
املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

   
العقاب البدين للطفل 

يجعله عدوانيًا
الطفل  ع��ق��اب  اأن  وفريجينيا  تك�سا�س  جامعتي  م��ن  اأب��ح��اث  وج���دت 
ال�سنوات  يف  �سلوكه  على  �سلباً  يوؤّثر  امل��وؤّخ��رة  على  بال�سرب  ال�سغري 

الالحقة. 
وحتث الإر�سادات الرتبوية على عدم عقاب الطفل بدنياً اأو عن طريق 
لكن  الأم��ر،  لزم  اإذا  املوؤّخرة  بال�سرب اخلفيف على  وت�سمح  الإهانة، 
لت اإىل اأنه حتى هذا العقاب املخّفف يوؤدي اإىل  الدرا�سة اجلديدة تو�سّ

�سلوكيات عدوانية.
واتبعت الدرا�سة اأ�سلوباً متطّوراً يف ر�سد امل�ساكل ال�سلوكية، وا�ستبعاد 
الو�سع  اأو  البيئة  م��وؤث��رات  اأو  ال�سخ�سية  ب�سمات  املرتبطة  عواملها 
 8 اإىل  الجتماعي، ووجدت �سلة بني هذه امل�ساكل ال�سلوكية يف �سن 6 

�سنوات وبني عقاب الطفل بال�سرب على املوؤّخرة يف �سن 5 �سنوات.
وبح�سب جملة �سيكولوجيكال �ساين�س التي ن�سرت الدرا�سة، اعتمدت 
النتائج  واأظ��ه��رت  األ��ف طفل.   12 اأك��ر من  الأب��ح��اث على م�ساركة 
العقاب  لهذا  تعّر�سوا  الذين  لالأطفال  بالن�سبة  املدر�سني  تقارير  اأن 
وال�سجار  النزاع  �سلوكيات عدوانية مثل  اإىل  البدين ت�سمنت ميلهم 
التالية  ال�سنوات  يف  بتهّور  والت�سّرف  الغا�سب  الفعل  ورد  واجل��دل 

لتلقيهم العقاب.
وتعترب الدرا�سة الأوىل من نوعها التي تقوم بر�سد اآثار هذا العقاب 
على  بحثية  اأدل��ة  وت��ق��ّدم  الإح�سائي،  امل�ستوى  على  املخّفف  البدين 
العقاب  من  النوع  هذا  عن  املعروفة  ال�سورة  يغري  ما  وهو  �سلبياته، 

الذي كان مقبوًل �سمن معايري الرتبية احلديثة.

عملية "ناجحة" لزراعة 
راأ�س ب�شري على جثة

جنح علماء يف اإجراء عملية زراعة راأ�س ب�سري على جثة، واأكدوا اأنهم 
على ا�ستعداد لإجراء العملية على �سخ�س حي، وفق ما ذكرته تقارير 

اإعالمية.
اإيطالية  طبية  هيئة  مدير  وه��و  كانافريو،  �سريجيو  الطبيب  وق��ال 
بنجاح،  اأج��ري��ت  العملية  اإن  املتقدمة،  الع�سبية  العمليات  لتعديل 
�سحيفة  ن��ق��ل��ت  ح�سبما  ���س��ت��ع��م��ل،  خ��ط��ط��ي  اأن  ي���وؤك���د  ه���ذا  م�سيفا 

اإندبندنت الربيطانية.
واأكد �سريجيو كانافريو اأن عملية الزراعة الناجحة على اجلثة تبني 
الفقري  العمود  التي مت تطويرها لإع��ادة ربط  اأن تقنياته اجلديدة 

والأع�ساب والأوعية الدموية فعالة وقابلة للعمل.
اأجرى عملية زراعة  اأول من  باأنه هو  وي�سف الطبيب اجلراح نف�سه 

راأ�س ب�سرية.
وتعهد كانافريو باأن يجري العملية اجلراحية بني �سخ�سني على قيد 
يف  للراغب  ال�سوكي  النخاع  و�سحب  الراأ�س  قطع  خالل  من  احلياة، 
اإجراء العملية، ونقلهما اإىل ج�سد تويف حديثا، ثم حتفيزهما فيه عن 

طريق النب�سات الكهربائية بعد �سهر من الغيبوبة.
مر�سا  يعاين  عمره،  من  والثالثني  احل��ادي��ة  يف  رو�سي  �ساب  وت��ربع 
جينيا نادرا وقاتال، براأ�سه، بالرغم من معار�سة �سديقته ال�سديدة 

للفكرة.
ويريد املتربع الرو�سي نقل راأ�سه اإىل ج�سم اآخر، قائال اإنه �سئم و�سعه 
احلايل، وحاجته الدائمة اإىل من يعتني به، ب�سبب تنقله على كر�سي 

متحرك، لكن تقارير اأ�سارت اإىل اأن املتربع عدل عن الفكرة.
العملية  لتنفيذ  امل��ق��رتح  ال��وق��ت  اإن  ق���ال  ك��ان��اف��ريو  الطبيب  وك���ان 

اجلراحية هو فرتة اأعياد امليالد يف العام احلايل.
وبح�سب اجلراح الإيطايل، فاإن حظوظ جناح العملية ت�سل اإىل 90 
 10 80 جراحا، كما �ستكلف  اأنها ت�ستلزم م�ساركة  يف املئة، مو�سحا 

ماليني دولر.
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كيف تنظف القردة 
اأ�شنانها؟

اأدوات خمتلفة  اأن قردة مكاك - طويل الذيل، ت�ستخدم  اكت�سف الباحثون 
يف حياتها اليومية.

ون�سرت جملة Primates اأن علماء الأحياء يف الهند اكت�سفوا اأن قردة 
جزر نكوبار ت�ستخدم الري�س وخيوط النايلون لتنظيف الفجوات املوجودة 
لأغرا�س  الأ�سياء  من  خمتلفة  جموعة  اأي�سا  ت�ستخدم  كما  اأ�سنانها،  بني 

اأخرى.
ودر�س العلماء يف هذا البحث �سلوكيات جمموعة من 20 قردا، تعي�س على 
عام  اأب��ري��ل  حتى   2013 دي�سمرب  منذ  الهند،  يف  الكربى  نكوبار  جزيرة 
كلها  �ساعة،   1660 القرود  لهذه  املراقبة  �ساعات  جممل  وبلغ   .2015
يف النهار، وكان اهتمام الباحثني من�سبا خالل الدرا�سة على كيفية تعامل 

القرود مع الطعام، وعلى الأدوات التي ت�ستخدمها.
ودون العلماء خالل هذه املراقبة �سلوكيات جديدة لهذا النوع من القردة. 
الق�سور،  عن  وف�سلها  الكاجو  ثمار  لتنظيف  ال�سجر  اأوراق  ت�ستخدم  فهي 
وتغ�سل الطعام الذي جتده بيديها. كما اأنها ت�سهل على نف�سها البحث عن 
واأخريا  والتفتي�س.  النب�س  يف  الأوراق  با�ستخدام  النباتات،  بني  احل�سرات 
تنظف اأ�سنانها بعد الطعام، با�ستخدام ري�س الطيور اأو الألياف النباتية اأو 
حتى خيوط النايلون. ومن املثري لالهتمام اأي�سا اأن هذه احليوانات عدلت 

بع�س الأدوات جلعلها اأكر مالءمة لال�ستخدام.

نهاية مروعة 
لأطول قط

اأطول  اأركتورو�س، الذي يعد  لقى القط 
ال��ع��امل، م�سرعه خالل  م��ن��زيل يف  ق��ط 
���س��ب يف م��ن��زل ���س��اح��ب��ه بولية  ح��ري��ق 

ديرتويت الأمريكية.
غيني�س  م��و���س��وع��ة  اأرك���ت���ورو����س  ودخ����ل 
املنزيل  القط  ب�سفته  القيا�سية  لالأرقام 

الأطول يف العامل ب�53.6 �سم.
ك��م��ا اأ���س��ف��ر احل��ري��ق اأي�����س��ا ع��ن م�سرع 
يف  موقعه  يحتل  ال��ذي  �سيغن�س،  القط 
القيا�سية  ل���الأرق���ام  غيني�س  م��و���س��وع��ة 
ويبلغ  ال���ع���امل  يف  ذي���ل  ب���اأط���ول  لتمتعه 

طوله 44.5 �سم.
وعلى الرغم من ترجيح كفة مقتلهما يف 
يكونا  اأن  ياأمل  مالكهما  اأن  اإل  احلريق، 

قد متكنا من الفرار.
واأ����س���ار وي���ل ب����اورز م��ال��ك ال��ق��ط��ني، اأنه 
اأن���ه مل ينجح  اإل  ال��ه��ري��ن  اإن��ق��اذ  ح���اول 
حتا�سره  اأن  ق��ب��ل  مكانهما  حت��دي��د  يف 
الهرب،  اإىل  لي�سطر  والدخان،  النريان 
واأكد اأنه ترك الأبواب مفتوحة على اأمل 

اأن ينجح الهرين يف الفرار.

اأراد تقبيل فيل 
فركله بالهواء

مواقع  على  بكثافة  فيديو  انت�سر 
حلادثة  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����س���ل 
م��وؤ���س��ف��ة وق��ع��ت ح��ني ح���اول رجل 
للحيوانات  حديقة  يف  فيل  تقبيل 

يف الهند.
بعدما  الفيل  تقبيل  الرجل  واأراد 
اأط��ع��م��ه امل����وز ب��غ��ي��ة ال��ت��ق��رب منه، 

فتمكن من فعل ذلك.
الثانية كانت خمتلفة،  املّرة  اأن  اإل 
ف��ح��ني اق���رتب ال��رج��ل م��ن الفيل 
ليقبله، اأم�سك باأنيابه الأمر الذي 
ودفعه  ال�سخم  احل��ي��وان  اأغ�����س��ب 
ب��ق��وة ليطري يف  ال��رج��ل  رك���ل  اإىل 

الهواء وي�سقط على الأر�س.
وكان �سديق الرجل الذي تعر�س 
ل���الإ����س���اب���ة ق����د ح�������ّذره م����ن عدم 
اأخرى  م��رة  الفيل  م��ن  الإق����رتاب 
مل  اأن����ه  اإل  �سُيغ�سبه  الأم����ر  لأن 

يكرتث لن�سيحة �سديقه.

ح�شان طروادة 
يقتل رجال 

 55 العمر  م��ن  يبلغ  رج��ل  �سقط 
الذي  اخل�سبي  احل�سان  عن  عاما 
بقي بعد ت�سوير فيلم طروادة عام 
اإحدى �ساحات مدينة  2004، يف 

كاناكايل الرتكية.
RusTurkey." موقع  ون�سر 

وق��ع��ت يف  امل��اأ���س��اة  ف���اإن   ،"com
بعد  اجل���اري،  نوفمرب  م��ن  ال�12 
ال���رج���ل احل���اج���ز حول  اأن جت����اوز 
وت�سلق احل�سان اخل�سبي  املج�سم، 
مرتا   12 ارت���ف���اع���ه  ي��ب��ل��غ  ال�����ذي 

و�سقط على الأر�س.
قال  ال��رج��ل  اأن  عيان  �سهود  واأك���د 
ع��ل��ى ظهر  م���ن  ي�����س��ق��ط  اأن  ق��ب��ل 
يحدث  لن  الأ���س��ط��وري:  احل�سان 

يل �سيء.
على  راأ���س��ه  على  �سقوطه  ونتيجة 
ال�ساحة اخلر�سانية حتت التمثال، 
اأ�سيب الرجل بجراح خطرية، نقل 
وفارق  امل�ست�سفى،  اإىل  اإثرها  على 
احلياة رغم كل اجلهود التي بذلها 

الأطباء لإنقاذ حياته.
املرة  اأن هذه لي�ست  املوقع  واأو�سح 
مي�ستان  فيها  يحاول  التي  الأوىل 
ال�������س���ع���ود اإىل  امل����خ����م����ور،  غ�����وين 
التمثال اخل�سبي حل�سان طروادة، 
من  املحلية  ال�سرطة  منعته  فقد 

ذلك، يف اأبريل عام 2015.

ملاذا نتاأثر باملو�شيقى..
 هذا ما تفعله بنا اأغنية مف�شلة

م���ن م��ن��ا ل ي��ت��اأث��ر ب�����س��م��اع اأغ��ن��ي��ت��ه امل��ف�����س��ل��ة، اأو 
مو�سيقى يع�سقها، من منا ل �سي�سعر بذاك ال�سحر 

الذي تنره الأنغام؟
اأ�سئلة كثرية قد نطرحها يف حماولة تف�سري هذا 
النفو�س،  املو�سيقى يف  الوا�سح الذي ترتكه  الأثر 

وقد حاولت بع�س الدرا�سات الإجابات عنها.
جملة  يف  اأ�سهر  قبل  ن�سرت  درا���س��ة  اأظ��ه��رت  فقد 
اأمناط  ت��ب��دي  الب�سر  اأدم��غ��ة  اأن   ،"Nature"
اأ�سخا�س متعددين  توا�سل مت�سابهة عند ا�ستماع 
اإىل اأغانيهم املف�سلة، وذلك اأياً كانت تلك الأغاين 

.
بتلك  قاموا  الذين  الباحثني  اأن  التفا�سيل،  ويف 
م�سارك  لكل  الدماغي  الن�ساط  راق��ب��وا  ال��درا���س��ة 
وا�ستنتجوا،  الأغ��اين،  ل�سل�سلة من  ا�ستماعه  اأثناء 
 Ibelieveinscience بح�سب ما اأورد موقع

اأن معظم الأغاين ت�سكل الذكريات، ولكن الأغاين 
املف�سلة ت�سرتجع ذكريات �سابقة.

وجد  املنتقاة،  لالأغاين  امل�ساركون  ا�ستمع  فعندما 
ال�سمعَيّة  الق�سرة  ب��ني  ك��ب��رًيا  ن�ساًطا  ال��ب��اح��ث��ون 
ت�سكيل  يف  ك���ب���رًيا  دوًرا  ي��ل��ع��ب  مم���ا  واحل�������س���ني، 

الذكريات.
اأما عندما ا�ستمع امل�ساركون اإىل اأغانيهم املف�سلة، 

اختفت تلك الرتباطات.
معظم  اأن  ال��درا���س��ة  نتيجة  بح�سب  ب��ه��ذا  ونفهم 
ال��ن��ا���س ل��دي��ه��م ذك���ري���ات م��رت��ب��ط��ة ف��ع��ل��ي��اً وبقوة 
ب��اأغ��ان��ي��ه��م امل��ف�����س��ل��ة، الأم�����ر ال����ذي ���س��ب��ق ت�سكيل 

الذكريات اجلديدة.
اأو �ساخبة،  الأغنية هادئة  النظر عن نوع  وبغ�س 
�ستجعلنا  اأن��ه��ا  يعني  ف��ه��ذا  مف�سلة،  اأن��ه��ا  فطاملا 

ن�سعر بالتعمق وال�سفاء.

الوراثي  اإن هذا اجلني  بكني  الباحثون من جامعة  وق��ال 
يوؤثر على العالقات العاطفية، واإن ذلك يعود اإىل ارتباطه 
مب�ستوى هرمون ال�سعادة هرمون ال�سريوتونني يف الدماغ، 
الرومان�سية  وامل��ي��ول  احل��ب  ب�سلوك  يتحكم  هرمون  وه��و 
زيادة  الإن�����س��ان ويف  م��زاج  تنظيم  دور مهم يف  ذو  اأن��ه  كما 
وال�سطرابات  الك��ت��ئ��اب  م��ن  واحل���د  اجلن�سية  ال��رغ��ب��ة 
العالقات  ت�سكيل  على  تاأثري  لها  عوامل  وكلها  النف�سية، 
وبالتايل  الغرامية  العالقات  ا�ستقرار  يف  ودور  العاطفية 

اأي�سا الزوجية.
لكن الباحثني ال�سينيني حذروا من تعميم نتائج اأبحاثهم 
درا�ساتهم  اأن  اإىل  م�سريين  الب�سرية،  ال�سرائح  كافة  على 
املتحررين  والبالغني  ح�سريا  اجلامعات  بطالب  متعلقة 

ن�سبيا من القيود الأ�سرية وال�سغوط الجتماعية.
ال�سدد  اأبحاثهم يف هذا  زي��ادة جمال  الباحثون يف  وياأمل 
جملة  ن�سرت  ما  بح�سب  املجتمع،  من  اأو�سع  �سرائح  على 

األغيماينه" الأملانية. "اأوغ�سبورغر 
حياة العزوبية جميلة لول ت�سع عبارات يكررها املتزوجون
اأن  اإل  ال��ع��زاب وال��ع��ازب��ات،  رغ��م احل��ري��ة التي يحظى بها 
ال�سغوط الجتماعية كبرية لإيجاد �سريك حياة. البع�س 
يحاول اإعطاءهم ن�سائح لإيجاد ال�سخ�س املنا�سب، لكنها 
يف اأحيان كثرية قد تثري غ�سبهم وت�ستفزهم. اإليكم بع�سا 

منها:

و�سع العزاب ب�سفة عامة، ويف املجتمع الأملاين خ�سو�سا، 
ذلك  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  بال�سهل.  دائ��م��ا  و�سفه  ميكن  ل 
مبزيد  متتعهم  مثل  والعازبات  للعزاب  ع��دة  مزايا  هناك 
من احلرية. لول بع�س املالحظات والت�سريحات امل�ستفزة 
اأحيانا من املحيط اخلارجي التي تنغ�س عليهم حياتهم. 
موقع اآميكا الإلكرتوين الأملاين اأعد قائمة باأكر اجلمل 

اإزعاجا:
اإزع���اج���ا: ���س��وف جتد  م��ن ب��ني ه��ذه الت�سريحات الأك���ر 
البحث،  ع���ن  ت��وق��ف��ت  اإذا  ب���ه  ت��رت��ب��ط  �سخ�سا  ب��ال��ت��اأك��ي��د 
جال�سا  واأن��ت��ظ��ر  بيتي  يف  اأب��ق��ى  �سوف  امل���رء:  يقول  حينها 
اأحالمي  فار�س  اأو  اأحالمي  فتاة  تاأتي  الأريكة، حتى  على 
طائرا اإيّل عرب النافذة. ويف املرتبة الثانية يف القائمة ياأتي 
الت�سريح التايل: رمبا تختار ال�سريك اأو ال�سريكة اخلطاأ. 
عندها يتبادر اإىل ذهنك: �سكرا لك على الن�سيحة، لكنني 
اأ�ستطيع  ل  وبالرغم من ذك  الأم���ر.  ه��ذا  بنف�سي  اأدرك���ت 
الت�سريح  ف��ي��اأت��ي  الثالثة  امل��رت��ب��ة  يف  اأم���ا  ذل���ك.  اأغ���ري  اأن 
اأو لزلت  اأع��زب  مل��اذا لزل��ت  اأفهم  اأن  اأ�ستطيع  ال��ت��ايل: ل 
مل��اذا مل  اأفهم  اأي�سا ل  اأن��ا  اأن تقول:  عزباء. حينها تتمنى 
اأجنح يف اإيجاد ال�سخ�س املنا�سب. ويف املرتبة الرابعة حتل 
اجلملة امل�ستفزة التالية: ل تفقد الأمل يف اإيجاد ال�سريك 
بالأمر  لي�س  ه��ذا  امل��رء:  ذه��ن  اإىل  يتبادر  املنا�سب. حينها 

ال�سهل، خا�سة اإذا كانت التجارب ال�سابقة فا�سلة.

عن  التخفيف  منها  ي���راد  ال��ت��ي  اجل��م��ل  بع�س  ب��ني  وم���ن 
اأف�سل  الأع��زب  حياة  التالية:  اجلملة  العزباء  اأو  الأع��زب 
من حياة املرتبط، حينها يفكر الأعزب اأو العزباء نعم هي 
اأف�سل لو كف الآخرون عن اإزعاجي باأ�سئلتهم ال�سخيفة". 
اأنا  ال��ع��زاب:  ل��دى  ال�ستفزاز  م�ساعر  يثري  اآخ��ر  وت�سريح 
متاأكد باأن فار�س الأحالم ينتظرك، حينها تريد اأن تقول: 
لقد مللت النتظار فعليه اأن يركب ح�سانه الأبي�س وياأتي 

اإيل.
اأم����ا اأك����ر اجل��م��ل ا���س��ت��ف��زازا: رمب���ا ع��ل��ي��ك اأن ت��ق��ل��ل من 
�سروطك. عندها تريد اأن ت�سرخ: �سوف لن اأقبل مبن هب 
الكثري من  الغ�سب لدى  التايل فيثري  ال�سوؤال  اأما  ودب. 
العزاب: هل تريد اأن تذهب اإىل احلفل لوحدك؟" وعلى 
ان�سان  اأن��ا  ذل��ك؟  امل�سكلة يف  "واأين  اأن جتيب:  ذل��ك تريد 
اأن اأذهب اإىل احلفالت لوحدي وبدون  م�ستقل واأ�ستطيع 

اأي مرافق مزعج.
اأم���ا حم���اولت رب��ط ال��ع��الق��ات ع��رب الأق����ارب والأ�سدقاء 
فاأحيانا ما تكون مزعجة، على غرار اأن يقول لك اأحدهم: 
اأنا اأعرف �سخ�سا مثريا لالهتمام، يجب اأن اأعرفك عليه. 
فيتبادر اإىل ذهنك كل الأ�سخا�س الذين تعرفت عليهم من 
خالل اأ�سدقائك ومعارفك والتجارب ال�سيئة معهم، وكل 
اأريد  وجدانك يريد اأن ي�سرخ: األ يحق يل اأن اختار من 

ومن يعجبني؟.

جينات العزوبية م�شوؤولة عن 
بقاء الإن�شان دون زواج؟

على  تيي�أثييرا  الييوراثييييية  للجين�ت  اأن  �صينيون  ب�حثون  وجييد 

العالق�ت الع�طفية وعلى ح�لة الإن�ص�ن من حيث بق�ئه خلف 

اأو دخوله يف قف�ص الزوجية. ورجحوا وجود  �صي�ج العزوبية 

"جني" م�صوؤول عن بق�ء بع�ص الن��ص ع�زبني دون زواج، اأ�صموه: 

جني العزوبية.

املتخ�ص�صة  العلمية  ريبورت�ص"  "�ص�ينتيفيك  جملة  ن�صرت 

ك�نت  اإذا  مم�  للتحقق  بتج�رب  ق�موا  �صينيني  لب�حثني  درا�صة 

الجتم�عية  الإن�ص�ن  اأو�ص�ع  يف  دورا  تلعب  الوراثية  اجلين�ت 

والقت�ص�دية وعلى مالمح مظهره وتوجه�ت �صخ�صيته. ووفق� 

الب�حثون  اأكد   – �صخ�ص�   579 على  اأجريت  التي   – للدرا�صة 

الوراثية وبني ح�لة الإن�ص�ن  اأحد اجلين�ت  وجود عالقة بني 

الجتم�عية من حيث الزواج اأو العزوبية، واأطلقوا عليه 

ا�صم "جني العزوبية".
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�ش�ؤون حملية

بطول 160 كم  مع تخ�صي�ص دوار لل�صهيد 

زينة اليوم الوطني 46 ت�شيء  �شوارع و�شواحي مدينة العني

اأطلق مب�درة اإ�صدار اأطل�ص متخ�ص�ص ب�أمرا�ص الإبل

»اأبوظبي للرقابة الغذائية« ي�شت�شيف اجتماع �شبكة ال�شرق الأو�شط لالإبل »كامينت« يف العني

عطلة نه�ية الأ�صبوع

انطالق فعاليات املواقع املدرجة على قائمة اليون�شكوللرتاث يف واحة العني

•• العني - الفجر

لوطني  اليوم  زينة  بت�سغيل  العني  مدينة  بلدية  ب��داأت 
والتي امتدت على اأكر من 160 كم، وا�ستخدمت   46
بالإ�سافة  وم�سيء،  مبتكر  جم�سم   1500 م��ن  اأك��ر 
ورموز  وع��ب��ارات  �سجرة   1500 زينت  ب��راق��ة  ل�سبكات 
م�ستمدة من  وحي املنا�سبة  الوطنية ، لأجواء احتفالية 

مبهرة �ستحت�سنها مدينة العني .
م�سروع  فريق  رئي�س  الظاهري  ناهد  املهند�سة  وقالت 
تقت�سر  ،  مل  العني  ببلدية مدينة  الوطني  اليوم  زينة 
�سملت  ب��ل   ، املدينة  و���س��ط  مناطق  على  الزينة  اأع��م��ال 
املناطق اخلارجية و�سواحي مدينة العني بداً من القطاع 
ازدانت  وال��ت��ي   الفقع   من منطقة  ال�سمايل وحت��دي��داً 

مبج�سمات   املدينة   ملدخل  امل��وؤدي��ة  الرئي�سية  �سوارعها 
براقة تعك�س حمور امل�ستقبل  ورموز وعبارات تعزز من 
فيما  الإم���ارات،  لدولة  الباهر  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  روح 
من  وال��ق��وع  ال��وق��ن  مبنطقتي  اجلنوبي  القطاع  تزين 
باأ�سكال هند�سية ورموز  والريادة  الإرادة  خالل عبارات 
العام  العني يف هذا  بلدية مدينة  وعملت  كما  متنوعة، 
على تخ�سي�س دوار �سيح بن عمار بعنوان دولة البتكار 
با�ستخدام اإ�ساءات جديدة مبتكرة اأبهرت �سكان املدينة 
وزوارها. واأ�سافت الظاهري، فيما تزينت مناطق و�سط 
ب��زي��ن��ات ج��دي��دة ومبتكرة، حيث مت  امل��دي��ن��ة ودوارات���ه���ا 
ال�سهيد  بيوم  احتفاء  وجم�سمات  ب�سعار  دوار  ت�سميم 
دولة  ودور جنود  لل�سهداء   تخليداً  و  تعظيماُ  وذل��ك    ،
الإمارات البوا�سل ، ويقع الدوار املخ�س�س ليوم ال�سهيد 

 ، ال��ع��ني  وب��ل��دي��ة مدينة  ال��ع��ني  ب��ال��ق��رب م��ن م�ست�سفى 
يربط  ح��ي��ث   املدينة  ال����دوارات يف  اأب���رز  اأح���د  باعتباره 
فيما  املدينة.  و�سط  الإداري مع منطقة  املركز  منطقة 
اأوحت بعاملية  اأ�سكال هند�سية  ت�سمن  دوار زايد اخلري 
احتاد دولة الإمارات واإجنازاتها خالل 46 عاماَ، وجاءت 
عبارات عام اخلري لت�سيء دوار الديوان مبقولت لل�سيخ 
خليفة بن زايد رئي�س الدولة باأن بداية تاريخ من اخلري 
بداأ مع قيام الحتاد، كما تزينت بقية الدوارات مبنطقة 
والبتكار  امل�ستقبل  حم���اور  ب��ا���س��ت��خ��دام  امل��دي��ن��ة  و���س��ط 
الإمارات،  لدولة  الوطني  ال�سالم  من  عبارات  واإ�سافة 
الر�سمية  وال�����س��ع��ارات  امل�سيئة  الأع���الم  اإىل  بالإ�سافة 
ل��دول��ة الإم�����ارات وال��ي��وم ال��وط��ن��ي 46  ، ك��م��ا وغطت 
الأقوا�س امل�سيئة  �سارع ال�سيخ خليفة الرئي�سي مبدينة  

طابع  لتعك�س  خمتلفة  وارت���ف���اع���ات  ب��ت��درج��ات  ال��ع��ني 
احلداثة  با�ستخدام جم�سمات هند�سية حتمل ا�سم دولة 
، و�ستخلق  املنطقة  ب��دوره��ا م��رت��ادي   الأم���ارات �ستبهر 
اأج��واء احتفالية ت�ستمر ملدة �سهر كامل  .  ومن جانب 
من  ال��ع��ني،  مدينة  لبلدية  الرئي�سي  املبنى  تزين  اآخ��ر 
خالل ا�ستخدام �سا�سات رقمية تعر�س لوحات م�ستوحاة 
من روح املنا�سبة الوطنية، تعر�س يف الواجهة الأمامية 
ال�سا�سات   ت��ع��ك�����س   بحيث  ال��ع��ني،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ملبنى 
لوحات وطنية متنوعة كاإجنازات الحتاد  ، ذات موؤثرات 
م�سيئة  ثالثية الأبعاد  ، كما وحر�ست  بلدية مدينة 
العني على ا�ستخدام الإ�ساءة املوفرة للطاقة الكهربائية 
للمواد  ا�ستخداماتها  للبيئة يف جميع  ال�سديقة  واملواد 

امل�سيئة والإنارة ب�سكل عام.

•• العني - الفجر

اجتماع   ، الغذائية،  للرقابة  ابوظبي  جهاز  ا�ست�ساف 
دانات  الأو�سط لالإبل- كامينت يف فندق  ال�سرق  �سبكة 
التنفيذي  املدير  املن�سوري،  علي  را�سد  بح�سور  العني 
والدكتور  بالإنابة  باجلهاز  احليوانية  ال��روة  لقطاع 
ماجد القا�سمي مدير اإدارة ال�سحة والتنمية احليوانية 
يحيى  غ��ازي  والدكتور  والبيئة  املناخي  التغري  ب��وزارة 
احليوانية  لل�سحة  العاملية  للمنظمة  القليمي  املدير 
البيطرية  ل��ل��م��خ��ت��ربات  الإي��ط��ال��ي��ة  ال�سبكة  ومم��ث��ل��ي 

والدول الأع�ساء يف ال�سبكة. 
افتتاحية  بكلمة  الج��ت��م��اع  املن�سوري  را���س��د  وا�ستهل 
رح���ب ف��ي��ه��ا ب��احل�����س��ور واأك����د اأه��م��ي��ة اج��ت��م��اع اللجنة 
ياأتي  والذي  الأو�سط لالإبل  ال�سرق  ل�سبكة  التوجيهية 
م��ك��م��اًل ل��الج��ت��م��اع امل��ن��ع��ق��د م���وؤخ���راً يف ب��اري�����س، حيث 
ال�سرق  ل�سبكة  التوجيهية  اللجنة  ت�سكيل  اعتماد  �سهد 
الأو�سط لالإبل من ممثلي الدول الأع�ساء وا�ستعرا�س 

اأهداف ال�سبكة.
نتطلع  هذا  اجتماعنا  اإننا من خالل  املن�سوري:  وقال 

القدرات  وت��ط��وي��ر  ت��ع��زي��ز  يف  اجل���ه���ود  م��وا���س��ل��ة  اإىل 
اأمرا�س  وت�سخي�س  الأوب��ئ��ة  علم  يف  والفنية  العلمية 
الإب����ل م��ن خ���الل ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات ب�����س��اأن الأمرا�س 
اإىل احلالة  بالإ�سافة  الدول  املتف�سية يف  اأو  امل�ستوطنة 
ال�سحية والأمرا�س النا�سئة يف القطيع، وجمع عينات 
ال�سارية،  الأمرا�س  للك�سف عن  املنطقة وفح�سها  من 
الدولية  املنظمات  قبل  من  والتن�سيق  الدعم  وت�سهيل 
الأع�ساء  ال��دول  يف  العالقة  ذات  الوطنية  اجلهات  مع 
الأمرا�س  ذل��ك  يف  مب��ا  الإب���ل  اأم��را���س  مكافحة  ب�ساأن 
الوطنية  املوؤ�س�سات  ب��ني  ال��ت��ع��اون  وت�سهيل  اجل��دي��دة، 
املرجعية  وامل��راك��ز  وامل��خ��ت��ربات  وال��دول��ي��ة  والإقليمية 
يف  وامل�ساهمة  اخل���ربات،  وت��ب��ادل  ال��ق��درات  بناء  بهدف 
ت��ط��وي��ر وت��وح��ي��د واع��ت��م��اد ط���رق م��رج��ع��ي��ة لأمرا�س 
الإبل الرئي�سية وفقاً ملعايري واإجراءات املنظمة العاملية 
الدرا�سات  ت�سجيع  ج��ان��ب  اإىل  احل��ي��وان��ي��ة،  لل�سحة 
التي  والعوامل  الرتبية  مبمار�سات  املتعلقة  والأبحاث 
ت�سكل م�سدراً للخطورة يف انت�سار الأمرا�س وانتقالها 

بني احليوان والبيئة والإن�سان.
خالل  القا�سمي  ماجد  الدكتور  ا�ستعر�س  جانبه  من   

يف  لالإبل  والجتماعية  القت�سادية  الأهمية  الجتماع 
العربية  الم��ارات  دول��ة  تبذلها  التي  واجلهود  املنطقة 
املنطقة  ال��روة احليوانية يف  املتحدة يف احلفاظ على 
وخا�سة الإبل، موؤكداً اأهمية تظافر اجلهود بني ممثلي 
الدول الأع�ساء يف �سبكة ال�سرق الأو�سط لالإبل وذلك 
ملواجهة اأهم التحديات املتعلقة ب�سحة وانتاجية الإبل. 
ذات  واملوا�سيع  املحاور  من  العديد  امل�ساركون  وتناول 
الدول  دور  مناق�سة  مت  حيث  الكامينت،  ب�سبكة  ال�سلة 
النتائج  املر�سية وحتليل  امل�سوحات  اإج��راء  الأع�ساء يف 
العاملية  الأنظمة  وا�ستعرا�س  الوبائية،  لالأ�س�س  وفقا 
املتبعة يف جمع ونقل العينات املر�سية �سواء داخل الدول 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  تطوير  يف  وامل�ساهمة  خارجها،  او 
املتعلقة  املعلومات  اإث���راء  خ��الل  من  الكامينت  ل�سبكة 
بالدول، كما قام ممثلو الدول الأع�ساء بال�سبكة بعر�س 
ب�سحة  املتعلقة  والأم��را���س  التحديات  اأه��م  ومناق�سة 
اأع��ل��ن اجل��ه��از خ��الل الجتماع ع��ن مبادرة  الإب���ل، كما 
اأم��را���س الإب��ل وال��ذي يعك�س يف طياته  اإ���س��دار اأطل�س 

اأهم اأمرا�س الإبل وطرق ت�سخي�سها.
وخرج املجتمعون بجملة من التو�سيات  تلخ�س يف اأن 

الأمرا�س  الأع�ساء بتحديد  الدول  تقوم كل دولة من 
وتطوير  لتعزيز  الإبل  ب�سحة  واملتعلقة  �سيوعا  الأكر 
القدرات يف جمال ت�سخي�س ومكافحة هذه الأمرا�س، 
التدريبية  ال��ربام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د  عقد  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
والأن�سطة امل�سرتكة يف املجالت املتعلقة ب�سحة البل. 

اإن�ساوؤها  مت  ق��د  كامينيت  �سبكة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
بع�سوية دول املنطقة بهدف تطوير وتعزيز القدرات يف 
جمال اأمرا�س الإبل وتعزيز التعاون بني دول املنطقة 
الإبل،  تربية  قطاع  لتطوير  الأم��را���س  ه��ذه  ملكافحة 
اإقليمي  خالل  �سبه  اجتماعاً  بداأت وقد عقدت موؤخراً 
الفرتة 14-16 فرباير لعام 2016 يف العا�سمة اأبو 
و  احليوانية  لل�سحة  العاملية  املنظمة  مب�ساركة  ظبي، 
منظمة الأغذية والزراعة وعدد من الدول الأع�ساء يف 
املنطقة، حيث مت التاأكيد على اأهمية ال�سبكة والتو�سية 
الإبل-  اأم��را���س  يف  متخ�س�سة  اإقليمية  �سبكة  باإن�ساء 
املنطقة،  يف  الإب���ل  ق��ط��اع  تطوير  اإىل  ت��ه��دف  كامينت 
ا�سرتاتيجية  خطوة  يعترب  كامينيت  �سبة  اإن�ساء  فجاء 
بالتاأثري  املتعلقة  للتحديات  للت�سدي  املنطقة  ل��دول 

القت�سادي العاملي لالإبل.

بعد جن�حه يف مركز القط�رة للفنون يف العني

معر�س جنون الكرتون ينتقل اإىل منارة ال�شعديات 
•• العني - الفجر

ت�ستقبل منارة ال�سعديات يف اأبوظبي، معر�س "جنون 
الكرتون"، الذي تنظمه دائرة الثقافة وال�سياحة – 
اأبوظبي، خالل الفرتة من 23 نوفمرب احلايل اإىل 
23 دي�سمرب القادم، وذلك بعد النجاح الذي حققه 
ب��ال��ع��ني، حيث  ال��ق��ط��ارة للفنون  امل��ع��ر���س يف م��رك��ز 
�سجل املعر�س على مدار �سبعة اأ�سابيع، ح�سوراً لفتاً 
من قبل اجلمهور. ويقدم املعر�س جمموعة متنوعة 

فناناً   33 اأبدعها  التي  الهزلية  الر�سوم  اأعمال  من 
من جن�سيات خمتلفة.

دائرة  ج��ه��ود  الكرتون"  "جنون  م��ع��ر���س  وي��ج�����س��د 
توفري  اإىل  الرامية  – اأبوظبي،  وال�سياحة  الثقافة 
النا�سئني،  املعار�س  وقيمي  للفنانني  داعمة  من�سة 
اهتمامهم  تطوير  على  ال�ساعدة  الأجيال  وحتفيز 
على  للتعرف  ف��ر���س��ة  يعترب  ك��م��ا  ال��ف��ن��ون.  مب��ج��ال 

م�سادر الإلهام واإقامة حوارات فنية وجمتمعية.
التقنيات  خم��ت��ل��ف  م����ن  من������اذج  امل���ع���ر����س  وي������ربز 

مبواد  املنفذة  الهزلية،  الر�سوم  عامل  يف  والأ�ساليب 
ر�سوم  اأو  امل�������س���ورة  ال��ق�����س�����س  يف  ����س���واء  خم��ت��ل��ف��ة، 
التحريك اأواملل�سقات والأفالم، والر�سومات الهزلية 
على الإنرتنت، والتي ت�ستلهم �سخو�سها من تاأثريات 
اجتماعية  ظواهر  تنتقد  اأو  حملية،  بلم�سة  عاملية 

باأ�سلوب �ساخر. 
يومياً  ال�سعديات  منارة  يف  زواره  املعر�س  وي�سقبل 
 23 الفرتة من  8 م�ساًء خ��الل  اإىل  8 �سباحاً  من 

نوفمرب احلايل وحتى 23 دي�سمرب 2017.

•• العني - الفجر

-2017 ال��ع��ني  ملنطقة  ال��ث��ق��ايف  ال��ربن��ام��ج  ���س��م��ن   
 – وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  تنظمه  ال��ذي   ،2018
يف  الأ�سبوع"  نهاية  "عطلة  فعالية  ُنظمت  اأب��وظ��ب��ي، 
واحة العني احتفاًء بالرتاث الثقايف الغني لأول موقع 

اإماراتي مدرج على قائمة اليون�سكو للرتاث العاملي.
حيث  بالواحة،  الغربية  ال��ب��الزا  يف  الفعاليات  وب���داأت 
املتنوعة  ال���ربام���ج  م���ن  ال������زوار يف جم��م��وع��ة  ����س���ارك 
اأف����راد  ك��ل  ل��ت��ن��ا���س��ب  ت�سميمها  ال��ت��ي مت  والأن�����س��ط��ة 
ال��ث��ق��ايف والرتاثي  ب��ال��غ��ن��ى  ال��ع��ائ��ل��ة، وال���ت���ي حت��ت��ف��ي 

للمواقع التاريخية.
وتقام فعاليات "عطلة نهاية الأ�سبوع" يومي اجلمعة 

وال�سبت من كل اأ�سبوع حتى نهاية �سهر مار�س القادم، 
وتبداأ ال�ساعة الثانية ظهراً وت�ستمر حتى الثانية ع�سر 
الربامج  م��ن  �سل�سلة  وتت�سمن  الليل.  منت�سف  م��ن 
ي�ستمتعون  لالأطفال،  تفاعلية  عمل  وور���س  املتنوعة 
الواحة  وحي  وفنية من  يدوية  اأعمال  ب�سنع  خاللها 
اخلو�س وغريها  ا�ستخدام  مثل  التقليدية،  واحل��رف 
من املواد الرتاثية، اإىل جانب اأعمال ترفيهية اأخرى، 
الوجوه،  على  والر�سم  بالبالونات  التزيني  تت�سمن 
وك����ل ذل����ك و����س���ط اأج�������واء ال�������س���وق ال��ت��ق��ل��ي��دي ال���ذي 
اليدوية  الواحة واحلرف  يعر�س منتجات من مزارع 
الإم��ارات��ي��ة امل���ط���ورة، وال��ت��ي ي��راف��ق��ه��ا اأي�����س��اً عرو�س 
ال��ع��ي��ال��ة، وع���رو����س ال��ط��ب��خ ال��ت��ق��ل��ي��دي ال���ذي تقدمه 

جمموعة من الأمهات.
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جامعة زايد ت�شتقطب دفعة جديدة 
ملاج�شتري العلوم يف اأمن �شبكات املعلومات

•• اأبوظبي –  الفجر

اأعلنت كلية البتكار التقني بجامعة زايد عن فتح باب الت�سجيل يف براجمها 
والدرا�سات  البكالوريو�س  مرحلتيها:  بكلتا  امل��ع��ل��وم��ات،  ب��اأم��ن  اخل��ا���س��ة 

العليا.
برنامج  حقق  "لقد  ب��الإن��اب��ة:  الكلية  عميد  مارينغتون،  اأن���درو  د.  وق���ال 
اأمن �سبكات املعلومات"  تخ�س�س  املعلومات،  تقنية  يف  العلوم  "ماج�ستري 
اأو�ساط  يف  وخا�سة  وامل��ه��ن��ي،  الأك��ادمي��ي  ال�سعيدين  على  مم��ت��ازة  �سمعة 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  داخل  الرقمي  الفح�س اجلنائي  ممار�سي 
تكنولوجيا  يف  ال��ع��ل��وم  "بكالوريو�س  ب��رن��ام��ج  ب����اأن  م��ن��وه��اً  وخارجها"، 
املعلومات، تخ�س�س اأمن وتكنولوجيا ال�سبكات" معتمد دولياً من "جمل�س 
العتماد الأكادميي للهند�سة والتكنولوجيا ABET" بالوليات املتحدة 

الأمريكية. 
واأو�سح مارينغتون اأن "خمتربات الكلية جمهزة بت�سهيالت ومرافق عالية 
اجلودة والتكلفة، ومن بينها الأجهزة والربجميات نف�سها التي ي�ستخدمها 
اجلنائي  الفح�س  وحمققو  املعلومات  �سبكات  اأم��ن  قطاع  يف  املتخ�س�سون 

الرقمي يف جمال اإنفاذ القانون". 
وقال: "اإن لدينا اأي�ساً اأع�ساء هيئة تدري�س متعددي الثقافات ولديهم باع 
متميزة،  وخ��ربات  عال  بتاأهيل  يتمتعون  كما  البحثية  الأن�سطة  يف  طويل 

وهم اأي�ساً فخورون باملكانة املتميزة التي حققتها الكلية". 
ال��ع��ل��وم يف  "ماج�ستري  ب��رن��ام��ج  ���س��اه��م   ،2008 ع���ام  ان��ط��الق��ه يف  وم��ن��ذ 
 187 ت��خ��ري��ج  يف  املعلومات"  �سبكات  اأم���ن  تخ�س�س  امل��ع��ل��وم��ات،  تقنية 
اأمن املعلومات ومنع جرائم  يعملون على حت�سني م�ستوى  ناجحاً  خريجاً 
الإنرتنت والتحقيق اجلنائي يف اجلرائم الرقمية على ال�سعيدين الوطني 

والدويل.
ت لدى املوؤ�س�سات والهيئات العاملة يف   وبالنظر اإىل املتطلبات التي ا�ستجدَّ
كل ال�سناعات تقريباً، اأ�سبح من ال�سروري بالن�سبة لها اإيالء اهتمام كبري 
�سيربانية  لهجمات  عر�سة  باتت  بعدما  الرقمية،  الب�سمات  لتكنولوجيا 

متنامية اأكر تعقيداً وخطورة. 
اأمن  تخ�س�س  املعلومات،  تقنية  يف  العلوم  "ماج�ستري  برنامج  ويت�سدى 
�سبكات املعلومات" لهذه التهديدات امللحة من خالل تطوير خرباء فنيني 
موؤهلني تاأهياًل عالياً ومزودين باملهارات واخلربات الالزمة ملعاجلة اأمن 

اأنظمة املعلومات وكذلك البيانات وال�سبكات والبنية التحتية املتعلقة بها.
يف  مواقعهم  �سيجدون  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  خريجي  اإن  مارينغتون  د.  وق���ال 
املنا�سب  من  متنوعة  جمموعة  يف  الكمبيوتر  لأم��ن  كخرباء  العمل  �سوق 
رف��ي��ع��ة امل�����س��ت��وى يف م��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����س، م��ث��ل "مدير 
اأمن  و"م�ست�سار  املعلومات"،  �سبكات  اأم��ن  "اخت�سا�سي  املعلومات"،  اأم��ن 
املعلومات"، وخا�سة يف جمال اخلدمات القائمة على الإنرتنت، واملوؤ�س�سات 
املالية، و�سركات مراجعة وا�ست�سارات اأمن املعلومات، واملوؤ�س�سات احلكومية 
املخولة  واجلهات  والق�ساء  الدفاع  وزارت��ي  مثل  القومي،  بالأمن  املعنية 

باإنفاذ القانون.
�سبكات  اأم���ن  امل��ع��ل��وم��ات،  تقنية  يف  ال��ع��ل��وم  "ماج�ستري  ب��رن��ام��ج  وي��ح��ظ��ى 
املعلومات" بالعتماد حملياً من ِقَبل وزارة التعليم العايل يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة، ودولياً من ِقَبل مفو�سية الوليات الو�سطى للتعليم العايل 
التعليم  اإىل جانب الع��رتاف بها يف هيئات  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات 

العايل والتوظيف يف القطاعني اخلا�س والعام على م�ستوى العامل.
واأو�سح مارينغتون اأن ت�سميم الربنامج وتدري�سه يتم ب�سكل م�سرتك بني 
بدوام  ويعملون  الدكتوراه  على  حا�سلني  بالكلية  التدري�س  بهيئة  اأع�ساء 
كامل ويحظون بر�سيد بحثي كبري من جهة، وكذلك خرباء متمر�سني يف 
�سناعة الأمن من ذوي الدراية يف الفح�س اجلنائي ال�سيرباين، ويجمعون 
بني الأ�سا�س النظري الغني واحلنكة املختربية القوية، والقدرة على نقل 
العمل  �سوق  يف  بها  لال�ستفادة  للخريجني  وامليدانية  العملية  مهاراتهم 

الذي ي�سهد تناف�سية عالية تزداد ا�سطراماً وتعقيداً يوماً بعد يوم. 
اأن تدري�س الربنامج يتم بو�سائل تعليم تقنية متقدمة، جتمع  اإىل  واأ�سار 
بني اأف�سل الأجهزة والربجميات لتزويد اخلريجني بخربة عملية مبا�سرة 

يف ا�ستخدام الأدوات والتقنيات الرائدة يف �سناعة الأمن ال�سيرباين.
يف  معتمدة  �ساعة   36  / �ساعة   12 بنظام  للدار�سني  ال��ربن��ام��ج  م  وُي��ق��دَّ
ف�سول م�سائية على مدى 24 �سهراً يف كال حرمي جامعة زايد باأبوظبي 
ودبي. والقبول مفتوح للراغبني من الذكور والإناث من جميع اجلن�سيات 
العاملني حالياً يف تكنولوجيا املعلومات واملجالت ذات ال�سلة.  وخ�سو�ساً 
الذين  امل��ر���س��ح��ني  اأف�����س��ل  ا�ستقطاب  اإىل  التقني  الب��ت��ك��ار  كلية  وت�سعى 
اإجراء  ت�سمل  اختيار  عملية  خ��الل  من  عالية  اأكادميية  مبكانة  يتمتعون 

مقابلة اإلزامية ب�ساأن القبول يف الربنامج.
الدرا�سات  تلتزم مب�ساعدة طلبة  زايد  اأن جامعة  اإىل  مارينغتون  د.  ولفت 
م��ن خ���الل توفري  ال��ربن��ام��ج  ب��ه��ذا  ال��درا���س��ة  تكاليف  ع��ل��ى حت��م��ل  العليا 
الدرا�سية  املنح  ت�سمل �سناديق  املايل  الدعم  وا�سعة من خيارات  جمموعة 
الدرا�سية  واملنح  الأكادميية  واجلدارة  والت�سالت،  املعلومات  لتكنولوجيا 

للخريجني، ف�ساًل عن م�ساعدات التدري�س ال�سخية للدرا�سات العليا.



ت�أجيج النفع�لت
الر�ساعة  اأث��ن��اء  الأوك�سيتو�سني  م�ستويات  زي���ادة  ُرب��ط��ت 
ب�سرا�سة،  وحمايته  بطفلك  التفاخر  اإىل  ميلك  برت�سيخ 

حتى اأن �سلوكك قد ي�سبح عدائياً اأحياناً.

حت�صني النوم
اأثناء  طفلك  من  اأ���س��رع  بوترية  تنامني  اأن��ك  لحظِت  اإذا 

الر�ساعة، يتعّلق ال�سبب بهرمون الربولكتني. �سي�ساعدك 
ال��راح��ة. ت�سري  اإ���س��ايف م��ن  اأخ��ذ ق�سط  ه��ذا الو�سع على 
تر�سع طفلها  التي  امل��راأة  اأن  اإىل  املجال  ه��ذا  البحوث يف 
تنام خلم�س واأربعني دقيقة اإ�سافية يف الليلة مقارنًة بالأم 
التي ل تر�سع طفلها، كذلك ل ت�سعر بامل�ستوى نف�سه من 

التعب.

تقوية الدم�غ
الإ�سابة  خطر  وتخفف  ال��دم��اغ  خاليا  الر�ساعة  حتمي 
لأنها  احل��ي��اة  م��ن  الأل��زه��امي��ر يف مرحلة لحقة  مبر�س 

حت�ّسن احل�سا�سية جتاه الأن�سولني داخل اجل�سم.

دقة يف اإنت�ج احلليب
لكنه  متوا�سل  ب�سكل  احلليب  اجل�سم  ُي�َسّنع  البداية،  يف 
قد  لكن  احل��اج��ة!  عند  احلليب  ي��ف��رز  اأن  �سريعاً  يتعّلم 
ي�����س��ط��رب ال��و���س��ع ح���ني ي���ف���ّوت ال��ط��ف��ل وج��ب��ت��ه واأثناء 
يف  الأوك�سيتو�سني  يطلق  اجل�سم  لأن  اجلن�سية  العالقة 

هذه الأوقات املحددة.

ت�صّيق الرحم
قوة  ت���زداد  لكنها  ال���ولدة  بعد  بانقبا�سات  الن�ساء  ت�سعر 
اإنتاج  ت��ع��زز  كونها  الر�ساعة  ب�سبب  الأوىل  الأ���س��اب��ي��ع  يف 
الأمل،  زاد  كلما  لكن  الأمل.  ي�سبب  ال��ذي  الأوك�سيتو�سني 
يعود الرحم اإىل حجمه الطبيعي يف وقت اأ�سرع و�ستتمكنني 

حينها من ا�ستعادة ج�سم ما قبل الولدة.

حم�ية املف��صل
الأق��ل على مر  على  �سهراً   12 اأر�سعت طفلك ط��وال  اإذا 
املفا�سل  بالتهاب  اإ�سابتك  اح��ت��م��ال  �سيرتاجع  ح��ي��ات��ك، 
الروماتويدي بن�سبة %20. وكلما اأَطْلِت مدة الر�ساعة، 

يرتاجع اخلطر بدرجة اإ�سافية.

تراجع خطر �صرط�ن الثدي
قبل  ال��ث��دي  ب�سرطان  الإ���س��اب��ة  خطر  الر�ساعة  تخفف 

اأ�سابيع  انقطاع الطمث، حتى لو اقت�سرت الر�ساعة على 
قليلة.

تكبر الثديني
اأ�سعاف  بثالثة  زاد  قد  ثدييك  حجم  يكون  تلدين،  حني 
الطفل  يتمكن  كي  داكنتني  وت�سبحان  احللمتان  وت��ربز 
اأن  ُيفرت�س  الر�ساعة،  توقفني  لكن حني  ر�سدهما.  من 

ي�ستعيدا حجمهما الطبيعي.

فقدان الوزن الزائد
النتيجة  تتوقف  لكن  ال��وزن  فقدان  الر�ساعة  ُت�سّهل  قد 
على كمية الطعام التي ت�ستهلكينها. يتطلب اإنتاج كل األف 

تزيدي  اأن  يجب  ح��راري��ة.  �سعرة  األ��ف  احلليب  من  ليرت 
اإنتاج احلليب  امل�ستهلكة قلياًل كي تعززي  ال�سعرات  ن�سبة 
يف ج�سمك. اإذا كان اأكلك طبيعياً، �ستتخل�سني من خمزون 

الدهون كونك حترقني ال�سعرات لإفراز احلليب.

و�صعية الر�ص�عة
متيلني  قد  الر�ساعة.  اأثناء  ظهرك  و�سعية  تتجاهلي  ل 
الو�سعية  ه��ذه  تزيد  ق��د  لكن  الأم���ام  نحو  الن��ح��ن��اء  اإىل 

الأمل يف ظهرك.
 احر�سي على اجللو�س بو�سعية م�ستقيمة قدر الإمكان. 
تنحني  اأن  ب��دل  منك  الطفل  لتقريب  و���س��ادة  ا�ستعملي 

نحوه.

بعد  ما  واكتئاب  العابر  الإحباط  بني  البع�س  يخلط  هل   •
الولدة؟

لو�سف  ب�سكل خاطئ  الإحباط  ُي�ستعَمل م�سطلح  اأن  - ميكن 
املراأة  اأن  �سحيح  اجلديدة.  الأم  تنتاب  التي  املختلطة  امل�ساعر 
م�سكلة  الإح��ب��اط  لكّن  احلالتني،  يف  نف�سي  با�سطراب  ت�سعر 
فيزيولوجية يف املقام الأول بينما يحمل اكتئاب ما بعد الولدة 

طابعاً َمَر�سياً.
اآثار  ال��ولدة ويرتافق مع  اأي��ام من  يبداأ الإح��ب��اط بعد ب�سعة 
هرمونية قوية تزيد ح�سا�سية املراأة. يف املقابل، يظهر الكتئاب 
اأو حتى  اأ�سهر  اأو  وي��دوم لأ�سابيع  اأ�سهر،  اأو  اأ�سابيع  بعد ب�سعة 
يرتبط  للغاية.  ح��ادة  احلالة  هذه  يف  امل�سكلة  تكون  �سنوات... 
امل�ستقبلية،  وبامل�سوؤوليات  اجلديد  امل��ول��ود  بو�سول  الإح��ب��اط 

بينما يتعّلق الكتئاب باملا�سي ويتطّلب الت�سالح معه.

الإحب�ط الع�بر
الولدة؟ بعد  العابر  لالإحباط  دقيق  تعريف  من  • هل 

تقريباً  اأي��ام  بعد ثالثة  الطفل.  ب��ولدة  الإحباط  يرتبط هذا 
على الإجناب، ترتاجع الهرمونات فجاأًة يف ج�سم املراأة ويرتفع 
يف الفرتة نف�سها م�ستوى هرمونات اأخرى. كما يح�سل يف اأي 
مرحلة هرمونية قوية، ت�سبح املراأة اأكر عر�سة لال�سطرابات 

العاطفية واملزاجية، وقد حت�سل اأحياناً تقلبات جذرية.
الولدة؟ بعد  بالتعب  الإحباط  يرتبط  • هل 

- هذا �سحيح! ي�سهل اأن ت�سطرب املراأة ب�سبب التعب ال�سديد 
الذي ي�سيبها يف الأيام الأوىل التي تلي الولدة وتاأتي عوامل 
اأخرى لتعزز ح�سا�سيتها يف هذه الفرتة. ميكن تف�سري امل�سكلة 
باأ�سباب ج�سدية: فراغ البطن، ليونة الأن�سجة، اأوجاع مرتبطة 
اأن  ميكن  اأو  اجل������راح...(.  ملقط  ا�ستعمال  )ن���زف،  ب��ال��ولدة 
تتاأثر احلالة بقلة النوم منذ ولدة الطفل اأو باإيقاع الر�ساعة 
بع�س  اأي�ساً  ي��ربز  املكثفة...  الأق���ارب  وب��زي��ارات  به  والعتناء 
الأم  �سفة  واكت�ساب  ال���ذات  اكت�ساف  مثل  النف�سية  ال��ع��وام��ل 

واإدراك حجم امل�سوؤوليات املرتقبة خالل ال�سنوات املقبلة...
الن�ساء؟\ جميع  ي�سيب  • هل 

- اإنها مرحلة بيولوجية �سائعة ولكنها لي�ست حتمية لأن لكل 
عن  خمتلفة  تكيفية  ب��ق��درة  وتتمّتع  اخل��ا���س  تاريخها  ام���راأة 
غريها. ُي�ساب بع�س الن�ساء بنوبة اإحباط خالل ب�سع �ساعات، 
اإحباط  ي�سيبهن  اأن  ميكن  اأو  م��ربر  غ��ري  ب��ح��زن  ي�سعرن  اأو 

�سامت لأيام متالحقة.
بعد  الإح���ب���اط  ن��وب��ات  م��ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  م��ق��ارب��ة  اأف�����س��ل  • م��ا 

الولدة؟
- يجب اأن تتذّكر الأم يف البداية اأن حالتها �سائعة وعابرة. من 
الطبيعي اأن ت�سطرب حني تفكر باأنها اأجنبت كائناً جديداً يف 
على  موؤ�سراً  عاطفي  تعبري  اأب�سط  تعترب  اأن  وي�سهل  ال��ع��امل، 

الإحباط نظراً اإىل تو�ّسع النقا�س حول هذا املو�سوع راهناً.
باحلزن؟ �سعرت  اإذا  و�سعها  عن  الأم  تتكلم  اأن  يجب  • هل 

باأ�سخا�س  حماطة  اجل��دي��دة  الأم  تكون  اأن  ال�����س��روري  م��ن   -
مقربني منها. ميكن اأن يدعوها �سخ�س موثوق به اإىل التكلم 
اأمهات  م��ع  ت��ت��ح��اور  اأن  ميكنها  اأو  يزعجها،  ال���ذي  ب��امل��و���س��وع 
اأخريات، اأو تت�سل يف امل�ساء ب�سخ�س ترتاح له لإخباره بو�سعها. 
لكن ل بد من توخي احل��ذر لأن الإحباط قد ي�سبح قوياً يف 
اأن تقابل طبيباً  اإذا كانت الأم وحيدة، ميكنها  بع�س احلالت. 
اأن يّطلع الأب على و�سع زوجته لأنه  نف�سياً. ومن ال�سروري 

اأف�سل �سخ�س قادر على دعمها.

اكتئ�ب م� بعد الولدة
الولدة؟ بعد  ما  اكتئاب  تطبع  التي  ال�سفات  • ما 

- حتمل هذه احلالة طابعاً َمَر�سياً وترتبط على وجه التحديد 
بدخول طفل جديد اإىل حياة امل��راأة. يف هذه احلالة، ل تتعلق 
ال�سدمة  بقوة  بل  ج�سمها  يف  الهرمونات  با�سطراب  امل�سكلة 
تاأثريها  وم��دى  والتاريخية  والنف�سية  واجل�سدية  العاطفية 
يف يومياتها طوال اأيام واأ�سابيع واأ�سهر طويلة. يف النهاية، قد 

يخرج الو�سع عن ال�سيطرة.
حاداً؟ نف�سياً  ا�سطراباً  الأم  تعي�س  • هل 

العامل  اإىل  وجلبه  وحمله  طفل  اإجن���اب  يف  ال��رغ��ب��ة  ت�سّكل   -
وتلبية حاجاته اجل�سدية والعاطفية جتربة قوية جداً لدرجة 
هذه  وت�سيب  ال��ق��دمي��ة،  العائلية  ال��ذك��ري��ات  جت���ّدد  ق��د  اأن��ه��ا 
احلالة الأم والأب على حد �سواء. تتذّكر املراأة يف هذه الفرتة 
م�ستوى العطف الذي تلّقته يف طفولتها وحجم الأمان املادي 
والنف�سي الذي متتعت به يف املا�سي. قد تغرق املراأة التي ت�سعر 
بتعب �سديد يف حالة من الكتئاب بوترية تدريجية، تظهر بعد 
اأ�سابيع اأو اأ�سهر من موعد الولدة. ي�ستّق هذا ال�سطراب من 
اإىل احلا�سر تدريجاً ول يقت�سر على  البعيد ويت�سّلل  املا�سي 
اأ�سهر عند ت�سخي�س  اأي��ام، ولكن ميكن معاجلته خالل  ب�سعة 

احلالة بدقة ومتابعتها بال�سكل املنا�سب.
�سواهّن؟ دون  الن�ساء  بع�س  الكتئاب  هذا  ي�سيب  • ملاذا 

تراجع  ع��ن  عموماً  يك�سف  ب��ل  ع�سوائياً  الكتئاب  يظهر  ل   -
�سعبة  لتجارب  نتيجة  ب��الآخ��ري��ن  الثقة  وق��ل��ة  ال���ذات  تقدير 
ميل  يف  امل�سكلة  تكمن  ال��ن��ا���س.  م��ع  ال��ع��الق��ات  م�ستوى  ع��ل��ى 
والإغفال عما ي�سيبها.  اإنكار ال�سطراب  اإىل  بالأم  املحيطني 
دوامة  الأم يف  تدخل  ما  و�سرعان  تلقائياً  الو�سع  يرت�ّسخ هذا 
لمتناهية لأنها ل جتد اأي خمرج منا�سب. يوؤدي زوجها ووالد 
طفلها دوراً حمورياً يف هذا املجال، فيقّدم لها امل�ساعدة اأو يزيد 

و�سعها �سوءاً.
حتذيرية؟ موؤ�سرات  من  • هل 

- ي�سعب التاأكد من اكتئاب ما بعد الولدة لأن الأم تخفي ما 
اأقرب  �سيما  الآخرين عليها، ل  اأحكام  من  تعي�سه غالباً خوفاً 
النا�س اإليها اأو الأمهات الأخريات يف حياتها. كذلك تخاف من 
ت�سويه �سورة )الأم ال�ساحلة( التي ين�سبها اإليها املجتمع من 
حولها. قد جتد �سعوبة يف اإن�ساء رابط مع طفلها ول ي�سهل اأن 
تتحّمل هذا الو�سع. لذا قد يتحّول لقاوؤها اليومي مع طفلها 
اإىل حمنة حقيقية فت�سعر باأنها اأم غري كفوءة وتعجز عن النوم 

ب�سبب اأفكار �سلبية جتتاحها من دون اأن جتد حاًل منا�سباً.
اإذا  اإل  يّت�سح  ول  تدريجاً  حياتها  اإىل  الكتئاب  يت�سلل  هكذا 
ال�سلبية  وعواطفها  وانزعاجها  معاناتها  عن  التعبري  ق��ررت 

ووحدتها وعجزها عن تلبية حاجات الطفل وحدها.
ومقلقاً  مفاجئاً  ال�سطراب  �سيبدو  بالكامل،  الأم  تنهار  حني 
جداً بالن�سبة اإىل املحيطني بها، لكن �سيتح�ّسن الو�سع يف هذه 
و�سعها  على  وا�سحة  م��وؤ���س��رات  تبدي  ب���داأت  الأم  لأن  ال��ف��رتة 
ال�سعب، من ثم ميكنها اأن تتلقى امل�ساعدة من املقربني منها. 
اإنها اأول خطوة على طريق التعايف. يزداد الو�سع تعقيداً حني 
اأو  اأو دعم  اأي رعاية  تتلقى  ال�سمت ول  التزام  الأم على  ت�سّر 
هذه  تختفي  ل  وامل��رع��ب��ة.  ال�سيئة  ب��اأف��ك��اره��ا  وتتم�سك  ع��الج 

امل�سكلة من تلقاء نف�سها مع مرور الوقت.
الطفل؟ على  تداعيات  من  • هل 

- تنعك�س معاناة الأم على طفلها والعك�س �سحيح. ل ي�ستطيع 
املولود اجلديد اأن ي�ستعمل الكلمات للتعبري عن و�سعه ويّتكل 
طبعاً على قرارات الرا�سدين من حوله. تبداأ حياته العاطفية 
يف هذه املرحلة وقد ت�سّكل الأ�سابيع والأ�سهر الأوىل من حياته 
ه�سمية  باأمرا�س  ي�ساب  وق��د  نظره  يف  موؤملاً  م�ستمراً  و�سعاً 
وجلدية. ميكن اأن تكون هذه احلالت حميدة يف البداية، لكنها 

الطفل ويبكي  الوقت في�سطرب نوم  ت�سبح مزمنة مع مرور 
با�ستمرار للتعبري عن انزعاجه اأو يغرق يف وحدة موؤملة وي�سعر 

باأنه مرتوك.
اإذ ما  يتكّيف كل طفل مع و�سعه بطريقة خمتلفة عن غريه، 
حياة  يف  امل�ستجدة  ال��ظ��روف  مع  للتاأقلم  م��وّح��دة  طريقة  من 
ي�سهل  ولكن  بطبيعته،  )م���رن(  الطفل  اأن  �سحيح  الأط��ف��ال. 
اأن يخرتقه هذا العنف النف�سي املوؤمل. لذا ل بد من معاجلة 

اكتئاب ما بعد الولدة من وجهة نظر الأم والطفل معاً.
كانت  اإذا  طفلها  اإر���س��اع  ع��ن  الأم  تتوقف  اأن  يجب  ه��ل   •

م�سابة باكتئاب ما بعد الولدة؟
يكون  لكن  للطفل،  ال�سروري  الغذاء  على  احلليب  يحتوي   -

الغذاء العاطفي بالغ الأهمية اأي�ساً وي�سمل النظرات والأ�سوات 
والنوايا ونوعية الهتمام والتوا�سل الروحي. يقال اإن الطفل 
يتغذى من احلب اأكر من احلليب، لكن يبقى الأخري اأ�سا�سياً 

طبعاً.
يتناوله  الذي  الطبيعي  اأن مذاق احلليب  املعروف  كذلك من 
الطفل يتغرّي بح�سب نوعية الأغذية التي تاأكلها الأم وبح�سب 
فاعلة  طريقة  الر�ساعة  تكون  اأن  ميكن  لذا  اأي�ساً.  عواطفها 
الرابط  على  واحل��ف��اظ  وطفلها  الأم  ب��ني  ال��ع��الق��ة  لرت�سيخ 
ثمن.  باأي  اإلزامية  لي�ست  الر�ساعة  لكن  بينهما.  البيولوجي 
ينا�سبها وم��ا تريده  م��ا  الأم  اأن حت���ّدد  الأف�����س��ل  م��ن  ع��م��وم��اً، 

لطفلها.

�شحةوتغذية
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ل �صك يف اأن الأمومة جتربة 
�صعيدة، لكن ميّر معظم الأمه�ت 
بعد  الإحييبيي�ط  ميين  بلحظ�ت 
الإجنييي�ب. مع ذلييك ل بييّد من 
الع�بر  الإحب�ط  بني  التمييز 
واكتئ�ب م� بعد الولدة. فيم� 

يلي اآراء اخلرباء...

�صحيح اأن الر�ص�عة ت�صمن راحة طفلك و�صع�دته، لكنه� تنعك�ص ب�صكل مده�ص على ج�صمك 
اأي�صً�، فتح�صن نومك وتقوي دم�غك وت�ص�هم يف خ�ص�رة الكيلوغرام�ت الزائدة.

الر�شاعة الطبيعية.. حت�شن نومك وتقوي دماغك

كيف تعرفني اأنك م�شابة باكتئاب ما بعد الولدة؟
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العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                       اىل املدعي عليه/ �سامل الريامي للخدمات الفنية - �س ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها  جل�سة 2017/12/7 ال�ساعة 8.30  

من  لديكم  م��ا  تقدميا  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور  املحكمة  وكلفتكم 
اىل  بال�سافة  الق��ل  على  اي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

الر�سوم وامل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
 8049/2017/13
 8050/2017/13
 8051/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
مر�سد مياه رجب علي 

حممد �سجيب الدين حممد �ساه عامل 
ر�ساء الكرمي خوكن عبداملنان 

مبلغ املطالبة
42052  درهم +  تذكرة العودة
39865  درهم +  تذكرة العودة
53014  درهم +  تذكرة العودة

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/288 عقاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- حممد ا�سماعيل مريزا اآل رحمة  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/8/24  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود بالزام املدعي عليه حممد ا�سماعيل مريزا 
اآل رحمة بان يوؤدي للمدعي بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود مبلغ وقدره 
و�سبعني  و�سبعة  وت�سعمائة  ال��ف  وثمانني  وخم�سة  ومائة  )مليون  دره��م   1.185.977.72
درهما واثنني و�سبعني فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 7.65% �سنويا من تاريخ املطالبة 
الق�سائية احلا�سل يف 2017/4/30 وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر
                         يف الطعن   2017/778  طعن جتاري   

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/ ايون 5 انترييورز وميثله / احمد علي حممد من�سور الزيودي   
 باعالن املطعون �سده/1- معتوق ارت اند ديزاين منطقة حرة - ذ م م  - 

جمهول حمل القامة.
نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم 
احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة 

�سدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3468  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �سخر للدعاية والعالن 2- �سباح ح�سن جا�سم الالمي  جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ موؤ�س�سة كيويك برودك�سن م م ح ممثلة مبديرها/ م�سر 
-  قد  الزرعوين  كيخوه  اأم��ني عبدالرحيم  / عبداهلل  ابوفا�سه وميثله  ربه  عبد  حممد 
بالت�سامن  مببلغ وقدره  املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك 
رفع  ت��اري��خ  م��ن  وال��ف��ائ��دة %12  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   105000(
الدعوى وحتى ال�سداد التام   وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/11/26   ال�ساعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2016/61  ا�شتئناف تظلم عقاري    
احمد   -2 العميمي  �سيف  خمي�س  حا�سر  ���س��ده/1-  امل�ستاأنف  اىل 
ع��ب��دال��رازق م��اخ��وذ  جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف / 
احلكم  ا�ستاأنف  قد   - ال�سريف  عبدالرحمن  عبدالواحد  عبدالقادر 
ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/58 تظلم عقاري - وحددت لها جل�سه 
يوم الربعاء   املوافق 2017/12/20  ال�ساعة 17.30 م�ساءا  بالقاعة 
قانونيا  او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch1.B.7 رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/214  ا�شتئناف عقاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- املا�س اخلليج للو�ساطة العقارية 2- اك�سون 
امل�ستاأنف /  ديفليومبنت - �س م ح  جمهويل حمل القامة مبا ان 
�سيد ابراهيم علوي -  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
رقم : 2016/194 عقاري كلي بتاريخ 2017/5/1 وحددت لها جل�سه 
يوم اخلمي�س  املوافق 2017/11/23  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2178   تنفيذ جتاري  
باندى  راجيف   -2 م  م  ذ  �س   - للتكنولوجيا  بل�س  باركود  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
 - للتكنولوجيا  بل�س  باركود  ملديونية  �سامن  كفيل  ب�سفته  باندي  �سوريندرا 
اأبوظبي  التنفيذ/م�سرف  ان طالب  القامة مبا  م  - جمهويل حمل  م  ذ  �س 
ال�سالمي - وميثله / حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن والتكافل بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )908889.79( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/4450   تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سركة ال�سعفار للنقل واملقاولت - ذ م م 2- جي ا�س جي 
التنفيذ/  ان طالب  م م جمهويل حمل القامة مبا  ذ  اند�سرتيز - �س  ميتال 
���س��امل عبداهلل  ���س��امل علي   / اح��م��د ح��م��دي وميثله  اح��م��د م�سطفى حم��م��ود 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  النعيمي -  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )214428( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  ر�سوم خلزينة  درهم  اىل مبلغ 10646  بال�سافة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/1/8115    
املنذرة : مى للعقارات - �س ذ م م 

املنذر اليها : �سركة جنمة اجلنوب لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - ذ م م 
تنبه املنذرة على املنذر اليها بالتايل :-

اول :- ب�سرورة �سداد )12.534/ درهم م�ستحق حتى تاريخ 2017/10/30 بال�سافة اىل ما ي�ستجد من 
القيمة اليجارية وذلك حتى تاريخ الخالء الفعلي للعني املوؤجرة 

ثانيا : اأخالء مكتب رقم )103( من بناية فريج املرر املقامة على قطعة الر�س رقم )117-648( املرر - دبي 
وت�سليمه للمنذرة خاليا من العيوب وال�سواغل وال�سخا�س وذلك باحلالة التي كان عليها وقت ال�ستالم 
وذلك خالل املدة املحدودة بهذا النذار .  وذلك خالل ثالثون يوما تبداأ من تاريخ اإعالنكم بهذا النذار 
وال �سوف ت�سطر املنذرة لتخاذ كافة الجراءات القانونية الالزمة ل�سرتداد حقوقها طرفكم مبا يف ذلك 
املطالبة بال�سداد والخالء مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف الق�سائية وذلك مع حفظ كافة حقوق 

املنذرة الخرى جتاه املنذر اليها. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
تقدمت املواطنة/ جمعه �سالح اأحمد احلارثي  بطلب اىل حمكمة 
اأبوظبي البتدائية- ق�سم التوثيقات بتغيري ا�سمها من )جمعه( 
املذكور  الق�سم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن   - اىل)امل( 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر العالن .
عواطف ال�شريف   - كاتب عدل 

القا�شي / �شلطان حممد خمي�س الكعبي 

قا�شي تركات الدائرة الثالثة 

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

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/21 ا�شتئناف تظلم عقاري 
ون  يف  ب��ي  ا���س  انف�ستمنتز  دي  ب��ي  ج��ي  �سركة   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
ليمتد  جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /�سركة انظمة اأرجو - م 
م ح وميثله / ب�سار عبداهلل علي ابراهيم امل�سايبة -  قد ا�ستاأنف   احلكم 
يوم  جل�سه  لها  وح��ددت  عقاري   تظلم   2017/20 رقم  بالدعوى  ال�سادر 
رقم  ب��ال��ق��اع��ة  م�����س��اءا   ال�����س��اع��ة 17.30  امل��واف��ق 2017/12/20   الرب���ع���اء 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3092  جتاري جزئي              
ان  الق��ام��ة مبا  م م  جمهول حمل  ذ  - �س  لل�سحن  املدعي عليه / 1- فجاج  اىل 
عبداهلل  عبدالوهاب  علي  ع��ب��داهلل   / وميثله  املن�سور  ال���رزاق  عبد  ان�س  امل��دع��ي/ 
عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�سويدي 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   64500( وق��دره  والت�سامن  مببلغ  بالتكافل 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة 
يوم الربعاء  املوافق  2017/12/6   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1147   جتاري كلي               

- موؤ�س�سة فردية  جمهول  بال�س  �سقرة  ابو  املدخل /1- مطعم ومقهي  اىل اخل�سم 
حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك م�سر - فرع دبي وميثله / بدر حممد علي القرق 
-  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  �سم ملف النزاع رقم 2017/449 احلكم بالزام 
درهم(   2.053.154.83( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدوا  بان  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي 
مع عائد تاأخري )1%( �سهريا والفائدة القانونية )12%( �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق 
وحتى ال�سداد التام ، والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة 
لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة    2017/12/14 املوافق   اخلمي�س   يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1296  جتاري كلي               

حمل  جمهويل  فرن�سا   بنك  بلوم   -2 ليمتد  �سيفيو  �سيفيلد   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ �سركة اوبتيمم فاوندي�سن - �س ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها  الزام املدعي عليهما بالتكافل والت�سامن فيما بينهما بان ي�سددا للمدعية 
مبلغ وقدره )180.000 درهم ( )مائة وثمانون الف درهم( وبرد واإعادة اأ�سل ال�سمان 
تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(   670.000( بقيمة  الغائه  او  البنكي 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامهما  والفعلي  التام  ال�سداد  ولغاية  املطالبة 
امل��ح��ام��اة.   وح��ددت لها جل�سة ي��وم الرب��ع��اء  امل��واف��ق  2017/12/6 ال�ساعة 9.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل )علما باأنه مت اعادة الدعوى للمرافعة للنظر يف طلب الإغفال(. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3040   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سركة دبي ارك للم�سخات - ذ م م  2- حممود ذياب نافع ابو 
غزالة  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ال�سفوة للتقنية - �سركة 
  - الزرعوين  ا�سماعيل حممد عبداهلل  ذات م�سوؤولية حم��دودة وميثله / علي 
املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
به وقدره )152352( درهم بالت�سامن  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3017   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- ح�سام احمد ح�سني الزير  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/دانة الفاق للتجارة العامة - �س ذ م م وميثله / 
ب�سار عبداهلل علي ابراهيم امل�سايبة - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )163363( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11141  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى دندنة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/اجني نبيل فايز خليل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   25200( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB178383882AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
فاأنت  لذا   ch1.A.5 بالقاعة  08.30 �س  ال�ساعة  املوافق 2017/11/22  الربعاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/11315  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-النوبي ل�سناعة الثاث �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  جوبتا  كومار  /�سايلي�س  املدعي  ان 
درهم(   2000( وتذكرة عودة مببلغ  دره��م(   10.208( وقدرها  مب�ستحقات عمالية 
لها  وح���ددت    MB178541188AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.1 جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/12/6 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2016/7980  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- ماركي للتجارة العامة ���س.م.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/3/27  يف الدعوى املذكورة اعاله 
درهم   )36853( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  بالزام  بورياح  ل�سالح/�سهام 
وتذكرة العودة اىل موطنها او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحقت بخدمة 
�ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعية من ن�سيبها فيها 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/5977  عمايل  جزئي 
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  الفنية  لالعمال  اجلر�سه  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/10/9 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/حممد ال�سيد م�سعد �سلبي حممدين بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي 
مبلغ )15382( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ 
قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمته باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي 
قابال  . حكما مبثابة احل�سوري  ذلك من طلبات  ما عدا  ورف�ست  فيها  ن�سيبها  من 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8422  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-واجد �ستار للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /ح�سرت علي ا�سرف الدين عبد احلميد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   19800( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB176453175AE  وحددت لها 
 ch1.A.5:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �س  املوافق 2017/12/7  جل�سة يوم اخلمي�س 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9925  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة فيبينا لالن�ساءات ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  يو�سف  املدعي /حممد من�سور عامل حممد 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   16731( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB177806445AE  وحددت لها 
جل�سة يوم الحد املوافق 2017/11/26 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8964  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى جام جم جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/احمد جاويد علي ح�سني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   40100( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت    mb176798539ae:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف 
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2017/12/5 املوافق  الثالثاء 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�سور 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4693  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- منجم الذهب لالعمال الفنية ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد حيات خان اليا�س خان قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة بال�سافة  التنفيذ  وقدره )8940( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )867( مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 20 % انخفا�شا يف جتارة 
اأبوظبي من التبغ خالل 9 اأ�شهر

•• اأبوظبي -وام: 

امل�سنعة منه تراجعا  وامل��واد  التبغ اخلام  اأبوظبي من  اإم��ارة  �سهدت جتارة 
بن�سبة %20 تقريبا خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من العام اجلاري وذلك 
ح�سب الأرقام ال�سادرة عن مركز اأبوظبي لالإح�ساء واخلا�سة بحركة جتارة 
ال�سلع غري النفطية لالإمارة. وارتفعت وترية النخفا�س امل�سجل يف جتارة 
لل�سريبة  الدولة  �سبقت تطبيق  التي  الفرتة  ال�سلع خالل  النوع من  هذا 
النتقائية والتي �سملت بالإ�سافة اىل التبغ وم�ستقاته وم�سروبات الطاقة 
. التوايل  على  و امل�سروبات الغازية بن�سب تراوحت بني %100 و 50% 

الدولة قبل  التبغ يف  انخفا�س جتارة  اإن  التجزئة  وقال عاملون يف قطاع 
لتقلي�س  اجلملة  جت��ار  دف��ع  النتقائية  ال�سريبة  تطبيق  م��وع��د  ح��ل��ول 
تعامالتهم يف هذا النوع من ال�سلع وذلك حت�سبا لنخفا�س الطلب عليها 

وهو الأمر الذي حدث فعال اعتبارا من �سهر اكتوبر املا�سي.
املركز  اأ�سدرها  التي  امل�ستهلك  لأ�سعار  ال�سهرية  القيا�سية  الأرق��ام  وح�سب 
�سهر  خ���الل   107.4 م��ن  ال��ت��ب��غ  ملجموعة  القيا�سي  ال��رق��م  ارت��ف��ع  ف��ق��د 
202.8 يف �سهر اكتوبر وهو ال�سهر الذي بداأت فيه  �سبتمرب املا�سي اإىل 
مركز  اأرق��ام  اأظهرت  فقد  وتف�سيال  النتقائية.  ال�سريبة  تطبيق  الدولة 
الإح�ساء انخفا�س قيمة جتارة التبغ اإىل345.7 مليون درهم يف الفرتة 
من يناير اإىل نهاية �سهر �سبتمرب املا�سي وذلك مقارنة مع 413 مليون 
درهم يف الفرتة نف�سها من العام 2016. وتك�سف هذه الأرقام تراجع قيمة 
345 مليون درهم يف  جتارة اعادة ت�سدير التبغ وامل��واد امل�سنعة منه اإىل 
ماليني  نهاية الأ�سهر الت�سعة الأوىل من العام اجلاري مقارنة مع 404 
درهم خالل الفرتة ذاتها من العام 2016. وانخف�ست قيمة واردات امارة 
اإىل  يناير  الفرتة من  دره��م يف  3 ماليني  اإىل  ال�سلعة  ه��ذه  اأبوظبي من 
 ..  2016 العام  8.5 مليون درهم يف  املا�سيني مقارنة مع نحو  �سبتمرب 

وعلى �سعيد ال�سادرات كان املبلغ امل�سجل منخف�سا للغاية.

»اإمباور« توؤكد على دور تربيد املناطق 
يف دفع عجلة التحول يف الإمارات

•• دبي-وام: 

اأكد اأحمد بن �سعفار الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة الإمارات لأنظمة التربيد 
املركزي “اإمباور” وامل�ست�سار اخلا�س لربنامج الأمم املتحدة للبيئة ملبادرة 
لتربيد  الكبرية  امل�ساهمة  امل��دن احلديثة” اأن  املناطق يف  تربيد  “تطوير 
ميكنها  املناطق  تربيد  طاقة  ا�ستهالك  لكفاءة  العاملية  املبادرة  يف  املناطق 
اإذا ما  اأه��داف دولة الإم��ارات يف جمال التحول  اأن تدعم جانباً كبريا من 
مت اإدراج تربيد املناطق بدءاً من مرحلة التخطيط مل�ساريع تطوير البنية 
التحتية.  جاء ذلك يف ت�سريح له عقب اإ�سدار املنتدى القت�سادي العاملي 
التي  العاملية  املعارف  التحول وهي جمموعة رقمية من  ل�خرائط  الأخري 

ت�ستمل على العوامل الأ�سا�سية لدفع عجلة التحول يف دولة الإمارات.
وتعترب ال�ستدامة البيئية واأمن املوارد من بني العوامل التي من املتوقع اأن 
تدفع بعملية التحول قدماً يف دولة الإمارات حتت اإطار “خريطة التحول” 
التي حددت اأي�ساً عملية التخل�س من انبعاثات الكربون يف م�ساريع البنية 
اأن  ميكن  التي  احلكومية  ال�سرتاتيجيات  من  كواحدة  والطاقة  التحتية 

ت�ساعد الدولة واملنطقة ككل على التخفيف من اآثار التغري املناخي.
وانطالقاً من اأهمية قطاع الطاقة كواحد من اأكرب القطاعات امل�ساهمة يف 
انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكربون عملت الأمم املتحدة على تطوير العديد 
من املبادرات يف اإطار اجلهود العاملية الرامية اإىل تخفي�س اأثر هذا القطاع 
الطاقة  لكفاءة  م�سرعات  �ستة  كاأحد  املناطق  تربيد  اإدراج  مع  البيئة  على 

�سمن مبادرة الأمم املتحدة “الطاقة امل�ستدامة للجميع.
تطوير  يف  دوره  تعزيز  اإىل  بحاجة  اخل��ا���س  القطاع  ان  �سعفار  اب��ن  وق��ال 
امل�ساريع التي تلبي متطلبات جهود احلد من انبعاثات الكربون يف الإمارات 
من خالل تطبيق حلول تربيد املناطق يف هذه امل�ساريع بدءا من مرحلة 
الإ�سهام  لها  تتيح  اإمكانيات كبرية  الدولة متتلك  اأن  ..م�سيفا  التخطيط 
اآثار التغري املناخي من خالل ال�ستثمار يف احللول امل�ستدامة  يف تخفيف 
امل��ب��ادرات التي حتد من  بيئياً. وتعمل دول��ة الإم���ارات على تنفيذ خمتلف 
انبعاثات الكربون حيث جنحت يف ال�ستفادة من الطاقة ال�سم�سية لتقليل 
الطاقة  اأن ت�سهد م�سادر  املتوقع  .. ومن  التقليدي  الوقود  اعتمادها على 
اإجمايل  %10 �سمن  اإىل   0.1% املتجددة يف دول��ة الإم���ارات زي��ادة من 

مزيج ا�ستهالك الطاقة بحلول العام 2030.

مليون برميل يوميا   32.589
انتاج اأوبك اليومي خالل اأكتوبر

•• اأبوظبي-وام:

بلغ معدل الإنتاج اليومي لأع�ساء منظمة الدول امل�سدرة للنفط “اأوبك” 
32.589 مليون برميل يوميا خالل �سهر اأكتوبر املا�سي مبعدل تراجع 
151 األف برميل مقارنة ب� 32.748 مليون برميل خالل �سهر �سبتمرب 

الذي �سبقه.
ووفقا لالإح�ساءات التي اأ�سدرتها املنظمة اأم�س الأول فاإن هذا النخفا�س 
الأع�����س��اء بخف�س ح�س�سهم  ال���دول  م��ن  التزاما  ج��اء  الإن��ت��اج  امل�سجل يف 
مبوجب اتفاقية �سابقة �ستمتد حتى �سهر مار�س املقبل والتي من املتوقع 

التفاق على جتديدها خالل اجتماع يعقد نهاية �سهر نوفمرب اجلاري.
كانت اأ�سعار �سلة خام نفوط “اأوبك” قد حققت مكا�سب خالل �سهر اأكتوبر 
55.5 دولر للربميل وذلك  %2 بالغة م�ستوى  اجلاري بن�سبة جتاوزت 
يف اأعلى م�ستوى له منذ عامني ون�سف العام يف حني بلغ �سعر نفط برنت 

خالل ال�سهر نف�سه 57.65 دولر .
معدل  معه  بلغ  اأي�سا  ارتفاعا  الأ�سعار  �سهدت  املا�سي  �سبتمرب  �سهر  ويف 
�سعر خام اأوبك 53.44 دولر يف اأعلى م�ستوى لها منذ عامني فيما و�سل 

متو�سط �سعر نفط برنت يف ال�سهر نف�سه اإىل نحو 55 دولرا للربميل.
وقال خرباء يف القطاع اإن التح�سن يف اأ�سعار النفط والذي توا�سل خالل 
الثلث الأول من �سهر اأكتوبر اجلاري جاء مدعوما بزيادة الطلب على هذه 

ال�سلعة ال�سرتاتيجية وذلك نتيجة ا�ستمرار منو القت�ساد العاملي.
رفع  مت  فقد   - املا�سي  ال�سهر  ���س��درت  ال��ت��ي   - املعدلة  التوقعات  وح�سب 
ن�سبة النمو لالقت�ساد العاملي لترتاوح ما بني 3.6 و %3.7 خالل العام 

2017 و�سط توقعات با�ستمرار التح�سن اأي�سا خالل العام 2018.

»طالل اأبوغزالة الدولية« ت�شارك يف اجتماعات منتدى ال�شركات والحتاد الدويل للمحا�شبني
اأبوغزالة  ط����الل  جم��م��وع��ة  ���س��ارك��ت 
الدولية يف اجتماعات منتدى ال�سركات 
التي  للمحا�سبني  ال�����دويل  والحت�����اد 
ع����ق����دت ع���ل���ى م������دى ث����الث����ة اأي��������ام يف 

نيويورك موؤخرا.
وناق�ست الجتماعات جمالت التطوير 
معايري  ب�ساأن  املقرتحة  والتحديثات 
املحا�سبة  ومعايري  ال��دول��ي��ة  التدقيق 
املحا�سبي  التعليم  وم��ع��اي��ري  ال��دول��ي��ة 
الأخالقي  ال�سلوك  وم��ع��اي��ري  ال���دويل 
التقارير  واإع��داد  للمحا�سبني  الدولية 
ومعايري  ال���دول���ي���ة  امل��ت��ك��ام��ل��ة  امل��ال��ي��ة 
1 »مراقبة  ال��دول��ي��ة  م��راق��ب��ة اجل���ودة 
ومراجعة  ت��دق��ي��ق  ل�����س��رك��ات  اجل�����ودة 
وم��ع��اي��ري خدمات  امل���ال���ي���ة«  ال��ب��ي��ان��ات 
ومعايري  ب�����اجل�����ودة«  ت��ت��ع��ل��ق  اأخ�������رى 
املقرتح  ال��دول��ي��ة  اجل��������ودة  مراقب������ة 

رقم 2 .. 
ال�سنوية  ال���ت���ق���اري���ر  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
ل��ل��م��ن��ت��دى وجل��ن��ة ال��ت��دق��ي��ق ال����دويل، 

وحتديثات على املهنة مقدمة من عدة 
دول خمتلفة. 

ومثل املجموعة يف الجتماعات ال�سيد 
اإدارة  ع�����س��و جم��ل�����س  م��ل��ح��م،  ج���م���ال 
واملدير  اأب���وغ���زال���ه  ط����الل  جم��م��وع��ة 
التنفيذي ملجموعة طالل اأبوغزاله يف 
 28 الجتماع  ح�سر  حيث  فل�سطني. 
ميثلون  ع��امل��ي��ة  ت��دق��ي��ق  و�سبكة  ���س��رك��ة 

اأع�ساء املنتدى.
وميثل منتدى ال�سركات احتاداً م�ستقاًل 
ل�سركات  ���س��ب��ك��ات  ع�����س��وي��ت��ه  يف  ي�����س��م 
دولية تقوم بالتدقيق املحا�سبي، يهدف 
وعالية  من�سجمة  معايري  تعزيز  اإىل 
اجلودة ملمار�سات اإعداد التقارير املالية 
العامل،  اأرج������اء  ج��م��ي��ع  يف  وال��ت��دق��ي��ق 
ويلتزم اأع�ساء منتدى ال�سركات بتعزيز 
التدقيق  مل��م��ار���س��ات  امل��ت�����س��ق  التطبيق 

عالية اجلودة يف جميع اأنحاء العامل. 
اأبوغزالة  ط��الل  جمموعة  وان�سمت 
ال�����س��رك��ات منذ  اإىل م��ن��ت��دى  ال��دول��ي��ة 

تاأ�سي�سه يف الحتاد الدويل للمحا�سبني 
عاملية  موؤ�س�سة  وه��ي   ،2002 ع��ام  يف 
ت��اأ���س�����س��ت يف عام  امل��ه��ن��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
خالل  من  خدماتها  وتوفر   ،1972
اأكر من 103 مكتب يف جميع اأنحاء 
مثل  خمتلفة  جم���الت  تغطي  ال��ع��امل 

املحا�سبة والتدقيق الداخلي واخلارجي 
اخلدمات  من  وغريها  ال��ق��درات  وبناء 

ال�ست�سارية الأخرى. 
والحت��������اد ال�������دويل ل��ل��م��ح��ا���س��ب��ني هو 
ملهنة  نيويورك  مقرها  عاملية  منظمة 
امل�سلحة  خل��دم��ة  م��ك��ر���س��ة  امل��ح��ا���س��ب��ة 

املهنة  ت���ع���زي���ز  خ������الل  م�����ن  ال����ع����ام����ة 
دولية  اقت�سادات  تنمية  يف  وامل�ساهمة 
ق���وي���ة، ي���ت���األ���ف م���ن اأك�����ر م���ن 175 
ع�سواً و�سريكاً يف اأكر من 130 بلداً، 
م��الي��ني حما�سب   3 مي��ث��ل��ون ح����وايل 

قانوين يف العامل.

»مالية الوطني الحتادي« تبداأ مناق�شة م�شروع قانون احتادي يف �شاأن قواعد و�شهادات املن�شاأ

» الثقافة وال�شياحة« تطلق برنامج » تدريب وترخي�س املر�شدين ال�شياحيني يف اأبوظبي«
باأعني اإماراتية تعك�س املميزات الثقافية 

والرتاثية وتقاليد وعادات املجتمع.
“تدريب  برنامج  ال��دائ��رة  اأطلقت  وق��د 
وت��رخ��ي�����س امل��ر���س��دي��ن ال�����س��ي��اح��ي��ني يف 
الكوادر  ا���س��ت��ق��ط��اب  ب��ه��دف  اأبوظبي” 
للدخول  لهم  الفر�سة  واإت��اح��ة  املحلية 
ب�����س��ك��ل حمرتف  ال�����س��ي��اح��ة  ق��ط��اع  اإىل 
القطاع  ه�����ذا  ت���ط���وي���ر  يف  وامل�������س���اه���م���ة 
الربنامج  ويهدف  اأبوظبي.  يف  احليوي 
املر�سدين  ومعارف  بجودة  الرتقاء  اإىل 
وتزويدهم  الإم���ارات���ي���ني،  ال�����س��ي��اح��ي��ني 
توؤهلهم  ال��ت��ي  الح���رتاف���ي���ة  ب���امل���ه���ارات 

للتفاعل مع الزوار.
وقال معايل حممد خليفة املبارك رئي�س 
اأبوظبي   - وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة 
بال�سيوف  وال���رتح���ي���ب  ال�����س��ي��اف��ة  اإن 
املجتمع  ثقافة  يف  اأ�سيلة  قيما  متثالن 
تقاليدها  ت��ع��ل��م  ي��ت��م  ح��ي��ث  الإم����ارات����ي 
اأف�سل  طريقة  ت��وج��د  ول  ال�سغر  منذ 
الوافدين  ال�����س��ي��اح  م���الي���ني  ل��ت��ع��ري��ف 
تراثنا  ف���رادة  على  �سنوياً  الإم����ارة  على 
الط��الع عليها  اإل من خالل  وتاريخنا 
م���ن ق��ب��ل الإم���ارات���ي���ني اأن��ف�����س��ه��م وعرب 
مر�سد  مع  املبا�سر  فالتعامل  منظورهم 
املوا�سفات  وفق  مدرب  اإماراتي  �سياحي 
الدولية، �سيوؤدي اإىل انطباعات اإيجابية 

•• اأبوظبي -وام:

اأطلقت دائرة الثقافة وال�سياحة اأبوظبي 
وترخي�س  “تدريب  ب���رن���ام���ج  ام�������س 
يف  الإم��ارات��ي��ني  ال�سياحيني  امل��ر���س��دي��ن 
رخ�س  ت�����س��ل��ي��م  ج���ان���ب  اإىل  اأبوظبي” 
مزاولة املهنة للخريجني الذين خا�سوا 
تدريبات نظرية وعملية مكثفة ملدة 11 

ا�سبوعا اأ�سفرت عن تخريج 18 طالبا.
النظري  ال���ت���دري���ب  ال���ربن���ام���ج  ي���وف���ر 
للعمل  ال�����س��روري��ة  والأدوات  وال��ع��م��ل��ي 
ال��دول��ي��ة لالإر�ساد  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى  وف���ق 
تدريبيا  ب���رن���اجم���ا  وي���ع���د  ال�����س��ي��اح��ي 
اأبوظبي  يف  امل��ق��ي��م��ني  م��ف��ت��وح��ا جل��م��ي��ع 
تطوير  ومت  اجل���ن�������س���ي���ات  ج��م��ي��ع  م����ن 
ملواطني  م��ن��ه  دورات  وت��وج��ي��ه  حم��ت��واه 
دولة الإم��ارات لتاأهيلهم للح�سول على 
الإر�ساد  مهنة  مل��زاول��ة  ر�سمية  رخ�����س��ة 

ال�سياحي يف اأبوظبي.
ي���اأت���ي اإط�����الق ال��ربن��ام��ج ���س��م��ن جهود 
الأ�سا�سية  م��ه��ام��ه��ا  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال����دائ����رة 
ال�سياحة  ب��ق��ط��اع  ل���الرت���ق���اء  ال���رام���ي���ة 
مقوماتها  يف  وال���س��ت��ث��م��ار  اأب��وظ��ب��ي  يف 
ذلك  وي�سمل  الغني  وت��راث��ه��ا  الثقافية 
الوطنية، بهدف تقدمي  الكوادر  تطوير 
اأبوظبي  ل��زوار  اأ�سيلة  �سياحية  جت��ارب 

ال�سفر  جتربة  من  ويعزز  ال�سياح،  عند 
عموماً اإىل اأبوظبي. مع اإطالق برنامج 
تدريب وترخي�س املر�سدين ال�سياحيني 
يف اأبوظبي اأ�سبح املر�سدون ال�سياحيون 
جزءا من جمتمع املحرتفني ال�سياحيني 
الربنامج  خريجي  على  وت��ق��ع  ال��ع��امل��ي، 
الع�سرة اليوم مهمة بالغة الأهمية فهم 
�سفراء اأبوظبي الذين �سينقلون تاريخنا 

وتراثنا العريقني للجمهور العاملي.
وعمل متخ�س�سون يف الإر�ساد ال�سياحي 
على تطوير منهج الربنامج، الذي يغطي 
والرتاثية  الثقافية  ال�سياحية  املقومات 
تدريبات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  اأب��وظ��ب��ي،  يف 
ال�سياحي،  الإر�����س����اد  ع��ل��ى  متخ�س�سة 
مع  وال��ت��ع��ام��ل  احل�����س��ود  اإدارة  وك��ي��ف��ي��ة 
التدريب  عن  ف�ساًل  الطارئة،  احل��الت 
ال��ن��ظ��ري وال��ع��م��ل��ي والخ���ت���ب���ارات، ومن 
�سياحية  وج����ولت  ب��رام��ج  اإع����داد  بينها 
بناء على املعارف واملهارات التي اكت�سبها 
ال��ط��ال��ب خ��الل ف��رتة ال��ت��دري��ب، والتي 
مزاولة  رخ�سة  على  للح�سول  ت��وؤه��ل��ه 

مهنة الإر�ساد ال�سياحي يف اأبوظبي.
مدير  غبا�س،  �سعيد  �سيف  �سعادة  وق��ال 
عام دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي 
امل��واط��ن يف جم��ال الإر�ساد  اإن اح���رتاف 
ال�سياحي، واإدراكه ملا يحتويه املجال من 

فر�س قد تكون من اأهم التحديات التي 
ال�سياحي،  املر�سد  مهنة  توطني  تواجه 
يف  امل��واط��ن  ال�سباب  دور  اأهمية  وتكمن 
هذا املجال يف تنمية عالقتهم وات�سالهم 
وم�ستقبلهم،  وح��ا���س��ره��م  مب��ا���س��ي��ه��م 
من  واح��دة  على  كبرياً  اعتماداً  وتعتمد 
اأه���م ال��ق��ي��م الإم���ارات���ي���ة الأ���س��ي��ل��ة وهي 

ال�سيافة والت�سامح وتقبل الآخر. 
واأ�ساف اإن ال�سوق ال�سياحي املحلي قادر 
املر�سدين  ع��دد من  اأك��رب  ا�ستيعاب  على 
يحققه  ال���ذي  النمو  ظ��ل  امل��واط��ن��ني يف 
ال��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ي، وه����و ب��ح��اج��ة اإىل 
ملواكبة  تدريبه  بعد  الإم��ارات��ي  ال�سباب 
القطاع  ي�سهده  الذي  والنمو  التطورات 
روؤية  حتقيق  اإىل  و���س��وًل  اأب��وظ��ب��ي،  يف 

�سياحية عاملية رائدة.
وت��ت�����س��م��ن ال���ت���دري���ب���ات ال��ن��ظ��ري��ة من 
بينها  م��ن  رئي�سية  موا�سيع  ال��ربن��ام��ج 
الذي  اأبوظبي”،  يف  والثقافة  “التاريخ 
مينح املتدرب نظرة اأعمق وب�سكل احرتايف 
للتاريخ والرتاث املحلي واملالمح املميزة 
الدولة  ورم���وز  الإم��ارات��ي��ة  لل�سخ�سية 
وت���اري���خ���ه���ا ال����ق����دمي واحل�����دي�����ث، ويف 
املغفور  املوؤ�س�س  القائد  �سرية  مقدمتها 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه 
اجلانب  وك���ذل���ك  ثراه”  اهلل  “طيب 

املن�ساأ  �سهادات  اإ�سدار  واإج���راءات  قواعد 
اجلهات  وحت��دي��د  ال��دول��ة،  م�ستوى  على 
املناط بها اإ�سدار هذه ال�سهادات بح�سب 
ن���وع���ه���ا، وك���ي���ف���ّي���ة ال��ت��ح��ق��ق م����ن �سحة 
ال�سهادة والرقابة عليها. وبح�سب املذكرة 
الإي�����س��اح��ي��ة مل�����س��روع ق��ان��ون احت����ادي يف 
���س��اأن ق��واع��د و���س��ه��ادات امل��ن�����س��اأ يت�سمن 
 20 على  مق�سمة  اأب���واب  �سبعة  القانون 
الكلمات  لبع�س  ت��ع��اري��ف  ت��ن��اول��ت  م���ادة، 
القانون،  م�سروع  يف  ال����واردة  وال��ع��ب��ارات 

ب���ق���واع���د حتديد  امل��ت��ع��ل��ق��ة  والأح������ك������ام 
املن�ساأ،  باإثبات  املتعلقة  والأح��ك��ام  املن�ساأ، 
على  ال��رق��اب��ة  مبو�سوع  تتعلق  واأح��ك��ام��اً 
بالتظلم  املتعلقة  والأحكام  املن�ساأ،  �سحة 
والطعن، والعقوبات اجلزائية والإدارية. 
كما تناولت بنود م�سروع القانون اأحكاماً 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة واجلهة  ب��ال��الئ��ح��ة  ت��ت��ع��ل��ق 
املتعلقة  وال��ر���س��وم  ب��اإ���س��داره��ا،  امل��خ��ول��ة 
ب�������س���ه���ادات امل���ن�������س���اأ ال��ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة وغري 
التف�سيلية التي ت�سدرها الوزارة، ومنح 

بالإ�سافة  الق�سائية،  ال�سبطية  �سفة 
قال  ذل���ك  اإىل  الإل�����غ�����اءات.   اأح���ك���ام  اإىل 
اأع�ساء  اإن  ال�سام�سي  حمد  ماجد  �سعادة 
اليوم  اللجنة  اجتماع  يف  اطلعوا  اللجنة 
�ساأن  ق���ان���ون احت�����ادي يف  م�����س��روع  ع��ل��ى 
مع  مناق�سته  ب��ع��د  ال��ت��م��وي��ل��ي،  ال��ت��اأج��ري 
القانون  مب�سروع  املعنية  اجلهات  ممثلي 
ومراجعة  امل��ا���س��ي،  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع  يف 
اللجنة من  بها  التي خرجت  املالحظات 
اإىل  �سعادته  واأ�سار  اللقاءات.  تلك  خالل 

•• دبي-وام:

والقت�سادية  املالية  ال�سوؤون  بداأت جلنة 
الحتادي  الوطني  للمجل�س  وال�سناعية 
ال�����ذي ع��ق��د ام�س،  اج��ت��م��اع��ه��ا،  خ����الل 
ال��ع��ام��ة يف دب���ي، برئا�سة  مب��ق��ر الأم���ان���ة 
���س��ع��ادة م��اج��د ح��م��د ال�����س��ام�����س��ي رئي�س 
قانون  م�����س��روع  م���واد  مناق�سة  ال��ل��ج��ن��ة، 
املن�ساأ  و�سهادات  قواعد  �ساأن  يف  احت��ادي 
ح�سر  م�������ادة.   20 م����ن  ي���ت���ك���ون  ال������ذي 
من  كل  �سعادة  اللجنة  اأع�ساء  الجتماع 
مقرر  املط���وع  ع��ب��داهلل  �سعيد  ال��دك��ت��ور 
اللجنة لهذا الجتماع، والدكتور حممد 
يو�س���ف  واأح��م�����������د  امل���ح�����������رزي،  ع���ب���داهلل 
الزعابي،  عبداهلل  وعبدالعزيز  النعيم�ي، 
�سعادة  وق���ال  يو�س��ف.  عمي���ر  و�سعي����د 
اللجنة،  رئ��ي�����س  ال�سام�سي  ح��م��د  م��اج��د 
اإن����ه مت خ���الل الج��ت��م��اع الط�����الع على 
مب�سروع  املتعلقة  الفنية  الأوراق  بع�س 
قائمة  ومناق�سة  وال���دار����س���ات،  ال��ق��ان��ون 
اجل���ه���ات ال��ت��ي ���س��ي��ت��م ع��ق��د ل���ق���اءات مع 
نظرهم  وجهات  اإىل  لال�ستماع  ممثليها 
القانون،  ب���ن���ود  ح�����ول  ال��������راأي  وت����ب����ادل 
مناق�سة  ب��داأت  قد  بذلك  اللجنة  لتكون 
اإىل تنظيم  ي��ه��دف  ال����ذي  امل�����س��روع  ه���ذا 

اأن التاأجري التمويلي يحتاج اإىل تنظيمه 
م��ن خ���الل ت�����س��ري��ع خ��ا���س ح��ت��ى يحقق 
النجاح املطلوب، حيث اأن النظم القانونية 
التاأجري  ن�ساط  لتنظيم  تكفي  ل  العامة 
النظام ترتتب  اأن هذا  التمويلي، خا�سة 
عليه اأبعاد �سريبية وجمركية وحما�سبية 
لتنظيمها  ق��واع��د  ت��وج��د  ول  م�ستجدة 
تربز  لذلك  العامة،  القوانني  اأح��ك��ام  يف 
للتاأجري  مل��ا  الت�سريع  ه��ذا  اإىل  احل��اج��ة 
التمويلي من اأثر اإيجابي كبري من حيث 
للم�سروعات  ال��ف��ر���س��ة  واإت���اح���ة  ت�سهيل 
ال�����س��ن��اع��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة ل��ل��ح�����س��ول على 
من  متكنها  التي  الإنتاج  واأدوات  املعدات 
عن  وذل���ك  وت��ط��وي��ره،  ن�ساطها  مبا�سرة 
طريق ا�ستئجار تلك املعدات والأدوات مع 
التاأجري  نهاية فرتة  لها يف  حق متلكهم 
دون حاجة اإىل اللجوء للتمويل امل�سريف 
من اأجل �سراء املعدات بطريقة مبا�سرة. 
مل�سروع  الي�����س��اح��ي��ة  امل���ذك���رة  وب��ح�����س��ب 
قانون احتادي يف �ساأن التاأجري التمويلي 
الذي يتكون من 40 مادة، فاإن التاأجري 
التمويلي هو عقد اإيجار يقع على الأموال 
املنقولة اأو غري املنقولة، يعطي مبوجبه 
احلق للم�ستاأجر بتملك املاأجور يف نهاية 

الفرتة الإيجارية حكماً اأو خياراً.

العقائدي املتاأ�سل يف املجتمع و املنا�سبات 
والحتفالت الدينية مثل عيدي الفطر 
والأ�سحى، و�سهر رم�سان ورحلة احلج، 
واأبرز عادات وتقاليد املجتمع، مبا فيها 
الزي الإماراتي، واملاأكولت و الريا�سات 

التقليدية واملهن واحلرف الرتاثية.
التعرف  اإىل  ذل��ك  بعد  الطالب  وينتقل 
ال�سياحي  اجل����ذب  م���واق���ع  “اأهم  ع��ل��ى 
اأبوظبي،  يف  التاريخية”  وامل���ن���اط���ق 
ودرا����س���ة ك��ي��ف��ي��ة ���س��رح خ���رائ���ط مواقع 
اأو  العا�سمة  يف  �سواء  ال�سياحية  اجلذب 
اجلزر التابعة لإمارة اأبوظبي، واملناطق 
املدرجة  ال��ع��ني،  منطقة  يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ع��ل��ى ق��ائ��م��ة ال����رتاث الإن�����س��اين العاملي 
للرتبية  املتحدة  الأمم  ملنظمة  التابعة 
واأهم  “يوني�سكو”  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��وم 
واملهرجانات  والح���ت���ف���الت  امل��ن��ا���س��ب��ات 

التي ت�ست�سيفها املنطقة الغربية.
تدريب  ال���ن���ظ���ري،  امل���ن���ه���ج  وي��ت�����س��م��ن 
الطالب على املهارات الأ�سا�سية لالإر�ساد 
الواجبات وامل�سوؤوليات،  ال�سياحي، واأهم 
املتبعة،  والإج��راءات  الأ�سا�سية،  واملبادئ 
واأف�سل املمار�سات واملهارات، ومن بينها 
خدمة العمالء وتقدمي الإفادات للزوار، 
وكيفية  ال�����س��ي��اح��ي��ة  ال�������س���رك���ات  ودور 

التعامل معها.

فوري  ذه��ب  عقد  اأول  اإط��الق  على  اأي�سا  البور�سة 
متوافق مع ال�سريعة الإ�سالمية م�ستفيدة من قطاع 
النمو يف حني ت�سمنت  الآخ��ذ يف  الإ�سالمية  املالية 
يف  البور�سة  قيام  اأي�سا  ال��ب��ارزة  البور�سة  اإجن���ازات 
ع��ق��د ذه���ب �سنغهاي  ب��اإط��الق  امل��ا���س��ي  اإب��ري��ل  �سهر 
يف  نوعه  من  والأول  ال�سيني  باليوان  املقوم  الآج��ل 
العامل الذي يوفر اإمكانية الو�سول اإىل �سوق الذهب 

ال�سينية.
الهيئة  اع���رتاف  على  البور�سة  ح�سول  اىل  واأ���س��ار 
والهيئة  امل��ال��ي��ة  والأ������س�����واق  ل�������الأوراق  الأوروب�����ي�����ة 
ح�سور  يعزز  ما  العاملي  اأبوظبي  ل�سوق  التنظيمية 
ال�سرق  منطقة  يف  وال�����س��ل��ع  ل��ل��ذه��ب  دب���ي  ب��ور���س��ة 

•• دبي-وام:

فازت بور�سة دبي للذهب وال�سلع - بور�سة امل�ستقات 
الأكرب والأك��ر تنوعا يف منطقة ال�سرق الأو�سط - 
بجائزة “اأف�سل بور�سة للعام” �سمن جوائز “اإف اأو 
ال�سرق  املالية يف  اإنف�ستور” لالأ�سواق  دبليو غلوبال 
الأو�سط و�سمال اإفريقيا لعام 2017. ويتم اختيار 
للعام”  بور�سة  “اأف�سل  بجائزة  الفائزة  البور�سة 
ب��ع��ن��اي��ة م���ن ب���ني جم��م��وع��ة م���ن امل��ر���س��ح��ني وذلك 
ا�ستنادا اإىل القدرة على تلبية متطلبات امل�ستثمرين 
من خالل عقود امل�ستقات وتكرم هذه اجلائزة الأداء 
يف  ت�ساعد  فريدة  منتجات  باإطالق  والقيام  املتميز 

تفّوق البور�سة الفائزة على نظرائها.  وقال جوراجن 
للذهب  دب��ي  لبور�سة  التنفيذي  الرئي�س  دي�����س��اي 
لبور�سة  هاما  اإجن���ازا  ي�سكل  الفوز  ه��ذا  ان  وال�سلع 
دبي للذهب وال�سلع ..منوها بان ال�سعي الدائم نحو 
للم�ستثمرين  الثقة  ومنح  والبتكار  التميز  حتقيق 
املخاطر  �سد  ال��ت��ح��وط  م��ن  ليتمكنوا  وامل��ت��داول��ني 
باأمان عرب من�ستنا هو بال �سك ما يبقينا م�ستعدين 

دوما ويرتقي باإجنازاتنا اإىل اآفاق جديدة.
وال�سلع  للذهب  دبي  بور�سة  اأن  عن  دي�ساي  وك�سف 
تداول  حجم  اأع��ل��ى  املا�سي  �سبتمرب  خ��الل  �سجلت 
األ��ف و571   202 بواقع  الإط��الق  لها على  يومي 
4 مليارات دولر وتعمل  عقدا بقيمة ا�سمية قدرها 

البور�سة  ق��ام��ت  ك��م��ا  اإف��ري��ق��ي��ا  و���س��م��ال  الأو����س���ط 
اأكادميية  م��ب��ادرة  وه��ي  التداول”  “كلية  بتاأ�سي�س 
يف  متخ�س�سني  �سباب  مهنيني  ت��دري��ب  اإىل  تهدف 
اإنفجن  مركز  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  املالية  الأ���س��واق 

للتدريب.
واأ�ساف دي�ساي اأن بور�سة دبي للذهب وال�سلع تقدم 
تلبي  التي  املنتجات  من  وفريدة  متنوعة  جمموعة 
ال�سوق  يف  للم�ساركني  املتزايدة  التداول  احتياجات 
الإقليمية و�ست�ستمر اخلطط لعام 2018 يف البناء 
م��ا مت حتقيقه م��ن جن���اح م��ع ���س��م��ان تعزيز  ع��ل��ى 
وتو�سيع  خمتلفة  اأ���س��واق  اإىل  الو�سول  على  القدرة 

حمفظة املنتجات.

»دبي للذهب وال�شلع« تفوز بجائزة »اأف�شل بور�شة للعام« يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا
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امل�شرق اأول بنك يف الإمارات يقدم لعمالئه 
�شل�شلة ال�شرافات الآلية املبتكرة �شيلف �شريف 80 

•• دبي-الفجر: 

الرمز:  حت��ت  ن��ي��وي��ورك  بور�سة  يف  امل��درج��ة  اآر”  �سي  “اإن  �سركة  اأعلنت 
NCR، الرائدة عاملًيا يف جمال حلول قنوات الت�سالت املتعددة، اأن بنك 
امل�سرق املوؤ�س�سة املالية الرائدة يف الإمارات، اأ�ساف اإىل جمموعة �سرافاته 
�سل�سلة  اإىل  ينتمي  ال���ذي   82 ���س��ريف  �سيلف  اآر  ���س��ي  اإن  ال��ط��راز  الآل��ي��ة 
ال�سرافات اإن �سي اآر �سيلف �سريف 80 التي تتيح للموؤ�س�سات املالية تعزيز 
ال�سراف  اأجهزة  مع  العمالء  تفاعل  طريقة  وحت�سني  امل�سرفية  التجربة 
الآيل ب�سورة غري م�سبوقة. ومت تركيب اأول �سراف اآيل من طراز �سيلف 
�سريف 82 خالل �سهر اأكتوبر املا�سي يف فرع البنك يف ديرة، مقر املكتب 
�سريف  �سيلف  اآر  �سي  اإن  ال�سرافات  �سل�سلة  �سممت  للم�سرق.  الرئي�س 
لهم جتربة م�سرفية  وتقدم  فائقة  ا�ستخدام  �سهولة  العمالء  لتمنح   80
ممكن  حجم  اأك���رب  م��ع  التعامل  على  ق���ادرة  اأن��ه��ا  ع��ن  ف�ساًل  ا�ستثنائية، 
ق�سم  رئي�س  الرملي،  ع��ارف  ق��ال  اخلطوة  ه��ذه  على  وتعليًقا  للمعامالت. 
اخلدمات امل�سرفية الرقمية والبتكار يف امل�سرق: نفخر باإطالق ال�سراف 
الآيل �سيلف �سريف 82 يف الإمارات، فت�سميمه املبتكر يعتمد على اأف�سل 
امل�سرفية  احل��ل��ول  اأف�سل  تقدمي  للم�سرق  يتيح  م��ا  فئته  يف  الربجميات 
متعددة القنوات الرقمية التي تطور التجربة امل�سرفية يف املنطقة اإىل اآفاق 
جديدة.  واأ�ساف يتيح هذا احلل من ال�سرافات الآلية اجلاهز لال�ستخدام 
خالل  من  مرنة  ب�سورة  وال�سحب  الإي���داع  اإمكانيات  النقال  الهاتف  مع 
واجهة ا�ستخدام ل حتتاج للم�س مما يتيح اإجراء معامالت اأ�سرع، والأهم 

من ذلك اأنها تقدم بدياًل اأكر ذكاء لعمالئنا اأثناء ال�سفر والتنقل.
��ا اأول م��ن ق��دم جت��رب��ة ف��رع م�سريف ح��دي��ث ومتطور  اأي�����سً وك���ان امل�����س��رق 
يعتمد  وه��و حل م�سريف  بانكر  اإن��رتاآك��ت��ف  اآر  �سي  اإن  خ��الل  لعمالئه من 
على احلا�سوب اللوحي، ما �ساعد يف اإعادة تركيز عمل ال�سرافني املوظفني  
حت�سني  مع  فعال،  ب�سكل  العمالء  مع  مبا�سر   ب�سكل  للتعامل  ال��ف��روع  يف 
الكفاءة باملحافظة على التعامل ال�سخ�سي مع كل عميل و�سهولة التعامل 
عرب اخلدمة الذاتية. وقال خو�سيه ري�سنديز، نائب الرئي�س واملدير العام 
ل�سركة اإن �سي اآر للخدمات املالية »مل تعد اخلدمات امل�سرفية اليوم تعني 
جمرد الذهاب اإىل البنك والوقوف يف الطابور، بل تتعلق بتقدمي خدمات 
�سهلة ومريحة اأينما يختار العمالء ويف اأي وقت وعرب املن�سات التي اعتادوا 
اأحدث البتكارات  اإىل تبني  �سباًقا  دائًما  امل�سرق  واأ�ساف: كان بنك  عليها. 
لأنها توا�سل الرتكيز على تقدمي التجارب املتطورة التي يتوقعها عمالء 
 80 ���س��ريف  �سيلف  �سل�سلة  اإ���س��اف��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة.  امل��ه��ت��م��ون يف جم���ال  ال��ي��وم 
�ست�ساعدنا على تقدمي اجليل املقبل من اخلدمات عرب الإنرتنت والهاتف 
النقال والتي تتكامل مع خدماتنا التقليدية املعتمدة على الأ�سخا�س وخلق 

بيئة م�سرفية متوفرة دائًما على مدار الوقت من اليوم والعام.

مليون برميل يوميا   32.589
انتاج اأوبك اليومي خالل اأكتوبر

•• اأبوظبي-وام:

“اأوبك”  للنفط  امل�سدرة  ال��دول  منظمة  لأع�ساء  اليومي  الإنتاج  معدل  بلغ 
تراجع  مبعدل  املا�سي  اأكتوبر  �سهر  خ��الل  يوميا  برميل  مليون   32.589
�سبتمرب  �سهر  خالل  برميل  مليون   32.748 ب�  مقارنة  برميل  األ��ف   151
فاإن  الأول  اأم�����س  املنظمة  اأ�سدرتها  التي  ل��الإح�����س��اءات  ووف��ق��ا  �سبقه.  ال��ذي 
الأع�ساء بخف�س  ال��دول  التزاما من  الإنتاج جاء  امل�سجل يف  هذا النخفا�س 
ح�س�سهم مبوجب اتفاقية �سابقة �ستمتد حتى �سهر مار�س املقبل والتي من 
املتوقع التفاق على جتديدها خالل اجتماع يعقد نهاية �سهر نوفمرب اجلاري. 
اأكتوبر  قد حققت مكا�سب خالل �سهر  “اأوبك”  اأ�سعار �سلة خام نفوط  كانت 
55.5 دولر للربميل وذلك يف  %2 بالغة م�ستوى  اجلاري بن�سبة جتاوزت 
اأعلى م�ستوى له منذ عامني ون�سف العام يف حني بلغ �سعر نفط برنت خالل 
ال�سهر نف�سه 57.65 دولر . ويف �سهر �سبتمرب املا�سي �سهدت الأ�سعار ارتفاعا 
اأي�سا بلغ معه معدل �سعر خام اأوبك 53.44 دولر يف اأعلى م�ستوى لها منذ 
 55 نحو  اإىل  نف�سه  ال�سهر  يف  برنت  نفط  �سعر  متو�سط  و�سل  فيما  عامني 
اأ�سعار النفط والذي  اإن التح�سن يف  دولرا للربميل. وقال خرباء يف القطاع 
بزيادة  مدعوما  ج��اء  اجل���اري  اأك��ت��وب��ر  �سهر  م��ن  الأول  الثلث  خ��الل  توا�سل 
الطلب على هذه ال�سلعة ال�سرتاتيجية وذلك نتيجة ا�ستمرار منو القت�ساد 
العاملي. وح�سب التوقعات املعدلة - التي �سدرت ال�سهر املا�سي - فقد مت رفع 
العام  خ��الل   3.7% و   3.6 بني  ما  لترتاوح  العاملي  لالقت�ساد  النمو  ن�سبة 

2017 و�سط توقعات با�ستمرار التح�سن اأي�سا خالل العام 2018.

بلدية الفجرية تنظم معر�س 
»اآي فجرية« لالأ�شر املنتجة

•• الفجرية-وام:

“اآي  معر�س  اخلريية  الفجرية  جمعية  مع  بالتعاون  الفجرية  بلدية  نظمت 
جتارة  غرفة  وبرعاية  اإماراتية  �سيدة  مب�ساركة30  املنتجة  لالأ�سر  فجرية” 
الفجرية  اأي���ام مب��رك��ز   3 ي�ستمر  ال���ذي  امل��ع��ر���س  ي��ه��دف  ال��ف��ج��رية.  و�سناعة 
للمعار�س - اإىل الرتويج لتطبيق اآي فجرية الذي يركز على الرتويج لالإمارة 
الزوار  متكن  ال��ت��ي  الذكية  التفاعلية  اخل��دم��ات  م��ن  جمموعة  ع��رب  �سياحيا 
 . الفجرية  اإم��ارة  املهمة يف  واملعامل  الأماكن  باأف�سل  ال�ستمتاع  واملقيمني من 
وخا�سة  بالدولة  الإقت�سادية  التنمية  يف  الإماراتية  امل��راأة  دور  املعر�س  ويعزز 
باإمارة الفجرية ف�سال عن العمل على حت�سني الأو�ساع املادية ملجموعة كبرية 
اأبرزها جتارة  من الأ�سر التي ا�ستطاعت دخول املجالت الإقت�سادية املختلفة 
و �سناعة املنتجات املحلية حيث خ�س�س “اآي فجرية” خدمة الدكان لعر�س 
و بيع منتجات هذه الأ�سر من خالل التطبيق مما يتيح فر�سة مهمة ملمار�سة 
الأن�سطة التجارية وتوفري الدعم و امل�ساندة لهم . وي�ستطيع املت�سفح للتطبيق 
اختيار املنتج الذي يرغب ب�سرائه بكب�سة زر مثل العطور و الدخون و منتجات 
الأكالت  اإىل جانب  والتلي  ال�سعفيات  الرتاثية من عمل  امل�سغولت  و  الأزي��اء 
ال�سعبية و احللويات و اك�س�سوارات ال�سعر واملالب�س الرتاثية. وت�سعى البلدية 
كافة  الذكية يف  زي��ادة م�ساحة خدماتها  “اآي فجرية” اإىل  من خالل تطبيق 
حت�سني  على  والرتكيز  العالية،  اجل��ودة  ذات  ال�سياحية  و  اخلدمية  امل��ج��الت 
دليل  على  فجرية”  “اآي  ويحتوي  �سهولة.  اك��ر  وجعلها  امل�ستخدم  جت��رب��ة 
اإر�سادي متكامل ذكي -اإماراتي يقدم للمت�سفح حمرك بحث متطور عن كافة 
املوؤ�س�سات و املن�ساآت يف المارة على اختالف ت�سنيفها ، اإ�سافة اإىل تخ�سي�س 
اأيقونة لزيارة افرتا�سية لإمارة الفجرية يتعرف فيها الزائر على اأبرز مناطق 

اجلذب ال�سياحي والفعاليات والعرو�س الرتويجية .

مكتوم بن حممد ي�شتقبل رئي�س جمل�س اإدارة »�شنايدر اإلكرتيك« الفرن�شية
•• دبي-وام:

ال�سيخ مكتوم بن حممد  ا�ستقبل �سمو 
ن��ائ��ب ح��اك��م دبي  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن 
اأب������راج الإم�������ارات ق��ب��ل ظ��ه��ر اليوم  يف 
جمل�س  رئي�س  ت��ري��ك��وار  با�سكال  ج��ان 
الإدارة املدير التنفيذي ل�سركة �سنايدر 
يف  املتخ�س�سة  ال��ف��رن�����س��ي��ة  اإل��ك��رتي��ك 
تطوير  خالل  من  الطاقة  اإدارة  قطاع 
تقنيات لإدارة الطافة باأ�سلوب م�ستدام 
واأنظمة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  امل���ع���دات  و���س��ن��ع 
اإدارة  واأن���ظ���م���ة  الإ�����س����اءة  يف  ال��ت��ح��ك��م 

الكابالت.
ال�سركة  ب��رئ��ي�����س  ���س��م��وه  رح����ب  وق����د 
واأع�����س��اء ال��وف��د امل���راف���ق واأع�����رب عن 
ارتياحه مل�ستوى التعاون بينها واجلهات 
امل��ع��ن��ي��ة يف دب���ي ودوره�����ا الإي���ج���اب���ي يف 
ت��ن��ف��ي��ذ امل�������س���اري���ع يف دب����ي ل���س��ي��م��ا يف 
م��ط��ارات دب��ي وم���رتو دب��ي ودب���ي مول 
التي  التطويرية  امل�ساريع  وغريها من 

ت�سهم فيها �سنايدر اإلكرتيك.

واأك��������د ����س���م���وه ح����ر�����س ح���ك���وم���ة دبي 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  بتوجيهات 
نائب  م���ك���ت���وم  اآل  را�����س����د  ب����ن  حم���م���د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
توفري  ع��ل��ى  اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
املمكنة  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  ال��ت�����س��ه��ي��الت  ك��ل 
ال�����س��رك��ة وتفعيل  مل�����س��اع��دة  وال���الزم���ة 
واملنطقة  الإم����ارات  دول��ة  يف  اأن�سطتها 
الإق��ل��ي��م��ي يف واحة  م��ن خ��الل مقرها 
ال�سيليكون يف دبي الذي يزاول ن�ساطه 
منذ نحو خم�سة وثالثني عاماً والذي 

ي�سم اأكر من األفي موظف وفني.
�سمو  “تريكوار”  ���س��ك��ر  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ال�����س��ي��خ م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن را�سد 
الكافية  ال����رع����اي����ة  ع���ل���ى  م���ك���ت���وم  اآل 
وال��ت�����س��ه��ي��الت امل���م���ت���ازة ال���ت���ي حتظى 
ب��ه��ا ال�����س��رك��ة وم��ق��ره��ا الإق��ل��ي��م��ي دبي 
م��ع��رب��ا ع���ن ث��ق��ت��ه ورغ���ب���ة ال�����س��رك��ة يف 
بينها  التعاون  اأ�ساليب  وتطوير  تعزيز 
اأجل  م��ن  دب��ي  واجل��ه��ات احلكومية يف 

حتقيق امل�سالح امل�سرتكة للطرفني.

خرباء من الإم�رات والع�مل ين�ق�صون يف 7 جل�ص�ت رئي�صية الرتق�ء ب�ملراأة يف القت�ص�د والأعم�ل

»القمة العاملية للتمكني القت�شادي للمراأة« تر�شم خارطة طريق تكافوؤ الفر�س بني اجلن�شني

دولة الإمارات للنهو�س بواقع املراأة عربياً 
بني  الوثيق  التعاون  خ��الل  فمن  وعاملياً، 
موؤ�س�سة مناء وهيئة الأمم املتحدة للمراأة 
�سنعمل على تر�سيخ اأطر ومعامل وا�سحة 
ننطلق منها يف م�سرية دعم املراأة اإىل اآفاق 

اأرحب«.
موا�سيع  اخ���رتن���ا  ك�����رم:  ب���ن  واأ����س���اف���ت 
ل��ت��غ��ط��ي املحاور  ب��ع��ن��اي��ة  ال��ق��م��ة  ج��ل�����س��ات 
للنهو�س  الرامية  م�ساعينا  يف  الأ�سا�سية 
باملراأة والرتقاء بها، و�سنحاول من خالل 
التحديات  مناق�سة  ال�سبع  اجلل�سات  هذه 
القت�سادي  امل��راأة يف اجلانب  تواجه  التي 
احللول  اأف�سل  على  ال�سوء  ت�سليط  م��ع 
وجتاوزها،  م��ع��ه��ا  للتعامل  وامل��ق��رتح��ات 
ن�ستطيع  ل��ف��ر���س��ة  حت����دي  اأي  وحت���وي���ل 
اقت�سادياً  امل���راأة  مكانة  لتعزيز  اغتنامها 

ويف بيئات العمل.
اأن التمكني القت�سادي للمراأة  واأو�سحت 
حمور مهم من حماور التنمية امل�ستدامة، 
واملجتمعات،  الأ�سر  ا�ستقرار  على  وباعث 
وم��ع��زز ل��ل��رف��اه��ي��ة، ك��م��ا اأن���ه اأح���د اأعمدة 
امل�ساواة بني املراأة والرجل، ووفقاً لتقرير 
���س��رك��ة م���اك���ن���زي ال��ع��امل��ي��ة ال�������س���ادر عام 

املراأة  ب��ني  امل�����س��اواة  ف��اإن حتقيق   ،2015
والق��ت�����س��اد، قد  العمل  �سوق  وال��رج��ل يف 
الناجت  اإىل  دولر  ت��ري��ل��ي��ون   28 ت�سيف 
الإج���م���ايل ال��ع��امل��ي ب��ح��ل��ول ع���ام 2025، 
وه���ذا ي��وؤك��د م��دى اأه��م��ي��ة ه��ذه القمة يف 
ر����س���م خ���ارط���ة ط���ري���ق ل��ت��م��ك��ني امل������راأة يف 
وخمتلف  احلكومية  والهيئات  املوؤ�س�سات 

بيئات العمل.
اليوم الأول

ت�ستهل القمة فعاليات اليوم الأول بجل�سة 
القطاع  وم�سوؤولية  “الت�سريعات  بعنوان 
القت�سادي  ال�����دور  ت��ف��ع��ي��ل  يف  اخل���ا����س 
الت�سريعات  اأه��م��ي��ة  ت��ت��ن��اول  للمراأة”، 
والقوانني الناظمة التي ت�سنها احلكومات 
وت�سجيعها  العمل،  بيئة  يف  امل��راأة  لتمكني 
جدوى،  ذات  م�ساريع  يف  الن��خ��راط  على 
التنمية  يف  وم�����س��اه��م��ت��ه��ا  و���س��ع��ه��ا  ت��ع��زز 
والجتماعية.وت�ستعر�س  الق��ت�����س��ادي��ة 
احلكومي  التوجه  اأهمية  اأي�ساً  اجلل�سة 
والرجل،  امل����راأة  ب��ني  امل�����س��اواة  تر�سيخ  يف 
وال�سركات  الأع����م����ال  ب��ي��ئ��ات  وت�����س��ج��ي��ع 
واملوؤ�س�سات على تبني اأف�سل املمار�سات يف 

هذا اجلانب.

ويف ثاين جل�سات اليوم الأول، التي حتمل 
املراعية  ال�سراء  عمليات  تعزيز   “ عنوان 
امل�ساركون  يتحدث  الجتماعي”،  للنوع 
ال�سركات اخلا�سة  عن �سرورة تخ�سي�س 
من  معينة  ن�سبة  احل��ك��وم��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 
الأعمال،  ���س��ي��دات  مل�����س��اري��ع  م�����س��رتي��ات��ه��ا 
ت�ساعد  م�ستمرة  ع��وائ��د  لهن  ي�سمن  م��ا 
وال�ستقرار،  املناف�سة  ع��ل��ى  م�ساريعهن 
عمر  م���ن  الأوىل  ال�����س��ن��وات  يف  ل���س��ي��م��ا 
بتمكني  نف�سه  الوقت  يف  وي�سهم  امل�سروع، 
امل���������راأة، ورائ���������دات الأع�����م�����ال ع���ل���ى وجه 

التحديد.
امل�������س���ارك���ون يف ثالث  وي���ت���ن���اول اخل�����رباء 
ع���ن���وان  حت����ت  الأول،  ال����ي����وم  ج���ل�������س���ات 
التحديات  متويلية”،  وحلول  “ابتكارات 
ال��ت��ي ت��واج��ه رائ����دات الأع��م��ال ع��م��وم��اً يف 
احل�سول على التمويل امل�سريف، واملتمثلة 
و�سعوبة  امل��ط��ل��وب��ة  ال�����س��م��ان��ات  ب���ك���رة 
اأهمية حتفيز  ال�سروط، كما ي�ستعر�سون 
البتكار يف اإيجاد حلول مالية وم�سرفية 
تالئم رائدات الأعمال وتوفر الحتياجات 
الفعلية مل�ساريعهن مل�ساعدتها على التو�سع 

والنمو.

•• ال�شارقة-الفجر:

باملراأة  ل��الرت��ق��اء  اأع��ل��ن��ت م��وؤ���س�����س��ة من���اء 
“القمة  م��ن  الأوىل  ال����دورة  فعاليات  اأن 
للمراأة”،  الق��ت�����س��ادي  للتمكني  العاملية 
ال��ت��ي ت��ن��ظ��م��ه��ا امل��وؤ���س�����س��ة ب��ال�����س��راك��ة مع 
ه��ي��ئ��ة الأمم امل��ت��ح��دة ل���ل���م���راأة، ي��وم��ي 4 
اإك�سبو  م���رك���ز  يف  امل��ق��ب��ل  دي�����س��م��رب  و5 
نقا�سية  جل�سات  �سبع  تت�سمن  ال�سارقة، 
اخلرباء  من  نخبة  فيها  ي�سارك  رئي�سية 
ودول  الإم����ارات  دول���ة  م��ن  واملتخ�س�سني 
�سبل متكني  ا���س��ت��ع��را���س  ب��ه��دف  ال���ع���امل، 
كعن�سر  مكانتها  وتعزيز  اقت�سادياً  امل��راأة 

فاعل يف م�سرية التنمية امل�ستدامة.
العاملية  القمة  م��ن  الأوىل  ال���دورة  وت��ق��ام 
رعاية  حتت  للمراأة  القت�سادي  للتمكني 
ال�سارقة،  ح��اك��م  ال�سمو  ���س��اح��ب  ق��ري��ن��ة 
القا�سمي،  حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة 
باملراأة،  ل��الرت��ق��اء  من���اء  موؤ�س�سة  رئي�سة 
العاملية  ل���ل���م���ب���ادرة  ال���ف���خ���ري  وال����راع����ي 
التنمية  “اأهداف  لتحقيق  امل���راأة،  لإدم��اج 
القت�سادي  التمكني  ب�ساأن  امل�ستدامة” 
تبنتها  التي   ،2030 عام  بحلول  للمراأة 
اجل���م���ع���ي���ة ال���ع���ام���ة ل������الأمم امل���ت���ح���دة يف 

�سبتمرب 2015.
وتعك�س هذه القمة حجم التعاون الكبري 
وامل��ه��م ب��ني م��وؤ���س�����س��ة من���اء وه��ي��ئ��ة الأمم 
كل  حل�سد  م��ع��اً  للعمل  ل��ل��م��راأة،  امل��ت��ح��دة 
اجل��ه��ود وال��ط��اق��ات ل��دع��م ومت��ك��ني املراأة 
املوؤ�س�سة  دع��م  اإط���ار  يف  وذل��ك  اقت�سادياً، 
الفر�س  “تكافوؤ  ال���ع���امل���ي  ل���ل���ربن���ام���ج 
الذي يهدف تطبيقه  لرائدات الأعمال”، 
حم��ل��ي��اً اإىل ���س��م��ان ت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���س بني 
الرجل وامل��راأة يف جمال ريادة الأعمال يف 

ال�سارقة، والإمارات.
جل�ص�ت القمة

ثالثة  تنظيم  للقمة  الأول  اليوم  وي�سهد 
جل�سات، تتعلق بدور احلكومات يف تعزيز 
تعزيز  واأهمية  للمراأة،  القت�سادي  الدور 
التي  امل�ساريع  من  م�سرتياتها  ال�سركات 
تديرها الن�ساء اأو ت�سرف عليها، بالإ�سافة 
اإىل �سرورة توفري حلول متويلية مبتكرة 

لرائدات الأعمال.
 ،2017 دي�سمرب   5 ال��ث��اين،  ال��ي��وم  اأم���ا 
فتنظم القمة اأربع جل�سات، تتناول قراءة 
واأهمية  الإماراتية،  املراأة  متكاملة مل�سرية 
ل��ت��ط��وي��ر مهارات  الف���رتا����س���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
الأع��م��ال و�سقلها، كما  و���س��ي��دات  رائ���دات 
ت��ت��ط��رق اإىل ت��اأث��ري ال��ع��ن��ف ���س��د امل����راأة يف 
يف  الكبري  ودوره����ا  الق��ت�����س��ادي��ة  مكانتها 
التنمية، و�سرورة التحرك الفعلي لتمكني 
لهن  الداعمة  ال�سيا�سات  وو�سع  الن�ساء، 

مو�سع التطبيق.
دعم  يف  حميييوري  دور  الإميييييي�رات.. 

املراأة
ك��رم، مدير موؤ�س�سة مناء  وقالت رمي بن 
العاملية  القمة  “توؤكد  ب��امل��راأة:  لالرتقاء 
ال��دور الذي تلعبه  امل��راأة مركزية  لتمكني 

اليوم الث�ين 
ل��ل��ق��م��ة جل�سة  ال����ث����اين  ال����ي����وم  وي�����س��ه��د 
افتتاحية، بعنوان “ فر�س التعلم املبتكرة” 
اخلام�سة  اجلل�سة  يف  اخل��رباء  ي�ستعر�س 
نقل  يف  الل��ك��رتوين  التعليم  و�سائل  دور 
و�سيدات  ل���رائ���دات  وامل����ه����ارات  اخل�����ربات 
وما  وتفاعلية،  مبتكرة  باأ�ساليب  الأعمال 
لها من اأثر بالغ يف دعم منظومة الأعمال 
يحاكي متطلبات  الن�سوية، مبا  التجارية 
الكبري  والتو�سع  التقني  والتطور  الع�سر 
اإنرتنت  وتقنيات  الإن��رتن��ت  ا�ستخدام  يف 

الأ�سياء والذكاء ال�سطناعي.
الإم�����ارات�����ي�����ة:  “املراأة  ع�����ن�����وان  وحت������ت 
للن�ساء  خم�س�سة  وتطلعات”،  اإمكانيات 
ح�����س��راً، ت��ن��اق�����س ف��ي��ه��ا امل�����س��ارك��ات واقع 
املراأة الإماراتية يف ظل ما توفره القيادة 
ال��ر���س��ي��دة م���ن اإم���ك���ان���ات وم������وارد كبرية 
املجالت،  خمتلف  يف  مبكانتها  لالرتقاء 
وخ�����س��و���س��اً يف امل��ج��ال الق��ت�����س��ادي، كما 
الإماراتيات  م���وؤه���الت  اجل��ل�����س��ة  ت��ن��اق�����س 
الأع��م��ال، مع الرتكيز على  لدخول عامل 
ل��دي��ه��ن ودع���م���ه���ا، وتقدم  ال���ق���وة  ن���ق���اط 
التطلعات  ح��ول  �ساملة  روؤي���ة  امل�����س��ارك��ات 

واملاأمول للم�ستقبل املهني للمراأة.
تاأتي  والتي  التالية  اجلل�سة  خ��الل  وم��ن 
يتناول   ،“ ال��ع��ن��ف  ���س��ري��ب��ة   “ ب���ع���ن���وان 
لال�سطرابات  املبا�سر  التاأثري  امل�ساركون 
الأ�سرية والعنف �سد املراأة يف م�ساهمتها 
اإذ  امل��ل��م��و���س��ة يف ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة، 
يف  كبري  ب�سكل  امل�ساهمة  ه��ذه  تنخف�س 
املجتمعات التي ت�سهد مثل هذه الظواهر، 
وت�����س��ت��ع��ر���س اجل��ل�����س��ة ���س��ب��ل احل�����د من 
واأهمية  امل����راأة،  �سد  ال�سلبية  امل��م��ار���س��ات 
تدعم  لها،  وحمفزة  مالئمة  بيئة  توفري 

مكانتها وو�سعيها املادي والقت�سادي.
واأخ���رية  �سابعة  بجل�سة  ال��ق��م��ة  وتختتم 
التمكني  م������ب������ادئ   “ ع������ن������وان  حت����م����ل 
اإىل  التخطيط  من  للمراأة:  القت�سادي 
اخلطط  و���س��ع  �سبل  تناق�س   “ التنفيذ 
والأه�����داف ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��رام��ي��ة اإىل 
واملتابعة،  التنفيذ  مو�سع  امل����راأة  متكني 
ح��ال��ة حقيقية من  اإىل  ال��و���س��ول  ب��ه��دف 
والرجل، جتعل منهما  امل��راأة  امل�ساواة بني 
القت�سادية  والنه�سة  البناء  يف  �سريكني 
يف املجتمعات، مع املتابعة احلثيثة لوعود 
لتقلد  امل���راأة  اأم���ام  امل��ج��ال  بفتح  ال�سركات 
اأعلى املنا�سب الإدارية على اأ�س�س مهنية، 
واإزالة كل العوائق اأمامها يف �سبيل الرتقاء 
العاملية  ال��ق��م��ة  ���س��ت�����س��م  ك��م��ا  مب��ك��ان��ت��ه��ا. 
جل�سات  ل���ل���م���راأة  الق��ت�����س��ادي  ل��ل��ت��م��ك��ني 
وور�����س ع��م��ل ج��ان��ب��ي��ة ت��ن��اق�����س دور امل���راأة 
الطاقة  التالية:  باملجالت  القت�ساد  يف 
املدن  تخطيط  ال��ب��ي��ئ��ي��ة؛  وال����س���ت���دام���ة 
العمراين؛  والتخطيط  التحتية  والبنية 
وال�سفر؛  اللوجي�ستية  واخلدمات  النقل 
املعلومات  تكنولوجيا  والعلوم؛  ال�سحة 
العالم  املعلوماتي؛  والمن  والت�سالت 

والت�سويق واإدارة الفعليات.

كلية دبي لل�شياحة متنح الطفل »مايد املر« اأول �شهادة �شمن برنامج »ال�شفراء ال�شباب«
•• دبي-وام:

منحت كلية دبي لل�سياحة التابعة لدائرة 
ال�سياحة والت�سويق التجاري بدبي “دبي 
برنامج  �سمن  ���س��ه��ادة  اأول  لل�سياحة” 
املواطن  للطفل  ال�سباب”  “ال�سفراء 

 13 العمر  م��ن  البالغ  امل��ر  حممد  مايد 
عاماً ويعد اأ�سغر منت�سبي هذا الربنامج 
الذي يندرج حتت دورة التدريب ال�سيفي 
خ�����الل مو�سم  ال��ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
“ال�سفراء  ب���رن���ام���ج  ي���ه���دف  ال�����س��ي��ف. 
الأول من نوعه على م�ستوى  ال�سباب” - 

واإلهام  وتثقيف  ج��ذب  اإىل   - دب��ي  اإم���ارة 
الذين  ال��ي��اف��ع��ني  امل���واط���ن���ني  ال�����س��ب��اب 
ت��رتاوح اأعمارهم بني 13 اإىل 17 عاما 
���س��م��ن ب���رن���ام���ج ت���دري���ب���ي م��ك��ّث��ف مينح 
والبيئة  ال��ث��ق��اف��ة  يف  منا�سبة  م��ع��ل��وم��ات 
املرتبطة  والتقاليد  وال��ع��ادات  وال��ت��اري��خ 

دبي ما ميكنهم من  ال�سياحة يف  مبجال 
التعامل مع خمتلف فئات اجلمهور �سواء 

كانوا من الزّوار اأو املقيمني.
واأكد �سعادة هالل �سعيد املري املدير العام 
التجاري  وال��ت�����س��وي��ق  ال�����س��ي��اح��ة  ل���دائ���رة 
�سرورة  ع��ل��ى  لل�سياحة”  “دبي  ب��دب��ي 
ال�سباب  ط���اق���ات  ب��ا���س��ت��ث��م��ار  اله���ت���م���ام 
وتوجيههم نحو الطريق ال�سحيح الذي 
ول�سيما  وطموحاتهم  تطلعاتهم  يلبي 
تطورا  ي�سهد  الذي  ال�سياحي  القطاع  يف 

ملحوظا.
الربامج  اأّن  اإىل  نف�سه  الوقت  يف  م�سريا 
التدريبية التي تنظمها الدائرة تتما�سى 
ال�����س��وق وحت��ّف��ز ال�سباب  م��ع اح��ت��ي��اج��ات 
التي  املتنوعة  امل��ج��الت  ال��دخ��ول يف  على 

يت�سمنها القطاع ال�سياحي بدبي. 
يف  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  يعد  امل���ري:  وق���ال 
الإم�����ارة م��ن ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة التي 
الواعد  الإم���ارات���ي  ال�����س��ب��اب  ع��ن  تبحث 
الذي ميتلك اإمكانيات متكنه من اإي�سال 
وعاداتنا  بيئتنا  عن  ال�سحيحة  ال�سورة 
ونحن  ل��ل��زوار  بها  نعتز  التي  وتقاليدنا 
تتكون  التي  املُجتمعات  ب��اأّن  نعي  ب��دورن��ا 
قوّية  جُمتمعاٌت  ه��ي  ال�ّسابة  الفئة  م��ن 

َتقُبّاًل  الأك���ر  ه��ي  الفئة  ه��ذه  اأن  حيث 
لتقُبّل  ا����س���ت���ع���داداً  اأك����ر  وه���م  ل��ل��ّت��غ��ي��ري 
الإبداع  وكذلك  معه  والّتعامل  اجلديد 
ف���ي���ه وه�����م الأق��������در ع���ل���ى اإي�������س���ال���ه اإىل 
ظل  يف  خا�سة  املجتمع  ���س��رائ��ح  خمتلف 
املعريف  وال��ت��ب��ادل  ن�سهده  ال��ذي  النفتاح 
التوا�سل  و�سائل  عرب  ول�سيما  والثقايف 
مهمة  و�سيلة  اأ�سبحت  التي  الجتماعي 
مع  للتوا�سل  ال�سباب  م��ن  الفئة  ل��ه��ذه 

الآخرين والتاأثري بهم.
اك�ساب  على  يركز  الربنامج  اأن  واأ���س��اف 
مايد  ال��ط��ف��ل  �سمنهم  وم���ن  امل�����س��ارك��ني 
وا�ستيعاب  فهم  منها:  م��ه��ارات  ع��ّدة  امل��ر 
لإمارة  الغنية  والثقافة  العريق  التاريخ 
ال�سياحية  املواقع  اأهم  اإىل  دبي والتعرف 
وخ�سائ�س  ب��ه��ا  ت��ت��م��ي��ز  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة 
ومم����ي����زات ك���ل م���وق���ع، ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
الط���������الع ع���ل���ى اأه�������م م�����واق�����ع اجل�����ذب 
ال�سياحي يف الإمارة وامل�ساريع امل�ستقبلية 
اأي�ساً  الربنامج  وي�سمل   .. الإن�ساء  قيد 
الرتكيز على فهم احتياجات واهتمامات 
ال�سياحية  توّجهاتهم  واخ��ت��الف  ال���زّوار 
من خالل تدريبهم على خدمة املتعاملني 

وتاأثري الر�سا العام.

ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي و����س���ع���ادة عي�سى 
كاظم حمافظ مركز دبي املايل العاملي 
عام  اأم���ني  الب�سطي  ع��ب��داهلل  و���س��ع��ادة 

املجل�س التنفيذي لإمارة دبي.

بن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
ه��ي��ئ��ة دبي  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل  ���س��ع��ي��د 
الأع���ل���ى ملجموعة  ال��رئ��ي�����س  ل��ل��ط��ريان 
طريان الإم��ارات و�سعادة مطر حممد 

املدير  املديرين  جمل�س  رئي�س  الطاير 
ال����ع����ام ل��ه��ي��ئ��ة ال����ط����رق وامل���وا����س���الت 
الع�سو  الطاير  حممد  �سعيد  و�سعادة 
امل��ن��ت��دب ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف هيئة 
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خالل  م��ن  باملائة   50 بن�سبة  الطاقة  ك��ف��اءة  لرفع 
حتويل ت�سغيل الوحدات الغازية اجلديدة والعاملة 
اإىل  اإ�سافة  الطبيعي  الغاز  اإىل  الثقيل  النفط  من 
اإىل دورات ملحطات  الغازية  حتويل حمطات النتاج 
ا�ستهالك  ت��ر���س��ي��د  مب��و���س��وع  واله���ت���م���ام  م��رك��ب��ة 
الهيئة وخطط  اأع��دت��ه��ا  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن  الطاقة 
ب�����داأت ت��ن��ف��ي��ذه��ا وال���ت���ي ���س��ي��ن��خ��ف�����س ال��ط��ل��ب على 
الطاقة مبوجبها يف ال�سنوات املقبلة اإىل جانب دعم 
هذا  يف  الب�سرية  ال��ق��درات  وبناء  البحثة  ال�سيا�سات 

املجال.

•• ال�شارقة -وام:

اأكد �سعادة الدكتور املهند�س را�سد الليم رئي�س هيئة 
لعملية  التخطيط  اأهمية  ال�سارقة  وم��ي��اه  كهرباء 
التحول نحو طاقة عاملية ذكية وم�ستدامة من خالل 
و�سديقة  اآم��ن��ة  ط��اق��ة  لأنظمة  وم��ق��رتح��ات  خطط 

للبيئة وذات كفاءة اقت�سادية مرتفعة.
ونوه الليم خالل الكلمة الفتتاحية التي األقاها يف 
�سنغافورة  يف  حاليا  املنعقد  الطاقة  ا�سبوع  موؤمتر 
ب��ح�����س��ور مم��ث��ل��ي ع�����س��ري��ن دول����ة وع����دد م��ن خرباء 

دولة  اأن  اإىل  ع��دي��دة  و�سخ�سيات  ووزراء  ال��ط��اق��ة 
المارات ب�سفه عامة وامارة ال�سارقة ب�سفة خا�سة 
ك��ب��رياً يف جم���ال ال��ط��اق��ة املتجددة  ق��ط��ع��ت ���س��وط��اً 
ومت�سي بخطوات ثابتة وبكل ثقة يف عملية التحول 

الذكي والعتماد على الطاقات املتجددة.
وتطرق اإىل اأهمية احلفاظ على الطاقة من خالل 
و�سع برامج طموحة نحو طاقة تكون اأنظف واأكر 

ا�ستدامة جلميع الفئات.
موؤكداً اأن ا�سرتاتيجية هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة 
طموحة  م�سروعات  تنفيذ  اأولوياتها  �سمن  و�سعت 

واأكد �سرورة العمل وتكاتف اجلهود الدولية لتطوير 
للبلدان  املتجددة  الطاقة  جم��ال  يف  ج��دي��دة  حلول 
والتكنولوجيا  اخل���ربة  لديها  لي�س  ال��ت��ي  ال��ف��ق��رية 
وراأ�س املال. م�سرياً اىل اأن هذه البلدان اأقل البلدان 
م�سوؤولية عن التغري املناخي ومع ذلك تعاين اآثاره.

جمال  يف  كبرية  فر�س  لديها  افريقيا  اأن  واأو���س��ح 
يف  معايري  و�سع  وميكنها  املتجددة  الطاقات  اإن��ت��اج 
هذا املجال حيث اأن نحو ثلثي �سكانها متاأثرون بفقر 
الطاقة لكن هناك فر�سا للتطوير يجب ال�ستفادة 

منها.

�صلط�ن بن �صليم: اإجن�ز جديد ن�صيفه اإىل  جن�ح�تن� التي تعزز ا�صرتاتيجية دبي الذكية

دبي التجارية ُتطبق معيار الآيزو 1:18295-2017 يف ت�شغيل مركز الت�شال لديها

كهرباء دبي تنظم ور�شة عمل حول »اآثار الغبار على الألواح ال�شم�شية الكهرو�شوئية« 

رئي�س كهرباء ومياه ال�شارقة ي�شارك بـموؤمتر اأ�شبوع الطاقة يف �شنغافورة

•• دبي-الفجر: 

الذكية  النافذة  التجارية،  دب��ي  اأعلنت 
املوحدة للتجارة واخلدمات اللوج�ستية 
دبي  م��وان��ئ  ملجموعة  والتابعة  دب��ي  يف 
ال���ع���امل���ي���ة، ع���ن ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا مل��ع��ي��ار اآي����زو 
واخل�����ا������س   2017-1:18295

مبعايري ت�سغيل مراكز الت�سال. 
وت���ع���ت���رب دب�����ي ال���ت���ج���اري���ة م����ن اأوائ������ل 
ال��ت��ي تطبق هذا  ال��ع��امل  امل��وؤ���س�����س��ات يف 
املعيار الذي قد مت اإطالقه حديثاً منذ 
�سهر يوليو املا�سي؛ وت�سمن من خالله 
اأن يكون مركز الت�سال وخدمة العمالء 
اأرق���ى املعايري  م��ع  ال��ت��اب��ع لها م��ت��وائ��م��اً 
العاملية، ويلبي حاجات املتعاملني ب�سكل 
كامل، وليمثل اإ�سافة حقيقية ملجموعة 
ال�ساملة  والإلكرتونية  الذكية  املن�سات 
ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا امل��وؤ���س�����س��ة، ����س���واء عرب 
dubaitrade. موقعها الإلكرتوين
الذكية  ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات  ع�����رب  اأو   ae

تريد�سيلد و لوجي غيت.
���س��ل��ط��ان اأحمد  امل��ن��ا���س��ب��ة ق����ال  وب���ه���ذه 
موانئ  اإدارة  جمل�س  رئي�س  �سليم،  ب��ن 
املوانئ  موؤ�س�سة  ورئ��ي�����س  ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي 
واجل���م���ارك وامل��ن��ط��ق��ة احل����رة يف دبي: 
مقومات  اأف�������س���ل  ت���وف���ري  اإىل  ن�����س��ع��ى 
ال��ت��ج��ارة ال��ذك��ي��ة، وال��ت��ي مت��ك��ن قطاع 
اأ����س���واق  اإىل  ال���و����س���ول  م���ن  الأع����م����ال 
ج��دي��دة وحت���دي���داً يف جم���ال اخلدمات 

ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي. وُنهنئ فريق العمل 
يف دبي التجارية الذي بادر بتبني املعيار 

اجلديد خالل �سهرين من اإطالقه. 
م���ن ج��ان��ب��ه ع��ل��ق حم��م��د امل��ع��ل��م، نائب 
موانئ  يف  العام  وامل��دي��ر  الأول  الرئي�س 
دبي العاملية–اإقليم الإم��ارات، على هذا 
اأدركنا يف دبي التجارية  الإجناز قائاًل: 
م��ب��ك��راً اأن جن��اح��ن��ا احل��ق��ي��ق��ي ل��ي�����س يف 
الذكية  وامل��ن�����س��ات  اخل���دم���ات  اإط�����الق 
ف���ق���ط، واإمن������ا يف م�����س��ت��وى ت��ب��ن��ي تلك 
من  عمالئنا،  جمهور  ل��دى  اخل��دم��ات 
لالت�سال  مركز  ببناء  قمنا  ذل��ك  اأج��ل 
وزودن���اه بفريق حم��رتف وم���درب على 

عمالئنا  ي�����س��ت��ط��ي��ع  اإذ  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة. 
ال�سفقات  واإمت�����ام  الإج�������راءات  ت��ن��ف��ي��ذ 
اأجل  اأي مكان؛ ومن  اأي وقت ومن  من 
ذل���ك وف��رن��ا م��رك��زاً ل��الت�����س��ال خلدمة 
املتعاملني وتقدمي الدعم الفني لهم يف 
التعامل مع اأدوات التجارة الذكية على 

مدار ال�ساعة.
هذا  تطبيق  ميثل  �سليم:  ب��ن  واأ���س��اف 
املعيار دلياًل على اأن هدفنا الأهم حالياً 
تقدمي  يف  املتميز  اأدائ���ن���ا  م��وا���س��ل��ة  ه��و 
مع  متا�سياً  ع��امل��ي��ة،  مبعايري  خدماتنا 
للمدينة  ل��ل��ت��ح��ول  دب���ي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الأذك�����ى ع��امل��ي��اً وال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 

التعامل مع كافة الإجراءات واخلدمات 
لهم  ليقدموا  عمالوؤنا،  يحتاجها  التي 
ال��ف��ن��ي وال���س��ت�����س��ارات الالزمة  ال��دع��م 
الذكية  خدماتنا  ا�ستخدام  كيفية  حول 
بال�سكل الأمثل، وقد كان ملركز الت�سال 
تبني  م�ستوى  زي��ادة  يف  الكبري  الف�سل 
ال��ع��م��الء خل��دم��ات��ن��ا و���س��وف ي��ع��زز هذا 

املعيار من �سمعتنا وتناف�سيتنا. 
-1:18295 معيار  تطبيق  وي�سمن 
نوعية اخلدمة  الت�سال  ملركز   2017
التي يح�سل عليها املت�سل، من �سمنها 
للتمكن من  ينتظرها  التي  امل��دة  تقليل 
املتعددة  اللغات  املعلومة،  اإىل  الو�سول 
ال���ت���ي ي��ت��م ت���ق���دمي ال���دع���م ال��ف��ن��ي من 

النوعية  الكفاءة  اإىل  اإ�سافة  خاللها؛ 
ملوظفي مركز الت�سال ومدى قدرتهم 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل�����س��ك��الت ال��ت��ي يتم 
العمالء.  ق��ب��ل  م���ن  ع��ن��ه��ا  ال���س��ت��ف�����س��ار 
وق���د ب��ل��غ ع���دد امل��ك��امل��ات ال������واردة ملركز 
الت�����س��ال خ��الل ال��ع��ام اجل���اري حوايل 
195،000 مكاملة، كما بلغ عدد ر�سائل 
 63،000 ال��واردة  الإلكرتوين  الربيد 
اأو����س���ح املهند�س  ر���س��ال��ة. وم���ن ج��ان��ب��ه 
التنفيذي  الرئي�س  الب�ستكي،  حممود 
“ُيعترب  قائاًل:  التجارية،  دبي  ملوؤ�س�سة 
مركز الت�سال لدينا اأحد اأهم املن�سات 
خاللها  م����ن  جن���م���ع  ال����ت����ي  ال���ف���ّع���ال���ة 
املعلومات لتطوير تلك اخلدمات وتلبية 
بجدية  ونتعامل  عمالئنا.  احتياجات 
ب��ال��غ��ة م���ع امل���الح���ظ���ات والق����رتاح����ات 
التي نتلقاها من اجلمهور لتعزيز دورة 
التطوير واجلودة لدينا؛ لأن هدفنا يف 
ال��ن��ه��اي��ة ه��و اأن جن��ع��ل م��ن دب���ي وجهة 

عاملية للتجارة الذكية والي�سرية«.
ويعمل م��رك��ز الت�����س��ال اخل��ا���س بدبي 
ال��ت��ج��اري��ة ع��ل��ى م���دار ال�����س��اع��ة، ويقدم 
الفني وامل�ساعدة للجمهور بعدة  الدعم 

لغات، اأهمها 
والهندية  والإجن����ل����ي����زي����ة  ال���ع���رب���ي���ة 
خدمة   800 م���ن  لأك�����ر  والأوردو، 
الذكية  املن�سات  اإىل  اإ�سافة  اإلكرتونية، 
ال��ت��ج��اري��ة مثل  ل��دب��ي  التابعة  امل��ت��ع��ددة 

تريد�سيلد و لوجي غيت.

»جلفار«  اأرباح  �شايف  درهم  مليون   86
خالل ال�شهور الت�شعة الأوىل من 2017

•• راأ�س اخليمة-وام: 

ال�سهور  “جلفار” خالل  الدوائية  اأرباح �سركة اخلليج لل�سناعات  بلغ �سايف 
بقيمة  مبيعات  دره��م حمققة  مليون   86 احل��ايل  العام  الأوىل من  الت�سعة 
لل�سناعات  اخلليج  �سركة  اإدارة  جمل�س  ذل��ك  اأع��ل��ن   . دره��م  مليون   992
الف�سلية  النتائج  عن  خالله  ك�سف  موؤخرا  عقد  اجتماٍع  يف  جلفار  الدوائية 
الأوىل من  الت�سعة  بها لالأ�سهر  الأعمال اخلا�سة  اإجن��ازات  وناق�س  لل�سركة 
عام 2017. و�سلط املجل�س ال�سوء على الفر�س والتحديات التي باتت توؤثر 
املجل�س  اأج��رى  حيث  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  على  موؤخرا 
العام اجل��اري. وتناول جمل�س  الأوىل من  الثالثة  الف�سلية  للنتائج  تقييما 
من  ميكنها  و�سع  يف  ال�سركة  تكون  اأن  ل�سمان  املتخذة  الإج����راءات  الإدارة 
حتقيق املزيد من النمو قبل نهاية العام لتحقيق خطة جلفار امل�ستقبلية لعام 

 .2020
وقال جريوم كارل مدير العام جلفار: عززت ال�سركة من اإجنازاتها ال�سابقة 
يف الربع الثالث وعملت على متهيد الطريق خلتام ال�سنة املالية بو�سع اأف�سل 
وعلى الرغم من بيئة ال�سوق و�سرعة التغيري والو�سع الإقليمي العام الذي 
اأ�سواقها  يف  وزخمها  ح�ستها  تعزيز  م��ن  جلفار  متكنت  قطاعنا  على  ي��وؤث��ر 
الرئي�سية. واأكد كارل ان املنتجات التي اأطلقتها جلفار موؤخرا بالإ�سافة اإىل 
الرائدة  املكانة  على  جم��ددا  برهنت  الأخ��رى  الرئي�سية  التجارية  عالماتها 
التي تتمتع بها و�ساهمت النتائج الواعدة التي مت حتقيقها يف اأ�سواق الإمارات 
واملنطقة يف تعزيز ح�سور ال�سركة الإقليمي بينما �ست�سهم الأ�سواق اجلديدة 

يف اأفريقيا يف تنويع هذا احل�سور وتعزيز منو جلفار.

الإمارات تفوز با�شت�شافة »املنتدى العاملي 
لغاز البرتول امل�شال« عام 2020 يف دبي

•• دبي-وام:

امل�سال”  البرتول  لغاز  العاملي  “املنتدى  با�ست�سافة  الإم���ارات  دول��ة  ف��ازت 
الر�سمية  الهيئة  امل�سال”،  البرتول  لغاز  العاملية  “اجلمعية  تنّظمه  الذي 
املعنية ب�سوؤون قطاع غاز البرتول امل�سال على امل�ستوى العاملي، والتي يزيد 
عدد اأع�سائها على 250 �سركة متخ�س�سة يف �سناعات النفط والغاز من 
القطاعني العام واخلا�س يف اأكر من 125 دولة، اإذ �سيتم تنظيم الن�سخة 

33 من املنتدى يف دبي العام 2020. 
و�ستقوم جمموعة “اينوك” با�ست�سافة هذا احلدث الكبري بعد اأن �ساركت 
يف اإعداد ملف ال�ست�سافة مع 14 جهة حكومية اأخرى يف دبي �سمن خطوة 
تهدف اإىل تر�سيخ املكانة العاملية الرائدة لدولة الإمارات يف قطاع الطاقة. 
وحظي ملف ا�ست�سافة “املنتدى العاملي لغاز البرتول امل�سال” بدعم دائرة 
ال�سياحة والت�سويق التجاري يف دبي، ووزارة الطاقة، والإدارة العامة للدفاع 
املدين يف دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق واملوا�سالت يف دبي، 
و�سرطة دبي، وموؤ�س�سة مطارات دبي، بالإ�سافة اإىل عدد من اأبرز املوؤ�س�سات 

الفاعلة يف قطاع النفط والغاز على امل�ستويني املحلي والإقليمي. 
املنظمات  م��ع  الأم���د  طويلة  �سراكات  عقد  على  العاملية  اجلمعية  وتعمل 
الدولية، وتنفيذ م�ساريع خمتلفة على ال�سعيدين املحلي والعاملي، بهدف 
غاز  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  عجلة  دف���ع  خ���الل  م��ن  للقطاع  م�سافة  قيمة  حتقيق 

البرتول امل�سال، وتعزيز المتثال لأف�سل ممار�سات الأعمال وال�سالمة.
الرئي�س  املنتدب  الع�سو  الطاير،  �سعادة �سعيد حممد  املنا�سبة قال  وبهذه 
اإدارة جمموعة  رئي�س جمل�س  ونائب  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
من  والب��ت��ك��ار  وال���س��ت��دام��ة  النظيفة  ال��ط��اق��ة  ق�سايا  تعترب  “اينوك”: 
املحاور اجلوهرية ل�سرتاتيجيات التنمية القت�سادية والتطوير يف دبي .. 
وبالن�سبة لنا كموؤ�س�سة �سبه حكومية، فقد توفرت لدينا الإمكانات الالزمة 
للم�ساهمة بدور فعال يف دعم روؤى وتطلعات قيادتنا الر�سيدة نحو حتقيق 
اأمن الطاقة وتعزيز كفاءة ا�ستهالك املوارد، م�ستندين يف ذلك اإىل التزام 

حكومتنا بتقدمي كل �سبل الدعم املمكن لنا يف هذا املجال. 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  الفال�سي،  حميد  �سيف  �سعادة  ق��ال  ب���دوره 
اينوك: لقد حققت اينوك و�سركة غاز الإمارات اإجنازات مهمة على �سعيد 
نحظى  اأن  وي�سعدنا  واملبتكرة،  والذكية  النظيفة  الطاقة  حلول  تطوير 
البرتول  لغاز  العاملي  املنتدى  اأهمية  ا�ست�سافة حدث كبري مبثل  بفر�سة 
امل�سال يف عاملنا العربي.   من جانبه قال �سعادة هالل �سعيد املري، مدير 
عام دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري يف دبي: يعد اختيار دبي ل�ست�سافة 
املنتدى العاملي للغاز البرتويل امل�سال املقرر اإقامته عام 2020، دلياًل على 
الإمكانات التي تتمتع بها الإمارة فيما يتعلق با�ستقطاب فعاليات الأعمال 
الرئي�سية التي تخلق بيئة من التعاون بني خمتلف الأطراف املعنية بهدف 

تبادل املعرفة واخلربات . 

منتدى دبي العاملي لإدارة امل�شاريع 
ينطلق اليوم مب�شاركة دولية وا�شعة

•• دبي -وام:

تنطلق اليوم الدورة الرابعة ملنتدى دبي العاملي لإدارة امل�ساريع الذي تنظمه 
هيئة الطرق واملوا�سالت بدبي بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي و�سركة 

. PMI اإعمار العقارية وموانئ دبي العاملية ومعهد اإدارة امل�ساريع
و�سيتم خالل حفل الفتتاح تكرمي الفائزين يف الدورة الأوىل جلائزة حمدان 
حوايل  ج��وائ��زه��ا  جمموع  يبلغ  التي  امل�ساريع  اإدارة  يف  لالبتك�ار  حممد  ب��ن 
الفرق” عنواناً  “ن�سنع  �سعار  اعتماد  . ومت  األ��ف دولر   550 دره��م  مليوين 
رئي�سياً للن�سخة الرابعة من املنتدى الذي يت�سمن 30 جل�سة يف اإدارة امل�ساريع 
ا�ستحداث  مت  بينما  رئي�سية  كلمات   5 مع  تخ�س�سية  تدريبية  دورات  و5 
اإدارة  م�ستقبل  ع��ن  نقا�سية  حلقات  منها  امل�ساريع  اإدارة  يف  مهمة  موا�سيع 
تدريبية  دورات  جانب  اإىل  املعرفة  واإدارة   2020 امل�ساريع وم�ساريع اإك�سبو 
اإدارة  مكاتب  وتاأ�سي�س  الفوائد  واإدارة  املرنة  امل�ساريع  اإدارة  حول  تخ�س�سية 
امل�ساريع واإدارة حمافظ وبرامج امل�ساريع وحتليل الأعمال والبيانات ال�سخمة 
جمال  يف  الفكر  رواد  من  م�سارك   1500 املنتدى  ي�سم  اأن  يتوقع  حني  يف 
امل�ساريع  اإدارة  حول  مهما  حمورا  املنتدى  وخ�س�س  باملنطقة.  امل�ساريع  اإدارة 
لل�سباب بناًء على مذكرة تفاهم مت توقيعها مع جمل�س الإمارات لل�سباب حيث 
تقام جل�سات تعريفية مببادئ اإدارة امل�ساريع وممكنات جناح امل�ساريع واأهمية 
تطبيق ممار�سات اإدارة امل�ساريع يف املجالت املختلفة ف�ساًل عن تنظيم حلقة 

�سبابية اأخرى باإدارة جمل�س الإمارات لل�سباب .

•• دبي - وام:

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون 
املتجددة  للطاقة  ال��وط��ن��ي  املخترب  م��ع 
ور�سة  الأمريكية  الطاقة  ل��وزارة  التابع 
على  الغبار  “اآثار  ح��ول  الثانية  العمل 
دبي  مب��رك��ز  الكهرو�سوئية”  الأل������واح 
ال����دويل ل��ل��م��وؤمت��رات وامل��ع��ار���س وذلك 
مب�������س���ارك���ة م��ت��خ�����س�����س��ني يف الأل��������واح 

القطاعات  من  الكهرو�سوئية  ال�سم�سية 
البحثية واملوؤ�س�سات الأكادميية واجلهات 
احلكومية. ركزت الور�سة - التي امتدت 
ثالثة اأيام - على تبادل اخلربات واأف�سل 
التجارب العاملية حول تاأثري الغبار على 
اأدائها  وم�ستوى  الكهرو�سوئية  الأل��واح 

وكيفية التخفيف من هذه الآثار.
ب�سيانة  املتعلقة  الق�سايا  اإىل  وتطرقت 
الأل�������واح وت�����س��غ��ي��ل��ه��ا مب���ا ف��ي��ه��ا تركيب 

ن�سبة  لقيا�س  خا�سة  واأج��ه��زة  ح�سا�سات 
دوري  ب�سكل  الأل����واح  وتنظيف  الأت��رب��ة 
من  للحماية  خ��ا���س��ة  مب����واد  وتغليفها 
اآث����ار الأت���رب���ة. وت��ن��اول��ت ح��رك��ة الغبار 
الوقائية  وال���ط���رق  ذرات�����ه  وخ�����س��ائ�����س 
ل��ت��ق��ل��ي��ل اآث�����اره�����ا ف�������س���ال ع����ن درا�����س����ة 
ال��ب��ل��دان يف ه��ذا املجال  جت���ارب خمتلف 
وخ�����س��و���س��ي��ة امل���ن���اخ يف امل��ن��ط��ق��ة. واأك����د 
ال��ط��اي��ر الع�سو  ���س��ع��ي��د حم��م��د  ���س��ع��ادة 

املنتدب الرئي�س التنفيذي للهيئة اهتمام 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي بتعزيز الب��ت��ك��ار يف 
املتجددة  والطاقة  ال�ستدامة  جم��الت 
ودعم جهود البحث والتطوير يف جمال 
الطاقة النظيفة دعما للمبادرة الوطنية 
طويلة املدى التي اأطلقها �ساحب ال�سمو 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل لبناء اقت�ساد اأخ�سر 

يف دول��ة الإم���ارات حتت �سعار “ اقت�ساد 
اأخ�سر لتنمية م�ستدامة” وا�سرتاتيجية 
الهادفة   2050 النظيفة  للطاقة  دب��ي 
للطاقة  ع��امل��ي��ا  م���رك���زا  دب����ي  ج��ع��ل  اإىل 
النظيفة والقت�ساد الأخ�سر من خالل 
توفري 7 يف املائة من اإجمايل الطاقة يف 
دبي من م�سادر الطاقة النظيفة بحلول 
 2030 بحلول  املائة  يف  و25   2020

و75 يف املائة بحلول 2050.

وزارة املالية تنظم ور�شة التن�شيق املايل على م�شتوى الإمارات 
•• دبي-الفجر: 

مب�ستويات  ل��الرت��ق��اء  جهودها  اإط���ار  يف 
الحتادي،  امل�ستوى  على  املالية  الإدارة 
وتعزيز التكامل يف ال�سيا�سات املالية بني 
وزارة  نظمت  ال��دول��ة،  اإم����ارات  خمتلف 
املالية ور�سة التن�سيق املايل على م�ستوى 
دولة الإمارات العربية املتحدة موؤخراً يف 
الور�سة  وتاأتي هذه  دبي.  باإمارة  مقرها 
يف اإط��ار روؤي��ة ال��وزارة يف اأن تكون وزارة 

رائدة عاملياً يف املجال املايل.
اأحمد  ب���ح�������س���ور  ال����ور�����س����ة    وع����ق����دت 
مالية  اإح�ساءات  ق�سم  رئي�س  العبدويل 
احلكومة واأع�ساء اإدارة تن�سيق ال�سيا�سات 
املالية يف الدولة، وممثلني عن الدوائر 
اإم��ارة اأبوظبي، واإمارة  املالية يف كل من 

دبي واإمارة ال�سارقة، واإمارة اأم القيوين، 
واإم���ارة راأ���س اخليمة، واإم���ارة الفجرية، 

واإمارة عجمان. 
وكيل  اليتيم  را���س��د  �سعيد  �سعادة  واأك���د 
الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون املوارد و امليزانية  
على اأهمية حتقيق اأعلى درجات التن�سيق 
ال�سيا�سات  وتطبيق  ر���س��م  يف  والتكامل 
الحتادية  حكومة  م�ستوى  على  املالية 
وعلى م�ستوى الدوائر املالية يف حكومات 
الإمارات، نظراً لأهميته كحجر الأ�سا�س 
لروؤية  ال�سرتاتيجية  الأه���داف  لنجاح 
دول��ة الإم����ارات 2021 وال��و���س��ول اإىل 

التنمية امل�ستدامة يف الدولة. 
الور�س  ه����ذه  ت�����س��ك��ل  ����س���ع���ادت���ه:  وق�����ال 
م��ن�����س��ة م��ث��ال��ي��ة مل��ن��اق�����س��ة وحت��ل��ي��ل اأهم 
مب�سروع  اخلا�سة  وامل�ستجدات  النتائج 

ج��م��ع واإع��������داد ال���ب���ي���ان���ات امل���ال���ي���ة على 
م�������س���ت���وى ال�����دول�����ة واإي������ج������اد احل���ل���ول 
املنا�سبة للتحديات التي قد تعيق توفري 
البيانات. واأ�ساف �سعادته: توا�سل وزارة 
اأعلى معايري  املالية جهودها يف تطبيق 
ال�سليمة،  امل��ال��ي��ة  والإدارة  احل��وك��م��ة 
العمل  اأوا�سر  توطيد  وذل��ك من خالل 
اجلهات  خمتلف  مع  والتعاون  امل�سرتك 
ذات العالقة، الأمر الذي يعزز التكامل 
العمومية،  امل��ي��زان��ي��ة  اإع�����داد  عملية  يف 
ويوفر البيانات املالية والح�سائية على 

م�ستوى الدولة ب�سكل مي�سر ودقيق.
الراهن  ال��و���س��ع  ال��ور���س��ة  وا�ستعر�ست 
ال���ع���م���وم���ي���ة على  امل����ي����زان����ي����ة  لإع����������داد 
�ساماًل  وم��راح��ل��ه��ا،  ال���دول���ة  م�����س��ت��وى 
التقييم  ومرحلة  التح�سريية،  املرحلة 

وال��ت��ح��ل��ي��ل، وم����ن ث���م م��رح��ل��ة اإع�����داد 
دون  حت��ول  التي  وال�سعوبات  البيانات، 
تقارير  ع��ل��ى  الط������الع  مت  ك��م��ا  ذل�����ك، 
الدورية،  احل��ك��وم��ة  م��ال��ي��ة  اإح�������س���اءات 
م�سروع  من  كل  مناق�سة  اإىل  بالإ�سافة 
ال�سحة  ل���ق���ط���اع���ي  امل�������ايل  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
والتعليم مع البنك الدويل، وزيارة بعثة 
النقد  ل�سندوق  الرابعة  امل��ادة  م�ساورات 

الدويل. 
الور�سة  خالل  ال�سوء  ال��وزارة  و�سلطت 
مل�س��روع  وامل�ستجدات  النتائج  اأه��م  على 
جم�ع بيانات اإح�ساءات مالي�ة احلكوم�ة 
الربط  الدولة، وا�ستكمال  على م�ستوى 
الل����ك����رتوين ل��ن��ظ��ام ب���واب���ة الم������ارات 
احلكومة  م��ال��ي��ة  اإح�������س���اءات  ل��ت��ق��اري��ر 
بحكومات  امل��ال��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  جميع  م��ع 

الم�������ارات، وم�����س��ت��ج��دات الن���ت���ه���اء من 
للنفقات  الوظيفي  الت�سنيف  م�����س��روع 
احلكومية لالأعوام 2017 – 2021، 
بالإ�سافة اإىل حتديثات م�سروع �سفحة 
البيانات الوطنية على م�ستوى الدولة، 
ومت التطرق يف الور�سة  على اإ�سادة وفد 
وزارة املالية ال�سعودية بعد اطالعه على 
مالية  لإح�ساءات  الم��ارات  بوابة  نظام 
احل��ك��وم��ة ك��ن��ظ��ام مم��ي��ز وف���ع���ال يقوم 
املالية من جميع  البيانات  بعملية جمع 

اجلهات احلكومية يف الدولة.
ومناق�سة  ا�ستعرا�س  ال��ور���س��ة  و�سهدت 
الأط���راف  لكافة  ال��ق��ادم��ة  العمل  خطة 
امليزانية  بيانات  واع��داد  لتوفري  املعنية 
م�ستوى  على  منتظم  ب�سكل  العمومية 

الدولة.
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العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3471 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-�سوبر �سيبد �س.ذ.م.م وميثلها/�سبري علي هو�س جمهول 
�سنز  �سوليو  ا�س �سبالي �سني  التنفيذ/يو بي  ان طالب  حمل القامة مبا 
انك فرع دبي وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )23457.48( 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3444 تنفيذ جتاري  
مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  فيم  اوف  ت�ست  �سده/1-مطعم  املنفذ  اىل 
ارامتك   - للتكنولوجيا  المريكية  العربية  التنفيذ/ال�سركة  طالب  ان 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سباغ  يو�سف  عبدالعزيز  احمد  وميثله:منى 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  .وعليه  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   )116765.53(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3487 تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ���س��ده/1-ف��ه��ي��م دروي�������س حم��م��ود دروي�������س جم��ه��ول حمل 
ذ.م.م  ال�����س��ي��ارات  ل��ت��اأج��ري  دب��ي  التنفيذ/�سركة  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا 
الدعوى  اأق����ام عليك  ق��د  امل��ط��وع  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��دال��رح��م��ن ح�سن حم��م��د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
فان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )14733.20(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3533 تنفيذ جتاري  
حمل  جم��ه��ول  ������س.ذ.م.م  الفنيه  كوبينات  ���س��ده/1-���س��رك��ة  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/فاراي�ست �ستيل )فرع من �سركة فاراي�ست 
اأقام  التجارية ���س.ذ.م.م( وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع قد 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )83849( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2997 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1-امالي للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- امالي كوموديتيزز 
جي ال تي 3- �ساجنوين م.م.ح 4- راهول بهارتيا 5- �سانديب جهون جهون 
�س.م.ع  امل�سرق  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  وال 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  املالكي  فندي  م�ستت  وميثله:عبا�س 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )61056595.70( درهم 
فان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكافل  بالت�سامن 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/504  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- يه ا�س تي تيليكوم �س.ذ.م.م 2- علي �سليمان مراد 
عبداهلل الطاهر البلو�سي جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /عبداهلل 
�سليمان مراد الطاهر وميثله:حمده ح�سني احمد جا�سم مكي قد ا�ستاأنف/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/1235 جتاري كلي بتاريخ:2017/3/13  
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء املوافق 2017/11/29 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/512  ا�شتئناف عقاري    

القامة  حمل  جمهول  ملتيد  ديفيلوبرز  �سم�سم   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
مبا ان امل�ستاأنف /فرين ح�سن فروزي�س وميثله:فهد �سلطان علي لوتاه 
قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/84 عقاري كلي 
بتاريخ:2016/9/26  وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق 2017/11/23 
ال�ساعة 10.00 �س  بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1466  ا�شتئناف عمايل    

جمهول  ب��وري  كومار  �سوري�س  ب��وري  اميت   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
وميثله:ح�سني  م.م.ح  �سايف  /ط��ريان  امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  لوتاه  عبدالرحمن  علي 
ب���ت���اري���خ:2017/7/23  وح���ددت لها جل�سه  ع��م��ايل ج��زئ��ي   2017/500
رقم  بالقاعة  ���س    10.00 ال�ساعة   2017/12/11 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/1572  احوال نف�س م�شلمني
اىل املدعي عليه / 1- حممد يو�سف حممد ح�سني  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ حليمه حممد يو�سف  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالطالق لل�سرر وموؤخر ال�سداق ونفقة زوجية �سابقة ونفقة عدة 
وحددت  ح�سانة.  واج��رة  �ساملة  ابناء  ونفقة  ح�سانة  واثبات  متعة  ونفقة 
لها جل�سة يوم  اخلمي�س املوافق  2017/11/23   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
رقم )10( يف مبنى الحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4759  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ملتي �ستار لدارة املن�ساأت �س.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام   قد  اعظم  حممد  اعظم  التنفيذ/وقا�س  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )7831( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )797( مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4472  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- كي كي جي لتجارة املواد الغذائية جمهول حمل 
ال�سافعي  عبدالباري  ابراهيم  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  القامة 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )27000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )2110( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4207  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- الربق انرتنا�سيونال للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/مراتب علي حممد انور قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )10957( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )971( مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2943  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- ديني�س نار ايانا  بيالي كري�سنا بيالي جمهول حمل 
علي  وميثله:ح�سن  م.د.م.����س  التنفيذ/اوك�سجني  طالب  ان  مبا  القامة 
مطر الريامي قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )90932( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1253( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/231  ا�شتئناف تظلم جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- هاريف ايريك بولرت  جمهويل حمل القامة مبا 
حممد  وميثله:يو�سف  العثمان  عبدالعزيز  حممد  احمد   / امل�ستاأنف  ان 
ال�سادر بالدعوى رقم  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  البحر  قد  ح�سن حممد 

2017/211 تظلم جتاري     
 17.30 ال�ساعة   2017/12/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/213  ا�شتئناف تظلم جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- نورمان تينا كريو�س اماديو جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد 
عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى 

رقم 2017/410 تظلم جتاري     
 17.30 ال�ساعة   2017/12/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1663 تنفيذ مدين  
املنفذ �سده/1-  عبا�س ح�سني مطبي جمهول حمل القامة  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/يعقوب عو�س علي اليماين  قد اأقام عليك 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )89607( وق��دره  به 
.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 
ن�سر هذا  تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  عدم 

العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11611  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-املحيط للديكور الداخلي �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /البريت اندريو كري�ستوبال امادورا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )43.055 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB178790607AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.5 لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/5 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9299  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الزمان لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة ���س.ذ.م.م جمهول 
الدعوى  اأق��ام عليك  /ار�سد حبيب ف�سل حبيب قد  املدعي  ان  القامة مبا  حمل 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )94759 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB177146251AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/11/23 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة 
ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10003  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-م�سعود احمد للنقليات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �سي حممد  بهدار  /علي  املدعي  ان 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   58333( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت   MB177078441AE ال�سكوى:  رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.5 جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/11/23 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9499  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  �سرتنث  1-�سوبر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  امل��دع��ي /حممد يون�س �سري وايل خ��ان  ان  الق��ام��ة مب��ا 
عودة  وتذكرة  دره��م(   35320( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
  mb177078441ae:مببلغ )3000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/11/23 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11726  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم ومقهى معازمي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/مار�سيل بادالوي ليكوب قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م(   3000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   10933( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت    mb178849473ae:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف 
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2 بالقاعة  �س   15.00 ال�ساعة   2017/12/4 املوافق  الثنني 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/7524  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- ام ام ام غلوبال لتجارة املواد العازلة والواقية �س.ذ.م.م جمهول 
بتاريخ 2017/10/17  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  حمل القامة نعلنكم 
مبثابة  املحكمة  بحكمت  ح�سني  منور  خالد  ل�سالح/معراج  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى 
احل�سوري بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )2.469( درهم وتذكرة العودة 
اىل موطنه على الدرجة ال�سياحية عينا او قيمتها نقدا ما مل يلتحق بالعمل لدى رب 
عمل اخر عند تنفيذ احلكم وباملنا�سب من امل�سروفات . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/5622  عمايل  جزئي 

اىل املدعي عليه/1- �سركة النخبة ملقاولت البناء ذ.م.م - فرع جمهول حمل القامة 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  جاجاثاما  ناير  �سوكوماران  كومار  امل��دع��ي/اورن  ان  مبا 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/9/19  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/اورن كومار 
 )63.778( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  بالزام  جاجاثاما  ناير  �سوكوماران 
او قيمتها نقدا ما مل  ال�سياحية عينا  الدرجة  العودة اىل موطنه على  درهم وتذكرة 
يلتحق بالعمل لدى رب عمل اخر عند تنفيذ احلكم وباملنا�سب من امل�سروفات واعفت 
ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  منها.  ن�سيبه  من  املدعي 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8551  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فندق دبي نوفا ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/رابني نيورى قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وقدرها )21053 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB176676619AE:ال�سكوى رقم 
املوافق 2017/12/12 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2307  جتاري كلي

نارونها   -2 �����س.ذ.م.م  الورقية  للمنتجات  ت��اون  ب��ن  /م�سنع  عليه  امل��دع��ي  اىل 
اآرث������ور ل��ي�����س��ل��ي جم��ه��ويل حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل��دع��ي/م�����س��رف الم�����ارات 
ال�سام�سي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ����س.م.ع  ال�سالمي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره 
 %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )6.640.191.52(
من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2017/8/6 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها 
 Ch1.B.8 جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/11/20  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2196  جتاري كلي

عوا�س  �سلطان   -2 ال�سلوي  غ��زاي  بن  عوا�س  بن  1-عبدالرحمن   / عليه  املدعي  اىل 
غزاي ال�سلوي 3- مطلق عوا�س غزاي ال�سلوي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  م.د.م.�����س ومي��ث��ل��ه:روك��ز ج��ورج حبيقه   �سمرة 
ريال   )9.900.000( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم   )9.900.000( الماراتي  بالدرهم  يعادله  ما  او  �سعودي 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  م���ن:2014/9/12   %12 والفائدة  املحاماة 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/12/6 ال�ساعة 9.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �س 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1702 جتاري كلي

حمل  جمهول  البلو�سي  �سامل  دروي�س  ح�سن  جمال  عليه/1-  املحكوم  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/10/19 
�س.م.ع  ال�سالمي  ابوظبي  م�سرف  ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للم�سرف املدعي مبلغ وقدره )1196583.52( 
والزمته امل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2406 جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/1- نواب خان �ساممري خان جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2017/9/13 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها 
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ال�سام�سي  �سعيد  ابراهيم  �سامل  ابراهيم  ل�سالح/ 
القانونية بواقع %9  للمدعي مبلغ )مائتي واثنني و�سبعني الف درهم( والفائدة 
�سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2017/7/12 وحتى متام ال�سداد 
والزمته بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك 
من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/3094 جتاري جزئي

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  كوموليل  بابو  �سامري  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2017/10/22 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
يوؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  م�سطفى  حممود  فلكناز  حممد  ل�سالح/  اع��اله 
للمدعي مبلغ )�سبعني الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ 
بامل�سروفات  والزمته  ال�سداد  متام  وحتى  يف:2015/10/12  احلا�سل  ال�ستحقاق 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/166  ا�شتئناف تظلم جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- را�سيل بيدير نو�س فريدي جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد 
عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى 

رقم 2017/275 تظلم جتاري     
 17.30 ال�ساعة   2017/12/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/203  ا�شتئناف تظلم جتاري    
جمهول  �سامباندام  �سامباندام  �سيفام  �سدها   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف / ب��ن��ك ام ال��ق��ي��وي��ن ال��وط��ن��ي ����س.م.ع 
ا�ستاأنف/  قد  ال�سام�سي   العمران  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل 

احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/247 تظلم جتاري     
 17.30 ال�ساعة   2017/12/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2017/165  ا�شتئناف تظلم جتاري    
جمهول  جالفان  يفون�سو  ايلد  ار  جي  الفريدو   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف / ب��ن��ك ام ال��ق��ي��وي��ن ال��وط��ن��ي ����س.م.ع 
ا�ستاأنف/  قد  ال�سام�سي   العمران  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل 

احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/271 تظلم جتاري     
 17.30 ال�ساعة   2017/12/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/214  ا�شتئناف تظلم جتاري    

باليتو توجنال فريان اكرب علي جمهول حمل  امل�ستاأنف �سده/ 1-  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل 
ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  ال�سام�سي   العمران  عمران  عبداهلل  حمد 

بالدعوى رقم 2017/298 تظلم جتاري     
 17.30 ال�ساعة   2017/12/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/215  ا�شتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- في�سل حممد �سليم جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�ستاأنف / بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  ال�سام�سي   العمران  عمران 

2017/41 تظلم جتاري     
 17.30 ال�ساعة   2017/12/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/550  مدين كلي
اىل املدعي عليه /رافايل امبرييال جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/جينارو 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اأهلي  باقر  حممد  غلوم  علي  وميثله:هبة  �سريوين 
او  بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )7.875.651( دولر  ومو�سوعها املطالبة 
ما يعادله )28.919.390( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التاأخريية 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.15 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة  املوافق 2017/11/22   يوم الربعاء 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/551  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1-رافايل امبرييال جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بكار 
حممد بكار حيدر وميثله:هبه علي غلوم حممد باقر اهلي  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )6567321( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاخريية 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/11/26 ال�ساعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  بثالثة  قبل اجلل�سة  للمحكمة  او م�ستندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2675  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /كلديب �ساودري هان�س راج �ساودري 2- نور الب�سرراجا خان جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/�سفريات داداباي �س.ذ.م.م وميثله:ح�سن عبداهلل حممد 
بت�سليم  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  علي  ال 
البالغة  قيمتها  �سداد  او   2010 موديل  لن��دك��روزر  تويوتا   D98834:رقم املركبة 
لها  املحاماة. وحددت  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  بالر�سوم  والزامهما  )50.000( درهم 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/12/6  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2566  مدين جزئي
ان  القامة مبا  خ��ان جمهول حمل  / 1-جوناثن علي  عليه  املدعي  اىل 
امل��دع��ي/ م��ازن ف���اروق ج��ربا ح��وا  ق��د اأق���ام عليك ال��دع��وى ومو�سوعها 
وحددت  وامل�ساريف.   والر�سوم  دره��م   )45000( وق��دره  مببلغ  املطالبة 
بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة   2017/12/10 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها 
Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1322 جتاري جزئي
اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ازي��ت��ا اوت��وم��وت��ي��ف ب��رودك��ت�����س ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل القامة 
البحر  حممد  ح�سن  حممد  يو�سف  وميثله:  ذ.م.م  الأي��د  انكور  م�سنع  امل��دع��ي:  ان  مبا 
املذكورة  الدعوى  يف   2017/6/15 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  بان  املدعى عليها  بالزام  ذ.م.م  الأي��د  انكور   اعاله ل�سالح/ م�سنع 
الق�سائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م   )36420(
يف:2017/4/15 وحتى ال�سداد التام ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم 
يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب  مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/298  جتاري جزئي

اىل اخل�سم املدخل /تينتو انتون يانتو كونور جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
اأقام  ���س.ذ.م.م )فرع( وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه قد  باحل�سا كار رينتال 
 )120.425( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام و�سم ملف النزاع رقم:135/2016 نزاع تعيني خربة جتاري. وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/12/13  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3512  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /حممد عالء حممد اخلالد حجو الرفاعي 2- امي�سا للتجارة 
ابراهيم  �سيف  اب��راه��ي��م  املدعي/�سعود  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ذ.م.م 
اليا�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بت�سليم دفاتر وم�ستندات 
جل�سة  لها  وح��ددت  والتعاب.  وامل�ساريف  والر�سوم  و�سيكات  جتارية  وفواتري 
 Ch1.C.12 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة  املوافق 2017/12/13   يوم الربعاء 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1178  جتاري جزئي

اىل اخل�سم املدخل /حممد �سامل �سلطان بن بريك الربيكي جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/الوروبية لالغذية البحرية �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )59688( درهم والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 
التفاقية بواقع 18% من ت��اري��خ:2015/3/17 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة    2017/12/11 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3625  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /رونيل بي�سو بنا�سالي�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك 
ال�سام�سي  القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران  ام 
امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د 
)30.641.77( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 2.49% �سهريا من 
لها جل�سة  التام. وحددت  ال�سداد  وحتى  احلا�سل يف:2011/12/20  ال�ستحقاق  تاريخ 
لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة    2017/11/17 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3610  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /درامل فيالنيوفا �سارمينتو جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  حمد  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل  �����س.م.ع  ال��وط��ن��ي  القيوين  ام  بنك 
ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
�سهريامن  والفائدة %2.49  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  )33.457.28( درهم 
كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  ت���اري���خ:2011/12/20 
بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة    2017/12/14 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.14

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3592  جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي عليه /دم��ي��رتي دول���ز ه��ان��ز كيى جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/باول هاي�س قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )364580( وق���دره  مببلغ  عليه 
جل�سة  لها  وح��ددت  التام.  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة 
 Ch1.C.12 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق 2017/12/11   الثنني  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3287  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم �سامي�س 2- ثيفاكاران فايكوندا نادار 3- جرياد راثفن 
دي��ل��ي��ف��را جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ الوروب���ي���ة ل��الغ��ذي��ة البحرية 
���س.ذ.م.م  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ 
وقدره )34841( درهم والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/12/6 ال�ساعة 8.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2540 جتاري جزئي
اىل املدعى عليه/1- �سركة ال�سرح للمقاولت ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي: 
ميدان التحرير ملقاولت التك�سية والر�سيات وال�سباغ ذ.م.م نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/10/12 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ ميدان التحرير 
 ملقاولت التك�سية والر�سيات وال�سباغ ذ.م.م بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)67.514( درهم والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ:2017/7/23 وحتى ال�سداد التام 
والزمتها بامل�ساريف.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12178 بتاريخ 2017/11/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/8444   عمايل جزئي              

م   جمهول  م  ذ   - اأك�س ميديا منطقة ح��رة  اي  ال  اف  �سي  / 1-اي  املدعي عليه  اىل 
علي مطر  / ح�سن  فولكن وميثله  كري�ستيان  املدعي/ فالفني  ان  القامة مبا  حمل 
وقدره  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة   ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الريامي   
)191.548.33 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )4.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  من   %12 والفائدة  املحاماة 
لها جل�سة  وح��ددت     )LDA-16238/2017( ال�سكوى  رقم  كفالة  بال  املعجل 
لذا   Ch1.A.1 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة     2017/11/23 امل��واف��ق   اخلمي�س   ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



ثقافةوفن�ن
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جامعة نيويورك اأبوظبي تقّدم حما�شرات على مدى 
يومني يف برنامج »القيادات الإعالمية العربية ال�شابة« 

•• دبي-الفجر: 

ا�ست�ساف مركز ال�سباب العربي ام�س جامعة نيويورك 
اأبوظبي، التي ت�سارك يف برنامج »القيادات الإعالمية 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��اب��ة«، ال���ذي انطلقت اأع��م��ال��ه ي���وم 13 
نوفمرب احلايل مب�ساركة اأكر من 100 �ساب و�سابة 

من 19 دولة عربية. 
وت�سارك جامعة نيويورك اأبوظبي يف الربنامج لطرح 
عدد من املوا�سيع التي ميليها الع�سر احلديث على 
القطاع  اأخ�����س  وب�سكل  وامل��ج��الت،  القطاعات  ك��اف��ة 
الإعالمي، على مدى يومني متتاليني من الربنامج 

يف اإمارة اأبوظبي.
الأعمال مع  ج��دول  الأول من  اليوم  تناولت جل�سات 
جامعة نيويورك اأبوظبي موا�سيع ال�سيا�سة يف ع�سر 
مناق�سة  اإىل  بالإ�سافة  والتفاعلي،  الرقمي  الإع��الم 
لتحليل  اللكرتونية  احلوا�سيب  ا�ستخدام  اإمكانية 

اجتاهات الإعالم ونقده ب�سورة بّناءة.
وقدمت اجلامعة ور�سة عمل وتدريب عملي ملحاولة 
بينما  حالياً.  امل��وج��ودة  الإع��الم  و�سائل  فهم وحتليل 
املحتمل  التاأثري  مبناق�سة  الأوىل  الور�سة  اختتمت 
للتكنولوجيات اجلديدة ودور ال�سباب يف عامل مليء 

بالتحديثات واخلوارزميات والت�سغيل الآيل.
بينما تناول اجلزء الثاين من الور�سات كيفية تاأثري 
وتقنياته،  الرقمي  الإع���الم  حمتوى  على  ال�سيا�سة 
الإعالم  ت�ستخدم  اأن  التي ميكن  الرئي�سية  واجلهات 
و�سع  على  العمل  اإىل  بالإ�سافة  �سيا�سية.  لأغ��را���س 
ال�سيا�سية  الآث����ار  لتجنب  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  اأف�����س��ل 
على  واحلفاظ  الرقمية  الإع��الم  و�سائل  يف  ال�سلبية 

م�سداقيته.
القيادات  ب���رن���ام���ج  م���دي���رة  ال���ع���ل���ي،  زي���ن���ب  وق���ال���ت 
الإعالمية العربية ال�سابة يف مركز ال�سباب العربي: 
ال��دور الأكادميي يف عملية تطوير مواهب  ل يخفى 
ال�سباب وقدراتهم املعرفية، فهي بوابة املعرفة الأوىل 
النظري  تدريبهم  ال�سباب  خاللها  من  يتلقى  التي 

حر�سنا  والتي  العملية،  للتجارب  مكماًل  يعد  ال��ذي 
والزيارات  العمل  ور���س��ات  خ��الل  م��ن  توفريها  على 
ال��ق��ي��ادات الإع��الم��ي��ة العربية  ب��رن��ام��ج  امل��ي��دان��ي��ة يف 
الأكادميية  اجل��ه��ات  م��ن  ع��دد  م��ع  بالتعاون  ال�سابة، 

والإعالمية املرموقة يف الوطن العربي والعامل.
ال�سابة  العربية  الإعالمية  القيادات  برنامج  ي�ستمر 
حماور  ع��دة  ي�سمل  مكثف  ب�سكل  نوفمرب،   26 حتى 
متنوعة  مناظرة  وجل�سات  التدريبية  الور�سات  منها 

اإىل زيارات ميدانية  بالإ�سافة  ون��دوات،  وحما�سرات 
اإىل ع����دد م���ن امل��وؤ���س�����س��ات الإع���الم���ي���ة ال����رائ����دة يف 

املنطقة.
ال�سركاء  من  عدد  مع  العربي  ال�سباب  مركز  وتعاون 
ال�سرتاتيجيني يف الربنامج منهم موؤ�س�سة توم�سون 
اإن،  اإن  ���س��ي  وق���ن���اة   ،MBC وجم��م��وع��ة  روي������رتز، 
وبلومبريغ، وقناة العربية، وقناة �سكاي نيوز عربية، 
 Googleو وتويرت،  دب��ي،  يف  الأمريكية  واجلامعة 

وجريدة ال�سرق الأو�سط وجريدة احلياة.
ب��رن��ام��ج ال��ق��ي��ادات الإع��الم��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��اب��ة هو 
املبادرة  اإطالقه �سمن  نوعه. مت  برنامج من  اأ�سخم 
جيل  تطوير  اإىل  بهدف  العربي  لل�سباب  الإعالمية 
واملوؤثرين  ال�سابة  الإع��الم��ي��ة  امل��واه��ب  م��ن  متمكن 
ل��ب��ن��اء منظومة  ال���ع���رب���ي،  ال���وط���ن  الإع���الم���ي���ني يف 
هذا  ت��ط��ور  ا���س��ت��م��راري��ة  ت�سمن  متكاملة،  اإع��الم��ي��ة 

املجال يف امل�ستقبل، وتواكب اأهم تطوراته وتغرياته.

يف  ���س��رف  ك�سيف  الثقافية  الجتماعية  الفجرية  جمعية  ت�سارك 
منتدى  ينظمه  ال��ذي  ال�سعري  الأدب���ي  امللتقى  من  الرابعة  ال���دورة 
 25 يف  ب��اري�����س  الفرن�سية  بالعا�سمة   CPMP امل��ه��ج��ر  ���س��ع��راء 

نوفمرب اجلاري. 
اإدارة  وي��ق��دم الأدي����ب الإم���ارات���ي خ��ال��د ال��ظ��ن��ح��اين رئ��ي�����س جمل�س 
ال�سعراء  من  كوكبة  �سمن  �سعرية  ق��راءات  املنتدى  خالل  اجلمعية 
البلدان  وبع�س  املهجر  دول  خمتلف  م��ن  �سيفدون  ال��ذي��ن  ال��ع��رب 
الثقافية  الجتماعية  الفجرية  جمعية  برنامج  .ويحفل  العربية 
خالل هذه الزيارة بالعديد من اللقاءات الإعالمية وزيارات عدد من 
خ�سو�سا  الثقايف  التعاون  �سبل  لبحث  املرموقة  الثقافية  املوؤ�س�سات 
التي  الإم��ارات��ي��ة  الثقافية  الأي��ام  لفعاليات  بالتح�سري  يتعلق  فيما 

�ستنظمها اجلمعية يف باري�س بداية العام املقبل 2018.
م�ساركاتها  خالل  من  ت�سعى  اجلمعية  اأن  الظنحاين  خالد  واأو�سح 

الأخرى  الثقافات  مع  احل�ساري  التوا�سل  ج�سور  مد  اإىل  الدولية 
وتو�سيع اآفاقه وت�سليط ال�سوء على الإبداعات الإماراتية وفتح باب 
التوا�سل مع اأدب املهجر لتعزيز التعاون مع املثقفني العرب املهاجرين 
اإىل دول اأوروبا وذلك من منطلق دعم م�سرية العطاء الثقايف العربي 
عامليا والحتفاء باأدب املهجر الذي اأ�سهم يف ن�سر الثقافة العربية يف 
الثقافية نظمت  الفجرية الجتماعية  اأن جمعية  املهجر.يذكر  دول 
يف اأكتوبر املا�سي �سمن مبادرة » �سفراء زايد » اأياما ثقافية اإماراتية 
حيث  الإ�سبانية  اململكة  يف  ال��دول��ة  �سفارة  م��ع  بالتعاون  م��دري��د  يف 
وا�سع يف  باهتمام  الإماراتية جناحا كبريا وحظيت  الفعاليات  لقت 

الأو�ساط الثقافية والإعالمية العربية والإ�سبانية.
ال����دويل يف ملتقى »ابن  ب��رن��اجم��ه��ا  ���س��ارك��ت اجل��م��ع��ي��ة ���س��م��ن  ك��م��ا 
ال�سبابي باململكة  باإيطاليا ومنتدى الفن والإبداع  الثقايف  بطوطة« 

املغربية.

وفد من اإك�شبو 2020 يزور مركز جمعة 
املاجد للثقافة والرتاث

الفجرية الثقافية �شيف �شرف ملتقى �شعراء املهجر يف باري�س

للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  رئي�س  املاجد  جمعة  �سعادة  من  بدعوة 
والرتاث زار املركز وفد من اإك�سبو 2020 �سم كال من د.حياة �سم�س 
واأ.  يوريتا،  األبا�سا  واأ. ماهيتا  الثقافية،  ال�سوؤون  اأول  الدين م�ست�سار 
اأحمد العنزي مدير الأن�سطة، وكان يف ا�ستقبالهم كل من د. حممد 
الثقافة  ق�سم  رئي�س  املطريي  �سيخة  واأ.  للمركز،  العام  املدير  كامل 

الوطنية، واأ. اأنور الظاهري رئي�س �سعبة العالقات العامة.
 ،2020 واإك�سبو  املركز  بني  التعاون  اأوج��ه  لبحث  الزيارة  هذه  تاأتي 
اأن ت�سكل دعماً  ولالطالع على مقتنيات املركز واإمكاناته التي ميكن 

للجانب الثقايف والرتاثي يف اإك�سبو.
بداأت جولة الوفد يف ق�سم الثقافة الوطنية حيث اطلع على معر�س 
الإمارات يف ذاكرة الزمن، ثم زار الوفد معر�س م�سرية العطاء الذي 
املركز  م�سرية  توثق  التي  وال�سور  ال��ن��ادرة  املقتنيات  من  ع��دداً  ي�سم 
خالل ربع قرن من الزمان. ويف خزانة املخطوطات اطلع على عدد من 
املخطوطات الأ�سلية التي ا�ستملت على املنمنمات وال�سور والتذهيب، 
واملعمل  اخلا�سة  املكتبات  ق�سم  اأي�ساً  الوفد  وزار  النادرة،  وامل�ساحف 

الرقمي. ثم انطلق الوفد اإىل معمل احلفظ واملعاجلة والرتميم.
 ويف ختام الزيارة عرب الوفد عن �سكره لهذه الفر�سة التي اأتاحت لهم 
التعرف على اجلهود التي يبذلها املركز يف �سبيل احلفاظ على الرتاث 
ون�سره بني النا�س، وتوجه بدعوة للمركز لزيارة اإك�سبو لالطالع على 
اإىل الآن. وب��دوره تقدم د.حممد  ب��دء العمل فيه  اإجن��ازه منذ  ما مت 
اجلزيل  بال�سكر  وال���رتاث  للثقافة  امل��اج��د  جمعة  مركز  مدير  كامل 

للوفد لتلبيته هذه الدعوة و�سكر لهم تعاونهم املثمر البناء.

هيئة ال�شارقة للكتاب تفتح اأبواب 
مدينة الن�شر اأمام النا�شرين الكويتيني

•• ال�شارقة-الفجر:

الدويل  الكويت  معر�س  يف  م�ساركتها  للكتاب  ال�سارقة  هيئة  توا�سل 
للكتاب، بدورته الثانية والأربعني التي تقام خالل الفرتة ما بني 15-

اجلاري،  نوفمرب  �سهر  من   25
افتتحت  التي  للن�سر،  ال�سارقة  الرتويج ملدينة  الهيئة على  وتركز فيها 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  الن�سر،  قطاع  يف  للعاملني  وجهة  وت�سكل  م��وؤخ��راً، 

العامل. 
وحظي جناح الهيئة يف املعر�س الذي ي�سهد م�ساركة 479 عار�ساً من 
30 دولة عربية واأجنبية، بزيارة العديد من كبار امل�سوؤولني، تقدمهم 
ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  ال�سباح،  امل��ب��ارك  اهلل  عبد  حممد  ال�سيخ  معايل 
جمل�س الوزراء وزير الإعالم بالوكالة، الذي اأ�ساد بجهود �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
ال�سارقة، يف دعم العمل الثقايف على امل�ستوى العربي والدويل، وتعزيز 
اأهمية تطوير  واأك���د على  وال��ك��وي��ت،  الإم����ارات  ب��ني  الأخ��وي��ة  العالقات 
للثقافة  التميز  م��ن  م��زي��د  اأج���ل حتقيق  م��ن  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

العربية، والتعريف بها يف جميع اأنحاء العامل. 
للكتاب: حتظى  ال�����س��ارق��ة  هيئة  رئي�س  ال��ع��ام��ري،  اأح��م��د  ���س��ع��ادة  وق���ال 

امل�ساركة يف معار�س الكتاب اخلليجية والعربية باأولوية خا�سة لدينا،
حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي���ة  م��ع  متا�سياً   
توثيق  ���س��رورة  يف  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
بالثقافة  املعنية  والهيئات  املوؤ�س�سات  م��ع  وال�سراكة  التعاون  ع��الق��ات 
والفنون والن�سر يف خمتلف الدول العربية، من اأجل الرتقاء بالثقافة 

العربية والتعريف بها على نطاق وا�سع يف جميع اأنحاء العامل.
واأكد العامري اأن هيئة ال�سارقة للكتاب حر�ست هذا العام على التعريف 
مبدينة ال�سارقة للن�سر، التي توفر فر�سة للنا�سرين العرب لفتح الآفاق 
لهم من مرافق  توفره  ما  العامل، عرب  الكتاب يف  اأ���س��واق  على خمتلف 
القطاعات  يف  العاملني  جميع  ت��واج��د  وبف�سل  وت�سهيالت،  وخ��دم��ات 
املرتبطة ب�سناعة الن�سر يف مكان واحد، بدءاً من دور الن�سر، والوكالت 

الأدبية، و�سوًل اإىل �سركات الطباعة، و�سركات التوزيع.
اللقاءات  م��ن  ال��ع��دي��د  الهيئة  نظمت  امل��ع��ر���س،  يف  م�ساركتها  وخ���الل 
الثقافية،  املوؤ�س�سات  وم�سوؤويل  امل�ساركني،  النا�سرين  مع  والجتماعات 
الثقايف  بالعمل  املعنية  الر�سمية  ال�سخ�سيات  من  العديد  اإىل  اإ�سافة 

وب�سناعة الكتاب، 
وتناولت هذه اللقاءات بحث �سبل تعزيز التعاون بني اجلانبني، وامل�ساركة 
�ستقام  التي  للطفل،  القرائي  ال�سارقة  مهرجان  من  املقبلة  ال��دورة  يف 

خالل الفرتة من 18 اإىل 28 اأبريل 2018. 
جملتها  م��ن  الأول  ال��ع��دد  ت��وزي��ع  اإىل  للكتاب  ال�����س��ارق��ة  هيئة  وب����ادرت 
اجلديدة »النا�سر الأ�سبوعي«، التي ت�سدر بالتعاون مع جملة ببلي�سرز 

ويكلي الأمريكية العريقة، 
على زوار جناحها، اإ�سافة اإىل توزيع ا�ستمارات امل�ساركة يف جوائز معر�س 
ال�سارقة الدويل للكتاب، ومعر�س ال�سارقة لر�سوم كتب الطفل، ومنحة 
ترجمان  وج��ائ��زة  النا�سرين،  لع�سرات  �سنوياً  تقدمها  التي  الرتجمة 

للرتجمة، الأكرب من نوعها يف العامل.
يذكر اأن هيئة ال�سارقة للكتاب كانت قد بداأت عملها يف دي�سمرب 2014، 
وزيادة  الإب��داع��ي��ة  ال�سناعات  يف  ال�ستثمار  ت�سجيع  على  تعمل  وه��ي 

ح�ستها، 
ال�سعوب  بني  والثقايف  والفكري  املعريف  للتبادل  فكرية  من�سة  وتوفري 
واحل�سارات والثقافات، والتاأكيد على اأهمية الكتاب واأثره يف ن�سر الوعي 
وا�ستقطاب  املعرفة،  م�سادر  وتنوع  التقني  التطور  ظل  يف  املجتمع  يف 
املعنيني بقطاع الثقافة بوجه عام والن�سر والطباعة والرتجمة والتوثيق 

بوجه خا�س اإ�سافة اإىل ُكّتاب الأطفال.
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اأوؤدي �صخ�صية جديدة بكل م� تعنيه الكلمة

هدى �شالح: )حبيبي حياتي( عمل اجتماعي يتخلله جانب كوميدي
�سياج حمكم  الإعالمية، وحتت  الت�سريحات  عن  بعيداً 
 - حياتي(  )حبيبي  م�سل�سل  فريق  يعمل  ال�سمت،  من 
على ناٍر هادئة - لالنتهاء من ت�سوير اجلزء املتبقي من 
الدورة  خ��ارج  املقرر عر�سه  ال��ذي من  امل�سل�سل  م�ساهد 

الرم�سانية املقبلة.
الدريع  ف��وزي��ة  ال��دك��ت��ورة  تاأليف  م��ن  حياتي(  )حبيبي 
نخبة  اأدواره  جت�سيد  ويتقا�سم  الف�سلي،  خالد  واإخ��راج 

ال�سراح، زهرة  انت�سار  من النجوم بينهم ح�سن البالم، 
عرفات، عبدالإمام عبداهلل، �سوق، حممد رم�سان، هدى 

�سالح، مبارك املانع، فهد البناي ويا�سة.
اأدوار  اأح��د  ت��وؤدي  التي  �سالح،  ه��دى  التون�سية  الفنانة 
عن  خا�س  ت�سريح  يف  قالت  امل�سل�سل،  ه��ذا  يف  البطولة 
اجتماعي  عمل  حياتي(  )حبيبي  )م�سل�سل  م�ساركتها: 
الدريع  الدكتورة  �ساغته  وقد  كوميدي،  يتخلله جانب 

اإليه  اجنذبت  اإنني  حتى  ج��داً،  جميل  واأ�سلوب  ب�سورة 
ووقعت يف اإغرائه مبجرد قراءتي لالأوراق الأوىل منه(، 
مردفًة )اأنه م�سل�سل يت�سم بكثري من ال�سال�سة و�سهولة 
ت���دور يف  ال��ت��ي  الأح����داث  ت�سل�سل  الن��ت��ق��ال على �سعيد 
حقبة ال�سبعينات من القرن املا�سي، اإىل جانب مناق�سته 
وطرحه جلملة من الق�سايا املهمة التي ت�سغل خمتلف 
�سرائح املجتمع(.واأ�سارت �سالح اإىل مالمح ال�سخ�سية 
امل�سل�سل  يف  )اأوؤدي  بالقول:  جت�سدها،  التي  ال��درام��ي��ة 
اإذ مل ي�سبق يل  �سخ�سية جديدة بكل ما تعنيه الكلمة، 
اأن ج�سدُت مثياًل لها، وتتمثل يف �سخ�سية امراأة كويتية 
ار�ستقراطية، تكون �سد عالقة حب تن�ساأ خالل اأحداث 
امل�سل�سل(، مكملًة اأن من الأ�سباب التي دفعتها اإىل قبول 
التي ت�سارك يف م�سل�سل  الأوىل  املرة  اأنها  امل�ساركة فيه، 
ت���دور اأح���داث���ه يف ف���رتة ال�����س��ب��ع��ي��ن��ات، ف��اأغ��راه��ا العمل 
بجاذبية اإطاره الزمني، وزادت: )وجدت اأنه من التمّيز 
التغيري  باب  على جمهوري من  ال�سورة  بهذه  اأط��ّل  اأن 
اأن  يجب  ال��ذي  اخلارجي  ال�سكل  �سعيد  على  والتنويع، 
موا�سلًة:  ال��وق��ت(،  ذل��ك  )�ستايل(  م��ع  متا�سياً  يتغرّي 
الف�سلي، �ساحب  املخرج  ف��اإن وج��ود  ذل��ك،  )اإىل جانب 
يف  اأي�ساً  مهماً  ع��ام��اًل  ك��ان  اجلميلة،  والنظرة  ال��روؤي��ة 
قبويل امل�ساركة، خ�سو�ساً اأنني �سبق اأن اجتمعت معه يف 
اأعمال �سابقة ناجحة، بالإ�سافة اإىل رغبتي ال�سادقة يف 

الن�سمام اإىل فريق ممثلي الفنان ح�سن البالم(.

وجودك  حتّققينها  التي  امل�ستمّرة  النجاحات  توؤكد   •
املهرجانات  تثبته  الأم����ر  وه���ذا  ال��ف��ن��ي��ة،  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى 

واحلفالت التي ت�ساركني فيها. 
ول نبالغ اإذا قلنا اإن كل مهرجان ت�ساركني فيه، يتحّول 
اإىل عر�س وهذا ما مل�سناه يف اأكر من دولة عربّية بينها 

لبنان. ول �سك يف اأن املَحّبة من اهلل، 
ولكنك ما �سّر هذا النجاح الذي يالزم م�سريتك الفنية 

عاماً بعد عام؟
جميع  وعلى  نواحيه  كافة  من  متابعًة  يتطّلب  الفن   -
َي�سعر  اأن  وي��ج��ب  اه��ت��م��ام  اإىل  ال��ف��ن  يحتاج  الأ���س��ع��دة. 
الفنان وكاأنه ل يزال يف مرحلِة البدايات. ولذلك، كلما 
وا�سعة  �سهرة  حتقيق  على  ال��ب��داي��ات  يف  الفنان  ا�ستغل 
وعلى اأن يكون معروفاً اإعالمياً، وكلما عرف كيف ينال 

ر�سى النا�س عنه، 
والأه��ّم كيف َيحرتم هو اجلمهور من خالل ما يقّدمه 
وب�سحة  ب�سوته  الهتمام  ع��دا  وعمل،  وحل��ن  كلمة  من 
لال�ستمرارية.  الأر�سية  ت�سّكل  الأم��ور  هذه  كل  �سوته، 
الركائز، كما  ه��ذه  اأح��اف��ظ على  اأن  اأح��ّب  �سخ�سياً  واأن��ا 
الأجيال اجلديدة، لأنها هي  التوا�سل مع  اأحر�س على 
ال��ف��ن��ي ومتنحني خ��الي��ا جديدة  ع��م��ري  ال��ت��ي مت���ّد يف 

لتقدمي كل ما هو جديد.
�سني من  • نحن يف ع�سر )ال�سو�سيال ميديا(. كم تخ�سّ
ت�سعرين  وك��م  )الفانز(  مع  التوا�سل  بهدف  لها  وقتك 
حتى  اإذ  وتواجده؟  الفنان  جناح  من  اأ�سا�سي  جزء  باأنها 
لو اكتفى بن�سر تغريدة على )تويرت(، فهذا الأمر كفيل 

بتناُقل اأخباره اإعالمياً وعلى املواقع الإلكرتونية؟
ل اجتماعي.  َتوا�سُ ا�سمها مواقع  اأمر موؤكد، لأن  - هذا 
ه��ذه امل��واق��ع اأزال���ْت احل��واج��ز بني الفنان وب��ني حمّبيه، 
اأن يتوا�سل معهم مبا�سرًة لالإطمئنان عنه  وبات متاحاً 

���س��واء يف  اأو نق�سان،  زي���ادة  اأخ��ب��اره م��ن دون  ومعرفة 
يومياته العادية اأو م�ساريعه الفنية. ول �سك يف اأن 

)ال�سو�سيال ميديا( هي منرب و�سيف ذو حدين، 
اإذ اإنها تخطف النا�س من عاملهم الجتماعي 

العامل  حت����ّول  نف�سه  ال��وق��ت  يف  ول��ك��ن��ه��ا 
قرية �سغرية، واأنا حري�سة على هذه 

القرية التي ت�سّم املُِحبني من )الفانز( الذين يتتبعون 
اأخباري احلقيقية.

)�سو�سيال  جن���وم  احل��ق��ي��ق��ة  يف  ه��م  ف��ن��ان��ون  ه��ن��اك   •
ال��ت��وا���س��ل الجتماعي  اأن م��واق��ع  ت��ري��ن  ف��ه��ل  م��ي��دي��ا(، 
���س��ن��ع��ْت جن���وم���اً م���ن ل ����س���يء، واأن�������ِت ���س��خ�����س��ي��اً كيف 
يف  ن�ساهدك  اأ�سبحنا  واأن��ن��ا  خ�سو�ساً  معها،  تتعاملني 
الفرتة الأخرية واأنت تطبخني وتاأكلني امل�سّبك وتعّدين 

الفطائر؟
- اأحياناً نعتمد العفوية يف اإطاللتنا كي نكون حقيقيني 
واإذا  ه��ي.  كما  الأ�سياء  وننقل  وطبيعتنا  �سجّيتنا  وعلى 
على  نن�سرها  اأن  ميكن  واأع��ج��ب��ْت��ن��ا،  ���س��ورة  لنا  ُخ��ط��ف��ْت 
فَي�سعر  اجلمهور،  بها  ُي�ساِركنا  كي  ميديا(  )ال�سو�سيال 

)الفانز( باأنه ل توجد حواجز بيني وبينهم.
عن�سراً  ت�سكل  باتْت  ميديا(  )ال�سو�سيال  اأن  يف  �سك  ول 
اأ�سا�سياً يف حياة الفنان، ولكن َمن ميلك ماليني املتابعني 
املاليني  اأن  يعني  ف��ه��ذا ل  م��ي��دي��ا(،  )ال�����س��و���س��ي��ال  ع��ل��ى 
ميديا(  )ال�سو�سيال  جمهور  حفالته.  يف  �سيتواجدون 
اأن  ميكن  منه  والأقلية  احل��ف��الت،  جمهور  عن  يختلف 
واأعتقد  �سحيح.  والعك�س  ال��ف��ن��ان،  حفالت  يف  تتواجد 
هو  بال�سرورة  لي�س  حفالته  يف  الفنان  يالقي  َم��ن  اأن 
فجمهور  ميديا(،  )ال�سو�سيال  على  يتابعه  ال��ذي  نف�سه 
يتواجد  واأحياناً  يتابع  و�سبابي،  التوا�سل جديد  مواقع 
يف احلفالت، بينما جمهور احلفالت هو جمهور �سّباك 
الذي  الأغ���اين  �سدى  اأن��ه  اأي  بالفنان  اخلا�س  التذاكر 

ُي�������������رتج�������������م 

املدّرجات.  ويف  امل�سرح  على  واملبا�سر  احلقيقي  بالتفاعل 
)ال�سو�سيال  ع��ل��ى  الأغ�����اين  ���س��دى  اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  اأم����ا 

امل���ي���دي���ا(، ف��ك��ل��ن��ا ل��دي��ن��ا ف�����س��ول ك���ي نعرف 
الأغنية ون�ساهدها ون�سمعها، ولكن لي�س 

من  نذهب  واأن  نحّبها  اأن  بال�سرورة 
اأجلها حل�سور الفنان يف حفالته.

لي�س  األ��ب��وم��ات��ك  يف  ت�����س��ارك��ني   •
اأي�������س���اً يف كتابة  ب���ل  ف��ق��ط  غ���ن���اًء 
ب��ع�����س اجلمل  ال�����س��ع��ر ورمب����ا يف 
اللحنية، فهل ترين اأنه يجب اأن 
م�ستوى  على  عملك  يف  تتدّخلي 

الكلمة واللحن؟
- ل�����س��ُت ���س��اع��رة يف الأ���س��ا���س ول 

ك�����س��اع��رة يف  اأت�������س���ّدر  اأن  ي��ه��ّم��ن��ي 
الأحيان  ب��ع�����س  يف  ول��ك��ن  اأغ��ن��ي��ات��ي، 

اأحب اأن اأنقل بع�س اخلواطر اإىل النا�س 
لأنني اأُعجبُت بفكرتها، �سواء ب�سبب اأ�سلوبها 

بطريقة  معيناً  مو�سوعاً  تطرح  لأنها  اأو 
جذابة، ومَل ل؟

اأتعاطى  ك���ن���ُت  ب���داي���ات���ي  م���ن���ذ 
غالبية  ويف  ال�����س��اع��ر  م���ع 

الأحيان كنُت اأنا َمن 
املو�سوع،  يطرح 

ويف كثري من 

بل  �ساعرة  لكوين  لي�س  الأف��ك��ار،  يف  معاً  نغرّي  الأح��ي��ان 
لأن��ن��ي اأري���د غناء ال��ك��الم وامل��و���س��وع ال��ذي اأ�سعر 
ب���ه واأت���ف���اع���ل م���ع���ه، ك��م��ا ه���ي احلال 
مطرب  اأو  فنان  اأي  اإىل  بالن�سبة 
ي�����س��ع��ر بها  ك��ل��م��ة  ي��ح��ت��اج اىل 
بالن�سبة  معها.  ويتفاعل 
اأن  مي��ك��ن  الأحل�������ان،  اإىل 
ب��ع�����س اجلمل  ���ت���ذوق  اأَ����سْ
اللحنية، وميكن األ اأحب 
ج����م����اًل حل���ن���ي���ة اأخ�������رى، 
ال��ن��ه��اي��ة يجب  ول���ك���ن يف 
اأوًل واأخ��رياً على  الرتكيز 
اعتدُت  م���ا  وه����ذا  ���س��وت��ي 

عليه منذ بداياتي الفنية.
َت�ساُرب  َيح�سل  اأحياناً   •
تتعّلق  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  يف 
مب������رات������ب الأل������ب������وم������ات 
لل�سدارة،  واح���ت���الل���ه���ا 
وَي����دخ����ل )ال���ف���ان���ز( يف 
بينهم  م���ا  يف  ح����روب 
منهم  ك���������اًل  لأن 
األبوم  اأن  ي���ّدع���ي 
هو  ل  املف�سّ جنمه 
راأي����ك  م���ا  الأول. 
ب����ه����ذا امل����و�����س����وع، 
تتعاطني  وك����ي����ف 
م�����ع�����ه وت����ن����ظ����ري����ن 

اإليه؟
- كل )الفانز( يهّمهم 
فنانهم  يكون  اأن  دائماً 
الأّول،  ه�����و  ���ل  امل���ف�������سّ
لكن  م��ه��م��اً،  لي�س  وه���ذا 
ل�سباك  الأول����وي����ة  ت��ب��ق��ى 
ال��ت��ذاك��ر ول���الإق���ب���ال على 
واحلفالت.  امل��ه��رج��ان��ات 
اأنا من الفنانني الذين ل 
عندما  احلقيقة  ُيْخفون 
اأي  مبا�سر،  ب�سكل  اأَن��ق��ل 
)�سناب  ع���رب  )لي�������ف(، 
�����س����ات( و)اإن�������س���ت���غ���رام( 
بع�س  و)ف����ي���������س����ب����وك( 
حفالتي  م��ن  اللقطات 
وكيف  وم���ه���رج���ان���ات���ي 
اجل���م���ه���ور معي  ي������ردد 
الأغ������������اين. اأن��������ا اأن���ق���ل 
احلقيقية  ال���������س����ورة 
اأكون  اأن  يهّمني  ول 
ىل  و لأ ا

�سواء من  الثانية،  اأو  الأوىل  اأنني  ما  مكاٍن  اأو�سع يف  اأو 
اأنقل  اأن  ب��ل يهّمني  اأو م��ن )ف��ان��ز( غ���ريي،  )ف��ان��زات��ي( 
ال�سورة احلقيقية من خالل مهرجاناتي لأنها وحدها 

تعرّب عن احلقيقة.
من  مت��ك��ّن  ال��ل��وات��ي  ال��ق��ل��ي��الت  ال��ف��ن��ان��ات  م��ن  • اأن���ت 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���س��ك��ل اأن��ي��ق وج�����س��م ري��ا���س��ي واإطاللة 
فهل  التجميل،  عمليات  يف  املبالغة  ع��ن  ب��ع��ي��داً  جميلة 
ال�سكل  ه��ذا  ���س��روري يف مْنحك  ال��ت��وازن  ب��اأن  ت�سعرين 

الالئق وغري املزّيف؟
 )Over( يكون  اأن  ميكن  ل  الريا�سة  مي��ار���س  َم��ن   -
لأن  جتميل،  عمليات  اإىل  ي�سطر  ول  اأخ���رى  اأ���س��ي��اء  يف 
هناك  اأن  نن�سى  األ  ويجب  اجل�سم.  )ت��زّي��ن(  الريا�سة 
اأ�سا�ساً، ولذلك فاإنني اأحر�س على ال�سكل املرّتب والأنيق. 
فاأنا ل يهّمني اأن اأكون )موديل( اأو )فا�سيني�ستا( تعر�س 

املالب�س فقط،
اأن  اأك��ون مرتاحة مع نف�سي على امل�سرح،  اأن   بل يهّمني 
واأتنّقل  �سحيح،  ب�سكل  واأغ��ن��ي  �سحيح،  ب�سكل  اأتنّف�س 
ب�سكل �سحيح واأن اأرتدي مالب�س ل توؤذي عيون النا�س. 
ال�سليم يف  العقل  ف��اإن  قيل  وكما  ال�سحة،  الريا�سة هي 

اجل�سم ال�سليم.
اأوىل يف العامل  • هل توؤمنني باأنه مل تعد هناك جنمة 
ُتعترب  اإليك  بالإ�سافة  اإن��ه  القول  ميكن  وه��ل  العربي، 
و���س��م��رية �سعيد  واإل��ي�����س��ا وه��ي��ف��اء وه��ب��ي  نان�سي ع��ج��رم 
احلايل؟  الوقت  جنمات  واأ�سالة  عبدالوهاب  و�سريين 
الأغنية  ع�����س��ر  ن��ع��ي�����س  ك��ون��ن��ا  اإىل  ال�����س��ب��ب  ي��ع��ود  وه���ل 

ال�ساربة؟
- يف كل الع�سور لطاملا كانت هناك اأغنية �ساربة اأو اأغنية 
يرددها النا�س دائماً، حتيي الفنان جمدداً وت�سبح جزءاً 
ب�  اإذا برز فنان  اأنه  األ نن�سى  من تاريخه الفني. ويجب 
الفنانني  م��ع  ت�سنيفه  ميكن  ف��اإن��ه  باأغنية،  اأو  )ه��ف��وة( 

الذين لهم تاريخ فني،
 واأقول هذا من دون ت�سميات. ولذلك، ل يجوز اخلْلط 
بني مواقع الفنانني واأحجامهم، فهناك فنانون اأ�سبحوا 
َمدرا�س تقريباً ورمبا ي�سبحون كذلك بعد ع�سر �سنوات، 
فاإذا مل َت�سرب لهم اأغنية بينما �سربْت ل� )حدا غنية ع 

املا�سي(، 
فاإن الأخري لن ُيقِعد املَْدَر�سة يف بيتها، لأن ال�ستمرارية 
هي التي توؤكد وجود الفنان على ال�ساحة الفنية. ومن 
كان،  كيفما  اأو  )عبثاً(  تعطى  ل  مطرب  كلمة  ف��اإن  هنا، 
ي�سبح  وعندما  ل�سنوات،  متتّد  ا�ستمرارية  على  بناًء  بل 

الفنان َمْدَر�سًة للجميع.
برنامج  يف  حتكيم  جلنة  كع�سو  الآن  حتى  �ساركِت   •
اأم  التجربة  بهذه  �ستكتفني  ت��الن��ت(، فهل  غ��وت  )اآراب���ز 
م��ن خالل  اأخ����رى ج��دي��دة  اأن تخو�سي جت���ارب  مي��ك��ن 

تقدمي الربامج اأو التمثيل اأو الإعالنات؟
ُلنا عرو�س  - من خالل ما نقّدمه للنا�س وجناحاتنا، َت�سِ
كثرية ميكن اأن ُتنا�ِسب �سخ�سّيتنا ورمبا العك�س. وتالياً، 
ما ل ُينا�ِسب �سخ�سيتي ل اأتواجد فيه وما َيتنا�سب معها 

اأتواجد فيه، 
وم��ن بينها ب��رن��ام��ج )اآراب����ز غ��وت ت��الن��ت( الذي 
جوانب  على  وي�سيء  ُينا�ِسبني  اأن��ه  وج���دُت 
�سخ�سيتي  تكن ظاهرة يف  �سخ�سيتي مل  يف 
كله  واملو�سوع  الدنيا عر�س وطلب،  الفنية. 

لي�س �سوى تكملة حلياتنا الفنية.

لقب مطرب ل يعطى )عبثً�( بل بن�ًء على ا�صتمرارية متتّد ل�صنوات

جنوى كرم: ل يهّمني اأن اأت�شّدر ك�شاعرة يف اأغنياتي
ِمن جن�ٍح اىل جن�ح، ومن خالل ا�صتمراريٍة مل َت�ُصْبه� �ص�ئبٌة وجنوميٍة مل تهتّز، ُتْثِبت جنوى كرم اأنه� �صتكون َمْدَر�صة فنية لالأجي�ل الق�دمة.

)�صم�ص الأغنية( التي �صنعْت جن�حه� وجنوميته� ب�إ�صراٍر وعن�د، �صعْت بجدٍّ وجهٍد وكدٍّ وتعٍب لأن ت�صبح الرقم واحد عربيً�، هي التي ُت�صتقبل 
بزفة عرو�ص يف حفالته� يف اأّي بلد غّنت فيه، للت�أكيد على مك�نته� الفنية التي ل ُين�ِزُعه� عليه� اأحٌد، �صوتً� وح�صورًا و�صكاًل.

جنوى كرم حتدّثْت عن جن�حه� و�صّر ا�صتمراريته� وعن عالقته� بي )الف�نز( واإطاللته� العفوية على مواقع التوا�صل الجتم�عي، عن الف�رق 
بني جنومية املهرج�ن�ت وجنومية )ال�صو�صي�ل ميدي�( وموا�صيع اأخرى يف احلوار الآتي:
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طريقة غريبة للق�شاء 
على ال�شرطان

اأمرا�س  اآلية جديدة لعالج  الأمريكية،  باحثون يف جامعة كولورادو  طّور 
ال�سرطان، تعتمد على اجلوع، عرب احلّد من و�سول اجللوكوز اإىل اخلاليا 
بالطاقة  اخلبيثة  اخلاليا  متد  التي  احليوية  امل��ادة  باعتباره  ال�سرطانية، 

الالزمة لالنق�سام.
 "CDK8" ج��ي��ن��ات  تعطيل  اأن  ال��ط��ري��ق��ة  ه���ذه  ب��ع��د  ال��ع��ل��م��اء  ولح����ظ 
)امل�سوؤولة عن احتياطي الطاقة ولها الف�سل يف بقاء اخلاليا ال�سرطانية 
على قيد احلياة رغم نق�س املواد املغذية(، ي�ساعد على احلد من امت�سا�س 

اجللوكوز ويقتل اخلاليا اخلبيثة ب�سكل عاّم.
اأكر  جديدة  اأ�ساليب  تطوير  العاجل  القريب  يف  اجليني  العالج  و�سيتيح 
فعالية يف عالج الأورام اخلبيثة، وت�سريع الإجراءات الطبية يف هذا املجال. 

بح�سب "رو�سيا اليوم".

تف�شر  طبية  اأ�شباب   8
ال�شعور الدائم باجلوع

موقع  يعر�سها  طبية،  اأ�سباب  لعدة  الدائم  باجلوع  الدائم  ال�سعور  يعود   
Reader's Digest" " وهي:

نتيجة  باجلوع،  الدائم  لل�سعور  العلمية  الأ�سباب  اأقوى  من  الكتئاب،   1-
املزاجية  احلالة  تنظيم  عن  )امل�سوؤول  ال�سريوتونني  هرمون  ن�سبة  نق�س 

لالإن�سان(، فيتم تعوي�س النق�س بتناول الطعام ب�سكل م�ستمر.
-2ال�سغط الع�سبي الذي ي�سببه الإجهاد اأو ال�سجار اأو �سغوطات العمل، 
لالإجهاد(،  ا�ستجابًة  ُي��ف��َرز  ال��ذي   ( الكورتيزول  هرمون  اإف���راز  من  يزيد 

فيعمل على اإقناع اجل�سم بتناول الطعام.
-3زيادة ن�ساط الغدة الدرقية، يعمل على �سرعة عملية التمثيل الغذائي، 

مما يوؤدي اإىل ال�سعور باجلوع ب�سكل اأ�سرع.
هرمون  م�ستوى  ارت��ف��اع  اإىل  اجل�سم  ده��ون  وزي���ادة  ال�سمنة  ت���وؤدي   4-

الأن�سولني، مما يجعل ال�سخ�س ي�سعر باجلوع امل�ستمر.
نتيجة  امل�ستمر،  باجلوع  ال�سعور  م�سببات  اأقوى  من  ال�سهرية،  -5الدورة 

للتغريات الهرمونية التي حتدث للمراأة اأثناء هذه الفرتة.
-6زيادة ال�سهية من اأكر الأعرا�س التي ت�سببها الآثار اجلانبية الناجتة 

عن تناول م�سادات الكتئاب.
بتناول  ُين�سح  الدائم باجلوع، لذلك  ال�سعور  اإىل  -7يوؤدي جفاف اجل�سم 

يومًيا. املاء  من  اأكواب   8
�سبًبا  يكون  اأن  يومًيا، ميكن  النوم  كاِف من  -8عدم احل�سول على ق�سط 
التي  الهرمونات  انتظام  ع��دم  نتيجة  ب��اجل��وع،  امل�ستمر  لالإح�سا�س  ق��وًي��ا 

تتحكم يف م�ستويات اجلوع عند ال�ستيقاظ.

نكرت؟  عرفته�  واإذا  عرفت  نكرته�  اإذا  التي  الكلمة  • م� 
- كلمة اأم�س 

به�؟  نطقت  اذا  معن�ه�  ينتفي  التي  الكلمة  هي  • م� 
- كلمة ال�سمت 

من  احلييديييث  الع�صر  يف  لبن�ين  ورحيي�ليية  اأدييييب   •
موؤلف�ته قلب لبن�ن؟ 

- اأمني الريحاين.
العربي؟  الأدب  يف  الفريد  العقد  كت�ب  �ص�حب  • من 

- ابن عبد ربه 
طفيل؟  ابن  به  ا�صتهر  الذي  الكت�ب  هو  • م� 

- حي بن يقظان. 
الع�ملية؟  عطيل  م�صرحية  �ص�حب  • من 

- وليم �سك�سبري

احلوت،  كبد  يف  موجود  العنرب  عطر  واأن  نيوزيالندا،  يف  الكيوي  لطري  الأ�سلي  املوطن  اأن  تعلم  هل   •
بالكافيار يف بحر قزوين والبحر  الغني  واأن موطن �سمك احلف�س  اأ�سا�ساً يف ال�سحارى  واأن موطن ال�سب 

الأ�سود. 
اجلنوبية.  اأمريكا  �سواحل  على  يتواجد  والذي  الأنقلي�س،  هو  الأقوى  الكهربائي  ال�سمك  اأن  تعلم  • هل 
ما  وه��ذا  فولتاً.   550 بقوة  كهربائية  �سدمة  ينتج  اأن  ي�ستطيع  وه��و  ذيله.  يف  موجود  الكهربائي  ع�سوه 

يوؤدي اإىل �سعق وقتل الأ�سماك القريبة املجاورة. 
هيكاًل  يفرز  املرجانيات  طائفة  من  ثوابت  بحرية  حيوانات  جن�س  هو  )والي�س(  املرجان  اأن  تعلم  هل   •
ت�سمح  فجوات  ذو  لكنه  داخلي  الكل�سي  والهيكل  اأبي�س.  اأو  وردي���اً  يكون  ما  وقلياًل  اأح��م��ر،  مت�سعباً  كل�سياً 
لالأجزاء احلية بالختباء فيه يف حالة اخلطر. وي�سبه هذا املرجان النباتات يف ن�سوئه ومنوه، فبي�سة واحدة 
ل�سناعة  اأولية  مادة  املرجاين  الهيكل  وي�سكل  �سجرية.  على  كاأزهار  اأغ�سان  على  مرتبة  بوالب  عدة  تعطي 

احللي. 
الوجود، ت�ستعمل بعد قطعها و�سقلها يف  نادرة  اأحجار �سلبة �سفافة  الكرمية هي  اأن الأحجار  •  هل تعلم 
ال�سفافة  ون�سف  ال�سفافة  الكرمية  ن�سف  والأحجار  ال�سفافة  الكرمية  الأحجار  تنتمي  املجوهرات.  �سناعة 
ال�سبينل  جمموعة  الياقوت،  اأو  الكورندن  جمموعة  املا�س،  جمموعة  الأن���واع:  من  عدد  اإىل  املنفذة  وغري 

جمموعة الزبرجد، التوباز، التورمالني، البجادي اأو العقيق، جمموعة الكوارت�س 

الفقري واجلائزة 
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فوائد الزجنبيل

يعمل الزجنبيل على ال�سعور بالدفء ويحارب بقوة نزلت الربد القار�س يف 
ال�ستاء، كما اأن الزيوت الطيارة ب�سراب الزجنبيل لها دوراً مهما يف تن�سيط 
م�ستقبالت حرارة اجل�سم مما يعمل زيادة تدفق الدم يف الأوردة ومن ثم 

ال�سعور بالدفء.
يحفز الزجنبيل عملية اله�سم وي�ساعد يف حرق ال�سعرات احلرارية واأي�ساً 
التخل�س من الدهون ب�سكل �سريع، ويحفز تناول الزجنبيل عملية الأي�س 

وي�ساعد على تنظيم م�ستوى ال�سكر والكولي�سرتول والدهون فى الدم.

لنزلت  امل�سببة  الفريو�سات  وال�ستاء،  اخلريف  ف�سلي  يف  تنت�سر 
اإىل  انخفا�س درج��ات احل��رارة، ونحتاج  ب�سبب  ال��ربد، والإنفلونزا 

الأغذية التي ت�ساعد يف تقوية املناعة حفاظاً على �سحتنا.
تقوية  يف  ت�ساعد  اأغذية  ب�4  ن�سحت  الأملانية  )فرويندين(  جملة 

املناعة، وهي:
لذا  ال��ربد،  نزلت  ملحاربة  فعاًل  �سالحاً  يعد  �سي:  فيتامني   1-
والفلفل  وال��ي��و���س��ف��ي،  وال��ربت��ق��ال،  ال��ل��ي��م��ون،  م��ن  الإك���ث���ار  ينبغي 

الأحمر، والفراولة، والبابايا.
بناء  اأي�ساً  ويدعم  املناعة  جهاز  تقوية  على  يعمل  الزنك:   2-
املحار،  يف  بالزنك  الغنية  امل�����س��ادر  وتتمثل  البي�ساء،  ال��دم  ك��رات 
القرع  وب��ذور  وال��زب��ادي، واحلم�س،  وال��دواج��ن،  الكابوريا،  وحل��م 

الع�سلي.

باأهمية   3 اأوميجا  الدهنية  الأحما�س  تتمتع   :3 اأوميجا   3-
بنف�سه،  اإن��ت��اج��ه��ا  ي�ستطيع  ل  ول��ك��ن��ه  للج�سم،  ح��ي��وي��ة 

وذلك  التغذية،  ع��رب  بها  اإم����داده  يجب  ل��ذا 
ال�سلمون،  مثل  خا�سًة،  الأ�سماك  بتناول 

وبذور  وامل��اك��ري��ل،  وال�سردين،  وال��ت��ون��ة، 
الكتان، وزيت بذر الكتان.

ت�سفي  ل  وال���ت���واب���ل:  الأع�������س���اب   4-
الأع���������س����اب وال����ت����واب����ل ن��ك��ه��ة مم���ي���زة على 

تقوية  على  اأي�����س��اً  تعمل  ب��ل  فح�سب،  الأط��ع��م��ة 
ل���ذا ينبغي  ال��ه�����س��م،  وت��ع��زي��ز عملية  امل��ن��اع��ة  ج��ه��از 
خالل ف�سل ال�ستاء تدفئة اجل�سم من الداخل بتناول 

الكركم، والزجنبيل، والفلفل الأحمر احلريف.

مع حلول  ال�شتاء.. 4 اأغذية ت�شاعد يف تقوية  املناعة

ملكة جم�ل الهند م�نو�صي ت�صيالر تتوج بلقب ملكة جم�ل الع�مل وبجواره� الو�صيفة الأوىل ملكة جم�ل املك�صيك اأندري� ميزا 
والو�صيفة الث�نية ملكة جم�ل اإنكلرتا �صتيف�ين هيل يف م�ص�بقة ملكة جم�ل الع�مل مبق�طعة ه�ين�ن، ال�صني.  )رويرتز(

مل يكن عبود يعرف ما �سيحدث له لكنه على كل حال عرف يف النهاية .. كان عبود رجال طيب القلب يقدم 
الي��ام وج��د قطة �سغرية  اح��د  .. ويف  ك��ان حيوان �سغري  اإىل م�ساعدة حتى لو  اإىل كل من يحتاج  م�ساعدته 
م�سكينة ومري�سة ترجتف من الربد فاأخذها معه ايل بيته ال�سغري جدا و�سع لها جلبابا باليا ثم غطاها به 
وحلب املعزة وو�سع لها بع�س احلليب و�سرب هو الباقي .. ا�ستمر احلال هكذا حتى �سفيت القطة وا�ستعادت 
عافيتها فكانت تخرج مت�سي وراءه مثل ظله و�سبحان اهلل كان فالها دائما خري عليه فكلما خرجت وارءه طلبه 
�سخ�سا ما لق�ساء عمل مقابل رزق وفري .. اما اذا نامت يف البيت ومل تلحق به فيكون يومه ب�سيط ورزقه اي�سا 
ب�سيط ويف ذات يوم خرجا معا اإىل ال�سوق الوا�سع فوجد من يعمل لديه يف جو حار خانق لكنه حتمل وعمل 
مب�سقة وجهد حتى تعب جدا ودخل عليه الليل حني انهى عمله وقب�س اجره القليل، ذهب به وا�سرتى بع�س 
الطعام وذات ليلة عند الفجر ا�ستيقظ على لعق القطة ال�سغرية لوجهه .. ازاحها لينام لكن ل فائدة ا�ستمرت 
تداعبه ثم متوء وتذهب اإىل باب البيت عدة مرات حتى اح�س باأن هناك �سيئا ما فقام وخرج وراءه��ا وهناك 
خلف البيت اخذت القطة تنك�س الرتاب وتزيحه ثم تتوقف وتذهب اليه وكاأنها تدعوه لياأتي وينك�س الرتاب 
اي�سا فظن انها تريد ان تق�سي حاجة فقام بازاحة بع�س الرتاب لكنه اح�س بان هناك �سيئا يربز من حتته 
وكان عبارة عن جره �سغرية �سحبها بيده فوجدها قد اقفلت باحكام بقطعة من الفخار اي�سا حملها بيده وهو 
منده�س ويت�ساءل كيف عرفت القطة باأمرها ،هناك يف البيت ا�سطر لك�سر اجلرة فوجدها ممتلئة عن اخرها 
بقطع نقدية وم�سغولت ذهبية، ومل يكن لديه غري الده�سة ال�سديدة والذهول وحينما ادار وجهه لينظر اإىل 
قطته مل يجدها بل وجد باب بيته مغلق فا�سرع وفتح الباب لكنها مل تكن هناك .. منذ ذلك الوقت اختفت 

القطة ومل يرها ابدا لكنه دائما يتذكرها ويقول اين انت يا �ساحبة الف�سل؟ 
هو الن رجل مي�سور احلال جدا وقد خ�س�س بع�س ماله مل�ساعدة املحتاجني الذين مل يكن ي�ستطيع م�ساعدتهم 

وهو فقري .


