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�سر الزواج ال�سعيد

م�شاعر  تعزز  ال�شغرية  وامل��ب��ادرات  الت�شرفات  اأن  جديد  بحث  وج��د 
احلب بني الزوجني وميكن اأن تكون �شر الزواج ال�شعيد.

حب  م��دى  تعك�س  �شغرية  مب��ب��ادرة  القيام  اأن  على  الباحثون  واتفق 
العالقة  نفعا يف  اأكرث  كان  التعاطف معها،  ل�شريكته، مثل  ال�شخ�س 

الزوجية، من جمرد قول: اأنا اأحبك .
ووج���د ال��ب��اح��ث��ون م��ن كلية ال�����ش��ح��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����ش��ري��ة يف والية 
من  النابعة  ال�شغرية  املبادرات  اأن  على  اتفقوا  النا�س  اأن  بن�شلفانيا، 

احلب، كانت �شحية اأكرث من قول كلمات احلب.
اأمريكيا، االإجابة على ا�شتبيان  495 بالغا  وطلب فريق البحث من 
حول ما اإذا كانوا يعتقدون اأن معظم النا�س �شي�شعرون باحلب، يف 60 

من ال�شيناريوهات املختلفة.
و���ش��م��ل��ت احل����االت االأف���ع���ال االإي��ج��اب��ي��ة وال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات املحايدة، 
البيانات  بتحليل  الباحثون  وق��ام  ال�شلبية.  احل��االت  اإىل  باالإ�شافة 
اإطار لقيا�س  باالعتماد على منوذج االإجماع الثقايف ، وهو عبارة عن 
نتائجنا  تظهر  هي�شماتي:  �شعيدة  الباحثة  وقالت  ثقافية.  معتقدات 
بال�شرورة  تكن  مل  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات،  على  يتفقون  ال��ن��ا���س  اأن 
النا�س  ي�شعر  اأن  املمكن  واأ�شافت مو�شحة: من    . للغاية  رومان�شية 
 . فيها  مبالغا  املبادرات  تكون  اأن  يجب  وال  ب�شيطة،  بحركات  باحلب 
االأوق���ات،  االأ���ش��خ��ا���س يف جميع  اأن مالحقة  امل�����ش��ارك��ون على  وات��ف��ق 
اأن  ال�شابقة  االأبحاث  واأظهرت  للكثريين.  بالن�شبة  حمبب  غري  اأمر 
عن  خمتلف  ب�شكل  احل��ب،  مفهوم  يف  التفكري  اإىل  مييلون  ال��رج��ال 

الن�شاء اللواتي ميلن للمبادرات ال�شغرية اأكرث من الرجال.

البدانة ت�ؤّثر على قلب الرجل يف الـ 50
الرجل  لدى  ال�شمنة  اأن  االأملانية  هامبورغ  باحثون من جامعة  وجد 
يف �شن ال� 50 تزيد معّدل �شربات القلب، وهي حالة يتم ت�شخي�شها 
لدى الن�شاء عادة بعد بلوغ ال� 60. ويعني ذلك اأن �شبط الوزن لدى 

الرجل اأكرث اأهمية ل�شحة القلب من املراأة.
وحّثت الربوفي�شورة كري�شتينا ماغنو�شن امل�شرفة على الدرا�شة على 
عمل مزيد من التوعية للجن�شني حول اأهمية �شبط الوزن وجتّنب 
البدانة. وقّدرت الدرا�شة التي ن�شرت جملة بلو�س وان تقريراً عنها، 
اأن��ه يف ح��ال النجاح يف خف�س ال��وزن يف عمر مبكر قبل بلوغ ال��� 50 
�شيحدث انخفا�س كبري يف عدد امل�شابني بعدم انتظام �شربات القلب، 
وهي م�شكلة تفتتح �شل�شلة من امل�شاعفات توؤّثر على �شحة القلب مع 
التقدم يف الُعمر. ويعتقد الباحثون اأن الوزن الزائد يزيد من م�شتوى 
خطر  ي�شاعف  ما  وه��و  الُعمر،  يف  التقدم  مع  اجل�شم  يف  االلتهابات 

االإ�شابة باالأزمات القلبية.

ملاذا ل يجب اإعادة ت�سخني هذه الأطعمة؟
اأن  يجب  ال  وبع�شها  الت�شخني،  الإع���ادة  ت�شلح  االأط��ع��م��ة  ك��ل  لي�شت 
التي  االأطعمة  اأك��رث  اإليك  االإط���الق.  على  مرتني  الفرن  اإىل  يدخل 

ُين�شح بعدم اإعادة ت�شخينها:
اله�شم  امل�شوي م�شاكل يف  الدجاج  ي�شبب بروتني  اأن  الدجاج. ميكن 
اإ�شافة  اأف�شل طريقة لتناوله هي  ب��ارداً،  اإذا مت ت�شخينه بعد حفظه 

�شرائح الدجاج البارد اإىل ال�شلطة اأو ال�شندوي�س.
ال�����ش��ب��ان��خ. م��ث��ل ك��ث��ري م��ن اخل�����ش��روات ال��ورق��ي��ة اخل�����ش��راء يحتوي 
ت�شخني  ف���اإذا مت  وال��ن��رات،  احل��دي��د  م��ن  ال�شبانخ على كمية كبرية 

ال�شبانخ بعد تربيده قد تتحول النرات اإىل مواد م�شرطنة.
اإذا  اأكرث من مّرة خا�شة  البي�س  ت�شخني بروتني  ينبغي  البي�س. ال 
اأك�شدة املغذيات، وينتج عن  كان الت�شخني عايل احل��رارة الأنه ي�شبب 

ذلك م�شاكل يف اله�شم.
اأي  الفطر )امل�شروم( بعد طبخه،  االأف�شل عدم تخزين  الفطر. من 
تناوله يف اليوم نف�شه، لذلك قم بطهي الكمية التي �شيتم ا�شتهالكها 

يف الوجبة.
العالية  التي ال تتحّمل درج��ات احل��رارة  الزيوت  ال��زي��وت. كل  بع�س 
وتتحّول اإىل دخان عند ت�شخينها اإىل درجة حرارة متو�شطة ال تنا�شب 
واالأفوكادو،  زي��ت اجل��وز،  ال��زي��وت:  ه��ذه  اأمثلة  الت�شخني. من  اإع���ادة 

وبذور الكّتان.
ال�شمندر. البنجر اأو ال�شمندر مثل ال�شبانخ غني بالنرات واحلديد، 

وتوؤدي اإعادة ت�شخينه اإىل اإنتاج مادة النريت امل�شرطنة.
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اخلان�ق عند الأطفال .. الأ�سباب والعالج 
اأ�شار طبيب االأطفال مايكل زينك اإىل اأن اخلانوق هو حالة ت�شيب اجلهاز 
التنف�شي لالأطفال ال�شغار والر�شع ب�شبب اإ�شابة فريو�شية حادة توؤدي اإىل 

تورم داخل احللق، مما يعيق التنف�س الطبيعي.
االأطفال  الأط��ب��اء  املهنية  ال��راب��ط��ة  ع�شو  ي��ق��ول  ك��م��ا  االأع���را����س  وت��ظ��ه��ر 
احلرارة،  درج��ة  يف  طفيف  ارتفاع  �شكل  على  الليل  اأثناء  غالباً  واملراهقني 
وبحة يف ال�شوت مع �شعال و�شعوبة يف التنف�س، وذلك ب�شبب تورم مفاجئ 
عليه  ي��رت��ب  مم��ا  واحل��ن��ج��رة،  الهوائية  الق�شبة  يف  امل��خ��اط��ي  الغ�شاء  يف 
ت�شييق م�شار التنف�س، وبالتايل �شعور الطفل باالختناق، وتظهر االإ�شابة 

بهذا املر�س على االأطفال حتى �شت �شنوات.
واأو�شى الطبيب االأملاين بح�شول الطفل على الهواء النقي مل�شاعدته على 
التنف�س عن طريق فتح النوافذ، وتهدئة الطفل ليزول خوفه، والذي قد 
ي��وؤدي اإىل تفاقم احلالة، ومن �شمن االإج��راءات االأخ��رى يتم العمل على 
ا�شتن�شاق الطفل لبخار املاء، ويف�شل اأن يكون عن طريق جهاز اال�شتن�شاق 

الكهربائي اأو عن طريق املاء ال�شاخن باحلمام.
اإذا  اأم��ا  املر�س اخلفيفة،  اأعرا�س  التدابري كافية مع  وع��ادًة ما تكون هذه 
كانت االأعرا�س اأكرث �شدة، فاإنه ُين�شح بتناول الكورتيزون على �شكل اأقماع 

اأو حقنة �شرجية لتهدئة االأغ�شية املخاطية.
واإذا مل يحدث اأي حت�شن يجب اأن يذهب االآباء بالطفل اإىل امل�شت�شفى اأو 
يتم ا�شتدعاء الطوارئ الطبية الإدراج اأنبوب يف جمرى التنف�س للتغلب على 
ت�شيق منطقة احلنجرة، ومييل بع�س االأطفال اإىل االإ�شابة بهذا املر�س، 
لذا يلزم الت�شاور مع الطبيب لالحتفاظ باأحد م�شتح�شرات الكورتيزون 

يف ال�شيدلية املنزلية. 

اأثرياء العامل يعلم�ن 
اأبناءهم هذه اللغة

يحر�س الكثريون حول العامل على تعلم 
االأم،  لغتهم  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ث��ان��ي��ة  ل��غ��ة 
االأم����ر ال���ذي ي��دف��ع ال��ك��ث��ري م��ن اأثرياء 

العامل اإىل تدري�س اأبنائهم لغة ثانية.
لطاملا حظيت اللغة االإجنليزية باهتمام 
الفرة  يف  ب���داأت  ثانية،  كلغة  الكثريين 
باالجتاه نحو  الكثريين  اأنظار  االأخ��رية 
اأ�شبحت  ال�شينية  ال��ل��غ��ة  اأخ�����رى.  ل��غ��ة 
اقت�شاد  بعدما حقق  تتبواأ مكانة هامة، 
ال���ب���الد ط��ف��رة اق��ت�����ش��ادي��ة ك��ب��رية على 
�شخ�شيات  واأ�شبحت  ال��ع��امل.  م�شتوى 
عاملية مرموقة تقوم على تدري�س اأبنائها 
لغة املاندرين ال�شينية. باالإ�شافة لكون 
اللغة ال�شينية االأكرث �شيوعا حيث يبلغ 

عدد متحدثيها 1.2 مليار ن�شمة.
م�����ارك زوك����رب����رغ ب�����داأ م��وؤ���ش�����س موقع 
في�شبوك بدرا�شة اللغة ال�شينية، واأجرى 
يف اإحدى املرات مقابلة ملدة ن�شف �شاعة، 

ح�شبما نقلت �شحيفة اإندبندنت .
ابنة  ت�����رام�����ب  اإي����ف����ان����ك����ا  ج���ه���ت���ه���ا  م�����ن 
مدر�شة  خ�ش�شت  االأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����س 
اللغة  الثالثة  اأوالده���ا  لتدري�س  خا�شة 

ال�شينية.

)قطار امللح وال�سكر( 
يت�ج بجائزة قرطاج 

ال�سينمائية 
وال�شكر(  امل��ل��ح  )ق��ط��ار  فيلم  ت���وج 
لي�شينيو  للمخرج  موزامبيق  من 
الذهبي  التانيت  بجائزة  اأزيفيدو 
ت�شوير  اأف�����ش��ل  جل���ائ���زة  اإ����ش���اف���ة 
مب�������ش���اب���ق���ة االأف�����������الم ال����روائ����ي����ة 
اأي�����ام قرطاج  مل��ه��رج��ان  ال��ط��وي��ل��ة 
ال�شتار  اأ���ش��دل  ال���ذي  ال�شينمائية 

عليه م�شاء اأم�س االأول.
وي�������ش���ور ال���ف���ي���ل���م، وم����دت����ه )93 
طريقه  ي�شق  قطار  رحلة  دقيقة(، 
من موزامبيق اإىل ماالوي لتبادل 
امل���ل���ح وال�������ش���ك���ر، واأث�����ن�����اء م�����روره 
باالأحرا�س يتعر�س القطار الإطالق 
متمردين،  م�شلحني  قبل  من  ن��ار 
من  مل�شايقات  ركابه  يتعر�س  كما 
جنود غري من�شبطني يف وقت كان 

يفر�س حمايتهم.
وخم����������رج ال����ف����ي����ل����م ه������و ����ش���ان���ع 
م�شتقر  ب���رازي���ل���ي  وك���ات���ب  اأف�����الم 
����ش���ارك يف جت���ارب  يف م��وزام��ب��ي��ق 
ال���ت���دري���ب ع��ل��ى ���ش��ن��اع��ة االأف����الم 
ب����امل����ع����ه����د ال�����وط�����ن�����ي ل������الأف������الم 

مبوزامبيق.
اجلائزة  ت�شلم  بعد  اأزيفيدو  وق��ال 
تون�س  يف  ال���ب���ل���دي  امل�������ش���رح  ع��ل��ى 
قرطاج  الأي������ام  ���ش��ك��را  ال��ع��ا���ش��م��ة 
للجمهور  ���ش��ك��را  ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة.. 

الرائع و�شكرا للممثلني .
الف�شي  ال��ت��ان��ي��ت  ب���ج���ائ���زة  وف�����از 
جون  للمخرج  )املتعلمون(  فيلم 
اأفريقيا  ج���ن���وب  م���ن  ت��ري��ن��ج��وف 
للمخرج  )وليلي(  فيلم  ن��ال  فيما 
جائزة  �شعيدي  ب��ن  ف��وزي  املغربي 

التانيت الربونزي .
اأف���������ش����ل ممثل  وذه�����ب�����ت ج�����ائ�����زة 
عن  �شويات  املنعم  عبد  للتون�شي 
زاد(  )م�����ش��ط��ف��ى  ف��ي��ل��م  يف  دوره 
اإخ�����راج ن�����ش��ال ���ش��ط��ا ف��ي��م��ا ذهبت 
اإىل فريو  اأف�����ش��ل مم��ث��ل��ة  ج���ائ���زة 
الفيلم  يف  دوره���ا  ع��ن  بيا  ت�شاندا 
ال�شنغايل )فيلي�شيتي( اإخراج اآالن 

جوميز.
ول���ي���د مطار  ال��ت��ون�����ش��ي  وح�����ش��ل 
عن  �شيناريو  اأف�����ش��ل  ج��ائ��زة  ع��ل��ى 
فيلم  ف���از  بينما  )���ش��ر���س(  فيلمه 
بجائزة  ال�شنغال  )فيلي�شيتي( من 

اأف�شل مو�شيقى.
وت����ن����اف���������س مب�������ش���اب���ق���ة االأف���������الم 
من  فيلما   14 الطويلة  الروائية 
ولبنان  واجل��زائ��ر  وامل��غ��رب  تون�س 
اأفريقيا  وج��ن��وب  و���ش��وري��ا  وم�شر 
وموزامبيق والكامريون وال�شنغال 

وبوركينا فا�شو.

خطر مميت تخفيه 
امل�سروبات الغازية

�شتيلينبو�س  ج��ام��ع��ة  م���ن  خ����رباء  اأك����د 
على  امل���واظ���ب���ة  اأن  اإف��ري��ق��ي��ا  ج���ن���وب  يف 
تت�شبب  ال��غ��ازي��ة  امل�����ش��روب��ات  ا���ش��ت��ه��الك 

مب�شاكل �شحية مميتة.
تتحدث العديد من الدرا�شات الطبية عن 
ال�شحة  على  الغازية  امل�شروبات  خماطر 
ملا حتويه من مواد كيميائية ت�شر باملعدة 
واأ�شبغة وملونات توؤثر على عمل العديد 
من اأع�شاء اجل�شم احليوية، لكن اأحدث 
الدرا�شات التي قام بها علماء من جامعة 
اأن  اأك��دت  اإفريقيا  �شتيلينبو�س يف جنوب 
امل�شروبات  تلك  ا�شتهالك  على  املواظبة 
يت�شبب باإ�شابة االإن�شان باأمرا�س تنتهي 
قال  ال�شحافة  م��ع  مقابلة  ويف  ب��امل��وت. 
 0.33 ب�شعة  الواحدة  "العبوة  العلماء: 

ل��ر م��ن امل�����ش��روب��ات ال��غ��ازي��ة حت���وي، يف 
املتو�شط، 39 غراما من ال�شكر، اأي اأكرث 
ب� 14 غم من حاجة اجل�شم اليومية من 

هذه املادة.
ا�شتهالك  اأن  درا���ش��ات��ن��ا  اآخ����ر  واأظ���ه���رت 
ح��ت��ى ول����و ع���ب���وة واح������دة يف ال���ي���وم من 
اأ�شابيع   10 م��دى  على  امل�شروبات  ه��ذه 
تتعلق  خ��ط��رية  م�شاكل  ب��ظ��ه��ور  ي�شاهم 
بارتفاع معدالت ال�شكر يف الدم، ما يوؤدي 
من  ال�شكري  ب���داء  ل��الإ���ش��اب��ة  م�شتقبال 
ا�شتهالك  اأن  عن  ف�شال  الثاين،  النمط 
تلك امل�شروبات يوؤدي لالإ�شابة مبتالزمة 
االأي�������س ال��ت��ي ت��راف��ق ب���زي���ادة معدالت 
�شغط  وارتفاع  القلب  واأم��را���س  ال�شمنة 

الدم".

العيون �شحة  من  يعزز   1-
وهذه من اأبرز فوائد ع�شري اجلزر، وذلك الحتوائه على 
عنا�شر  وكلها  والزياك�شانثني..  واللوتني  كاروتني  البيتا 

تقلل من خماطر فقدان الروؤية مع التقدم بالعمر.
يقلل خماطر اأمرا�س القلب  2-

يحافظ ع�شري اجلزر على �شحة القلب، وذلك الحتوائه 
على فيتامني "A" الذي يقي من اأمرا�س القلب ويحمي 

من ال�شكتات القلبية، كما اأنه يقلل من التوتر.
بال�شرطان االإ�شابة  من  يقي   3-

يعترب ع�شري اجلزر من العنا�شر امل�شادة لل�شرطان، حيث 
اإن امل�شتويات العالية من الكاروتينويدات يف اجلزر ت�شاعد 
يف  خا�شة  ال�شرطانية  االأم��را���س  تكّون  خماطر  تقليل  يف 

املثانة والربو�شتاتا والقولون وال�شدر.
اجل�شم مناعة  يعزز   4-

العنا�شر  من  املركزة  ال�شورة  على  اجلزر  ع�شري  يحتوي 
باجل�شم.  املناعة  جهاز  وتقوية  لتعزيز  الالزمة  الغذائية 
وااللتهابات  احل��رة  اجل��ذور  اأخطار  يقي اجل�شم من  فهو 

والبكترييا ال�شارة والهجمات الفريو�شية.
العظام �شحة  من  يعزز   5-

 "K" يحتوي ع�شري اجلزر على كمية كبرية من فيتامني
ال�شروري لعملية بناء الربوتني يف اجل�شم. كما اأنه ي�شاعد 

يف ربط الكال�شيوم ويعجل بعملية التئام الك�شور بالعظام.
الكبد من ال�شموم وتنقية  تنظيف   6-

تناول ع�شري اجلزر ب�شفة دائمة ي�شاعد يف تنظيف وتنقية 
الفوائد  اأب���رز  م��ن  ت��ك��ون  وه���ذه رمب��ا  ال�شموم،  م��ن  الكبد 

ال�شحية لع�شري اجلزر.
بالزهامير االإ�شابة  خماطر  من  يقلل   7-

على  ت�شاعد  غذائية  عنا�شر  على  اجل��زر  ع�شري  يحتوي 
ال��وق��اي��ة م��ن االإ���ش��اب��ة مب��ر���س ال��زه��امي��ر، ك��م��ا اأن لديه 

القدرة على تخفيف التوتر.
االأي�س عملية  من  يعزز   8-

يحتوي ع�شري اجلزر على م�شتويات عالية من فيتامني 
الغلوكوز والدهون  تك�شري  يف  ي�شاعد  الذي  "B" املركب 
وال����ربوت����ني. ل���ذا ف��ه��و ي��ع��زز م���ن ع��م��ل��ي��ة االأي�������س وبناء 

الع�شالت.
اجلروح التئام  يف  ي�شاعد   9-

التئام  لعملية  ال��الزم  كاروتني  البيتا  على  اجل��زر  يحتوي 
باالإكثار من  عليك  ج��رح،  اأي  تعاين من  اجل���روح. فحني 
ب�شكل  تلتئم  ج��روح��ك  اأن  و�شتجد  اجل���زر،  ع�شري  ���ش��رب 

اأ�شرع.
باالأنفلونزا االإ�شابة  من  يقي   10-

يتم  امل��ن��اع��ة، وحينما  تقوية جهاز  وف��ع��ال يف  رائ��ع  اجل��زر 

خلطه مع الثوم والب�شل يكّون درعاً واقياً يف اجل�شم �شد 
االإ�شابة باالأنفلونزا.

اجلزر اأكرث اأنواع اخل�سار فائدة جل�سم الإن�سان
قاموا  درا�شات  بعد  االأمريكيني  العلماء  تو�شل فريق من 
بها على اأنواع متعددة من اخل�شار، اإىل اأن اجلزر هو اأهم 

اأنواع اخل�شار واأكرثها فائدة لالإن�شان.
ديالوغ"  "رو�س  ع��ن  نقال  "�شبوتنيك"  م��وق��ع  وبح�شب 
تقريرهم،  يف  االأمريكيني  العلماء  فريق  يوؤكد  الرو�شي، 
اأن اجلزر يحتوي على الكثري من العنا�شر الغذائية التي 

ميكن اأن ت�شفي االإن�شان من عدد من االأمرا�س.
العنا�شر الغذائية املوجودة يف اجلزر، متنح ج�شم االإن�شان 
وتقوم  الفريو�شات  من  لتح�شينه  باالإ�شافة  كبرية  طاقة 

بزيادة مناعته.
كما اأن اجلزر غني بالفيتامني A الذي ين�شط الهرمونات 

اجلن�شية ويح�شن حالة اجلهاز الع�شلي.
باالإ�شافة اإىل قدرة اجلزر يف امل�شاعدة على احلفاظ على 

�شعر الراأ�س ومنعه من الت�شاقط.
كما تو�شل العلماء اإىل اأن اجلزر ي�شاعد املدخنني الراغبني 
حت�شني  على  لقدرته  باالإ�شافة  التدخني،  من  بالتخل�س 

عمل املعدة وحت�شني عمل اله�شم.

هذا الع�سري يفعل العجائب بج�سمك اإذا تناولته ي�ميًا..

اأو  طازجًا  تناوله  مت  �سواء  الطاقة،  اأطعمة  من  يعد  اجل��زر  اأن  �سك  ل 
مطبوخًا، حيث اإن الفوائد ال�سحية لهذا النبات اجلذري ل حت�سى.

فهل تعلم اأن تناولك لكوب من ع�سري اجلزر يوميًا يعود عليك بفائدة اأكرب 
بكثري من تناول حبتني من اجلزر كل يوم.

واملعادن  الغذائية  بالعنا�سر  غني  اجل��زر  فع�سري 
من  وغريهما  والبوتا�سيوم  املنغنيز  مثل  الهامة 

املواد القادرة على وقايتك من اأمرا�ض فتاكة 
مثل ال�سرطان وال�سكري، كما اأنه يح�سن من 

الروؤية و�سحة اجللد وال�سعر والأظافر.
واملوليبدينوم  بالبيوتني  غني  واجل��زر 
وفيتامينات  والبوتا�سيوم  والأل��ي��اف 
واملنغنيز   Eو  Cو  B6و  B1و  K
البانتوثينيك  وحم�ض  والنيا�سني 

والفولت والفو�سفور والنحا�ض.
وبح�سب ما ن�سره موقع "بولد �سكاي" 

املعني ب�سوؤون ال�سحة، فاإن الفوائد 
الذهبية التي يحملها كوب ع�سري 

اجلزر ت�سمل:



االثنني   13   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12172  
Monday  13   November   2017  -  Issue No   12172

22

�ش�ؤون حملية

اإرث زايد يف حب ال�سالم

متحف الل�فر اأب�ظبي يف جمل�س بن حم مب�ساركة امل�س�ؤولني وال�سخ�سيات العامة 

ل حدوَد لذكرياتي

حماورة الرتاث وا�ست�سراف امل�ستقبل يف معر�س لكلية  فن�ن جامعة زايد 

مبادرة عاملية يقودها متحف فيكتوريا واألربت 

دائرة الثقافة وال�سياحة – اأب�ظبي تنظم  الطاولة امل�ستديرة الثالثة ملبادرة "ريت�س"

••  العني - الفجر

ا���ش��ت��ق��ب��ل ال�����ش��ي��خ م�����ش��ل��م ب���ن ���ش��امل ب���ن ح���م العامري 
ابوظبي  الإم����ارة  ال��وط��ن��ي  اال�شت�شاري  املجل�س  ع�شو 
جمل�شه  يف   ، ح��م  ب��ن  جم��م��وع��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
اأم�������س ع����ددا من  اأول  ال��ع��ني  امل��رخ��ان��ي��ة يف  مب��ن��ط��ق��ة 
امل�����ش��ئ��ول��ني وجم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن االأه����ل واجل����ريان 
واالأ�شدقاء وبع�س ال�شخ�شيات العامة ورجال االإعالم 

وال�شحافة.
ورحب بن حم باحل�شور موؤكدا اأن افتتاح متحف اللوفر 
ر�شالة  الثقافية وميثل  االإم��ارات  يعزز مكانة  اأبوظبي 
االإمارات اإىل العامل يف ن�شر ثقافة الت�شامح والتعاي�س 
واالن��ف��ت��اح على االآخ���ر وم��واج��ه��ة التطرف واالإره���اب 
مهما  تاريخيا  حدثا  يعد  ان��ه  .كما  والثقافة  باملعرفة 

ونقلة نوعية يف احلياة الثقافية االإماراتية والعربية 
وا�شاف بن حم ان املتحف يحمل ر�شالة االإم��ارات اإىل 
املغفور  ر�شخه  اإرثا ثقافيا عريقا  والتي جت�شد  العامل 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ” طيب اهلل ثراه ” 
ويقود م�شرية تطويره وتنميته �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 

.
واأ�شار �شعادته ، اأن اللوفر اأبوظبي يعزز مكانة العا�شمة 
منارة لالإ�شعاع الثقايف واحل�شاري ت�شتقطب متاحفها 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  ال���زوار  الثقافية  و�شروحها 
واملبدعون  وال��ف��ن��ان��ون  امل��ف��ك��رون  رح��اب��ه��ا  يف  ويجتمع 
املجتمع  اأم���ام  رح��ب��ة  اآف��اق��ا  ويفتح  واحل���وار  للتوا�شل 
امل��ح��ل��ي الك��ت�����ش��اف ال��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة ع��ل��ى اختالف 

اأنواعها.
واو�شح بن حم " ان متحف اللوفر هو اإجناز ح�شاري 
وث���ق���ايف وع���امل���ي ج���دي���د، ي��ث��ب��ت دون ���ش��ك رق����ي دولة 
االإم���ارات، ورق��ي قادتها و�شعبها، ويثبت جم��دداً حبها 
ال�شعوب  بني  ت��وازن  خلق  يف  الفريد  ودوره���ا  لل�شالم، 
واالأمم والديانات، اإ�شافة اإىل تكري�س ر�شالتها ال�شامية 
الداعية للمحبة والتالحم والتحالف بني احل�شارات.

ومن جانبه قال ال�شيخ الدكتور حممد م�شلم بن حم 
اإم�����ش��ام باالأمم  ال��ع��ام ملنظمة  ن��ائ��ب االم���ني  ال��ع��ام��ري 
املتحدة اأن اللوفر اأبوظبي يعد اأول واأكرب متحف عاملي 
يف  ع��امل��ي  متحف  واأول  والع�شرين  احل���ادي  ال��ق��رن  يف 
الوطن العربي حيث يحمل ر�شالتنا اإىل العامل والتي 
جت�شد اإرثا ثقافيا عريقا ر�شخه املغفور له ال�شيخ زايد 
م�شرية  وي��ق��ود  ث���راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتنميته  ت��ط��وي��ره 
اهلل”و�شاحب  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 

“رعاه اهلل”  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س 
اآل نهيان ويل  و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 

عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة .
وا�شاف نائب االمني العام ملنظمة اإم�شام "نفتخر بوجود 
اأر�س دولة االإم��ارات العربية  العاملي على  هذا ال�شرح 
املتحدة، ونتطلع لزيارة املعار�س الفنية وبرامج املتحف 
املتنوعة التي تدعم بناء ج�شور التوا�شل واحلوار بني 
واإبداعات  وك��ن��وزاً  فنوناً  حت��وي  فاملتاحف  احل�شارات، 
وتعك�س يف الواقع البعد احل�شاري واالإن�شاين لثقافات 
االأمم، وختم النابودة تعليقه بالقول: اإن افتتاح متحف 
اللوفر يف اأبوظبي ي�شهم يف غر�س حب الفنون واجلمال 

واالإبداع يف نفو�س ال�شباب.
وق����ال ع��ام��ر ب��ن ���ش��م��ران ال��ع��ام��ري ان اف��ت��ت��اح الفرع 
يف  ال�شهري  اللوفر  ملتحف  ال��ع��امل،  يف  نوعه  من  االأول 
الثقافية  الريادة  يوؤكد  اأبوظبي  االإماراتية  العا�شمة 
لدولة االإمارات ، ذلك اأن القيادة الر�شيدة تدرك متاماً 
والتنمية  م  التقدُّ ركائز  اأ�شا�شية من  ركيزة  الثقافة  اأن 
واحل�شارة للدول واملجتمعات، حيث تكمن اأهميتها يف 
الدولة  مبادئ  تر�شيخ  اأب��رزه��ا  النقاط  من  جمموعة 
ال��ث��ق��ايف واملجتمعي  ال��وع��ي  وق��ي��م��ه��ا، ورف����ع م�����ش��ت��وى 
واملجتمعية،  الثقافية  التنمية  يف  ي���ادة  ال���رِّ وحت��ق��ي��ق 
وتعزيز الهوية الوطنية يف نفو�س اأبناء الوطن وتعميق 
قيم الوالء واالنتماء للوطن وللقيادة، كما اأن الثقافة 
االأفكار  ���ش��د  وامل��ج��ت��م��ع  لل�شباب  اأم����ان  ���ش��م��ام  ت�شكل 

الهدامة واملتطرفة والظالمية.
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  اإن  العامري:  وا�شاف 
م�شهود لها باهتمامها الكبري يف ميدان الثقافة ودعم 
املبدعني من اأبنائها يف كل املجاالت، االأمر الذي خلق 
اأها مكانة ثقافية عظيمة بني  لها ِثقاًل اأدبياً كبرياً وبوَّ

الدول وال�شعوب.
الثاقبة  ب��ال��روؤي��ة  فخرهم  ع��ن  املجل�س  رواد  واع���رب   
لقيادتنا الر�شيدة يف تعزيز قيم الت�شامح التي تنبع من 
ديننا احلنيف، حيث اأر�شاها االآباء املوؤ�ش�شون، واأ�شافوا 
ا�شراتيجية  تعزيز  نحو  لقيادتنا  ال�شامي  النهج  اأن 
عاملية  ثقافية  وج��ه��ة  االإم�����ارات  جعل  الناعمة  ال��ق��وة 
اأهم  اأح���د  اأبوظبي"  "اللوفر  متحف  وي��ع��د  ب��ام��ت��ي��از، 
ويف  العامل  م�شتوى  على  الطموحة  الثقافية  امل�شاريع 
افتتاحه نحن على موعد جديد مع امل�شتقبل، فاملتحف 
�شرح عريق يحمل روحاً ا�شتثنائية ويفتح حواراً رائعاً 
النابودة  ودعا  حديثة،  بطريقة  املتنوعة  الثقافات  مع 
املجتمع املحلي والعاملي للتمتع باملقتنيات النادرة التي 

يفخر بها متحف اللوفر.
"اننا نفتخر بوجود هذا ال�شرح العاملي على  واأجمعوا 
املتحدة، ونتطلع لزيارة  العربية  االإم��ارات  اأر���س دولة 
تدعم  التي  املتنوعة  املتحف  وب��رام��ج  الفنية  املعار�س 
بناء ج�شور التوا�شل واحلوار بني احل�شارات، فاملتاحف 
حتوي فنوناً وكنوزاً واإبداعات وتعك�س يف الواقع البعد 

احل�شاري واالإن�شاين لثقافات االأمم. 

•• دبي – الفجر 

زايد  بجامعة  االإبداعية  وال�شناعات  الفنون  كلية  تنظم 
يف  وخريجاتها  طالباتها  م��ن  ملجموعة  معر�شاً  ح��ال��ي��اً 
ي�شتمر  اأفينيو" بدبي،  "ال�شركال  والثقايف  الفني  املجمع 

حتى ال�شبت 18 نوفمرب اجلاري.
وت�����ش��ارك يف امل��ع��ر���س، ال����ذي ي��ح��م��ل ع���ن���وان "ال ح���دوَد 
الري�س،  خ��ل��ود  ال��زرع��وين،  ح�شة  م��ن:  ك��ل  لذكرياتي"، 
خولة  َخ��ْدَي��ة،  ب��ن  عائ�شة  ال��ع��م��ودي،  �شمية  حبيب،  روان 
ال�شويدي، مرمي ال�شويدي، مرية الهاملي، رو�شة الكتبي، 

مرمي احلمادي، واأمينة املزروعي.
امل�شاركة  هذه  اإن  الكلية:  عميدة  ريني،  اآن-م��اري  وقالت 
تعك�س اهتمامنا احلثيث بالعمل على تاأهيل طلبتنا الأدوار 
الت�شكيل والت�شميم، واالإبداع  كبرية يف �شناعة م�شتقبل 
الفنانني  باعتبارهم  االإم���ارات،  دول��ة  ب�شكل عام يف  الفني 
والَقيِّمون  واملعلمون  امل�شممون  بينهم  القادمني،  اجلدد 
ع��ل��ى امل��ع��ار���س و���ش��ان��ع��و ال�����ش��ي��ا���ش��ات يف ال���دوائ���ر الفنية 
اإال من خالل دجمهم  ذلك  يتاأتى  وال  الفنون.  وم�شرفو 

بقوة يف الن�شيج الثقايف املحلي.
 واأك�����دت ال���ت���زام ال��ك��ل��ي��ة ب��ت��وف��ري ب��رام��ج درا���ش��ي��ة تتميز 
والت�شميم  ال��ف��ن��ون  جم����االت  يف  واجل���دي���ة  ب��ال��ر���ش��ان��ة 
واالإعالم اجلديد، ودمج طلبتها يف فعاليات وبرامج مبنية 
على املمار�شة امليدانية جتعلهم م�شغولني ب�شناعة االإبداع 
احلدث. ه��ذا  يف  كم�شاركتهم  ت��ط��ورات��ه��ا،  يف   وم�شاركني 

واأو�شحت اأن اأع�شاء هيئة التدري�س بالكلية ي�شتخدمون 
بتكنولوجيا متطورة  املدعومة  التدري�س،  اأ�شاليب  اأحدث 
اإلهام  م�شدر  درو�شهم  لتكون  مبتكرة،  تعليمية  وببيئة 
جل��ي��ل ري����ادي ج��دي��د م��ن م��ط��وري االإب�����داع ال��ف��ن��ي فكراً 
كلية  اإن  املعر�س:  من�شق  وليمز  وال��ر  وق��ال  وممار�شة.  
الفنون وال�شناعات االإبداعية بجامعة زايد تهيئ امل�شتقبل 
مواكبًة  عليهن،  ويتعني  الواعدات،  االإماراتيات  للفنانات 
اأن يلبني االحتياجات  االإم���ارات،  الثقافة يف دول��ة  لتطور 
ي�شعر  اأن��ه  اإىل  م�شرياً  ملجتمعهن"،  واملعرفية  الثقافية 

بالزهو للعمل مع الفنانات امل�شاركات. 
ان�شغالهن  اأعمال الفنانات يف املعر�س ب�شكل عام  وتعك�س 
ب���ال���غ���و����س واال����ش���ت���ك�������ش���اف يف جم���م���وع���ة م��ت��ن��وع��ة من 
واح���داً يجمع بينها  اأن راب��ط��اً ج��وه��ري��اً  اإال  امل��و���ش��وع��ات، 
وهو ال�شلة الوثيقة بالبيئة والتحاور مع الراث باأدوات 

االإبداع اجلديد وا�شت�شراف امل�شتقبل.

الفنانة والكاتبة ال�شابة �شمية العمودي ت�شارك يف املعر�س 
ال�شقوط" والتي مالأتها  بعد  ما  "ِنَقم  امل�شورة  بروايتها 
مرحلة  م�شتلهمة  ال��ق�����ش��رية،  والن�شو�س  ب��ال��ر���ش��وم��ات 
مهمة من التاريخ االإ�شالمي هي حقبة �شقوط اخلالفة 
العبا�شية يف بغداد على اأيدي املغول عام 1258. و�شمية، 
بعنوان  "حمدان" وك��ت��اب��اً  رواي���ة  قبل  م��ن  اأ���ش��درت  التي 
يحظوا  مل  الكثريين  اإن  عملها  حول  تقول  اأنا"،  "اإليَك 
املدى  بعيد  وت��اأث��ريه  االإ���ش��الم��ي  االب��ت��ك��ار  على  بالتعرف 
امل�شلم.  ال�شباب  اأو�شاط  يف  �شيما  وال  ال�شقوط  ذلك  منذ 
تلك  يف  ا�شتك�شافية  رحلة  باملعر�س  عملها  يف  جت�شد  لذا 
�شناً  ت�شغره  ف��ت��اة  م�شلم  ب��ط��ل  ي�����ش��ادف  ح��ي��ث  احل��ق��ب��ة، 
رحلة  معاً  ويخو�شان  لبغداد،  املغويل  ال��دم��ار  اأع��ق��اب  يف 

احلفاظ على ومي�س املعرفة. 
اأما الفنانة مرمي عبد احلكيم ال�شويدي فتعر�س م�شروعاً 
م�شوراً من اأربع قطع متكاملة حتمل العناوين "الهواء" 
و"الرفقة" و"النوم" و"املاء".. وهي تقول اإنه يجمع بني 
املا�شي الذي عا�شته وامل�شتقبل الذي تفكر فيه. وت�شيف: 
"اأومن باأن الفكرة ال ُتفَر�س بل ال بد لها اأن تنمو وتزدهر 
اأومن باأن لكل �شخ�س نظرته  متاماً كالكائن احلي. كما 
النا�س  حاجات  باختالف  تختلف  فهي  للحياة،  اخلا�شة 
وما  احلياة  قيد  على  للبقاء  اأ�شا�شي  هو  ما  وتنوعها بني 

هو ثانوي ملجرد ك�شب املتعة والرفيه. واأطمح من خالل 
امل�شاعر  خ���الل  م��ن  االآخ���ري���ن  م��ع  ال��ت��وا���ش��ل  اإىل  عملي 
االأ�شا�شية التي تنظم ا�شتجابتنا للتحديات البيئية، واأقوم 
من خالله بتوثيق املنظورين املختلفني للحياة من خالل 

نف�س التكوين، مع اختالف املحتوى والتعبري.
مدارات  يف  ي�شبح  ع��م��اًل  الهاملي  م��رية  الفنانة  وت��ق��دم 
الفل�شفة الهندية ال�شادهانا، اأو حتقيق ُكْنه احلياة، وتقول 
باحلركة،  ال��ت��داوي  فكرة  م��ن  مبا�شرة  م�شتوحى  "اإنه 
ت�شاعد  ريا�شة  بو�شفها  اليوغا  مع  ال�شخ�شية  وعالقتي 
ال���وج���داين واجل�����ش��دي والكمال  ال�����ش��ف��اء  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق 
اأن  العمل  واأح���اول م��ن خ��الل ه��ذا  اأي�����ش��اً،  الف�شيولوجي 
اجل�شدية  والتعابري  اليوغا  ح��رك��ات  ب��ني  ال��ف��ارق  اأقل�س 
وال��ب�����ش��ري��ة، واأرك����ز ف��ي��ه ع��ل��ى ن��ظ��ري��ة ال��رق��م 40، حيث 
يوماً   40 امل���رء  يحتاج  مثلما  ح��رك��ة   40 العمل  يعك�س 
يوماً   40 اجلنني  ويحتاج  ع��ادات��ه  اإح���دى  م��ن  للتخل�س 
ليتكون يف رحم اأمه، وي�شتمر َحمل االأم 9 اأ�شهر وهو ما 

يعادل 40 اأ�شبوعاً.  
اأما الفنانة خلود الري�س فيحمل عنوانها "وجهات رقمية 
وح�شور ذهني"، وهو م�شهدية من ثالثة اأجزاء م�شتلَهمة 
من حالة القلق وال�شغوط اليومية التي يعي�شها االإن�شان 
حيث  امل��ت��ق��اف��زة،  اجل��دي��دة  التقنيات  م��ع  تعامله  َج�����ّراَء 

ت��الح��ظ اأن ه���ذه االأج�����واء اأف�����رزت م��ع��ان��اة ج��دي��دة مثل 
ال�شكوى من �شيق الوقت وتزايد امل�شاكل اليومية وَتَعرثُّ 

اأحالمنا باحلياة املثالية. 
عن  ب��ع��ي��داً  احل��ي��اة  اأن  ي��زع��م  البع�س  اإن  خ��ل��ود:  وت��ق��ول 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة اأف�����ش��ل ب��ك��ث��ري. ول��ك��ن��ن��ي اأ���ش��ب��و اإىل 
فيها  تقل  اأف�شل  بيئة  خلق  يف  احلديثة  التقنية  توظيف 
ح���دة ال��ت��وت��ر. وال��ف��ك��رة ه��ن��ا ت��ت��م��ح��ور ح���ول ال��دم��ج بني 
التقنية الرقمية والتاأمل الإن�شاء بيئة ت�شاعد اأي �شخ�س 

على ممار�شة التاأمل وحتقيق ال�شعادة متى واأين �شاء. 
اأما الفنانة روان ثامر حبيب فم�شروعها يف املعر�س يحمل 
ع��ن ثماين  ع��ب��ارة  وه��و  اأخرى"،  م��رة   .. "ف�شاًل  ع��ن��وان 
لقطات من الر�شوم املتحركة، التي تعرب من خاللها عن 
اإميانها باأن لكل �شخ�س قوة خارقة ميكنه اأن ي�شتخدمها 
لتحقيق عدة اأمور؛ والقدرة على التخيل – بالن�شبة يل 

اخلارقة.  القدرات  تلك  – اإحدى 
كِّنك من �شنع اأي �شيء وحتقيق  وت�شيف: هذه املهارة مُتَ
اأي حلم حتى لوكان حلمك اأن حتلق يف الف�شاء، الذي هو 
حتكمه  وال  الب�شر  م��ن  الأح��د  ملكاً  ولي�س  للجميع  متاح 
الَعنان  القوانني وال احل��دود. اخليال يدعوك الأْن تطلق 
ت�شتمر  رمب��ا  رحلة  تخو�س  لكي  بداخلك  ال��ذي  للطفل 
ل�شنوات ولكنها يف العامل احلقيقي قد ال تتجاوز اخلم�س 
دقائق.  واأما عائ�شة بن َخْدَيه فتقدم باملعر�س م�شروعها 
التقليدي  املفهوم  تتحدى  منحوتات  وهو  "تداعيات"، 
اأدوات  ل�شنع  ال�شل�شال  ال�شتخدام  التقليدية  وال��ط��رق 
ال�����ش��اي و"دلة" ال��ق��ه��وة. وتقول  اإب��ري��ق  حملية وخ��ا���ش��ة 
اإن ه���ذه امل��ن��ح��وت��ات ت��رك��ز ع��ل��ى م��راح��ل العمل  ع��ائ�����ش��ة 
ل��الأ���ش��ي��اء واالأدوات  ل��ن��ظ��رت��ن��ا  وال���ت���ح���ول، وك��ي��ف مي��ك��ن 
ل��ه��ا وتعديل  ا���ش��ت��خ��دام��ن��ا  ت��غ��ي��ري  ت��ت��غ��ري م���ن خ���الل  اأن 

وظائفها. 
اأعمال  واأخ��رياً، تقدم ح�شة الزرعوين، من خالل ثالثة 
لها، ذكريات عائلتها، كما تقول، عرب جمموعة من الذهب 

التقليدي واملالب�س التي مازالت حتافظ عليها. 
���ش��ه��ل��ة ومي�شرة  وت���ق���ول: مل ت��ك��ن ح��ي��اة ال��ن��ا���س ق���دمي���اً 
– ال��ي��وم. وك��م��ا ه��ي احل���ال يف  – اأو كما نظنها  كما ه��ي 
واحلكايات  ب��االأدوات  مليء  تاريخنا  فاإن  ال�شعوب  غالبية 
نحتفي  زلنا  ما  التي  التقليدية  واملنا�شبات  واالحتفاالت 
باأبهى احللي  امل��راأة تتزين فيها  اليوم، ومازالت  بها حتى 
واأجمل املالب�س، والتي تغطيها العباءة ال�شوداء لتحافظ 

عليها من التربج اأمام الغرباء من الرجال. 
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موؤخراً  وال�شياحة–اأبوظبي  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  نظمت 
العاملية  "ريت�س"  مل��ب��ادرة  الثالثة  امل�شتديرة  ال��ط��اول��ة 
لندن،  واأل��ربت، ومقره  فيكتوريا  يقودها متحف  التي 

بال�شراكة مع موؤ�ش�شة بريي اخلريية. 
وتاأتي اقامة هذه املبادرة يف �شياق مهمة الدائرة لدعم 
وم�شاندة جهود حماية و�شون الراث الثقايف االإن�شاين 

حملياً وعاملياً. 
الطاولة  ح�������وارات  ع���رب  "ريت�س"  م����ب����ادرة  وت���ه���دف 
امل�شتديرة اإىل طرح التحديات التي تواجه عملية اإعادة 
اإنتاج الراث الفني والثقايف، ومناق�شة الفر�س املتوفرة 
لدعم عمليات التخزين ون�شر املعلومات واإعادة االإنتاج 

لالأعمال الفنية والثقافية الراثية. 
وت���اأت���ي ا���ش��ت�����ش��اف��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ث��ال��ث ح�����وارات الطاول 
التخطيط  مت  عاملية  ج��والت  خم�س  �شمن  امل�شتديرة، 
الإقامتها حتى نهاية العام اجلاري، يف كل من الواليات 
واململكة  وال�شني،  االإم���ارات،  ودول��ة  ورو�شيا،  املتحدة، 
املتحدة. وجتمع احلوارات رواد الفكر والراأي يف جمال 

حتقيق  "ريت�س" اإىل  مبادرة  وت�شعى  الثقايف.  ال��راث 
ال�شوء  ت�شليط  يف  االأول  يتمثل  اأ���ش��ا���ش��ي��ني،  ه��دف��ني 
يتعلق  فيما  ال��ع��امل  ح��ول  م��ن  امل��م��ار���ش��ات  اأف�شل  على 
ون�شر  والتخزين  والفعلي  الرقمي  االإن��ت��اج  بعمليات 
دعوة  يتم حتقيقه عرب  ال��ذي  الهدف  وه��و  املعلومات، 
امل�شتديرة  الطاولة  ح���وارات  اإىل  رئي�شيني  متحدثني 
مل�شاركة اأف�شل اخلربات االحرافية، واإبراز التحديات 

والفر�س املتعلقة بعمليات اإعادة االإنتاج. 
اأما الهدف الثاين، فيتمثل يف اال�شتفادة من املعلومات 
اخلم�شة،  احل������وارات  �شل�شلة  م���ن  ج��م��ع��ه��ا  ي��ت��م  ال��ت��ي 
ذات  واملوؤ�ش�شات  املتاحف  ب��دور  يتعلق  ميثاق  ل�شياغة 
الثقافية  الفنون  اأعمال  اإنتاج  اإعادة  العالقة يف عملية 
املتاحف  يف  امليثاق  ه��ذا  وتبني  وم�شاركة  وال��راث��ي��ة، 
هذا  خ��الل  "ريت�س" من  مبادرة  وتاأمل  العامل.  ح��ول 
امليثاق اإىل تعزيز ودعم عمليات حفظ الراث الثقايف 

وتي�شري عمليات اإعادة االإنتاج. 
ق���ال ���ش��ع��ادة ���ش��ي��ف ���ش��ع��ي��د غ��ب��ا���س، م��دي��ر ع���ام دائ���رة 
االفتتاحية  كلمته  يف  اأبوظبي   – وال�شياحة  الثقافة 
الثقافة  دائ��رة  يف  نلتزم   : امل�شتديرة  الطاولة  الأعمال 

وال�����ش��ي��اح��ة – اأب��وظ��ب��ي ب��ال��ك��ام��ل جت���اه م��ه��م��ة حفظ 
وتوثيق و�شون الراث الثقايف االإن�شاين حول العامل، 
واإطالق املبادرات واالأبحاث وعمليات التوثيق اخلا�شة 
الثقايف  التعاون  اإمي��ان عميق بقوة  املجال. لدينا  بهذا 
ال����دويل ع��ل��ى اجناز  ق���درة املجتمع  ال����دويل، وك��ذل��ك 
عرب  جميعاً  جهودنا  تت�شافر  عندما  فاعلة  خ��ط��وات 

مبادرات من هذا النوع.
حفظ  على  العمل  يف  ن�شتمر  بينما  غ��ب��ا���س:  واأ���ش��اف 
و�شون تراثنا الثقايف على امل�شتوى املحلي، فاإننا اأي�شاً 

م��ن حول  االه��ت��م��ام��ات  ذات  ي�شاركنا  م��ن  بكل  ن��رح��ب 
العامل، وي�شعدنا ا�شتقبالهم يف اأبوظبي لبحث م�شتقبل 

توثيق الراث الثقايف على امل�شتوى الدويل.
وعلى مدار يومني، �شهدت حوارات الطاولة امل�شتديرة 
االأ�شلية  العمل  جمموعة  بني  مكثفة  نقا�س  جل�شات 
واملتحدثني  "ريت�س"  م����ب����ادرة  م��ن��ه��ا  ت��ت��ك��ون  ال���ت���ي 
الق�شايا  من  ع��دداً  احل��وارات  تناولت  ال�شيوف، حيث 
ون�شر  والتخزين  االإنتاج  بعمليات  اخلا�شة  الرئي�شية 

املعلومات.

مبارك ال�سام�سي... "ل�فر اأب�ظبي" 
ي�سهم يف التن�ير ون�سر احل�سارات
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للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع��ام  م��دي��ر  ال�شام�شي  �شعيد  م��ب��ارك  �شعادة  ق��ال 
والتدريب التقني واملهني اأن متحف اللوفر اأبوظبي، يتوج وير�شخ يف ذاكرة 
التاريخ واالإن�شانية جمعاء، جهود القيادة الر�شيدة، يف جمال التنوير ون�شر 

الع�شور،  ط��وال  الب�شر  بني  بني  احل�شارات 
اأن����ه ي��وف��ر م��ن�����ش��ة م��ث��ال��ي��ة للطلبة  ك��م��ا 
االإبداع  اأهمية  منه  لي�شتلهموا  املواطنني 
يف كل املجاالت، و�شرورة البناء على اأ�ش�س 
ال�شماء،  عنان  االإجن���ازات  لتعانق  را�شخة 
تقودنا  الر�شيدة  قيادتنا  روؤي��ة  اأن  موؤكداً 
نحو املزيد من االزدهار والتنمية يف �شتى 

املجاالت.
اللوفر  متحف  افتتاح  اأن  قائاًل  واأ���ش��اف 
العاملية  امل���ن���ج���زات  اأح�����د  ي��ع��د  اأب���وظ���ب���ي 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  الرائدة لدولة 
اأن وجود  ك��م��ا  ال��ع�����ش��ر احل���دي���ث،  خ���الل 
ه����ذا امل��ع��ل��م ال��ث��ق��ايف ال���ب���ارز ع��ل��ى اأر�����س 
عاملية  �شهادة  يعد مبثابة  االإم���ارات  دول��ة 

للت�شامح  اأ�شحت اليوم عنواناً  اأن دولة االإم��ارات  من خمتلف دولة العامل 
والتعاي�س ال�شلمي بني ال�شعوب.

وقال �شعادة مبارك ال�شام�شي اإن متحف اللوفر اأبوظبي يعد مبثابة مركز 
الت�شامح  قيم  حتمل  ر�شائل  يقدم  النا�شئة  لالأجيال  فريد  عاملي  تعليمي 
والتعاي�س بني ال�شعوب والتوا�شل مع الثقافات من خمتلف اأنحاء العامل 
ي�شهم يف  االإم���ارات  بدولة  البارز  التاريخ  املعلم  اأن وج��ود هذه  اإىل  م�شرياً 
تعليم االأجيال النا�شئة العديد من القيم االإن�شانية التي تعد جزءاً ال يتجزاأ 

من نهج دولة االإمارات الرا�شخ من قيادة دولة االإمارات.
ولفت مدير عام مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني اىل اأهمية 
املثلي من  الدولة على حتقيق اال�شتفادة  التعليمية يف  املوؤ�ش�شات  اأن تعمل 
وجود متحف اللوفر يف اأبوظبي وذلك عرب تنظيم زيارات ميدانية للطلبة 
اإىل هذه ال�شرح الثقايف البارز وذلك ملا يحمله من دالالت ت�شهم يف تر�شخ 
قيم الت�شامح والتعاي�س واخلري لدى اأبنائنا الذين �شتتوا�شل ب�شواعدهم 

م�شرية التنمية والتطور واالإبداع خالل املرحلة احلالية املقبلة.

معر�ض "احلج: رحلة يف الذاكرة"

اإقبال جماهريي  وور�س عمل 
ت�ستك�سف اآفاق احل�سارة الإ�سالمية

•• اأبوظبي - الفجر

�شهد معر�س )احلج: رحلة يف الذاكرة(، املقام يف جامع ال�شيخ زايد الكبري، 
اإقباال جماهرييا الفتا، من خمتلف  وب��رام��ج،  ور���س عمل  وم��ا �شاحبه من 
االأعمار و�شرائح املجتمع، حيث بلغ عدد زوار املعر�س، منذ افتتاحه بتاريخ 
اأكرث من 20000 زائر، تعرفوا على ر�شالة املعر�س   2017   9-  -  20
واأهدافه من خالل التجول يف اأق�شامه، واالطالع على م�شمونه  التاريخي، 
وما �شم من مقتنيات  فريدة، تعود حلقب تاريخية خمتلفة، تروي تاريخ 
رحلة احلج وم�شاراتها عرب تلك احلقب، وما واجه احلجاج من �شعوبات يف 
اإ�شقاط  رحلتهم املقد�شة، وذلك من. واإثراء مل�شمون املعر�س، ورفدا خالل 
ال�شوء على رحلة الوالد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان  _طيب 
اهلل ثراه_، اإىل الديار املقد�شة لر�شالته واأهدافه، مت تنظيم عدد من ور�س 
العمل امل�شاحبة التي تتكامل يف م�شومنها مع منظومة املفاهيم والقيم التي 
تتمحور حولها اأهداف املعر�س والتي تنبثق بدورها من روؤية ور�شالة املركز 
يف ن�شر القيم االإن�شانية النابعة عن روح االإ�شالم وجوهره،  و�شعيه الإطالع 
الزوار من خمتلف اأنحاء العامل على مكنونات احل�شارة االإ�شالمية.   وقد 
مت ت�شميم تلك الور�س، ب�شورة تتيح الفر�شة جلميع �شرائح املجتمع وفئاته 
العمرية من خم�س �شنوات وما فوق لالطالع على ما تزخر به هذه احل�شارة 
من علوم وفنون، وما تنطوي عليه  من قيم، كان لها كبري االأثر يف خلدمة 
اأن�شطة  م��ن  ي��ق��ّدم  م��ا  خ��الل  م��ن  امل��رك��ز  ي�شعى  كما   ، بها  وال�شمو  الب�شرية 
اجلديد  الن�سء  طاقات  ا�شتثمار  اإىل  تثقيفية،  و  تعليمية  وبرامج  متنوعة 
فنية  م��ه��ارات  على  اإط��الع��ه  خ��الل  م��ن  والعملية  الفنية  ق��درات��ه  وتطوير 
وحرفية منت يف ظل احل�شارة االإ�شالمية، و ت�شتند اجلهود املبذولة يف هذا 
املجال، على امل�شوؤولية املجتمعية التي ي�شطلع بها املركز، وا�شتثماره ما يتمتع 
به ال�شرح الكبري كنقطة جذب ثقايف يتوافد اإليها املاليني من خمتلف بقاع 
االأر�س على مدار العام.   و تنوعت ور�س العمل التي مل يغب عنها االبتكار 
العلمي والفني واالجتهاد الفكري، لت�شمل مهارات وجوانب خمتلفة كفنون 
النحت، واخلط العربي، ولف الورق، والت�شميم والر�شم، اإىل جانب �شناعة 
املعر�س  يف  الور�س  كل  وتقام  متنوعة،  م��واد  با�شتخدام  خا�شة  فنية  اأعمال 
وفق جدول حمدد ي�شتمر حتى نهاية املعر�س، وي�شرف عليه جمموعة من 
اخلرباء والفنانني العامليني، كور�شة جولة حول الّر�شم احل�شري، والبالط 
الربيدية  والبطاقات  االإ�شالمية،  والقبب  واالأمن���اط  االإ�شالمي،  والنحت 
الكتابة  اأدوات  وور���ش��ة  االأ���ش��ط��رالب،  �شنع  ور���ش��ة   اإىل  اإ�شافة  وال��ذك��ري��ات، 
ت�شاميم  امل�شتخدمة يف  االأ�شكال  ا�شتك�شاف  و  واحل��رب،  – الري�شة  القدمية 
امل�شاجد واكت�شاف االأمناط الهند�شية يف جامع ال�شيخ زايد الكبري اإىل جانب 
امل�شاحبة   املعر�س وور�شه  املتزايد على   االإقبال  الفن واحل��ج.  ويعد  ور�شة 
الذي  الكبري،  زاي��د  ال�شيخ  اإجن��ازات جامع  �شل�شلة  اإىل  ي�شاف  موؤ�شر جناح 
التي تر�شخ  الثقافية  العام العديد من االأن�شطة والربامج  يقدم على مدار 

مكانته كمنرب اإ�شعاع ثقايف مرموق يف االإمارة. 



ال�شعرات  م��ن  ال��ي��وم��ي  ا�شتهالكك  م��ن  احل��د  يح�ّشن  ه��ل 
احلرارية بن�شبة %10 �شحتك ويطيل حياتك؟

الغذاء  ق�شم  يف  بحوث  ع��امل  وه��و  م��ال��ك،  فا�شانتي  يذكر 
هارفارد:  جامعة  يف  العامة  لل�شحة  ت�شان  ه�.  ت.  كلية  يف 
)مع بلوغ االإن�شان منت�شف العمر، يبداأ بك�شب نحو ن�شف 
امل�شنون  ي�شعى  اأن  ال�شروري  من  لذلك  �شنوياً.  كيلوغرام 
اإىل احل��ف��اظ ع��ل��ى وزن ���ش��ح��ي. وت�����ش��اع��د م��ع��رف��ة مقدار 
ال�شعرات احلرارية الذي يجب ا�شتهالكه )اأو رمبا خف�شه 
قلياًل باتباع مقاربة ُتعرف باحلد من ال�شعرات احلرارية( 
العي�س حياة  البع�س يف احلفاظ على �شحة جيدة، ورمبا 

اأطول(.

فائدة اأكرب و�سعرات اأقل
ي�شتهلك  ب���اأن  االأم��ريك��ي��ة  ال��ف��درال��ي��ة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  تن�شح 
الرجال امل�شنون 2000 اإىل 2800 �شعرة حرارية يومياً 

وفق معدل ن�شاطهم.
ُيعترب )احلد من ا�شتهالك ال�شعرات احلرارية( م�شطلحاً 
وا�شعاً، لكنه ي�شمل عموماً خف�س ما تتناوله من ال�شعرات 
من  احل���د  دون  م��ن   15% اإىل   10% بنحو  احل���راري���ة 

م��ال��ك. ي�شيف: )ت�شاعد  وف��ق  االأ���ش��ا���ش��ي��ة،  امل��غ��ذي��ة  امل���واد 
ال��زائ��د باختيار  ال��وزن  ال��رج��ال على خ�شارة  ه��ذه اخلطوة 

اأطعمتهم وح�ش�شهم بذكاء(.
ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك، ُت��ظ��ه��ر درا�����ش����ات اأول���ي���ة اأُج����ري����ت على 
احليوانات اأن احلد من ال�شعرات احلرارية ي�شاهم يف اإطالة 
احلياة باإبطاء عملية االأي�س وزيادة الكتلة الع�شلية. لكن 
رغم  ب�شرية.  درا�شات  يف  بعد  ُترجم  مل  االكت�شافات  هذه 
يف  امل�شتهلكة  احل��راري��ة  ال�شعرات  م��ن  احل��د  ي�شاعد  ذل��ك، 

اإطالة احلياة بطرائق اأخرى.
)علم  جم���ل���ة  يف   2015 ع�����ام  ُن�������ش���رت  درا�����ش����ة  ت���ن���اول���ت 
ال�شيخوخة: العلوم الطبية( جتربة دامت �شنتني، اختربت 
 .CALERIE ودع��ي��ت  احل��راري��ة،  ال�شعرات  م��ن  احل��د 
ا�شتعان الباحثون يف هذه التجربة ب�220 بالغاً يف منت�شف 
العمر، عانى معظمهم زيادة معتدلة يف الوزن. وّزع الباحثون 
االأوىل  املجموعة  ه��دف  ك��ان  جمموعتني.  على  امل�شاركني 
لتليها  االأوىل  ال�شنة  خ��الل  وزن��ه��ا  م��ن   15.5% خ�شارة 
عملية تثبيت للوزن خالل ال�شنة الثانية. اأما املقاربة التي 
اتبعتها، فارتكزت على خف�س ال�شعرات احلرارية امل�شتهلكة 

بن�شبة %25 عما اعتاد امل�شاركون تناوله يومياً.

�شّكل هذا االأمر هدفاً طموحاً جداً. لذلك بلغت املجموعة 
هدفاً اأكرث واقعيًة: مل تنجح يف خف�س ال�شعرات احلرارية 
10% من  12%. رغم ذلك، خ�شر امل�شاركون  اإال بن�شبة 
من  واالأف�شل  االأوىل.  ال�شنة  خالل  كمعدل  ج�شمهم  وزن 

ذلك كله اأنهم حافظوا على اخل�شارة خالل ال�شنة الثانية.
احلياة،  بطول  املتعلقة  امل��ح��ددة  الفوائد  اإىل  بالن�شبة  اأم��ا 
املجموعة  يف  ال��دم  �شغط  متو�شط  اأن  الباحثون  فالحظ 
 ،%6 بنحو  ال��ك��ول�����ش��رول  وم��ع��دل   4% بن�شبة  ت��راج��ع 
مقارنة مبجموعة ال�شبط. كذلك اكت�شفوا تراجعاً بن�شبة 
عامل  وه��و   ،C-املتفاعل ال��ربوت��ني  م��ع��دالت  يف   %47

التهابي يرتبط باالأمرا�س القلبية الوعائية.
الدرقية  ال����غ����دة  ه����رم����ون  م����ع����دالت  ان��خ��ف�����ش��ت  ك���ذل���ك 
املجموعة  يف   %20 من  باأكرث   )T3( الريودوثريونني 
التي حدت من ا�شتهالك ال�شعرات احلرارية. وي�شري بع�س 
ي�شاعد  ال��درق��ي��ة  ال��غ��دة  ن�شاط  خف�س  اأن  اإىل  ال��درا���ش��ات 

اجل�شم يف التقدم يف ال�شن بوترية اأكرث بطئاً.

فوائد تتخطى خ�سارة الوزن
ال�شعرات  ا���ش��ت��ه��الك  ي�����ش��اع��د احل���د م��ن  اأن  امل��ن��ط��ق��ي  م��ن 
احلرارية َمن يعانون الوزن الزائد يف خ�شارة الكيلوغرامات، 
َمن ميلكون  على  اأي�شاً  بالفائدة  تعود  املقاربة  هذه  اأن  اإال 

وزناً طبيعياً.
على   Aging Cell ُن�����ش��رت يف جملة  درا���ش��ة  اع��ت��م��دت 
 ،CALERIE جت��رب��ة  م��ن  اأي�����ش��اً  م�شتمدة  م��ع��ل��وم��ات 
ال�شعرات  من  احلد  تاأثريات  لتكت�شف  �شنتني،  دام��ت  التي 
25 )اأي  احلرارية يف َمن ميلكون موؤ�شر كتلة ج�شم يبلغ 

احلد الفا�شل بني الوزن الطبيعي والوزن الزائد(.
بعد �شنتني، خ�شرت هذه املجموعة 11% من وزن ج�شمها 
فقدان  اإىل  اخل�شارة  ه��ذه  من   %71 نحو  وع��اد  كمعدل، 
ال�شبيهة  الربوتينات  اأن  الباحثون  كذلك الحظ  الدهون. 
 )IGFBP1( النمو  ب��ع��وام��ل  تتحد  ال��ت��ي  ب��االإن�����ش��ول��ني 
 ،%25 اإىل   %21 من  باأكرث  املجموعة  ه��ذه  يف  ازدادت 
ترتبط  املنخف�شة  الربوتينات  ه��ذه  م��ع��دالت  ب��اأن  علماً 

بال�شيخوخة.
ا�شتهالك  م��ن  احل���ّد  يرتبط  ذل���ك،  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

ال�������ش���ع���رات احل����راري����ة مب�������ش���ادر ال���ط���ع���ام بقدر 
من  تقلل  اأن  يكفي  )ال  ب���االأرق���ام.  ارت��ب��اط��ه 

تراقب  اأن  عليك  ب��ل  ال��ط��ع��ام،  ت��ن��اول��ك 
على  لتحر�س  ت�شتهلكه  م��ا  اأي�����ش��اً 

املنا�شب  الطعام  على  ح�شولك 
اأن  دون  من  املالئم  باملقدار 

املواد  من  ج�شمك  حترم 
املغذية الرئي�شة التي 

ي���ح���ت���اج اإل���ي���ه���ا، 

كالفيتامني D، والكال�شيوم، واحلديد(، وفق مالك.
اأم���راً حمرياً  يكون  رمب��ا  احل��راري��ة  ال�شعرات  اإح�شاء  لكن 
واخر  احل�ش�س  حجم  اإىل  تنبه  ذل��ك،  من  ب��داًل  ومتعباً. 
الكاملة،  واخل�����ش��راوات  كالفاكهة  اجل���ودة،  عالية  اأطعمة 
ف�شاًل عن م�شادر الربوتني كال�شمك، والبي�س، والطيور. 
ك��ذل��ك ح���ّد م��ن ت��ن��اول��ك احل��ب��وب وامل���اأك���والت امل��ع��اجل��ة اأو 

جتّنبها بالكامل، ح�شبما ين�شح مالك.
م�شاعد  على  حت�شل  ك��ي  ح�شة  ِق�����س  احل�ش�س،  ل�شبط 
ب�����ش��ري ي��ت��ي��ح ل���ك تخيل 
احل�شة  حجم 
امل���������ذك���������ورة 
الئ����ح����ة  يف 
ت  ما ملعلو ا

ترى  عندما  امل��ث��ال،  �شبيل  )على  ال��غ��الف.  على  الغذائية 
ت��ق��ّدر مدى  اأن  ط��ب��ق��ك، ميكنك  امل��ع��ك��رون��ة يف  ك���وب  �شكل 
اأنك  و�شتالحظ  ع����ادًة.  ت�شتهلكها  ال��ت��ي  الكمية  �شخامة 
ت�شعر باالنتعا�س وال�شبع مع مقدار اأقل من الطعام، عندما 

متنح نف�شك فر�شة(، وفق مالك.
تدخل  اأن  قبل  اأواًل  طبيبك  ا�شت�شارة  على  اح��ر���س  ولكن 
الذين  فامل�شنون  امل��ع��ت��اد.  ال��غ��ذائ��ي  نظامك  اإىل  تعديالت 
ي���واج���ه���ون ���ش��ع��وب��ة يف احل�����ش��ول ع��ل��ى م���ق���دار ك����اٍف من 
ال  ال�شرورية،  املغذية  امل��واد  وبالتايل  احلرارية،  ال�شعرات 

ي�شتفيدون بالتاأكيد من خ�شارة الوزن غري ال�شرورية.

معدلت ال�سعرات احلرارية اليومية للرجل يف �سن 
احلادية واخلم�سني اأو اأكرب:

خامل  حياة  منط  حرارية:  �شعرة   2200 اإىل   2000 •
)ال يقوم اإال بن�شاطات مرتبطة باحلياة اليومية(.

ن�شط  حياة  منط  حرارية:  �شعرة   2400 اإىل   2200 •
4.8 كيلومرات يومياً  2.4 اإىل  باعتدال )ال�شري نحو 

ب�شرعة 5 اإىل 6.5 كيلومرات يف ال�شاعة(.
2800 �شعرة حرارية: منط حياة  • 2400 اإىل 
يومياً  ك��ي��ل��وم��رات   4.8 ن��ح��و  )ال�����ش��ري  ن�����ش��ط 
يف  كيلومرات   6.5 اإىل   5 ب�شرعة 

ال�شاعة(.

احللوى  تلك  على  اأح��ي��ان��اً  ننكّب  عندما  ولكن  املثلجات.  ت��ن��اول  كلنا  نحّب 
ونغم�س  راأ�شنا،  على  بيدينا  ن�شغط  اأمل��اً.  ن�شيح  ب�شرعة،  ونلتهمها  الباردة 
اأعيننا بقوة، وننتظر ما يبدو لنا دهراً اإىل اأن تزول نوبة االأمل املفاجئة تلك 
وراء اأعيننا-. ثم نعود اإىل طبيعتنا ونتناول ق�شمة اأخرى. طلبنا من بع�س 
اأو  املثلجات هذا  املت�شل�شل وراء �شداع  البيولوجي  الفعل  االأطباء حتليل رد 

جتّمد الدماغ، كما يدعوه البع�س.
التفاعالت  تبداأ  ثم  ال��ربد،  املثلجات هو  االأول ل�شداع  املحفز  اأن  �شك يف  ال 

بالراكم.
يف  التحكم  يف  خبرية  هريينغ،  ج�شيكا  د.  تو�شح 

مينيابولي�س  عيادة  يف  ال�شقيقة  وداء  ال�شداع 
رد  اأن  ال��ع��ل��م��اء  )ي��ع��ت��ق��د  االأع�����ش��اب:  لعلم 

تلك  عندما حتتّك  االأول،  اجل�شم  فعل 
ب�شقف  ال��ربودة  ال�شديدة  املثلجات 

انقبا�س  ي�����ش��م��ل  احل����ل����ق، 

االأوعية الدموية يف تلك املنطقة(.

�سدمة
ت�شبه هذه ال�شدمة التي يتعر�س لها جهازك و�شع يديك على موقد حاٍم. 
ي�شعر اجل�شم باأن ثمة خطباً ما. ولكن بخالف املوقد، يعجز عن حل امل�شكلة 

باالإبعاد. لذلك يدفع بدفق كبري من الدم اإىل تلك املنطقة لتدفئتها.
يف هذه االأثناء، ت�شعر االأع�شاب املمتدة على طول االأوعية الدموية القريبة 
فتتفاعل  ومت����ّددت،  تقّل�شت  امل��ج��اورة  االأوع��ي��ة  ه��ذه  اأن  حلقك  �شقف  م��ن 

بدورها.
ال��ن��ح��و، حتاول  ه���ذا  ع��ل��ى  وت��ت��م��ّدد  االأوع���ي���ة  )ع��ن��دم��ا تتقّل�س 
فيها  تخربه  الدماغ  اإىل  اإ�شارات  اإر�شال  لها  املجاورة  االأع�شاب 
اأم��راً ما يحدث داخل فمك(، وفق  اأن االأوعية تتمّدد فعاًل واأن 

هريينغ.
لكن الدماغ ي�شيء فهم موقع االأمل. ويعود ذلك اإىل اأن 
فمك  م��ن  ال��ق��ادم��ة  الع�شبية  االإ����ش���ارات  تلك 
تبلغ مركزاً ع�شبياً كبرياً يف الدماغ 
املعلومات  م��ن  م��زي��داً  يتلقى 
من اأع�شاب الوجه. وجلزء 
يعتقد  ال����ث����ان����ي����ة،  م�����ن 
احلرارة  اأمل  اأن  الدماغ 
قادم  ف��م��ك  يف  ال���ب���اردة 

حقاً من وجهك.
الل،  روه����ان  ال��دك��ت��ور  ي�شري 
م�شت�شفى  م����ن  اأع�������ش���اب  ع�����امل 
اأن  اإىل  ب��اإدي��ن��ا،  ���ش��اوث��داي��ل(  )فريفيو 
هذه العملية ُتدعى )االأمل املنقول(. ولكن ما 
هي اإال ثواٍن حتى يحل الدماغ هذا اللغط ويدرك اأن 

الربد ال�شديد واالأوعية املتمددة تقع فعاًل يف الفم.

اإر�شال  عن  االأع�شاب  وتكّف  املنطقة  تلك  اإىل  ال��دم  )ي�شل  هريينغ:  تقول 
االإ�شارات، فتعود االأمور كافة اإىل طبيعتها ال�شعيدة(.

تختلف حدة االأمل ومدته باختالف االأ�شخا�س، فيعاين البع�س اأملاً �شديداً 
مينعه من احلراك ويدوم دقائق كاملة.

لكن معظمنا ال ي�شعر بهذا االأمل اإال ثواٍن قليلة، وفق الل. وال نن�شى اأي�شاً 
اأولئك القالئل االأقوياء الذين مل يختربوا يوماً �شداع املثلجات.

يف حياته، يف حني  االإح�شا�س مطلقاً  هذا  البع�س  يخترب  )ال  ي�شيف الل: 
يعي�شه اآخرون يف كل مرة يتناولون فيها املثلجات(.

احلل
املثلجات؟  كنَت من حمبي  اإن  ال�شداع، خ�شو�شاً  لتفادي هذا  اإذاً، ما احلل 
يوؤكد البع�س فاعلية هذه احليلة: �شع ل�شانك على �شقف حلقك عندما تبداأ 

بال�شعور باالأمل. )ملا كان الل�شان يتمتع بدفق دم كبري، في�شتطيع اأن يدفئ 
�شقف حلقك ب�شرعة. كذلك حتّد من هذا االأمل بتناول م�شروب اأقل برودة يف 
احلال(، ح�شبما تن�شح هريينغ. لهذا ال�شبب، ُيعترب َمن ي�شربون القهوة مع 

مثلجاتهم اأقل عر�شة لهذا النوع من ال�شداع، وفق اخلبرية.

مقاربة اأخرى
املثلجات الأن  اأ�شغر من  ال��روي وتناول ق�شمات  اأخ��رى على  تقوم مقاربة 
ق�شمة كبرية منها تزيد احتمال اأن حتتك تلك املواد الباردة ب�شقف حلقك 

وت�شبِّب �شدمة جل�شمك.
اأما اإذا كنت تلتهم طعاماً مثلجاً، فا�شتخدم امللعقة بدل الق�شة، ما يقلِّل اإمكان 
ل ال�شريع يف  اأن ي�شطدم الطعام ب�شقف حلقك، وفق هريينغ. تختم: )التبدُّ

احلرارة �شبب هذه العملية كلها(.

ت�ساعد على خ�سارة الوزن الزائد

احلد من ا�ستهالك ال�سعرات احلرارية .. متتع ب�سحة اف�سل

�سداع املثلجات.. ا�سبابه و�سبل تفاديه

�شحةوتغذية
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ي������ردد ك����ث����ريون: )ق��ل��ل 
حياة  تعي�ض  ك��ي  طعامك 
اأط������ول(. ُي��ظ��ه��ر ارت��ف��اع 
معدلت ال�سمنة اأن اأعدادًا 
كبرية من النا�ض ي�ستهلكون 
واأن  م��ن ح��اج��ت��ه��م،  اأك���رث 
ال�سعرات احلرارية  خف�ض 

رمبا ي�سّكل خطوة ذكية.
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العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9820  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شيد ها�شم وميان اكرم للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول 
اأق��ام عليك الدعوى  ا�شرف قد  حمل االقامة مبا ان املدعي /�شوكت علي حممد 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )14000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB177400004AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000(
ال�شاعة 08.30 �س مبكتب  املوافق 2017/11/15  االربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت 
القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/878  عمايل جزئي

تي  اي  ان  اي��ه  ال  ب��ي   -2 ان��ت��ريي��ورز  �شتار  1-���ش��رك��ة بالنيت   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ان��ت��ريي��ورز جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /را���ش��د اح��م��د ن�شيم  اأحمد 
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  امل��ط��ال��ب��ة مب�شتحقات  وم��و���ش��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د 
)13157 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف رقم 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   MB163670531AE:ال�شكوى
2017/11/28 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/10372  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اماري لالعمال الفنية جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
عبداحلميد حمدي عبداحلميد مبارك قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   18982( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB178040261AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
 ch1.A.2 جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/12 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10877  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الفا �شيكيوريتي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /احمد 
مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  منري  ابوالفرح  ال�شيد 
والر�شوم  دره���م(   2500( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   38729( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB178185292AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف 
االربعاء املوافق 2017/11/29 ال�شاعة 08.30 �س مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9597  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم وكفترييا ميكرو �شيتي �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /حممد عبداحلميد �شارو مياه قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )64227 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
ال�شكوى:MB177406452AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.1 لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/5 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9752  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رفعت ر�شدي لالعمال الفنيه �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  امل��دع��ي /م��ري��د ماهر ف��وزي بخيت ق��د  مب��ا ان 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )21020 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB177358184AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
بالقاعة  ���س   08.30 ال�����ش��اع��ة   2017/11/16 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����س  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9621  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م جمهول حمل  التنظيف  �شاهد خل��دم��ات  1-را���ش��د   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ق��د  زادا خ��ان  امل��دع��ي /ن�شيب  ان  االق��ام��ة مب��ا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )14895 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB177226958AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2017/11/15 ال�شاعة 08.30 �س مبكتب القا�شي لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9622  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-را�شد �شاهد خلدمات التنظيف �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  الرحمن ج��االت خ��ان قد  املدعي /غ��وث  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )14701 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB177106559AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2017/11/15 ال�شاعة 08.30 �س مبكتب القا�شي لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/10367  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-النمر اال�شود للزراعة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /ا�شحق وجدي وهيب ا�شحق قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   29600( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت    MB178081426AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
 ch1.A.2 جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/12 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5643  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-القطب ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
اأقام  قد  نا�شر  ال  انوهي  احمد  يو�شف  �شروار وميثله:عبداهلل  �شروار حممد  /عدنان 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )51591 درهم( وتذكرة 
  mb17209716ae:عودة مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
�س   08.30 ال�����ش��اع��ة     2017/11/16 امل����واف����ق  اخل��م��ي�����س  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8389  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مقهى ومطعم كيلبي �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  خ��ان  كالو  عرفان  /حممد 
عمالية وقدرها )6466 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت    mb176237623ae:ال�شكوى رق��م 
اأو  2017/11/14   ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10157  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بي�شت فيت للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي /كاروباياء مارميوثو قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات 
عمالية وقدرها )15990 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت    MB177151735AE:ال�شكوى رق��م 
اأو  2017/11/22   ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/5978  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اجلر�شه لالعمال الفنية جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ح�شن عبدالعال عبدالعال علي احلديدي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   23.421.9( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
  MB174256608AE:2000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى(
�س   08.30 ال�شاعة     2017/11/21 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4469  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة  اىل املدعي عليه / 1-اللوفر العاملي للديكور 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  امل�شاعد قد  املدعي /ابراهيم  ان  مبا 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )19351 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( 
  MB170946033AE/2017:ال�شكوى رق��م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم 
�س   08.30 ال�شاعة     2017/11/23 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/4440  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- نزار طالب لالن�شاءات ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/9/12 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان 
توؤدي  باأن  املدعى عليها  بالزام  احمد  ابراهيم هازي  اعاله ل�شالح/م�شعود هازي 
للمدعي مبلغ )9818( درهم وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا مببلغ 
2000 درهم ما مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من 
امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عداذلك من طلبات . حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/5632  عمايل  جزئي 
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  العطالت  بيوت  لتاأجري  نريفانا  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2017/9/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
املدعى  بالزام  باجنيلينان  ل�شالح/ويلفريدو جرلو�شريو  اعاله  املذكورة  الدعوى 
عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )9.466( درهم وتذكرة عودة اىل موطنه على 
الدرجة ال�شياحية عني او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها 
باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من 
طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9126  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  �شرنث  1-�شوبر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عامر حمزة  /�شهباز  املدعي  ان  االقامة مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11080 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB177078599AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2017/11/29 ال�شاعة 08.30 �س مبكتب القا�شي لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7365  عمايل جزئي

جمهول  ����س.ذ.م.م  املباين  و�شيانة  لتنظيف  1-الطرفانة   / عليه  املدعي  اىل 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  تيدا  /�شينا  املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   19416( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
  mb175562750ae:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000(
�س   08.30 ال�شاعة     2017/11/16 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4181  تنفيذ عمايل 

���س.ذ.م.م جمهول  الفنية  للخدمات  تري�س فيوت�شر  املنفذ �شده/1-  اىل 
اأقام   قد  عنايت  حممد  علي  التنفيذ/ار�شاد  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )10816( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة اىل 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�شوم خلزينة  دره��م  مبلغ )955( 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4548  تنفيذ عمايل 

جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ال�شبلي  نيو  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/حم��م��د ح��ف��ي��ظ امل���ن���دول حممد 
الهي مندول قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
او خزينة  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )9447( دره��م اىل طالب  املبلغ  بدفع 
املحكمة باال�شافة اىل مبلغ )877( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4308  تنفيذ عمايل 
جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  هاند  ه��ان��دي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/طاهر حممد عامر حممد قد اأقام  
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )12541( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة اىل 
مبلغ )1080( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3366  تنفيذ عمايل 

����س.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاوالت  �شي  ات�س  ام  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�شوين كومار راج كومار قد اأقام  عليك 
به  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )12625( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�شوم خلزينة  دره��م   )1104( مبلغ  اىل 
بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3367  تنفيذ عمايل 

����س.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاوالت  �شي  ات�س  ام  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   ق��د  ت�شاند  بالفري  ك��وم��ار  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/رايف  ان ط��ال��ب  االق��ام��ة مب��ا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )12885( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�شوم خلزينة  دره��م   )1122( مبلغ  اىل 
بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4484  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- زيتونه لتاأجري ال�شيارات �س.ذ.م.م جمهول حمل 
اأق��ام  عليك  قد  فاداكثيل  التنفيذ/عبدالر�شيد  ان طالب  االقامة مبا 
به  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )57230( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�شافة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�شوم خلزينة  دره��م   )4202( مبلغ  اىل 
بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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»اقت�سادية« و»م�ارد« ال�سارقة 
تنظمان معر�س » ت�س�ق مع وفر«

•• ال�شارقة-وام: 

“ت�شوق مع  ال�شارقة معر�شا بعنوان  التنمية االقت�شادية يف  دائرة  نظمت 
املوظفني  لتعريف  بال�شارقة  الب�شرية  امل���وارد  دائ���رة  م��ع  بالتعاون  وفر” 
اإىل  ان�شمت  التي  اجل��دي��دة  اجلهات  تقدمها  التي  واخل��دم��ات  بالعرو�س 

برنامج وفر.
وخدمات  حوافز  بتوفري  اال�شراتيجية  خطته  تنفيذ  الربنامج  ويوا�شل 
لرفع  وت�شجيعهم  الإ�شعادهم  ال�شارقة  حكومة  ملوظفي  وح�شرية  مميزة 

كفاءة اإنتاجياتهم وتوفري بيئة عمل م�شجعة.
ت�شمن املعر�س - الذي اأقيم يف مقر دائرة التنمية االقت�شادية - من�شات 
اجل��ه��ات امل�����ش��ارك��ة ال��ت��ي ق��دم��ت ع��رو���ش��ا خ��ا���ش��ة وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت خدماتها 
ال�شارقة  حكومة  عمل  بطاقات  حاملو  عليها  يح�شل  التي  واخل�شومات 

وعائالتهم.
التنمية  دائ���رة  رئي�س  ال�شويدي  ه��ده  ب��ن  اهلل  عبد  �شلطان  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
املعرفة لدى  تو�شيع نطاق  اإىل  ت�شعى  الدائرة  اإن  ال�شارقة  االقت�شادية يف 
موظفيها مبزايا برنامج وفر الذي تنظمه دائرة املوارد الب�شرية للتعريف 

بعرو�س الربنامج وخ�شوماته .
بينهما ومع  والتعاون  التوا�شل  تعزيز  الدائرتني على  اإىل حر�س  م�شريا 
اأثبتت  امل�شاركة يف الربنامج  اأن اجلهات  خمتلف اجلهات احلكومية. واأكد 
منظومة  يف  فاعال  عن�شرا  تعد  كونها  جناحه  يف  االأ�شا�شي  ال�شريك  اأنها 

التنمية االجتماعية واالقت�شادية.

فالي دبي تعر�س يف »دبي للطريان« اأوىل 
طائراتها طراز »ب�ينغ737 ماك�س 8«

•• دبي -وام: 

التي  ل��ل��ط��ريان  دب��ي  معر�س  يف  م�شاركتها  دبي”  “ ف��الي  �شركة  د�شنت 
انطلقت ام�س بعر�س طائرتها اجلديدة طراز بوينغ 737 ماك�س 8.

وتعد الطائرة اجلديدة - التي حتمل الرقم A6-MAX - �شمن طلبية 
76 طائرة كانت الناقلة قد وقعتها يف معر�س دبي للطريان عام  قوامها 
اأن  2023 .. فيما يتوقع  2013 و�شيتم ت�شلم هذه الطائرات حتى عام 

تت�شلم الناقلة خم�س طائرات من هذا الطراز نهاية العام اجلاري.
للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  وق��ال 
الرئي�س االأعلى ملجموعة طريان االإمارات الرئي�س االأعلى لفالي دبي” لقد 
2013 عندما وقعنا على هذه الطلبية التاريخية  �شنعنا التاريخ يف عام 

ال�شخمة من هذا الطراز من الطائرات يف ال�شرق االأو�شط«. 
واأ�شاف اأن هذا كان قبل اأن تبداأ الطائرات باأوىل رحالتها التجارية ونحن 
نرى هذا االلتزام يتحقق اليوم يعد اإجن��ازا جديدا يف ق�شة جناح دبي يف 
�شناعة الطريان املدين و نحن نتطلع اإىل الدور الهام الذي �شتلعبه هذه 

الطائرة اجلديدة يف م�شرية النمو والنجاح لفالي دبي.
تتجه  دب��ي  ف��الي  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  الغيث  غيث  ق��ال  جهته  من 
والتي  اجل��دي��دة  ال��ط��ائ��رات  ه��ذه  على  االأخ���رية  اللم�شات  لو�شع  ال�شركة 
�شتعمل على حت�شني فاعلية اأ�شطول ال�شركة عموما فهي �شتوفر املزيد من 
املرونة والكفاءة يف عملياتها وت�شكل دعامة ا�شافية اللتزامها بفتح وجهات 

جديدة ف�شال عن جتربة ال�شفر اال�شتثنئاية التي توفرها مل�شافريها.
واأ�شار اإىل اأنه �شيتم ت�شغيل هذه الطائرة يف البداية على الوجهات البعيدة 
اأكد مارتي  وب��راغ ويكاتنبريغ وزجنبار.  من ناحيته  بانكوك  للناقلة مثل 
االأو�شط  ال�شرق  يف  التجارية  ال��ط��ائ��رات  ملبيعات  الرئي�س  نائب  ب��ن��روت 
طائرات  عائلة  اأن  بوينغ  �شركة  يف  واأفريقيا  اآ�شيا  وو�شط  ورو�شيا  وتركيا 
بوينغ  �شركة  ت��اري��خ  يف  ال��ع��امل  يف  مبيعا  ال��ط��ائ��رات  اأ���ش��رع  ماك�س   737
93 عميال يف  و950 طائرة من  اآالف  اليوم ثالثة  بلغت حتى  بطلبيات 
 61 اأ�شطول فالي دبي لي�شل اإىل  العامل. ومنذ بداية العام اجل��اري منا 
طائرة تخدم 95 وجهة يف 44 بلدا حول العامل وافتتحت الناقلة خالل 
لت�شل  االأ�شبوعية  فيها رحالتها  زادت  �شت وجهات جديدة  اجل��اري  العام 
اإىل اأكرث من األف و 700 رحلة واعتمدت الزي اجلديد الأكرث من األفني 

و 500 موظف.

طريان الإمارات تك�سف النقاب عن 
مق�س�رات جديدة لطائراتها الب�ينج 777

•• دبي-وام:

2017 عن  دب��ي للطريان  االإم���ارات ام�س خ��الل معر�س  ك�شفت ط��ريان 
 ،  300ER-777 البوينج  داخلي ومنتجات جديدة لطائراتها  ت�شميم 
من  املهتمون  يرقبها  التي  اجلديدة  االأوىل  الدرجة  اأجنحة  ذلك  يف  مبا 

العمالء والعاملني يف �شناعة الطريان.
متطورة  وجتهيزات  مبتكر  بت�شميم  اجلديدة  اخلا�شة  االأجنحة  ومتتاز 
توفر م�شتويات غري م�شبوقة من اخل�شو�شية والراحة والفخامة، حيث 
باأبواب متتد من االأر���س وحتى  تتمتع با�شتقاللية تامة بف�شل جتهيزها 
اأنيقة ومرفة م�شتوحاة من �شيارات  ال�شقف، كما تتميز بلم�شات ت�شميم 
الفئة S من مر�شيد�س بنز - . وحتتوي مق�شورة الدرجة االأوىل اجلديدة 
فخمة  خا�شة  اأجنحة  �شتة  على   300ER-777 البوينج  طائرات  على 
فريدة،  مبزايا  االأجنحة  وتتمتع   ..  1  -  1  -  1 بتوزيع  بالكامل،  مغلقة 
ترتقي مبعايري �شناعة الطريان يف جماالت اخل�شو�شية والرفاهية وتطور 
التقنيات امل�شتخدمة. وخ�شعت املق�شورات الثالث، االأوىل ورجال االأعمال 
 ،  300ER-777 البوينج  االإم���ارات  ط��ائ��رات  اأح��دث  على  وال�شياحية، 
الدوالرات  ماليني  بتكلفة  تطوير  لربنامج  واحلمامات،  املمرات  وكذلك 
يف  اجل��وي  الرفيه  نظام  وترقية  للمقاعد  جديدة  ت�شاميم  اأي�شاً  �شمل 
جميع الدرجات. وقال ال�شري تيم كالرك، رئي�س طريان االإمارات : متثل 
الداخلي  والت�شميم  وخدماتنا  التجارية  عالمتنا  قلب  ال�شفر  جت��رب��ة 
هو  اليوم  عنه  النقاب  نك�شف  ال��ذي   300ER-777 االإم���ارات  لطائرة 
نتاج جانب من ا�شتثماراتنا ملوا�شلة حت�شني ورفع املعايري وجتاوز وا�شتباق 
توقعات عمالئنا وباالإ�شافة اإىل االأجنحة اخلا�شة يف الدرجة االأوىل، فاإن 
اأ�شرة  اإىل  تتحول  ج��دي��دة  جلدية  مقاعد  تت�شمن  االأع��م��ال  رج��ال  درج��ة 

م�شتوية متاماً مع ثالجة خا�شة للمرطبات.

ناق�ست �سبل دعم جتارة اخلدمات والتجارة الإلكرتونية

»القت�ساد« تبحث تعزيز التعاون مع وزارة التجارة ال�سينية 
•• اأبوظبي-الفجر:

وزارة  وكيل  الكيت،  جمعة  �شعادة  ق��ال 
التجارة  ل��ق��ط��اع  امل�����ش��اع��د  االق��ت�����ش��اد 
اإن دول���ة االإم����ارات تتطلع  اخل��ارج��ي��ة، 
ل��ت��ع��زي��ر ���ش��راك��ت��ه��ا االق���ت�������ش���ادي���ة مع 
اأن  ���ش��ي��م��ا  ال  ال����ع����امل،  دول  خم��ت��ل��ف 
اأهمية  توؤكد  الراهنة  املرحلة  معطيات 
يف  العاملي  االقت�شاد  لتن�شيط  التعاون 

ظل التباطوؤ العام الذي ي�شهده. 
عالقات  ت��ع��زي��ز  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأ����ش���اف 
ال���ت���ع���اون وال�������ش���راك���ة ب���االأخ�������س على 
باتت  ال���ت���ج���اري���ة،  امل�����ب�����ادالت  ���ش��ع��ي��د 
تن�شيط  يف  ك��ث��رياً  ي��ع��ول عليها  ق��اع��دة 
احل������راك االق���ت�������ش���ادي ال���ع���امل���ي، وهو 
ال��رك��ي��ز على  اإىل  ي����ربز احل���اج���ة  م���ا 
التقليدية  املفاهيم  تتخطى  جم��االت 
اإىل  والب�شائع،  ال�شلع  وت��داول  لتجارة 
وكذلك  االإلكرونية  التجارة  تن�شيط 
باتت  التي  اخلدمات،  بتجارة  االرتقاء 
خارطة  ع��ل��ى  حم���وري  ب���دور  ت�شطلع 
التجارة العاملية، ومبا يتواكب اأي�شاً مع 
دولة  حققتها  التي  الريادية  املوؤ�شرات 
وتقنيات  االإم���ارات يف جمال اخلدمات 

التجارة عرب االإنرنت.
�شعادته  اجتماع  هام�س  على  ذلك  جاء 
مبقر الوزارة باأبوظبي اليوم االأحد، مع 
تانغ جون  برئا�شة  وفد جت��اري �شيني 
م��دي��ر ق��ط��اع جت���ارة اخل��دم��ات ب���وزارة 
ا�شتعر�س  ح��ي��ث  ال�����ش��ي��ن��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة 
وت��ع��زي��ز عالقات  دع��م  �شبل  اجل��ان��ب��ان 
االإمارات  دول��ة  بني  وال�شراكة  التعاون 

وجمهورية ال�شني، ال �شيما على �شعيد 
جتارة اخلدمات والتجارة االإلكرونية، 
مدير  الكبي�شي  عائ�شة  بح�شور  وذلك 
واملنظمات  التجارية  ال�شيا�شات  اإدارة 

الدولية بوزارة االقت�شاد.
وخ����الل االج��ت��م��اع اأك����د ���ش��ع��ادة جمعة 
الكيت ترحيب دولة االإمارات وتطلعها 
ال�شني  مع  وتعاونها  �شراكتها  لتعزيز 
االق��ت�����ش��ادي��ة، ال  امل���ج���االت  يف خمتلف 
���ش��ي��م��ا ال��ق��ط��اع ال���ت���ج���اري، ح��ي��ث تعد 
االأول  ال���ت���ج���اري  ال�������ش���ري���ك  ال�������ش���ني 
2016، منوهاً  االإم��ارات للعام  لدولة 

اإثراء  املقبلة  املرحلة  ت�شهد  اأن  باأهمية 
وال  التجاري  التعاون  و�شبل  النقا�شات 
وجتارة  االإلكرونية  التجارة  يف  �شيما 
“طريق  م���ب���ادرة  اإط�����ار  اخل���دم���ات، يف 
جهود  م�شتعر�شاً  واحد”  ح��زام  واح��د 
دول�����ة االإم��������ارات ل���دع���م ت��ل��ك امل���ب���ادرة 
وكذلك القدرات اللوج�شتية للدولة يف 
ت�شهيل تنفيذ تلك املبادرة ملا تتمتع به 
الدولة من مقومات ومكانة اقت�شادية 
وجت���اري���ة اإق��ل��ي��م��ي��ة وع��امل��ي��ة ري���ادي���ة. 
موا�شلة  اأهمية  اإىل  �شعادته  ن��وه  كما 
اأطر تنظيم ومزاولة  الت�شاور لتحديد 

كقاعدة  واإتاحتها  التجارية  االأن�شطة 
يف  وامل�شتورين  للم�شدرين  معلومات 

كال البلدين.
ال�شيني  الوفد  رئي�س  اأك��د  من جانبه، 
ال�شراكة  ل��ت��ع��زي��ز  ب����الده  ت��ط��ل��ع  ع��ل��ى 
مع دول��ة االإم���ارات يف �شوء النجاحات 
االقت�شاد  ي��ح��ق��ق��ه��ا  ال���ت���ي  امل�����ط�����ردة 
الدافعة  امل��وؤ���ش��رات  وتنامي  االإم��ارات��ي 
لتعزيز العالقات التجارية بني ال�شني 
التجاري  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  واالإم���������ارات 
وم�شيداً  التعاون  جم��االت  م�شتعر�شاً 
االإمارات  دولة  حققتها  التي  بالنه�شة 

لوجهة  حتولها  �شعيد  على  �شيما  ال 
ل�شناعة املعار�س العاملية وتطور بنيتها 

التحتية، وكذلك قطاعات اخلدمات. 
باتت  التي  املزايا  اأي�شاً  ا�شتعر�س  كما 
وجهود  ال�شينية  التجارة  بها  ت�شطلع 
املنتجات  جت����ارة  ت�����ش��دي��ر  يف  ال�����ش��ني 
بعدما  ال�شينية  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
ح��ق��ق��ت جن���اح���ات الف���ت���ة، م�����ش��رياً اإىل 
ال�����ش��ي��ن��ي��ة ملعر�س  ت��د���ش��ني احل��ك��وم��ة 
ال���������واردات ال��ع��امل��ي��ة ال�����ذي ���ش��ي��ق��ام يف 
مدينة  يف   2018 ال��ع��ام  م��ن  نوفمرب 

�شنغهاي. 

جمال�س امل�ستقبل العاملية : تغري اأمناط ال�ستهالك يفر�س واقعا جديدا على الأمن الغذائي العاملي
الغذائية  ال�������ش���ن���اع���ات  يف  امل��ن��اف�����ش��ة 
وال��زراع��ي��ة واجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة ملواكبة 
والزراعي  ال��غ��ذائ��ي  االأم����ن  متطلبات 
ال�����ش��ك��اين الكبري  ال��ن��م��و  ع��امل��ي��ا وم����ع 
وتو�شع الطبقة الو�شطى عامليا ما يرفع 

م�شتويات الطلب العاملي على الغذاء.
ويف حم���اول���ة ال���ش��ت�����ش��راف االأمن�����اط 
 ..  2030 العام  بحلول  اال�شتهالكية 
االأمن  م�شتقبل  “جمل�س  اأع�شاء  اأ�شار 
توجهات  اأن  اإىل  والزراعة”  ال��غ��ذائ��ي 
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة تتغري 
املزيد من  يتجه  متوا�شل حيث  ب�شكل 
امل�شتهلكني نحو اأمناط غذائية �شحية 
ا�شتهالك  ن�شبة  تراجع  مع  بالتزامن 
�شتوا�شل  كما  ال�شحية  غري  امل��اأك��والت 
مقدمتها  ويف  اال�شتهالكية  املحا�شيل 
ال���������ذرة وال����ق����م����ح وال�������ش���ك���ر وال����زي����ت 
الكربى  ال��ن�����ش��ب��ة  ع���ل���ى  اال����ش���ت���ح���واذ 
م��ن ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي ال��ع��امل��ي و�شتتم 
و�شركز  اأف�������ش���ل  ب���ط���رق  م��ع��اجل��ت��ه��ا 
الدول على �شمان الو�شول اإىل اأمناط 
ومي�شورة  ث��ق��اف��ي��ا  م��ق��ب��ول��ة  غ���ذائ���ي���ة 
العامل  �شيتجه  ك��م��ا  ل��ل��ف��ق��راء  ال��ك��ل��ف��ة 

•• دبي-وام:

م�شتقبل  “جمل�س  يف  امل�����ش��ارك��ون  رك��ز 
االأمن الغذائي والزراعة” - الذي عقد 
�شمن اأعمال الدورة الثانية الجتماعات 
اآثار  على   - العاملية  امل�شتقبل  جمال�س 
وال�شلوك  اال�شتهالك  اأمن��اط  تغريات 
االأمن  م�شتقبل  على  لالأفراد  الغذائي 

الغذائي العاملي.
اجتاهات  املجل�س  اأع�����ش��اء  وا�شتعر�س 
الغذائية  وال�شناعات  الزراعي  القطاع 
اإىل ج��ان��ب ح��زم��ة م���ن ال��ق�����ش��اي��ا مبا 
فيها اال�شتدامة التي ت�شمل املناخ واملاء 
واالأمن���اط  ال��غ��اب��ات  واإدارة  واالأرا����ش���ي 
الغذائية امل�شتدامة اإ�شافة اإىل ال�شحة 
�شغار  ودور  والبدانة  التغذية  ونق�س 
امل���زارع���ني وال��ن�����ش��اء وال�����ش��ب��اب وكفاءة 
وق�شية  واالأ���ش��واق  التجارية  العمليات 
ف��ق��دان االأغ��ذي��ة وال��ن��ف��اي��ات والتحول 
ال�شناعية  ال����ث����ورة  ت��ف��ر���ش��ه  ال������ذي 

الرابعة.
وتاأتي اأهمية “جمل�س م�شتقبل االأمن 
احتدام  ظ��ل  يف  والزراعة”  ال��غ��ذائ��ي 

نحو واقع متوازن بني العامل الع�شوي 
وعامل الزراعة التقليدية.

واأكد املجل�س اأنه يف ظل تزايد توقعات 
الغذاء تزداد احلاجة  منو الطلب على 
احلد  �شاأنها  من  جديدة  �شيا�شات  اإىل 

من ازدياد الطلب للو�شول اإىل “تغذية 
حالة  وج��ود  اإىل  الفتا   .. م�شتدامة” 
م��ن ع���دم ال��ي��ق��ني ح���ول ت��ط��ور الطلب 

العاملي على الغذاء وتطور االإنتاج.
االأمن  م�شتقبل  جمل�س  اجتماع  وج��اء 

فعاليات  ���ش��م��ن  وال����زراع����ة  ال���غ���ذائ���ي 
امل�شتقبل  جمال�س  من  الثانية  ال���دورة 
يف  متخ�ش�شة  م��ن�����ش��ة  اأك����رب  ال��ع��امل��ي��ة 
ا���ش��ت�����ش��راف امل�����ش��ت��ق��ب��ل م���ن ن��وع��ه��ا يف 

العامل.

خالل لقاء ثنائي على هام�ض القمة العربية الأوروبية الثانية

الإمارات والي�نان تبحثان تعزيز اأطر التعاون القت�سادي والتجاري
•• اأبوظبي-الفجر:

بحث معايل املهند�س �شلطان بن �شعيد 
امل��ن�����ش��وري، وزي����ر االق��ت�����ش��اد، ومعايل 
يورغو�س كاتروغالو�س، وزير اخلارجية 
اليوناين باالإنابة، �شبل توطيد العالقات 
االقت�شادية بني دولة االإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة ال���ي���ون���ان، وذل���ك 
ثنائي جمعهما على هام�س  لقاء  خالل 
م�����ش��ارك��ة وف���د دول���ة االإم�����ارات برئا�شة 
معايل وزير االقت�شاد يف القمة العربية 
اأثينا  انعقدت يف  التي  الثانية  االأوروبية 

من 9-10 نوفمرب اجلاري. 
ون��اق�����س اجل��ان��ب��ان خ���الل ال��ل��ق��اء الذي 
العلي،  حم��م��د  �شلطان  ���ش��ع��ادة  ح�����ش��ره 
جمهورية  ل���دى  االإم�����ارات  دول���ة  �شفري 
التعاون  اأط����ر  ت��ع��زي��ز  ف��ر���س  ال���ي���ون���ان، 
املجاالت  يف  وال���ت���ج���اري  االق���ت�������ش���ادي 
اأبرزها  وم���ن  امل�����ش��رك،  االه��ت��م��ام  ذات 
القطاعات املرتبطة باالبتكار، واخلدمات 
واجلوي  ال��ب��ح��ري  وال��ن��ق��ل  اللوج�شتية 

واال�شتثمار  وال�شياحة  التحتية  والبنية 
والطاقة  الغذائية  وال�شناعات  الزراعي 
اأبرز الفر�س  وغريها، ف�شاًل عن بحث 
اال����ش���ت���ث���م���اري���ة ال���ت���ي ت��ت��ي��ح��ه��ا اأ�����ش����واق 

البلدين مبا يخدم اأهدافهما التنموية.
واأك��د معايل املهند�س �شلطان بن �شعيد 
االقت�شادية  ال��ع��الق��ات  اأن  امل��ن�����ش��وري 
ت�شهد  اليونانية  االإم��ارات��ي��ة  التجارية 
املا�شية  امل��رح��ل��ة  واأن  ملمو�شاً،  تنامياً 
�شهدت ن�شاطاً يف تبادل الزيارات الر�شمية 
واال�شتثمارية  ال���ت���ج���اري���ة  وال�����وف�����ود 
والفعاليات االقت�شادية امل�شركة، االأمر 
رغبة  على  وا�شحة  دالل��ة  يعطي  ال��ذي 
مبا  العالقات  ه��ذه  تطوير  يف  البلدين 

يعود بالفائدة على اجلانبني.
التجاري  التبادل  اأن  اإىل  معاليه  واأ�شار 
واليونان  االإم�����ارات  ب��ني  النفطي  غ��ري 
ال�شنوات  م���دى  ع��ل��ى  ارت��ف��اع��ه  وا����ش���ل 
ال��ث��الث امل��ا���ش��ي��ة، وب��ل��غ يف ع��ام 2016 
اأكرث من مليار درهم اإماراتي )277.6 
اأن  م����وؤك����داً  اأم����ري����ك����ي(،  دوالر  م��ل��ي��ون 

يف  واال�شتثمارية  التجارية  االإم��ك��ان��ات 
البيئة االقت�شادية للبلدين تفتح جمااًل 
معدالت  اإىل  التبادل  هذا  لزيادة  وا�شعاً 

اأعلى.
واأ�شاف معايل الوزير املن�شوري اأن هناك 
فر�شاً واعدة يف عدد من القطاعات ذات 
والتي  البلدين،  بني  امل�شرك  االهتمام 
تعاون  م�شارات  بناء  خاللها  من  ميكن 
م�شتقبلية، �شواء على ال�شعيد احلكومي 
القطاع  ب��ني  ال�شراكة  م�شتوى  على  اأو 
اخلا�س يف البلدين، مبا ي�شمل قطاعات 
االبتكار وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة، 
مذكرة  بتوقيع  تعزيزها  ميكن  وال��ت��ي 
تفاهم حت��دد اأط���ر وب��رام��ج ال��ت��ع��اون يف 

هذا اجلانب.
ه���ن���اك جمموعة  ب�����اأن  م��ع��ال��ي��ه  وت���اب���ع 
ت�شهد  ال���ت���ي  ال���ق���ط���اع���ات  م����ن  م��ه��م��ة 
االقت�شادية  ال������ق������درات  يف  ت����ك����ام����اًل 
راأ�س  على  اأي�����ش��اً  يجعلها  م��ا  للبلدين، 
التعاون  خريطة  يف  االهتمامات  قائمة 
املرحلة  خ����الل  ال��ث��ن��ائ��ي  االق���ت�������ش���ادي 

التجارية  االأن�شطة  اأبرزها  املقبلة، ومن 
با�شراتيجية  املتعلقة  واال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
وال�شناعات  كالزراعة  الغذائي،  االأم��ن 
والتبادل  ال�شيافة  وق��ط��اع  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
التحتية  البنى  وا�شتثمارات  ال�شياحي 
قطاع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال�شياحية،  وامل��راف��ق 
الطريان املدين واملوانئ والنقل البحري 

واخلدمات اللوج�شتية.
املحددات  ظل  يف  اأنه  املن�شوري  واأ�شاف 
االإمارات  لروؤية  والتنموية  االقت�شادية 
اقت�شاد  ل��ب��ن��اء  ت�شعى  وال��ت��ي   ،2021
تناف�شي عاملي متنوع، مبني على املعرفة 
واالبتكار، بقيادة كفاءات وطنية، متكنت 
اقت�شادي  ت��ط��وي��ر من���وذج  م��ن  ال���دول���ة 
ال�شغوط  م���واج���ه���ة  يف  وف����ع����ال  م�����رن 
اجلهود  واأن  االق��ت�����ش��ادي��ة،  وامل��ت��غ��ريات 
للتحول  ال��دول��ة  يف  م�شتمرة  التنموية 
اإىل اقت�شاد ما بعد النفط، االأمر الذي 
للتعاون  وم�شتدامة  وا�شعة  فر�شاً  يفتح 
لدولة  االقت�شاديني  ال�شركاء  كافة  مع 
االإمارات، ومنهم جمهورية اليونان التي 

متثل بوابة مهمة لالأ�شواق االأوروبية. 
م������ن ج����ان����ب����ه، اأك���������د م�����ع�����ايل ال�����وزي�����ر 
ب���الده على بناء  ك��ات��روغ��ال��و���س ح��ر���س 
عالقات تعاون و�شراكة متينة مع دولة 
االإم��ارات يف خمتلف املجاالت، وال �شيما 
واال�شتثمارية،  االقت�شادية  اجلوانب  يف 
االقت�شادية  باالإجنازات  معاليه  م�شيداً 
والتطور  االإم���ارات  حققتها  التي  املهمة 
ومناخ  التحتية  البنى  يف  ت�شهده  ال��ذي 

اال�شتثمار واالأعمال فيها.
جهود  ب��ذل  اأهمية  كاتروغالو�س  واأك���د 
التبادل  م�����ش��ت��وي��ات  ل���رف���ع  م�����ش��رك��ة 
الواعدة  الفر�س  وا�شتك�شاف  التجاري 
ل����زي����ادة اال����ش���ت���ث���م���ارات امل���ت���ب���ادل���ة بني 
اجلانبني، مبا يدعم جهودهما التنموية 
ويتوافق مع االأجندة االقت�شادية يف كل 
التن�شيق  معاليه  اق����راح  ك��م��ا  منهما. 
لعقد منتدى اقت�شادي اإماراتي يوناين 
بني  ال�شراكة  وتعميق  التوا�شل  لزيادة 
م�شالح  ي��خ��دم  مب��ا  االأع��م��ال  جمتمعي 

البلدين.



26

املال والأعمال
االثنني   13   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12172  
Monday  13   November   2017  -  Issue No   12172

 13.2 مليار درهم قيمة ال�سفقات 
على »اأب�ظبي الأول« خالل 10 �سه�ر

•• اأبوظبي-وام: 

13.2 مليار  اأبوظبي االأول  بلغت قيمة ال�شفقات املربمة على �شهم بنك 
الوطني  ابوظبي  بنكي  بيعا و�شراء منذ دخول عملية االندماج بني  درهم 

واخلليج االأول حيز التنفيذ مطلع �شهر اأبريل املا�شي.
ووفقا للر�شد اخلا�س بحركة الن�شاط على ال�شهم فقد ا�شتحوذ على نحو 
%17.3 من اإجمايل قيمة التداوالت امل�شجلة يف �شوق اأبوظبي لالأوراق 

املالية خالل ال�شهور الع�شرة االأوىل من العام 2017.
وو�شل عدد االأ�شهم التي تعود ملكيتها لالأجانب يف بنك ابوظبي االول نحو 
1.2 مليار �شهم بلغت قيمتها ال�شوقية 12.43 مليار درهم يف نهاية �شهر 
املالية علما  ل��الأوراق  املا�شي وذلك وفقا الإح�شاءات �شوق ابوظبي  اأكتوبر 

باأن اإجمايل راأ�شمال البنك ي�شل اىل 10.897 مليار �شهم.
فقد  البنك  يف  ت�شنيفاتهم  بح�شب  االأجانب  ملكية  توزيع  م�شتوى  وعلى 
و�شلت ملكية االأجانب من غري العرب %9.05 يف حني بلغت للم�شتثمرين 

اخلليجني 1.42 % ونحو %0.50 للم�شتثمرين العرب.
وقال و�شطاء اإن االإقبال على �شراء ال�شهم ال زال جيدا من قبل امل�شتثمرين 
ومن �شمنهم االجانب الذين عادة ما يدخلون يف االأ�شواق بهدف اال�شتثمار 
يف  االأجانب  ملكية  ن�شبة  بزيادة  اعتقادهم  عن  معربني  امل�شاربة..  ولي�س 

البنك خالل الفرة املتبقية من العام اجلاري.
العام  م��ن  االأوىل  الت�شعة  ال�شهور  خ��الل  جيدة  نتائج  حقق  البنك  وك��ان 
ارتفع  كما  دره��م  مليارات   8 التي حققها  االأرب���اح  اجل���اري وجت���اوز �شايف 
%2 مقارنة مع  ن�شبته  بنمو  دره��م  مليار   644 اإىل  امل��وج��ودات  اإجمايل 

نف�س الفرة من العام ال�شابق.

جمل�س م�ستقبل التقدم القت�سادي : التفاوت 
يف الدخل اأهم مع�قات النم� القت�سادي

•• دبي-وام:

عقد  ال��ذي   - االقت�شادي”  التقدم  “م�شتقبل  جمل�س  يف  امل�شاركون  اأك��د 
اأن التفاوت يف الدخل يعترب من  اأعمال جمال�س امل�شتقبل العاملية-  �شمن 
اأهم التحديات التي تعيق النمو االقت�شادي يف دول العامل .. م�شريين اإىل 
اأنه على وا�شعي ال�شيا�شيات يف العامل حتقيق ال�شمول يف النمو واالزدهار 

للجميع.
اأربعة  �شمن  ياأتي  االقت�شادي  التطور  حتقيق  اأن  املجل�س  اأع�شاء  واأو�شح 
حماور وهي جعل العوملة اأكرث �شموال واإزالة العوائق التي تواجه االإنتاجية 

واالإمكانات وتعزيز ال�شمول متعدد االأبعاد ومعاجلة تكرار االأفكار.
عن  ال�شادر  امل�شتدامة  االقت�شادية  التنمية  تقييم  تقرير  اأن  اإىل  واأ�شاروا 
يف  للتفاوت  كبري  تاأثري  وج��ود  اال�شت�شارية حتدث عن  بو�شطن  جمموعة 

الدخل واحلوكمة واملجتمع املدين على جودة احلياة.
وطرح اأع�شاء املجل�س حزمة من املتغريات واملفاهيم اجلديدة التي مت�س 
النمو االقت�شادي من �شمنها اأن الناجت املحلي االإجمايل مل يعد دليال على 
فعالية ال�شيا�شات االقت�شادية حيث بينت الوقائع اأن تعايف االقت�شاد العاملي 

مل ي�شمل اجلميع.
يذكر اأن اأعمال جمال�س امل�شتقبل العاملية التي عقدت بال�شراكة بني حكومة 
دولة االإمارات واملنتدى االقت�شادي العاملي اختتمت فعالياتها ام�س بح�شور 
اأكرث من 700 عامل وم�شت�شرف ومتخ�ش�س من 75 دولة بحثوا يف 35 

جمل�شا عددا من امللفات يف قطاعات حيوية م�شتقبلية.

»جمل�س م�ستقبل الطاقة« يبحث حتديد 
ت�سعرية عاملية لالنبعاثات الكرب�نية

•• دبي-وام:

جمال�س  ���ش��م��ن  اأع��م��ال��ه  خ���الل   - الطاقة”  م�شتقبل  “جمل�س  ن��اق�����س 
امل�شتقبل العاملية التي نظمتها حكومة دولة االإمارات بال�شراكة مع املنتدى 
للتفاوؤل  تدعو  التي  النا�شئة  التوجهات   - “دافو�س”  العاملي  االقت�شادي 
بتغريات اإيجابية يف قطاع الطاقة بحلول عام 2030 والتي ت�شمل حتديد 

ت�شعرية عاملية لالنبعاثات الكربونية.
على  بالركيز  امل�شتقبل  لتحديات  املنا�شبة  احللول  اإىل  املجل�س  وتطرق 
يف  اال�شتثمار  حجم  ت�شاعف  اإىل  الفتا   .. البديلة  الطاقة  يف  اال�شتثمار 
اال�شتثمار يف  تراجع  مع  اأ�شعاف  اأربعة  من  اأك��رث  املتجددة  الطاقة  جمال 
ا�شتخراج الفحم حيث من املتوقع اأن تتخطى قيمة اال�شتثمارات العاملية يف 

جمال الطاقة املتجددة 1.2 تريليون دوالر بحلول عام 2030.
واأكد املجل�س - الذي �شم يف ع�شويته جمموعة من اخلرباء واملتخ�ش�شني 
يف جمال الطاقة - اأهمية حتديد املخاطر والفر�س وحتليل املتغريات التي 
وا�شحة  تو�شيات  وتقدمي  ج��ذري  تغيري  الإح��داث  االإمكانات  اأك��رب  حتمل 

لالإجراءات الواجب اتخاذها.
التطوير  ج��وان��ب  خ��الل  م��ن  الطاقة  قطاع  تطوير  �شبل  املجل�س  وبحث 
املمكنة والتحديات والفر�س املرتبطة بهذا القطاع وتطرق اإىل منهجيات 
مبتكرة. واأكد اأهمية تعزيز الوعي بتحول نظام الطاقة لدى �شناع القرار 
الطاقة  م�شتقبل  مالمح  بر�شم  املرتبطة  القائمة  امل��ب��ادرات  يف  وامل�شاهمة 
القراح  املجل�س  عمل  نتائج  من  واال�شتفادة  اجل��دي��دة  امل��ب��ادرات  وحتفيز 

جماالت جديدة للم�شاريع التعاونية ملجل�س االإ�شراف لدرا�شة تطبيقها.

خالل لقاء نظمته غرفة دبي لتعزيز ال�سراكات القت�سادية

الرئي�س الك�ل�مبي يدع� ال�سركات الإماراتية لال�ستثمار يف ال�سياحة وال�سناعات الغذائية والطاقة البديلة 

م�سرف اأب�ظبي الإ�سالمي ي�ست�سيف م�سارف من ال�س�دان والعراق يف اجتماعات ح�ل المتثال التنظيمي
الدولية. هذا وقد عقد االجتماعان  التجارة واال�شتثمار 
 50 ح��وايل  مب�شاركة  اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة  يف  املنف�شالن 
املتغرية  االمتثال  متطلبات  ملناق�شة  بلد  كل  من  م�شرفاً 
ومدى  املالية،  للموؤ�ش�شات  الدولية  التنظيمية  البيئة  يف 
ت��اأث��ريه��ا ع��ل��ى ال��ت��دف��ق��ات امل��ال��ي��ة وال���ت���ج���اري���ة. وتناول 
االجتماعان م�شائل مثل متطلبات بازل 3 واملعيار الدويل 
مكافحة  تدابري  وكذلك   9 رق��م  املالية  التقارير  الإع��داد 
من  التنفيذيون  امل�����ش��وؤول��ون  ناق�س  كما  االأم����وال.  غ�شل 
البيئة  يف  التطورات  اأح��دث  االإ�شالمي  اأبوظبي  م�شرف 
اأندريا�س  ق���ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ه���ذه  ويف  ال��دول��ي��ة.  امل�شرفية 
ميليتيو، رئي�س قطاع املوؤ�ش�شات املالية العاملية يف م�شرف 
اأبوظبي االإ�شالمي: مي�شي العراق وال�شودان نحو زيادة 
تعزيز  وميثل  العاملي،  االقت�شاد  منظومة  يف  اندماجهما 

حيوياً  اأم��راً  واال�شتثمار  التجارة  تدفقات  يف  م�شاركتهما 
كال  يف  واالقت�شادية  االجتماعية  التنمية  عجلة  لدفع 
بح�شوره  االإ�شالمي  اأبوظبي  م�شرف  ويفخر  البلدين. 
الفريد يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا، حيث 
املوؤ�ش�شات  العالقات بني  بناء  يلعب دوراً حمورياً يف دعم 
اجلل�شات  ه��ذه  وحتظى  والعاملية.  االإقليمية  وال�شركات 
املعارف  تبادل  يف  ت�شاعد  كونها  كبرية  باأهمية  النقا�شية 
واخلربات، ف�شاًل عن تعزيز اأوا�شر التعاون بني االأطراف 
اأبوظبي  وي��دي��ر م�شرف  ع��الق��ات ج��دي��دة.  وب��ن��اء  املعنية 
خدمات  تقدم  التي  الفروع  من  وا�شعة  �شبكة  االإ�شالمي 
م�شرفية متميزة لالأفراد وال�شركات يف �شوقه الرئي�شية 
بدولة االإم���ارات، كما يدير �شبكة ف��روع دولية يف كل من 

م�شر والعراق وال�شودان واململكة املتحدة.

دعم  �شبيل  يف  القوي  ال��دويل  ح�شوره  امل�شرف  وي�شّخر 
اأنحاء  خمتلف  يف  العاملة  اجلن�شيات  متعددة  املوؤ�ش�شات 
االإقليمية  وال�شركات  االأو�شط، وامل�شارف  ال�شرق  منطقة 
توفري  خ��الل  من  العاملية  االأ���ش��واق  لدخول  تتطلع  التي 

خدمات املرا�شلة امل�شرفية ومتويل التجارة.
امل�شريف  النظام  تطوير  يعترب  ق��ائ��اًل:  ميليتيو  واأ���ش��اف 
امل�شتدامة  االقت�شادية  التنمية  لتحقيق  اأ�شا�شية  �شرورة 
من  العديد  م�شاركة  ب��اأن  �شك  وال  النا�شئة.  االأ���ش��واق  يف 
التعريفية  اجتماعاتنا  والعراق يف  ال�شودان  امل�شارف من 
برامج  تنفيذ  على  حر�شها  م��دى  تعك�س  االأ���ش��ب��وع  ه��ذا 
ذلك  الأهمية  التام  اإدراك��ه��ا  من  انطالقاً  را�شخة  امتثال 
امل�شاركة يف  وتعزيز  العاملية  املالية  االأ�شواق  اإىل  للو�شول 

اأ�شواق التجارة واال�شتثمار الدولية. 

•• اأبوظبي-الفجر:

اخلدمات  جمموعة  االإ���ش��الم��ي،  اأب��وظ��ب��ي  م�شرف  عقد 
امل��ال��ي��ة االإ���ش��الم��ي��ة ال����رائ����دة، ه���ذا االأ����ش���ب���وع ع�����دداً من 
ملمثلي  ال��دول��ي��ة  التنظيمية  البيئة  ح���ول  االج��ت��م��اع��ات 
امل�����ش��ارف ال�����ش��ودان��ي��ة وال��ع��راق��ي��ة ب��ه��دف دع���م التكامل 
امل��ت��ن��ام��ي ل��ل��ب��ل��دي��ن يف االق��ت�����ش��اد ال��ع��امل��ي. وج����اءت هذه 
االج���ت���م���اع���ات ب��ع��د رف����ع ال��ع��ق��وب��ات االق��ت�����ش��ادي��ة التي 
فر�شتها الواليات املتحدة منذ فرة طويلة على حكومة 
ال�شودان، يف 12 اأكتوبر 2017. ويلعب م�شرف اأبوظبي 
االإ�شالمي، الذي ميتلك فروعاً يف العراق وال�شودان، دوراً 
باالأ�شواق  البلدين  ك��ال  يف  امل���ايل  القطاع  رب��ط  يف  رائ���داً 
بيئة  يف  للم�شاركة  اأك��رب  فر�شاً  لهما  يوفر  مما  العاملية، 

اقت�سادية اأب�ظبي تنفذ 45 الف زيارة تفتي�سية يف الربع الثالث
•• اأبوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي ل��الأع��م��ال التابع  ن��ف��ذ م��رك��ز 
اأبوظبي  االق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  ل��دائ��رة 
خ��الل ال��رب��ع الثالث م��ن ال��ع��ام اجلاري 
44 الفا و 938 زيارة تفتي�شية يف اإمارة 
اأبوظبي تتعلق مبحاربة الغ�س التجاري 
الن�شاط  ملمار�شات  ال�شلبية  وال��ظ��واه��ر 
الثالث  املناطق  م�شتوى  على  التجاري 

يف كل من ابوظبي والعني والظفرة.
املن�شوري  �شامل  بن  �شعادة خليفة  واأك��د 
وكيل الدائرة احلر�س على متابعة كافة 
اأن  �شاأنها  من  التي  ال�شلبية  املمار�شات 
يف  االأع��م��ال  بيئة  قطاع  اأداء  على  ت��وؤث��ر 

اإمارة اأبوظبي والق�شاء عليها.
واأ����������ش���������اد ب�����������دور ������ش�����رك�����اء ال�������دائ�������رة 
احلكومية  اجلهات  من  اال�شراتيجيني 
يف  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع  احلكومية  و�شبه 
اال�شراتيجية  اأهدافها  الدائرة  حتقيق 
الرامية اىل حتقيق بيئة اأعمال تناف�شية 

يف اإمارة اأبوظبي.
تعكف  ال����دائ����رة  ان  ���ش��ع��ادت��ه  واأو�����ش����ح 
امل�شاريع  م���ن  ع���دد  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا 
اال���ش��رات��ي��ج��ي��ة يف جمال  وامل�����ب�����ادرات 
والتن�شيق  بالتعاون  التجارية  احلماية 
مع �شركائها من اجلهات احلكومية ذات 
العالقة على م�شتوى االمارة تهدف اىل 
تعزيز دور مراقبة االأ�شواق وتنظيم قطاع 
ال��ب��ق��االت وحماربة  ب��ال��ت��ج��زئ��ة-  ال��ب��ي��ع 
وال�شورية  الوهمية  التجارية  الرخ�س 
وتوفري خدمات اإدارة احلماية التجارية 

عرب تطبيقات الهواتف الذكية.

لن�شاط  ال��ث��ال��ث  ال���رب���ع  ت��ق��ري��ر  واف�����اد 
ابوظبي  ب����اإم����ارة  ال��ت��ج��اري��ة  احل���م���اي���ة 
اأن  ابوظبي لالأعمال  ال�شادر عن مركز 
التي متت على م�شتوى  امل�شادرات  عدد 
مناطق اأبوظبي والعني والظفرة خالل 
ح��م��الت ال��ت��ف��ت��ي�����س وال���رق���اب���ة ب��ل��غ 12 
الفا و56 قطعة مقلدة ومغ�شو�شة من 
اك�ش�شوارات وقطع غيار ال�شيارات ومواد 
غذائية. وقامت ادارة احلماية التجارية 
خ��الل ال��رب��ع الثالث م��ن ال��ع��ام اجلاري 
زي����ارة  و938  ال��ف��ا   44 ع����دد  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
ميدانية للتفتي�س والرقابة موزعة على 
23 الفا و720 زيارة يف مدينة ابوظبي 
و17 الفا و533 زيارة يف العني و ثالثة 

االف و658 زيارة يف منطقة الظفرة.
وتلقت الدائرة خالل نف�س الفرة عدد 
واأ�شحاب  امل�شتهلكني  من  �شكوى   731
 500 على  موزعة  التجارية  العالمات 
العني  يف  و223  اب��وظ��ب��ي  يف  ���ش��ك��وى 
تتعلق  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف  ���ش��ك��اوى  و8 
اخلاطئة  املمار�شات  م��ن  بعدد  جميعها 
ل��ل��وائ��ح وا���ش��راط��ات مزاولة  امل��خ��ال��ف��ة 
ابوظبي  ام��ارة  االقت�شادية يف  االن�شطة 

من قبل ا�شحاب االن�شطة التجارية.
التجارية  احلماية  ادارة  تقرير  وح�شب 
الثالث  للربع  لالأعمال  ابوظبي  مبركز 
ال����ع����ام اجل��������اري مت حت���ري���ر عدد  م����ن 
2258 خمالفة منها 1197 خمالفة 
يف ابوظبي و 942 خمالفة يف العني و 

119 خمالفة يف الظفرة .
ومن جانبه دعا حممد منيف املن�شوري 
املدير التنفيذي ملركز ابوظبي لالأعمال 

باالإنابة اأفراد جمتمع امارة ابوظبي اىل 
ملمار�شات  ال�شلبية  للظواهر  الت�شدي 
ب��االإم��ارة م��ن خالل  ال��ت��ج��اري  الن�شاط 
خمالفات  اي�����ة  ع����ن  ال����ف����وري  االب�������الغ 
من  الدائرة  تعد  والتي  املعنية  للجهات 
تنظيم  ع��ن  امل�شوؤولة  باعتبارها  اأهمها 
اأبوظبي  اإم�����ارة  يف  ال��ت��ج��اري  ال��ن�����ش��اط 
ذات  اجل��ه��ات  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتن�شيق 

العالقة.
وقامت الدائرة خالل الربع الثالث من 
من�شاأة   34 ع��دد  باغالق  اجل��اري  العام 
ابوظبي  33 من�شاأة يف  جتارية يف منها 
ب�شبب  وذل��ك  العني  يف  واح���دة  ومن�شاأة 
التجارية  االن�شطة  ممار�شة  خمالفتها 
ح�����ش��ب ق���ان���ون ان�����ش��اء ال���دائ���رة رق���م 2 
ب�شاأن   25 رق��م  وال��ق��رار   2009 للعام 
وا�شدار  االقت�شادية  االن�شطة  تنظيم 

الراخي�س التجارية.

من�شات  االإغ���������الق  ق���������رارات  و����ش���م���ل���ت 
جتارية متار�س ان�شطة الطب البيطري 
وال��ت��دل��ي��ك وامل�����ش��اج وحم����الت اط����ارات 
ال�شيارات واملرطبات وبيع املواد الغذائية 
وقطع غيار ال�شيارات والبقاالت واملقاهي 

ومراكز التدليك وامل�شاج وغريه.
ومن ناحيته افاد احمد طار�س القبي�شي 
باالنابة  التجارية  احلماية  ادارة  مدير 
االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  اإن  بالدائرة 
تعزيز  على  وحر�شها  �شعيها  اط��ار  ويف 
التجارية  احل���م���اي���ة  جم����ال  يف  دوره������ا 
تطوير  يف  ���ش��رع��ت  اب��وظ��ب��ي  ام�����ارة  يف 
وا�شتحداث برامج الكرونية ال�شتقبال 
وتنفيذ  امل�شتهلكني  ���ش��ك��اوى  وم��ت��اب��ع��ة 
حمالت توعية ل�شمان حماية امل�شتهلك 
ال��ي��ات احل��وك��م��ة مع  اىل ج��ان��ب تفعيل 
اال���ش��رات��ي��ج��ي��ني يف جمال  ال�����ش��رك��اء 

حماية امل�شتهلك.

�سندوق النقد العربي ينظم 
دورة »القت�ساد القيا�سي«

•• اأبوظبي-وام:

“االقت�شاد  دورة  ام���������س  اف���ت���ت���ح���ت 
معهد  ي���ن���ظ���م���ه���ا  ال����ت����ي  القيا�شي” 
النقد  ب�شندوق  االقت�شادية  ال�شيا�شات 
ال��ع��رب��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع بنك اجن��ل��را يف 

مدينة اأبوظبي و ت�شتمر خم�شة اأيام.
وتهدف الدورة اإىل رفع الكفاءة يف اإعداد 
النماذج القيا�شية لتوظيفها يف التحليل 
االإقت�شادي بالتايل دعم �شانعي القرار 
يف و����ش���ع اأُط�������ر اأك������رث ���ش��م��ول��ي��ة ودق����ة 
لل�شيا�شات واالجراءات املتخذة .. وت�شمل 
مناذج  ال���دورة  �شتغطيها  ال��ت��ي  ال��ن��م��اذج 
االنحدار  من���اذج  و  املقطعية  االن��ح��دار 
املتغريات  م��ت��ع��ددة  الزمنية  لل�شال�شل 
ومن�����اذج االن���ح���دار ال���ذات���ي ال��ه��ي��ك��ل��ي و 

مناذج املتغري التابع املحدود .
واأك����د ال��دك��ت��ور ���ش��ع��ود ال��ربي��ك��ان مدير 
الكلمة  االقت�شادية يف  ال�شيا�شات  معهد 
االفتتاحية التي القاها نيابًة عن معايل 
عبداهلل  ب����ن  ع���ب���دال���رح���م���ن  ال���دك���ت���ور 
احل��م��ي��دي امل��دي��ر ال��ع��ام رئ��ي�����س جمل�س 
يف  فّعالة  اأ�شاليب  تبني  اأهمية  االإدارة 
اأه���م تلك  ال��ك��ل��ي وم���ن  اإدارة االإق��ت�����ش��اد 
الكمي  التحليل  على  يعتمد  م��ا  ال�شبل 
االإقت�شادية  امل��ت��غ��ريات  ب��ني  ل��ل��ع��الق��ات 
املختلفة الذي بدوره ي�شهم ب�شكل اأكرث 
االإقت�شادية  النظرية  اختبار  يف  فاعلية 
من حيث الفر�شيات املبنية عليها ومدى 

اإمكانية تطبيقها على اأر�س الواقع.

 ،2016 مليون دوالر امريكي يف العام 
اإىل  الكولومبية  ال�شادرات  منها  �شكلت 
التبادل  م��ن حجم  االأك���رب  الن�شبة  دب��ي 

التجاري.
ال����واردات  اأب����رز  اأن  اإىل  بوعميم  ول��ف��ت 
الكبرية  االإم��ك��ان��ات  ذات  كولومبيا  م��ن 
ت�شمل الفواكه واملك�شرات واخل�شراوات 
الكرمية  واالأحجار  والزهور  والنباتات 
اأب��رز �شادرات دبي  ان  والقهوة، يف حني 
الكبرية  االإم��ك��ان��ات  ذات  كولومبيا  اإىل 
واالأ�شمدة  االإيثيلني  بوليمريات  ت�شمل 

واأ�شالك النحا�س واالأملنيوم.
ول��ف��ت ب��وع��م��ي��م اإىل وج����ود ن��ق��اط قوة 
جذب  ميكنها  الكولومبي  االقت�شاد  يف 
وجود  واأبرزها  االإماراتية  اال�شتثمارات 
بيئة اأعمال تناف�شية، وكونها ثالث اأكرب 
اإ�شالحات  واإدخ�����ال  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ���ش��وق 
اال�شتثمارات  جل��ذب  حديثة  ت�شريعية 

اخلارجية املبا�شرة.

•• دبي-الفجر:

خوان  الكولومبي  الرئي�س  فخامة  دعا 
يف  االأع��م��ال  جمتمع  �شانتو�س  مانويل 
الفر�س  ا�شتغالل  اإىل  االإم����ارات  دول���ة 
اال���ش��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��اح��ة يف اأ����ش���واق بالده 
لي�شت  امل�������ش���اف���ات  ب���ع���د  اإن  م���ع���ت���رباً   ،
ومنو  تطور  اأم���ام  االإط���الق  على  عائقاً 

ال�شراكات االقت�شادية امل�شركة.
بالده  اإن  الكولومبي   الرئي�س  واأ�شاف 
يف  االإم��ارات��ي��ة  اال�شتثمارات  اإىل  تتطلع 
جماالت ال�شياحة وال�شناعات الغذائية 
اإن بالده  م��ع��ت��رباً  ال��ب��دي��ل��ة،  وال��ط��اق��ة 
تتميز ببيئة ا�شتثمارية م�شتقرة وموقع 
ا�شراتيجي وحجم ا�شتثمارات خارجية 
امريكا  يف  االأع����ل����ى  م���ن  ه���و  م��ب��ا���ش��رة 
كولومبيا  ت����ربز  ح���ني  يف  ال��الت��ي��ن��ي��ة، 

كمركز لوج�شتي يف املنطقة.
تتيح  ب�����الده  اأن  اإىل  ف��خ��ام��ت��ه  ول���ف���ت 

الو�شول اإىل حوايل 1.5 مليار م�شتهلك 
وبالتايل فاإن �شبكتها اللوج�شتية ممتدة 
اإىل عدد من االأ�شواق العاملية مما يتيح 
لدبي و�شركاتها مرونة اأكرب يف جتارتها 
التزام  م��وؤك��داً  الالتينية،  االأ���ش��واق  م��ع 
التحتية  البنية  يف  باال�شتثمار  حكومته 

والركيز على التعليم. 
خالل  الكولومبي  الرئي�س  ك��الم  وج��اء 
ا���ش��ت��ق��ب��ال غ��رف��ة جت����ارة و���ش��ن��اع��ة دبي 
امل����راف����ق يف مقر  وال����وف����د  ل��ف��خ��ام��ت��ه 
ال��غ��رف��ة ال��ي��وم، ح��ي��ث ج���رى ال��ب��ح��ث يف 
االقت�شادية  ال��ع��الق��ات  اأوا����ش���ر  ت��ع��زي��ز 
ب��ني جمتمعي االأع��م��ال يف ك��ل م��ن دبي 
وك��ول��وم��ب��ي��ا، و���ش��ب��ل االرت���ق���اء ب��ه��ا مبا 

يحقق امل�شالح واالأهداف امل�شركة.
بالوفد  ال��رح��ي��ب��ي��ة  ك��ل��م��ت��ه  وخ������الل 
الزائر، اكد �شعادة ماجد �شيف الغرير، 
رئي�س جمل�س اإدارة غرفة دبي على عمق 
ب��ني اجلانبني،  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال���رواب���ط 

لبعثة  االأخ�������رية  ال����زي����ارة  اإن  م���ع���ت���رباً 
كولومبيا،  اإىل  ال��ت��ج��اري��ة  دب���ي  غ��رف��ة 
رئي�س  ل��ف��خ��ام��ة  احل���ال���ي���ة  وال�����زي�����ارة 
التزام  تعك�س  االإم����ارات  اإىل  كولومبيا 
العالقات  بتطوير  ال��وا���ش��ح  اجل��ان��ب��ني 

اإىل م�شتويات رفيعة.
ولفت �شعادته اإىل التزام الغرفة الدائم 
معترباً  ال��واع��دة،  االأ���ش��واق  با�شتك�شاف 
ت�شتهدفها  التي  االأ�شواق  كولومبيا من 
الغرفة وتهتم بها، وتتطلع اإىل تعريف 
القطاع اخلا�س بفر�شها واآفاق منوها، 
امل�شجعة  االأع����م����ال  ب��ي��ئ��ة  اإن  م����وؤك����داً 
ال�شتقطاب  و�شهيتها  اقت�شادها  وق���وة 
امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن مت��ث��ل ع���وام���ل ه���ام���ة يف 
حت��ف��ي��ز ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف دب���ي على 

دخول ال�شوق الكولومبية.
واأ�شار الغرير قائاًل: تربز فر�س كثرية 
للتعاون امل�شرك وخ�شو�شاً يف قطاعات 
اخلدمات اللوج�شتية والطاقة املتجددة 

وال�شناعات الغذائية، يف حني توفر دبي 
لل�شحن  ا�شراتيجياً  لوج�شتياً  م��رك��زاً 
اجلوي من كولومبيا اإىل اأفريقيا ودول 

اخلليج العربي وجنوب �شرق اآ�شيا.
الكولومبية  ال�����ش��رك��ات  ال��غ��ري��ر  ودع����ا 
ت��ن��ظ��ي��م دب����ي ملعر�س  ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن 
وامل�شاركة   ،2020 ال���ع���امل���ي  اك�����ش��ب��و 
لل�شراكات  ع��امل��ي��ة  م��ن�����ش��ة  ل��ك��ون��ه  ف��ي��ه 
الدعوة  االقت�شادية والتجارية، جمدداً 
كذلك  للرئي�س الكولومبي والقطاعني 
للم�شاركة  كولومبيا  يف  واخلا�س  العام 
يف منتدى االأعمال العاملي لدول امريكا 
دبي  غ��رف��ة  �شتنظمه  ال���ذي  الالتينية 

خالل الربع االأول من العام القادم.
ا�شتعر�س �شعادة حمد بوعميم  وب��دوره 
اآف��������اق ال����ع����الق����ات االق���ت�������ش���ادي���ة بني 
العربية  االإم�������ارات  ودول�����ة  ك��ول��وم��ب��ي��ا 
االإمارات  اأن جتارة  اإىل  املتحدة، م�شرياً 
غري النفطية مع كولومبيا بلغت 149 
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 بدور القا�سمي تطلق مبادرة لدعم ال�سركات ال�سغرية واملت��سطة يف العامل العربي

الهيئة العامة للطريان املدين ت�قع اتفاقية تعاون م�سرتك بني قطاع التحقيق يف احل�ادث اجل�ية يف الإمارات وال�سع�دية

•• ال�شارقة-وام: 

اأطلقت ال�شيخة بدور بنت �شلطان القا�شمي 
والتطوير  لال�شتثمار  ال�شارقة  هيئة  رئي�س 
االإقليمي  االأع���م���ال  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ���ش��روق 
اأفريقيا  و���ش��م��ال  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق  ملنطقة 
مبادرة  العاملي  االقت�شادي  للمنتدى  التابع 
واملتو�شطة  ال�������ش���غ���رية  ال�������ش���رك���ات  ل���دع���م 
امل���ب���ادرة التزام  ال��ع��رب��ي وت�����ش��م��ل  ال��ع��امل  يف 
باملائة   10 بتخ�شي�س  اخل��ا���ش��ة  ال�����ش��رك��ات 
ال�شركات  ل�����ش��ال��ح  ال�����ش��ن��وي  اإن��ف��اق��ه��ا  م���ن 
املبادرة  اط����الق  وامل��ت��و���ش��ط��ة. مت  ال�����ش��غ��رية 
االقت�شاد  “بناء  م��ل��ت��ق��ى  ف��ع��ال��ي��ات  خ����الل 
من  بتنظيم  العربي”  ال��ع��امل  يف  ال��رق��م��ي 
ال�شرق  ملنطقة  االإق��ل��ي��م��ي  االأع��م��ال  جمل�س 
للمنتدى  التابع  اأفريقيا  و�شمال  االأو���ش��ط 
االقت�شادي العاملي دافو�س يف مركز اجلواهر 
ح�شر  ب��ال�����ش��ارق��ة.  وامل���وؤمت���رات  للمنا�شبات 
امللتقى نخبة من كبار ال�شخ�شيات يتقدمهم 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن ع��ب��د اهلل حميد 
بالهول الفال�شي وزير دولة ل�شوؤون التعليم 
م��ع��ايل مرمي  و  املتقدمة  وامل���ه���ارات  ال��ع��ايل 
ب��ن��ت حم��م��د ���ش��ع��ي��د ح����ارب امل���ه���ريي وزي���رة 
دول���ة وم��ع��ايل ���ش��ارة ب��ن��ت ي��و���ش��ف االأم���ريي 
وزي��رة دول��ة و�شعادة حممد جميل الرحمي 
وعارف  م�شدر  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 
التنفيذي ملجموعة  والرئي�س  املوؤ�ش�س  نقفي 
اأبراج وبدر جعفر الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
الرئي�س  جعفر  وجم��ي��د  للم�شاريع  ال��ه��الل 
التنفيذي لنفط الهالل وعدد من امل�شوؤولني 
احل���ك���وم���ي���ني ورج�������ال االأع�����م�����ال م����ن دول����ة 

االإمارات العربية املتحدة.
اخلرباء  م��ن  نخبة  امللتقى  ا���ش��ت�����ش��اف  ك��م��ا 
ابتكار  جم����ال  يف  وال���ع���امل���ي���ني  االإق��ل��ي��م��ي��ني 
اأتيحت  ح��ي��ث  االأع����م����ال  وري�������ادة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
وا�شتك�شاف  لالجتماع  للم�شاركني  الفر�شة 
اأب�����رز ال��ف��ر���س ال��ت��ي ي��وف��ره��ا ه���ذا الع�شر 
التي  التحديات  اأب��رز  اإىل  باالإ�شافة  اجلديد 

الإيجابية ت�سيطر على اأ�س�اق 
املال مع بداية تعامالت الأ�سب�ع

•• اأبوظبي-وام: 

االأول  ال��ي��وم  يف  االإم��ارات��ي��ة  امل��ال  اأ���ش��واق  تعامالت  يف  االيجابية  توا�شلت 
اإغالق  من تداوالت االأ�شبوع وذلك رغم التباين الذي �شيطر على حركة 
ملعطيات  وفقا  جيدة  مب�شتويات  حمتفظة  زال��ت  ال  التي  العامة  املوؤ�شرات 

التحليل الفني.
التوايل  على  الثانية  للجل�شة  العقار  ق��ط��اع  م��ن  ل��الأ���ش��واق  ال��دع��م  وج���اء 
دره��م وهى   7.88 ارتفع جم��ددا اىل م�شتوى  ال��ذي  اإعمار  �شهم  وبقيادة 
للتخلي  اأن ي�شطر  املا�شي قبل  يوم اخلمي�س  بلغها يف جل�شة  التي  القمة 

عنها موؤقتا حتت �شغط من عمليات جني اأرباح طبيعية.
وعزز املوؤ�شر العام ل�شوق دبي املايل من مكا�شبه مرتفعا بن�شبة 0.43% 
ال�شابقة  ال��ت��وق��ع��ات  م���ع  ي��ت��ف��ق  م���ا  ن��ق��ط��ة وه���و   3464 م�����ش��ت��وى  ب��ال��غ��ا 

للمحللني.
ويف �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية انخف�س املوؤ�شر العام بن�شبة مل تتجاوز 

%0.06 عند م�شتوى 4373 نقطة.
وقال و�شطاء يف ال�شوق اإن التما�شك الذي اأظهرته املوؤ�شرات يعد اأمرا جيدا 
لكن اجلميع ينتظر حت�شن �شهية التداول بن�شب اأكرب خالل الفرة املتبقية 

من العام موؤدين جمددا اأن االأ�شعار مغرية لال�شتثمار يف غالبيتها.
وباالإ�شافة اىل �شهم اإعمار فقد �شملت قائمة االأ�شهم الرابحة �شهم مولز 
- 2.24 - درهم يف حني �شعد �شهم داماك مل�شتوى 3.62 درهم.. وارتفع 
�شهم بنك االإمارات دبي الوطني اىل 8.25 درهم وحلق به يف نف�س االجتاه 

�شهم بنك دبي االإ�شالمي اىل 6 دراهم.
اأما يف �شوق ابوظبي فقد كان �شهم بنك اأبوظبي الوطني االأكرث اإيجابية 
من بني اأ�شهم ال�شركات القيادية مرتفعا اىل 10.20 درهم فيما انخف�س 

�شهم ات�شاالت اىل 17 درهما.
وبلغت قيمة ال�شفقات املربمة يف ال�شوقني نحو 400 مليون درهم وو�شل 
عدد االأ�شهم املتداولة 235 مليون �شهم نفذت من خالل 4058 �شفقة.

املتداولة  ال�شركات  اأ�شهم  عدد  بلغ  ال�شعري  املوؤ�شر  حركة  م�شتوى  وعلى 
ام�س 59 �شهما ارتفعت اأ�شعار اأ�شهم 20 منها مقابل انخفا�س اأ�شعار اأ�شهم 
25 �شركة ومل يطراأ تغيري على اأ�شعار اأ�شهم 14 �شركة اكتفت باالإغالق 

عند م�شتوياتها ال�شابقة.

�سراكة بني اإك�سب� 2020 دبي وني�سان 
ل�ست�سراف م�ستقبل التنقل الذكي

•• دبي-وام:

2020 دبي ام�س ان�شمام ني�شان - �شركة �شناعة ال�شيارات  اإك�شبو  اأعلن 
اليابانية الرائدة عامليا - اإىل برنامج �شراكة اإك�شبو 2020 دبي ب�شفتها 
�شريك ال�شيارات من فئة �شريك ر�شمي اأول وذلك مبوجب اتفاقية �شراكة 

مت توقيعها بني اجلانبني.
وقع اتفاقية ال�شراكة عن اإك�شبو 2020 دبي .. معايل رمي بنت اإبراهيم 
اإك�شبو  مكتب  ع��ام  مدير  ال���دويل  التعاون  ل�شوؤون  دول��ة  وزي���رة  الها�شمي 
�شركة  رئي�س  �شيفانانام  كاليانا  ني�شان  ع��ن  وقعها  فيما   .. دب��ي   2020
يف  لل�شركة  االإقليمي  الرئي�س  ونائب  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  ني�شان 

اأفريقيا وال�شرق االأو�شط والهند.
ومبوجب هذه ال�شراكة الر�شمية �شيتعاون الطرفان معا لت�شليط ال�شوء 
املرتقبة وي�شمل ذلك  العاملية  الوجهة  الذكي خالل  التنقل  على م�شتقبل 
ال�شيارات  ذل��ك  يف  مب��ا  الإك�شبو  ال�شركة  تقدمه  ال���ذي  امل��رك��ب��ات  اأ���ش��ط��ول 

الكهربائية.
وجاء االإعالن عن ال�شراكة خالل فعالية خا�شة يف موقع اإك�شبو 2020 
 -  LEAF ليف-  �شيارة  الثاين من  ني�شان عن اجليل  ك�شفت  دبي حيث 
هذه  م��ن  وان��ط��الق��ا  االأو���ش��ط.  ال�شرق  منطقة  يف  م��رة  الأول  الكهربائية 
ال�شراكة �شتوفر ني�شان اأ�شطوال من حوايل األف مركبة من بينها مركبات 
دعم  بهدف  متطورة  تكنولوجية  بحلول  امل��دع��وم��ة  وامل��رك��ب��ات  كهربائية 
اأعمال اال�شتعداد والتح�شري ال�شت�شافة اإك�شبو 2020 دبي وخالل فرة 

انعقاده.
�شيتم  حيث  اأنواعها  باختالف  واملركبات  ال�شيارات  االأ�شطول  و�شيت�شمن 
كبار  وزي����ارات  االإن�����ش��اء  اأع��م��ال  ت�شمل  االأغ��را���س  م��ن  ا�شتخدامها جلملة 
اإطار  يف   - ني�شان  �شتوفر  كما  واملنظمني  امل�����ش��ارك��ني  ون��ق��ل  ال�شخ�شيات 
الطرقات  على  وامل�شاعدة  كال�شيانة  االأ�شطول  دع��م  خدمات   - االتفاقية 

والتاأمني اإىل جانب الرويج الإك�شبو 2020 دبي.
ني�شان  �شيارة  ت�شتخدم  كربى  موؤ�ش�شة  اأول  دبي   2020 اإك�شبو  و�شيكون 
ليف الكهربائية التي باتت اأكرث �شيارة كهربائية مبيعا يف العامل و�شت�شهم 
يف  الكهربائية  الطاقة  على  املعتمد  التنقل  نحو  التحول  دفع  يف  ال�شراكة 
املنطقة و�شتعر�س ني�شان خالل انعقاد اإك�شبو 2020 دبي تقنياتها للتنقل 

الذكي على نطاق وا�شع.
العاملي  اإك�شبو  اإن   - املنا�شبة  بهذه   - الها�شمي  اإبراهيم  وقالت معايل رمي 
واالإب��داع يتج�شدان يف  االبتكار  الب�شري ونرى  واالإب��داع  باالبتكار  يجتفي 
من  وا�شتدامة  ذك��اء  اأك��رث  التنقل  جعل  اإىل  ت�شعى  التي  احلثيثة  اجلهود 

خالل تقنيات ال�شيارات الكهربائية وذاتية القيادة.
يف  الثورية  التغريات  هذه  اإىل  ال�شباقة  ال�شركات  من  ني�شان  اأن  واأ�شافت 
قطاع �شناعة ال�شيارات ونحن �شعداء بالعمل معها ك�شريك ر�شمي اأول لنا 
دبي   2020 اإك�شبو  وت�شخري  معا  التعاون  لنا  �شيتيح  مما  املجال  ه��ذا  يف 
كمن�شة ال�شتعرا�س اأحدث تقنيات وحلول التنقل اجلديدة ملاليني النا�س 

من خمتلف اأنحاء العامل.
من  العديد  دع��م  يف  الفعالة  مب�شاهماتها  حافال  تاريخا  ني�شان  ومتتلك 
االأحداث العاملية الكربى فقد دعمت دورة االألعاب االأوملبية والباراملبية ريو 

2016 ودوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم وبطولة كاأ�س العامل للكريكت.
اإن هذه ال�شراكة توؤكد الروؤية امل�شركة  من جانبه قال كاليانا �شيفانانام 
النا�س  ج��ودة حياة  وتعزيز  التنقل  ر�شم مالمح م�شتقبل  اإىل  تهدف  التي 
بدعم  ال�شركة  التزام  وتعك�س  االبتكار  خ��الل  من  العامل  اأنحاء  جميع  يف 
املبتكر.. معربا  التنقل  طموحات االإم��ارات لتكون منوذجا عامليا يف حلول 
الوقت  يف  ال�شيما  ال�شخم  العاملي  احل��دث  ه��ذا  مع  بالتعاون  �شعادته  عن 
الذي تدخل فيه ال�شركة مفاهيم ثورية اإىل قطاع التنقل من خالل اإنتاج 

مركبات جتمع بني اال�شتدامة واالبتكار.

واملتو�شطة احلجم بحلول عام 2020..
من  جمموعة  ف�شت�شع  الثانية  املرحلة  اأم��ا 
خارج  املنطقة  يف  االأخ���رى  لل�شركات  امل��ب��ادئ 
املبادرة  ع��ل��ى  ل��ل��ت��وق��ي��ع  االإق��ل��ي��م��ي  امل��ن��ت��دى 
الثالثة  املرحلة  يف  و�شيتم   .. بها  واالإل��ت��زام 
تطبيق  ملوا�شلة  حوكمة  جمموعة  ت�شكيل 
امل���ب���ادرة ب��ع��د ان��ت��ه��اء ج���دول اأع��م��ال املجل�س 

االإقليمي 2018-2017.
اأن العديد من البلدان العربية  اإىل  واأ�شارت 
يف طور بناء النظم االإيكولوجية التي تدعم 
االقت�شادات  تطوير  اأج��ل  من  االأعمال  رواد 
الرقمية وا�شتجابة للثورة ال�شناعية الرابعة 
اإ�شراك القطاع  اأنه من الواجب  .. مو�شحة 
اإىل  ال��ت��ي حت��ت��اج  العملية  ه���ذه  اخل��ا���س يف 
ت���واف���ر ج��م��ي��ع اجل���ه���ود الإجن������اح م��ث��ل هذه 
املبادرات. واأ�شافت ان قيام ال�شركات الكربى 
بدعم ال�شركات النا�شئة من خالل راأ�س املال 
تقدماً  اأك��رث  خطوة  اإىل  يحتاج  اال�شتثماري 
لدعم  كو�شيلة  االإم���داد  �شل�شلة  تنويع  وه��ي 
بداًل  للنمو  قابلة  لت�شبح  النا�شئة  ال�شركات 
من االعتماد على التمويل الراأ�شمايل فقط.
وقالت ال�شيخة بدور القا�شمي خالل الكلمة 
ن�شهد  نحن  امللتقى  اف��ت��ت��اح  اأث��ن��اء  الرئي�شة 
راأ�س  متويل  م�شتوى  على  تدريجياً  تقدماً 

املوؤمتر  ف��ي��ه. وت��ن��اول  االأع��م��ال  رّواد  ت��واج��ه 
النا�شئة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م��ف��ه��وم  اأ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل 
�شناعة  ط���رق  حت���ول  بعملية  ت�شهم  وك��ي��ف 
حديث  ع�شر  يف  وتوزيعها  وتبادلها  القيمة 
تكاليف  حتمل  على  متنامية  ب��ق��درة  يتميز 

اأحدث التقنيات املتطورة.
و ذكرت ال�شيخة بدور القا�شمي ان ال�شركات 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة احل��ج��م ت�شكل م��ا ال 
ال�شركات يف معظم  باملائة من   90 يقل عن 
حمركاً  يجعلها  مم���ا  ال��ع��رب��ي  ال���ع���امل  دول 
خل��ل��ق ف��ر���س ال��ع��م��ل واق��ت�����ش��ادي��ات جديدة 
وتعزز االبتكار كما توفر ال�شركات ال�شغرية 
وامل���ت���و����ش���ط���ة ل��ل�����ش��رك��ات ال���ق���ائ���م���ة امل���رون���ة 
التكاليف  وت��خ��ف�����س  ال�����ش��وق��ي��ة  واخل������ربات 

الالزمة لتو�شيع اأعمالها.
ال�شركات  دع���م  م��ب��ادرة  ه���ذه  اأن  واأو���ش��ح��ت 
“جمل�س  ع��ن  تنبثق  واملتو�شطة  ال�شغرية 
االأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  االإقليمي  االأع��م��ال 
و�شمال اأفريقيا” وتتاألف من ثالث مراحل 
التجارية  االإل����ت����زام����ات  ج��ع��ل  ه���ي  االأوىل 
مرحلة  يف  التجارية  االأعمال  لدعم  طوعية 
مبكرة و�شيعلن االأع�شاء اإلتزاما بتخ�شي�س 
امل�����ش��ري��ات �شنوياً  اإن��ف��اق  امل��ائ��ة م��ن  10 يف 
ال�شغرية  م�شاريعهم  �شمن  االأع��م��ال  ل��رواد 

تنويع  ا�شتخدام  مع  ولكن  اال�شتثماري  املال 
االجتاه  يف  خطوة  �شنتخذ  التوريد  �شل�شلة 
اإمكانيات  نتخيل  اأن  ميكن  فهل  ال�شحيح 
ال�شركات  كانت  اإذا  امل�شتقبل  يف  اقت�شاداتنا 
بالكامل  م���دع���وم���ة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 
بع�س  لدينا   .. ج��داً  فعال  اأيكولوجي  بنظام 
مل��ج��م��وع��ة م���ن احل�����االت واليوم  ال���درا����ش���ات 
و  م��ن��ه��م  واح�����داً  بيننا  ي��ت��واج��د  اأن  ي�����ش��رين 
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  جعفر  ب��در  ه��و 
الطريق  ق�����ادت  ال���ت���ي  ل��ل��م�����ش��اري��ع  ال���ه���الل 
نفقاتها  من  باملائة   29 ح��وايل  بتخ�شي�س 
ال�شغرية  ال�����ش��رك��ات  م���ن  امل�����ش��ري��ات  ع��ل��ى 
واملتو�شطة ورواد االأعمال منذ العام 2016 
خالل  م��ن  ال��ي��وم  م�شتقبلنا  ب��ن��اء  ميكننا  اإذ 
امل��ب��ادرات التي تدعم زخ��م ريادة  خلق ودع��م 
االأع��م��ال يف ال��ع��امل العربي م��ا ���ش��ي��وؤدي اإىل 

النمو االقت�شادي ال�شامل وامل�شتدام.
�شواب  كالو�س  الربوفي�شور  ذكر  جانبه  من 
للمنتدى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����س  امل��وؤ���ش�����س 
ال�شناعية  ال���ث���ورة  ان  ال��ع��امل��ي  االق��ت�����ش��ادي 
اأ�شبحت  الرقمي  العربي  العامل  يف  الرابعة 
التكنولوجيات  ت����رك  ول����ن  واق����ع����اً  اأم�������راً 
النا�شئة اأي منطقة جغرافية اأو قطاع اأعمال 
فيها  تدخل  اأن  دون  اجتماعية  جمموعة  اأو 

فهذه التكنولوجيات تتدخل فينا كمواطنني 
وقادة وحتول القيم التي نتبادلها ونبثها واإن 
التقارب املتزايد والقدرة على حتمل التكاليف 
والبيولوجية  ال��رق��م��ي��ة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
واملادية يوؤثرعلى كيفية اإنتاجنا وا�شتهالكنا 
وتداولنا ونقلنا ويف نظرة م�شتقبلية اأرى اأن 
كيفية  �شتدخل يف  الرابعة  ال�شناعية  الثورة 
�شوف  فيما  وحتى  البع�س  ببع�شنا  ترابطنا 

يعنيه االإن�شان ككل.
ال�شناعية  ال���ث���ورة  ت��ط��ور  م��ع  اأن����ه  واأ����ش���اف 
القادة  على  ال�شروري  من  �شي�شبح  الرابعة 
االإ�شالحات  ه��ذه  نحو  ث��اب��ت  م�شار  توجيه 
مواطنيها  وح��م��اي��ة  فر�شها  جلني  امل��زم��ع��ة 
تاأثري  اإن  حيث  املحتملة  اال���ش��ط��راب��ات  م��ن 
اال�شطراب على املواطنني يف ال�شرق االأو�شط 
على  ال��ن��ه��اي��ة  يف  �شيعتمد  اأف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال 
واملجتمع  وال�شركات  احلكومات  عمل  كيفية 
ولعل  التكنولوجيات اجلديدة  لت�شميم  معا 
م���ن اأب�����رز االأب����ع����اد امل��ط��ل��وب م��ع��اجل��ت��ه��ا هو 
اجلديدة  االأع��م��ال  ومن��اذج  الرقمي  التحول 
العامل  والتكنولوجيا يف  والثقافة  والتقاليد 
لرواد  االيكولوجي  النظام  وتعزيز  العربي 
االأعمال والكفاءات التكنولوجية وراأ�س املال 

الب�شري.

•• اأبوظبي-الفجر:

بني  م�شرك  ت��ع��اون  اتفاقية  توقيع  مت 
احل������وادث اجلوية  ال��ت��ح��ق��ي��ق يف  ق��ط��اع 
بدولة االمارات العربية املتحدة ومكتب 
العربية  ب��امل��م��ل��ك��ة  ال���ط���ريان  حت��ق��ي��ق��ات 
املوؤمتر  اأع��م��ال  هام�س  على  ال�شعودية 
ال�شرق  جل��م��ع��ي��ة  اخل���ام�������س  ال�����ش��ن��وي 
ملحققي  اأف���ري���ق���ي���ا  و����ش���م���ال  االأو������ش�����ط 
 MENASASI اجل��وي��ة  ال�شالمة 
والذي ينظمه مكتب حتقيقات الطريان 
باململكة  ج����دة  حم��اف��ظ��ة  وت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه 
والتا�شع  الثامن  يف  ال�شعودية  العربية 
ن���وف���م���رب اجل��������اري، ح���ي���ث تهدف  م����ن 
االتفاقية اإىل تبادل اخلربات واملعلومات 
والتدريب يف جمال التحقيق باحلوادث 

والوقائع اجلوية.

م��ّث��ل دول����ة االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
وال����ت����وق����ي����ع على  امل������وؤمت������ر  ب���ح�������ش���ور 
الري�شي،  وليد  خالد  ال�شيد  االتفاقية 
احل�����وادث اجلوية  ال��ت��ح��ق��ي��ق يف  م��دي��ر 
املدين،  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ل��دى 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م��ّث��ل  ك��م��ا 
الفلمبان  عثمان  ب��ن  ع��ب��داالإل��ه  ال�شيد 
الطريان،  حتقيقات  مكتب  ع��ام  م��دي��ر 
وجرت مرا�شم التوقيع  بح�شور رئي�س 
ال�شالمة  مل��ح��ق��ق��ي  ال��دول��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
باأعمال  وال���ق���ائ���م   ،ISASI اجل���وي���ة 
و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  جمعية  رئي�س 
اجلوية  ال�����ش��الم��ة  مل��ح��ق��ق��ي  اأف���ري���ق���ي���ا 
حتقيقات  ورئي�س   ،MENASASI
الدولية  ب��امل��ن��ظ��م��ة  ال���ط���ريان  ح�����وادث 

.ICAO، للطريان املدين
م���ن ج��ه��ت��ه، اأك����د ���ش��ع��ادة ���ش��ي��ف حممد 

ال�����ش��وي��دي، م��دي��ر ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة العامة 
العربية  االإم��������ارات  امل�����دين،  ل��ل��ط��ريان 
الدولتني  حت���ر����س  ق����ائ����اًل:  امل���ت���ح���دة، 
ال�شقيقتني على تعزيز �شالمة الطريان 
اإج������راء حتقيقات  م���ن خ����الل  ل��دي��ه��م��ا 
اجلوية،  وال��وق��ائ��ع  احل����وادث  يف  دقيقة 
م�شتوى  رفع  ت�شهم يف  بتو�شيات  تخرج 
���ش��الم��ة ال���ط���ريان ل��دي��ه��م��ا، ح��ي��ث اأفاد 
للدولتني  اإقليمياً  ال��ري��ادي��ة  املكانة  اأن 
الكبري  واحل���ج���م  ال���ط���ريان،  يف جم���ال 
يتطلب  ل��دي��ه��م��ا،  ال����ط����ريان  مل��ن��ظ��وم��ة 
التطوير  اأج���ل  م��ن  امل�����ش��رك  تعاونهما 
املنطقة  يف  ال��ط��ريان  ل�شالمة  امل�شتمر 
دولة  ل��دى  �شعادته:  واأ���ش��اف  وال��ع��امل. 
واململكة  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة مت��ث��ي��ل م��ت��م��ي��ز يف 
الطريان  ح���وادث  يف  التحقيق  جمل�س 

املدين  ال��ط��ريان  منظمة  �شكلته  ال���ذي 
اأجل  �شنوياً من  وال��ذي يجتمع  ال��دويل 
تهم  بالتحقيق  متعلقة  ق�شايا  مناق�شة 

ك��اف��ة ال�����دول وت�����ش��ع ب���روت���وك���والت اأو 
اإج��راءات قيا�شية جديدة تهدف لتعزيز 

الطريان املدين الدويل.

هيثم مطر الرئي�ض التنفيذي لتنمية ال�سياحة :

راأ�س اخليمة جاهزة ل�ستقطاب الباحثني عن �سياحة املغامرات اجلبلية
•• راأ�س اخليمة – الفجر

الذين  ال�شياح  ح�شور  نطاق  ات�شاع  م��ع 
عاماً   34-18 ب��ني  اأع��م��اره��م  ت����راوح 
ك�شريحة �شكانية واعدة �شياحياً حتر�س 
العام،  يف  عطلتني  من  اأك��رث  ق�شاء  على 
ت�شهد �شياحة املغامرات على �شعيد اإمارة 
يوؤهلها  مت�شارعاً  ت��ط��وراً  اخليمة  راأ����س 
الوجهات  اأ����ش���رع  م��ن  واح����دة  ت�شبح  اأن 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  من������واً  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
ا�شتقطاب  بالتايل من  لتتمكن  االأو�شط، 

ال�شياح من جيل االألفية.
حوارية  ج��ل�����ش��ة  يف  م�����ش��ارك��ت��ه  وخ�����الل 
)بي  الربيطانية  االإذاع���ة  هيئة  نظمتها 
اأمن��اط �شفر االأثرياء من  بي �شي( حول 
العا�شة  يف  انعقدت  والتي  االألفية  جيل 
معر�س  هام�س  على  لندن  الربيطانية 
مطر،  هيثم  اأ���ش��ار  ال��ع��امل��ي،  ال�شفر  �شوق 
اخليمة  راأ���س  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 
االإم��ارة جنحت  اأن  اإىل  ال�شياحة  لتنمية 
هذه  ا�شتقطاب  يف  الف���ت  ت��ق��ّدم  ب���اإح���راز 

ال�شريحة املهمة من ال�شياح.
“تتمتع  م��ط��ر:  ق���ال  ال�����ش��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
الالزمة  املقومات  بجميع  اخليمة  راأ���س 
االألفية.  ج��ي��ل  م��ن  ال�����ش��ي��اح  ال�شتقطاب 
ال�شياحية  التجارب  الفئة  هذه  تن�شد  اإذ 
اإمكانية  ج��ان��ب  اإىل  وامل��م��ي��زة،  االأ���ش��ي��ل��ة 
وهو   - الثقافية  اجل��وان��ب  مع  التوا�شل 
ب��ال��ت��ح��دي��د م��ا ي�شكل جم���ال مت��ي��زن��ا -، 
بامل�شاهد  بالتمتع  رغبتهم  ع��ن  ف�����ش��اًل 
اإحدى  ت�شكل  والتي  ال�شاحرة  الطبيعية 

التي  ل���ل���ع���رو����س  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ال���رك���ائ���ز 
اأن ال�شياح من  اإىل  نقدمها«. ون��ّوه مطر 
جيل االألفية ي�شّكلون حالياً اإحدى الفئات 
تفخر  التي  لالإمارة  بالن�شبة  امل�شتهدفة 
براثها العريق، باالإ�شافة اإىل خمزونها 
اخلالبة  الطبيعية  املناظر  م��ن  الهائل 
املذهلة  ال�شحراوية  الطبيعة  من  ب��دءاً 
املده�شة يف  املواقع اجلبلية  اإىل  وو�شواًل 
ج��ب��ال احل��ج��ر م��ع ك��ل م��ا ت��ن��ط��وي عليه 
اجلمال،  فائقة  الطبيعية  الينابيع  م��ن 
دولة  يف  جبلية  ق��م��ة  اأع��ل��ى  اإىل  و���ش��واًل 
تتبواأ  وال���ت���ي  االإم�������ارات يف ج��ب��ل ج��ي�����س 
مواقع  اأب���رز  قائمة  على  االأوىل  امل��رت��ب��ة 
بح�شب  االإم�������ارة  ال�����ش��ي��اح��ي يف  اجل����ذب 
 88% ق��ام  اأدف��اي��زر، حيث  تريب  موقع 
اأج��راه املوقع  من امل�شاركني يف ا�شتطالع 
الوجهة �شمن فئة ممتاز  بت�شنيف هذه 
اأن  اأو جيد ج��داً. واأ���ش��اف مطر: ال �شك 
دوراً  لعبوا  قد  االألفية  جيل  من  ال�شياح 
مهماً يف زيادة ن�شبة الزوار القادمني اإىل 
االإمارة من اململكة املتحدة بن�شبة تقارب 
االأوىل  الت�شعة  االأ���ش��ه��ر  خ���الل   17%
من هذا العام، ونحن نتوقع لهذا الزخم 
الوا�شعة  لال�شتجابة  ن��ظ��راً  ي�شتمر  اأن 
الرويجية  حملتنا  م��ن  نتلقاها  ال��ت��ي 
ال�شفر  ���ش��وق  ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س  خ���الل 
العاملي والتي ينظمها نخبة من اجلهات 
املتخ�ش�شة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��روي��ج��ي��ة 
و�شت�شاعدنا  امل�����غ�����ام�����رات.  ب�������ش���ي���اح���ة 
جم���م���وع���ات ���ش��ي��اح ج��ي��ل االأل���ف���ي���ة على 
حتقيق هدفنا املتمثل با�شتقطاب مليون 

�شي�شهم  ال��ق��ادم، حيث  العام  زائ��ر خ��الل 
اأن�����ش��ط��ة �شياحة  ال��ك��ب��ري ع��ل��ى  ت��رك��ي��زن��ا 

املغامرات يف اجتذاب املزيد من الزوار.
لتنمية  اخليمة  راأ���س  هيئة  اأطلقت  وق��د 
فيا  املا�شي جتربة  العام  ال�شياحة خالل 
ح��دي��دي يف منطقة  م�����ش��ار  اأول  ف��ريات��ا، 
ال�����ش��رق االأو�����ش����ط وال������ذي ي��ت��ي��ح ملحبي 
املغامرات فر�شة ت�شلق اجلبال وممار�شة 
امل�شري اجلبلي وجتربة احلبل االنزالقي 
بني القمم اجلبلية ال�شاهقة جلبل جي�س. 
املغامرات  وج���ه���ات  اأب�����رز  ت��ت��م��ث��ل  ب��ي��ن��م��ا 
م�شار  اأط���ول  بافتتاح  اجلبل  يف  القادمة 
م�شاهدة  وم��ن�����ش��ة  ال���ع���امل،  يف  ان���زالق���ي 
االأغ������را�������س، وخميم  م���ت���ع���ددة  ج��ب��ل��ي��ة 
اإطالق م�شارات  جبلي فاخر، ف�شاًل عن 
يف  والتنزه  ال��دراج��ات  لركوب  خم�ش�شة 
الطبيعة. و�شاهمت ا�شتثمارات الهيئة يف 
حتويل االإمارة اإىل وجهة متميزة تتهافت 
عليها نخبة من اأبرز ال�شركات املتخ�ش�شة 
مبجال �شياحة العطالت بدءاً من �شركة 
وو�شواًل  االإم��ارات��ي��ة  اأدفنت�شرز  اأب�شلوت 
الربيطانية.  بلي�س  هوليداي  وكالة  اإىل 
باعتبارها  االإم�����ارة  اإىل  االإ����ش���ارة  ومت���ت 
الن�شطة  اجل����دي����دة  ال���وج���ه���ات  اأف�������ش���ل 
ل��ق�����ش��اء ال���ع���ط���الت يف دول�����ة االإم�������ارات 
الربيطانية  اإك�����ش��رب���س  ذا  �شحيفة  يف 
رئي�شي  ملقر  اختيارها  مت  كما  ال�شهرية، 
ل� ’حتديات املغامرات‘ يف دولة االإمارات، 
وهو مركز بريطاين خارجي يتوىل اإدارة 
االأن�شطة ال�شياحية للمدار�س وال�شركات 
وال���ع���ائ���الت وجم���م���وع���ات ال�����ش��ي��اح من 

البالغني.
ب���ال���ق���ول: نعتقد  ذل����ك  واأو�����ش����ح م��ط��ر 
باملزيد من  ت��زودن��ا  ل��ن  االألفية  فئة  ب��اأن 
اأي�شاً  �شت�شهم  ولكنها  فح�شب،  ال�شياح 
االإم���ارة  نحو  امل�شتثمرين  ا�شتقطاب  يف 
امل�شاحة واملكان  والتي توفر لهم بدورها 
وتنظيم  امل��ن��ت��ج��ع��ات  الإق����ام����ة  االأم����ث����ل 
االأن�شطة ال�شياحية اجلبلية. وقد اأ�شبح 
اخل���رباء يف ال��ق��ط��اع ي��درك��ون ج��ي��داً باأن 
ج��ي��ل االأل��ف��ي��ة مل ي��ع��د جم���رد جمموعة 
واإمنا  منخف�شة،  بعوائد  امل�شافرين  من 
نخبة من ال�شياح املثقفني الذي يزدادون 
العطالت  ق�����ش��اء  اإىل  ومي���ي���ل���ون  ث������راًء 
وحترم  للبيئة  �شديقة  وج��ه��ات  �شمن 
ما  بال�شبط  وه��ذا   - اخلا�شة  ثقافاتهم 

تقدمه اإمارة راأ�س اخليمة لهم.
الراعية لربنامج عام  وباعتبارها اجلهة 
التنمية  اأج���ل  م��ن  امل�����ش��ت��دام��ة  ال�شياحة 
العاملية  ال�شياحة  منظمة  اأطلقته  ال��ذي 
 ،UNWTO املتحدة  ل��الأمم  التابعة 
را�شخاً  ال���ت���زام���اً  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  ت���ب���دي 
اال�شراتيجية  اإط��ار  �شمن  باال�شتدامة 
ال�شياق،  وبهذا  بها.  اخلا�شة  ال�شياحية 
ق���ال م��ط��ر: م��ن ���ش��اأن ه���ذا االل���ت���زام اأن 
ال�شياحية  اأ�شولنا  حماية  على  ي�شاعدنا 
م�شتدام  ن��ح��و  ع��ل��ى  ع��ل��ي��ه��ا  واحل����ف����اظ 
الزوار  باأعداد  اخلا�شة  اأهدافنا  وحتقيق 
من  املزيد  توفري  عن  ف�شاًل  القادمني، 
فر�س العمل وامل�شاهمة الفاعلة يف الناجت 

املحلي االإجمايل لالإمارة.
اإىل  القادمني  ال�شياح  اأع��داد  ارتفاع  ومع 

االأوىل  الت�شعة  االأ���ش��ه��ر  خ���الل  االإم�����ارة 
من عام 2017 بن�شبة %9 على اأ�شا�س 
�شنوي، تتجه راأ�س اخليمة بخطى ثابتة 
با�شتقطاب  املتمثل  هدفها  حتقيق  نحو 
العام  ن��ه��اي��ة  ب��ح��ل��ول  زائ����ر  األ����ف   900
ن��ح��ن متفائلون  م��ط��ر:  وق����ال  احل����ايل. 
باجتذاب  املتمثل  هدفنا  بتحقيق  اأي�شاً 
مليون زائر مع نهاية العام املقبل، و2.5 
 .2025 العام  نهاية  زائ��ر خالل  مليون 
و����ش���رك���ز يف امل���رح���ل���ة امل��ق��ب��ل��ة ع���ل���ى 3 
يتجاوز  مبا   - رئي�شية  �شياحية  قطاعات 
التقليدية  اال���ش��ت��ج��م��ام  ���ش��ي��اح��ة  ����ش���وق 
وال�����رم�����ال - وهي  ب��ال�����ش��م�����س  امل��ت��م��ث��ل��ة 
ورواد  والت�شويق،  املغامرة  حمبي  اأ�شواق 
الثقافة، والباحثني عن املرافق ال�شحية 

ومنتجعات اال�شتجمام الفاخرة.
واخ���ت���ت���م م���ط���ر ح���دي���ث���ه ب����ال����ق����ول: مع 
اق���راب���ن���ا م���ن حت��ق��ي��ق ه����ذه االأه������داف، 
تكت�شب احلاجة اإىل توفري غرف فندقية 
اأي وقت  ت��ف��وق  اأه��م��ي��ة  ع��ال��ي��ة اجل�����ودة 
مع  وث��ي��ق  ب�شكل  ن��ت��ع��اون  ون��ح��ن  م�شى. 
�شركائنا يف قطاعي ال�شياحة وال�شفر مبا 
التجارية  ال��ع��الم��ات  ا�شتقطاب  ي�شمن 
م���ن خيارات  امل���زي���د  وت���وف���ري  امل���الئ���م���ة 
االإق���ام���ة ل��دع��م ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة يف 

خمتلف اأنحاء االإمارة.
وت�شمل املحفظة ال�شياحية لراأ�س اخليمة 
فندقية،  غرفة  اآالف   5 من  اأك��رث  حالياً 
وم���ن امل��ت��وق��ع ل��ه��ا اأن حت��ق��ق من���واً يزيد 
عن 4 اآالف غرفة فندقية اأخرى بحلول 

العام 2020.
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العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
     اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2588  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1-يامن جمال حافظ 2- عي�شى علي احمد حممد مليح جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/احمد كاملة قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن فيما بينهم مببلغ وقدره )450.000( درهم 
وحتى  الدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2017/11/20  ال�شاعة 8.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.18 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2588  مدين جزئي

�س.ذ.م.م  الركاب  �شيارات  لتجارة  اي  يو  واي  او  بي  1-معر�س   / عليه  املدعي  اىل 
جم��ه��ول حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل��دع��ي/اح��م��د ك��ام��ل��ة ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
مببلغ  بينهم  فيما  والت�شامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )450.000( وق��دره 
املوافق  االثنني  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�شداد  ال��دع��وى وحتى  رف��ع  تاريخ 
2017/11/20  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2619  مدين جزئي

مبا  االق���ام���ة  حم��ل  جم��ه��ول  ف��ا���ش��ق��وي��ز  اوب��و���ش��ان  1-فيت�شتو   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ���ش��اه  ح�شني  ���ش��ردار  ���ش��اه  رف��اق��ت  حممد  املدعي/�شيد  ان 
والر�شوم  دره��م   )13000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف 
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  كفالة.  املعجل بال  بالنفاذ  و�شمول احلكم 
2017/11/21  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2550  مدين جزئي

االقامة  حم��ل  جم��ه��ول  داد  وزي���ر  زاده  1-ي��ح��ي��ب   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د  ال��ع��ام  ال���ربي  للنقل  امل���دع���ي/امل���الك  ان  مب��ا 
وامل�شاريف.  وال��ر���ش��وم  دره���م   )21.000( مببلغ  ومو�شوعهامطالبة 
ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2017/11/26   وح��ددت لها جل�شة يوم االح��د 
بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1324  جتاري  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- �شامبل مي اب ليمتد )فرع دبي( جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/20  يف الدعوى املذكورة اعاله 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  ذ.م.م  بي منطقة حرة  تي  ل�شالح/اي 
الق�شائية   املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )50998(
ثالثمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم  عن  ف�شال  التام  ال�شداد  وحتى  يف:2017/4/13 
درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  االع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2984  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-كو�شني لاللكروميكانيكية ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
عبداملجيد  ريا�س  وميثله:  ذ.م.م  امليكانيكية  لالنظمة  القرن  م�شنع  املدعي/  ان 
النزاع  ملف  ب�شم  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  الكبان   حممود 
رق���م:2016/758 ن��زاع جت��اري اىل ملف الدعوى الراهنة وال��زام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )51.413( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا 
واتعاب  وامل�شاريف  بالر�شوم  وال��زام��ه  التام  ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من 
ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2017/12/7  لها جل�شة يوم اخلمي�س  املحاماة.  وح��ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3347  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-�شركة توما�س بنيت اخلليج ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ االمانة للتوريدات الفنية �س.ذ.م.م وميثله: عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع  
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليخا بان تدفع للمدعية  قد 
تاريخ اال�شتحقاق  مبلغ وقدره )137.634( درهم والفائدة االتفاقية بواقع 18% منذ 
وحتى متام ال�شداد مع الزامها بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة مع �شمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم االربعاء املوافق 2017/11/22 
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3104  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /معزز للتجارة العامة ���س.ذ.م.م 2- حممد ح�شني نا�شر يحيى بور 
اأقام  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك �شادرات ايران )الفرع الرئي�شي( قد 
فيما  والت�شامن  بالتكافل  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك 
بينهما مببلغ وقدره )131215.81( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
التاخريية االتفاقية بواقع 14% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. وحددت لها 
جل�شة يوم االحد املوافق 2017/11/19  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3514  جتاري جزئي
االقامة  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  اال�شماك  لتجارة  البحر  املدعي عليه /جنمة  اىل 
العقارية �س.م.ع وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي  مبا ان املدعي/�شركة االحتاد 
ب�شداد  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  العو�شي 
مبالغ م�شتحقة وقدرها )21.570( درهم باال�شافة اىل االجور االخرى مع الفائدة 
القانونية وقدرها 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد. وحددت لها جل�شة 
لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة    2017/11/20 املوافق  االثنني  يوم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3598  جتاري جزئي
حمل  جمهول  دب��ي(  )ف��رع  ����س.ذ.م.م  العامة  للمقاوالت  /كامكو  عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/�شركة ت�شنيع املعادن الفنية ذ.م.م )فرع دبي( وميثله:عبيد 
خليفة بطي بن دروي�س الفال�شي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )30.086( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت لها 
جل�شة يوم االحد املوافق 2017/11/19  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3538  جتاري جزئي
حمل  جمهول  ك��ارون��اك��اران  ميتال  بارامبيل  �شالو  /�شاجو  عليه  امل��دع��ي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/بريانتان تهاندام برامبيل وميثله:فتوح يو�شف حممد 
ح�شني الن�شار قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي مببلغ 
وقدره )65.000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم 
لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  8.30 �س  ال�شاعة    2017/11/20 املوافق  االثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/215  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- جلني فامبي جمهول حمل االقامة

مبا ان املدعي/�شركة احلبتور لل�شيارات ذ.م.م .
االبتدائية  دب�����ي  حم��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  اأداء  اأم������ر  ا����ش���ت�������ش���دار  ط���ل���ب 
درهم   )21428( مبلغ  ب�شداد  عليه  امل��دع��ي  اإل���زام  ب���ت���اري���خ:2017/6/12 

للمدعي والر�شوم وامل�شاريف . 
ولكم احلق يف التظلم من االأم��ر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر 

هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3339 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1-فاطمة �شيف علي القطى النعيمي عن نف�شها وب�شفتها مالكة 
ىل ىل بوند �شبا 2- يل يل بوند �شبا )ف��رع( جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/بنك ابوظبي الوطني وميثله قانونا ال�شيد/نا�شر احمد خليفة ال�شويدي 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  احلو�شني  ظبيك  �شاملني  زاي���د  ومي��ث��ل��ه:ن��وال 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )699880.13( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3340 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1-ا�س ايه ا�س للحفالت 2- �شيف �شلطان في�شل م�شعل العدوان 
عن نف�شه وب�شفته املدير املخول بالتوقيع ل�شركة ا�س ايه ا�س  للحفالت كفيل 
و�شامن للت�شهيالت امل�شرفية جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/

اأقام  ق��د  احلو�شني  ظبيك  �شاملني  زاي��د  ومي��ث��ل��ه:ن��وال  الوطني  ابوظبي  بنك 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكافل  بالت�شامن  دره��م   )511502(
.وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1544 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1-  افينيو للو�شاطة العقارية �س.ذ.م.م 2- انوار ر�شيد 
ر�شيد احمد ر�شيد جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/جلني 
فالريي جريالو ميالقري�س دي�شوز  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )55869( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/983  ا�شتئناف عمايل    
����س.ذ.م.م   الفنية  لالعمال  ال��راق��ي��ة  املتقدمة   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف / �شربي عبد املنعم عبداحلميد 
 2017/1249 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  علي  

عمايل جزئي بتاريخ:2017/5/16     
وحددت لها جل�شه يوم االحد  املوافق 2017/11/26 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/569  ا�شتئناف جتاري    
جمهول  ذ.م.م  ح���رة  منطقة  م��ي��دي��ا  ب��ري��ك   -1 ���ش��ده/  امل�����ش��ت��اأن��ف  اىل 
ذ.م.م  امللونة  لالفالم  االحت��اد  �شركة   / امل�شتاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي العو�شي قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر 

بالدعوى رقم 2016/896 جتاري كلي بتاريخ:2017/3/21     
 10.00 ال�شاعة   2017/11/20 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1654  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- الزاوية لتجارة االدوات احلديدية ومواد البناء 
ك�شينيا   ه��واي��ان  �شركة   / امل�شتاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م 
بيلدينغ ماترييال اكويبمنت�س كو ليمتد وميثله:عبداهلل حممد حاجي 
 2016/860 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  ق��د  العو�شي  علي 
جتاري كلي بتاريخ:2016/11/6      وحددت لها جل�شه يوم االربعاء املوافق 
2017/11/22 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه 
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3180  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- حممد جتمل ح�شني للو�شاطة التجارية �س.ذ.م.م 
قد  كاتاكام  التنفيذ/هاريكر�شنا  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  
املنفذ به وقدره )23533( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
باال�شافة اىل مبلغ )1868( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4379  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  جليم  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
قد  ح�شانني  اب��و  ر�شالن  �شعيد  التنفيذ/احمد  طالب  ان  مبا  االقامة 
املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )2666(  به  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان  ر�شوم خلزينة  دره��م  باال�شافة اىل مبلغ )534( 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4324  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- اي ا�س ال�شالح االجهزة االلكرونية والكهربائية 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/احمد رزاة  �شهباز منظور 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )6089(  به  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان  ر�شوم خلزينة  دره��م  باال�شافة اىل مبلغ )710( 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/436  تنفيذ عقاري   

مو�شوع الق�شية:تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم:2014/352 عقاري كلي ، ب�شداد 
املبلغ املننفذ به وقدره )634953.45( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف.

طالب االإعالن:طالب التنفيذ:امري حيدر �شلطاين
املطلوب اعالنه:املنفذ �شده:1- هالل الزرعوين لال�شتثمارات �س.ذ.م.م

 جمهول حمل االقامة
مو�شوع االعالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن الوحدات الكائنة مبنطقة 
اخلليج التجاري - برقم ار�س:11 - ا�شم املبنى:اي�شت هايت�س 2 - رقم ال�شقة:401-102 

- وفاء للمبلغ املطالب به يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3392 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1-�شركة جراف ديزاين )graff design( ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة الكري�شتال االبي�س لتجارة الرخام 
حممد  ع��ب��داهلل  وميثله:خليفة  ما�شي  ح�شن  من�شور  وميثلها/عماد  ذ.م.م 
خليفة املفتول قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )98901( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
.وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2782 تنفيذ جتاري  
 -2 حم��دودة(  م�شوؤولية  )ذات  العامة  للتجارة  لينك  �شده/1-امريت�س  املنفذ  اىل 
التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  �شوغتاي  عبدالغني  عرفان 
وميثله:حممد  علي  احمد  منور  مديرها  وميثلها  م.م.ح  تيليكوم  فيجن  ادفان�س 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اللنجاوي  اح��م��د  علي  اح��م��د 
طالب  اىل  بالت�شامن  دره��م   )1258092( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
 اعـــــــالن       

ال�شيد/   : خورفكان   والت�شديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
�شلطان يو�شف مراد عبداهلل الري�شي ، اجلن�شية : االإمارات ، وطلب الت�شديق على حمرر 
يت�شمن )تنازل( يف اال�شم التجاري طلوع الفجر لتلميع وتركيب زينة ال�شيارات واملرخ�س 
بتاريخ  ال�شادر   604039 رقم  جتارية  رخ�شة  ال�شارقة  يف  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  من 
اأحمد مراد  زينب  ال�شيد/  اىل  االقت�شادية بخورفكان   التنمية  دائ��رة  2014/11/19 من 
العدل  الكاتب  بان  -  ليكن معلوما للجميع  االإم��ارات   : البلو�شي - اجلن�شية  بن غريب 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان  مدينة  يف 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة :  كيه ان ا�ض خلدمات التنظيف - �ض ذ م م 
ذات  القانوين:  ال�شكل    - الكرامة   - للعقارات  الوليد  ملك   304 رق��م  مكتب   : العنوان 
 1147216  : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم    720101 الرخ�شة:  رقم  م�شوؤولية حم��دودة. 
ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب 
التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2017/11/2 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/11/2 وعلى من لديه 
لتدقيق  النعيمي  ام رمي  ايه تي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرا�س  اأي 
 - دي��رة   - ال��زرع��وين  حممد  عبدالرحيم  ملك   602 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�سابات  
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   04-2517721 فاك�س:   04-2517720 هاتف    - املرقبات 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي/ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات  
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات - هاتف  
2517720-04 فاك�س: 2517721-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  كيه ان ا�ض خلدمات 
بتاريخ 2017/11/2   دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م  التنظيف - �ض ذ م 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/11/2  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
 اعادة اعالن بالن�شر        

 يف  الدعوى 2017/3392  جتاري جزئي 
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه /1- م����ازن ن��ع��ي��م ي��ع��ق��وب  جم��ه��ول حم��ل االقامة 
اأق��ام عليك الدعوى  امل��دع��ي/ هيثم عبداهلل ح��اج حممد - قد  ان  مبا 
ومو�شوعها  املطالبة مببلغ وقدره =/ 9000 درهم - والفائدة والر�شوم 
وامل�شاريف.   وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء   املوافق  2017/11/21  
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
اأي��ام على االأق��ل ويف حالة تخلفك فان  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

 يف  الدعوى 2017/450  مدين كلي 
اىل املدعي عليه / 1-جلوبال بزين�س �شوليو�شنز �س م ح وميثلها ال�شيد/ عامر بارال�س 
حممد طارق بارال�س 2- حممد طارق بارال�س 3- امربين بارال�س 4- يا�شر بارال�س 
حممد طارق بارال�س 5- طاهر بارال�س حممد 6- عامر بارال�س حممد طارق بارال�س 
عليك  اأق��ام  قد  التجارية  الطويرقي  �شركة  املدعي/  ان  االقامة مبا  - جمهول حمل 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي  عليهم على �شبيل الت�شامن والتكافل بان 
يردوا للمدعية مببلغ وقدره )33000000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم االربعاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة  ���س   9.30 ال�شاعة   2017/11/22 امل��واف��ق  
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7894   

مقدم من املنذرة : - �شنكالب للعقارات - �س ذ م م رخ�شة جتارية رقم : 225064 ، ميثلها املدير / ع�شام ح�شن �شالح ح�شن 
حمبوب اإماراتي اجلن�شية ، جواز �شفر رقم زدواي بي ال 83654 ميثله ال�شيد/ فيجاي كومار وا�شانت راي باتيل بريطاين 
 : الرقم  حتت  بدبي  العدل  الكاتب  ل��دى  م�شدقة  وكالة  مبوجب   784-1963-2683635-8 رق��م  اإماراتية  هوية  اجلن�شية 
2015/1/98671 بتاريخ 2015/5/6، ب�شفتها املوؤجرة  العنوان : مكتب ملك نا�شر عبداهلل بن ح�شني - ديرة ، ال�شمال ، هاتف 

042251855 ، فاك�س / 042267200 - الهاتف املتحرك : - 0506251214  
�شد : املنذر اليها بي جي ا�س اخلليج للمقاوالت - �س ذ م م ، رخ�شة جتارية رقم : 581273 ، مديرها :- ايركان كارمان كيا�س 

ابايدن ، تركي اجلن�شية ، جواز �شفر رقم 01853255/ يو.  ب�شفتها امل�شتاأجرة - جمهولة حمل االقامة  
تنذر املنذرة املنذر اليها مبوجب هذا االنذار ب�شرورة باالتي :  - اوال :�شداد مبلغ وقدره 113900 درهم )مائة وثالثة ع�شر 
الف وت�شعمائة درهم( قيمة اجرة 15 غرفة من تاريخ 2017/8/5 حتى 2017/10/12 ، التي قمتم باخالئها  ثانيا : �شداد 
مبلغ 22.213 درهم مقابل اجرة عن الغرف الثالث من تاريخ 2017/8/5 حتى تاريخ 2017/10/16 وما ي�شتجد من اجرة  
ثالثا : �شداد مبلغ 122400 درهم )مائة واثنني وع�شرون الف واربعمائة درهم �شنويا لعدد 03 غرف ثالث غرف مبوجب 
الفقرة ثانيا واملقدر 22213 درهم حال �شدادكم له منف�شال.  وذلك خالل 30 يوم  لل�شنة بعد خ�شم مبلغ  اق�شاط  اربعة 
ثالثون يوما من تاريخه ويف حال عدم التزامكم �شوف ي�شطر املنذر اآ�شفا اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية اللزامكم 

مبا �شبقا وطلب االخالء من العني املوؤجرة وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف واالتعاب

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7894   

مقدم من  املنذرة : - �شنكالب للعقارات - �س ذ م م رخ�شة جتارية رقم : 225064 ، ميثلها املدير / ع�شام ح�شن �شالح ح�شن 
حمبوب اإماراتي اجلن�شية ، جواز �شفر رقم زدواي بي ال 83654 ميثله ال�شيد/ فيجاي كومار وا�شانت راي باتيل بريطاين 
 : الرقم  حتت  بدبي  العدل  الكاتب  ل��دى  م�شدقة  وكالة  مبوجب   784-1963-2683635-8 رق��م  اإماراتية  هوية  اجلن�شية 
، ال�شمال ،  2015/1/98671 بتاريخ 2015/5/6، ب�شفتها املوؤجرة   العنوان : مكتب ملك نا�شر عبداهلل بن ح�شني - ديرة 

هاتف 042251855 ، فاك�س / 042267200 - الهاتف املتحرك : - 0506251214  
�شد : املنذر اليها بي جي ا�س اخلليج للمقاوالت - �س ذ م م ، رخ�شة جتارية رقم : 581273 ، مديرها :- ايركان كارمان كيا�س 

ابايدن ، تركي اجلن�شية ، جواز �شفر رقم 01853255/ يو ب�شفتها امل�شتاأجرة - جمهولة حمل االقامة  
تنذر املنذرة املنذر اليها مبوجب هذا االنذار ب�شرورة باالتي :-  

اوال :�شداد مبلغ وق��دره 81.600  درهم مقابل اجرة حتى تاريخ 2017/10/15 وما ي�شتجد من اج��رة  ثالثا : �شداد مبلغ 
غرفة(   12 وع��دد  الغرف  لكل  االيجار  بدل  قيمة  �شنويا(  دره��م  و�شتمائة  الف  وثمانون  وت�شعة  )اربعمائة  دره��م   489600
مبوجب اربعة اق�شاط لل�شنة بعد خ�شم مبلغ الفقرة اوال واملقدر 81.600 درهم حال �شدادكم له منف�شال. وذلك خالل 30 
يوم ثالثون يوما من تاريخه ويف حال عدم التزامكم �شوف ي�شطر املنذر اآ�شفا اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية اللزامكم 

مبا �شبق وطلب االخالء من العني املوؤجرة وحتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف واالتعاب

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7983   

املنذر / نا�شر لوتاه للعقارات - �س ذ م م 
املنذر اليه / ح�شن حممد حمو�س 

االيجاري  الق�شط  بت�شديد  ف��ورا  امل��ب��ادرة  منكم  امل��ن��ذر  بطلب  االن���ذار  ه��ذا  ومب��وج��ب  نخطركم 
درهم   405.333.40 قيمته  والبالغ   2017/9/30 تاريخ  وحتى   2016/4/11 تاريخ  من  امل�شتحق 
ي�شتجد  وما  فل�شا(  واربعون  درهم  درهما وثالثمائة وثالثة وثالثون  االف  )اأربعمائة وخم�شة 
بالوحدة   واملتعلقة    2014/2/1 بتاريخ  بينكم  فيما  املربمة  االيجار  التفاقية  ا�شتنادا  اج��رة  من 
SHRM D الطابق GF بناية نا�شر لوتاه منطقة مطار دبي الدويل ويف حال ف�شلكم يف اأداء 
بدالت االيجار املذكورة فاننا �شن�شطر ا�شفني اىل اللجوء اىل الق�شاء ملطالبتكم بها ا�شافة لطلب 
وال�شاغلني  ال�شواغل  للمنذرة خالية من كافة  املذكورة عاليه وت�شليمها  املوؤجرة  الوحدة  اخالء 
مع كل ما ي�شتحق من م�شتحقات ايجارية حلني ال�شداد ا�شافة للعطل وال�شرر و�شائر النفقات 

والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7992   

املنذر /   بنك برودا - وميثله املحامي / ح�شن علي مطر الريامي 
املنذر اليها : ديني�س كومار ميثايل بورابيل 

املو�شوع : 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد املبلغ املايل املر�شد بذمة املنذر اليه ل�شالح املنذر 
يف  خالل  يف  دره��م(  و�شبعة  و�شتمائة  الف  وخم�شون  وثمانية  مائة   158.607( وقيمته 
مدة اق�شاها �شبعة ايام من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال �شي�شطر املنذر التخاذ كافة 
املخت�شة  ال�شلطات  اىل  اللجوء  ذل��ك  يف  مب��ا  حقه  حتفظ  التي  القانونية  االج����راءات 
يف  مبا  التقا�شي  ر�شوم  بكافة  اليه  املنذر  وحتميل  حقوقه  حلفظ  الق�شائية  واجلهات 

ذلك اتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8000   

املنذر /  �شعد علي �شعد االحبابي 
املنذر اليه : حممد �شعيد �شليمان حممد املزروعي 

)جمهول حمل االقامة ( 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )190.000 ( درهم )مائة 
 )500037( رق��م  ال�شيك  مبوجب  ذمتكم  يف  امل�شتحق  دره��م(  ال��ف  وت�شعون 
اتخاذ كافة  املنذر اىل  �شي�شطر  واإال  اي��ام  اق�شاها ع�شرة  وذل��ك خالل مدة 
االجراءات القانونية التي حتفظ له احلق وحتميل املنذر اليه كافة الر�شوم 

وامل�شاريف واالتعاب.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
يف  الدعوى 2016/277  جتاري جزئي

ال�شادة / 1- كوبنهاغن للعقارات 
2- امنه �شامل حممد الرزي  3- عبدالرحمن احمد يو�شف  

ب�شفتكم املدعي عليهم يف الدعوى رقم 2017/277 مدين كلي 
اإعالن بالن�شر 

املو�شوع : الدعوة اإىل ح�شور اجتماع خربة ح�شابية 
احل�شابية  للقيام مبهمة اخلربة   ، املوقرة  االبتدائية  دبي  قبل حمكمة  تكليفنا من  باأنه مت  االفادة  نود 
يف الدعوى رقم 2017/277 مدين كلي ، وبناء عليه فاإننا نرغب يف االجتماع بكم يف مقر مكتبنا الكائن 
مبنطقة النهدة 2) دبي(  �شارع بغداد مقابل مدر�شة االألفية االلفية بجانب كليات التقنية العليا للطلبات  
- بناية مركز بالتنيوم لالأعمال الطابق الرابع - مكتب رقم )406( - هاتف رقم 04/2344403 - فاك�س 
رقم 2344330 /04 يف يوم اخلمي�س املوافق 2017/11/16  يف متام ال�شاعة 00: 10 �شباحا ،  وذلك مناق�شة 
حتقق  التي  الثبوتية  واالوراق  امل�شتندات  كافة  ا�شطحاب  يرجى  لذا   ، اأعاله  املذكورة  الدعوى  مو�شوع 

دفاعكم يف ح�شور موكلكم ان من ينوب عنكم.
النظم للمحا�سبة والتدقيق - اخلبري احل�سابي - يو�سف حممد مو�سى طريح 

 الدعوة اإىل ح�شور
   اجتماع خربة حما�شبية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
اإعالن بالن�شر باللغتني )العربية واالإجنليزية( 

 يف الدعوى اال�شتئنافية رقم  2017/98  )جتاري كلي(  ام القيوين
اإىل / �شكيل عبداحلميد انتويل 

نعلمكم باأن اال�شتئناف املقدم من / بنك االإحتاد الوطني 
�شد امل�شتاأنف �شده / �شكيل عبداحلميد انتويل   ب�شاأن احلكم  ال�شادر  يف الدعوى رقم 
اأمام املحكمة جلل�شة يوم الثالثاء املوافق  2015/96 )جتاري كلي(  قد تقرر التاأجيل 
2017/11/21 م ال�شاعة 9.30 �شباحا مبقر حمكمة ام القيوين االحتادية اال�شتئنافية. 
لتقدمي ما لديكم ويف حال  قانونا  ايفاد من ميثلكم  اأو  فاأنتم مكلفون باحل�شور  لذا 

غيابكم فان املحكمة �شتبا�شر نظر اال�شتئناف وفقا الأحكام القانون
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى
عمر ماجد را�شد ماجد

وزارة العدل  
حمكمة ام القيوين االحتادية اال�شتئنافية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 185
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ان�س حممد مامون �شحلول - �شوري  اجلن�شية يرغب 
بوكيل خدمات  الفردية  املوؤ�ش�شة  100%  يف  البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يف 
با�شم )مطعم بوابة امليدان( واملرخ�شة برقم )605485( من دائرة التنمية االقت�شادية 

بال�شارقة وذلك اىل ال�شيد/ حممد ه�شام �شيخ امني - اأمريكي اجلن�شية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرا�س على 

ذلك عليه اتباع ال�شبل القانوين حيال ذلك. 
بلدية ال�شارقة بال�شناعية اخلام�شة مكتب الكاتب العدل 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات    

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
  يف الدعوى  رقم   2017/2998  جتاري جزئي  

املدعي : بنك اأم القيوين الوطني - �س م ع 
املدعي عليه : راجا�شيكاران رافينات جوفاردهان 

حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�شن  هادي  حممد  عقيل   / الدكتور  اخلبري  "يعلن 
من  واملقامة   ، جزئي  جتاري   2017/2998 رقم  الدعوى  يف  م�شرفيا  خبريا  االبتدائية  دبي 
املدعي/  بنك اأم القيوين الوطني - �س م ع  وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليه / راجا�شيكاران 
بوا�شطة وكيل  او  امل�شرفية �شخ�شيا  رافينات جوفاردهان  مدعو حل�شور االجتماع اخلربة 
معتمد ، واملقرر عقده يوم اخلمي�س  املوافق 2017/11/16 م يف متام ال�شاعة العا�شرة والن�شف 
�شباحا - مبقر مكتب اخلبري الكائن يف ديرة - بور�شعيد - بناية الو�شل بزن�س �شنر - بجوار 
التكرم  منكم  نرجو  لذا   -  )902  ( رقم  مكتب   - التا�شع  الطابق   - العربية  املالحة  �شركة 

باحل�شور يف املوعد املحدد اعاله " 
مكتب اخلبري    
د - عقيل حممد هادي ح�شن   

حتديد موعد 
اجتماع اخلربة امل�شرفية    

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

اعـــــــــالن تغيري ا�شم
تقدمت املواطنة/ �شافيه جابر حمد حممد العمره املري   بطلب 
ا�شمها  بتغيري  التوثيقات  ق�شم  االبتدائية-  اأبوظبي  اىل حمكمة 

من )�شافيه( اىل)م�ساوي(  
فمن لديه اعرا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر االعالن.
حممد �شعيد العدوي   - كاتب عدل 

عبد االإله املتني  - قا�شي اإبتدائي          

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

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8002   

املنذر / حممد جعفر ال�سيخ عبداحل�سني الن�ساري - اإماراتي اجلن�سية 
املنذر اليه / زوجن جينج �سينا انتورنا�سونال ترادينج - �ض ذ م م    )جمهول حمل القامة( 

انذار ب�شداد املرت�شد

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1364 مدين جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- حلول للحمية الغذائية - ممثله يف مالكها/ عابد رم�شان عبداهلل 
�شعيد راع البوم  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  
2017/8/3  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/موؤ�ش�شة االإمارات لالت�شاالت بالزام املدعي 
و�شبعة  ومائة  االف  )�شبعة  دره��م   7.127.00 وم��ق��داره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها 
 2017/4/20 يف  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  عنه  والفائدة  درهما(  وع�شرون 
وحتى ال�شداد التام على اال تتجاوز اأ�شل الدين املق�شى به ، وكذا الزام بالر�شوم وامل�شاريف 
وخم�شمائة درهما مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/819 مدين جزئي                                                

املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حمل  جمهول  اللهيب   عدنان  �شامى  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة اعاله ل�شالح/موؤ�ش�شة  الدعوى  بتاريخ  2017/5/15 يف  املنعقدة  حكمت بجل�شتها 
يوؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام   - احل�شوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  لالت�شاالت  االإم��ارات 
للمدعية مبلغ ومقداره 19.769.89 درهم )ت�شعة ع�شر الف و�شبعمائة وت�شعة و�شتون درهما 
وت�شعة وثمانون فل�شا( والفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2017/3/15 
وحتى ال�شداد التام على اال تتجاوز اأ�شل الدين املق�شى به ، وكذا الزام بالر�شوم وامل�شاريف 
وخم�شمائة درهما مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1183 جتاري                                                

�شمد  علري�شا   -2 ح  م  �س   - ا�شو�شيي�شني  يونيان  كومري�شال  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  �شاعتجيان  
اي��ران )الفرع  املذكورة اعاله ل�شالح/بنك �شادرات  الدعوى  بتاريخ  2017/9/20  يف 
للبنك  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  والت�شامم  بالت�شامن  املدعي عليهما  بالزام  الرئي�شي( 
املدعي مبلغ 8.716.250 درهم والفوائد القانونية على هذا املبلغ بواقع 9% �شنويا من 
بامل�شاريف  والزمتمها  ال�شداد  متام  وحتى   2009/12/28 يف  ال�شيك  ا�شتحقاق  تاريخ 
قابال لال�شتئناف  املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري  اتعاب  درهم مقابل  الف  ومبلغ 
با�شم �شاحب  االع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1006 جتاري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- راجيف كبور رامي�س �شاندر كبور  جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي / 
بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي 
- نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/9/25  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/بنك ام القيوين الوطني - �س م ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعي 
مبلغ 19020.54 درهم )ت�شعة ع�شر الفا وع�شرون درهما واربعة وخم�شون فل�شا( والفائدة  
9% �شنويا من تاريخ 2017/3/28 وحتى متام ال�شداد ، والزمته بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 
ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/3108 جتاري جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- مطعم اطالياين �شيمو فرع دبي  جمهول حمل االقامة مبا اأن 
املدعي / االوروبية لالغذية البحرية - �س ذ م م - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املنعقدة بتاريخ 2017/10/24 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ االوروبية لالغذية 
البحرية �س ذ م م بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري :- بالزام املدعي عليها االوىل 
بان توؤدي للمدعية مبلغ ت�شعة ع�شر الف و�شتمائة وخم�شة وت�شعني درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف 2014/3/10 وحتى متام ال�شداد 
والزمتها بامل�شروفات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2991 جتاري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- اجنلو اي�شرن اند�شريز - م م ح  جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي 
بان  نعلنكم  املطوع   عبدالرحمن ح�شن حممد   / املحدودة وميثله  اين هولدجنز  ديل   /
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2017/10/4  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/

ديل اين هولدجنز املحدودة بالزام املدعي عليها )اجنلو اي�شرن اند�شريز - م م ح( بان 
ت��وؤدي للمدعية )ديل اين هولدجنز املحدودة( مبلغ وق��دره 101.354 درهم مائة وواحد  
تاريخ  �شنويا من  بواقع %9  القانونية  والفائدة   ، واربعة وخم�شون درهم  الف وثالثمائة 
2017/8/26 وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/204  ا�شتئناف تظلم جتاري

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- ماريا تري�شا ليمباكو  جمهول حمل االقامة 
مبا ان امل�شتاأنف /بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل 
حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي - قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر 
يوم  جل�شه  لها  وح���ددت  جت���اري  تظلم   2017/264  : رق��م  ب��ال��دع��وى 
رقم  بالقاعة  م�شاءا    17.30 ال�شاعة    2017/12/13 املوافق  االرب��ع��اء  
ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12172 بتاريخ 2017/11/13   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/201  ا�شتئناف تظلم جتاري

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- ا�س عقيل احمد ب�شري احمد  جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / 
عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي - قد ا�شتاأنف احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم 2017/327 تظلم جتاري  وحددت لها جل�شه يوم 
رقم  بالقاعة  م�شاءا    17.30 ال�شاعة    2017/12/13 املوافق  االرب��ع��اء  
ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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•• ال�شارقة-الفجر:

للكتاب  ال��دويل  ال�سارقة  معر�ض  وا�سل 
لي�سل  ال����زوار،  ع��دد  يف  امل�ستمر  من��وه 
التي  وال��ث��الث��ني  ال�����س��اد���س��ة  دورت����ه  يف 
يف  ال�سبت  الأول  ام�ض  م�ساء  اختتمت 
2.38 مليون  اإك�سبو ال�سارقة، اإىل  مركز 
2.31 مليون زائر العام  زائر، مقارنة مع 
املا�سي، توافدوا حل�سور اأكرث من 2600 
فعالية على مدار اأحد ع�سر يومًا، قدمها 
 64 من  ومثقف  ومفكر  كاتب  نحو 400 

دولة.
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 �سارك فيه 1690 عار�سًا من 60 دولة قدموا 1.5 مليون عنوان

ال�سارقة الدويل للكتاب  يختتم فعالياته بـ2.38 ملي�ن زائر و1.3 مليار م�ساهدة على ان�ستغرام وت�يرت

خالل ندوة يف »ال�سارقة الدويل للكتاب«

د.علي احلمادي يروي تاريخ اللغة العربية ويقدم ت�س�رات للنه��س بها

املبيعات ت�سل اإىل 206 ماليني درهم بنم� 17 % عن العام املا�سي

اأطفال »ال�سارقة الدويل للكتاب«
 ي�ؤلف�ن حكاياتهم باأبطال من �سنع اأيديهم

 602 اإىل  املعر�س  تاريخ  يف  االأوىل  للمرة  املبيعات  وو�شلت   
حيث  املا�شي،  العام  عن   %71 منو  بن�شبة  دره��م،  ماليني 
االأجنبية  والكتب  االأط��ف��ال،  كتب  اأن  اال�شتطالعات  ك�شفت 
العار�شني  ح�شور  حققه  ما  اإىل  اإ�شافة  مبيعاً،  االأك��رث  كانت 
اجلدد من اإقبال على �شراء الكتب، فيما �شهد الربنامج املهني 
 504 مب�شاركة  اجتماع   0082 املعر�س  قبيل  اأق��ي��م  ال��ذي 
و�شراء  ب��ي��ع  �شفقات  ع��ل��ى  ل��الت��ف��اق  ومتخ�ش�شني  ن��ا���ش��ري��ن 

احلقوق.
وح���ق���ق ال���و����ش���م )ال���ه���ا����ش���ت���اغ( ال��ر���ش��م��ي ل��ل��م��ع��ر���س، وه���و: 
 71FBIS#و #معر�س_ال�شارقة_الدويل_للكتاب، 
انت�شاراً كبرياً جداً على �شبكة االإنرنت، حيث جتاوز الو�شمان 
3.1 مليار  العربي واالإجنليزي على ان�شتغرام وتوير فقط 
التي  املكانة  اإىل  وا�شحة  اإ�شارة  يف  931 دول��ة،  م�شاهدة من 
العامل من قبل م�شتخدمي  املعر�س على م�شتوى  بها  يتمتع 
معه،  التفاعل  على  وحر�شهم  االجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع 

ور�شد تفا�شيله بالكلمة وال�شوت وال�شورة.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وبرئا�شة  ال��ع��امل،  يف  االأوىل  ول��ل��م��رة 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي، عقد جمل�س وزراء االإمارات اجتماع دورته 
اال�شتثنائية يف معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب، ليناق�س جملة 
من الق�شايا ال�شيا�شية واالقت�شادية، ويقر امليزانية االحتادية 
عنوان  ون�شف  مليون  من  اأك��رث  و�شط   ،1202-8102 ل� 
بلدان  خمتلف  من  وفنانني  وكتاب  مثقفني  وبح�شور  كتاب، 
ال�شارقة  هيئة  رئي�س  ال��ع��ام��ري،  اأح��م��د  �شعادة  وق��ال  ال��ع��امل. 
اأنه  ���ش��ن��وي��اً  امل��ع��ر���س  ال���ذي يحققه  ال��ن��ج��اح  “يثبت  ل��ل��ك��ت��اب: 
لي�س جمرد معر�س للكتاب، بقدر ما هو م�شروع كبري يجمع 
خمتلف الثقافات على احلوار االإن�شاين واخلطاب احل�شاري، 
ليبعث ر�شالة للعامل حتمل حقيقة اأن املعرفة والقراءة ال تزال 

هي املحرك الفاعل، وال�شبيل االأرقى للتعارف والتوا�شل«. 
“ال ينتهي املعر�س باليوم االأخري من كل  واأ�شاف العامري: 
 ،2891 العام  دورة من دورات��ه، بل هو م�شروع م�شتمر منذ 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأط��ل��ق��ه 
القا�شمي، ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة، ليكون البداية 
اأنارت  التي  الثقافية  وامل��ب��ادرات  امل�شاريع  من  طويلة  ل�شل�شلة 

دروب املعرفة ومدت ج�شور الت�شامح جلميع �شعوب العامل«.  
كتابي”،  “عامٌل يف  ���ش��ع��ار  ال��ع��ام حت��ت  ل��ه��ذا  امل��ع��ر���س  وج����اء 
قيمة  تاأكيد  يف  ال�شارقة  منها  تنطلق  التي  ال��روؤي��ة  ليج�شد 
بكل  العامل  على  لالنفتاح  باباً  يكون  اأن  على  وقدرته  الكتاب 
ثقافاته وعوامله، فحمل ال�شعار �شورة لكتاب تنفتح �شفحاته 
�شور  ع��ن  لتك�شف  االإن�شانية،  واالآداب  العلوم  خمتلف  على 
والطب،  الف�شاء،  وعلوم  والتكنولوجيا،  واالأدب،  التاريخ،  من 

وغريها من املعارف.
قدموا  06 دول��ة  م��ن  0961 ع��ار���ش��اً  م�شاركة  جانب  واإىل 
5.1 مليون عنوان، توزعت فعاليات املعر�س على حماور ثابتة 
�شعت اإىل جذب اأفراد االأ�شرة كافة، فنظم برنامج “الفعاليات 
الثقافية” 003 فعالية بح�شور 851 �شيفاً، ومب�شاركة 93 
دولة، فيما ا�شتملت فعاليات املقهى الثقايف على اأكرث من 33 
وا�شت�شاف  دول��ة،   11 وم�شاركة  06 �شيفاً  بح�شور  فعالية 
 762 ق��دم��وا  82 دول���ة،  م��ن  89 �شيفاً  الفكري  ال��ربن��ام��ج 

فعالية.
واأوىل املعر�س عناية كبرية بربنامج فعاليات الطفل مقدماً 
دولة،   02 ومب�شاركة  �شيفاً   44 بح�شور  فعالية   2361

واأ�شراليا،  واالأردن،  وب��ول��ن��دا،  وال��ك��وي��ت،  بريطانيا،  منها: 
ومولدوفا، ورو�شيا، والهند، والبحرين، واأي�شلندا، ومنغوليا، 
اأكرب  هم  وملن  لهم،  خم�ش�شاً  واأوكرانيا.  واإيطاليا،  و�شوريا، 
منهم، معر�شاً خا�شاً للق�ش�س امل�شورة الكوميك�س وما حتفل 

من متعة وخيال وفائدة.
27 فعالية  العام  ه��ذا  املعر�س  الطهي” يف  “ركن  وخ�ش�س 
الهند،  اأب���رزه���ا:  دول  ت�شع  ومب�����ش��ارك��ة  �شيفاً   21 بح�شور 
خ�ش�شت  فيما  وتايلند،  وال�شويد،  واملغرب،  املتحدة،  واململكة 
“حمطة التوا�شل االجتماعي” اأكرث من 33 فعالية وور�شة 
االإع���الم  م�شاهري  م��ن  نخبة  فيها  ���ش��ارك  متخ�ش�شة  ع��م��ل 
واالإعالمية،  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  الق�شايا  م��ن  ع���دد  ل��ط��رح  اجل��دي��د 

واالجتماعية.
امل�شتقبل”  “منطقة  عنوان  حمل  جناحاً  املعر�س  وا�شتحدث 
�شاركت فيها ع�شرة من كربى ال�شركات املتخ�ش�شة يف جمال 
وجديد  جتاربها  عر�شت  والتي  االإل��ك��روين،  والكتاب  الن�شر 
ت�شمنت خدمات  للقراء،  نوعّية  وقدمت خدمات  اإ�شداراتها، 
البحث، و�شراء االإ�شدارات، وغريها من الت�شهيالت. كما وفر 
املعر�س للمرة االأوىل يف تاريخه تطبيقاً اإلكرونياً اأتاح للزوار 
والعار�شني معرفة تفا�شيل دورة هذا العام، والفعاليات التي 
تت�شمنها ومواعيدها، والقاعات التي تقام فيها، وغريها من 

املعلومات.

002 حفل  م��ن  اأك���رث  امل��ع��ر���س  التواقيع” يف  “ركن  و�شهد 
واالأجانب،  وال��ع��رب  االإم��ارات��ي��ني  الكّتاب  م��ن  لنخبة  توقيع، 
ال�شعر،  بني  تنوعت  التي  موؤلفاتهم  للجمهور  وقعوا  الذين 
املوا�شيع  من  وغريها  وامل�شرح  والتاريخ،  والفل�شفة،  والنقد، 
الثقافية واملعرفية. و�شكلت هذه احلفالت ميالد العديد من 
املوؤلفني اجلدد، الذين �شكل معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب 

رحلة انطالقهم يف عامل الكتابة والن�شر.
املتحدة  اململكة  ال��ع��ام  ه��ذا  للكتاب  ال�����ش��ارق��ة  هيئة  واخ��ت��ارت 
�شل�شلة  نظمت  حيث  للمعر�س،  ال�63  ال���دورة  �شرف  �شيف 
من االأن�شطة والربامج التي تعك�س عمق الثقافة االإجنليزية، 
�شاركت  فيما  وال��ف��ن��ي.  وال��ف��ك��ري،  االأدب�����ي،  منجزها  و���ش��رية 
باأجنحة  واملحلية،  االحتادية  احلكومية،  اجلهات  من  العديد 

واملعرفية  الثقافية  الفعاليات  العديد من  كبرية قدمت فيها 
والفنية، و�شهدت جميعهاً تفاعاًل كبرياً. 

وا�شت�شاف املعر�س قائمة من كبار ال�شخ�شيات الذين يرثون 
فعاليات املعر�س، مبوؤلفاتهم، وروؤاهم، واأطروحاتهم الثقافية، 
والروائي  غ�����ّش��ان م�شعود،  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��وري  ال��ف��ن��ان  وم��ن��ه��م: 
الفل�شطيني  وال��روائ��ي  وال�شاعر  االأع���رج،  وا�شيني  اجل��زائ��ري 
والروائي  خ��ال،  عبده  ال�شعودي  والكاتب  اهلل،  ن�شر  اإبراهيم 
الُعماين  والكاتب  وال�شاعر  ن��اج��ي،  جمال  االأردين  وال��ق��ا���ّس 
�شيف الرحبي، والكاتب الكويتي د. طالب الرفاعي، والروائي 
ال�شنعو�شي،  �شعود  الكويتي  وال��روائ��ي  م���راد،  اأح��م��د  امل�شري 
والروائي ال�شعودي د. حممد ح�شن علوان، والناقدة امل�شرية 
د. ثريا الع�شيلي، والكاتبة الليبية جنوى بن �شتوان، والروائي 
املغربي عبدالكرمي جويطي، والروائي العراقي �شنان اأنطوان، 

والروائي التون�شي كمال الرياحي، وغريهم الكثري.
من  وال��ك��ت��اب  ال�شخ�شيات  م��ن  مم��ي��زة  قائمة  ا�شت�شاف  كما 
الباك�شتاين  الكريكيت  الع���ب  م��ن��ه��م:  ال��ع��امل،  دول  خمتلف 
باأدب  املتخ�ش�س  االأم��ري��ك��ي  وال��ك��ات��ب  اأك����رم،  و�شيم  ال�شابق 
االأمريكية  وال��روائ��ي��ة  والكاتبة  لوراجني�س،  بير  اليافعني 
كولومو،  جوليان  الفرن�شي  والكاتب  كري�شتوفر،  فيكتوريا 
وامل�����ش��ور وامل��خ��رج ال��ه��ن��دي راي���ان ل��وب��و، وال���روائ���ي وال�شاعر 
الفلبيني اإدغار �شامار، والكاتب الهندي موتوفيل كارونانيدي 
�شتالني، والكاتب واملوؤرخ الربيطاين بير فرانكوبان، والكاتب 
الباك�شتاين  وال�شحفي  والكاتب  ���ش��واروب،  فيكا�س  الهندي 
حم��م��د ح��ن��ي��ف، وال��ع��امل��ة وامل��وؤل��ف��ة االأم��ري��ك��ي��ة ل��ي��زا جينوفا، 

وال�شاعرة اجلاميكية لورنا جوودي�شن.

 •• ال�شارقة-الفجر:

نظم معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب، الذي اختتمت فعاليات 
ال�شارقة،  اإك�شبو  مبركز  ال�شبت،  االول  اأم�س   63 ال���  ن�شخته 
جل�شة حوارية حول جماليات اللغة، ا�شت�شافت الكاتب والناقد 
االإم���ارات���ي ال��دك��ت��ور علي احل��م��ادي، واأداره����ا االأدي���ب حممود 

التوين.
خبايا  يف  الثقايف”،  “املقهى  احت�شنها  التي  اجلل�شة  وبحثت 
اإىل  حتتاج  التي  الفارقة  وجمالياتها  العربية،  اللغة  واأ���ش��رار 
تبيني واإي�شاح مبا ي�شيف ملعارف الناطقني بها، ويقيم اأوا�شر 
اللقاء بني االأجيال اجلديدة ولغتهم االأم التي حتتاج االآن اإىل 

�شون ودفاع وتطوير.
اأوجزها  وا�شتعر�س الدكتور علي احلمادي عدداً من النقاط، 
يف اأربعة حماور رئي�شة هي تاريخ ميالد ون�شوء اللغة العربية، 
وتطورها، وتدهورها، واآليات النهو�س بها، موؤكداً اأنه وبالرغم 
داخلها  يف  حتمل  العربية  اأن  اإال  بها  متر  التي  التحديات  من 
جمموعة  ب��اآراء  ذلك  يف  م�شت�شهداً  والتطور،  النهو�س  فر�س 

من امل�شت�شرقني.
على  العربية  واحل�����ش��ارة  اللغة  اإ���ش��ه��ام��ات  احل��م��ادي  وت��ن��اول 
واالأدب  االجتماع  علم  جم��االت  يف  االإن�����ش��اين  التاريخ  ام��ت��داد 
اإىل اأن العربية هي  واجلرب، والعلوم والفلك وغريها، م�شرياً 
لغة االإبداع واالإمتاع، وحول اأ�شباب تدورها لفت احلمادي اإىل 

اأن ذلك يرجع اإىل اأبنائها والناطقني بها ولي�س اإليها، كونهم 
املطلوبة  ال��رع��اي��ة  يعطونها  وال  بها  االه��ت��م��ام  قليلي  ���ش��اروا 

مقابل اللغات االأخرى.
وح���ول �شبل ال��ن��ه��و���س واالرت���ق���اء ب��واق��ع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة اأكد 
اإىل  وكذلك  وبحثياً،  علمياً  جهداً  يتطلب  االأم��ر  اأن  احلمادي 
جهد �شيا�شي ودعم من املوؤ�ش�شات املعنية باأمر الثقافة واالأدب، 
كافة،  اجل��ه��ود  ف��ي��ه  تت�شافر  دوؤوب  جمتمعي  ع��م��ل  ب��ج��ان��ب 
والت�شجيع  العربية  اللغة  تعزيز  �شاأنها  من  مبادرات  الإط��الق 
على جتويدها قراءًة وكتابة وحتدثاً، الفتاً اإىل اأن دول اخلليج 
ب�شكل عام، ودولة االإمارات العربية املتحدة ب�شكل خا�س قطعت 

اأ�شواطاً كبرية يف هذه اجلوانب الثالثة.

 •• ال�شارقة-الفجر:

الورق،  الكتاب من بني �شفحات  اأبطال  خرج 
تفاعلية  ق�����ش��ة  يف  االأط����ف����ال  م���ع  ل��ي��ن��ت��ق��ل��وا 
ال�شارقة  م��ع��ر���س  اأط���ف���ال  �شنعها  م�����ش��وق��ة، 
ور�شة  يف  ال�63،  ب���دورت���ه  ل��ل��ك��ت��اب  ال�����دويل 
“عاملنا  يف  ال��ط��ف��ل  رك���ن  ا�شتقبلها  تفاعلية 
من  ث��م��ني  “كتابي  ع��ن��وان  حت��ت  ال�شغري”، 

�شنع يدي جميل«.

اأ�شماء  ق��دم��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ور����ش���ة  وت���ط���رق���ت 
�شليمان، امل�شرفة الربوية يف جمعية حممد 
من  امل�شتقبل  الأج���ي���ال  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ال��د  ب��ن 
االأطفال  �شنع  كيفية  اإىل  االإم������ارات،  دول���ة 
كتاب تفاعلي با�شتخدام قما�س اجلوخ امللون، 
واأبطال  ال��ك��ت��اب  �شفحة  �شكل  ب��ه  لي�شمموا 
الق�شة اخلا�شة بهم، ومن ثم �شردها باإ�شافة 
من  امل�شنوعة  واالأ�شخا�س  االأماكن  تفا�شيل 
تاأليفهم  م��ن  �شيناريو  يف  وو�شعها  القما�س 

اخل��ا���س. وق��ال��ت اأ���ش��م��اء: ن��ح��اول م��ن خالل 
على  االأط���ف���ال  ق�ش�س  ن��ح��ول  اأن  ال��ور���ش��ة، 
�شكل كتاب تفاعلي، يتحركوا داخله، ويعي�شوا 
تفا�شيله ال�شيقة، باأ�شلوب يجذب الطفل اإىل 
القراءة ويدخلهم بعامل الق�شة وحب الكتاب 

ب�شكل ممتع وتفاعلي.
التفاعلي،  الكتاب  يتميز  امل�شرفة:  واأ�شافت 
خامات  ب���ا����ش���ت���خ���دام  ت�����ش��م��ي��م��ه  ب���اإم���ك���ان���ي���ة 
جو  يف  الطفل  يدخل  مكلفة،  وغ��ري  ب�شيطة 

الركيز  على  وتفكريه  ذهنه  ويحث  تفاعلي، 
باال�شتقاللية  وال�شعور  الدقيقة  بالتفا�شيل 
االأطفال  وع��ي  تنمية  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وال��ن��ظ��ام، 
وتو�شيع مداركهم وزيادة معارفهم وتدريبهم 
ع��ل��ى م���ه���ارات م��ت��ع��ددة وك����ل ه����ذا ي�����ش��ب يف 
خالل  م��ن  ���ش��واء  كلي  ب�شكل  اأدائ��ه��م  تطوير 
بامللم�س  م��ع��رف��ة  وت��ك��وي��ن  االأل�������وان  مت��ي��ي��ز 
االأدوات  م��ع  يتعاملوا  وك��ي��ف  ب��االأ���ش��ك��ال،  اأو 

بطريقة �شحيحة.
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جوهر بخ�سعلييفا ت�سيد مبظاهر النه�سة ال�ساملة التي ت�سهدها الإمارات

رئي�سة معهد الدرا�سات ال�سرقية يف باك� ت�ؤكد اهتمام املعهد بدرا�سة اآداب وتاريخ العامل العربي
باكو - د. �رشيف البا�شل:

اآداب  بدرا�سة  يهتم  وثقايف  اأدبي  �سرح  باكو  يف  ال�سرقية  الدرا�سات  معهد 
املراكز  اأه��م  اأح��د  ويعد  لل�سرق  الفكري  وال��رثاث  العربي  العامل  وتاريخ 
ال�سرقية  واللغات  الدرا�سات  جم��ال  يف  املتخ�س�سة  والبحثية  العلمية 
العلماء  من  جيل  تخريج  مهمة  عاتقه  على  اأخذ  فقد  العامل  م�ستوى  على 
املتخ�س�سني يف هذا املجال الذين يدركون اأهمية هذه الدرا�سة فى كيفية 
التوا�سل مع ال�سعوب حيث مينح طالبه درجة الدكتوراه يف الأدب العربي 

وتاريخ الدول العربية واقت�سادها. 
وينفرد ال�ست�سراق الذربيجاين مبيزات قد ل تتوافر لدى امل�ست�سرقني يف 
البلدان الغربية فامل�ست�سرقون الأذريون طوال م�سريتهم يف درا�سة ال�سرق 

بالأدب  منهم  الكثريون  وتعلق  العربية  للغة  وحبهم  بحما�سهم  ات�سفوا 
تارة  الغرب  اإىل  ال�ست�سراقية  والآداب  العلوم  وقدموا  وتراثه  العربي 

واإىل ال�سرقيني اأنف�سهم تارة اأخرى.
ومما ل �سك فيه اأن امل�ست�سرق الذي يدر�ض تاريخنا ويقلب يف اأوراقنا وين�سغل 
يف تراثنا وفهم ما�سينا واأحيانا يقوم بهذا العمل نيابة عنا ولبع�سهم اآياد 
ال�سرقية  اللغات  ومكتبة  العربية  املكتبة  اإغناء  يف  �ساهمت  معنا  بي�ساء 
ال�سرق  يخدمون  فهم  وبالتايل  جديدة  ودرا�سات  م�سادر  من  حتتاجه  مبا 
العملية  ت�سيي�ض  عن  باأنف�سهم  نائني  وعلمية  بتجرد  والتمحي�ض  بالبحث 
يف  الأ�سا�سي  العامل  يرونها  التي  واملو�سوعية  بالدقة  متم�سكني  البحثية 
عملهم الذي ي�ستح�سر من املا�سي ما مل يدونه التاريخ وما يقوم به املركز 

من درا�سات م�ستفي�سة يحقق هذا الغر�ض بواقعية ومهنية.

ك������ان ل������ )ال����ف����ج����ر( ل����ق����اء مع 
جوهر  ال��ربوف��ي�����ش��ورة  ال�شيدة 
بخ�شعلييفا املتخ�ش�شة يف اآداب 
معهد  ورئي�شة  العربية  اللغة 

الدرا�شات ال�شرقية يف باكو. 
معهد  عن  �شاألناها  البداية  يف 
ودوره  ال�����ش��رق��ي��ة  ال����درا�����ش����ات 
واأه�������م  ال���ع���ل���م���ي���ة  يف احل�����ي�����اة 
تراأ�شت  ال���ت���ي  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات 
ال�شيدة  اإن  فقالت  املعهد  ه��ذا 
ع���اي���دة اإمي�����ان ق��ول��ي��ي��ف��ا وال���دة 
لرئي�س  االأول  النائب  ال�شيدة 
اجل���م���ه���وري���ة االأذرب���ي���ج���ان���ي���ة 
رئا�شة  ت��ول��ت  علييفا  م��ه��رب��ان 
 1991 ع������ام������ي  يف  امل�����ع�����ه�����د 
العلماء  اأهم  و1992 وهي من 
جمال  يف  ت��خ�����ش�����ش��وا  ال���ذي���ن 
�شهرتها  وذاع�����ت  اال���ش��ت�����ش��راق 
ال�شوفييتي  االحت�����اد  زم����ن  يف 
كرائدة يف جمال االإبداع االأدبي 
ال��ع��دي��د م��ن االأبحاث  وق��دم��ت 
وال��درا���ش��ات عن االأدب���اء العرب 
بينهم  وم��ن  املهجر  اأدب  ورواد 
م���ي���خ���ائ���ي���ل ن���ع���ي���م���ة وج������ربان 
اأبوما�شي  واإل��ي��ا  ج��ربان  خليل 
وغريهم كما اأنها �شيدة جميلة 
املظهر ومتتلك قلبا نقيا رائعا 
متلوؤه االإن�شانية.. واأ�شافت: اأنا 
اأ�شعر بالفخر لعملي معها على 
15 ع��ام��ا خ��الل الفرة  م���دار 
لكن   )1992--1977( م���ن 
لالأ�شف ال�شديد فا�شت روحها 
وهي مازالت يف عمر 52 عاما 
مرياثا  للب�شرية  لترك  فقط 
األفتها  رائ��ع��ا م��ن ال��ك��ت��ب ال��ت��ي 
وكذلك الكتب التي األفت عنها 

واأّرخت مل�شريتها العلمية.
رئا�شة  ت��وىل   1992 ع��ام  وبعد 
املعهد �شياء بنيادوف وهو عامل 
واأك��ادمي��ي كبري وك��ان بطال يف 
حتى  ال�شوفييتي  االحت��اد  عهد 
توليت  1997 حيث  ع��ام  ت��ويف 

اأنا رئا�شة املعهد.
واأ�شافت: اأ�ش�س معهد الدرا�شات 

هذا  وم���ن���ذ   1958 يف  ال�����ش��رق��ي��ة 
الدرا�شات  امل��ع��ه��د  ي��ق��دم  ال��ت��اري��خ 
وال���ب���ح���وث ال��ع��ل��م��ي��ة يف جم���االت 
العربي  ب��ال�����ش��رق  تتعلق  م��ت��ع��ددة 
باالإ�شافة اإىل ايران وتركيا ويزوره 
ال��ب��اح��ث��ني لالطالع  ال��ع��دي��د م��ن 
باللغة  درا�شات  على ما يوفره من 
�شتتوفر  وق���ري���ب���ا   ، االإجن���ل���ي���زي���ة 
باللغة  امل��ع��ه��د  ودرا�����ش����ات  اأب���ح���اث 
جوهر  ال�شيدة  واأ���ش��ارت   ، العربية 
حاليا  املعهد  موظفي  عدد  اأن  اإىل 
ح�����������������وايل 

يهتمون  ث��ل��ث��ه��م  م���وظ���ف���ا   160
واللغة  ال��ع��رب��ي  ال�����ش��رق  ب��ق�����ش��اي��ا 
العربي  والتاريخ  واالأدب  العربية 
القدمية  ال�����ق�����رون  م����ن  اب�����ت�����داء 

وباالإ�شافة  واملعا�شرة  والو�شطى 
االأ�شا�شية  التخ�ش�شات  ه��ذه  اإىل 
ف��اإن��ه��م ي��در���ش��ون جم���االت اأخرى 
�شمي  وم��ا  االإ�شالمي  الدين  ح��ول 
يهتم  وكذلك  العربي(  )الربيع  ب� 
التيارات  ودرا�����ش����ة  ب��ت��ت��ب��ع  امل��ع��ه��د 

االإ�شالمية املتطرفة.
للحكومة  يتبع  املعهد  اأن  وذك���رت 
�شهادة  االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة وه���و مي��ن��ح 
ال��دك��ت��وراه ف��ق��د اأخ���ذ ع��ل��ى عاتقه 
العربي  االأدب  يف  ال��ع��ل��م��اء  اإع�����داد 
وتاريخ الدول العربية واقت�شادها 
ومعرف  معتمدة  ���ش��ه��ادات  وه���ي 
ب��ه��ا م��ن ق��ب��ل ال����دول االأع�����ش��اء يف 
اأن غالبية  اليوني�شكو، م�شرية اإىل 
ال�����ط�����الب م�����ن االأذرب����ي����ج����ان����ي����ني 
املهتمني بال�شرق العربي باالإ�شافة 
اي�����ران  م����ن  ال����ط����الب  ب��ع�����س  اإىل 
وتركيا يف حني كان الطالب ياأتون 
يف ال�شابق اأي�شا من م�شر والعراق 

وبع�س الدول العربية.
وح���������ول اال������ش�����ت�����ف�����ادة م������ن ه����ذه 
ال��درا���ش��ات اأك����دت ال�����ش��ي��دة جوهر 
من  ه����م  امل�������ش���ت���ف���ي���دي���ن  اأول  اأن 
والبحوث  ال��درا���ش��ات  بهذه  ق��ام��وا 
ال����ط����الب م����ن خمتلف  وم�����ن ث����م 
ي��ت��م تدري�س  واأح��ي��ان��ا  اجل��ام��ع��ات 
بع�س الدرا�شات املختارة يف الكتب 
اجليل  ي�شتفيد  وبالتايل  املدر�شية 

اجلديد. 
واأكدت اأن العامل يف اأذربيجان يلقى 
تقديرا واحراما كبريا �شواء من 
االأذري  ال�شعب  اأو  احل��ك��وم��ة  قبل 
البلد  اأب��ن��اء  من  الكثري  يدفع  مما 
املعهد ويف  ال��دك��ت��وراه يف  ل��درا���ش��ة 

االأكادميية الوطنية ب�شكل عام.
واأ�شافت اأن علم اال�شت�شراق يزداد 
يوم وكذلك عدد  بعد  يوما  اأهمية 
امل���دار����س ال��ت��ي ت��ه��ت��م ب��ه��ذا العلم 
ت��ت��زاي��د وت��ن��ت�����ش��ر يف م��ع��ظ��م دول 

العامل وبالطبع فاإن من يرغب يف 
اال�شت�شراق  ح��ول  العلمي  البحث 
الدرا�شات  مراجعة  عليه  �شيتعني 
التي اأعدها من �شبقه يف هذا املجال 
الدرا�شات  معهد  دور  ياأتي  وهنا   ،
يقدمه  وم�����ا  ب���اك���و  يف  ال�����ش��رق��ي��ة 
منها  ي�شتفيد  وم��ق��االت  كتب  م��ن 
طالب العلم يف اأي مكان بالعامل.. 
التكنولوجي  التقدم  م��ع  وميكننا 
احل����ايل ع��ن ط��ري��ق دخ����ول بع�س 
الكتاب  موؤلف  ا�شم  وكتابة  املواقع 
قراأ  من  معرفة  البحث  موؤلف  اأو 
ل���ه وع����دد امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن م���ن كتبه 

واأبحاثه العلمية.
التعاون  ح����ول  ����ش���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
املعاهد  م���ن  وغ�����ريه  امل��ع��ه��د  ب���ني 
اأك�����دت وج����ود عالقات  يف اخل�����ارج 
متميزة وتعاون كبري مع عدد من 
وايطاليا  ورو�شيا  تركيا  املعاهد يف 
و�شان بطر�شربج وغريها  وفرن�شا 
يوما   20 قبل  امل��ث��ال  �شبيل  وعلى 
و17   16 يف  وب��ال��ت��ح��دي��د  ف��ق��ط 
موؤمتر  لدينا  اأقيم  املا�شي  اكتوبر 
علمي حول علم اال�شت�شراق ب�شكل 
بنيادوف  �شياء  ح��ول  وكذلك  ع��ام 
وه���و ع���امل واأك���ادمي���ي ك��ب��ري وكان 
ال�شوفييتي  بطال يف عهد االحت��اد 
العاملية  احل����رب  يف  ����ش���ارك  ح��ي��ث 
ال��ث��ان��ي��ة وح�����ش��ل ع��ل��ى ل��ق��ب بطل 
معهد  وراأ����س  ال�شوفييتي  االحت���اد 
حتى  باكو  يف  ال�شرقية  ال��درا���ش��ات 
اإن هذا املعهد يحمل ا�شمه ليومنا 

ه��ذا و���ش��ارك يف ه��ذا امل��وؤمت��ر اأكرث 
 51 ب��ي��ن��ه��م  م���ن  ع���امل���ا   250 م���ن 
العامل  دول  خم��ت��ل��ف  م����ن  ع���امل���ا 
الذين  اليابانيون  العلماء  وحتى 
يتمكنوا من احل�شور لظروف  مل 
خال�شة  ل��ن��ا  اأر����ش���ل���وا  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
مل  العرب  العلماء  اأن  اإال  اأبحاثهم 
على  امل��وؤمت��ر  يف  منهم  اأي  ي�شارك 
ال��رغ��م م��ن اإر���ش��ال ال��دع��وات قدر 
امل�شتطاع اإىل املوؤ�ش�شات العلمية يف 
جميع اأنحاء العامل!!! وعربت عن 
اأ�شفها ال�شديد الإحجام العرب عن 
العلمية  املحافل  ه��ذه  يف  التواجد 
املهمة متمنية اأن تتاح لهم الفر�شة 

للم�شاركة م�شتقبال. 
وق��ال��ت اإن اذرب��ي��ج��ان م��ن ال���دول 
التي تتطور ب�شكل ملحوظ وتلعب 
خمتلف  يف  مهما ً دورا  فيها  امل���راأة 
والتنموية  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل�����ج�����االت 
ب�شهادة الكثري من املتابعني ومنهم 
ال�شفرية امل�شرية ال�شابقة يف باكو 
والتي اأكدت اأن اأكرث ما اأعجبها يف 
االذربيجانية  امل��راأة  هي  اأذربيجان 
املثقفة التي ت�شلحت بو�شائل العلم 

واملعرفة وتبواأت اأرفع املنا�شب.
يف  العلمي  للبحث  تقييمها  وع��ن 
العامل العربي ب�شفة عامة قالت: 
اإذا اأردنا احلديث مبو�شوعية فاإنه 
لالأ�شف لي�س لدي معلومات كاملة 
من  العربية  ال���دول  يف  ين�شر  عما 
اأب��ح��اث ودرا���ش��ات لكن ما الحظته 
ال���درا����ش���ات  م��ع��ظ��م  اأن  ه����و 
وال�����ش��رق��ي��ة ب�شفة  ال��ع��رب��ي��ة 
النقل  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  ع���ام���ة 
قاله  م�����ا  ي����در�����ش����ون  ف���ه���م 
الدرا�شات  ب��ع��ك�����س  ال�����ش��ل��ف 
واالأوروبية  االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة 
تعتمد  ال���ت���ي  وال���رو����ش���ي���ة 
والدرا�شة  التحليل  اأ�شلوب 
املعمقة ويف هذا ال�شاأن فقد 

ال�شرقية  ال���درا����ش���ات  م��ع��ه��د  ق���دم 
االأدب  ع��ن  ج���دا  معمقة  درا����ش���ات 
ال���ع���رب���ي واالأدب����������اء ال����ع����رب ومن 
بينهم طه ح�شني وجنيب حمفوظ 
عو�س  ولوي�س  ال�شباعي  ويو�شف 

وغريهم. 
تطرقت  ح���دي���ث���ه���ا  ن����ه����اي����ة  ويف 
بخ�شعلييفا  جوهر  الربوفي�شورة 
اإىل ذكرياتها يف االإم��ارات العربية 
املتحدة حيث زارتها مرتني ولفرة 
وجيزة م�شيدة مبا راأته من مظاهر 

خمتلف  يف  ���ش��ام��ل��ة  نه�شة 
�شمعته  ومب���ا  امل��ج��االت 
يف  القيادة  اهتمام  م��ن 

ب��خ��ل��ق جيل  االإم��������ارات 
واالبتكار،  واملعرفة  بالعلم  مت�شلح 
ك��م��ا ع���ربت ع���ن اإع��ج��اب��ه��ا مبركز 
ج��م��ع��ة امل���اج���د ل��ل��ث��ق��اف��ة وال����راث 
ال���������ذي ي�������ويل اه����ت����م����ام����ا ك���ب���ريا 
باملخطوطات وعربت عن متنياتها 
جديد  م��ن  الفر�شة  لها  تتاح  ب��اأن 

لزيارة هذا البلد اجلميل.
واأكدت اأن الع�شق الذي يكنه 

كافة العاملني يف معهد 
ال�شرقية  ال���درا����ش���ات 

ل��ل��ع��امل ال��ع��رب��ي ق��د ال 
تتخيلونه ، اإنه حب ي�شبه 

)ع�شق جمنون ليلى حلبيبته(.... 
ذال��ك احل��ب ه��و م��ا دفعنا للولوج 
فالعامل  ال�شحري  العامل  هذا  اإىل 
الكثري،  ل��ل��ب�����ش��ري��ة  ق����دم  ال��ع��رب��ي 
عامل  اإل��ي��ن��ا  بالن�شبة  فهو  ول��ذل��ك 
لدرا�شته  دائ���م���ا  ن��ت��ط��ل��ع  ���ش��ح��ري 
منذ �شغرنا.. واأ�شافت: اأنا عمري 
يف  ومازلت  وال�شتني  الثالثة  ناهز 
الذي  العربي  العامل  ه��ذا  حم��راب 
يتملك  وم���ازال  �شبابنا  يف  دخلناه 

ويتملكنا  وج���وارح���ن���ا..  ق��ل��وب��ن��ا 
�شاهدنا  كلما  واالأ���ش��ى  احل��زن 

م�����������ا ي�������������������دور يف 
العربي  ع��امل��ن��ا 

والعراق  ���ش��وري��ا  يف  خ�����ش��و���ش��اً 
ول��ي��ب��ي��ا وغ���ريه���ا م���ن اأح�����داث 
تدمى لها القلوب فما يجري يف 
هذه املنطقة يوؤثر فينا ونتمنى 
املنطقة  �شعوب ودول  اأن يتمتع 

باالأمن واالأمان واال�شتقرار.

اآمل اأن ي�سارك العلماء العرب يف م�ؤمترات 
املعهد وعدم الكتفاء بالدرا�سات النقلية

العامل العربي قدم اإىل الب�سرية الكثري ولذلك فه� بالن�سبة 
اإيّل عامل �سحري دخلته يف ال�سغر ومازلت اأدور يف فلكه

ال�سيدة عايدة اإميان قولييفا تراأ�ست املعهد يف ال�سابق وتوفيت تاركة للب�سرية مرياثا علميا واأدبيا غنيا

االأكادميية جوهر بخ�شعلييفا يف �شطور:
• ه��ي رئ��ي�����س��ة م��ع��ه��د ال��درا���س��ات 

العلوم  اأك��ادمي��ي��ة  يف  ال�سرقية 
الوطنية

الربملان  يف  ع�سو  حاليا   •
اأكرث  منذ  الأذرب��ي��ج��اين 

من 17 �سنة.
• كانت نائبة لرئي�ض 

الربملان الأذربيجاين 
ملدة 5 �سنوات

لقب  اأعلى  تتقلد  حاليا   •
وهو  اأذرب��ي��ج��ان  يف  علمي 

ال��ذي يفوق  لقب )اأك��ادمي��ي( 
لقب الربوفي�سور

باكو  ج��ام��ع��ة  م��ن  ت��خ��رج��ت   •
ال�ست�سراق..  كلية  احلكومية.. 

وكان  العربية  اللغة  اآداب  ق�سم 
العربي  )الأدب  ي�سمل  بحثها 

القدمي واحلديث(

�سور ال�سيدة عايدة اإميان قولييفا تزين جدران املعهد ال�سيدة عايدة اإميان قولييفا يف حوار مع علماء املعهد

مدير حترير الفجر خالل لقائه الكادميية جوهر بخ�سعلييفا بح�سور املرتجم د.اليكن
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هذه امل�سروبات تخل�سك من البلغم
الربد،  ون���زالت  كال�شعال،  ال�����ش��دري��ة،  االأم���را����س  ببع�س  البلغم  يرتبط 
واحل�شا�شية ال�شدرية، اإ�شافة اإىل معاناة كثري من املدخنني منه با�شتمرار، 

ه جمرى التنف�س. وميكنه اأن ي�شبب �شعوبة يف التنف�س ب�شبب �شِدّ
بعدة  العالجية،  التغذية  ا�شت�شارية  الدين  �شرف  منال  الدكتورة  وتن�شح 
م�شروبات مكونة من االأع�شاب الطبيعية تعمل على اإذابة البلغم والتخل�س 
منه، ويف مقدمتها الزجنبيل؛ اإذ يحتوي على عنا�شر م�شادة للفريو�شات، 
وتن�شح مبزج ن�شف ملعقة من الزجنبيل بكوب من املاء ال�شاخن مع ملعقة 

من ع�شل النحل وتناول امل�شروب 3 مرات يوميًّا.
ومن امل�شروبات املفيدة لعالج البلغم، مغلي النعناع، ومغلي الزعر، ب�شرط 
غليه يف امل��اء م��دة ال تقل ع��ن رب��ع �شاعة، وع��دم االك��ت��ف��اء ب��اإذاب��ت��ه يف املاء 
االأق��ل؛ ل�شمان  اليوم الأ�شبوع على  املزيج لعدة مرات يف  ال�شاخن، وتناول 

طرد البلغم من احللق.
ا باأوراق اجلوافة التي ت�شاعد على اإذابة البلغم اإذا جرى تناولها  وتن�شح اأي�شً
على الريق يوميًّا. واأخرًيا تن�شح باليان�شون مع اإ�شافة ملعقة �شغرية من 
الليمون اإليه، وتناوله 3 مرات يوميًّا مبا ي�شاعد على طرد البلغم وعالج 

نزالت الربد وال�شعال امل�شاحبة له.

دواء عجيب يق�سي على اأمرا�س القلب
داخل  امل��راك��م��ة  ال��ده��ون  اإذاب����ة  على  ق����ادًرا  ج��دي��ًدا  دواًء  علماء  اكت�شف   

ال�شرايني، ما يعّد "انفراجة كبرية" يف مكافحة اأمرا�س القلب.
القلب  �شحة  ت��ع��زز  اأن  ميكن  ال��دوائ��ي��ة  الركيبة  ه��ذه  اأن  العلماء  واأّك����د 
الرودو�شكيمني  من  فقط  واح��دة  جرعة  اختبار  بعد  الدموية،  واالأوعية 
على الفئران، حيث �شاعدت يف عالج ت�شلب ال�شرايني لديها، وهو املر�س 
الذي ي�شبب جممل النوبات القلبية وال�شكتات الدماغية. بح�شب "رو�شيا 

اليوم".
الريا�شة؛ نظًرا  "يحاكي" اآثار ممار�شة  ال��دواء  اأن هذا  الباحثون  ويعتقد 
الأنه ين�شط اإنزمي الوقاية، كما يفرز اإنزميا اآخر مينع االلتهابات وت�شلب 

ال�شرايني لفرة طويلة.
وقال اخلرباء: اإن النتائج التي تو�شلوا اإليها، ك�شفت اأن لهذا الدواء القدرة 
على "احلد ب�شكل كبري من الوفيات" نظًرا اإىل اأن مر�س القلب هو ال�شبب 
 17.7 �شنويًّا عن م�شرع  ي�شفر  العامل؛ حيث  للوفاة على م�شتوى  االأول 

مليون �شخ�س.
اأبردين  جامعة  معهد  من  ديليبيجوفيت�س،  مرييال  الربوفي�شور  وقالت 
للعلوم الطبية، التي قادت الدرا�شة، يف ت�شريح ل�شحيفة ديلي ميل: "نعلم 
اأن هذا الدواء ك�شف اآثاره املفيدة على احلد من االلتهابات لفرات طويلة 
عاماًل  يعد  ا  اأي�شً املر�س  ه��ذا  والأن  الثاين،  النوع  من  ال�شكري  مر�س  يف 
واالأوعية  للقلب  فوائد  له  ك��ان  اإذا  ما  معرفة  اأردن���ا  ال�شرايني،  ت�شلب  يف 

ا". الدموية اأي�شً
الفئران.  على  ال��دواء  فوائد  اأظهرت  االأول��ي��ة  االختبارات  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
م�شددة على �شرورة اإجراء مزيد من التجارب والبحوث ملعرفة ما اإذا كان 

له التاأثري ذاته على الب�شر.
وك�شفت االأبحاث ال�شابقة، اأن وجود نق�س يف هذا االأنزمي له تاأثري وقائي 
�شد ت�شكيل ت�شلب ال�شرايني، وهو ما دفع فريق البحث اإىل اختباره على 

الفئران املعدلة وراثيًّا.

هل تت�سابه الأيائل يف كل انحاء العامل؟ 
الآخر  مكان  تختلف من  العامل  انحاء  �شتى  تعي�س يف  التى  االأيائل  ال 
�شبيل  ا�شم وعلى  اي�شاَ واحلجم ويحمل كل منها  ال�شكل  وتختلف يف 
اجلنوبية،  امريكا  يف  والبودو  كالربوكيت  احلجم  �شغري  منها  املثال 
ذك����ور االأي���ائ���ل ك��ل��ه��ا حت��م��ل ق��رون��ا م��اع��دا غ����زال امل�����ش��ك وغ����زال املاء 
وهكذا   .. متاماً  كالذكور  قروناً  حتمل  الكاريبو  ايائل  ان��اث  ال�شيني، 

جند االأختالف. 
متى ملع اإ�سم اين�ستاين؟ 

من  ع�شر  ال�شاد�شه  يف  اين�شتاين  ال��ربت  ك��ان  حينما   1905 �شنه  يف 
عمره ظهرت له اربع مقاالت يف احدى املجالت االأملانيه تعر�س بع�س 
اآرائه الهامة والتى كان من بينها نظرية الن�شبيه و�شرعان ما جعلته 

تلك االآراء من امل�شهورين. 
اإين يوجد �سهل ما بني النهرين؟

البحر ميتد نهري دجلة والفرات عرب �شهل خ�شيب  اإىل  يف الطريق 
عري�س كان يعرف قدمياً با�شم بابل، وهو تلك املنطة التى يطلق عليها 

ما بني النهرين. 

. االإن�شان  وزن  % من   5 ميثل  والدم  اإن�شان  اأى  وزن  % من   15 ميثل  العظم  اأن  تعلم  • هل 
• مكت�شف فيتامني C هو الدكتور جيم�س ليند عام 1747 .

• مكت�شف فيتامني D هو الدكتور ماك كومل عام 1920 .
 . م   . ق   3700 �شنة  االأكرب  الهرم  خوفو  • بنى 
. كم   7300 العظيم  ال�شني  �شور  طول  • يبلغ 

. ال�شفر  حتت  درجة   120 و  ال�شفر  فوق  درجة   150 بني  ما  القمر  �شطح  فوق  احلرارة  درجة  • تبلغ 
. االنرنت  خمرع  هو  روك  كالين  االأمريكى  املخرع  اأن  تعلم  • هل 

. الواحدة  الدقيقة  فى  دقات   9 احلوت  قلب  دقات  عدد  • يبلغ 
ا�شماعيل بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  احلقيقى  ا�شمه  البخارى  االإمام  اأن  تعلم  • هل 

ولد عام 194 ه� . 
بال�شعب  امتالء  البحار  اأكرث  االأحمر فهو  البحر  اأما  املتو�شط  البحر  ي�شتخرج من  املرجان  اأن  تعلم  • هل 

املرجانية و يوجد من املرجان ثالثة اأنواع هي االأحمر و االأ�شود و االأ�شفر.
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الكمون وال�سرطان 
اأو�����ش����ح����ت ال�����دك�����ت�����ورة ره�����ام 
التغذية  اأخ�شائية  م�شلماين، 
اأن  العالجية، جامعة القاهرة، 
ال��ك��م��ون ي��ح��ت��وي ع��ل��ى العديد 
للج�شم،  الهامة  العنا�شر  من 
ي�شاعد  ال���ذي  احل��دي��د،  ومنها 
على عملية اله�شم ب�شكل اآمن، 

واأي�شا يحتوى على م�شادات لالأك�شدة التي تقيك من االإ�شابة بال�شرطان، 
وي�شاعد مر�شى الكلى على جتنب ال�شعور ب��االأمل، واأي�شا له دور فعال يف 

التخل�س من الوزن الزائد. 
من  للتخل�س  الكمون  تناول  ط��رق  العالجية،  التغذية  اأخ�شائية  وتقدم 
بعد  الكمون  من  �شغرية  ملعقة  تناول  ميكنك  اأن��ه  ومنها،  ال��زائ��د  ال��وزن 
واأي�شا  الوجبة  يف  املتواجدة  ال��ده��ون  من  يخل�شك  فهذا  الطعام،  تناول 
ملعقة  رب��ع  ب�شر  م��ع  الكمون  م��ن  ملعقة  و���ش��ع  ميكنك  ج�شمك.   ينظف 
من الزجنبيل الطازج وملعقة من القرفة، وتناول هذا اخلليط يوميا يف 

ال�شباح على الريق وقبل النوم.

ك�شفت درا�شة جديدة اأن ممار�شة التمارين الهوائية 
االإ�شابة  متنع  البطن  متارين  واأي�شا  ال�شغط  مثل 
مثل  )االأيروبك�س(  متارين  اأكرث  ال�شرطان  مبر�س 
الرك�س، اإذ اأكد الباحثون، بعد درا�شة اأكرث من 80 
األف حالة يف اململكة املتحدة، اأن هذه التدريبات تقّلل 

من خطر املوت مبر�س ال�شرطان.
ولفتت الدرا�شة اإىل اأن االأ�شخا�س الذين ي�شتخدمون 
الوفاة  ن�شبة خطر  التمارين تقل لديهم  االأوزان يف 
تقريبية  بن�شبة  اأي  ال��رب��ع  اإىل  ال�����ش��رط��ان  مب��ر���س 
على  تاأثري  اأي  لها  فلي�س  االأيروبك�س  اأما   ،31%

احلد من املر�س.
االأ�شتاذ  �شتاماتاكي�س،  اإمي��ان��وي��ل  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
"تو�شح  امل�����ش��ارك يف ال��درا���ش��ة يف ج��ام��ع��ة ���ش��ي��دين: 

الدرا�شة اأن ممار�شة التمارين الهوائية باالأوزان تعزز 
والنتائج  لل�شحة،  مهمة  وه��ي  الع�شالت،  ق��وة  م��ن 
االأ�شباب  ب��ني  العالقات  تعك�س  اإليها  تو�شلنا  التي 
واالأثر، ورمبا تكون اأكرث حيوية عندما يعلق االأمر 

بخف�س خطر مر�س ال�شرطان".
 American" وي�شتند البحث الذي ن�شر يف جملة
اإىل عينة   ،"Journal of Epidemiology
�شكانية ماأخوذة من درا�شة ملوؤ�ش�شة ال�شحة للدرا�شات 
اال�شتق�شائية لربيطانيا واأ�شكتلندا، و�شجل الوفيات 
وهي  الربيطانية،  ال�شحة  ل���وزارة  التابع  امل��رك��زي 
والتي  املختلفة  الوفيات  نتائج  ملقارنة  درا���ش��ة  اأك��رب 

كان اأ�شحابها ممار�شني للريا�شة.
وم��ن امل��ع��روف اأن مت��اري��ن ال��ق��وة ت��ع��زز م��ن حت�شني 

وظائف اجل�شم خا�شة مع تقدم ال�شن، ولكن اآثارها 
على الوفيات مل تبحث بعد.

متارين  مبمار�شة  العاملية  ال�شحة  منظمة  وتو�شي 
الع�شالت على االأقل مرتني اأ�شبوعيا، بجانب 150 
دق��ي��ق��ة م��ن ال��ت��م��اري��ن ال��ه��وائ��ي��ة، وب��ال��ت��ايل خل�شت 
ل��ل��ح��د من  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة  اأف�����ش��ل  اأن  اإىل  ال��درا���ش��ة 
نوعي  وممار�شة  املنظمة،  تو�شيات  اتباع  هو  الوفاة 

التمارين.
واأ�شاف �شتاماتكي�س "ر�شالتنا حتى االآن هي �شرورة 
الريا�شية،  ال��ت��م��اري��ن  اأن����واع  وال��ت��و���ش��ع يف  ال��ت��ح��رك 
فنحن ن�شّجع على منط احلياة ال�شحية على املدى 
ال��ن��ا���س متار�س  اأن  ال��ط��وي��ل، ف��م��ن اجل��ي��د م��ع��رف��ة 

الريا�شة حتى يف املنزل".

التمارين اله�ائية تقّلل ِمن خطر امل�ت مبر�س ال�سرطان

مت�سابقات لنيل لقب ملكة جمال العامل مع كيو�سي كيمورا رئي�ض �سل�سلة مطاعم ال�سو�سي واأمامه �سمكة تونة 
زرقاء الزعانف يبلغ وزنها 250 كيلوغراما يف مطعمه الرئي�سي يف طوكيو. )ا ف ب(

ح�شر الثعلب اإىل مكان مبيت اخلراف واخذ يدور حول املكان حتى ملحه اخلروف الكبري ف�شرخ فيه وقال 
الثعلب على خلفيته وقال متلعثما حزينا  الثعلب اغرب عن وجهي واال نطحتك.. فجل�س  ايها  ماذا تريد 
فانا مري�س جدا وال  الفول  بع�س  او حتى  بع�س احل�شائ�س  او  بع�س احلبوب  اطلب منك قر�شا  .. جئت 
الطعام  توفري  ا�شتطاعتي  لعدم  فرة  منذ  البيت  تركت  واأمهم  البيت  يف  بيكون  واوالدي  ال�شيد  ا�شتطيع 
لهم .. ارجوك اقر�شني بع�س ما يوؤكل و�شاأكون �شاكرا لك واعدك باأين �شاأح�شر بنف�شي واطفايل اإىل هنا 
العيده لك.. نظر اخلروف اليه وقال له اذن انتظر هنا و�شاأذهب واح�شر لكك بع�س الفول.. فقال الثعلب 
ال تتعب نف�شك ا�شتطيع ان ادخل معك واحمل الفول بنف�شي فقال اخلروف وهو يراجع بظهره للخلف: 
ال انتظر �شاعود حاال ثم دخل اخلروف اإىل بيته وخرج مرة اخرى ومعه عددا ال با�س به من اخلراف التفوا 
حول الثعلب فجاأة وقال اخلروف الكبري للثعلب: كاذب النك ال تاأكل احل�شائ�س والفول واحلبوب لقد اتيت 
لتاأكل حلم اخلراف ايها الثعلب املاكر وها انا اجمع لك اخلراف لتختار منها ما يوؤكل فرد الثعلب مرتعبا 
خائفا ال ا�شكرك لقد توقفت عن اكل اللحوم منذ فرة وا�شبحت نباتيا لذلك �شاأن�شرف يف احلال، فقال 
اخلروف اذن لقد ا�شبحت نباتيا ول�شت يف حاجة اإىل ا�شنانك القوية وفجاأة نطحه اخلروف نطحه قوية يف 
فمه وتبعه خروفا اآخر ثم رف�شه رف�شة ال باأ�س بها ار�شلته بعيدا بدون ا�شنان فاأطلق �شاقيه للريح وهو يقول 

بالفعل لقد ا�شبحت نباتيا االآن .. ا�شكركم!. 


