيقة رحل قال ب�سعادة ل يهم فاأنا ل اأخاف منه اأنا ل اأكذب ابداً.


