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توقف عن اللحوم احلمراء .. با�ستثناء نوع واحد

ارتبط تناول اللحوم احلمراء بالكثري من املخاطر ال�صحية التي ال 
القلب  واأمرا�ض  ال�صرطان، والقولون،  اأمرا�ض  راأ�صها  حت�صى، وعلى 
ال���وزن، وجملة من  وزي���ادة  البدانة  اإىل  اإ�صافة  ال��دم��وي��ة،  واالأوع��ي��ة 
االأم��را���ض االأخ��رى. ورغ��م ذل��ك، تعترب اللحوم م�صدرا ال غنى عنه 
م�صادات  من  اأنها  كما  والفيتامينات،  واملعادن  والربوتينات  للحديد 
تختلف  اإذ  م�صدرها،  باختالف  احلمراء  اللحوم  وتختلف  االأك�صدة. 
ت��ت��ف��اوت يف احتوائها على  امل��اع��ز وال�����ص��اأن، حيث  حل��وم االأب��ق��ار ع��ن 
الد�صم. ويف ال�صنوات االأخرية ظهرت درا�صات عدة توؤكد ما كان يقينا 
عند العرب قدميا من فوائد ال حت�صى يف حلوم االإبل، وحتى حليبها، 
اأف�صل م�صادر الربوتني واالأمالح  اأنه من  االإب��ل،  اأثبت حلم  اأن  بعد 
اأخ�����ص��ائ��ي��ون تلك ال��ف��وائ��د، ال��ت��ي متيز حل��م االإبل،  وامل���ع���ادن. وع���دد 
القلب،  الأمرا�ض  ومبقاومته  والكولي�صرتول،  الدهون  بقلة  املعروف 
االأحما�ض  على  الح��ت��وائ��ه  اخل��ط��رية،  القلبية  وال�صكتات  وال��ن��وب��ات 

الدهنية ال�صحية والدهون امل�صبعة.
التي مينحها للج�صم، فهو يحافط على ر�صاقة  وف�صال عن الطاقة 
الدهون  من  ل�صالمته  التخ�صي�ض  عملية  على  تاأثريه  لعدم  اجل�صم 
الدم،  �صغط  وارتفاع  املعدة  حلمو�صة  معاجلته  اإىل  اإ�صافة  ال�صارة، 
ع�صر  من  ويحد  القولون  ويحمي  الع�صالت،  تقوية  يف  ي�صاهم  كما 

اله�صم.
واعترب حلم االإبل من االأغذية املفيدة للحوامل، حيث مينح للجنني 
لدى  والك�صل  اخلمول  من  يقلل  كما  عنها،  غنى  ال  قوية  بروتينات 

احلوامل، ناهيك عن حمافظته على وزنها.

ابتكار خط جديد لتذكر املعلومات
جديداً  خ��ط��اً  تي" االأ���ص��رتال��ي��ة،  اآي  اإم  "اآر  جامعة  يف  باحثون  ط��ور 
املرء  التي يقروؤها  باملعلومات  ي�صاعد يف االحتفاظ  اأن  للكتابة ميكن 
 Sans ا���ص��م  اأط��ل��ق عليه  ال���ذي  اإن�����ص��اء اخل���ط،  اأف�����ص��ل.  ومت  ب�صكل 
طريقة  حت�صني  بهدف  اأج��ري��ت  اأب��ح��اث  على  بناء   ،Forgetica

معاجلة الن�ض يف الدماغ.
ويعتمد اخلط اجلديد على "العوائق" امل�صاغة بعناية والتي تتطلب 
من القارئ بذل املزيد من اجلهد، مما ي�صاعده على تذكر ما يقراأه 
تي  اآي  اإم  اآر  املحا�صر يف جامع  بانهام  �صتيفن  وق��ال  اأك��رب.   ب�صهولة 
االأخرى،  اخلطوط  جميع  عن  جوهري  ب�صكل  اخل��ط  ه��ذا  "يختلف 
اإىل اخللف قلياًل، ويكون لكل حرف مقطع متميز.  اأن��ه مييل  حيث 
ا�صتعدادهم  عند  وخا�صة  للطالب  مفيدة  اأداة  اجلديد  اخلط  ميثل 
لالمتحانات". واأثبتت جتربة قامت بها اجلامعة على حوايل 400 
ط��ال��ب ب���اأن اخل���ط ���ص��اع��د ع��ل��ى ت��ذك��ر امل��ع��ل��وم��ات بفعالية اأك���رب من 
اخلطوط االأخرى امل�صتخدمة يف الطباعة.  من اجلدير بالذكر باأن 
 sansforgetica.rmit اخلط اجلديد متوفر جماناً يف موقع
 ،Chrome مت�صفح  على  واإ�صافته  تنزيله  وميكن  االإل��ك��رتوين، 

بح�صب ما نقلت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

تعيد تاأهيل ف�سل درا�سي على نفقتها لإ�سعاد تالميذها
ابتدائية  مدر�صة  يف  �صابة  معلمة  وه��ي  الفوينتي،  �صاملني  اأم�صت 
مبدينة ما�صبات يف الفلبني، ال�صنوات الثالث االأخرية يف حتويل ف�صل 
بالزخارف  مزينة  جميلة  وردي��ة  قاعات  اإىل  بالفتيات  خا�ض  درا�صي 

التي حتمل �صعار "هالو كيتي". 
اأع��ادت  الفونتي تاأهيله على  ويتميز الف�صل الدرا�صي اجلديد الذي 
الوردية،  ومقاعده  وج��دران��ه  الزاهية،  ب�صجاداته  اخلا�صة،  نفقتها 
اإ�صافة اإىل  ديكورات "هالو كيتي" املتدلية من ال�صقف، واملعلقة على 
باأن حبها لتلميذاتها  ال�صيدة الفوينتي،  اجل��دران والنوافذ.  وتقول 
دفعها خللق جو حمبب لهن، ي�صعرهن بالراحة وال�صعادة، وميكنهن 

من اال�صتمتاع بوقتهن اأثناء تواجدهن يف الف�صل. 
تاأهيل  اإع��ادة  تكاليف  دفعت  اأين  من  الرغم  "على  املعلمة:  واأ�صافت 
عيون  يف  ال�صعادة  روؤي��ة  اأن  اإال  اخلا�ض،  جيبي  من  الدرا�صي  الف�صل 

تلميذاتي يجعلني اأ�صعر باأن االأمر ي�صتحق كل هذا العناء". 
ال���وردي، على موقع  الدرا�صي  الف�صل  ه��ذا  م�صاركة �صور  وق��د متت 
في�ض بوك والعديد من مواقع التوا�صل االجتماعي االأخ��رى، حيث 
لقيت ال�صور ا�صتح�صاناً كبرياً من قبل املتابعني، بح�صب ما نقل موقع 

�صنرتال" االإلكرتوين.  "اأوديتي 
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جوازات �سفر �سوي�سرية بـ20 يورو
اإذا توجهت اإىل حي مايفري الراقي يف لندن �صرتى مكتبا اأعده الفنان 
االأمريكي توم �صاك�ض ويطلق عليه )مكتب اجلوازات ال�صوي�صرية(. ويف 
ال�صفر  ب��ج��واز  �صبيهة  ن�صخة  على  احل�صول  ميكنك  ي��ورو   20 مقابل 

احلقيقي الذي يبتغيه كثريون.
اأن املكتب املقام على هام�ض معر�ض فريز الفني  وجاء يف بيان �صحفي 
ال�صنوي يف لندن "يعرب عن اأوجه قلق معا�صرة تتعلق بخروج بريطانيا 

من االحتاد االأوروبي و�صوريا و�صيا�صات ترامب ب�صاأن الهجرة".
اإنه مالذ  املبتغى...  ال�صوي�صري ميثل غاية  ال�صفر  "جواز  �صاك�ض  وقال 
واالأ�صرار  االأخ��ي��ار  الأن  �صوي�صرا  �صرب  على  اأح��د  ي��ج��روؤ  ل��ن  �صريبي. 

كليهما يودعون اأموالهم بها. اإنها مركز اأوروبا".
ويف داخل املكان عدة مكاتب وراءها علم �صوي�صري كبري ب�صليبه االأبي�ض 
جوازات  لطالبي  �صخ�صية  اأ�صئلة  العاملون  ويوجه  احلمراء.  وخلفيته 
ال�صفر ويلتقطون �صورا لهم ويطبعون اأ�صماءهم على )جوازات �صتوديو 

توم �صاك�ض( التي حتمل اأرقاما مت�صل�صلة.
واجلواز ممهور بختم اال�صتوديو ورقمه م�صجل يف قاعدة بيانات.

الأربع  مايفري  يف  روب��اك  تاديو�ض  مبعر�ض  "اجلوازات" متاح  واإ���ص��دار 
وع�صرين �صاعة فقط بداأت يف 1700 بتوقيت جرينت�ض اأم�ض اجلمعة.

"هي لي�صت جم��ازة م��ن احلكومة  ل��روي��رتز  ع��ام��ا(  �صاك�ض )52  وق��ال 
ت�صتخدمها.  اأن  وبو�صعك  اال�صتوديو  ه��ذا  من  جم��ازة  بل  ال�صوي�صرية، 
بو�صعك اأن جتعل العامل على �صاكلة غري التي هو عليها، على ال�صاكلة 

التي تريدها اأنت".

نوكيا تعود بقوة 
X على هيئة اآيفون

غلوبال"،  دي  اإم  "اإت�ض  �صركة  �صتطرح 
املالكة لعالمة "نوكيا" التجارية، قريبا 
"نوكيا  اجل���دي���د  ال��ه��ات��ف  االأ�����ص����واق  يف 
7.1"، الذي و�صفه موقع "بي جي اآر" 

."X ب�"ن�صخة اآيفون
وذكر املوقع اأن نوكيا 7.1 يعترب اأحدث 
الفئة  م��ن  الفنلندية  ال�����ص��رك��ة  ه��وات��ف 
لن  �صعره  اأن  "كما  م�صيفا  املتو�صطة، 

يتجاوز 349 دوالرا".
اإن اجلهاز اجلديد يحاول  امل�صدر  وقال 
الذكية  ال���ه���وات���ف  م�����ص��ت��خ��دم��ي  اإغ������راء 
املتنوعة  ومل�����ص��ات��ه  احل���دي���ث  بت�صميمه 

وخ�صائ�صه الرائدة.
مزدوجة  ك��ام��ريا   7.1 نوكيا  وي��ح��ت��وي 
ميغا بيك�صل، مع  و5  بيك�صل  ميغا   12
لل�صورة  ال��ت��ل��ق��ائ��ي  ال�����ص��ب��ط  خ��ا���ص��ي��ة 
بتقنية  وال��ت�����ص��وي��ر  ال��ع��ال��ي��ة  وال����دق����ة 

.HDR
وقالت ال�صركة "ثلثا مقاطع الفيديو تتم 
م�صاهدتها عرب الهواتف الذكية، لذلك 
قررنا دمج تقنية PureDisplay يف 
نوكيا 7.1 ملنح اجلميع جتربة م�صاهدة 

مميزة على اأجهزتهم".

حركات يوغا �سهلة ميكنك 
اأن توؤديها يف مكتبك  �ص 23

�سوق اأ�سماك ت�سوكيجي 
تقيم اآخر مزاد 

ت�صوكيجي  اأ���ص��م��اك  ���ص��وق  ع��ق��دت 
اليابانية  ال��ع��ا���ص��م��ة  يف  ال�����ص��ه��رية 
الأ�صماك  علني  م��زاد  اآخ��ر  طوكيو 
اأث���ارت  خ��ط��وة  تنفيذ  قبل  ال��ت��ون��ة 
اآخر  ملوقع  ونقلها  جدال الإغالقها 
ه���ذا االأ����ص���ب���وع. وت�����ص��وك��ي��ج��ي هي 
العامل  ل��الأ���ص��م��اك يف  ���ص��وق  اأك����رب 
مهم.  �صياحي  مق�صد  اأي�صا  وه��ي 
االأ�صماك  امل��ئ��ات م��ن جت���ار  وح���زم 
متعلقاتهم وا�صتعدوا ملغادرة املكان 
خم�صة  تكلفت  ج��دي��دة  ���ص��وق  اإىل 
اأن  امل���ق���رر  وم���ن  دوالر.  م��ل��ي��ارات 
اأق��ي��م��ت على  ال��ت��ي  ال�����ص��وق  تفتتح 
و�صط  عن  اأبعد  م�صت�صلحة  اأر���ض 
وقالت  اخل��م��ي�����ض.  ي���وم  العا�صمة 
اأغلى  اإن  ل��الأن��ب��اء  ك���ي���ودو  وك���ال���ة 
���ص��م��ك��ة ب��ي��ع��ت ال���ي���وم ت����زن 162 
ك��ي��ل��وج��رام��ا وذل����ك م��ق��اب��ل 4.3 
دوالرا(   37818( ي���ن  م��ل��ي��ون 
ال�صباح  يف  اأق���ي���م  ال����ذي  امل�����زاد  يف 
االأعمال  تنتهي  ما  وع��ادة  الباكر. 
الظهر.  ب���ح���ل���ول  ت�����ص��وك��ي��ج��ي  يف 
وقال هريويا�صو اإتوه رئي�ض رابطة 
املاأكوالت البحرية باجلملة  جتارة 
باالمتنان  "اأ�صعر  ل��ل�����ص��ح��ف��ي��ني 
وال�صعادة الأننا متكنا من موا�صلة 
العمل ب�صكل �صل�ض خالل كل تلك 
ال�صنوات وحتى اليوم. اأود اأن اأ�صكر 
قلبي".  اأع���م���اق  م���ن  ت�����ص��وك��ي��ج��ي 
التي  ت�صوكيجي  ���ص��وق  واج��ت��ذب��ت 
ع�صرات  ع���ام���ا   83 ق��ب��ل  اأق��ي��م��ت 
مل�صاهدة  �صنويا  ال��زوار  االآالف من 
متاجرها ال�صغرية املرتا�صة التي 
االأ�صماك  نادرة من  اأنواعا  تعر�ض 
م�صوؤويل  لكن  الطازج.  وال�صو�صي 
اأ�صبحت  ال�صوق  اإن  ق��ال��وا  املدينة 
يف حالة �صيئة غري �صحية واأعلنوا 
جزيرة  يف  جديد  موقع  اإىل  نقلها 
تويو�صو ال�صناعية بخليج طوكيو.

اأج���رت���ه جمموعة  م�����ص��ح  واأظ���ه���ر 
معار�صة لنقل ال�صوق اأن اأكرث من 
يف  االأ�صماك  جتار  من  باملئة   80
ت�صوكيجي يعار�صون االنتقال اإىل 

تويو�صو.

وفاة ال�سوبرانو 
ال�سهرية كاباليه 

�صان  مب�صت�صفى  م�����ص��وؤول��ون  ق���ال 
االأوبرا  مغنية  اإن  بر�صلونة  يف  باو 
ال�صهرية مون�صرات كاباليه توفيت 
يف �صاعة مبكرة من �صباح ام�ض يف 

امل�صت�صفى عن عمر 85 عاما.
قدمتها  التي  االأعمال  اأجن��ح  ومن 
بامل�صاركة  بر�صلونة  اأغنية  كاباليه 
م������ع امل����غ����ن����ي ال�������راح�������ل ف����ري����دي 

مريكوري.

اأف�سل غذاء ملر�سى 
ال�سكري

يوؤدي التغيري الب�صيط يف النظام الغذائي 
للنوع  االأ�صا�صية  االأعرا�ض  اإىل منع تطور 
ال��ث��اين م��ن م��ر���ض ال�����ص��ك��ري، م��ث��ل تكرار 

التبول وفقدان الوزن املفاجئ.
وقد ات�صح لباحثني من ال�صويد اأن تناول 
اأطعمة حتتوي على حبوب كاملة يخف�ض 
خطر االإ�صابة بالنوع الثاين من ال�صكري، 
الأكرث  ال�صحية  ل��ل��ح��ال��ة  متابعتهم  ب��ع��د 
�صنوات  م��دى  على  �صخ�ض  األ���ف   55 م��ن 

طويلة.
وي�صري الباحثون اإىل اأن مثل هذه البحوث 
كانوا  ال��ذي��ن  ف��ق��ط،  االأم��ري��ك��ي��ني  �صملت 

ي��ح�����ص��ل��ون ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات ح���ب���وب كاملة 
اأ�صا�صها القمح. واالآن بداأ العلماء يهتمون 
االألياف  على  املحتوية  االأخ���رى  باحلبوب 

الغذائية واملواد الن�صطة بيولوجيا.
احلبوب  اأن����واع  جلميع  اأن  النتائج  وبينت 
خطر  تخفي�ض  يف  اإيجابيا  تاأثريا  الكاملة 
ال�صكري  م���ن  ال���ث���اين  ب���ال���ن���وع  االإ����ص���اب���ة 
واأعرا�صه. ومن بني هذه احلبوب، اجلاودار 
وال�صوفان. كما ين�صب اإىل االأطعمة املفيدة 
الكاملة  احل����ب����وب  م����ن  امل�������ص���ن���وع  اخل���ب���ز 
والذرة  وال�صعري  البني  واالأرز  واملعكرونة 

واحلنطة ال�صوداء والربغل.

بعد اإجراء فحو�صات �صريرية وحتليل الدم، تبني اأن الرجل 
العقدي  الطاعون  مر�ض  ي�صبب  خطري  بفريو�ض  م�صاب 
اأي�����ص��ا، وال����ذي ينتقل من  اأو م��ا ي��ع��رف ب��ط��اع��ون االأران�����ب 
احليوانات اإىل االإن�صان وميكن اأن يوؤدي اإىل املوت اإذا مل تتم 
معاجلته.  بعد ت�صخي�ض املر�ض و�صبب اإ�صابة الرجل و�صف 
اأربعة  مل��دة  تناوله  عليه  ك��ان  م�����ص��ادات حيوية  ل��ه  االأط��ب��اء 
اأي��ام من  بعد خم�صة  ال�صحية  اأ�صابيع، وقد حت�صنته حالته 
العالج، ح�صب تقرير جملة "نيو اإنغالند" والذي جاء فيه 
اإىل  املر�ض  نقلت  قد  القطة  اأن  يعتقدون  االأطباء  اأن  اأي�صا 

الرجل قبل اأن متوت.
وميكن اأن ت�صاب القطط بطاعون االأرانب، عن طريق اأكلها 
حليوانات م�صابة بفريو�ض املر�ض مثل الفئران اأو االأرانب. 
ح�صرات  بوا�صطة  للقوار�ض  تنتقل  فاإنها  الفريو�صات  اأم��ا 

�صغرية مثل القمل والقراد اأو لدغ البعو�ض لها.
جدير بالذكر اأن الفريو�ض املييب للمر�ض ميكن اأن ينتقل 
م��ن احل��ي��وان اإىل االإن�����ص��ان ع��ن ط��ري��ق ل��دغ احل�����ص��رات مع 
حيوان م�صاب اأو اأكل حلمه، كما ميكن اأن ينتقل عن طريق 
من  العدوى  انتقال  اأم��ا  ملوثة.  مياه  ا�صتخدام  اأو  التنف�ض 
اإن�صان اإىل اآخر فاإنه غري معروف حتى، غري اأن االأطباء ال 

ي�صتبعدون ذلك.

القطة كان ميكن اأن تكون اأ�سدا مفرت�سا !
�صلوكها  ت�صبه يف  القطط  اأن  اإدن��ربة  درا�صة جلامعة  ك�صفت 
�صيادة  عنيدة،  فهي  االإفريقية،  االأ���ص��ود  من  اأقاربها  كثريا 
وانفجارية ال�صخ�صية، الدرا�صة قالت اإن القطط ميكن لها 

اأن ت�صبح خطرية، لوال حجمها ال�صغري!.
والبع�ض  يخ�صاها  فالبع�ض  القطط،  النا�ض  ك��ل  يحب  ال 
ي��ك��ره��ه��ا، ل��ك��ن ه��ن��اك اأي�����ص��ا ال��ك��ث��ريي��ن ال��ذي��ن ي��رب��ون��ه��ا يف 
بيوتهم حبا بها. لكن درا�صة يف جامعة اإدنربة در�صت نف�صية 
القطط من جهة وقارنت �صلوكياتها مع �صلوكيات القطط 
واالأ�صود  واالآ�صيوية  الثلجية  والنمور  اال�صكتلندية  الربية 

االإفريقية، لتك�صف اأن القطط ما هي اإال اأ�صود �صغرية.
الدرا�صة اختربت خم�صة جوانب يف درا�صتها نف�صية القطط؛ 
االن�صباط  اجل��دي��دة،  واخل���ربات  املعلومات  على  االن��ف��ت��اح 
والع�صابية  االجتماعية،  املواقف  حتمل  االنب�صاط،  الذاتي، 
)كيف تتعامل القطط مع حاالت ال�صغط النف�صي(. ورمبا 
ي�صتغرب القارئ درا�صة مثل هذه اجلوانب يف حياة القطط، 
بيد اأن فريق البحث جنح يف درا�صتها بعمق على مائة قطة.

الدرا�صة ك�صفت عن اأن القطط ت�صبه يف �صخ�صيتها و�صلوكها 
و�صلوكا  �صيطرة  روح  االأفريقية، فهي متتلك  االأ�صود  كثريا 
انفجاريا. لكن هذا ال يعني اأن القطط �صتقوم بقتل مربيها. 
تكون  ل��ن  القطط  اأن  ت�صايتونغ"  "كرونن  موقع  ينقل  اإذ 
ودودة ولن ميكن تربيتها يف البيوت لوال حجمها ال�صغري. 
ف��ال��ق��ط��ط مت��ل��ك ح�����ض اال���ص��ط��ي��اد، وه���ي ع��ن��ي��دة بطبعها. 
اأكرب من ذلك الفرت�صت  القطط  املوقع :"لو كانت  ويقول 

االإن�صان".

احليوانات الأليفة 
لل�صحة؟  مفيدة  االأل��ي��ف��ة  احل��ي��وان��ات  ت��ك��ون  اأن  ميكن  ه��ل 
اأقل  االأليفة  احليوانات  �صاحبات  اأن  تظهر  اأمريكية  درا�صة 

عر�صة للوفاة بال�صكتة الدماغية، لكن ماذا ب�صاأن الرجال؟ 
هل لرتبيتهم للحيوانات االأليفة نف�ض االأثر على �صحتهم 

اأم اأن االأمر يختلف؟
وجد باحثون اأن االأمريكيات اللواتي تتجاوز اأعمارهن 50 
للوفاة  اأقل عر�صة  عام  ب�صكل  ب�صحة جيدة  ويتمتعن  عاما 
بال�صكتة الدماغية اإذا كن يربني قطة اأو كلبا. وبعد ح�صاب 
الكالب  اأ�صحاب  م��ن  املطلوب  ال��ب��دين  الن�صاط  يف  ال��زي��ادة 
الوفاة بال�صكتة الدماغية مرتبط  اأن انخفا�ض خطر  تبني 

برتبية القطط اأكرث من ارتباطه برتبية الكالب.
ودر����ض ال��ب��اح��ث��ون م��ا ي��ق��رب م��ن اأرب��ع��ة اآالف ح��ال��ة يف �صن 
اأمرا�ض خطرية و�صاركوا  اأكرث ال يعانون من  اأو  اخلم�صني 
يف درا�صة م�صحية عن ال�صحة والتغذية بني عامي 1988 

و1994. وقال هوؤالء اإنهم يربون حيوانات األيفة.
البدين  الن�صاط  ع��ن  اأ�صئلة  ع��ن  اأي�����ص��ا  امل�����ص��ارك��ون  واأج����اب 
وال����وزن وال��ط��ول وع����ادات ال��ت��دخ��ني وغ��ريه��ا م��ن املخاطر 
ال�صحية. وكان اأكرث من ن�صفهم يعاين من زيادة الوزن اأو 
كلبا  األيفا..  املئة يربون حيوانا  35 يف  البدانة. وكان نحو 

يف االأغلب.
 2006 ع��ام  من  ب��دءا  فاإنه  الوطني  الوفيات  ملوؤ�صر  ووفقا 
تويف 11 من كل األف �صخ�ض ال يربون حيوانات األيفة وذلك 
�صبعة من  الدموية مقابل  واالأوعية  القلب  اأمرا�ض  نتيجة 

كل األف من مربي احليوانات االأليفة.
اأ�صحاب  ك���ان  حت��دي��دا  ال��دم��اغ��ي��ة  بال�صكتة  يتعلق  وف��ي��م��ا 
القدر  بنف�ض  للوفاة  الذكور عر�صة  االأليفة من  احليوانات 

لكن االإناث كن اأقل عر�صة لذلك بن�صبة 40 يف املئة.

احذر القطط... فقد تنقل لك اأمرا�سًا خطرية !

يف  تربى  التي  الأليفة  احليوانات  اأكرث  من  واحدة  القطط  تعترب 

واإمنا  م�سلية  فقط  لي�ست  وهي  والكبار.  ال�سغار  ويالعبها  املنازل 

قد  لكنها  واأ�سرارها.  للفئران  تت�سدى  اأن  ميكن  اإذ  اأي�سا،  مفيدة 

تنقل اأمرا�سا خطرية مثل الطاعون، لكن كيف يتم ذلك؟

يف �سهر �سبتمرب اأيلول املا�سي ذهب رجل اإىل اإحدى امل�ست�سفيات وهو 

الرقبة،  اللون يف  واأورام داكنة  الرقبة  واآلم يف  ي�سكو من احلمى 

العقد  يف  انتفاخا  اكت�سفوا  اأن  بعد  باحلرية  الأط��ب��اء  اأ�ساب  ما 

وكيف  املري�ض  مع  واحلديث  الفح�ض  بعد  لديه.  اأي�سا  اللمفاوية 

ومتى بداأت الأعرا�ض بالظهور، اأخرب الأطباء اأنه كانت لديه قطة 

يف البيت قد توفيت قبل يومني من ظهور اأعرا�ض الإ�سابة عليه، 

ح�سب ما ن�سرته جملة "نيو اإنغالند" الأمريكية الطبية يف تقرير 

الطبيب  اأن  الرجل )68 عاما(  على موقعها الإلكرتوين. كما قال 

البيطري اأخربه باأن �سبب وفاة قطته هو اإ�سابتها بال�سرطان، لكن 

من دون اأن يفح�ض دمها، وهو ما ثبت خطاأه فيما بعد.
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�ش�ؤون حملية

�سرطة اأبوظبي حتتفي بـ »فخر الدار«  يف مدينة العني

تت�سدره جل�ستي حوار وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة والروائي اإليا�ض خوري

معهد جامعة نيويورك اأبوظبي يطلق برنامج فعاليات ا�ستثنائيًا لالحتفال 
بالذكرى ال�سنوية العا�سرة لتاأ�سي�سه 

مبنا�سبة )يوم املعلم (

»املقهى الرتبوي « مبادرة اأطلقها مركز حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف

•• العني - الفجر:

نفذت �صرطة اأبوظبي  فعاليات ملتقى فخر الدار ب�صوق 
هيلي ال�صعبي مبدينة العني وذلك يف اإطار االحتفالية 
باليوم الدويل للم�صنني وتقديراً  جلهود "كبار ال�صن 

جليله يف املجتمع.  خدمات  من  قدموه  " وملا 
وح�����ص��ر ال��ف��ع��ال��ي��ات ال�����ص��ي��خ ���ص��ع��ي��د ب���ن ط��ح��ن��ون اآل 
الدعم  اإدارة  مدير  البادي  �صامل  علي  والعميد  نهيان، 
االجتماعي "اجلهة املنظمة"،وممثلي اجلهات امل�صاركة 
وم��وؤ���ص�����ص��ات امل��ج��ت��م��ع مب��ن��ط��ق��ة ال���ع���ني  وج��م��ع غفري 
م��ن  اجلمهور ومب�صاركة  دائ��رة بلدية  مدينة العني 
والتخطيط العمراين وهيئة ال�صحة ، ودائرة الثقافة 
نهيان  اآل  خالد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  وم��رك��ز  وال�صياحة 
وجمعية االم����ارات ل��رع��اي��ة وب��ر ال��وال��دي��ن وع���دد من 

اإدارات �صرطة  اأبوظبي. 
وا�صاد العميد البادي باهتمام ورعاية القيادة الر�صيدة 
الوطن  �صرح  بناء  يف  اأ�صهموا  الذين  ال�صن  كبار  لفئة 

الغايل يدا بيد مع باين جمد هذا الوطن  املغفور له 
اإل  " الف��ت��اً  ث��راه  "طيب اهلل  ب��ن �صلطان   ال�صيخ زاي��د 
كافة  تقدمي  يف   تاأ�صي�صها  منذ  ابوظبي  �صرطة  جهود 
جمموعة  عرب  امل�صنني  لفئة  واالهتمام  الرعاية  ان��واع 
من املبادرات االجتماعية التي تنطلق من  قيم وعادات 

املجتمع االأ�صيلة.
واأ�����ص����اد  امل���ق���دم خ��ال��د ال��ظ��اه��ري م���ن م���راك���ز الدعم 
االجتماعي مب�صاركة ال�صركاء من خمتلف اجلهات يف 
هذه الفعالية   مثمناً دور كبار ال�صن يف تربية االأجيال 
التي  التطوير  م�صرية  يف  رائ��دة  مبجهودات  واالإ�صهام 

�صهدتها  االإمارات يف جماالتها املختلفة. 
للدولة   الوطني   بال�صالم  انطلقت  الفعاليات  وكانت 
ق�صائد  ثم  ابوظبي  �صرطة  مو�صيقى  فرقة  اداء  م��ن  
و  العي�صائي  �صليمان   علي  قدمها  وت��راث��ي��ة  وط��ن��ي��ة  
وحمد  ع��ب��داهلل  وم��ر���ص��ان  الكعبي   نعمان  ب��ن  خلفان 
عبداهلل ومب�صاركة عازف الربابة  احمد احلاج وفقره 
ب��ن نعمان احل��رب��ي��ة  بقيادة   اداء ف��رق��ه  احل��رب��ي��ة م��ن 

خلفان بن نعمان الكعبي . 
و قدم فريق )�صياب دوت كوم( من اأداء علي العي�صائي 
وم�صطفى الكعبي، م�صرحيه ركزت على تاأثريات غياب  
زياره  واالن�صغال عن  اال�صر  االجتماعي بني  التوا�صل 
 ، ال�صن  االأه���ل واالق����ارب وح��ث��ت على االه��ت��م��ام بكبار 
قدمتها  التي  امل�صابقات  ف��ق��رة   م��ع  احل�صور  وتفاعل 
اال�صتفادة  جانب  اإىل  االجتماعي   الدعم  مراكز  ادارة 

من اخلدمات العيادة اخلارجية بهيئة ال�صحة. 
اآل  طحنون  بن  �صعيد  ال�صيخ  قام  الفعاليات  ختام  ويف 
ال�صركاء  بتكرمي  ال��ب��ادي   �صامل  علي  والعميد  نهيان 
واجل���ه���ات امل�����ص��ارك��ة م���ن ���ص��رط��ة اب��وظ��ب��ي واجلهات 

اخلارجية  وعدد من االفراد  
مديرية  اأب��وظ��ب��ي  �صرطة  م��ن  الفعاليات  يف  و���ص��ارك  
يف  املخدرات  مكافحة  ومديرية  العني  منطقة  �صرطة 
االأم��ن اجلنائي،  بقطاع   ال�صياحية   ال�صرطة  و  العني 
وال�صالمة  وال��ط��واري   ، وال��دوري��ات  امل��رور  ومديريتي 
ال�صرطة  اإدارة   و  امل��رك��زي��ة،   العمليات  بقطاع  العامة 

املجتمعية بقطاع  اأمن املجتمع،و ادارة االعالم االأمني 
بقطاع �صوؤون القيادة.

املرا�صم  اإدارة  يف  ال�����ص��رط��ي  امل������وروث  ق�����ص��م  وع���ر����ض 
دوريات  واخل��دم��ات  املالية  بقطاع  العامة  وال��ع��الق��ات 
ال�����ص��رط��ة ال��ق��دمي��ة وال��ت��ي تعك�ض ج��ه��ود ال�����ص��رط��ة يف 
املا�صي واحلا�صر لن�صر االأمن واالأمان والطماأنينة يف 

املجتمع.
وت�صمنت الفعاليات م�صاركه  ما يقارب  24 امراأة من  
ال�صعبي  وحما�صرة  املنتجة �صمن �صوق هيلي  االأ�صر  
بعنوان فخر  الدار   قدمتها االخت�صا�صية االجتماعية 
بالعني  االجتماعي  الدعم  مركز  من  القبي�صي  م��وزه 
تناولت  االهتمام ب�صريحه امل�صنني وجهود الدولة  يف 

رعايتهم واالهتمام بهم.
ويف نهاية احلفل قدم العميد علي �صامل البادي والعقيد  
�صعيد الكعبي رئي�ض فريق فعاليات ملتقى فخر الدار 
نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �صعيد  لل�صيخ  ت��ذك��اري��ة   درع���ا 

تثميناً الهتمامه امل�صتمر مبختلف �صرائح املجتمع.

•• اأبوظبي - الفجر:

برنامج  اليوًم  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  معهد  يطلق 
ا�صتثنائي ي�صم باقة من اجلل�صات النقا�صية والعرو�ض 
الب�صرية وور�ض العمل، ف�صاًل عن معر�ض خا�ض يفتح 
بالذكرى  احتفااًل  وذل��ك  عامة اجلمهور،  اأم��ام  اأبوابه 
ال�صنوية العا�صرة لتاأ�صي�ض املعهد، والتي ُت�صادف يوم 

عام. كل  من  اأكتوبر   7
ال�صنوية  بالذكرى  اخلا�ض  الربنامج  املعهد  ويفتتح 
للروائي  اأخ��رى  م��رة  ا�صتثنائية  با�صت�صافة  العا�صرة 
اإل��ي��ا���ض خ���وري، وال���ذي ق��دم اجلل�صة  امل��ب��دع  اللبناين 
 .2008 ع����ام  يف  امل��ع��ه��د  اف���ت���ت���اح  مب��ن��ا���ص��ب��ة  االأوىل 

اإليا�ض خوري جل�صة نقا�صية بعنوان  واليوم �صيرتاأ�ض 
للمعهد"،  ال��ع��ا���ص��رة  ال�صنوية  ال��ذك��رى  "احتفالية 
العربي  االأدب���ي  امل�صهد  ت��ط��ورات  اإىل  خاللها  يتطرق 
ب�����ص��ك��ل ع���ام خ���الل ال��ع��ق��د امل��ن�����ص��رم وك���ذل���ك اأعماله 
اإطالق  مع  االفتتاحية  اجلل�صة  و�صتتزامن  االأدب��ي��ة. 
معر�ض �صور اأر�صيفية ي�صتعر�ض تاريخ املعهد واأعماله 
يف  الع�صرة  عمله  ���ص��ن��وات  خ��الل  املُحققة  واإجن���ازات���ه 

اأبوظبي.
دي�صمرب   31 ح��ت��ى  ال���ربن���ام���ج  ف��ع��ال��ي��ات  و���ص��ت��م��ت��د 
2018، لت�صمل نخبة من املتحدثني، اأبرزهم معايل 
دولة  املعرفة يف  وتنمية  الثقافة  وزي��رة  الكعبي،  ن��ورة 
�صلطان  بن  عمر  ومعايل  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 

ال��ع��ل��م��اء، وزي���ر دول���ة ل��ل��ذك��اء اال���ص��ط��ن��اع��ي، و�صعادة 
حممد القا�صي، مدير عام "�صندوق الوطن"، وال�صيد 
راكي�ض �صوري، الرئي�ض التنفيذي مل�صت�صفى كليفالند 

كلينك اأبوظبي، وغريهم من ال�صخ�صيات البارزة.
وق���د ت��اأ���ص�����ض م��ع��ه��د ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك اأب��وظ��ب��ي عام 
واجلهود  املتقدمة  لالأبحاث  م��رك��زاً  ليكون   2008
اأبوظبي. وي�صتقطب  االإبداعية يف  العلمية واالأن�صطة 
املعهد اأكادمييني بارزين واأ�صاتذة جامعيني و�صخ�صيات 
ق��ي��ادي��ة م���ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���ع���امل ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 
العامة، وذلك بهدف  االأكادميية وبراجمه  موؤمتراته 
االأهمية  ذات  البحثية  واملو�صوعات  املجاالت  مناق�صة 

على ال�صاحة املحلية والعاملية.

وم��ن��ذ ان��ط��الق��ه، اح��ت�����ص��ن م��ع��ه��د ج��ام��ع��ة نيويورك 
وفعاليًة  اأكادميياً  م��وؤمت��راً   700 من  اأك��رث  اأبوظبي 
700 م��ت��ح��دٍث من  ي��زي��د ع��ن  م��ا  ع��ام��ة، وا�صت�صاف 
خمتلف اأنحاء العامل. وُيذكر من اأبرز املتحدثني ال�صيد 
ال�صابق،  الربيطاين  ال���وزراء  رئي�ض  ب���راون،  غ���وردون 
واالأنرثوبولوجيا  الرئي�صيات  ع��امل��ة  ج����ودال،  ج��اي��ن 
ال�صهرية عاملياً، و�صعادة عمر �صيف غبا�ض، الدبلوما�صي 
فرن�صا،  لدى  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  و�صفري 
النا�صط االإماراتي املخت�ض  و�صلطان �صعود القا�صمي، 
االأمريكية  والكوميدية  واملمثلة  العربية،  بالق�صايا 
حامد،  حم�صن  الباك�صتاين  وال��روائ��ي  زاي��د،  مي�صون 

اإىل جانب غريهم من ال�صخ�صيات العاملية البارزة.

•• العني - الفجر:

حممد  ب��ن��ت  �صما  ال��دك��ت��ورة  ال�صيخة  م��ن  بتوجيهات 
ال�صيخ  مركز  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نهيان  اآل  خالد  بن 
مركز  اإدارة  اأطلقت  الثقايف  نهيان  اآل  خالد  بن  حممد 
ال�صيخ حممد بن خالد ال نهيان الثقايف مبادرة ثقافية 
)يوم  مبنا�صبة   ، الرتبوي(  )املقهى  بعنوان  اجتماعية 
امل��ع��ل��م ( مب��ق��ر خ��ي��م��ة )م��در���ص��ة ال��ق��ه��وة وال�����ص��ن��ع( يف 
املركز الثقايف بح�صور نخبة من الرتبويات يف امليدان 
الرتبوي واأع�صاء من جمل�ض االإدارة و�صيدات املجتمع 
، ومن املقرر تنفيذ املبادرة اجلديدة عرب ملتقى �صهري 

يعقد  يف اخلام�ض من كل �صهر تيمنا بيوم املعلم الذي 
ي�صادف اخلام�ض من اأكتوبر كل عام ، وذلك  لاللتقاء 
ب��اأ���ص��ح��اب ال��ف��ك��ر وااله���ت���م���ام ال���رتب���وي م���ن معلمني 
للمفهوم  وال��داف��ع��ي��ة  االإي��ج��اب��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز  وم��ع��ل��م��ات 
هذا  املجتمع،  يف  والتعليمي  الرتبوي  للدور  االإيجابي 
وقد كانت باكورة اللقاء االأول حتت عنوان ) اأبجديات 
التعليم يف مدينة العني(  باأم�صية تربوية بعبق املا�صي 
احلياة  لبدايات  ذك��ري��ات  القبي�صي  م��وزة  قدمت  حيث 
الب�صيطة التي �صكلت مالمح ال�صورة االأوىل عن مدينة 
العني يف اأوائل ال�صتينات ، وقد جاء احلوار م�صتفي�صا 
اأول م��دي��رة يف  اأمينة النجدي  م��ن خ��الل ح��واره��ا م��ع 

مدار�ض مدينة العني لتوثق تاريخا عن  بدايات التعليم 
يف مدينة العني حيث عا�صرت اإطالق احلياة التعليمية 
بنت  �صالمة  ال�صيخة  من  كل  العني  مدينة  يف  لالإناث 
بطي – رحمها اهلل - والدة القائد املوؤ�ص�ض ال�صيخ زايد 
بن �صلطان اآل نهيان - رحمه اهلل - وال�صيخة ح�صة بنت 
حممد اآل نهيان – رحمها اهلل – لت�صكل بدايات التوجه 

واملنهجية نحو املراأة وبناء قدراتها واإمكانياتها ، 
واجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر اأن ه���ذه ال��ب��داي��ات ك��ان��ت م��ن��ذ عام 
ب��داأت فيه املدار�ض   ، االحت��اد  قيام  قبل  اأي  م   1964
من  لتتمكن  الطني  من  لبيوت  انتقاال  العري�ض  ببيت 
ا�صتقطاب املراأة للدرا�صة ا�صافة اىل كبار ال�صن لي�صبح 

التعليم ر�صالة جتني االإمارات ثمارها اليوم ، ويف ت�صفح 
الذكريات ا�صتعر�صت موزة القبي�صي اأبجديات التعليم 
م��ن حل��ظ��ة ال��ت��ح��اق��ه��ا ب��ري��ا���ض االأط���ف���ال وم���ا ب��ق��ي يف 
ذاكرتها من معلمات اأ�صبحن عناوين لديها ال ميحوها 
يف  املوؤ�ص�ض  الباين  اأق���وال  احلديث  تخلل  كما   ، الزمن 
دعم املراأة وحكمته امل�صهودة يف املحافل الدولية وروؤيته 
الثاقبة ، ودور جمعية النه�صة الن�صائية يف االإمارات ... 
بال�صكر  االأوىل  انطالقته  الرتبوي  املقهى  اختتم  وقد 
والتقدير لراعية موؤ�ص�صات ال�صيخ حممد بن خالد اآل 
نهيان الثقافية والتعليمية ال�صيخة الدكتورة �صما بنت 

حممد بن خالد اآل نهيان  كنموذج للمراأة االإماراتية 

�سرطة اأبوظبي ت�سارك مبر�سد الإمارات 
الفلكي املتحرك يف اأ�سبوع الف�ساء العاملي

 
•• العني – الفجر:

 عر�صت �صرطة  اأبوظبي مر�صد االإمارات الفلكي املتحرك يف �صاحة املارينا 
مول اأمام نادي اأبوظبي الدويل للريا�صات البحرية، و�صط اأقبال كبري من 
اجلمهور  �صمن م�صاركتها يف فعاليات اأ�صبوع الف�صاء العاملي والتي تنظمها 
اأكتوبر  م��ن  العا�صر  حتى  ال��راب��ع  م��ن  وت�صتمر  للف�صاء  االإم����ارات  وك��ال��ة 
 ، املر�صد  مبتكر  الفلكي  النا�صط  واأو���ص��ح  ال��دول��ة.  م�صتوى  على  اجل��اري 
�صوؤون  بقطاع  واالت�صاالت  املعلومات  نظم  مركز  من  �صالم  ن��زار  املهند�ض 
القيادة، ان الفعالية والتي تت�صمن برامج تعليمية وتثقيفية عن الف�صاء 
متت با�صتخدام القبة ال�صماوية ومن املقرر اأن ي�صتفيد منها نحو  2200 
طالباً من مدار�ض الدولة خالل فرتة الفعالية واملمتدة حتى العا�صر من 
الدرا�صية  امل��راح��ل  خمتلف  من  للمدار�ض  زي���ارات  على   وت�صتمل  اأكتوبر  
دولة  اإ�صهامات  واإب���راز  مبتكرة  بطريقة  الفلكية  العلوم  ن�صر  على  تركز 
للزائرين   الفر�صة  املتحرك  املر�صد  واتاح  الف�صائية.  باالأن�صطة  االإم��ارات 
لن�صر  م�صاهمة  يف  ال�صماوية  واالإج��رام  الكواكب  من  عدد  ور�صد  مل�صاهدة 
الثقافة الفلكية ورفع م�صتوى الوعي املجتمعي حيث مت تن�صيب عدد من 
وا�صعة من اجلمهور  �صرائح  باأقطار خمتلفة خلدمة  الفلكية  التل�صكوبات 
مبا يف ذلك االأطفال.  كما مت عر�ض اأكرث من ع�صرين عينة من النيازك 
وال�صخور الف�صائية با�صتخدام املجهر  باالإ�صافة لعر�ض جم�صمات فلكية ، 
ومتتع االطفال باملر�صم احلر املرافق للمر�صد ، يف ا�صتب�صار خيالهم للف�صاء 
والكواكب. يذكر اأن اأ�صبوع الف�صاء العاملي يعد من اأبرز الفعاليات ال�صنوية 
يف  والتعلمية  املعنية  املوؤ�ص�صات  خمتلف  فيه   وت�صارك  بالف�صاء،  للتعريف 
الف�صائية  باالأن�صطة  ال��ن�����ضء  تثقيف  ب��ه��دف  خمتلفة  بفعاليات  ال��دول��ة 
بعلوم  التخ�ص�ض  جمال  على  الطلبة  وحتفيز  الف�صاء  مب�صائل  والتوعية 
الف�صاء املتنوعة، وا�صتك�صاف املريخ وت�صنيع االأقمار ال�صناعية، التي باتت 

تتم على اأر�ض الدولة وباأيدي مواطنة. 

�سمن مبادرة لكم التعليق
�سرطة اأبوظبي تبث فيديو ل�سائق 
متهور كاد ي�سطدم بحافلة مدر�سية

•• ابوظبي - الفجر:

ن�صرت �صرطة اأبوظبي �صمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو، النحراف اإحدى 
اإنحراف �صائقها، ب�صكل  املركبات، كادت تت�صبب يف حادث مروري مروع، بعد 
مفاجئ، وخطري، اأمام اإحدى احلافالت املدر�صية، على اإحدى طرقات مدينة 
االأطفال  ب����اأرواح  وم�صتهينا  وامل����رور،  ال�صري  ق��واع��د  ك��ل  م��ت��ج��اوًزا  اأب��وظ��ب��ي، 

االأبرياء، العائدين اإىل ذويهم، يف 
نهاية اليوم الدرا�صي. 

وت�����وا������ص�����ل �����ص����رط����ة اأب����وظ����ب����ي  
التحكم  م���رك���ز  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ن�صر  ب���������االإم���������ارة،  وامل����ت����اب����ع����ة 
ل�صلوكيات  واق��ع��ي��ة  ف��ي��دي��وه��ات 
امل�����ص��ت��ه��رتي��ن، على  ال�����ص��ائ��ق��ني 
ال��ط��رق ���ص��م��ن امل���ب���ادرة  ، التي  
����ص���ه���دت ت���ف���اع���ال وا�����ص����ع����ا، من 
التوا�صل  �صبكات  ع��ل  املتابعني 
ال�صهور  خ�����الل  االج���ت���م���اع���ي، 
االأخ��������رية، ب��ع��دم��ا ط���ال���ب عدد 
واملهتمني  امل��ع��ل��ق��ني  م���ن  ك��ب��ري 
ن�صرتلك   اال�صتمرار يف  ب�صرورة 

املخالفات  وك�صف   ، امل���روري  والتثقيف  التوعية  يف   الأهميتها  الفيديوهات 
اجل�صيمة لل�صائقني املتهورين، موؤكدين دور اجلهات املعنية، يف اإتخاذ االإجراءات 
اأرواح م�صتخدمي الطريق  الالزمة، لردع ال�صائقني الطائ�صني، حفاًظا على 
وممتلكاتهم.  واأو�صح العقيد حممد علي املهريي مدير اإدارة االإعالم االأمني 
بقطاع  �صوؤون القيادة الهدف االأ�صمى الذي ت�صعى اإليه مبادرة "لكم التعليق" 
ال�صائقني  واملتمثل يف مكا�صفة اجلمهور، وو�صع املخالفات اخلطرية لبع�ض 
الطائ�صني على طاولة احلوار والنقا�ض، عرب من�صات التوا�صل االجتماعي، 
املنا�صبة، للحد من  اإيجاد احللول  الفئات، يف  املتابعني من خمتلف  واإ�صراك 
احلوادث على الطرق، والتقليل من �صحايا احلوادث املرورية الذين يفقدون 
حياتهم نتيجة ال�صلوكيات املتهورة لبع�ض م�صتخدمي الطرق.  ولفت املهريي 
اإىل اأن مبادرة "لكم التعليق" ت�صكل تطوراً جديداً يف منظومة التوعية، من 
خالل االعتماد على مبداأ النقا�ض املجتمعي املفتوح والهادف يف ظل امل�صاحة 
الكبرية التي اأ�صبحت متاحة للتوا�صل املبا�صر بني ال�صرطة وجمهورها من 
خمتلف �صرائح املجتمع. واأكد اأهمية االآراء التي �صارك بها اجلمهور بالتعليق 
على الفيديوهات التي ن�صرتها �صرطة اأبوظبي ال�صهور االأخرية والتي ك�صفت 
مدى احل�ض املجتمعي والوعي االأمني واملروري املتنامي لدى كافة الثقافات 
واالأعمار م�صريا اإىل اأن �صرطة ابوظبي حري�صة على �صماع اآراء ومقرتحات 
اأفراد املجتمع لي�ض يف جمال �صالمة الطرق فح�صب بل يف خمتلف اخلدمات 
التي تقدمها لال�صتفادة من تلك االآراء يف تطوير وحت�صني االأداء ال�صرطي 
للحفاظ على امل�صتويات العاملية الرائدة ل�صرطة اأبوظبي يف خمتلف موؤ�صرات 
االأمن وال�صالمة كواحدة من اأكرث مدن العامل اأمانا خالل االأعوام االأخرية.



اأن  املتخ�ص�صة  ثوراك�ض  دوري��ة  املن�صور يف  التقرير  وذك��ر 
الباحثني اكت�صفوا عرب �صل�صلة جتارب معملية اأن اأبخرة 
ن�����ص��اط خاليا  ت�صعف  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��دخ��ني  اأج���ه���زة 
احل�صا�صية  م�صببات  م��ن  التخل�ض  ع��ن  ع���ادة  م�����ص��وؤول��ة 

والبكترييا وغريها من اجلزيئات التي ت�صل اإىل الرئة.
واأ�صار الباحثون اإىل اأن تعر�ض اخلاليا يف املعمل الأبخرة 
ال��ع��دي��د من  االإل��ك��رتون��ي��ة ت�صبب يف  ال��ت��دخ��ني  اأج���ه���زة 
الرئة  خاليا  على  ت��ط��راأ  التي  لتلك  املماثلة  التغيريات 
احل�صا�صية  وم�صببات  البكترييا  مكافحة  ع��ن  امل�صوؤولة 

لدى املدخنني ومر�صى االن�صداد الرئوي املزمن.
وق���ال ق��ائ��د ف��ري��ق ال��ب��ح��ث ال��دك��ت��ور دي��ف��ي��د ثيكيت من 
جامعة برمنجهام يف بريطانيا يف بيان اإن ما يثري القلق 
هو اأن ا�صتخدام اأجهزة التدخني االإلكرتونية على املدى 
هذه  اأن  واأ���ص��اف  تنف�صية.  مل�صكالت  ي���وؤدي  ق��د  ال��ط��وي��ل 
االأجهزة ”اأكرث اأمنا من ناحية خطر االإ�صابة بال�صرطان. 
وميكن  عاما،  ثالثني  اأو  لع�صرين  ا�صتخدمتها  اإذا  لكن 
لهذا اأن يوؤدي لالإ�صابة بان�صداد رئوي مزمن، فهذا اأمر 

ينبغي اأن نعلمه“.
كانت درا�صات �صابقة قد ركزت فح�صب على معرفة تاأثري 
على  االإلكرتونية  التدخني  اأجهزة  يف  امل�صتخدم  ال�صائل 

اخلاليا ولي�ض الكيماويات امل�صتن�صقة مع االأبخرة.
ثيكيت  ا�صتخرج  االأب��خ��رة،  ه��ذه  ا�صتن�صاق  تاأثري  وملعرفة 
احل�صا�صية  وم�صببات  للبكترييا  املكافحة  خاليا  وفريقه 
ومل  يدخنون  ال  اأ�صخا�ض  ثمانية  م��ن  رئ��ة  اأن�صجة  م��ن 
املزمن.  ال��رئ��وي  االن�����ص��داد  اأو  ب��ال��رب��و  قبل  م��ن  ي�صابوا 
امل��وج��ود يف  لل�صائل  اخل��الي��ا  ه��ذه  ثلث  تعري�ض  وج���رى 
اأجهزة التدخني االإلكرتونية بينما مت تعري�ض ثلث اآخر 

الأبخرة ال�صائل والثلث املتبقي تركه الباحثون كما هو.
اأن اخلاليا مت��وت يف  الباحثون  �صاعة، الح��ظ   24 وبعد 

املجموعتني اللتني مت تعري�صهما لل�صائل واالأبخرة.
لالأبخرة  ت��ع��ر���ص��ت  ال���ت���ي  اخل���الي���ا  اأن  اأي�������ص���ا  وت���ب���ني 
من  نف�صها  الدرجة  على  تكن  مل  ال�صائل  من  املت�صاعدة 
الرئة  اأن  اإىل  ي�صري  مم��ا  البكترييا  مكافحة  يف  الكفاءة 
اأكرب  �صعوبة  تواجه  قد  االأجهزة  هذه  م�صتخدمي  لدى 
فامير،  دان��ي��ي��ل  ال��دك��ت��ور  االل��ت��ه��اب��ات.وق��ال  مكافحة  يف 
املتخ�ص�ض يف اأمرا�ض الرئة يف م�صت�صفى )يو.بي.اإم.�صي( 
لالأطفال مبدينة بيت�صربج والذي مل ي�صارك يف الدرا�صة 
اإن البحث اجلديد ي�صيف اإىل درا�صات �صابقة اأ�صارت اإىل 
اأن ا�صتخدام اأجهزة التدخني االإلكرتونية ينبغي اأن يثري 

بع�ض القلق ال �صيما بني �صغار ال�صن.

 احلم�ض هو اأحد البقوليات ال�صهرية، التي حتتوي فوائد �صحية متعددة، 
اإذا عرفتها فاإنك �صوف ت�صيفه اإىل جميع وجباتك ب�صكل يومي.

فاإن احلم�ض يحتوي  ال�صحية،  بال�صوؤون  املعني  (بولد�صكاي)  ملوقع  ووفقا 
وعلى  ومغن�صيوم  كال�صيوم  وعلى  النباتي  الربوتني  من  عالية  ن�صبة  على 

قدر جيد من املعادن النادرة امل�صادة لالأك�صدة، كما يحتوي احلم�ض على 
واملواد  والفيتامينات  واالأل��ي��اف  وال��ك��رب��وه��ي��درات  ال��ربوت��ي��ن��ات، 

املعدنية.
دوائية  ف���وائ���د   5 ه��ن��اك  ف����اإن  ذل���ك  ج��ان��ب  واإىل 

للحم�ض، ذكرها املوقع كاالآتي:

اجل�سم يف  احلديد  م�ستوى  يعزز   1-
م�صادر  اأف�������ص���ل  م����ن  ي��ع��ت��رب  ف��احل��م�����ض 
احل��دي��د، ك��م��ا اأن���ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى فيتامني 
يف  اجل�صم  ي�صاعد  وال���ذي  اأي�����ص��اً،   ”C“

امت�صا�ض احلديد. لذا ففي حالة االإ�صابة 
اأنظمة  اإىل  اللجوء  ميكن  االأنيميا،  مبر�ض 
غذائية تعتمد على احلم�ض ملقاومة املر�ض.

بالدم ال�سكر  م�ستوى  يقلل   2-
املركبة،  الكربوهيدرات  على  احلم�ض  يحتوي 

اأي  يحدث  اأن  دون  بالطاقة  اجل�صم  ميد  فهو 
غني  فاحلم�ض  بالدم.  ال�صكر  م�صتوى  يف  ارتفاع 

واالمتالء،  بال�صبع  اإح�����ص��ا���ص��اً  وي��ع��ط��ي  ب��ال��ربوت��ني، 
فهو  ل��ذا  ال��دم.  لل�صكر يف  املعتدل  امل�صتوى  على  ويحافظ 

من االأغذية ال�صديقة ملر�صى ال�صكري.

ال�سرطان من  يقي   3-
ال�صرطان  م��ن  اأن���واع  م��ن بع�ض  ل��ذا فهو يقي  ب��ال��ف��والت،  احلم�ض غني 

ومنها �صرطان القولون وامل�صتقيم.

الكولي�سرتول م�ستوى  يخف�ض   4-
م�صتوى  يخف�ض  منتظم  ب�صكل  احل��م�����ض  ت��ن��اول  اأن  ال���درا����ص���ات  اأث��ب��ت��ت 
الكولي�صرتول ال�صار يف الدم، مما يجعله غذاء مثالياً للوقاية من اأمرا�ض 

القلب وال�صرايني.

الوزن يخف�ض   5-
مدة  واالمتالء  بال�صبع  االإح�صا�ض  يعطي  فهو  لذا  باالألياف  غني  احلم�ض 
يقلل  منتظم  ب�صكل  احلم�ض  تناول  اأن  حديثة  درا�صة  اأثبتت  وق��د  طويلة، 
وي�صاعدك  بال�صمنة  االإ�صابة  خطر  من 
الوزن  م��ن  التخل�ض  يف 

الزائد.

�شحة وتغذية
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اأيام  اأكرب جزء من يومك جلو�سًا وراء مكتب )خ�سو�سًا  اإذا كنت مت�سي  التدخني(. لذلك  اأن: )للجلو�ض م�سار  �سمعنا مرارًا 
ملّط  الوقت  الأوىل، ويعود تخ�سي�ض  العمل عليه وقوفًا اخلطوة  �سراء مكتب ميكنك  للتغيري.ي�سّكل  الأوان  اآن  العمل(، فقد 
ج�سمك بالطريقة ال�سحيحة بفوائد كبرية على قامتك وظهرك. يف حوار مع خرباء من NextDesk، فقدموا لنا �سل�سلة 

حركات اليوغا ال�سهلة هذه التي ميكنك اأن توؤديها قرب مكتبك الذي تعمل عليه وقوفًا. هيا اإىل التمّرن!

درا�سة  ك�سفت 
اأن  ج�����دي�����دة 
الأب���������خ���������رة 
من  املت�ساعدة 
اأجهزة التدخني 
الإل���ك���رتون���ي���ة 
اإنتاج  حتفز  قد 
كيماوية  م���واد 
م�سببة لاللتهاب 
كما  الرئتني  يف 
تعطل يف الوقت 
دفاعات  نف�سه 
مهمة يف اخلاليا 
�سد اللتهابات.

جلو�سًا البقرة  القط-  مترين   .1
• فائدته: ت�صاهم حركة اليوغا هذه، التي توؤديها 
يف  مدلكًة  والعنق،  الظهر  م��ّط  يف  جال�ض،  واأن��ت 
الوقت عينه الكليتني، والغدد الكظرية، وغريها 
التمرين  ي�صاعد هذا  البطن. كذلك  اأع�صاء  من 

يف تعزيز التناغم بني اجل�صم والتنف�ض.
بتمرين  ق��م  ال��ن��ه��و���ض،  ق��ب��ل  اأدائ�����ه:  كيفية   •
ابِق  ج���اه���زاً.  ظ��ه��رك  لي�صبح  ال��ت��ايل  ال��ت��م��ط��ط 
االأر�����������ض. عندما  ع���ل���ى  م�����ص��ط��ح��ت��ني  ق���دم���ي���ك 
وقّو�ض  االأ�صفل  اإىل  كتفيك  ارِخ  ال��ه��واء،  تتن�صق 
ظهرك. وعندما تزفر، ادفع براأ�صك وكتفيك اإىل 
االأمام، مكّوراً عمودك الفقري اأو �صاحباً معدتك 

هاتني  ب���ني  ان��ت��ق��ل  ال���داخ���ل.  اإىل 
اأثناء  عدة  مرات  الو�صعيتني 

التنف�ض.

الأعلى نحو  حتية   .2
هذا  ي�صاهم  ف��ائ��دت��ه:   •
م��ط اجل�صم  ال��ت��م��ري��ن يف 
واإعادة  واإنعا�صه،  باأكمله، 

العمود  ا���ص��ط��ف��اف 

كذلك  الفقرات.  بني  امل�صافات  وتو�صيع  الفقري، 
ي�����ص��اع��دك يف احل���ف���اظ ع��ل��ى ���ص��ك��ل ج�����ص��م جيد، 
التمطط  الوقت عينه ظهرك ملزيد من  معّداً يف 

وااللتفاف.
االأر�ض  على  بثبات  قدميك  �صع  اأدائه:  • كيفية 
وي���دي���ك ع��ل��ى ج��ان��ب��ي��ك. ت��ن��ّف�����ض ب��ع��م��ق وادف����ع 
ذراعاك  ت�صبح  عندما  ال�صقف.  نحو  ب��ذراع��ي��ك 
م��ت��وازي��ت��ني ف���وق راأ����ص���ك، ي��ج��ب اأن ت��ك��ون كفاك 
اأو قريبتني بقدر ما ت�صمح كتفاك.  متال�صقتني 
كتفيك  االأعلى، ماطاً  اإىل  ذراعيك  دفع  رّكز على 
اطِو  بالكامل،  ذراعيك  مت��ّط  عندما  ومرفقيك. 
الو�صعية  ه��ذه  على  حافظ  قلياًل.  ظهرك  اأعلى 
اأال  احر�ض على  ولكن  ع��دة.  م��رات  تتنف�ض  فيما 

تبالغ يف مط ذراعيك.

وقوفًا احلمامة  مترين   .3
توؤديها  ال���ت���ي  احل�����رك�����ة،  ه�����ذه  ف����ائ����دت����ه:   •
الوركني  ل��ف��ت��ح  ع��ن��د م��ك��ت��ب��ك وق����وف����اً، ج���ي���دة 

وموازنتهما.
الذي  املكتب،  اأم���ام  ق��ف  اأدائ����ه:  كيفية   •
اأن  على  واح��ر���ض  وق��وف��اً،  عليه  تعمل 
ي��ك��ون ���ص��ط��ح��ه اأدن�����ى م���ن وركيك 
قدميك  ُت��ث��ب��ت  اإن  م���ا  ب��ق��ل��ي��ل. 
منت�صباً،  وت��ق��ف  االأر�����ض  ع��ل��ى 
ببطء  الي�صرى  �صاقك  ارف���ع 
واأدر  كاحلك  ثّبت  اأم��ام��ك. 
ت�صبح  اأن  اإىل  ����ص���اق���ك 
للخارج  مواجهة  ركبتك 
وب���ط���ة ���ص��اق��ك م���وازي���ة 
�صاقك  ���ص��ع  ل��ل��م��ك��ت��ب. 
ع��ل��ى �صطح  ال��ي�����ص��رى 
يديك  واأل�������ِق  امل��ك��ت��ب 
ع���ل���ى ج���ان���ب���ي���ه���ا. اث����ِن 
ذل���ك قدمك  ب��ع��د 
نحو  وان�������ح�������ِن 
عند  االأم�����������������ام 
منطقة الوركني 
وازفر فيما متّط 
تنف�ض  ج�������ص���م���ك. 
خم�ض اإىل 10 مرات، 
الي�صرى  �صاقك  اأع��د  ثم 
ر اخلطوات  اإىل االأر�ض وكرِّ
اليمنى.  ال�����ص��اق  ذات��ه��ا م��ع 
املكتب  ���ص��ط��ح  ت���رف���ع  ال 
و�صاقك ملقاة عليه.

و���س��ع��ي��ة   .4
الظهر امل�سطح

ف�������ائ�������دت�������ه:   •

العمود  ا���ص��ط��ف��اف  يف  ال��ت��م��ري��ن  ه����ذا  ي�����ص��اه��م 
باطن  ع�صالت  وم��ّط  ال�صحيح  بال�صكل  الفقري 

الركبة للتمتع ب�صاقني اأكرث قوة.
ال  ك��ي  املكتب  ع��ن  ابتعد  اأواًل،  اأدائ���ه:  كيفية   •
اأنزل  ث��م  التاليني،  التمرينني  يف  راأ���ص��ك  ت�صدم 
يديك من حركة )التحية نحو االأعلى( )لتنحِن 
باجلزء  وتغو�ض  ذراع��ي��ك  تفتح  اأو  االأم���ام(  نحو 
العلوي من اجل�صم )االنحناء عند اخل�صر(. �صع 
يديك على �صاقيك وادفع كتفيك نحو اخللف اإىل 
اأن ي�صبح عمودك الفقري م�صطحاً. ارفع راأ�صك 

وحافظ على هذه الو�صعية.

الأمام نحو  النحناء   .5
• فائدته: يقّدم هذا التمرين عملية مط عميق 
الأ���ص��ف��ل ال��ظ��ه��ر ت�����ص��اه��م اأي�����ص��اً يف م��ط ع�صالت 

باطن الركبة.
على  يديك  وارفع  منت�صباً  قف  اأدائه:  • كيفية 
عند  منحنياً  وُغ�ض  جيداً  افتحهما  ثم  جانبيك، 
االأر�ض.  ي��داك  تالم�ض  اأن  اإىل  احلو�ض  منطقة 
الفقري.  ع��م��ودك  يتقّو�ض  لئال  ظهرك  حت��ِن  ال 
واإذا ا�صتطعت، ا�صغط كفيك على االأر�ض واحر�ض 
بعمق  تنف�ض  م�صدودتني.  ركبتاك  تكون  اأال  على 
واأرِخ راأ�صك. توؤدي هذه احلركة اإىل نتائج ممتازة 
وهكذا  امل�صطح.  الظهر  حركة  اإىل  اإ�صافتها  عند 
حت�صل على عملية متطط ممتازة عندما تتنقل 
واالنحناء  )�صهيق(  امل�صطح  الظهر  ح��رك��ة  ب��ني 

نحو االأمام )زفري(.

القمر ن�سف  و�سعية   .  6
اجلذع،  التمرين ع�صالت  هذا  يقّوي  • فائدته: 
م���ا ي�����ص��اه��م يف دع���م ال��ظ��ه��ر. ك��ذل��ك ت��زي��د هذه 

الو�صعية كاحليك وركبتيك قوة.
وق����دم����اك  م��ن��ت�����ص��ب��اً  ق����ف  اأدائ�����������ه:  • ك��ي��ف��ي��ة 
راأ�صك.  ف���وق  مت�صابكتان  وك��ف��اك  م�صمومتان 
م����ط ج�����ص��م��ك ح���ت���ى اأط��������راف اأ����ص���اب���ع���ك. اأِم�����ل 
ج�صمك بالكامل اإىل الي�صار ثم عد اإىل الو�صط. 
اليمني.  اإىل  ج�صمك  م��اط��اً  العملية،  ه��ذه  ك��رر 
وبعدما تعود اإىل الو�صط، من املفرت�ض اأن ت�صعر 
باأن ج�صمك م�صرتٍخ، وممطوط، ومليء بالطاقة 

الكافية ملوا�صلة الطباعة واأنت واقف.
مبا اأنك متلك مكتباً ميكنك العمل عليه وقوفاً، 
يجب اأن تنه�ض وجتل�ض مرات عدة خالل النهار. 
ج�صمك  �صيحظى  هذه،  اليوغا  حركات  وباإ�صافة 
بعملية مط هو باأم�ض احلاجة اإليها ورمبا املزيد 

من الطاقة ملوا�صلة العمل بن�صاط.

الن�سر التفافة   .7
مط  يف  ال���ت���م���ري���ن  ه�����ذا  ي�����ص��اه��م  ف���ائ���دت���ه:   •

املع�صمني والكتفني.

وظهرك  املكتب  م��واج��ه��اً  ق��ف  اأدائ����ه:  كيفية   •
اأبِق قدمك اليمنى على االأر���ض وارفع  م�صتقيم. 
���ص��اق��ك ال��ي�����ص��رى ف����وق ���ص��ط��ح امل��ك��ت��ب. م����ّد بعد 
كتفيك.  مب�صتوى  واأبقهما  اأم��ام��ك  يديك  ذل��ك 
اليمنى وارفع  الي�صرى فوق ذراع��ك  �صع ذراع��ك 
كتفيك  اأب���ِق  ك��ف��اك.  تتالم�ض  اأن  اإىل  �صاعديك 
مع�صميك  ترفع  فيما  االأ�صفل  نحو  مدفوعتني 
لتح�صل على عملية املط الق�صوى. وبعد التنف�ض 
ب�����ص��ع م����رات، ح���رر ي��دي��ك و���ص��اق��ي��ك وك����رر هذه 

احلركة مع اجلهة االأخرى.

جلو�سًا اللتفاف   .8
من  ال��ت��وت��ر  ال��ت��م��ري��ن  ه���ذا  ي��زي��ل  • ف��ائ��دت��ه: 
اأمل  ال��ه�����ص��م، وي��خ��ف��ف  وي�����ص��ّه��ل عملية  ال��ب��ط��ن، 

الظهر.
وقدماك  ال��ك��ر���ص��ي  يف  اج��ل�����ض  اأدائ�����ه:  كيفية   •
متجهتني نحو االأم��ام على االأر���ض. التف ببطء 
يدك  وا���ص��ع��اً  اليمني،  نحو  البطن  منطقة  عند 
���ص��اق��ك وي���دك اليمنى ع��ل��ى ذراع  ال��ي�����ص��رى ع��ل��ى 
الكر�صي. تن�صق الهواء وازفره، ثم عد اإىل الو�صط 
وكرر هذه احلركة باالجتاه االآخر. احر�ض على 

االلتفاف قدر امل�صتطاع.

مط  مت����ري����ن   .9
ال���ك���ت���ف���ني ع��ن��د 

املكتب وقوفًا
هذا  مي���ط  ف���ائ���دت���ه:   •

اللتني  ك��ت��ف��ي��ك  ال��ت��م��ري��ن 
اجللو�ض  ج������راء  اح����دودب����ت����ا 

وال�صغط على اأزرار الكمبيوتر.
على  يديك  �صع  اأدائ���ه:  كيفية   •
وقوفاً،  عليه  تعمل  ال��ذي  مكتبك، 
اجللو�ض،  و�صعية  يف  ي��زال  ال  فيما 
كفاك  ت�صبح  اأن  اإىل  بينهما  وباعد 
ل��ك��ت��ف��ي��ك. اخ�����ُط ب�صع  م���وازي���ت���ني 
ال�����وراء وان���ح���ِن عند  اإىل  خ��ط��وات 
زاوي���ة  بج�صمك  م�����ص��ك��اًل  اخل�����ص��ر 
لتمط  راأ�صك  اأخف�ض  درجة.   90

كتفيك بالكامل.

الكر�سي و�سعية   .10
• فائدته: يقوي هذا التمرين 

�صاقني  لع�صالت  ال��ردف��ني 
اأكرث �صالبة.

اطِو  اأدائ��ه:  • كيفية 
رك����ب����ت����ي����ك واأن���������ت 

واأخف�ض  واق������ف 
كما  م����وؤخ����رت����ك 
ت�صتعد  اأن�����ك  ل���و 

وركبتيك  ق��دم��ي��ك  اأب������ِق  ك��ر���ص��ي.  يف  ل��ل��ج��ل��و���ض 
م��ت��ال���ص��ق��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ث��ب��ات��ك ف��ي��م��ا ترفع 
ت�صع  اأن  ت�صتطيع  احل��اج��ة،  دع��ت  واإذا  ذراع��ي��ك. 
يديك على مكتبك، الذي تعمل عليه واأنت واقف، 
الو�صعية  ه��ذه  ت��وازن��ك. حافظ على  لئال يختل 

فيما تتنف�ض مرات عدة.

وقوفًا الفخذ  مّط  مترين   .11
ع�صالت  ال���ت���م���ري���ن  ه�����ذا  مي�����ّط  ف����ائ����دت����ه:   •

اجللو�ض  ج�����راء  خ��ام��ل��ة  ت��ب��ق��ى 
ومقدمة  ال�������ص���اق���ني  )يف 

ال����ورك����ني(. ي��ع��ود هذا 
ال����ت����م����ري����ن 

ت��وت��راً يف  ت��ع��اين  اإذا كنت  اأي�����ص��اً  ب��ال��ف��ائ��دة  عليك 
اأ�صفل الظهر.

التي  املكتب،  طاولة  اأم��ام  قف  اأدائ���ه:  كيفية   •
على  م�صطحتني  ق��دم��ي��ك  واأب�����ِق  ع��ل��ي��ه��ا،  ت��ع��م��ل 
اإذا دعت احلاجة، ارفع املكتب قلياًل كي  االأر���ض. 
اأن  دون  �صطحه من  ي��دك على  تتمكن من و�صع 
ُت�صطر اإىل اإمالة ظهرك. وهكذا حتظى بو�صيلة 
م�صتعداً،  ت�صبح  عندما  اإليها.  احتجت  اإذا  دع��م 
ادفع عقب قدمك اليمنى ب�صدها وا�صحب بطنك 
اإىل ال���داخ���ل. اأب����ِق ���ص��اق��ك ال��ي�����ص��رى ث��اب��ت��ة على 
االأر�ض وتنف�ض بعمق. انتقل بعد ذلك اإىل القدم 

االأخرى.

تعود بفوائد كبرية على قامتك وظهرك

حركات يوغا �سهلة ميكنك اأن توؤديها يف مكتبك 

اأجهزة التدخني الإلكرتونية ميكن اأن 
حتدث تغيريات يف خاليا الرئة

من بينها تقليل ال�سكر يف الدم..

 تعرف على اأبرز 5 فوائد �سحية للحم�ص
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املال والأعمال

اأبوظبي ت�ست�سيف معر�ص »اآيري�ص 
للعقارات« مطلع نوفمرب املقبل

•• اأبوظبي-وام:

ي�صت�صيف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض “اأدنيك” معر�ض “اآيري�ض” 
للعقارات يف الفرتة من 1 اإىل 3 نوفمرب املقبل بالتعاون مع مكتب اأبوظبي 
واالأجنبية  املحلية  اال�صتثمارات  وا�صتقطاب  بت�صجيع  املعني  لال�صتثمار، 
اأبوظبي كوجهة جاذبة لال�صتثمارات العاملية يف  املبا�صرة والرتويج الإمارة 

خمتلف القطاعات اال�صرتاتيجية.
اأبوظبي لال�صتثمار  ومكتب  “اآيري�ض للعقارات”  وتاأتي هذه ال�صراكة بني 
تهدف  والتي  اأبوظبي  الإم���ارة   2030 االقت�صادية  ال��روؤي��ة  مع  ان�صجاما 
اال�صتثمار  وت�صجيع  املعرفة  على  قائم  وم�صتدام  متنوع  اقت�صاد  بناء  اإىل 
الدعم  اأبوظبي لال�صتثمار  يقدم مكتب  التعاون بني اجلانبني  على  وبناء 
ملعر�ض الدويل للعقارات واال�صتثمار اآيري�ض ك�صريك ا�صرتاتيجي يف تنظيم 
وهو موؤمتر ا�صتثماري متخ�ص�ض  “ملتقى اأبوظبي لال�صتثمار 2018”، 
يحتوي على عدة جل�صات ت�صم جمموعة من الوزراء وقادة االأعمال، وعدد 
الدولية واالأكادميية، حيث  املوؤ�ص�صات  امل�صوؤولني احلكوميني، وروؤ�صاء  من 
اأبوظبي،  يف  اال�صتثمارية  املميزات  على  االط���الع  م��ن  احل�صور  �صيتمكن 
واإق��ام��ة حلقة و�صل بني  االإم����ارة،  ال��واع��دة يف  اال�صتثمار  وحت��دي��د فر�ض 

امل�صتثمرين واملطورين الرئي�صي.
وي�صتقطب معر�ض “اآيري�ض 2018 “ كبار املطورين العقاريني املحليني 
اأن��ح��اء العامل حتت �صقف واح��د وذلك  واالأج��ان��ب، وال��وك��الء من خمتلف 
�صمن الفعاليات امل�صاحبة للموؤمتر الدويل لال�صتثمار العقاري، “املواطنة 
واالإقامة عرب اال�صتثمار العقاري”، واملطور العقاري فيما يتوقع اأن ي�صارك 
يف هذه الدورة من املعر�ض اأكرث من 125 �صركة حملية واإقليمية ودولية 
لعر�ض جمموعة وا�صعة من امل�صروعات العقارية الكربى، وبح�صور اأكرث 

من 12000 زائر.
وقال اأحمد بن غنام الرئي�ض التنفيذي باالإنابة ملكتب اأبوظبي لال�صتثمار 
اإمارة  العقاري يف  يلعب دورا حموريا يف اال�صتثمار  “اآيري�ض”  ان معر�ض 
اأبوظبي، وذلك من خالل جذب عدد كبري من العار�صني والزوار الدوليني 
الدويل  وامل��ع��ر���ض  لال�صتثمار  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  ب��ني  ال�����ص��راك��ة  ان  م�صيفا 
حتقق جمموعة من املزايا لل�صراكات بني  للعقارات واال�صتثمار “اآيري�ض”، 

القطاعني العام واخلا�ض.
يذكر ان مكتب اأبوظبي لال�صتثمار يعمل على ربط هيئات القطاع اخلا�ض 
اأبوظبي بهدف جذب اال�صتثمار االأجنبي  اإم��ارة  يف  “اآيري�ض”  والعام مثل 
يف  ملمو�صة  نتائج  على  للح�صول  امل�صتثمرين  ووع��ي  ثقة  وب��ن��اء  املبا�صر، 
كافة  حول  �صاملة  معلومات  بتقدمي  املكتب  يقوم  كما  اال�صتثمار.  حتقيق 
ال�صراكات  وت�صهيل  للم�صتثمرين  اأبوظبي  يف  التجارية  االأعمال  ممار�صات 
بني القطاعني العام واخلا�ض من جهة وبني امل�صتثمرين املحليني وغريهم 
من جهة اأخرى.، اإ�صافة اإىل التعاون والتن�صيق مع ال�صركاء اال�صرتاتيجيني 

لت�صهيل االإجراءات ملمار�صة االأعمال التجارية يف اأبوظبي.
ومن جهته، اعرب ال�صيد حممد اإبراهيم احلو�صني م�صت�صار مكتب اأبوظبي 
معر�ض  م��ن  لال�صتفادة  االأم���د  طويلة  لعالقات  تطلعه  ع��ن  لال�صتثمار 

“اأيري�ض” للرتويج الإمارة اأبوظبي يف االأ�صواق املحلية والدولية.
نعتز  “نحن  للمعار�ض:  “دوم”  ع��ام  مدير  ج��ورج  اأن��ط��وان  ال�صيد  وق��ال 
بوجود مكتب اأبوظبي لال�صتثمار، الذي �صيثبت اأنه حمطة واحدة �صاملة 
اأبوظبي.  يف  اال�صتثمار  ق��رروا  الذين  وال���زوار  امل�صتثمرين  من  لعار�صينا 
تزايد  وتعزيز  التجارية،  االأع��م��ال  تنفيذ  عملية  ت�صريع  يف  �صي�صاهم  كما 

التدفقات اال�صتثمارية«.
واكد ال�صيد نيك كول، مدير املوؤمترات يف �صركة دوم للمعار�ض �صعيهم اىل 
ا�صتخدام عدة جوانب خمتلفة من “اآيري�ض” لتقدمي قيمة اأكرب للحدث 

والعار�صني وكذلك لدولة االإمارات العربية املتحدة .

غرفة ال�سارقة تنظم بعثة 
جتارية اإىل ل�سبونة غدا

•• ال�شارقة - وام: 

بعثة  اأكتوبر اجل��اري  الثامن من  ال�صارقة يف  تنظم غرفة جتارة و�صناعة 
جتارية اإىل جمهورية الربتغال ت�صتمر حتى العا�صر من ال�صهر ذاته بهدف 
تعزيز م�صتوى التعاون االقت�صادي والتجاري واال�صتثمار املتبادل بني اإمارة 
والربتغال  االإم���ارات  بني  املتنامية  العالقات  اإط��ار  يف  والربتغال  ال�صارقة 

على خمتلف ال�صعد.
وتندرج هذه الزيارة يف اإطار حر�ض غرفة ال�صارقة على تطوير عالقاتها 
التجارة  ب�����ص��وؤون  املعنية  اجل��ه��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال��غ��رف  م��ن  نظرائها  م��ع 
واال�صتثمار يف خمتلف دول العامل جلذب مزيد من اال�صتثمارات االأجنبية 
احليوية اإىل االإمارة وفتح اأ�صواق جديدة وواعدة اأمام االأع�صاء املنت�صبني 
زي��ادة �صادراتهم من  اأو  اأعمالهم اخلارجية  يتيح لهم تطوير  للغرفة مبا 

املنتجات الوطنية.
�صلطان  ع��ب��داهلل  �صعادة  يراأ�صها  التي  ال��زي��ارة  خ��الل  البعثة  وت�صتعر�ض 
يف  اال�صتثمار  وفر�ض  مزايا  ال�صارقة  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العوي�ض 
ال�صارقة وما تقدمه االإمارة والغرفة وغريها من اجلهات امل�صاركة �صمن 
الوفد من حوافز وت�صهيالت لل�صركات االأجنبية الراغبة يف تاأ�صي�ض اأعمال 

لها يف ال�صارقة وتعزيز انت�صارها يف اأ�صواق املنطقة انطالقاً من االإمارة.
 – ل��رج��ال االأع��م��ال االإم��ارات��ي��ني  ال��ث��اين  “امللتقى  ال��زي��ارة تنظيم  وت�صهد 
االأوىل  ن�صخته  احت�صنت  اأن  ال�صارقة  لغرفة  �صبق  ال��ذي  الربتغاليني” 
املهند�ض  �صعادة  بح�صور  الوفد  كلمة  العوي�ض  ُيلقي  2013 حيث  عام  يف 
العربية  وال�صناعية  التجارية  الغرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  كورايا  اجنلو 
رئي�ض  هرنيجي�ض  كا�صرتو  دي  فيليب  لوي�ض  الدكتور  و�صعادة  الربتغالية 

وكالة اال�صتثمار والتجارة الربتغالية.
ويتخلل الزيارة توقيع اتفاقية تعاون م�صرتك بني غرفة ال�صارقة والغرفة 
مذكرة  حت��دي��ث  �صت�صهد  كما  الربتغالية  العربية  ال�صناعية  ال��ت��ج��اري��ة 
والتجارة  اال�صتثمار  ووك��ال��ة  ال�صارقة  غرفة  بني  �صابقاً  املوقعة  التفاهم 
واجتماعات  الثنائية  اللقاءات  من  العديد  عقد  اإىل  باالإ�صافة  الربتغالية 
العمل مع موؤ�ص�صات برتغالية حكومية وتنظيم زيارات ميدانية اإىل مواقع 

من�صاآت برتغالية �صناعية وجتارية رائدة.
وت�صم البعثة التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع الغرفة التجارية وال�صناعية 
العربية – الربتغالية وبالتن�صيق مع �صفارة الدولة لدى الربتغال �صعادة 
حممد را�صد دميا�ض ع�صو جمل�ض اإدارة غرفة ال�صارقة و�صعادة �صيف املدفع 
الرئي�ض التنفيذي ملركز اك�صبو ال�صارقة و�صعادة حممد اأحمد اأمني مدير 
االعالم  ادارة  مدير  بوزجنال  �صعيد  وجمال  بالوكالة  ال�صارقة  غرفة  عام 
اك�صبو  الت�صويق وتطوير االأعمال مبركز  بالغرفة و�صلطان �صطاف مدير 
ال��غ��رف��ة وممثلني ع��ن دائ���رة التنمية  امل�����ص��وؤول��ني يف  اإىل ج��ان��ب ع��دد م��ن 
�صركات  ك��ربى  م��ن  ع��دد  روؤو���ص��اء  اإىل  باالإ�صافة  ال�صارقة  يف  االقت�صادية 

القطاع اخلا�ض العاملة يف االإمارة.

املجل�ص ال�ست�ساري جلمارك دبي يبحث تعزيز التجارة دعمًا ملبادرات التحفيز القت�سادي
•• دبي – الفجر:

ت���راأ����ض اأح���م���د حم���ب���وب م�����ص��ب��ح مدير 
جمارك دبي اجتماع املجل�ض اال�صت�صاري 
جل���م���ارك دب���ي ب��ح�����ص��ور ج��م��ع��ة الغيث 
التطوير  ل���ق���ط���اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر 
املدير  اخل����اج����ة  وع����ب����داهلل  اجل���م���رك���ي 
التنفيذي لقطاع اإدارة املتعاملني وفريد 
املرزوقي املدير التنفيذي لقطاع املوارد 
وع���دد من  واالإداري�����ة  وامل��ال��ي��ة  الب�صرية 
ح�صر  كما  اجلمركية،  االإدارات  م���دراء 
االجتماع ممثلي جمموعات االعمال يف 
دبي، حيث مت عر�ض اجلهود احلكومية 
ل��ت��ح��ف��ي��ز ال��ن�����ص��اط االق��ت�����ص��ادي واب���رز 

التطورات يف قطاع التجارة اخلارجية.
اأح��م��د حم��ب��وب م�صبح مبمثلي  ورح���ب 
م����وؤك����داً حر�ض  جم���م���وع���ات االع����م����ال 
ج����م����ارك دب�����ي ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون 
والتن�صيق معهم لدعم تطوير اخلدمات 
واجلمركية  ال��ت��ج��اري��ة  وال��ت�����ص��ه��ي��الت 
دبي  جت���ارة  يف  النمو  ا�صتمرار  ل�صمان 
اخلارجية، حيث بلغت قيمة جتارة دبي 
الن�صف  يف  ال��ن��ف��ط��ي��ة  غ���ري  اخل���ارج���ي���ة 
 645 ن��ح��و   2018 ال���ع���ام  م���ن  االأول 
مليار درهم حمققة زيادة جديدة بواقع 
5 مليار درهم مقارنة بقيمتها يف الن�صف 
يظهر  م���ا   ،2017 ال���ع���ام  م���ن  االأول 
ال��ت��ج��ارة اخلارجية  م���دى ق���درة ق��ط��اع 
التي  املت�صارعة  ال��ت��ط��ورات  جت���اوز  على 
ن�صهدها يف االقت�صاد العاملي والت�صاعد 
ال�����ص��ري��ع حل���دة احل����رب ال��ت��ج��اري��ة بني 

القوى االقت�صادية الدولية.
االم�����ارات على  دول���ة  “تعمل  واأ����ص���اف: 
خالل  من  االقت�صادي  الن�صاط  حتفيز 
تهدف  التي  احلكومية  املبادرات  اإطالق 
اىل متكني قطاعات التجارة واال�صتثمار 
واأن�صطتها  اأع��م��ال��ه��ا  يف  ال��ت��و���ص��ع  م���ن 
االقت�صاد  ل��ن��م��و  دع����م����اً  وم�����ص��اري��ع��ه��ا 
الوطني، حيث مت تثبيت ر�صوم اخلدمات 
احلكومية يف دبي وعلى امل�صتوى لثالث 
2021،  كما ت�صمل  العام  �صنوات حتى 
اأف�صل  ت���ق���دمي  احل��ك��وم��ي��ة  امل�����ب�����ادرات 
قطاعات  لكافة  والت�صهيالت  اخلدمات 
االع���م���ال، ون��ع��م��ل يف ج��م��ارك دب���ي على 
م���واك���ب���ة ه������ذه اجل����ه����ود ع����رب اط����الق 
م�����ص��روع��ات ج���دي���دة ت��دع��م ال��ت��ط��ور يف 
جت������ارة دب�����ي اخل����ارج����ي����ة، ح���ي���ث نقوم 

والت�صهيالت  اخل��دم��ات  بتطوير  حالياً 
بالتعاون  االلكرتونية  للتجارة  املقدمة 
م��ع ك��اف��ة ال�����ص��رك��اء ال��ف��اع��ل��ني يف تطور 
حركة التجارة االلكرتونية، التي ت�صهد 
املحلي  امل�صتويني  على  مت�صاعداً  تو�صعاً 
والعاملي واأ�صح: “ اأن مبادرات التطوير 
جمارك  خل��دم��ات  امل�صتمر  وال��ت��ح��دي��ث 
دبي تواكب التقدم املت�صارع نحو حتقيق 
جناح منقطع النظري يف ا�صت�صافة دبي 
نعمل  ح��ي��ث   ،2020 اك�����ص��ب��و  مل��ع��ر���ض 
لالرتقاء  واالبتكار  االب��داع  حتفيز  على 
وتر�صيخ  اجل��م��رك��ي  االأداء  مب�����ص��ت��وى 
الريادة العاملية لدولة االإمارات يف جمال 
توجيهات  تنفيذاً  اجلمركية  اخل��دم��ات 
ال�صمو  �صاحب  وروؤي��ة  احلكيمة  القيادة 
مكتوم  اآل  را����ص���د  ب���ن  حم��م��د  ال�����ص��ي��خ 
ن���ائ���ب رئ��ي�����ض ال����دول����ة رئ��ي�����ض جمل�ض 
حيث  اهلل”،  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
عاملياً  االأول  املركز  على  الدولة  ح�صلت 
ما  اجل��م��ارك،  هيئات  فعالية  موؤ�صر  يف 
يحفزنا لتعزيز هذا االإجناز عرب التقدم 
يف جم����ال ت��ط��وي��ر وا����ص���ت���خ���دام اأح����دث 
زيادة  يف  اال�صطناعي  الذكاء  تطبيقات 

فعالية وكفاءة خدماتنا«.

وحت��دث��ت ن��ادي��ة ع��ب��داهلل ك��م��ايل املدير 
التنفيذي للجمارك العاملية عن اجلهود 
احلكومية لتحفيز الن�صاط االقت�صادي، 
اأن اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة يف  م��و���ص��ح��ة 
رائدة  م��ب��ادرات  تطوير  على  تعمل  دب��ي 
القطاعات  وحت���ف���ي���ز  ل���دع���م  ج����دي����دة 
دب��ي من  لتقدم  االإم���ارة  االقت�صادية يف 
خ���الل ه���ذه امل���ب���ادرات جم����دداً منوذجاً 
االب������داع  امل��ن��ط��ق��ة يف  دول  ب����ه  ت���ق���ت���دي 
االقت�صادية،  احلركة  بتطوير  واالبتكار 
واأ�صافت: “نواكب يف جمارك دبي وعلى 
واجلمارك  امل���وان���ئ  م��وؤ���ص�����ص��ة  م�����ص��ت��وى 
احلكومية  امل���ب���ادرات  احل����رة  وامل��ن��ط��ق��ة 
ون��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م���ب���ادرات جديدة 
املوانئ  م���ع  ال���ت���ج���ارة  ل��ت�����ص��ج��ي��ع ح��رك��ة 
اخل�صبية  ال�صفن  ب��وا���ص��ط��ة  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
اال�صتفادة  يتم  ذكية  اأنظمة  ابتكار  عرب 
منها يف حتفيز التجارة وتعزيز كفاءتنا 
نعمل  كما  وال�صفن،  املوانئ  ا�صتخدام  يف 
مع اجلهات احلكومية املخت�صة لتطوير 
امل��ن��اط��ق احل���رة يف اإم����ارة دب��ي وحت�صني 
القيمة امل�صافة املقدمة للم�صتثمرين يف 

املناطق احلرة«.
وقدم اأحمد عبدال�صالم كاظم مدير اأول 

اإدارة اال�صرتاتيجية والتميز املوؤ�ص�صي يف 
دبي  لتطور جت��ارة  دب��ي عر�صاً  ج��م��ارك 
اخلارجية مو�صحا اأن الن�صف االأول من 
2018 �صهد منواً قوياً يف جتارة  العام 
متثل   14% بن�صبة  ال��ت�����ص��دي��ر  اإع�����ادة 
24 م��ل��ي��ار دره����م لت�صل  ب��واق��ع  زي����ادة 
قيمتها اإىل 203 مليار درهم، ما ير�صخ 
الإعادة  وعاملي  اإقليمي  كمركز  دب��ي  دور 
ال����واردات  قيمة  بلغت  فيما  الت�صدير، 
ال�صادرات  وق��ي��م��ة  دره���م  م��ل��ي��ار   377
65 مليار درهم، كما �صجلت جتارة دبي 
اخلارجية عرب املناطق احلرة يف االإمارة 
 20% بن�صبة  قفزة قوية حمققة منواً 
مت��ث��ل زي�����ادة ب���واق���ع 43 م��ل��ي��ار دره���م 
درهم،  مليار   257 اىل  قيمتها  لت�صل 
الت�صدير  اإع�����ادة  ���ص��ج��ل��ت جت����ارة  ح��ي��ث 
 31% بن�صبة  املناطق احلرة منوا  عرب 
درهم،  مليار   112 اىل  قيمتها  لت�صل 
املناطق  م���ن  ال�������ص���ادرات  ق��ي��م��ة  ومن����ت 
 8 اإىل  ل��ت�����ص��ل   23% ب��ن�����ص��ب��ة  احل�����رة 
مليار درهم فيما بلغت ن�صبة منو قيمة 
ال������واردات ع��رب امل��ن��اط��ق احل����رة 12% 
136 مليار دره��م، وبلغت قيمة  لت�صل 
383 مليار درهم  التجارة املبا�صرة اىل 

 6 اجلمركية  امل�صتودعات  جت��ارة  وقيمة 
مليار درهم.

لتحفيز  احلكومية  املبادرات  اأن  واأو�صح 
قطاع  ق��درة  تدعم  االقت�صادي  الن�صاط 
النمو  موا�صلة  على  اخلارجية  التجارة 
�صلبية  ت��ط��ورات  م��ن  ن�صهده  م��ا  ب��رغ��م 
احلرب  ت�صاعد  مع  العاملية  التجارة  يف 
اأ�صعار  يف  التقلبات  وت�����ص��ارع  ال��ت��ج��اري��ة 

�صرف العمالت الدولية.
وعر�ض ادري�ض بهزاد مدير اإدارة العمالء 
جهود جمارك دبي لتطوير التعاون مع 
املجل�ض  خ��الل  من  االعمال  جمموعات 
الدائرة على  موؤكداً حر�ض  اال�صت�صاري 
التجارة  قطاعات  كافة  متطلبات  تلبية 
واال�صتثمار يف دبي دعما لنمو االقت�صاد 

الوطني.
اأي���از مقبول م��دي��ر ع��ام �صركة  وع��ر���ض 
املوانئ  مل��وؤ���ص�����ص��ة  التقني  ال����ذراع  دوت���ك 
م�صروع  احل����رة  وامل��ن��ط��ق��ة  واجل����م����ارك 
حلجز  ذك���ي���ة  م��ن�����ص��ة  ل��ت��ط��وي��ر  “ناو” 
عمليات ال�صحن البحري التي ت�صتهدف 
جتارة ال�صحن بال�صفن اخل�صبية يف خور 
القوارب  ق��ادة  النظام  دب��ي. حيث ميكن 
عن  واال�صتف�صار  البحث  م��ن  وال��ت��ج��ار 

 جمعية »الإمارات للم�ست�سارين واملدربني الإداريني« تطلق نظامًا موحدًا لعتماد املدربني على م�ستوى الدولة 

ا�ستقالة الها�سمي من دار التكافل وتويل �سرينيفا�سان مهام املدير التنفيذي وحمد �سرف اأمينًا لل�سر
•• دبي – الفجـر:

التكافل«  »دار  اإدارة  جم��ل�����ض  اأع���ل���ن 
نائ��������ب  الها�ص��������مي  �صالح  ا�صتقالة 
رئي�ض جمل�ض االإدارة والع�صو املنتدب ، 
من من�صبه بعد نحو 8 �صنوات  ق�صاها 
خاللها  ���ص��ه��دت   ، التكاف����������ل  دار  يف 
ازده������اراً ومن��������������������واً يف تي�صري  ال�����ص��رك��ة 
ربحية  حت�����ص��ني  يف  مت��ث��ل   ، اأع��م��ال��ه��ا 
باتت  حتى  عملياتها  وتطوير  ال�صركة 
اإح�����دى اب����رز ال�����ص��رك��ات ال��ت��ك��اف��ل��ي��ة يف 

الدولة.
الأ�صباب  ال��ه��ا���ص��م��ي  اإ���ص��ت��ف��ال��ة  ت���اأت���ي 
»دار  اإدارة  م��ه��ام  ت���وىل  وق���د  �صخ�صية 
التكافل« يف العام 2010 ، حيث كر�ض 
خربته وجهده على مر تلك ال�صنوات ، 
يف �صبيل دعم ومنو دار التكافل ومن ثم 

جمموعة  لتقدمي  العمل  فريق  قيادة 
التاأمينية  اخل����دم����ات  م����ن  م��ت��ن��وع��ة 
ح�صرياً  ال��ت��ك��اف�����ل  دار  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 

لعمالئها.
اأعرب رئي�ض جمل�ض االإدارة  من جهته 
واإخوانه  البناي  عبدالعزيز  )م(  اللواء 
�صكرهم  ع��ن  االإدارة  جمل�ض  اأع�����ص��اء 
وام��ت��ن��ان��ه��م ل�����ص��ال��ح ال��ه��ا���ص��م��ي على 
دار  ت��ط��ور ومن��و  ال��ب��ارزة يف  م�صاهمته 
م�صوؤولياته  اأداء  يف  وتفانيه  التكافل  
ع��ل��ى م���دى ال�����ص��ن��وات ال���� 8 امل��ا���ص��ي��ة ، 
حيوياً  دوراً  لعب  من�صبه  خ��الل  فمن 
تواكب  التكافل  ل��دار  االأ�ص�ض  اإر�صاء  يف 
و�صاهم   ، العمالء  احتياجات وتطلعات 
دفع عجلة  القوية يف  بحنكته وخربته 
منو ال�صركة واحلفاظ على مكانتها يف 

طليعة قطاع التاأمني  يف الدولة .
التكافل  دار  اإدارة  جم��ل�����ض  واأع�������رب 
 « ر  اأ.  ���ص��ري��ن��ي��ف��ا���ص��ان   « ت��ع��ي��ني  ع����ن  

التكافل  دار  ل�صركة  تنفيذي  ك��م��دي��ر 
 « يتمتع  اإذ   ، الها�صمي  ل�صالح  خ��ل��ف��اً 
 32 ع��ن  تزيد  بخربة   « �صرينيفا�صان 
عاماً يف قطاع  التاأمني واإعادة التاأمني 
ما  منها   ، واملطالبات  االكتتاب  واإدارة 
اإدارية  24 عاماً يف منا�صب  يزيد عن 
عليا يف منطقة ال�صرق ، م�صريين اىل 
الهند  يف  العملية  ح��ي��ات��ه  م�����ص��رية  اأن 
طور  والبحرين  ودب��ي  عمان  و�صلطنة 
لديه معرفة �صاملة ومتعمقة ملتطلبات 
عمليات  يف  االأو�����ص����ط  ال�������ص���رق  ����ص���وق 
انه طور  التاأمني. كما  واإع��ادة  التاأمني 
وح��اف��ظ ع��ل��ى ع��الق��ة ج��دي��رة بالثقة 
والو�صطاء  ال��ت��اأم��ني  معيدي  ك��ب��ار  م��ع 
العادة  حافل  �صجل  لديه  و  والعمالء 
الربحية؛  وحت�صني  ال�����ص��رك��ات  هيكلة 
تعيني  ع��ن  االدارة  جمل�ض  اأع��ل��ن  ك��م��ا 

•• دبي-الفجر: 

للم�صت�صارين  االإم���ارات  جمعية  اأعلنت 
وامل��درب��ني االإداري����ني ع��ن اإط���الق نظام 
م�صتوى  على  امل��درب��ني  العتماد  موحد 
الدولة وذلك يف اإطار جهودها احلثيثة 
التدريبية  العملية  ب��ج��ودة  ل��الرت��ق��اء 
وحت����ق����ي����ق خم����رج����ات����ه����ا م������ن خ����الل 
التخ�ص�صية  باملعارف  امل��درب��ني  تزويد 
واخلربات املتقدمة، وامل�صاهمة يف �صقل 
باإي�صال  ك��ف��اءت��ه��م  وت��ع��زي��ز  م��ه��ارات��ه��م 
ويهدف  التعلم.  عملية  واإدارة  املعلومة 
الكفاءات  اأم��ام  املجال  فتح  اإىل  النظام 
التدريب،  مهنة  يف  للدخول  الوطنية 
باملعايري  اال�صرت�صاد  خ��الل  من  وذل��ك 
املعتمدة يف عملية تطوير كفاءة املدربني 

النظام  ال��دول��ة. وق��د ج��رى تطوير  يف 
املعايري  الأعلى  وفقاً  معايريه  وحتديد 
امل��ه��ن��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة وال���ت���ي ت��ت��ن��ا���ص��ب مع 
االإم���ارات،  دول��ة  واحتياجات  متطلبات 
ومن ثم و�صعها يف اإطار مب�صط لي�صهل 
تقييم  يف  ب��ه��ا  اال���ص��ت��ع��ان��ة  اأو  تطبيقها 
وتطوير املدربني االإداريني يف املوؤ�ص�صات 

اخلا�صة اأو العامة يف الدولة.
وق����ال ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ب��ن �صباع 
جمعية  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  امل�����ري، 
االإم���������ارات ل��ل��م�����ص��ت�����ص��اري��ن وامل���درب���ني 
“عملية التدريب من املهن  االإداري��ني: 
يف  اأ�صا�صي  ب��دور  تقوم  التي  االأ�صا�صية 
نقل املعرفة وتطوير اخلربات واملهارات 
والقدرات املختلفة، وياأتي النظام كجزء 
وتعزيز  باملهنة  ل��الرت��ق��اء  جهودنا  م��ن 

العملية  خم����رج����ات  يف  م�����ص��اه��م��ت��ه��ا 
اإيجاد  يف  دوره����ا  وت��ف��ع��ي��ل  التعليمية، 
اأج��ي��ال ج��دي��دة م��ن ال��ك��ف��اءات، بحيث 
التطورات  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  ق����ادرة  ت��ك��ون 
التي ت�صهدها خمتلف القطاعات. فهذا 
يف  تخ�ص�صية  منظومة  �صيوفر  النظام 
على  تقوم  املتعددة  التدريبية  املجاالت 
اأعلى املعايري العاملية من �صاأنها امل�صاهمة 
يف تطوير جودة املحتوى وت�صمن كفاءة 
واإدارة  امل��ع��ل��وم��ة  اإي�����ص��ال  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذ، 
النظام  هذا  و�صيطبق  التعلم.«   عملية 
االإم����ارات  جمعية  اأع�����ص��اء  جميع  ع��ل��ى 
ل��ل��م�����ص��ت�����ص��اري��ن وامل����درب����ني االإداري�������ني 
التدريب  مهنة  مم��ار���ص��ة  يف  ال��راغ��ب��ني 
لتقييم  ي�������ص���ع���ون  وال�����ذي�����ن  االإداري 
ب��غ��ر���ض �صمان  ق��درات��ه��م وت��ط��وي��ره��ا 

يكون  اأن  يتعني  حيث  التدريب،  ج��ودة 
لديهم ع�صوية اجلمعية وفق ال�صروط 
واملعايري التي حددها نظامها االأ�صا�صي، 
وامل�صاركة يف دورة تدريب املدربني التي 
املوؤ�ص�صات  من  اأي  اأو  اجلمعية  تعقدها 
اأي�صاً  يتعني  كما  املعتمدة.  التدريبية 
ت��ع��ب��ئ��ة ط��ل��ب االع��ت��م��اد وت��ق��دمي��ه اإىل 
اإدارة اجلمعية مرفقاً بجميع ال�صهادات 
وكافة االأوراق الثبوتية ح�صب النموذج 

املعتمد لديها.
كما يتعني عليهم اأي�صاً اجتياز االختبار 
امل���ع���ريف، واحل�����ص��ور مل��ق��ر اجل��م��ع��ي��ة يف 
االعتماد  جل��ن��ة  ملقابلة  امل��ح��دد  امل��وع��د 
اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  ب��ق��رار  امل�صكلة 
والتي  للجنة،  تقدميي  وتقدمي عر�ض 
�صتقوم بدورها يف اإ�صدار قرارها خالل 

يومي عمل. و�صيتم وفق النظام ت�صنيف 
املدربني املعتمدين ح�صب درجة التقييم 
3 م�صتويات وه��ي: مدرب  وذل��ك وف��ق 
معتمد،  ت���دري���ب  واخ�����ص��ائ��ي  م��ع��ت��م��د، 
و�صيح�صل  معتمد.  تدريب  وا�صت�صاري 
العديد  ع���ل���ى  امل���ع���ت���م���دون  امل�����درب�����ون 
م���ن امل���زاي���ا، مب���ا ف��ي��ه��ا االن�����ص��م��ام اإىل 
املعتمدين  للمدربني  امل��وح��دة  القائمة 
اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال��دول��ة،  م�صتوى  على 
للمدرب  الذاتية  ال�صرية  ملخ�ض  ن�صر 
على  يقدمها  التي  التدريب  وجم��االت 
املوقع االلكرتوين للجمعية اإىل جانب 
لدعم  اجلمعية  خدمات  من  اال�صتفادة 
املدربني املعتمدين يف ت�صويق براجمهم 
ل��دى اجل��ه��ات احلكومية واخل��ا���ص��ة يف 

الدولة.

لل�صر ملجل�ض  اأميناً  حمد حممد �صرف 
من  واح����داً  ���ص��رف  حمد  وي��ع��د  االإدارة 
ب��� )دار  ال��ت��ي عملت  امل��واط��ن��ة  ال���ك���وادر 
خاللها  واث��ب��ت  �صنوات  منذ  التكافل( 
ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة يف م��ه��ام ت��ول��ي��ه مهامه 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة مم���ا دف���ع جم��ل�����ض االدارة 

لتعيينه اأميناً لل�صر.  
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���ص��ال��ح ال��ه��ا���ص��م��ي : 
فريق  مع  بالعمل  كثرياً  ت�صرفت  »لقد 
الكفاءات  م��ن  نخبة  ي�صم  ا�صتثنائي 
واخلربات املتميزة على مدى ال�صنوات 
امل��ا���ص��ي��ة حم��ق��ق��ني م���ع���اً ال��ك��ث��ري من 
الأع�صاء  ال�صكر  م��وج��ه��اً   ، االإجن�����ازات 
التكافل  دار  وع��م��الء  االإدارة  جمل�ض 
وف��ري��ق ال��ع��م��ل ع��ل��ى دع��م��ه��م ع��ل��ى مر 
ال�صنوات املا�صية ، متمنياً لدار التكافل 

املزيد من النجاح م�صتقباًل .
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املال والأعمال

اإر�ساء عقد املرحلتني 5 و6 من م�سروع الطرق 
املوؤدية لـ»اإك�سبو«  بتكلفة 630 مليون درهم 

•• دبي -وام:

اأر�صت هيئة الطرق واملوا�صالت بدبي عقدي املرحلتني االأخريتني اخلام�صة 
اإك�صبو بتكلفة  وال�صاد�صة من م�صروع تطوير �صبكة الطرق املوؤدية ملعر�ض 

اجمالية قدرها 630 مليون درهم.
وتت�صمن تر�صية العقدين تطوير �صارع جبل علي لهباب وتطوير تقاطع 
�صارع االإمارات مع �صارع جبل علي لهباب وذلك ل�صمان ان�صيابية احلركة 

املرورية التي تخدم زوار املعر�ض وخدمة امل�صاريع امل�صتقبلية يف املنطقة.
هيئة  يف  املديرين  جمل�ض  ورئي�ض  العام  املدير  الطاير  مطر  �صعادة  واأك��د 
الطرق واملوا�صالت اأن م�صروع تطوير �صبكة الطرق املوؤدية ملعر�ض اإك�صبو 
يعد اأحد اأ�صخم م�صاريع الطرق التي تنفذها الهيئة حالياً لتلبية متطلبات 
ل�صخامة  اأن��ه  اإىل  م�صريا   ..  2020 اإك�صبو  ملعر�ض  دبي  اإم��ارة  ا�صت�صافة 
االأع��م��ال يف  م��راح��ل الإجن���از جميع  �صت  اإىل  تق�صيمه  ج��رى  فقد  امل�صروع 
الفرتة الزمنية املحددة وقبل فرتة كافية من افتتاح معر�ض اإك�صبو حيث 

مت يف الفرتة املا�صية تر�صية عقد اأربعة مراحل من امل�صروع .
معر�ض  ملوقع  امل��وؤدي��ة  ال��ط��رق  م�صروع  م��ن  اخلام�صة  املرحلة  اأن  واأو���ص��ح 
قرابة  ب��ط��ول  وط���رق  كيلومرت   2.6 ب��ط��ول  ج�صور  تنفيذ  ت�صمل  اإك�صبو 
�صارع جبل علي لهباب  زي��ادة عدد م�صارات  �صيتم  ثالثة كيلومرتات حيث 
مع  كيلومرتات  ثالثة  بطول  اجت��اه  ك��ل  يف  م�صارات  �صتة  اإىل  ثالثة  م��ن 
منوها   .. احلالية  للطرق  امل��روري  الو�صع  لتح�صني  خدمية  طرق  اإ�صافة 
اأنه �صيتم رفع �صارع جبل علي لهباب عند تقاطعه مع �صارع االأ�صايل  اإىل 
بج�صر طوله 800 مرت و�صعة �صتة م�صارات يف كل اجتاه كما �صيتم ان�صاء 
بطول  اخل��دم��ات  بطريق  لهباب  علي  جبل  ���ص��ارع  لربط  اأخ��ري��ن  ج�صرين 

واحد كيلومرت لتوفري حركة ان�صيابية من واإىل موقع معر�ض اإك�صبو.
االأ�صايل من خالل  �صارع  املرحلة تطوير  �صيتم خالل هذه  اأن��ه  اإىل  ون��وه 
تنفيذ تقاطع �صطحي حمكوم باإ�صارة �صوئية عند تقاطع �صارع جبل علي 
لهباب مع �صارع االأ�صايل لتوفري حركة الدخول واخلروج من �صارع جبل 

علي لهباب اإىل منطقة جبل علي ال�صناعية واملنطقة احلرة جلبل علي.
املرحلة  اأن  الهيئة  يف  املديرين  جمل�ض  ورئي�ض  العام  املدير  �صعادة  وذك��ر 
ت�صمل  اإك�صبو  معر�ض  ملوقع  املوؤدية  الطرق  تطوير  م�صروع  من  ال�صاد�صة 
ت��ن��ف��ي��ذ ج�����ص��ور ب��ط��ول ك��ي��ل��و و400 م���رت وط����رق ب��ط��ول ق���راب���ة ثمانية 
كيلومرتات حيث �صيتم زيادة عدد م�صارات �صارع جبل علي لهباب من اأربعة 
و�صيتم  كيلومرتات  ثالثة  بطول  اجت��اه  كل  يف  م�صارات  �صتة  اإىل  م�صارات 

تطوير �صارع االأمارات بطول قرابة خم�صة كيلومرتات.
القائم حالياً على تقاطع �صارع  ال��دوار  وق��ال �صيتم يف هذه املرحلة حتول 
االإمارات مع �صارع جبل علي لهباب اإىل تقاطع ج�صر يوفر حركة مرورية 
حرة يف جميع االجتاهات وذلك من خالل رفع �صارع جبل علي لهباب بج�صر 
ب�صعة اأربعة م�صارات يف كل اجتاه وتنفيذ طرق خدمية على اجلانبني ب�صعة 
توؤمن  التي  والو�صالت  االلتفاف  حركات  توفري  مع  منها  لكل  م�صارين 
ان�صيابية احلركة املرورية من �صارع االإمارات باجتاه اأبوظبي والعك�ض ومن 
�صارع جبل علي لهباب باجتاه �صارع ال�صيخ زايد بن حمدان اآل نهيان اإ�صافة 
اإىل ت�صهيل احلركة املرورية القادمة من جبل علي لهباب �صماال اإىل �صارع 
االإمارات باجتاه دبي ومن �صارع جبل علي لهباب جنوباً اإىل �صارع االإمارات 

باجتاه اأبوظبي.

�سركة عاملية وحملية ت�سارك يف جائزة   49
العقارات الدولية اخلمي�ص املقبل بدبي

•• دبي -وام:

اأع��ل��ن��ت دائ���رة االأرا����ص���ي واالأم����الك يف دب��ي ان ال����دورة االأوىل م��ن جائزة 
املقبل  اخلمي�ض  اخلتامي  حفلها  ينظم  التي   2018 الدولية  ال��ع��ق��ارات 
تلقت تر�صيحات من 49 �صركة على خمتلف فئات اجلائزة منها 41 �صركة 

حملية.
وقال �صعادة �صلطان بطي بن جمرن مدير عام دائرة االأرا�صي واالأمالك 
يف دبي ان اجلائزة ثمرة لعالقة ال�صراكة مع جوائز العقارات الدولية الفتا 
اإىل اأن هذا الربنامج العاملي يحظى ب�صهرة وا�صعة بني كافة االأطراف ذات 
ال�صلة بالقطاع معتربا اأن اإن�صاء فرع متخ�ص�ض للجائزة يف دبي يحمل ا�صم 
جائزة العقارات الدولية دبي �صيزيد قطاعنا العقاري تاألقا بعد اأن نال اأكرب 

اجلوائز من املوؤ�ص�صات العاملية املرموقة.
من جهتها قالت ماجدة علي را�صد املديرة التنفيذية لقطاع ت�صجيع واإدارة 
االإ�صتثمار العقاري يف “اأرا�صي دبي” اإن من اأهم االأهداف التي نتطلع اإىل 
حتقيقها من وراء �صراكتنا مع جائزة العقارات الدولية دعم املطورين يف 
الدخول يف جوائز عاملية ودولية الإظهار م�صاريع دبي املتفردة للعامل حيث 
املنطقة  م�صتوى  على  العقاري  لقطاعنا  للرتويج  و�صيلة  ذل��ك  يف  ارتاأينا 
املزيد  دبي  اإك�صاب عقارات  نتائج هذه اجلهود من خالل  والعامل و�صرنى 
من  عالية  بدرجة  تتمتع  اجل��وائ��ز  ه��ذه  واأن  ال�صيما  العاملية  ال�صهرة  من 
التنفيذي  الرئي�ض  �صيلد  �صتيوارت  قال  وامل�صداقية. من جانبه  ال�صفافية 
ل�جوائز العقارات الدولية: “ي�صعدنا التعاون مع دائرة االأرا�صي واالأمالك 
يف دبي وم�صاهدة العدد الكبري من امل�صاركات التي تلقيناها.. ومع اأن هذه 
اإال  دبي  يف  العقارات  لقطاع  امل�صتقلة  اجلوائز  هذه  من  االأوىل  ال�صنة  هي 
اأننا نتوقع لها منوا �صريعا .. ومن خالل الرتكيز على دبي و�صوقها القوي 
الفر�ض متاحة  �صتكون  املنطقة حيث  الفائزين من  املزيد من  روؤية  ناأمل 
الفوز  وحتقيق  للم�صابقة  ال��دويل  امل�صتوى  على  املناف�صة  خلو�ض  اأمامهم 

الذي يتطلعون اإليه«.

لالطالع على اأف�سل احللول اخل�سراء واأحدث التقنيات يف قطاعات املياه والطاقة والبيئة 

هيئة كهرباء ومياه دبي تدعو اجلمهور للم�ساركة 
يف فعاليات »ويتيك�ص 2018« من 23 اإىل 25 اأكتوبر اجلاري

•• دبي-الفجر: 

دعا �صعادة �صعيد حممد الطاير، الع�صو 
املنتدب الرئي�ض التنفيذي لهيئة كهرباء 
وم��ي��اه دب����ي، رئ��ي�����ض وم��وؤ���ص�����ض معر�ض 
والبيئة  وال���ط���اق���ة  امل���ي���اه  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املواطنني  م���ن  اجل��م��ه��ور  »وي��ت��ي��ك�����ض«، 
امل�������ص���ارك���ة يف  اإىل  وامل��ق��ي��م��ني وال��������زوار 
املعر�ض  م��ن   20 ال����  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات 
»ويتيك�ض  املنطقة  يف  نوعه  م��ن  االأك���رب 
مظلة  حت����ت  ي����ق����ام  ال�������ذي   ،»2018
االأخ�صر  االأ�صبوع  ال��دورة اخلام�صة من 
بتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة 
ال��وزراء حاكم دبي، رعاه  رئي�ض جمل�ض 
بن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  وب��رع��اي��ة  اهلل، 
وزير  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد 

املالية رئي�ض هيئة كهرباء ومياه دبي. 
2018« يف  »وي��ت��ي��ك�����ض  ف��ع��ال��ي��ات  ُت��ق��ام 
الفرتة من 23 اإىل 25 اأكتوبر 2018 
للموؤمترات  ال�������دويل  دب�����ي  م���رك���ز  يف 
وامل���ع���ار����ض، ع��ل��ى م�����ص��اح��ة ت��ق��در باأكرث 
من 78،000 مرت مربع يف مركز دبي 
الدويل للموؤمترات واملعار�ض، مب�صاركة 
دولة،   52 م��ن  ع��ار���ص��اً   2،000 ن��ح��و 
اال�صتدامة«.  ط��ل��ي��ع��ة  »يف  ���ص��ع��ار  حت���ت 
ال����دورة الثالثة  وي��ت��زام��ن امل��ع��ر���ض م��ع 
ال�صم�صية«،  للطاقة  دب��ي  »معر�ض  م��ن 
العاملية  »القمة  م��ن  اخلام�صة  وال���دورة 
لالقت�صاد االأخ�صر«، التي ت�صهد م�صاركة 
نخبة من كبار اخلرباء واملتحدثني من 
جميع اأنحاء العامل يف خمتلف جماالت 
الذكية  وامل�������دن  االأخ�������ص���ر  االق���ت�������ص���اد 

واالبتكار والتنمية امل�صتدامة.
الطاير:  ���ص��ع��ي��د حم��م��د  ���ص��ع��ادة  وق����ال 
كل  »ويتيك�ض«  معر�ض  الهيئة  “تنظم 
�صاحب  �صيدي  روؤي��ة  مع  ان�صجاماً  ع��ام 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
ال����دول����ة رئي�ض  ن���ائ���ب رئ��ي�����ض  م���ك���ت���وم، 
جمل�ض ال����وزراء ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل، 
والتنمية  االأخ�������ص���ر  ال���ت���ح���ول  ب���دع���م 
امل�������ص���ت���دام���ة ال�����ص��ام��ل��ة يف دب�����ي ودول�����ة 
االإمارات العربية املتحدة. ونحر�ض من 
اإ�صراك  خ��الل ه��ذا احل��دث الكبري على 
اال�صتدامة،  ث��ق��اف��ة  ن�����ص��ر  يف  اجل��م��ه��ور 

واملحافظة على البيئة وحماية مواردها 
اخل�صراء،  التقنيات  وتبني  الطبيعية، 
النظيفة.  الطاقة  على  االعتماد  وزي��ادة 
 2018 وي��ت��ي��ك�����ض  م���ع���ر����ض  وي���ر����ص���خ 
الرائدة  االإم�������ارات  ودول�����ة  دب���ي  م��ك��ان��ة 
االأخ�صر  االقت�صاد  خ��ارط��ة  على  عاملياً 
معر�صاً  باعتباره  امل�صتدامة،  والتنمية 

يف  ومتكاماًل  و�صاماًل  متخ�ص�صاً  عاملياً 
واملتجددة،  التقليدية  الطاقة  جم��االت 
واملياه، واال�صتدامة، والتقنيات والتنمية 
اخل�����ص��راء وغ��ريه��ا م��ن ال��ق�����ص��اي��ا ذات 
ال�صلة. وقد جنح املعر�ض منذ اإطالقه 
تر�صيخ  ال���زم���ان يف  م���ن  ع��ق��دي��ن  م��ن��ذ 
املعار�ض  اأك�����رب  ب���ني  ال��ع��امل��ي��ة  م��ك��ان��ت��ه 

ونتوقع  امل��ج��االت،  ه��ذه  يف  املتخ�ص�صة 
الدورة  خ��الل  للجمهور  كبرياً  ح�صوراً 
ال���� 20 م��ن امل��ع��ر���ض ه���ذا ال���ع���ام، وهي 
املعر�ض،  ت��ن��ظ��ي��م  ت���اري���خ  يف  االأ����ص���خ���م 
ال ���ص��ي��م��ا ب���ع���د ال���ن���ج���اح ال���ك���ب���ري ال����ذي 
على  املا�صية  دورت���ه  يف  امل��ع��ر���ض  حققه 
م�صتوى اجلمهور اأو الرعاة والعار�صني 

العامل.«  اأن��ح��اء  م��ن جميع  وامل�����ص��ارك��ني 
واأ�صاف: “ن�صعى من خالل هذا احلدث 
ال��وط��ن��ي��ة والعاملية  ال��ه��ام رف���د اجل��ه��ود 
يف جم����ال اال����ص���ت���دام���ة، ودع�����م اأه�����داف 
اأعلنتها  التي   17 ال�  امل�صتدامة  التنمية 
وحتقيق   ،2030 ل��ع��ام  امل��ت��ح��دة  االأمم 
 ،2071 االإم����ارات  مئوية  م�صتهدفات 
لروؤية  ال��وط��ن��ي��ة  االأج����ن����دة  واأه��������داف 
واالإ�صهام يف حتقيق  2021؛  االإم��ارات 
النظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  دب����ي  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
2050 جلعل دبي مركزاً عاملياً للطاقة 
النظيفة واالقت�صاد االأخ�صر، من خالل 
توفري %7 من اإجمايل الطاقة يف دبي 
بحلول  النظيفة  ال��ط��اق��ة  م�����ص��ادر  م��ن 
 ،2030 ب���ح���ل���ول  و25%   ،2020
اإ�صافة   ،2050 ع���ام  ب��ح��ل��ول  و75% 
الطلب  الإدارة  دب���ي  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اإىل 
خلف�ض   2030 وامل���ي���اه  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى 
 ٪30 بن�صبة  وامل��ي��اه  الطاقة  ا�صتهالك 

بحلول عام 2030.«
ي�صكل  امل��ع��ر���ض  اأن  اإىل  ال��ط��اي��ر  واأ����ص���ار 
واملوؤ�ص�صات  ل��ل�����ص��رك��ات  م��ه��م��ة  م��ن�����ص��ة 
والطاقة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع��ات  يف  العاملة 
والنفط  وال���ب���ي���ئ���ة  وامل�����ي�����اه  امل����ت����ج����ددة 
لتقنياتها  ل��ل��رتوي��ج  وغ���ريه���ا،  وال���غ���از 
ومنتجاتها  وح��ل��ول��ه��ا  وم�����ص��روع��ات��ه��ا 
القرار  باأ�صحاب  واالل��ت��ق��اء  اخل�����ص��راء، 
من  واملهتمني  وامل�صرتين  وامل�صتثمرين 
ال��ع��امل، وال��ت��ع��رف على  اأن��ح��اء  خمتلف 
اأبرز م�صاريع الطاقة املتجددة والنظيفة 
اإىل  �صعادته  والعامل.  ولفت  املنطقة  يف 
دبي  »م��ع��ر���ض  م��ن  الثالثة  الن�صخة  اأن 
مع  بالتزامن  ُت��ق��ام  ال�صم�صية«  للطاقة 
امل��ع��ر���ض ويف امل��وق��ع ذات����ه، ومت��ت��د على 
م�صاحة اإجمالية تقدر بنحو 14،000 
م��رت م��رب��ع. وي��ع��د ه��ذا احل���دث االأكرب 
املنطقة،  ال�صم�صية يف  الطاقة  يف جمال 
للقطاعني  مثالية  من�صة  ي�صكل  وه��و 
ال�صفقات  ل��ع��ق��د  واخل���ا����ض  احل��ك��وم��ي 
اأحدث  على  واالط��الع  ال�صراكات،  وبناء 
ال�صم�صية،  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف  التقنيات 
وامل�������ص���اري���ع احل���ال���ي���ة وامل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف 
احتياجات  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف  امل��ن��ط��ق��ة، 
ال�صوق، وفر�ض امل�صاركة يف اأبرز م�صاريع 

وبرامج الطاقة ال�صم�صية. 

يف خطوة تهدف اإىل دعم الأعمال يف منطقة الإمارات ال�سمالية 

�سركة جرانت ثورنتون تفتتح مكتبها اجلديد يف ال�سارقة

كهرباء ال�سارقة تفوز بجائزة يف جمال التميز بامل�سوؤولية املجتمعية على امل�ستوى العربي

•• دبي-الفجر:

يف خ��ط��وة رام��ي��ة اإىل دع��م االأع��م��ال يف 
افتتحت  ال�صمالية،  االإم����ارات  منطقة 
جرانت ثورنتون اأحد ال�صركات العاملية 

االأعمال  ا�صت�صارات  جم��ال  يف  ال��رائ��دة 
ويقدم  ال�����ص��ارق��ة،  يف  اجل��دي��د  مكتبها 
متكاملة  خ���دم���ات  جم��م��وع��ة  امل��ك��ت��ب 
ال���ت���دق���ي���ق واال����ص���ت�������ص���ارات  يف جم�����ال 
وامل��ت��ط��ل��ب��ات ال�����ص��ري��ب��ي��ة، ب��ه��دف دعم 

•• ال�شارقة -وام: 

ال�صارقة جائزة  نالت هيئة كهرباء ومياه 
االجتماعية  امل�صوؤولية  جم��ال  يف  التميز 
م�صتوى  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات 
العربية  امل��ن��ظ��م��ة  م���ن  ال��ع��رب��ي  ال���وط���ن 
جلهود  تقديرا  االجتماعية  للم�صوؤولية 
الهيئة الرائدة يف دعم وتنظيم الفعاليات 
التنمية  مم��ار���ص��ات  وت��ط��ب��ي��ق  املجتمعية 
والنهو�ض باملجتمع و خطواتها االيجابية 
للحد من االنبعاثات الكربونية وتعاونها 
مع �صركة “ بيئة “ النتاج 30 ميجا وات 
اإىل طاقة كهربائية  النفايات  من حتويل 
مبتكرة  م�����ص��روع��ات  تنفيذها  ج��ان��ب  اىل 
وتر�صيد  ال���ط���اق���ة  ك����ف����اءة  جم������االت  يف 

اال�صتهالك.
واأع����رب ���ص��ع��ادة ال��دك��ت��ور امل��ه��ن��د���ض را�صد 
ال�صارقة  الليم رئي�ض هيئة كهرباء ومياه 
هذه  على  بح�صولها  الهيئة  اع��ت��زاز  ع��ن 

الهيئة  ف���وز  اأن  اإىل  م�����ص��رياً   .. اجل���ائ���زة 
بجائزة امل�صوؤولية االجتماعية من املنظمة 
يعرب  االجتماعية  للم�صوؤولية  العربية 
الهيئة  ت�صعى  ال����ذي  ال��ت��ط��ور  م���دى  ع��ن 
لتحقيقه يف جمال خدمة املجتمع بجميع 
ف��ئ��ات��ه و���ص��رائ��ح��ه ك��م��ا يعك�ض االجن����ازات 
التي حققتها الهيئة والتقدم الذي ت�صهده 
يف جماالت عملها املختلفة مبا يحقق ثقة 

امل�صرتكني.
مظلة  تو�صيع  اإىل  ت�صعى  الهيئة  اأن  واأك��د 
م�����ص��وؤول��ي��ت��ه��ا االج���ت���م���اع���ي���ة م����ن خالل 
ت�صجيع املوظفني وحثهم على امل�صاهمة يف 
تنمية  ت�صتهدف  التي  واملبادرات  امل�صاريع 
واالأفكار  االق���رتاح���ات  وت��ق��دمي  املجتمع 
التي ت�صاهم يف التطوير وخدمة املجتمع 
وت�صجيع املوظفني على االإبداع واالبتكار 
ومراعاة العوامل البيئية و لقيمة م�صافة 

لتحقيق اال�صتدامة.
اجلائزة  على  الهيئة  ح�صول  اأن  واأو���ص��ح 

اأجل  م��ن  االإم���ارة  يف  املحلية  ال�صركات 
ت��ع��زي��ز اأع��م��ال��ه��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���زي���د من 

النمو. 
النمو  ال��واع��دة  اخل��ط��وة  ه��ذه  وتعك�ض 
ثورنتون  جرانت  ت�صهده  ال��ذي  املطرد 
با�صتمرار  العاملية  ال�صركة  ت�صعى  حيث 
ا�صرتاتيجيتها  خالل  من  التقدم  نحو 
ع��ل��ى مواكبة  ال��ع��م��ل  م���ع  ال��ط��م��وح��ة 
املحتملة،  االق���ت�������ص���ادي���ة  ال���ت���ح���دي���ات 
الثالث  مكتبها  ال�����ص��رك��ة  اأط��ل��ق��ت  ل���ذا 
اأعمال  جت���رب���ة  ل��ت��وف��ري  ال�������ص���ارق���ة  يف 
ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا ل��ل��ع��م��الء يف ظل 
التدقيق  اإىل خدمات  املتزايدة  احلاجة 

واال�صت�صارات ال�صريبية. 
واأعرب ه�صام فاروق الرئي�ض التنفيذي 
االإم���ارات  ث��ورن��ت��ون يف  ل�صركة ج��ران��ت 
بافتتاح  ف��خ��ره  ع���ن  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�صارقة،  يف  لل�صركة  اجل��دي��د  ال��ف��رع 
الذي  امل��ح��ل��ي  ال��ت��و���ص��ع  ان  اإىل  م�����ص��رياً 
ت�صهده ال�صركة يعك�ض النمو واالزدهار 
50 عام يف دولة  ال���  لعملها على م��دار 
االإم��ارات العربية املتحدة، كما ياأتي يف 
اإط����ار احل��ر���ض ع��ل��ى ت��وف��ري اخلدمات 
العامة  لل�صركات  وامل��ت��م��ي��زة  املتكاملة 
احتياجاتها  ت��ل��ب��ي��ة  ب��ه��دف  واخل��ا���ص��ة 

والطلب املتزايد على هذه اخلدمات. 

ي�����ص��ه��م ب�����ص��ك��ل اي��ج��اب��ي يف ت��ن��م��ي��ة امل����وارد 
وفقا  املوؤ�ص�صي  االأداء  وتطوير  الب�صرية 
املطبقة  ال���ع���امل���ي���ة  امل���م���ار����ص���ات  الأف�������ص���ل 
اآليات برامج امل�صوؤولية  وت�صهم يف تطوير 
املجتمع  اأه����داف  ي��خ��دم  مب��ا  االجتماعية 
ويحقق تطلعاته وكذلك االرتقاء مبفهوم 
امل�صوؤولية االجتماعية اإىل م�صتوى املفهوم 

اال�صرتاتيجي.
واأ�صارت فاطمة الكاظم مهند�صة ال�صحة 
وال�صالمة والبيئة اأن الهيئة فازت باجلائزة 
نتيجة اخلدمات واملبادرات املجتمعية التي 
تقدمها وعلى وجه اخل�صو�ض مبادراتها 
يف جمال تعميق قيم الثقافة املجتمعية يف 
واملياه  للطاقة  االأمثل  اال�صتخدام  جمال 
وال��ت��وع��ي��ة ب��ال�����ص��ل��وك��ي��ات ال�����ص��ح��ي��ح��ة يف 
االنتماء  قيم  وغر�ض  اال�صتهالك  تر�صيد 
املجتمع  اأف����راد  ل��دى  واملناف�صة  وامل���ب���ادرة 
كافة  امل�صاركة يف  املوظفني على  وت�صجيع 
من  ع��دد  واإط����الق  املجتمعية  الفعاليات 

وقال ه�صام فاروق: “يَعد افتتاح املكتب 
م��ن خطط  ال�صارقة ج���زءاً  اجل��دي��د يف 
التو�صع لل�صركة حيث حققت منو و�صل 
ال�صنوات  خ���الل  اأ���ص��ع��اف  ث��الث��ة  اإىل 
امل�صتوى  نتيجة  وه��و  املا�صية،  اخلم�ض 
املهنية واخلربة واخلدمات  العايل من 
امل��ت��م��ي��زة ال���ت���ي ن��ق��دم��ه��ا ل��ل��ع��م��الء يف 
العمالء  يحتاج  حيث  ودب���ي،  اأب��وظ��ب��ي 
وفريق  حم���رتف���ني  م�����ص��ت�����ص��اري��ن  اإىل 
روؤي����ة مبتكرة لنقل  ل��دي��ه  م��ب��دع  ع��م��ل 
احلايل  الت�صغيل  من��وذج  م��ن  اأعمالهم 
ما  وه��و  اجل��دي��د،  الرقمي  التطور  اإىل 
نتوقع  ولذا  ثورنتون  به جرانت  تتميز 
ا���ص��ت��م��رار االزده�������ار ع��ل��ى ه����ذا النحو 

خالل ال�صنوات املقبلة«.
دولة  “تعترب  ف����اروق:  ه�����ص��ام  واأ����ص���اف 
العا�صمة  امل��ت��ح��دة   العربية  االإم�����ارات 
االأو�صط،  ال�صرق  ملنطقة  االقت�صادية 
الرئي�صية  االأ���ص��واق  اأه��م  تَعد  ول��ذا هي 
اأه��م��ي��ة بالغة  ل��ع��م��ل ال�����ص��رك��ة ومت��ث��ل 
ل��ت��ع��زي��ز من���و ج���ران���ت ث���ورن���ت���ون، كما 
نحر�ض على تلبية الطلب املتزايد على 
باجلودة  االلتزام  مع  املهنية  اخلدمات 
واملعايري العالية وتوفري فرق عمل من 

املحرتفني ل�صمان اأف�صل خدمة«. 
نا�صيف  اأجم������د  اأ�����ص����ار  ج���ه���ت���ه،  وم�����ن 

امل��ب��ادرات مثل “ اأن��ا مبدع “ و” اأح�صنت 
وغريها  بدرهمني”  يومهم  اأ���ص��ئ  “و” 
م���ن امل����ب����ادرات ال���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى تنمية 

وتطوير اخلدمات وامل�صاركة املجتمعية.
وت�صتهدف اجلائزة تكرمي �صخ�صيات من 

ال�صارقة،  مكتب  يف  الرئي�صي  ال�صريك 
اإىل ان افتتاح املكتب اجلديد يوؤكد على 
التزام ال�صركة بدعم االأعمال التجارية 
عملياتها  وت��و���ص��ي��ع  وت��ط��وي��ر  لتنمية 
االأ�صا�صية يف الداخل واخلارج، وخا�صة 
وال�صياحي  ال�صناعي  ال��ت��ط��ور  ظ��ل  يف 
البنية  وت��وف��ري  املنطقة  ت�صهده  ال���ذي 
ال���ت���ح���ت���ي���ة امل����ت����ط����ورة م�����ا ي����ع����زز منو 

االإمارة«. 
  واأ���ص��اف اأجم��د نا�صيف: “من خالل 
ت��و���ص��ي��ع ع��م��ل��ي��ات��ن��ا يف دول����ة االإم������ارات 
التزامنا  نعزز  فاإننا  املتحدة،  العربية 
لل�صركات  والتمكني  الدعم  من  باملزيد 
املحلية لت�صل اىل م�صتويات منو مبعدل 
م�صتدام. وانطالقاً من �صيا�صة �صريبة 
باأن  متفائلون  فنحن  امل�صافة،  القيمة 
نقدمها  زلنا  ما  التي  اخل��ربة  م�صتوى 
يف املنطقة �صتمكن ال�صركات من اإطالق 
اإم��ك��ان��ات��ه��ا وذل���ك خ��الل ه��ذا املنعطف 
يف  االقت�صادي  التغري  لتحقيق  احل��رج 
  “  : ف����اروق  ه�����ص��ام  واأخ��ت��ت��م  املنطقة” 
قدماً  امل�صي  على  على  ال�صركة  تعمل 
الفر�ض  من  اال�صتفادة  يف  واال�صتمرار 
ال��رق��م��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا االإم������ارات 
اإىل جانب دع��م ال��ق��ي��ادة االإم��ارات��ي��ة يف 

طموحها لبناء مدينة ذكية«. 

القطاعني العام واخلا�ض يف كل دولة من 
الدول االأع�صاء يف جامعة الدول العربية 
ق���ام���وا مب����ب����ادرات واإجن���������ازات يف جمال 
امل�����ص��وؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ���ص��اه��م��ت بدعم 

املجتمعات املحلية يف كافة املجاالت.
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املال والأعمال
يف تاأكيد جديد على مكانة اأبوظبي كعا�سمة ل�سناعة �سياحة الأعمال يف املنطقة

»اأدنيك« ت�ست�سيف طيفًا وا�سعًا من الفعاليات الإقليمية والدولية خالل اأكتوبر اجلاري
•• اأبوظبي-الفجر:

الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رك��ة  ت�صت�صيف 
 10 للمعار�ض )اأدن��ي��ك(، ما يزيد عن 
ودولية  اإقليمية  وم��وؤمت��رات  معار�ض 
اجلاري  اأك��ت��وب��ر  �صهر  خ��الل  مرموقة 
واأعلنت  والعني،  باأبوظبي  مراكزها  يف 
ا�صتعدادتها  ا���ص��ت��ك��م��ال  ع���ن  ال�����ص��رك��ة 
والعار�صني  ال�����زوار  اآالف  ال���ص��ت��ق��ب��ال 
هذه  خ���الل  واملتخ�ص�صني  واخل����رباء 

الفعاليات.
الرئي�ض  الظاهري،  مطر  حميد  وق��ال 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ل�صركة  التنفيذي 
وجمموعة  )اأدن�������ي�������ك(  ل���ل���م���ع���ار����ض 
“تكت�صب  ل���ه���ا:  ال���ت���اب���ع���ة  ال�������ص���رك���ات 
ت�صت�صيفها  التي  اجل��دي��دة  الفعاليات 
ومدينة  اأبوظبي  العا�صمة  مراكزنا يف 
متزايدة،  ا�صرتاتيجية  اأهمية  ال��ع��ني، 
القطاعات  ح������ول  ت���ت���م���ح���ور  ك���ون���ه���ا 
وروؤية  خطة  حددتها  التي  الرئي�صية 
ويف   ،2030 االق��ت�����ص��ادي��ة  اأب���وظ���ب���ي 
ال�صحية  ال���رع���اي���ة  ق��ط��اع  م��ق��ّدم��ت��ه��ا 
وال��ث��ق��اف��ة واالأع����م����ال وال���رتف���ي���ه، مما 
التاأكيد  يعزز ثقتنا بدورها املرتقب يف 
ل�صناعة  كعا�صمة  االإم���ارة  مكانة  على 

�صياحة االأعمال يف املنطقة«. 
)اأدن��ي��ك( على  الظاهري حر�ض  واأك��د 
البنية التحتية لكافة  موا�صلة تطوير 
امل���راف���ق ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، وب����ذل اجلهود 
ل���ت���ع���زي���ز ر�����ص����ا امل���ت���ع���ام���ل���ني وجت������اوز 
الفعاليات  ملنظمي  وخا�صة  تطلعاتهم 
وال�����زوار ال��دول��ي��ني وامل��ح��ل��ي��ني، وذلك 
العاملية  املوا�صفات واملعايري  اأعلى  وفق 
احليوي  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  يف  املتخ�ص�صة 
ال�صركة  مكانة  تر�صيخ  يف  ي�صاهم  مما 
املحلي  ال�صعيد  الرائدة على  و�صمعتها 

واالإقليمي والدويل.
العمل  ب���ف���رق  ف���خ���ور  “اأنا  واأ�����ص����اف: 
تقودها  ال��ت��ي  ال�صركة  يف  املتخ�ص�صة 
ك��وك��ب��ة م���ن ال���ك���ف���اءات امل��واط��ن��ة التي 
عالية  وم��ه��ن��ي��ة  اح���رتاف���ي���ة  اأظ����ه����رت 
ل�صمان تنظيم الفعاليات املرتقبة وفق 
يف  وامل�صاهمة  ال��دول��ي��ة،  املعايري  اأع��ل��ى 
اإجناحها واإخراجها بال�صكل الذي يليق 

ب�صمعة ومكانة اإمارة اأبوظبي«.
مركز  ي�����ص��ت�����ص��ي��ف  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
جمموعة  للمعار�ض  الوطني  اأبوظبي 
ال�صهر  خ��الل  املتنوعة  الفعاليات  م��ن 
االأوىل من  ال�����دورة  اأب���رزه���ا،  اجل����اري 
للقوارب  ال�����دويل  اأب��وظ��ب��ي  »م��ع��ر���ض 
2018« املقام حتت رعاية �صمو ال�صيخ 
نهيان بن زايد اآل نهيان، رئي�ض جمل�ض 

اأم���ن���اء م��وؤ���ص�����ص��ة زاي����د ب��ن ���ص��ل��ط��ان اآل 
واالإن�صانية،  اخلريية  لالأعمال  نهيان 
الريا�صي،  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����ض  ورئ��ي�����ض 
اأكتوبر   20 اإىل   17 م��ن  ال��ف��رتة  يف 
اجل����اري يف )اأدن���ي���ك م��اري��ن��ا(، احلدث 
اأبوظبي  اإم�����ارة  ن��وع��ه يف  ال��ف��ري��د م��ن 
والذي تنظمه �صركة اأبوظبي الوطنية 
�صيجمع ما  )اأدن��ي��ك(، حيث  للمعار�ض 
ال�صيد  واأدوات  الفاخرة  اليخوت  بني 
باالإ�صافة اإىل اإلقاء ال�صوء على اأحدث 
املائية.  التوجهات يف جمال الريا�صات 
وا�صعة  م�����ص��ارك��ة  امل��ع��ر���ض  و���ص��ي�����ص��ه��د 
اأب����رز ال�����ص��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة واملحلية  م��ن 
ال���رائ���دة، مم��ا ي��وف��ر ل���ل���زوار املحليني 
وال����دول����ي����ني، ف���ر����ص���ة ال���ت���ع���رف على 
منو  وم�صرية  الغني  البحري  ال���رتاث 
وتطور قطاع املالحة البحرية و�صناعة 
اليخوت يف اإمارة اأبوظبي، ما ي�صهم يف 
االرتقاء مبكانة االإمارة وتعزيز القطاع 

ال�صياحي البحري فيها.
وحتت رعاية كرمية من �صاحب ال�صمو 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  ب��ن  ال�صيخ حممد 
ال��ق��ائ��د االأعلى  ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د 
)اأدنيك(  ت�صت�صيف  امل�صلحة،  للقوات 
ال�����ص��ه��ر اجل�����اري،  9 م���ن  8 و  خ����الل 
»جمل�ض  م��ن  الثانية  ال���دورة  فعاليات 
امل�صتقبل«،  الأج���ي���ال  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
حيث �صتت�صمن دورة هذا العام العديد 
من الفعاليات والربامج وور�ض العمل، 
بتجارب  الطلبة  فيها  ي�����ص��ارك  وال��ت��ي 
ت�صليط  اإىل  ت��ه��دف  وتفاعلية  ثقافية 
م�صتقبل  يف  ال�صباب  دور  على  ال�صوء 
البناء  يف  وم�������ص���اه���م���ات���ه���م  وط���ن���ه���م 

والتنمية والتطوير.
املتحدثني  م�����ن  ع�������دد  و�����ص����ي���������ص����ارك 
واخلرباء واملوؤ�ص�صات املحلية والدولية 
زايد  ب��ن  حممد  »جمل�ض  فعاليات  يف 
خم�صة  خ��الل  م��ن  امل�صتقبل«  الأج��ي��ال 
والتكنولوجيا  العلوم  ت�صمل،  جم��االت 
وال��ث��ق��اف��ة واالإع�����الم وال��ف��ن��ون وري���ادة 
اإىل  اإ�صافة  االأعمال والقيادة والتنمية 

الريا�صة واللياقة البدنية.
ويقام »املوؤمتر اخلام�ض للتاأهيل طويل 
املدى والرعاية املنزلية 2018« يف ال� 
12 من ال�صهر اجلاري مبركز اأبوظبي 
�صي�صلط  ح��ي��ث  ل��ل��م��ع��ار���ض،  ال��وط��ن��ي 
التاأهيل  اإع����ادة  ع��ل��ى خ��دم��ات  ال�����ص��وء 
وموؤ�صرات  اجلودة  وم�صفوفة  احلالية 
من  ع��دداً  كما يجمع  الرئي�صية،  االأداء 
من  والدوليني  االإقليميني  املتحدثني 
الطب  جم�����ال  يف  اخل�������ربات  خم��ت��ل��ف 
ال���ت���اأه���ي���ل���ي. وت���ع���ت���رب خ����دم����ات اإع������ادة 

ال���ت���اأه���ي���ل امل��ك��ث��ف��ة وال���ط���وي���ل���ة االأم����د 
والرعاية املنزلية جمااًل جديداً ن�صبياً 
يف جمال الطب يف منطقتنا واالإمارات 

العربية املتحدة.
ال�صاد�صة  ال���دورة  فعاليات  تنطلق  كما 
الفرن�صايز  وم����وؤمت����ر  »م���ع���ر����ض  م���ن 
غرفة  تنظمه  ال��ذي   ،»2018 العاملي 
الفرتة  اأب��وظ��ب��ي يف  و���ص��ن��اع��ة  جت����ارة 
اجل�����اري،  اأك���ت���وب���ر   18 اإىل   17 م���ن 
تناف�صية  ���ص��اح��ة  امل��ع��ر���ض  ي��ع��د  ح��ي��ث 
رئي�صية  ع��م��ل  واأداة  وق���وي���ة  ف��اع��ل��ة 
االأعمال،  ورواد  للم�صتثمرين  بالن�صبة 
التعرف  فر�صة  املعر�ض  زي���ارة  وتتيح 
ال�صركات  م���ن  وا���ص��ع��ة  جم��م��وع��ة  اإىل 
واخل������رباء امل��ح��ل��ي��ني وال���دول���ي���ني من 
خمتلف البلدان يف جميع اأنحاء العامل 

على مدى يومني.
رواد  ت�����ص��ج��ي��ع  اإىل  امل����وؤمت����ر  وي���ه���دف 
م�صاريع  لدخول  االإماراتيني  االأعمال 
الفران�صايز واال�صتفادة منها، واإىل ن�صر 
الوعي بهذا النظام بو�صفه اأداة لتطوير 
التجارية،  وامل�����ص��اري��ع  اال���ص��ت��ث��م��ارات 
باالإ�صافة اإىل توفري الفر�ض لتاأ�صي�ض 
م�صاريع ناجحة بني ال�صركات االأجنبية 
واأ�صحاب  االإم��ارات��ي��ني  االأع��م��ال  ورواد 
امل�����ص��اري��ع ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة، اإىل 
التجارب  اأف�صل  على  االط���الع  ج��ان��ب 
م�صاريع  الدولية يف جمال  واملمار�صات 

“الفران�صايز«.
وي����ق����ام »م�����وؤمت�����ر اأب����وظ����ب����ي ال������دويل 
 18 من  الفرتة  يف  النف�صية«  لل�صحة 
ويوفر  اجل���اري،  ال�صهر  من   20 حتى 
وتبادل  العالقات  لبناء  ثمينة  فر�صة 
املعرفة، والبحث، واالطالع على اأحدث 
التطورات، واأف�صل املمار�صات يف جمال 
برنامج  و�صيت�صمن  النف�صية.  ال�صحة 
املوؤمتر جمموعة وا�صعة من املوا�صيع، 
وتبادل  احللول  لدرا�صة  العمل  وور���ض 

ملن  احل���ي���اة  ن��وع��ي��ة  لتح�صني  االأف���ك���ار 
النف�صية،  ال�صحة  م�صاكل  من  يعانون 
و�صيجمع هذا احلدث الفريد املمار�صني 
واالأكادمييني  ال��ب��ارزي��ن  ال�����ص��ري��ري��ني 
وم��ق��دم��ي اخل��دم��ات وخ���رباء ال�صحة 
ال�صحة  ق�����ص��اي��ا  مل��ن��اق�����ص��ة  ال��ن��ف�����ص��ي��ة 
االإم����ارات  دول���ة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  النف�صية 

واملنطقة.
فعاليات  اأي�����ص��اً  ال�����ص��رك��ة  وت�صت�صيف 
 »2018 دي��ن��ت��ك�����ض  »ج���ل���ف  م���ع���ر����ض 
حيث  اأك����ت����وب����ر،   22 ح���ت���ى   20 م����ن 
االأعمال  ج��وان��ب  جميع  ع��ر���ض  �صيتم 
التجارية العاملية لالأ�صنان حتت �صقف 
واحد، و�صيجمع اأي�صاً بني التكنولوجيا 
االأكرث تقدماً واملعدات؛ لتوفري من�صة 
للموردين واملهنيني تتيح لهم التوا�صل 
يعد  ما  وهو  القيمة،  اخل��ربات  وتبادل 
فر�صة لهم للدخول يف اأ�صواق الرعاية 
للتجارة  الوا�صعة  اخلليجية  ال�صحية 
اأحدث  على  والتعرف  املعرفة،  وتبادل 
املتطورة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  االب���ت���ك���ارات، 
ل��ل��ب��ح��ث وال���ت���ط���وي���ر، ب���االإ����ص���اف���ة اإىل 
الطلبات  لتلبية  االأ�صنان  طب  تقنيات 
ال�صرق  يف  االأ����ص���ن���ان  ل��ع��ل��م  امل���ت���زاي���دة 

االأو�صط.
كما ينطلق معر�ض »جيمز كون ال�صرق 
 25 الفرتة من  2018« يف  االأو���ص��ط 
حدث  و���ص��ي��ح��ف��ل  اأك����ت����وب����ر،   27 اإىل 
االأو�صط  ال�صرق  يف  االأ���ص��خ��م  االأل��ع��اب 
بامل�صابقات احلية التي جتمع حمرتيف 
االأل������ع������اب وال����ي����وت����ي����وب، وال����ت����ج����ارب 
ا�صتثنائية  وجت���������ارب  ال���ت���ف���اع���ل���ي���ة، 
م��ع الع��ب��ني حم��رتف��ني على  للتناف�ض 
ال���زوار من  اأع��ل��ى اجل��وائ��ز. و�صيتمكن 
ال���ت���ع���ّرف ع��ل��ى اأح�����دث االجت����اه����ات يف 
ع��امل االأل��ع��اب وال��ربجم��ي��ات كوحدات 
التحكم، واأجهزة احلا�صوب ال�صخ�صية، 
واالأجهزة اجلّوالة، واملقتنيات، وال�صلع، 
املن�صقة،  ال���ع���م���ل  ور��������ض  خ�����الل  م����ن 
وجل�صات  ال���ه���اك���اث���ون،  واج���ت���م���اع���ات 
�صي�صم  ح��ي��ث  املتخ�ص�صة  امل��ط��وري��ن 
اأ�����ص����ه����ر حم�������رتيف االأل�������ع�������اب وجن�����وم 

اليوتيوب.
وت����ق����ام ف���ع���ال���ي���ات »امل���ع���ر����ض ال�����دويل 
اأبوظبي  وال�������ص���اع���ات  ل���ل���م���ج���وه���رات 
اأكتوبر   29 اإىل   25 م���ن   »2018
احلايل، ويعد معر�صاً فريداً من نوعه 
بعر�ض جمموعة متنوعة من  يخت�ض 
امل���ج���وه���رات وال�����ص��اع��ات ال���رائ���ع���ة من 
املعر�ض  ويهدف  العامل،  اأنحاء  جميع 
يف  امل�صتهلكني  كافة  اإىل  الو�صول  اإىل 
احتياجاتهم  جميع  وتغطية  املنطقة، 

يف هذا املجال.
»معر�ض  اأي�����ص��اً  ال�����ص��رك��ة  وت�صت�صيف 
مدى  على  يقام  ال��ذي   »2018 جن��اح 
اأك��ت��وب��ر اجلاري   31 اأي����ام م��ن  ث��الث��ة 
وح��ت��ى 2 ن��وف��م��رب امل��ق��ب��ل، ح��ي��ث يعد 
لطالب  خم�������ص�������ص���اً  �����ص����ام����اًل  ح����دث����اً 
واملعلمني،  واآب��ائ��ه��م  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة 
و�صيجمع املعر�ض حتت مظلته ممثلي 
وموؤ�ص�صات  اجل���ام���ع���ات  وم���������ص����وؤويل 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل م����ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء 
العامل، كما �صيمكن الطالب واملعلمني 
م���ن ف��ه��م االخ���ت���الف���ات ب���ني ع����دد من 
اجل��ام��ع��ات م��ن خ���الل احل�����ص��ول على 
م�����ص��ورة اخل�����رباء م���ن م���دي���ري قبول 
بالرد  ���ص��ي��ق��وم��ون  ال���ذي���ن  اجل���ام���ع���ات 
واكت�صاف  ال���ف���ور،  ع��ل��ى  االأ���ص��ئ��ل��ة  ع��ل��ى 
فر�ض  املنح الدرا�صية وفر�ض التمويل 
املقدمة  الدعم  وفئات  للطالب  املتاحة 
عن  ف�صاًل  احل��ك��وم��ي��ة،  املنظمات  م��ن 
توفريه الوقت من خالل جمع كربيات 
اجلامعات حتت �صقف واحد واحل�صول 

على م�صورة اخلرباء.
مركز  ي�صت�صيف  م��ّت�����ص��ل،  ���ص��ي��اق  ويف 
لل�صركة،  ال��ت��اب��ع  ل��ل��م��وؤمت��رات  ال��ع��ني 
الدولية  اجل��م��ع��ي��ة  »م���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات 
ملربي حدائق احليوان IZE« يف الفرتة 
اجل�����اري،  اأك���ت���وب���ر   18 اىل   13 م���ن 
منطقة  يف  م����رة  الأول  ي���ق���ام  وال������ذي 
ال�����ص��رق االأو����ص���ط، حيث ي��اأت��ي ذل��ك يف 
العني  التزام حديقة احليوان يف  اإط��ار 
واحلفاظ  الطبيعية  البيئة  بحماية 
من  وك��ج��زء  ال��ق��ادم��ة،  لالأجيال  عليها 
جتاه  وم�����ص��وؤول��ي��ت��ه��ا  التثقيفي  دوره����ا 
العديد  امل����وؤمت����ر  وي��ب��ح��ث  امل��ج��ت��م��ع. 
تقدمي  �صبل  بينها  م��ن  امل��وا���ص��ي��ع  م��ن 
الدعم حلدائق احليوان وحفظ التنوع 

البيولوجي والتعليم البيئي.  
�صركة  م���راك���ز  اأن  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 
)اأدنيك(  للمعار�ض  الوطنية  اأبوظبي 
العام  ا�صتقطبت يف  والعني  اأبوظبي  يف 
امل��ا���ص��ي اأك����رث م���ن م��ل��ي��وين زائ����ر من 
واإقليمية  حملية  فعالية   442 خالل 
لتعزيز  امل�صتمر  �صعيها  �صمن  وعاملية، 
الوجهات  ك���اإح���دى  )اأدن����ي����ك(  م��ك��ان��ة 
الرائدة على م�صتوى املنطقة يف جمال 
املتميزة  وق��درت��ه��ا  االأع����م����ال،  ���ص��ي��اح��ة 
واملوؤمترات  امل��ع��ار���ض  ا�صت�صافة  ع��ل��ى 
بنيتها  ح��ي��ث  م���ن  ���ص��ي��م��ا  ال  ال��ع��امل��ي��ة، 
الرائدة  ومرافقها  امل��ت��ط��ورة  التحتية 
واملجهزة وفقاً الأف�صل املعايري العاملية، 
ف�صاًل عن الت�صهيالت التنظيمية التي 

توفرها يف هذا االإطار.

»رواد« تعتمد 1.2 مليون درهم 
لتمويل م�ساريع جديدة 

•• ال�شارقة-وام: 

اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة الإدارة موؤ�ص�صة ال�صارقة لدعم امل�صاريع 
الريادية “رواد” مبلغ 1.2 مليون درهم لدعم ومتويل عدد من امل�صاريع 
لرواد االأعمال املواطنني يف االإمارة عرب برنامج التمويل املبا�صر اخلا�ض 
التمويل غري  “نظام  االإ�صالمي  ال�صارقة  اأو من خالل م�صرف  باملوؤ�ص�صة 

املبا�صر«.
جاء ذلك خالل اجتماع املوؤ�ص�صة الدوري الثالث ع�صر الذي عقد بعد اجتياز 

امل�صاريع لالإجراءات وال�صروط املعتمدة للح�صول على التمويل.
باأنواعها  للم�صاريع  املتبعة  التمويل  اآليات  تطوير  �صبل  اللجنة  ناق�صت  و 
املختلفة للو�صول اإىل اأفكار ومقرتحات جديدة لت�صهيل وتقليل االإجراءات 
وت�صريع ح�صول اأع�صاء املوؤ�ص�صة على التمويل املنا�صب مل�صاريعهم يف الوقت 

املالئم لهم.
و اأو�صت اللجنة بالتوا�صل مع امل�صارف املعنية لبحث اإعادة درا�صة متويل 
امل�صاريع املتعرثة يف حال حتقيقها اإيرادات منتظمة بناًء على عاملي الدخل 

املنتظم و�صمان موؤ�ص�صة “ رواد » .
و وجهت اللجنة بالتوا�صل اأي�صا مع جلنة ت�صوية الديون املتعرثة باإمارة 
ال�صارقة لبحث احلاالت املماثلة والوقوف على اأ�صباب تعرث �صاحب امل�صروع 

من اأجل اإيجاد الت�صويات الالزمة لهم.
و اطلعت اللجنة على قائمة م�صاريع االأع�صاء املنت�صبني لربنامج الع�صوية 
وعددهم 30 ع�صوا خالل الفرتة من مايو اإىل �صبتمرب من العام 2018 

.
و اأو�صح خالد بن بطي الهاجري رئي�ض اللجنة التنفيذية اأن خطة املوؤ�ص�صة 
التدريبية  ال��ربام��ج  تطوير  على  العمل  الرئي�ض  هدفها  اال�صرتاتيجية 
وبرامج بناء القدرات لرواد االأعمال واأع�صاء املوؤ�ص�صة بهدف الو�صول اإىل 
م�صاريعهم  تبني  يف  الراغبني  املواطنني  من  ممكن  ع��دد  اأك��رب  ا�صتقطاب 

اخلا�صة.
من جانبه ذكر �صعادة حمد املحمود مدير موؤ�ص�صة “رواد” خالل االجتماع 
اأن جناحات واإجنازات موؤ�ص�صة “رواد” خالل الفرتة املا�صية تندرج �صمن 
اإمارة  ازده���ار ري��ادة االأع��م��ال يف  اآل��ي��ات ت�صهم يف  جهودها الرامية الإي��ج��اد 
لرفد  عمل  فر�ض  وتوفري  واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  ودعم  ال�صارقة 

االقت�صاد الوطني.
املن�صوري و عبد اهلل  اللجنة رغدة ترمي و خليل  اأع�صاء  ح�صر االجتماع 
الطنيجي و حمد املحمود مدير موؤ�ص�صة “ رواد “ .. فيما ح�صر من االإدارة 
اآل علي  امل�صاريع و فاطمة  الدكتور خالد مقلد م�صت�صار تنمية  التنفيذية 
درا�صة  ق�صم  رئي�ض  ال�صرقاوي  وهيثم  امل�صاريع  ومتويل  دع��م  اإدارة  مدير 

وحتليل امل�صاريع.

خالل موؤمتر ت�سجيع التعاون يف النقل اجلوي

وفد اإقليم يونان ال�سيني يدعو اإىل البناء امل�سرتك لطريق حرير جوي بني الإمارات وال�سني
)يونيتوب ايرلينز( ال�سينية تبداأ ت�سيري رحالت بني كومنينغ ودبي قريبًا

•• دبي- الفجر:
تخطط ناقلة ال�صحن ال�صينية يونيتوب 
�صحن  رح��������الت  ل��ت�����ص��غ��ي��ل  اي����رالي����ن����ز 
ب���ني م��دي��ن��ة ك��ومن��ي��ن��غ ال�����ص��ي��ن��ي��ة ودبي 
با�صتخدام طائرة �صحن من طراز بوينغ 
فان،  ي��ان��غ  لل�صيد  وف��ق��اً  وذل���ك   ،747

نائب رئي�ض �صركة يونيتوب ايرالينز.
األ��ق��اه على  يانغ يف خطاب  ال�صيد  وق��ال 
على  للت�صجيع  م��وؤمت��ر  اأع��م��ال  ه��ام�����ض 
ال��ن��ق��ل اجل����وي، نظمه وفد  ال��ت��ع��اون يف 
اإقليم يونان ال�صيني يف فندق كيمبن�صكي 
مول االإم��ارات يف دبي: “تخطط �صركة 
تنمية  دع��م  وبهدف  ايرالينز،  يونيتوب 
ال��ط��ريان امل��دين وال��ت��ج��ارة ب��ني ال�صني 
اإىل  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم����ارات  ودول���ة 
طائرة  م��ن  ع��ل��ى  �صحن  رح��ل��ة  ت�صغيل 
اأ�صبوعياً  رح��الت   3 بواقع   747 بوينغ 
اآل مكتوم  بني كومينغ ودبي عرب مطار 

الدويل.«
الوقت  ال�����ص��ي��ن��ي��ة يف  ال��ن��اق��ل��ة  وت�����ص��غ��ل 
الراهن طائرات خم�ص�صة لل�صحن من 

طراز بوينغ 747 وايربا�ض 300.
وعرب ال�صيد جو بي�صون، رئي�ض عالقات 
االأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة واالت�����ص��ال لقطاع 
ال�صحن يف موؤ�ص�صة مطارات دبي، والذي 
ح�صر موؤمتر االإمارات العربية املتحدة 
لت�صجيع التعاون يف النقل اجلوي الذي 
والتنمية  االإ����ص���الح  ه��ي��ئ��ة  وف���د  ن��ظ��م��ه 
ال�صيني، عن  يونان  اإقليم  االإقليمية يف 
لهذه  التام  دب��ي  م��ط��ارات  موؤ�ص�صة  دع��م 

العمليات.
ال�صيد  ال�����ص��ي��ن��ي  ال���وف���د  رئ��ي�����ض  وق�����ال 
هيئة  رئي�ض  نائب  �صينغ،  ت�صانغ  زهانغ 
اإقليم  يف  االإقليمية  والتنمية  االإ���ص��الح 
ال���ع���ام الإدارة  ال�����ص��ي��ن��ي وامل���دي���ر  ي���ون���ان 
يونان:  اإقليم  املدين يف  الطريان  تنمية 
بينغ  جني  ت�صي  ال�صيني  الرئي�ض  “قام 
العربية  االإم��������ارات  دول�����ة  اإىل  ب���زي���ارة 

قادة  ق��رر  حيث  يوليو،  �صهر  يف  املتحدة 
العالقات  ت��ع��زي��ز  ب���االإج���م���اع  ال��ب��ل��دي��ن 
ا�صرتاتيجية  ���ص��راك��ة  مل�صتوى  الثنائية 
الرتويج  نعزز  اأن  نتوقع  ونحن  �صاملة. 
�صركات  ل��رح��الت  امل�����ص��رتك  الت�صويقي 
ال���ط���ريان، وال�����ص��وق ال�����ص��ي��اح��ي��ة، وعلى 
اجلوي،  ال�صحن  �صوق  اخل�صو�ض  وج��ه 
وذلك لكي ندفع عملية تنمية االقت�صاد 
والتجارة الثنائية، كما نتوقع الت�صجيع 
على تبادل املنتجات الزراعية اخل�صراء 
�صهل  خ�صائ�ض  حت��م��ل  ال��ت��ي  ال���وف���رية 
العربية  االإم����������ارات  دول������ة  م����ع  ي����ون����ان 

املتحدة،«
“كان لنا لقاء مع الكابن خالد  وق��ال: 
حميد اآل علي، مدير اإدارة النقل اجلوي 
يف ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ط��ريان امل����دين يف 
الذي  املتحدة،  العربية  االإم����ارات  دول��ة 

رحب باملزيد من الرحالت بني املطارات 
يف كل من دولة االإمارات العربية املتحدة 

واإقليم يونان،«
اجلانبني  ك���ال  اأن  “ اأع��ت��ق��د  واأ�����ص����اف: 
�صي�صاركان ب�صكل كامل يف بناء “احلزام 
والطريق”، وبناء طريق احلرير اجلوي، 
البيني،  واالت�������ص���ال  ال���رتاب���ط  وت��ع��زي��ز 
حيوية  وحتفيز  تكاملية،  ميزات  ولعب 
امل�صرتك،  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  ال���ت���ج���ارة، 
وكتابة ف�صل جديد من ف�صول التعاون 

البناء يف جمال النقل اجلوي،«
اأعمال  اإدارة  املرابط، مدير  وق��ال خليل 
ال���ط���ريان يف م��وؤ���ص�����ص��ة م���ط���ارات دبي: 
ال�صياحية  ال���ع���الق���ات  ت��ع��زي��ز  “ميثل 
والتجارية بني ال�صني ودبي ا�صرتاتيجية 
رئي�صية ملوؤ�ص�صة مطارات دبي، وي�صرفنا 
اجلديدة  باخلدمة  نرحب  اأن  وي�صعدنا 

ايرالينز من كومنينغ  يونيتوب  ل�صركة 
مطار  اإىل  ال�صينية  ي��ون��ان  مقاطعة  يف 
دب���ي وورل����د ���ص��ن��رتال اآل م��ك��ت��وم، الذي 
ي���ت���واج���د ب��ال��ف��ع��ل ���ص��م��ن اأف�������ص���ل 25 
مطاراً حول العامل جلهة حجم التجارة 
الدولية، ما يجعله مالئماً ب�صكل مثايل 
لهذه اخلدمة مبا يتمتع به من مرافق 
حديثة وات�صال خم�ص�ض يل�صقه مبيناء 

جبل علي«.
املقاطعة  ي����ون����ان  م���ق���اط���ع���ة  وت���ع���ت���رب 
ال�����ص��ي��اح��ي��ة وال���زراع���ي���ة ال��رئ��ي�����ص��ي��ة يف 
طبيعية  مب����وارد  تتمتع  ح��ي��ث  ال�����ص��ني، 
بيئية  زراع��ي��ة  ومنتجات  للغاية،  ث��ري��ة 
خ�صراء وفرية ذات طبيعة �صهلية. وقد 
 2017 العام  يف  املقاطعة  ه��ذه  �صجلت 
ت���واف���د اأك����رث م���ن 580 م��ل��ي��ون زائ���ر، 
وت�صدير ما قيمته 4.8 مليار دوالر من 
املنتجات الزراعية مثل ال�صاي، والقهوة، 

واخل�صروات والفواكه.
املدين  ال���ط���ريان  اإدارة  م��ن  ك��ل  وك��ان��ت 
يونان  م��ق��اط��ع��ة  وح���ك���وم���ة  ال�����ص��ي��ن��ي��ة 
ع��ل��ى وثيقة  م�����ص��رتك  ب�صكل  وق��ع��ت��ا  ق��د 
ملركز  اال����ص���رتات���ي���ج���ي  “التخطيط 
وذلك  للطريان”،  ال�����دويل  ك��ومن��ي��ن��غ 
بهدف حتويل مطار كومنينغ ت�صانغ�صوي 
باالأمن،  يت�صم  دويل  مركز  اإىل  ال��دويل 
عالوة  ال��و���ص��ول،  و�صهولة  وال��ف��ع��ال��ي��ة، 

على اأنه متكامل، وبيئي وذكي.
اأن   2030 العام  بحلول  املخطط  ومن 
ت�صمل  ج��وي  م�صار   500 ه��ن��اك  ي��ك��ون 
واإق��ل��ي��م��ي��ة و120  دول��ي��ة  200 رح��ل��ة 
مليون م�صافر، و 1.78 مليون طن من 
الب�صائع، وذلك عرب ت�صغيل 5 مدارج يف 

مطار كومنينغ ت�صانغ�صوى الدويل.
ال�صادة  م��ن  ك��اًل  ال�صيني  ال��وف��د  و���ص��م 
وزهانغ  ون،  زي  وزي����او  ت�صي�صونغ،  ل��و 
زي�صونغ من حكومة مقاطعة  ويانغ  بو، 
�صركة  من  في�صي  فينغ  وال�صيد  ي��ون��ان، 
يونيتوب ايرالينز وعدد كبري من رجال 
ال�صني  بني  بالتجارة  املهتمني  االأعمال 

واالإمارات.

مليونًا زاروا مقاطعة يونان يف 2017  580

طريان الإمارات تنال
 جائزة ناقلة العام 

•• دبي -وام:
االأو�صط  ال�����ص��رق  ملنطقة  ال��ع��ام  “ناقلة  ج��ائ��زة  االإم������ارات  ط����ريان  ن��ال��ت 
التي تنظمها جملة  ال�صنوية   ”100 “اأفيي�صن  �صمن جوائز  واأفريقيا” 
اأداء باالإ�صافة  اأف�صل الناقالت اجلوية  لتكرمي  اإيكونوميك�ض”  “اإيرالين 
تتم  التي  والناجحة  املبتكرة  والتاأجريية  التمويلية  ال�صفقات  اأف�صل  اإىل 

خالل العام.
الذي   2018 ال�صنوي  امل��وؤمت��ر  ع�صاء  اجل��وائ��ز خ��الل حفل  ت�صليم  ج��رى 

نظمته املجلة يف دبي.
كما ح�صلت طريان االإمارات و�صركاوؤها يف العمليات التمويلية اأي�صا على 
طائرات  خم�ض  ا�صتئجار  �صفقة  بف�صل  املبتكرة”  ال��ع��ام  “�صفقة  ج��ائ��زة 
اإيربا�ض A380 وت�صلم اجلائزة نائب رئي�ض اأول الدائرة املالية يف طريان 

االإمارات نريمال غوفيندادا�ض.
م�صح  نتيجة   ”100 “افيي�صن  بجوائز  الفائزة  ال�صركات  اختيار  يجري 
وقد  �صارمة..  ورق��اب��ة  حتكيم  وعملية  ال�صناعة  �صمن  وا�صع  نطاق  على 
نالت طريان االإمارات لقب “ناقلة العام” بف�صل اأدائها املايل والعائد على 
عمليات  ا�صتمرار  اإىل  باالإ�صافة  الطائرات  وطلبيات  الكيلومرتي  الراكب 

تو�صيع االأ�صطول و�صبكة املحطات.
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�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مغ�صلة بوادي القوع 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1806755 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صليم ال�صغري نا�صر الدرعي ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد ار�صد خان حممد عري�ض خان
تعديل وكيل خدمات

حذف مع�صد �صوايح �صيف علي الكتبي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة االن�صاءات العربية ذ.م.م   

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1018550 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ACC CONSTRUCTION LTD ا�صافة اي �صي �صي لالن�صاءات املحدودة

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صركة االن�صاءات العربية �ض م ل- وميثلها/ حممد ان�ض ر�صيد ميقاتي 

Arabian Construction Company غ�صان مرعبي

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز كال�ض 21 للرجال 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1121751 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة يو�صف حممد �صالح حممد ال�صام�صي ٪100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل را�صد م�صبح عبداهلل الكعبي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�شوؤون �لتجارية )�لعني(

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  7  �أكتوبر 2018 �لعدد 12446

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  7  �أكتوبر 2018 �لعدد 12446

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  7  �أكتوبر 2018 �لعدد 12446

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  7  �أكتوبر 2018 �لعدد 12446

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  7  �أكتوبر 2018 �لعدد 12446

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  7  �أكتوبر 2018 �لعدد 12446

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �صبي�صاليزد خلدمات العالمات التجارية 
بطلب انتقال ملكية   ت�صجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 79735    بتاريخ:  18 / 4 / 2006
امل�صجلة حتت رقم :    79735   بتاريخ:  5 / 4 / 2007

با�ص��م:�صينزهني 3 نود األكرتونيك�ض كو ليمتد
وعنوانه:  رقم 1 فاكتوري بيلدينغ الين 3 ك�صينغفو ، فيالج تانغك�صيايونغ  �صونغانغ ، باوان دي�صرتيكت �صينزهني ، جمهورية 

ال�صني ال�صعبية.
رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  /    /     (

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
االألعاب  اأجهزة   ، للكمبيوتر  املحيطية  الرتكيبات  و  اأالأج��ه��زة   ، الكمبيوتر  او  احلا�صوب  اأجهزة   ، البيانات  معاجلة  اأجهزة 
االأليكرتونية امل�صتخدمة مع اأجهزة التلفزيون حتديدا ، جتهيزات مكربات ال�صوت ، اأجهزة الرتفيه امل�صتخدمة مع اأجهزة 
اجهزة   ، الال�صلكية  الهواتف  |اأجهزة   ،  ) الكهربائية  ال�صمعيه   ( اأو  الكهرو�صمعية   االأجهزة  وح��دات   ، حتديدا  التلفزيون 
االأت�صال الداخلية فيما بني الغرف ، الهواتف ، اأجهزة اإ�صتقبال موجات االأقمار ال�صناعية ، اأجهزة ت�صجيل ال�صوت ، مكربات 
اأجهزة ت�صجيل ال�صوت و بث   ، اأم بي 3  اأجهزة ت�صجيل ال�صوت و بث املو�صيقى    ، التلفاز  اأجهزة   ، اأجهزة الراديو   ، ال�صوت 

املو�صيقى اأم بي 4 ، اأجهزة قراءة و عر�ض االأقرا�ض املدجمة و اأقرا�ض الفيديو ، جميعها �صمن حدود وقوعها بالفئة 9.
الواق�عة بالفئة   :   9

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق: 
تن���ازل رقم : 1

ا�صم مالك العالمة:    �صينزهني 3 نود األكرتونيك�ض كو ليمتد
ا�صم املتنازل له :  �صينزهني 3 نود اأكو�صتيكلينك كو .، األ تي دي

   مه�نته:ال�صناعة و التجارة 
   جن�صيته:ال�صني 

عنوان وحمل اإقامته :  روم دي ، 1 0 اأف ، بيلدينج 4 �صي ، �صوفتوير اإندا�صرتي بيز ، يوهاي �صرتيت ، نان�صان ، �صينزهني ، 
ال�صني. روم دي ، 1 0 اأف ، بيلدينج 4 �صي ، �صوفتوير اإندا�صرتي بيز ، يوهاي �صرتيت ، نان�صان ، �صينزهني ، ال�صني.  

تاري�خ انت�قال امللكية:     29 / 1 / 2018
تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل:     /  / 2018

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأحد  7  �أكتوبر 2018 �لعدد 12446

�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
�عالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2018/2714 جتاري جزئي 
ان  االقامة مبا  ك��روز  جمهول حمل  رو�صاريو  ديل  اندريو  - فيكتور  املدعي عليه /1  اىل 
املدعي/ بنك االإحت��اد الوطني - وميثله /عبداهلل حممد ر�صول علي الهرمودي - مبا ان 
املدعي/ بنك االإحتاد الوطني  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة 
حكمت بتاريخ 2018/9/30 احلكم التمهيدي التايل : وقبل الف�صل يف املو�صوع بندب اخلبري 
امل�صريف  املخت�ض �صاحب الدور باجلدول خبريا يف هذه الدعوى تكون مهمته االطالع على 
ملف الدعوى وم�صتنداتها وما ع�صى ان يقدمه اخل�صوم واالنتقال اىل مقر املدعية واملدعي 
عليها ان لزم االمر واالط��الع على املرا�صالت الورقية وااللكرتونية ان وجدت ال�صجالت 
والدفاتر التجارية الورقية وااللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها ثالثة االف والزمت 
املدعي ب�صدادها.  وحددت لها املحكمة جل�صة يوم االحد  املوافق 2018/10/7 ال�صاعة 30 : 
 2018/10/28 وجل�صة  االمانة  �صداد  عدم  حالة  يف   .Ch1.C.14 القاعة  يف  �صباحا   8

للتقرير يف حاله �صدادها. 
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2017/1762 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- كرامى �صامل بن عا�صور  جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي / هوم 
�صعيد احمد لوتاه واوالده )�صركة م�صاهمة خا�صة( وميثله  جالريي فرع من جمموعة 
/ عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
بتاريخ 2018/5/28 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ هوم جالريي فرع من جمموعة 
�صعيد احمد لوتاه واوالده )�صركة م�صاهمة خا�صة( بالزام املدعي عليه باأن يوؤدي للمدعية 
9٪ من  القانونية  والفوائد  دره��م(  و�صتمائة  ال��ف  )واح��د وخم�صني  دره��م   51.600 مبلغ 
تاريخ املطالبة الق�صائية يف 2017/5/17 والزمت املدعي عليه بامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة 
لال�صتئناف خالل ثالثني  قابال  املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري  اتعاب  مقابل  درهم 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2018/174 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- وليد احمد حممد رفيع اوزي  جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف   2018/9/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
ب��ان يوؤدي  امل��دع��ي عليه  ب��ال��زام  ال��ت��ج��اري )ف���رع(  اب��وظ��ب��ي  اع���اله ل�صالح/ بنك 
و�صبعون  واث��ن��ان  ومائة  ال��ف  وع�صرون  ثالثة   23.172.12 وق��دره  مبلغ  للمدعي 
�صنويا من 2018/1/20 وحتى متام  بواقع ٪9  والفائدة   ، فل�صا  واثنا ع�صر  دره��م 
ال�صداد بالر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر 
هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
�نذ�ر عديل بالن�شر

رقم 2018/6217
                          املنذر : بنك اأبوظبي االأول )حاليا( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقا(  

املنذر اليها : امنول لال�صا�صات واالجزاء املعدنية - �ض ذ م م  
ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )283.020.32( درهم نتيجة االخالل ب�صداد االق�صاط 
ال�صهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�صيارات وذلك خالل ا�صبوع من تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ 

االجراءات التنفيذية على كل ال�صيارات املمولة ل�صاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�صيارات التالية :- 
1 - ال�صيارة رقم )74006/خ�صو�صي/ K/دبي( من نوع )TATA XENON( موديل )2016( اللون )ابي�ض( 
2 - ال�صيارة رقم )73855/خ�صو�صي/ K/دبي( من نوع )TATA XENON( موديل )2016( اللون )ابي�ض( 
3 - ال�صيارة رقم )73945/خ�صو�صي/ K/دبي( من نوع )TATA XENON( موديل )2016( اللون )ابي�ض( 
4 - ال�صيارة رقم )74652/خ�صو�صي/ K/دبي( من نوع )TATA XENON( موديل )2016( اللون )ابي�ض( 
5 - ال�صيارة رقم )74005/خ�صو�صي/ K/دبي( من نوع )TATA XENON( موديل )2016( اللون )ابي�ض( 
6 - ال�صيارة رقم )74669/خ�صو�صي/ K/دبي( من نوع )TATA XENON( موديل )2016( اللون )ابي�ض( 

7 - ال�صيارة رقم )14315/خ�صو�صي/ S/دبي( من نوع )TATA LPT613( موديل )2016( اللون )ابي�ض( 
8 - ال�صيارة رقم )12102/خ�صو�صي/ S/دبي( من نوع )SUZUKI SWIFT( موديل )2016( اللون )ا�صود( 

9- ال�صيارة رقم )14317/خ�صو�صي/ S/دبي( من نوع )TATA LPT613( موديل )2016( اللون )ابي�ض( 
10- ال�صيارة رقم )14325/خ�صو�صي/ S/دبي( من نوع )TATA LP61338( موديل )2016( اللون )ابي�ض( 
11- ال�صيارة رقم )14330/خ�صو�صي/ S/دبي( من نوع )TATA LP61338( موديل )2016( اللون )ابي�ض( 

واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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 �شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : �ستاليون ل�سناعة البطاقات الال�سقة - �ض ذ م م  
ال�صناعية   ديرة /الق�صي�ض   - العقارية  دبي  s.1 ملك موؤ�ص�صة  : م�صتودع رقم  العنوان 
رقم    677133  : الرخ�صة  رق��م    ، حم��دودة  م�صوؤولية  ذات   : القانوين  ال�صكل   - الرابعة 
القيد بال�صجل التجاري : 1102996  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
دبي  العدل حماكم  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ  2018/10/2   ق��رار حماكم دبي  مبوجب 
اإىل امل�صفي املعني  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  بتاريخ  2018/10/2 وعلى من لديه 
 - للتطوير  دي��ار  ملك   1006 رقم  : مكتب  العنوان  لتدقيق احل�سابات  دوكيوبيليتي 
بردبي - برج خليفة ، هاتف : 4421762-04  فاك�ض : 4421764-04 م�صطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات 
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة ، هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-4421764  : فاك�ض    04-4421762  :
االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية �ستاليون 
ل�سناعة البطاقات الال�سقة - �ض ذ م م    وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي 
بتاريخ 2018/10/2  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/10/2 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
مكتب �إد�رة �لدعوى

 �إعالن بالن�شر 
�لرقم 2018/134 جتاري كلي   

اىل املدعي علي��هم : 1-كمال يحيى احمد احلبي�صي 
حيث ان املدعي : بنك راأ�ض اخليمة الوطني 

للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ال��زام  طلب  كلي  جت��اري   2018/134 رق��م  الدعوىاحلقوقية  اأق��ام  قد 
درهم  و�صتون  وثمانية  وت�صعمائة  الف  وخم�صون  و�صبعة  )�صبعمائة  دره��م   757.968.23( وق��دره  مبلغ 
وثالثة وع�صرون فل�ض( والفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة مع الزام املدعي عليه الر�صوم 
براأ�ض  املدنية  باملحكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  ام��ام  ح�صورك  يقت�صى  لذا  املحاماة.   واتعاب  وامل�صاريف 
على  لالجابة  �صباحا.   التا�صعة   9.00 ال�صاعة  2018/10/11م   امل��واف��ق   اخلمي�ض   ي��وم  �صباح  اخليمة 
ار�صال وكيل عنك يف  او  ودف��وع ويف حالة تخلفك عن احل�صور  بيانات  الدعوى وتقدمي ما لديك من 

الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى غيابيا بحقك.
حرر بتاريخ : 2018/10/4  

   مدير �لدعوى
حممود فائق عليان 

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
ق�شم �لتنفيذ - �خطار بالن�شر 

�خطار دفع بالن�شر يف �لق�شية �لتنفيذية 1174 ل�شنة 2018    
اىل املحكوم عليه / عبدالقادر حممود النابل�صي 

ا�صدرت  قد  االب��ت��داري��ة  االحت��ادي��ة  ال�صارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
بحقكم حكما  بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )87911( درهم. 

ل�صالح املحكوم له/ منى غالب �صعب
اليه  امل�صار  برقم  و�صجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث 
اعاله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل 
املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�صور  عن  تخلفك  حال  ويف  للن�صر. 

�صتبا�صر النظر الق�صية يف غيابك
 مدير مكتب �إد�رة �لتنفيذ 
مبحكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية                   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

  حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية         

�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
�إخطار عديل 

رقم  2018/23287 
املنذر : حامد جواد عطيه اخلزرجي - عراقي اجلن�صية ب�صفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�صيب 
 - دبي  حماكم  العدل  كاتب   )2018/1/66922( رقم  وكالة  مبوجب  القانونية  واال�صت�صارات  للمحاماة 
الكاتب  من  م�صدقة   )1809003382( رقم  وكالة  مبوجب  التجاري  ابوظبي  بنك   / عن  وكيال  ب�صفته 

العدل دار الق�صاء - ابوظبي  
املنذر اليه : جيفن جو�صي جو�صي منوال - هندي اجلن�صية - العنوان : ابوظبي - العني - بناية املها �صقة 

504 - �ض ب : 55777 دبي - هاتف رقم )0507604551(  
مو�صوع : مطالبة مببلغ  43.870.04  درهم 

مبوجب ذلك االخطار - فاإننا ننذركم ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمتكم والبالغ قيمته )43.870.04( 
درهم )ثالثة واربعون الف وثمامنائة و�صبعون درهم واربعة فل�ض فقط( وذلك خالل مدة �صبعة ايام 
من تاريخ هذا االعالن - واال �صن�صطر ا�صفني التخاذ كافة االجراءات بيع ال�صيارة التايل موا�صفاتها 
واملرهونة للمنذر )تويوتا كامري / ابي�ض/ خ�صو�صي( رقم ) R/89572 ( ترخي�ض ) دبي ( طبقا 

لن�ض املادة 175&172 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 �ملخطر      

     حكومة  ر��ض �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2017/1003 جتاري كلي                                              
اىل املحكوم عليهما/1- ما�صرت مايند - م د م �ض  2-في�صل حممد ح�صني قنرب بالل - 
ب�صفته مدير ما�صرت مايندم - م د م �ض  والكفيل ال�صخ�صي للدين  جمهويل حمل االقامة 
املذكورة  الدعوى  2018/4/23  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
اعاله ل�صالح/ بنك دبي التجاري - �ض م ع بالزام املدعي عليهما بان يوؤدوا له بالت�صامن 
وثالثة  ومائتان  الف  وت�صعون  وت�صعة  �صبعمائة  )فقط  دره��م   799.253.18 وق��دره  مبلغ 
وخم�صون درهم وثمانية ع�صر فل�صا( والفائدة بواقع 9٪ �صنويا على ذلك من اليوم التايل 
لتاريخ 2017/4/19 حتى ال�صداد التام ف�صال عن امل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�صت  املحاماة 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2018/758 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليهما/1- بلندز - �ض ذ م م  ، 2-�صريك احمد كاتينتي بارامبات كفيل �صخ�صي ل�صركة بلندز 
املنعقدة بتاريخ  2018/7/10 يف  )�ض ذ م م( جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
للمدعي  املحكمة مبثابة احل�صوري  بحكمت  ع  م  �ض   - الهالل  ل�صالح/ م�صرف  اع��اله  املذكورة  الدعوى 
عليهما :-  اأوال : بعدم اخت�صا�صها قيميا بنظر املطالبة مببلغ 58.573.09 درهم عن ح�صاب البطاقة املغطاة 
، وامرت بن�صخ �صورة من االأوراق واإحالتها بحالتها اىل املحكمة التجارية اجلزئية املخت�صة ، وعلى مكتب 
اإدارة الدعوى حتديد جل�صة واإعالن اخل�صوم بها ، وابقت الف�صل يف م�صاريف هذا الطلب.  ثانيا : بالزام 
املدعي عليهما االوىل والثاين ان يوؤديا بالت�صامن اىل املدعي مبلغ 989.498.75 درهم )ت�صعمائة وت�صعة 
 ، بالر�صوم  الزمتهما   ، اإماراتيا(  فل�صا  و�صبعون  وخم�صة  درهما  وت�صعون  وثمانية  واربعمائة  الفا  وثمانون 
وب�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بكفالة. وبامل�صاريف ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2018/791 جتاري كلي 
اىل املحكوم عليهما/1- بريمي للتكنولوجيا - �ض ذ م م  2-انوبام رافيندرا كومار جويل  
جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/7/8  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ م�صرف الهالل - �ض م ع - بالزام املدعي عليهما 
وواحد  )ثمامنائة  دره��م   891.631.3 وق��دره  مبلغ  املدعي  اىل  يوؤديا  بان  مت�صامنني 
بالر�صوم  والزمتهما   ) فلو�ض  درهم وثالثة  وواح��د وثالثون  و�صتمائة  الف  وت�صعون 
وامل�صاريف ومبلغ 1000 درهم مقابل اتعاب املحاماة ، مع �صمول احلكم بالنفاذ العجل 
بكفالة.   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2018/1348 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليهما/1- الطريق اجليد الفنية - �ض ذ م م  2-ذو الفقار على �صالينجات 
كونهى مويدين جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
بتاريخ 2018/6/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ م�صرف الهالل - �ض م ع  بالزام 
املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل بان يوؤديا للم�صرف املدعي مبلغ اربعمائة وثالثة 
بامل�صروفات  والزمتهما  فل�صا  وع�صرين  و�صتة  درهم  وت�صعني  وثالثة  و�صتمائة  االف 
ذل��ك من طلبات.  حكما  ع��دا  ما  ورف�صت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة 
اآل  را�صد بن �صعيد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  با�صم �صاحب  لن�صر هذا االع��الن �صدر 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2018/859 جتاري كلي                                                
كاملي�ض   -3 بهاتيا   كاملي�ض  2-هيتني  ال��ربي  للنقل  الف�صي  اخل��ط  عليهم/1-  املحكوم  اىل 
موراليدهر بهاتيا موراليدهر كي�صان �صاند بهاتيا  جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/7/8  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ م�صرف الهالل 
اأوال : بالزام  اإدارة - فرع برج البحر بحكمت املحكمة مبثابة احل�صوري :-  - �ض م ع - مكتب 
 1.553.381.68 مبلغ  املدعي  اىل  بالت�صامن  ي��وؤدوا  بان  والثالث  والثاين  االأوىل  عليهم  املدعي 
درهما  وثمانون  وواح���د  وثالثمائة  الفا  وخم�صون  وث��الث��ة  وخم�صمائة  مليون  )واح���د  دره��م 
والزمتهم   : ثالثا  كفالة.   بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �صمول   : ثانيا   ، فل�صا(  و�صتون  وثمانية 
قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومبلغ  وامل�صاريف  بالر�صوم 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
�عالن حكم بالن�شر

   يف  �لدعوى رقم 2017/3398 جتاري جزئي                                                
روالن��د رميو�ض   �صافيو  م 2-روب���ني  م  ذ  �ض   - لل�صياحة  ف��ريي الن��د  �صركة  املحكوم عليهما/1-  اىل 
جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/12/5  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�صالح/ م�صرف الهالل - �ض م ع  ، اأوال : بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�صامن 
درهم  وت�صعني  واربعة  وثمامنائة  الف  وع�صرين  واثنني  اربعمائة  مبلغ  املدعي  للم�صرف  والتكافل 
ال�صركة  بالزام   : ثانيا  امل��وؤرخ يف 2014/3/31.   املرابحة  وامل�صتحق عن عقد  فل�صا  وت�صعني  وخم�صة 
املدعي عليها االأوىل )فريي الند لل�صياحة - ذ م م( بان توؤدي للم�صرف املدعي مبلغ �صبعني الف 
املمنوحة  وثالثمائة  و�صتة وثالثني درهم وثمانية وع�صرين فل�صا وامل�صتحق عن بطاقة االئتمان 
ما عدا  ورف�صت  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  الف  بامل�صروفات ومببلغ  املدعي عليهما  والزمت  لها 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
اآل مكتوم  ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد  ال�صمو  با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا االع��الن �صدر 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2018/1715 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- امول كي�صوربهاى �صاه  جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�صالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/8/7 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
للمدعي مبلغ  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  م  م  ذ  �ض   - املعدنية  لل�صناعات  جالك�صي 
درهم  وثمانون  واربعة  وت�صعمائة  ال��ف  وخم�صون  وخم�صة  )فقط  دره��م   155.984.20
وع�صرون فل�صا( والفوائد القانونية بواقع 9٪ �صنويا من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك االخري 
احلا�صل يف 2017/7/20 وحتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليه بامل�صاريف ومبلغ الف 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  االع��الن  ه��ذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
       �عادة �عالن بالن�شر        

   يف  �لدعوى 2018/1354 جتاري كلي               
زاده  ذ م م  2-م��ري كمال مري على �صيد على  ال�صجاد - �ض  اىل املدعي عليه / 1- مريكمال لتجارة 
3-اآالن للتجارة )�ض ذ م م (  4-خمتار عبداهلل اأحمدي  5-مق�صد لتجارة االإلكرتونيات - �ض ذ م م 
6-م�صطفى حممود هوبخت 7-كاوه حممد بهلول زاده  8-النيل لل�صرافة - فرع دبي )فرع ل�صركة 
الفرع   - اي��ران  ���ص��ادرات  بنك  امل��دع��ي/  ان  االق��ام��ة مبا  �صوران�صون  جمهويل حمل  اجنبية( 9-االن 
بالتكافل  بالزام املدعي عليهم من 1 اىل 6  اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  الرئي�صي - قد 
والت�صامن مببلغ وقدره )358744.09 درهم( وفائدته 15٪ من 2018/5/31 وحتى ال�صداد التام والزام 
املدعي عليهم 1.2.5.6.7.8.9 مببلغ )629932.12( وفائدته 14٪ من 2018/5/31 وحتى ال�صداد التام 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم االثنني  املوافق  2018/10/22  ال�صاعة 
9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.

رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   

       �عادة �عالن بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/1503  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1- افانت - �ض م ح   2-م�صعود حممد علي معزى نيا  3-رامني م�صعود معزي نيا 
4-مرجان الغرب للتجارة العامة - �ض ذ م م  5-حممد ر�صا علي يادكارى 6-كويك اك�صن للتجارة 
العامة - �ض ذ م م - �صابقا بلو فليم للتجارة - �ض ذ م م - حاليا 7-مهدى ميكائيل ق�صاب زاده 
علمدارى جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك �صادرات ايران )الفرع الرئي�صي( وميثله / 
اإبراهيم حممد اأحمد حممد القا�صم - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهم )1.2.3.4.5( بالتكافل والت�صامن مببلغ وقدره )674420.39 درهم( وبالتكافل والت�صامن 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   450.000( مبلغ  )6.7( يف حدود  عليهم  املدعي  مع 
والفائدة  االتفاقية بواقع 12 من تاريخ 2018/5/31 وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم 
اخلمي�ض املوافق 2018/10/18 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   

       �عادة �عالن بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/3234  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- االحتاد للمزادات العلنية - �ض ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ خالد حممد خلفان �صعيد املطيوعي وميثله / عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن 
بن ن�صيب - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)165.000 درهم( )مائة وخم�صة و�صتون الف درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض  املوافق  2018/10/11  ال�صاعة 8.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
       مذكرة �إعادة �عالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  �لدعوى 2016/221 عقاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1- �صيد اأحمد مري عبداحل�صني �صيداين  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ فالكن �صتى اوف ون��دورز - �ض ذ م م وميثله / هانى رجب مو�صى 
العقد  بف�صخ  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - اجل�صمي  ع��ب��داهلل 
بني املدعي واملدعي عليه وال��زام املدعي عليه مببلغ وقدره )711.634.90 درهم( 
وامل�صاريف  والر�صوم  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪9 بواقع  والفائدة 
واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2018/10/30  ال�صاعة 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  9.30 �ض بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على االأقل
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/2690  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- اأي. اأت�ض. كى. انرتنا�صيونال - �ض ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ موؤ�ص�صة امل�صاكن اجلاهزة ال�صريعة - �صبيد هاو�ض وميثله / حممد 
املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ها�صم  بو  عبدالرحمن  علي  اأحمد 
وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره���م(   121.998( وق���دره  مبلغ  ب�صداد  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
واتعاب املحاماة والفائدة  12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.C.14 جل�صة يوم االربعاء  املوافق 2018/10/24 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   

 مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر 
 يف  �لدعوى 2018/1869  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1-بريفيا انرتنا�صيونال للتجارة العامة - �ض ذ م م  2-كولديب �صانكر 
4-راجني�ض  االم��ني   ب�صفته   - ماتور  �صانكري  3-بيو�ض  االم��ني  ب�صفته   - �صانكر  فيديا 
�صانكري ماتور - ب�صفته االمني.  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك ات�ض ا�ض بي 
�صي )فرع دبي( وميثله/ احمد ح�صن رم�صان اآل علي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والت�صامن مببلغ وقدره )16312173.08 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية بواقع 12٪ من املطالبة وحتى 
ال�صاعة 9.30 �ض  املوافق  2018/10/22  التام.  وح��ددت لها جل�صة يوم االثنني   ال�صداد 
بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
       �عادة �عالن بالن�شر        

   يف  �لدعوى 2018/3233  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- وود ما�صرت انرتنا�صونال - �ض ذ م م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ تريفي فرينت�صر وردة - �ض ذ م م وميثله / ن�صوى عبداهلل خليفة 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - القبي�صي  عبداهلل 
عليها مببلغ وقدره )55000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة   
12٪ من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض  
املوافق  2018/10/11  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون 

مبثابة ح�صوري.
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   

       �عادة �عالن بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/2918  جتاري جزئي              

���ض ذ م م  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا  اإن �صي للمقاوالت -  اي��ه  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
علي  احمد  م وميثله / حممد  م  ذ   - البناء  م��واد  لتجارة  الدولية  ت��راي��دل  امل��دع��ي/  ان 
عبدالرحمن بو ها�صم - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
ب�صداد مبلغ وقدره )159.500.81 درهم( )مائة وت�صعة وخم�صون الف وخم�صمائة درهم 
وحتى   2016/10/31 تاريخ  من   ٪12 بواقع  القانونية  والفوائد  فل�ض(  وثمانون  وواح��د 
املوافق   االرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�صة  واالت��ع��اب. وح��ددت  وامل�صاريف  والر�صوم  التنفيذ  مت��ام 
2018/10/24 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   

       �عادة �عالن بالن�شر        
   يف  �لدعوى 2018/2942  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- املدائن لالأعمال امليكانيكية والكهربائية - �ض ذ م م  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ �صركة الكيماويات ال�صناعية - ذ م م وميثله / حممد اأحمد علي 
عبدالرحمن  بو ها�صم - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
بدفع مبلغ وقدره )102.200 درهم( )مائة واثنان الف ومائتي درهما( والفائدة القانونية 
بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صروفات ومقابل 
اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء   املوافق  2018/10/30  ال�صاعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�شر 

يف  �لدعوى 2018/426  عمايل كلي              
���ض  جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان  اىل املدعي عليه / 1- دينتز دينتال م د م 
املدعي / حنني عبداملنعم بابكر �صعيد احمد وميثله / حممد حممود حممد 
مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�صوان  مو�صى 
عمالية وقدرها )73833.33 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2500 درهم( والر�صوم 
الثالثاء   ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  خ��ربة.  و�صهادة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف 
فاأنت  لذا    Ch2.E.22 بالقاعة  �ض   10.30 ال�صاعة    2018/10/16 املوافق 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   

مذكرة �عادة �عالن بالن�شر
يف  �لدعوى 2017/180  ��شتئناف تظلم جتاري   

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- يف - تيك ل�صناعة الزيوت - ذ م م  جمهول 
ع   قد  م  التجاري - �ض  امل�صتاأنف /بنك دبي  ان  حمل االقامة مبا 
تظلم   2017/159 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف 
جتاري بتاريخ 2017/9/18    وحددت لها جل�صه يوم  االربعاء املوافق 
2018/10/24 ال�صاعة 17.30 م�صاءا بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه 
يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف

�لعدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2018/24601 (

املنذر : م�صرف اأبوظبي اال�صالمي.
املنذر اإليه :  �صام�ض �صعيد احمد حممد ال�صاقول .        

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )165،081.40( درهم نتيجة 
االإخالل ب�صداد االأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �صي�صطر  واإال  الن�صر  تاريخ  اأ�صبوع من 
تاهو_  )�صيفروليه  نوع  من  دب��ي(   /E/ خ�صو�صي   /50593  ( رقم  ال�صيارة 
ا�صتي�صن( موديل )2015 ( اللون )رمادي(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر 

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

حكومة ر�أ�ض �خليمة
د�ئرة �ملحاكم
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وزيرة الثقافة الأردنية تلتقي القاهرة ت�ست�سيف حفل تكرمي الفائزين بجائزة ال�سارقة لالإبداع العربي اأبريل املقبل
رئي�ص دائرة الثقافة بال�سارقة

ال�سارقة ت�ست�سيف اأ�سبوع الرتاث التون�سي اأكتوبر اجلاري

•• دبي-الفجر:

ت��وط��ي��دا ل��ل��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
املوؤ�ص�صات واملراكز الرائدة يف �صون 
امل��ح��ل��ي واجلهات  ال����رتاث  واإح���ي���اء 
الثقافية واملراكز احلا�صنة للفنون، 
زار وف��د م��رك��ز ح��م��دان ب��ن حممد 
اأكتوبر  الإحياء الرتاث مطلع �صهر 
اأب��وظ��ب��ي، منارة  اجل����اري ال��ل��وف��ر- 
ت�صتعر�ض  ال��ت��ي  وال��ف��ن��ون  الثقافة 
وجدان  وت��الم�����ض  الب�صرية  ت��اري��خ 
ولوحات  تاريخية  بقطع  االإن�صانية 
اأقدم  ن�صاأة  ت�صرد  اأثرية  ومقتنيات 

احل�صارات يف العامل.
�صعادة  تراأ�صه  ال��ذي  الوفد  والتقى 
عبد اهلل حمدان بن دملوك الرئي�ض 
التنفيذي ملركز حمدان بن حممد 
مانويل  ال�����ص��ي��د  ال������رتاث،  الإح���ي���اء 
اأبوظبي  ال��ل��وف��ر  م��دي��ر  راب���ات���ي���ه، 

وعدد من امل�صئولني.
�صبل  اإيجاد  ال��زي��ارة بهدف  وج��اءت 
املركز  ب���ني  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ال��ت��ع��اون يف 
عالقات  وتوطيد  ابوظبي  واللوفر 
االأفكار  ت��ب��ادل  حيث  م��ن  ال�صراكة 
واملقرتحات يف ما يخت�ض باجلانب 

و�صم  االإم���ارات���ي.  املحلي  ال��رتاث��ي 
الوفد اإىل جانب الرئي�ض التنفيذي 
ب���ن حم��م��د الإحياء  مل��رك��ز ح���م���دان 
ال��رتاث، عدد من مديري االإدارات 

واالأق�صام وامل�صوؤولني.    
اهلل  عبد  �صعادة  علق  ال�صدد  بهذا 
قائاًل: م�صمون  دمل��وك  بن  حمدان 

ال���ل���وف���ر اب���وظ���ب���ي اأك������رب مم����ا هو 
يعترب  احل�صارات  وتوا�صل  متوقع 
اأم���را يف غ��اي��ة االأه��م��ي��ة لكل مقيم 
ومواطن بالدولة، ونتمنى اأن نرى 
اأو  احلجم  بنف�ض  وطنية  م�صاريعاً 
اأكرب. اإذ يعد متحف اللوفر موؤ�ص�صة 
هاما  جانبا  تعر�ض  قومية  وطنية 

غري  وب�صكل  ال�صعوب  ثقافات  م��ن 
م�صبوق تاأتي املقارنة الوا�صحة بني 
والقوا�صم  واحل�������ص���ارات  ال�����ص��ع��وب 
االإن�صانية  ت����اري����خ  يف  امل�������ص���رتك���ة 
الثقافات  ب���ني  ال���ق���وي  وال��ت�����ص��اب��ه 
بع�ض  ل������دى  االإمي���������ان  وم�������ص���رية 
بطريقة  عر�صها  مت  كما  ال�صعوب 

معتقداتهم  لفهم  و�صهلة  م�صّوقة 
التوا�صل  م���ن  ي��ع��زز  ال����ذي  االأم�����ر 
االإن�صاين بني احل�صارات املختلفة، 
امل�صاريع  ه������ذه  م���ث���ل  وب����ال����ت����ايل 
قبل  م��ن  دعمها  يتوجب  الوطنية 
املجتمع وذلك من خالل احل�صور 
التي  االأن�����ص��ط��ة  ومتابعة  وال���زي���ارة 

للباحثني  بالن�صبة  خ�صو�صا  تقام، 
والطلبة وجيل النا�صئة.

للتعاون  نتطلع  دمل��وك:  بن  واأك��م��ل 
مع اللوفر ابوظبي، ونحن كمجتمع 
اأن  ي��ج��ب  االإم���������ارات  م��ت��الح��م يف 
اإث���راء  ع��ل��ى  للعمل  ج��ه��ودن��ا  نكثف 
فلدينا  املحلي  احل�����ص��اري  اجل��ان��ب 

وت��راث غني وميكننا تقدمي  تاريخ 
الكثري واالإ�صتفادة من عر�ض هذه 
املخرجات التي ت�صلط ال�صوء على 

ح�صارة الدولة.   
ال�����ص��ي��د مانويل  م��ن ج��ان��ب��ه رح���ب 
اأبوظبي،  ال��ل��وف��ر  م��دي��ر  راب��ات��ي��ه، 
ب���ال���وف���د م����ن م���رك���ز ح����م����دان بن 

اإىل  ال��رتاث، واأ���ص��ار  حممد الإحياء 
التعاون  ن��ح��و  االأوىل  اخل��ط��وة  اأن 
امل�������ص���رتك ه����و ال���ت���ع���رف ع���ل���ى ما 
تقدمه االأطراف املعنية، معربا عن 
ل��الإط��الع على  الوفد  زي��ارة  اأهمية 
ال�صعي  ثم  وم��ن  املتحف،  م�صمون 
ال��ت��ع��اون وتكملة  الإي��ج��اد م��و���ص��وع 

باقي اخلطوات تباعا.  
اللوفر  ر����ص���خ  راب���ات���ي���ه:  واأ�����ص����اف 
اب��وظ��ب��ي م���ن م��ق��ره ه��ن��ا، مكانته 
يف دول����ة االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة ودول 
جمل�ض التعاون اخلليجي والوطن 
للعمل  دائ���م���ا  ون��ت��ط��ل��ع  ال���ع���رب���ي، 
واإ����ص���اف���ة امل���زي���د، وي�����درك ك���ل من 
للتعاون  ب��ح��اج��ة  ب��اأن��ن��ا  ال��ط��رف��ني 
البناء ال �صيما واأن املتحف هو وجهة 
باجلماليات  ثرية  تعليمية  ثقافية 
يعترب  معاً  �صنعمله  ما  ل��ذا  املرئية 
اإذا  ما  نحدد  و�صوف  هادفة  اإ�صافة 
التعاون له �صلة باملوا�صيع  �صيكون 
ما  يف  اأو  التفاعلية  اأو  التعليمية 
يخت�ض باملجتمعات املحلية وال�صعر 
االأحوال  جميع  يف  ولكننا  وغ���ريه، 
جنب  اإىل  ج��ن��ب��ا  ل��ل��ع��م��ل  ن��ت��ط��ل��ع 

خلدمة اأهدافنا امل�صرتكة.         

حفل  “القاهرة”  امل�صرية  العا�صمة  ت�صت�صيف 
تكرمي الفائزين بجائزة ال�صارقة لالإبداع العربي 
املقبل  اأبريل  يف  ال�22  الن�صخة  االأول  االإ���ص��دار   -
ال�صيخ الدكتور  ال�صمو  وذلك مببادرة من �صاحب 
�صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ض االأعلى 

حاكم ال�صارقة باعتبارها بوابة الثقافة العربية.
ج��اء ذل��ك خ��الل ل��ق��اء م��ع��ايل اإي��ن��ا���ض عبدالدامي 
اإبراهيم  م���ع حم��م��د  امل�����ص��ري��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزي������رة 
دائرة  يف  الثقافية  ال�����ص��وؤون  اإدارة  مدير  الق�صري 
ال��ث��ق��اف��ة يف ال�����ص��ارق��ة ال���ذي ن��ق��ل حت��ي��ات �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي 
و  ملعاليها  ال�����ص��ارق��ة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�ض  ع�صو 
مبادرة �صموه االحتفال بالفائزين بجائزة ال�صارقة 
لالإبداع العربي بالقاهرة كاأوىل العوا�صم العربية 

التي يقام فيها.
و اأ�صادت معايل اإينا�ض عبدالدامي بالدور الريادي 
ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 

القا�صمي ع�صو املجل�ض االأعلى حاكم ال�صارقة على 
اأ�صهم  م��ا  الثقايف  ال�صعيد  وخا�صة  كافة  ال�صعد 
ال�صباب  رعاية  و  العربي  الثقايف  احل��راك  دوام  يف 
ال��ع��رب��ي م���ن خ���الل ج���ائ���زة ت��ع��ن��ى ب��اب��داع��ات��ه��م و 
بهذه  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ك��ت��ب��ة  ب��رف��د  تتكفل  و  م��واه��ب��ه��م 
عن  حتظى  ال�صارقة  جعل  ما  االإبداعية  املنجزات 
ل��ل��ث��ق��اف��ة العربية  ب��ل��ق��ب ع��ا���ص��م��ة دائ���م���ة  ج�����دارة 

واالإ�صالمية .
اإن جائزة ال�صارقة لالإبداع  و قال حممد الق�صري 
لترثي  – ت��ت��وا���ص��ل  االأول  – االإ����ص���دار  ال��ع��رب��ي 
الذي  امل��ب��دع  ال�صباب  بيد  وت��اأخ��ذ  العربي  االإب����داع 
يتلم�ض خطواته االأوىل على درب الكتابة يف جميع 
العربية  اجلوائز  اأيقونة  اأ�صبحت  حتى  حماورها 
اإطاللتها  يف   1997 ال���ع���ام  يف  ان��ط��الق��ه��ا  م��ن��ذ 
االأوىل بتعليمات ورعاية من �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ض 
االأعلى حاكم ال�صارقة يف بادرة غري م�صبوقة حيث 

كانت كل اجلوائز العربية موجهة للمبدع املحرتف 
لتاأتي هذه املبادرة لتدعم اإبداع ال�صباب و تاأخذهم 
اإىل التاألق وال��ربوز والتعريف و تقدم لهم الدعم 
ولكن  باحتفالية  يكتف  مل  ال��ذي  وامل���ادي  املعنوي 
بطباعة االإ�صدار االأول وعقد ور�صة علمية ت�صهم 
يف تعريفه بالنقد االأدبي كي ي�صقل روؤاه وجتربته 

القادمة م�صتندا على بع�ض املعارف وال�صوابط.
اللقاء اختيار كل من م�صرح دار االأوبرا  مت خالل 
و قاعة املجل�ض االأعلى للثقافة يف القاهرة القامة 
 _ العربي  لالإبداع  ال�صارقة  جائزة  حفل  برنامج 

االإ�صدار االأول.
ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د م��ت�����ص��ل ال��ت��ق��ى وف���د دائ�����رة الثقافة 
العام  االأم���ني  امل�����ص��ري  �صعيد  ال��دك��ت��ور  بال�صارقة 
الدكتور  و  القاهرة  يف  للثقافة  االأع��ل��ى  للمجل�ض 
جمدي �صابر رئي�ض دار االأوبرا امل�صرية بالقاهرة 
االحتفال  بها  �صيقام  التي  االأماكن  على  لالإطالع 

باجلائزة.

الرتاث  اأ���ص��اب��ي��ع  برنام��������ج  جل��ن��ة  بحثت 
�ص�����������عادة  مع  ال�صارقة  يف  الثقايف  العاملي 
ل��ط��ف��ي ب���ن ع���ام���ر، ق��ن�����ص��ل ت��ون�����ض لدى 
اخلا�صة  وال��ت��ج��ه��ي��زات  االإع������داد  ال���دول���ة 
والذي  التون�ص������������ي،  ال���رتاث  باأ�ص��������بوع 
اأكتوبر  يف  ب��ال�����ص��ارق��ة  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ت��ن��ط��ل��ق 
يتعرف  اأي����ام،  خم�صة  م���دار  على  اجل����اري، 
خ��الل��ه��ا اجل��م��ه��ور وع�����ص��اق ال�����رتاث على 
خم��ت��ل��ف م��ك��ون��ات ال�����رتاث ال��ت��ون�����ص��ي من 
اأ�صيل،  وط��رب  ومو�صيقى،  �صعبية،  فنون 
جذورها  متتد  عريقة  وح�����ص��ارة  وت��اري��خ، 

اإىل اآالف ال�صنوات.
امل�صلم،  العزيز  عبد  الدكتور  �صعادة  وق��ال 
رئ��ي�����ض م��ع��ه��د ال�������ص���ارق���ة ل���ل���رتاث خالل 
اأ�صابيع  برنامج  جلنة  التن�صيقي  االجتماع 
ال����رتاث ال��ع��امل��ي ال��ث��ق��ايف يف ال�����ص��ارق��ة مع 
اأ�صابيع  ب��رن��ام��ج  اأن  تون�ض  قن�صل  ���ص��ع��ادة 
الرتاث العاملي جاء بتوجيهات من �صاحب 
حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
ال��ق��ا���ص��م��ي، ع�����ص��و امل��ج��ل�����ض االأع���ل���ى حاكم 
ال�صارقة  اأن�صطة معهد  اإطار  ال�صارقة، ويف 
العاملي  الثقايف  بالرتاث  للتعريف  للرتاث 

وانفتاحه على التجارب العربية والدولية 
يف هذا املجال، حيث تقدم االأ�صابيع الفر�صة 
ل��الأ���ص��ق��اء واالأ����ص���دق���اء م���ن اأج����ل عر�ض 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��م��اذج م��ن ت��راث��ه��ا الثقايف 

مبختلف جتلياته واأنواعه واأ�صكاله.
�صتتيح  العاملي  ال��رتاث  اأ�صابيع  ان  وا�صاف 
من  التون�صة  الثقافة  كنوز  على  التعرف 
ل��وح��ات ف��ن��ي��ة وت��راث��ي��ة وع���رو����ض �صعبية 
وف��ع��ال��ي��ات واأن�����ص��ط��ة ���ص��ت��ك��ون ه��دي��ة لكل 
ع�����ص��اق ال�����رتاث مل��ع��رف��ة امل���زي���د ع���ن تراث 

تون�ض الغني .

وزيرة  ال��ن�����ص��ور  ب�صمة  م��ع��ايل  ال��ت��ق��ت 
اأم�ض االول يف عمان  االأردن��ة  الثقافة 
�صعادة عبداهلل حممد العوي�ض رئي�ض 
وذلك �صمن  بال�صارقة  الثقافة  دائرة 
فعاليات الن�صخة الرابعة من مهرجان 

املفرق لل�صعر العربي.
ال��ن�����ص��ور مب���ب���ادرة �صاحب  رح���ب���ت  و 
بن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو 
املجل�ض  ع�������ص���و  ال���ق���ا����ص���م���ي  حم���م���د 
الدورة  اإقامة  ال�صارقة  حاكم  االأعلى 
عمان  يف  ال�����ص��رد  ملتقى  م��ن   16 ال���� 

العام املقبل.
يعد امللتقى - الذي يقام �صنويا بعنوان 
واإطاللة جديدة ويركز على مو�صوع 
م�صروعات  م��ن   - ال�����ص��رد  ب��ف��ن  يهتم 
اىل  الهادفة  بال�صارقة  الثقافة  دائ��رة 
نقاد  مب�صاركة  واالآدب  ال��ف��ن��ون  ن�صر 

واأدباء وروائيني عرب.
مبادرات  االأردن���ي���ة  ال���وزي���رة  ثمنت  و 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة يف 
مهرجان  اق���ام���ة  يف  مم��ث��ل��ة  االأردن 
امل�صرح العربي للعام 2012 و افتتاح 
بيت ال�صعر مبحافظة املفرق 2015 

.
من جانبه قال �صعادة عبداهلل العوي�ض 
مهرجان  الإق���ام���ة  ع��م��ان  اخ��ت��ي��ار  اإن 
16 جاء بو�صفها  ال�  ال�صرد يف دورته 
ح��ا���ص��رة ع��رب��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة ب�����ارزة يف 
الوطن العربي .. م�صريا اإىل اأن هذه 
اخلطوة جاءت تنفيذا ملبادرة �صاحب 
ال�صمو حاكم ال�صارقة باأن تت�صع دائرة 
لل�صرد  ال�����ص��ارق��ة  مبلتقى  االح��ت��ف��ال 
لت�صمل مدن الوطن العربي انطالقة 

من ال�صارقة.
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بهدف اإيجاد �سبل دمج الرتاث املحلي مبنارة الفنون والثقافة

وفد مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث يزور اللوفر - اأبوظبي 
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جوهرة �سرق اآ�سيا اخل�سراء

بروناي دار ال�سالم واأر�ص الأحالم

وبروناي من اأكرث الدول اأمنا، 
هدوئها  يف  ب��ال�����ص��الم  وت��ن��ع��م 
الطيب  و�صعبها  وا���ص��ت��ق��راره��ا 
بالزوار  ي��رح��ب  ال���ذي  ال����ودود 
بالدين  وي�����دي�����ُن  وال�������ص���ي���اح، 
�صكانها  م��ع��ظ��م  االإ�����ص����الم����ي 
 400 ي�����زي�����دون ع�����ن  ال�����ذي�����ن 
األ����ف ن�����ص��م��ة وي��ت��ح��دث��ون لغة 
يتحدث  ال��ت��ي  نف�صها  امل��الي��و، 
واأندوني�صيا  ماليزيا  �صعب  بها 
اأم���ا ث��ق��اف��ة اللغة  و���ص��ن��غ��اف��ورة 
ب�صكل  م��ن��ت�����ص��رة  االجن��ل��ي��زي��ة 
يجيد  ال�صعب  ومعظم  وا���ص��ع، 

ا�صتخدامها.
وب��ح��ك��م امل��وق��ع اجل��غ��رايف فاإن 
متاأثر  اأ���ص��ب��ح  ب��رون��اي  مطبخ 
ك������ث������رياً مب����ط����اب����خ م���ال���ي���زي���ا 
لكن  و�صنغافورة  واندوني�صيا 
يف ج��م��ي��ع االأح������وال ه��ن��اك ما 
اجلن�صيات  كافة  اأذواق  ير�صي 
بعد انت�صار املطاعم التي تقدم 
الوجبات االإيطالية والفرن�صية 
وغريها،  والهندية  وال�صينية 
ك��م��ا اإن االأط��ع��م��ة امل��ح��رم��ة ال 
والكحول  ب��رون��اي،  جت��ده��ا يف 
وحل�������وم اخل���ن���زي���ر حم���ظ���ورة 
التدخني  مي��ن��ع  ك��م��ا  مت���ام���ا، 

حتى يف االأماكن العامة.
خالل  فر�صة  )للفجر(  كانت 
قادتنا  ال���ف���ل���ب���ني  اإىل  رح���ل���ة 
للتوقف ملدة يومني يف بروناي 
ال���������ص����الم  دار 

�صمن 

وف���د اإع���الم���ي ب��دع��وة م��ن وزارة 
ال�����ص��ي��اح��ة ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة وط�����ريان 
من  ا�صتغرقت  رح��ل��ة  يف  ب��رون��اي 
دب���ي اإىل ب��ن��در ���ص��ريي ح���وايل 8 
���ص��اع��ات على م��ن ط���ريان رويال 
بروناي درمياليرن 787 الفاخرة 
و�صوف نعر�ض على قرائنا الكرام 
ما �صاهدناه يف رحلتنا من معامل 

رئي�صية ومزارات �صياحية:

مراكز ت�سوق فاخرة 
واأ�سواق ب�سيطة

ت��ن��ت�����ص��ر يف ب���رون���اي ال��ع��دي��د من 
تعر�ض  ال���ت���ي  ال���ت�������ص���وق  م����راك����ز 
يتيح  مب��ا  العاملية  امل��ارك��ات  اأ�صهر 

القدرة  للمت�صوق 
ع����ل����ى االخ����ت����ي����ار 

بني جمموعة هائلة من املنتجات 
العاملية التي تروق جلميع االأذواق، 
اأعدادا  ت�صتقطب  فاإنها  وبالتايل 
كبرية من ال��زوار �صواء من داخل 
الدولة اأو من ال�صياح الراغبني يف 
وباأ�صعار  حم���ددة  م��ارك��ات  اقتناء 

منا�صبة.
وع���ل���ى ب��ع��د خ���ط���وات ق��ل��ي��ل��ة من 
م����راك����ز ال���ت�������ص���وق ال����ف����اره����ة قد 
للمواد  م��ف��ت��وح��ة  اأ����ص���واق���ا  جت���د 
واملاأكوالت  اليومية  اال�صتهالكية 
املتنوعة واحللويات واخل�صراوات 

والفواكه وباأ�صعار رخي�صة. 

م�سجد ال�سلطان عمر علي 
�سيف الدين

�صريي  بندر  يف  امل�صجد  ه��ذا  يقع 

بيغاوان عا�صمة بروناي، وهو من 
ومناطق  الرئي�صية  امل��ع��امل  اأه���م 
اأنه  ال��ب��الد،  يف  ال�صياحي  اجل���ذب 
امل�صجد الرائع، باإطاللته اجلذابة 
يف امل�����ص��اء ب��ق��ب��اب��ه امل�����ص��ن��وع��ة من 
ب��ن��ي يف عام  ال���ذه���ب اخل���ال�������ض، 
�صلطان  ب���ا����ص���م  و����ص���م���ي   1956
والد  والع�صرين  الثامن  ب��رون��اي 
ال�صلطان احلايل )ح�صن البلقية( 
الذي اأ�صبح �صلطانا يف عام 1967 
وكان عمره 21 �صنة فقط بعد اأن 

در�ض يف كواالملبور عام 1959 
حيث مل يكن يف ذاك الوقت 

تعليمية  موؤ�ص�صات  هناك 
االآن  اأم�����������ا  مم������ي������زة 

ف�����ل�����دى ب�����رون�����اى 

التعليمية  املوؤ�ص�صات  من  العديد 
واجلامعات على اأرقى امل�صتويات. 

متحف العائلة امللكية
اأول  ن��ظ��رك  يلفت  تدخله  حينما 
ال�صخمة  ال�صلطان  ع��رب��ة  ���ص��يء 
ا�صتخدامها  مت  ال���ت���ي  امل���ذه���ب���ة 
لل�صلطنة  ال��ف�����ص��ي  ال��ي��وب��ي��ل  يف 
احلايل  لل�صلطان  �صور  وباملتحف 
وال�صالطني  امل��ل��ك��ي��ة  وال���ع���ائ���ل���ة 
القدامى باالإ�صافة اإىل عدد هائل 
من الهدايا التي تلقاها ال�صلطان 
من ق��ادة ال��دول االأخ��رى وبع�ض 
الذهبية  وال��ق��ط��ع  االأ���ص��ل��ح��ة 
وهو  واملجوهرات،  والف�صية 
مهم  م��������زار 
خ������ا�������ص������ة 

لل�صياح الراغبني يف االطالع على 
وعائلتها  وثقافتها  بروناي  تاريخ 

امللكية.
اأي�صا  ال�����ص��ائ��ح  ن��ظ��ر  ي��ل��ف��ت  وق����د 
الذهب  م��ن  لقطة  وج��ود جم�صم 
اخلال�ض حيث كان ي�صود االعتقاد 
احلظ  جتلب  باأنها  االإ���ص��الم  قبل 
تلك  متاما  اختفت  فقد  االآن  اأم��ا 
موجوداً  املج�صم  وظ��ل  املعتقدات 
ف���ق���ط يف امل���ت���ح���ف ومم����ن����وع����اً يف 

الق�صر.

اأ�ستانا نور الإميان 
االإمي��ان هو  نور  اأ�صتانا  ق�صر 

الر�صمي  االإق����ام����ة  م��ق��ر 
ل�صلطان بروناي ويقع 

على �صفاف نهر بروناي يف جنوب 
بيغاوان  ���ص��ري  ب��ن��در  ال��ع��ا���ص��م��ة 
و�صط  اأميال من  ب�صعة  بعد  على 
اأ�صتانا نور االإميان  املدينة وتعني 
ن��ور االإمي����ان( وه��و حتفة  )ق�صر 
فنية من اخلارج ويعد اأكرب ق�صر 
ح��ي��ث يحتوي  ال���ع���امل  ���ص��ك��ن��ي يف 
من  واأك������رث  غ���رف���ة   1788 ع��ل��ى 
القاعات  وع�����ص��رات  ح��م��ام��اً،   250
حوايل  ت�صتوعب  قاعة  بينها  من 
م�صجد  ب��ه  كما  �صيف،  اآالف   5
ومراآب  م�صل،   1500 ي�صتوعب 
يت�صع ملئات ال�صيارات، كما يحتوي 
الق�صر على مئات اللوحات الفنية 
مر�صعة  وم�����وج�����ودات  ال�����ن�����ادرة، 

بالذهب والف�صة .

•• بروناى- د. �رشيف البا�شل

ال�سفر اإىل بروناي يعد جتربة مثرية يف حد ذاته فهي بلد �سغري غني بالعديد من 
اخلريات والرثوات مثل البرتول والغاز واملوارد الطبيعية، وع�سري ي�ساهي الدول 
املتقدمة من جهة التخطيط والتنظيم واحرتام القوانني .. ومتتلك بروناي الكثري 
ال�سياحة الدولية  من املقومات التي توؤهلها لكي حتتل مكانة مهمة على خارطة 
املطرية  الغابات  مثل  اجلذابة  الأماكن  من  وا�سعة  ت�سكيلة  البالد  تقدم  حيث 
والبيوت  النادرة  والطيور  واحليوانات  بالنباتات  الغنية  الوطنية  واحلدائق 
واملتاحف،  الرائعة،  امل�ساجد  من  والعديد  املاء،  قرية  يف  والتاريخية  التقليدية 
يف  الرئي�سية  امل�سادر  من  واحدة  ال�سياحة  وتعترب  الفاخرة،  التجارية  واملراكز 
الناجت املحلي الإجمايل خ�سو�سًا يف ال�سنوات الأخرية، وقد �سنفت بروناي كثانية 

دولة يف موؤ�سر التنمية بجنوب �سرق اآ�سيا بعد �سنغافورة.

ويفتح 
ج���������������زء م����ن 

ال����ق���������ص����ر اأب�������واب�������ه 
االأ�صبوع  اأي��ام يف   4 للعائالت 

ع�����ل�����ى ف������رتت������ني ����ص���ب���اح���ي���ة 
من  فهناك  وبالتايل  وم�صائية 
ي���زور الق�صر ث��م��اين م���رات يف 
واالأعياد  املوا�صم  ويف  االأ�صبوع 
االأ�صر  م��ن  الق�صر  زوار  ينعم 
ال��ب��ورون��ي��ة ب��ت��ن��اول ال��ط��ع��ام يف 
ب��وف��ي��ه م��ف��ت��وح واأح��ي��ان��ا مينح 
ال��ق�����ص��ر بع�ض  امل�����ص��وؤول��ون يف 
ال��ن��ق��ود ل���الأط���ف���ال خ��ا���ص��ة يف 
احتفاالت  وخ������الل  االأع�����ي�����اد 
ال���دول���ة ب��ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي يوم 
23 فرباير من كل ع��ام، حيث 
وكافة  امللكية  العائلة  حتتفل 
اأج��واء مفعمة  ال�صعب يف  اأبناء 

بالوطنية واالنتماء.

كامبوجن اآير
 )القرية املائية( 

القرية املائية هي قرية قدمية 
وتاريخية بنيت على ركائز فوق 
نهر بروناي املنغم�ض يف الرتاث 
ال����ث����ق����ايف وال����ت����اري����خ����ي وم���ن 
امل��ع��روف اأن��ه��ا م��ن اأك���رب قرى 
املياه يف العامل، وتعد من اأ�صهر 
املعامل الرتاثية والتاريخية يف 
ب���رون���اي وال��ت��ي ي��ح��ر���ض على 
زيارتها ال�صياح ويطلق بع�صهم 

عليها )فيني�صيا ال�صرق( .
ويعي�ض يف القرية املائية حوايل 
40 األف �صخ�ض يف بيوت مميزة 
بروناي  �صكان  وهم  خ�صب  من 
تتوافر  القرية  ويف  االأ�صليون، 
م�صاجد  م����ن  اخل����دم����ات  ك����ل 
جتارية  وحم������الت  وم���ط���اع���م 
�صرطة  وم�����رك�����ز  وم�������دار��������ض 
واالنرتنت  والكهرباء  واإطفاء 
وال���ت���ن���ق���ل ب�����ني ال�����ق�����رى عرب 
وبالقرية  ال�صغرية،  ال����زوارق 
اأي���������ص����ا م���ت���ح���ف ����ص���غ���ري فيه 
للقرية  القدمية  االآث���ار  بع�ض 

واملالب�ض التقليدية ل�صكانها.
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

عام - زايد

علي بن حمري

بــانــي قــــدره  الـنــْزه 

لوطـانــي بـــه  تـعـتـز 

ـــاين ـــع امل ـــــ  ف هـــــــّون  ويل 

العربـانـي مــع  يف�شـل 

لنـ�شـانـي اعـمـلـه  اإال 

دانــــــــي فــعــلـــــه  ــان  ـــ ك وان 

اعـرفــه مــــــــا  ــافـــــه  ـــ ــت وال

ــه ـــ ــرشف ا� فـــــي  غــالـــــي  يل 

مـوقـفـه فـــي  يخـ�شـر 

�شـرفــه مـــا  وا�ــشـــــلـــــه 

منـ�شـبـه يـرفــع  لـــي 

ــ�ــص عـــــنـــــد اعـــــربـــــه ــرخـــ ي

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

وانا حتت رحمة الرب وعلى �شرته

                      ا�شتعلم النا�ص بالزينه واعلمها

ومن �شكر الباب ماجيته مع الكرته

                    دري�شة البيت حرمه من حمارمها

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

نا�رص البكر الزعابي

م�شافة
م�������س���اف���ة وال�������ذك�������رى  دروب    ب����اع����دت����ن����ا 

احل������ن������ني امل������������ّر ذاب������ح������ن������ا اخ����ت����الف����ه

 

 �����س����وت����ي امل�����ب�����ح�����وح م������ا ي����ن����ف����ع ه���ت���اف���ه

 ال���������س����ع����ور ال�����ل�����ي ي�������ط�������اردين ب���ك���ث���اف���ه

ارجت�����اف�����ه زاد  ال����ت����ع����ب  ه��������ذا  م������ن   اآه 

 اخ���ت���ل���ط ع����ن����دي الأم��������ل وا����س���ب���ح خ���راف���ه

�����ّح ب���ن���ف���اف���ه ال�������س���ت���ا ه�������ذي ال�������س���ن���ه ������سَ

 

اع���ت���ك���اف���ه ط��������ال  ع����زل����ت����ه  يف  ِم�������ن�������زوي 

 

����س���ي اح����ب����ه و�����س����رت م���ت���وّج�������ض واخ����اف����ه

 

 احل���������زن ي�����ك�����رم �����س����ح����اب����ه ب���ال�������س���ي���اف���ه

اع����رتاف����ه اوراق  ي�������س���ّج���ل  ����س���ج���ني  ك�����م 

 

وك�������م ب��������رٍئ   ع����ا�����ض ع����م����ره ب���احل�������س���اف���ه

 

ال�������س���ب���اب ح���������س����ن  يف  ح����ل����م   وال������ل������ي������ايل 

 والأم�������������������اين ل������الأ�������س������ف ت����ط����ل����ع ������س�����راب

ع��������ذاب يف  ع����������������ذاٍب  يف  ع����������������ذاٍب  ي��������ا 

 

ب���ل���ه���ف���ة ال���������س��������رار ق����������ّرر الن���������س����ح����اب

 

الأي�����������������ادي ال������ل������ي ت�������ل�������ّوح ب����ا�����س����ط����راب

 

 وا������س�����ب�����ح ال����ع���������س����ف����ور ي���خ�������س���ع ل����ل����غ����راب

�����س����ح����اب ف����ي����ه����ا  ول  زرق������������ا   وال�����������س�����م�����ا 

ث�������واب روح������������ي  اأمل  يف  ب�����ي�����اخ�����ذ   م�������ن 

ون�����اب ن���������اٍب  ال���ب�������س���ر  يل  ت�������س���ح���ك  م���ه���م���ا 

 

ذاب الم����������������واج  يف  ك�����امل�����ل�����ح   وال��������ف��������رح 

ب�����اب األ�����������ف  وي�����ف�����ت�����ح  ي�����������دري  م�������ا   دون 

ي������رجت������ي رّب������������ه ب���������دع���������اٍء ُم���������س����ت����ج����اب

ريــتـ�يــت
 

اللي ت�سامرين .. طواريها

ما مّلت " التقليل" من قدري !

على كرث .. ما كنت اداريها :

كانت تذر ال�سيق يف �سدري !

******

�ساأل و�ض امنيتْك ؟ وجاوبت له بال�سحيح

اروح معْك ملكان وحمٍد يرّدنا..

�سحك وقال ب�سراحه توجع امل�سرتيح:

تكفييني خّلي امانينا على قّدنا

البيت مت�حد

كلنا خليفة
الكرمي..! بلدنا  قايد  لنا  يااارب..حتفظ 

يا اهلل..يالواحد..الفرد..املجيب..العظيم..!
�سافيه..! الب�سر  ع��ل��ى  ب��ال��ك��رم  م��ّدت��ه  يل 

..و�سحه..وعافيه..! عمر  له..طول  ن�ساألك 

حممد بن طناف الكعبي

ل����ي����ت ال����ت����ح����اي����ا حت����م����ل اأب����ي����ات

الإم�������������ارات اأّم  ال������ك������رم  رم��������ز 

ت���ن�������س���د م����ث����اي����ل ب����ال����ع����ب����ارات

ي�����ا وج�������د ق���ل���ب���ي وج�������د زّخ�������ات

ع���ه���د ال���������س����رف وال�����������وّد ه��ي��ه��ات

ن�����دع�����ي ل����ه����ا ب�����اخل�����ري دع��������وات

ب������������رٍق مل�������ع م�������ا ب�������ني غ����ي����م����ات

ه������ي م���ن���ي���ة امل����ق���������س����ود غ����اي����ات

ب�����س��ي��م��ات ال����ل����ي  ال���������س����ي����وخ  اأم 

ال����ب����داي����ات يف  يل  ارت���������س����م  ي������وم 

ي���ع���زف حل�����ن  ي�����س��ج��ع ب���الأ����س���وات

الإم������������ارات اأّم  ي�����ا  ل����ن����ا  دم���������ِت 

اأب������ي������ات ����س���ع���ٍر ت���و����س���ف ال���ب���وح

ت���ب���ق���ى ����س���م���و ال����ط����ي����ب وال��������روح

و������س�����روح خ������ري  زاي�����������د   دار  يف 

مت�����ط�����ر ب���������الد اخل���������ري و�����س����ي����وح

ن���ن�������س���اه  واح����ن����ا وي������ن م����ا ن����روح

ي���ح���ف���ظ خ���ط���اه���ا َع�������ّد م�����ا ي���ل���وح

ون���ف���ح اخل����زام����ى وال�������س���ذى ي��ف��وح

م�������س���ل���وح اأّي  ع���ق���ب���ه���ا  وم���������ايل 

جم�����د ال�����ع�����رب وال����ط����ي����ب م��ل��م��وح

ي����ن����وح َوْرٍق  ال�����ف�����ي�����ايف  ب�������ني 

�����س����وت امل����ح����ّب����ة وق����ل����ت م�����س��م��وح

ي����ا ن���ب�������ض ق���ل���ب���ي وراح��������ة ال�����روح

اأم االمارات
اإهداء  اإىل �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك اأم الإمارات واأم العرب 

حفظها اهلل ورعاها واأدامها ذخرًا للمراأة الإماراتية والعربية.

ي���ام���رح���ب���ا ت���رح���ي���ب ن���اب���ع م����ن ال�����ذات

ب����زي����ارت����ك ي���ا����س���ي���خ ����س���ب���ع الإم���������ارات

ال���������س����در يف مم��ل��ك��ت��ن��ا م���ل���ك���ن���ا  م�����ن  ل�����ك 

ك�����ن الإم��������������ارات ال�������س���ب���ع زاي�����رت�����ن�����ا !

ّ نايف معال

�صعر :فاطمه الهاملي)�صفرية اال�صاله(

عبدالرحمن الرئي�صي

مالم�ض رخام ال�سحن قبل الفجر ب�سوْي

�سفاها  و ل مرهم .. ما  ي��داوي  ج��روٍح  

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�


