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تقارب احلمل يزيد خطر اإ�صابة الأطفال بالتوحد 
من االأف�سل اأن يكرب االأطفال �سويا. جملة ت�سمعها املتزوجات ال �سيما 

من كبار ال�سن لتحفيزهن على االإجناب اأكرث وخالل فرتة ق�سرية.
غري اأن درا�سة حديثة اأجراها مركز ال�سيطرة على االأمرا�ض والوقاية 
مبجموعة  التقليدية  اجلملة  ه��ذه  �سحة  ك�سرت  اأت��الن��ت��ا  يف  منها 
اأن تقارب احلمل بفرتة ال تتجاوز �سنتني قد ينتج  اأواله��ا  خم��اوف، 
الدرا�سة  بالتوحد.  م�ساب  طفل  الإجن��اب   50% بن�سبة  خطر  عنه 
نف�سها اأكدت اأن فرتة 4 �سنوات اأو اأكرث بني احلمل واالآخر قد تكون 

يف اخلطورة نف�سها، وتوؤدي كذلك مل�ساكل يف اخل�سوبة.
ال�ستعادة  تقريباً  ون�سف  �سنة  امل��راأة لفرتة  الدرا�سة، حتتاج  وبح�سب 

املغذيات يف ج�سمها الالزمة للحمل واإجناب طفل ب�سحة جيدة.
بالتوحد،  356 طفاًل م�ساباً  الدرا�سة تعتمد على قاعدة معلومات 
و600 طفل م�ساب مب�سكالت منو، و524 طفاًل ب�سحة جيدة، مع 
اأن هناك خطراً  اإىل  النتائج  لتخل�ض  االأم��ه��ات،  اإجن��اب  تاريخ  تقييم 
كان  اأط��ول مما  وقتاً  ا�ستغراق احلمل  اأو  باحلمل  الت�سرع  يف  وا�سحاً 
اآخر  ا�سطراب  اأي  ولي�ض  بالتوحد  مبا�سرة  مت�سل  وكالها  م��ق��رراً. 

بح�سب القائمني على الدرا�سة.

ل تاأكل طعامًا مل�صه ذباب
ماذا لو اأن ذبابة حطت على �سحنك املعد لالأكل، هل يكون عليك اأن 

تزيحها جانباً وتتناول الطعام اأم ترمي به جانباً؟
الطبق مطلقاً، فخطر  ه��ذا  تاأكل من  اأال  ف��اإن عليك  االأم��ر  واق��ع  يف 
االأمرا�ض  من  الكثري  وحتمل  نتوقع،  مما  اأك��رب  احل�سرات  و  الذباب 

بخالف ما كان يعتقد �سابقا، بح�سب درا�سة حديثة.
ووجد الباحثون اأن ال�ساقني واالأجنحة يف الذباب تعّج باملئات من اأنواع 
اأن هبطت احل�سرات  خمتلفة من البكترييا، وغالباً ما التقطت بعد 

على الذبائح واملخلفات واملجاري.
االأر�ض،  الذباب مع  ب�سهولة عندما يتالم�ض  البكترييا  انتقال  ويتم 
الكائنات  بهذه  متتلئان  اللتني  ال�ساقني  ال�سيما  القذرة،  ال�سطوح  اأو 

احلية االأكرث ميكروبية.
يقول الباحثون اإن اأولئك الذين يتناولون الطعام بعد اأن يطاأه الذباب 
الذي يحمل البكترييا املحمولة جواً، يعر�سون اأنف�سهم خلطر العديد 
من االأمرا�ض امللتقطة. وقد ظل العلماء ي�ستبهون منذ فرتة طويلة 
باأن الذباب يلعب دوراً يف حمل وانت�سار االأمرا�ض، الأنه يوجد حولنا يف 
كل مكان تقريباً. وقام الفريق املكون من الباحثني من جامعة والية 
واجلامعة  �سنغافورة  يف  التكنولوجية  نانيانغ  وجامعة  بن�سلفانيا، 
االحتادية يف ريو دي جانريو، بدرا�سة 116 نوعاً من اأ�سناف الذباب 

من ثالث قارات خمتلفة.

ل�سالمة �أطفالكم
دقيقة فقط على الأجهزة الإلكرتونية  90

ك�سفت درا�سة جديدة اإىل اأن االأطفال الذين مي�سون فرتات طويلة يف 
ا�ستخدام التكنولوجيا هم اأكرث عر�سة للبدانة.

وبح�سب �سحيفة االندبندنت وجدت جمموعة من اأخ�سائيي �سحة 
االأطفال  لدى  ال�سمنة  م�ستويات  ارتفاع  بني  وثيقة  عالقة  االأطفال 

والتعر�ض املتكرر لو�سائل التوا�سل االجتماعي.
االآباء  الباحثون  ي��دع��و  اإل��ي��ه��ا،  التو�سل  مت  ال��ت��ي  النتائج  ���س��وء  ويف 
اأم��ام �سا�سات  اإج��راءات للحد من وقت اجللو�ض  اإىل اتخاذ  واالأمهات 
 90 اإىل   ،screentime"�ب ي�سمى  ما  اأو  االإلكرتونية  االأج��ه��زة 

دقيقة يوميا.
على  "يجب  للبحث:  الرئي�ض  املوؤلف  هادجيباناي�ض،  اآدم��و���ض  وق��ال 
اأول���ي���اء االأم����ور احل���د م��ن م�����س��اه��دة ال��ت��ل��ف��زي��ون وا���س��ت��خ��دام اأجهزة 
1.5 �ساعة يف اليوم، وفقط  الكمبيوتر واالأجهزة املماثلة الأكرث من 

اإذا كان الطفل يتجاوز 4 �سنوات من العمر.
و�سدد الباحثون على �سرورة اأال يتجاوز متو�سط الوقت الذي يق�سيه 
�ساعة  ذل��ك،  غري  واإىل  الكمبيوتر  اأو  التلفزيون  م�ساهدة  يف  الطفل 

واحدة يف اليوم.
ووجد الباحثون اأي�سا اأن متابعة و�سائل االإعالم يف وقت متاأخر من 
اأم��ام النوم لدى ال�سباب، مما قد  اأن ت�سكل عائقا كبريا  الليل ميكن 

يعر�سهم خلطر االإ�سابة بال�سمنة ب�سكل اأكرب.
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ارتفاع م�صتويات الأوزون يف ال�صني يزيد من معدلت الوفاة 
بات تلوث الهواء باالأوزون يف مدن ال�سني ي�سكل خطرا كبريا على ال�سحة 
وترتبت عليه زيادة يف اأعداد الوفيات بني ال�سكان نتيجة اجللطات الدماغية 
الباحثني  القلب، وذلك وفقا لدرا�سة جديدة قام بها فريق من  واأمرا�ض 
ال�سينيني. وبح�سب البحث املن�سور يف دورية اآفاق ال�سحة البيئية، اأظهرت 
اإىل   2013 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  �سينية  272 مدينة  م��ن  بيانات جمعت 
املدى  على  ل��الأوزون  املتزايد  التعر�ض  بني  تربط  قوية"  "اأدلة   2015
الق�سري وزيادة الوفيات نتيجة اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية وكذلك 
اأي�سا  واملعروف  االأر���ض،  �سطح  عند  االأوزون  وينتج  الدماغية.  اجللطات 
واأك�سيد  ال�سم�ض  �سوء  بني  التفاعل  عن  ال�سوئي،  الكيميائي  بال�سباب 
النيرتوجني وكميات هائلة من مركبات ع�سوية متطايرة ال ميكن التحكم 

فيها تنتج عن حرق الوقود االأحفوري اأو اإنتاج مواد كيماوية.
وت�سن ال�سني حربا على التلوث للت�سدي لالأ�سرار البيئية التي نتجت عن 
اأربعة عقود. ولكن الرتكيز االأكرب كان  منو اقت�سادي هائل بداأ منذ نحو 
 )2.5 )ب��ي.اإم  با�سم  املعروفة  ال�سغر  املتناهية  ال��ذرات  على خف�ض تركيز 
خا�سة يف ف�سل ال�ستاء. وقال كان هايدوجن مدير ق�سم ال�سحة العامة يف 
2.5( تتحمل حاليا  اأن ذرات )ب���ي.اإم  اإن��ه رغ��م  ف��ودان يف �سنغهاي  جامعة 
القدر االأكرب من امل�سوؤولية عن اأمرا�ض ال�سني ب�سفة عامة، يلعب االأوزون 

نف�ض الدور بنف�ض امل�ستوى يف مناطق مثل دلتا نهر بريل.
القليلة  ال�سنوات  يف  االأوزون  "زاد  الدرا�سة  يف  �سارك  ال��ذي  ك��ان  واأ���س��اف 
 30 بنحو   2.5 ب���ي.اإم  ذرات  انخف�ست  املقابل  ويف  ال�سني...  يف  املا�سية 
باملئة يف ال�سنوات اخلم�ض االأخرية". وقال لوري ميليفريتا ع�سو منظمة 
جرينبي�ض )ال�سالم االأخ�سر( الداعية للحفاظ على البيئة واملقيم يف بكني 
اإن ارتفاع االأوزون نتج جزئيا عن جناح ال�سني يف خف�ض ذرات )بي.اإم 2.5( 
وهو ما زاد من كمية اأ�سعة ال�سم�ض، لكنه اأ�ساف اأن بكني تاأخرت فيما يخ�ض 

التعامل مع اأك�سيد النيرتوجني واملركبات الع�سوية املتطايرة.

جوجل ترف�ض تغيري 
اأ�صلوب ترتيب املواقع 

الإلكرتونية 
ام�ض  الرو�سية  االت�����س��االت  هيئة  قالت 
باأن  اأبلغتها  ج��وج��ل  �سركة  اإن  االث��ن��ني 
حم������رك ال���ب���ح���ث ال���ع���م���الق ل����ن يغري 
ط���ري���ق���ت���ه يف اإع����������ادة ت���رت���ي���ب امل����واق����ع 

االإلكرتونية الفردية.
موقعها  على  االت�����س��االت  هيئة  وذك���رت 
االإل��ك��رتوين اإن ج��وج��ل ك��ان��ت ت��رد على 
ط��ل��ب م���ن ال��ه��ي��ئ��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق بقناة 
االإعالمية  �سبوتنيك  و�سبكة  )اآر.ت����ي( 

الرو�سيتني.
ع��ل��ى ط��ل��ب للح�سول  ت���رد ج��وج��ل  ومل 

على تعليق.
التنفيذي  امل��دي��ر  �سميت  اإي��ري��ك  وق���ال 
ل�����س��رك��ة األ��ف��اب��ي��ت، ال��ت��ي مت��ل��ك حمرك 
هذا  دويل  منتدى  يف  العمالق،  البحث 
ال�سهر ردا على �سوؤال عن ظهور مقاالت 
ال�سركة  اإن  ج��وج��ل  ع��ل��ى  ل�����س��ب��وت��ن��ي��ك 
تعمل على اأن تقلل ظهور هذا النوع من 

املواقع" بدال من �سطبه.

اأغرب 5 خمالفات 
يف العامل

قد  التي  املخالفات  بع�ض  هناك 
بلدك  ع���ادي���ة يف  ت���ك���ون الأف���ع���ال 
اأكرث تعقيدا يف بع�ض  لكنها تعد 
ال���دول االأخ����رى، ول��ك��ن ه��ن��اك 5 
غ��راب��ة يف  االأك���رث  تعد  خمالفات 

العامل.

�لتلفاز �سريبة   .1
ت���ف���ر����ض ف��ن��ل��ن��دا ���س��ري��ب��ة على 
الفنلنديون  وي���دف���ع  ال���ت���ل���ف���از، 
تلفازا  امتلكوا  ح��ال  يف  �سريبته 
امتالكه  ع�����دم  ح�����ال  يف  وح���ت���ى 

اأي�سا.

�لد�خلية �ملالب�س   .2
من غري القانوين يف تايالند اأن 
ت��خ��رج م��ن م��ن��زل��ك دون ارت����داء 
مالب�ض داخلية، ويعاقب القانون 
بدفع  امل���خ���ال���ف���ني  ال���ت���اي���ل���ن���دي 

غرامة.

�ل�سوكوالتة تناول   .3
القرن  م���ن  ق���ان���ون  ه���ن���اك  ك����ان 
مينع  بريطانيا  يف  ع�سر  التا�سع 
يف  ال�سوكوالتة  تناول  امل��راأة  على 
األغي  لكنه  ال��ع��ام��ة،  امل��وا���س��الت 

فيما بعد.

4. حقوق �لكالب
غرامة  عليك  تفر�ض  اأن  ميكن 
ال�سجن،  ل��ع��ق��وب��ة  ت��ت��ع��ر���ض  واأن 
قبيحة  تعبريات  بعمل  قمت  اإذا 
والي����ة  يف  ل���ل���ك���الب  ع���اب�������س���ة  اأو 

اأوكالهوما االأمريكية.

�لعلكة م�سغ   .5
قد  ���س��ن��غ��اف��ورة  ال��ع��ل��ك��ة يف  م�سغ 
يت�سبب يف �سجنك، فهناك قانون 
يحظر م�سغ العلكة ب�سكل �سارم 
 ،1992 ع����ام  م��ن��ذ  ال����دول����ة  يف 
ا�سترياد  ح��ظ��ر  ه���ن���اك  اأن  ك��م��ا 
التي  ال���وح���ي���دة  ل���ه���ا، واحل����ال����ة 
هي  العلكة  مب�سغ  فيها  ي�سمح 
ميكنك  وال��ت��ي  النيكوتني،  علكة 
احل�سول عليها من خالل و�سفة 

الطبيب.
هناك غرامة 500 دوالر يف حالة 
ب�سقها يف ال�سوارع، ويرجع �سبب 
تتكبدها  التي  التكاليف  يف  ذل��ك 
اآث��ار العلكة من  احلكومة الإزال��ة 

ال�سوارع.

ا�صتهالك هذه الن�صبة من 
زيت ال�صمك هام خالل احلمل

املاكوالت  ت��ن��اول  اأن  ج��دي��دة  درا���س��ة  اأثبتت 
البحرية الغنية ب� زيت ال�سمك اأثناء احلمل 
االإ�سابة  جتنب  على  االأط��ف��ال  ُي�ساعد  ق��د 

مبر�ض الربو.
امل���ن�������س���ورة يف جملة  ال����درا�����س����ة  وب��ح�����س��ب 
اأن  ميكن  ال�سريرية،  وامل��ن��اع��ة  احل�سا�سية 
ي�����س��اع��د زي���ت ال�����س��م��ك اأث���ن���اء احل��م��ل على 
ب��ن��اء ال���دف���اع���ات امل��ن��اع��ي��ة ل��الط��ف��ال �سد 
الن�ساء  معظم  اأن  الباحثون  ووج��د  الربو. 
اأثناء  االأ�سماك  من  يكفي  ما  ي�ستهلكن  ال 

احلمل.
بحاجة  االأط��ب��اء  اأن  الدرا�سة  موؤلفو  وق��ال 
و�سع  ع��ن��د  االع���ت���ب���ار  يف  ذل����ك  اأخ�����ذ  اإىل 
تو�سيات قائمة على االأدلة لرعاية ما قبل 

الوالدة للن�ساء احلوامل.

الغذاء  اإدارة  تو�سية  اإىل  الدرا�سة  وت�سري 
كمية  ب�ساأن  البيئة  ووكالة حماية  وال��دواء 
الن�ساء  ت�ستهلكها  اأن  يجب  التي  االأ�سماك 

احلوامل.
ثمانية  “ا�ستهالك  ب���  املنظمتان  واأو���س��ت 

 226.8( اأوق���ي���ة   12 اإىل 
ج����رام(   340.19  :

م������ن االأ������س�����م�����اك 
منخف�سة الزئبق 

يف االأ�سبوع خالل 
اأي  احلمل”  ف����رتة 

ح�س�ض  ما يعادل 2 – 3 
م��ن االأ���س��م��اك يف االأ����س���ب���وع. واأك���د 

فوائد  على  الدرا�سة  خ��الل  من  الباحثون 
تناول االأ�سماك خالل احلمل.

هل تدخني ال�ساي االأخ�سر �سحي مثل �سربه؟
االإق����الع ع��ن ال��ت��دخ��ني لي�ض ���س��ه��اًل، وه��و م��ا دف��ع ب�سركة 
اأمريكية البتكار �سجائر حم�سوة بال�ساي االأخ�سر مل�ساعدة 
تدخني  ه��ل  لكن  التبغ.  تدخني  ع��ن  االإق���الع  يف  املدخنني 

ال�ساي االأخ�سر مفيد ك�سربه؟
من  خالية  �سجائر  االأ����س���واق  يف  اأم��ري��ك��ي��ة  �سركة  ط��رح��ت 
ال��ن��ي��ك��وت��ني حت��ت��وي ع��ل��ى ال�����س��اي االأخ�����س��ر ف��ق��ط، وذلك 
مل�ساعدة املدخنني يف االإقالع عن التدخني، ولكن هل هذه 

ال�سجائر مفيدة حقاً؟
ويلجاأون  لل�سحة،  االأخ�سر  ال�ساي  بفوائد  الكثريون  يثق 
ال�ستخدامه يف العالج. واأظهر كثري من الدرا�سات دوره يف 
عالج عدد من االأمرا�ض، الحتوائه على مواد مفيدة مثل 

.C فيتامني
ووفقاً للباحثني، فاإن �سرب ال�ساي االأخ�سر ب�سكل منتظم 
باالإ�سافة  الدماغية،  ال�سكتة  ي�ساعد على احلد من خطر 
مادة  بف�سل  الغذاء  من  الدهون  امت�سا�ض  مينع  اأن��ه  اإىل 
اأن  ال��درا���س��ات  واأظ��ه��رت  بال�سابونني.  امل��ع��روف��ة  العف�ض، 
 ،)EGCG( اأو  يبيغاللوكاتي�سني3--غاالتي،  م��رك��ب 
املوجود يف ال�ساي االأخ�سر يقوي ع�سلة القلب ويحول دون 

حدوث عدم انتظام �سربات القلب.
ولل�ساي االأخ�سر فوائد كثرية يف اال�ستخدامات اخلارجية 
م�ستح�سرات  م���ن  ال��ع��دي��د  ت��رك��ي��ب  يف  ي��دخ��ل  اإذ  اأي�������س���اً، 
على  حت��ت��وي  االأخ�����س��ر  ال�����س��اي  اأوراق  اأن  ذل���ك  التجميل، 
وجتدده  اجل��ل��د  حماية  على  ت�ساعد  ل��الأك�����س��دة  م�����س��ادات 

بانتظام.
دفعت  االأخ�سر  ال�ساي  املعروفة عن  احل�سنة  ال�سمعة  هذه 
النيكوتني،  من  خالية  �سجائر  ابتكار  اإىل  اأمريكية  �سركة 
فيلت"  "دي  ل�سحيفة  االإل��ك��رتوين  املوقع  اأورد  ما  بح�سب 
االأملانية. هذه ال�سجائر م�سنوعة من ال�ساي االأخ�سر فقط 
اإدمانهم  على  التغلب  يف  املدخنني  م�ساعدة  اإىل  وت��ه��دف 

للنيكوتني. ولكن هل ت�ساعد هذه ال�سجائر اخل�سراء فعاًل 
على االإقالع عن التدخني؟

�لنيكوتني يحفز حترير �لدوبامني
يعتقد خرباء االإدمان اأن هذه ال�سجائر ال ميكن اأن ت�ساعد 
م���ن ي��رغ��ب��ون يف االإق�����الع ع���ن ال��ت��دخ��ني، وال�����س��ب��ب مادة 
بجزيئات  وترتبط  التبغ،  دخان  تتكون يف  التي  النيكوتني، 
القطران عند دخولها اجل�سم عن طريق الرئتني. وبذلك 
الدماغ.  اإىل  وم��ن��ه  ال����دم  جم���رى  اإىل  ال��ن��ي��ك��وت��ني  ي�����س��ل 
وهي  ال��دوب��ام��ني،  م���ادة  اإط���الق  على  النيكوتني  وي�ساعد 
بال�سعادة  االإح�سا�ض  عن  م�سوؤول  ع�سبي  ناقل  عن  عبارة 

والفرح واالإثارة.
اإ�سافة اإىل ذلك، يتم اإفراز هرمون النوراأدرينالني امل�سوؤول 
زيادة  على  يعمل  الأن��ه  واحليوية،  بالن�ساط  االإح�سا�ض  عن 
وللنيكوتني  الدموية.  االأوع��ي��ة  وانقبا�ض  القلب  نب�سات 
اأي�ساً تاأثري م�سابه للمخدرات، فبعد تناوله يختفي تاأثريه، 
لي�سبح اجل�سم بحاجة جلرعة اآخرى منه لل�سعور باالإثارة 

مرة اأخرى.
هذا كله يعني اأن �سجائر ال�ساي االأخ�سر وحدها ال ت�ساعد 
يف االإق�����الع ع��ن ال��ت��دخ��ني، ول���ذا ي��و���س��ي خ���رباء االإدم����ان 
با�ستخدام ل�سقات لتعوي�ض النيكوتني وااللتحاق بدورات 
للم�ساعدة على االإقالع عن التدخني. ووفقاً للدرا�سات، فاإن 

هذه اخلطوات هي اأف�سل و�سيلة لالإقالع عن التدخني.

طرق طبيعية للتخل�س من �نتفاخ �لبطن 
انتفاخ البطن اأو املعدة هي واحدة من حاالت متدد الغازات 
البطن  انتفاخ  املعدة واالأم��ع��اء، ومن عالمات  الهواء يف  اأو 
يكون  وق��د  الاإرادي،  اأو  اإرادي  ب�سكل  ���س��واًء  ال��غ��ازات  خ��روج 

ظهور الريح فى �سورة جت�سوؤ.
االإ�سراع يف تناول الطعام يت�سبب بابتالع الهواء اأثناء امل�سغ 

باالنتفاخ.  االإ�سابة  زيادة احتمال  يت�سبب يف  واله�سم مما 
وال ي��ع��ت��رب ان��ت��ف��اخ امل��ع��دة م��ر���س��اً ب��ح��د ذات����ه ول��ك��ن ميكن 
نظام  باإتباع  عليها  التغلب  ميكن  عار�سة  حالة  ت�سنيفه 

حمدد وتغيري العادات الغذائية.
من  وغ���ريه���ا   "3 "اأوميجا  اأن  ال��ت��غ��ذي��ة  خ�����رباء  ي���وؤك���د 
بكترييا  تنوع  على  حتافظ  اأن  ميكن  االأمينية،  االأحما�ض 
االأمعاء، التي تعد مبثابة اأ�سا�ض ال�سحة العامة لالإن�سان. 
ووجد الباحثون اأن تناول االأطعمة التي حتتوي على هذه 
االأمعاء  بكترييا  اأع���داد  وزي���ادة  بتنوع  مرتبط  االأح��م��ا���ض، 

النافعة التي تقاوم االأمرا�ض.
ت�سري الدرا�سات اإىل اأن االأطعمة التي حتتوي على االأحما�ض 
الدهنية املعروفة با�سم "اأوميجا 3"، كاالأ�سماك واملك�سرات 

والثوم، حتافظ على �سحة االأمعاء واجلهاز اله�سمي.
وعلى  االنتفاخ  ح��دوث  على  اأي�سا  ت�ساعد  االأطعمة  بع�ض 
راأ����س���ه���ا اخل�������س���روات ال��ن��ي��ئ��ة وال��ب��ق��ول��ي��ات، وه��ن��ا يف�سل 
اال�ستعانة بال�سومر والكراوية والنعنع واليان�سون والزعرت 
تناول  بعد  ال�سيما  اله�سم  عملية  تنظم  طبيعية  ك��م��واد 
االأكل  بعد  الريحان  من  عودين  تناول  اأن  كما  البقوليات. 
ي�ساعد اأي�سا يف جتنب االنتفاخ اإذ اأن الزيوت العطرية التي 

يحتويها تهدئ البطن وتقلل من التقل�سات.
اأي�سا  ت�ساعد  منتظم  ب�سكل  الريا�سة  وممار�سة  احل��رك��ة 
الوقت،  امل�سي لبع�ض  اأن  اأي �سوء لله�سم، كما  على جتنب 
اأ�سرع  ال�ساخن على البطن، من  املاء  ثم و�سع زجاجة من 
و�سائل عالج االنتفاخ. وي�ساعد �سرب لرتين من املاء يوميا 

على حت�سني عملية اله�سم.
الغازية على اجل�سم.  امل�سروبات  تاأثري  يحذر اخلرباء من 
مثل  ت�سبب  ي�ساهم يف  الطعام  تناول  اأثناء  يف  امل��اء  فتجرع 
هذه احلالة واالأمر �سواء مع �سرب امل�سروبات الغازية اأثناء 
ن�سبة  �ستزيد  احل��االت  كل  يف  بعده  اأو  قبله  الطعام  تناول 

الغازات يف اجل�سد. 

تناول ال�صاي ي�صاعدك على تخفي�ض وزنك !

يف  فو�ئده  �إىل  فباالإ�سافة  �لعامل.  يف  ��ستهالكًا  �الأكرث  �مل�سروبات  ر�أ�س  على  �ل�ساي  ياأتي 
تقوية جهاز �ملناعة، �أكدت جمموعة من �لتجارب �أن �سرب �ل�ساي ي�ساعد �أي�سًا على �لتخل�س 

من �لدهون وفقد�ن �لوزن. كيف ذلك؟
عرف �ل�ساي بفو�ئده �ملختلفة منذ �لقدم ما جعله يف �لكثري من �لثقافات �أحد �أف�سل �لطرق 

للتخل�س من �لكثري من �الأمر��س كنزالت �لربد و�أمر��س �لربو وغريها من �الأمر��س.
وموؤخرً� �أثبتت �لكثري من �لتجارب �أن �ل�ساي ي�ساعد على خف�س �ل�سعر�ت �حلر�رية 
وبالتايل فقد�ن �لوزن. ويتم ذلك من خالل تعزيزه لعملية حرق �لدهون. لكن كيف 

ومتى يجب �سربه؟.
بطبيعة �حلال �أول خطوة هي �ختيار �لنوع �ملنا�سب من �ل�ساي �لذي يحرق 

�لدهون. فلي�س كل �أنو�ع �ل�ساي تقوم بحرق �ل�سعر�ت �حلر�رية. ومن بني 
�أنو�ع �ل�ساي �ملنا�سبة خلف�س �لوزن هي �ل�ساي �الأ�سود و�الأخ�سر، �أو �ل�ساي 
�ل�سيني �الأ�سود. فهذه �الأنو�ع من �ل�ساي حتتوي على �لكافيني �لذي يدعم 

عملية �لتمثيل �لغذ�ئي، نقاًل عن �ملوقع �الأملاين �إن �ستايل.
وبالن�سبة للذين يعتقدون �أن �لقهوة كفيلة بدعم عميلة �لتمثيل �لغذ�ئي 

ال  �إ�سافية  خ�سائ�س  لديه  �ل�ساي  �أن  يعرفو�  �أن  عليهم  �لكوفايني،  بف�سل 
م�ساد�ت  على  يحتويان  مثاًل  و�الأخ�سر  �الأ�سود  فال�ساي  �لقهوة.  عليها  تتوفر 

على  �إيجابي  تاأثري  لها  و�لتي  بوليفينول،  �أو  فالفونويد  ت�سمى  �لتي  �الأك�سدة 
ج�سم �الإن�سان. وتن�سط هذه �مل�ساد�ت عندما تتز�يد ن�سبة �لدهون يف �جل�سم.

ليباز  �أنزمي  �إنتاج  من  يحد  و�الأخ�سر  �الأ�سود  �ل�ساي  �أن  �لتجارب  �أظهرت  وقد 
ينبغي  وباملنا�سبة،  �ستايل.  �إن  موقع  ي�سيف  �لدهون،  حتلل  يف  يفيد  �لذي 
فقط،  �لظهر  بع�س  �لر�بعة  �ل�ساعة  وحتى  �ل�سباح  من  �ل�ساي  �سرب  عليك 

الأن �لكافيني ميكن �أن ي�سبب لك بعد ذلك �لوقت ��سطر�بات يف �لنوم.
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�ش�ؤون حملية

نظمتها وز�رة �لدولة ل�سوؤون �ملجل�س �لوطني بالتعاون مع جامعة �الإمار�ت 

الدورة ال�صاد�صة ملنتدى الوعي ال�صيا�صي لطلبة اجلامعات تبحث دور املجل�ض 
الوطني الحتادي يف تعزيز املكانة الدبلوما�صية لدولة الإمارات اإقليميًا وعامليًا 
عبد �لرحمن �لعوي�س: �ملنتدى ركيزة رئي�سة يف ت�سكيل وعي �سيا�سي م�ستنري يوؤدي �إىل م�ساركة �سيا�سية فاعلة د�خل �ملجتمع �الإمار�تي

برعاية وح�سور �سامل بن ركا�س

جمموعة  م�صت�صفيات "اأن اأم �صي" يف العني  حتتفل باليوم الوطني الـ 46

بح�سور �ملدير �لعام وروؤ�ساء �لقطاعات

الرتاث يفر�ض تواجده فى احتفالت بلدية مدينة العني بالعيد الوطنى

•• العني - الفجر

 بحثت الدورة ال�ساد�سة ملنتدى "بناء الوعي ال�سيا�سي 
حتت  اأم�ض  اأعمالها  انطلقت  اجلامعات" التي  لطلبة 
عنوان "الدبلوما�سية الربملانية االإماراتية" وتنظمها 
امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي االحت����ادي  ل�����س��وؤون  ال���دول���ة  وزارة 
دور  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  جامعة  مع  بالتعاون 
املجل�ض الوطني االحتادي يف تعزيز املكانة الدبلوما�سية 
لدولة االإمارات اإقليمياً وعاملياً ودعم اأهداف ال�سيا�سية 

اخلارجية االإماراتية.
وق���ال م��ع��ايل ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ع��وي�����ض وزي���ر ال�سحة 
ووقاية املجتمع وزير الدولة ل�سوؤون املجل�ض الوطني 
االحتادي يف كلمته التي األقاها  نيابة عنه �سعادة طارق 
هالل لوتاه وكيل وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�ض الوطني 
االحتادي مبنا�سبة افتتاح اأعمال املنتدى:  مع انطالق 
جديدة  مرحلة  على  نقف  فاإننا  اليوم  املنتدى  اأعمال 
اجلامعات،  لطلبة  ال�سيا�سي  ال��وع��ي  بناء  تعزيز  م��ن 
وعي  ت�سكيل  يف  رئي�سة  ركيزة  املنتدى  معها  ولي�سبح 
فاعلة  �سيا�سية  م�ساركة  اإىل  ي��وؤدي  م�ستنري  �سيا�سي 
داخ����ل امل��ج��ت��م��ع االإم����ارات����ي، وذل����ك م��ن خ���الل زي���ادة 
خرباتهم  وتنمية  ال��وط��ن  بق�سايا  ال�����س��ب��اب  اه��ت��م��ام 
يف  ال�سيا�سي  التمكني  م�سرية  ي��دع��م  مب��ا  وق��درات��ه��م 

دولة االإمارات.
من  احلالية  ال���دورة  فعاليات  تاأتي  معاليه:  واأ���س��اف 
رئي�ض  ال�سوء على حمور  لت�سلط  العام  لهذا  املنتدى 
ولتربز  االإم�����ارات،  دول���ة  يف  النيابي  العمل  يف  ورائ���د 
الوطني  املجل�ض  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الكبرية  االإجن����ازات 
االحت���ادي واأع�����س��اوؤه يف تعزيز مكانة دول��ة االإم���ارات 
مناق�سة  عرب  وذل��ك  والدولية،  االإقليمية  املحافل  يف 

مو�سوع الدبلوما�سية الربملانية االإماراتية.
م��ن حتقيق  االإم����ارات متكنت  دول���ة  اأن  معاليه  واأك���د 
االإجنازات التاريخية يف املحافل الدولية ومن �سناعة 
بناء  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  اأ�سبحت  التي  الناعمة  قوتها 
العامل،  دول  جميع  مع  وم�ستدامة  اإيجابية  عالقات 
وقال معاليه: هذه االإجنازات نفخر بها الأنها �سنعت 
ب���اأي���دي اأب���ن���اء االإم������ارات ال��ذي��ن ك��ان��وا ���س��ف��راء حمبة 
وت�سامح نقلوا ر�سالة االإمارات االإن�سانية اإىل كل مكان، 
عنوانه  وال�سالم  االإي��ج��اب��ي  للتعاون  غر�ساً  وغر�سوا 

العمل معاً لغد اأف�سل مل�ستقبل االإن�سانية. 
ال�سيا�سي  ال��وع��ي  تعزيز  م�ساألة  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
�سرورة توعوية وتعليمية وخطوة اإيجابية جداً �سمن 
املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  وع���ي  لتعزيز  واع����دة  م�����س��رية 
االإماراتي باأهمية العمل ال�سيا�سي والتنمية ال�سيا�سية 
وجتربة العمل الربملاين ومفاهيم امل�ساركة ال�سيا�سية 
ودورها يف التنمية وال�سيما بني فئة ال�سباب  ال�سريحة 
الدور  عاتقها  على  يقع  وال��ت��ي  جمتمع  اأي  يف  االأه���م 

االأكرب يف �سناعة م�ستقبل اأي جمتمع من املجتمعات.
ومن جهته قال �سعادة االأ�ستاذ الدكتور حممد البيلي 
انعقاد  "اإن  املتحدة:  العربية  االإم���ارات  جامعة  مدير 
منتدى بناء الوعي ال�سيا�سي لطلبة اجلامعات يف دورته 
ال�ساد�سة يف جامعة االمارات العربية املتحدة، اإمنا هو 
لطلبة  ال�سيا�سي  ال��وع��ي  تنمية  اأن  على  ق��وي  تاأكيد 
اجلامعات، وتعميق م�ساركتهم يف م�سرية املجتمع، هو 
مدخل مهم لال�ستقرار والرخاء والتنمية امل�ستدامة، 
اأطلقها �ساحب  التي  التمكني  ملرحلة  وهدفاً جوهرياً 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة 

اهلل". "حفظه 
واأ����س���اف: اإن ه���ذا امل��ن��ت��دى وال����ذي ي��دخ��ل ه���ذا العام 
دورته ال�ساد�سة ُيعترب ركيزة اأ�سا�سية ومهمة يف ت�سكيل 
ال��وع��ي ال�����س��ي��ا���س��ي ل���دى ال��ط��ل��ب��ة وت��ف��ع��ي��ل دوره����م يف 
والوالء  الوطنية  الهوية  وتعزيز  ال�سيا�سية،  امل�ساركة 
على  الر�سيدة  قيادتنا  عملت  وق��د  للوطن،  واالنتماء 
بناء االإن�سان ووفرت له كل املمكنات، قناعة منها باأن 
ال�سباب هم اأمل هذا الوطن وم�ستقبله، وحتى ُي�سهموا 
ويحافظوا  امل�ستقبل،  وا���س��ت�����س��راف  احل��ا���س��ر  ب��ن��اء  يف 
واأن  ال��وط��ن،  اأر����ض  على  حتققت  التي  املنجزات  على 
يكونوا مبدعني ومبتكرين وباحثني، واأن يعملوا على 
امل�ستويني  املرموقة على  االإم��ارات  دول��ة  تاأكيد مكانة 
االإقليمي والعاملي، متم�سكني يف ذلك مبا�سيهم الرثي 

ومفاخرين بحا�سرهم الزاخر باالإجنازات.
وبني اأن املنتدى ُيّعد ركيزة اأ�سا�سية ومهمة يف ت�سكيل 
وتعزيز الوعي ال�سيا�سي لدى الطلبة وتفعيل دورهم 
الذي  والكبري  الفاعل  ب��ال��دور  وتعريفهم  املجتمع  يف 
م�سرية  دع��م  االحت���ادي يف  الوطني  املجل�ض  ب��ه  ي��ق��وم 
العمل الوطني يف الدولة وتر�سيخ مكانة االإمارات على 

امل�ستوى الدويل من خالل الدبلوما�سية الربملانية.
الدكتور  تراأ�سها  التي  االأوىل  اجلل�سة  خالل  وحت��دث 
يف  ال�سيا�سية  العلوم  ق�سم  رئي�ض  ه��وي��دن  ب��ن  حممد 
جامعة االإمارات والتي حملت عنوان "البعد النظري 

لوتاه  م���رمي  ال���دك���ت���ورة  الربملانية"  ل��ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
بجامعة  ال�سيا�سية  العلوم  ق�سم  يف  امل�ساعد  االأ���س��ت��اذ 
الدبلوما�سية  ع���ن  ع��ام��ة  ن��ظ��رة  ل��ت��ق��دمي  االإم�������ارات 
املتالحقة  ال��دول��ي��ة  املتغيريات  اأن  م��وؤك��دة  الربملانية 
يف  الدبلوما�سية  م��ن  ج��دي��دة  اأ���س��ك��ال  ظهور  اإىل  اأدت 
الدبلوما�سية  ج��ان��ب  اإىل  اأن���ه  حيث  املعا�سر  ال��واق��ع 
للدولة  الر�سميون  املمثلون  بها  يقوم  التي  الر�سمية 
فهناك  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  خ��الل  من 
ما ي�سمى بالدبلوما�سية الربملاينة ن�سبة اإىل اأطرافها 
والتي  الوطنية  ال��ربمل��ان��ات  اأع�����س��اء  وه��م  االأ�سا�سيني 
اأ�سبحت اإحدى العالمات البارزة يف العالقات الدولية 
املعا�سرة ملا ت�سكله تلك الدبلوما�سية من قنوات تاأثري 

على الراأي العام الدويل.
كما تناولت لوتاه  املفهوم العام للدبلوما�سية الربملانية 
مف�سل  �سرح  تقدمي  مع  و�سورها،  ظهورها  واأ�سباب 
ظل  يف  الربملانية  للدبلوما�سية  الرئي�ض  ال��دور  ح��ول 
الدبلوما�سية  وم�ستقبل  املعا�سرة،  الدولية  العالقات 
ي�سهدها  التي  احلالية  املتغيريات  ظ��ل  يف  الربملانية 

العامل.
�ساملني  ب��ن  ح��م��د  االأوىل  اجلل�سة  خ���الل  حت���دث  ك��م��ا 
االأمانة  يف  الربملانية  ال�سعبة  اإدارة  مدير  ال�سويدي 
االإط����ار  ال��وط��ن��ي االحت�����ادي ح���ول  ال��ع��ام��ة للمجل�ض 
والذي  االإم��ارات��ي��ة  الربملانية  للدبلوما�سية  املوؤ�س�سي 
متار�ض  اأ�سبحت  ال��ي��وم  الوطنية  ال��ربمل��ان��ات  اأن  ب��ني 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��ربمل��ان��ي��ة يف اإط����ار ال�����س��واب��ط التي 
هذا  و�سمن   الداخلية،  ولوائحها  الد�ساتري  حتددها 
اأ�سبح ميار�ض  الوطني االحت��ادي  املجل�ض  ف��اإن  ال��دور 
وتعزيز  اخلارجية  الربملانية  عالقاته  تنمية  يف  دوره 
العامل  م�ستوى  على  االأخ��رى  الربملانات  مع  التعاون 
من اأجل االإ�سهام يف عملية ال�سالم والتعاون الدوليني 
ق�سايا  ع��ن  وال���دف���اع  ال��دول��ي��ة  الق�سايا  بع�ض  وح���ل 
على  املطروحة  الق�سايا  من  مواقفها  و�سرح  الدولة 
حمدد  موؤ�س�سي  اإط���ار  خ��الل  وم��ن  ال��دول��ي��ة  ال�ساحة 

والالئحة  االحت������ادي  ال��د���س��ت��ور  ن�����س��و���ض  مب���وج���ب 
الداخلية للمجل�ض الوطني االحتادي.

واآلية  االإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�سعبة  ع��ن  حت��دث  كما 
لل�سعبة  والالئحية  الد�ستورية  وال�سوابط  ت�سكيلها 
الوطني  امل��ج��ل�����ض  واأه���داف���ه���ا يف  ال��ربمل��ان��ي��ة وم��ه��ام��ا 

االحتادي.
البعد العملي للدبلوما�سية الربملانية االإماراتية

العملي  "البعد  عنوان  حملت  والتي  الثانية  اجلل�سة 
�سعادة  واأداره���ا  االإماراتية"  الربملانية  للدبلوما�سية 
ل�سوؤون  امل�ساعد  ال��وزارة  وكيل  الغفلي  �سعيد  الدكتور 
ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزارة  يف  االحت���ادي  الوطني  املجل�ض 
امل��ج��ل�����ض ال��وط��ن��ي االحت������ادي ف��ت��ح��دث ف��ي��ه��ا �سعادة 
اأحمد عبد الرحمن اجلرمن م�ساعد وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل لل�سوؤون القانونية حول العالقة بني 
لدولة  اخلارجية  وال�سيا�سة  الربملانية  الدبلوما�سية 
اأنه يف اإطار ممار�سة املجل�ض الوطني  االإم��ارات، مبيناً 
يف  مهماً  دوراً  الربملانية لعب  للدبلوما�سية  االحت��ادي 
الربملانات  مع  الوطنية  االإم���ارات  دول��ة  ق�سايا  اإث���ارة 
االأخرى على امل�ستويني االإقليمي والدويل والتي ياأتي 
يف مقدمتها ق�سية اجلزر االإماراتية الثالث اأبومو�سى 

وطنب الكربى وطنب ال�سغرى.
واأ�سار اإىل اأن املجل�ض الوطني االحت��ادي متكن خالل 
الربملانية  امل��ح��اف��ل  يف  والن�سطة  ال��ف��اع��ل��ة  م�ساركته 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة م���ن ك�����س��ب ال���دع���م الربملاين 
الداعي  االإماراتية  ال�سيا�سة اخلارجية  ملوقف  الدويل 
مبادئ  وف��ق  ال�سلمية  بالطرق  الق�سية  ه��ذه  حل  اإىل 
اإىل  اإ�سافة  ال�سرعية الدولية  القانون الدويل واأ�س�ض 
والدول  االإم��ارات  دول��ة  الثنائية بني  العالقات  تعزيز 

االأخرى.  
الوطني  املجل�ض  علي جا�سم ع�سو  �سعادة  كما حتدث 
االحتادي نائب رئي�ض االحتاد الربملاين الدويل ممثل 
التنفيذية لالحتاد، عن  اللجنة  العربية يف  املجموعة 
الربملاين  االحت���اد  يف  االحت���ادي  الوطني  املجل�ض  دور 
الربملانية  ال�سعبة  اأع�����س��اء  م�ساركة  واأه��م��ي��ة  ال���دويل 
واأثرها  الدويل  الربملاين  االإماراتية يف جلان االحتاد 
االحتاد  اأن  مبيناً  ال��ربمل��ان��ي��ة،  الدبلوما�سية  دع��م  يف 
ال���ربمل���اين ال����دويل ي��ع��د م��ن��رباً دول���ي���اً م��ه��م��اً لعر�ض 
ومناق�سة الق�سايا ال�سيا�سية خا�سة فيما يتعلق منها 
ب�سيانة ال�سلم واالأمن الدوليني والق�سايا االقت�سادية 

واالجتماعية التي تهم خمتلف ال�سعوب.
و�سهدت الدورة ال�ساد�سة من املنتدى ح�سوراً كبرياً من 
طلبة اجلامعات ويف مقدمتها طلبة جامعة االإمارات 
والتكنولوجيا  للعلوم  العني  وجامعة  املتحدة  العربية 
اأبوظبي،  وجامعة  عجمان  وجامعة  ال�سارقة  وجامعة 
اأكادميية  وطلبة  العليا،  التقنية  كليات  م��ن  وطلبة 

�سرطة دبي وطلبة اأكادميية �سرطة اأبوظبي.

•• العني - الفجر

" يف العني  اأم �سي  " اأن  نظمت جمموعة م�ست�سفيات  
 46 ال����  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة  احتفالية  ف��ع��ال��ي��ات 
ب��رع��اي��ة وح�����س��ور ال�����س��ي��خ ����س���امل حم��م��د ب���ن ركا�ض 
ح�سر  كما  ال�سابق،  الوطني  املجل�ض  ع�سو  العامري 
احلفل ال�سيخ حمد حممد بن ركا�ض العامري مدير 
ال�سيعري  وح�سن  ال��ع��ني،  يف  باحلافالت  النقل  اإدارة 
ممثل بلدية العني،  وحممد النيادي نائب مدير العمل 
والعمال، وعبداهلل الكعبي رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية 
�ستي  �سيار  والدكتورة  وال�سعادة،  لالإيجابية  االإم��ارات 
املدير الطبي للمجموعة، اإ�سافة اإىل م�ساركة عدد من 
كافة   املدعوين وموظفي  امل��دار���ض وجمع  من  ط��الب 

االق�سام الطبية واالإدارية. 
واألقى ال�سيخ �سامل بن ركا�ض كلمة باملنا�سبة  اأكد فيها 
اأن دولة االإمارات  مت�سي بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة " حفظه اهلل " 

اإىل االأمام من اأجل رفاهية املواطن واأمنه وتقدمه. 
وقال:  اإنه  يف كل عام نحتفل فيه باليوم الوطني نتذكر 

بكل تقدير واإجالل االآباء املوؤ�س�سني .

التي  الفعاليات  ب��اأن  ركا�ض   بن  �سامل  ال�سيخ  واأ�ساف 
تنظمها جمموعة م�ست�سفى اأن اأم �سي تعك�ض مدى حب 

جمتمعاتنا بكافة قطاعاته اإىل دولتنا  الغالية.
من جهته عرب الدكتور ديفيد جولي�ض املدير االإداري 

املنا�سبة،  بهذه  باالحتفال  �سعادته  ع��ن  امل�ست�سفى  يف 
الأبنائها  الكثري  اأعطت  التي  االإم���ارات  بدولة  م�سيداً 
يف  والتقدم  والرفاهية  الكرمي  العي�ض  متطلبات  من 
القطاع ال�سحي وحجم اخلدمات ال�سحية يف ال�سنوات 

امل��ا���س��ي��ة.  وت��خ��ل��ل ب��رن��ام��ج احل��ف��ل ف��ع��ال��ي��ات تراثية 
وعرو�ض مو�سيقية وفقرات وطنية للطلبة امل�ساركني، 
ويف اخلتام قام ال�سيخ �سامل بن ركا�ض بتكرمي عدد من 

االأطباء والفريق الطبي واالإداري يف امل�ست�سفى.

•• العني - الفجر

احتفلت بلدية مدينة العني باليوم الوطني 
الرئي�ض  مبناها  يف   ، اأم�����ض  �سباح   46 ال��� 
ب��ح�����س��ور ����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور م��ط��ر حممد 
العني  مدينة  بلدية  ع��ام   مدير  النعيمي  
واملوظفني  التنفيذيني  امل���دراء  من  ،وع��دد 
والزوار، وي�ستمر احلفل الداخلي لفعاليات 

اليوم الوطني يف البلدية ملدة ثالثة اأيام.
وبداأت فعاليات االحتفال بال�سالم الوطني ، 
ثم افتتاح  الفعاليات الرتاثية التي ات�سمت 
بطابع تراثي مميز ،  حيث �سملت فعاليات 

امل�سرح  مرافق مدخل  تق�سيم    ، العام  هذا 
الرتاثية  اللوحات  ذات  املناطق  م��ن  لعدد 
وال�سعبية، والتي ت�سمنت "منطقة ال�سوق 
و  ال�����س��ع��ب��ي��ة  ال���دك���اك���ني  ال�سعبي"  ح��ي��ث 
قدمت  التي  القدمية  التقليدية  املنتجات 
املنتجات  م���ن  وغ��ن��ي��ة  م��ت��ن��وع��ة  ت�����س��ك��ي��ل��ة 
الرتاثية التي مت عر�سها يف �سناديق ملونة 
االإماراتي،  ال��رتاث  اأ�سالة  تعك�ض  وجذابة 
كما ومت ت�سميم منطقة "املقهى الرتاثي"  
والتي ت�سمنت مقهى مميز حيث الطاوالت 
والديكورات  املحلية  واجلل�سات  اخل�سبية 
اإ�سافة   ، وال�����زوار  اأب���ه���رت احل�����س��ور  ال��ت��ي 

االأطعمة  وا�سعة من  تقدمي جمموعة  اإىل 
وامل�سروبات امل�ستوحاة من املطبخ االإماراتي 

واأيام الزمن اجلميل.
فيما و�سملت بقية مناطق االحتفال برنامج 
جو  يف  ال�سعبية  املحلية  بالفعاليات  حافل 
من االألفة والتوا�سل ،  حيث مت تخ�سي�ض 
م�ساحة خارجية �سميت مبنطقة " احلو�ض 
"  مت خاللها تقدمي  فقرات من عرو�ض 
الوطن  التي تغنت بحب  ال�سعبية   الفنون 
وفرحة �سعب االإمارات باليوم الوطني 46 
، والتي �سارك فيها موظفو البلدية وعدد 

وا�سع من الزوار .

مب�ساركة مركزي خدمات �ملز�رعني و�الأمن �لغذ�ئي
جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية 
يحتفل باليوم الوطني الــ46

•• اأبوظبي  - الفجر

نظم جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية بالتعاون مع مركزي خدمات املزارعني 
واالأمن الغذائي باأبوظبي، ام�ض، احتفااًل مبنا�سبة اليوم الوطني ال�ساد�ض 
باأبوظبي، بح�سور  زايد  الرئي�سي مبدينة حممد بن  واالأربعني، يف مقره 
�سعادة �سعيد البحري العامري مدير عام اجلهاز، ونا�سر حممد اجلنيبي 
قيادات  جانب  اإىل  ب��االإن��اب��ة،  امل��زارع��ني  خ��دم��ات  ملركز  التنفيذي  الرئي�ض 
واجلهات  اجلهاز  ال��ت��زام  من  انطالقا  وذل��ك  امل�ساركة،  اجلهات  وموظفي 
املنظمة بامل�ساركة بالفعاليات واالحتفاالت الوطنية للدولة واإتاحة الفر�سة 
لدولة  ووالئ��ه��م  انتمائهم  عن  والتعبري  للم�ساركة  املوظفني  جميع  اأم��ام 
االإمارات وقيادتها الر�سيدة. واأكد �سعادة �سعيد العامري خالل احلفل اأن 
اليوم الوطني لدولة االإمارات العربية املتحدة، يوم خالد يف تاريخ الوطن، 
وطني  مل�����س��روع  االأوىل  اللبنة  و�سعت  فيه  ا�ستثنائي  ح��دث  على  و���س��اه��د 
وتقاليد  واأع���راف  وقيم  وطنية  هوية  جوهرها  ح�سارية  وجتربة  خال�ض 
اأ�سيلة، فاأ�سبحت الدولة را�سخة اجلذور �ساخمة البنيان ومنوذج ح�ساري 
واالإن�سانية،  العامل  على  واالنفتاح  التح�سر  يف  بالبنان  اإليه  ي�سار  م�سرف 
ال�سلبة  والعزمية  والواثقة  احلكيمة  والروؤية  وجل  عز  اهلل  بف�سل  وذلك 
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  املوؤ�س�ض  للوالد  وال��رائ��دة 
اللذين اجتمعوا ليوحدوا  االإم��ارات،  واإخوانه حكام  نهيان طيب اهلل ثراه 
اأن ما حققوه من اإجناز عظيم يدعو للفخر  القلوب قبل االأر�ض، م�سيفاً 
واالعتزاز والعزم على موا�سلة م�سرية البناء والتنمية يف �سبيل رفعة وطننا 
واحتادنا، معاهدين اهلل عز وجل اأن  تبقى راية االحتاد عالية خفاقة بني 

االأمم، واأن تظل اإماراتنا منوذجاً فريداً للدولة احلديثة والطموحة. 
جميعاً  قلوبنا  على  العزيزة  الوطنية  املنا�سبة  هذه  "ننتهز  �سعادته:  وقال 
اآيات التهاين والتربيكات ملقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة  اأ�سمى  لرنفع 
التهنئة  ن�����س��وق  ك��م��ا  ال���دول���ة )ح��ف��ظ��ه اهلل(،  ن��ه��ي��ان، رئ��ي�����ض  اآل  زاي����د  ب��ن 
والتربيكات ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، والأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء 
املجل�ض االأعلى لالحتاد حكام االإمارات، و ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة وهم 
يوا�سلون اليوم قيادة م�سريتنا املباركة،  حاملني راية االحتاد عالية خفاقة 
يف �سماء الوطن،  وما�سني قدماً يف احلفاظ على منجزاته وبناء م�ستقبل 
زاهر كرمي الأبنائه، وال�سكر مو�سول كذلك لالآباء املوؤ�س�سني الذين �سنعوا 
املتقدمة  ال��دول  خارطة  على  وو�سعها  الدولة  بناء  �سبيل  يف  امل�ستحيالت 
اإن االحتفال باليوم الوطني  واملتح�سرة. ومن جانبه قال نا�سر اجلنيبي 
يتجدد �سنوياً فتكرب معه دولتنا وتزهو بالتطور وتنعم مبزيد من االأمن 
االأمان، م�سيفاً " يج�سد احتاد اماراتنا اأقوى معاين الوفاء لالآباء املوؤ�س�سني 
�سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  االإم����ارات  نه�سة  ب��اين  مقدمتهم  ويف 
االإرادة  الر�سيدة قوة  ا�ستمدت منه قيادتنا  ث��راه، فقد  اآل نهيان طيب اهلل 
االإمارات  على  وحافظت  للقمة  والو�سول  االإجن��از  حتقيق  على  واالإ�سرار 
االحتاد  اأن  م��وؤك��داً  ال��ع��امل،  دول  ب��اح��رتام جميع  �ساخمة حتظى  متوحدة 
ون�ستلهم  حلظه  كل  عنه  نعرب  ال��ذي  االنتماء  معاين  اأ�سمى  اأي�ساً  يج�سد 
قيمه يف كل خطواتنا، وميثل احتفالنا اليوم اأحد هذه القيم، حيث نحتفل 
الوحدة والتعاون واالإ�سرار على حماية  واأفراد بروح  كموؤ�س�سات حكومية 
الوطني وت�سمن  بالن�سيد  ب��داأ  ق��د  االحتفال  وك��ان  ومكت�سباته.  احت��ادن��ا 
ا�ستعرا�سية  وفقرات  ال�سعبية  والفنون  الرتاثية  االأه��ازي��ج  من  جمموعة 
تراثية ابتهاجاً بهذه املنا�سبة الوطنية الغالية، اإىل جانب تنظيم موظفي 
خا�ض  ورك��ن  امل�ساركني،  مع  تفاعلية  وم�سابقات  تراثية  لفقرات  اجلهاز 
اأقيمت  كما  ب��اإع��داده،  اجلهاز  ق��ام موظفو  االإم��ارات��ي��ة  ال�سعبية  ب��االأك��الت 
احتفاالت مماثلة يف فرعي اجلهاز مبدينة العني ومنطقة الظفرة، حر�سا 
من اجلهاز على اإتاحة الفر�سة اأمام كافة موظفيه لالحتفال والتعبري عن 

فخرهم واعتزازهم بوطنهم وقيادتهم احلكيمة.

�سمن �لربنامج �لثقايف 
جولت "بيتي القدمي" ت�صتك�صف 

الرثاء العمراين يف العني 
•• العني - الفجر

– اأبوظبي  وال�سياحة  الثقافة  لدائرة  التابع  الوطني  العني  متحف  نظم 
العني  ب��رن��ام��ج  ي��ع��ود �سمن  القدمي" ال���ذي  "بيتي  ب��رن��ام��ج  ج���والت  اأوىل 

الثقايف مو�سمه الثاين 2018-2017. 
واأقيمت اجلولة يوم ال�سبت املا�سي، مب�ساركة جماهريية وا�سعة من الزوار 
ملتحف  التابعني  ال�سياحيني  املر�سدين  وت��ق��دم  واالآث����ار.  ال���رتاث  وع�ساق 
العني الوطني الوفد ال�سياحي، حيث قدموا لهم �سرحاً عن اأمناط الطرز 
املعمارية التي اتبعها االأجداد، واملواد الطبيعية التي ا�ستخدموها، واأ�ساليب 

العي�ض والتقاليد التي ارتبطت بالفرتة التي ُبنيت فيها هذه البيوت. 
وتعيد دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي، تقدمي هذه اجلوالت الرتاثية 
بعد االقبال املتزايد عليها املو�سم املا�سي، حيث تتميز منطقة العني برثاء 
طرق  مفرتق  عند  اال�سرتاتيجي  ملوقعها  نظراً  القدمي  العمراين  طابعها 
البيئات  وتنوع  فيها،  الب�سرية  امل�ستوطنات  اأقدم  ووجود  تاريخية،  جتارية 
االأفالج  نظام  على  اعتمدت  التي  الزراعية  املجتمعات  فيها  مبا  الطبيعية 
اليون�سكو  لدخول الئحة  االأثرية  مواقعها  اأه��ل جمموعة من  للري، مما 

للرتاث العاملي. 



طـــــــــــــــب

23

تخّفف �لن�ساطات �الإبد�عية �الإجهاد، وت�ساعد على 
�لتو��سل، وت�ساهم يف �حلّد من �لرت�جع �ملعريف.

 I �أخ�����ريً�  ُع��ر���س  وث��ائ��ق��ي  فيلم  ع��ن��و�ن  يخت�سر 
Remember Better When I Paint )�أتذّكر 
ب�سكل �أف�سل عندما �أر�سم( ما تو�سلت �إليه جمموعة 
�لفنون  �بتكار  ت��اأث��ري  تتناول  بحوث  م��ن  متنامية 

�ملعريف.

يربهن الفيلم اأن الر�سم يحفّز الذكريات يف حالة َمن 
يعانون اخلرف ويتيح لهم التوا�سل جمدداً مع العامل. 
فقد  اخل���رف.  مر�سى  على  الفوائد  ه��ذه  تقت�سر  وال 
النف�ض من خالل  التعبري عن  اأن  ال��درا���س��ات  اأظ��ه��رت 
الفن ي�ساعد مر�سى الكاآبة، والقلق، وال�سرطان اأي�ساً. 
والتحليل  الذاكرة،  بتح�ّسن  الفن  ابتكار  ارتبط  كذلك 

املنطقي، وال�سالبة العاطفية.

مهارات  على  االإي��ج��اب��ي��ة  االب��ت��ك��ار  ت��اأث��ريات  تعتمد  ال 
االإن�����س��ان وم��واه��ب��ه. ت��ذك��ر م��ي��غ��ان ك��ارل��ت��ون، معاجلة 
فنية يف م�ست�سفى ما�سات�سو�ست�ض العام التابع جلامعة 

هارفارد: )ُتعترب العملية االأهم ال املنتج بحد ذاته(.

مَل �لفن عالج جيد؟
برهنت عقود من البحوث اأن القدرة على ابتكار الفن 
ت�ستمر ط��وي��اًل ب��ع��د ت��راج��ع ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ك��الم يف 
اأمرا�ض ع�سبية  حالة َمن يعانون اخلرف وغريه من 
الفنون  اب��ت��ك��ار  اأن  ال��ب��ح��وث  اأظ��ه��رت  ك��ذل��ك  تنك�سية. 
ز اال�سرتخاء يف حالة  الب�سرية يحّد من االإجهاد ويعزِّ
املنزل  مغادرة  عن  يعجزون  اأو  امل�ست�سفى  يدخلون  َمن 
غرار  على  حتمل  التي  كارلتون،  املر�ض.توؤّمن  ب�سبب 
جمال  يف  م�ست�سارة  اإج���ازة  بالفن  املعاجلني  من  كثري 
ال�سحة العقلية، جمموعة متنوعة من الو�سائط، من 
يخ�سعون  مل��ن   ،iPad اأج��ه��زة  اإىل  االأكريليك  األ���وان 
العام.  ما�سات�سو�ست�ض  م�ست�سفى  يف  ال�سرطان  لعالج 
مر�سى  من  وع��دد  متقاعدين  جنود  مع  عملت  كذلك 
يبداأ  )عندما  ت��ق��ول:  خمتلفة.  بيئات  يف  االأل��زه��امي��ر 
ال��ن��ا���ض مب��م��ار���س��ة ن�����س��اط��ات مم��اث��ل��ة، ي���درك���ون اأنهم 

ي�ستمتعون واأن الوقت ميّر ب�سرعة(.

توؤكد كارلتون اأي�ساً اأن الفن يوؤدي دوراً مهماً 
ع�سيبة،  ب��اأوق��ات  مي��رون  َم��ن  م�ساعدة  يف 
)مينحهم  ت�����س��ي��ف:  امل������وت.  ك��م��واج��ه��ة 
متخ�س�ض  ب��ال��ف��ن  م��ع��ال��ج  م���ع  ال��ع��م��ل 
و�سيلة للتعبري عن نف�سهم يف بيئة اآمنة 
التالية  املرحلة  اإىل  االنتقال  لهم  تتيح 

ب�سالم(.
ت���ع���ام���ل���ت ه������ذه امل����ع����اجل����ة م����ع اأن����ا�����ض 
الأ�سدقائهم  لتقدميها  العقود  ح��اك��وا 
واأ�سرطة  ك��ت��ب��اً  واأع��������دوا  واأق����ارب����ه����م، 
حتى  وب��ن��وا  جت��ارب��ه��م،  حلفظ  م�سورة 
الغ�سب  ع��ن  تعابريهم  الح��ت��واء  علباً 

واال�ستياء.
مَل الفن و�سيلة وقاية جيدة؟

اأن القيام  ت�سري بحوث جديدة اإىل 
اأكرث فاعلية يف  بن�ساطات مبدعة 

مقارنة  املعريف،  الرتاجع  تفادي 
ب���االك���ت���ف���اء ب���ت���اأم���ل االأع����م����ال 

املثال،  �سبيل  ع��ل��ى  امل��ب��ت��ك��رة. 
يذكر تقرير عام 2017 من 

ملايو  التابعة  ال�سيخوخة  درا�سة 
باإعاقة  االإ���س��اب��ة  خطر  اأن  كلينيك 

تخطوا  َمن  بني  تراجع  خفيفة  معرفية 
و���س��ارك��وا يف م�ساريع  ال��ع��م��ر  ال�����س��ب��ع��ني م��ن 

درا�سة  ويف  الكتب.  طالعوا  مبن  مقارنة  حرفية، 
الذين  املتقاعدون  حظي   ،2014 ع��ام  ُن�سرت  اأملانية 
املكاين  التحليل  يف  بتح�ّسن  النحت  اأو  الر�سم  مار�سوا 
وال�سالبة العاطفية، مقارنة مبجموعة مماثلة �ساركت 

يف �سفوف لتاأمل االأعمال الفنية.

�آثار �لنق�س
 D الحظ خرباء التغذية اأن تراجع م�ستويات الفيتامني
ملا  الكول�سرتول.  معدل  ارتفاع  مع  يتزامن  فائقة  بدرجة 
اأي  ي��وؤدي  ال��ده��ون،  للذوبان يف  قاباًل   D الفيتامني  ك��ان 

اجل�سم.  يف  الكول�سرتول  م�ستوى  ارت��ف��اع  اإىل  فيه  نق�ض 
امت�سا�ض  على  العظام  ق��درة  ت��رتاج��ع  اآخ���ر،  �سعيد  على 
االأهمية  بالغة  ُتعترب  العملية  ه��ذه  ب��اأن  علماً  الكال�سيوم 
ي��وؤدي نق�ض  والع�سالت. كذلك  العظام  اإىل قوة  بالن�سبة 

الفيتامني D اإىل اأوجاع ج�سدية متكررة و�سعور متوا�سل 
بالتعب.

يوؤثر هذا النق�ض اأي�ساً يف التوازن الهرموين يف اجل�سم. 
ل��ك��ن مي��ي��ل االأ���س��خ��ا���ض ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون خ��ل��اًل هرمونياً 
مماثاًل اإىل جتاهل م�ستويات الفيتامني D يف اأج�سامهم 
الأنهم يجهلون الرابط بني امل�سكلتني، ويظنون اأن طريقة 

معاجلتهما خمتلفة.

عالجات حمتملة
ُيعترب الفيتامني D ركيزة لل�سحة اجل�سدية! وحني يحمي 
و�سع  على  احلفاظ  من  �سيتمكن  الركيزة،  تلك  املري�ض 
 ،D سليم. لزيادة قدرة اجل�سم على امت�سا�ض الفيتامني�
اأ�سعة ال�سم�ض.  اإ�سافياً حتت  اأن مي�سي النا�ض وقتاً  يجب 
ال�سباح.  ف��رتة  يف  امل�سي  ممار�سة  من  مثاًل  �سي�ستفيدون 
التعر�ض  ميكن  قائماً،  الفيتامني  هذا  يف  النق�ض  كان  اإذا 
الأعلى ن�سبة من اأ�سعة ال�سم�ض بني ال�ساعة الثانية ع�سرة 
ظهراً والثانية بعد الظهر الأن قوة ال�سم�ض تبلغ ذروتها يف 
هذه الفرتة. �سيكون تعري�ض الب�سرة لع�سرين دقيقة اأمراً 
ب�سرتهم  با�سمرار  النا�ض  معظم  يهتم  لكن  ج��داً.  مفيداً 
تلك  خ��الل  ال�سم�ض  ب�سبب  عليها  بقع  ظهور  يخ�سون  اأو 

ال�ساعات.
و100   30 بني   D للفيتامني  الطبيعي  املعدل  ي��رتاوح 
وحدة. يف املقابل، لي�ض املعدل الذي يرتاوح بني 10 و30 

وحدة كافياً لكن ميكن معاجلة الو�سع عرب اأخذ اأقرا�ض 
ي�سفها الطبيب. اإذا تراجع املعدل اإىل اأقل من 10 وحدات، 

�سيكون النق�ض �سديداً. 
ُتوؤخذ  حقناً  الطبيب  ي�سف  اأن  ُيفرت�ض  احل��ال��ة  ه��ذه  يف 
ف��رتة ت���رتاوح ب��ني اأ���س��ب��وع واأرب��ع��ة اأ���س��اب��ي��ع، بح�سب حّدة 
احلالة. وبعد تلقي احلقن، �سي�سف الطبيب على االأرجح 

اأقرا�ساً بجرعة 60 األف وحدة.

تو�سيات غذ�ئية
واملكمالت  ال�سم�ض  اأ���س��ع��ة  اأن  �سحيح 

م��ف��ي��دة ج����داً، ل��ك��ن ال ب��د من 
التعديالت  بع�ض  اإحداث 

اأي�ساً:
ا�ستهالك  ميكن   •

الفيتامني D من 
طبيعية  م�����س��ادر 
ك��������االأ���������س��������م��������اك 
وال�����دج�����اج وف����ول 

ال�������س���وي���ا وب������ذور 
اأو  ال�����س��م�����ض،  دوار 

من م�سادر ا�سطناعية 
اأو  امل����دّع����م����ة  ك����احل����ب����وب 

احلليب املدّعم.

عند  طريقة  باأف�سل   D الفيتامني  اجل�سم  ميت�ّض   •
قابلة  فيتامينات  اأو   C الفيتامني  م�سادر  مع  ا�ستهالكه 
للذوبان يف الدهون )A وC وK( �سمن خلطات منا�سبة. 
مع  وال�سم�سم  ال�سم�ض  دوار  ب��ذور  مثاًل  نخلط  اأن  ميكن 

امللح وال�سكر لتح�سري �سل�سة ت�ساتني.
اأ�سا�سي  اأن ن�ستفيد من اأقرا�ض الفيتامني ب�سكل  • ميكن 

عند اأخذها قبل ممار�سة التمارين اجل�سدية مبا�سرًة.
متكررة  ج�����س��دي��ة  اأوج���اع���اً  ي�سبب   D ال��ف��ي��ت��ام��ني  ن��ق�����ض 

و�سعوراً متوا�ساًل بالتعب.

!D هل ت�سعر باأوجاع ج�سدية متكررة وبتعب متو��سل ل�سبب جمهول؟ رمبا يفتقر ج�سمك �إىل �لفيتامني
ي�ستق معظم �مل�ساكل �ل�سحية من حاالت نق�س ب�سيطة ال نعرف بها. ك�سفت �أحدث �لدر��سات �أن ن�سبة مرتفعة من �لنا�س تفتقر �إىل �لفيتامني D. ُي�سّمى هذ� �لعن�سر )فيتامني �ل�سم�س( الأن 
�جل�سم ينتجه بعد �لتعر�س الأ�سعة �ل�سم�س لكن ميكن �حل�سول عليه �أي�سًا عرب عدد �سغري من �مل�سادر �لغذ�ئية. تتعدد عو�مل �خلطر �لتي ت�سبب نق�سًا يف �لفيتامني D، من بينها قلة �حلركة 

�جل�سدية و�لعمل ور�ء �أبو�ب مغلقة �أو يف �ملكاتب وتر�جع ن�سبة �لتعر�س الأ�سعة �ل�سم�س.

ُيعترب ركيزة لل�سحة �جل�سدية

نق�ض الفيتامني D... اأوجاع ج�صدية متكررة و�صعور متوا�صل بالتعب

العالج بالفن.. ي�صاعد مر�صى الكاآبة، 
والقلق، وال�صرطان اأي�صًا

مراقبة اجلينات .. ثورة حقيقية 
يف عامل حماربة ال�صرطان

   
ح�سول  وعند  ال��ع��الج.  طبيعة  املجهر  حتت  ال��ورم  فح�ض  يحّدد  البداية،  يف 
انتكا�سة، ميكن االتكال على حتليل اجلينات لتوجيه العالج. اإنها ثورة حقيقية 

يف عامل حماربة ال�سرطان!
ي�سمح عالج مناعي جديد بتحفيز جهاز املناعة والتخّل�ض من االأورام اخلبيثة 
وحماية اجل�سم. بح�سب االأطباء، هذه الفئة اجلديدة من م�سادات ال�سرطان 
متعددة  اأ�سكال  معاجلة  يف  ت�ساهم  قد  لكنها  احل��االت  من   %20 يف  مفيدة 

من ال�سرطان )�سرطان اخلاليا ال�سبغية والرئة والكلى واملثانة(.
تنجح هذه الطريقة ب�سكل اأ�سا�سي حني ت�سهد اجلينات التي ترتبط باالأورام 
و�ُسّجلت  اأح��ي��ان��اً(.  طفرة   150 )حتى  متكررة  ت��غ��رّيات  ال�سموم  عن  وتنجم 
ال�سم�ض  باأ�سعة  امل��رت��ب��ط  ���س��رط��ان اجل��ل��د  م��ع  امل��ج��ال  ه��ذا  النتائج يف  اأف�����س��ل 

و�سرطان املثانة العائد اإىل التدخني.
يف حاالت �سرطانية اأخرى، كتلك التي ت�سيب الرئة والكلية، ت�سمح الفحو�ض 
اجلزيئية بالبحث عن طفرات جينية، لكن ال ميكن اللجوء اإىل هذه العالجات 
وجود  م��ن  وال��ت��اأك��د  الفح�ض  يف  اإيجابية  نتيجة  ت�سجيل  بعد  اإال  امل�ستهدفة 

خلل.
اأمرا�ض  من  املر�سى  جناة  ن�سبة  النوع  هذا  من  عدة  عالجات  حت�ّسن  كذلك 
اأي�ساً  الفحو�ض اجلزيئية مفيدة  تلك  والكلية.  الرئة  املتقدمة يف  ال�سرطان 
املقاومة  من  �سكل  اأي  عن  بالك�سف  وت�سمح  العالجات  فاعلية  م��دى  ملراقبة 
ال�سرطانية  اخل��الي��ا  اأن  الطبيب  يكت�سف  فحني  مبكرة.  مرحلة  يف  للعالج 
حتمي نف�سها عرب تغيري جيناتها، يتاأكد من �سرورة تغيري العالج اأو ا�ستكماله 

باآخر.
العالج  م��ن  �سي�ستفيدون  ال��ذي��ن  امل��ر���س��ى  بتحديد  املقبلة  اخل��ط��وة  تق�سي 
الت�سّبب  اأنه ي�ستطيع  الكيماوي مع  العالج  اأقل حدة من  الذي يكون  املناعي 
ببع�ض اأمرا�ض املناعة الذاتية. عموماً، تظهر �سنوياً تركيبات عالجية جديدة 

ت�ستطيع تغيري و�سع عدد كبري من املر�سى.
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العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2202  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-وايت لينك جلوبل - م م ح 2- حمبوب ح�سني  جمهويل حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ �سركة الروابي لالألبان - �ض ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )700000 درهم( والر�سوم 
ال�سداد.   وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة   املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف 
وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/12/11   ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3689  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- عالء الدين يحي عبد القادر حممد  جمهول حمل االقامة 
مال  نا�سر   / وميثله  عامة  م�ساهمة  �سركة   - ال��ه��الل  م�سرف  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - غ��امن  اهلل حممد 
املحاماة.   واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   286.802.46( وق��دره  مببلغ  عليه 
ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة  املوافق  2017/12/10   وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د  
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/571  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه /1- عمر قارى جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك دبي 
اال�سالمي - �ض م ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية 
االجارة املنتهية بالتملك مو�سوع الدعوى والحقها والزام املدعي عليه بت�سليم 
العقار مو�سوعها خالية من ال�سواغل - الزام املدعي عليه باداء تعوي�ض مبلغ 
وقدره )733.176 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم االحد  املوافق  2017/12/10  
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3605   تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  العامة   للنقليات  املختار  موؤ�س�سة  ���س��ده/1-   املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/يحيى امني حممد غامن وميثله / علي 
ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وقدره )11196( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3241   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سوالركو للمعدات - �ض ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ا�سبيليا لتجهيز وتركيب افران املطاعم واملخابز 
وميثله / علياء خليفة �سامل خليفة ال�سويدي - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )107049( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3151   تنفيذ جتاري  
ال�سام�سي - جمهول  �سعيد غيث عبداهلل  ابراهيم  املنفذ �سده/1-  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/نعيم ح�سن االحمد وميثله / را�سد 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  - قد  عبدالرزاق حممد تهلك 
املنفذ به وقدره )77836( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1587   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سدهما/1- النجم االحمر للو�ساطة العقارية 2- غالم حنيف 
التنفيذ/  خ��واج��ه غ��الم �سبري  جمهويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب 
عليك  اأق��ام  قد   - كنعان  حليم  �سمري   / وميثله  البغدادي  ايهام  حممد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )420260(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
يف الق�شية رقم   1319 ل�شنة 2016  مدين جزئي - اأبوظبي    

املطلوب اعاله : اخل�سم املدخل / في�سل غامن �سالح حممد عني املحريبي 
مو�سوع الدعوى : مطالبة مالية 

انت مكلف باحل�سور �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد اىل مقر مكتب اخلبري الهند�سي 
املنتدب واملقرر له يوم االثنني املوافق 4 دي�سمرب 2017 م يف متام ال�ساعة 10.00 �سباحا 
مبكان االجتماع - مكتب اخلبري الكائن بالعني - املركز االداري - بناية بريد االإمارات - 
الطابق الثاين - وذلك لبحث مو�سوع الدعوى املرفوعة من املدعي / ويلبريت باقويت ، 
والتي يطالبكم فيها مببلغ وقدره 45.000 درهم )خم�سة واربعون الف درهم(  - ويف حال 

عدم احل�سور فان اخلربة �سوف تبا�سر اجراءاتها وفقا لل�سالحيات املخولة لها. 
 اخلبري الهند�شي  
م. كتاب �شعيد االحبابي   
050- 5834110

اإعالن للمثول 
امام جل�شة اخلربة الهند�شية  

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2279 جتار ي جزئي                                                
بان  نعلنكم  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ف��رد   حبيبي  كامل  �سعيد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2017/9/20 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/�سركة البكراوى للتجارة العامة - ذ م م بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
درهما(  وثمانية وخم�سون  ومائتان  الف  و�ستون  وواح��د  درهم )مائة  مبلغ 161.258 
والفائدة التاأخريية عنه بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2017/7/3 حتى 
مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  وم�سروفاتها  الدعوى  بر�سوم  والزمته  التام  ال�سداد 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/209 مدين كلي                                              

اىل املدعي عليه/1- كومات لل�سناعات - �ض ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا اأن 
املدعي / جممع دبي ال�سناعي - �ض ذ م م - حاليا - مدينة دبي ال�سناعية - �ض ذ 
م م - �سابقا - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/7/19  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ جممع دبي ال�سناعي - �ض ذ م م - حاليا - مدينة 
دبي ال�سناعية - �ض ذ م م - �سابقا -  بف�سخ عقد االيجار املوؤرخ 2012/12/19 �سند 
الدعوى مع الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1698   جتاري كلي               

ان  ي��اق��وت جمعه  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا  امل��دخ��ل / 1- ع��ب��داهلل �سامل جمعه  اىل اخل�سم 
املدعي/ بنك دبي اال�سالمي - فرع وميثله / بدر حممد علي القرق قد اأقام عليك  طلب االدخال 
مع خ�سوم اخرين وذلك بالزامكم مبا ع�سى ان يق�سي به من طلبات ل�سالح املدعي يف مواجهة 
البنك املدعي عليه بالدعوى املاثلة علما بان الدعوى اال�سلية ومو�سوعها املطالبة بالزام املدع 
والر�سوم  غ��ري(  ال  دره��م  مليون  دره��م( )فقط خم�سة   5.000.000( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  يعليه 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية والتعوي�ض عن 
اال�سرار املادية واالدبية التي ا�سابت املدعي نتيجة فقد ال�سيك وتق�سري املدعي عليه عن فقد 
ال�سيك املودع لديه لتح�سيله والر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة 
يوم االثنني  املوافق  2017/12/18   ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2296  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- حممد �سعيد را�سد الدبدوب احلب�سي 2- احمد اإبراهيم فهمي ح�سن 
اآل نهيان - موؤ�س�سة فردية  جمهول حمل  ذي��اب بن خليفة  ال�سيخ  اعمال  اإدارة  3- مكتب 
اأق��ام عليك  -  قد  الفال�سي  �سيف حممد احلريز  امل��دع��ي/ حممد جمال  ان  االق��ام��ة مبا 
الدعوى ومو�سوعها  بطالن البيع والتنازل والت�سجيل احلا�سل من املدعي على املركبة 
كافة ما يرتتب على ذلك من  الثالثة مع بطالن  املدعي عليها  الدعوى ل�سالح  مو�سوع 
الفائدة والر�سوم  ي��وؤدوا للمدعي 1.350.000.00 درهم مع  اثار وال��زام املدعي  عليهم بان 
وامل�ساريف واالتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/12/6  ال�ساعة 9.30 
�ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/987  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-مادينا ح�سن �سادق  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ ربيع 
احمد ربيع حممد �سريف العو�سي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
 530.000 مبلغ  للمدعي  ي��وؤدوا  بان  والت�سامم  بالت�سامن  بينهم  فيما  عليهم  املدعي 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ اال�ستحقاق املوؤرخ يف 2015/7/6  
لها  امل��ح��ام��اة.    وح��ددت  وات��ع��اب  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامهم  ال�سداد  وحتى مت��ام 
 Ch2.E.22 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة  املوافق  2017/12/6    جل�سة يوم االربعاء  
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3470   جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ئي مارت �سوبرماركت ومتجر اق�سام - �ض ذ م م - �سابقا - جنمة 
املطينة لتجارة املالب�ض اجلاهزة - ذ م م حاليا  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ دبي 
للمرطبات - �سركة م�ساهمة عامة وميثله / حممد عبداهلل حممد العامري -  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
)73.304 درهم( )ثالثة و�سبعون الفا وثالثمائة واربعة درهم( والفائدة القانونية بواقع 
وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  وال��زام  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/12/6  ال�ساعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/552  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-اأبو كار ح�سن احمد 2- �سيف الرحمن حبيب الرحمن  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ �سركة بيت البرتجي الطبية - �ض ذ م م - فرع دبي وميثله 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - الريامي  مطر  علي  ح�سن   /
املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل ب�سداد مبلغ وقدره )554.471.12 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  
بالقاعة  ال�ساعة 9.30 ���ض  امل��واف��ق  2017/12/5    ال��ث��الث��اء   ي��وم  وح���ددت لها جل�سة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
 حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 

تبليغ حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2014/1770  مدين )جزئي(    

اىل املحكوم عليه : �سركة مملكة الكوثر للو�ساطة العقارية  دبي - املرقبات - �سارع ابوبكر ال�سديق 
- بناية عرب الندر - الطابق الثاين - هاتف 042682011 

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2015/12/29 م  
قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله  

ل�سالح : مهدي علي ا�سغر فهيمي 
بالتايل : حكمت املحكمة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن ، بان يوؤديا للمدعي مبلغ 82.686 درهم 
املطالبة وحتى  تاريخ  الفائدة 5% من  الف و�ستمائة و�ستة وثمانني درهما( مع  )اثنان وثمانني 
ال�سداد التام ، والزامهما بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهم اتعاب حماماة ورف�ست ما 
عدا ذلك.  حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل العالنك بهذا التبليغ

حرر بتاريخ : 2017/8/7 
مكتب ادارة الدعوى       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2245  جتاري كلي               

مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  علي   برامبيل  تاناتو  نا�سر   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  -  قد  اي��ران  بيمه  �سهامي  �سركة  امل��دع��ي/  ان 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن او الت�سامم فيما بينهم مببلغ وقدره 
التاأخريية   والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   1.879.551(
القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
 Ch1.B.8 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�ساعة    2017/12/18 امل��واف��ق   االث��ن��ني   ي��وم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2287  جتاري كلي               

العود  بيت   - القر�سي  �سامي  عبدال�سمد  حم��الت  1-���س��رك��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
والعنرب والعطور - فرع بي - ذ م م  2- �سامي بن مظفر بن حممد  عامل القر�سي 
- جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ ليفانت كتور - �ض ذ م م وميثله / يو�سف 
حممد ح�سن حممد البحر -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ب�سم 
وتثبيته  ب�سحة  واحل��ك��م  جت���اري   2017 ل�سنة   127 رق��م  التحفظي  احل��ج��ز  ملف 
االربعاء   ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  امل��ح��ام��اة.    اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة   �ض   9.30 ال�ساعة    2017/12/6 امل��واف��ق  
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/622 عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-روبني �سافيو روالند  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ متويل 
م�ساهمة خا�سة   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بف�سخ اتفاقية االجارة 
املنتهية بالتملك ومالحقها بني املدعية واملدعي عليه والزامه بت�سليم العقار مو�سوع 
الدعوى و�سداد مبلغ وقدره )1.280.928 درهم( تعوي�سا عن العجز يف املبالغ امل�سلمة 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت 
 Ch1.B.8 لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/12/5  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/619  عقاري كلي                 

ان  االق��ام��ة مب��ا  �سريكانث  جمهول حم��ل  1-ب����اداالم جاياكومار   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/ متويل م�ساهمة خا�سة   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بف�سخ 
اتفاقية االجارة املنتهية بالتملك ومالحقها بني املدعية واملدعي عليها والزامه  بت�سليم 
العقار مو�سوع الدعوى و�سداد مبلغ وقدره )303.874 درهم( تعوي�سا عن العجز يف 
املبالغ امل�سلمة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/12/4 ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/620  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- ليلى كيم  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ متويل م�ساهمة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية  خا�سة   قد 
مو�سوع  العقار  بت�سليم  وال��زام��ه��ا  عليها  وامل��دع��ي  املدعية  ب��ني  ومالحقها  بالتملك 
امل�سلمة  املبالغ  يف  العجز  عن  تعوي�سا  دره��م(   76.014( وق��دره  مبلغ  و�سداد  الدعوى 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت 
 Ch1.B.8 لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/12/6  ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1861   جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- �سيلفر الين للخر�سانات - م م ح  2- قدرت اله جميد مع�سوري 3- عبداهلل حاجي اأقا رجنرب 
4- ملكيوى للتجارة العامة - �ض ذ م م 5- مرمي حممد اأبدى 6- الذهبية العمال حفر اأبار املياه و�سياناتها - �ض ذ م 
م 7- �سيد حممد �سيد نعمت اله احمديان 8- ال�سندوق الذهبي للتجارة العامة - �ض ذ م م  جمهويل حمل االقامة 
مبا ان املدعي/  بنك �سادرات ايران - الفرع الرئي�سي وميثله / اإبراهيم حممد اأحمد حممد القا�سم - قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم من )1( اىل )6( بالتكافل الت�سامن مببلغ )39279199.13 درهم( 
وبالتكافل والت�سامن مع )7( يف حدود )250000 درهم( وبالتكافل والت�سامن مع )8( يف حدود )5750000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة االتفاقية 15% من تاريخ اال�ستحقاق احلا�سل يف 2017/7/31 وحتى 
 Ch2.E.21 ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/12/21  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.

رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3502  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-يو�سف عبا�ض حممد جرب  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية - امل�سرف - وميثله / عبا�ض م�ستت 
عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - املالكي  فندي 
والر�سوم  دره��م(   74.951.57( وق��دره  بينهما مببلغ  فيما  والت�سامن  بالتكافل   )1.2(
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق  وحتى 
ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/12/13   ال�ساعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1337  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه /1- ار�سيا اقبال 2- براديب �سادورفدي جمهويل حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ �سركة ميثاق للتاأمني التكافلي - �ض م ع   قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  مببلغ  والتكافل   بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
من   %9 وال��ف��ائ��دة   املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   1076846.06(
املوافق  االثنني   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.   ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ 
2017/12/18 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة  قبل اجلل�سة بثالثة 

ح�سوري. علما باأن هناك ت�سوية يف الدعوى. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

اأمالك ت�صدد 100 مليون درهم اإ�صافية 
من اإجمايل الأداة املالية امل�صروطة 

•• دبي-الفجر:

اأعلنت اأمالك للتمويل �ض.م.ع، ال�سركة الرائدة يف قطاع التمويل العقاري 
 100 مبلغ  ت�سديدها  عن  ام�ض  االأو���س��ط،  ال�سرق  منطقة  م�ستوى  على 
مليون درهم اإ�سافية من االأداة املالية امل�سروطة القابلة للتحويل يف �سهر 
309 مليون درهم، ما  اإىل  املبلغ امل�سدد  اإجمايل  2017، لي�سل  نوفمرب 

ميثل %21 من اإجمايل االأداة املالية امل�سروطة. 
من  دره��م  مليار   1.3 حتويل  للممولني  الهيكلة  اإع���ادة  عر�ض  اأت���اح  وق��د 
ت�سهيالتهم اإىل اأداة مالية م�سروطة قابلة للتحويل. و�سيتم حتويل االأداة 
بالكامل اإىل اأ�سهم يف ال�سركة، يف حال مل يتم ت�سديد قيمتها بنهاية فرتة 12 
عاًما من اإعادة الهيكلة من خالل ت�سييل النمو يف قيمة االأ�سول العقارية 
ل�سركة اأمالك.  ويف معر�ض تعليقه على هذه االإجنازات، قال �سعادة عارف 
الهرمي، الع�سو املنتدب والرئي�ض التنفيذي ل�سركة اأمالك: نحن فخورون 
بتحقيق هذا االإجناز على الرغم من بع�ض ال�سعوبات، وت�سديد 21% من 
اإجمايل االأداة املالية امل�سروطة. وبالنظر اإىل امل�ستقبل، �سوف نحر�ض على 

موا�سلة امل�سّي على الطريق ال�سحيح والوفاء بالتزاماتنا.
وتعزيز  اأعمالنا  تنمية  على  با�ستمرار  نركز  نحن  بالقول:  �سعادته  وختم 
االأو�سط  وال�سرق  دب��ي  يف  العقاريني  املمولني  اأب���رز  ك��اأح��د  �سركتنا  مكانة 
على املدى الطويل. ويف حني قد يكون هناك حتديات يف امل�ستقبل، اإال اأنني 
ال�سيولة  دعم  وبدعم مموليها ومقدمي  �ستكون،  اأم��الك  �سركة  باأن  واثق 
يف  االقت�سادية  البيئة  حت�سن  من  لال�ستفادة  جيد  و�سع  يف  وم�ساهميها، 

دولة االإمارات. ونحن نتطلع قدًما الغتنام هذه الفر�ض.

وزن �صهم بنك »اأبوظبي الأول« يرتفع اإىل 
% على موؤ�صر بلومبريغ لدول اخلليج  4

•• اأبوظبي -وام: 

بلومبريغ  موؤ�سر  على  االأول”  اأبوظبي  “بنك  ل�سهم  ال��وزين  الثقل  ارتفع 
املا�سي  �سبتمرب  �سهر  %4خالل  ن�سبة  اإىل  اخلليج  ل���دول   200 امل���ايل 
اأحدث  �سبقه وذل��ك ح�سب  ال��ذي  اأغ�سط�ض  %1.95 يف �سهر  مقارنة مع 

العرو�ض التي اأعدها البنك للم�ستثمرين .
جاءت الزيادة امل�سجلة يف هذا االطار متزامنة اأي�سا مع ارتفاع ن�سبة ثقل 
الذي  و  االأو�سط  ال�سرق  لبنوك  بلومبريغ  موؤ�سر  على  اأي�سا  البنك  �سهم 
ثقل  و�سل  ح��ني  يف   1.8% اإىل  املا�سي  اأغ�سط�ض  يف   0.9% م��ن  ارت��ف��ع 

. ال�سهم على موؤ�سر �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية 34.9% 
املوؤ�سرات  من  العديد  �سمن  االأول  اأبوظبي  بنك  �سهم  اأوزان  زي��ادة  وتاأتي 
املحلية والعاملية بعد التحديثات التي �سهدها اإثر امتام عملية االإندماج بني 
اأبريل املا�سي يف عملية  اأبوظبي الوطني واخلليج االأول بداية �سهر  بنكي 

اأ�سفرت عن ظهور اأكرب كيان بنكي يف منطقة اخلليج.
ويخ�سع احت�ساب وزن االأ�سهم يف املوؤ�سرات العامة �سواء اخلا�سة باالأ�سواق 
اأو العاملية بناء على عدة معايري ويف مقدمتها عدد االأ�سهم  املالية املحلية 
احل���رة امل��ت��اح��ة ل��ل��ت��داول وم��ع��دل ح��ج��م ال�����س��ي��ول��ة امل��ت��داول��ة ع��ل��ى ال�سهم 

باالإ�سافة لبع�ض املعايري االأخرى .
ووفقا لالإح�ساءات التي ي�سدرها �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية فاإن “بنك 
اأبوظبي االأول” ياأتي يف موقع ال�سدارة بقائمة البنوك الوطنية من حيث 
اأ�سهمه  ع��دد  و�سل  فقد  امل�ستثمرين  لتداول  املتاحة  احل��رة  االأ�سهم  ن�سبة 
البالغ  امل���ال  راأ����ض  م��ن   62.8% وبن�سبة  �سهم  مليار   6.84 اإىل  احل���رة 

10.898 مليار �سهم وذلك يف نهاية �سهر يوليو املا�سي .
وتوزعت ملكية االأ�سهم احلرة يف البنك بواقع %52 للمواطنني و9.3% 
للم�ستثمرين االأجانب من غري العرب و%1.5 للم�ستثمرين اخلليجيني. 
جتاوزت  فقد  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  عن  ال�سادرة  ل��الأرق��ام  ووفقا 
درهم  مليارات   6 االأول  اأبوظبي  بنك  �سهم  على  امل�سجلة  التداوالت  قيمة 

منذ يناير وحتى نهاية �سهر اأكتوبر املا�سي .

مليار درهم قيمة الأ�صول املدارة   2.5
لـ 22 �صندوقا ا�صتثماريا حمليا

•• اأبوظبي-وام:

املالية  االأوراق  هيئة  م��ن  املرخ�سة  املحلية  اال�ستثمار  �سناديق  ع��دد  بلغ 
وال�سلع 22 �سندوقا بقيمة اأ�سول مدارة تقدر بنحو 2.5 مليار درهم .. 
فيما بلغ عدد ال�سناديق االأجنبية التي متت املوافقة على الرتويج لها 685 
�سندوقا. وو�سل عدد ال�سركات املرخ�سة من الهيئة اإىل 264 �سركة وذلك 
ملمار�سة خمتلف االأن�سطة املالية مثل الو�ساطة يف االأوراق املالية والو�ساطة 
يف ال�سلع واحلفظ االأمني واال�ست�سارات املالية وغريها من االأن�سطة املالية 
رائ��دة على  “ اإجن���ازات  وال�سلع  املالية  االأوراق  “ هيئة  االأخ���رى. وحققت 
�سعيد تطوير اأ�سواق راأ�ض املال يف الدولة والتي تعد عن�سرا رئي�سيا ي�ساهم 
الت�سريعات الالزمة  الوطني وذلك من خالل تطوير  يف تنمية االقت�ساد 
وتعزيز املنظومة الرقابية بهدف حماية حقوق امل�ستثمرين وتر�سيخ اأ�س�ض 
الوزراء  املعتمدة من جمل�ض  ا�سرتاتيجيتها  اإىل  م�ستندة  ال�سليم  التعامل 

وكذلك خطة ا�ست�سراف امل�ستقبل التي اعتمدها جمل�ض االإدارة.
وتر�سد وكالة اأنباء االإمارات “وام” يف هذا التقرير اإجنازات هيئة االأوراق 
املالية وال�سلع مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 46 للدولة حيث ا�ستكملت الهيئة 
70 نظاما  اأكرث من  باإ�سدار  املالية  االأوراق  الت�سريعية الأ�سواق  املنظومة 
بالتعاون  امل�ستثمرين  وحماية  التداول  وتنظيم  اال�ستثمار  لتعزيز  وق��رارا 
مع اأكرب بيوت اخلربة املعتمدة اإ�سافة اإىل تاأ�سي�ض املجل�ض اال�ست�ساري لها 

والذي ي�سم خربات دولية من خمتلف الدول.
املخت�سني  ي�سم  وال��ذي  املالية  االأ���س��واق  يف  ال�سناعة  جمل�ض  اأ�س�ست  كما 
واخلرباء يف �سناعة االأوراق املالية وذلك بهدف اإخراج الت�سريعات يف اأف�سل 

�سورة ومناق�سة امل�ستجدات يف االأ�سواق املالية.
لتاأهيل   “ املالية  الرقابة  يف  امل�ستقبل  قيادات  برنامج   “ الهيئة  واأطلقت 
دعم  برامج  وتوفري  والثالث  الثاين  ال�سف  قيادات  من  املواطنة  ال��ك��وادر 
داخل  التوطني  ن�سبة  بلغت  حيث  اجلامعات  وطلبة  املتدربني  للمواطنني 
و  االإ�سرافية  للوظائف  و94.87%  القيادية  للوظائف   100% الهيئة 

%88.8 للوظائف التنفيذية %57.28 للوظائف التخ�س�سية.

�ملعيني: ثقافة �مل�ستهلك تتجه لتوفري ��ستهالك �لطاقة و�ملمار�سات �ل�سديقة للبيئة

»موا�صفات«: 35 األف منتج كهربائي 5 جنوم يف اأ�صواق الإمارات خالل العام اجلاري
•• دبي-الفجر: 

ك�سف �سعادة عبد اهلل املعيني، مدير عام 
واملقايي�ض  للموا�سفات  االإم��ارات  هيئة 
ج����ذري  حت�����ول  ع����ن  “موا�سفات”، 
ا�ستخدام  ن��ح��و  امل�ستهلكني  ث��ق��اف��ة  يف 
ا�ستهالك  يف  م���وف���رة  واأدوات  اأج���ه���زة 
الطاقة واملمار�سات ال�سديقة للبيئة يف 
م�ستوى  على  واملن�ساآت  اخلا�سة  املباين 
الذي  ال��ن��ج��وم  ت�سنيف  وف���ق  ال���دول���ة، 
طبقته الهيئة خالل العامني املا�سيني، 
ذات  االأج�����ه�����زة  ن���ح���و  ال���ت���وج���ه  زاد  اإذ 
واالأربعة(،  )اخلم�سة  االأع��ل��ى  النجوم 
مقابل تراجع الف��ت يف االأج��ه��زة االأقل 
املعيني  ���س��ع��ادة  وق�����ال  ال��ت�����س��ن��ي��ف.  يف 
لل�سحفيني، اأم�ض، على هام�ض م�ساركة 
“موا�سفات” يف معر�ض اخلم�سة الكبار 
اإىل  ت�سري  الهيئة  ب��ي��ان��ات  اإن  دب���ي،  يف 
الكهربائية  املنتجات  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن 
احلا�سلة  امل��ي��اه،  ال�ستهالك  وامل��ر���س��دة 
على بطاقة كفاءة الطاقة، بلغ 54 األفاً 
و 176 منتجا، منها ما يزيد على 35 
األ��ف منتج ذا خم�ض جن��وم، و نحو 19 

األف منتج اآخر من طراز 4 جنوم، فيما 
املنتجات  امل�ستهلكني على  اإقبال  تراجع 
ذات النجمة والنجمتني ب�سورة الفتة، 
على  ج���ه���ازاً   50 و  اأج���ه���زة   6 لت�سبح 
و�سنابري  م��غ��ا���س��ل،  مل��ن��ت��ج��ات  ال���ت���وايل، 

باأنواعها ، وم�ستلزمات احلمامات.
ويف ���س��ي��اق اآخ����ر، اأف����اد ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
الفتاً  من��واً  حققت  الهيئة  ب��اأن  املعيني، 

االإماراتي  ال��ن��ظ��ام  تطبيق  خ���الل  م��ن 
ون�سف  امل����ق����ط����ورات  ع���ل���ى  ل���ل���رق���اب���ة 
قطاع  ي����خ����دم  وال���������ذي  امل�����ق�����ط�����ورات، 
يف  حيوية  اأخ��رى  وقطاعات  االإن�ساءات 
الدولة، ويراعي اأعلى معايري ال�سالمة 
وال���ك���ف���اءة واالأم������ان ع��ل��ى ال���ط���رق عند 
بلغ  اإذ  املقطورات،  هذه  بوا�سطة  النقل 
املقطورات احلا�سلة على  اإجمايل عدد 

منذ   645 و  األفاً   19 املطابقة  �سهادة 
�سهر  نهاية  حتى  عامني  قبل  التطبيق 

اأكتوبر املا�سي.
املقطورات  ع���دد  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأو����س���ح 
ون�������س���ف امل����ق����ط����ورات امل�����س��ج��ل��ة لدى 
اجل���اري وحده  ال��ع��ام  يف  “موا�سفات” 
891 مقطورة ون�سف  و  األفاً   11 بلغ 
م���ق���ط���ورة، ب����زي����ادة الف���ت���ة ك���ذل���ك عن 
نتائج العام املا�سي، الذي �سهد 7745 
اهتمام  ي��ع��ك�����ض  م���ا  م��ط��اب��ق��ة،  ���س��ه��ادة 
ب�سرورة  االأعمال  قطاع  من  املوؤ�س�سات 
ح�سول خدماتهم على �سهادة املطابقة 

االإماراتية.
النظام  اأن  اإىل  امل��ع��ي��ن��ي  ���س��ع��ادة  ول��ف��ت 
ال�سالمة  ا�سرتاطات  يحدد  االإم��ارات��ي 
املقطورات ون�سف  املطلوب توافرها يف 
على  ب��ن��اء  حم��ل��ي��اً  امل�سنعة  امل��ق��ط��ورات 
املوا�سفات القيا�سية املعتمدة، ويت�سمن 
باآلية  اخل��ا���س��ة  ال��ف��ن��ي��ة  اال����س���رتاط���ات 
اإ�سدار اأرقام الهياكل ولوحات البيانات 
ل���ل���م���ق���ط���ورات ون�������س���ف امل����ق����ط����ورات 
واالأبعاد واالأوزان واال�سرتاطات الفنية 
ومعايري  واجلانبية  اخللفية  للحواجز 

جر املقطورة ون�سف املقطورة واالأنوار 
امل�ستخدمة على  واالإط��ارات  والعواك�ض 
وكذلك  املقطورات  ون�سف  املقطورات 

اال�سرتاطات الفنية للوحة االأرقام.
املعيني،  �سعادة عبد اهلل  اأك��د  ذل��ك،  اإىل 
منواً  ي�سهد  والت�سييد  البناء  قطاع  اأن 
دفعت  التي  بال�سورة  ال��دول��ة،  يف  الفتاً 
اجل���ه���ات ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة وال��رق��اب��ي��ة اإىل 
اأدواتها يف �سبط جودة  �سرورة تطوير 
خمرجات هذا القطاع، مبا يتنا�سب مع 
ا�سرتاتيجية الدولة واالأجندة الوطنية 
بجودة  يتعلق  م��ا  خ�����س��و���س��اً   ،2021
ال��ت��ح��ت��ي��ة، وه���و ج��ان��ب �سيعزز  ال��ب��ن��ي��ة 
ال��دول��ة يف م��وؤ���س��رات �سهولة  م��ن تقدم 

ممار�سة االأعمال والتناف�سية.

�صراكة بني »اأبوظبي العاملي« و»اأبوظبي الوطنية للتاأمني« لتطوير التكنولوجيا املالية يف قطاع التاأمني

لالإرتقاء بقطاع خدمات تربيد �ملناطق يف �الإمار�ت

»اإمباور« و»تراين« ت�صتك�صفان اآفاق تبادل اخلربات يف جمال البحث والتطوير 

وقت  يف  اأع��ل��ن��ت  ق���د  “اإمباور”  وك���ان���ت 
�سابق من هذا العام عن توقيعها اتفاقية 
ج��ه��از تربيد   60 ل�����س��راء  “تراين”  م��ع 
وايز«  “اإيكو  ط���راز  م��ن  للبيئة  ���س��دي��ق 
)EcoWise( ب�سعة 200،000 طن 
�ساأنه م�ساعدة  م��ن  ال��ذي  االأم���ر  ت��ربي��د، 
املتعلقة  اأهدافها  حتقيق  على  “اإمباور” 
باحلد من انبعاثات الكربون. ومت ت�سميم 
وايز”  اإي��ك��و  ران��د  “اإجنري�سول  منتجات 
البيئة  ع��ل��ى  ت��اأث��ريه��ا  ينخف�ض  ب��ح��ي��ث 
كونها م���زودة ب��غ��ازات ت��ربي��د م��ن اجليل 
على  ت��اأث��ريه��ا  بانخفا�ض  تتميز  ال��ث��اين 
باالإ�سافة  احل����راري،  االحتبا�ض  ظ��اه��رة 

•• دبي-الفجر:

اأكدت موؤ�س�سة االإمارات الأنظمة التربيد 
خلدمات  مزود  اأكرب  “اإمباور”،  املركزي 
تربيد املناطق يف العامل، على اأهمية دور 
املتوا�سلة  اجل��ه��ود  يف  والتطوير  البحث 
تربيد  خ��دم��ات  قطاع  وحت�سني  لتطوير 
متطلبات  م���ع  ي��ت��م��ا���س��ى  مب���ا  امل���ن���اط���ق، 
دولة  يف  وامل�����س��ت��دام��ة  ال�����س��ام��ل��ة  التنمية 

االإمارات. 
الرئي�ض  ����س���ع���ف���ار،  ب����ن  اأح����م����د  و�����س����دد 
احلاجة  ع��ل��ى  “اإمباور”،  ل���  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
على  عاملي  كمركز  دب��ي  مكانة  تعزيز  اإىل 
ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر، ال �سيما يف  خ��ارط��ة 
التحرك نحو حتقيق مزيد من التطوير 
والتحديث يف قطاعات مرافق اخلدمات 
امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  املتخ�س�سة 
ا�ستقبل بن  ال�سياق،  يف االإم��ارة. ويف هذا 
�ساميونز،  دوين  ال�سيد  م���وؤخ���راً  �سعفار 
اأم���ريك���ا  يف  “تراين”  ����س���رك���ة  رئ���ي�������ض 
االأو�سط  وال�������س���رق  واأوروب�������ا  ال�����س��م��ال��ي��ة 
العاملية  ال�سركات  اإح��دى  وهي  واأفريقيا، 
الرائدة يف جمال اأنظمة وحلول وخدمات 
تكييف الهواء والعالمة التجارية التابعة 
 Ingersoll( ران����د«  “اإجنري�سول  ل��� 
يف  ال��ت��ع��اون  اآف���اق  الإ�ستك�ساف   )Rand

امل�ساريع امل�ستقبلية بني ال�سركتني.

اإىل كفاءتها الت�سغيلية العالية.
وتاأتي زيارة �ساميونز اإىل “اإمباور” كون 
منطقة  يف  عمالئها  اأه���م  اأح���د  ال�����س��رك��ة 
ال�����س��رق االأو����س���ط، ح��ي��ث ات��ف��ق الطرفان 
ع��ل��ى ا���س��ت��ك�����س��اف ف��ر���ض اأع���م���ال جديدة 
االأمر  واخل��دم��ات،  الطاقة  قطاع  �سمن 
ال��ذي ميكن اأن ي��وؤدي ب��دوره اإىل حتقيق 
تقدمي  امل��ت��م��ث��ل يف  امل�������س���رتك  ه��دف��ه��م��ا 
م��ن��ت��ج��ات وخ����دم����ات م��ب��ت��ك��رة وم���وف���رة 
تخفي�ض  على  املوؤ�س�سات  ت�ساعد  للطاقة 
ب�����س��م��ت��ه��ا ال��ك��رب��ون��ي��ة وحت��ق��ي��ق اأه�����داف 

اال�ستدامة.
�ساميونز  زي��ارة  “توؤكد  �سعفار:  بن  وقال 
و”  “تراين”  ال��ت��زام  ع��ل��ى  �سركتنا  اإىل 
وثيقة  عالقات  ببناء  راند”  اإجنري�سول 
قيمة  ال�سركتان  وت���درك  �سركائها.  م��ع 
تعزيز  يف  ودوره  والتطوير”  “البحث 
التطور  عجلة  دف��ع  اإىل  الرامية  اجلهود 
حر�سنا  وي��اأت��ي  املناطق.  تربيد  قطاع  يف 
على العمل امل�سرتك والبحث يف امل�ساريع 

امل�ستقبلية الواعدة 
م��ب��ت��ك��رة يف جمال  م�����ب�����ادرات  واإط��������الق 
روؤيتنا  م���ع  ان�����س��ج��ام��اً  ال���ط���اق���ة،  ك���ف���اءة 
ت�����س��ب يف خدمة  ال���ت���ي  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
دبي  ري���ادة  تعزيز  نحو  احلثيثة  امل�ساعي 
اقت�ساد  ن��ح��و  ال���ت���ح���ول  م�����س��رية  ودف�����ع 
املعرفة  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  م�����س��ت��دام  تناف�سي 

دوين  ال�سيد  ق��ال  جهته،  من  واالبتكار«. 
���س��راك��ت��ن��ا مع  ع��ال��ي��اً  “نقدر  ���س��امي��ون��ز: 
لتح�سني  امل�سرتكة  وجهودنا  “اإمباور” 
قطاع اخلدمات املحلي ودفع عجلة النمو 
بغية  الرئي�سية  القطاعات  يف  والتطوير 
حت��ق��ي��ق اأه�����داف اال���س��ت��دام��ة ع��ل��ى املدى 
“اإمباور”  مع  �سراكتنا  وتوؤكد  الطويل. 
حجم الطلب العاملي على اجليل اجلديد 
املنخف�سة  واملنتجات  التربيد  غازات  من 
يف ا�ستهالكها للطاقة، ونحن �سعداء باأن 
اأت��ي��ح��ت ل��ن��ا ه���ذه ال��ف��ر���س��ة ل��ل��ت��ع��اون مع 
�سركة عاملية رائدة مل�ساعدتها على حتقيق 
التاأثري  ن��ط��اق  ه���ذه االأه�����داف وت��و���س��ي��ع 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ك�سف �سوق اأبوظبي العاملي، املركز املايل 
مذكرة  توقيع  عن  اأبوظبي،  يف  ال��دويل 
الوطنية  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رك��ة  م���ع  ت��ف��اه��م 
التاأمني  ����س���رك���ات  اإح�������دى  ل���ل���ت���اأم���ني، 
ُحلول  ت��وف��ري  يف  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال����رائ����دة 
االأفراد  من  لعمالئها  املُبتكرة  التاأمني 
واملوؤ�س�سات، لتفعيل التعاون حول فر�ض 
املالية  التكنولوجيا  تطوير  وجم���االت 
التاأمني  وحلول  بتقنيات  يت�سل  وال��ذي 

يف اأبوظبي ودولة االإمارات.
وّق����ع امل���ذك���رة ك���ل م���ن اأح���م���د اإدري�������ض، 
اأبوظبي  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
ل���ل���ت���اأم���ني، وري���ت�������س���ارد تنج،  ال��وط��ن��ي��ة 
تنظيم  ل�����س��ل��ط��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
اأبوظبي  ����س���وق  يف  امل���ال���ي���ة  اخل����دم����ات 
العمل  م��ن  ال��ط��رف��ني  لتمكني  ال��ع��امل��ي، 
امل���ب���ادرات والربامج  امل�����س��رتك الإط����الق 
وال�سركات  االأع���م���ال  رواد  ت��دع��م  ال��ت��ي 
بتطوير  املعنية  والنا�سئة  التكنولوجية 
حلول وتقنيات التاأمني، وبحث امل�ساركة 
يف امل�ساريع املبتكرة ذات ال�سلة بالتاأمني 

واإدارة التاأمني.
التنفيذي  الرئي�ض  اإدري�ض،  اأحمد  وقال 
للتاأمني:  ال��وط��ن��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ل�����س��رك��ة 
ب�سكل  اليوم  الرقمية  التقنيات  ت�ساهم 
م���ت���زاي���د يف ت��غ��ي��ري ح��ي��ات��ن��ا، ون���ح���ن يف 
اأف�سل  بحث  با�ستمرار  نوا�سل  ال�سركة 
التكنولوجيا  جم����االت  ت��وظ��ي��ف  ���س��ب��ل 
معنا،  املتعاملني  كافة  خلدمة  احلديثة 

كما ن�سعى دوماً عرب تفاعلنا مع جمتمع 
النا�سئة  وال�������س���رك���ات  االأع�����م�����ال  رواد 
ثقافة  وت��ع��زي��ز  ت��ط��وي��ر  يف  للم�ساهمة 
تدعم  اأن  وناأمل  التكنولوجي.  االبتكار 
اأبوظبي  ���س��وق  ���س��راك��ت��ن��ا اجل���دي���دة م��ع 
ال��ع��امل��ي خم��ت��ل��ف ق��ط��اع��ات ال��ت��اأم��ني يف 
الدولة وتعزز من تناف�سيتها وخدماتها 

املقدمة للمتعاملني وال�سركات.
الرئي�ض  تنج،  ريت�سارد  ق��ال  جانبه،  من 
اخلدمات  ت��ن��ظ��ي��م  ل�����س��ل��ط��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
“بداأ  ال��ع��امل��ي:  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  املالية يف 
قطاع التاأمني ب�سكل عام يدرك الفر�ض 
وذلك  امل��ت��اح��ة  ال��وا���س��ع��ة  التكنولوجية 
االنفاق  ح��ج��م  ي���ت���ج���اوز  اأن  ت���وق���ع  م���ع 
 200 التاأمني  قطاع  على  التكنولوجي 
ون�سعى   .2019 ب��ح��ل��ول  دوالر  م��ل��ي��ار 
عرب �سراكتنا مع �سركة اأبوظبي الوطنية 
تطوير  ح��ول  الوثيق  للتعاون  للتاأمني 
يف  املبتكرة  واحللول  التقنيات  وتطبيق 
لال�ستفادة  نتطلع  كما  ال��ت��اأم��ني،  قطاع 
الوا�سعة  الكبرية واملعرفة  من اخلربات 
ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب���ه���ا ال�������س���رك���ة الإط�����الق 
املبادرات التي تخدم احتياجات اأبوظبي 

ودولة االإمارات«. 
كمركز  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  اأن  يذكر 
امل�ستمر  ال��ت��ع��اون  ي��وا���س��ل  دويل،  م���ايل 
االأطراف  مع  اجلديدة  ال�سركات  وبناء 
املتخ�س�سة  الكربى  وال�سركات  املعنية 
يف ق��ط��اع ال��ت��اأم��ني ل��دع��م وت��ط��وي��ر بناء 
جمتمع متكامل لتكنولوجيا التاأمني يف 

دولة االإمارات واملنطقة.

االإيجابي اللتزامنا اجتاه املناخ.«
واأظهرت اأحدث التقارير زيادة يف الوعي 
ح����ول ال���ف���وائ���د وامل����زاي����ا ال���ع���دي���دة التي 
اأبرزها  امل��ن��اط��ق،  ت��ربي��د  ح��ل��ول  تقدمها 
املناخ. كما قامت  املنخف�ض على  تاأثريها 
هامة  ت�سريعات  وتنفيذ  بو�سع  احلكومة 
ا�ستخدام  وت��ع��زي��ز  ت�سجيع  اإىل  ت��ه��دف 
والبنية  املباين  املناطق يف  تقنيات تربيد 

التحتية يف يومنا هذا.
“من خالل تركيزنا  �سعفار:  واختتم بن 
التزامنا  ي�سبح  والتطوير،  البحث  على 
املناطق.  ت��ربي��د  ق��ط��اع  ب��ت��ط��وي��ر  اأق�����وى 
ون��ح��ن م��ت��ف��ائ��ل��ون ح��ي��ال اجل���ه���ود التي 
مع  متا�سياً  اال�ستدامة  لتحقيق  نبذلها 
الثاقبة  وال���روؤي���ة  ال�����س��دي��دة  التوجيهات 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
ال��دول��ة رئي�ض  ن��ائ��ب رئ��ي�����ض  اآل م��ك��ت��وم، 

جمل�ض الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل.«
خدمات تربيد املناطق  “اإمباور”  وتوفر 
التطوير  مل�����س��اري��ع  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  ال�����س��دي��ق��ة 
جمريا،  جمموعة  مثل  الكربى  العقاري 
اخلليج التجاري، جمريا بيت�ض ريزيدن�ض، 
م��رك��ز دب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي، نخلة جمريا، 
اأبراج بحريات جمريا، ابن بطوطة مول، 
الطبية،  دب��ي  مدينة  ج��اردن��ز،  دي�سكفري 
العاملي، حي  التجاري  دبي  م�ساكن مركز 

دبي للت�سميم وغريها.

»اقت�صادية عجمان« تعلن عن هيكلها التنظيمي اجلديد
االقت�سادية املحددة يف اإطار ا�سرتاتيجية حكومة عجمان 
لرفاهية  اقت�ساد مزدهر  نحو حتقيق  ر�سالتها  وترجمة 

�سكان االإمارة. 
هي  م��ك��ات��ب  ث��الث��ة  اجل��دي��د  التنظيمي  الهيكل  وي�����س��م 
الدائرة  رئي�ض  ل�سمو  التابع  ال��داخ��ل��ي  التدقيق  مكتب 
ثالثة  وي�سمل  القانونية  وال�سوؤون  العام  املدير  ومكتبي 
والرقابة  االق��ت�����س��ادي  الت�سجيل  ���س��وؤون  ه��ي  ق��ط��اع��ات 

و�سوؤون التخطيط والتنمية و�سوؤون الدعم املوؤ�س�سي.
كما ي�سم االإدارات التالية .. اإدارة اال�سرتاتيجية والتميز 
اال�سرتاتيجي  التخطيط  ق�سم  حتتها  ويندرج  املوؤ�س�سي 
التجاري  الت�سجيل  واإدارة  امل�ساريع  اإدارة  واجلودة وق�سم 
والتي يندرج حتتها ق�سم الرتاخي�ض االقت�سادية وق�سم 
وق�سم  املتعاملني  اإ���س��ع��اد  وم��راك��ز  التجارية  الت�ساريح 

•• عجمان -وام: 

هيكلها  عجمان  يف  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  اأع��ل��ن��ت 
ال�ستكمال  �سعيا  تطويره  مت  وال��ذي  اجلديد  التنظيمي 
اال�سرتاتيجية  واأه��داف��ه��ا  روؤي��ت��ه��ا  حتقيق  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
اإىل  الهادفة   2021 عجمان  اإم���ارة  روؤي���ة  م��ع  املتوائمة 
مواكبة  اإىل جانب  ومتنوع  تناف�سي  اأخ�سر  اقت�ساد  بناء 
وياأتي  االقت�سادية.   بالتنمية  ال�سلة  ذات  امل�ستجدات 
الدائرة  حر�ض  على  تاأكيدا  التنظيمي  الهيكل  حتديث 
بالن�ساط  االرت��ق��اء  عجلة  يدفع  مما  العمل  تنظيم  على 
االقت�سادية  القطاعات  اأداء  وتنظيم  ودع��م  اال�ستثماري 

املوؤثرة يف امل�سرية التنموية. 
وقال �سعادة علي عي�سى النعيمي مدير عام دائرة التنمية 

االقت�سادية اإن تطوير الهيكل التنظيمي للدائرة يعترب 
خطوة متقدمة على درب تعزيز دورها الريادي يف اإيجاد 
املوا�سفات  اأرق��ى  وفق  متنوعة  تناف�سية  اقت�سادية  بيئة 
اإمارة  يف  احلكومية  التوجهات  م��ع  يتوافق  مب��ا  العاملية 
عجمان وامل�ستمدة من فكر وروؤى �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد 
عمار  ال�سيخ  �سمو  توجيهات  ظل  يف  واملتوا�سلة  عجمان 
املجل�ض  رئ��ي�����ض  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن 
التزام  يعك�ض  اجل��دي��د  الهيكل  اأن  واأ���س��اف  التنفيذي. 
املتخ�س�سة  الب�سرية  امل���وارد  بتوظيف  امل�ستمر  ال��دائ��رة 
واملوؤهلة لدعم تطلعاتها املتمحورة حول دفع عجلة منو 
القطاع االقت�سادي والرتويج له حمليا واإقليميا ودوليا 
ب��غ��ر���ض ج���ذب اال���س��ت��ث��م��ارات مل��واك��ب��ة م�����س��ارات التنمية 

التدقيق على املعامالت واإدارة الرقابة وحماية امل�ستهلك 
امل�ستهلك  وح��م��اي��ة  وامل��ت��اب��ع��ة  التفتي�ض  اأق�����س��ام  وت�����س��م 

ومكافحة الغ�ض التجاري.
االأع���م���ال حيث  وت��ط��وي��ر  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اإدارة  وي��ت�����س��م��ن   
االقت�سادية  والدرا�سات  التخطيط  اأق�سام  حتتها  يندرج 
وتنمية ال�سادرات واال�ستثمار وتنمية امل�ساريع ال�سغرية 
والتي  واالت�سال  الت�سويق  اإدارة  اإىل  اإ�سافة  واملتو�سطة 
العامة  ال��ع��الق��ات  وق�سم  الت�سويق  ق�سم  حتتها  ي��ن��درج 
حتتها  يندرج  حيث  املتعاملني  عالقة  واإدارة  واالت�سال 
واالقرتاحات  ال�سكاوي  وق�سم  باملتعاملني  العناية  ق�سم 
ثالثة  حتتها  وي��ن��درج  الب�سرية  امل���وارد  اإدارة  عن  ف�سال 
امل���واه���ب وال��ت��دري��ب والتطوير  ا���س��ت��ق��ط��اب  اأق�����س��ام ه��ي 

وعالقات املوظفني والرواتب بجانب اإدارة التقنية.
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املال والأعمال

بالتعاون مع »�قت�سادية �أبوظبي« و»تنمية �ل�سادر�ت« �ل�سعودي
غرفة ال�صارقة تنظم بعثة 
جتارية اإىل اأوغندا وكينيا

•• ال�شارقة-الفجر:

اأوغندا  اإىل جمهوريتي  بعثة جتارية  ال�سارقة  تنظم غرفة جتارة و�سناعة 
وكينيا خالل الفرتة 3-9 دي�سمرب املقبل، وذلك بالتعاون مع دائرة التنمية 
االقت�سادية باأبوظبي وهيئة تنمية ال�سادرات ال�سعودي، تهدف اإىل تقوية 
اأوا�سر العالقات االقت�سادية ورفع ن�سب التبادل التجاري واإقامة �سراكات 
ا�ستثمارية جديدة وواعدة مع هاتني الدولتني. وت�سعى الغرفة من خالل 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العوي�ض  �سلطان  عبداهلل  �سعادة  يراأ�سها  التي  بعثتها 
االإمارات  من  كل  يف  االأعمال  جمتمعي  وم�ساندة  دعم  اإىل  ال�سارقة،  غرفة 
يف  ت�سهم  جديدة  اأ�سواق  واكت�ساف  منتجاتهم  �سادرات  لتعزيز  وال�سعودية 
جمدية.  ا�ستثمارية  �سراكات  وعقد  االإفريقية  القارة  يف  اأعمالهم  تو�سيع 
وت�سم البعثة اأكرث من مائة رجل اأعمال وم�ستثمر من االإمارات وال�سعودية 
يف اإطار العمل امل�سرتك لتحقيق التكامل االقت�سادي بني البلدين ال�سقيقني، 

وترجمة للعالقات الثنائية املتنامية بينهما.
باإيفاد  ال�سارقة  غرفة  م��ب��ادرة  اإن  العوي�ض،  �سلطان  ع��ب��داهلل  �سعادة  وق��ال 
للمنتجات  الرتويج  ي�ستهدف  امل�سرتكة،  ال�سعودية  االإماراتية  البعثة  هذه 
الت�سديرية للبلدين وفتح جماالت ت�سويقية جديدة لهما يف كل من اأوغندا 
املنتجات  وت�سويق  لرتويج  مثالية  فر�سة  متثل  البعثة  اأن  معترباً  وكينيا، 
وال�سلع االإماراتية وال�سعودية يف اإفريقيا، وذلك انطالقاً من حر�ض غرفة 
ال�سارقة على تعزيز م�ستويات التعاون والتن�سيق امل�سرتك الهادف اإىل تعزيز 

حركة التجارة اخلارجية وتنمية ال�سادرات وزيادة معدالت منوها.
واأ�ساف العوي�ض اأن تنظيم هذه البعثة من جانب “مركز ال�سارقة لتنمية 
التي  الزيارات اخلارجية  التابع للغرفة، يندرج �سمن برنامج  ال�سادرات” 
تنظمها الغرفة �سنوياً، والهادفة اإىل 
خ��دم��ة ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض امل��ح��ل��ي من 
االقت�سادية  العالقات  تنمية  خ��الل 
الدول  وخمتلف  ال�سارقة  اإم���ارة  بني 
الفر�ض  اإت����اح����ة  وع�����رب  ال�����س��دي��ق��ة 
لعقد  وامل�ستثمرين  االأع��م��ال  لرجال 
ن��ظ��رائ��ه��م يف هذه  م���ع  اج���ت���م���اع���ات 
التعرف  على  ي�ساعدهم  مب��ا  ال���دول 
عن قرب وعرب القنوات الر�سمية على 
التعاون  واآف����اق  اال���س��ت��ث��م��ار  جم���االت 
اأعمالهم  تطوير  وب��ال��ت��ايل  امل��ت��ب��ادل، 
وتعزيز ح�سورهم يف اأ�سواق ومناطق 
جغرافية جديدة. عدا عن دور البعثة 
يف الرتويج لفر�ض ومزايا اال�ستثمار 
االإم��ارات وال�سعودية  التي تتمتع بها 
ب�سكل عام وتزخر بها ال�سارقة ب�سكل 
خ���ا����ض م����ن خ�����الل االإ�������س������اءة على 
تقدمة  وم���ا  اجل���اذب���ة  اأع��م��ال��ه��ا  بيئة 
للم�ستثمرين  ت�سهيالت  من  الغرفة 

االأجانب.
�سطاف  العزيز  عبد  ق��ال  جانبه،  من 
خدمات  لقطاع  العام  املدير  م�ساعد 
هذه  اإن  ال�سارقة،  غرفة  يف  االأع�ساء 
البعثة التجارية اجلديدة اإىل كل من 
اأوغندا وكينيا هي ا�ستكمال للزيارات 
تنمية  م��رك��ز  نظمها  ال��ت��ي  ال�سابقة 
ال�����س��ادرات واأ���س��ه��م��ت يف ف��ت��ح اأب���واب 
العالقات  وت��ق��وي��ة  لتطوير  ج��دي��دة 
اإىل ما حققته من ترويج وتعريف  اإ�سافة  بني ال�سارقة وهاتني الدولتني، 
مبا�سر باملنتجات ال�سناعية املحلية، مما لعب دوراً يف تعزيز �سادرات القطاع 
اأن  اإىل  �سطاف  عبدالعزيز  واأ�سار  االإفريقية.  االأ�سواق  اإىل  املحلي  اخلا�ض 
برنامج البعثة يت�سمن عقد عدداً من اللقاءات الر�سمية مع كبار امل�سوؤولني 
يف الدولتني وتنظيم اجتماعات عمل مع ال�سركات واملوؤ�س�سات االقت�سادية 
ورجال االأعمال من خمتلف القطاعات االقت�سادية. وكانت الغرفة ا�ست�سافت 
يف مقرها مطلع نوفمرب اجلاري الرئي�ض يوري كاغوتا مو�سيفيني رئي�ض 
جمهورية اأوغندا، على راأ�ض وفد حكومي ر�سمي رفيع امل�ستوى، يف لقاء عمل 
ومت  امل�سرتك،  االهتمام  ذات  االقت�سادية  الق�سايا  من  ع��دداً  ناق�ض  مو�سع 
خالله بحث �سبل تعزيز العالقات االقت�سادية الثنائية بني اإمارة ال�سارقة 
وجمهورية اأوغندا، واأوجه تطوير التعاون بني اجلانبني مبا يف ذلك احلاجة 
الطاقة  البلدين خا�سة يف جم��االت  بني  االقت�سادية  العالقات  تعزيز  اإىل 
وال�سناعة والزراعة وتبادل الزيارات واال�ستثمارات يف �ستى املجاالت. ُيذكر 
ع�سوية  اإىل  املنت�سبني  ال�سارقة  يف  والكينينة  االأوغندية  ال�سركات  عدد  اأن 
غرفة ال�سارقة يبلغ 58 من�ساأة اقت�سادية. وبلغ حجم التبادل التجاري غري 
النفطي بني االإمارات وكينيا اأكرث من 2.6 مليار درهم يف عام 2015. يف 
حني بلغ حجم التبادل التجاري غري النفطي بني االإم��ارات واأوغندا نحو 
املتاحة  الطبيعية  امل��وارد  وتوفر  عينها.  الفرتة  خالل  دره��م  مليون   555
اأوغندا وكينيا وحتديداً يف جمايل الزراعة وال�سناعات الغذائية فر�ساً  يف 

نوعية لال�ستثمارات التي تدعم االأمن الغذائي.

طريان الإمارات تعلق رحالتها من 
واإىل مطار بايل ب�صبب الرماد الربكاين

•• دبي -وام: 

بايل  مطار  واإىل  من  اجلوية  الرحالت  جميع  تعليق  االم���ارات  ط��ريان  اأعلنت 
انت�سار  نتيجة  وذل��ك  اآخ��ر  اإ�سعار  حتى  االأندوني�سية  ب��ايل  جزيرة  يف  دينبا�سار 
الرماد الربكاين يف اجلو بعد ثورة بركان جبل اأغونغ القريب. وقال املتحدث 
با�سم طريان االإمارات يف بيان ام�ض انه بناء على هذا القرار فقد مت اإلغاء رحلة 
طريان االإمارات اإىل بايل “ئي كيه 360 ئي كيه 361 اأم�ساالثنني 27 نوفمرب 
واليوم الثالثاء 28 نوفمرب اجلاري كما تقرر اإلغاء الرحلة ئي كيه 398 ئي 
كيه 399” ام�ض االثنني 27 نوفمرب، واإعادة جدولتها ليوم اليوم الثالثاء اإىل 
ال�ساعة 6 م�ساًء بتوقيت دبي، اعتماداً على تطورات املوقف. واأو�سح ان طريان 
االإمارات وفرت اإقامة فندقية لركاب الرتانزيت العالقني يف مطار دبي الدويل 
الذين كانت بايل وجهتهم النهائية مع توفري خيار ال�سفر اأمامهم اإىل وجهات 
اإىل  العودة  او  ال��دويل يف جاكرتا  �سوكارنو  ب��ايل مثل مطار  اأخ��رى قريبة من 
املحطة التي بداأوا �سفرهم منها. وطلبت طريان االإمارات من ركابها التاأكد من 

.« www.emirates.com حالة رحالتهم من خالل املوقع

حمدان بن حممد يكرم الفائزين بجائزة القت�صاد الإ�صالمي 2017
•• دبي-وام: 

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برعاية 
رئي�ض  ن���ائ���ب  م���ك���ت���وم  اآل  را�����س����د  ب����ن 
ال�����وزراء حاكم  رئ��ي�����ض جمل�ض  ال��دول��ة 
ال�سيخ  �سمو  ك���رم   ، اهلل”  “رعاه  دب���ي 
اآل مكتوم  را�سد  بن  حمدان بن حممد 
ويل عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي 
لالإمارة وامل�سرف العام على مبادرة دبي 
ع��ا���س��م��ة االق��ت�����س��اد االإ����س���الم���ي، ظهر 
ال����دورة اخلام�سة  ال��ف��ائ��زي��ن يف  ام�����ض، 
م����ن ج����ائ����زة االق���ت�������س���اد االإ����س���الم���ي، 
بدبي.  كارلتون  الريتز  فندق  وذل��ك يف 
امل��ب��ادرات التي  اإح��دى  وت�سكل اجل��ائ��زة 
االقت�ساد  لتطوير  دب��ي  مركز  ينظمها 
غ��رف��ة جتارة  م��ع  بالتعاون  االإ���س��الم��ي 
و����س���ن���اع���ة دب�������ي، ت����ق����دي����راً ل�����الأف�����راد 
مل�ساهماتهم يف  العامل  واملوؤ�س�سات حول 
تطوير القطاعات الرئي�سية لالقت�ساد 
احلفل  خالل  له  كلمة  ويف  االإ�سالمي. 
..قال �سعادة ماجد �سيف الغرير رئي�ض 
جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة دبي 
اإدارة مركز دبي لتطوير  ع�سو جمل�ض 
االقت�ساد  ان  االإ����س���الم���ي،  االق��ت�����س��اد 
ه����و من����ط ح����ي����اة يالئم  االإ�����س����الم����ي 
���س��ام��ل��ة تغطي  اجل���م���ي���ع، وم��ن��ظ��وم��ة 
حيث  احلياة،  وقطاعات  جم��االت  كافة 
اأنُه الطريق  االإ�سالمي  اأثبت االقت�ساد 
بعيداً  امل�ستدامة  التنمية  نحو  االأم��ث��ل 
ال��ت��ح��دي��ات االع��ت��ي��ادي��ة يف مناذج  ع���ن 
الغرير  ول��ف��ت  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة.  االق��ت�����س��اد 
ل�ساحب  احل��ك��ي��م��ة  ال����روؤي����ة  اأن  اإىل 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
م��ك��ت��وم ، ب���اإع���الن دب���ي ع��ا���س��م��ة عاملية 
رحلة  اأط��ل��ق��ت  االإ���س��الم��ي،  لالقت�ساد 
اإ�سافة  ع���رب  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف  اال���س��ت��ث��م��ار 
االقت�ساد االإ�سالمي كركيزة اأ�سا�سية يف 
االقت�ساد،  وتنويع  النمو  ا�سرتاتيجية 
اذ برهنت دبي يف قدرتها على االبتكار 
و���س��ن��اع��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل ..م�����س��ريا اىل ان 
االإ�سالمي  االق��ت�����س��اد  ج���ائ���زة  ت��ن��ظ��ي��م 
دب���ي كعا�سمة  م��ك��ان��ة  ل��رت���س��ي��خ  ي���اأت���ي 
واإمياناً  االإ���س��الم��ي  لالقت�ساد  ع��امل��ي��ة 
حتفيز  يف  ي�ساهم  املبدعني  تكرمي  ب��اأن 
االأعمال  ورواد  املوؤ�س�سات  لدى  االبتكار 
يف جماالت عملهم وقطاعات االقت�ساد 

االإ�سالمي.
واأل���ق���ى ���س��ع��ادة ���س��ام��ي ال��ق��م��زي نائب 
رئي�ض جمل�ض اإدارة مركز دبي لتطوير 

حكومة ال�صارقة تطلق »جائزة ال�صارقة يف املالية العامة« بالتعاون مع املنظمة العربية للتنمية الإدارية
•• ال�شارقة-الفجر:

اأطلقت حكومة ال�سارقة جائزة ال�سارقة 
املنظمة  مع  بالتعاون  العامة،  املالية  يف 
اأول  وه���ي  االإداري�������ة،  للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة 
العربي  ال���ع���امل  ن��وع��ه��ا يف  م���ن  ج���ائ���زة 
يف جم������ال امل����ال����ي����ة ال����ع����ام����ة، وت���ه���دف 
وف��ق��اً مل��ا ورد يف امل��ر���س��وم االأم����ريي، اإىل 
للموارد  االأم���ث���ل  اال���س��ت��غ��الل  ت�����س��ج��ي��ع 
االأنظمة  اأف�����س��ل  ب��ا���س��ت��خ��دام  امل���ال���ي���ة، 
احلكومية،  وامل��وازن��ات  واالإداري���ة  املالية 
وحتقيق  امل�����س��ت��دام��ة،  التنمية  لتحقيق 
واحلوكمة  وامل�ساءلة  ال�سفافية  م��ب��ادئ 
يف جميع االأجهزة احلكومية، وفاعليتها 
لها،  املخ�س�سة  االعتمادات  ا�ستخدام  يف 
وا�ستنها�ض  م�����ردود،  اأف�����س��ل  وحت��ق��ي��ق 
اجلهود للخروج بحلول مبتكرة واإبداعية 
احلكومية  اجلهات  عمل  اآليات  لتطوير 
يف ���س��اأن امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
من  احلكومية  اجل��ه��ات  ومتكني  تعزيز 
املالية  االإدارة  لوظائف  الفّعال  التنفيذ 
املمار�سات  اأف�سل  ومواكبة  واملحا�سبية، 

احلكومية  امل���ال���ي���ة  اإدارة  يف  ال��ع��امل��ي��ة 
واملوازنة العامة، وتعميق تطبيق مفهوم 
موازنات االأداء باختالف اأنواعها يف �ساأن 
امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة، وت��وف��ري م��وؤ���س��رات على 
درجة عالية من ال�سمولية والدقة لدعم 
القرارات  ومتخذي  ال�سيا�سات  �سانعي 
ووا���س��ع��ي اخل��ط��ط اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
ذل��ك خ��الل موؤمتر  العامة. ج��اء  املالية 
االثنني،  اأم�������ض  ���س��ب��اح  ع��ق��د  ���س��ح��ف��ي 
رئي�ض  الق�سري،  �سامل  �سعادة  بح�سور 
والدكتور  ل��ل��ج��ائ��زة،  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض 
عام  مدير  القحطاين،  الهتالن  نا�سر 
املنظمة العربية للتنمية االإدارية، نائب 
الرئي�ض للجائزة، والدكتور من�سور بن 
واأع�ساء  للجائزة،  العام  االأم��ني  ن�سار، 
�سعيد  اأح��م��د  للجائزة،  االأع��ل��ى  املجل�ض 

اجلروان،  الدكتور جمدي البناين. 
ال��ق�����س��ري، رئي�ض  ����س���امل  ���س��ع��ادة  وق�����ال 
ب��داي��ة ال بد  ل��ل��ج��ائ��زة،  االأع��ل��ى  املجل�ض 
االأمريي  امل��ر���س��وم  اأن  اإىل  االإ����س���ارة  م��ن 
اأ����س���دره ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ  ال����ذي 
القا�سمي،  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور 

ال�سارقة،  حاكم  االأع��ل��ى،  املجل�ض  ع�سو 
ال�سارقة  ج��ائ��زة  وتنظيم  اإن�����س��اء  ب�����س��اأن 
اأن تن�ساأ  العامة، قد ن�ض على  املالية  يف 
مب���وج���ب ه����ذا امل���ر����س���وم ج���ائ���زة دوري����ة 
يف  ال�سارقة  “جائزة  ت�سمى  االإم����ارة  يف 
ال�سخ�سية  لها  تكون  العامة”،  املالية 
الالزمة  ب��االأه��ل��ي��ة  وتتمتع  االع��ت��ب��اري��ة 
اأه���داف���ه���ا، ون�ض  ل��ل��ت�����س��رف يف ح�����دود 
املر�سوم اأي�ساً على اأن يكون املقر الدائم 
اأن  ال�سارقة، ويجوز  للجائزة هو مدينة 
تن�سئ فروعاً ومكاتب لها داخل االإمارة 
وخارجها.  وتهدف اجلائزة اإىل اإحداث 
نقلة نوعية يف االأداء املوؤ�س�سي احلكومي 
عرب العمل على تنمية قدرات املوظفني 
من  واالإ���س��ت��ف��ادة  وت��دري��ب��ه��م،  وتاأهيلهم 
واالإقليمية  املحلية  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 
الدولية  التجارب  اأثبتت  فقد  والعاملية. 
اجلهود  حتفز  للتميز  ج��وائ��ز  وج��ود  اأن 
االإيجابي،  ال��ت��ن��اف�����ض  م��ن  ج���واً  وت�����س��ي��ع 
وتطور  تقدم  على  ينعك�ض  ال��ذي  االأم��ر 
“جائزة  ف���اإن  وعليه  ع���ام،  ب�سكل  االأداء 
�ست�سكل  العامة”  امل��ال��ي��ة  يف  ال�����س��ارق��ة 

مبعايري  االإل����ت����زام  م���دى  ل��ق��ي��ا���ض  اأداء 
العمل  اأوج��ه  التميز يف كافة  ومتطلبات 

املايل احلكومي.
ال���دك���ت���ور نا�سر  اأع������رب  وم����ن ج���ان���ب���ه، 
الهتالن القحطاين، مدير عام املنظمة 
وافر  ع��ن  االإداري�������ة،  للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�سكر والتقدير والثناء ل�ساحب ال�سمو 
ال�����س��ي��خ ال���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
حاكم  االأعلى،  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي، 
وامل�ستمر  الكبري  دع��م��ه  على  ال�����س��ارق��ة، 
تعزيز  اإىل  تهدف  والتي  اجلائزة،  لهذه 
ومت��ك��ني اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف العامل 
االإدارة  ل��وظ��ائ��ف  ال��ف��ع��ال  التنفيذ  م��ن 
املالية واملحا�سبية، والتاأكيد على اأهمية 
والتطبيقات  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  ن�����س��ر 
تنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال���ع���ام  امل�����ال  اإدارة  يف 
للموارد  االأمثل  واال�ستغالل  م�ستدامة، 

املالية احلكومية. 
واأ����س���اف ال��ه��ت��الن ب���اأن امل��ن��ظ��م��ة، كجهة 
منبثقة عن اجلامعة العربية لها خربات 
واأدارت  واأ�سرفت  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  كبرية 
الربامج واجلوائز، ونتمنى  العديد من 

باأن نكون عند ح�سن ظن �ساحب ال�سمو 
يف اإدارة هذه اجلائزة املهمة. 

وبدوره، اأ�سار الدكتور من�سور بن ن�سار، 
املجل�ض  اأن  اإىل  للجائزة،  ال��ع��ام  االأم���ني 
�سابق  وق��ت  يف  اجتمع  للجائزة  االأع��ل��ى 
للبحث يف اآليات عمل اجلائزة والتعريف 
و�سروطها  ت��ف��ا���س��ي��ل��ه��ا  وخم��ت��ل��ف  ب��ه��ا 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا، لتحقيق  واآل���ي���ات  واأه���داف���ه���ا 

اأف�سل املمار�سات العاملية. 
فئات اجلائزة:

احلكومية  اجل��ه��ة  االأوىل:  ال��ف��ئ��ة   .1
املتميزة يف املالية العامة

يف  منهجية  اأف�سل  الثانية:  الفئة   .2
التخطيط املايل احلكومي

3. ال��ف��ئ��ة ال��ث��ال��ث��ة: اأف�����س��ل ن��ظ��ام مايل 
اإلكرتوين

اأو  املتميز  امل�����س��روع  ال��راب��ع��ة:  الفئة   .4
املبادرة املتميزة يف املالية العامة

الفئة اخلام�سة: املدير املايل العربي   .5
املتميز.

املوازنة  م��دي��ر  ال�����س��اد���س��ة:  ال��ف��ئ��ة   .6
العربي املتميز

فيها  اأ�سار  كلمة  االإ�سالمي،  االقت�ساد 
اإىل ن�ساط مركز دبي لتطوير االقت�ساد 
تاأ�سي�سه  م��ن��ذ  ال����ذي جن��ح  االإ���س��الم��ي 
�سركائه  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون  ال���ي���وم،  اإىل 
اأكرث  اإط���الق  اإىل  وال��ع��امل��ي��ني  املحليني 
40 مبادرة رائدة ت�ستهدف هيكلة  من 
وتدفع  االإ���س��الم��ي،  االقت�ساد  وتنظيم 
وخدماته،  م��ن��ت��ج��ات��ه  ت��ط��وي��ر  ب���اجت���اه 
وت��ع��م��ي��م معايريه  ت��ع��ام��الت��ه  وت��ق��ن��ني 
م���ع �سرورات  ي���ت���الءم  و����س���روط���ه مب���ا 
تعك�ض  اإيجابية  نتائج  ويحقق  التنمية 
ذات��ه��ا ع��ل��ى االق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي . واأك���د 
دبي  منجزات  عن  احلديث  اأن  القمزي 
ودعم  االإ���س��الم��ي  االقت�ساد  تطوير  يف 
وهيئات  والقوانني  باالأنظمة  قطاعاته 
ال��رق��اب��ة واحل��وك��م��ة، ومب���ب���ادرات تعزز 
ح�سوره يف قلب احلراك التنموي على 
م�ستوى العامل، هو حديث عن االلتزام 
مب��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ن��م��ي��ة وال���رتك���ي���ز على 
اإىل  و���س��واًل  النفطية  غ��ري  القطاعات 
والت�سامح  وال�سعادة  قيم اخلري  تعميم 
..م�سريا اىل ان واقع احلال يقول اإن تلك 
ال�سيا�سات اأثمرت اقت�ساداً قوياً ومرناً، 
وتناف�سية  عالية،  موؤ�س�ساتية  وك��ف��اءة 
���س��اح��ة االقت�ساد  اأث��ب��ت��ت ق��درت��ه��ا ع��ل��ى 
جائزة  اأن  ال��ق��م��زي  واع���ت���رب  ال���ع���امل���ي. 
الثماين  بفئاتها  االإ�سالمي  االقت�ساد 
االقت�ساد  قطاعات  جميع  ت�سمل  التي 

ا�ستكمااًل لروؤية دبي  االإ�سالمي، جاءت 
يف عوملة االقت�ساد االإ�سالمي من خالل 
عوملة االبتكار، ودعوة الرواد واملبتكرين 
من كل اأنحاء العامل اإىل طرح اأفكاِرهم 
االأثر  تعزيز  يف  للم�ساهمة  ومنتجاتهم 
على  االإ���س��الم��ي  لالقت�ساد  االإي��ج��اب��ي 
�سمو  وق��ام  والتنمية.  االزده���ار  م�سرية 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان بن حممد 
ذهبت  حيُث  الفائزين  بتكرمي  مكتوم، 
ج��ائ��زة فئة االإجن����از م��دى احل��ي��اة اإىل 
املغفور له حممد بن اإبراهيم ال�سبيعي 
وه����و اأح�����د م��وؤ���س�����س��ي ب��ن��ك ال���ب���الد يف 
باالإ�سافة  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
اإىل العديد من املنظمات اخلريية التي 
تهتم بالق�سايا االجتماعية مثل رعاية 
اخلا�سة،  االح��ت��ي��اج��ات  وذوي  االأي���ت���ام 
وت�����س��ل��م��ه��ا اب���ن���ه اإب���راه���ي���م ب���ن حممد 
جمل�ض  رئي�ض  ال�سبيعي  اإب��راه��ي��م  ب��ن 
ال�سبيعي  ابراهيم  حممد  �سركة  اإدارة 
اململكة  يف  ما�سك،  لال�ستثمار  واأوالده 
التمويل  فئة  وعن  ال�سعودية.  العربية 
االإ����س���الم���ي، ت�����س��ل��م ج���ائ���زة ه���ذا العام 
ل�سركة  املوؤ�س�ض  ال�سريك  اوب��ال  زي�سان 
ي���ل���درز، امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة وال���ت���ي تقدم 
فر�ساً ا�ستثمارية متوافقة مع ال�سريعة 
ال�سكنية  ال����ع����ق����ارات  يف  االإ����س���الم���ي���ة 
رقمية  من�سة  اأول  وه���ي  وال��ت��ج��اري��ة، 
 FCA اعتماد  على  حت�سل  اإ�سالمية 

امل��ح��دود مم��ا يتيح لهم فر�سة  ال��دخ��ل 
باك�ستان  يف  ال��ع��ايل  تعليمهم  موا�سلة 

مع اأكرث من 80 موؤ�س�سة تعليمية.
ال�سغرية  امل��وؤ���س�����س��ات  ت��ن��م��ي��ة  ف��ئ��ة  ويف 
العام  ه���ذا  ج��ائ��زة  ت�سلم  وامل��ت��و���س��ط��ة، 
الدكتور حممد الزرعوين نائب رئي�ض 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����ض  االإدارة  جم��ل�����ض 
مل����رك����ز دي����ت����ك – ���س��ل��ط��ة واح�������ة دب���ي 
لل�سيليكون، وهو مركز لريادة االأعمال 
قلب  يف  يقع  واالب��ت��ك��ار،  والتكنولوجيا 
موطنا  وي�سكل  لل�سيليكون  دب��ي  واح��ة 
وال�سركات  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ال�����س��رك��ات  مل��ئ��ات 
ال�سغرية واملتو�سطة من اأكرث من 60 
دولة. وعن فئة البنية التحتية املعرفية 
لالقت�ساد االإ�سالمي ت�سلم جائزة هذا 
ال���ع���ام ال��ربوف��ي�����س��ور حم��م��د اأك�����رم بن 
لالأكادميية  التنفيذي  املدير  اللدين، 
اي�سرا  ال�����س��رع��ي��ة  ل��ل��ب��ح��وث  ال��ع��امل��ي��ة 
اإ�سالمية  مالية  اأب��ح��اث  موؤ�س�سة  وه��ي 
بال�سريعة  املتعلقة  الق�سايا  على  تركز 
لتطوير االقت�ساد االإ�سالمي وباالأخ�ض 

التمويل االإ�سالمي.
وت�سلم جائزة فئة الفن االإ�سالمي، هذا 
العام كرمي تور املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة 
ت�سوق  م��ن�����س��ة  اأول  وه����ي  م��ودان��ي�����س��ا 
املحافظة  االأزي������اء  ت��وف��ر  اإل��ك��رتون��ي��ة، 
والع�سرية الأكرث من 7 ماليني زائرة 

للمن�سة.

ال�سحة  فئة  ويف  امل��ت��ح��دة.  اململكة  م��ن 
والغذاء، ت�سلمت جائزة هذا العام اأمينة 
التنفيذي  املدير  اأح��م��د،  حممد  اأحمد 
وهي  العاملي لالعتماد،  االإم��ارات  ملركز 
هيئة اعتماد حكومية مقرها اإمارة دبي 
لهيئات  احل��الل  اع��ت��م��ادات  مبنح  تقوم 
العامل  اأنحاء  جميع  يف  املطابقة  تقييم 

مع االلتزام باملعايري الدولية.
ك��م��ا ت�سلم اجل��ائ��زة ع��ن ف��ئ��ة االإع����الم، 
ه������ذا ال�����ع�����ام م�������االز م�����اج�����اين امل���دي���ر 
نتورك«  ب���اث  “ون  ل�سركة  التنفيذي 
من   OnePath Network
يف  متخ�س�ض  ا�ستوديو  وهو  اأ�سرتاليا، 

اإنتاج االأفالم االإ�سالمية.
ت�سلم  وال�����س��ي��اف��ة،  ال�����س��ي��اح��ة  وب��ف��ئ��ة 
رئي�ض  ب���ازور،  حممد  العام  ه��ذا  جائزة 
 Divine كونكت«  “ديفاين  موؤ�س�سة 
الواليات  م��ن   Connect LLC
موؤ�س�سة  وه�����ي  االأم����ريك����ي����ة  امل���ت���ح���دة 
حلول  اأح�����دث  ت��ق��دمي  يف  متخ�س�سة 
للق�ساء  الرقمية  واالإذاع����ة  الرتجمة 
على حاجز اللغة للماليني من امل�سلمني 
غري الناطقني باللغة العربية. اأما عن 
فئة الوقف والتمكني، ت�سلم جائزة هذا 
ال�سريك  ���س��دي��ق��ي  ع��ل��ي  اأح���م���د  ال���ع���ام 
“اإح�سان  ����س���ن���دوق  واأم������ني  امل���وؤ����س�������ض 
تقدم  وال���ت���ي  ب��اك�����س��ت��ان  م���ن  تر�ست” 
ق���رو����س���اً ب����دون ف���وائ���د ل��ل��ط��الب ذوي 
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املال والأعمال

�صامل بن �صلطان القا�صمي : قطاع الطريان املدين يف راأ�ض اخليمة يوا�صل منوه وازدهاره
م�سريا اإىل اأنه بف�سل توجيهاتهما امل�ستمرة �سهدت 
تطويراً  واأجهزته  ومبانيه  واأق�سامه  املطار  مرافق 
وحتديثاً يف الوقت الذي كان لباقي املرافق اخلدمية 
التطوير  ه��ذا  من  ح�ستها  االإم���ارة  يف  والتطويرية 
مبا ي�سب يف املقام االأول يف خدمة املواطن االإماراتي 

الذي يعد حمرك عجلة التطوير واالرتقاء .
و اأو�سح اأن قطاع الطريان يف االإمارة يحقق معدالت 
فهو  �سعيفة  فيه  اال�ستثمارات  ت��زال  وال  جيدة  منو 
مع  بال�سراكة  اأك��رب  ا�ستثمارات  يحتاج  حيوي  قطاع 
الذي  الكبري  ب��ال��دور  م�سيدا   .. فاعلني  م�ساهمني 

•• راأ�س اخليمة-وام:

�سقر  ب��ن  �سلطان  ب��ن  ���س��امل  ال�سيخ  املهند�ض  اأ���س��اد 
ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����ض دائ����رة ال���ط���ريان امل����دين يف راأ����ض 
اخليمة باالهتمام الذي يوليه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
�سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�ض االأعلى حاكم 
راأ�ض اخليمة و�سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر 
املجل�ض  رئ��ي�����ض  اخل��ي��م��ة  راأ�����ض  ع��ه��د  ويل  القا�سمي 
راأ�ض  يف  امل��دين  ال��ط��ريان  قطاع  لتطوير  التنفيذي 
يف  واال�ستثمارات  امل�ساريع  جميع  ومتابعة  اخليمة 

هذا القطاع ما جعل االإمارة ت�سهد م�ساريع خمتلفة 
والتجارية  وال��ع��م��ران��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  امل���ج���االت  يف 

وال�سياحية العمالقة واملتميزة .
وقال املهند�ض ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي يف 
اإن قطاع  انباء االم��ارات وام  ح��وار خا�ض مع وكالة 
نوعية  قفزات  �سهد  االإم��ارة  يف  والطريان  ال�سياحة 
ق��ب��ل �ساحب  امل��ت��وا���س��ل م��ن  ال��دع��م  ك��ب��رية بف�سل 
اأ�سهم يف  راأ���ض اخليمة وويل عهده ما  ال�سمو حاكم 
جعل مطار راأ�ض اخليمة الدويل وجهة دولية تنطلق 
من خالله الرحالت ملختلف قارات ومدن العامل .. 

اخليمة  راأ�����ض  الإم����ارة  التنفيذي  املجل�ض  ب��ه  ي��ق��وم 
ب��رئ��ا���س��ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن ���س��ع��ود ب��ن �سقر 
ال��ق��ا���س��م��ي ويل ع��ه��د راأ������ض اخل��ي��م��ة يف دع���م قطاع 
اخلارجية  ال�سياحة  ال�ستقطاب  والفندقة  ال�سياحة 

والداخلية وزيادة تدّفق ال�سّياح اإىل االإمارة .
و اأكد اأن قطاع الطريان املدين يف الدولة ي�سهد منواً 
على امل�ستويني املحلي والدويل وتعد دولة االإمارات 
اليوم وجهة �سياحية عاملية جتذب االأنظار من جميع 
اأنحاء العامل وو�سعت نف�سها يف م�ساف دول العامل 

ب�سناعة ال�سياحة والطريان .

الإمارات الأوىل من حيث املنظومة الأكرث 
تطورا يف تقرير واقع القت�صاد الإ�صالمي العاملي

•• دبي -وام:

واملوؤ�سر  العاملي  االإ�سالمي  االقت�ساد  واق��ع  لتقرير  الرئي�سية  النتائج  اأظهرت 
االمارات  دول��ة  ت�سدر   2018  -  2017 للعام  االإ�سالمي  لالقت�ساد  العاملي 
االأك��رث تطورا يف ثالثة  املنظومة  االأوىل من بني ع�سر دول من حيث  املرتبة 
االأدوية  و”م�ستح�سرات  والرتفيه  االإع��الم  و  املحافظة  االأزي���اء  هي  قطاعات 
والتجميل احلالل وذلك رغم ت�سدر ماليزيا موؤ�سر االقت�ساد االإ�سالمي لعام 
للعام  ال��ذي مت اطالقه   - التقرير  نتائج  ومتت مناق�سة   .  2018  -  2017
االإ�سالمي  االقت�ساد  لتطوير  دب��ي  مركز  م��ن  وب��دع��م  ال��ت��وايل  على  اخلام�ض 
لل�سركات  الذكية  للمعلومات  عاملياً  ال��رائ��د  امل���زود  روي���رتز  توم�سون  واإع����داد 
هام�ض  على  اأقيمت  ندوة خا�سة  - يف  �ستاندارد  دينار  مع  وبالتعاون  واملهنيني 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برعاية  نظم  ال��ذي  االإ���س��الم��ي  االقت�ساد  ج��ائ��زة  حفل 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
�سلطان بن �سعيد  . وق��ال معايل  ام�ض يف فندق ريتز كارلتون بدبي  رع��اه اهلل 
االقت�ساد  لتطوير  دب��ي  مركز  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  االقت�ساد  وزي��ر  املن�سوري 
االإ�سالمي  االقت�ساد  مبوؤ�سر  اخلا�سة  احل��ايل  العام  نتائج  تعك�ض  االإ�سالمي 
جناح االإمارات يف تطوير منظومة االقت�ساد االإ�سالمي وتفوقها يف هذا املجال 
القطاعات  النا�سطة يف  ال��دول  على نظرياتها من  زمنية ق�سرية  خالل فرتة 
الرئي�سية لل�سناعات احلالل ..م�سريا اىل ان تلك القطاعات هي االأكرث جذباً 
لال�ستثمارات وت�سكل نواة املنظومة االقت�سادية وهي موؤ�سر على تطور البيئة 
املوؤ�سر  اأن  املن�سوري  واأو�سح  االإ�سالمي.  االقت�ساد  ملوؤ�س�سات  ال�سديقة  العامة 
يعتمد يف تقييمه على معايري �سملت 73 دولة يف جماالت احلوكمة والتوعية 
التميز لدولة  اأن هذا  اإىل  ..م�سريا  املعيار االجتماعي  اإىل  باالإ�سافة  والتجارة 
االإمارات يربز االن�سجام بني التوجهات الر�سمية يف الدولة وممار�سات القطاع 

اخلا�ض.
االإ�سالمي  االقت�ساد  قطاع  يف  وامل�سوؤولني  اخل���رباء  م��ن  نخبة  ال��ن��دوة  ح�سر 
حيث األقى عبداهلل حممد العور املدير التنفيذي ملركز دبي لتطوير االقت�ساد 
التمويل  الندوة وقدم م�سطفى عادل رئي�ض ق�سم  االإ�سالمي كلمة يف م�ستهل 
االإ�سالمي يف توم�سون رويرتز عر�ساَ تف�سيلياً حول تطور قطاعات االقت�ساد 
خان  اإقبال  من  كل  بني  النقا�ض  بعدها  ليبداأ  العامل  م�ستوى  على  االإ�سالمي 
الرئي�ض التنفيذي ل�سركة الفجر كابيتال وعبدالرحيم غالم نبي م�ست�سار اأول 
للمدير العام امل�ساعد يف دافزا وحممد بدري الع�سو املنتدب للمنتدى الدويل 
لهيئات اعتماد احلالل و�سلمان جعفر رئي�ض تطوير االأعمال يف مركز دبي املايل 
العاملي. وقال عبداهلل حممد العور املدير التنفيذي ملركز دبي لتطوير االقت�ساد 
االإ�سالمي “ ي�سكل العام 2017 حمطة هامة يف م�سرية االقت�ساد االإ�سالمي 
العام يوؤكد باالأرقام  العامل والتقرير اجلديد الذي ن�سدره هذا  على م�ستوى 
مع  املتوافقة  املالية  واالأدوات  احل��الل  منتجات  على  الطلب  تنامي  والن�سب 
اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية .. فقد اأدى تراجع اأ�سعار النفط اإىل حتول جوهري 
القطاعات  تنمية  على  االهتمام  تركيز  واإىل  اخلليج  دول  اقت�ساد  طبيعة  يف 
االإنتاجية غري النفطية مما ي�سع �سناعة وجتارة احلالل يف مقدمة حمركات 

النمو خالل ال�سنوات القادمة«.
واأ�ساف العور “عاماً بعد عام نلم�ض تنامي ثقافة ا�ستهالك املنتجات امل�سنوعة 
وفق �سروط اال�ستدامة البيئية وال�سالمة واالأمن ال�سحي مما جعل منتجات 
خمتلف  م��ن  اأو���س��ع  اجتماعية  وف��ئ��ات  �سرائح  ت�ستقطب  االإ���س��الم��ي  االقت�ساد 
ملعايري  تخ�سع  منتجات  ا�ستهالك  اإىل  تتطلع  وال��ت��ي  ال��ع��امل  ح��ول  ال��ب��ل��دان 
هذه  كل   .. والتوريد  والتوزيع  االإنتاج  مراحل  كافة  عرب  واال�ستدامة  اجل��ودة 
امل�ساعي  وت�سهل  امل�ستقبل  يف  االإ���س��الم��ي  ق��ط��اع��ات  الزده����ار  ت��ه��يء  امل��ع��ط��ي��ات 
امل�سوؤول  اال�ستثمار  ثقافة  تعزيز  يف  االأط���راف  خمتلف  تبذلها  التي  واجل��ه��ود 
التنمية  وتوجيه الر�ساميل نحو قطاعات اقت�سادية حقيقية ت�سهم يف حتقيق 
ا�ستقراراً  اأكرث  م�ستقباًل  اجلديدة  لالأجيال  وتوفر  واالقت�سادية  االجتماعية 

وعدالة واأماناً«.

يناق�سون �لتحديات �لر�هنة و�لفر�س �مل�ستقبلية للمر�أة يف خمتلف �لقطاعات 

متحدثًا عربيًا ودوليًا يف »القمة العاملية للتمكني القت�صادي للمراأة«  70

وعبداهلل  ال�سارقة،  الإم���ارة  اال�ست�ساري 
اآل �سالح، وكيل وزارة االقت�ساد ل�سوؤون 

التجارة اخلارجية.
منظمات  م�������س���وؤويل  ال��ق��ائ��م��ة  وت�����س��م��ل 
فومزيل  اأب�����رزه�����م:  ودول�����ي�����ة،  ع���رب���ي���ة 
العام  االأم��ني  وكيل  نغكوكا،   - ميالمبو 
لهيئة  التنفيذي  واملدير  املتحدة  لالأمم 
�سونغوي،  واآن  ل��ل��م��راأة،  امل��ت��ح��دة  االأمم 
املعني  امل���ت���ح���دة  االأمم  م��ك��ت��ب  مم��ث��ل��ة 
وال�سفرية  اأف��ري��ق��ي��ا،  ج��ن��وب  يف  ب���امل���راأة 
اإينا�ض مكاوي، مدير اإدارة املراأة واالأ�سرة 
العربية،  ال�����دول  ب��ج��ام��ع��ة  وال��ط��ف��ول��ة 
رئي�سة  ع�����س��ف��ور،  اأم������اين  وال����دك����ت����ورة 
االأعمال  ل�����س��اح��ب��ات  ال�����دويل  االحت�����اد 
����س���ني، م���دي���رة �سعبة  وامل����ه����ن، وب����ورن����ا 
بدر  و  امل���ت���ح���دة،  االأمم  يف  ال�����س��ي��ا���س��ات 
حميد جعفر، الرئي�ض التنفيذي ل�سركة 

“الهالل للم�ساريع«.
وي���������س����ارك ����س���م���ن امل���ت���ح���دث���ني اأي�������س���اً 
ال�سخ�سيات  م���ن  م��رم��وق��ة  جم��م��وع��ة 
العالقة  ذات  االأع���م���ال  ورواد  امل��ح��ل��ي��ة 
امل��ب��ا���س��رة مب��ح��وري االق��ت�����س��اد ومتكني 
امل����راأة يف ال��ع��م��ل، م��ن��ه��م: رمي ب��ن كرم، 
باملراأة،  ل��الرت��ق��اء  من��اء  موؤ�س�سة  م��دي��ر 
ون���ور ال��ن��وم��ان، م��دي��ر دائ����رة احلكومة 

اأوراكل  رئي�سة  غ��ارغ،  و�سالو  والتنمية، 
االإيكولوجية  والنظم  العاملي  لالبتكار 
النا�سئة، وغريها من االأ�سماء املميزة يف 

عامل متكني املراأة.
وقالت رمي بن كرم، رئي�ض موؤ�س�سة مناء 
العاملية  القمة  “ت�سكل  باملراأة:  لالرتقاء 
للتمكني االقت�سادي للمراأة من�سة دولية 
وامل�سوؤولون  اخل��رباء  فيها  يلتقي  رائ��دة 
على  للتباحث  العامل  دول  خمتلف  من 
اأه��م الق�سايا  م��دار يومني يف ع��دد من 
املتعلقة بتمكني املراأة و�سبل االرتقاء بها 
يف خمتلف القطاعات، تعزيزاً مل�ساركتها 
منو  لتحقيق  يوؤهله  مب��ا  االق��ت�����س��اد،  يف 

م�ستدام على املدى البعيد«.
ال�سادرة  االإح�ساءات  “ت�سري  واأ�سافت: 
عن منظمة العمل الدولية اإىل اأن املراأة 
يف البلدان العربية تعاين من م�ستويات 
اأدنى  تتزامن مع  البطالة،  مرتفعة من 
العمل،  ���س��وق  يف  لها  م�ساركة  م�ستوى 
مع  م��ق��ارن��ة   ،25% ن�سبتها  وال��ب��ال��غ��ة 
للرجل،   78% بن�سبة  ت��ق��در  م�ساركة 
اأهمية  م���دى  ذات���ه يظهر  ح��د  وه���ذا يف 
ا���س��ت��ث��م��ار ه����ذا ال�����رثوة ال��ب�����س��ري��ة غري 
امل�ستغلة، ملا لذلك من فوائد كثرية تعم 
املراأة واأ�سرتها واالقت�ساد الوطني كله«.

•• ال�شارقة-الفجر:

يف اإطار التزامها بتعزيز مكانة املراأة على 
اأعلنت  واملهني،  االقت�سادي  ال�سعيدين 
موؤ�س�سة مناء لالرتقاء باملراأة اأن الدورة 
للتمكني  ال��ع��امل��ي��ة  “القمة  م��ن  االأوىل 
تنظمها  ال��ت��ي  للمراأة”،  االق��ت�����س��ادي 
امل��وؤ���س�����س��ة ب���ال���ت���ع���اون م���ع ه��ي��ئ��ة االأمم 
دي�سمرب  و5   4 يومي  ل��ل��م��راأة،  املتحدة 
ال�سارقة،  اإك�����س��ب��و  م���رك���ز  يف   2017
من  رئ��ي�����س��اً  م��ت��ح��دث��اً   70 �ست�ست�سيف 
وم�سوؤويل  وال����وزراء  ال�سخ�سيات  ك��ب��ار 
والدولية  املحلية  احلكومية  املنظمات 
واخلرباء واملتخ�س�سني ورواد االأعمال.  
وي�سارك املتحدثون يف 20 جل�سة تتوزع 
والتفاعلية،  واملتخ�س�سة  النقا�سية  بني 
وي�����س��ت��ع��ر���س��ون روؤاه������م امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف 
اأك��رث من  اأم��ام  اقت�سادياً،  امل���راأة  متكني 

1000 من امل�ساركني واحل�سور.
وت��ق��ام ال����دورة االأوىل م��ن ال��ق��م��ة حتت 
رعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
القا�سمي،  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور 
ال�سارقة،  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو 
بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو  وق��ري��ن��ت��ه، 
مناء  موؤ�س�سة  رئي�سة  القا�سمي،  حممد 
الفخري  وال���راع���ي  ب����امل����راأة،  ل��الرت��ق��اء 
امل��راأة، لتحقيق  العاملية الإدماج  للمبادرة 
ب�ساأن  امل�ستدامة”  التنمية  “اأهداف 
التمكني االقت�سادي للمراأة بحلول عام 
العامة  اجلمعية  تبنتها  التي   ،2030

لالأمم املتحدة يف �سبتمرب 2015.
وت�سم قائمة املتحدثني يف القمة وزراء 
امل�����س��وؤول��ني املحليني،  م��ن ك��ب��ار  وع�����دداً 
اآل  ال�سيخ نهيان بن مبارك  هم: معايل 
نهيان، وزير الت�سامح، ومعايل رمي بنت 
اإبراهيم الها�سمي، وزيرة الدولة ل�سوؤون 
ال��ت��ع��اون ال�����دويل، وم��ع��ايل ح�����س��ة بنت 
املجتمع،  تنمية  وزي��رة  بوحميد،  عي�سى 
وال�سيخة لبنى القا�سمي، رئي�ض جامعة 
زايد، و�سعادة خولة املال، رئي�سة املجل�ض 

ال�������س���ارق���ة،  اإم����������ارة  االإل����ك����رتون����ي����ة يف 
والدكتورة بهجت اليو�سف، املدير املكّلف 
والتكنولوجيا،  للعلوم  م�سدر  معهد  يف 
وبدر العلماء، رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة 
�سرتاتا للت�سنيع، وعبداللطيف ال�سايغ، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لوكالة  امل��وؤ���س�����ض وال��رئ��ي�����ض 
ال�سايغ لالإعالم، ولينا �سبايتيني، نائب 
ليتوانيا،  جمهورية  يف  االقت�ساد  وزي��ر 
وال��دك��ت��ورة ن���ورة ال��ظ��اه��ري، م��دي��ر عام 

بوابة املقطع.
وت���������س����م ق����ائ����م����ة امل����ت����ح����دث����ني ال����ع����رب 
م�سوؤولني  من  تتاألف  التي  والدوليني، 
ح��ك��وم��ي��ني وخ������رباء دول���ي���ني وروؤ�����س����اء 
منظمات  يف  وم�������س���وؤول���ني  ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
ي�سرتكون  وع��امل��ي��ة،  عربية  وموؤ�س�سات 
ومتكينها  ل���ل���م���راأة  دع��م��ه��م  يف  ج��م��ي��ع��اً 
رئي�ض  ����س���م���ري،  حم���م���د  اق���ت�������س���ادي���اً: 
القارة  �سبه  بروكرت وغامبل يف منطقة 
واأفريقيا،  االأو���س��ط  وال�����س��رق  الهندية 
يف  “الن�ساء  م��وؤ���س�����ض  ال��ط��اه��ر،  وف����داء 
فريق  م���دي���رة  ف����رج،  وم����رمي  العمل”، 
اإم.بي. مبوؤ�س�سة  االجتماعية  امل�سوؤولية 
الرئي�ض  ن���ائ���ب  ه��ي��ن��ز،  وج��اف��ي��ت  ����س���ي، 
واالإدراج  التوريد  �سل�سلة  االأول لتطوير 
�سيتي،  جم���م���وع���ة  يف  واال�����س����ت����دام����ة 
وع�����ب�����داهلل ع��������دان، رئ���ي�������ض اخل����دم����ات 
اخلليج  ب��ن��ك  اال���س��ت��ه��الك��ي��ة،  امل�سرفية 

االأفريقي كينيا.
بهاردواج،  اأنو  اأي�ساً:  القائمة  ت�سم  كما 
وومن  اإن  اإنفي�ستينغ  ووم����ن  م��وؤ���س�����ض 
ديجيتال، و�ساندي تانرتا، مدير البحث 
غوغل  يف  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة  وت�سويق 
وبيل  ال���ه���ادئ،  وامل��ح��ي��ط  اآ���س��ي��ا  ملنطقة 
بي�سي، موؤ�ِس�ض مدر�سة فازينوفا لريادة 
كابريرا  ومافيت�ض  واالإب�����داع،  االأع��م��ال 
واملن�سقة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  امل���دي���رة  ب���ال���ي���زا، 
بانيات  للن�ساء  العاملية  لل�سبكة  الدولية 
ال�سالم، وكاترين بورمنان، رئي�سة ق�سم 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ع���امل ال��رق��م��ي يف ال�����وزارة 
االقت�سادي  للتعاون  االأملانية  االحتادية 

“�سيقدم  “مناء”:  م���دي���ر  وت���اب���ع���ت 
خرباتهم  خال�سة  القمة  يف  املتحدثون 
واالإدارة  االأع��م��ال  قطاعات  يف  الكبرية 
واإ�سدار الت�سريعات يف �سبيل تعزيز جهود 
رائدات  ال�سيما  اقت�سادياً،  امل��راأة  متكني 
ال�سغرية  امل�ساريع  و�ساحبات  االأع��م��ال 
والن�سائح  ال��روؤى  اأن  واأعتقد  ال��واع��دة، 
ال��ت��ق��اء هذا  ال��ت��ي �ستنتج ع��ن  واالأف���ك���ار 
ال��ك��م ال��ف��ري��د م��ن ال��ت��ن��وع ال��ف��ك��ري على 
�سلبة  اأر�سية  �ست�سكل  ال�سارقة،  اأر����ض 
للنهو�ض بواقع املراأة وحتفيز م�ساركتها 
اأن  الن�ساط االقت�سادي«. يذكر  بقوة يف 
وجهت  ب��امل��راأة  ل��الرت��ق��اء  من��اء  موؤ�س�سة 
الإطالق  اجل��اري��ة  حت�سرياتها  اإط���ار  يف 
الن�سخة االأوىل من القمة، بالتعاون مع 
اإىل  دع��وة  ل��ل��م��راأة،  املتحدة  االأمم  هيئة 
اإىل  واملجتمع  االأع��م��ال  قطاعات  جميع 
التمكني  مبادئ  بدعم  وااللتزام  التعهد 

االقت�سادي للمراأة.
جل�سات   7 �ستنظم  القمة  اأن  اإىل  ي�سار 
من  نخبة  فيها  ي�سارك  رئي�سة  نقا�سية 
العامل،  ودول  االإم�������ارات  م���ن  اخل�����رباء 
ب��ه��دف ا���س��ت��ع��را���ض ���س��ب��ل مت��ك��ني امل����راأة 
عن�سراً  م��ك��ان��ت��ه��ا  وت��ع��زي��ز  اق��ت�����س��ادي��اً 
فاعاًل يف م�سرية التنمية امل�ستدامة، كما 
ي�سارك  متخ�س�سة،  جل�سات   6 تنظم 
�سركات  ومم��ث��ل��و  م��ت��خ�����س�����س��ون  ف��ي��ه��ا 
وعاملية،  حم��ل��ي��ة  وم��ن��ظ��م��ات  وه���ي���ئ���ات 
املراأة  اأم���ام  امل��ت��اح��ة  النمو  اآف���اق  ت��ت��ن��اول 
ومنها:  رئي�ساً،  وقطاعاً  جم��ااًل   16 يف 
مع  واالإعالم،  واال���س��ت��دام��ة،  ال��ط��اق��ة، 
الكامنة  االقت�سادية  الفر�ض  تو�سيح 
فيها، باالإ�سافة اإىل جل�ستني تفاعليتني 
املبا�سر،  االرجت�����ايل  االإل���ق���اء  ب��ط��ري��ق��ة 
ب����ارزون  االأع���م���ال  رواد  فيهما  ي�����س��ارك 
فيهما  ال�سوء  ي�سلطون  وعاملياً،  حملياً 
ال�����س��خ�����س��ي��ة يف عامل  ع���ل���ى جت���ارب���ه���م 
اتباعها  ال���واج���ب  واالأ����س�������ض  امل�����س��اري��ع، 
من  ع��دد  ع��ن  ف�ساًل  ال��ن��ج��اح،  لتحقيق 

الور�ض واجلل�سات االأخرى.

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
دائرة االرا�شي واالأمالك

اعالن حكم غيابي بالن�شر 
 اإعالن حكم غيابي  يف الدعوى  رقم 02/08899/2017 ايجارات   

املحكوم له طالب االعالن /  ال�سويب للعقارات - �ض ذ م م 
 العنوان : بردبي - عود ميثاء - بناء مي�سون / هاتف : 04-357800/ 055-8975549 |

املحكوم عليها املطلوب اعالنه / 1- االهلي خلدمات التنظيف - ذ م م
2- رافيندير �سرييكوندا راجام �سرييكوند 

العنوان : بردبي - ال�سوق الكبري - خلف مطعم ال�سوكة الذهبية الذي هو مقابل 
فندق ا�سكوت قطعة ار�ض رقم / 1034-312/ �سقة رقم 7  

منطوق احلكم ال�سادر بجل�سة 2017/11/14   
حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : - بالزام املدعي عليهما بالت�سامن ب�سداد مبلغ 
 2017/10/4 حتى  و   2017/6/16 من  للفرتة  االيجار  ب��دل  دره��م   16.635 وق��دره 
 ، بالعقار  انتفاعه  وامل��اء عن فرتة  الكهرباء  الذمة من  ب��راءة  بتقدمي  والزامهم   ،

وبالزامها مببلغ وقدره 13.750 درهم كغرامة اتفاقية والزمته بامل�سروفات. 
وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن 
املواعيد  يف  عليه  الطعن  عدم  حالة  نهائي  لي�سبح  متهيدا  باحلكم  نعلنكم  لذلك 

القانونية

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/1626  ا�شتئناف جتاري   
ان  اند ترندز  جمهول حمل االقامة مبا  امل�ستاأنف �سده/ 1-براند  اىل 
امل�ستاأنف /�سلطان بن حممد بن را�سد الهوميل وميثله / را�سد عبداهلل 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد    - النعيمي  هوي�سل  علي 
رقم : 2017/1361 جتاري جزئي بتاريخ 2017/8/24    وحددت لها جل�سه 
رقم  بالقاعة  10.00 �سباحا   ال�ساعة  املوافق 2017/12/17   االح��د   يوم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/521  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- باراداي�ض م م ح  2- زهري ها�سم �ساكر خليل  جمهويل حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ فاروق عبداحلليم طليمات  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1058882( درهم 
الوحدة  يف  الت�سرف  عقد  ببطالن   )2 املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
اجلمريا  بقرية  الكائنة  ون  براداي�ض  مب�سروع   308 رق��م  ال�سقة  رق��م   العقارية 
وعليه  الراهنة.    بالدعوى  التداعي  حمل   ، �سيارة  وموقف  دبي  باإمارة  جنوب 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3453   تنفيذ جتاري  
مالكه  ب�سفتها   - احل��م��ادي  علي  ابراهيم  خليل  عائ�سة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
موؤ�س�سة  هانى نن�ض رو�سرتى 2- حممد حممود عبا�ض ابو اخلري  جمهويل 
الغذائية  املواد  لتجارة  ال��دوري  التنفيذ/موؤ�س�سة  ان طالب  االقامة مبا  حمل 
اأقام عليك الدعوى  وميثله / علي  ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين - قد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )236676( درهم 
بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15  االج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1555 جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- رمي��ي��اراج��ان راج���ان جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان املدعي/بنك 
اخلليج االول - فرع دبي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/8/16 
املدعي عليها  بالزام  دبي  - فرع  االول  بنك اخلليج  اع��اله ل�سالح/  املذكورة  الدعوى  يف 
بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ )62.816.14( درهم )اثنني و�ستون الف وثمامنائة و�ستة 
ع�سر درهم واربعة ع�سر فل�سا( وفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف   
اتعاب  ال�سداد والزمتها بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل  2017/5/4 حتى متام 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ: 2010/02/23    املودعة حتت رقم :139421 

بتاريخ: 2011/12/08 امل�سجلة حتت رقم :161141 
 با�س��م:   ثاكون، ال ال �سي 

وعنوانه: فاريك �سرتيت، �سويت 300، نيويورك، ان واي 10014، الواليات املتحدة االأمريكية
 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : ) 110 ( – ) 2011/09/15م ( 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
 حقائب اليد واملظالت. 

 الواق�عة بالفئة: 18  
 * التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  

 تن���ازل رقم : 1  
  ا�سم مالك العالمة: ثاكون، ال ال �سي  
 ا�سم املتنازل له : ثاكون )ات�ض كيه( ليمتد  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: ال�سني  

اإقامته: 12/اف.، نوفل اند�سرتيال بيلدينج، 870-850 الي �سي كوك رود، ت�سيونغ �سا وان،  عنوانه وحمل 
كولون، هونغ كونغ

 تاري�خ انت�قال امللكية: 2015/12/11  
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  28  نوفمرب 2017 العدد 12185

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ: 2010/02/23    املودعة حتت رقم :139420 
بتاريخ: 2011/12/08 امل�سجلة حتت رقم :161140 

 با�س��م:   ثاكون، ال ال �سي 
وعنوانه: فاريك �سرتيت، �سويت 300، نيويورك، ان واي 10014، الواليات املتحدة االأمريكية

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : ) 110 ( – ) 2011/09/15م ( 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

 النظارات 
 الواق�عة بالفئة: 9  

 * التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
 تن���ازل رقم : 1  

  ا�سم مالك العالمة: ثاكون، ال ال �سي  
 ا�سم املتنازل له : ثاكون )ات�ض كيه( ليمتد  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: ال�سني  

اإقامته: 12/اف.، نوفل اند�سرتيال بيلدينج، 870-850 الي �سي كوك رود، ت�سيونغ �سا وان،  عنوانه وحمل 
كولون، هونغ كونغ

 تاري�خ انت�قال امللكية: 2015/12/11  
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  28  نوفمرب 2017 العدد 12185

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /كاليد اند كو ال ال بي 
 بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :  
بتاريخ: 2010/02/23    املودعة حتت رقم  :139422 
بتاريخ: 2011/12/08    امل�سجلة حتت رقم  : 161142 

 با�س��م:   ثاكون، ال ال �سي 
وعنوانه: فاريك �سرتيت، �سويت 300، نيويورك، ان واي 10014، الواليات املتحدة االأمريكية

 رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : ) 110 ( – ) 2011/09/15م ( 
 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

قم�سان،  )�سورتات(،  ق�سرية  �سروايل  بنطلونات،  الن�سائية،  املو�سة  جاكيتات  حتديدا،  خارجية،  مالب�ض 
كنزات ف�سفا�سة، قفازات تائية، قفازات، واأحذية؛ معاطف ن�سائية، �سرتات، �سرتات �سوفية، بدالت، ف�ساتني، 
عباءات ليلية، تنانري، �سراويل، �سراويل ف�سفا�سة، اجلينز، بنطلونات م�سنوعة من قما�ض الدنيم )قما�ض 
�سراويل ريا�سية ف�سفا�سة،  البدنية، بدالت اجلري،  الريا�سة  اأكمام، بدالت  قطني متني(، و�سرتات بدون 
بدون  �سيقة  ن�سائية  قم�سان  ن�سائية،  �سديرات  بلوزات،  كنزات،  �سروايل،  �سكل  يف  خميطة  ن�سائية  تنانري 
)للن�ساء(،  حتتية  قم�سان  )القمي�سول(،  االأك��م��ام  عدمية  ق�سرية  ن�سائية  قم�سان  اجل�سم،  ب��دالت  اأك��م��ام، 

قم�سان حتتية، قم�سان داخلية، ثياب ن�سائية ل�سد اخل�سر، واأحزمة. - الواق�عة بالفئة: 25
 * التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  تن���ازل رقم : 1  

  ا�سم مالك العالمة: ثاكون، ال ال �سي  
 ا�سم املتنازل له : ثاكون )ات�ض كيه( ليمتد  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: ال�سني  

اإقامته: 12/اف.، نوفل اند�سرتيال بيلدينج، 870-850 الي �سي كوك رود، ت�سيونغ �سا وان،  عنوانه وحمل 
كولون، هونغ كونغ

تاري�خ انت�قال امللكية: 2015/12/11  تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  28  نوفمرب 2017 العدد 12185
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العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11078  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم الريف امل�سري جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /

نور عامل حبيب الرحمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   6239( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB178420070AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
االثنني املوافق 2017/12/4 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة ch1.A.1 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/11765  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الفايه لتجارة االلكرتونيات �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /كمران اف�سل اف�سل غول�ساد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   5966( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
ال�سكوى:MB178336963AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
بالقاعة  م�����س��اءا   15.00 ال�ساعة   2017/12/13 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/11580  عمايل جزئي

ف��رع جمهول حمل االق��ام��ة مبا  ����ض.ذ.م.م -  بارفية  املدعي عليه / 1-مقهى  اىل 
ان املدعي /�سيال ماري ديال كروز �سيمبوالن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )19174 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
وحددت    mb178609843AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
 ch1.A.5 لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/12/6 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9214  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ف��اي��ن ف��ود للتجارة �����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا 
ان امل��دع��ي /خ��ال��د اح��م��د ح�����س��ني ال�����س��ي��خ ومي��ث��ل��ه:ع��ل��ي ���س��ل��ط��ان ���س��امل الكندي 
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  امل��ط��ال��ب��ة مب�ستحقات  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام  ق��د 
)45766 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة بقيمة )2000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف رقم 
ال�سكوى:MB174469332AE/2017  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5 بالقاعة  ���ض   08.30 ال�ساعة   2017/12/5 امل��واف��ق 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9038  عمايل جزئي
االقامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  1-ا�ستناد   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /�سيام �سوندار ماندال قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   43000( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB176929026AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.2 جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/12/7 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8330  عمايل جزئي
جمهول  ����ض.ذ.م.م  االلكرتونيات  لتجارة  ادن��ومت  1-عطاطره   / عليه  املدعي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي /مظهر عبا�ض طاهر ح�سني قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )38670 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB170801837AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
مبكتب  �ض   08.30 ال�ساعة   2017/12/11 املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/10772  عمايل جزئي

���ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا  الغاز  اىل املدعي عليه / 1-اخلليفة لتوزيع 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  �ساه كاظمي  املدعي /�سيد مظفر ح�سني  ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )31050 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB178305627AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/12/13 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/10867  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ا�سوين �ساند للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  عبدالر�سيد  ر�سيد  /نا�سر  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )37035 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB178310214AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/12/13 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9120  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل االقامة  اىل املدعي عليه / 1-عبدالغفور لتجارة املعادن 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ان املدعي /واجد علي والهاري قد  مبا 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   15596( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB176961708AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
جل�سة يوم االحد املوافق 2017/12/17 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
الدعوى  بان  علما   ، االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او 

جددت من ال�سطب .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9237  عمايل جزئي

املدعي / ان  االقامة مبا  بيك جمهول حمل  ف��ورن  / 1-مطعم  عليه  املدعي  اىل 
ريا�ض كوناناييل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )2000( عودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   25853( وقدرها 
رقم ال�سكوى 177150676AEMB  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
2017/12/12 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة 

ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2675  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- عبداهلل عمر للتمديدات الكهربائية  جمهول حمل االقامة 
الدعوى  يف    2017/8/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
امل��ح��ك��م��ة مبثابة  ل�����س��ال��ح/ج��ه��اجن��ري ع���امل ع��ب��دامل��ت��ني بحكمت  اع����اله  امل���ذك���ورة 
درهم وتذكرة  للمدعي مبلغ )7621(  ت��وؤدي  باأن  املدعى عليها  بالزام  احل�سوري: 
عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا مببلغ 1000 درهم ما مل يكن قد التحق 
من  امل��دع��ي  واع��ف��ت  امل�ساريف  م��ن  املنا�سب  والزمتها  اخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة 
اعتبارا  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  . حكما مبثابة احل�سوري  ن�سيبه 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4261  تنفيذ عمايل 
ذ.م.م  الكهروميكانيكية  العمال  اال�سافية  القوة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد �سيف الدين حممد 
جوم�سيد علي قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )20156( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )1630( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2016/807  تنفيذ عمايل 
����ض.ذ.م.م جمهول حمل  ���س��ده/1- ق�سر االم��ري للمقاوالت  املنفذ  اىل 
عليك  اأق���ام   ق��د  اهلل  م�سلم  امليا  التنفيذ/عزيز  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  باال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )11842(
مبلغ )840( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4530  تنفيذ عمايل 

جمهول  �����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  وي���زن  تيك  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ار�ساد حممد ر�سيد قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )7600( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )760( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4736  تنفيذ عمايل 

جمهول  ����ض.ذ.م.م  واملالحة  لل�سحن  امل�ستقيم  نور  �سده/1-  املنفذ  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد رم�سان عا�سق علي قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )8925( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل 
مبلغ )844( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/3382 تنفيذ جتاري

كوال�سيكاران  ���س��ي��رتا   -2 ب��ه��اف��ان  ب��االج��ى  م��ط��ع��م  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
كوال�سيكاران  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة اخلليج 
اأقام  قد  ال�سباغ  يو�سف  عبدالعزيز  احمد  وميثله:منى  ����ض.م.خ  للتمويل 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )649490.75( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2695  مدين جزئي

امل��دع��ي/ ن���ور داد م���وال داد جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان  امل��دع��ي عليه  اىل 
عبداهلل ا�سماعيل م�سعود عبداهلل ال�ساوري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بتحويل املخالفة املرورية من امللف املروري البالغ قيمتها 20000 درهم 
للمدعي اىل ملف املدعي عليه املروري والزامه بالر�سوم وامل�ساريف واالتعاب 
االربعاء  يوم  لها جل�سة  املحاماة. وحددت  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  والر�سوم 
فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة    2017/12/13 امل��واف��ق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2543  مدين جزئي

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  جلوبل  1-ا�سين�سيا   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ ادري�ض ا�سماعيل لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �ض.ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه با�سرتداد ال�سيارة 
بي�ساء  خ�سو�سي   Q17904/اللوحة رق��م  ال�سنع  تايلند  هالوك�ض  تويوتا  ن��وع 
اللون موديل 2012. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/12/11 ال�ساعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/636  تظلم جتاري
اىل املتظلم �سده / 1-االعمال اخل�سراء جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم / 
الذوق امللكي لتموين املواد الغذائية �ض.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد 
اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر  املطوع قد 
وامل�ساريف. وحددت  والر�سوم  2017/531 حجز حتفظي جتاري  رقم  الدعوى  يف 
 Ch  : بالقاعة  08.30 �ض  ال�ساعة  املوافق 2017/12/17    االح��د  يوم  لها جل�سة 
B.6.1  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/633  ا�شتئناف مدين    

حمل  جم��ه��ول  امل��ال��ك��ي  �سعيد  �سلطان  حممد   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف / علي �سامل علي مبارك اجلزيعي الكتبي  قد 

ا�ستاأنف / احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/1882 مدين جزئي     
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق 2017/12/6 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1609 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  �سركه �سروق العقاريه ذ.م.م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/عبد احلميد احمد فرج حممود  قد اأقام عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)9299( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1147 تنفيذ مدين  
املهريي جمهول حمل  �سعد علي  ���س��ده/1-  عي�سى حممود  املنفذ  اىل 
الزاهدي   التنفيذ/عبداهلل يو�سف حممد يو�سف  االقامة مبا ان طالب 
قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املحكمة   او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )43350(  به  املنفذ 
.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/706  ا�شتئناف عمايل    
حمل  جمهول  ذ.م.م  انرتنا�سيونال  هيما�سكو   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
امل�����س��ت��اأن��ف / ���س��وده��ري ���س��ان��درا م���ان���دال  ق��د ا�ستاأنف  االق���ام���ة مب��ا ان 
جزئي  ع��م��ايل   2016/8495 رق���م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  احل��ك��م  ال���ق���رار/ 

بتاريخ:2017/4/10     
 10.00 ال�ساعة   2017/12/19 امل��واف��ق  الثالثاء   ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/283  ا�شتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- ابوبكر فريان كوتى اال�سومباتيل - عن نف�سه وب�سفته 
�سريك واملدير املخول بالتوقيع ل�سركة فلورال فرو ���ض.ذ.م.م  جمهويل حمل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك ابوظبي الوطني وميثله:نوال زايد �ساملني ظبيك 
احلو�سني  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/231 تظلم جتاري     
م�ساءا    17.30 ال�ساعة   2017/12/27 املوافق  االرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  بالقاعة رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28 

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 31648  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: ابوالقا�سم امني الرحمن    

نتيجة  دره��م   )32،171.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
قا�سقاي  ني�سان   ( نوع  ( من  ابوظبي   /  14 94163/ خ�سو�سي/   ( رقم  ال�سيارة 
- ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28 

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 30186  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: عرفان حممد رفيق    

نتيجة  دره��م   )9،242.81( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  امل��ن��ذره  تنذر  
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
ال�سيارة رقم ) 81649/ خ�سو�سي/ M / دبي ( من نوع ) ني�سان التيما - �سالون 
نوع  اأي  م��ن  امل��ن��ذر  كافة حقوق  م��ع حفظ  امل��ن��ذر  م��ن قبل  واملمولة ل�ساحلكم   )

كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28 

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 30195  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: �سادي هارينات ريدي ناريان    

نتيجة  دره��م   )92،296.43( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
باجريو  ) ميت�سوبي�سي  نوع  ( من  دبي   /  Q /ال�سيارة رقم ) 32751/ خ�سو�سي
املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة   ) ا�ستي�سن   _

من اأي نوع كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28 

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 31651  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: خ�سر الرحمن حممد ظروف    

نتيجة  دره��م   )65،240.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
 - التيما2.5  ني�سان   ( نوع  ( من  دبي   /  N ) 61632/ خ�سو�سي/  رقم  ال�سيارة 
�سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي 

نوع كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28 

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 31645  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: هيمانتا دهار اما�سريي دوالو اتاجي دون    

نتيجة  دره��م   )3،318.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  امل��ن��ذره  تنذر  
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
ال�سيارة رقم ) 52537/ خ�سو�سي/ 10 / ابوظبي ( من نوع ) تويوتا كامري _ 
�سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي 

نوع كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28 

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 31644  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: �سم�ض الدين حميد تايال بريينجاالم جريييا    

نتيجة  دره��م   )33،522.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
 - ك���وروال  تويوتا   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /  M 35240/ خ�سو�سي/   ( رق��م  ال�سيارة 
�سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي 

نوع كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28 

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 30605  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: اجمد �سيف الدولة خوجلي م�سطفى    

نتيجة  دره��م   )52،395.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
ف��ورد مو�ستاجن _   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /  I ) 89949/ خ�سو�سي/  رق��م  ال�سيارة 
اأي  املنذر من  املنذر مع حفظ كافة حقوق  كوبيه ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

نوع كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28 

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 30596  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: ع�سمت اهلل خان كال خان    

نتيجة  دره��م   )28،114.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
ال�سيارة رقم ) 71207/ خ�سو�سي/ الفئة 6 / ابوظبي ( من نوع ) تويوتا كامري 
املنذر من  املنذر مع حفظ كافة حقوق  - �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

اأي نوع كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28 

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم )  31924  / 2017 (

امل��نذر  :  �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اإليه : �سامي �سكري حممد �سادق مر�سي 

نتيجة  دره��م  وق���درة )26،586.00(  ���س��داد مبلغ  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
ال�سيارة رقم ) 72975/ خ�سو�سي/ الفئة 14 / ابوظبي ( من نوع ) كيا �سرياتو 
- �سالون  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من 

اأي نوع كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28 

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 30192  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: خليل الرحمن ابوالقا�سم خان    

نتيجة  دره��م   )43،052.8( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  امل��ن��ذره  تنذر  
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
ال�سيارة رقم ) 21047/ خ�سو�سي/ 13 / ابوظبي ( من نوع ) تويوتا اينوفا _ 
ا�ستي�سن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي 

نوع كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28 

اإخطار عديل بالن�شر 
رقم ) 30589  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: �سيد مهتاب و�سيم �سكندر �سكندر علي    

نتيجة  دره��م   )28،560.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذره  تنذر  
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
I / دبي ( من نوع ) هيونداي �سانتافيي -  ال�سيارة رقم ) 16672/ خ�سو�سي/ 
من  املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة   ) ا�ستي�سن 

اأي نوع كانت،،،
 �لكاتب �لعدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
اإنذار عديل بالن�شر  

رقم 2017/8272   
املنذر  / جمموعة مدى لال�ستثمار ال�سناعي والتجاري - بوكالة املحامي / د. علي ا�سماعيل اجلرمن 

املنذر اليه / ال�سفقة العادلة للزراعة وجتميل االرا�سي   

�لكاتب �لعدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3238  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جميد مرت�سى بخ�سودة بور جمهول حمل االقامة مبا ان 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ����ض.م.ع  قد  الوطني  القيوين  ام  امل��دع��ي/ بنك 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )56.015.10( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
التام.   ال�سداد  وحتى  م����ن:2017/8/25  �سهريا   %2.49 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة   2017/12/13 املوافق  االثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3361  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جابر ح�سن ا�سماعيل علي اهلي جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ �سركة احلبتور لل�سيارات ذ.م.م وميثله:�سوق حم�سن بدر الكثريي  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ 
وقدره )87.661( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى 
املحاماة.  وح��ددت لها جل�سة  اتعاب  الر�سوم وامل�ساريف ومقابل  ال�سداد مع  متام 
لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �ض  ال�ساعة  املوافق 2017/12/13  االربعاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3499  جتاري جزئي

مبا  االقامة  حمل  جمهول  ليم  مولينا  البريت  1-فران�سي�ض   / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/ االمارات جولد م.د.م.�ض وميثله:جمال علي ال�سيد حممد ال�سنقيطي  
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
)67.140( درهم مع الفائدة التاخريية من تاريخ:2017/5/5 وحتى متام ال�سداد 
بواقع 9% �سنويا مع كافة الر�سوم وامل�ساريف وبدل اتعاب املحاماة.  وحددت لها 
 Ch1.C.12 جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/12/13 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2356 جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/1- �سيل �ستي انرتنا�سيونال �ض.ذ.م.م 2- نزير ميتي فايال جمهويل 
يف   2017/9/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االقامة  حمل 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ اك�سيوم تيليكوم ���ض.ذ.م.م بالزام املدعي عليهما بان 
وع�سرين  وثالثمائة  ال��ف  وع�سرين  وت�سعة  )مائة  مبلغ  للمدعية  بالت�سامن  يوؤديا 
احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م( 
مقابل  دره��م  الف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمتهما  ال�سداد  متام  وحتى  يف:2017/7/9 
ات��ع��اب امل��ح��ام��اة ورف�ست م��ا ع��دا ذل��ك م��ن ط��ل��ب��ات.  حكما مبثابة احل�����س��وري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/236 عقاري كلي
اىل املدعي عليه/1- في�سل م�سعود ظفر م�سعود جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك دبي اال�سالمي 
�ض.م.ع وميثله:احمد مهري خمي�ض عبيد بن م�سحار نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
2017/6/11 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك دبي اال�سالمي �ض.م.ع بف�سخ اتفاقية االجارة املنتهية 
 2 8 مبنى  رقم  بالطابق  الكائنه   805 رقم  الوحدة  املربمة عن  اج��ل( ومالحقها  تاجري  )اتفاقية  بالتملك 
ليك بوينت واملقام على قطعة االر�ض رقم 46 الثنية اخلام�سة بامارة دبي مو�سوع اتفاقية االجارة املنتهية 
ال�سواغل  من  خالية  للمدعية  العقارية  الوحدة  بت�سليم  عليه  املدعي  وب��ال��زام  الدعوى  مو�سوع  بالتملك 
التي  امللكية ل�سالح املدعي عليه  ال��واردة ب�سهادة  املنتهية بالتملك(  العقاري )االج��ارة  القيد  ا�سارة  وبالغاء 
مفادها )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات االجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد االيجارة املنتهي بالتملك 
والزمته  دره��م   )121.919( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  وبالزام  الدائرة(  لدى  امل��ودع  وملحقاته 
بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة 
التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم  اليوم  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/773 جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/1- �سامل علي �سعيد حممد توير ال�سويدي جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/14 يف الدعوى املذكورة 
يوؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ����ض.م.ع  اال�سالمي  االم���ارات  ل�سالح/م�سرف  اع��اله 
للم�سرف املدعي مبلغ )مائتي وثالثة اربعني الف واربعمائة و�سبعة وثالثني درهم 
وواحد وثمانني فل�سا( والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل 
مقابل  درهم  الف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمته  ال�سداد  متام  وحتى  يف:2016/10/25 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2347  جتاري كلي

ان  االقامة مبا  احمد جمهول حمل  /ابراهيم م�سطفى جماهد  عليه  املدعي  اىل 
اأق���ام عليك  ق��د  البحر  ب��رج  ف��رع   - ادارة  - مكتب  ����ض.م.ع  ال��ه��الل  املدعي/م�سرف 
 )665.210.42( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة    2017/12/11 امل��واف��ق  االثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�سور  Ch1.B.8 لذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2091  جتاري كلي

نعيمائي مو�سوى جمهول  الدين  يع�سوب  �سيد  الدين  بدر  /�سيد  عليه  املدعي  اىل 
���ض.م.ع وميثله:عبدالرحمن حممد  الهالل  املدعي/م�سرف  ان  حمل االقامة مبا 
عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  جمعة  عي�سى 
بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )6104351.41( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
و�سمول  التام  ال�سداد  م���ن:2017/3/22 وحتى   %9 التاخري مبعدل  املحاماة غرامة 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/12/18  
ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/616  عقاري كلي
اىل املدعي عليه /حممد عبداهلل ر�سيد القي�سي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
اأقام عليك  متويل م�ساهمة خا�سة وميثله:احمد مهري خمي�ض عبيد بن م�سحار قد 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية االجارة املوؤرخة:2008/4/7 وت�سليم العقار 
مو�سوعها والزام املدعي عليها بدفع مبلغ وقدره )1571875( درهم كتعوي�ض والر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة. وحددت 
 Ch1.B.8 لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/12/4  ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1970  جتاري كلي
�سيتوكوندو  حممود   -2 ذ.م.م  العامة  للتجارة  الطيار  1-�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
عبداهلل حاجي �سيتوكوندو - الكفيل ال�سخ�سي ل�سركة الطيار للتجارة العامة ذ.م.م 
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ م�سرف الهالل �ض.م.ع وميثله:خليفة يو�سف 
حممد علي بن عمري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )1.346.768.24( درهم  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 
2017/12/18 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1971  جتاري كلي
 -2 ذ.م.م  البال�ستيكية  واالكيا�ض  املنظفات  لتجارة  1-كري�ستال   / عليه  املدعي  اىل 
�سوري�سان نامبيار بياداكان اليا�ض �سوري - الكفيل ال�سخ�سي ل�سركة كر�ستال لتجارة 
املنظفات واالكيا�ض البال�ستيكية ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ م�سرف 
عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ����ض.م.ع  الهالل 
بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )829.195.77( درهم  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
االربعاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة 
املوافق 2017/12/13 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12185 بتاريخ 2017/11/28   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2307  جتاري كلي

اآرثور  ���ض.ذ.م.م 2- نارونها  اىل املدعي عليه / 1-م�سنع بن تاون للمنتجات الورقية 
�ض.م.ع  اال�سالمي  االم���ارات  امل��دع��ي/ م�سرف  ان  االق��ام��ة مبا  لي�سلي جمهول حمل 
وقدره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)6.640.191.52( درهم  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
اال�ستحقاق احلا�سل يف:2017/8/6 وحتى ال�سداد لتام.  وحددت لها جل�سة يوم االثنني 
املوافق 2017/12/11 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



ثقافة وفن�ن

30

تت�سمن �أكرث من 100 فعالية ومب�ساركة 27 دولة عربية و�أجنبية �سديقة

وزارة الثقافة تك�صف اأن�صطة وفعاليات احتفالت اليوم الوطني
وحا�سرها  برت�ثها  لالإمار�ت  متكاملة  �سورة  تقدم  �لفعاليات  •�لكعبي: 

•• اأبوظبي-الفجر: 

املعرفة عن  الثقافة وتنمية  ك�سفت وزارة 
الوطنية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  االأن�����س��ط��ة  ج���دول 
والثقافية التي �ستنظمها مبنا�سبة اليوم 
الوطني ال�ساد�ض واالأربعني لتاأ�سي�ض دولة 
االإمارات، وذلك على مدى �ستة اأيام خالل 
دي�سمرب  و4  ن��وف��م��رب   29 ب��ني  ال��ف��رتة 
من  وجم��م��وع��ة  ووك«  »�ستي  منطقة  يف 
املراكز الثقافية يف الدولة، مب�ساركة اأكرث 

من 27 دولة عربية واأجنبية. 
ال���ع���ام تطوراً  ه����ذا  ف��ع��ال��ي��ات  و���س��ت�����س��ه��د 
لتقدم  بينها  فيما  �ستتكامل  حيث  نوعياً، 
�سورة حقيقية عن دولة االإمارات برتاثها 
ال�سوء  م�سلطة  وم�ستقبلها،  وحا�سرها 
اأر�سى  ال��ت��ي  ال��ن��ه�����س��ة احل�����س��اري��ة  ع��ل��ى 
دعائمها املغف�ور ل�ه ب�اإذن اهلل، ال�س�يخ زاي�د 

ب�ن �س�لطان اآل نهي�ان، طي�ب اهلل ث�راه.
واملقيمني  املواطنني  كافة  ودعت معاليها 
امل�ساركة  اإىل  واأعمارهم  فئاتهم  مبختلف 
على  توزيعها  ج��رى  ال��ت��ي  الفعاليات  يف 
ك��اف��ة م��ن��اط��ق ال���دول���ة، واأن ي��ع��ربوا عن 
اع���ت���زازه���م مب���ا ح��ق��ق��ت��ه ال����دول����ة خالل 
العقود املا�سية من اإجنازات جذبت اأنظار 
�ساحبة  الر�سيدة  القيادة  ظل  يف  العامل 
ف�ساًل  واال�ست�سرافية،  الثاقبة  ال��روؤي��ة 
واحل�ساري  الثقايف  باإرثها  االحتفاء  عن 

واالإن�ساين العظيم. 
ك��م��ا ت�����س��ارك اأك���رث م��ن 30 دول���ة فرحة 
االإمارات بيومها الوطني من خالل ثالث 
برامج رئي�سية هي ملتقى ثقافات ال�سعوب 
حب  يف  ال�سعوب  وم�سرية  ووك  بال�سيتي 
وعرو�ض  الفلكلورية  وال��ف��رق  االإم����ارات 
اإىل  اإ�سافة  التقليدية،  الوطنية  االأزي���اء 
جمموعة وا�سعة من االأن�سطة يف القرى 
التابعة  الثقافية  املراكز  �سمن  الرتاثية 
ل����ل����وزارة حت���ت ���س��ع��ار »اإم��������ارات اخل����ري«، 
ف�����س��اًل ع���ن م��ع��ار���ض ف��ن��ي��ة وج���داري���ات 
كافة  يف  متنوعة  وثقافية  فنية  واأن�سطة 

اأنحاء الدولة.

�ملر�كز  يف  فعالية   100 م��ن  �أك���رث 
�لثقافية

للوزارة  التابعة  الثقافية  امل��راك��ز  وتنظم 
الثقافة اأكرث من 100 فعالية خمتلفة، 
ت��ت��ن��وع ب���ني ال���ك���رن���ف���االت واجل����داري����ات 
وال�سعبية  وامل�سرحية  الفنية  والعرو�ض 
وامل�سابقات واالأن�سطة احلرفية ومعار�ض 

الكتب وغريها �سمن »قرية اخلري«. 

مركز �أم �لقيوين �لثقايف
بح�سور  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإط������الق  ���س��ي��ج��ري 
را�سد  ب��ن  ���س��ع��ود  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
امل��ع��ال ع�����س��و امل��ج��ل�����ض االأع���ل���ى ح��اك��م اأم 
وافتتاح  وطني،  اأوبريت  بعر�ض  القيوين 
معر�ض ابداعات لف الورق لل�سيدات، كما 
تت�سمن الفعاليات عرو�ض طالب املدار�ض 
على امل�سرح اخلارجي، وجدارية التلوين، 
وعرو�ض اجلاليات، واالألعاب الرتفيهية، 
ومطبخ ال�سيف االإماراتي، وور�ض الر�سم 
على الوجوه، وبرنامج االألعاب التعليمية، 
ال�سعبية،  واالأل���ع���اب  االط���ف���ال،  و�سينما 

وم�سابقات ثقافية. 

مركز ر�أ�س �خليمة �لثقايف
الثقايف بعر�ض  راأ���ض اخليمة  يقوم مركز 
ت�����س��م��ي��م م��دي��ن��ة م�����س��غ��رة حت��ت��وي على 
جانب  اإىل  ال����دول����ة،  يف  ���س��ه��رية  م���ع���امل 
اإط����الق م�����س��رح خ��ا���ض ل��ت��ق��دمي عرو�ض 
الفرق ال�سعبية والفلكلورية وال�سخ�سيات 

الكرتونية،
 اإ�سافة اإىل معار�ض فنية وركن خم�س�ض 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع  ل��دع��م 
لل�سباب االإماراتي لعر�ض وبيع منتجاتهم 

على زوار الفعاليات واملركز. 
وينظم املركز اأوبريت خا�ض بعنوان »رحلة 
طلبة  مب�����س��ارك��ة  دان����ات«  ال�سبع  ب��ح��ري��ة، 
التعليمية  اخليمة  راأ���ض  منطقة  مدار�ض 

واأوبريت اآخر للجاليات، كما �سي�سم ركني 
»امل��ب��دع��ني ال�����س��غ��ار« و«ال�����س��ع��ادة وامل���رح«، 
وعر�ساً لفيلم وثائقي، وم�سابقات ثقافية 
و�سخ�سيات يف  اأح���داث  اأه��م  ووطنية عن 

الدولة. 
املركز  ي��ن��ظ��م  ذل������ك،  اإىل  وب���االإ����س���اف���ة 
زاي�������د«، ح��ي��ث �سجري  ف��ع��ال��ي��ة »يف ح���ب 
بحجم  ���س��غ��رية  خ�سبية  ل��وح��ات  ت��وزي��ع 
ليتمكنوا  وذلك  الزوار،  على   3*10�سم 
املوؤ�س�ض  للقائد  حبهم  ع��ن  التعبري  م��ن 
والدولة من خالل كتابة عبارات اأو عمل 
زاوية  املركز  خ�س�ض  حيث  فنية،  لوحات 
اإىل  ريعها  ليعود  وبيعها  لعر�سها  خا�سة 

اجلمعيات واجلهات اخلريية. 

مركز عجمان �لثقايف
الإطالق  ال��ث��ق��ايف  ع��ج��م��ان  م��رك��ز  ي�ستعد 
ال�سحب«  ه�����ام  ف�����وق  »وط����ن����ي  ع����رو�����ض 
اإىل  اإ�سافة  االآخرين«،  عيون  يف  و«وطني 
والوطنية  التقليدية  ل���الأزي���اء  م��ع��ر���ض 
للكتب،  وم���ع���ر����ض  اإم����ارات����ي����ة،  مل�����س��م��م��ة 
متميزاً«  قارئاً  »ك��ن  فعاليات  اإىل  اإ�سافة 
»�سعادة  بعنوان  وب���رزه  ال��وط��ن«،  و«حل���ن 
�سعرية، ف�ساًل عن عدد  واأم�سية  وط��ن«، 
م��ن امل�����س��اب��ق��ات يف ال��ط��ب��خ وور�����ض العمل 
اخلا�سة  وال��ف��ن��ي��ة  ال���رتاث���ي���ة  وال����زواي����ا 
و«دكان الطيبني« وغريها لتوزيع القهوة 
وخدمات  والت�سوير  واالأل��ع��اب  ال�سعبية 

الوزارة، وجدارية »عرفان ووالء«.

مركز �لفجرية �لثقايف
الثقايف  الفجرية  مركز  فعاليات  تنطلق 
مب�سرية وطنية والعر�ض اجلماعي وال�سوق 
لليوم  ���س��ورة  اأف�سل  وم�سابقة  الوطني، 
الوطني، وعرو�ض اجلاليات، واحلكواتي، 
واالألعاب الرتفيهية، وم�سابقة اأف�سل زي 
تراثي، واأوبريت اليوم الوطني، وفعاليات 
ال�سعبية  االلعاب  وفقرات  الطفل،  واح��ة 
تقدمي  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سعبية،  وال��ف��ن��ون 

ل��ل��ج��م��ه��ور، وعر�ض  ث��ق��اف��ي��ة  م�����س��اب��ق��ات 
الكالب البولي�سية.

مركز �لظفرة �لثقايف
الثقايف  الظفرة  م��رك��ز  اأن�سطة  تت�سمن 
ع��ر���ض »ف��رح��ة وط���ن« و«م�����س��رية وطن«، 
اإىل جانب جدارية »روح االحتاد« وكرنفال 

»اجلاليات« و«واحة الفنون واالإبداع«. 

مركز م�سايف �لثقايف
الثقايف  م�سايف  م��رك��ز  فعاليات  تت�سمن 
عيني«  و«عد�ستي  وامل���رح«  »ال�سعادة  رك��ن 

للت�سوير و«االأ�سر املنتجة«،
 اإ�سافة اإىل واحة االإبداع والفنون، وعلوم 
وعر�ض  الوطني،  اليوم  وج��داري��ة  ال��دار، 

الكالب البولي�سية، وم�سابقات ثقافية. 

مركز دبا �لفجرية �لثقايف
دب���ا الفجرية  ف��ع��ال��ي��ات م��رك��ز  ت��ت�����س��م��ن 
ال��ث��ق��ايف ج��داري��ة ل��ل��ي��وم ال��وط��ن��ي، وركن 

»�سعادة وطن«، 
وم���ن�������س���ة ال���������س����ح����ة، وح����م����ل����ة ال����ت����ربع 
دراجات  ومعر�ض  وط��ن��ي،  و���س��وق  ب��ال��دم، 
الثاين  وم�سرية  الكال�سيكية،  وال�سيارات 
اأج���ي���ال، ومعر�ض  م���ن دي�����س��م��رب، ورك����ن 

اليوم الوطني. 

مركز �أبوظبي �لثقايف
ي��ت�����س��م��ن ب���رن���ام���ج ف��ع��ال��ي��ات م���رك���ز اأب���و 
وهو  ال��ف��ن«،  »ب���ازار  تنظيم  الثقايف  ظبي 
ع��ب��ارة ع��ن ���س��وق خ��ارج��ي ل��ع��ر���ض وبيع 
طوال  وطنية  ب��اأج��واء  الفنية  الر�سومات 

اأيام االحتفال

يف ختام �لدورة �لثالثة من »ملتقى �لفنون«

»�صجايا فتيات ال�صارقة« ترفد املجتمع الإماراتي باأجيال من املواهب الفنية ال�صابة

اأبوظبي ت�صت�صيف اأكرث من 500 فنان من 30 دولة يف »مهرجان اأبوظبي 2018«

•• ال�شارقة-الفجر:

نظمتها  ال��ت��ي  ال��ف��ن��ون«،  »ملتقى  م��ن  الثالثة  ال����دورة  االأح���د  االأول  اأم�����ض  اختتمت 
خالل  واملبتكرين،  القادة  ل�سناعة  قرن  ربع  ملوؤ�س�سة  التابعة  ال�سارقة،  فتيات  �سجايا 
الفرتة املمتدة بني 19-26 نوفمرب اجلاري، بهدف تعريف املواهب الفنية ال�سابة، 

باالأ�ساليب الفنية املختلفة، واالرتقاء باإمكانياتهم يف هذه املجاالت. 
ال�سارقة،  اأط��ف��ال  وم��راك��ز  ال�سارقة،  نا�سئة  م��ع  بالتعاون  ال���دورة  ه��ذه  تنظيم  وج��اء 
وموؤ�س�سة فن، ومفو�سية مر�سدات ال�سارقة، يف �سياق حر�ض �سجايا فتيات ال�سارقة 
اإع��داد جيل من املبدعني يف خمتلف فئات الفنون، وتعزيز التعاون مع  امل�ستمر على 

املوؤ�س�سات االأخرى.
ال�سارقة  فتيات  �سجايا  ف��رع  يف  وم�ساركة،  م�ساركاً   30 �سمت  التي  ال��دورة  وعقدت 
بالقرائن، حيث مكنت املنت�سبني واملنت�سبات من التعبري عن اأفكارهم وروؤاهم الفنية 
من خالل توظيف تقنيات التجهيز يف الفراغ، حتت اإ�سراف وتدريب الفنانة الت�سكيلية 

باندورا اأبو �ستولو�سكا من جمهورية مقدونيا.
وت�سمن برنامج اليوم االأول والثاين من الدورة على عدداً من ور�ض العمل التدريبية، 
التي اأو�سحت طرق فن التجهيز يف الفراغ، باالإ�سافة اإىل جل�سة ع�سف ذهني اأتاحت 
للم�ساركني يف الدورة تبادل اآرائهم، وطرح اأفكارهم، بهدف حتفيزهم وت�سجيعهم على 
الرتكيب  على  التدريب  على  التالية  االأي��ام  ن�ساطات  ا�ستملت  واالبتكار.كما  االإب��داع 
والتجهيز )العملية االإبداعية(، والعمل على امل�سروع، ومناق�سة اأوجه االختالف بني 
النقاط البدائية وبني التثبيت يف الفراغ والنتائج، وتثبيت الت�ساميم يف املواقع املتفق 

عليها.
تنظيم  »ياأتي  ال�سارقة:  فتيات  �سجايا  القا�سمي، مدير  عائ�سة خالد  ال�سيخة  وقالت 
االأطفال  توجيه  اإىل  الرامية  ال�سارقة،  فتيات  �سجايا  م��ب��ادرات  اإط��ار  يف  امللتقى  ه��ذا 

فنية  اأع��م��ال  اإىل  اأفكارهم  وحتويل  اخلا�سة،  الفنية  قدراتهم  الكت�ساف  واليافعني 
فنانني  ليكونوا  مهاراتهم  و�سقل  لديهم،  االإب���داع  ثقافة  تنمية  خ��الل  من  معربة، 
االإن�ساين،  بالفكر  واالرت��ق��اء  املجتمع  يف  م��وؤث��رة  ب�سمة  ت��رك  على  ق��ادري��ن  مبدعني 

وم�ساهمني ب�سكل فاعل يف امل�سهد الفني واحل�ساري والثقايف يف اإمارة ال�سارقة«.
واأ�سافت: »هدفنا من خالل تعاوننا مع املوؤ�س�سات االأخرى، اإىل التاأكيد على اأهمية 
ال�سراكة املجتمعية يف االأعمال والفعاليات املواكبة لتوجهات اإمارة ال�سارقة، و�سعيها 
الثقايف،  البناء  يف  دوره��م  لياأخذوا  وتهيئتهم  باأبنائها،  واالرت��ق��اء  التميز  يف  ال��دوؤوب 
واالقت�سادي، واالجتماعي، والريا�سي، وغريها من املجاالت، التي جتعل من االإمارة 
منارة ح�سارية، ت�سّكل من�سة للفنون وم�سدراً ملهماً ومبدعاً قادراً على رفد املجتمع 
يف  املتحدة  العربية  االإم���ارات  ودول��ة  ال�سارقة  اإم���ارة  لتمثيل  موؤّهلة  �سابة،  مبواهب 
بحفل  ال��دورة  ال�سارقة  فتيات  �سجايا  والدولية«.واختتمت  املحلية  املحافل  خمتلف 
اأقيم على هام�سه معر�ض لالأعمال  ُعِقد يف كلية الفنون اجلميلة بجامعة ال�سارقة، 
الفنية اخلا�سة بامل�ساركني يف امللتقى، حيث تقدمت خالله بال�سكر اإىل كافة الرعاة، 
واملتعاونني، والداعمني، الذين �ساركوا يف اإجناح هذه الدورة، كما �سكرت املواهب ال�سابة 

التي اأثبتت قدرتها على االإبداع واالبتكار واالإ�سافة اإىل امل�سهد الفني االإماراتي.
وتعد هذه النوعية املتميزة من الدورات التاأهيلية واحدة من الربامج التي تنتهجها 
بني  التعاون  لرت�سيخ  فر�سة  كونها  اإىل  باالإ�سافة  ال�سابة  املواهب  تنمية  يف  �سجايا 

خمتلف املوؤ�س�سات املجتمعية، ال�ساعية اإىل رعاية املبدعني ودعم مواهبهم املتنوعة.
مراكز  �سمن  ك��اإدارة   2004 عام  تاأ�س�ست  التي  ال�سارقة  فتيات  �سجايا  اأن  اإىل  ي�سار 
االأطفال ثم ا�ستقلت عن مراكز االأطفال يف عام 2012 بقرار اإداري من قرينة �ساحب 
ال�سمو حاكم ال�سارقة، �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي، رئي�ض موؤ�س�سة ربع 
قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين، هي موؤ�س�سة رائدة يف تنمية مواهب الفتيات من عمر 

االإبداعية. الف�ساءات  خمتلف  يف  عاماً،   18 اإىل   13

حتت رعاية معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
للثقافة  اأبوظبي  جمموعة  ..اأعلنت  الت�سامح  وزي��ر 
 15 ال���  ال��دورة  فعاليات  برنامج  ام�ض عن  والفنون 
ال��ت��ي تنعقد حتت   2018 اأب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان  م��ن 

�سعار »عام زايد«.
املوؤمتر  املهرجان خ��الل  فعاليات  االع��الن عن  ج��اء 
االمارات  ق�سر  بفندق  ام�ض  عقد  ال��ذي  ال�سحفي 
اإبراهيم  ه��دى  �سعادة  م��ن  ك��ل  بح�سور  ابوظبي  يف 
اخلمي�ض موؤ�س�ض جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون 
امل���دي���ر ال��ف��ن��ي مل��ه��رج��ان اأب��وظ��ب��ي و���س��ع��ادة نفديب 
الدولة  ل��دى  الهند  جمهورية  �سفري  ���س��وري  �سينغ 
وكري�ستينا �سيبلمان املدير الفني لدار »غران تياتر 
ديل ليثيو« و اآينوا غراندي�ض رئي�ض متحف بر�سلونة 
للفن املعا�سر »ماكبا« ونا�سر عبداهلل رئي�ض جمعية 
املو�سيقي  وامل���وؤل���ف  الت�سكيلية  ل��ل��ف��ن��ون  االإم������ارات 

االإماراتي ايهاب دروي�ض .
�سهر  ط��وال  يقام  ال��ذي  املهرجان  فعاليات  وت��ن��درج 
م��ار���ض 2018 يف اإط���ار اح��ت��ف��االت دول���ة االإم����ارات 
املوؤ�س�ض  الوالد  مليالد  املئوية  والذكرى  زايد«  ب�«عام 
جت�سيداً الإرثه ولقيمه التي اأورثها ل�سعبه االإماراتي 
واالإن�سانية جمعاء وقيم الت�سامح والتعاي�ض والتنوير 
التي غر�سها رحمه اهلل يف املجتمع والتي �ساهمت يف 
ك��اف��ة وذلك  امل��ج��االت  ونه�ستها يف  ال��دول��ة  ازده����ار 
مب�ساركة كوكبة من الفنانني االإماراتيني والعامليني 

تر�سيخ  ُت�سهم يف  �سيقدمون عرو�سا متميزة  الذين 
مكانة اأبوظبي كعا�سمة للثقافة والفن واالإبداع.

 2018 ال����ع����ام  دورة  يف  امل���ه���رج���ان  ي��ح��ت��ف��ل  ك���م���ا 
وذلك  للمهرجان  �سرف  ك�سيفة  الهند  بجمهورية 
30 دولة  500 فنان عاملي من  اأكرث من  مب�ساركة 
موؤلفا   40 من  الأك��رث  مو�سيقية  عرو�سا  يقدمون 
مو�سيقيا خالل اأكرث من 100 فعالية و26 �سركة 
اإنتاج وعر�ض مميز واحد باإنتاج م�سرتك اىل جانب 
يف  احل�سري  التكليف  اأعمال  من  عمال   16 عر�ض 

موقعا.  30
ان مقولة  اإب��راه��ي��م اخلمي�ض  ه��دى  ���س��ع��ادة  وق��ال��ت 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
اهلل ثراه )اإّن العلَم والثقافَة َحَجُر اأ�سا�ِض احل�سارِة 
اأر���َس��ْت ركائَز  ُتلّخ�ض روؤي��ة   ) م وب��ن��اِء االأمم  وال��ّت��ق��دُّ
جتربة تنموّية وتنويرية فريدة باتت مثااًل ُيحتذى 
االإن�سان  بناء  تقوم على  لدولٍة  العامل  على م�ستوى 
النهج  ه��ذا  وعلى  وثقافِته  وعلِمه  بفكِره  واالرت��ق��اء 
ثَّلَة ب�ساحب ال�سمّو ال�سيخ  �سارت القيادة الر�سيدة مُمَ
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة، حِفَظُه اهلل 
لل�سالم  ورم���زا  ثقافية  م��ن��ارًة  االإم����ارات  باتت  حتى 

والت�ساُمح وال�ّسعادة واالإيجابية.
و�سروح  اح��ت��ف��ال��ي��ات  ال��ي��وم  ت�ستوِقُفنا   « واأ���س��اف��ت 
اأبوظبي  ال��ل��وف��ر  ت��د���س��نِي  ف��م��ن  ا�ستثنائية  ثقافية 
ال���ذي اأ���س��اَد ب��ه ال��ع��امل وحم��ط��ًة اإم��ارات��ي��ة يف تاريِخ 

العديِد  اإىل  اخل����الق  وح���واره���ا  احل�������س���ارات  رق����ّي 
وبيَنها  ال�سبع  االإم���ارات  يف  الثقافية  الفعالياِت  من 
روحية  منها  ك���ّل  يف  ون�ست�سعر  اأب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��اُن 
زايد  روؤي��ة  اإنها  النه�سة  لهذه  املوؤ�ّس�ض  الباين  زاي��د 
والعزم على  الت�سميم  فينا  التي حّفزْت  زايد  واإرادُة 
ع بدال من االنق�سام  تر�سيخ َخياِره يف االحتاد والتنُوّ
بال�ّسباب  املتجّدد  بالفكر  زايد  اإمي��ان  اإنه  واالنغالق 
ل،  واالأمل بالغد، بالّت�ساُمح و�سيلَة حوار واأداَة توا�سُ
وِل، واأّهلَنا  اإن��ه حلُم زاي��د ال��ذي و�سَعنا يف ري��ادِة ال��دُّ

للمركِز االأول«.
ال�سرف ملهرجان  الدولة �سيف  الهند  وحول اختيار 
�سوري  �سينغ  نفديب  �سعادة  ق��ال   2018 اأب��وظ��ب��ي 
�سفري جمهورية الهند لدى الدولة: »اإنه ملن دواعي 
�سرف  �سيف  لتكون  الهند  اخ��ت��ي��ار  يتم  اأن  فخرنا 
اىل  تطلعه  ..م��ب��دي��ا   «  2018 اأب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان 
اإبراهيم اخلمي�ض  �سعادة هدى  مع  العمل عن قرب 
الهند  ل��دى  ما  باأرقى  معاً  لالحتفاء  عملها  وفريق 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وت���ق���دمي ف��ن��ون��ه��ا املحببة  م���ن ع��ن��ا���س��ر 
جلمهور اأبوظبي.وتعقيباً على ال�سراكة مع مهرجان 
رئي�سة متحف  غ��ران��دي�����ض  اآي��ن��وا  ..ق��ال��ت  اأب��وظ��ب��ي 
الذي  احل���وار  اإن  »م��اك��ب��ا«:  املعا�سر  للفن  بر�سلونة 
معارف  ن�سر  اأهمية  عن  يعرب  املعر�ض  ه��ذا  يقدمه 
عاملينا يف كل من ال�سرق والغرب والعمل �سوياً على 

تقريب الفنون من اجلمهور على اأو�سع نطاق.

ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان م��ه��رج��ان اأب��وظ��ب��ي ي��ك��رم �سنويا 
ال��ع��دي��د م���ن رم����وز االإب������داع م���ن خم��ت��ل��ف جماالت 
الفنون التعبريية ويقدم جائزته هذا العام ملجموعة 
ك��م��ا يتوج  ال���ع���امل  امل��و���س��ي��ق��ى م���ن ح����ول  م���ن رواد 
واملجتمعي  التعليمي  برناجمه  اأب��وظ��ب��ي  مهرجان 
ال��ذي يقام على م��دار العام حيث االأول��وي��ة لل�سباب 
ال�سباب يف مهرجان  فعاليات  خ��الل  االإم��ارات��ي من 
جماالت  يف  متكينهم  اإىل  ي��ه��دف  وال����ذي  اأب��وظ��ب��ي 
ال��ف��ن��ون وال��ث��ق��اف��ة م��ن خ���الل ال��ربن��ام��ج التعليمي 
وور�ض  الت�سكيلية  للفنون  املهرجان  ملعر�ض  املرافق 
ال��ف��ن��ون ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة االإ���س��الم��ي��ة وور����س���ة االإم�����ارات 
امل�سرحية ودورة �سانعي االأفالم ورواق الفكر ورواق 
االأدب والكتاب ورواق اخلط العربي وجائزة الفنون 
منحة  وب��رن��ام��ج  اأب��وظ��ب��ي  مهرجان  م��ن  الت�سكيلية 
التميز الثقايف ومنتدى القيادات االإعالمية ال�سابة 
اأبوظبي  مهرجان  م��ن  الت�سكيلية  الفنون  وج��ائ��زة 
ك��اب��ي��ت��ال؛ وج��ائ��زة كري�ستو وج���ون وج��ان- - جلف 
واملبدعني  الفنانني  وا�ستوديو  ال�ساب  املقتني  كلود 
املبادرات  اأب��وظ��ب��ي.وت��ت�����س��م��ن  م��ه��رج��ان  يف   15 ال���� 
املجتمعية العديد من الفعاليات واملعار�ض وعرو�ض 
التي �ست�ستقبل  العمل  االأداء واال�ستعرا�سات وور�ض 
اجل��م��ه��ور جم��ان��اً وت��ق��دم ل��ه��م ف��ر���س��ة ال��ت��ف��اع��ل مع 
لتلبي  خ�سي�ساً  م�سممة  ملهمة  اإب��داع��ي��ة  من�سات 

اهتمامات جميع الفئات العمرية.
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جائزة ال�صيخ زايد للكتاب تعلن القائمة 
الطويلة لفرع  »الفنون والدرا�صات النقدية« 

•• اأبوظبي - الفجر

اأعلنت جائزة ال�سيخ زايد للكتاب اليوم عن القائمة الطويلة لفرع »الفنون 
القائمة  ا�ستملت  حيث  ع�سرة،  الثانية  دورت��ه��ا  يف  النقدية«   وال��درا���س��ات 
الطويلة لفرع »الفنون والدرا�سات النقدية« على 7 اأعمال من اأ�سل 123 

م�ساركة جاءت من 20 دولة عربية.
من  عملني  النقدية«  والدرا�سات  »الفنون  لفرع  الطويلة  القائمة  وت�سم 
وهما«�سرية  ب���ريوت   – والن�سر  ل��ل��درا���س��ات  العربية  املوؤ�س�سة  م��ن�����س��ورات 
لالأكادميية  االأنوثة«   بعد مركزية  ما  اإىل  الذكورة  العنقاء: من مركزية 
نحو  ال��ن��رث،  ق�سيدة  بعد  »م��ا  وك��ت��اب   ،2017  - معيكل  اأ�سماء  ال�سورية 
ال�سي�سي  �سيد عبداهلل  امل�سري  للباحث  العربية«   لل�سعرية  خطاب جديد 
– 2016. باالإ�سافة اإىل كتاب« يف بالغة احلجاج: نحو مقاربة بالغية 
حجاجية لتحليل اخلطاب« للباحث االأكادميي حممد م�سبال من املغرب، 
ومن ا�سدارات كنوز املعرفة – عّمان 2017. وكتاب » التاأريخي وال�سردي 
ابن  ا���س��دارات  ، من  العراق  للناقد فا�سل ثامر من  العربية«   الرواية  يف 
اأدوني�ض«   عند  ال�سعر  وب��ن��اء  وكتاب«الكتابة   .2017 اجل��زائ��ر  ال��ن��دمي- 
ال�����س��اق��ي- بريوت  ت��ون�����ض وم���ن ا����س���دارات دار  للباحث ع��م��ر ح��ف��ّي��ظ م��ن 

 .2015
اخلطاب؟«  يف  ال��ع��امل  اكت�ساف  نعيد  كيف  واالأ���س��ي��اء  ال��ع��الم��ات   « وك��ت��اب 
الروافد  اإ���س��دارات  وم��ن  م�سر  من  يو�سف  اأحمد  عبدالفتاح  لالأكادميي 
الثقافية/ ابن الندمي- اجلزائر 2016.  واأخرياً كتاب » تطوير احلرف 
ال��ع��رب��ي وحت��دي��ات ال��ع��ومل��ة« للباحث االأك���ادمي���ي ع��ب��دال��رزاق ت��وراب��ي من 
املغرب، ومن ا�سدارات معهد الدرا�سات واالأبحاث للتعريب -جامعة حممد 

اخلام�ض بالرباط املغرب – 2015.
املوؤلف  و«  »االآداب«  للفروع  الطويلة  القوائم  ع��ن  االإع���الن  مت  اأن��ه  يذكر 
خالل  الفروع  بقية  عن  االإع��الن  و�سيتم  املا�سية  االأ�سابيع  خالل  ال�ساب« 

اال�سابيع القادمة
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اأمل عرفة تثني على اأداء نادين ن�صيب جنيمماجدة الرومي .. )متى ياأتي امل�صاء(
الرومي  ال��ف��ن��ان��ة م��اج��دة  ط��رح��ت 
اأغنيتها املنتظرة )متى ياأتي امل�ساء( 
باللغة العربية الف�سحى عرب اأحد 
التطبيقات املو�سيقية، وهي تطلبت 
التح�سريات  م���ن  ط���وي���اًل  وق���ت���اً 

ل��ت��خ��رج ب��ال�����س��ك��ل امل���ط���ل���وب. كتب 
الكلمات طالل حيدر وتوىل اللحن 
امل��ل��ح��ن ط���الل ال���ذي ت��اب��ع بنف�سه 
املو�سيقي  والتنفيذ  التوزيع  عملية 
واأوكرانيا،  وال��ق��اه��رة  ب���ريوت  ب��ني 

املو�سيقى  االأغ�����ن�����ي�����ة  يف  وم��������زج 
الكال�سيكية بال�سرقية ليبدع حلناً 
رائعاً. واأ�سرف على امل�سروع الغنائي 
خالد اأبو منذر، امل�سرف العام على 

اأعمال املو�سيقار طالل.
الفنان  م����ع  ال�����روم�����ي  وت����ع����اون����ت 
مي�سال فا�سل يف التوزيع املو�سيقي، 
م�ستعينًة بفرقة مو�سيقية �سخمة 
من لبنان وم�سر واأوكرانيا. ويقول 

مطلع الق�سيدة :
امل�ساْء....  ياأتي  متى  ال�سبح  اأ�ساأُل 
ا�ستاَق  قد  ها  للقاء/  �سااًل  واأحيُك 
ُن�سِعُل  ف��ت��ع��اَل  ف������وؤادي...  لعينيَك 
��ي��اْء/ ي��ا حبيبي ه��ات يل  ال��ل��ي��َل ���سِ

العود... فقد عاد امل�ساْء...
اإ�سارة اإىل اأن الرومي كانت طرحت 
اأخ�������رياً اأغ���ن���ي���ة )م����ا ك��ن��ت ق����ول(، 
جرمانو�ض  ال�����س��اع��ر  ك��ل��م��ات  م���ن 
جرمانو�ض، واأحلان مروان خوري، 
واأهدتها  ف��ا���س��ل،  مي�سال  وت��وزي��ع 
رحيلها  ذك����رى  وال��دت��ه��ا يف  ل����روح 
االأوىل، ذلك عرب ح�سابها الر�سمي 

على موقع )يوتيوب(.

ن�سيب  ن��ادي��ن  اأداء  ع��رف��ة على  اأم���ل  اأث��ن��ت 
املا�سية،  ال�����س��ن��وات  خ���الل  وعملها  جن��ي��م 
اأهم  ب��ني  ا���س��م��ه��ا  ت�����س��ع  اأن  ا���س��ت��ط��اع��ت  اإذ 
تفوقت  ب��ل  العربية،  البلدان  يف  املمثالت 
ال�سورية.  املمثلة  قالت  كما  كثريات،  على 
االإطراء  اللبنانية على هذا  ورّدت زميلتها 
مواقع  اأح��د  على  الر�سمية  �سفحتها  عرب 
)�سكراً  م��ع��ل��ق��ة:  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
جزياًل. اأعتّز بكالم من اإن�سانة خم�سرمة، 
االأف�سل  اأق������دم  اأن  اأق������در  اهلل  ����س���اء  واإن 

واالأف�سل(.
م�سل�سل  عمل  لفريق  باركت  جنيم  وكانت 
2( رغم عدم م�ساركتها يف جزئه  )الهيبة 
اإىل  �سابا  نيكول  الفنانة  وان�سمام  الثاين 
ط��اق��م ال��ع��م��ل، وق��ال��ت: )م����ربوك الهيبة 
رب  يا  النجاح.  كل  ي�ستحق  عنا�سره.  بكل 
الدراما العربية تبقى دائماً بهذا امل�ستوى 
 .)2 و)الهيبة  )ط��ري��ق(  وعقبال  ال��ع��ايل، 

جناحنا �سوياً(.
واأثارت روحها الريا�سية واأخالقها العالية 
اإعجاب جمهورها، خ�سو�ساً اأن من املعروف 

املناف�سة املوجودة يف الو�سط الفني.

)اهلل  اأغنية  مرة  الأول  العربية  املو�سيقى  مهرجان  يف  • قدمت 
عليِك يا م�سر(. هل ق�سدت اأن تبداأ بها حفلتك؟

- ال ينكر اإال جاحد كيف يحب الوطن العربي م�سر، فكلنا 
نعتربها بلدنا الثاين. �سخ�سياً، اأع�سق اأم الدنيا فهي قبلة 
الفنون العربية، وكلنا ن�ساأنا على تراث االأغاين امل�سرية 
وعبد  كلثوم  اأم  اأعمال  خ�سو�ساً  وجداننا،  �سكلت  التي 
ال��وه��اب وع��ب��د احل��ل��ي��م ح��اف��ظ وغ��ريه��م م��ن عمالقة 
لبلدي  م�سر(  يا  عليِك  )اهلل  اأهديت  م�سر.  يف  الغناء 
كلمات  وه��ي من  اأفعله،  اأن  اأق��ل ما ميكن  وه��ذا  الثاين 

�سليم ع�ساف واأحلانه، وفعاًل تفاعل معها اجلمهور.
يف  االأوب����را  م�سرح  خ�سبة  على  ال��راب��ع��ة  للمرة  تقف   •
بني  ال�سعور  اختلف  كيف  ال��ع��رب��ي��ة.  املو�سيقى  م��ه��رج��ان 

حفلة واأخرى؟
باأنني  �سعرت  حفلة  ك��ل  يف  نف�سه.  ال�سعور   -
االأوب���را،  م��رة على م�سرح  اأق��ف الأول 
جمهورها  اإزاء  اأغ��ن  مل  وباأنني 
للوقوف  اأن  خ�سو�ساً  ���س��اب��ق��اً، 
على هذه اخل�سبة رهبة خا�سة 
فهنا  للفنان،  كبرية  واإ�سافة 
العربية.  االأغنية  رواد  غنى 
ورغم حفالتي الكثرية التي 
مكان،  اأك��رث من  يف  قدمتها 
فاإن مل�سرح االأوب��را وجمهور 
طابعاً  املو�سيقى  م��ه��رج��ان 

خا�ساً واإح�سا�ساً خمتلفاً.
ثمة  اأن  ذل��ك  يعني  هل   •
االأوبرا  جمهور  ب��ني  ف��رق��اً 

واحلفالت االأخرى؟
االأوب�������را  دار  حل���ف���الت   -
خا�ض،  ط���اب���ع  حت����دي����داً 
اجلمهور  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
لي�ستعيد  ي�����اأت�����ي  ال��������ذي 
اجلميل.  ال����ف����ن  ذك�����ري�����ات 
ث��م، ال بد للمطرب من  من 
اأدائ������ه كي  ق��م��ة  ي��ك��ون يف  اأن 
احلفالت  اأم���ا  اجل��م��ه��ور.  ي�سعد 
االأخرى فتختلف يف نوعية االأغاين ويف 
ال�سباب،  م��ن  معظمه  ي��ك��ون  ال���ذي  اجلمهور 
الوحيد بني حفالتي  امل�سرتك  القا�سم  فيما 
كافة ا�ستعدادي لها كمطرب، واحلر�ض على 

م اأف�سل اأداء. اأن اأقدِّ
امل�ساركة يف املهرجان  • ملاذا كان الغياب عن 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف هذه  ���س��ج��ع��ك  ال������ذي  وم�����ا 

الدورة؟
يف  امل�����س��ارك��ة  االإدارة  م��ن��ي  طلبت  ع��ن��دم��ا   -
املوافقة،  يف  حل��ظ��ة  اأت������ردد  مل  امل���ه���رج���ان 
فذلك �سرف كبري يل. اأما الغياب فلم يكن 
مق�سوداً، ويف اأي وقت تناديني االأوبرا لن 

اأتردد.
ال�ساد�سة  دورته  يف  املهرجان  ترى  • كيف 

والع�سرين؟
الوطن  املهرجانات يف  اأه��م  اأح��د  املهرجان عموماً   -
العربي، والغناء على م�سرح االأوب��را �سرف الأي فنان 
اأقف  اأن  راقياً، وفخر يل  اأتنف�ض فناً  عربي، ويجعلني 

على م�سرح العمالقة، واإزاء اجلمهور امل�سري.
)الكال�سيكية(؟ االأغاين  تقدمي  على  حتر�ض  • ملاذا 

اأمثال  العمالقة  اأغ���اين  على  ن�ساأت  وق��د  الكال�سيكية،  االأغ���اين  اأع�سق   -
الوهاب،  االأ�سمر عبد احلليم حافظ، ومو�سيقار االأجيال عبد  العندليب 
اأن درا���س��ت��ي ت��رك��زت ع��ل��ى املو�سيقى  واأح���ر����ض ع��ل��ى غ��ن��ائ��ه��ا، خ�����س��و���س��اً 

الكال�سيكية والهارمونية.
امل�سل�سالت؟ �سارات  غناء  جتربة  تكرر  ال  • ملاذا 

االنت�سار  يزيد  الأن��ه  مهم  اأم��ر  التلفزيونية  امل�سل�سالت  ���س��ارات  تقدمي   -
التعامل  �سد  اأن��ا  نف�سه  الوقت  ولكن يف  كله.  العربي  الوطن  والنجاح يف 
مع ال�سارة على اأنها اأغنية يف األبوم، بل يجب اأن تكون الفتة مبو�سيقاها 

املن�سجمة، واأن تتمتع بعمق، وهو ما ال يتوافر عادة.
جديد؟ درامي  لعمل  حت�سرياتك  عن  • ماذا 

وع��ر���س��ه يف  ق��ري��ب��اً  امل��ق��رر ت�سويره  ت��ع��اق��دت على م�سل�سل ج��دي��د م��ن   -
اإىل مناق�سة ق�سايا مهمه  2018، للكاتبة منى طايع التي ت�سعى دائماً 
الذي  الليل(  )اأم���ري  م�سل�سل  خ��الل  م��ن  معها  وتعاونت  و�سبق  واقعية، 
)حبيبي  هو  مبدئياً  ا�سماً  اجلديد  للعمل  اخرتنا   .2015 ع��ام  عر�ض 
اللدود(، وتدور اأحداثه يف اإطار اجتماعي رومان�سي. ال اأريد االإف�ساح عن 
التفا�سيل االآن لكن اأعد اجلمهور باأن امل�سروع �سي�سكِّل مفاجاأة و�ساأظهر 

فيه ب�سكل خمتلف.
الراهن؟ الوقت  يف  الغناء  �سوق  ترى  • كيف 

- ك��رث احل��دي��ث يف ال��ف��رتة االأخ���رية ع��ن اأزم���ة �سوق االأل��ب��وم��ات. لكن يف 
نعمل  اأن  فاالأف�سل  لالأزمة،  اإيجاد حل  على  قادرين  احلقيقة نحن غري 

كاأنها غري موجودة، وذلك اأف�سل من اأن جنل�ض ننتظر حاًل ما.
ال�سعبية(؟ )املهرجانات  نتحدى  • كيف 

- للدولة دور كبري يف احلفاظ على املنتج الثقايف، كذلك يقع علينا دور 
كبري كفنانني ملتزمني لدينا ر�سالة. وعلى كل فنان اأن يدرك امل�سوؤولية 

جتاه جمتمعه وبلده.
)عيا�ض  ج��م��ع��ي��ة  ع���ن  م����اذا  اخل���ريي���ة.  االأع���م���ال  اإىل  دائ���م���اً  ت�����س��ع��ى   •

للطفولة(؟
)عيا�ض  جمعية  واأ���س�����س��ت  بالطفل،  اأه��ت��ّم  ���س��ن��وات   10 م��ن  اأك���رث  منذ   -
القادرين،  وغ��ري  واالأي��ت��ام  املر�سى  االأط��ف��ال  رع��اي��ة  اأج��ل  م��ن  للطفولة( 
حت�سيلهم  متابعة  على  االأط��ف��ال  مب�ساعدة  تطويرها  اإىل  دائماً  واأ�سعى 
تبقى  الطيبة  �سريته  ولكن  يرحل  فاالإن�سان  االأوىل،  بالدرجة  العلمي 

حا�سرة.
قريباً؟  ثانية  مرة  م�سر  عيا�ض  رامي  �سيزور  •هل 

- اأع�سق م�سر واأهلها، واأنا على توا�سل مع جمهوري فيها عرب ح�ساباتي 
الفر�سة  اأتيحت ىل  وكلما  االجتماعي.  التوا�سل  مواقع  على  ال�سخ�سية 

والوقت الكايف اأحر�ض على زيارة م�سر الأنها كما قلت لك بلدي الثاين.

تعاقدت على م�سل�سل جديد من �ملقرر عر�سه يف 2018

رامي عيا�ض: ن�صاأت على اأغاين العمالقة واأحر�ض على غنائها

�أحد �أهم �ملطربني �ل�سباب يف �لعامل �لعربي، تنقل 
بني بلد�ن عربية كثرية كي يتعلم �لرت�ث، وقدم 

لل�ساحة �أغاين �ستظل حمفورة يف �لوجد�ن.
�سارك  �ل��ذي  عيا�س  ر�م��ي  �للبناين  �لفنان  �إن��ه   
موؤخر� يف مهرجان �ملو�سيقى �لعربية يف ن�سخته 

�ل�ساد�سة و�لع�سرين.
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بالقلق الإح�صا�ض  تزيد  اأطعمة   5
حّذر خرباء ال�سحة، من اأن بع�ض االأطعمة تزيد االإح�سا�ض بالقلق، يتوجب 

االنتباه اإليها لتفادي النوبات "املزعجة".
وبح�سب موقع "ريجيم"، فاإن خم�سة اأطعمة لها تاأثري �سلبي على كل من 
اأن  ميكن  ما  اأ���س��واأ  فهي  "الكوال"،  الغازية  امل�سروبات  منها  القلق،  يعاين 
�سكر  ن�سب  من  عليه  حتتوي  ما  اإىل  بالنظر  القلق،  يعاين  اإن�سان  يتناوله 

وكافيني عالية.
اإىل  توؤدي  امل�سنعة  "االأطعمة  اأن  "ال�سحة"،  املتخ�س�ض يف  املوقع  واأ�ساف 
املقلية  البطاط�ض  الب�سكويت ورقائق  بكل من  االأم��ر  القلق، ويتعلق  زي��ادة 
والنقانق واملخبوزات اجلاهزة، اإذ ت�سّم معدالت كبرية من ال�سكر والدهون 

وامللح".
واأو�سى اخلرباء، باالبتعاد عن ال�سكريات والكعك، ب�سبب ما فيها من طاقة 
ينتهي  فحني  ا،  اأي�سً �سرًرا  للكحول  اأن  كما  القلق،  حافة  اإىل  امل��زاج  تدفع 

مفعوله ي�ساب االإن�سان بنوبات حاّدة من القلق.

عالج جديد للماليني من  مر�صى الف�صام
اخ��رتاع فريق  درا�سة حول  النف�سي،  the lancet للطب  ن�سرت جملة 
وجًها  و�سعهم  خالل  من  الف�سام،  ملر�سى  جتريبيًّا  عالًجا  الباحثني  من 
التي  املعذبة  االأ���س��وات  متثل  الكمبيوتر،  على  رمزية  �سخ�سية  مع  لوجه 

ترتدد داخل روؤو�سهم.
تقريًبا،  عاًما   20 منذ  الف�سام  من  يعانون  بريطانيا  يف  ا  مري�سً  150

ويكابدون هالو�ض �سمعية مزعجة ب�سكل م�ستمر منذ اأكرث من عام.
ب�سخ�سيات  ال��ع��الج  الع�سوائية،  التجربة  اأج����روا  ال��ذي��ن  العلماء  وق���ارن 
ووجدوا  الدعم،  ا�ست�سارات  من  "باالأفاتار" بنوع  يعرف  ما  اأو  الكمبيوتر 
الهالو�ض  اأكرث جدوى يف احلد من  "االأفاتار" كانت  اأن  اأ�سبوًعا   12 بعد 

ال�سمعية التي ترتد داخل راأ�ض املري�ض.
العالج  ي��غ��ري  اأن  اأخ����رى، فيمكن  اإذا جن��ح��ت جت���ارب  اأن���ه  اخل����رباء  واأك����د 
ب�سخ�سيات االأفاتار -متاًما- اأ�ساليب معاجلة ماليني من مر�سى الف�سام 

يف العامل. بح�سب "�سبوتنيك".
وكان العالج باالأفاتار يجري يف جل�سات ملدة 50 دقيقة مرة اأ�سبوعيًّا خالل 
�ستة اأ�سابيع، وقبل بدء التجربة عمل املر�سى مع معالج على و�سع اأ�سلوب 
حماكاة على الكمبيوتر اأو اأفاتار لالأ�سوات التي يريدون تهدئتها، وي�سمل 

ذلك ما يقول ال�سوت وكيف يبدو.
وق���ال ت���وم ك��ري��ج االأ���س��ت��اذ ال���ذي ق���اد ال��درا���س��ة يف م�ست�سفى م��ود���س��ل��ي يف 
بريطانيا: اإن النتائج تقدم "دلياًل مبكًرا على اأن العالج باالأفاتار يح�سن 

�سريًعا الهالو�ض ال�سمعية".
وتابع: "حتى االآن يبدو اأن هذا التح�سن ي�ستمر حتى �ستة اأ�سهر مع هوؤالء 
املر�سى". واأ�ساف: "لكن مع هذا، هناك حاجة ملزيد من االأبحاث لتح�سني 

طريقة العالج وتاأكيد فاعليتها يف مالب�سات اأخرى".
والف�سام هو ا�سطراب نف�سي يعاين منه نحو واحد من كل مئة �سخ�ض يف 
العامل. ومن اأعرا�سه االأكرث �سيوًعا ال�سالالت والهالو�ض ال�سمعية، وعادة 
قدًرا  وت�سبب  مقلقة  اأفكار  اأو  تهديدات  اأو  اإهانات  االأ�سوات  هذه  ت��ردد  ما 

كبرًيا من الكرب والقلق للمر�سى.

�لبوع؟  هو  وما  �لكوع  هو  • ما 
الكوع اأطول عظمة يف اإبهام اليد والبوع اأطول عظمة يف اإبهام القدم. 

�الأموية؟  �لدولة  �ساعر  هو  • من 
االأخطل 

�لبالغة؟  يف  �جلنا�س  هو  • ما 
اتفاق كلمتني يف اللفظ واختالفهما يف املعنى. 

�لبالغة؟  يف  �ل�سجع  هو  • ما 
اتفاق اأواخر اجلمل يف احلرف. 

�ل�سغري؟  باالأخطل  �مللقب  �ل�ساعر  هو  • من 
ال�ساعر اللبناين ب�سارة اخلوري 

ال�سريبة  قيمة  وكانت  حلاهم  يطلقون  من  على  ال�سرائب  يفر�ض  كان  االأكرب  بيرت  الرو�سي  • القي�سر 
تتنا�سب طرديا مع طول وحجم اللحية. 

من  �سئيلة  ن�سبة  على  يحتوي  بل  املائة  يف   100 بن�سبة  خال�سا  ذهبا  لي�ض  قرياطا   24 عيار  • الذهب 
املمكن  م��ن  ي�سبح  ان��ه  ل��درج��ة  كال�سل�سال  لينا  يكون  امل��ائ��ة  يف  مئة  اخلال�ض  ال��ذه��ب  اأن  وذل��ك   ، النحا�ض 

ت�سكيله باليدين. 
ذلك  اأن  العتقادهم  )اجلعة(  بالبرية  الر�سع  اأطفالهم  اأج�سام  بغ�سل  املاليزية  القبائل  اأحدى  اأفراد  • يقوم 

يحميهم من االإ�سابة باالأمرا�ض. 
املاء.  عن  بحثاً  بل  اخلطر  من  هرباً  الرمال  يف  راأ�سها  تدفن  ال  • النعامة 

اللندين.  باكنغهام  ق�سر  يف  عا�ست  انكليزية  ملكة  اأول  كانت   )1837( فيكتوريا  • امللكة 
 .1910 العام  يف  ال�سني  يف  يعي�سان  وكانا  اأعوام  و9   8 العمر  من  يبلغان  كانا  العامل  يف  والدين  • اأ�سغر 

ال�سباح.  يف  نومه  من  ي�ستيقظ  عندما  كالب�سر  )يتثاءب(  النمل  اأن  العلماء  • الحظ 
حتنيطها،  اإج���راءات  تبداأ  اأن  قبل  اأي��ام  لب�سعة  ت��رتك  النبالء  ن�ساء  جثث  كانت  الفرعونية،  م�سر  يف   •
نظر  يف  مثرية  تبدو  ال  حتى  ون�سارتها  رونقها  تفقد  ك��ي  للجثة  ال�سماح  ه��و  ذل��ك  وراء  م��ن  ال��ه��دف  وك��ان 

املحنطني. 

احلار�س والأ�سري
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فو�ئد �جل�زر
ال���ع���ائ���ل���ة  اإىل  اجل���������زر  ي���ن���ت���م���ي 
اأنواع،  عدة  منه  ويوجد  اخليمية، 
ف��م��ن��ه االأ���س��ف��ر واالأح���م���ر ، ولقد 
القدم، واأطال  االإن�سان منذ  عرفه 
فوائد  �سرد  فى  القدامى  االأطباء 

اجلزر. 
- بذور اجلزر غنية بفيتامينات ب 
، ج ، د ، ه� وبع�ض االأمالح املعدنية 
م���ن���ه���ا ال����ك����ربي����ت وال���ف���و����س���ف���ور 

وال�سوديوم والبوتا�سيوم واملغن�سيوم واحلديد. 
- توؤكل الثمرة طازجة اأو مطهوة. 

- اجلزر غنى بفيتامني ) اأ ( الذى ينتج منه الكاروتني املهم لتقوية العني 
. ويزيد اجلزر من مقاومة اجل�سم لالأمرا�ض املعدية ، ويفيد فى حاالت 

فقر الدم وال�سعف العام 
واجلزر مهم جدا لتغذية االأطفال؛ فهو ي�ساعد على منو اجل�سم ويعطيه 

املقاومة لكثي�ر من االأمرا�ض 
تهيج  نق�سه  ي�سبب  ال��ذى  البوتا�سيوم  للج�سم حاجته من  اجل��زر  ويعطى 

االأع�ساب. 
من  كمية  مب��زج  وذل��ك  اجللدية،  والت�سلخات  ال��ق��روح  ع��الج  يف  وي�ستعمل 
الع�سري مع 8 اأ�سعافها من م�سحوق الفحم، ويرتك املزيج ملدة 24 �ساعة 
للتخمر قبل اال�ستعمال، ثم يو�سع مرة واحدة اأو اأكرث يف اليوم فوق القروح 

النتنة 
ويعطيه  اجل�سم،  منو  على  ي�ساعد  فهو  الطفل،  لتغذية  ج��دا  مهم  اجل��زر 

املقاومة لكثري من االأمرا�ض.

لياًل،  ال��ن��وم  يف  �سعوبة  م��ن  ُت���َع���ايِن  ك��ن��ت  اإذا 
غ��رف��ت��ك، هذا  ب���اب  اأو  ن��اف��ذة  تفتح  اأن  ح���اول 
اْنِت�َسار  اِلأنَّ  َن��َظ��َراً  النوم،  خ��رباء  به  يْن�َسح  َما 
الهواء النقي داخل الغرفة، يعزز جودة النوم 
ويقلل  ومريحاً،  هادئاً  نوماً  ال�سخ�ض  ومينح 

فر�ض اال�ستيقاظ اأو االإفاقة لياًل.
اأيندهوفن  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ب��اح��ث��ون  �����َح  واأَْو������سَ
اْنِت�َسار  اإىل  ال�سيئة توؤدي  التهوية  اأن  بهولندا 
غ����از ث����اين اأك�����س��ي��د ال���ك���رب���ون داخ�����ل حميط 
اأثناء  التنف�ض  على  ���َس��ْل��َب��اً  ��ر  ُي��وؤثِّ َم��ا  ال��غ��رف��ة؛ 
�سحيح  والعك�ض  ج��ودت��ه،  م��ن  فيقلل  ال��ن��وم، 
اأي�ساً، فعند دخول الهواء النقي داخل الغرفة 
يكبح تكون انبعاثات الغاز ال�سار على ال�سحة 

واجلهاز التنف�سي للنائمني.
الغرفة  ن��اف��ذة  بقاء  ت��اأث��ري  الباحثون  واخ��ت��رب 
راقبوا  حيث  عدمه،  من  النوم  اأثناء  مفتوحاً 
جودة نوم 17 َطاِلَباً متطوعاً يتمتعون ب�سحة 
ج��ي��دة، ن��ام��وا عند فتح ال��ن��اف��ذة وك��ذل��ك عند 

اإغالقها وراقبوا درجة حرارة الغرفة.
حركي(  ا�ست�سعاري  )جهاز  الباحثون  وو�سع 
داخل الو�سادة، واأُْخَرى مقرتنة باأذرع النائمني، 
ثم راقبوا م�ستويات غاز ثاين اأك�سيد الكربون 

داخل غرف النوم على مدار 5 اأيام.
اأك�سيد  ث��اين  م�ستويات  انخفا�ض  اأن  ات�سح 
ال�سخ�ض  ومينح  ال��ن��وم،  ج��ودة  يعزز  الكربون 
ن����وم����اً ع��م��ي��ق��اً وه�����ادئ�����اً وي���ق���ل���ل ع�����دد م����رات 

��ِح��ي��َف��ة دي��ل��ي ميل  اال���س��ت��ي��ق��اظ، ِب��َح�����َس��ِب ���سَ
الربيطانية.

وِب��َح�����َس��ِب اإح�����س��ائ��ي��ة ال��درا���س��ة، ب��ل��غ متو�سط 
انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون 1150 ُجْزَءاً يف 
املليون )اأثناء اإغالق النافذة اأو الباب(، مقارنة 
ب� 717 ُجْزَءاً يف املليون )اأثناء فتح النافذة اأو 
الباب(، وكانت م�ستويات الرطوبة مت�ساوية يف 

كلتا احلالتني، وكذلك درجة احلرارة.
النوم  اأث��ن��اء  النافذة  فتح  اأن  الباحثون  ووج��د 
ب�سكل  الكربون  اأك�سيد  ث��اين  م�ستويات  يقلل 
ل  اأف�سل من النوم اأثناء فتح الباب، ولكن ُيَف�سّ
اخليار االأخري، اإذا كان هناك �سو�ساء و�سجيج 

باخلارج.

هل تعاين من ال�صتيقاظ يف الليل كثريًا؟.. اإليك احلل

�ملغنية ر��سيل بالتن ت�سدو خالل م�سابقة ملكة جمال �لكون 2017 يف ال�س فيغا�س، نيفاد�. )� ف ب(

جعله  فقد  العينان  دام��ع  وه��و  املياه  نخرتها  التى  ال�سوداء  الكبرية  اجل��دران  خلف  قابعاً  يجل�ض  االأ�سري  ك��ان 
ع�سفوراً يقف على �سباك زنزانته يتذكر امه واباه واخوته واهله وقريته يتذكر حريته فبكى .. نعم بكى وهو 

ذليل فمن اين له الهناء بني احلجارة ال�سماء. 
االأ�سرى فنظر حال هذا  ال�سجناء  ويفرقها على  بع�سها  ي�سعها فوق  ال�سحون  ببع�ض  العجوز  جاء احلار�ض 
ال�ساب ووجد دموعه الغزيرة تغ�سل وجهه الربئ فرق له وحزن وقال له ايها الفتى هذا �سحنك فتناول الطعام 
حتى ال متر�ض فقال له ليتني اموت فماذا افعل بداخل تلك احلجرات ال�سيقه النتنه وماذا جنيت هل الأين 
ادافع عن ار�سي و�سريف وعر�سي لو مل افعل اكون جبان وانا ل�ست جبان وبكي مرة اخرى وا�سلم نف�سه للدموع 
فرتكة احلار�ض ورحل يكمل عمله، يف امل�ساء كان احلار�ض يقبع يف فرا�سه وعقله يدور ويدور يفكر يف هوؤالء 
ال�سباب الذين ا�سروا وو�سعوا خلف االأ�سوار وتركوا يف حرا�سة جمموعه من احلثاله ال�سكارى انهم يف عمر 
اوالده الذين يعي�سون بعيداً يف بلده كان من املمكن ان يتعر�سوا ملا تعر�ض له هوؤالء ال�سباب .. هو نف�سه يكره 
حوائط وجدران هذا ال�سجن الذي جاء يعمل فيه رغماً عنه، هو نف�سه �سجني لكنه خارج الق�سبان، ح�سناً عليه 
ان ي�ساعدهم فهو مثلهم �سجني يكره الظلم والظامل، اهلل �سي�ساعده ومينحه حريته عن قريب فهو مري�ض 
وعلى و�سك املوت ولن ي�ستطيع احد عقابه فله قدم يف الدنيا وقدم يف االخرة وهذه فر�سته ليفعل خرياً رمبا 
كافئة اهلل عليه.  بعد يومان اح�ض احلار�ض بغ�سه يف قلبه وكاأن روحه تريد ان تذهب عنه فذهب اإىل مطبخه 
وحمل كل ما وجد من �سكاكني واعطى كل �سجني �سكني داخل �سحن الطعام ثم ذهب حلجرته حتى خرج باقي 
احلرا�ض لل�سهر يف الهواء الطلق وتناول اخلمر فعاد اأدراجه وذهب اإىل ال�سجناء واخذ يفتح االأبواب ثم يدخل 
ليهم�ض بب�سع كلمات )ا�ستودعك اهلل انا راحل اإىل ال�سماء بعد قليل و�ساأترك الباب مفتوح فال تخرج اال يف 
الوقت املنا�سب(، و�سبحان اهلل الذي يفعل يف عباده ما ي�ساء انتهى احلار�ض من فتح كل االأبواب وعاد اإىل زنزانته 
ليموت يف فرا�سه بهدوء حني لط�ض النوم روؤو�ض احلرا�ض ال�سكارى فتهاوى كل منهم اإىل االأر�ض يف نوم عميق 
اأمامه وخلفه زنازين اأخرى تفتح يف هدوء ومل مي�سى وقت  وت�سلل اول الهاربني االأ�سري ال�سغري وراأى من 
طويل حتى هرب جميع ال�سجناء بدون ان يلقوا نظرة وداع على احلار�ض العجوز لكنهم كلما تذكروه قراأوا له 
الفاحتة يف �سباح عيد التحرير وكل منهم يحمل بني طيات ذكرياته ال�سكني ويتذكروا خطوط وجهه العجوز 

الكثرية التي فاقت �سنني عمرهم.


