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طفلك يرف�ض الطعام؟ اإليك احلل 
مثال،  كاخل�ضروات  بعينها،  اأطعمة  ت��ن��اول  الأط��ف��ال  بع�ض  يرف�ض 
من  ال�ضغرية  اخل�����ض��روات  قطع  ب��اإخ��راج  ي��ق��وم  بع�ضهم  اأن  ل��درج��ة 
فكيف  اإ���ض��اف��ات.  اأي  ب��دون  فقط  املعكرونة  ت��ن��اول  ويف�ضل  ال��ط��ع��ام، 

يت�ضرف الآباء يف هذه احلالة؟
ولالإجابة على هذا ال�ضوؤال، اأو�ضحت �ضبكة احلياة ال�ضحية الأملانية اأن 
م�ضكلة رف�ض الطعام غالباً ما حتدث يف املرحلة العمرية بني �ضنتني 
و�ضت �ضنوات، موؤكدة اأنه ل يجوز اأبداً ا�ضتبعاد الأطعمة املرفو�ضة من 
التغذية  �ضوء  من  الأطفال  يعاين  ل  كي  لالأطفال،  الغذائي  النظام 

ونق�ض الفيتامينات واملعادن. 
اأن يتحلى الآباء بالهدوء وال�ضرب  اأهمية  و�ضّدد اخلرباء الأملان على 
اإىل  املرفو�ضة  الأطعمة  تقدمي  على  احلر�ض  ينبغي  حيث  واملثابرة، 
ينبغي حت�ضري  ال��غ��ر���ض  ول��ه��ذا  ب�ضكل خم��ت��ل��ف.  الأط���ف���ال جم����دداً 
يف  املرفو�ض  الطعام  تقدمي  ميكن  حيث  خمتلفة،  بطريقة  الطعام 
�ضورة مهرو�ضة اأو مطهوة اأو حممرة اأو يف �ضورة ح�ضاء اأو يف �ضورة 
مع  امل��رف��و���ض  الطعام  م��زج  كما ميكن  ال�����ض��و���ض.   يف  للغم�ض  قطع 
طعام اآخر حمبب لقلب الطفل. ومن احليل الأخرى تقدمي الطعام 
ا�ضتخدام  ميكن  املثال  �ضبيل  فعلى  ال�ضيء؛  بع�ض  اإبداعية  �ضورة  يف 
الطعام لت�ضكيل وجه اأو طائر اأو حيوان اأو دراجة، مما ي�ضجع الطفل 

على تناول الطعام، الذي رف�ضه من قبل. 

هل اجلنب طعام �صحي؟
اأن��ه ميكن تناولها  اإىل جانب  امل��اأك��ولت،  تدخل الأجبان يف كثري من 
اإل��ي��ك م��ا حتتاج  ك��ط��ع��ام رئي�ضي يف الإف���ط���ار وال��وج��ب��ات اخل��ف��ي��ف��ة. 
معرفته عن فوائد اجلنب ال�ضحية، والأ�ضرار املحتملة من الإفراط 

يف اأكلها:
و  اأ  بفيتاميني  اجل�ضم  الألبان  منتجات  ت��زّود  وامل��ع��ادن.  الفيتامينات 
اأهمية  الغذائية  الرتكيبة  ولهذه  والفو�ضفور.  الكال�ضيوم  ومعدين  د 
والأ�ضنان  العظام  و�ضحة  ال��دم  خاليا  وبناء  الإب�ضار  دع��م  يف  كبرية 

ووظائف اجلهاز الع�ضبي.
الربوتني. متتاز الأجبان مبحتواها الغني من الربوتني، وخا�ضة غري 
اأن ترتاوح ح�ضة الربوتني  الغذائية علة  التو�ضيات  الطرية، وحتث 
الإن�ضان  ياأكلها  التي  احل��راري��ة  ال�ضعرات  من  باملائة  و35   10 بني 

يومياً، وتختلف الن�ضبة ح�ضب اجلن�ض ومعّدل الن�ضاط البدين.
الدهون والكول�ضرتول. ميكن اأن حتتوي اجلنب على كمية كبرية من 
الدهون، يف الوقت الذي حتث فيه التو�ضيات الغذائية على األ تزيد 
ح�ضة الدهون عن 30 باملائة من ال�ضعرات احلرارية اليومية. ت�ضبب 
كرثة الدهون ال�ضمنة، واأمرا�ض القلب وامل��رارة، لذلك احر�ض على 
جتاوز  وع��دم  تف�ضله،  ال��ذي  اجلنب  لنوع  الغذائية  البيانات  مراجعة 

احلد الأق�ضى من الدهون والكول�ضرتول املنا�ضب جل�ضمك.
زيادته يف  وت��وؤدي  امللح،  باملائة من   60 ال�ضوديوم  ي�ضكل  ال�ضوديوم. 
كانت لديك  اإذا  ال��دم.  بارتفاع �ضغط  الإ�ضابة  اإىل  با�ضتمرار  الطعام 

م�ضاكل مع ال�ضغط تناول الأنواع منخف�ضة امللح من اجلنب.

�صياح يف�صلون هواتفهم على مناظر البندقية
التاريخية،  البندقية  مدينة  زي���ارة  اإىل  ال�ضياح  م��ن  الكثري  ي�ضعى 
التي تعترب اإحدى اأجمل املدن يف العامل، لال�ضتمتاع بكل حلظة عرب 
التجوال يف اأزقتها، والإبحار يف قواربها املميزة عرب اأقنيتها الكثرية. 

اإل اأن حال هوؤلء ال�ضياح مل يكن كحال غريهم ممن يزورون املدينة 
بهاتفه  منهم  كل  ان�ضغل  اإذ  قواربها،  يف  للتجوال  بفر�ضة  ويحظون 
اأج��ل��ه، وهو  اإىل املدينة م��ن  ال���ذي ج���اوؤوا  ال��ه��دف  النقال وجت��اه��ل��وا 

ال�ضتمتاع مبناظر املدينة الرائعة. 
وقد اأظهر مقطع فيديو ن�ضر على عدة مواقع للتوا�ضل الجتماعي 
قبل اأيام، اأربعة رجل على منت قارب الغوندول الذي ت�ضتهر به مدينة 
البندقية، وهم ينكبون على هواتفهم النقالة ب�ضكل اأزعج عامل القارب 
لها  يا  التايل:  النحو  على  �ضاخراً  بهاتفه وعلق عليه  ال��ذي �ضورهم 
من رحلة رائعة، ال�ضياح �ضعداء جداً، اإنهم ي�ضتمتعون بجمال املدينة، 
ويقّدرونها على نحو مده�ض. لقد التقطوا الكثري من ال�ضور. وقالوا 

باأنهم �ضيعودون مرة اأخراً لزيارة املدينة .
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مقرتح لتوحيد الزي باجلامعات يف م�صر
�ضادت حالة من اجلدل على مواقع التوا�ضل الجتماعي امل�ضرية، بعد اقرتاح 
تقدم به ع�ضو جمل�ض النواب النائب عبد الكرمي زكريا، يفيد بتوحيد زي 
اإزاء  وال�ضيقة.  املقطعة  املالب�ض  بهدف مواجهة مو�ضة  اجلامعات  طالب 
ذلك، انق�ضمت الآراء ب�ضاأن املقرتح بني موؤيد ومعار�ض، حيث راأى البع�ض 
حتكم  التي  والتقاليد  وال��ع��ادات  الأخ���الق  على  للحفاظ  مهم  امل��ق��رتح  اأن 
املجتمع، بينما راأى اآخرون اأن املالب�ض �ضمن احلريات ال�ضخ�ضية للطالب 
التعليم  وزارة  موقف  وح��ول  اجلامعة.  اإدارة  فيها  تتدخل  األ  يجب  التي 
العايل من املقرتح، نفى املتحدث الر�ضمي با�ضم الوزارة عادل عبدالغفار، 
وجود قرار وزاري لتوحيد الزي يف اجلامعات. وقال عبد الغفار ل� اإرم نيوز 
اإن الوزارة اأعطت احلرية لرئي�ض اجلامعة لو�ضع اإطار عام للمالب�ض، مع 
مالب�ضهم  اختيار  يف  والطالبات  للطالب  احل��ري��ة  منح  بالعتبار  الأخ���ذ 

�ضمن املقبول وامل�ضموح به داخل احلرم اجلامعي .
اجلامعات  لروؤ�ضاء  احلق  اأعطت  ال��وزارة  اأّن  اإىل  احلكومي  امل�ضوؤول  واأ�ضار 
 ، اأو غري الالئقة  مبنع دخول الطالبات الالتي يرتدين املالب�ض املقطعة 
لفًتا اإىل اأن املجل�ض الأعلى للجامعات اأ�ضدر قراًرا قبل بدء العام الدرا�ضي 

لتحقيق الن�ضباط وطالب ب�ضبط املظهر العام للجامعات .
العام  بداية  منذ  املنوفية  يف  النوعية  الرتبية  كلية  اأعلنت  فيما  هذا  ياأتي 
دخول  الطالبات  مينع  بالكلية  خا�ض  ق��رار  �ضدور  عن  احل��ايل،  الدرا�ضي 
وق�ضات  ال��الئ��ق،  غ��ري  وال���زي  املقطعة  اجلينز  مبالب�ض  اجلامعي  احل��رم 

ال�ضعر املختلفة وو�ضع م�ضاحيق املاكياج بطريقة مبالغ فيها.
من ناحيته، اأو�ضح �ضاحب املقرتح النائب عبدالكرمي زكريا ل� اإرم نيوز اأنه 
تقدم مب�ضروع قانون للربملان يقرتح من خالله توحيد الزي باجلامعات، 
للحد م��ن ارت����داء امل��الب�����ض امل��خ��ال��ف��ة وغ���ري ال��الئ��ق��ة م��ن بع�ض الطالب 
املجتمع  قيم  تخالف  التي  واملقطعة  ال�ضيقة  املالب�ض  مثل  الطالبات،  اأو 

امل�ضري وعاداته وتقاليده .

مبنى يتحول اإىل غابة 
مغطاة بـ 800 �صجرة

�ضكني موؤلف من برجني يف  حت��ول مبنى 
اإىل م��ا ي�ضبه  م��دي��ن��ة م��ي��الن الإي��ط��ال��ي��ة 
ال��غ��اب��ة، ب��ع��د اأن غ��ط��ت��ه اأك����رث م��ن 800 
املبنى  وي���ق���ع  ال���ن���ب���ات���ات.  واآلف  ���ض��ج��رة 
ا�ضم  عليه  ويطلق  م��ي��الن،  مدينة  و���ض��ط 
حماولة  من  ج��زء  وه��و  العمودية،  الغابة 
امل��ه��ن��د���ض��ني امل���ع���م���اري���ني، ل��ل��م�����ض��اع��دة يف 
العاملي  الح�����������رتار  ظ�����اه�����رة  م���ك���اف���ح���ة 
على  الوقت احل�ضول  نف�ض  ويف  والتلوث، 
جانب  واإىل  ل��ل��م��دي��ن��ة.  ج���م���ايل  م��ظ��ه��ر 
 4500 اأك��رث من  املبنى  الأ���ض��ج��ار، ي�ضم 
نبتة  األ����ف   15 اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ���ض��ج��رية، 
موزعة بالت�ضاوي حول الربجني، بح�ضب 
�ضحيفة ديلي ميل الربيطانية. ومتت�ض 
اأوك�ضيد  ث��اين  جزيئات  العمودية  الغابة 
الكربون والغبار، وتطلق غاز الأوك�ضجني، 
مما ي�ضهم يف حت�ضني املناخ ب�ضكل جزئي. 
ا�ضتديو  ق��ب��ل  م���ن  الأب������راج  ت�ضميم  ومت 
ب���وي���ري يف م��ي��الن��و، وال�����ذي ي��ع��م��ل على 
وت�ضف  ال��غ��اب��ات.  م�ضاريع  م��ن  جمموعة 
منوذج  باأنها  العمودية،  الغابات  ال�ضركة 
ليناء �ضكني م�ضتدام، وهو م�ضروع لإعادة 
جتديد  يف  ي�ضهم  احل�����ض��ري،  ال��ت�����ض��ج��ري 

البيئة والتنوع البيولوجي احل�ضري.

رحلة حنظلة من الغفلة اإىل 
اليقظة بنكهة فل�صطينية 

ال�ضاب  الفل�ضطيني  املخرج  اختار 
)رحلة  م�����ض��رح��ي��ة  ع���ي���د  حم���م���د 
اليقظة(  اإىل  الغفلة  م��ن  حنظلة 
الراحل �ضعد اهلل  ال�ضوري  للكاتب 
فل�ضطينية  بنكهة  ليقدمها  ونو�ض 
مب�ضاركة عدد من اجليل امل�ضرحي 

الفل�ضطيني ال�ضاب.
وق����ال ع��ي��د ل���روي���رتز ب��ع��د عر�ض 
ا�ضمها  اخ��ت�����ض��ر  ال��ت��ي  م�ضرحيته 
ب��ع��د عر�ض  اإىل )رح��ل��ة ح��ن��ظ��ل��ة( 
على خ�ضبة  الأح��د  م�ضاء  جتريبي 
هذه  اهلل  رام  يف  ع�����ض��ت��ار  م�����ض��رح 
امل�ضرحية قريبة من واقعنا.. فيها 
املواطن  ي�ضتطيع  ب�ضيطة  فل�ضفة 

العادي تقبلها والتفاعل معها .
التي  ح��ن��ظ��ل��ة  �ضخ�ضية  واأ����ض���اف 
قدمت على خ�ضبة امل�ضرح مبا فيها 
من م��رار وبوؤ�ض تعك�ض ما يجري 
يف واقعنا العربي. يف كل واحد منا 

جزء من حنظلة .
التي  امل�ضرحية  وجاء يف ن�ضرة عن 
اأنتجها م�ضرح )ع�ضتار( اأنها تتناول 
القلب  طيب  عربي  م��واط��ن  حياة 
حنون  زوج  فهو  ل��ق��دره  م�ضت�ضلم 

وموظف تقليدي غري طموح .
وت�����ض��ي��ف ال��ن�����ض��رة ح��ن��ظ��ل��ة ميثل 
القمع  لأن��ظ��م��ة  املثالية  ال�ضحية 
وال�ضيا�ضية  الجتماعية  باأ�ضكالها 
ال��ت��ي م��ا زال���ت ق��ائ��م��ة... املختلفة 
اأ�ضرف  ق���د  ن��ف�����ض��ه  ح��ن��ظ��ل��ة  ي��ج��د 
اأن يفقد كل ما حوله نتيجة  على 

ل�ضياعه داخل هذه الأنظمة. 
تبداأ رحلة حنظلة الذي قام بدوره 
و�ضط  ن��زال  جم��دي  ال�ضاب  املمثل 
م�ضرح بدا ديكوره ب�ضيطا، ومعظم 
الأ�ضياء التي تدور يف راأ�ض حنظلة 
معلقة يف �ضقفه من اأختام واألعاب 
واأدوات طبيب منذ حلظة اعتقاله 

ل�ضبب ل يعرفه.

رئي�ض وزراء يعمل 
بالت�صويق بعد ا�صتقالته

اأنها عينت  اأمريكية،  اأعلنت �ضركة 
ال�ضابق  الربيطاين  الوزراء  رئي�ض 
ديفيد كامريون الذي ا�ضتقال من 
اأن  ب��ع��د  م��ف��اج��ئ،  ب�����ض��ك��ل  من�ضبه 
اأخفق يف اإقناع مواطنيه بالبقاء يف 

الحتاد الأوروبي عام 2016.
واأو�ضحت فر�ضت داتا كورب يف بيان 
�ضي�ضغل  عاما(   50( كامريون  اأن 
التي  ال�ضركة،  من�ضب م�ضت�ضار يف 

تعمل يف 100 بلد حول العامل.
واأ�ضارت اإىل اأن كامريون �ضريكز يف 
مهمته اجلديدة على تعزيز قاعدة 
الرئي�ضية  اأ���ض��واق��ه��ا  يف  ال�����ض��رك��ة 
واإي����ج����اد م���وط���ئ ق����دم يف اأ����ض���واق 

جديدة.

تعرف على الفوائد 
ال�صحية للبكاء 

ف��ع��ل ط��ب��ي��ع��ي جت����اه جمموعة  رد  ال��ب��ك��اء 
منها  والأح��ا���ض��ي�����ض،  امل�ضاعر  م��ن  متنوعة 
والتعزية،  والأ������ض�����ى،  احل�������زن،  ب��ال��ط��ب��ع 
عدم  واملتعة.  الفرح  واأي�ضاً  الأم��ل،  وخيبة 
الدرا�ضات  وتفيد  طبيعي،  اأمر غري  البكاء 
اأكرث  يبكون  والرجال  الن�ضاء  اأن  احلديثة 
اأمريكية  درا�ضة  مما يعتقدون، وقد قّدرت 
�ضهر،  كل  م��رة   3.5 ب�  الن�ضاء  بكاء  معّدل 

والرجال ب� 1.9 مرة كل �ضهر.
الأول  النوع  الدموع،  اأن��واع من   3 وتوجد 
لتحافظ على  ب�ضكل م�ضتمر  العني  تفرزه 
وحتتوي  اجل��ف��ون.  اأغلقت  كلما  ترطيبها 
ه����ذه ال��ن��وع��ي��ة م���ن ال���دم���وع ع��ل��ى م�ضاد 
اأية  ت�ضببها  دم����وع  وال���ث���اين:  ل��ل��ب��ك��رتي��ا. 
والب�ضل،  والدخان  الرياح  مثل  مهيجات، 

ويتم اإطالقها حلماية العني.

العاطفية،  ال��دم��وع  فهو  الثالث  النوع  اأم��ا 
م�ضتوى  يرتفع  عندما  اإفرازها  يتم  والتي 

هرمونات التوتر.
فوائد البكاء:

* تنفي�ض امل�ضاعر وتهدئة اخلاطر وخف�ض 
التوتر.

البكاء  ي��ط��ل��ق  ح���ي���ث  الأمل،  ت��خ��ف��ي��ف   *
هرموين اإندورفني واأوك�ضيتو�ضني.

* احل�ضول على تعاطف ودعم الآخرين.
* حت�ضني املزاج، ب�ضبب هرموين اإندورفني 

واإك�ضيتو�ضني.
* التخل�ض من ال�ضموم، وتخفيف التوتر.

* حماربة البكرتيا.
* امل�ضاعدة على النعا�ض والنوم بعمق.

* حت�ضني النظر، عن طريق ترطيب العني، 
وغ�ضلها، ما ي�ضاعد على و�ضوح الروؤية.

يقول اخلرباء وفقا ملجلة فوكو�ض الأملانية، اإن من يتناول 
ملء كفه ثالث مرات من اخل�ضروات ومرتني من الفواكه 
املناعة  جهاز  لتقوية  الالزمة  باملواد  ج�ضمه  ميد  يوميا، 
على املدى الطويل. وحتمل فيتامينات اإيه و �ضي ودي واإي 

املناعة. جهاز  لتقوية  كبرية  اأهمية  و بي 6 
امل�ضادر  م��ن  والأ���ض��م��اك،  البي�ض  و�ضفار  احلليب  يعترب 
فيتامني  اأم��ا  "اإيه".  بفيتامني  اجل�ضم  متد  التي  اجليدة 
���ض��ي ف��ي��م��ك��ن احل�����ض��ول ع��ل��ي��ه ع���ن ط��ري��ق ت���ن���اول التفاح 

والفلفل والربوكلي وامللفوف باأنواعه.
امل��اك��ري��ل، من  ك�ضمك  ب��ال��ده��ون  الغنية  الأ���ض��م��اك  اأن����واع 
املك�ضرات  مت��د  ح��ني  يف  دي،  لفيتامني  اجل��ي��دة  امل�����ض��ادر 
اإي.  فيتامني  من  يحتاجه  مبا  اجل�ضم  النباتية  والزيوت 
عام،  ب�ضكل  الألبان  ومنتجات  والأف��وك��ادو  البطاط�ض  اأم��ا 
جملة  اأوردت  كما   "6 "بي  لفيتامني  جيد  م�ضدر  فهي 

فوكو�ض نقال عن وكالة الأنباء الأملانية.
تقوية  يف  مهما  دورا  وال�ضيلينيوم  ال��زن��ك  م��ادت��ا  تلعب 
املناعة. ويعترب اللحم والكبد والعد�ض من الأغذية الغنية 
بالزنك. اأما ال�ضيلينيوم فيمكن احل�ضول عليه عن طريق 

تناول املك�ضرات والدواجن.
املناعة.  جهاز  ق��وة  م��ن  اأي�ضا  يعزز  ال�ضوائل  م��ن  الإك��ث��ار 
وبجانب كميات املياه الكافية، ين�ضح اخلرباء خالل ف�ضل 

اخلريف مب�ضروب الزجنبيل والأع�ضاب املختلفة.
وال�ضعرات  الربوتينات  كمية  على  اجل�ضم  ح�ضول  وبعد 
احلرارية التي يحتاجها يوميا، ياأتي النوم الكايف الهادئ 
كعن�ضر �ضروري لتجنب ال�ضغط الع�ضبي وتعزيز املناعة 
العام  ف�ضول  لأ�ضد  وال�ضتعداد  اجلوية  التقلبات  ملواجهة 

بردا.
الزكام وال�ضعال من الأمور التي يعاين منها معظم النا�ض 
الإ�ضابة  جتنب  �ضعوبة  ورغ��م  ال�ضتاء.  ف�ضل  يف  خا�ضة 
ميكنها  التي  الن�ضائح  بع�ض  هناك  اأن  اإل  ال��ربد  بنزلت 
على الأقل خف�ض معدل الإ�ضابة بها خالل ف�ضل ال�ضتاء 

البارد.
يرتبط ف�ضل ال�ضتاء عادة بنزلت الربد املزعجة، وبالرغم 
اأن هناك  اإل  ال���ربد  ب��ن��زلت  الإ���ض��اب��ة  م��ن �ضعوبة جتنب 
ب��ع�����ض الح��ت��ي��اط��ات ال��ت��ي ت��ق��ل��ل ع��ل��ى الأق�����ل م���ن معدل 
الإ�ضابة. خبرية ال�ضحة الأملانية فيته �ضرام تلخ�ض هذه 

الن�ضائح فيما يلي:
من  ال�����ض��دي��د  الق�����رتاب  ال���ع���دوى:  م�����ض��در  جت��ن��ب   1-
طويلة  فرتات  ق�ضاء  اأو  بالأنفلونزا  امل�ضابني  الأ�ضخا�ض 
و�ضط جتمعات ب�ضرية كبرية يوؤدي بالطبع لزيادة فر�ض 

الإ�ضابة بالفريو�ض املزعج.
الهاتف  �ضماعة  حتمل  ق��د  بانتظام:  الأي���دي  غ�ضيل   2-
فريو�ض  احل��اف��ل��ة،  اأو  امل��ك��ت��ب  ب���اب  مقب�ض  اأو  ال��ع��م��ل  يف 
الأنفلونزا. مل�ض هذه الأ�ضياء ثم و�ضع يدك على عينك اأو 
وجههك يزيد من احتمال الإ�ضابة بالفريو�ض لذا تن�ضح 

اخلبرية الأملانية باحلر�ض على غ�ضل الأيدي با�ضتمرار.
كافية  ���ض��اع��ات  ل��ع��دد  ال��ن��وم  امل��ن��اع��ة:  ج��ه��از  ت��ق��وي��ة   3-
ت��ن��اول اخل�ضروات  امل��ت��وازن��ة واحل���ر����ض ع��ل��ى  وال��ت��غ��ذي��ة 
والفاكهة الطازجة عالوة على احلركة امل�ضتمرة، كلها من 
الأمور التي ت�ضاعد على تقوية جهاز املناعة وبالتايل تقلل 

من الإ�ضابة بالأنفلونزا.
الأف�ضل  من  بالأنفلونزا  الإ�ضابة  حال  يف  الراحة:   4-

البقاء يف املنزل ع��دة اأي��ام وال��ن��وم اأط��ول ف��رتة ممكنة مع 
ت��ن��اول كميات ك��ب��رية م��ن ال�����ض��وائ��ل وال��ب��ع��د ع��ن ال�ضغط 

الع�ضبي.

خ�شر وفواكه حتميك من نزالت الربد يف ال�شتاء
تزوده  خا�ضة  اأغذية  اإىل  ال�ضتاء  ف�ضل  يف  اجل�ضم  يحتاج 
تكرث  ال��ت��ي  ال���ربد  ن���زلت  م��ن  وحتميه  الكافية  بالطاقة 
الغر�ض  بهذا  تفي  فواكه وخ�ضر  الف�ضل. وهناك  يف هذا 
وينبغي احلر�ض على تناولها للحفاظ على �ضحة اجل�ضم 

ووقايته من الأمرا�ض.
فهي  متعددة،  غذائية  قيمة  للحم�ضيات  اأن  املعروف  من 
غنية بالألياف وبالفيتامينات واملعادن وكذلك هي م�ضدر 
الربتقال  ويبقى  بالطاقة.  اجل�ضم  ت��زود  التي  لل�ضكريات 
على �ضبيل املثال، العالج املثايل ملقاومة نزلت الربد واأهم 

م�ضدر م�ضاد للفريو�ضات.
اأنها تنت�ضر  اإل  اأن الأنانا�ض من الفاكهة ال�ضتوائية،  رغم 
يف اأغلب دول العامل. ويحتوى الأنانا�ض على كميات كبرية 
من ال�ضكر وغني جدا بالفيتامينات وباخل�ضو�ض فيتامني 
)ج( الذي يلعب دورا مهما يف الوقاية من حالت الإنفلونزا 

والربد خا�ضة يف ف�ضل ال�ضتاء.
العامل وفوائده ل تعد ول  اأنحاء  التفاح يف جميع  ينت�ضر 
حت�ضى، و100 غرام من التفاح حتتوي على 85 يف املائة 
اإىل  اإ�ضافة  واملعادن.  الفيتامينات  نوع من  و30  املاء  من 
ذلك يوفر التفاح كمية كبرية من الطاقة عن طريق �ضكر 
الفركتوز كما يحتوي على نواجت اأي�ضية ثانوية م�ضادات 

لالأك�ضدة وتقوي اجلهاز املناعي.

هكذا تقوي جهاز مناعتك ا�صتعدادا لل�صتاء

درجات  وتنخف�ض  اخلريف  يبداأ  اإن  ما 
بنزالت  االإ�شابات  وتزيد  اإال  احل��رارة، 
ميكنهم  القوية  املناعة  اأ�شحاب  ال��ربد. 
دون  الف�شول،  بني  الفرتات  هذه  جت��اوز 
تقوية  ميكن  فكيف  �شحية.  م�شكالت 
التي  الن�شائح  بع�ض  هذه  املناعة؟  جهاز 

اأوردتها جملة فوكو�ض.
الغنية  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد  ب��ني  التنويع 
ي�شاعد  املعدنية،  وامل��واد  بالفيتامينات 

ال�شتاء  ف�شل  مواجهة  على  اجل�شم 
البارد دون م�شكالت. اأما من ال يهتم 

الغذائية  امل��واد  على  باحل�شول 
حياة  اأ�شلوب  ويعتمد  ال�شرورية 

عر�شة  اأك���ر  فيكون  �شحي،  غ��ر 
لنزالت الربد.
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية طحنون بن حممد 

هزاع بن طحنون اآل نهيان يفتتح فعاليات الدورة الرابعة للموؤمتر العلمي العاملي للجيوفيزياء الهند�صية
•• العني – الفجر:

ت�صوير – حممد معني

حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ  طحنون بن حممد 
اآل نهيان – ممثل احلاكم يف منطقة العني 
نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  ه���زاع  ال�ضيخ  �ضهد 
احل���اك���م يف منطقة  دي������وان مم��ث��ل  وك���ي���ل 
فعاليات  ان���ط���الق���ة  اأم�������ض  ���ض��ب��اح  ال���ع���ني 
العاملي  العلمي  للموؤمتر  ال��راب��ع��ة  ال���دورة 
للجيوفيزياء الهند�ضية الذي تنظمه بلدية 
مدينة العني وجامعة الإمارات واملنعقد يف 
الدكتور  معاىل  بح�ضور  اجلامعة،  رح��اب 
وزير  النعيمى  بلحيف  اهلل  عبد  املهند�ض 
البنية التحتية ومعاىل الدكتور على را�ضد 
النعيمى الرئي�ض الأعلى جلامعة المارات 
بلدية  عام  مدير  النعيمى  مطر  والدكتور 
البيلى  وال����دت����ور حم��م��د  ال���ع���ني  م��دي��ن��ة 
م��دي��ر ع���ام ج��ام��ع��ة الم������ارات اىل جانب 
املهند�ض  للموؤمتر  املنظمة  اللجنة  رئي�ض 
التنفيذى  امل���دي���ر  امل���ه���ريى  ث��ان��ى  ���ض��ه��ي��ل 
لقطاع تخطيط املدن ببلدية مدينة العني 
اللجنة  رئي�ض  العليا  اللجنة  رئي�ض  ونائب 
ال���دك���ت���ور احمد  ل���ل���م���وؤمت���ر  احل�������ض���ريي���ة 
المارات  بجامعة  العلوم  كلية  عميد  مراد 
العلمية  اللجنة  حيدربكررئي�ض  والدكتور 

للموؤمتر.
وف����ى ب���داي���ة امل����وؤمت����ر ال�����ذى ع��ق��د بقاعة 
بجامعة  ال����ه����الىل  ب���امل���ب���ن���ى  امل������وؤمت������رات 
الم��������ارات وح�������ض���ره ج��م��ع م���ن اخل����رباء 
طالب  من  ع��دد  جانب  اىل  واملتخ�ض�ضني 
وط��ال��ب��ات اجل��ام��ع��ة حت���دث م��ع��ايل وزير 
املهند�ض  الدكتور  التحتية  البنية  تطوير 
عبد اهلل بلحيف النعيمى باأعتباره املتحدث 
الرئي�ضى موؤكدا على اأهمية انعقاد الدورة 
للجيوفيزياء  ال��ع��امل��ي  ل��ل��م��وؤمت��ر  ال��راب��ع��ة 
اآخر  ال�ضوء على  ي�ضلط  وال��ذي  الهند�ضية 
التطبيقات  جم��ال  يف  العلم  اإليه  و�ضل  ما 
اجل��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ة ال��ه��ن��د���ض��ي��ة م���ن خالل 
البحوث  وع���ر����ض  احل����واري����ة  اجل��ل�����ض��ات 
هذا  يف  خمت�ضني  علماء  قبل  من  العلمية 
امل���ج���ال م���ن خم��ت��ل��ف اجل���ام���ع���ات ومراكز 
البحوث العاملية م�ضريا اىل ان انعقاد هذا 
املوؤمترياأتى يف وقت ي�ضهد فيه العامل ثورة 
جمال  يف  ملحوظ  واه��ت��م��ام  هائلة  علمية 
الهند�ضية لتحقيق  تطبيقات اجليوفيزياء 
البنية  و�ضبكات  اخل��دم��ات  ت�ضغيل  ك��ف��اءة 
على  ال�ضلبية  الآث�����ار  وتقلي�ض  التحتية 

البيئة.
وب�����ني م���ع���ايل ال����وزي����ر م����ن خ�����الل ورق����ة 
الإمارات  دول��ة  ب��اأن  بها معاليه  تقدم  عمل 
وبف�ضل اهتمام القيادة واحلكومة الر�ضيدة 
يف  متميزة  علمية  م��ك��ان��ة  ت��ت��ب��واأ  اأ���ض��ب��ح��ت 
التحتية  وال��ب��ن��ى  وامل��ع��رف��ة  ال��ع��ل��م  جم���ال 
املجالت  خمتلف  يف  امل�ضتجدات  ومواكبة 
الإم����ارات  ل��دول��ة   2071 روؤي����ة  اأن  وق���ال 
معايري  لتعزيز  واملكان  الإن�ضان  ت�ضتهدف 

جودة احلياة لأجيال امل�ضتقبل.
ي�ضكل من�ضة  امل��وؤمت��ر  ب��اأن  واأ���ض��ار معاليه   
اخلرباء  من  خمتارة  نخبة  جتمع  مثالية 
حمتوى  لإث��راء  وعاملياً  حملياً  والباحثني 
امل����وؤمت����ر وم��ن��اق�����ض��ات��ه وت����ب����ادل اخل����ربات 
الهند�ضية  اجليوفيزياء  ح��ول  وال��ت��ج��ارب 
والبيئية وعر�ض اآخر ما تو�ضل اإليه العلم 
يف ه���ذا امل��ج��ال ل�����ض��م��ان ا���ض��ت��دام��ة امل����وارد 

ال���ق���ادم���ة وحتقيق  ل���الأج���ي���ال  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
التنمية امل�ضتدامة. وقال: "نحن على ثقة 
علمية  بتو�ضيات  �ضيخرج  املوؤمتر  هذا  باأن 
والعامل  الإم����ارات  بيئة  على  بالنفع  تعود 
ع��ل��م��ي��ة عاملية،  ه��ي��ئ��ات  ي�����ض��ت�����ض��ي��ف  ك���ون���ه 

وخرباء متميزين وباحثني مرموقني.
البنية  تطوير  وزارة  اأن  معاليه  اأك���د  كما 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، ح��ري�����ض��ة ع��ل��ى ت��ب��ن��ي خمتلف 
البتكارية  وال��درا���ض��ات  والأف��ك��ار  امل�ضاريع 
الأمر  التحتية،  البنية  بقطاع  وال��ك��ف��اءات 
الذي يدعم مكانة دولة الإمارات يف موؤ�ضر 
حتقيقها  يف  امل��ت��م��ث��ل  ال��ع��امل��ي،  التناف�ضية 
املركز الرابع عاملياً يف جودة البنية التحتية 
واملركز الأول للموا�ضم الأربعة الأخرية يف 

جودة الطرق.
البنية  ت���ط���وي���ر  وزي������ر  م���ع���ايل  واأ������ض�����اف 
الأهمية  م��دى  تعى  ال����وزارة  التحتية" اأن 
الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  توليها  ال���ذي  ال��ك��ب��رية 
يف  ال��ب��ارز  ل��دوره��ا  التحتية،  البنية  لقطاع 
دفع عجلة التقدم القت�ضادي والجتماعي 
للمواطنني  الرعاية  مقومات  كل  وتوفري 

وت�����ض��خ��ري الإم��ك��ان��ي��ات ال���الزم���ة م��ن اأجل 
ا�ضتدعى  م���ا  ل���ه���م،  اأف�����ض��ل  ت���وف���ري ح���ي���اة 
وتبني  والتكنولوجيا  احل��ل��ول  يف  البحث 
بعملها  املرتبطة  العاملية  املمار�ضات  اأف�ضل 
الإم���ارات،  دول��ة  حكومة  تطلعات  لتحقيق 

و�ضوًل لتحقيق املئوية 2071".
كما اأكّد معايل وزير تطوير البنية التحتية 
، اأن قيمة م�ضاريع الطرق الحتادية خالل 
مليارات   6 بلغت  املا�ضية  �ضنوات  اخلم�ض 
دره������م، وب���ذل���ك ت�����ض��ل اأط�������وال احل�����ارات 
املرورية للطرق الحتادية اإىل 3327 كم 

مير منها 610 كم باملناطق اجلبلية.
البنية  تطوير  وزارة  اأن  اإىل  معاليه  ولفت 
امل�ضاريع  ج�����ودة  رف����ع  وب���ه���دف  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
كاأحد  اجليوفيزيائية  الدرا�ضات  اعتمدت 
ذات  الطرق  م�ضاريع  درا�ضة  متطلبات  اأهم 
الكهوف  الطبيعة اجلبلية لتحديد مواقع 
والت�ضققات  اجل��وف��ي��ة  واحل��ف��ر  والأن���ف���اق 
وحت�����دي�����د ����ض���م���ك ال���ط���ب���ق���ات ال���رتاب���ي���ة 
مواقع  حت���دي���د  اإىل  اإ����ض���اف���ة  ون��وع��ي��ت��ه��ا، 

الت�ضدعات والت�ضققات الأر�ضية.

الدرا�ضة  ط��ب��ق��ت  ال������وزارة  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 
خورفكان  م�������ض���روع  يف  اجل��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ة 
جيولوجية  خ�����ارط�����ة  ل���و����ض���ع  ال����غ����رب����ي 
ال�ضخور  واإج��راء م�ضح لطبقات  للم�ضروع 
مرتا،   80 اإىل  ي�����ض��ل  ل��ع��م��ق  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ح��ي��ث م��ك��ن��ت ال���درا����ض���ة م���ن ال��ك�����ض��ف عن 
الكهوف والفجوات وحتديد مواقع واأعماق 
ال�ضدوع الأر�ضية وكميات الكتل ال�ضخرية 
اإذ يبلغ طول امل�ضروع 5200 مرتاً ويتكون 

من نفق بطول 360 مرتاً.
النظم  اأن  م��ع��ال��ي��ه  اأك����د  ال�����ض��ي��اق  ذات  يف 
الأنظمة  اإح�����دى  ت��ع��ت��رب  اجل��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ة 
الب���ت���ك���اري���ة ال���ت���ي ت��ب��ن��ت��ه��ا ال���������وزارة اإىل 
اأ�ضول  ب��اإدارة  اآخ��ر معني  جانب نظام ذكي 
 Road Asset ال����ط����رق   ومم��ت��ل��ك��ات 
كما   ،Management System
اأنها انتهت من اإعداد واعتماد موؤ�ضر البناء 
�ضيتم تطبيقه على م�ضتوى  ال��ذي  الذكي  
الدولة، ف�ضاًل عن نظام الطرق اخل�ضراء 
الذي يهدف من خالله اإىل تقييم وت�ضميم 

وتنفيذ الطرق.

ومن جانبه اأكّد معايل الدكتور علي را�ضد 
النعيمي الرئي�ض الأعلى جلامعة الإمارات 
العاملي  العلمي  املوؤمتر  انعقاد  اأهمية  على 
بتنظيم  الهند�ضية  للجيوفيزياء  ال��راب��ع 
اأنه  حيث  العني؛  وبلدية  الإم���ارات  جامعة 
اأ�ضبح يحتل مكانة علمية عاملية مرموقة، 
البحث  وي���ع���زز م���ن الرت����ق����اء مب�����ض��ت��وى 
العلمي، والتطبيق العملي لدى املخت�ضني 
وامل��ه��ت��م��ني ك��م��ا ي��زي��د م��ن ت��ن��وي��ع م�ضادر 
واطالعهم  الطلبة  ل��دى  والتعّلم  التعليم 
على اأبرز ما تو�ضل اإليه العلم احلديث يف 

هذا املجال.
جامعة  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي  ال���دك���ت���ور  واأ�����ض����اف 
ت��ع��د اجل��ام��ع��ة الوطنية  الإم������ارات وال��ت��ى 
التي  ال���دول���ة  يف  الأوىل  امل��ن�����ض��ة  ه��ي  الأم 
بالعن�ضر  ب��داأت  والعلماء حيث  العلم  رعت 
الهتمام  اإىل  ان��ت��ق��ل��ت  ث��م  وم���ن  ال��ب�����ض��ري 
من  النوع  ه��ذا  اإن  العلمي..وقال  بالبحث 
الدولة  مكانة  اإب����راز  يف  ي�ضهم  امل���وؤمت���رات 
املتميزة عاملياً يف جمالت: العلم، واملعرفة، 
مثاًل  ُي��ع��د  كما  وال�ضتك�ضاف؛  والب��ت��ك��ار، 
مم��ي��زاً ل��ل��ت��ع��اون وت��ط��وي��ر ال�����ض��راك��ات مع 
اجلهات احلكومية املخت�ضة نظراً ملا متتلكه 
من  امل�ضتقبل"  "جامعة  الإم����ارات  جامعة 
ومعروفة  علمياً  موؤهلة  وخ��ربات  كفاءات، 
اإىل  املعرفة  ت�ضّدر  اأ�ضبحت  وال��ت��ي  عاملياً 
والهيئات  وامل��وؤ���ض�����ض��ات،  ال��ب��ح��وث،  م��راك��ز 

املختلفة.
الأعلى للجامعة  الرئي�ض  واأو�ضح معايل    
ب��اأن جامعة الإم���ارات تعزز دوم��اً دوره��ا يف 
خدمة املجتمع وتوؤكد على اأهمية التكامل 
العلمية  الإجن�������ازات  ���ض��ن��ع  يف  وال�����ض��راك��ة 
النوعية على خمتلف الأ�ضعدة واإن تنظيم 
ه���ذا امل��وؤمت��ر ب��ال�����ض��راك��ة م��ع ب��ل��دي��ة العني 
اأنتجت  حقيقية  ا�ضرتاتيجية  �ضراكة  ُيعد 
وا�ضحة  ب�ضمات  تركت  حيث  عملية  ثماراً 
ع��ل��ى خ���دم���ات م��دي��ن��ة ال��ع��ني اإ���ض��اف��ة اإىل 
هيئة  اأع�����ض��اء  ي��رع��اه  متميز  بحثي  اإن��ت��اج 
موؤكدا  الطلبة،  منه  وي�ضتفيد  التدري�ض 
على اأن جامعة الإمارات تويل اأهمية كربى 
لتنظيم م��ث��ل ه���ذه امل���وؤمت���رات مل��ا ل��ه��ا من 
امل�ضتقبل  لأج��ي��ال  ومعرفية  علمية  فوائد 
متا�ضياً مع روؤية القيادة الر�ضيدة يف احلث 
يف  اجلهود  ت�ضافر  واأهمية  البتكار،  على 
�ضمعة  لتعزيز  وطنية  ا�ضرتاتيجية  و�ضع 

الدولة.
ال�ضكر  ال��ن��ع��ي��م��ي  ال��دك��ت��ور  وق�����ّدم م��ع��ايل 
والتقدير ل�ضمو ال�ضيخ طحنون بن حممد 
اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة العني، 
اإننا نحظى  وق��ال   .. للموؤمتر  رعايته  على 
مب��ب��ارك��ة ورع��اي��ة ���ض��م��وه ل��ه��ذا امل��وؤمت��ر يف 
فاإن  ���ض��م��وه  دع���م  الأرب�����ع، وبف�ضل  دورات����ه 
تلو الآخ��ر، كما قدم  املوؤمتر يحقق جناحاً 
الداعمة  وامل��وؤ���ض�����ض��ات  الهيئات  اإىل  �ضكره 
لهذا املوؤمتر ومرحباً بالعلماء، واملتحدثني 
هذا  يف  امل�ضاركني  والباحثني  الر�ضميني، 

املوؤمتر العاملي.
هذا وقام ال�ضيخ هزاع بن طحنون يرافقه 
والرئي�ض  التحتية  البنية  ت��ط��وي��ر  وزي���ر 
الأعلى للجامعة ومدير عام بلدية مدينة 
العني ومدير عام جامعة المارت بتكرمي 
باجليوفيزياء  البتكار  بجائزة  الفائزين 
ثم قاموا بافتتاح املعر�ض امل�ضاحب وتفقد 

اجنحته املختلفة.

اإبداعات اأ�صحاب الههم بـالعني 
يف معر�ض رائدات الأعمال

•• العني - الفجر

العني  مركز  يف  ممثلة  الإن�ضانّية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ض�ضة  �ضاركت 
ال�ضنوي  املعر�ض  لها يف  التابع  اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي  وتاأهيل  لرعاية 
ال�ضيخة  �ضمو  برعاية  اأق��ي��م  ال��ذي  وامل��ب��دع��ات  الأع��م��ال  ورائ���دات  ل�ضيدات 
فاطمة بنت مبارك رئي�ضة الحتاد الن�ضائي العام الرئي�ضة الأعلى ملوؤ�ض�ضة 
التنمية الأ�ضرية رئي�ضة املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة خالل الفرتة 
من 28 �ضبتمرب اإىل 2 اأكتوبر احلايل يف املركز التجاري بوادي  مبدينة 
بتنظيم  ال��وط��ن«  خدمة  يف  الجتماعية  »م�ضوؤوليتنا  ع��ن��وان  حت��ت  العني 
التوعوية  احلملة  فعاليات  �ضمن  وذل��ك  اأبوظبي،  اأعمال  �ضيدات  جمل�ض 
الثالثة لريادة الأعمال يف اإمارة اأبوظبي 2017. وجاءت م�ضاركة املوؤ�ّض�ضة 
اأبوظبي، حيث  اأعمال  يف املعر�ض تلبية لدعوة كرمية من جمل�ض �ضيدات 
املهنية ب�ضعبة  الور�ض  املبدعات منت�ضبات ق�ضم  �ضاركت عدد من الطالبات 
وذل��ك من  للموؤ�ّض�ضة،  التابعة  التوحد  املهني، وط��الب من وح��دة  التاأهيل 
خالل ركن خا�ض عر�ض مناذج من اأعمال طلبة املركز ا�ضتمل على ال�ضموع 
موزه  وق��ال��ت  والن�ضيج.  واخل��ي��اط��ة  ال��زه��ور  وتن�ضيق  ال��دي��ك��وب��اج  واأع��م��ال 
الهمم  اأ���ض��ح��اب  م��ن  طالبنا  م�ضاركة  اإن  العني  مركز  م��دي��رة  ال�ضالمي، 
اإبراز  املبدعني يف املعر�ض ال�ضنوي ل�ضيدات ورائ��دات الأعمال تاأتي بهدف 
منتجاتهم  ت�ضويق  يف  وقدراتهم  ومهاراتهم  واإمكانياتهم  جهودهم  ودع��م 
والرتويج عنها وتعريف املجتمع بها. وتغّطي اأن�ضطة املعر�ض الذي ي�ضّم 
11 جناحاً، جتارة التمور وجتارة النب والبهارات والتوابل والعطور والعود 
واأعمال  التجميل  والبخور والطيب ولوازمها وم�ضتح�ضرات وم�ضتلزمات 
وخدمات  ال�ضيدات  وجتميل  الن�ضائية  املالب�ض  وخياطة  والر�ضم  اخل��ط 
اأفراح وتن�ضيق الزهور الطبيعية وخدمات فنون التجميل واملاكياج وال�ضيل 

والعبايات واأعمال امل�ضغولت اليدوية والبيئية. 
ح�ضر حفل افتتاح املعر�ض م�ضلم عبيد العامري املدير التنفيذي ل�ضركة 
العني،  مبدينة  اأبوظبي  غرفة  فرع  مدير  اخليلي  �ضيف  وحممد  الفوعة، 
عن  وممثلون  اأبوظبي،  اأعمال  �ضيدات  جمل�ض  مديرة  العامري  و�ضفيقة 
وذوي  الإن�ضانية  للرعاية  العليا  زاي��د  وموؤ�ض�ضة  ال��ع��ني،  �ضرطة  مديرية 
الحتياجات اخلا�ضة، وعدد من �ضيدات ورائ��دات الأعمال مبدينة العني، 

وعدد من امل�ضوؤولني يف الدوائر احلكومية باملدينة.

قراءة تفاعلية بني الروبوت وطالب 
مدار�ض دائرة التعليم واملعرفة

•• اأبوظبي - الفجر:

نظمت دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي ور�ضة عمل يف مكتبة مزيد مول 
مدار�ض  ط��الب  من  ملجموعة  الذكية،  الروبوتات  م�ضروع  مبادرة  بعنوان 
اإدارة تقنية  التي نظمتها  املبادرة  التعليم واملعرفة. وهدفت هذه  دائ��رة  يف 
كيفية  العمرية  الفئة  ه��ذه  تعريف  اإىل  ال��دائ��رة  يف  الكتب  ودار  املعلومات 
وروؤي��ة حكومة  مع توجهات  واملبتكرة متا�ضياً  التقنيات احلديثة  ا�ضتخدام 
ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات غ��ري م�ضبوقة،  اإىل م���دن ذك��ي��ة  ال��ت��ح��ول  الإم������ارات يف 
هذه  ل�ضتخدام  جت��ارب  بعدة  وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة  تقوم  جهتها  وم��ن 
الزوار  مع  والتفاعل  الق�ض�ض  ق��راءة  مثل  املكتبات  اأن�ضطة  يف  الروبوتات 
الروبوتات  عن  نبذة  تقدمي  العمل  ور�ضة  وتخلل  الطالب.  فئة  وبخا�ضة 
حالياً  ت�ضهد  التي  املجالت  من  الروبوتات  جم��ال  اأن  وبخا�ضة  واأهميتها 
تقدماً �ضريعاً ومذهاًل، و�ضباقاً وبخا�ضة يف الدول املتقدمة، وقد اأ�ضبحت 
اأ�ضبح م�ضتوى تطويرها  تكنولوجيا الروبوتات �ضناعة عاملية واعدة، كما 
التي  ال��روب��وت��ات  و���ض��ارك��ت  كما  ال�ضناعية.  ال��دول��ة  ق��وة  لقيا�ض  م��ع��ي��اراً 
وذلك  تفاعلية،  بطريقة  الأط��ف��ال  م��ع  ق�ضة  ب��ق��راءة  ال��دائ��رة  اأح�ضرتها 
كجزء من م�ضوؤولية الدائرة املجتمعية جتاه اللغة العربية لتطوير هواية 
القراءة �ضمن فئة الأطفال بالدولة. وت�ضعى دائرة الثقافة وال�ضياحة من 
الكتب  لقراءة  الأدب��ي  ال��ذوق  تنمية  اإىل  العام  م��دار  خالل مبادراتها على 
بني الأطفال من خالل عر�ض جتارب القراءة التفاعلية اجلذابة اأمامهم، 
والتي ل ُت�ضهم يف ترويج القراءة فح�ضب، بل وت�ضاعد اأي�ضاً الأطفال على 

تنمية الفهم احلقيقي للغة العربية من �ضن مبكرة. 

وزير تطوير البنية التحتية متحدثا رئي�شيا... املوؤمتر ي�شكل من�شة لتبادل اخلربات والتجارب
البنية التحتية حري�شة على تبني امل�شاريع واالأفكار والدرا�شات االبتكارية والكفاءات



ما الذي ي�ضّبب اكتئاب ما بعد الولدة وهل ميكن اأن ت�ضاب 
به املراأة بعد الولدة مبا�ضرًة؟ هل تكون بع�ض الن�ضاء اأكرث 
عر�ضة من غريهّن لهذا الكتئاب؟ ويف اأي مرحلة ي�ضبح 

العالج �ضرورياً؟
ق��د ي��ب��داأ ه��ذا الك��ت��ئ��اب منذ الأ���ض��ب��وع ال��ث��اين بعد ولدة 

حني  حياته.  من  الأوىل  ال�ضنة  مر  على  وي�ضتمر  الطفل 
ت�ضتبه املراأة باأنها م�ضابة بهذا الكتئاب، يجب اأن تطلب 
امل�ضاعدة يف اأ�ضرع وقت ممكن. اإذا كنت تظن اأن اكتئاب ما 
بعد ال��ولدة بداأ ي�ضيب ام��راأة مقّربة منك، اقرتح عليها 

بكل �ضال�ضة اأن تتحدث اإىل طبيبها عما ت�ضعر به.

تكون املراأة اأكرث عر�ضة لكتئاب ما بعد الولدة اإذا كانت 
قد اأ�ضيبت �ضابقاً بالكتئاب خالل احلمل اأو لديها تاريخ 
يف اكتئاب ما بعد ال��ولدة. قد ترفع عوامل اأخ��رى خطر 
اإ���ض��اب��ة امل�����راأة ب��ه��ذا الك��ت��ئ��اب م��ث��ل ت��ع��ق��ي��دات احل��م��ل اأو 
الولدة، اأو نتيجة غري متوقعة عند الولدة، اأو ولدة طفل 
له حاجات خا�ضة، اأو حمل توقعات غري واقعية عن جتربة 

الأمومة.
اأو  اأن توؤدي م�ضاكل ل ترتبط مبا�ضرًة باحلمل  اأو ميكن   
بولدة الطفل اإىل زيادة احتمال الإ�ضابة باكتئاب ما بعد 
الولدة، منها مواجهة م�ضاكل يف العالقة مع ال�ضريك اأو 
اأي فرد اآخر من العائلة، اأو ن�ضوء م�ضاكل مادية، اأو غياب 

نظام الدعم الجتماعي...
ت�����ض��ع��ر الأم اجل���دي���دة، ع��م��وم��اً، مب��ج��م��وع��ة وا���ض��ع��ة من 
العواطف خالل الأيام والأ�ضابيع التي تلي ولدة طفلها. 
و�ضعوبة  والقلق  البكاء  ونوبات  املزاجية  التقلبات  تكون 

النوم حالت اعتيادية بعد ولدة الطفل. 
غالباً ما تبداأ هذه الردود العاطفية خالل اأول يومني اأو 
اإىل  اأي��ام بعد ولدة الطفل وقد تدوم لفرتة ت�ضل  ثالثة 
اأطول  لفرتة  الأعرا�ض  تلك  ا�ضتمّرت  اإذا  لكن  اأ�ضبوعني. 
اأن تتال�ضى، تدخل  الوقت بدل  م��رور  تتفاقم مع  وب��داأت 

احلالة يف خانة اكتئاب ما بعد الولدة.
امل�ضكلة على  تتعلق  الك��ت��ئ��اب.  لهذا  وا���ض��ح  �ضبب  م��ن  م��ا 
النوم  وق��ل��ة  ال��ه��رم��ون��ي��ة  التقلبات  م��ن  بخليط  الأرج����ح 
وح�����ض��ول ت���غ���ريات ب�����ارزة يف اأ���ض��ل��وب احل���ي���اة ب��ع��د ولدة 

الطفل.
بعد  م��ا  باكتئاب  امل�ضابة  امل���راأة  تعالج  اأن  ال�����ض��روري  م��ن 
اأداء ن�ضاطات  اإذا كانت جتد �ضعوبة يف  ال��ولدة، وحتديداً 
العالج  التقّرب من الطفل اجلديد. قد ي�ضمل  اأو  يومية 
اأو  ال��ت��ول��ي��د  م��ع ط��ب��ي��ب  م�����ض��اع��ره��ا وخم��اوف��ه��ا  مناق�ضة 
عاملمِ  اأو  نف�ضي  )طبيب  العقلية  ال�ضحة  يف  اخت�ضا�ضي 
تفا�ضيل  على  مّطلعاً  الأخ���ري  ي��ك��ون  اأن  وي��ج��ب  نف�ضي( 
اكتئاب ما بعد الولدة. قد تكون م�ضادات الكتئاب مفيدة 
اأي�ضاً. ميكن اللجوء اإىل جمموعة متنوعة من م�ضادات 
الكتئاب الآمنة بالن�ضبة اإىل الأم التي تر�ضع طفلها كي ل 

توؤثر الأدوية الر�ضاعة.
�ضحية  بخيارات  القيام  عند  اأي�ضاً  التعايف  حتقيق  ميكن 

�ضحية  حمية  اتباع  ي�ضاهم  احلياة.  اأ�ضلوب  م�ضتوى  على 
حت�ضني  يف  كافية  ملدة  والنوم  منتظمة  متارين  وممار�ضة 
الولدة.  بعد  م��ا  اكتئاب  اأع��را���ض  بع�ض  وتخفيف  امل���زاج 
دعم  جماعات  ال�ضحية  الرعاية  مقدم  يقرتح  اأن  ميكن 

خا�ضة بالأمهات اجلديدات اأو �ضبكات تربوية حملية.
قد ي�ضعب اأحياناً على اأحد اأفراد العائلة اأو الأ�ضدقاء اأن 
يثري مو�ضوع اكتئاب ما بعد الولدة مع اأم اأجنبت لتوها. 
بعد  ع��واط��ف م�ضطربة  ت��ه��ّم��ك  ام����راأة  واج��ه��ت  اإذا  ل��ك��ن 
اأ�ضابيع على ولدة طفلها اأو اأكرث، �ضّجعها على التكلم مع 

طبيبها. 
الأم  اإىل  بالن�ضبة  كبرياً  فرقاً  ال�ضريع  العالج  ث  ُيحدمِ قد 

وعائلتها.

كن نرج�شيًا متوا�شعًا
وتهدف  املعا�ضرين،  القادة  �ضفات  اأه��م  اإح��دى  املرونة  ُتعترب 
القدرات القيادية اجلديدة اإىل ا�ضتعرا�ض الأ�ضلوب ال�ضخ�ضي 
من  مبجموعة  القائد  يتمّتع  اأن  يجب  كذلك،  الوقت.  ط��وال 

املهارات ت�ضمح له بالتكّيف مع خمتلف املواقف.
يدرك القائد الذكي اليوم �ضرورة اأن يعرتف باأن ثمة اأموراً ل 
يعرفها، واأن يبدي ا�ضتعداده الدائم لطلب راأي الآخرين. حني 
�ضفة  ت�ضمح  فريقه.  اأداء  �ضيتح�ّضن  توا�ضعه،  القائد  يك�ضف 
التوا�ضع يف هذه الظروف بتعديل مظاهر الرنج�ضية، ما ي�ضمح 

للقائد باحلفاظ على قوته من دون 
لتطوير  مت�ضلطاً.  ي��ب��دو  اأن 

املتناق�ضة  ال�ضخ�ضية  هذه 
ال���������ت���������ي جت�������م�������ع ب����ني 

والتوا�ضع،  الرنج�ضية 
ط��������ّب��������ق اخل��������ط��������وات 

الثالث الآتية:
اط������رح   •

اأنك  ب��ك  املحيطون  ي��درك  ك��ي  امل��ح��ادث��ات  الأ�ضئلة يف خمتلف 
تفكر باخليارات كافة والآراء املمكنة.

اإىل  ت�ضطر  حني  لحقاً:  ت�ضرفاتك  وا�ضرح  ف��وراً  حت��ّرك   •
ات���خ���اذ ق����رار ���ض��ري��ع، ك���ن ج��ري��ئ��اً وق���وي���اً ث���م ا����ض���رح لفريقك 

الأ�ضباب التي ا�ضتلزمت حتركاً �ضريعاً.
اأن  يجب  باإجنازاتك،  تفتخر  كنت  لو  حتى  فريقك:  • ا�ضكر 

ت�ضيد بجهود الآخرين اأي�ضاً.

اأعِط االأولوية لالحرتام
اأنك م�ضوؤول  اأن يرتكز �ضلوكك على ح�ض القيادة واْعلَم  يجب 
عملياً، طّبق  الفكرة  لتنفيذ هذه  العمالء.  قبل  املوظفني  عن 

اخلطوات الثالث الآتية:
القائد  ت�ضرفات  تبقى  املحا�ضرات:  اإلقاء  اإىل  ميلك  • خّفف 
اإىل  الآخ��ري��ن  ن��ظ��رة  تفهم  اأن  ل��ذا يجب  دوم����اً،  املجهر  حت��ت 
�ضيفهمون  م��ث��اًل،  ال��ع��م��ل  اإىل  م��ت��اأخ��راً  و���ض��ل��َت  اإذا  ���ض��ل��وك��ك. 
دون �ضواه على جناحه،  اأنك ل�ضت متفانياً. واإذا هّناأَت موظفاً 
�ضُتعترب منحازاً. لذا حاول اأن تت�ضّرف بالطريقة التي تريحك 

ب�ضرط اأن تتعامل باحرتام مع املحيطني بك كلهم.
الر�ضائل  ت��ب��ادل  يف  ف��اع��اًل  ك��ن  �ضخ�ضية:  م��ب��ادرات  اتخذ   •
ل  ال��ك��الم.  ع��ن  بديلة  ل جتعلها  لكن  والن�ضية  الإل��ك��رتون��ي��ة 
ب��الآخ��ري��ن عرب  واإظ��ه��ار اهتمامك  ق��ول املجامالت  ت���رتّدد يف 

التفاعالت الإن�ضانية املبا�ضرة.
• �ضع هاتفك جانباً: حني ت�ضع هاتفك على طاولة املوؤمترات 
لكن  الأول��وي��ة.  تعطيهم  اأن��ك ل  الآخ���رون  �ضيفهم  الع�ضاء،  اأو 

لهم  اأظ���ه���رَت  الحرتام، �ضيبادلونك بالوفاء.اإذا 

حا�ِشْب نف�شك
ال����ث����ق����ة بني  ل����ب����ن����اء 
خم���ت���ل���ف الأط�����������راف، 
ت�����ع�����رتف  اأن  ي�������ج�������ب 
ترتكبها.  ال��ت��ي  ب���الأخ���ط���اء 
اأن  بطبيعته  القائد  يحّب  لكن 
ويتجنب  ال��ن��ا���ض  اإع��ج��اب  يك�ضب 
يتحّلى  ل  ل��������ذا  اإغ���������ض����اب����ه����م، 
ملواجهة  ال���الزم���ة  ب��ال�����ض��ج��اع��ة 
في�ضكك  امل���ع���ق���دة،  امل�����ض��اك��ل 
بقدرته  حينها  الآخ������رون 
ع���ل���ى اإي����ج����اد احل���ل���ول. 
تعطي  لذلك،  نتيجًة 
امل����ق����ارب����ة ال���رام���ي���ة 
جميع  اإر�����ض����اء  اإىل 
الأط������������راف اأث��������راً 
م������ع������اك�������������ض������اً، 
ف����ي���������ض����ت����اء 

فريق العمل كله ول يجد من يلّبي حاجاته.
يعترب معظم النا�ض ال�ضدق اأهم �ضفة لدى القائد احلقيقي، 
القادة  يفتقر  لكن  متبادلة.  ثقة  ببناء  كفيلة  ال�ضفافية  لأن 
املعا�ضرون اإىل ال�ضجاعة والقدرة على اإقامة حمادثات نا�ضجة 
يقوم  اأن  املجال  ه��ذا  يف  ال�ضجاعة  تعني  �ضعبة.  اأ�ضئلة  وط��رح 
ال�ضخ�ض بال�ضواب حتى لو مل تكن خطواته اآمنة اأو ماألوفة. 
بناء عليه، حني تنجح يف جتاوز خماوفك، �ضتتمكن من ممار�ضة 

قدراتك القيادية بكل احرتام.
التي  املقبلة  املرة  اأ�ضهل من الفعل طبعاً! يف  لكن يبقى القول 
�ضعب  موقف  ومواجهة  �ضجاعتك  ا�ضتجماع  اإىل  فيها  حتتاج 
يف مكان العمل اأو حتى يف املنزل، ا�ضتعمل هذه املعايري الأربعة 
كي تكون �ضادقاً بطريقة بناءة: الإ�ضادة، والنقد البّناء، وطرح 

الأ�ضئلة، وتقييم احللول املحتملة.

راجع جتاربك املا�شية
من  ت�ضتفيد  اأن  ي��ج��ب  ب���ل  ب��امل�����ض��ت��ق��ب��ل،  ت��رك��ي��زك  حت�����ض��ر  ل 
الف�ضل  اإىل جت��ارب  ا�ضتناداً  املا�ضي.  حتليل ما ح�ضل معك يف 
وُتطّور  وتوازنك  مرونتك  م�ضتوى  تزيد  اأن  ميكنك  ال�ضابقة، 
املقاربة  ه��ذه  م�ضتقباًل.  بالنجاح  ل��ك  ت�ضمح  ج��دي��دة  م��ه��ارات 
مرادفة مل�ضاهدة �ضريط املباراة يف جمال الريا�ضة، اأو مناق�ضة 
الإيجابيات  حتليل  اأو  ال�ضخ�ضية،  العالقات  يف  التطور  م�ضار 
منك  ي��ت��ط��ّل��ب  م��وق��ف  اأي  يف  و���ض��ع��ك  لتح�ضني  وال�����ض��ل��ب��ي��ات 
جّرب  ال��ق��درات،  ه��ذه  لتطوير  القيادية.  م��ه��ارات��ك  ا�ضتعمال 

ال�ضرتاتيجيات الثالث التالية:
اأن  فريقك  اأع�ضاء  من  اطلب  الآخ��ري��ن:  تعليقات  ا�ضمع   •
ي��خ��ربوك ب��اخل��ط��وات ال��ن��اج��ح��ة وال��ف��ا���ض��ل��ة ب��ك��ل ���ض��راح��ة، اأو 

تعاون مع طرف اآخر من خارج الفريق جلوجلة اأفكارك.
تغادر  ح��ني  ال��و���ض��ع:  ل�ضتيعاب  ال��ك��ايف  ال��وق��ت  �ض  خ�ضّ  •
اأو  للتو  ح�ضل  مب��ا  للتفكري  دق��ائ��ق  ب�ضع  �ض  خ�ضّ اج��ت��م��اع��اً، 
تدوين بع�ض املالحظات. هل وقع اأي خالف بني املجتمعني؟ 
هل كان ميكن اأن تت�ضّرف بطريقة خمتلفة؟ ي�ضّكل ا�ضتخال�ض 

الدرو�ض من التجارب جزءاً من م�ضار التح�ّضن املتوا�ضل.
• قّيم نتائج قراراتك: قبل اتخاذ اأي قرار، توّقع ما ميكن اأن 
توقعاتك  راج��ع  اأ�ضهر،  �ضتة  م��رور  وبعد  تنفيذه.  بعد  يح�ضل 
التي ف�ضلت فيها وحّدد  التي حققتها والتجارب  النتائج  وقّيم 
اأن�ضب طريقة لتعديل قراراتك حني تواجه مواقف م�ضتقبلية 

مماثلة.

ال حت�شر اإجنازاتك بالنقود
يفتقر القائد الذي يقّيم جناحه بح�ضب الأرباح املادية ح�ضراً 
اإىل عمق الب�ضرية. تتعّلق اأكرب م�ضاكل القيادة اليوم برتاجع 
م�ضتوى التزام العاملني. قبل تقييم اأدائك، ابداأ بطرح اأب�ضط 

الأ�ضئلة )ملاذا اأعمل يف هذه ال�ضركة؟(.
بدل الكتفاء بتقييم النتيجة النهائية، حّدد دوافعك الأ�ضا�ضية 
واإذا مل تتمّكن من معرفة الأ�ضباب التي تدفعك اإىل التحرك، 
يجب األ تتابع ال�ضري يف ذلك الجتاه. ل يف�ضل القائد لأنه ل 
يجد فريق العمل املنا�ضب من حوله، بل لأن الفريق ل يثق يف 
املنا�ضب ويتجاوب  القائد تهيئة اجلو  القائد حمّق. يتوىّل  اأن 
فريقه معه. �ضيبذل العاملون ق�ضارى جهدهم اإذا �ضعروا باأن 
قائدهم يهتّم بهم ويريد م�ضاعدتهم على التطّور كي يحققوا 

اإجنازات متزايدة.

مــنــ�عــــات

23

حتى لو مل تكن تنتمي اإىل 
بقادتها  م��ع��روف��ة  عائلة 
النافذين، ميكنك اأن تطّور 

نف�شك وتغّر حياتك.
 اإل���ي���ك ق���واع���د ج��دي��دة 
تطبيق  ب��ب��دء  ل��ك  ت�شمح 

هذه اخلطة.

ما من �شبب وا�شح له

جتاوزي اكتئاب ما بعد الولدة

حا�ِشْب ذاتك واأعِط االأولوية لالحرتام

ر نف�صك وغيرّ حياتك لتكون قائدا ناجحا طورّ

الثالثاء   10   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12143  
Tuesday  10   October   2017  -  Issue No   12143



24 الثالثاء   10   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12143  
Tuesday  10   October   2017  -  Issue No   12143

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2021  جتاري كلي               

�ضينغ  �ضينغ لل  ���ض��اروان  م  2-  م  ذ  املدعي عليه / 1- برولوجيك�ض - �ض  اىل 
 بهوجال  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي الإ�ضالمي - �ض م ع 
الدعوى  اأق����ام عليك  ق��د    - ال��ك��ع��ب��ي  �ضعيد خ��ل��ف��ان  غ���امن  ومي��ث��ل��ه / خ��ل��ف��ان 
وقدره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  التفاقية  بف�ضخ  املطالبة   ومو�ضوعها 
)152292( درهم ، والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة و�ضمول احلكم بالنفاذ 
امل��واف��ق  2017/10/25    ي��وم الرب��ع��اء   ب��ال كفالة.  وح���ددت لها جل�ضة  املعجل 
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ضاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1711  مدين جزئي              

اإب��راه��ي��م ال��ب��ي��وك  جمهول  اىل امل��دع��ي عليه / 1-ك��م��ال م��و���ض��ى ع��ب��د 
حمل الق��ام��ة مبا ان امل��دع��ي/ �ضعيد على رب��اح كحيل   قد اأق��ام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  مببلغ وقدره =/ 7000 درهم - والر�ضوم 
وامل�����ض��اري��ف.   وح���ددت لها جل�ضة ي��وم الرب��ع��اء  امل��واف��ق  2017/11/1  
ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1038  مدين جزئي              

اىل اخل�ضم املدخل / 1- احلافز للتجارة العامة - �ض ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ ا�ض �ضي جون�ضون اند �ضون اينك   قد اأقام 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك 
)155274.50 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها 
بالقاعة  ال�ضاعة 8.30 �ض  املوافق  2017/10/19   جل�ضة يوم اخلمي�ض  
Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1338  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حمد خمي�ض �ضعيد زويد النعيمي - جمهول حمل 
اأق���ام عليك الدعوى  الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ رودى رم��زى ابنيه   ق��د 
ومو�ضوعها املطالبة بامتام اجراءات بيع مركبة ودفع املخالفات املرتتبة 
عليها - والر�ضوم وامل�ضاريف.   وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض  املوافق  
2017/10/26  ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3073  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- �ضوبرا مانيم كري�ضنا �ضامي  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ ال�ضاحة الذهبية لتجارة قطع غيار ال�ضيارات ومكوناتها - �ض ذ م م وميثله 
/ علي �ضلطان علي احلداد -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�ضخ 
العقد بني املدعي واملدعي عليه والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها 
 Ch1.C.12 جل�ضة يوم الحد  املوافق  2017/10/15  ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2634  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ابراهيم حمد حممد علي الدبدوب  جمهول حمل القامة 
جابر  حممد  را�ضد  جابر   / وميثله  ال�ضالمي  ابوظبي  م�ضرف  امل��دع��ي/  ان  مبا 
بان  عليه  املدعي  ال��زام  ومو�ضوعها   ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    - ال�ضالمي  را�ضد 
و�ضمول  ذمته  يف  املرت�ضد  دره��م   389578.66 وق��دره  مبلغ   املدعي  للبنك  ي��وؤدي 
احلكم بالنفاذ املعجل طليقا والزامه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/11/2  ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1859  جتاري كلي               

القا�ضم - جمهول حمل القامة مبا  اإبراهيم  اىل املدعي عليه / 1-حممد خالد 
�ضعيد خلفان  غ��امن  ع وميثله / خلفان  م  ���ض   - ال�ضالمي  دب��ي  بنك  امل��دع��ي/  ان 
الكعبي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليه  املدعي  ال��زام  دره��م(   5.014.634.26(
املحاماة.   وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  2017/11/1  ال�ضاعة 9.30 �ض 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1130  جتاري كلي              

اىل املدعي عليه / 1-موؤ�ض�ضة اخلطوط الر�ضية للنقليات واملقاولت العامة / موؤ�ض�ضة 
بريك  2- خالد �ضالح   - العامري  بريك عامر  ومالكها/ خالد �ضالح  فردية / ميثلها 
ال�ضالمي  الإم���ارات  املدعي/ م�ضرف  ان  القامة مبا  العامري - جمهول حمل  عامر 
- �ض م ع وميثله / جابر را�ضد حممد جابر را�ضد ال�ضالمي -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والتكافل مببلغ وقدره )640400 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة  والزام املدعي عليهما بالغرامة التاأخريية 
املوافق  2017/10/30   التام.  وح��ددت لها جل�ضة يوم الثنني   ال�ضداد  بواقع 9% وحتى 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�ضاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/582  تنفيذ عقاري   
ان  م م  جمهول حمل القامة مبا  ذ   - العقارية  �ضتار  دام��اك  �ضركة  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/حماده حممد كمال الدين احمد اأبو العنني - وميثله / نوال زايد �ضاملني 
ظبيك احلو�ضني - نعلنكم باحلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2016/565 عقاري كلي واملعدل 
بال�ضتئناف رقم 2016/710 ا�ضتئناف عقاري يوم الثالثاء  بتاريخ  2017/6/13  باعتباره 
�ضندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�ضداد مبلغ وقدره )1390113.50( درهم وذلك تعوي�ضا 
اىل  وت�ضليمه  ال�ضداد  9% حتى متام  بواقع  القانونية  الفائدة  به  التي حلقة  ال�ضرار  عن 
طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�ضر هذا العالن 2-ويف املو�ضوع 
املوؤرخ  ال��دع��وى  �ضند  البيع  عقد  بانف�ضاخ   -1  : جم��ددا  والق�ضاء  امل�ضتاأنف  احلكم  بالغاء 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه    -  2007/6/24

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 

رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2309   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- اخلليج للمعادن املتقنة - ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/توين هارت�ض للتجارة العامة - �ض 
ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11725( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2307   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- اي ار �ضي للمباين - �ض ذ م م  جمهول حمل 
 القامة مبا ان طالب التنفيذ/توين هارت�ض للتجارة العامة - �ض ذ م م   
بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )4396( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1293   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �ضده/1- املطعم ال�ضوداين �ض ذ م م  وميثله  خالد برعي 
ال�ضباعي جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�ضاعر يو�ضف 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - احمد  ابراهيم 
طالب  اىل  دره���م   )17813( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
�ضتبا�ضر الجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1113   تنفيذ مدين  
م  جم��ه��ول حمل  م  ذ  ���ض   - ���ض��ده/1-وورل��د ميجري�ضن  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ وندر اووكو  - 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   )3720(
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر
�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

يف  الدعوى  رقم 2017/1520 جتاري كلي ال�شارقة
اإعالن املدعي عليهم بت�شحيح �شكل الدعوى وباإدخال خ�شم جديد 

�ضوراب جويال - هندي اجلن�ضية - ب�ضفته  م  2-  م  ذ   - م ح  اآند�ضرتيز - �ض  : 1- رويال  املدعى عليهم  اىل 
ال�ضخ�ضية وب�ضفته مالكا ومديرا ل�� )رويال اأند�ضرتيز( ونائبا عنها ومالكها و�ضاحب الرتخي�ض ، وب�ضفته 
�ضامن �ضخ�ضي للقر�ض واملوقع على الرهن والتنازل عن العقارات املوؤجرة وباأي �ضفة كانت له.  3- يوتكار�ض 
جويال - هندي اجلن�ضية - ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته �ضامن �ضخ�ضي للقر�ض وب�ضفته �ضاحب الرخ�ضة 
ال�ضناعية ل��� )رويال اآند�ضرتيز( ومالكها وباأي �ضفة كانت له.  حيث اأن املدعي��� : بنك برودا - فرع ال�ضارقة.  
قد اقام عليكم الدعوى املذكورة رقمها اأعاله لدى هذه املحكمة ، وبجل�ضة  2017/10/3م قدم لئحة بت�ضحيح 
�ضكل الدعوى وباإدخال خ�ضم جديد يف الدعوى وهو )دهارم بال جويال(  لذلك يقت�ضي ح�ضوركم اأمام هذه 
يوم  التا�ضعة من �ضباح  ال�ضاعة  - يف متام  الأول  الدور   -  )139( القاعة   - الثانية(  الكلية  )الدائرة  احلكمة 
2017/11/7 م وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�ضور او 

عدم ار�ضال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدعوى يف غيابكم
  مكتب اإدارة الدعوى 
اأمني ال�شر 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
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 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان  : ال�ضيد/ 
هيثم عبداهلل �ضعيد عبداهلل النقبي - اجلن�ضية : الإم��ارات - وطلبا الت�ضديق على 
حمرر يت�ضمن )تنازل(  يف ال�ضم التجاري رمال اجلزيرة ملقاولت البناء وال�ضادرة 
من دائرة التنمية القت�ضادية يف  ال�ضارقة رخ�ضة جتارية رقم 614909 ال�ضادر بتاريخ 
2011/9/6 دائرة التنمية القت�ضادية بخورفكان اىل ال�ضيد/ عادل عبداهلل علي املر 
النقبي - اجلن�ضية : الإم��ارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء 

ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/596  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- درمتان غروب 2- درمتان جي اأم بي اأت�ض  جمهويل 
 / م وميثله  م  ذ  ���ض   - لليخوت  ديفي   / امل�ضتاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
ناجي علي احلاج اإبراهيم بي�ضون -  قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر 
لها  بتاريخ 2016/4/24 وح��ددت  بالدعوى رقم  2012/162 جتاري كلي 
جل�ضه يوم الربعاء  املوافق 2017/11/1  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.18 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/6947   

املنذر : اميريت�ض بروبريتي�ض - وميثله  بالتوقيع ال�ضيدة / النزير بخيت ف�ضل 
حممد نور - مبوجب وكالة م�ضدقة اأ�ضول 

املنذر اليه / باور جاين لالأعمال الكهروميكانيكية - �ض ذ م م
جمهول حمل القامة 

ن�ض االإعالن بالن�شر 
ينذر املنذر / املنذر املنذر اليه يف املدة القانونية املقررة بان عقد اليجار اجلديد 
اللتزام  ع��دم  ح��ال��ة  ويف   ، اخ��ط��ارك��م  مت  وعليه  ري���را  ح�ضب  ال��زي��ادة  عليه  تطبق 
ورف�ضكم للزيادة فللموؤجر اتخاذ كافة الجراءات القانونية مع حتميل املنذر اليه 

كافة ر�ضوم التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/6948   

بخيت  النزير   / ال�ضيدة  بالتوقيع  وميثله    - بروبريتي�ض  اميريت�ض   : املنذر 
ف�ضل حممد نور - مبوجب وكالة م�ضدقة اأ�ضول 

املنذر اليه / خلفان ال�ضاعر لالأ�ضباغ - �ض ذ م م -  جمهول حمل القامة 
ن�ض االإعالن بالن�شر 

ينذر املنذر / املنذر املنذر اليه يف املدة القانونية املقررة بان عقد اليجار اجلديد 
اللتزام  ، ويف حالة عدم  ري��را وعليه مت اخطاركم  الزيادة ح�ضب  تطبق عليه 
ورف�ضكم للزيادة فللموؤجر اتخاذ كافة الجراءات القانونية مع حتميل املنذر 

اليه كافة ر�ضوم التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/6949   

املنذر : اميريت�ض بروبريتي�ض - وميثله  بالتوقيع ال�ضيدة / النزير بخيت ف�ضل حممد 
نور - مبوجب وكالة م�ضدقة اأ�ضول 

املنذر اليه / كلينكو اأرت خلدمات التنظيف - �ض ذ م م - جمهول حمل القامة 
ن�ض االإعالن بالن�شر 

ينذر املنذر / املنذر املنذر اليه ب�ضرورة اخالء العني املوؤجرة املذكورة وت�ضليمها باحلالة 
التي ت�ضلمها عليها و�ضداد امل�ضتحقات اليجارية واأي مبالغ مرت�ضدة وت�ضوية ح�ضاب 
الكهرباء واملياه حتى الخالء يف مدة اق�ضاها 30 يوم من تاريخ ا�ضتالم هذا النذار ، 
ر�ضوم  كافة  اليه  املنذر  القانونية مع حتميل  الج��راءات  كافة  املنذر  يتخذ  �ضوف  واإل 

التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل
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      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7069  عمايل جزئي
ال��ع��ام��ه جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا  ل��ل��ت��ج��اره  امل��دع��ي عليه / 1- جمعه  اىل 
املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  �ضيبا�ضتيان   /ان���و  امل��دع��ي  ان 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )64552 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( 
لها  وح��ددت    mb175202211ae:ال�ضكوى رق��م  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
القا�ضي  مبكتب  �ض   08.30 ال�ضاعة   2017/10/16 املوافق  الثنني  يوم  جل�ضة 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 يف الدعوى  رقم  2017/948 جتاري كلي   

املدعي : �ضركة �ضور واي للو�ضاطة التجارية - �ض ذ م م 
املدعي عيه : فاينلي بيزني�ض للتجارة العامة  -  م م ح  واآخرون 

البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، ح�ضن  هادي  حممد  عقيل   / امل�ضريف  اخلبري  "يعلن 
، واملقامة من املدعي/  �ضركة �ضور واي  خبريا م�ضرفيا يف الدعوى رقم 2017/948 جتاري كلي 
للو�ضاطة التجارية - �ض ذ م م - وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليها الوىل/ فاينلي بيزني�ض للتجارة 
العامة  -  م م ح - مدعو من ميثلها حل�ضور الجتماع اخلربة امل�ضرفية او بوا�ضطة وكيل معتمد 
منهم واملقرر عقده يوم الحد  املوافق 2017/10/15 م يف متام ال�ضاعة الرابعة ع�ضرا - مبقر مكتب 
العربية  الو�ضل بزن�ض �ضنرت - بجوار �ضركة املالحة  بناية  : بور�ضعيد -  الكائن يف ديرة  اخلبري 
وفاك�ض   ،  04-2954833  / هاتف    -  )902  ( رقم  مكتب   - التا�ضع  الطابق   - روتانا  رحاب  وفندق 

2955990-04  -  لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد اعاله " 
اخلبري امل�شريف       
د - عقيل حممد هادي ح�شن    

حتديد موعد   
اجتماع اخلربة امل�شرفية 
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  اإعادة االإعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه : موؤ�ض�ضة �ضامر اليوبي 
الدائرة   2017/4611 رقم  الدعوى  يف  املظفر  ح�ضن  حممد  حممود  املدعي/ح�ضن  بان  نعلمكم 

املدنية اجلزئية الوىل  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 
وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليهما  املدعي  والزام  درهم   )100.000( مبلغ  ب�ضداد  عليهم  املدعي  الزام 
واتعاب املحاماة - لذا يقت�ضي ح�ضوركم اأمام الدائرة اجلزئية الوىل القاعة رقم )137( مبحكمة 
ال�ضارقة الحتادية البتدائية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ،  وذلك لالجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديكم من بيانات وذلك يوم اخلمي�ض  املوافق 2017/10/19 وذلك للنظر يف الدعوى 
املذكورة ارقامها بو�ضفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�ضور  او عدم ار�ضال وكيل عنكم 

فانه �ضيتم ا�ضتكمال الجراءات القانونية يف غيابك.
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
تقدم املواطن/ �ضريفة �ضالح حممد �ضالح بن �ضيخان - بطلب 
اىل حمكمة اأبوظبي البتدائية - ق�ضم التوثيقات بتغيري ا�ضمها 

من )�ضريفه( اىل)العنود(  
فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل الق�ضم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر العالن .
رو�شة حممد العبيديل - منفذ اإجراءات  

القا�شي/ حممد فا�شل ولد حممد �شامل  - قا�شي توثيقات         

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

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/720 مدين جزئي                                                
النقبي - جمهول حمل القامة  اىل املحكوم عليه/1- دلل را�ضد عبيد �ضعيد 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2017/6/22  يف الدعوى 
وميثلها  فردية  موؤ�ض�ضة   - ال�ضيارات  لتاأجري   2 ل�ضالح/اأوراجن  اع��اله  املذكورة 
ال�ضيد/ حممد ال�ضيخ عبدالرحمن علي بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
والزام  دره���م(  وخم�ضمائة  الفا  و�ضتون  وت�ضعة  )مائتان  دره��م   269500 مبلغ 
حكما  امل��ح��ام��اة.   ات��ع��اب  دره��م  وخم�ضمائة  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليها  امل��دع��ي 
اليوم  م��ن  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة 
التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 الإمارات الإ�صالمي ينجز متويل مرابحة 
م�صرتك بـ 200 مليون دولر مل�صرف عجمان

•• دبي-وام:

اإب���رام متويل مرابحة  اإمت��ام��ه  ام�ض  الإ���ض��الم��ي  الإم����ارات  اأع��ل��ن م�ضرف 
م�ضرتك مببلغ 200 مليون دولر اأمريكي ل�ضالح م�ضرف عجمان .

�ضارك يف اإبرام متويل املرابحة كل من م�ضرف الهالل وبنك دبي الإ�ضالمي 
وم�ضرف ال�ضارقة الإ�ضالمي كم�ضاهمني رئي�ضيني .. بينما �ضارك الإمارات 
املرابحة  متويل  ات��ف��اق  يف  الكتتاب  �ضجل  لإدارة  ع��ام  كمن�ضق  الإ���ض��الم��ي 

امل�ضرتك الذي ي�ضتمر ملدة عامني.
الإ�ضالمي  الإم��ارات  التنفيذي مل�ضرف  الرئي�ض  واأع��رب جمال بن غليطة 
عن �ضعادة امل�ضرف بهذا التعاون امل�ضرتك لدعم حمفظة متويل م�ضرف 
عجمان واإ�ضافة هذا التفاق الهام اإىل �ضجل اإ�ضهاماته املتنامية يف �ضفقات 
على  الإ�ضالمية  امل�ضارف  اعتماد  تعزيز  يف  ت�ضهم  والتي  الكربى  التمويل 
�ضفقة  يف  للم�ضاركة  الوا�ضعة  ال�ضتجابة  اأن  واأ���ض��اف  امل�ضرتك.  التمويل 
منو  على  هامة  �ضهادة  عجمان  م�ضرف  ل�ضالح  امل�ضرتك  املرابحة  متويل 
اقت�ضاد الإم��ارات حيث مت تن�ضيق وتنفيذ الكتتاب يف وقت قيا�ضي خالل 
والعالقة  ال��ت��ع��اون  م�ضتوى  على متيز  ي��دل  اأ�ضابيع مم��ا  ث��الث��ة  م��ن  اأق���ل 
قال  ناحيته  من  الدولة.  يف  الإ�ضالمية  واملوؤ�ض�ضات  امل�ضارف  بني  الوثيقة 
حممد اأمريي الرئي�ض التنفيذي مل�ضرف عجمان اإن حجم الإقبال الكبري 
واملوؤ�ض�ضات  امل�ضارف  قبل  من  امل�ضرتك  املرابحة  متويل  يف  الكتتاب  على 
املالية الإقليمية والدولية ل�ضالح امل�ضرف يعد دللة وا�ضحة على الو�ضع 
امل�ضريف القوي الذي يتمتع به م�ضرف عجمان اإىل جانب حجم الثقة يف 
يف  التميز  من  مدعوما  ياأتي  وال��ذي  الدولية  املالية  ال�ضاحة  على  �ضمعته 
الكتتاب  اأن  اإىل  واأ�ضار  للدولة.  والقوي  املرن  القت�ضاد  تناف�ضية  م�ضتوى 
اأحكام  يتزامن مع تزايد القبول العاملي للمنتجات امل�ضرفية املتوافقة مع 

ال�ضريعة الإ�ضالمية.
واأعرب اأمريي عن اعتزازه مب�ضتوى الثقة التي اكت�ضبها م�ضرف عجمان 
املال يف  راأ�ض  اأ�ضواق  والتي عربت عن اخلربة والقدرة على ال�ضتفادة من 
الأن�ضطة  لتمويل  م���وارده  تدعم  والتي  ال�ضفقات  ه��ذه  مثل  مع  التعامل 
متا�ضيا  وذل��ك  امل�ضرفية  الت�ضهيالت  حجم  وزي���ادة  الإ�ضالمية  امل�ضرفية 
مع ا�ضرتاتيجية م�ضرف عجمان نحو تنويع م�ضادر اإ�ضافية لزيادة حجم 
حمافظ التمويل الالزمة ملتابعة خطط النمو يف اأ�ضول م�ضرف عجمان. 
واأكد اأن النجاح الكبري يف هذا الكتتاب يعد موؤ�ضر ثقة هام ل�ضيما يف �ضوء 
املتزايدة وا�ضتمرار حر�ض م�ضرف عجمان على  العاملية  املالية  التحديات 
دعم �ضجل التمويل الإ�ضالمي الذي ميثل ركيزة هامة يف دعم منو وازدهار 

القطاع امل�ضريف الإ�ضالمي.

مليار درهم جتارة اأبوظبي من   7.5
الطائرات و�صفن الف�صاء يف 7 �صهور

•• اأبوظبي-وام: 

الف�ضاء  ال��ط��ائ��رات و�ضفن  اأب��وظ��ب��ي م��ن  اإم���ارة  اإج��م��ايل قيمة جت���ارة  بلغ 
واأجزاوؤها 7.5 مليار درهم خالل ال�ضهور ال�ضبعة الأوىل من العام 2017 
بنمو ن�ضبته %3 تقريبا مقارنة مع 7.3 مليار درهم خالل نف�ض الفرتة 
اأبوظبي  مركز  عن  ال�ضادرة  ال�ضابقة  الرق���ام  وتظهر  املا�ضي.  العام  من 
لالإح�ضاء مدى التطور الكبري الذي �ضهدته جتارة الم��ارة يف هذا النوع 
نحو  املا�ضي  يوليو  وحتى  يناير  م��ن  ال��ف��رتة  يف  �ضكلت  وال��ت��ي  ال�ضلع  م��ن 
 12.8 والبالغة   2016 العام  امل�ضجلة طيلة  القيمة  %59 من اجمايل 
اإن���ه ويف ظ��ل ال��ن�����ض��اط التجاري  م��ل��ي��ار دره���م . وق���ال خ���رباء يف ال��ق��ط��اع 
ال��ذي ت�ضهده ام��ارة ابوظبي ودول��ة الم���ارات ب�ضكل ع��ام من الطبيعي ان 
تتحول اىل مركز جتاري مهم لهذا النوع من التجارة خا�ضة جتارة اعادة 
الت�ضدير، موؤكدين ان املكانة املتميزة للدولة يف �ضناعة الطريان وال�ضياحة 
على م�ضتوى العامل تعزز هذه التجارة . وبح�ضب الح�ضاءات الر�ضمية فاإن 
قيمة ال�ضفقات املربمة من الطائرات و�ضفن الف�ضاء يف الفرتة من يناير 
ال�ضفقات  قيمة  اجمايل  من   7.8% على  ا�ضتحوذت  يوليو  نهاية  وحتى 
التجارية لل�ضع غري النفطية لالإمارة يف ذات الفرتة والبالغة 96.1 مليار 
درهم . وبلغت قيمة املعاد ت�ضديره من الطائرات و�ضفن الف�ضاء واجزاوؤها 
1.5 مليار درهم بنمو  العام اجل��اري وحتى نهاية �ضهر يوليو  منذ بداية 

. ن�ضبته %148 باملقارنة مع نف�ض الفرتة من العام 2016 
وعلى �ضعيد ال��واردات فقد بلغت جتارة الم��ارة من هذا النوع من ال�ضلع 
6 مليارات درهم يف نف�ض فرتة الر�ضد ،يف حني و�ضلت قيمة ال�ضادرات 9 
ماليني درهم . ي�ضار اىل اأن الإح�ضاءات اخلا�ضة بهذه التجارة على ال�ضلع 
تقت�ضر فقط على تلك التي دخلت من املنافذ الربية والبحرية واجلوية يف 
اأبوظبي اأو خرجت منها يف الفرتة من يناير وحتى يوليو املا�ضي لذا فاإنها 

ل تعك�ض اجمايل قيمة جتارة اأبوظبي من هذه ال�ضلع مع دول العامل.

الأجهزة  يف  الإمارات  جتارة  درهم  تريليون    1.1
الإلكرتونية والتكنولوجية خالل 6 �صنوات

•• اأبوظبي -وام: 

التجارة اخلارجية للدولة يف  اأن حجم  الهيئة الحتادية للجمارك  اأعلنت 
الكمبيوتر  واأجهزة  الال�ضلكية  وال�ضبكات  ال�ضبكات اخللوية  جمال هواتف 
متثل  دره���م  تريليون   1.1 بلغ  امل��ع��ل��وم��ات  وم��ع��اجل��ة  التخزين  ووح����دات 
%12 من اإجمايل حجم التجارة املبا�ضرة للدولة وجتارة املناطق احلرة 
ال��ع��ام اجلاري  م��ن  الأول  ال��رب��ع  نهاية  2011 وحتى  م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 

.  2017
2017 يف  وذك��رت الهيئة - يف بيان لها مبنا�ضبة انعقاد معر�ض جيتك�ض 
اخللوية  ال�ضبكات  هواتف  باأجهزة  املتعلقة  الدولة  جت��ارة  قيمة  اأن   - دب��ي 
والربع  املا�ضية  ال�ضت  ال�ضنوات  خ��الل  الال�ضلكية  ال�ضبكات  من  وغريها 
الأول من العام اجلاري بلغت 805 مليارات درهم .. م�ضرية اإىل اأن ح�ضة 
التجارة املبا�ضرة منها تبلغ 209.2 مليار بن�ضبة %26 بينما تبلغ ح�ضة 
املناطق احلرة 595.9 مليار درهم مبا يعادل %74 من اإجمايل التجارة 

اخلارجية للدولة يف جمال اأجهزة الهاتف خالل الفرتة املذكورة.
وبلغت قيمة واردات الدولة - �ضاملة املناطق احلرة من اأجهزة الهاتف خالل 
تلك الفرتة - ما يعادل 424.2 مليار درهم بينما بلغت قيمة ال�ضادرات 6 

مليارات درهم وقيمة اإعادة الت�ضدير 374.9 مليار درهم.

حمدان بن زايد ي�صتقبل وفدا من �صركة الإحتاد العقارية
•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو  ا�ضتقبل 
منطقة  يف  احل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال���ظ���ف���رة يف ق�����ض��ر ال��ن��خ��ي��ل وف�����دا من 
الدارة العليا يف �ضركة الحتاد العقارية 
بن  حمدان  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  بح�ضور 
اآ�ضيا  ���ض��رق  اإدارة  م��دي��ر  نهيان  اآل  زاي���د 
والبا�ضيفيك بوزارة اخلارجية والتعاون 

الدويل.
ال��ل��ق��اء م��ن نا�ضر  واط��ل��ع �ضموه خ��الل 
ب��ط��ي ع��م��ري ب��ن ي��و���ض��ف رئ��ي�����ض جمل�ض 
على  ال���ع���ق���اري���ة  الحت������اد  ���ض��رك��ة  ادارة 
ومن  ال�ضركة  تنفذها  التي  امل�ضروعات 
امل�������ض���روع اجلديد  ���ض��م��ن��ه��ا خم��ط��ط��ات 
“�ضاطئ الظفرة” الذي تعتزم “الحتاد 
الظفرة  منطقة  يف  اإطالقه  العقارية” 
ال�ضركة  اأول م�ضاريع هذه  وال��ذي ميثل 

يف اإمارة اأبوظبي.
اآل  ب��ن زاي��د  ال�ضيخ ح��م��دان  وق��ال �ضمو 
امل�ضاريع  م���ن  ي��ع��د  امل�����ض��روع  اإن  ن��ه��ي��ان 
يتعلق  فيما  ال��ن��م��وذج��ي��ة  الإ���ض��ت��ث��م��اري��ة 
ب��اإ���ض��������ك��ان امل��واط��ن��ني ال����ذي ت��ت��وف��ر فيه 
اإليها  ي��ح��ت��اج  ال���ت���ي  اخل����دم����ات  ج��م��ي��ع 

ال�ضكان.
واأكد �ضموه حر�ض القيادة الر�ضيدة على 
لأبناء  ال��ك��رمي  العي�ض  �ضبل  ك��ل  ت��وف��ري 
املواطنني  متطلبات  وتلبية  الإم�����ارات 
فيما يخ�ض امل�ضاكن والأرا�ضي والرتقاء 
اإن�ضاوؤها  يتم  ال��ت��ي  ال�ضكنية  ب��الأح��ي��اء 

والتي تنفذ من قبل اجلهات احلكومية 
اأو القطاع اخلا�ض حتى حتقق التوا�ضل 
وم�ضتويات  املجتمع  اأف��راد  بني  املطلوب 
عالية من الرفاهية يف خمتلف اجلوانب 

الجتماعية والعمرانية.
م���ن ج��ان��ب��ه اأع�����رب ن��ا���ض��ر ب��ط��ي عمري 
ب���ن ي��و���ض��ف ع���ن ���ض��ك��ره اجل���زي���ل ل�ضمو 
ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ملتابعة 
امل�ضاريع اجلاري  �ضموه احلثيثة جلميع 
وتوجيهات  الظفرة  منطقة  يف  تنفيذها 
هو  ملا  وفقا  امل�ضاريع  هذه  باجناز  �ضموه 

خمطط له.

واأكد حر�ض �ضركة الإحتاد العقارية على 
ترجمة  الدولة  قيادة  توجيهات  ترجمة 
اأمينة و�ضادقة وتقدمي اأف�ضل اخلدمات 

لأبناء الدولة ويف جميع القطاعات.
ح�����ض��ر ال���ل���ق���اء م���ع���ايل ف�������الح حممد 
التخطيط  دائ������رة  رئ��ي�����ض  الأح���ب���اب�������ي 
و�ضعادة  باأبوظبي  والبلديات  العمراين 
امل��زروع��ي وكيل  ع���زان  ب��ن  حممد حمد 
ديوان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
الرميثي  ب��ن خ��ل��ف��ان  ���ض��ل��ط��ان  و���ض��ع��ادة 
م���دي���ر م��ك��ت��ب ���ض��م��و مم��ث��ل احل���اك���م يف 
عبداهلل  يو�ضف  واأحمد  الظفرة  منطقة 

ب�ضركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������ض  خ������وري 
الحتاد العقارية.

ت�ضم  العقارية  الإحت��اد  �ضركة  ان  يذكر 
مظلتها  حت��ت  ال�����ض��رك��ات  م��ن  جمموعة 
ال�ضكنية  امل�������ض���اري���ع  ب��ت��ط��وي��ر  وت����ق����وم 
يف  والرتفيهية  وال�ضناعية  والتجارية 

جميع اإمارات الدولة.
الذي  اجل��دي��د  امل�����ض��روع  ه��ذا  و�ضيحمل 
�ضاطئ  ا�ضم  العربي  اخلليج  على  يطل 
الظفرة وهو م�ضروع متعدد ال�ضتعمالت 
تبلغ م�ضاحته الإجمالية نحو 3 ماليني 

مرت مربع.

من  فاخر  �ضاطئي  منتجع  من  ويتاألف 
ب��ال��ف��ل��ل واملباين  5 جن���وم حم���اط  ف��ئ��ة 
والتعليمية  ال�ضحية  واملرافق  ال�ضكنية 
تت�ضل  مائية  قناة  تتخللها  والرتفيهية 

مبياه خلليج.
م�ضاحات  ع��ل��ى  امل�������ض���روع  ي��ح��ت��وي  ك��م��ا 
وامل�ضطحات  للحدائق  خم�ض�ضة  وا�ضعة 

اخل�ضراء ومركز ت�ضوق متكامل.
وتهدف الحتاد العقارية من خالل هذا 
امل�ضروع اإىل بناء وجهة �ضكنية و�ضياحية 
فريدة يف اإمارة اأبوظبي ت�ضتقطب الزوار 

من جميع اأنحاء الدولة واملنطقة.

املالية تطلق خدمة ال�صحابة الإلكرتونية للجهات الحتادية خالل جيتك�ض

ومن   25% بن�ضبة  العملياتي  اجلهد 
اإىل  ال��ن�����ض��ب��ة  ه����ذه  ت�����ض��ل  اأن  امل���ت���وق���ع 

%45 يف عام 2019.
حكومي�������ة  ج��ه��������������������ة  لأي  ومي����ك����ن 
ط��ل�����������������ب ت��ل��ك اخل���دم���ات م���ن ال�����وزارة 
ال�ضحابة  تكنولوجيا  ا���ض��ت��خ��دام  ع��رب 
لتدخل  احل���اج���ة  دون  الإل���ك���رتون���ي���ة 
يوفر  ال����وزارة مم��ا  التقني يف  ال��ف��ري��ق 

10 اأيام عمل.

•• دبي-وام:

تكنولوجيا  امل���ال���ي���ة  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
ال�ضحابة الإلكرتونية لتقدمي خدمات 
النظام املايل واملوارد الب�ضرية للجهات 
الحتادية بالتعاون مع الهيئة الحتادية 
للموارد الب�ضرية و�ضركة اأوراكل العاملية 
اآمنة  معلوماتية  بنية  ت��وف��ري  ب��ه��دف 
م�ضتويات  وب��اأق��ل  ذات��ي  ب�ضكل  ومتاحة 
وم�ضغلي  م�����ض��وؤويل  قبل  م��ن  ال��ت��دخ��ل 
الأن��ظ��م��ة الإل��ك��رتون��ي��ة، وذل���ك خالل 
جيتك�ض  معر�ض  بفعاليات  م�ضاركتها 
اجلهات  من�ضة  �ضمن   2017 التقني 

احلكومية الحتادية.
تتيح  تكنولوجيا ال�ضحابة الإلكرتونية  
اإمكانية  امل��ال��ي��ة  وزارة  ت��دي��ره��ا  ال��ت��ي 
�ضامل  �ضحابي  معلوماتي  هيكل  ب��ن��اء 
احلكومية  ل��ل��ج��ه��ات  ي��وف��ر  وم��ت��ك��ام��ل 
بيئات  ت��خ�����ض��ي�����ض  اإم��ك��ان��ي��ة  الآخ������رى 
خلدمات  ال�ضحابة  �ضمن  خا�ضة  عمل 
املايل  النظام  على  والتدريب  التطوير 
يرتقي  مما  الب�ضرية  امل��وارد  اأنظمة  اأو 
بكفاءة خدمات تقنية املعلومات، ويرفع 

من �ضرعة اإجناز العمل .
ال�ضحابة  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  و����ض���اه���م���ت 
مليون   1.6 تخفي�ض  يف  الإلكرتونية 
و  املبا�ضرة  التكاليف  من  �ضنويا  دره��م 
تقليل  يف   2017 ع��ام  خ��الل  �ضاعدت 

اأكدت �ضعادة مرمي حممد  من جهتها، 
الأمريي، الوكيل امل�ضاعد لقطاع الإدارة 
املالية العامة اأن الوزارة حري�ضة دائما 
فيما  امل��م��ار���ض��ات  اأف�����ض��ل  تطبيق  ع��ل��ى 
ين�ضجم  مب��ا  الرقمي  بالتحول  يتعلق 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  م����ب����ادرة  م���ع 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�ض 
حاكم  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة 
دبي رعاه اهلل  يف التحول من احلكومة 

الذكية،  احل��ك��وم��ة  اإىل  الإل��ك��رتون��ي��ة 
اأف�ضل اخلدمات  وذلك ل�ضمان توفري 
لرفع م�ضتوى ر�ضا و�ضعادة املتعاملني.

تنفيذ  م��ن  ال����وزارة متكنت  اإن  وق��ال��ت 
قيا�ضية  ف����رتة  خ����الل  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ه����ذه 
جمموعة  احل��ك��وم��ي��ة  للجهات  ل��ت��وف��ر 
من امل��وارد التي تدعم حتقيق خمتلف 

متطلبات العمل.
دوما  ت�ضع  امل��ال��ي��ة  وزارة  اإن  واأ���ض��اف��ت 

اإطالق  املتعامل كاأولوية عند  م�ضلحة 
اأي م�ضروع اأو مبادرة جديدة.. ويف هذا 
الإطار ياأتي اإطالق تكنولوجيا ال�ضحابة 
الإلكرتونية للجهات الحتادية ليحقق 
تقدمها  التي  للخدمات  نوعية  اإ�ضافة 
ال����وزارة م��ن خ��الل الرت��ق��اء بالكفاءة 

والفعالية.
وت��وا���ض��ل ال����وزارة ج��ه��وده��ا يف تطوير 
وفق  الرقمية  والتطبيقات  التقنيات 
البتكار  اإىل  ي�ضتند  ط��م��وح  ب��رن��ام��ج 
والإبداع كركائز رئي�ضية، لتحقيق روؤية 
الإمارات  تكون  اأن  يف  الر�ضيدة  القيادة 
موؤ�ضرات  وف���ق  ال����دول  اأف�����ض��ل  ���ض��م��ن 

التناف�ضية العاملية.

معر�ض اأبوظبي للطيان 2018 ي�صتعد حللة جديدة يف دورته اخلام�صة 
•• اأبوظبي-الفجر: 

مطار  اأول  اخلا�ض،  للطريان  البطني  مطار  ام�ض  اأعلن 
متخ�ض�ض يف جم��ال ط���ريان رج���ال الأع��م��ال يف منطقة 
الر�ضمي  الإط��الق  عن  اأفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق 
اأبوظبي للطريان وذلك نتيجة  للدورة اخلام�ضة ملعر�ض 
املعر�ض.  امل�ضاركة يف  القطاع على  ل��رواد  املتزايد  الإقبال 
�ضيتم تنظيم معر�ض اأبوظبي للطريان 2018 يف الفرتة 
من 26 – 28 فرباير 2018 كجزء من فعاليات ا�ضبوع 
ال�ضمو  �ضاحب  رعاية  حتت  والف�ضاء  للطريان  اأبوظبي 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي ونائب 

القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة.
اخلام�ضة  دورت���ه  يف  للطريان  اأب��وظ��ب��ي  معر�ض  و�ضيقام 
اإىل ثالثة  امل�ضاحة  �ضتق�ضم  باأ�ضلوب عر�ض جديد، حيث 

ال�ضاليهات  ال��ط��ائ��رات،  ح��ظ��رية  وه���ي  رئي�ضية  م��ن��اط��ق 
املعر�ض  م�ضاحة  لت�ضل  اخل��ارج��ي��ة،  ال��ع��ر���ض  ومنطقة 
مطار  م�ضاحة  م��ن  م��رتم��رب��ع   60،000 اإىل  ال��ك��ام��ل��ة 
ال�ضركات  اأه���م  �ضتعود  كما  اخل��ا���ض.  ل��ل��ط��ريان  البطني 
العاملية امل�ضنعة للطائرات اخلا�ضة للم�ضاركة يف معر�ض 
�ضرتمي  جلف  و   ، للطريان  دا�ضو  �ضركة  لت�ضم   ،2018
ع��ن م�ضاركة  ، ف�ضال  بزن�ض ج��ت  بوينغ  و   ، ام��رباي��ر  و   ،
على  والإق��ل��ي��م��ي��ني  املحليني  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ني  ال�����ض��رك��اء 
غرار �ضركة اأدنوك، واأبوظبي للطريان، وخدمات فالكون 

للطريان، ورويال جت. 
وقال نا�ضر جمعة، املدير العام ملطارات الطريان العام يف 
مطارات اأبوظبي، ورئي�ض اللجنة املنظمة ملعر�ض اأبوظبي 
اأبوظبي  معر�ض  بتنظيم  ج���داً  �ضعداء  نحن  ل��ل��ط��ريان: 
هذا  ا�ضتمرارية  اأن  حيث  اخلام�ضة،  دورت���ه  يف  للطريان 

البطني  اأبوظبي ومطار  اإم��ارة  توؤكد على مكانة  احل��دث 
معر�ض  وي��ع��د  ال��ع��ام.  ل��ل��ط��ريان  اإقليمي  رئي�ضي  كمركز 
اأبوظبي للطريان من�ضة فريدة من نوعها لتوا�ضل رواد 
واخلربات،  املعرفة  وتبادل  وال��ه��واة  والعمالء،  ال�ضناعة 
وكذلك لتطوير الأعمال والفر�ض التي تعود بالنفع على 

امل�ضتخدم النهائي وعلى ال�ضناعة ككل. 
واأ�����ض����اف: ون��ح��ن ن��ع��م��ل ب��ج��د ل�����ض��م��ان ت��ق��دمي معر�ض 
اأبوظبي للطريان 2018 بحيث يفوق توقعات اجلميع، 
ل�ضناعة  للفخر  م��دع��اًة  ليكون  وال����زوار،  العار�ضني  م��ن 

الطريان ولنا جميعاً. 
ومن املتوقع اأن ي�ضتقبل املعر�ض الذي �ضي�ضتمر ملدة ثالثة 
والف�ضاء.  ال��ط��ريان  قطاعي  م��ن  زائ���ر   18،000 اأي���ام 
امل�ضنعني  م���ن   300 ع��ل��ى  ال��ع��ر���ض  م��ن�����ض��ة  و���ض��ت�����ض��م 
والتطورات  الب��ت��ك��ارات  اآخ��ر  بعر�ض  ليقوموا  وامل��وردي��ن 

)الهليكوبرت(،  العمودية  والطائرات  اخلا�ضة  للطائرات 
ف�ضاًل  املطارات،  وخدمات  ومعدات  الطائرات،  وخدمات 
و�ضوؤون  الطريان  بقطاع  خا�ضة  الكرتونيات  اأنظمة  عن 

التاأمني واملالية. 
و�ضيتم عر�ض اأكرث من 110 منوذج للطائرات �ضواء كانت 
الثقيلة،  اأو  ال��وزن  خفيفة  اخلا�ضة  الطائرات  ط��راز  من 
ليحظى حمبي الطريان بفر�ضة ا�ضتك�ضاف والتعرف على 

تفا�ضيل الطائرات وجميع اخلدمات املتعلقة بالطريان.
معر�ض  تنظيم  للطريان  اأبوظبي  معر�ض  �ضي�ضهد  كما 
اأبوظبي لطائرات الهليكوبرت للمرة الثانية، حيث يهدف 
امل�ضتخدمة  الهليكوبرت  طائرات  اأن��واع  جميع  عر�ض  اإىل 
يف كافة القطاعات. ومينح املعر�ض فر�ضة الإلتقاء برواد 
جمال الت�ضنيع، والتوزيع وال�ضركات الداعمة، والتعرف 

على جمموعة وا�ضعة من طائرات الهيلكوبرت. 
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تعيني كري�صنا كومار رئي�صًا تنفيذيًا 
للعمليات يف بنك دبي التجاري

•• دبي – د. حممود علياء

اأعلن بنك دبي التجاري يوم اأم�ض عن تعيني ال�ضيد كري�ضنا كومار رئي�ضاً 
تنفيذياً للعمليات يف البنك. يتمتع كري�ضنا باأكرث من 25 عاماً من اخلربة 
يف العمليات امل�ضرفية. قبل انتقاله اإىل البنك �ضغل كري�ضنا من�ضب الرئي�ض 

التنفيذي للعمليات يف م�ضرف قطر 
الإ�ضالمي يف قطر. كما �ضارك بقيادة 
برامج التحول يف العديد من البنوك 
و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  يف 
اأف��ري��ق��ي��ا ح��ي��ث ع��م��ل يف ب��ن��ك م�ضر 
دبي  وبنك  القطري  الأه��ل��ي  والبنك 
الكويتي  ال��ت��ج��اري  والبنك  الوطني 
املاج�ضتري  ع��ل��ى درج���ة  وه���و ح��ا���ض��ل 
يف الت�ضويق والتمويل كما تخرج من 
اأنهى  ح��ي��ث  ل��الأع��م��ال  ه��ارف��رد  كلية 

برنامج الإدارة املتقدمة عام 2008.
يف تعليقه على التعيني. قال برينارد 

لبنك  التنفيذي  الرئي�ض  ليندر،  فان 
دبي التجاري: “نحن �ضعداء بان�ضمام كري�ضنا لبنك دبي التجاري، ونتمنى 
له التوفيق والنجاح يف من�ضبه اجلديد وخ�ضو�ضاً ملا يتمتع به من خربة 
للبنك  هامة  اإ�ضافة  �ضي�ضكل  كري�ضنا  اأن  واثقون من  نحن  وا�ضعة.  مهنية 

وللفريق القيادي فيه وخ�ضو�ضاً يف هذه املرحلة املهمة.

 يتيح تنفيذ التعامالت وفق معاير تنظيمية حمددة 
 اأبوظبي العاملي يطلق الدليل الإر�صادي ملعامالت 

الطرح الأويل للعملة والعمالت الفرتا�صية
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأطلقت �ضلطة تنظيم اخلدمات املالية ل�ضوق اأبوظبي العاملي، املركز املايل 
الطرح  ملعامالت  ال�ضوق  ملنهجية  الإر���ض��ادي  الدليل  اأبوظبي،  يف  ال��دويل 
اأنظمة  اإط��ار  يف  تتم  التي  الفرتا�ضية  والعمالت  والرموز  للعملة  الأويل 

الأ�ضواق واخلدمات املالية ل�ضوق اأبوظبي العاملي.
ومتثل الرموز الفرتا�ضية جمموعة معلوماتية يتم ت�ضجيلها با�ضتخدام 
الرقمية  التعامالت  من�ضة  على  املعتمدة  املوزعة  احل�ضابات  دفاتر  تقنية 
البلوك ت�ضني ، وهي مفهوم حديث يت�ضم بالالمركزية يف حفظ البيانات 
الرموز  وتعد  املالية.  واخل��دم��ات  الأ���ض��واق  وا�ضعة يف قطاع  تطبيقات  ول��ه 
اأحد و�ضائط التبادل املايل يف ال�ضتثمارات اأو امل�ضاريع التي تتم عرب الطرح 
الأويل للعملة ويتم �ضرائها بالعملة الفرتا�ضية، وهي اأداة مالية منظمة 
التعريفي  ال�ضجل  اأو  لال�ضتثمار  التقليدية  الطريقة  يف  الأ�ضهم  متاثل 

للم�ضتثمر، بحيث يكون لكل م�ضروع رموزه اخلا�ضة به.
تكلفة  وذات  �ضريعة  و�ضيلة  للعملة  الأويل  الطرح  تكنولوجيا  واأ�ضبحت 
املتبعة  النماذج  وتتفاوت  وامل�ضاريع،  ال�ضركات  لتمويل  معقولة  اقت�ضادية 
يف�ضل  حيث  امل��ط��روح،  امل�ضروع  باختالف  املعامالت  يف  ال�ضفافية  ودرج��ة 
بع�ض امل�ضتثمرين ا�ضتخدام الطرح الأويل للعملة لتوفري التمويل بطريقة 
اأي  عن  الك�ضف  ع��دم  اآخرين  متعاملني  يف�ضل  حني  يف  ووا�ضحة،  �ضفافة 
الرمز الربجمي،  اإىل جانب  اأو تقدمي معلومات حم��دودة جداً  معلومات 
ولذلك  لالحتيال،  اأ�ضحابه  تعر�ض  خماطر  م��ن  يزيد  ق��د  اأ���ض��ل��وب  وه��و 
اتباع اأف�ضل املمار�ضات املتعارف عليها واملجربة عاملياً، خا�ضة  يف�ضل دوماً 
تنظيمية  ملعايري  خا�ضعة  غري  بيئات  يف  التعامالت  هذه  مثل  تنفيذ  عند 
حمددة. ويقدم الدليل الإر�ضادي ال�ضادر عن �ضوق اأبوظبي العاملي العديد 
من التو�ضيحات والتفا�ضيل التنظيمية املتعلقة مبعامالت الطرح الأويل 
للعملة �ضواًء للراغبني يف توفري التمويل اأو ال�ضتثمار يف هذا املجال، حيث 
ا�ضتثمارات  خ�ضائ�ض  تعك�ض  رم��وز  على  احل�ضول  املعامالت  ه��ذه  ت�ضمل 
ل�ضوق  املالية  اخلدمات  تنظيم  ل�ضلطة  التنظيمي  الإط��ار  يف  تتم  حم��ددة 
الفرتا�ضية  العمالت  باأن  الإر�ضادي  الدليل  يو�ضح  كما  العاملي.  اأبوظبي 
عوائد  لتحقيق  ال�����ض��اع��ني  امل�ضتثمرين  وين�ضح  اأ���ض��ا���ض��ي��ة،  ك�ضلع  ت��ع��ام��ل 
ا�ضتثمارية كبرية عرب التعامل مبثل هذه العمالت من توخي احلذر نظراً 
لتقلباتها ال�ضعرية امل�ضتمرة. واأكد ريت�ضارد تنج، الرئي�ض التنفيذي ل�ضلطة 
الأويل  الطرح  باأن مفهوم  العاملي،  اأبوظبي  ل�ضوق  املالية  تنظيم اخلدمات 
للعملة غرّي امل�ضهد العاملي ملمار�ضات جمع راأ�ض املال، واأن الأطر التنظيمية 
العاملية باتت مطالبة مبواكبة هذه املعامالت املالية املبتكرة واحتوائها يف 
للعملة  الأويل  الطرح  اأ�ضحاب معامالت  الأط��راف  داعياً  املنظمة،  بيئاتها 
التي حتقق قيمة حقيقية لل�ضوق، والراغبني يف اجناز مثل هذه التعامالت 
�ضمن اإطار تنظيمي متكامل، بالتوا�ضل مع �ضلطة تنظيم اخلدمات املالية 
والدعم  التفا�ضيل  كافة  على  للح�ضول  للم�ضروع  الأوىل  امل��راح��ل  خ��الل 

حول الإطار التنظيمي القابل للتطبيق. 

معر�ض ال�صاعات واملجوهرات 
بال�صارقة ي�صتقطب 61456 زائرا

•• ال�صارقة -وام: 

ا�ضتقطبت الدورة ال� 43 من معر�ض ال�ضرق الأو�ضط لل�ضاعات واملجوهرات 
التي اختتمت فعالياتها م�ضاء اأم�ض الول يف مركز اأك�ضبو ال�ضارقة 61 األفا 

و456 زائرا و�ضط م�ضاركة حملية ودولية لفتة.
واأكد مركز اك�ضبو ال�ضارقة اأن املعر�ض الذي اأقيم بدعم من غرفة جتارة 
والدويل  الإقليمي  امل�ضتويني  على  ريادته  اأثبت جم��دداً  ال�ضارقة  و�ضناعة 
التجارية  العالمات  واأ�ضهر  والدوليني  املحليني  الالعبني  اأه��م  ج��ذب  يف 
الإماراتية والعاملية يف جمال ت�ضميم و�ضناعة وجتارة ال�ضاعات واملجوهرات. 
وامل�ضتثمرين  التجار  فئة  م��ن  اإق��ب��اًل  املعر�ض  م��ن  ال���دورة  ه��ذه  و�ضهدت 
ال�ضفقات وبناء  الدولة واملنطقة لعقد  اأ�ضواق  ورواد الأعمال من خمتلف 
ال�ضراكات والرتويج لالأعمال النا�ضئة وحتقيق اأق�ضى ا�ضتفادة من احلدث 

باعتباره املن�ضة املو�ضمية الأهم على م�ضتوى الدولة واملنطقة.
كما حقق املعر�ض الذي ا�ضتقطب اأكرث من 500 �ضركة حملية واإقليمية 
ت��وق��ع��ات معظم العار�ضني وذل���ك يف �ضوء  ف��اق��ت  ودول��ي��ة ع��وائ��د جم��زي��ة 
مبادرة مركز اك�ضبو ال�ضارقة اإىل تخ�ضي�ض باقة من اجلوائز القّيمة لزوار 

هذه الدورة.

عمار النعيمي ي�صدر قرارا ب�صاأن لئحة تراخي�ض املن�صاآت الفندقية وال�صياحية يف عجمان

اقت�صادية ابوظبي تعلن جناحها يف حتقيق التحول الرقمي لكافة معامالت تراخي�ض الن�صطة 

الأ�صهم الإماراتية توا�صل حركتها اليجابية بدعم من حت�صن ال�صيولة 
•• اأبوظبي - وام:

تعامالتها  الإماراتية  امل��ال  اأ�ضواق  وا�ضلت 
برغم  وذلك  ام�ض  جل�ضة  خالل  اليجابية 
املوؤ�ضرات  اغ��الق��ات  �ضهدته  ال��ذي  التباين 
العامة يف كل من اأبوظبي ودبي ، وا�ضتمرت 
ب�ضكل  التداول عند م�ضتويات جيدة  �ضهية 
اأبوظبي  ل�ضوق  ال��ع��ام  املوؤ�ضر  واأغ��ل��ق   . ع��ام 

 0.47% ل��الأوراق املالية على منو بن�ضبة 
املوؤ�ضر  ا�ضتقر  نقطة يف حني   4450 عند 
العام ل�ضوق دبي املايل عند نف�ض م�ضتواه يف 

اليوم ال�ضابق تقريبا وهو 3610 نقطة.
لبع�ض  التح�ضن  ع��ودة  للنظر  لفتا  وك��ان 
ال�ضهم القيادية جمددا بعد عمليات جني 
الرب��اح الطبيعية التي تعر�ضت لها مطلع 

التداول  ت��وا���ض��ل  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال���ض��ب��وع 
ق��وي��ا ع��ل��ى ذات ال���ض��ه��م ال��ت��ي ارت��ف��ع��ت يف 

جل�ضة ام�ض الول.
ال�ضيولة  ع��ودة  اإن  ال�ضوق  و�ضطاء يف  وق��ال 
مو�ضم  ب��دء  قبل  ج��اء  جيدة  م�ضتويات  اىل 
عن  املالية  بياناتها  ع��ن  ال�ضركات  اف�ضاح 
ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام اجل����اري وال���ذي 
امل�ضتوى  على  ���ض��واء  ل��ل��ت��داول  يعد حم��ف��زا 

الق�ضري او الطويل.
دريك  �ضهم  على  ال��ق��وي  الن�ضاط  وا�ضتمر 
وهو  دره���م   1.90 اىل  امل��رت��ف��ع  �ضكل  ان���د 
وبلغت  ال�ضركة  هيكلة  اع���ادة  منذ  الع��ل��ى 
قيمة ال�ضفقات املربمة عليه 136 مليون 
دره����م ووا����ض���ل ���ض��ه��م اع���م���ار ���ض��ع��وده اىل 
8.64 درهم وحقق �ضهم الحتاد العقارية 
 0.883 بالغا م�ضتوى  املكا�ضب  املزيد من 
التجميع  عمليات  وتوا�ضلت  ،كذلك  دره��م 
ارتفعت  التي  التكافلي  التاأمني  اأ�ضهم  على 

بن�ضب جيدة .
ولعب �ضهم دانة غاز املرتفع اىل 77 فل�ضا 
وذلك  العا�ضمة  ���ض��وق  دع��م  يف  مهما  دورا 
بالإ�ضافة اىل �ضهم ا�ضراق البالغ 80 فل�ضا 

وراأ�ض اخليمة العقارية 72 فل�ضا .
وبلغت قيمة ال�ضفقات املربمة يف ال�ضوقني 
مليون   433 م��ن��ه��ا  دره����م  م��ل��ي��ون   635
دره�����م يف ����ض���وق دب����ي امل�����ايل وو����ض���ل عدد 
527 مليون �ضهم نفذت  ال�ضهم املتداولة 

من خالل 6742 �ضفقة.
وحافظت امل�ضاحة الكرب من �ضا�ضة العر�ض 
اغلقت  بعدما  خ�ضرتها  على  ال�ضوقني  يف 
ا�ضهم 32 �ضركة على مكا�ضب من اجمايل 
ا�ضهمها  ت����داول  ج���رى  ���ض��رك��ة   64 ا���ض��ه��م 
ومل  �ضركة   24 ا�ضهم  ا�ضعار  ،وانخف�ضت 

يطراأ تغيري على ا�ضعار ا�ضهم 8 �ضركات.

 نداء و ماب - تي�ض ت�صغالن 
قاربا يف خور دبي عن بعد

•• دبي- وام:

تعر�ض موؤ�ض�ضة الت�ضالت املتخ�ض�ضة نداء 
املزود احل�ضري ل�ضبكات الّت�ضالت الأمنية 
التي  الإمكانيات  دبي  حكومة  لدى  واملعتمد 
من  والآم���ن���ة  اخل��ا���ض��ة  �ضبكتها  ب��ه��ا  تتمتع 
اجل��ي��ل ال���راب���ع وذل����ك خ���الل م�����ض��ارك��ت��ه��ا يف 
للتقنية  اأ�ضبوع جيتك�ض  37 من  ال  ال��دورة 
حتى   8 م��ن  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  يف 
اأكتوبر اجل��اري. وتقوم نداء وبالتعاون   12
الذاتية  البحرية  القيادة  اأنظمة  خ��رباء  مع 
با�ضتخدام  البحرية  للتقنيات  تي�ض  م���اب- 
عن  ق���ارب  لت�ضغيل  ال��راب��ع  للجيل  �ضبكتها 
بعد يقع يف خور دبي وذل��ك عرب تقنية �ضي 
لل�ضيطرة  وه���ي حم��ط��ة حم��م��ول��ة   ، ب���رو   2
العر�ض احل��ي، تقوم  والتحكم. وخ��الل هذا 
�ضركة ماب- تي�ض بت�ضغيل وت�ضيري قارب من 
العاملي-  التجاري  من�ضة نداء يف مركز دبي 
امل�ضوؤول  امل��ط��ور  ب��رو  م��اب  ج��ه��از  با�ضتخدام 
من  –وال�ضتفادة  الآيل  ال��ق��ائ��د  ن��ظ��ام  ع��ن 
توفرها  م�ضتقلة  ات�ضالت  و�ضيلة  ا�ضتخدام 
واملوثوقة  اخل��ا���ض��ة  ال���راب���ع  اجل��ي��ل  ���ض��ب��ك��ة 
خور  يف  ال��ق��ارب  ..وي�ضتجيب  ن���داء  ملوؤ�ض�ضة 
اإىل �ضيطرة امل�ضغل املوجود يف  دبي ب�ضال�ضة 
العاملي من خالل نظام  التجاري  مركز دبي 

القيادة الذاتية ماب برو .

•• عجمان-وام:

اأ�ضدر �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
عجمان قرارا اأمرييا ب�ضاأن لئحة تراخي�ض املن�ضاآت 
اإم��ارة عجمان وي�ضم �ضبعة  الفندقية وال�ضياحية يف 

ف�ضول و 40 مادة.
بناء على   - 2017 ل�ضنة   18 رق��م   ال��ق��رار -  ياأتي 
التنمية  دائ�����رة  رئ��ي�����ض  م���ن  امل���رف���وع���ة  ال��ت��و���ض��ي��ات 
لخت�ضار  احل���اج���ة  ب�����ض��اأن  ع��ج��م��ان  يف  ال�����ض��ي��اح��ي��ة 
الالزمة  والإجرائية  امل�ضتندية  املتطلبات  وتقلي�ض 
الإمارة  يف  وال�ضياحية  الفندقية  املن�ضاآت  لرتخي�ض 
وال�ضياحية  الفندقية  امل��ن�����ض��اآت  �ضجل  يف  ول��ق��ي��ده��ا 
م���ع م���راع���اة ت��رخ��ي�����ض��ه��ا اأي�����ض��ا م���ن دائ�����رة التنمية 

القت�ضادية يف عجمان.
و�ضائل  ل���ض��ت��ح��داث  تو�ضياته  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ي��اأت��ي  ك��م��ا 
التنمية  دائ���رة  م��ن قبل  وم��ت��ط��ورة  واأ���ض��ال��ي��ب فعالة 
ال�ضياحية يف عجمان لالإ�ضراف والرقابة على املن�ضاآت 
اإمكانياتها  ت��ط��وي��ر  ب��غ��ر���ض  وال�ضياحية  الفندقية 
جلمهور  خدماتها  تقدمي  ول�ضمان  اأدائها  وحت�ضني 
املعايري  ح�ضب  املطلوب  النحو  على  معها  املتعاملني 
مع  ال��دول��ة  يف  ال�ضارية  العاملية  وامل��م��ار���ض��ات  املعنية 
ال�ضياحي  بالرتويج  الهتمام وعلى وجه اخل�ضو�ض 
ل��الإم��ارة داخ���ل ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا ب��ه��دف ا�ضتقطاب 
قطاع  يف  والجنبية  املحلية  ال�ضتثمارات  من  املزيد 
لالإمارة من  ال�ضائحني  املزيد من  ال�ضياحة وجلذب 
يتما�ضى  نحو  على  كله  وذل��ك  العامل  اأنحاء  خمتلف 
ال�ضرتاتيجية  وخططها  الإم���ارة  حكومة  روؤي��ة  مع 

لتنمية القطاع ال�ضياحي يف الإمارة.
ون�ض القرار - بعد التعريفات والتف�ضريات - على اأن 
تطبق اأحكام هذه الالئحة على كل من�ضاأة �ضياحية اأو 
من�ضاأة فندقية لديها رخ�ضة �ضارية املفعول يف تاريخ 
تقوم  اأن  عليها  وينبغي  الأم����ريي  ال��ق��رار  ه��ذا  ن��ف��اذ 
بتوفيق اأو�ضاعها اأو جتديد رخ�ضتها مبوجب اأحكام 
املر�ضوم واأحكام لئحة الرتاخي�ض وعلى كل �ضخ�ض 
لت�ضييد  مبدئية  موافقة  اأو  مبدئي  ترخي�ض  لديه 
مبنى من�ضاأة فندقية اأو لتحويل مبنى حتت الت�ضييد 
اأو مبنى قائم يف الإمارة ملن�ضاأة فندقية ح�ضبما يكون 
عليه احلال يف تاريخ نفاذ هذا القرار الأم��ريي وكل 
من�ضاأة �ضياحية اأو من�ضاأة فندقية ترغب يف احل�ضول 
على ترخي�ض اأو جتديد ترخي�ضها ملزاولة اأعمالها يف 

الإمارة بعد تاريخ نفاذ هذا القرار الأمريي.
الفنادق  املن�ضاآت مثل  وتخ�ضع لأحكام هذه الالئحة 
ال�ضياحية  امل��ف��رو���ض��ة  وال�����ض��ق��ق  ال��ف��ن��دق��ي��ة  وال�����ض��ق��ق 
وال����ض���رتاح���ات وب��ي��وت ال�����ض��ي��اف��ة وب��ي��وت العطالت 
واملخيمات  ال�ضياحية  وال��ق��رى  واملنتجعات  وال��ن��زل 
لت�ضييد  امل�ضبقة  امل��واف��ق��ة  تتم  ان  على  ال�ضحراوية 

مبنى من�ضاأة فندقية.
ودع��ا ال��ق��رار يف ب��ن��وده اإىل اإ���ض��دار امل��واف��ق��ة امل�ضبقة 
الت�ضييد ملن�ضاأة فندقية  اأو حتت  لتحويل مبنى قائم 
واإ�ضدار الرتخي�ض املبدئي ملن�ضاأة فندقية بعد اكتمال 
مبنى  حتويل  اأعمال  اكتمال  اأو  املن�ضاأة  مبنى  ت�ضييد 

بعدها  متنح  اأك��رث  اأو   90% بن�ضبة  فندقية  ملن�ضاأة 
املن�ضاأة فئة الت�ضنيف املالئم لها وفقا ملا يتوافر فيها 

من معايري الت�ضنيف املعتمدة لدى الدائرة.
ومتنح الفنادق والنزل واملنتجعات والقرى ال�ضياحية 
ف���ئ���ات خ��م�����ض جن�����وم واأرب��������ع جن�����وم وث������الث جنوم 
الدائرة  ت���راه  م��ا  بح�ضب  واح���دة  وجن��م��ة  وجنمتني 
ال�ضقق  ومت��ن��ح  املعنية  الفندقية  للمن�ضاأة  م��الئ��م��ا 
ال��ف��ن��دق��ي��ة وال�����ض��ق��ق امل��ف��رو���ض��ة ال�����ض��ي��اح��ي��ة وبيوت 
بينما   .. عادية  اأو  فاخرة  اأو  ممتازة  فئات  العطالت 
متنح بيوت ال�ضيافة واملخيمات ال�ضحراوية اأي منها 

فئة �ضياحية.
الفندقية  املن�ضاأة  رخ�ضة  اإ�ضدار  اىل  القرار  وتطرق 
ا�ضتالمه  بعد  ال�ضياحية  التنمية  دائرة  النهائية من 
الفندقية  املن�ضاأة  ت�ضنيف  ب�ضاأن  النهائي  للتقرير 
الفعاليات  ت�����ض��اري��ح  اإ�����ض����دار  اإىل  اإ����ض���اف���ة  امل��ع��ن��ي��ة 

ال�ضياحية يف المارة.
وحدد القرار اأنواع املن�ضاآت ال�ضياحية على اأن تخ�ضع 
لأحكام هذه الالئحة املن�ضاآت ال�ضياحية ومنها وكيل 
اأو خلط  اأك����رث  اأو  ج���وي  ط����ريان  ع���ام معتمد خل��ط 
ال�ضفر  ت��ذاك��ر  بيع  مكتب  ووك��ال��ة  اأك���رث  اأو  م��الح��ي 
داخلية ورحالت  �ضياحية  وال�ضياحة ومنظم رحالت 
دار  اأو  �ضياحي  بري  نقل  من�ضاأة  اأو  خارجية  �ضياحية 
ومالهي  ترفيه  مكان  ليلي  ن��ادي  اأو  م�ضرح  �ضينما 
اأو  فندقية  من�ضاآت  اإدارة  �ضركة  اأو  �ضياحي  مطعم  اأو 

متجر �ضياحي ومكتب اإر�ضاد اأو ترويج �ضياحي.
كما حدد القرار - يف بنوده - اإ�ضدار وجتديد ترخي�ض 
اأو  اأك���رث  اأو  ع��ام معتمد خل��ط ط���ريان ج��وي  لوكيل 
خل��ط م��الح��ي اأو اأك���رث واإ���ض��دار وجت��دي��د ترخي�ض 
واإ�ضدار  وال�ضياحة  ال�ضفر  تذاكر  بيع  مكتب  لوكيل 
داخلية  �ضياحية  رح���الت  منظم  ترخي�ض  وجت��دي��د 
�ضياحية  رح��الت  منظم  ترخي�ض  وجتديد  واإ���ض��دار 
خارجية واإ�ضدار وجتديد ترخي�ض من�ضاة نقل بري 
اإ�ضدار وجتديد ترخي�ض �ضينما  اإىل  اإ�ضافة  �ضياحي 
ن��ادي ليلي ملهى  واإ���ض��دار وجتديد ترخي�ض  م�ضرح 
واإ�ضدار  �ضياحي  مطعم  ترخي�ض  وجتديد  واإ���ض��دار 
فندقية  م��ن�����ض��اآت  ادارة  ���ض��رك��ة  ت��رخ��ي�����ض  وجت���دي���د 
واإ�ضدار  ال�ضياحي  املتجر  واإ�ضدار وجتديد ترخي�ض 
اأن  على   .. �ضياحي  اإر���ض��اد  مكتب  ترخي�ض  وجت��دي��د 
تخ�ضع تلك املن�ضاآت للت�ضنيف وفقا ملعايري ت�ضنيف 

املن�ضاآت ال�ضياحية املعتمدة لدى الدائرة.
بقيد  �ضهادة  ب��اإع��داد  ال��دائ��رة  يف  الرتاخي�ض  وت��ق��وم 
املقرر  بال�ضكل  ال�ضجل  يف  املعنية  الفندقية  املن�ضاأة 
البيانات  ال�ضهادة  تلك  تذكر يف  اأن  على  الدائرة  من 
وهي ا�ضم املن�ضاأة الفندقية واملالك وجن�ضيته واملدير 
ال�ضادر  الرتخي�ض  ورقم  الت�ضنيف  وفئة  وجن�ضيته 
من الدائرة للمن�ضاأة الفندقية املعنية ورقم ع�ضوية 
املن�ضاأة الفندقية لدى غرفة جتارة و�ضناعة عجمان 
اإ�ضافة اإىل رقم قيد املن�ضاأة الفندقية املعنية يف ال�ضجل 
التجاري وموقع املن�ضاأة الفندقية ا�ضم ال�ضارع املنطقة 
وال��ع��ن��وان ال��ربي��دي ورق���م ه��ات��ف امل��ن�����ض��اأة الفندقية 
وتاريخ اإ�ضدار �ضهادة القيد يف ال�ضجل وتاريخ انتهاء 

�ضهادة القيد يف ال�ضجل.
الر�ضوم  ���ض��داد  بعد  م�ضلحة  ذي  لكل  ال��ق��رار  واأج���از 
الدائرة  م��ن  ر�ضمية  ���ض��ه��ادة  على  احل�����ض��ول  امل��ق��ررة 
تت�ضمن جميع اأو اأي من البيانات املدونة يف ال�ضجل 
ب�ضاأن املن�ضاأة ال�ضياحية اأو املن�ضاأة الفندقية املعنية اأو 
على ن�ضخة �ضوئية طبق الأ�ضل من اأي حمرر اأ�ضلي 
اأ�ضدرته الدائرة اأو اأي م�ضتند ر�ضمي يكون حمفوظا 

ورقيا اأو اإلكرتونيا لدى الدائرة.
ي�ضدره خطيا  باأن  الدائرة  لرئي�ض  القرار  اأج��از  كما 
ب��ن��اء ع��ل��ى ت��و���ض��ي��ة م��ن امل��دي��ر ال��ع��ام حت��دي��ث �ضكل 
و�ضوابط  وو�ضائل  فيه  القيد  �ضهادة  و�ضكل  ال�ضجل 
ح��ف��ظ ال�����ض��ج��ل ب��ط��ري��ق��ة م��اأم��ون��ة وا���ض��ت��ح��داث اأي 
ال�ضجل  يف  البيانات  قيد  �ضالمة  ت�ضمن  اإج����راءات 
ر�ضمي  اأي م�ضتخرج  اإ�ضدار  واإج��راءات  وحذفها منه 

من ال�ضجل.
ل�ضبط  والتفتي�ض  الرقابة  �ضرورة  القرار  وت�ضمن 
يتم  على  والفندقية  ال�ضياحية  امل��ن�����ض��اآت  خم��ال��ف��ات 
النحو  على  ال�ضياحية  اأو  الفندقية  املن�ضاأة  تفتي�ض 
املبني يف اأحكام املر�ضوم واأحكام هذه الالئحة واأحكام 

لئحة املخالفات والغرامات املطبقة لدى الدائرة.
وي�ضدر وزير العدل بناء على طلب من رئي�ض الدائرة 
قرارا بتحديد مفت�ضي الدائرة ممن يكون لهم �ضفة 
اأي من  واإث��ب��ات  ل�ضبط  الق�ضائي  ال�ضبط  م��اأم��وري 
الأفعال التي تقع باملخالفة لأحكام املر�ضوم الأمريي 
اأو اأح��ك��ام لئ��ح��ة ال��رتاخ��ي�����ض وت�����ض��در مب��وج��ب��ه اأو 
الت�ضريعات  من  اأي  لأحكام  باملخالفة  تقع  التي  تلك 
املحلية الأخرى التي تكلف الدائرة مبتابعة تطبيقها 
التفتي�ض  ق�����ض��م  رئ��ي�����ض  ي��ق��وم  اأن  ع��ل��ى  الإم�������ارة  يف 
بالدائرة باإعداد جدول يف بداية كل �ضهر يحدد فيه 
الرقابة  اإجراء  املاأمول  وال�ضياحية  الفندقية  املن�ضاآت 
اأ�ضماء  وحت��دي��د  املعني  ال�ضهر  يف  عليها  والتفتي�ض 
حده  ع��ل��ى  م��ن�����ض��اأة  ك��ل  بتفتي�ض  امل��ك��ل��ف��ني  املفت�ضني 
واإخطارهم م�ضبقا بوقت وتاريخ التفتي�ض املكلفني به 

وحتديد نقاط التفتي�ض يف املن�ضاأة املعنية.
�ضكوى  اأو  ب���الغ  اأي  ت��ل��ق��ي��ه  ع��ن��د  للمفت�ض  وي���ج���وز 
عند  اأو  الت�ضريعات  م��ن  لأي  خمالفة  ارت��ك��اب  ب�ضاأن 
خمالفة  ب�����ض��اأن  تفتي�ض  اأي  ب��اإج��راء  ر�ضميا  تكليفه 
اأي  ب��دخ��ول  ي��ق��وم  اأن  ال��دائ��رة  باخت�ضا�ضات  تتعلق 
التي تقع  الأفعال  اأو فندقية لإثبات  �ضياحية  من�ضاأة 
الدائرة على  املعني الذي ت�ضرف  باملخالفة للت�ضريع 
تطبيقه يف الإم�����ارة ول���ه يف ذل���ك ح��ق ال��ت��ح��ري عن 
لالأفراد  الأ���ض��ئ��ل��ة  وت��وج��ي��ه  امل��خ��ال��ف  الفعل  مرتكب 
اإن وجدوا  وال�ضهود واخل��رباء  الفاعل  اأق��وال  و�ضماع 
اأدلة  اأية  اأو حتليف لليمني والقيام بجمع  اإكراه  دون 

ثبوتية ح�ضبما قد ي�ضتطيع احل�ضول عليها.
كما يجوز للمفت�ض اأن يجري التفتي�ض بدون اإخطار 
م�ضبق اإىل املن�ضاأة الفندقية اأو ال�ضياحية املعنية ويف اأي 
وقت طوال �ضاعات اليوم ويف حال ر�ضد اأي خمالفة 
له  ال�ضادرة  الر�ضمية  اإب��راز هويته  بعد  عليه  فيجب 
املخالفة على  اإث��ب��ات  ال��دائ��رة وحت��ري��ر حم�ضر  م��ن 

ال�ضتمارة املقررة من الدائرة.

ب��ع��د �ضداد  اإل  ال��رتخ��ي�����ض  ال���ق���رار جت��دي��د  وح��ظ��ر 
املخالفات كما ل يجوز لأي من�ضاأة فندقية  غرامات 
ت�ضنيفها  فئة  اأو  ن�ضاطها  تغيري  �ضياحية  من�ضاأة  اأو 
�ضهادة  يف  ال����واردة  البيانات  يف  تعديل  اأي  اإدخ���ال  اأو 
اإ�ضالحات  اأي  عمل  يف  ال�ضروع  اأو  ال�ضجل  يف  قيدها 
اأو  اأيا كان نوعها  اأو مرافقها  اأو تغيريات يف مبانيها 
تغيري مديرها امل�ضجل ا�ضمه يف ترخي�ضها اأو عمل اأي 
اأو يف قيمة اخلدمات  اأو امل�ضتندات  تغيري يف الوثائق 
بعد  اإل  عليها  ب��ن��اء  ال��رتخ��ي�����ض  م��ن��ح  ال��ت��ي مت  فيها 

احل�ضول م�ضبقا على موافقة الدائرة اخلطية.
وبني القرار عدم وقف العمل بالرتخي�ض اأو التنازل 
عنه من قبل �ضاحب املن�ضاأة اإل باإخطار الدائرة خطيا 
قبل �ضهرين على الأقل من التاريخ الذي يزمع فيه 
التي  الأ�ضباب  املعنية وعليه ذكر  املن�ضاأة  اأعمال  وقف 
ال��ت��ن��ازل ع��ن الرتخي�ض  ل���ذل���ك.. ويف ح���ال  دف��ع��ت��ه 
على  احل�ضول  عليه  فيجب  ال��دائ��رة  من  له  ال�ضادر 
موافقة الدائرة اخلطية امل�ضبقة قبل اإبرام اأي اتفاق 
اإ�ضدار  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وعلى  التنازل  اأو  بالبيع  خطي 
الأ�ضباب  ذك��ر  م��ع  برف�ضه  اأو  التنازل  بقبول  ق���راره 
خالل مدة اأق�ضاها 10 اأيام من تاريخ تقدمي الطلب 
للدائرة ويف حالة وفاة مالك الرتخي�ض يجب على 
ورثة ذلك املالك اإخطار الدائرة خالل 15 يوما من 
تاريخ الوفاة واختيار اأحد الورثة البالغني لتمثيلهم 

اأمام الدائرة.
الأمريي  القرار  ه��ذا  نفاذ  تاريخ  من  اعتبارا  ويلغى 
الالئحة  ب���اإ����ض���دار   2014 ل�����ض��ن��ة   8 رق����م  ال���ق���رار 
الفندقية  امل���ن�������ض���اآت  ت��رخ��ي�����ض  ب�������ض���اأن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

وال�ضياحية يف اإمارة عجمان.
الر�ضمية  ب��اجل��ري��دة  الأم����ريي  ال��ق��رار  ه���ذا  وين�ضر 
املن�ضاآت  ك��ل  تعميمه على  ال��دائ��رة  وت��ت��وىل  ل��الإم��ارة 
كل  وعلى  لأحكامه  اخلا�ضعة  وال�ضياحية  الفندقية 
املعنية بتنفيذه للعمل مبوجبه كل  اجلهات الأخرى 

فيما يخ�ضه.

الن�ضطة  لإج�������راءات  م�ضتمر  ب�����ض��ك��ل 
مبا  الم��ارة  م�ضتوى  على  القت�ضادية 
ي�ضهم يف خلق بيئة اعمال مثالية ويوفر 
خدمات  الع��م��ال  ورج���ال  للمتعاملني 
حتقق ر�ضاهم وت�ضهم يف تي�ضري واإجناز 
اخلا�ضة  وامل��ع��ام��الت  الج����راءات  كافة 
مكاتبهم  من  القت�ضادية  باأن�ضطتهم 
متكاملة  رق���م���ي���ة  م���ن���ظ���وم���ة  ����ض���م���ن 

اخلدمات.

املن�ضوري  خ��ل��ي��ف��ة  ����ض���ع���ادة  واو�����ض����ح 
انتقال  ال��ن��وع��ي��ة يف  ال��ن��ق��ل��ة  ب����اأن ه���ذه 
اخلدمات  ا���ض��ت��خ��دام  اىل  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
تراخي�ض  م��ع��ام��الت  ل��ك��اف��ة  ال��رق��م��ي��ة 
اأن  �ضاأنها  م��ن  الق��ت�����ض��ادي��ة  الن�ضطة 
اب��وظ��ب��ي يف  ام����ارة  ت��ع��زز م��ن تناف�ضية 
العديد  تخت�ضر  كونها  العمال  قطاع 
وامل��ت��ط��ل��ب��ات الالزمة  م��ن الج������راءات 
ملزاولة الن�ضاط القت�ضادي يف المارة.

معامالت  ك��اف��ة  حت���ول  ان  اىل  وا����ض���ار 
رقميا  القت�ضادية  الن�ضطة  تراخي�ض 
مبادرة  تطبيق  اىل  ال��دائ��رة  ا�ضتدعى 
ابوظبي  العمل عن بعد ملوظفي مركز 
ل��الأع��م��ال مم���ا ا���ض��ه��م يف اجن����از كافة 
معدلت  وحتقيق  بال�ضرعة  املعامالت 
مرتفعة يف اجناز معامالت الرتاخي�ض 

القت�ضادية الكرتونيا.
وا�ضاد �ضعادة خليفة املن�ضوري بالدعم 

•• دبي -وام:

التابع  لالعمال  اأبوظبي  مركز  اأع��ل��ن 
ابوظبي  القت�ضادية  التنمية  ل��دائ��رة 
عن جناحه يف حتقيق التحول الرقمي 
تراخي�ض  م��ع��ام��الت  خ���دم���ات  ل��ك��اف��ة 
 100% بن�ضبة  القت�ضادية  الن�ضطة 
ع����رب امل����وق����ع الل������ك������رتوين ل���ل���دائ���رة 
و�ضملت   ADBC الذكي  والتطبيق 
ا�����ض����دار وجت���دي���د وال���ت���ع���دي���ل وحجز 
وال��ت�����ض��اري��ح والعالنات  ا���ض��م جت���اري 
الرتويجية  وال����ع����رو�����ض  وال����ر�����ض����وم 

وغريها.
واأكد �ضعادة خليفة بن �ضامل املن�ضوري 
وكيل دائرة التنمية القت�ضادية ابوظبي 
يف  ال��دائ��رة  م�ضاركة  مبنا�ضبة  بالإنابة 
معر�ض جيتك�ض للتقنيات دبي 2017 
الرقمية  ابوظبي  حكومة  جناح  �ضمن 
على  ل��الأع��م��ال  اأب��وظ��ب��ي  حر�ض مركز 
موا�ضلة ا�ضتحداث العديد من احللول 
الن�ضطة  تراخي�ض  خل��دم��ات  الذكية 
الرامية  مبادراته  اإطار  القت�ضادية يف 
ابوظبي  حكومة  توجهات  ترجمة  اىل 
عرب  الذكية  احلكومة  اىل  التحول  يف 
تنفيذ حزمة من اخلدمات من خالل 
ال���دائ���رة الل���ك���رتوين وتطبيق  م��وق��ع 

الهاتف املتحرك.
ك��م��ا اأك�����د ح���ر����ض ال����دائ����رة ع��ل��ى دعم 
وت����ط����وي����ر اخل�����دم�����ات الل���ك���رتون���ي���ة 

لالأنظمة  ابوظبي  مركز  يقدمه  الذي 
مركز  اىل  وامل��ع��ل��وم��ات  الل��ك��رتون��ي��ة 
اجن������از خطة  ل���الع���م���ال يف  اب���وظ���ب���ي 
خدماته  لكاف����ة  الرقم�����ي  ال��ت��ح��ول 
يف  يبذله�������ا  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ود  م��ن��وه��ا 
ابوظب�������ي  حكوم�������ة�  جن��������اح  تنظيم 
 25 احت�ض��������ان  خ��الل  م��ن  الرقمية 
خدماتها  ل���ت���ق���دمي  ح���ك���وم���ي���ة  ج���ه���ة 
تعزيز  اىل  ال����رام����ي����ة  وم����ب����ادرات����ه����ا 
ا�ضرتاتيجية امارة ابوظبي يف التحول 

الرقمي خلدماتها.
لالأعمال  ابوظبي  مركز  تقرير  واف��اد 
لإجناز معامالت الرتاخي�ض الرقيمة 
ال��ع��ام اجلاري  الن�ضف م��ن  ان��ه خ��الل 
املعامالت  ع���دد  اج��م��ايل  ب��ل��غ   2017
الل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي مت اجن��ازه��ا 108 
الفا   32 مقابل  معاملة  و898  الف 
و583 معاملة لنف�ض الفرتة من العام 
زي���ادة  بن�ضبة  وذل����ك   2016 امل��ا���ض��ي 

بلغت 730%.
ابوظبي  مركز  ان  اىل  التقرير  واأ���ض��ار 
ل����الأع����م����ال جن�����ح يف اجن��������از ال���رب���ط 
حكومية  ج��ه��ة   40 م���ع  الل����ك����رتوين 
و�ضبه حكومية حملية واحتادية معنية 
الن�ضطة  تراخي�ض  م��زاول��ة  باعتماد 
القت�ضادية يف امارة ابوظبي لت�ضكل ما 
اجمايل معامالت  % من   98 ن�ضبته 
اعتماد تراخي�ض الن�ضطة القت�ضادية 

ال�ضياحية والتجارية وال�ضناعية.
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املال والأعمال

 دافزا ت�صت�صرف تقنيات امل�صتقبل يف جيتك�ض

لتكرمي الّرواد يف قطاع ال�شناعات الكيماوية يف منطقة اخلليج العربي

جيبكا تطلق املبادرة الأوىل من نوعها على م�صتوى املنطقة

يف  ال��راغ��ب��ة  لل�ضركات  والأول  الأذك���ى 
واملنطقة.  دب���ي  يف  اأع��م��ال��ه��ا  ت��اأ���ض��ي�����ض 
قبل  وا�ضعة من  اإ���ض��ادة  داف��زا  و�ضجلت 
زوار جناحها مببادراتها الرائدة وجاء 
لإدارة  �ضيناب�ض  م�ضروع  مقدمتها  يف 
ال��ت��ع��ام��الت ال��رق��م��ي��ة ال��ب��ل��وك ت�ضني  

•• دبي-وام:

ي�����ض��ه��د ج��ن��اح ���ض��ل��ط��ة امل��ن��ط��ق��ة احلرة 
اإق��ب��اًل كبرياً خالل  مبطار دب��ي داف��زا 
 ،2017 ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة  ج��ي��ت��ك�����ض  اأ����ض���ب���وع 
حيث ت�ضتعر�ض اأحدث م�ضروعاتها يف 
التحول الرقمي عرب ا�ضتخدام اأحدث 
والتي  التكنولوجيا  عامل  يف  التقنيات 
ت�ضاهم يف دعم ا�ضرتاتيجية مدينة دبي 
الذكية عرب اجلهود الدوؤوبة واملبادرات 
بالتعاون  بها  تقوم  التي  والتفاقيات 
وغري  احلكومية  اجلهات  خمتلف  مع 

احلكومية.
م�ضاريعها  اأه����م  ع��ن  داف����زا  و���ض��رح��ت 
رقمية  جت��رب��ة  ت��ق��دمي  �ضملت  وال��ت��ي 
نظام  خ��الل  م��ن  للمتعاملني  ري��ادي��ة 
اإدارة العالقات مع املتعاملني بالتعاون 
وال��ذي ي�ضمل كافة  اأوراك���ل  مع �ضركة 
نقاط  �ضمن  املتعامل  جتربة  م��راح��ل 
النظام  ي��ت��م��ت��ع  اذ  م��ت��ع��ددة  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
باأمتتة عالية للخدمات و�ضرعة اإجناز 
التجربة  ي��غ��ري  اأن  وامل���ت���وق���ع  ف��ائ��ق��ة، 
احلالية جذرًيا. وقالت بثينة بن فهد 

املعلومات  تقنية  اإدارة  يف  اأول  م��دي��ر 
تعزيز  دب�����ي  ت���وا����ض���ل  والت���������ض����الت 
يف  وموقعها  ال�ضرتاتيجية  مكانتها 
الأعمال  خ���ارط���ة  ع��ل��ى  الأول  امل���رك���ز 
حيث  وال���ع���امل،  املنطقة  يف  ال��ت��ج��اري��ة 
تعترب �ضهولة تاأ�ضي�ض الأعمال وتقليل 
الوقت واجلهد عوامل اأ�ضا�ضية يف جذب 
م�ضتويات  اأعلى  وحتقيق  الإ�ضتثمارات 
التناف�ضيًة ..م�ضرية اىل ان دافزا تعمل 
ال�ضرتاتيجية  م��ب��ادرات��ه��ا  خ��الل  م��ن 
على ا�ضتقطاب ال�ضتثمارات الأجنبية، 
املعامالت  ك���اف���ة  ت�����ض��ه��ي��ل  خ����الل  م���ن 
وبالتايل  الأع��م��ال،  بتاأ�ضي�ض  اخلا�ضة 
ت��ب�����ض��ي��ط جت����رب����ة امل���ت���ع���ام���ل���ني، مبا 
التي  احلديثة  املتطلبات  مع  يتما�ضى 
وال�ضرعة  التقنيات  اأحدث  تعتمد على 
يف الأداء والجناز. واأعربت عن تطلع 
اأوراك������ل حلولها  ت��ق��دمي  داف�����زا - م���ع 
العالقات  اإدارة  جم����ال  يف  امل��ب��ت��ك��رة 
اخليار  تكون  اأن  اإىل   - املتعاملني  م��ع 

على  يعتمد  ال��ذي   Blockchain
املعامالت  ل�ضّجل  وذكي  جديد  اأ�ضلوب 
وي�����ض��ّه��ل عملية  ال���ب���ي���ان���ات،  وت��ن��ظ��ي��م 
واإجراء  الوثائق  خمتلف  من  التحقق 
الأعمال،  لتاأ�ضي�ض  الالزمة  املعامالت 
دبي  ا�ضرتاتيجية  م��ع  متا�ضياً  وذل���ك 
ب���ل���وك ت�ضني  ال���رق���م���ي���ة  ل��ل��ت��ع��ام��الت 
ال�ضيخ حمدان بن  اأطلقها �ضمو  والتي 
اآل مكتوم ويل عهد  را���ض��د  ب��ن  حممد 
دبي رئي�ض جمل�ض اأمناء موؤ�ض�ضة دبي 

للم�ضتقبل وتقودها دبي الذكية.
م�ضاريعها  اأح���دث  ع��ن  داف���زا  وك�ضفت 
دافزا   �ضحابة  ال��رق��م��ي،  التحول  نحو 
وال���ت���ي   ،  DAFZA Cloud
للبنية  مت��ك��ي��ن��ي��ة  ك��م��ن�����ض��ة  ���ض��ت��ع��م��ل 
التحتية الالزمة لتكنولوجيا املعلومات 
وامل�ضتقبلية، مما  والت�ضالت احلالية 
ي�ضمل رفع الكفاءة الت�ضغيلية و ت�ضريع 
اخلدمات التقنية كافة، وتوفري نطاق 
وتقنية  امل��ت��ع��ام��ل��ني،  خل���دم���ات  اأك�����رب 

 اإنرتتك متنح �صهادة جودة الإنتاج 
اإىل خم�صني منتجًا لالأ�صماك يف م�صر

•• م�رص-اأبوظبي –الفجر:

اإىل  املتكاملة  رائ���د حل��ل��ول �ضمان اجل���ودة  ، وه��ي م��وف��ر  اإن��رتت��ك  منحت 
خمتلف القطاعات حول العامل، خم�ضني منتجاً م�ضرياً لالأ�ضماك �ضهادة 
ج���ودة الإن���ت���اج ، مم��ه��دة ب��ذل��ك ال��ط��ري��ق لتطوير ب��رن��ام��ج وط��ن��ي جلودة 
اأ�ضماك املزارع يف م�ضر. وتوؤكد �ضهادات اجلودة على �ضالمة الإنتاج املحلي 
ل�ضئون  الزراعة  وزي��ر  نائب  حم��رز،  منى  الدكتورة  قامت  وقد  وم�ضدره. 
منتجي  اإىل  ال�ضهادات  بتقدمي  وال�ضمكية،  والداجنية  احليوانية  ال��رثوة 

ال�ضمك البلطي اخلم�ضني خالل حفل اأقيم خ�ضي�ضاً لهذه املنا�ضبة. 
املا�ضي  العام  اإنرتتك خالل �ضهر مار�ض من  اأّن��ه كان قد مّت تعيني  يذكر 
– م�ضر )مقرها يف ماليزيا(، وذلك  بل ورلد ف�ض  ك�ضريك للجودة من قمِ
100 مزرعة لالأ�ضماك يف م�ضر.  لدعم م�ضروع يهدف لتحديث حوايل 
وهذه اجلهود هي جزء من م�ضروع متّوله IDH بغر�ض حت�ضني املعايري 
البلطي( يف م�ضر.  )ال�ضمك  الأ�ضماك  زراع��ة  القيمة يف جمال  �ضل�ضلة  يف 
وقد عملت اإنرتتك مع ورلد ف�ض ليطّورا بالكامل معايري اأف�ضل املمار�ضات 
التوريد. وقد  �ضل�ضلة  املائية يف م�ضر يف عموم  امل��زارع  الإداري���ة يف جم��ال 
�ضهادات  نظام  وتطبيق  باإن�ضاء  اإن��رتت��ك  ل��دى  التدقيق  خ��رباء  فريق  ق��ام 
اأف�ضل املمار�ضات الإدارية والذي يرّكز على حت�ضني الأداء من خالل اإدارة 
وحت�ضني العمليات. كما قّدم الفريق التدريب والدعم اإىل م�ضّغلي �ضال�ضل 
القيمة مبا يف ذلك منتجي العلف ومزارع الإنتاج ومزارعي الأ�ضماك وجّتار 
اجلملة وجّتار التجزئة. ويهدف التدريب والدعم الذي قدمته اإنرتتك اإىل 
حت�ضني جودة الإنتاج واإىل تطبيق نظم جودة فّعالة وتلبية الطلب املتزايد 
%77 من  يف الأ�ضواق املحلية والعاملية. وت�ضّكل الأ�ضماك املزروعة حالياً 
اإجمايل الإنتاج ال�ضمكي يف البالد. وبهذه ال�ضهادة العاملية، باإمكان مزارعي 
تبّني  يف  ال�ضتمرار  الأخ���رى  القيمة  و�ضال�ضل  وبائعيه  البلطي  ال�ضمك 
جودة  وحت�ضني  الإن��ت��اج  عملية  كفاءة  حت�ضني  اأج��ل  من  املمار�ضات  اأف�ضل 

منتجات الأ�ضماك.
�ضّرح قا�ضم وحيد، مدير عام منطقة �ضمال اإفريقيا يف اإنرتتك : اإننا �ضعداء 
بعملنا مع ’ورلد ف�ض‘ ووزارة الزراعة امل�ضرية على م�ضروع IDH. ونحن 
نهّنئ كل املزارعني الذين ح�ضلوا على ال�ضهادات على اإجنازاتهم يف حت�ضني 
الأداء ويف اإدارة وحت�ضني عملياتهم من خالل نظم جودة فّعالة. و�ضُتمّكن 
ال�ضهادات املقّدمة اإىل مزارعي الأ�ضماك، والذين ينتجون �ضوياً ما جممله 
بيع منتجاتهم  املزارعني من  �ضنوياً، هوؤلء  الأ�ضماك  10،000 طن من 
يف اأ�ضواق جديدة، مبا يف ذلك للفنادق واملطاعم وحمالت الهايربماركت. 
ل�ضمان  لنا  تقّدمه  ال��ذي  والدعم  امل�ضرية  احلكومة  مع  تعاوننا  ويعترب 
الأمام  اإىل  ال�ضلة، مبثابة خطوة  ذات  واملنتجات  الأ�ضماك  �ضالمة وج��ودة 

لتلبية الطلب املتنامي يف الأ�ضواق املحلية والعاملية. 
يذكر اأن امل�ضروع هو نتيجة التعاون الناجح بني ورلد ف�ض ووزارة الزراعة 
وتعّد   . احل�ضرية  املبيدات  ملخلفات  املركزي  املخترب  و  اإنرتتك  و  امل�ضرية 
فهي  وبالتايل  الأغ��ذي��ة،  �ضالمة  لربامج  عاملياً  به  معرتف  كيان  اإنرتتك 
ذلك  ال��زراع��ة حت��دي��داً، مبا يف  اأ�ضاليب  العتماد يف جم��ال  �ضهادات  توّفر 
�ضهادات العتماد لالأغذية الع�ضوية، كما اأ�ضبحت ال�ضركة جزءاً ل يتجزاأ 
من املبادرات العاملية لعتماد وتدريب ودعم عموم �ضل�ضلة القيمة و�ضمان 

ا�ضتدامتها.

اأبوظبي لالأوراق املالية يوا�صل 
م�صية تطوير خدماته الرقمية

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن �ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية - ال�ضوق املايل الرائد يف املنطقة خالل 
م�ضاركته �ضمن جناح حكومة اأبوظبي يف فعاليات اأ�ضبوع جيتك�ض للتقنية 
املالية  الأوراق  جم��ال  يف  الرقمية  خدماته  حتديثات  اأب��رز  عن   -  2017
تقنية  جمال  يف  املت�ضارع  النمو  مع  لتتواءم  خ�ضي�ضاً  ت�ضميمها  مت  والتي 

املعلومات والربجميات الرقمية لأ�ضواق الأوراق املالية.
التي  وامل��زاي��ا  اخلدمات  جممل  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �ضوق  وا�ضتعر�ض 
يوفرها جلمهور املتعاملني ويف مقدمتها تقنية البلوك ت�ضني التي وظفها 
ال�ضوق يف خدمة الت�ضويت الإلكرتوين يف اجلمعيات العمومية يف �ضابقة 
و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  يف  م��ايل  ل�ضوق  نوعها  م��ن  الأوىل  تعد 

اأفريقيا.
وتتيح هذه اخلدمة لل�ضركات اإمكانية اطالع م�ضتثمريها على ت�ضريحاتها 
ب�ضكل فوري ومتكنهم من الت�ضويت �ضمن اجلمعيات العمومية ب�ضكل اآين 
عرب النرتنت الآمن ومن اأي مكان يف العامل مبا يعزز من مفهوم حوكمة 

ال�ضركات ويوفر الوقت والتكلفة الالزمة لهذه الجتماعات.
اأبوظبي  �ضوق  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ال�ضام�ضي  عبداهلل  حمد  �ضعادة  واأك��د 
اأبوظبي  روؤي���ة  حتقيق  نحو  بالعمل  ال�ضوق  ال��ت��زام  على  املالية  ل����الأوراق 
القت�ضادية 2030 وروؤية حكومة اأبوظبي يف التحول الرقمي عرب ابتكار 
حلول رقمية رائدة توفر بيئة مرنة ملمار�ضة الأعمال وتعزز من تناف�ضية 

الإمارة.
اأبوظبي لالأوراق  التي ينفرد بها �ضوق  البلوك ت�ضني  اأن تقنية  اإىل  واأ�ضار 
الت�ضويت  جم���ال  يف  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة  الأدوات  م��ن  ت��ع��ت��رب  امل��ن��ط��ق��ة  يف  امل��ال��ي��ة 
اإج��راء التبادلت  الإلكرتوين �ضمن اجلمعيات العمومية لدقة الأم��ان يف 
بطاقة  على  بالعتماد  امل�ضتخدمني  بيانات  من  التحقق  على  تقوم  حيث 

الهوية ب�ضكل اآيل ودقيق.
الأعمال  ذكاء  تاأ�ضي�ض نظام  اأن  ال�ضوق  اإدارة  رئي�ض جمل�ض  �ضعادة  واأو�ضح 
جاء يف اإطار حر�ض �ضوق اأبوظبي لالأوراق املالية على الرتقاء بجودة   BI
نظام  وتاأ�ضي�ض  اإليها  امل�ضتخدمني  و���ض��ول  وتي�ضري  البتكارية  خدماته 
فعال ومبتكر يدعم بناء قاعدة رقمية م�ضتدامة اإذ يوفر النظام معلومات 
موثوقة وحتليالت متخ�ض�ضة، تدعم �ضناع القرار ومتكنهم من التعرف 

على اأداء ال�ضوق ب�ضكل معمق وبناء قراراتهم على اأ�ض�ض مدرو�ضة .
من�ضة  جيتك�ض  اأ�ضبوع  خ��الل  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �ضوق  وا�ضتعر�ض 
الكتتاب اللكرتونية  e-Ktetab  التي توفر للم�ضتثمر اإمكانية تعبئة 
طلبات الك��ت��ت��اب الإل��ك��رتون��ي��ة امل��ت��واف��رة ع��رب م��وق��ع الك��ت��ت��اب مم��ا يوفر 
املعلومات ف�ضاًل عن  دق��ة  وي�ضمن  الأخ��ط��اء  م��ن  ويحد  واجل��ه��د  ال��وق��ت 
املعلومات املطلوبة عن الكتتاب، مثل ن�ضرة  اإمكانية الطالع على  توفري 
لل�ضركة  الأ�ضا�ضي  والنظام  التاأ�ضي�ض  وعقد  الإ�ضدار،  وملخ�ض  الكتتاب 

التي تطرح اأ�ضهمها لالكتتاب العام.

اىل  بالإ�ضافة  الأداء،  عالية  التخزين 
نظام التعايف من الكوارث.

ال���دوؤوب على تقدمي  اإط��ار �ضعيها  ويف 
دافزا  حققت  املبتكرة،  احللول  اأف�ضل 
اإجنازاً نوعياً من خالل فكرتها الأمنية 
ت�����ض��اري��ح الدخول  ل��ن��ظ��ام  الب��ت��ك��اري��ة 
 Smart E-Gate Pass  الذكية
وت�ضريع  ت�ضهيل  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي   ،
واملتعاملني  ال�����زوار  دخ����ول  اإج������راءات 
باأ�ضلوب  امل������روري  الزدح������ام  وت��ق��ل��ي��ل 
ح����دي����ث وم���ب���ت���ك���ر، واحل���������ض����ول على 
 .. ومبا�ضرة  فورية  ب�ضورة  الت�ضاريح 
وبذلك، حازت دافزا على جائزة اأف�ضل 
الدويل  املوؤمتر  من  كل  يف  تكنولوجيا 
و   ،2017 ل�ضنة  الأمريكية  لالأفكار 
الربيطانية  لالأفكار  ال���دويل  امل��وؤمت��ر 
الرائدين  احل��دث��ني   ،2016 ل�ضنة 
التقديران  وي���اأت���ي  الب��ت��ك��ار.  دع���م  يف 
امل�ضتوى  جم���دداً  ان  ليوؤكد  ال��دول��ي��ان 
ال����ري����ادي ال�����ذي و���ض��ل��ت اإل���ي���ه داف����زا 
لالبتكار  داع��م��ة  موؤ�ض�ضة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
والإبداع يف ما ي�ضب بخدمة املتعاملني 

وحتقيق �ضعادتهم.

•• دبي-الفجر: 

اأعلن الحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات 
مبادرة  –اإطالق  )جيبكا(  والكيماويات 
نوعها  م��ن  الأوىل  ه��ي  ج��دي��دة  �ضنوية 
�ضناعة  رواد  لتكرمي  تهدف  املنطقة  يف 
لهم  ك��ان  مم��ن  املنطقة،  يف  الكيماويات 
وتعزيز  تطوير  ا�ضتثنائية يف  م�ضاهمات 
التعاون  جم��ل�����ض  دول  ���ض��م��ن  ال��ق��ط��اع 
الأ�ضا�ض  ح��ج��ر  وو����ض���ع���وا  اخل��ل��ي��ج��ي، 

ل�ضناعة الكيماويات يف املنطقة.
الوىل  �ضنتها  يف  امل��ب��ادرة  وتنطلق  ه��ذا 
ل��رت���ض��ل ر���ض��ال��ة وف����اء وام���ت���ن���ان لأب����رز 
وذلك  القطاع  تاأ�ضي�ض  يف  �ضاهموا  م��ن 
الدكتور  ال����راح����ل  ت���ك���رمي  خ����الل  م���ن 
 )2010 –  1940( الق�ضيبي  غ��ازي 
والراحل يو�ضف ال�ضرياوي )1927 – 
النوري  الباقي  عبد  والراحل   )2012
’رّواد  ب�ضفتهم   ،)2010  –  1929(
العربي‘  اخلليج  يف  الكيماويات  �ضناعة 
من  ’الرّواد‘  ج���ائ���زة  م��ن��ح��ه��م  و���ض��ي��ت��م 
للبرتوكيماويات  اخل��ل��ي��ج��ي  الحت������اد 
والكيماويات نظراً للدور املحوري الذي 
املكانة املحورية  القطاع  لعبوه حتى بلغ 
التي يحتلها الآن كالعب بارز يف �ضناعة 

الكيماويات على م�ضتوى العامل.
الق�ضيبي  غ���ازي  د.  ال��راح��ل  �ضغل  فقد 
يف  وال��ك��ه��رب��اء  ال�ضناعة  وزي���ر  من�ضب 
الفرتة ما  ال�ضعودية يف  العربية  اململكة 
خالل  واأ���ض�����ض   ،1983 و   1976 ب��ني 
رئا�ضة  �ضابك وتوىل  �ضركة  الفرتة  تلك 
النجاح  ب���ذور  وغ��ر���ض  اإدارت���ه���ا  جمل�ض 
ا رابع  اأ�ضحت  الذي حققته �ضابك التي 
ك��ي��م��اوي��ات ع��ل��ى م�ضتوى  ���ض��رك��ة  اأك����رب 

العامل.
ال�ضرياوي،  ي��و���ض��ف  ال���راح���ل  و���ض��اه��م 
وال�����ض��ن��اع��ة يف مملكة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزي�����ر 
1971 و1995،  البحرين بني عامي 
�ضناعة  ت��اأ���ض��ي�����ض  يف  اأ����ض���ا����ض���ي  ب�������دوٍر 
واأ�ض�ض  امل��م��ل��ك��ة،  يف  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
�ضركة اخلليج ل�ضناعة البرتوكيماويات 
على  الأول  امل�ضرتك  امل�ضروع  تعّد  التي 
دول  م�ضتوى  ع��ل��ى  وال��وح��ي��د  الإط����الق 

جمل�ض التعاون اخلليجي.
و�ضتذهب جائزة ’الرّواد‘ اأي�ضاً للراحل 
ع��ب��د ال��ب��اق��ي ال����ن����وري، رئ��ي�����ض جمل�ض 
ل�ضركة  ال��ع��ام  وامل��دي��ر  ال�����ض��اب��ق  الإدارة 
جلهوده  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة،  ال�����ض��ن��اع��ات 
�ضناعة  ���ض��رك��ة  ت��اأ���ض��ي�����ض  يف  ال���ك���ب���رية 
الكيماويات البرتولية يف الكويت، والتي 

نوعها  الأوىل من  ال�ضركة  مّثلت حينها 
يف منطقة اخلليج العربي، وملا قدمه من 
م�ضاهمات لتاأ�ضي�ض قطاع برتوكيماويات 

مزدهر يف الكويت.
هذه  اإط����الق  ع��ل��ى  تعليقه  م��ع��ر���ض  ويف 
الوهاب  ع��ب��د  ال���دك���ت���ور  ق����ال  امل����ب����ادرة، 
لالحتاد  ال����ع����ام  الأم��������ني  ال���������ض����ع����دون، 
اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات 
ت�ضعى جيبكا من خالل هذه  )جيبكا(: 

قادة  ب����اإجن����ازات  الإ�����ض����ادة  اإىل  امل����ب����ادرة 
القطاع وت�ضليط ال�ضوء عليهم ليكونوا 
فهم  لالإلهام،  وم�ضدراً  لالأجيال  فخراً 
اأدرك واكت�ضف الإمكانات  اأول من  كانوا 
امل��ح��ت��م��ل��ة ل�����ض��ن��اع��ة ال��ك��ي��م��ي��اوي��ات يف 
املنطقة وبجهودهم متكننا من مواجهة 
العقبات  كافة  على  والتغّلب  التحديات 
القادمة  الأجيال  اأمام  الطريق  ومتهيد 

لإكمال م�ضرية النجاح والتطور. 

واأ���ض��اف: نحن واث��ق��ون ب��اأن ت��اري��خ هذا 
م�ضرتك  اإرث  ه��و  منطقتنا  يف  ال��ق��ط��اع 
لتحقيق  ق���دم���اً  امل�����ض��ي  ع��ل��ى  ي��دف��ع��ن��ا 
كما  القطاع،  هذا  يف  التنمية  من  املزيد 
ت�ضهم هذه املبادرة يف التعريف بالتاريخ 
امل�ضرتك للقطاع مما يعزز ح�ّض الرتابط 
ب���ني ال�����ض��رك��ات امل��ن�����ض��وي��ة حت���ت مظلة 
للبرتوكيماويات  اخل��ل��ي��ج��ي  الحت������اد 

والكيماويات. 

اطالق الربط االإلكرتوين مع حكومة اإمارة اأم القيوين

وزارة املالية تعقد الجتماع الثالث ملجل�ض تن�صيق ال�صيا�صات املالية احلكومية يف عام 2017 
•• دبي-الفجر: 

دبي  ب��اإم��ارة  امل��ال��ي��ة يف مقرها  وزارة  ع��ق��دت 
اجتماعات  ثالث  املا�ضي،  الأ�ضبوع  نهاية  يف 
احلكومية  املالية  ال�ضيا�ضات  تن�ضيق  جمل�ض 
حاجي  يون�ض  �ضعادة  برئا�ضة   ،2017 لعام 
املالية ورئي�ض جمل�ض  اخل��وري، وكيل وزارة 
تن�ضيق ال�ضيا�ضات املالية احلكومية، وبح�ضور 
�ضعادة �ضعيد را�ضد اليتيم، وكيل وزارة املالية 
امل�ضاعد لقطاع املوارد وامليزانية نائب رئي�ض 
املجل�ض، وذلك ملناق�ضة اأبرز امل�ضتجدات على 
الدولة،  يف  املالية  ال�ضيا�ضات  تن�ضيق  �ضعيد 
ال��رب��ط الإل���ك���رتوين ب��ني النظام  واإط�����الق 
ال��ق��ي��وي��ن ونظام  اأم  اإم�����ارة  امل����ايل حل��ك��وم��ة 
مالية  لتقارير لح�����ض��اءات  الم����ارات  ب��واب��ة 
احلكومة.  و�ضارك يف الجتماع الذي ح�ضره 
نائب  الفال�ضي،  زايد  �ضعادة حممد علي بن 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  م�ضرف  حمافظ 
ال�ضيا�ضات  تن�ضيق  جمل�ض  واأع�ضاء  املركزي، 
امل��ال��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة يف ح��ك��وم��ات الإم������ارات 
ال��دول��ة، ويف  املالية يف  ال��دوائ��ر  املمثلني عن 
اأهلي،  مقدمتهم �ضعادة عارف عبد الرحمن 
املوازنة والتخطيط  التنفيذي لقطاع  املدير 
املالية حلكومة دبي؛ و�ضعادة  املايل يف دائرة 
ول��ي��د اإب��راه��ي��م ال�����ض��اي��غ، م��دي��ر ع���ام دائ���رة 
و�ضعادة  ال�ضارقة؛  بحكومة  املركزية  املالية 
املالية  دائ�����رة  ع���ام  م��دي��ر  ع��ل��ي،  اآل  م�����روان 
�ضلطان  و���ض��ع��ادة حممد  ع��ج��م��ان؛  اإم����ارة  يف 
التنفيذي وع�ضو جمل�ض  الرئي�ض  القا�ضي، 
والتطوير  ال�ضتثمار  ملكتب  املنتدب  الإدارة 
حلكومة اإمارة راأ�ض اخليمة؛ و�ضعادة حممد 
ال��رق��اب��ة املالية  ال��ت��الي، م��دي��ر دائ���رة  �ضيف 
يو�ضف  و�ضعادة  القيوين؛  اأم  اإم��ارة  حلكومة 
عبداهلل العو�ضي، نائب مدير دائرة املالية يف 
اإمارة الفجرية.  و�ضدد �ضعادة يون�ض حاجي 

اخل����وري ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ه���ذه الج��ت��م��اع��ات يف 
املالية  ال�ضيا�ضات والإج��راءات  عملية تن�ضيق 
وموائمتها مع اأف�ضل املمار�ضات العاملية على 
�ضعيد العمل املايل احلكومي، ل�ضمان وحدة 
ال��روؤي��ة وال��ت��وج��ه ب��ني احل��ك��وم��ة الحتادية 
�ضعادته:  املحلية. وقال  وخمتلف احلكومات 
ي�ضطلع املجل�ض بدور هام يف دعم توجه دولة 
الإمارات يف تعزيز كفاءة الإنفاق وال�ضتثمار 
احلكومي وتوجيهه نحو القطاعات احليوية 
اق��ت�����ض��ادي��اً واج��ت��م��اع��ي��اً ومب����ا ي��ت��الئ��م مع 
الأولويات احلكومية، وتوفري البيانات املالية 
عملية  لدعم  واأحجامها،  اأنواعها  مبختلف 
الإلكرتوين  الربط  و�ضي�ضاهم  القرار.  �ضنع 
مع  املحلية  للحكومات  املالية  الأنظمة  بني 
نظام بوابة المارات لتقارير اح�ضاءات مالية 
احلكومة، واأحدثها اليوم الربط مع حكومة 
مبتطلبات  الإي���ف���اء  يف  ال��ق��ي��وي��ن،  اأم  اإم�����ارة 

�ضندوق النقد الدويل ب�ضاأن ن�ضر اح�ضائيات 
مالية احلكومة.  ا�ضتعر�ض املجل�ض البيانات 
ال��رب��ع الأول  2016 وب��ي��ان��ات  ل��ع��ام  امل��ال��ي��ة 
تو�ضيات  وتناول   ،2017 ع��ام  من  والثاين 
الجتماعات ال�ضنوية حلكومة دولة الإمارات 
ال�ضيا�ضة  حم���ور  يف  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة  وج��ل�����ض��ت��ه��ا 
املالية، والتي ت�ضمل 4 مبادرات حيوية وهي 
مبادرة رفع كفاءة القطاع احلكومي، ومبادرة 
ال�ضراكة بني القطاعني احلكومي واخلا�ض، 
الر�ضوم  حت�����ض��ي��ل  ن��ظ��ام  تب�ضيط  وم���ب���ادرة 
ال�ضيا�ضة  بني  التن�ضيق  ومبادرة  وال�ضرائب، 

املالية وال�ضيا�ضة النقدية. 
وال�ضيا�ضات  الكلي  القت�ضاد  اإدارة  وقدمت 
وتقييم  لتحديد  درا���ض��ة  ال�����وزارة  يف  امل��ال��ي��ة 
ال���دول���ة، �ضملت  امل��ال��ي��ة يف  ال�����ض��ي��ن��اري��وه��ات 
املتغريات  اأه���م  يت�ضمن  اقت�ضادياً  من��وذج��اً 
وعملية  امل��ال��ي��ة  ال�ضيا�ضة  ب��ني  ت��رب��ط  ال��ت��ي 

ال��ن��م��و الق��ت�����ض��ادي، وت��ق��وم ال��درا���ض��ة على 
خمتلف  اإىل  ت�ضتند  م�ضتقبلية  توقعات  بناء 
النفط،  ب��اأ���ض��ع��ار  امل��رت��ب��ط��ة  ال�����ض��ي��ن��اري��وه��ات 
وال���ت���ي اأظ����ه����رت مب��ج��م��ل��ه��ا م��وا���ض��ل��ة منو 
الناجت املحلي الجمايل للدولة بالرغم من 
غري  بالقطاعات  م��ع��ززاً  الأ���ض��ع��ار،  انخفا�ض 
وقطاع  ال��ع��ق��اري  ال��ق��ط��اع  وم��ن��ه��ا  النفطية 

ال�ضحة وقطاع النقل.
على  الدرا�ضات  هذه  تعمل  �ضعادته:  واأ�ضاف 
ال���وزارة  ت��دع��م  دقيقة  ب��ي��ان��ات مالية  ت��وف��ري 
التخطيط  ع��م��ل��ي��ة  يف  امل��ع��ن��ي��ة  واجل����ه����ات 
وامليزانيات،  للم�ضاريع  وال��دق��ي��ق  ال�ضحيح 
اإىل وجوب  ال���درا����ض���ات  ه���ذه  اأ����ض���ارت  ح��ي��ث 
م��وا���ض��ل��ة رف���ع ك��ف��اءة ال���ض��ت��ث��م��ار احلكومي 
واإع�����ادة ت��رت��ي��ب الول���وي���ات وال���ض��ت��م��رار يف 
بناء العوازل املالية.  كما مت ا�ضتعرا�ض اآخر 
تبادل  ب�ضاأن  الدولية  واملتطلبات  امل�ضتجدات 

والتزامات  ال�ضريبية  لالأغرا�ض  املعلومات 
القت�ضادي  ال��ت��ع��اون  م��ن��ظ��م��ة  م���ع  ال���دول���ة 
ال�ضريبية،  ال�ضفافية  جم���ال  يف  والتنمية 
ال��وع��اء ال�ضريبي وحت��وي��ل الأرب���اح.  وت��اآك��ل 
العاملي  للمنتدى  تقدمت  قد  الدولة  وكانت 
تقييم  ل�  بطلب  املعلومات  وتبادل  لل�ضفافية 
لالرتقاء   ،  Fast-Track ال�ضريع  امل�ضار 
بتقييمها لناحية تبادل املعلومات ال�ضريبية 
ممتثل  اإىل  جزئي  ب�ضكل  ممتثل  درج��ة  م��ن 
الذي  ، وذل��ك خ��الل الج��ت��م��اع  ب�ضكل كبري 
20 يف  ال���  واأق��رت��ه جمموعة  بنما  انعقد يف 

اجتماعها يف هامبورغ يف يوليو املا�ضي. 
زيارة  اإىل متطلبات  اأي�ضاً  الجتماع  وتطرق 
ل�ضندوق  ال���راب���ع���ة  امل�����ادة  م�������ض���اورات  ب��ع��ث��ة 
الدولة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  واأط���ر  ال����دويل،  النقد 
الفني  ال��دع��م  تقدمي  جم��ال  يف  وال�ضندوق 
وال��ت��ن�����ض��ي��ق ب�����ض��اأن ت��ق��ري��ر م�������ض���اورات امل���ادة 
الرابعة ال�ضادر عن ال�ضندوق حول موؤ�ضرات 

القت�ضاد الكلي.
املتحدة  العربية  الإم����ارات  م�ضرف  وناق�ض 
النقدية وامل�ضرفية،  التطورات  اأهم  املركزي 
�ضاماًل عر�ضاً حول النقد، وتطورات �ضيولة 
ودائع  وم�ضتجدات  امل�����ض��رف،  ل��دى  البنوك 
احلكومة لدى البنوك، واملوؤ�ضرات امل�ضرفية، 
والودائع، والئتمان املحلي ح�ضب القطاعات، 

اإىل جانب تطورات اأ�ضعار امل�ضتهلك. 
دائرة  تكرمي  الثالث  املجل�ض  اجتماع  و�ضهد 
القيوين،  اأم  اإم���ارة  بحكومة  املالية  الرقابة 
ب�ضاأن النتهاء من عملية الربط اللكرتوين 
بني النظام املايل حلكومة اإمارة اأم القيوين 
اح�ضاءات  لتقارير  الم����ارات  ب��واب��ة  ون��ظ��ام 
ياأتي  وال��ذي  املالية،  ب��وزارة  احلكومة  مالية 
�ضندوق  مب��ت��ط��ل��ب��ات  ال���ض��ت��ي��ف��اء  ���ض��ب��ي��ل  يف 
مالية  اح�ضائيات  ن�ضر  ب�ضاأن  ال��دويل  النقد 

احلكومة.
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العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8187  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�ضيد ابرار لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /حممد جالل الدين ف�ضل الرحمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
ع��ودة مببلغ )2000(  دره��م( وتذكرة  وق��دره��ا)18123  املطالبة مب�ضتحقات عمالية 
ال�ضكوى:MB175598990AE وحددت لها  درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم 
 ch1.A.5:بالقاعة ال�ضاعة 08.30 �ض  امل��واف��ق:2017/10/23  جل�ضة يوم الثنني 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7869  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  البناء  اىل املدعي عليه / 1-الب�ضاره ملقاولت 
املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عبدالوهاب  /عبداحلليم  املدعي  ان 
درهم   )1500( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)19600  عمالية  مب�ضتحقات 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB175942107AE وحددت لها جل�ضة 
يوم الثنني املوافق:2017/10/23 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8826  عمايل جزئي
مبا  القامة  حمل  جمهول  ال�ضفن  خلدمات  اجل��داف  1-جنمة   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  خ��ان  ام��ري  اخ��رت  /�ضعيد  املدعي  ان 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)79309  عمالية  مب�ضتحقات 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB173512426AE وحددت لها جل�ضة 
يوم الثنني املوافق:2017/10/23 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4132  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فا�ضت تراك واي لل�ضحن �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �ضروار  غ��الم  ر�ضا  /ع��ادل  املدعي  ان 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)30916  عمالية  مب�ضتحقات 
جل�ضة  لها  وح��ددت   mb172322946ae:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ض   08.30 ال�ضاعة  امل���واف���ق:2017/10/10  الثالثاء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9315  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ايه كيو ام ا�ض ميدل اي�ضت لتجارة مواد البناء �ض.ذ.م.م 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ف��ري��ت��زي م��ورال��ي��داد بانيزالي�ض قد 
اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ض��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   2000( ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   12500(
املوافق  الح��د  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت    MB175803679AE:ال�ضكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.1 ب��ال��ق��اع��ة  ���ض   08.30 ال�����ض��اع��ة   2017/10/15
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8844  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى ثريتني ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�ضوعها  عليك  اأق���ام  ق��د  راري���زا  فلور�ض  /روج���ر  امل��دع��ي  ان 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   17175( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB176752118AE  وحددت لها جل�ضة 
ch1.A.2 لذا  ال�ضاعة 15.00 م�ضاءا بالقاعة  املوافق 2017/10/11  يوم الربعاء 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8843  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى ثريتني ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  جار�ضيا  ماي�ض  /�ضينثيا  املدعي  ان 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   1604( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB176713912AE  وحددت لها جل�ضة 
ch1.A.2 لذا  ال�ضاعة 15.00 م�ضاءا بالقاعة  املوافق 2017/10/11  يوم الربعاء 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9146  عمايل جزئي
جمهول  �����ض.ذ.م.م  ال��ط��رق  ان�ضاء  للمقاولت  1-م��رتك�����ض   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د ك��ا���ض��ف خم��ت��ار اح��م��د ق��د اأق����ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���ض��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )11991 
دره������م( وت����ذك����رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره������م( وال���ر����ض���وم وامل�������ض���اري���ف رقم 
املوافق  الح��د  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت    MB174864121AE:ال�ضكوى
2017/10/15 ال�ضاعة 08.30 �ض مبكتب القا�ضي لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9728  عمايل جزئي
جمهول  ������ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ج��اوي��د  1-ك��ا���ض��ف   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ع���م���ران ب���ت حم��م��د ن��زي��ر ق���د اأق�����ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���ض��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )14890 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ض���وم وامل�����ض��اري��ف رقم 
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت    mb176579303ae:ال�ضكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.2 ب��ال��ق��اع��ة  ���ض   08.30 ال�����ض��اع��ة   2017/10/15
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9539  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ام ات�ض �ضي للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأقام عليك  اندرجيت قد  املدعي /كابيل كومار  ان 
درهم(   2000( عودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   15993( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:mb177433639ae  وحددت لها جل�ضة 
يوم الحد املوافق 2017/10/15 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة ch1.A.1 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9241  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ال��ق��م��ة اخل�����ض��راء مل��ق��اولت ال��ب��ن��اء ������ض.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /اوج��و���ض��وك��و ج��ي��وف��ري اون���وه ق��د اأق���ام عليك 
درهم(   9953( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى 
وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة رقم 
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت    mb176703680ae:ال�ضكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.1 ب��ال��ق��اع��ة  ���ض   08.30 ال�����ض��اع��ة   2017/10/15
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7924  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اأرابيان ريت�ض منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /باول اليك�ضاندروفا بوبوفا قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   42000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
املوافق  الثالثاء  لها جل�ضة يوم  .وح��ددت  وامل�ضاريف  والر�ضوم  )3000 درهم( 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.1 ب��ال��ق��اع��ة  ���ض   08.30 ال�����ض��اع��ة   2017/10/17
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/4867  عمايل  جزئي 
القامة  ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  واخلدمات  للحديد  �ضما  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/8/21  يف الدعوى املذكورة 
مبلغ )17000(  للمدعي  توؤدي  باأن  عليها  املدعى  بالزام  ل�ضالح/نيك مونتانا  اعاله 
درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق 
بخدمة �ضاحب عمل اخر والزمتها باملنا�ضب من امل�ضروفات واعفت املدعي من ن�ضيبه 
فيها ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/3071  عمايل  جزئي 

واخلفيفة  الثقيلة  ب��ال�����ض��اح��ن��ات  ال��ع��ام��ة  امل����واد  لنقل  ازه���ر  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
�ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 
2017/8/21  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/�ضفيق انور عبد املجيد بالزام املدعى 
باأن توؤدي للمدعي مبلغ )5444( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها  عليها 
نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ضاحب عمل اخر والزمتها باملنا�ضب 
 . فيها ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات  ن�ضيبه  املدعي من  واعفت  امل�ضروفات  من 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما 
التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9584  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-عبدالقيوم حاجي للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /حفيظ اهلل غالم حيدر قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )6881 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB177176087AE  وحددت 
بالقاعة  ���ض   08.30 ال�����ض��اع��ة   2017/10/18 امل��واف��ق  الرب���ع���اء  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .

رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8750  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-حم���م���د و���ض��ي��م ان�����ور 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 /ع��ل��ي ن����واز حم��م��د ت����واز ج���ات���وى قد 
اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ض��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   11133(
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت    MB176891787AE:ال�ضكوى
2017/10/15 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3861  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1-بيلت ان للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام  عليك الدعوى  بابو قد  بابو ت�ضاريل  التنفيذ/انيل  مبا ان طالب 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )15020( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )1252( 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ضوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2118  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1-طابا للمقاولت ذ.م.م فرع دبي جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/هاين حممد �ضيد علي وميثله:حنان �ضامل ح�ضن 
اع��اله والزامك  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  الباي�ض قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12493( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )1070( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3078  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  ان��رتي��ورز  كا�ضتل  �ضده/1-�ضيلفر  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بابها بوتانبوراييل قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9000( 
او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )870(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ضوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3753  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����ض���ده/1-امل���ي���زان ل��ل��م��ق��اولت جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مبا 
الدعوى  عليك  اأق���ام   ق��د  الرزينى  علي  رزق  التنفيذ/احمد  طالب  ان 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8423( 
او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ )842(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ضوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3673  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/1-ايفر�ضت للتكنولوجيا وال�ضناعات املعدنية �ض.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عاملجري جاهري احلق قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )11923( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ض��وم  دره��م   )1056( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ضتبا�ضر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3726  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/1-داميوند جوي�ض للرتكيبات املعدنية �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/يو�ضف م�ضيح نواب م�ضيح قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )7932( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل 
مبلغ )777( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12143 بتاريخ 2017/10/10   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/429  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- بوتوم لين لالعالن ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ضتاأنف / ا�ضغر خان عبداهلل جان  قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم 

ال�ضادر بالدعوى رقم 2016/8501 عمايل جزئي بتاريخ:2017/3/7     
وحددت لها جل�ضه يوم الحد  املوافق 2017/11/5 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
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عينان جميلتان
اأ�ضعة ال�ضم�ض، لي�ض على �ضبيل التكابر بل  ا�ضتخدمي نظارات حتميك من 
ملكافحة ال�ضيخوخة! لي�ض من قبيل ال�ضدفة اأن يزيد الطلب على النظارات 
التي ت�ضبح مظلمة اللون مع ازدياد اأ�ضعة ال�ضم�ض. يف الواقع، تطور �ضكلها 
ذلك،  عن  ف�ضاًل  ال�ضابق.  من  بكثري  اأ�ضرع  لونها  اليوم  ويتغري  ومظهرها 
ين�ضح بها اأطباء العيون ب�ضكل متزايد. ما ال�ضبب؟ لأنها من خالل ت�ضفية 

الأ�ضعة فوق البنف�ضجية، حتد من خطر الإ�ضابة مب�ضاكل يف النظر.
املعر�ضون لالإ�ضابة باإعتام عد�ضة العني املبكر والذين يحملون هذا املر�ض 
العد�ضة. لكن  تغيم  تاأخري م�ضكلة  اإىل  ي�ضعون جاهدين  تاريخ عائلتهم،  يف 
براحة  يتمتعون  ال�ضكري  مبر�ض  امل�ضابون  اأو  النظر  ق�ضر  يعانون  الذين 
اأف�ضل. فهذه النظارات حتمي ال�ضبكية التي قد تتدهور مع التقدم يف ال�ضن، 
وب�ضكل خا�ض مع التعر�ض املفرط لل�ضم�ض من دون وقاية. يف النهاية، حتمي 
النظارات العني من الغبار والهواء والتلوث وحتد من خطر الإ�ضابة بتهيج 
العني،  حول  والتجاعيد  والدموع  العني  لحمرار  وداع��اً  جفافها.  اأو  العني 

لأنها �ضتتاأخر طبعاً يف الظهور.

اأ�شنان �شحية
فتكد�ض  فح�ضب.  الأ�ضنان  فر�ضاة  ا�ضتعمال  دائماً  يفيد  لن  القالح،  ملحاربة 
بالعمر. لذلك، نحن بحاجة  التقدم  الأ�ضنان مع  القالح يحد من مقاومة 
اإىل تنظيف اللثة ب�ضكل منتظم كي تبقى قوية، ل �ضيما بعد �ضن اخلم�ضني، 
لأن دواعم ال�ضن ت�ضبح اأ�ضعف ما يدفع الأ�ضنان الأ�ضا�ضية اإىل التحرك... 
مبنتج  ويغلفها  الأ�ضنان  �ضطح  الأ�ضنان  طبيب  يلمع  الرت�ضبات،  اإزال��ة  بعد 

يفتحها قلياًل، ما يعيد اإلينا ابت�ضامتنا امل�ضرقة وال�ضابة.

الغذاء امللون
الغذاء امللون اأف�ضل و�ضفة للحفاظ على ال�ضباب. يف جزيرة اأوكيناوا، جنوب 
ال�ضيخوخة  املعمرين. يربط الخت�ضا�ضيون  كبرياً من  اليابان، جند عدداً 
امللونة،  الأطعمة  الكثري من  يتناولون  فاأولئك  الغذاء:  ب�ضكل خا�ض بنمط 
الأ�ضباغ  الأل���وان.  املتعددة  واخل�ضار  الفاكهة  يوم  كل  �ضحنهم  يف  جامعني 
الطعام على م�ضادات  اح��ت��واء  ت��دل على  وال�����ض��ف��راء  اخل�����ض��راء واحل��م��راء 
الأك�ضدة التي حتمي اجل�ضم من اآثار التقدم يف ال�ضن. وتكرث هذه الأ�ضباغ 
يف الفاكهة واخل�ضار عندما تقطف عند الن�ضوج. اإذاً، فلتحَي الأطباق امللونة 

)الليمون، الكيوي... يف ال�ضتاء، اخلوخ والفراولة والتوت... يف ال�ضيف(!

الدهون ال�شحية
ينبغي احلد من تناول الدهون، لكن تلك امل�ضرة فح�ضب! الدماغ هو الع�ضو 
اأداء وظيفته  الدهنية. ليتمكن من  الأن�ضجة  الذي يلي  الأ�ضمن يف ج�ضمنا 
3. جند هذه الدهون  اإىل الدهون، ل �ضيما الأوميغا  ب�ضكل طبيعي يحتاج 
الناحية  (. ومن  وال�ضردين  واملاكريل  الأ�ضماك )ال�ضلمون  املفيدة يف بع�ض 
اأي�ضاً  ال�ضويا. نحن بحاجة  وف��ول  اللفت واجل��وز  ب��ذور  زي��وت  النباتية، يف 
اإىل احلفاظ على بع�ض الدهون للفخذين. فبعد انقطاع الطمث، يتم جمع 
املراأة  النهاية،  يف  الدهنية.  الأن�ضجة  يف  وتخزينها  الإ�ضرتوجني  هرمونات 

املمتلئة اخلدين تبدو اأ�ضغر �ضناً.

احليوية
من  ���ض��واء.  ح��د  على  والنف�ضية  اجل�ضدية  ال�ضحة  على  حتافظ  الريا�ضة 
الريا�ضة.  اأف�ضل لأنه ميار�ض  اإنه ب�ضحة  البع�ض يقول  اأن ن�ضمع  البديهي 
لكن رمبا  اأب���داً!  الريا�ضة  كنا ل منار�ض  اإذا  ذل��ك مزعجاً  �ضماع  يكون  وق��د 
الدماغ.  اأي�����ض��اً  ت�ضاعد  ال��ري��ا���ض��ة  اأن  عرفنا  اإذا  ال��ت��م��رن  اإىل  ذل��ك  يدفعنا 
واإفراز  بالآخرين،  الختالط  على  ت�ضاعدنا  الريا�ضية  الأن�ضطة  فممار�ضة 
النف�ضية.  للراحة  ممتاز  اأمر  بالنف�ض،  الثقة  وزي��ادة  الأندورفني  هرمونات 

لتح�ضني  ميكن  حياتنا،  اإىل  الريا�ضة  ت�ضيفها  التي  الراحة  اإىل  بالإ�ضافة 
التيلومريات  الباحثون  راق��ب  فقد  احل��ي��اة.  اأم��د  يزيد  اأن  النف�ضية  احلالة 
التقدم يف  مع  تق�ضر  الكرومو�ضومات  اأط��راف  يف  الدنا  )قطع �ضغرية من 

ال�ضن( ولحظوا اأنها تق�ضر لدى الأ�ضخا�ض الذين يعانون الكتئاب.

العافية
الطعام  وت�����ض��ارك  ال���ض��رتاح��ة  ف��ي��ه  م��ري��ح��اً ميكننا  م��ك��ان��اً  امل��ن��زل  ك���ان  اإذا 
والحتفال بالنجاح وم�ضاركة امل�ضاكل ... اإذاً نحن نعي�ض بالتاأكيد يف حميط 
�ضليم. فكلنا نعرف اأن ت�ضارك اأوقات الفرح مع العائلة اأو مع الأ�ضدقاء يبهج 
اأي  يف  عاتقنا،  على  فتقع  تلقائياً.  يح�ضل  ل  ذل��ك  لكن  ويح�ضنها.  احلياة 
عمر كنا، م�ضوؤولية تخ�ضي�ض الوقت لهذا الأمر. لذلك علينا ترتيب املنزل 
وتنظيم احلديقة وال�ضتعالم ب�ضكل منتظم عن اأخبار الأ�ضدقاء والأقرباء 
واإقامة احلفالت... فثمة مئات ومئات من الطرق التي ميكن من خاللها 

احلفاظ على العالقات. اأمر يجعلنا اأ�ضعد يف الواقع.

الو�شعية
احلفاظ على و�ضعية م�ضتقيمة ل تقت�ضر على املراهقني، فمن املفيد جداً 
يوجهها  التي  الأوىل  الن�ضيحة  اأنها  لدرجة  الظهر  ا�ضتقامة  على  الإب��ق��اء 
يف  لئ��ق  ب�ضكل  والتكلم  ال����ذات،  تطوير  على  ي�ضاعدوننا  ال��ذي��ن  امل��درب��ون 
املجتمع. ف�ضاًل عن ذلك، ل ننفك نحن كاأهل، نوجه املالحظة اإىل اأطفالنا 
ت�ضتمر  اأن  يجب  الوقاية  اأن  اإل  الكنبة.  على  الرتاخي  اإىل  مييلون  الذين 
طريقة  حت�ضن  امل�ضتقيم  الظهر  فو�ضعية  كلها،  الظروف  ويف  احلياة  مدى 
اأو  امل�ضي  عادة مفيدة لالتباع يف  اإليك  الإطاللة.  اإىل  ال�ضباب  وتعيد  امل�ضي 
يف انتظار مرور البا�ض: الوقوف امل�ضتقيم من خالل مد الذراعني وم�ضك 
تقومني  اأن��ك ل  يعني  الكتفني  بالوجع يف  �ضعرت  اإذا  الظهر.  اليدين خلف 

بذلك ب�ضكل دائم.

املظهر
يف  ال�ضقوط  لتجنب  ب��ل  النتباه  لفت  بهدف  لي�ض  مهمة،  خطوة  ال��ت��وازن 
امل�ضتقبل. مبا اأن ذلك يعتمد على الأذن الداخلية، على احل�ضا�ضية الأخم�ضية 
وعلى مرونة الأوتار... لن ي�ضتمر التوازن اإىل الأبد، لكن ميكن العمل على 
حت�ضينه. يكفي القيام بتمرين ب�ضيط: قفي والرجلني جمتمعتني، اغم�ضي 
عينيك وارفعي رجاًل اأمامك وحافظي على هذه الو�ضعية لب�ضع ثواٍن، ثم 

اأنزليها. ارفعي الأخرى... ت�ضاعدك اليوغا اأي�ضاً على التطور.

الدورة الدموية
ل بد من ارتداء اجلوارب املرنة للحفاظ على كاحلني �ضليمني. يف الع�ضرين 
من العمر، نتمتع كلنا بكاحلني �ضليمني. لكن مع التقدم يف العمر وبعد مرور 
ينتفخ  للحرارة،  التعر�ض  اأو  ال�ضيقة  الأحذية  اأو  املنخف�ضة  باجلوارب  يوم 
الكاحلني. من دون �ضك: ل ي�ضتمر �ضخ الدم يف ال�ضرايني بالفاعلية نف�ضها 
فيتكد�ض يف اجلزء ال�ضفلي من ال�ضاق يف نهاية النهار. اإليك احلل اجلذري 
ل�ضتعادة كاحلني �ضليمني: ارتدي اجلوارب املرنة. ميكن ارتداوؤها حتى يف 

الربيع وال�ضيف. من الأف�ضل مراجعة الطبيب اأو ا�ضت�ضارة ال�ضيدلين.

املعنوية
ملاذا يعي�ض املتفائلون ملدة اأطول؟ يف الواقع، الأفكار الإيجابية تريح اجل�ضم 
يف حني اأن الأفكار ال�ضلبية التي تنتج من القلق اأو ال�ضتياء جتهده. اإل اأن 

الإجهاد املزمن يزيد ال�ضغط ال�ضرياين وي�ضر با�ضتقرار الأي�ض...
اإىل ال�ضيخوخة املبكرة. يقوم املتفائلون مبزيد من امل�ضاريع  بالتايل، يوؤدي 
وينظرون  اليومية  بامللذات  التمتع  ويجيدون  اأقل  يعرت�ضون  والأن�ضطة... 

اإىل ال�ضنوات التي مت�ضي كفر�ضة لختبار جتارب اأخرى... اإنه بالفعل، نظام 
حياة كامل من ال�ضروري جتربته.

الطب البديل
ماذا عن الوخز بالأبر ل�ضد الوجه ب�ضكل طبيعي؟ تهدف هذه التقنية املتفرعة 
من الوخز بالأبر التقليدي اإىل تاأخري ال�ضيخوخة اجللدية واحلفاظ على 
اأقلها  اإب��رة رفيعة من الذهب ملدة  الوجه بع�ضرين  الوجه. يتم �ضك  حيوية 
وخزة  تكون  اأن  ميكن  نف�ضه.  بالوقت  كلها  الع�ضالت  على  للعمل  دقيقتني 
تقريباً.  دقيقة   20 الإب��ر يف غ�ضون  �ضحب  يتم  اإمن��ا وجيزة.  قوية  الإب��رة 
على  العمر  من  الثالثني  من  ابتداء  التقنية  لهذه  باخل�ضوع  البدء  ميكن 

�ضبيل الوقاية. قد يلزمك اأربع جل�ضات �ضنوياً.

االأ�شعة فوق البنف�شجية
على  للح�ضول  اأ���ض��ا���ض��ي  اإن���ه  النف�ضية.  ل��ل��راح��ة  مفيد  لل�ضم�ض  ال��ت��ع��ر���ض 
الفيتامني D: تعر�ض الذراعني ملدة 10 دقائق مرتني اإىل ثالث مرات يف 
الأ�ضبوع يكفي للح�ضول على الكمية الكافية. يف املقابل، يجب الحتماء من 
الأ�ضعة فوق البنف�ضجية. اإنها امل�ضوؤولة عن �ضيخوخة الب�ضرة وتنتج مع مرور 
ال�ضنوات اأ�ضراراً كالبقع وفقدان املرونة والتجاعيد. لذلك، من ال�ضروري 

ا�ضتعمال كرمي واق من ال�ضم�ض وارتداء نظارات داكنة اللون.

الغذاء
للحفاظ على ب�ضرة م�ضرقة، يجب الرتكيز على تناول الأحما�ض الدهنية 
امل��ف��ي��دة ���ض��روري��ة لوظيفة  ال��ده��ون  6 و9، لأن   ،3 ك��الأوم��ي��غ��ا  الأ���ض��ا���ض��ي��ة 
ي��و���ض��ى بتناول  ل��الأك�����ض��دة.  الأغ�����ض��ي��ة اخل��ل��وي��ة ومت��ل��ك خ�ضائ�ض م�����ض��ادة 

الأ�ضماك والزيوت الأ�ضا�ضية الغنية بهذه املواد.

�شحنة �شليمة
الب�ضرة  يجعالن  وال��رتط��ي��ب  التدليك  اأن  على  ال��ت��اأك��ي��د  ل��ت��ك��رار  داع���ي  ل 
م�ضرقة. عندما نتقدم يف ال�ضن، يرتاجع جتدد اخلاليا ويبطاأ دوران الأوعية 
الدقيقة: تفقد الب�ضرة اإذاً من اإ�ضراقها. ل�ضتعادة الإ�ضراق والن�ضارة، فكري 
يف تدليك ب�ضرتك مرة اإىل مرتني اأ�ضبوعياً، ثم ا�ضتعملي قناعاً مرطباً يعيد 

نفخ الأدمة والإ�ضراق اإليها.

عادات النوم
ل بد من احرتام ال�ضاعة البيولوجية، فعندما ي�ضعب النوم خالل الليايل، 
يجب  امل�ضحح.  العميق،  النوم  على  احلفاظ  الهدف:  احللول.  اإيجاد  يجب 
الوقت  ال�ضتيقاظ يف  الداخلية من خالل  البيولوجية  ال�ضاعة  اح��رتام  اإذاً 
نف�ضه اإذا اأمكن حتى لو تاأخر وقت النوم اأو كان م�ضطرباً. من املهم اأي�ضاً، 
اأو  اأ�ضعة ال�ضم�ض يف ال�ضباح  اإىل  مع التقدم يف العمر، التعر�ض ب�ضكل كاف 

الظهر.

احليوية
يوؤكد اخلرباء اأن امل�ضي ال�ضريع ممتاز للمظهر اجلميل. نعرف كلنا اأن امل�ضي 
مفيد لل�ضحة، لكن امل�ضي ال�ضريع مفيد اأكرث. فهو يزيد من حركة الع�ضالت 
ويحافظ على الكتلة العظمية واملفا�ضل. ف�ضاًل عن ذلك، من خالل زيادة 

�ضرعة دقات القلب، يتم تن�ضيطه وحرق املزيد من الدهون.

�شباب الوجه
ترغبني با�ضتعادة النظرة الرباقة والب�ضرة امل�ضرقة؟ دلكي وجهك بعد اإزالة 
او  اللوز  )كزيت  نباتي  زي��ت  ا�ضتخدام  ت��رتددي يف  ل  النوم.  قبل  اأو  املاكياج 

اجلوز( اأو كرمي مرطب لتغذية الب�ضرة وتن�ضيط الأدمة.
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اأنيق  ومظهر  م�شرقة  طلة  على  باحلفاظ  نحلم  كلنا 
ووجه مفعم باحلياة... اإال اأننا ناأبى اأن نتناول اأدوية 
م�شتح�شرات  على  االأم��وال  ننفق  اأو  ع�شوائي  ب�شكل 
التجميل. نف�شل بداًل من ذلك اأن نحافظ على مظهرنا 
الن�شائح  بعد  اإليك  لذلك،  وطبيعي...  ب�شيط  ب�شكل 
واحليل التي ت�شاعدك على حت�شني اإطاللتك طبيعيًا 

واال�شتمرار يف عي�ض احلياة بكل حيوية ون�شاط.

ال بد من احرتام ال�شاعة البيولوجية للحفاظ على النوم العميق

متتعي بحياتك وحافظي على جمالك رغم تقدمك بال�صن
-الغذاء امللون اأف�شل و�شفة للحفاظ على ال�شباب-ن�شائح وحيل ت�شاعدك على حت�شني اإطاللتك

-التدليك والرتطيب يجعالن الب�شرة اكر ا�شراقا

الثالثاء   10   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12143  
Tuesday  10   October   2017  -  Issue No   12143



ثقافة وفن�ن

30

الثالثاء   10   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12143  
Tuesday  10   October   2017  -  Issue No   12143

اأكد ال�ضيخ �ضلطان بن اأحمد القا�ضمي رئي�ض جمل�ض ال�ضارقة 
لالإعالم حر�ض املهرجان الدويل للت�ضوير اك�ضبوجر 2017 
على اأن يكون مكماًل لربامج اإمارة ال�ضارقة التنموية والثقافية 
وم�ضاهماً فعاًل يف دعم �ضريحة ال�ضباب وفق توجيهات �ضاحب 
ع�ضو  القا�ضمي  حم��م��د  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  ال�ضمو 

املجل�ض الأعلى حاكم ال�ضارقة.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�ضحفي الذي نظمه املكتب الإعالمي 
لالإعالن  ال�ضارقة  �ضرياتون  فندق  يف  ام�ض  ال�ضارقة  حلكومة 
للت�ضوير  ال��دويل  املهرجان  من  الثانية  ال���دورة  تفا�ضيل  عن 
اإك�ضبوجر التي تقام خالل الفرتة خالل الفرتة من 22 حتى 

ال�ضارقة. اإك�ضبو  مركز  يف  املقبل  نوفمرب   25
وقال ال�ضيخ �ضلطان بن اأحمد القا�ضمي اإن املهرجان يركز على 
بناء جيل حمرتف وواٍع بتقنيات الت�ضوير وبكيفية نقل ال�ضورة 
ع�ضرياً  راف��داً  لي�ضكل  العريقة  وتقاليدنا  لثقافتنا  ال�ضحيحة 

لالإعالم املحلي والدويل.
واأ�ضاف منذ اإطالق اأول مهرجان دويل للت�ضوير على م�ضتوى 
الأنف�ض  فيه  ت�ضارعت  كبري  جهد  بعد  املا�ضي  ال��ع��ام  املنطقة 
على  ج��دي��د  اأو���ض��ط��ٍي  ���ض��رق  ح���دٍث  لو�ضع  النب�ضات  وت�ضابقت 
لم�ضت  اإيجابية  بنتائج  احل�ضاد  ب��داأ  العاملي  الإب���داع  خريطة 

الطموحات با�ضتقطابه اهتماماً حملياً ودولياً فاق التوقعات .
واأ�ضار رئي�ض جمل�ض ال�ضارقة لالإعالم اإىل اأن املهرجان ا�ضتند 
الإب���داع  بيئة  ودع���م  الت�ضوير  مبهنة  الرت��ق��اء  اإىل  روؤي��ت��ه  يف 
والثقايف  التنموي  ودوره��ا  ال�ضورة  اأهمية  من  انطالقاً  العاملي 
املجالت  ا�ضتخدامها يف جميع  تزايد  تاأثريها مع  اإىل  .. لفتاً 
الجتماعية وال�ضيا�ضية والقت�ضادية وبكل الو�ضائل الإعالمية 

التقليدية والرقمية.
وقال جمعنا يف �ضارقة الإبداع رواد الت�ضوير من خمتلف بقاع 

والجتماعية  الإن�ضانية  اإب��داع��ات��ه��م  ح��ك��اي��ات  ل���رنوي  الأر�����ض 
اللجوء  ون�����ض��اء  واأط���ف���ال  احل����روب  �ضحايا  فيها  مب��ا  وغ��ريه��ا 
وغريها من �ضور الطبيعة ومغامرتهم يف التقاط �ضور �ضكلت 

لهم حتدياً حتى باتت م�ضاألة موت اأو حياة .
بحامل  اله��ت��م��ام  اإىل  ل��الإع��الم  ال�ضارقة  جمل�ض  رئي�ض  ودع��ا 
اأن  اإىل  ..م�����ض��رياً  اأو حم��رتف��اً  ه��اوي��اً  ك��ان م�ضوراً  اإن  الكامريا 
وا�ضعة من  بزخم وم�ضاركة  تعقد  املهرجان  املقبلة من  ال��دورة 
باأبعاد  الفوتوغرايف  بالت�ضوير  واملهتمني  الفعاليات  خمتلف 

بيئية وتنموية م�ضتدامة.
من  نخبة  اك�ضبوجر  للت�ضوير  ال���دويل  املهرجان  وي�ضتقطب 
كبار امل�ضورين واملتحدثني العامليني واملحليني مل�ضاركة جتاربهم 
وي�ضتمل  الأه��داف  الفائدة وحتقيق  لتعميم  وعر�ض خرباتهم 
املهرجان على 26عر�ضاً داخلياً وخارجياً تقام يف ال�ضارقة ودبي 
ندوة  و25  عمل  ور���ض��ة   15 جانب  اإىل  عاملًيا  م�����ض��وراً   31 ل 
وحما�ضرة تك�ضف جميعها عن القدرة املذهلة لل�ضورة يف جتاوز 
اللغات واحلدود.وك�ضف �ضعادة طارق �ضعيد عالي مدير املكتب 
الذي  التقدمي  العر�ض  خ��الل  ال�ضارقة  حلكومة  الإع��الم��ي 
قدمه اأمام احل�ضور عن اأن الدورة الثانية من اإك�ضبوجر �ضتقام 
حتت �ضعار ق�ض�ض ملهمة والذي جاء اختياره لإبراز قوة اللغة 
املرئية الكامنة يف ال�ضورة واإب��راز قدرتها على رواية الق�ض�ض 
باجتاه  وت��دف��ع  للكثريين  اإل��ه��ام  م�ضدر  ت�ضكل  اأن  ميكن  التي 

التحرك نحو ق�ضايا اإن�ضانية اأو بيئية اأو اجتماعية.
والهواة  امل��ح��رتف��ني  للت�ضوير  ال����دويل  امل��ه��رج��ان  وي�ضتهدف 
وجميع  ال�ضحفيني  وامل�ضورين  وامل��دار���ض  اجل��ام��ع��ات  وطلبة 
بال�ضور وبقدرتها على  ال�ضغف  الذين يجذبهم  املجتمع  اأف��راد 
التاأثري.وبنّي عالي اأن املهرجان الذي ميتد على م�ضاحة ت�ضعة 
اآلف مرت مربع يت�ضمن هذا العام الكثري من الور�ض والندوات 

واملعار�ض التي تركز على زيادة الوعي بالق�ضايا البيئية مبا يف 
ذلك احلياة الطبيعية وحقوق احليوان وال�ضراع على الرثوات 
الطبيعية وكذلك الق�ضايا الإن�ضانية يف العامل مثل ال�ضراعات 
�ضتربزها  والتي  الالجئني  الإن�ضان وق�ضايا  واحلروب وحقوق 
نحو  عد�ضات  والتقطتها  جوائز  على  بع�ضها  حاز  بديعة  �ضور 
والوليات  وفل�ضطني  وم�ضر  الإمارات  من  عاملياً  م�ضوراً   31
اأفريقيا  وج��ن��وب  و�ضلوفينيا  املتحدة  واململكة  وك��ن��دا  املتحدة 
وغ��ريه��ا.وم��ن اأب���رز امل�����ض��وري��ن امل�����ض��ارك��ني ه��ذا ال��ع��ام امل�ضري 
الأ�ضخا�ض  ح��ي��اة  بتوثيق  امل��ه��ت��م  ج��رب  ع��ب��دال��رح��م��ن  ال��ك��وري 
والأماكن يف م�ضر والإماراتي علي خليفة بن ثالث اأول عربي 
يفوز بجائزة القيادة للت�ضوير الحرتايف والفل�ضطيني حممد 
جائزة  اإىل  بالإ�ضافة  بوليتزر  بجائزة  مرتني  الفائز  حمي�ضن 
بوب  الربيطاين  من  كل  املهرجان  يف  ي�ضارك  تامي.كما  جملة 
ثالث  بريطاين  ريا�ضي  م�ضور  اأف�ضل  بجائزة  الفائز  مارتن 
مرات واجلنوب اأفريقي برينت �ضتريتون الذي يعترب من اأ�ضهر 
اآلن  ال��ع��امل وال��ربي��ط��اين تيموثي  ال��ربي��ة يف  م�ضوري احل��ي��اة 
الرحالت  العاملية يف جمال �ضور  بالعديد من اجلوائز  الفائز 
وال�ضلوفيني بينو �ضاراديت�ض الفائز بامليدالية العاملية الذهبية 
يف مهرجان نيويورك لالأفالم والكندي بول نيكلن احلائز على 
اأكرث من 30 جائزة عاملية والأمريكي اإيلي ريد م�ضور احلروب 

يف لبنان وبنما وهاييتي واحلائز على جوائز عاملية.
املحررة  م���وران  كاثي  الأمريكية  امل��ه��رج��ان  يف  اأي�����ض��اً  وي�����ض��ارك 
جيوغرافيك  نا�ضيونال  يف  الطبيعي  التاريخ  مل�ضاريع  الأوىل 
عرب  متابعة  امل�ضورين  اأك��رث  اأح��د  ل��وك��اردي  اإيليا  والأم��ري��ك��ي 
و�ضائل التوا�ضل الجتماعي يف العامل والربيطاين دون ماكلني 
ال�ضمالية  واإي��رل��ن��دا  بلبنان  ال�ضراعات  ت�ضوير  يف  عمل  ال��ذي 

وفيتنام وكمبوديا.
ويف ما يتعلق بجديد الدورة الثانية اأعلن �ضعادة طارق عالي عن 
تخ�ضي�ض �ضالة عر�ض تت�ضع ل�50 لوحة للم�ضورين النا�ضئني 
اإىل جانب م�ضورين  اأعمالهم  �ضتعر�ض  الذي  والهواة واجلدد 
يف  عاماً   20 منذ  م��رة  لأول  املهرجان  ي�ضت�ضيف  كما  عامليني 
العاملي  ال�ضحفية  ال�����ض��ور  معر�ض  الأو���ض��ط  ال�����ض��رق  منطقة 
جل�ضات  تنظيم  اإىل  اإ�ضافة   World Press Photo
الربيطاين  والأزي����اء  البورتريه  م�ضور  م��ع  بورتريه  ت�ضوير 
كاليف اآرو �ضميث الذي ن�ضرت اأعماله يف جملة فوغ و�ضحيفة 
�ضنداي تاميز وعرو�ض حية جلل�ضات ت�ضوير لالأزياء حتت املاء 
مع امل�ضورة العاملية زينة هولواي وكذلك �ضيتم تنظيم جولت 

ت�ضوير يف ال�ضارقة يومي 10 و17 نوفمرب املقبل.
ل�31  داخلياً  22 معر�ضاً  2017 حوايل  اإك�ضبوجر  ويت�ضمن 
بن�ضخ  ح�ضرية  اأع��م��اًل  بع�ضهم  يعر�ض  فوتوغرافياً  م�ضوراً 
امل��ع��ار���ض م�ضور  حم���ددة وم��ع��رو���ض��ة للبيع وي�����ض��ارك يف ه��ذه 
ال�����ض��ري دون م��اك��ول��ني الذي  ال�����ض��ه��ري  ال��ربي��ط��اين  احل�����روب 
���ض��ي��ع��ر���ض جم��م��وع��ت��ه ال��ب��الت��ي��ن��ي��ة اخل��ا���ض��ة وم�����ض��ور احلياة 
12 �ضورة  الطبيعية الكندي بول نيكلن حيث يقدم اأكرث من 
الفل�ضطيني  امل�ضور  كبرية احلجم بطبعة خا�ضة فيما يعر�ض 
للمهرجان  ح�ضرية  فوتوغرافية  �ضورة   12 حمي�ضن  حممد 

بعنوان وجوه ال�ضارقة .

تنظيم عدد  نوفمرب  15 و25  ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة  و�ضيتم خ��الل 
م��ن امل��ع��ار���ض اخل��ارج��ي��ة يف اأرب��ع��ة م��واق��ع خ��ارج��ي��ة ه��ي مطار 
امل��ائ��ي��ة و�ضيتي ووك ومول  امل��ج��از  ال���دويل وواج��ه��ة  ال�����ض��ارق��ة 
 World Press معر�ض  املعار�ض  ه��ذه  وت�ضمل  الإم���ارات 
�ضيليغا�ضي  موؤ�ض�ضة  ومعر�ض   2017 لعام  العاملي   Photo
املعنية بالتوعية يف ق�ضايا النظم البيئية والحتبا�ض احلراري 
وحماية البيئة ومعر�ض ب�ضدق بجنون بعمق للم�ضور وخمرج 
الأفالم الوثائقية الإماراتية علي خليفة بن ثالث ومعر�ض 1 

مارتن. بوب  الربيطاين  الريا�ضي  للم�ضور   1000s
ل����دوره يف ال��ت��ث��ق��ي��ف وال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر �ضيقدم  وت��ع��زي��زاً 
تدريبية  ���ض��اع��ات   107 ب��اإج��م��ايل  ور���ض��ة عمل   15 امل��ه��رج��ان 
ت��ت��ن��اول م��وا���ض��ي��ع م��ث��ل امل��وق��ع والإ����ض���اءة واإ����ض���اءة ال�ضتديو 
ندوة   25 اإىل  اإ�ضافة  املنتجات  وت�ضوير  امل��اء  حتت  والت�ضوير 

وحما�ضرة يقدمها نخبة من املتحدثني وامل�ضورين العامليني.
التقاط  كيفية  مثل  م�ضوقة  عناوين  على  العام  ه��ذا  و�ضرتكز 
اخلا�ضة  القانونية  واحل��ق��وق  م�ضتحيلة  ت��ب��دو  ال��ت��ي  ال�����ض��ورة 
بامل�ضورين وا�ضرتاتيجية الفوز ب�ضور قادرة على نيل اجلوائر 
حول  ورحالتهم  امل�ضورين  م��ن  �ضخ�ضية  جت��ارب  اإىل  اإ�ضافة 
العامل.وحول امل�ضابقات ومنح الت�ضوير اأكد �ضعادة طارق �ضعيد 
عالي اأن م�ضابقة املهرجان العاملية التي �ضيتم تكرمي الفائزين 
بها يف اليوم اخلتامي ت�ضلمت هذا العام 9503 م�ضاركات من 
�ضمت  حتكيم  جلنة  قبل  من  الفائزين  اختيار  ومت  دولة   94
تيموثي  منحة  جذبت  حني  يف  متخ�ض�ضني  عامليني  م�ضورين 
 56 م��ن  م�ضاركة  طلب   1076 ال��ف��وت��وغ��رايف  للت�ضوير  اآل��ن 
2017 حيث �ضيح�ضل  دولة ومت اختيار خم�ضة فائزين للعام 
اأي��ام يف ال�ضارقة يت�ضمن   10 اإقامة ملدة  كل فائز على برنامج 
ور�ضة عمل يف موقع خارجي ملدة خم�ضة اأيام مع امل�ضور العاملي 

تيموثي اآلن.
عالي  �ضعيد  ط���ارق  ���ض��ع��ادة  ق���ام  ال�ضحفي  امل��وؤمت��ر  خ��ت��ام  ويف 
اإطاراً  توفر  تفاهم  مذكرة  على  بالتوقيع  تويوزومي  ويوجي 
الذي  اإك�����ض��ب��وج��ر  للت�ضوير  ال����دويل  امل��ه��رج��ان  ب��ني  لل�ضراكة 
ينظمه املكتب الإعالمي حلكومة ال�ضارقة و�ضركة �ضوين ال�ضرق 
فيما  الطرفني  م�ضوؤوليات  لتحديد  وذل��ك  واأفريقيا  الأو�ضط 
يتعّلق بتنظيم املهرجان الذي اأ�ضبح واحداً من اأبرز الفعاليات 
ال�ضنوية املتخ�ض�ضة بالت�ضوير الفوتوغرايف يف ال�ضرق الأو�ضط 
وهو ما يعزز مكانة اإمارة ال�ضارقة ب�ضفتها مركزاً ثقافياً وفنياً 

حيوياً يف املنطقة.
وقال يوجي تويوزومي رئي�ض ق�ضم الت�ضوير الرقمي يف �ضوين 
اإنه  للمهرجان  الرئي�ضي  الراعي   - واأفريقيا  الأو���ض��ط  ال�ضرق 
الدويل  للمهرجان  الرئي�ضي  الراعي  تكون  اأن  ل�ضوين  ل�ضرف 
للت�ضوير اك�ضبوجر 2017 وك�ضركة رائدة يف جمال الت�ضوير 
وجذب  وت�ضجيع  تطوير  طليعة  يف  دائماً  �ضوين  كانت  الرقمي 
من  ون�ضعى  املحرتفني  وامل�ضورين  املوهوبني  الت�ضوير  ع�ضاق 
بدعم  ال��ت��زام��ن��ا  تعزيز  اإىل  امل��ه��رج��ان  ه��ذا  يف  م�ضاركتنا  وراء 
خالل  م��ن  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�ضوير  ع���امل  يف  املحلية  امل��واه��ب 
متكينهم من التعامل من الأدوات واملعدات وا�ضتخدام التقنيات 

الفنية للتناف�ض مع اأف�ضل امل�ضورين يف العامل.
الت�ضوير  ملعدات  التجاري  املعر�ض  تنظيم  املهرجان  وي�ضاحب 
الفوتوغرايف الذي ي�ضهد هذا العام م�ضاركة نخبة من العالمات 
الفوتوغرايف  ال��ت�����ض��وي��ر  ع��امل��ي��اً يف جم���ال  ال���رائ���دة  ال��ت��ج��اري��ة 
للجمهور  واملعدات  وامللحقات  الكامريات  اأحدث  تعر�ض  والتي 
وامل�ضورين الفوتوغرافيني بدايًة من الهواة واملحرتفني وحتى 
املهنيني والتجار و�ضتتيح للزوار فر�ضة جتربة واختبار العديد 

من املتتجات والأدوات التقنية اجلديدة يف جمال الت�ضوير.

•• عمان – االردن-الفجر:

جناح  مل�ضاركة  امل�ضاحب  الثقايف  الربنامج  �ضمن 
دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وال����ذي تنظمه 
يف  ���ض��رف  ك�ضيف  امل��ع��رف��ة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
للدورة  وال��ك��ت��اب  للن�ضر  ال����دويل  ع��م��ان  م��ع��ر���ض 
اأكتوبر اجلاري  14 من  ي�ضتمر حتى  والذي   17
بهدف دعم حركة الن�ضر بالدولة لت�ضجيع الكتاب 
والدباء واملثقفني واملبدعني الإماراتيني وو�ضول 
العربي  القارئ  اإىل  والأدب��ي��ة  الفكرية  اإبداعاتهم 
وتنمية  الثقافة  وزارة  نظمت  مكان  بكل  والعاملي 
املعرفة بالتعاون مع جمعية النا�ضرين الإماراتيني 
يف  الن�ضر  ح��رك��ة  ح���ول  م�ضرتكة  نقا�ضية  جل�ضة 
الن�ضر  م��ل��ت��ق��ى  ع���ن���وان  حت���ت  والردن  الإم�������ارات 

الإماراتي الأردين .
�ضارك باجلل�ضة كل من علي ال�ضعايل نائب رئي�ض 
الإماراتيني  ال��ن��ا���ض��ري��ن  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����ض 
اأمني  الدارة  جمل�ض  ع�ضو  امل��ط��رو���ض��ي  وحم��م��د 
رئي�ض  الردين  باجلمعية ومن اجلانب  ال�ضندوق 
بح�ضور  الب�ض  فتحي  الردنيني  النا�ضرين  احت��اد 

عدد كبري من النا�ضرين من البلدين.
اآف����اق ال��ت��ع��اون يف ���ض��ن��اع��ة الن�ضر  ت��ن��اول امل��ل��ت��ق��ى 
م��ن ال�ضناعات  اأ���ض��ا���ض��ي��اً وه��ام��اً  ب��اع��ت��ب��اره��ا ج���زًء 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ك��م��ا ن��اق�����ض اجل��ان��ب��ان ت��ب��ادل اخلربات 
وال��ت��ج��رب��ة وامل��ع��رف��ة ب���ني ال��ن��ا���ض��ري��ن م���ن خالل 
النا�ضرين  واحت��اد  الإماراتيني  النا�ضرين  جمعية 

الردنيني وحتت مظلة احتاد النا�ضرين العرب.
اأو�ضحت وزارة الثقافة وتنمية املعرفة ان  بدورها 
جميع ال��ل��ق��اءات والج��ت��م��اع��ات ال��ت��ي ت��اأت��ي �ضمن 
دولة  ج��ن��اح  مل�ضاركة  امل�ضاحب  ال��ث��ق��ايف  ال��ربن��ام��ج 

وزارة  تنظمه  وال���ذي  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
معر�ض  يف  �ضرف  ك�ضيف  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
لتعزيز  خاللها  م��ن  ت�ضعى  للن�ضر  ال���دويل  عمان 
ع��الق��ات ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف وم���د ج�����ض��ور التعاون 
ب��ني ال�����وزارة وج��م��ي��ع امل��وؤ���ض�����ض��ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ودور 
للقيام  ال��وزارة  العامل كما تهدف  انحاء  الن�ضر يف 
القيادة  لها  اأولتها  والتي  الوطنية  مب�ضوؤولياتها 
للقراءة من  الوطني  القانون  للدولة يف  الر�ضيدة 
خالل تقدمي الدعم الالزم والت�ضهيالت وتقدمي 
امل�ضورة والدعم للرتويج للمحتوى الوطني خارج 
اأجل  من  الدولية  املعار�ض  يف  وامل�ضاركة  ال��دول��ة، 
واأرقى  اأف�ضل  بتطبيق  امل�ضرتكة  الفائدة  حتقيق 
الأ�ضاليب واملمار�ضات و الرتقاء بامل�ضتوى الثقايف.

 وم���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ���ض��ع��ادة را����ض���د ال��ك��و���ض املدير 
اإن  الإم���ارات���ي���ني  ال��ن��ا���ض��ري��ن  جلمعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
تطوراً  املا�ضية  ال�ضنوات  خ��الل  حققت  الإم����ارات 
والتي  تخ�ض�ضاته،  بكل  الن�ضر  قطاع  يف  ملحوظاً 
الن�ضر  يف  العاملة  واجلهات  اجلمعيات  من  جعلت 
الماراتيني  ال��ن��ا���ض��ري��ن  جمعية  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف 
التطور،  ه��ذا  لتعزيز  قدماً  ال�ضعي  على  حري�ضة 
وتنمية قدرات العاملني يف هذا القطاع، للنهو�ض 
بواقعهم املهني والعملي، من خالل جمموعة من 
تنظيمها  يتم  التي  واللقاءات  وال���دورات  ال��ن��دوات 
على مدار العام ، اإ�ضافة اإىل الرتويج لكل الأع�ضاء 
يف خمتلف املحافل الدولية التي ت�ضارك فيها دولة 

الإمارات .
ك��م��ا اأع����رب ال��ك��و���ض ع��ن ���ض��ك��ر وت��ق��دي��ر اجلمعية 
البارز  دوره��ا  املعرفة على  وتنمية  الثقافة  ل��وزارة 
ويدلل  الم��ارات��ي��ني  النا�ضرين  و  الكتاب  دع��م  يف 
النا�ضرين  ا�ضراك جمعية  على ذلك حر�ضها على 

الم��ارات��ي��ني يف ح���دث ك��ب��ري م��ث��ل م��ع��ر���ض عمان 
الماراتي  ال��ت��واج��د  وان  خ��ا���ض��ة  للكتب  ال����دويل 
من  ج��ي��دة  ف��ر���ض��ة  اجلمعية  م��ن��ح  ���ض��رف  ك�ضيف 
العالقات ومد  لتعزيز  العديد من اجلل�ضات  عقد 
املوؤ�ض�ضات  وجميع  اجلمعية  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ج�ضور 
وانحاء  الردن  دول����ة  يف  ال��ن�����ض��ر  ودور  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

الوطن العربي.
بداأ امللتقى با�ضتعرا�ض اجلانب الإماراتي للتجربة 
اأكد نائب رئي�ض  الن�ضر حيث  الإماراتية يف جمال 
جم��ل�����ض ج��م��ع��ي��ة ال��ن��ا���ض��ري��ن الإم����ارات����ي����ني علي 
اللقاءات  النوعية من  اإيجابية هذه  ال�ضعايل على 
اجلل�ضات احلوارية التي تتم على هام�ض معار�ض 
الكتب بني كافة املوؤ�ض�ضات الثقافية جمعيات الن�ضر 
امل�ضاركة كما دعا احل�ضور من النا�ضرين والكتاب 
واملوؤلفني اىل خلق �ضراكات حقيقة وموؤ�ض�ضية واإىل 
م�ضروعات  يف  التعاون  ح��ول  حقيقي  ح��وار  ايجاد 
يبحث  الم���ارات  يف  النا�ضر  ان  م�ضيفا  م�ضرتكة، 
والعك�ض  عمله  يكمل  ال���ذي  الردين  ن��ظ��ريه  ع��ن 

�ضحيح.
ت�ضري  ان  على  حري�ضة  الم����ارات  دول���ة  ان  وق���ال 
بخطوات جادة نحو نه�ضت الفكر والرواية العربية 
اجلوائز  م��ن  ال��ع��دي��د  تنظيم  ذل���ك  ع��ل��ى  وي��دل��ل 
اإىل  لفتاً  عاملي،  امل�ضتوى  على  املعرفة  و  الثقافية 
ال�ضارقة خطوة جديدة تفيد  للن�ضر يف  ان مدينة 

النا�ضر العربي وبيئة منا�ضبة وتوفر التجهيزات.
كما قدم ال�ضعايل ملحة عن حالة الن�ضر يف المارات 
املحلية تن�ضر كتب وكتيبات  الثقايف  ان دوائ��ر  قال 
للطباعة  اأذون���ات  اأرب��ع  لديها  والم���ارات  توعوية، 
للحد م��ن م�����ض��األ��ة ال��ت��زوي��ر وان واق���ع ال��ن�����ض��ر يف 

المارات يف منو..

حركة  تطور  املطرو�ضي  حممد  ا�ضتعر�ض  فيما   
تاأ�ضي�ض  وت���اري���خ  الم������ارات  يف  ال��ن�����ض��ر  و���ض��ن��اع��ة 
اأول  ع��ن  حت��دث  كما  علمي،  منهج  وف��ق  اجلمعية 
م��دي��ن��ة ن�����ض��ر ع��رب��ي��ة ت��ع��م��ل يف ال�����ض��ارق��ة وحجم 
التي تقوده الدولة وادب��اء وحكام  الثقايف  احلراك 
الم����ارات م��ن خ��الل ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات منها 

العربي  للمحتوى  القراء، وملتقى  تخ�ضي�ض عام 
و�ضناعة الن�ضر العربي ا�ضبحت يف المارات.

ال��ت��ع��اون اىل  اإىل م��د ج�ضور  امل��ط��رو���ض��ي  كما دع��ا 
اأهمية  على  م��وؤك��دا  وال��ع��رب  الردن��ي��ني  النا�ضرين 
العمل اجلماعي وعمل فريق جتمع ا�ضحاب اللغة 
املتعدد  الثقايف والديني  والثقافة والدين والتنوع 

م�ضرياً اإىل ان تظافر احلكومات والنا�ضرين يف هذا 
ال�ضناعة  بهذه  الرت��ق��اء  يف  ي�ضاهم  �ضوف  اجلهد 
العربي،  الن�ضر  ل�ضناعة  مركز  نكون  ان  ونتمنى 
ولدينا م�ضروع يدعم النا�ضرين الإماراتيني ب�ضكل 
لتطوير  روؤي��ة  �ضمن  مالية  منحة  مقابل  مبا�ضر 

�ضناعة الن�ضر يف المارات.

املهرجان الدويل للت�صوير اك�صبوجر ينطلق
 يف 22 نوفمرب مب�صاركة 31 م�صورا عامليا

نظمته الثقافة خالل م�شاركتها يف معر�ض عمان الدويل للكتاب 

 ملتقى الن�صر الإماراتي الأردين يطرح اآفاق التعاون وي�صيد بالتجربة الإماراتية
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الغنائي؟ م�ضوارك  بداأت  • متى 
- كانت بداية م�ضواري الفني وعمري مل يتجاوز ال�ضابعة، 
وعلمني  موهبتي  اكت�ضف  ال��ذي  اأب��ي  اإىل  يرجع  والف�ضل 

ودعمني، 
الطرب  اأ�ضاتذة  يد  على  �ضغري  منذ  املو�ضيقى  فتعّلمت 
اإىل اأن كربت والتحقت باأكادميية الفنون معهد املو�ضيقى 

العربية، ومن هنا بداأ حلمي يف التحقق ب�ضكل عملي.
• حدثنا عن ا�ضداء األبومك )برة ال�ضندوق(.. والأغاين 

التي ي�ضمها..
- �ضعيد جدا بنجاح األبومي الأول )برة ال�ضندوق(.. حتى 
اأفعال اجلمهور  اأتوقع هذا النجاح ول ردود  اأكن  اأنني مل 

التي اأ�ضعدتني كثرًيا.
ي�ضم الألبوم 16 اأغنية هم: "�ضمار عينه - بره ال�ضندوق 

- �ضريط حكايات - ما�ضية - الإح�ضا�ض اإياه - 
ملكة   - العا�ضقني  اأغ��اين 

جمال - ع�ضرة �ضنني - ال�ضوق م�ض بيهدى - ب�ضبح عليك 
اأنا ملا بقول - اإىل  - عك�ض اجلاذبية - �ضفتك من بعيد - 
ح��د م��ا - م�ض طبيعية - 

اأكون نف�ضي".
• مع من تعاونت 
يف األبومك )بره 

ال�ضندوق(؟
ت�����������ض�����رف�����ت   -
مع  ب����ال����ت����ع����اون 
الأ�ضاتذة  اأك�����رب 
يف هذا املجال. من 
حممد  امل���ل���ح���ن���ني، 
رح���������ي���������م، وحم�����م�����د 
ي���ح���ي���ى، وامل���و����ض���ي���ق���ار 
خ�����ال�����د ال����ب����ك����ري، 
واأح��������������م��������������د 
 . ت حا فر

ومن ال�ضعراء، اأحمد مرزوق، وبا�ضم عادل، وموؤمن �ضامل، 
وهاين ال�ضغري. ومن املوزعني، طارق ح�ضيب.

الألبوم؟ لأغاين  اختيارك  كان  • كيف 
الإلهام  ك��ان  �ضديدة.. حيث  بعناية  الأغ��اين مت  اختيار   -
الألبوم  ليخرج  ح��اف��ظ  احلليم  عبد  ج��دي  م��ن  ح��ا���ض��را 

بال�ضورة التي عليها.
لالألبوم؟ عنواناً  ال�ضندوق(  )بره  اخرتت  • ملاذا 

نريد  حينما  حياتنا  يف  ك��ث��رياً  ال��ع��ب��ارة  ه��ذه  ن�ضتخدم   -
الإ�ضارة اإىل تفكري جديد وخمتلف، 

غنائي  عمل  ت��ق��دمي  اإىل  اأ���ض��ع��ى  اأن��ن��ي  لتاأكيد  واخ��رتت��ه��ا 
خمتلف من خالل هذا الألبوم.

لنجوم  األبومات  و�ضط  األبومك  اإطالق  من  تخف  • اأمل 
كبار؟

املجال  يف  زم��الئ��ي  اأناف�ض  ك��ي  األبومي  اأط���رح  مل  اأوًل،   -
ال���غ���ن���ائ���ي، وك����ل امل���ط���رب���ني وامل���ط���رب���ات ال���ذي���ن طرحوا 
النا�ض  األبوماتهم يف مو�ضم ال�ضيف لهم مقام كبري عند 

ولديهم جمهورهم، 
واأنا �ضخ�ضياً اأحبهم واأتعلم منهم. 

اإىل  اجل��م��ه��ور  ي�ضتمع  اأن  يف  ل��رغ��ب��ت��ي  الأل���ب���وم  ���ض��اأط��رح 
يف  تقدميها  اإىل  ي�ضعى  فكرة  لديه  ج��دي��د،  �ضاب  مطرب 

بداية م�ضواره الغنائي.
لت�ضويرها؟ عيني(  )�ضمار  اأغنية  اخرتت  • ملاذا 

مع  امل�ضري  ال��رتاث  وتت�ضّمن  ج��داً،  لأنها مفرحة   -
نغم غربي. باخت�ضار، اأدمج فيها الرتاث الفالحي 

امل�ضري بطريقة حديثة.
• ما ال�ضر وراء ت�ضبيهك بال�)اله�ضبة( عمرو 

دياب؟
يكون  اأن  يتمنى  جديد  مطرب  كل  اأوًل،   -
مثل )اله�ضبة( لأنه مطرب عاملي عمالق، 

وهو الأبرز على ال�ضاحة الغنائية، 
اأتعلم  �ضخ�ضياً  واأن���ا  وف��ك��ري��اً،  فنياً  ون��اج��ح 

منه، 
واأجتهد  اآخ��ر،  مبطرب  ت�ضبيهي  اأري��د  ل  ولكني 
عن  �ضخ�ضية م�ضتقرة وخمتلفاً  لديه  لأكون مطرباً 

الآخرين.
�ضبب  وال�����ض��ن��اوي  احل��ل��ي��م  ع��ب��د  كحفيد  �ضفتك  ه��ل   •

�ضهرتك؟
حفيد  باأنني  والإع��الم  اجلمهور  معرفة  اأّدت  بالتاأكيد،   -
ال�ضناوي  وكمال  حافظ  احلليم  عبد  الأ�ضمر  العندليب 

دوراً يف �ضهرتي،
الرئي�ض  ال�ضبب  الفنية  موهبتي  تكون  اأن  اأمتنى  ولكني 
هو  واجل��م��ه��ور  نف�ضها،  ت��ف��ر���ض  امل��وه��ب��ة  لأن  ل��ن��ج��اح��ي، 
اأ�ضتهر  اأن  اأمت��ن��ى  عليه،  ي��ج��ام��ل.  ول  النهاية  يف  احل��ك��م 
ولي�ض  وخمتلفة،  مميزة  غنائية  اأع��م��اًل  تقدميي  ب�ضبب 
لأين قريب اأحد الفنانني اأو املطربني امل�ضهورين. ويبقى 

انتمائي اإىل عائلتني فنيتني عريقتني �ضرفاً كبرياً.
احلليم  عبد  ال��ع��م��الق  ال��راح��ل  بيت  يف  ن�ضاأتك  ه��ل   •

حافظ �ضاعدتك يف دعم موهبتك الغنائية؟

- �ضاعد ذلك يف بلورة موهبتي الغنائية، وعلمني الكثري 
وكيف  والف�ضل،  النجاح  معايري  فعرفت  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
�ض حياتي ل�ضغلي وم�ضتقبلي واأ�ضّر على حتقيق الذات  اأكرِّ

والو�ضول اإىل احللم.
 باخت�ضار، اأعترب نف�ضي حمظوظاً لن�ضاأتي يف هذا البيت 

الفني.
املف�ضلني؟ ومطربتك  مطربك  • من 

- اأك����ّن احل���ب والإع���ج���اب ل��ل��م��ط��رب��ني وامل��ط��رب��ات كلهم 
م فناً حمرتماً، واأ�ضمع الفنانني يف  عموماً، ولكل من يقدِّ

هذا املجال للتعّلم منهم ومعرفة اجلديد لديهم.
ال�ضناوي؟ نور  احالم  هي  • ما 

- حلمي اأن ا�ضعد النا�ض باأعمال فنية حمرتمة وجديدة 
وخمتلفة، واأن اأوؤ�ض�ض ملكانة و�ضط كبار الفنانني يف العامل 

العربي، واأن ي�ضل فني اإىل النا�ض يف اأنحاء العامل.
اأحد  مع  غنائيا  دويتو  تطلق  ان  اإمكانية  يوجد  هل   •

الزمالء؟
- ثمة كثرياً من الفنانني الذين اأمتنى تقدمي عمل غنائي 

م�ضرتك معهم، ولكني راهناً ل اأفكر ب�ضخ�ض معني.

�صهي رمزي: حجابي اأمر �صخ�صيرولن.. )مو اإجباري(
م�ضاريعها  اأول  رولن  ال�����ض��اب��ة  ال��ف��ن��ان��ة  ط��رح��ت 
)مو  ع��ن��وان  وحملت  كاب�ضن،  �ضركة  م��ع  الغنائية 
الفيديو  بطريقة  لت�ضويرها  وت�ضتعد  اإج���ب���اري( 

كليب يف وقت لحق من العام احلايل.
تعاونها  اإن  رولن  قالت  �ضحافية  ت�ضريحات  ويف 
الأول مع �ضركة كاب�ضن لالإنتاج الفني يف اأغنية "مو 
اإجباري" لن يكون الأخ��ري، وك�ضفت عن تعاون مت 

واإدارة كل  ال�ضركة لإنتاج  التفاق عليه بينها وبني 
الأغنية  اأن  املقبلة.واأ�ضافت رولن  اأعمالها للفرتة 
اأثارت اهتمامها منذ قراأت  باللهجة اخلليجية قد 
بها،  �ضعادتها  عن  معربة  اأحلانها  و�ضمعت  كلماتها 
واقع  ع��ن  وت��ع��رب  ال��ن��ا���ض  م��ن  لأن��ه��ا كلمات قريبة 
معروف اليوم.واأعربت عن اإعجابها باأدوات الكاتب 
ال��ف��ن فقالت:  وامل��ل��ح��ن واع��ت��ربت��ه��ا اح��رتاف��ي��ة يف 

فهذا  الكاتب  اأدوات  اليوم  امللحن  ميتلك  "عندما 
يعني وجود فنان �ضامل ي�ضرفني اأن اأتعامل معه".

وك�ضفت عن ت�ضوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب 
ومن اإنتاج ال�ضركة نف�ضها، 

وهو  ن��ون  اإخ���راج  اإجباري" م��ن  "مو  اأن  اإىل  ي�ضار 
على  عر�ضها  ومت  اأي�ضا،  واأحلانها  كلماتها  موؤلف 

الإذاعات العربية موؤخرا.

خ��رج��ت امل��م��ث��ل��ة امل�����ض��ري��ة �ضهري 
رمزي عن �ضمتها، وردَّت على كل 
الأخبار التي حتدثت عن تخليها 
انت�ضرت  ب��ع��دم��ا  احل���ج���اب،  ع���ن 
ب��الإج��ازة التي  �ضورها من دون��ه 

مت�ضيها يف ال�ضاحل ال�ضمايل.
ت�ضريحات  يف  رم������زي  وق����ال����ت 
اأم����ر  ح���ج���اب���ه���ا  اإن  ����ض���ح���اف���ي���ة، 
�ضخ�ضي بحت ويخ�ضها مبفردها، 
موؤكدة اأنها لي�ضت حمجبة، لكنها 
اأكرث  ق��ل��ت��ه  م���ا  )وه����و  حمت�ضمة 
م��ن م���رة م��ن ق��ب��ل. ول��ي�����ض عيبا 
خا�ضة  بورنيطة  األب�ض  اأين  اأب��داً 
اأهلي  م��ع  كنت  امل�ضيف.  يف  واأن���ا 
واأ�ضدقائي املقربني ويف م�ضيف، 
ارت����دي����ت  حم���ج���ب���ة  اأي  وم����ث����ل 
وبطبيعة  كا�ضكتة،  اأو  بورنيطة 
ظهر  ال�ضديد  الهواء  وم��ع  املكان 
جزء من �ضعري، فاعتقد البع�ض 
اأنني قمت بخلع احلجاب. حجابي 
اأم����ر ي��خ�����ض ع��الق��ت��ي م���ع ربنا، 
يف  ويتدخل  البع�ض  يتطفل  مل��اذا 
الدرجة  بهذه  ال�ضخ�ضية  احلياة 

الَفجة؟(.

اإلهام عبد احلليم حافظ كان حا�شرا عند اختيار اأغاين األبومي

نور ال�صناوي: اأمتنى اأن تكون موهبتي الفنية ال�صبب الرئي�ض لنجاحي

 ، األبومه االأول )بره ال�شندوق(  ال�شناوي، حفيد املطرب الراحل عبد احلليم حافظ،  اأطلق املطرب امل�شري نور 
وعبد نور عن �شعادته بنجاح اأوىل األبوماته.. واأكد انه مل يكن يتوقع هذا النجاح وال ردود افعال اجلمهور التي 
اأ�شعدته كثًرا، الفًتا اإىل اأن توقيت طرح االألبوم كان من اأكر ال�شعوبات التي واجهته، الأنه يريد دائًما اأن يكون 

االأف�شل.
ينتمي نور اإىل عائلة غنائية وفنية عريقة، فهو حفيد اثنني من اأعظم فناين م�شر، هما كمال ال�شناوي )ابن الفنان 
اأن العندليب االأ�شمر مل يتزوج فاإنه كان يعترب والدة نور )زينب(،  كمال ال�شناوي(، وعبد احلليم حافظ، ورغم 
ابنة �شقيقته علية، مبنزلة ابنته التي مل ينجبها، وكانت املف�شلة لديه بني اأ�شقائها واأبناء اأ�شقائه، لدرجة اأنها 

االبنة الوحيدة التي اأو�شى باأن تعي�ض يف �شقته من بعده مع والدتها، من ثم اأ�شبح اجلد االأول لنور.
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احلبل ال�صرى خيار واعد 
لعالج ق�صور وظائف القلب

بعد  منه  ال�ضتفادة  ميكن  ال�ضري  احلبل  اأن  اإىل  حديثة  درا���ض��ة  لَت  َتَو�ضَّ
اإمِْذ ميكن ا�ضتخدامه يف حت�ضني  َب��َدًل من رميه يف �ضلة املهمالت؛  ال��ولدة، 

حياة املر�ضى امل�ضابني بف�ضل القلب.
خاليا  ا�ضتخال�ض  ال��وال��دي��ن،  اإذن  اأخ��ذ  بعد  فيمكن  الباحثني،  َح�َضبمِ  وبمِ
جذعية من احلبل ال�ضري للمولود وحقنها �ضمن املر�ضى امل�ضابني بف�ضل 

قلبي.
ي�ضاً ترتاوح اأعمارهم بني 18 – 75 َعاَماً  ا�ضتملت الدرا�ضة على 30 َمرمِ
َكاُنوا ُيعاجلون من الف�ضل القلبي، اإل اأنهم َكاُنوا بحالة م�ضتقرة عند اإمِْجَراء 
الدرا�ضة. جرى توزيع املر�ضى يف جمموعتني ب�ضكل ع�ضوائي، جرى حقن 
ال�ضري ملواليد  اأَْف��َراد املجموعة الأوىل وريدياً بخاليا جذعية من احلبل 

ية بدواء وهمي. جدد، يف حني جرى حقن اأَْفَراد املجموعة الثَّانمِ
اجلذعية  اخل��الي��ا  حقن  ج��رى  ال��ذي��ن  املر�ضى  مبراقبة  الباحثون  وق���ام 
َناً يف وظائف القلب لديهم. كما اأََفاَد املر�ضى  �ضُّ لديهم ملدة �ضنة، ولحظوا حَتَ
عن تبدلت اإيجابية يف حياتهم اليومية وا�ضتعادة القدرة على القيام ببع�ض 

املهام، مثل قيادة ال�ضيارة.
ّي للدرا�ضة الدكتور فريناندو فيجويروا، الأ�ضتاذ بكلية  ي�ضمِ يقول املعد الَرئمِ
َناً وا�ضحاً يف جودة حياة  �ضُّ اآنديز بت�ضيلي: لقد لحظنا حَتَ الطب بجامعة 
املر�ضى )ويعمل طبيباً( ر�ضالًة طريفة  اأحد  لنا  املر�ضى، وقد كتب  هوؤلء 
ي�ضرح لنا فيها كيف �َضَعَر بالطاقة تدب يف ج�ضده من جديد، وكيف ا�ضتعادت 

ّي، واأنه متكن من العودة اإىل عمله. يعمِ ب�ضرته لونها الَطبمِ

الكمون يعاجلها  �صحية  م�صاكل   6
يتوفر الكّمون عادة مطحوناً، اأو على �ضكل حبوب جمّففة، ويدخل �ضمن 
��ّي والآ�ضيوي  م��ك��ون��ات ال��ك��اري وخ��ل��ط��ات ت��واب��ل ع��دي��دة يف امل��ط��ب��خ ال��َع��َربمِ
ال�ضعبي  الطب  يف  وزي��ت��ه،  الكّمون،  ا�ضُتخدم  وق��د  واملك�ضيكي،  والإف��ري��ق��ي 

َفاع �ضغط الدم، وا�ضطرابات اله�ضم. القدمي لعالج ال�ضرع، واْرتمِ
اإليك اأهم فوائد الكّمون ال�ضحية َوْفَق ما َك�َضَفته الدرا�ضات احلديثة:

اأ�ضبوعاً   12 اإىل   8 ملدة  منتظم  ب�ضكل  الكّمون  تناول  – التخ�ضي�ض:   1
ي�ضاعد على خف�ض الوزن والتخل�ض من البدانة.

2 – الكولي�ضرتول: َوْفَقاً لدرا�ضات ُموؤّكَدة، تناول 3 غرامات من الكّمون 
ّياً ي�ضاعد على خف�ض الكولي�ضرتول والدهون الثالثية. َيْوممِ

ّياً  َيْوممِ الكّمون  من  جرام   0.1 تناول  اأن  درا�ضات  اأَْظَهَرت  ّي:  رمِ كَّ – ال�ضُّ  3
اأن  تبني  كذلك  اللتهابات،  ويخفف  لالإْن�ُضولمِني،  اجل�ضم  مقاومة  يقلل 

زيت الكّمون من العالجات الفّعالة ل�ضبط ن�ضبة ال�ضكر بالدم
العالجات  اأف�ضل  من  الكّمون  زي��ت  الع�ضبي:  القولون  متالزمة   –  4

لتخفيف اأعرا�ض متالزمة القولون الع�ضبي.
اآثار  بتخفيف  وي��ق��وم  لالأك�ضدة،  كم�ضاد  الكّمون  يعمل  التوتر:   –  5

التوتر والإجهاد.
6 – �ضعف الذاكرة: َبيََّنت درا�ضات اأن الكّمون وزيت الكمون من العالجات 

الفّعالة ل�ضعف الذاكرة، واأنه ي�ضاعد على �ضرعة تذّكر املعلومات.

الياب�شة؟ م�شاحة  • ما 
ي�ضاوي  م��ا  اأي  مربع  ميل  مليون   58 ح��وايل  الياب�ضة  م�ضاحة  تبلغ 
11580 قدم مربع من الياب�ضة لكل اإن�ضان ت�ضكل الياب�ضة 29 باملائة 

من الكرة الأر�ضية الباقي هو ماء وي�ضاوي 71 باملائة 
االأر�ض؟ باطن  يف  يوجد  • ماذا 

نالحظ  جوفها  يف  نفقا  حفرنا  اإذا  ال�ضخر  م��ن  ك��ب��رية  ك��رة  الأر����ض 
اقل  الأر���ض��ي��ة  وه��ي  الق�ضرة  الأوىل ه��ي  الطبقة  ع��دة  وج��ود طبقات 
من 4 اأميال حتت املحيط تليها طبقة �ضميكة من ال�ضخر ت�ضل حتى 
ارتفعت  املركز  اقرتبنا من  كلما  الأر���ض  نحو مركز  امل�ضافة  منت�ضف 
ح��ار جدا  هناك �ضخر  ال�ضميكة  ال�ضخر  احل���رارة حتت طبقة  درج��ة 
3100 من  تبداأ على ح��وايل  دائ��ب يعرف بالقلب اخلارجي واخ��رياً 
حيث ن�ضع اأقدامنا يعتقد اأن احلرارة يف مركز الأر�ض هي 11000 

فهرنهايت  

امللقب  علي  اأب��و  �ضينا(  ابن  اهلل  عبد  بن  )احل�ضني  �ضينا  ابن  الطبيب  ال�ضالمي  العامل  اأن  تعلم  هل   •
بال�ضيخ الرئي�ض يعود له الف�ضل يف اكت�ضاف العديد من الأمور الطبية اأهمها:

يف  م��رك��زي  �ضبب  ع��ن  ال��ن��اجت  وال�ضلل  املحلي  الع�ضوي  ال�ضلل  ب��ني  وميز  الن�ضفي  ال�ضلل  �ضخ�ض  م��ن  اأول 
الدماغ.

اأول من و�ضف اأعرا�ض داء )الفيالريا( اأو داء الفيل، وهو مر�ض ي�ضيب الرجلني فتت�ضخمان. وهو اأول من 
و�ضف اأعرا�ض داء )اجلمرة اخلبيثة(.

وهو اأول من وفق اإىل اكت�ضاف الطفيلة املعوية املعروفة بالنكل�ضتوما اأو الرهقان. وهي دودة موجودة يف اأمعاء 
الإن�ضان. وقد و�ضفها و�ضفا دقيقاً يف كتابه ال�ضهري القانون وقد �ضماها )الدودة امل�ضتديرة(.

الأندل�ض. ومل يكن يف زمانه  الأندل�ضي يعترب من نوابغ الطب والأدب يف  ابن زهر  اأن احلفيد  • هل تعلم 
اأعلم منه ب�ضناعة الطب اأخذها عن اأبيه. وقد خدم دولتي املرابطون واملوحدون.

له الرتياق اخلم�ضيني يف الطب ور�ضالة يف طب العيون. ويعترب ابن زهر اأول من اكت�ضف جرثومة مر�ض 
اجلرب من اأطباء امل�ضلمني كما هو اأول من �ضخ�ض اأعرا�ض خراج احليزوم والتهاب التامور يف حالتي الن�ضافة 

والن�ضكاب.

هدية الأم
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الفلفل احللو 

ك�ضفت درا�ضة علمية حديثة ان الفلفل تتوفر فيه معظم الأمالح املعدنية 
�ضعراً   24 بنحو  اجل�ضم  منه  ج��رام   100 كل  ت��زود  حيث  والفيتامينات، 
ح���راري���اً ف��ق��ط. وه���و ي��ح��ت��وي ع��ل��ى 6 ج��رام��ات م��ن ال��ك��رب��وه��ي��درات، و6 
 180 ملليجرامات من الكال�ضيوم، و22 ملليجراماً من الف�ضفور، ونحو 

ملليجراماً من البوتا�ضيوم، و�ضيء من احلديد وال�ضوديوم والزنك.
وم�ضدراً  اأ  لفيتامني  اجليدة  امل�ضادر  من  احللو  الأخ�ضر  الفلفل  ويعترب 
ممتازاً لفيتامني ج، فكل 100 جرام من الفلفل تزود اجل�ضم بنحو 160 
اجل�ضم  ح��اج��ة  �ضعف  م��ن  اأك���رث  ت��ع��ادل  وه��ي  ج  فيتامني  م��ن  ملليجراماً 

اليومية من هذا الفيتامني )احلاجة اليومية 60 ملليجراماً(.
األياف  م��ن  ف��ي��ه  مل��ا  ب��ا���ض��ت��م��رار  احل��ل��و،  الأخ�����ض��ر  الفلفل  ب��ت��ن��اول  وين�ضح 

وفيتامينات م�ضادة لالأك�ضدة وجمددة للخاليا يف اجل�ضم.
من  تقي  ب��اأن��ه��ا  يعتقد  ال��ت��ي  اخل�����ض��راوات  �ضمن  يقع  الأخ�����ض��ر  والفلفل 

الإ�ضابة ب�ضرطان الرئة.

ي�ضعر الإن�ضان اأحياناً بالإرهاق �ضريعاً بعد التفكري يف اأمور ب�ضيطة، اأو 
بالعجز عن ربط بع�ض الأمور والأفكار ببع�ضها البع�ض، ويرجع ذلك 
واأحما�ض  ال��ربوت��ني  م��ن  ال��الزم��ة  الكمية  على  ال��دم��اغ  ل��ع��دم ح�ضول 

اأوميجا3 الدهنية والكربوهيدرات وم�ضادات الأك�ضدة.
اإليك اأكرث اأطعمة حتبها خاليا الدماغ:

ت�ضّمى  لالأك�ضدة  م�ضادات  على  الباذجنان  يحتوي  الباذجنان:   1-
اأن��ث��وك��ي��ان��ني ت��وج��د اأدل����ة ع��ل��ى اأن��ه��ا ت�ضاعد ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال���ذاك���رة من 

ال�ضعف، وتقويتها، توجد هذه املادة يف ق�ضرة الباذجنان.
ال�ضوكول،  اأك��ل  اأو  الكاكاو  �ضرب  ع�ضاق  من  كنت  �ضواء  الكاكاو:   2-
ال��ت��ي ت��زي��د ن�ضبة الكاكاو  ت��ك��ون م��ن الأن����واع ال��داك��ن��ة  اأن  اح��ر���ض على 
فيها عن 70 باملائة، حتتوي ال�ضوكول الداكنة على م�ضادات لالأك�ضدة 

ت�ضّمى فالفونويد حت�ّضن من اأداء وظائف الدماغ.
والربوكلي  امللفوف  اأكل  اأن  درا�ضات  اأظهرت  والربوكلي:  امللفوف   3-
يقلل من التدهور املعريف الذي يقود اإىل اخلرف مع التقدم يف الُعمر. 
التوت على م�ضادات لالأك�ضدة تقلل تلف  اأنواع  التوت: حتتوي كل   4-

اخلاليا وخا�ضة يف الدماغ.
الكاملة  اأكل احلبوب  باأن  الطبية  التقارير  تفيد  الكاملة:  -5 احلبوب 
باخلرف،  الإ���ض��اب��ة  احتمالت  يقلل  الأ�ضمر  واخل��ب��ز  البني  الأرز  مثل 

ويخفف من �ضدته عند تقدم الُعمر.
-6 الأ�ضماك الدهنية: ال�ضلمون والتونة واملكاريل وال�ضردين والهامور 

من الأ�ضماك الغنية بالدهون ال�ضديقة للدماغ.
غراماً   40 ت��ن��اول  على  ع��دي��دة  درا���ض��ات  نتائج  حت��ث  املك�ضرات:   7-
الدماغ  ل�ضحة  العديدة  لفوائده  اجل��وز  وخا�ضة  يومياً،  املك�ضرات  من 

والقلب.
-8 البقول: اأفادت نتائج درا�ضات �ضينية اأن تناول البقول مثل العد�ض 

واللوبيا مع اخل�ضروات يرتبط برتاجع احتمالت الإ�ضابة باخلرف.
احر�ض  الأخ�ضر  ال�ضاي  يحبون  ممن  كنت  اإذا  الأخ�ضر:  ال�ضاي   9-
وا�ضتمتع  اإل��ي��ه،  ال�ضطناعية  امل��ح��ل��ي��ات  اأو  ال�ضكر  اإ���ض��اف��ة  ع���دم  ع��ل��ى 
بفوائده ال�ضحية والتي تعود اإىل م�ضادات الأك�ضدة التي حتافظ على 

�ضباب خاليا الدماغ والب�ضرة.

اخلرف من  الدماغ  وحتمي  الذكاء  تزيد  اأطعمة   9

املمثلة كاثرين نيوتن خالل ح�شورها عر�ض فيلم ليدي برد يف مهرجان نيويورك ال�شينمائي.    )ا ف ب(

اقرتب عيد ميالد ام توتة فاأخذت توته واخوها توتو يفكرون يف هدية عيد ميالد لمهما احلبيبة لكن توتة 
تذكرت �ضيئا مهما وقالت .. لقد ن�ضينا ياتوتو لي�ض معنا النقود الكافية.. وما معي ل يكفي �ضيئا..ح�ضنا يا 
اخي العزيز لنفكر يف �ضيء واحد ن�ضرتيه. فقال توتو اي�ضا ما منلكه من نقود ل يكفي ل�ضراء �ضيء واحد.. 
ولكن عندي فكرة، لي�ضنع كل منا هدية لمنا الغالية. واتفقا على ذلك ومل ي�ضاهد احد توته وتوتو يلعبان 
اخته  وا�ضتعار من  ملونا  وقلما  ورق��ا  القليل  توتو مباله  ا�ضرتى   .. الثاين  اليوم  الواجبات ع�ضر  انتهاء  بعد 
كل  ان��زوى  اي�ضا،  للزجاج  والل��وان  توته مبا معها قطعة زجاجية كبرية  ا�ضرتت  واي�ضا  الف�ضفورية،  الوانها 
منهما يف غرفته ل يخرج منها كثريا رمبا �ضاهدت الم توتو وقد دخل غرفة اخته لثوان معدودة او �ضاهدت 
توته وهي جتري لغرفة اخيها ثم تخرج م�ضرعة، وهكذا احلال ملدة ثالثة ايام، بعدها طلبا م�ضاعدة الب يف 
تغليف هداياهم، وحني جاء موعد العيد اجتمعت العائلة ال�ضغرية حول كعكة جميلة �ضنعها الب وقال: كما 
تنال ر�ضاها، ف�ضحك اجلميع و�ضفقوا لالب، وقبل  ان  ارجو  وانا �ضنعت كعكة لها  اليوم عيد ماما  تعرفون 
ان ينهالوا عليها تقطيعا، تقدمت توته وقالت من �ضنع يدي هذه الهدية .. وقدمت لأمها لوحة من الزجاج 
ر�ضمت عليها باقة رائعة من الزهور فرحت بها الم كثريا.. وقالت انها رائعة و�ضتكون جزءا غاليا يف حياتي. 
وتقدم توتو وهو يحمل هديته ففتحتها الم لتفجاأ ببطاقة كبرية األ�ضق بداخلها  �ضورة للعائلة جمتمعة وقام 
بتزيينها بالوان ور�ضومات م�ضيئة وجميلة، وكتب عليه بخط رائع )يف ذكرى عيد ميالد امي اجلميلة لها منا 
كل احلب(، وعند ذلك مل ت�ضتطع الم ان تعرب عن حبها للجميع ال بدموع لوؤلوؤية دق لها قلب اجلميع حبا 

واحرتاما ل�ضت احلبايب.


