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زراعة اخل�ضراوات بالهواتف الذكية

�إنتاج  �مل�����س��ت��خ��دم مب��وج��ب��ه  ي�ستطيع  ن��ظ��ام��ا ج��دي��د�  ب��اح��ث��ون  �ب��ت��ك��ر 
خ�����س��ر�و�ت خ��ال��ي��ة م��ن �مل��ب��ي��د�ت �حل�����س��ري��ة، مي��ك��ن �مل���ز�رع���ون من 
مر�قبة منوها بالهو�تف �لذكية. وعر�ض �البتكار �جلديد يف �ملعر�ض 
ما  وف��ق  فيغا�ض،  ال���ض  يف   2016 للم�ستهلك  �ل���دويل  �الإل��ك��روين 
ع��ب��ارة ع��ن مكعب زر�عي  "رويرز" �الث��ن��ن. و�لنظام  وك��ال��ة  �أف���ادت 
يعمل وفق برنامج بيئي، مغلق متاما، لزر�عة �خل�سرو�ت يف �ملاء يف 
�ملنتجة  لل�سركة  �لتنفيذي  �ملدير  تينغ  جاك  ويقول  مغلقة.  مناطق 
)�أوب��ك��وم( �إن��ه يف ه��ذ� �ملكعب �ل��زر�ع��ي " �ل���دورة �ل��و�ح��دة وه��ي نحو 
100 و200 قطعة وه��ذ� يعتمد  ي��ر�وح بن  تنتج ما  ��سابيع  �ستة 
�ملكعب.  د�خ��ل  �ل��ب��ذور  تو�سع  "حيث  �ملختلفة  �خل�سرو�ت  ن��وع  على 
ويتم تفعيل دورة منو �لنباتات ب�سكل �آيل متاما من خالل ��ستخد�م 
برجميات زر�عية تتابع �لنباتات وتعدل �لبيئة �ملحيطة، مبا يتو�فق 
معها وتقدم لها �لكمية �ملثلى من �لهو�ء و�ل�سوء و�ملياه مبا يتنا�سب 
مع مر�حل �لنمو �ملختلفة. ويف حالة تغيبك عن �ملنزل، ال د�عي للقلق 
ت�سمح  �لتي  �ال�ست�سعار  و�أجهزة  بالكامري�ت  مزود  �لزر�عي  فمكعبك 
لك مبر�قبة كل �سيء من م�ستويات �حلمو�سة �ىل كمية �ل�سوء من 
�أي مكان توجد فيه من خالل �الت�سال باالإنرنت. ويزعم �ملنتجون 
�أن �خل�سرو�ت �لتي تنمو يف هذ� �ملكعب �لزر�عي �لذي يعمل بالهو�تف 
�لتي ت�سريها من  �أف�سل ل�سحتك من �خل�سرو�ت �الأخرى  �لذكية 
�الأ�سعة  م��ن خ��الل  تنقيتها  �مل��ي��اه يتم  تينغ:" ك��ل  وي��ق��ول  �الأ���س��و�ق. 
فوق �لبنف�سجية فهي �آمنة متاما بل �أن �خل�سرو�ت �لتي تزرع بهذه 

�لطريقة ال حتتاج �إىل غ�سل".

لهذه الأ�ضباب نظارة ال�ضم�س �ضرورية
�أد�ة  فهي  �ل�سيف،  �إطاللة  على  �ل�سم�سية  �لنظارة  �أهمية  تقت�سر  ال 
�ل�سم�ض  �أخرى كلما كانت  �لعيون من عدة م�ساكل. ب�سيغة  حلماية 
�ساطعة ال تهمل �رتد�ء هذه �لنظارة، فهي خري �سديق طو�ل �لنهار. 

�إليك فو�ئد �لنظارة �ل�سم�سية:
�الأ�سعة فوق �لبنف�سجية. عند �سر�ء نظارة �سم�سية تاأّكد من �أنها توفر 
�ملو��سفات  فبهذه   .UVBو  UVA من  باملائة   100 بن�سبة  حماية 
توفر �لنظارة حماية كاملة من �أ�سر�ر �الأ�سعة فوق �لبنف�سجية خالل 
�سوء �لنهار. �لبكريا. نعم، نظارة �ل�سم�ض ال حتمي من �ل�سوء فقط 
بل توفر حماية للعيون من �لعدوى �لبكتريية و�لفطريات يف �لبيئة 
يف  مت�سيه  �ل��ذي  �لوقت  ز�د  كلما  �لبي�ساء.  �ملياه  بالعن.  �ملحيطة 
�خلارج �أثناء �سوء �لنهار كلما ز�د خطر �إ�سابة �لعن باملياه �لبي�ساء، 
�ملخاطر.  ه��ذه  م��ن  �حل��د  على  �ل�سم�سية  �ل��ن��ظ��ارة  �رت����د�ء  وي�ساعد 
بال�سد�ع  �الإ�سابة  معدل  من  �ل�سم�ض  نظارة  �رت��د�ء  يقلل  �ل�سد�ع. 
باأن �الأنو�ع �لرديئة من �لنظار�ت  ومن �سدة �ل�سد�ع �لن�سفي. علماً 
�ل�سم�سية ت�سبب �إزعاجاً للعن، وتزيد نوبات �ل�سد�ع. �لقيادة. ال �سك 
�أن �رتد�ء نظارة �ل�سم�ض �أثناء قيادة �ل�سيارة يوفر درجة من �الأمان، 

وي�سهل �لروؤية �جليدة دون ت�سوي�ض من �سوء �ل�سم�ض �ل�ساطع.

طريق يحّول �ضيارتك اإىل ترام
لل�سيار�ت  ي�سمح  ن��وع��ه  م��ن  م��ك��ه��رب  ط��ري��ق  �أول  �ل�����س��وي��د  ط����ورت 

�لكهربائية ب�سحن نف�سها بنف�سها خالل �ل�سري على طوله. 
�ستوكهومل،  م��ط��ار  ب��ن  كيلومر   2 م�سافة  ع��ل��ى  �ل��ط��ري��ق  ومي��ت��د 
 20 تزويد  بد�ية  يكون  �أن  �أم��ل  على  �للوج�ستية،  �خلدمات  وموقع 
بح�سب  �لتقنية،  بهذه  �لبالد  �ل�سريعة يف  �لطرق  كيلومر من  �ألف 

�سحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
�ل�سيار�ت  ت���و�ج���ه  م�����س��ك��ل��ة  �أك����رب  ح���ل  �إىل  �ل��ت��ق��ن��ي��ة،  ه����ذه  وت���ه���دف 
�لكهربائية، وهي �حلفاظ على �سحنها مل�سافات طويلة، حيث يتم نقل 
�لطاقة من �ثنن من خطوط �ل�سكك �حلديدية �مل�سمنة يف �لطريق 
�إىل �ل�سيارة، من خالل ذر�ع تعلق على �جلزء �ل�سفلي منها، على غر�ر 

�لر�م �لكهربائي �أو �لقطار.
ومن  مل�سارها،  �ل�سيارة  تبديل  عند  تلقائي  ب�سكل  �ل��ذر�ع  ف�سل  ويتم 
ثم تعيد �الت�سال بخط كهربائي خمتلف، وتتم مر�قبة ��ستهالك كل 
�سيارة، الحت�ساب فاتورة �لطاقة، ب�سكل مماثل ملا يحدث يف حمطات 
خالل  �ل�سيار�ت  ل�سحن  �لطريقة  ه��ذه  ت�ساعد  �أن  وميكن  �ل��وق��ود. 
ت�سطر  ال  الأنها  وزن��اً،  و�أخ��ف  �أرخ�ض  بجعلها  �لطريق،  على  �سريها 

لل�سفر مل�سافات طويلة دون �سحن.
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اليابان تدعم ثورة املراحي�س ال�ضينية
ذكرت تقارير �سحفية �أن �ليابان قدمت عر�سا �إىل �ل�سن من �أجل تطوير 
�ملر�حي�ض �لعامة يف �لبالد و��ستبد�لها مبر�حي�ض ذكية، يف م�سعى لتعزيز 

�لعالقات بن �لبلدين.
�ليابان  من  م�سوؤولون  تعهد  �لربيطانية،  "�لغارديان"  ل�سحيفة  ووفقا 
بتح�سن  و�الث��ن��ن،  �الأح��د  عقدت  �مل�ستوى  رفيعة  �جتماعات  يف  و�ل�سن، 
�إىل جتنب حرب  �ل�سمالية،  ك��وري��ا  �أزم���ة  �ل��ت��ع��اون يف ح��ل  �ل��ع��الق��ات ع��رب 
يف  �لتحتية  للبنية  م�سروعات  يف  معا  �لعمل  �إىل  �إ�سافة  عاملية،  جت��اري��ة 

مناطق متفرقة من �لعامل.
ويف نوفمرب 2017، �أكدت �ل�سن عزمها بناء وجتديد 64 �ألف مرحا�ض 
دعم  �إىل  مر�حي�ض" تهدف  "ثورة  �إط���ار  يف  و2020،   2018 ب��ن  ع��ام 
قطاع �ل�سياحة وزيادة م�ساهمته يف �لنمو �القت�سادي بعد �إطالق �لرئي�ض 

�ل�سيني، �سي جينينغ، حملة تطوير �ملر�حي�ض �لعامة عام 2015.   
 ،2015 �أن��ه منذ ع��ام  �أن��ب��اء �ل�سن �جل��دي��دة )�سينخو�(،  وذك���رت وك��ال��ة 
�ألف مرحا�ض،   68 بناء وحتديث  يو�ن على  مليار   1.04 �ل�سن  �أنفقت 

وهو ما يزيد عن هدف �ل�57 �ألفا، �لذي حددته �حلكومة.
�آ�سيان ريفيو" ، فاإن �ليابان �قرحت على �ل�سن يف  "نيكاي  ووفقا ملجلة 
بالنظافة  �لعناية  ومنها  �لبلدين  بن  �لتعاون  �آف��اق  فتح  �ملا�سي  دي�سمرب 
�ملر�حي�ض" يف  "ثورة  ل��دع��م حملة  �ل��ذك��ي��ة  �مل��ر�ح��ي�����ض  وت��ق��دمي  �ل��ع��ام��ة 

�ل�سن.
يذكر �أن �ليابان ن�سرت ما �سمي ب�"دبلوما�سية �ملر�حي�ض" يف �لهند وجنوب 
لكن  �ل���دول،  خمتلف  م��ع  �ل��ت��ع��اون  ع��الق��ات  لتعزيز  م�سعى  يف  �آ�سيا  �سرق 

مر�حي�سها ف�سلت يف �أ�سو�ق �أخرى مثل �لواليات �ملتحدة.

مذبحة اأ�ضود نادرة 
موؤخر�،  �الأوغ��ن��دي��ة،  �ل�سلطات  �أع��ل��ن��ت 
مهددة  �أن��������و�ع  م����ن  �أ�����س����د�   11 ن���ف���وق 
للت�سميم،  تعر�سها  ج��ر�ء  لالنقر��ض، 
�لريفية  �ملناطق  �إح��دى  �أه��ايل  من قبل 

يف �لبالد.
�الأه�����ايل قامو�  ي��ك��ون  �أن  �مل��رج��ح  وم���ن 
على  هجومها  ج���ر�ء  �الأ����س���ود،  بت�سميم 

�أبقارهم بغر�ض �فر��سها.
فاإن  نيوز"،  "�سكاي  نقلت  م��ا  وبح�سب 
ك���ان���ت يف �سحة  ن��ف��ق��ت  �ل���ت���ي  �الأ�����س����ود 
من  وثمانية  لبوؤ�ت  ثالث  وت�سم  جيدة 

�الأ�سبال.
وق����ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ���س��ل��ط��ات �حلياة 
�سمبلي�سيو�ض،  غي�سا  �أوغند�،  يف  �لربية 
�إن ع��ي��ن��ات م��ن �الأ����س���ود ودالئ����ل �أخ���رى، 
بغر�ض  للتحليالت،  �إخ�����س��اع��ه��ا  ج���رى 

�لتاأكد مما جرى.
�الأ�سود  ن��ف��وق  �سيمبلي�سيو�ض،  وو���س��ف 
�كت�ساف  �أن  ال�سيما  �لكربى،  باخل�سارة 
ق�����س��رية من  م���دة  ب��ع��د  �لت�سميم ج���رى 

�الحتفال بيوم �حلياة �لربية.
ويعي�ض يف �ملنتزه �لوطني الأوغند�، �أكرث 
من مئتي �أ�سد ي�سمون عدد� من �الأنو�ع 

�لنادرة.

املارة يوقعون 
مب�ضتبه به

�أظهر ت�سجيل م�سور ن�سر على عدد 
من من�سات �لتو��سل �الجتماعي، 
حلظة قيام �ملارة باالإيقاع مب�ستبه 
به �أثناء فر�ره من رجال �ل�سرطة 

و�سط مدينة لندن. 
وقد ظهر �مل�ستبه به معاذ تارفورد 
�لفر�ر  ي��ح��اول  وه���و  ع��ام��اً(   20(
بدر�جته قبل �أن ينق�ض عليه �أحد 

�الأ�سخا�ض ويرميه �أر�ساً. 
و����س���رع���ان م���ا ن��ه�����ض �مل�����س��ت��ب��ه به 
حماولة  يف  للريح  �ساقيه  و�أط��ل��ق 
تعرث  �أن������ه  �إال  ل���ل���ف���ر�ر،  ج����دي����دة 
ب�ساق �أحد �ملارة و�سقط ثانية قبل 
ع��ل��ي��ه جم��م��وع��ة من  ي��ن��ق�����ض  �أن 
�الأ�سخا�ض ويثبتونه يف �ملكان حتى 

و�سل رجال �ل�سرطة. 
بوفان  �ملقاطعة  قا�سي  �أن  ي��ذك��ر 
�لذي  ت���ارف���ورد  ع��ل��ى  ح��ك��م  جنكيز 
ك������ان م����دم����ن����اً ع���ل���ى �ل���ك���وك���ائ���ن 
�أ�سهر،  �ستة  بال�سجن  و�حل�سي�ض 
بعدما �أقر بحيازته ل�سالح �أبي�ض، 
ديلي  �سحيفة  يف  ورد  م��ا  بح�سب 

ميل �لربيطانية.

حتذير من م�ضتويات 
قاتلة لتلوث الهواء

�لعاملية  �ل�����س��ح��ة  منظمة  ح����ذرت 
�ل���ت���اب���ع���ة ل�������الأمم �مل����ت����ح����دة، من 
�لتلوث  م��ن  قاتلة"  "م�ستويات 
�أكرب مدن  �لهو�ئي يف �لعديد من 
تت�سبب  �ل��ه��و�ء  رد�ءة  و�أن  �ل��ع��امل، 
بتدمري  وت��ه��دد  �مل��الي��ن  يف مقتل 

�خلدمات �ل�سحية حول �لعامل.
�ست�سدر  "�إنها  �مل��ن��ظ��م��ة  وق���ال���ت 
�ل�سهر �ملقبل �الأرق��ام �لتي �ستثبت 
يف  �رتفعت  �ل��ه��و�ء  تلوث  ن�سب  �أن 
�ملنكوبة  �حل�سرية  �ملناطق  مئات 
على  م�����س��ددة   ،"2014 ع��ام  منذ 
�أن �لعامل �الآن ي�سهد حالة طو�رئ 
بقطاع �ل�سحة �لعامة �ستكون لها 
�آثار مالية ال تعد وال حت�سى على 

�حلكومات.
�أن �ل��ب��ي��ان��ات �الأخ���رية  و�أو���س��ح��ت 
�لتي جمعتها �ملنظمة من 2000 
�ستظهر  �ل����ع����امل  ح������ول  م���دي���ن���ة 
�ل��ت��ده��ور �مل��ت��ز�ي��د يف �ل��ع��دي��د من 
�الأماكن تز�مناً مع منو �سكانها، ما 
�سيرك مناطق كبرية حتت �سحب 
دخانية ناجتة عن خليط من عو�دم 
و�لغاز�ت  �لبناء  و�أت��رب��ة  �مل��رك��ب��ات 
�ل�سامة من توليد �لكهرباء وحرق 

�الأخ�ساب يف �ملنازل.
�مللوث  �ل�����س��ب��اب  �أن  �إىل  و�أ����س���ارت 
ك��ان��ت روؤيته  �مل����دن  ي��غ��ط��ي  �ل����ذي 
و�����س���ح���ة �الأ�����س����ب����وع �مل���ا����س���ي من 
خارج  �لدولية  �لف�سائية  �ملحطة 

كوكب �الأر�ض.

هل ت�ضعر بالدوار 
عند النهو�س؟

قال �لربوفي�سور �أولف الندمي�سر 
�ل�سعور  هو  �النت�سابي  �ل��دو�ر  �إن 
�لو�سع  �النتقال من  بالدو�ر عند 
كما  �لر�أ�سي،  �لو�سع  �إىل  �الأف��ق��ي 
هو �حلال عند �لنهو�ض من و�سع 

�ال�ستلقاء.
و�أو�سح �خت�سا�سي �لقلب �الأملاين 
�إىل  ي���رج���ع  ذل����ك  يف  �ل�����س��ب��ب  �أن 
ت���وق���ف �ل�����دم يف �ل�����س��اق��ن وع���دم 
�إمد�د �لر�أ�ض بالدم على نحو كاف، 
بالدو�ر،  �ل�سعور  �إىل  ي���وؤدي  مم��ا 
�إعتام  �ح��ت��م��ال��ي��ة  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة 

�لروؤية لفرة ق�سرية.
وقد يرجع �لدو�ر �النت�سابي �أي�سا 

�إىل بع�ض �الأدوي��ة، كاأدوية خف�ض 
وحا�سر�ت  �مل��رت��ف��ع  �ل����دم  ���س��غ��ط 

بيتا.
�ل�����دو�ر  �أن  و�أ�����س����اف الن��دم��ي�����س��ر 
ال  ولكنه  مزعجا،  يعد  �النت�سابي 

ي�سكل خطر� يف �ملعتاد.
ول���ت���ج���ن���ب �الإ������س�����اب�����ة ب�����ال�����دو�ر 
�ل��ن��ه��و���ض من  ينبغي  �الن��ت�����س��اب��ي 
و�سع �ال�ستلقاء ببطء، مع مر�عاة 
�سرب �ل�سو�ئل على نحو كاف، ومن 

�ملهم �أي�سا ممار�سة �لريا�سة.
يف  �ل���ت���د�ب���ري  ه����ذه  ت��ف��ل��ح  مل  و�إذ� 
فينبغي  �ل��������دو�ر  ه�����ذ�  م���و�ج���ه���ة 

حينئذ ��ست�سارة �لطبيب.

20-20-20 قاعدة  �تباع   1-
�إر�حة �لعينن، وتن�ض  20-20-20 على  ت�ساعد قاعدة 
على �إ�ساحة �لنظر عن �سا�سة �لكمبيوتر كل 20 دقيقة �إىل 

ج�سم على بعد 20 قدماً وملدة 20 ثانية.
�نعكا�سات وجود  عدم  من  �لتاأكد   2-

�لذي تعمل فيه، لكن  �ملكان  �ختيار  باإمكانك  يكون  قد ال 
�لكمبيوتر،  ���س��ا���س��ة  �أن جت��ع��ل �جت���اه  ح���اول  �الأق�����ل،  ع��ل��ى 
بحيث ال ينعك�ض عنها �سوء �ل�سم�ض �أو �أي �سوء �آخر �إىل 

عينيك.
نظار�ت خا�سة ��ستخد�م   3-

ت��ت��وت��ر يف �الأ����س���و�ق ن���ظ���ار�ت خ��ا���س��ة ب��ال��ك��م��ب��ي��وت��ر، وهي 
م�سابهة للنظار�ت �لعادية، لكنها مزودة بخا�سية م�سادة 
ب��اال���س��ت��ع��ان��ة بخبري ي�سف لك  وي��ن�����س��ح  �الأ���س��ع��ة،  ل��وه��ج 

�لنظارة �ملنا�سبة.
بعيدة عن عينيك �ل�سا�سة  �أبق   4-

يجب �أن تكون �سا�سة �لكمبيوتر على بعد ذر�ع و�حد على 
�الأقل عن عينيك، وي�ساعد ذلك يف �لتحفيف من �الإجهاد 

�لناجت عن �لتحديق لوقت طويل يف �سا�سة �لكمبيوتر.
ترم�ض �أن  تن�ض  ال   5-

ق���د ت��ك��ون �ل��ن�����س��ي��ح��ة ���س��خ��ي��ف��ة وب��دي��ه��ي��ة، ل��ك��ن �لبع�ض 
�لكمبيوتر، دون حتريك  �سا�سة  يحدقون لوقت طويل يف 
�لعينن، وين�سح باأن ترم�ض ب�سكل متكرر حلماية �لعينن 

و�حلفاظ على �سحتهما.
�ل�سا�سة �إعد�د�ت  �سبط   6-

�لطيف  �ل�سطوع وحت��وي��ل  درج���ة  �ل�����س��روري خف�ض  م��ن 
�ل��ل��وين ن��ح��و �جل��ان��ب �الأ���س��ف��ر )�أي ب��ع��ي��د�ً ع��ن �لطرف 
�الأبي�ض  �للونن  �إىل  �الأل���و�ن  خمطط  وتغيري  �الأزرق(، 
و�الأ�سود، وهذه �الإجر�ء�ت ت�ساعد على حماية عينيك عند 

�لنظر لوقت طويل �إىل �ل�سا�سة.
لل�سا�سة و�قي  ��ستخد�م   7-

ميكن �أي�ساً ��ستخد�م وقاية حتجب �ل�سوء �الأزرق �ل�سادر 
�إىل  �لبنف�سجية  فوق  �الأ�سعة  و�سول  ومتنع  �ل�سا�سة،  عن 
عينيك، مما يقلل من �الإجهاد و�النزعاج �لناجت عن �لنظر 

لوقت طويل �إىل �ل�سا�سة.

�لعمل على �لكمبيوتر تقليل   8-
يدوياً،  بها  �لقيام  ميكن  �لتي  �الأع��م��ال  من  �لكثري  هناك 
ذلك  ك��ان  كلما  �لكمبيوتر  �سا�سة  ع��ن  �الب��ت��ع��اد  ويف�سل 
ممكناً، وجتنب �إ�سافة �أن�سطة �أخرى مثل �ألعاب �لكمبيوتر 

ومتابعة مو�قع �لتو��سل �الجتماعي لوقت طويل.
هكذ� نحمي عيوننا �أمام �سا�سة �لهاتف و�لكمبيوتر

�ل��ت��ح��دي��ق ب��ال�����س��ا���س��ات ه��و ظ��اه��رة �ل��ع�����س��ر: �ل��ك��ل يركز 
عيونه على �سا�سة �لكمبيوتر و�لهاتف. لذلك فاإن حو�يل 
"مر�ض  من  يعانون  �حلديث"  "�جليل  من  �لب�سر  ثلثي 

�لكروين". 

فيما يلي ن�صائح عملية لإراحة العيون واملحافظة 
على �صحتها.

�لعامل،  يجتاح  �سامل  وب��اء  ي�سبه  ما  عن  �لعلماء  يتحدث 
�ل�سا�سات.  �أوقاتا طويلة يحدقون يف  �لنا�ض مي�سون  الأن 
�مل��وظ��ف��ون مي�����س��ون يف م��ك��ات��ب��ه��م ���س��اع��ات ي��ع��م��ل��ون �أم���ام 
و�حلا�سب  �ل��ذك��ي  �ل��ه��ات��ف  ي�ستخدمون  ث��م  �لكمبيوتر، 
�أو  �أثناء تناول �لطعام  �أوق��ات فر�غهم، وحتى  �ملحمول يف 
�ملتو��سل  و�أم��ام هذ� �جللو�ض  �ل�سرير.  �ال�ستلقاء يف  عند 
�ل�سا�سات يوما بعد يوم و�سهر� بعد �سهر و�سنة بعد  �أم��ام 
�سنة، �سيجد �ملرء نف�سه يعاين بعد عدة �أعو�م من م�ساكل 

يف �لعينن.
و�أكرث من يعاين من هذه �مل�سكلة هم من ولدو� يف ثمانينات 
�ل��ق��رن �مل��ا���س��ي، الأن��ه��م �جل��ي��ل �ل���ذي ب���د�أ ف��رة مر�هقته 
يف  �ل��ذك��ي��ة.  و�ل��ه��و�ت��ف  �لكمبيوتر�ت  �نت�سار  م��ع  و�سبابه 
�ملتحدة يحذر �خل��رب�ء مما  �ل��والي��ات  �لغرب، وخا�سة يف 
در��سة  �لعيون.  �لرقمية" �لتي ت�سيب  "�الأمر��ض  ي�سمى 
�لثمانينات م�ساب  باملائة من جيل   68 �أن  حديثة تظهر 

بتلك �الأمر��ض، كما نقلت �سحيفة "دي فيلت" �الأملانية.
كيف حتدث �مل�ساكل يف �لعن؟

�لتحديق  م��ن  �أك���رث  �أو  �ساعتن  بعد  �ل��ع��ن  م��ع��ان��اة  ت��ب��د�أ 
�لعن  عد�سة  كالتايل:  �مل�سكلة  ح��دوث  �آل��ي��ة  �ل�سا�سة.  يف 
تفقد م��رون��ت��ه��ا، وت�����س��ط��ر ل��ب��ذل��ك ج��ه��د �أك���رث م��ن �أجل 
�الإ�سابة  �أع��ر����ض  ودق���ة.  بو�سوح  �لقريبة  �الأ���س��ي��اء  روؤي���ة 

�لعن،  �إىل ح�سول حرقة يف  �لعن  �ح��م��ر�ر  م��ن  ت���ر�وح 
و�أي�سا جفاف �لعن، وعدم �لقدرة على �لروؤية �لو��سحة، 
وتعب �لعن. ومتتد �ملعاناة لت�سمل �آالم يف �لر�أ�ض و�لظهر 
�لعن قد  فاإن م�ساكل  �ل�سحة،  و�لرقبة. وبح�سب خرب�ء 

تتطور لت�سبح مر�سا خطري�.

كيف نحمي العني ونخفف من معاناتها؟
ب��ال ���س��ك ف����اإن �أ���س��ه��ل �إج���اب���ة ه��ي �ل��ت��خ��ل��ي ع��ن ك��ل �أن����و�ع 
يف  ممكن  غ��ري  ه��ذ�  ولكن  �إل��ي��ه��ا.  �لنظر  وع��دم  �ل�سا�سات 
دون  �لعن  معاناة  تخفيف  فكيف ميكن  �حل��ايل.  ع�سرنا 

�ال�ستغناء �لتام عن هذه �الأجهزة؟
يف  ن��ح��دق  ون��ح��ن  من�سيه  �ل���ذي  �ل��وق��ت  تخفي�ض   1-

�ل�سا�سات.
�ملرء  يبعد  بحيث  متكررة،  ق�سرية  ��سر�حات  عمل   2-
نظره عن �ل�سا�سة وينظر �إىل نقطة بعيدة قدر �الإمكان. 
وينظر  �لنافذة  �إىل  ويذهب  كر�سيه  ينه�ض من على  كاأن 
 20 �أن يح�سل ذلك مرة كل  باجتاه �الأف��ق �لبعيد. يجب 

دقيقة.
�لعليا  �لكمبيوتر: �حلافة  ل�سا�سة  �ل�سليمة  �لو�سعية   3-
�إىل  بخم�سة  �أخف�ض  تكون  �أن  يجب  �لكمبيوتر  ل�سا�سة 
ع�سرة �سنتيمر�ت عن م�ستوى �لنظر. ويجب �إبعاد �لعن 
ين�سح  �سنتيمر�، كما   75 �إىل   50 �ل�سا�سة بحو�يل  عن 

موقع "بيزمي�ض" �الإلكروين.
-4 و�سعية �ملكيف و�ملروحة: يجب و�سع �ملكيف و�ملروحة 
يف مكان بعيد عن �لعيون بحيث ال ياأتي �لتيار �لذي تر�سله 

مبا�سرة �إىل وجهنا.
-5 تطبيقا ملبد�أ: "ود�وه بالتي كانت هي �لد�ء"، فاإن هناك 
تطبيقا �إلكرونيا ميكن من خالله �أن يخترب �ملرء ما �إذ� 
�لتطبيق  ه��ذ�  ويخترب  و�لتعب.  �ل�سغط  من  يعاين  ك��ان 
مقد�ر �لوقت �لذي حتتاجه �لعن لروؤية �سيء بعيد بدقة 

عالية، ثم روؤية �ل�سا�سة بدقة عالية، وبالعك�ض.
�إىل �الأفق �لبعيد مهم جد�، الأنه يعك�ض متاما  -6 �لنظر 
با�ستمر�ر  �لنظر  يجب  لذلك  لعيوننا.  �حلقيقية  �لقدرة 

�إىل �أبعد نقطة ممكنة.

ن�ضائح حلماية ب�ضرك من �ضا�ضات الكمبيوتر

اأمام  الطويل  اجللو�س  البع�س  عمل  يتطلب 
الأ�صرار  جانب  واإىل  الكمبيوتر،  �صا�صات 

التي يتعر�س لها الظهر والعنق، تربز 
لأ�صعة  التعر�س  م�صكلة 
اأن  ميكن  التي  الكمبيوتر 

املدى  على  العينني  ت���وؤذي 
العينني،  وحلماية  الطويل.  

ي���ق���دم م���وق���ع اإل���ي���ت دي��ل��ي، 
التي  الن�صائح،  من  جمموعة 

يجب اتباعها خالل العمل على 
جهاز الكمبيوتر:
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�ش�ؤون حملية

برعاية وح�صور �صعيد بن طحنون �صمن احتفالية مبدينة العني 

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية يحتفي بيوم الرتاث العاملي ودور زايد يف حماية الرتاث الإن�ضاين العاملي 

خالل اأعمال ملتقى التوحد الإر�صادي الأول

زايد العليا  تدعو لت�ضافر اجلهود بني املوؤ�ض�ضات البحثية للوقوف على اأ�ضباب ت�ضارع انت�ضاره
احلميدان: الأ�صرة هي احلا�صنة والركيزة الأ�صا�صية جلميع خدمات رعاية وتاأهيل وتعليم الأطفال

يف عام زايد 

»الثقافة الإماراتية« برنامج يغر�س القيم النبيلة للمهتدين اجلدد

•• العني – الفجر
ت�صوير حممد معني

نظم جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية �أم�ض 
يف مب��دي��ن��ة �ل���ع���ن، ف��ع��ال��ي��ة ي����وم �ل����ر�ث 
�ل�سيخ �سعيد  م���ع���ايل  ب��ح�����س��ور  �ل���ع���امل���ي، 
ن���ه���ي���ان، وحم���م���د �سعيد  ب���ن ط���ح���ن���ون �آل 
�لنعيمي �ملدير �لتنفيذي لقطاع �خلدمات 
مدير  �لعامري  بالكيلة  و�أحمد  �ملوؤ�س�سية، 
ف����رع �جل���ه���از مب��دي��ن��ة �ل���ع���ن، وع�����دد من 
ق���ي���اد�ت وم��وظ��ف��ي �جل���ه���از، وذل����ك �سمن 
و�لتي يهدف  ز�يد،  بعام  فعالياته �خلا�سة 
من خاللها لالحتفاء باإرث �لو�لد �ملوؤ�س�ض 
�ملغفور له باإذن �هلل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
�آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه" �لذي جعل من 
ع�سق �لر�ث و�العتز�ز به �سمة بارزة الأبناء 

وبنات �الإمار�ت كافة.
و�فتتح معاليه �لفعالية �لتي ت�سلط �ل�سوء 
ه���ذ� �ل���ع���ام ع��ل��ى دور �ل���و�ل���د �مل��وؤ���س�����ض يف 
�لعاملي و�حلفاظ  �الإن�ساين  �لر�ث  حماية 
�ل��ث��ق��ايف و�حل�����س��اري لدولة  �مل����وروث  على 
�الأثرية و�سونها  �ملو�قع  و�إحياء  �الإم��ار�ت، 
�لفعاليات  �ل��ق��ادم��ة، وع���دد م��ن  ل��الأج��ي��ال 
�مل�����س��اح��ب��ة و�مل��ت��م��ث��ل��ة يف م��ع��ر���ض �حلرف 
�لطيبن،  ودك�������ان  �ل����ر�ث����ي����ة،  و�الأزي����������اء 
وركن  �لكال�سيكية،  �ل�����س��ي��ار�ت  وم��ع��ر���ض 
ركن  ج���ان���ب  �إىل  �ل����ر�ث����ي����ة،  �مل���ق���ت���ن���ي���ات 
على  معاليه  �ط��الع  جانب  �إىل  �ل�سقارة، 
ع��دد م��ن �ل��ل��وح��ات �ل��ر�ث��ي��ة و�لفنية من 

تقدمي طالبات مدر�سة �سقر �الإمار�ت.

نهيان،  �آل  طحنون  ب��ن  �سعيد  �ل�سيخ  �أك��د 
بن  ز�ي���د  �ل�سيخ  �هلل،  ب���اإذن  ل��ه،  �ملغفور  �أن 
،يعترب  ث��ر�ه  ، طيب �هلل  نهيان  �آل  �سلطان 
، كان  �ل��ق��ادة و�حل��ك��ام  ب��ن  معجزة ع�سره 
�ن�سانية  وق��ي��م  م���و�ق���ف  رج���ل  �هلل  رح��م��ه 
و�أ�سبحت  و�أياد بي�ساء،  نبيلة، رجل عطاء 
�أب���ن���اء �المتن  ذك�����ر�ه خ���ال���دة يف وج�����د�ن 
�أبناء  ب���ن  �ل��ع��رب��ي��ة و�ال���س��الم��ي��ة و�ي�����س��ا 
�جلاليات �ل�سديقة من �ملقيمن على �أر�ض 
دولة �الم��ار�ت ،�أو ممن ز�ره��م ز�يد رحمه 
�هلل يف حياته، حيث كان له مو�قف �ن�سانية 

كبرية
روؤية  �ساحب  �هلل  رحمه  ك��ان  لقد  و��ساف 
عطاء�ته   جت����اوزت  ح��ي��ث   وم��وق��ف  ور�أي 
�أو  �أو ع���رق  ل���ون  ت��ق��ف ع��ن��د  �حل�����دود ومل 

لن  ز�ي���د  ع��ن  تكلمنا  مهما  وق���ال  جن�سية 
بالعطاء  ���س��ج��ل ح���اف���ل  ف��ه��و  ن��ف��ي��ه ح���ق���ه، 
مب�ساهمة  م��ع��ال��ي��ه  و�أ�����س����اد  و�ل�������س���خ���اء.  
�الإمار�تي  �ل���ر�ث  ثقافة  ن�سر  يف  �جل��ه��از 
لهذه  تنظيمه  خ��الل  م��ن  موظفيه،  ل��دى 
�ل��ف��ع��ال��ي��ة وح��ر���س��ه ع��ل��ى ت��ع��ري��ف��ه��م باأهم 
يف  �مل�سجلة  �الإم��ار�ت��ي��ة  �لثقافية  �لعنا�سر 
�ليون�سكو �سمن قائمتها للر�ث �الإن�ساين 
�لعربية- �ل�سقارة-�لقهوة  )�ل�سدو-  مثل 

�لتغرودة-�ملجال�ض( مما يعك�ض �لوعي  فن 
�لكبري و�جلهود �ملبذولة من قبل �لهيئات 
موظفيها  تثقيف  يف  �لوطنية  و�ملوؤ�س�سات 
حول �أهمية �ملحافظة على �لر�ث �الأ�سيل 

و�لثقافة �الإمار�تية �لعريقة.
على  �أقيم  لل�سور  معر�ساً  معاليه  ز�ر  كما 

�ل�سور  من  ع��دد�ً  يحوي  �لفعالية  هام�ض 
ز�يد طيب �هلل ثر�ه، و�لتي  لل�سيخ  �لنادرة 
متثل حمطات خمتارة من حياته ولقاء�ته 
ل��ع��دد من  وت��وث��ق تد�سينه  �مل��و�ط��ن��ن  م��ع 
�مل�����س��اري��ع �ل�����س��خ��م��ة �ل��ت��ي ك���ان ل��ه��ا �الأث���ر 
و�سلت  �ل��ذي  �لفريد  �لنموذج  يف  �لو��سح 
�إليه �لدولة، �إىل جانب مكتبة تعر�ض �أهم 
حياة  تتناول  �لتي  و�ملطبوعات  �الإ�سد�ر�ت 
�أه���م مر�حل  وت��وث��ق  ب���اإذن �هلل،  ل��ه  �ملغفور 
حياته، باالإ�سافة �إىل بع�ض دو�وين �ل�سعر 
�ل��ت��ي ت�����س��ف ���س��ج��اي��ا وم���اآث���ر ز�ي����د �خلري 
�لنعيمي  �سعيد  حممد  و�أع���رب  و�ل��ع��ط��اء. 
�سعيد  �ل�سيخ  مل��ع��ايل  وت��ق��دي��ره  �سكره  ع��ن 
يف  �ل��دع��وة  لتلبيته  نهيان  طحنون �آل  ب��ن 
ح�سور �لفعالية وزيارته �جلهاز، ملا متثله 

�لفريدة  ل��ل��ع��الق��ات  جت�سيد  م��ن  �ل���زي���ارة 
بال�سعب،  �حل��ك��ي��م��ة  �ل��ق��ي��ادة  �ل��ت��ي جت��م��ع 
و�الإن�ساين  �ل��ر�ث �حل�ساري  و�لتي تويل 
عنا�سر  �أب��رز  �أح��د  باعتباره  بالغاً  �هتماماً 
�ل���ه���وي���ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة ل�����الإم�����ار�ت و�مل������وروث 
�لقيادة  ت�سعى  �لتي  لها  �لعريق  �حل�ساري 
�الإمار�تي،  �ملجتمع  يف  لتاأ�سيلها  �لر�سيدة 
�إىل �أن دولة �الإم��ار�ت �ساهمت ب�سكل  الفتاً 
كبري يف تعزيز �لر�ث �الإن�ساين و�حلفاظ 
عليه من خالل دوره��ا �ملوؤثر و�ملحوري يف 
قدم  �لفعالية  ختام  ويف  و�ل��ع��امل.  �ملنطقة 
�ل�سيخ �سعيد  ملعايل  تذكارياً  �لنعيمي درعاً 
بن طحنون �آل نهيان، موؤكد�ً �سعادة �جلهاز 
�إ�سافة مهمة  �لزيارة وما متثله من  بهذه 
�لتي  �حل�����س��اري��ة،  �لتظاهرة  ل��ه��ذه  وث��ري��ة 
�ملوؤ�س�ض  �ل���و�ل���د  اله��ت��م��ام  ت���اأك���ي���د�ً  ج����اءت 
طيب �هلل ثر�ه بالر�ث �الإمار�تي خا�سًة، 

و�لعاملي عامة.
�لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي  جهاز  ويحر�ض 
�لر�ثية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  يف  �مل�������س���ارك���ة  ع��ل��ى 
للتعريف  م��ن��ه��ا  ع����دد  وت��ن��ظ��ي��م  �ل��وط��ن��ي��ة 
�الأ�سيلة،  �الإم���ار�ت���ي���ة  و�ل��ق��ي��م  ب���ال���ع���اد�ت 
وت���زخ���ر �أج����ن����د�ت �جل���ه���از ب��ال��ع��دي��د من 
�الأن�����س��ط��ة و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �خل��ا���س��ة بالر�ث 
�الإم��ار�ت��ي وم��ن �أب��رزه��ا �ل��و�ح��ة �لزر�عية 
�ل��ت��ي ي��ن��ظ��م��ه��ا يف م��ه��رج��ان �ل�����س��ي��خ ز�يد 
�سلطان  ومهرجان  �سنوي  ب�سكل  �ل��ر�ث��ي 
بن ز�يد �لر�ثي وليو� للرطب ومهرجان 
وغريها  �لر�ثية  �ل�سارقة  و�أي���ام  �لظفرة 

من �لفعاليات �لر�ثية و�لثقافية �ملهمة.
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وذوي  �الإن�سانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�س�سة  دع��ت 
�الحتياجات �خلا�سة �إىل تظافر �جلهود وتعزيز �لعمل 
�مل�سرك بن �ملوؤ�س�سات �لبحثية وعلى ر�أ�سها �جلامعات 
�لتوحد،  �نت�سار ��سطر�ب  ت�سارع  �أ�سباب  للوقوف على 
و�سبل �لوقاية منه و�حلد من �نت�ساره، و�لعمل لتقليل 
جهود  لتتكامل  �مل�����س��اب،  �لطفل  على  �ل�سلبية  �آث����اره 
م��ر�ك��ز وموؤ�س�سات  م��ا تقدمه  م��ع  ب��دوره��ا  �جل��ام��ع��ات 
عالجية  خ��دم��ات  م��ن  �لهمم  �أ�سحاب  وتاأهيل  رع��اي��ة 

وتعليمية وتاأهيلية لتلك �لفئات.
�الإر�سادي  �ل��ت��وح��د  )ملتقى  �أع��م��ال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ممثلة  �الأرب��ع��اء  �م�����ض  �ملوؤ�ّس�سة  نظمته  �ل���ذي  �الأول( 
ذوي  وتاأهيل  لرعاية  �لعن  مبركز  �لتوحد  وح��دة  يف 
�الح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���س��ة �ل��ت��اب��ع ل��ه��ا مب��ن��ط��ق��ة �لعن، 
بالتعاون مع ق�سم �لربية �خلا�سة بجامعة �الإمار�ت 
 " �لتوحد  " �إ�ساء�ت على  �سعار  �ملتحدة حتت  �لعربية 

مبقر �جلامعة )�ملبنى �لهاليل(.
�الأمن  �حلميد�ن  �ل��ع��ايل  عبد  �هلل  عبد  �سعادة  و�أك���د 
�ل��ع��ام مل��وؤ���س�����س��ة ز�ي���د �ل��ع��ل��ي��ا ل��ل��رع��اي��ة �الإن�����س��ان��ّي��ة �أنه 
ملو�جهة  �جل���اد  و�ل��ع��م��ل  لالنتباه  للجميع  �الأو�ن  �آن 
��سطر�ب �لتوحد ملا ميثله من حتديات يف حياة هوؤالء 
�لتو��سل  تاأثري يف قدرتهم على  وملا له من  �الأط��ف��ال، 

و�لتعلم و�لعي�ض �مل�ستقل.  
وق����ال خ���الل �ل��ك��ل��م��ة �ل��ت��ي �ل��ق��اه��ا يف ب���د�ي���ة �أعمال 
مبوؤ�س�سة  �مل�سوؤولن  من  لفيف  ح�سره  �ل��ذي  �مللتقى 
�إن تو�جد  �مل�ساركة،  ز�ي��د، وجامعة �الإم��ار�ت و�جلهات 
يف  للم�ساركة  و�ملعنين  �ملخت�سن  م��ن  �لنخبة  تلك 
وموؤ�س�سات  كاأ�سر  للجميع  فر�سة  هي  �مللتقى  �أع��م��ال 
على  �مللقاة  �مل�سوؤولية �جل�سيمة  وجامعات ال�ستح�سار 
ولتن�سيق  �الأط��ف��ال،  ه���وؤالء  ورع��اي��ة  خ��دم��ة  عاتقنا يف 
جهودنا و�لتكاتف و�لتعاون للعمل على حتقيق �ل�سعار 
 " ب���  ل��ه��ذ� �ال���س��ط��ر�ب �ملتمثل  �ل��ع��امل �حل���ايل  �لعاملي 

�ال�ستقاللية من �أجل �مل�ستقبل".

ونقل �إىل �مل�ساركن حتيات �سمّو �ل�سيخ خالد بن ز�يد �آل 
نهيان، رئي�ض جمل�ض �إد�رة موؤ�س�سة ز�يد �لعليا للرعاية 
بالتوفيق،  لهم  �لطيبة  ���س��م��ّوه  و�أم��ن��ي��ات  �الإن�����س��ان��ّي��ة، 
م��وؤك��د�ً على �ل���دور �حل��ي��وي �ل��ه��ام �ل���ذي ت�سطلع به 
�مل��رج��وة من تنفيذ بر�مج  �الأ���س��ر يف حتقيق �الأه���د�ف 
م�سابي  وال�سيما  �لهمم  �أ�سحاب  فئات  وتاأهيل  رعاية 
�ملوؤ�س�سات  من  تبذل  �لتي  �جلهود  كافة  و�أن  �لتوحد، 
ومر�كز �لرعاية و�لتاأهيل تدعم وت�ساند وتتكامل مع 
م��ا تقدمة �أ���س��ر �الأط��ف��ال م��ن خ��دم��ات، ف��االأ���س��رة هي 
جلميع  �الأ�سا�سية  و�لركيزة  �الأوىل  و�للبنة  �حلا�سنة 

خدمات رعاية وتاأهيل وتعليم �الأطفال.
و���س��ك��ر �الأم����ن �ل��ع��ام مل��وؤ���س�����س��ة ز�ي����د �ل��ع��ل��ي��ا للرعاية 
�الإن�����س��ان��ي��ة ج��ام��ع��ة �الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة �أحد 
�سركاء" ز�يد �لعليا " �ال�سر�تيجين على �حت�سانها 
لفعاليات �مللتقى، و�ل�سكر ملركز نيو�جنالند لالأطفال 
�لعمل  ور���ض  يف  �لفعالة  م�ساركتهم  على  �أب��وظ��ب��ي  يف 
على  �جلليلة  وموؤ�س�سة  ز�ي��د  جامعة  و�إىل  �لتدريبية، 

�أن  �أمله يف  �ملر�فق، و�أع��رب عن  م�ساركتهم يف �ملعر�ض 
يحقق �مللتقى �الأهد�ف �ملرجوة من �نعقاده. 

�لوطني،  �ل�سالم  �نطلقت بعزف  �مللتقى  �أعمال  وكانت 
ت���اله ت��ق��دمي م���ن ط��ل��ب��ة وح����دة �ل��ت��وح��د ب��ال��ع��ن، ثم 
�لطالبة ح�سة  �لذكر �حلكيم ب�سوت  �آي��ات من  ت��الوة 
ز�ي���د، تلى  �ل��ع��ام ملوؤ�س�سة  �أالأم���ن  ث��م كلمة  �ل��ع��ام��ري، 
ثم  �لتوحد،  وح��دة  ملو�هب ط��الب  ذل��ك عر�ض فيديو 
�الإمار�ت  جامعة  من  �لكيالين  ها�سكم  �لدكتور  ق�ض 
�أبنته، وقدم �لطالب في�سل �لظاهري  ق�سة جناح مع 

جتربته �لناجحة يف �لدمج بالتعليم �لعام.  
�ل���ه���دف م���ن ت��ن��ظ��ي��م �مل��ل��ت��ق��ى �ل���ت���ع���رف ع��ل��ى �أح����دث 
�ل��ن��ظ��ري��ات �ل��ع��ل��م��ي��ة و�الج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��ن��ف�����س��ي��ة ذ�ت 
�لعالقة با�سطر�ب طيف �لتوحد، و�لقاء �ل�سوء على 
�مل�سكالت �لتي تو�جه �أ�سر �الأطفال �لذين يعانون من 
�لتوحد، وتقدمي �ال�ست�سار�ت �لالزمة للتعامل معهم، 
ف�ساًل عن �لتعرف على �الجتاهات �حلديثة يف جمال 
و�لتعرف  �لفئة،  تلك  من  �الأطفال  وتقييم  ت�سخي�ض 

ع��ل��ى ب��ر�م��ج و�أ���س��ال��ي��ب �ل��رع��اي��ة �حل��دي��ث��ة يف جمال 
�لتعامل معهم، و�إيجاد وتعزيز قنو�ت فر�ض �لتو��سل 
ب���ن �ل��ع��ام��ل��ن و�مل��ه��ت��م��ن ب��ح��ق��ل �ل��رب��ي��ة �خلا�سة 

وال�سيما جمال �لتوحد.
�أع��م��ال �مللتقى مت عقد ع��دد من ور���ض �لعمل  وخ��الل 
�ل�سعالن  ل��ل��دك��ت��ور ���س��ال��ح  ع��م��ل  �ل��ه��ام��ة منها ور���س��ة 
مدير خدمات �لنطق و�للغة مبركز نيو �جنالند حول 
كيفية  عن  حماورها  د�رت  �لتوحد  وتقييم  ت�سخي�ض 
�لتقييم  و�أدو�ت  ذل���ك  وم��ع��اي��ري  �حل����االت  ت�سخي�ض 
��سطر�ب  ب��ن  �لتفريق  و�سبل  �مل�����س��رك��ة،  و�لفح�ض 

�لتوحد و��سطر�بات �للغة �الأخرى.
وق����دم �ل��دك��ت��ور ه��ا���س��م �ل��ك��ي��الين �أ���س��ت��اذ ز�ئ����ر بق�سم 
و�لد  �الم�����ار�ت  بجامعة  �ل��ب��دن��ي��ة  و�ل��رب��ي��ة  �ل�سحة 
��سطر�ب  38 عاماً من ذوي  �لعمر  �لبالغة من  رو�ن 
�لتوحد ور�سة عمل �أخرى عن تدعيم ممار�سات �الأهل 
�الإيجابية حتدث خاللها عن �لدعم �الإيجابي الأولياء 
وكيفية  �مل�سابة  �بنتها  م��ع  جتربته  وع��ر���ض  �الأم����ور، 

�لتعامل معها من بد�ية �كت�ساف حالتها حتى �ليوم 
وقدمت �لدكتورة ت�سنيم �أبو روز� �ملدير �مل�ساعد بق�سم 
�لتطوير �ملهني يف مركز نيو �جنالند لالأطفال ور�سة 
ع��م��ل ث��ال��ث��ة ع���ن �ل��ت��وح��د يف جم��ت��م��ع��ن��ا حت��دث��ت عن 
و�مل�سكالت  �لتوحد  وعّرفت  �لتطبيقي،  �ل�سلو  حتليل 
�لتعامل مع �الزم��ات �لتي تو�جه  �ملرتبطة به وكيفية 
ذوي ��سطر�ب �لتوحد، ف�ساًل عن �سرح كيفية تقدمي 

�مل�ساعدة عند حدوث تلك �الزمات.  
وعلى هام�ض �أعمال �مللتقى مت تنظيم معر�ض لعر�ض 
جهود �جلهات �لعاملة يف رعاية تاأهيل ذوي ��سطر�ب 
�ل��ت��وح��د ���س��ارك ف��ي��ه م��وؤ���س�����س��ة ز�ي����د �ل��ع��ل��ي��ا للرعاية 
�الن�سانية ، ووحدة �لتقييم و�لعالج بجامعة �المار�ت، 
ق�سم �لربية �خلا�سة بجامعة ز�يد، موؤ�س�سة �جلليلة، 
مبركز  �مل�ساندة  و�لتكنولوجيا  �جن��الن��د،  نيو  م��رك��ز 
�ل��ت��اب��ع ملوؤ�س�سة ز�ي����د، ومت  ل��ل��خ��دم��ات �الأول���ي���ة  �ل��ع��ن 
�ل��ي��دوي��ة لطالب  ع��ر���ض ع��دد م��ن منتجات �الأع��م��ال 

�ملوؤ�س�سة منت�سبي وحدة �لتوحد بالعن.     
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�لثقافة  �الإ�سالمية )برنامج  للثقافة  ز�يد  د�ر  ��ستكملت 
�الإم��ار�ت��ي��ة( �ل���ذي �طلقته �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي، وذل���ك بهدف 
وتعريفهم  �ل���د�ر،  وطلبة  �جل��دد  �ملهتدين  ثقافة  �إث���ر�ء 
�لعام تز�مناً مع  �لوطنية، وياأتي �لربنامج هذ�  بالهوية 

�لعن. ق�سر  متحف  مع  بالتعاون  ز�يد" وذلك  "عام 
�أخالقية  و  �إن�سانية  قيم  تر�سيخ  يف  �ل��ربن��ام��ج  ويتمثل 
بها  يتحلى  �لتي  �لقيم  وه��ي  �جل��دد،  �ملهتدين  نفو�ض  يف 
تعريفية  ج���والت  تنظيم  ج��ان��ب  �إىل  �الإم�����ار�ت  جمتمع 
)ملتحف ق�سر �لعن( حتى يتمكن �مل�ساركن من �لتعرف 
)تلي  من  �لتقليدية  و�ل�سناعات  �حل��رف  على  قرب  عن 
و���س��ف �خل��و���ض و�ل�����س��دو و���س��ن��اع��ة �ل��ق��ه��وة(، وطريقة 
�لق�سر  مر�فق  يف  �لتجول  خالل  من  �لقدمية  �لعمر�ن 
و��ست�سعار حياة �ل�سيخ ز�يد رحمه �هلل من خالل م�ساهدة 
فيلم وثائقي.  ويقدم )برنامج �لثقافة �الإمار�تية( جل�سة 

للم�ساركن فيه تديرها �سما �لنيادي -مربمج �مل�ساركات 
�لدور  �لعن - مو�سحة لهم  �ملجتمعية يف متحف ق�سر 
�سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  ب��اإذن �هلل  له  للمغفور  �الإن�ساين 
ورمز�ً  ي��ز�ل عنو�ناً  �ل��ذي ال  ث��ر�ه«  نهيان »طيب �هلل  �آل 
و�الأخ���الق  و�خل���ريي  �الإن�����س��اين  و�لعمل  للعطاء  خ��ال��د�ً 
�أع��م��ال خرية  يف �الإم���ار�ت و�ل��ع��امل �أجمع مبا قدمه من 
���س��ع��وب �لعامل  �ل��ك��ث��ري م��ن  �أ���س��ه��م��ت يف تخفيف م��ع��ان��اة 
يومنا  حتى  ت�ستذكر  ت��ز�ل  ال  �لتي  و�ل�سديقة  �ل�سقيقة 
هذ� �أياديه �لبي�ساء �لتي مل متيز بن �لب�سر على �أ�سا�ض 
لالإن�سان حيثما  و�سلت  بل  �إقليمي  �أو  �أو مذهبي  عرقي 
للم�ساركن  �ل��د�ر برجمة �جلل�سة  �أ�ساتذة  يقوم  و  كان، 
كل ح�سب لغته. كما قام فرع �لد�ر بعجمان وبالتعاون مع 
�ليدوية  �حلرف  ملتقى  بتنظيم  للر�ث  �ل�سارقة  معهد 
وتعريفهم  �مل��ج��ت��م��ع  �جل����دد يف  �مل��ه��ت��دي��ن  دم����ج  ب��ه��دف 
على  وتعريفهم  �ملحلي،  و�ل���ر�ث  �الإم��ار�ت��ي��ة  بالثقافة 

�حلرف �لر�ثية كال�سفافة و�لتّلي وفن �سناعة �لدمى.

بهدف تعزيز ال�صتثمار و تلبية احتياجات املجتمع
بلدية مدينة العني ت�ضتعر�س 4 م�ضاريع 

ا�ضتثمارية يف �ضيتي �ضكيب 2018
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ك�سفت بلدية مدينة �لعن عن جمموعة من �مل�ساريع �ال�ستثمارية �مل�ساركة 
�لفرة  يف  �أبوظبي  �لعا�سمة  يف  �ملقام  و   2018 �سكيب  �سيتي  معر�ض  يف 
�لتخطيط  د�ئ��رة  ، حتت مظلة  �ل�سهر �جل��اري  19 من  لغاية  و   17 بن 
منطقة  بلدية  و  �أبوظبي  مدينة  بلدية  مب�ساركة   ، و�لبلديات  �لعمر�ين 
من  ملجموعة  باالإ�سافة  رئي�سية  م�ساريع   4 خ��الل  م��ن  ذل��ك  و   ، �لظفرة 

�خلدمات �لرئي�سية.
و ت�سمل �لفر�ض �ملطروحة لال�ستثمار يف معر�ض �سيتي �سكيب  من قبل 
مبنطقة  �لهو�ئية  �لدر�جات  م�سار  �إ�سر�حة  م�سروع  �لعن  مدينة  بلدية 
معار�ض  تطوير  وم�����س��روع  �خل�����س��ر�ء  م��ب��زرة  تطوير  م�سروع  و  �لبطن  
�ل�سيار�ت وم�سروع تطوير �الأ�سو�ق �ملجتمعية بهدف توفري خدمات بلدية 
متميزة و �مل�ساهمة يف تعزيز جودة �حلياة وحتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة تعزيز 

كفاءة �ال�ستخد�م �الأمثل للمو�رد و �ال�ستثمار يف �الأ�سول.
وت�ستعر�ض بلدية مدينة �لعن م�سروع �الأ�سو�ق �ملجتمعية �جلديدة و �لذي 
�أ�سو�ق جمتمعية يف مناطق متفرقة من مدينة  �إن�ساء  يهدف �مل�سروع �إىل 
�لعن مثل �سعاب �الأ�سخر و �ل�سالمات و نعمة ، و هيلي – �خلليف و �ليحر 
)عالية( ، ت�سم حمالت �لتجزئة و مر�فق جمتمعية ، و ياأتي هذ� �مل�سروع 
و  بكفاءة  �ملجتمع  �حتياجات  تلبية  يف  �لعن  مدينة  بلدية  �أه���د�ف  �سمن 
جودة عالية  و تعزيز �ملنافع �ملجتمعية �ملحلية وتنويع �أمناط �حلياة ، و كل 
ذلك من خالل ت�ساميم حديثة ومناف�سة ذ�ت �طالالت و ف�ساء�ت و��سعة 

مع مر�فق خارجية يف �لهو�ء �لطلق.
كما �أن بلدية مدينة �لعن تعر�ض م�سروع تطوير مبزرة �خل�سر�ء كوجهة 
و�لعاملي  و�القليمي  �ملحلي  �مل�ستوى  على  �مل�ستوى  رفيعة  و  ب��ارزة  �سياحية 
و�ن�ساء  ومتميزة  ومتفردة  حممية  �سحر�وية  بيئة  يف  �سحي  وكمنتجع 
منطقة ترفيه ذ�ت طبيعة خا�سة لكل فئات �ملجتمع و�لزو�ر و�ل�سياح   ، و 
ياأتي م�سروع �لتطوير �ل�سامل ملبزرة �خل�سر�ء �سمن �الأفكار �لتي قدمتها 
�لبلدية لتن�سيط �ملنطقة �سياحياً عرب م�ستثمرين ، و ملا تتميز به مبزرة من 

كثافة عالية من �لزو�ر خالل طو�ل فر�ت �لعام.
�أما فيما يتعلق مب�سروع �ن�ساء و ت�سغيل ��سر�حة م�سار �لدر�جات �لهو�ئية 
�لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  م�سار  خلدمة  ب��د�ي��ة  نقطة  تكون  بحيث  �لبطن  يف 
خلدمة  �ملطور  قبل  من  ��سافتها  يتم  ��ستثمارية  عنا�سر  �إىل  باالإ�سافة 
�سنة   32 تعاقد  مل��دة  ع���ام   ب�سكل  و�ملنطقة  خ��ا���ض  ب�سكل  �مل�����س��ار  م��رت��ادي 

وب�سيغة �مل�ساطحة وبالتن�سيق مع جمل�ض �أبوظبي �لريا�سي.
يف  �ل�سيار�ت  معار�ض  تطوير  م�سروع  عر�ض  �سيتم  فاإنه  ذلك  �إىل  �إ�سافة 
منطقة �ل�ساد للم�ساهمة يف تنظيم مظهر �ملدينة وتقدمي خدمات متكاملة 
من  �لعمالء  ر�سا  ورف��ع   ، و�ح��دة  منطقة  يف  �ملختلفة  �ل�سيار�ت  الأن�سطة 
مكان  �خلدمات يف  كافة  تقدمي  �ملتعامل من خالل  ت�سهيل جتربة  خالل 
و�حد.   كما تقوم بلدية مدينة �لعن با�ستعر��ض جمموعة من �خلدمات 
�ملقابالت  و  �لهند�سي  �لدعم  مكتب  مثل  جلمهورها  تقدمها  �لتي  �ملميزة 
، لتعرف �جلمهور و  �مل�سالخ  �أ�سحاب �لهمم و خدمات  �لبعدية و خدمات 
�لزو�ر جلناح د�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين و �لبلديات باأهم �خلدمات �ملقدمة 
للجمهور و �إبر�ز �سبل تقدمي �خلدمات �سمن �ملو��سفات و �ملعايري �لعاملية 
، و تاأتي حزمة �مل�ساريع و �خلدمات �ملقدمة يف معر�ض �سيتي �سكيب �سمن 

�سعي �لبلدية نحو خدمة و�إ�سعاد �ملجتمع.

روؤية م�صتقبلية للتعاون بني اجلامعات وال�صناعة
جامعة الإمارات تنظم الندوة 

العاملية للكيو اأ�س 2018
•• العني - الفجر

نظمت جامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة بالتعاون مع "كيو �أ�ض �آ�سيا" �لندوة 
"�لتغري�ت  بعنو�ن    2018QS World Class �أ�ض  للكيو  �لعاملية 
�لتو��سل  تفعيل  بهدف  �حلديثة يف �لتفاعل بن �جلامعات و�ل�سناعات" 
�القت�ساد  ملناق�سة تغري�ت  �ل�سناعة  �لعاملين يف  و�سركائها  بن �جلامعات 
�لعاملي �حلديث وكيفية تعامل قطاع �لتعليم مع هذه �لتغري�ت، للو�سول 
للتعاون بن  �آلية عمل  ت�ساعد يف و�سع  ��سر�تيجية م�ستقبلية  روؤي��ة  �إىل 
�القت�سادية  �الحتياجات  ملو�كبة  تاأقلمها  وم��دى  و�ل�سناعة.   �جلامعات 

�ملتغرية. 
وقد �أو�ست �لندوة �لتي عقدت يف �أبوظبي خالل �لفرة من 16-18 من 
�لعاملية يتم من  �ل�سر�كات  �إن�ساء من�سة  �أبريل �جلاري على �سرورة  �سهر 
يف  �سركائها  مع  �لعاملية  �جلامعات  تقيمها  �لتي  �لعالقات  عر�ض  خاللها 
�ل�سناعة، وعقد جل�سات تو��سل عاملية لتبادل �أف�سل �ملمار�سات و�الإجناز�ت 

و�لدرو�ض �مل�ستفادة يف �أجو�ء تفاعلية ت�سم م�ساركن من حول �لعامل. 



ال�صحك يح�ّصن تدفق الدم
حن ت�سحك، ينتج دماغك عنا�سر �لبيتا 
�لنريك.  �أك�س�����يد  تطلق  �لتي  �أن��دورف��ن 

�الأوعية  ت��و���س��ي��ع  �مل���رّك���ب  ه����ذ�  ي�سم�����ن 
�لدموية، ما يوؤدي �إىل زيادة ت�����دفق �لدم. 
حماية  يف  �أي�ساً  �لنريك  �أك�سيد  ي�سه������م 

�لقلب من �اللتهابات ومنع ت�سّكل �سفائح 
�ل�سر�ين. على  �لكول�سرول على جدر�ن 
�سعيد �آخر، ي�سمح �ل�سحك بتخفي�ض �إنتاج 

كالكورتيزول  �لنف�سي  �ل�سغط  هرمونات 
و�الإبينفرين،

 علماً باأن �ل�سغط �لنف�سي ميكن �أن يوؤدي 
�إىل ت�سّيق �الأوعية �لدموية، ما يعني �حلد 

من تدفق �لدم.

ال�صحك يقوي املناعة
�ملناعية  �خل���الي���ا  ع����دد  �ل�����س��ح��ك  ي���زي���د 
�اللتهابات،  تكافح  �لتي  �مل�سادة  و�الأج�سام 

ما يوؤدي �إىل تقوية جهاز �ملناعة.
 ي�ساعدك �ل�سحك خالل �لنهار �أي�ساً على 

حت�سن نومك لياًل.
بدياًل  ي�����س��ب��ح  �أن  �أن����ه ال مي��ك��ن  ���س��ح��ي��ح   
و�لتمارين  �ل�سليمة  �لغذ�ئية  �حلمية  عن 

�جل�سدية �ملنتظمة و�الأدوية �ملفيدة، 
لكنه ُيَكّمل تلك �خلطو�ت وير�سم �بت�سامة 

على وجهك!

خطوات لزيادة اأ�صباب ال�صحك
�أو  • �ساهد فيديوهات لفنانن كوميدين 

وبر�مج  �أف��الم��اً 
م�سحكة.

يف  ������س�����ارك   •
م�����ن�����ت�����دي�����ات 
�أو  ك��وم��ي��دي��ة 
ح�س�ض  يف 

تاأّمل  �أو  ي��وغ��ا 
ت������رت������ك������ز ع���ل���ى 

من  �ل���������س����ح����ك. 
عليك  �الأ������س�����ه�����ل 

برفقة  ت�����س��ح��ك  �أن 
�أ�سخا�ض ي�سحكون!
وق���ت���اً  �������ض  خ�������سّ  •
ملقابلة  �إ�����س����اف����ي����اً 
مرحن  �أ���س��خ��ا���ض 
عرب  حت�����������ّدث  �أو 
�إىل  �ل��������ه��������ات��������ف 
�أو  �الأ��������س�������دق�������اء 
�لذين  �الأق���������ارب 

ي�سحكونك.

مــنــ�عــــات
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تفي�س ثقافتنا بر�صائل مبهجة تدعونا اإىل التفكري الإيجابي. يف املقابل، ننظر اإىل الت�صاوؤم كاأّنه عيب اأو اإعاقة، ولكن 

ة به؟ هل يحمل يف احلقيقة فوائد خا�صّ

تتعّدد الأدلة التي ت�صري اإىل املنافع ال�صحية التي يعطيها ال�صحك وُيعترب القلب اأحد اأبرز الأع�صاء التي ت�صتفيد 
من هذه الو�صفة ال�صحرية!

ل ميكن اأن يتجاهل اأحد اإيجابيات ال�صحك كونه يوؤدي اإىل تراجع فوري يف م�صتوى التفاعالت ال�صلبية على ال�صغط 
النف�صي، ويدفع الأوعية الدموية والقلب اإىل زيادة تدفق الدم عند احلاجة.

ال�ضحك.. يقوي املناعة ويحافظ على �ضحة قلبك

ُيعّرف �لت�ساوؤم غالباً باأنه توّقع للنتائج �ل�سلبّية خ�سو�ساً 
بدل  �لفارغ  �لكوب  ن�سف  يرى  فمن  �جلماعي.  �لوعي  يف 
�مل���الآن ُيعترب ر���س��ول �ل��ه��الك و�ل��ك��اآب��ة. و�الأه����ّم م��ن هذ�، 
بح�سب  �ل�سّحة،  على  مبخاطر  �أح��ي��ان��اً  �لت�ساوؤم  يرتبط 
�لقلب يرتفع  �أم��ر����ض  �مل��وت ج��ّر�ء  �أّن خطر  توؤّكد  در��سة 
لدى �ملت�سائمن. يبدو هذ� �لتف�سري منطقّياً نظر�ً �إىل �أّن 
نتيجة  �أ�سو�أ  ويتوّقع  د�ئماً  �ملت�سائم، بطبيعة �حلال، يقلق 
كّلها. ولكن ه��ل نرتكب  �الأك��ي��دة  ممكنة يف �حل���االت غ��ري 
�أم���ر حن  �أي  �ل��ت�����س��اوؤم؟ وه��ل يفوتنا  خ��ط��اأ ح��ن نرف�ض 

ن�سّدد على �لتفكري �الإيجابي؟

ت�صاوؤم دفاعّي
�لنف�ض يف جامعة  ق�سم علم  باحثة يف  ن��ورم،  توؤّكد ج��ويل 
ويل�سلي يف مدينة ما�سات�سو�ست�ض، على �أّن للت�ساوؤم بدرجة 
 The Positive Power نال كتابها  معّينة فو�ئد. 
�الإيجابّية  )�ل��ق��ّوة    of Negative Thinking
للتفكري �ل�سلبي( �هتماماً كبري�ً من �الإعالم. ت�ستند فيه 

تاأقلم  �أد�ة  �ل��ت�����س��اوؤم  ك��ون  ع��ن  لتد�فع  �سابقة  ب��ح��وث  �إىل 
يطلق  م��ا  وه��ذ�  ع��دة،  ح��االت  ��سر�تيجّيات يف  وحت�سري 

عليه م�سمى )�لت�ساوؤم �لدفاعي(.

اآلّية تاأقلم وتخطيط
�لدفاعي(  )�ل��ت�����س��اوؤم  و�سفت  ن���ورم،  للدكتورة  مقابلة  يف 
باأّنه )��سر�تيجّية فاعلة للتعامل مع �ال�سطر�ب �لنف�سي 
وال يوؤّثر �سلباً يف �الأد�ء(. وتتابع حديثها: )�إذ� كنت ت�سعر 
يحاول  حياله.  م��ا  ب��اأم��ر  �لقيام  عليك  نف�سّي  با�سطر�ب 
�لنا�ض �إجمااًل �لهرب من كّل ما ي�سّبب لهم �النزعاج، لكن 
بينها  للتعامل مع هذه �حل��االت، من  �أخ��رى  ثّمة طر�ئق 
لالأخري  �لرئي�ض  �جلانب  �أّن  فت�سرح  �لدفاعي(.  �لت�ساوؤم 
هو تخّيل �أ�سو�أ نتيجة حمتملة، من ثم و�سع ��سر�تيجّية 

عمل يف حاالت �ل�سرورة.
وتقول: )حن يفّكر �ملرء وفق �لت�ساوؤم �لدفاعي، ال يتاأّمل 
كثري�ً بالنتائج ثّم يخطو �خلطوة �لتالية �لتي تن�ّض على 
�ملتوقعة(.  باالأ�سر�ر  وحيوّية  ملمو�سة  بطريقة  �لتفكري 

خمّطط  بو�سع  �لدفاعي  للمت�سائم  �لطريقة  هذه  ت�سمح 
ر ب�سكل �أف�سل للمعوقات(. م�سبق و�لتح�سّ

يت�سّور  م���ن  �أّن  �ل��ب��ح��ث  يف  )وج���دن���ا  ن�����ورم:  د.  وت��خ��رب 
و�سع  ي�ستطيع  حم��ّددة،  بطريقة  �ل�سلبّية  �ل�سيناريوهات 
ت�ساعده  كذلك  ج��ي��د�ً.  �أد�ء  فيقّدم  �لكارثة  جتّنبه  خّطة 
نحو  �لنف�سي  ����س��ط��ر�ب��ه  توجيه  يف  �ال�سر�تيجية  ه��ذه 

ن�ساط �إنتاجّي(.
بناء على ما �سبق، تعرف �لكاتبة بوجود عو�ئق حمتملة 
للت�ساوؤم �لدفاعي، من بينها نظرة �الآخرين �إليك، خ�سو�ساً 
�ل�سلبّية ب�سوٍت عاٍل.  �ل�سيناريوهات  �إذ� كنت تت�سّور هذه 
�أّنك غري  فرمّبا ي�سيء �الآخ��رون فهمك، ويعتقدون مثاًل 

موؤّهٍل ال�ستالم عمل ما يف �مل�ستقبل.
�سيناريوهات  تخّيل  نذكر  �ملحتملة  �الأخ���رى  �مل�ساكل  من 
ح د. نورم هذه �لنقطة قائلة:  كارثّية غري حمّددة. وتو�سّ
)حن تخرج �الأمور عن �سيطرتك يف ما يتعّلق بالت�ساوؤم، 
بالتفكري  تكتفي  ف��ال  ل��دي��ك،  �ل��د�خ��ل��ّي��ة  �ل��ع��ي��وب  �ستزيد 
باالحتماالت �ل�سلبّية مبعناها �حلقيقي. وهذ� ما يعتربه 
ف�سلك يف  �أن تخ�سى  بدل  تهوياًل لالأمور. مثاًل،  �الأطّباء 
مقابلة عمل، تقول لنف�سك: �ستنتهي هذه �ملقابلة بكارثة 
)�إذ�ً  �لدكتورة،  وت�سرح  حياتي(.  يف  عارمة  �لفو�سى  الأّن 
�لدّقة هي �حلّل للح�سول على تاأثري�ت �إيجابّية بداًل من 

�ل�سلبّية(.
�أّنك ت�ستطيع �إجر�ء �ختبار �لدكتورة نورم عرب  ُي�سار �إىل 
مت�سائماً  لت�سبح  م���وؤّه���اًل  ك��ن��ت  �إذ�  م��ا  ل���رى  �الإن���رن���ت 

دفاعّياً.

اأعرا�س جانبّية لالإيجابية
مينعك �لتفكري �الإيجابي �أحياناً من حتقيق �أف�سل �لنتائج 
عالية  �آم��ال  فو�سع  و�لعملي.  �ل�سخ�سي  �ل�سعيدين  على 
�إىل �ّتخاذ قر�ر�ت  �مل�ستقبل، يوؤّدي يف بع�ض �حلاالت  على 
�سّيئة. وت�سري در��سة �إىل �أّن �لناجن من �إع�سار يتفاءلون 
ب�سكل غري �سّحي، معتقدين �أّنهم لن يتاأّثرو� باأي �إع�سار 
�ل���ذي مل ي�سبهم  ���س��وء �حل���ّظ  �أن  �أي  �آخ���ر على �الأرج����ح. 
�أي�ساً.  �ملقبلة  �مل���ّرة  يف  �ل��ه��دف  �سيخطئ  �الأوىل  �مل���ّرة  يف 
تتجاهل طريقة �لتفكري هذه حقيقة �أّن نظرتهم �إىل هذ� 

ر  �لتح�سّ و�ستمنعهم من  بال�سرورة،  و�قعّية  لي�ست  �الأمر 
للحو�دث �ل�سلبّية الحقاً.

تفاوؤل يوؤّثر يف الأداء

يقّل  ب���اه���ر�ً  م�ستقبله  ي��ت��خ��ّي��ل  م��ن  �أّن  �إىل  ب��ح��ث  ي�����س��ري 
�حتمال �سعيه �إىل حتقيق هذ� �ل�سيناريو بن�ساط يف �حلياة 
�أقيمت  �لدر��سات  من  �سل�سلة  �أظهرته  ما  ه��ذ�  �لو�قعّية. 
على �سباب �أمريكّين. عندما �نخرط هوؤالء يف �لتخّيالت 
يف  جناحهم  ت�سّور  �أّن  تبّن  م�ستقبلهم،  ح��ول  �الإيجابّية 
�إليها  يحتاجون  �ل��ت��ي  �ل��ط��اق��ة  يف  �أّث���ر  �أه��د�ف��ه��م  حتقيق 

لل�سعي ور�ء هذه �الأهد�ف يف �حلياة �لو�قعية.
باأن  �الإمي���ان  �أّن  )رغ��م  يلي:  ما  �لدر��سة  و  معدِّ وي�ستنتج 
�أمٌر مغر، فاإن ذلك لي�ض  �لروؤية �الإيجابّية حتّقق �لنجاح 
�الإجناز،  �الإيجابّية  �لتخّيالت  تعّزز  �أن  بدل  م��رّبر�ً.  د�ئماً 
هدفهم  لتحقيق  �ل��الزم��ة  �لعمل  طالبي  طاقة  ت�ستنزف 
�الإيجابّية  �أن����و�ع  بع�ض  ي�سعف  م��ر�ده��م(.ك��ذل��ك  ون��ي��ل 
�لتي يو�جهونها يف  �مل�ساكل  �الأزو�ج �جلدد على حّل  قدرة 
�لذي  �ل��ر�ب��ط  �إىل تدمري  �أح��ي��ان��اً  ف��ي��وؤّدي ه��ذ�  عالقتهم، 
يجمعهم. وجدت در��سة �أّن يف �لزو�ج �ملبكر، �الأزو�ج �لذين 
يبدون تفاوؤاًل، �أو يفّكرون عادة �أن �الأمور �ستنتهي على ما 
ير�م لو مهما كّلف �الأمر، ميلكون قدرة عالية على حّل �أية 
جتاه  تفاوؤاًل  يبدون  �لذين  �أولئك  �أّم��ا  تو�جههم.  م�سكلة 
�أّنهم يتفاءلون للغاية من ناحية توّقعاتهم  �أي  عالقتهم، 
�الأزم���ات وال  ب��ّن��اء حل��ّل  ف��ال ميلكون نهجاً  �ل�سريك،  م��ن 

فاعلّية يف �لتعامل معها.

�صّحة وتفاوؤل اأو ت�صاوؤم
خطر�ً  ي�سّكل  �لت�ساوؤم  �أّن  يزعم  �لدر��سات  بع�ض  �أن  رغم 
على �ل�سّحة، خ�سو�ساً يف ما يتعّلق باأمر��ض �لقلب، فثّمة 
در��سات ت�سّلط �ل�سوء على �لتاأثري �لوقائي لتوّقع �لنتائج 

�ل�سلبّية.

ال�صّحة العقلّية
ُحّدد �لتفاوؤل يف �ل�سابق كعامل خطر لالإ�سابة باالكتئاب 

�أمناط  بن  �رت��ب��اط  �إىل  در����س��ة  وت�سري  �لر��سدين.  ل��دى 
�لتفكري �ل�سلبي وبن ��سطر�بات �ملز�ج يف مرحلة الحقة. 
�ملتفائل يبقى عر�سة لالكتئاب يف مرحلة  ف��اإّن  رغم هذ�، 
ما بعد �حلدث �ملوؤمل. ي�سرح موؤّلفو �لدر��سة �أّن هذ� �الأمر 
يتعّلق بالفئة �لعمرّية ولي�ض باعتبار�ت �أخرى. ويقولون: 
دقيق يف حياة  غ��ري  �أو  و�ق��ع��ي  غ��ري  �لت�ساوؤم  يكون  )رمّب���ا 
�إىل  �لنظرة  لكّن  �الكتئاب.  خلطر  يعّر�سهم  ما  �ل�سباب، 
�الأحد�ث تتغرّي مع �لتقّدم يف �ل�سّن، في�سري �لتفاوؤل بحد 
ذ�ته �أقّل و�قعّية ويبدو كعامل خطر لالإ�سابة باالكتئاب(.

�لباهرة  �ل�سيناريوهات  تخّيل  �أّن  على  �لتحليل  هذ�  ي��دّل 
�لق�سري.  �مل��دى  على  �مل��ز�ج  يف  �إيجاباً  يوؤثر  �مل�ستقبل  عن 
�كتئاب  �لعادة موؤ�ّسر  �لبعيد، فت�سري هذه  �ملدى  �أّم��ا على 
�ملوؤّلفة  �أوتينغن،  غابريال  د.  تذكر  �أخ��رى.  و��سطر�بات 
لها  مقابلٍة  يف  نيويورك،  جامعة  من  للدر��سة  �الأ�سا�سّية 
�أّن )من بن �مل�ساعر �الإيجابّية كّلها ُيعترب �لتفاوؤل ب�ساأن 
كال�سعادة،  ف��ت��م��ام��اً  لل�سخرية.  �إث����ارة  �أك��رثه��ا  �مل�ستقبل 
عميقاً.  �إحباطاً  �مل�ستقبل  �الإيجابّية عن  �لتخّيالت  ت�سّبب 
ُيقال: �حلم بال�سيء حت�سل عليه، لكّن هذ� �لكالم يحدث 
لدى  �ل���وزن  خ�سارة  ت��وؤّج��ل  �ملتفائلة  ف��االأف��ك��ار  �إ���س��ك��ال��ّي��ة. 
�لتدخن  عن  �ملدّخن  يتوّقف  �أن  �حتمال  وتقّلل  �ل�سمن، 

مثاًل(.

احتياطات
جامعة  يف  لل�سيخوخة  �لنف�ض  ع��ل��م  ملعهد  در����س��ة  ت�سري 
من  �سحية(  )جرعة  �أّن  �إىل  �الأملانّية  ن��ورن��ربغ  �إيرالنغن 
�لت�ساوؤم توؤّدي دور�ً وقائّياً جتاه �الإعاقة و�لوفاة. فامل�سّنون 
�لذين يتوّقعون تر�جع �لر�سا عن حياتهم مع تقّدمهم يف 
�لعمر ال يكونون عر�سة للموت �ملبكر �أو �لعي�ض مع �إعاقٍة 
�أك��رب على �لر�سا يف حياتهم.  �آم��ااًل  مقارنًة مبن ي�سعون 
مظلم  م�ستقبل  �إىل  �لنظر  )ي��ع��ّزز  �ل��ب��اح��ث��ون:  وي��و���س��ح 

�لتقييم �الإيجابي للذ�ت وي�سهم يف �أخذ �الحتياطات(.
�أّنك  فيها من  تنزعج  �لتي  �ملقبلة  �مل��ّرة  يف  �طمئّن  لذلك، 
ع��ل��ى �لطريق  ف���اأن���ت  �ل���ف���ارغ؛  �ل���ك���وب  ن�����س��ف  �إىل  ت��ن��ظ��ر 
حّتى  �ل��ك��وب  مل��لء  �إ�سافياً  د�ف��ع��اً  ه��ذ�  مينحك  �ل�سحيح! 

�ل�سّفة.

اليجابية احيانا متنع حتقيق نتائج جيدة!

الت�ضاوؤم الدفاعي.. القّوة الإيجابّية 
للتفكري ال�ضلبي

اخلميس   19   أبريل    2018  م   -   العـدد  12304  
Thursday   19   April   2018  -  Issue No   12304



20 اخلميس   19   أبريل    2018  م   -   العـدد  12304  
Thursday   19   April   2018  -  Issue No   12304

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 648
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ ر��سد م�سبح �سامل ر��سد �لبدو�وي - �إمار�تي �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل 
ح�سته �لبالغة 51 %  وذلك �ىل �ل�سيد/ �وليك�ساندر فومن - �وكر�ين �جلن�سية ، �ل�سيد/ عبد�لغفار عمر حممد عمر ، باك�ستاين 
�جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 16% وذلك �ىل �ل�سيد : �وليك�ساندر فومن - �وكر�ين �جلن�سية / 
�ل�سيد: ر�حت ندمي عبد�لغفار - باك�ستاين �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 17% وذلك �ىل �ل�سيد: 
�وليك�ساندر فومن - �وكر�ين �جلن�سية / �ل�سيد : د�ن�ض حمبوب �سديقي حمبوب �حمد �سديقي - باك�ستاين �جلن�سية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستبه �لبالغة )16%( وذلك �ىل �ل�سيد/ �وليك�ساندر فومن - �وكر�ين �جلن�سية يف �لرخ�سة با�سم 

)�سرق تك�سا�ض لتجارة �ل�سيار�ت �مل�ستعملة - ذ م م ( و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )628666( 
تغري�ت �خرى : تغيري �ل�سكل �لقانوين من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل موؤ�س�سة فردية بوكيل �خلدمات 

خروج �سريك / �سركاء ، دخول �خر / �خرين 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر 
تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي  ��سبوعن من  بعد  �ليه  �مل�سار  �لت�سديق  على �الجر�ء  يتم  و�نه �سوف  للعلم  هذ� �العالن 

�عر��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 650
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ �سعيد حمد �سعيد �ملري �لكتبي ، �إمار�تي �جلن�سية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�سيد/ ثنا �هلل بت �مان بت - هندية �جلن�سية يف �لرخ�سة �مل�سماة 
 )210827( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  للحالقة(  �لبر�ء  )�سالون  �مل�سماة  �لرخ�سة  با�سم 
�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بال�سارقة  تعديالت �خرى :- مت تغيري �ل�سكل �لقانوين من )موؤ�س�سة 
فردية( �ىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( - مت تغيري �ال�سم �لتجاري من �ال�سم �لتجاري �لقدمي )�سالون 
تغيري  مت  �لزينة(   ��سماك  لتجارة  �الأزرق  )�ملحيط  �جلديد  �لتجاري  �ال�سم  لي�سبح   - للحالقة(   �لبر�ء 
�لتجاري �جلديد  �لن�ساط  لي�سبح  �لقدمي )�سالون حالقة رجايل(  �لتجاري  �لن�ساط  �لتجاري من  �لن�ساط 
)بيع �ال�سماك و�حليو�نات �لبحرية للزينة - بالتجزئة(  وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون 
�الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم 
�لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعن من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ض حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 646

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ و�سيم خان نقيب �هلل خان - باك�ستاين  �جلن�سية يرغب 
خان  زيب  �ورنغ  �ل�سيد/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
�مل�سماة )�لرونق �لف�سي ملقاوالت �لنجارة  �يوب خان - باك�ستاين �جلن�سية يف �لرخ�سة 
د�ئرة  من  �ل�سادرة   )740452( رقم  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  �مل�سلحة( 

�لتنمية �القت�سادية بال�سارقة. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعن من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 649
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ حممد غوث بابو �ساحب ماجنر - هندي  �جلن�سية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�سيد/ عبد�لرحمان 
ح�سن مياه - بنغايل �جلن�سية يف �لرخ�سة با�سم )�ملهجر للخياطة و�لتطريز( تاأ�س�ست 

باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )212534( 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعن من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 651
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ يون�ض عبد�لرحمن حممد عبد�هلل ، �إمار�تي �جلن�سية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  يف )مكتبة ركن �لد�نة( مبوجب 
�جلن�سية   مينية   - �لعامري  �سالح  ف�سل  فاطمة  �ل�سيدة/  �ىل   )29800( رقم  رخ�سة 
تعديالت �خرى : تنازل �ساحب �لرخ�سة �ىل �خر تغيري �ل�سكل �لقانوين للرخ�سة من 

)موؤ�س�سة فردية( �ىل)موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعن من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 647

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ �سما حارب عي�سى حارب بن ع�سكور �ل علي - �إمار�تية �جلن�سية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغة 51 %  يف )ج�سر خيرب لتجارة �للحوم ذ م م ( 
و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم  615274 �ىل �ل�سيد/ حممد في�سل عبد�للطيف 
باك�ستاين �جلن�سية يف   - �حمد بخ�ض  ��سحاق  �ل�سيد/ حممد  باك�ستاين �جلن�سية ويرغب   - خان 
و�لتي   ) م  م  ذ  �للحوم  لتجارة  خيرب  )ج�سر  يف   )%24( �لبالغة  ح�سته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع 
في�سل عبد�للطيف  �ل�سيد/ حممد  �ىل  رقم )615274(  �ل�سارقة مبوجب رخ�سة  باإمارة  تاأ�س�ست 
خان - باك�ستاين �جلن�سية  تغيري �ل�سكل �لقانوين من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل موؤ�س�سة 
فردية بوكيل خدمات.  وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( 
ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  

على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعن من تاريخ هذ� �العالن 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/1/2472     

�ملنذر : مي للعقار�ت - �ض ذ م م 
�ملنذر �ليها : �سركة تاج �لف�سل للتجارة �لعامة - ذ م م  )جمهول حمل �القامة( 

تنبه �ملنذرة على�ملنذر �ليها بالتايل  - �وال : ب�سرورة �سد�د مبلغ 50.352 خم�سون �لف وثالثمائة و�ثنان وخم�سون 
درهم م�ستحق حتى تاريخ 2018/4/7 باال�سافة �ىل ما ي�ستجد من �لقيمة �اليجارية وذلك حتى تاريخ �الخالء �لفعلي 

للعن �ملوؤجرة ، و�سد�د مبلغ �لفان درهم عن غر�مة �رجتاع �ل�سيك وذلك طبقا للبند رقم 12 من عقد �اليجار 
ثانيا : �خالء مكتب رقم )1509( )حمل عقد �اليجار �لكائن بربج مى �ملقام على قطعة �الر�ض رقم 231-219 ب�سارع 

عمان - �لنهدة �الوىل - دبي وت�سليمه للمنذر خاليا - من �لعيوب و�ل�سو�غل و�ال�سخا�ض 
ثالثا : - �سد�د مبلغ 2762 درهم وذلك عن ر�سوم �لتربيد مع ما ي�ستجد من ر�سوم وذلك طبقا للبند رقم 13 من 

عقد �اليجار 
كافة �الجر�ء�ت  �ملنذرة التخاذ  �سوف ت�سطر  و�ال  �الن��ذ�ر  بهذ�  �عالنكم  تاريخ  تبد�أ من  وذلك خالل ثالثون يوما 
�لر�سوم  كالة  حتميلكم  مع  و�الخ��الء  بال�سد�د  �ملطالبة  ذل��ك  يف  مبا  طرفكم  حقوقها  ال���س��رد�د  �لالزمة  �لقانونية 

و�مل�ساريف �لق�سائية وذلك مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الخرى جتاه �ملنذر �ليها. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/2475     

�ملنذر : �سركة الك�سري خلدمات �ال�سر�ف �الد�ري جلمعيات �ملالك - ذ م م 
بوكالة �ملحامية  -  هند �لكتبي 

�ملنذر �ليه : �سركة �ن �سي بيه ليمتد 
 ) EBB/4/404 ( حيث ��ستحق عليكم ر�سوم خدمات �لوحد�ت �رقام

مدير  ق��ر�ر  �سدر  وحيث  ��ستحقاقها  موعد  يف  بدفعها  مطالبكم  من  �لرغم  على  ت�سديدها  عن  و�متنعتم 
جميعة �ملالك بتاريخ 2018/3/29 و�ملتعلق بعدم رفع �لر�سوم �مل�ستحقة على �لوحد�ت �ملكورة �أعاله ، فاننا 
نوجه �ليك هذ� �لن�سر لنخطرك ر�سميا بقر�ر جمعية �ملالك �ملذكور ندعوك �ي�سا خالل 15 يوما من �عالن 
ي�ستجد عليه من ر�سوم خدمات  و�لبالغ 308.690 درهم وما  �مل�ستحق عليك  �ملبلغ  �لدفع  ، �ىل  �لن�سر  هذ� 
�لق�ساء الأعمال  فيها  �ملخت�سة مبا  �ملخت�سة  بالن�سر �ىل �جلهات  �الع��الن  وتوجه  �للجوء  لتجنب  ��سافية 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  دبي  �إم��ارة  يف  �مل�سركة  �لعقار�ت  ملكية  ب�ساأن   2017 ل�سنة   27 رقم  �لقانون  ن�سو�ض 

�ملطالب به يف هذ� �لن�سر )مرفق �ليكم �سورة من  �النذ�ر + �سورة �إفادة �ملح�سر(. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/1/2473     

�ملنذر : مي للعقار�ت - �ض ذ م م 
�ملنذر �ليها : حممد علي ماجد �لعمر�ين �ل�سام�سي - �إمار�تي �جلن�سية   )جمهول حمل �القامة( 

تنبه �ملنذرة على�ملنذر �ليها بالتايل  - 
�وال : ب�سرورة �سد�د مبلغ 38000 ثمانية وثالثون �لف درهم م�ستحق حتى تاريخ 2018/4/7 باال�سافة �ىل ما ي�ستجد 
من �لقيمة �اليجارية وذلك حتى تاريخ �الخالء �لفعلي للعن �ملوؤجرة ، و�سد�د مبلغ �لفان درهم عن غر�مة �رجتاع 
�ل�سيك وذلك طبقا للبند رقم 12 من عقد �اليجار  ثانيا : �خالء مكتب رقم )1109( )حمل عقد �اليجار �لكائن بربج 
مى �ملقام على قطعة �الر�ض رقم 231-219 ب�سارع عمان - �لنهدة �الوىل - دبي وت�سليمه للمنذر خاليا - من �لعيوب 
و�ل�سو�غل و�ال�سخا�ض  ثالثا : - �سد�د مبلغ 3962 درهم وذلك عن ر�سوم �لتربيد مع ما ي�ستجد من ر�سوم وذلك طبقا 

للبند رقم 13 من عقد �اليجار 
كافة �الجر�ء�ت  �ملنذرة التخاذ  �سوف ت�سطر  و�ال  �الن��ذ�ر  بهذ�  �عالنكم  تاريخ  تبد�أ من  وذلك خالل ثالثون يوما 
�لر�سوم  كالة  حتميلكم  مع  و�الخ��الء  بال�سد�د  �ملطالبة  ذل��ك  يف  مبا  طرفكم  حقوقها  ال���س��رد�د  �لالزمة  �لقانونية 

و�مل�ساريف �لق�سائية وذلك مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الخرى جتاه �ملنذر �ليها. 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/2474     

�ملنذر : �سركة الك�سري خلدمات �ال�سر�ف �الد�ري جلمعيات �ملالك - ذ م م  بوكالة �ملحامية  -  هند �لكتبي 
�ملنذر �ليه : �سركة تي بيه ��ض �نف�ستمنت�ض ليمتد 

/4/402 ، EBB/4/403  ،  EBB/4/405  ،  EBB/5/501  ،EBB/5/502( حيث ��ستحق عليكم ر�سوم خدمات �لوحد�ت �رقام
 )EBB/5/503  ،EBB/5/504  ،  EBB/5/505  ،EBB/5/506  ،  EBB/5/507  ،  EBB/4/401 ، EBB

مدير  ق��ر�ر  �سدر  وحيث  ��ستحقاقها  موعد  يف  بدفعها  مطالبكم  من  �لرغم  على  ت�سديدها  عن  و�متنعتم 
جميعة �ملالك بتاريخ 2018/3/29 و�ملتعلق بعدم رفع �لر�سوم �مل�ستحقة على �لوحد�ت �ملكورة �أعاله ، فاننا 
نوجه �ليك هذ� �لن�سر لنخطرك ر�سميا بقر�ر جمعية �ملالك �ملذكور ندعوك �ي�سا خالل 15 يوما من �عالن 
ي�ستجد عليه من ر�سوم خدمات  و�لبالغ 598.394 درهم وما  �مل�ستحق عليك  �ملبلغ  �لدفع  ، �ىل  �لن�سر  هذ� 
�لق�ساء الأعمال  فيها  �ملخت�سة مبا  �ملخت�سة  بالن�سر �ىل �جلهات  �الع��الن  وتوجه  �للجوء  لتجنب  ��سافية 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  دبي  �إم��ارة  يف  �مل�سركة  �لعقار�ت  ملكية  ب�ساأن   2017 ل�سنة   27 رقم  �لقانون  ن�سو�ض 

�ملطالب به يف هذ� �لن�سر )مرفق �ليكم �سورة من  �النذ�ر + �سورة �إفادة �ملح�سر(. 
  الكاتب العدل

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
 دعوى رقم 2017/1872 مدين كلي عجمان     

�ملحتكم : �سم�سة عبد�هلل �لظاهري - �إمار�تية �جلن�سية   
  info@dubailawfirm.ae : بريد

 shamsa.a.aldhaheri@gmail.com،
�ملحتكم �سده : و�سام ح�سن �جلفري �لعقارية - ذ م م - فاك�ض : 067412217 

�الأوىل يف  �لتحكيم  دعوة حل�سور جل�سة  �ملحتكم مرفق طيه  وكالء  �ل�سادة  
�لق�سية �ملذكورة �أعاله ونرجو منكم �الإلتز�م مبا يلي : 

1- تبليغ �ملحتكم �سده بالن�سر بتاريخ �أق�ساه 2018/4/19 
2- تقدمي ما يثبت �سحة �لتبليغ بنف�ض �لتاريخ 

3- علي �ملحتكم �سده �اللتز�م بالتبليغ بالن�سر وفق �ل�سيغة �ملرفقة. 
املحكم املكلف / حممد خليل زيان  

موعد جل�شة حتكيم + 
تكليف بالن�شر 

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
غرفة جتارية و�سناعة عجمان  - ق�سم �ل�سجل �لتجاري 

رقم �لرخ�سة : 78828 
�إعالن وحل وت�سفية 

�ال�سم �لتجاري : مدر�سة د�ر �ل�سالم لتعليم قيادة �ل�سيار�ت - ذ م م  -  نعلن للجميع بان 
�ل�سركة �ملذكورة �عاله هي مدر�سة د�ر �ل�سالم لتعليم قيادة �ل�سيار�ت - ذ م م  - �سركة 
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة تا�س�ست يف �مارة عجمان مبوجب قانون �ل�سركات �الحتادي  رقم  
)8( ل�سنة )1984( وتعديالته مرخ�سة يف د�ئرة �لتنمية �القت�سادية و�سجلته بالتنمية 

�القت�سادية حتت رقم 78828 وقد قرر �ل�سركاء حلها وت�سفيتها وتعين �ل�سيد.
 جمال لتدقيق �حل�سابات 

للم�سفي  ب��ه  �لتقدم  �ع��ر����ض  �و  ح��ق  �ي  ل��ه  م��ن  ك��ل  فعلى  لل�سركة  ق��ان��وين  م�سفى 
�لقانوين �ملذكورة �عاله خالل مدة )45( يوما من تاريخ ن�سر �العالن وعلى �لعنو�ن 

�لتايل : �مارة عجمان ،  هاتف : 067447771 ،  �ض.ب :1131

         غرفة جتارة و�شناعة عجمان
اعالن وحل وت�شفية 

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
بالدعوى  رقم  2017/1853  جتاري كلي - دبي  

�ملدعي عليه : �مين حيدر عبد�هلل جعفر ��سكناين 
�لعنو�ن : جمهول حمل �القامة 

نحيطم علما �نه مت �نتد�بنا خبري ح�سابي بالق�سية �عاله و�ملرفوعة �سدكم من �ملدعي 
/  مر�د حاج حميدة.  وعليه فانتم مكلفون �و من ميثلكم قانونا بح�سور �جتماع �خلربة 
و�ملقرر عقده يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2018/4/24   �ل�ساعة 4 ع�سر� ، وذلك مبقر مكتبنا 
  )5BG - 5 يف )دبي - �سارع �بوبكر �ل�سديق - مكز حمر عن - �لبو�بة 4 - �لطابق
بالدعوى  �ملوؤيدة لدفاعكم  �مل�ستند�ت  �ملحدد و�ح�سار  و�ملكان  باملوعد  يرجى �حل�سور 
علما باأنه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فان �خلربة �ستبا�سر �عمالها وفقا لل�سالحيات 

�ملخولة لها قانون.  لال�ستف�سار ب : 6317417 050
اخلبري احل�شابي 
ناهد ر�شاد حممد         

اعالن بالن�شر
 للح�شور اأمام  اخلربة 

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
 اعـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   و�لت�سديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم 
وطلبا     ، �الإم����ار�ت   : �جلن�سية   ، �لنقبي  عبود  علي  حممد  علي  �حمد  �ل�سيد/ 
�لت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف �ال�سم �لتجاري بقالة �ملنتدي و�ملرخ�ض 
بتاريخ  �ل�سارقة رخ�سة جتارية رقم 563442  �لتنمية �القت�سادية يف   د�ئ��رة  من 
2008/5/27 من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بخورفكان.  �ىل �ل�سيد/ حممد �حمد 
علي �ليوحة �لنقبي ، �جلن�سية : �الإم��ار�ت -  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر 

�ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعن من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
 اعـــــــالن       

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان  : �ل�سيد/ حممد 
يت�سمن  حم��رر  على  �لت�سديق  وطلب   ، �الإم���ار�ت   : �جلن�سية   ، عبد�لرحمن  كوهي  رحمة 
ن�ساط   ، �ملالب�ض  لكي  كوهي  حممد  �لتجاري  �ال�سم  يف   %100 �لبالغة  ح�سته  يف  )ت��ن��ازل( 
�لرخ�سة كي �ملالب�ض - و�ملرخ�ض من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة مهنية 
�ىل  بخورفكان.    �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف   2006/4/25 بتاريخ  �ل�سادر   543062 رق��م 
�ل�سيد/ كاجل دوتا كاال �سند ، �جلن�سية : بنغالدي�ض - و�لذي يرغب بتغيري �ال�سم �لتجاري 
للرخ�سة مو�سوع �لتنازل من حممد كوهي لكي �ملالب�ض �إىل �حلر�ي لكي �ملالب�ض.  ليكن 
معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي 

�ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعن من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
 اعـــــــالن       

تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان  : �ل�سيد/ هاجر 
بكر  �ل�سيد  �ل�سيد/   ، بن�سبة %51   ، �الإم��ار�ت   : ، �جلن�سية  �لعبيديل  ح�سن يو�سف ح�سن 
عبد�لرحمن �أحمد �لكيكي ، �جلن�سية : م�سر ، بن�سبة 49%  وطلبا �لت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل(  يف ح�س�سهم بن�سبة كال منهما �ملذكورة �أعاله يف �ال�سم �لتجاري معمار 
، و�ملرخ�ض   بناء فئة خام�سة  �لرخ�سة مقاوالت  ن�ساط   ، م   م  ذ  �لبناء -  �خل��ور ملقاوالت 
من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم 611719 �ل�سادر بتاريخ 
2011/3/1 يف د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بخورفكان.  �ىل �ل�سيد/ يعقوب دروي�ض عبد�هلل 
حممد �سمبيه ، �جلن�سية : �الإمار�ت -  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة 
�نق�ساء  بعد  �مل��ذك��ور  �ملحرر  يف  �ل�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان 

��سبوعن من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
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 يف الدعوى 2017/7938  املطالبات الب�شيطة ال�شارقة 

حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية 
�ملدعي : موؤ�س�سة �جرة �ل�سارقة - �ض ذ م م 

�ملدعي عليه : قا�سم �سبري حممد �سبري 
لقد مت �إنتد�بنا خبري� ح�سابيا يف �لدعوى �ملذكورة من قبل �ل�سادة / �إد�رة �سوؤون �خلرب�ء بوز�رة 

�لعدل  �ملر�د �إعالنه �ملدعي عليه :  �ملدعي عليه / قا�سم �سبري حممد �سبري 
�نتم مكلفون حل�سور �جتماع �خلربة �لثاين �سخ�سيا �و وكيل قانوين عنكم وذلك يوم �خلمي�ض 

�ملو�فق 2018/4/26 م يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر �سباحا  
2( مكان �الجتماع : مقر حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية - �إمارة �ل�سارقة 

يف حال عدم ح�سوركم فان �خلربة �سوف ت�ستمر يف قيامها باملهمة �ملكلفة بها وفقا للقانون. 
نرجو �لتو��سل مع �خلبري مبا�سرة على موبايل رقم  0509234647 - 0552290677    

اخلبري احل�شابي املنتدب  يف الدعوى 
حممد علي اإمبابي  

اإعالن بالن�شر حل�شور
 اجتماع اخلربة احل�شابية 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

اعالن  بالن�شر
رقم 24666/ 2018     
�ملنذر : كومريد �سوفتوير  ماركيتينغ - �ض ذ م م 

وميثلها بالتوقيع �ملدير �ل�سيد/ �سام كور�كار - هندي �جلن�سية 
�ملنذر �ليه : �بهيال�ض ر�ماكري�سنان - هندي �جلن�سية 

�ملو�سوع : �إعالن بالن�سر يف �إنذ�ر عديل رقم )2018/1/74405( 
ويحذره  به  �خلا�سة  �لرب�مج  ��ستخد�م  بعدم  �ليه  �ملنذر   / �ملنذر  ينذر 
�لق�سائية  �الج����ر�ء�ت  كافة  �ت��خ��اذ  �ىل  �مل��ن��ذر  �سي�سطر  و�إال  ذل��ك  م��ن 
كافة  �ليه  �ملنذر  حتميل  مع  �ملنا�سب  بالتعوي�ض  للمطالبة  و�جلز�ئية 

�لغر�مات و�لر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

اعالن  بالن�شر
رقم 2502/ 2018     

�ملنذر : �مل�سرف �لعربي لال�ستثمار و�لتجارة �خلارجية 
�ملنذر �ليه : كالو�ض روبينو�ض 

بهذ� يكلف �ملنذر �ملنذر �ليه باد�ء مبلغ وقدره 119.000 درهم )مائة 
وت�سعة وع�سر �لف درهم( خالل مدة �ق�ساها خم�سة �يام من تاريخ 
ن�سر هذ� �النذ�ر ، و�ال �سي�سطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �الجر�ء�ت 
�لقانونية �سدكم و��ست�سد�ر �أمر �د�ء مع حتميل �ملنذر �ليه كافة 

ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة.  
  الكاتب العدل

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
 اإعالن مدعي عليه  بالن�شر مذكرة 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�شية رقم 2018/1779 الدائرة اجلزئية الرابعة   

�ىل �ملدعى عليه / �عظم �ساه رحمن �ساه - باك�ستاين �جلن�سية 
حيث �ن �ملدعي / موؤ�س�سة �جرة �ل�سارقة 

يف �لدعوى رقم 2018/1779 جزئي 
قد �قام عليك �لدعوى �ملذكورة رقمها �عاله ويطالبك فيها :  

�لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 22.874.934.68 درهم مع �لفائدة �لقانونية 
بو�قع 5% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د 

مع �لز�مه بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
 ، �البتد�ئية  �الحتادية  �ل�سارقة  مبحكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �مام  ح�سورك  يقت�سي  لذلك 
مكتب رقم 5 بتاريخ 2018/5/1 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف 
حال تخلفكم عن �حل�سور �و عدم �ر�سال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد و�سيتم �تخاذ �الجر�ء�ت 

�لقانونية يف غيابكم.
مكتب اإدارة الدعوى 

     االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

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

يف الق�شية رقم 2017/6884  مطالبات ب�شيطة - ال�شارقة 
  اإعالن املدعي عليه بورود التقرير 

�ىل �ملدعى عليه / نافيد عابد عابد ح�سن 
حيث �ن �ملدعي / موؤ�س�سة �جرة �ل�سارقة - �ض ذ م م  

قد �قام عليك �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله لدى هذه �ملحكمة ، ويطالبك فيها باأد�ء مبلغ 
باال�سافة   ، �لدعوى  رفع  تاريخ  من   %5 �لقانونية  �لفائدة  مع  درهم(   14701.07( وقدره 

اللز�مكم بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�لب�سيطة( قاعة رقم 154 يف  �ملطالبات  �مام هذه �ملحكمة )د�ئرة  لذلك يقت�سي ح�سورك 
متام �ل�ساعة �لثامنة و�لن�سف من �سباح يوم  2018/4/29 م وذلك لالجابة على �لدعوى 
وتقدمي ما لديك من بيانات ، ويف حال تخلفك عن �حل�سور �و عدم �ر�سال وكيل عنك يف 

�لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر�لدعوى يف غيابك. 
مكتب اإدارة الدعوى - اأمني ال�شر    

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
ق�سم  �ىل  �لعجمي   حمد�ن  جعفر  �سديقه  �ملو�طنة/  تقدمت 
��سمها من  تغيري  �البتد�ئية  بطلب  �بوظبي  �لتوثيق - حمكمة 

)�سديقة( �ىل)اجلوهرة(  
خم�سة  خالل  �ملذكور  �لق�سم  �ىل  به  يتقدم  �عر��ض  لديه  فمن 

ع�سر  يوما من تاريخ ن�سر �العالن 
د. علي قا�شم العزام - موثق  

القا�شي / فهد حممد احلارثي 
قا�شي دائرة التوثيقات - اأبوظبي  

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

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/2749  ا�شتئناف تظلم جتاري
�ىل �مل�ستاأنف �سده/1- حممد �سعيد عبا�ض عثمان  جمهول حمل 
�مل�ستاأنف /بنك �الحت��اد �لوطني وميثله / عبد�هلل  �القامة مبا �ن 
حممد ر�سول علي �لهرمودي - قد ��ستاأنف  �حلكم �ل�سادر بالدعوى 
لها  وح���ددت   2017/10/17 بتاريخ  جت��اري  تظلم   2017/448 رق��م 
جل�سه يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/5/2  �ل�ساعة 17.30 م�ساء� بالقاعة 
قانونيا  �و من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch1.B.7 رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/324  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة جبل ز�جرو�ض للتجارة �لعامة - ذ م م 2-بيزن م�سيح جهانديده  
�ي���ر�ن - �ل��ف��رع �لرئي�سي وميثله /  جمهويل حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ بنك ���س��ادر�ت 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لقا�سم  حممد  �حمد  حممد  �بر�هيم 
�ملدعي عليهما )1.2( بالتكافل و�لت�سامن مببلغ وقدره 35942391.10 وبالتكافل و�لت�سامن 
�ملدعي  به  �مللزم  �ملبلغ  �إج��م��ايل  من   )10000000( مبلغ  ح��دود  يف   )3.4( عليهما  �ملدعي  مع 
تاريخ  بو�قع 15% من  �التفاقية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم   1.2 عليهما 
�الثنن   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  �ل��ت��ام.  �ل�سد�د  وحتى   2018/1/3 يف  �حلا�سل  �ال�ستحقاق 
�ملو�فق  2018/4/23  �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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مدينة جازان لل�ضناعات الأ�ضا�ضية والتحويلية  
خطوات مت�ضارعة وفق روؤية اململكة 2030

•• جازان-وام:

تعد مدينة “ جاز�ن لل�سناعات �الأ�سا�سية و�لتحويلية “ - �لتي تتوىل �لهيئة 
�مللكية يف ينبع وجاز�ن �الإ�سر�ف عليها ومتابعة جميع �الأعمال و�مل�سروعات �لتي 
تنفذ بها - و�حدة من �ملدن �ل�سناعية �لكربى �لتي �رتاأت �لقيادة �لر�سيدة يف 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية بحكمة وبعد نظر �أهمية تنفيذها بعدد من مناطق 
�ململكة ملا �سيعود باخلري و�لنماء و�لتطور عليها وتو�سيع �لقاعدة �القت�سادية 

من خالل �لركيز على �لت�سنيع و�سمولية �لتنمية لكل مناطق �ململكة.
و�لتعدينية  و�لبروكيماويات  �لثقيلة  �ل�سناعات  توطن  �ملدينة  وت�ستهدف 
�سناعة  وتوطن  للطاقة  �حليوية  �الإم���د�د�ت  توفري  �إىل  �إ�سافة  و�لتحويلية 

�ل�سفن و�ال�ستثمار يف �لرثو�ت �ملعدنية و�لزر�عية و�حليو�نية و�ل�سمكية.
وت�سهد �ملدينة حاليا 10 �سناعات متنوعة بحجم ��ستثمار يتجاوز 88 مليار 
ريا .. وتطور �سركة “ �أر�مكو” �ل�سعودية �ملرحلة �الأوىل من �ملدينة وفق �أعلى 
�ل�سناعية  و�ملنطقة  �مليناء  تطوير  وت�سمل  �لتحتية  �لبنى  و�أف�سل  �ملقايي�ض 

و�ملنطقة �ل�سكنية وكورني�ض بي�ض.
�الأ�سا�سية  لل�سناعات  “جاز�ن  مدينة  �أن   ”2030 �ململكة  “روؤية  و�أك����دت 
منطقة  يف  و�لتطور  �لنمو  حم��اور  من  مهما  حم��ور�  �أ�سبحت  و�لتحويلية” 
�ملبا�سر يف �ململكة مبا  �مل�ستقبلي �لرئي�ض لال�ستثمار �الأجنبي  جاز�ن و�ملحرك 
 2020 �لوطني  �لتحول  برنامج  �سكل  حيث  عمالقة  م�سروعات  من  حتويه 
منظومة  و�أ�سحى  �ململكة  يف  و�لتنموي  �القت�سادي  للعمل  وخ��ارط��ة  ق��اع��دة 
�لقطاعن  بن  �ل�سر�كات  وتعزيز  و�ال�ستثمار�ت  �القت�سادية  �لبيئة  لتح�سن 
�لالزمة  و�الإمكانات  �لقدر�ت  وبناء  �مل�ستثمرين  ثقة  وتعزيز  و�خلا�ض  �لعام 
مبتكرة  �أ���س��ال��ي��ب  وف���ق  �ململكة  روؤي����ة  لتحقيق  �ل��ط��م��وح��ة  �الأه�����د�ف  لتحقيق 

للتخطيط و�لتنفيذ و�ملتابعة على �مل�ستوى �لوطني.
وتتميز �ملدينة مبوقعها �جلغر�يف �لذي تتو�فر به �أنو�ع متعددة من �ملو�د �خلام 
و�الأيدي �لعاملة هذ� �إىل جانب موقعها بالقرب من �أهم طرق �ملالحة �لبحرية 

على �لبحر �الأحمر.
ويعد �ملوقع جم��اور� للمطار �ل��دويل �جلديد من �جلهة �جلنوبية �إىل جانب 
�لذي  �ملقرح  �ل�سكك �حلديدية  “ وخط  – ج��از�ن  “جدة  �ل�ساحلي  �لطريق 
�القت�سادية  �ملدينة  ربط  بهدف  �ل�سرقية  �ملدينة من �جلهة  بالقرب من  يقع 
600 كيلو مر من �جلهة �ل�سمالية �لغربية ويف  مع مدينة جدة �لتي تبعد 
�أق�سى �ل�سمال تقع �ملحمية �لطبيعية �لتي تعرف با�سم “بي�ض بارك” وتتميز 
كبرية  �أهمية  ولها  �ل�سحر�وية  �لبيئة  و�سط  �خل�سر�ء  �لريفية  بطبيعتها 
وتبلغ  و�حليو�نات  و�لنباتات  �لربية  �الأحياء  على  للحفاظ  حممية  كمنطقة 

�مل�ساحة �الإجمالية لتلك �ملنطقة حو�يل 103 كيلو مر�ت مربعة.
ويعد م�سروع م�سفاة جاز�ن �لذي ميثل نو�ة �ملدينة وقلبها �لناب�ض من �أ�سخم 
م�سروعات �لتكرير �لتي �أن�سئت خالل �ل� 20 عاما �ملا�سية على م�ستوى �لعامل 
من حيث �حلجم و�لتقنية �ملتقدمة يف �إن�سائه وطاقته �الإنتاجية للم�سفاة �لتي 
تزيد عن 400 �ألف برميل يوميا من �لزيت �لعربي �لثقيل و�ملتو�سط لتوفري 
�لنفطية  �ملنتجات  �ملنطقة من  �حتياجات  وتلبية  �لتحويلية  لل�سناعات  �لقيم 
�ملكررة ومن �ملتوقع �أن تدخل �مل�سفاة مرحلة �لت�سغيل �لعام �حلايل 2018م.

ومن �مل�سروعات �ملهمة مبدينة جاز�ن لل�سناعات �الأ�سا�سية و�لتحويلية م�سروع 
جممع توليد �لطاقة باملدينة �لذي يعد �أول معمل يف �ململكة لتحويل �سو�ئل 
�لبرول �لثقيلة �إىل غاز منقى نظيف ومن ثم �إنتاج �لكهرباء با�ستخد�م تقنية 
و�ت مبا ميكن  3900 ميجا  تزيد عن  بطاقة  �لكفاءة  عالية  �ملركبة  �ل��دورة 
�ملجمع من ت�سدير ما يربو على 2400 ميجا و�ت ل�سبكة �لكهرباء �لوطنية 
جودة  ذ�ت  �ق��ت�����س��ادي��ة  بطريقة  �لنظيفة  �ل��ط��اق��ة  ت��وف��ري  ع��ل��ى  �ل��رك��ي��ز  م��ع 

و�عتمادية عالية.
و�سمم م�سروع جممع توليد �لطاقة ليتكامل مع جممع �لتكرير مما ي�ساعد 
يف �إنتاج �لكهرباء و�ملنافع بكفاءة عالية و�سيتيح �كتمال �مل�سروع �ال�ستغناء عن 
معامل �إنتاج �لكهرباء �الأقل كفاءة خارج مو��سم �لذروة يف �ملنطقة بالتن�سيق مع 

�سركة �لكهرباء �ل�سعودية.
كما تنفذ �سركة �أر�مكو م�سروع تطوير �لبنية �لتحتية للمدينة �لذي يت�سمن 
�ل�سناعية  ل��الأر����س��ي  �لتحتية  �لبنية  وتطوير  وتهيئة  �ملدينة  ميناء  �إن�����س��اء 
و�ل�سكنية و�إن�ساء �سبكة �لطرق جلذب �مل�ستثمرين وجعل �ملدينة ر�فد� لتنمية 
يف  �لعمل  و���س��ري  �الإن�سائية  �حل��رك��ة  وت�سارعت  ع���ام.  ب��وج��ه  و�ململكة  �ملنطقة 
�ل�سناعية  و�الأ�سا�سية  �لتحويلة  لل�سناعات  جاز�ن  مدينة  وم�سروعات  مر�فق 
و�خلدمية و�ملر�فق �مل�ساندة لها كافة ما عك�ض مدى �الهتمام و�حلر�ض على 
و�الإجناز  �لعمل  لت�سريع  �جلهات  خمتلف  بن  �لتام  و�لتعاون  �الإجن��از  �سرعة 
بن عبد  �سلمان  �مللك  �ل�سريفن  خ��ادم �حلرمن  لتوجيهات  تنفيذ�  �ملدينة  يف 
عبد  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حممد  �الأم���ري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  و  �سعود  �آل  �لعزيز 
�لعزيز ويل �لعهد نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء وزير �لدفاع ومبتابعة مبا�سرة 
من �الأمري حممد بن نا�سر بن عبد�لعزيز �أمري منطقة جاز�ن و�الأمري حممد 
بن عبد�لعزيز بن حممد بن عبد�لعزيز نائب �أمري منطقة جاز�ن. ويعد �مليناء 
لل�سناعات  ج���از�ن  مدينة  م��ن  �لغربي  �جلنوبي  �جل��زء  يف  حاليا  ينفذ  �ل��ذي 
�ململكة من حيث موقعه �جلغر�يف  �ملو�نئ يف  �أه��م  �أح��د  و�لتحويلية  �الأ�سا�سية 
على �لبحر �الأحمر وقربه من �جلمهورية �ليمنية ودول �لقرن �الأفريقي ما 
يجعله حمطة �إ�سافية للعديد من �لفر�ض يف جماالت �لنقل �لبحري و�أعمال 

�ل�سحن و�لت�سدير. 

دوك�ضوليت تفوز بجائزة تيمينو�س لالبتكار – اأبوظبي 2018 

ر�أ�ض  �قت�سادية  تنظم  وم�ستمرة،  د�ئمة 
�خل��ي��م��ة وغ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة ر�أ�ض 
بن  “�لتعاون  ب��ع��ن��و�ن  ملتقى  �خل��ي��م��ة 
�لقطاعن �لعام و�خلا�ض” وذلك يف يوم 
 2018-4-25 �ملو�فق  �ملقبل  �الأربعاء 

يف م�سرح �لغرفة.
عبد�لرحمن  د.  ���س��رح  �ملنا�سبة  وب��ه��ذه 
�ل�������س���اي���ب �ل���ن���ق���ب���ي م����دي����ر ع�����ام د�ئ�����رة 
�مللتقى  ه���ذ�  �إن  �الق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�سي�سلط �ل�سوء على �أهمية �لتعاون بن 
�لقطاعن �لعام و�خلا�ض و�أي�ساً يو�سح 
و�لتطلعات،  و�الآف����اق  �ملمار�سات  �أف�سل 
�مللتقى جل�سة حو�رية مو�سعة  ويت�سمن 
ب�����ن مم���ث���ل���ن ع�����ن �ل���ق���ط���اع���ن �ل���ع���ام 
بع�ض  ممثلي  �سيقوم  ح��ي��ث  و�خل���ا����ض، 
جهاتهم  دور  بعر�ض  �حلكومية  �جلهات 
�ل���ق���ط���اع �خل����ا�����ض م����ن خالل  يف دع�����م 

•• جنيف و�صوي�رسا ودبي-الفجر:

�مل�سرفية  �ل����رب�م����ج  ����س���رك���ة  �أع���ل���ن���ت 
قد  دوك�����س��ول��ي��ت  ���س��رك��ة  �أن  تيمينو�ض 
فازت يف �لت�سويت �لعام كاأف�سل �سركة 
2018 يف  لعام  �ملالية  �لتكنولوجيا  يف 
ُعِقد  �ل���ذي  لالبتكار  �ل�سنوي  �مللتقى 
للفائزين  �جل��و�ئ��ز  وُق��ِدم��ت  باأبوظبي، 
�لرئي�ض  ت����ن����ج،  ري���ت�������س���ارد  ق���ب���ل  م����ن 
�خلدمات  ت��ن��ظ��ي��م  ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�مل��ال��ي��ة، ���س��وق �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي وجان 
ب�سركة  �الإقليمي  �ملدير  بول مريجاي، 
دوك�سوليت  و���س��ت��و����س��ل  ت��ي��م��ي��ن��و���ض، 
تقدمي عرو�سها �أمام جمهورها �لعاملي 
يف ملتقى تيمينو�ض �لنهائي لالبتكار�ت 

يف دبلن، �إيرلند�.
�أبوظبي  �أن ملتقى  �إىل  �الإ�سارة  وجتدر 
لالبتكار هو و�حد من ثماين م�سابقات 
�أن���ح���اء �ل���ع���امل يف عام  ت��ق��ام يف ج��م��ي��ع 
�ملالية  �لتقنيات  �إىل  للو�سول   2018
�لعام  وُعِقد ملتقى هذ�  �أهمية،  �الأكرث 
�أب��وظ��ب��ي �لعاملي  ب��ال�����س��ر�ك��ة م��ع ���س��وق 
�أبوظبي.  �ل����دويل يف  �مل���ايل  م��رك��زه  يف 
عمدت  �مل���ل���ت���ق���ى،  ف���ع���ال���ي���ات  وخ�������الل 
جمال  يف  متخ�س�سة  ���س��رك��ات  ث��م��اين 
�حلياة  �إع���ادة  �إىل  �ملالية  �لتكنولوجيا 
�إىل �ملجاالت �لتي ميكن �أن ي�ساعد فيها 
�البتكار و�لتعاون �لبنوك على �أن تبقي 

�لبيانات  مثل  جم��االت  يف  �ل�سد�رة  يف 
ح�سلت  و�مل��دف��وع��ات.  �ل��ك��ت��ل  و�سل�سلة 
كل �سركة من �ل�سركات �لنا�سئة على 7 
دقائق لتقدمي عر�ض مبا�سر �أو عر�ض 
�ملكّون  ل��ل��ج��م��ه��ور  ل��ل��ح��ل��ول  جت��ري��ب��ي 
م���ن �ل��ب��ن��وك و�ل�����س��رك��ات �ل��ن��ا���س��ئ��ة يف 
عن  ف�ساًل  �ملالية،  �لتكنولوجيا  جمال 
دوك�سوليت  مُتكِّن  �لتكنولوجيا.  ع�ساق 
ن�سخ  على  �حل�سول  م��ن  �مل�ستخدمن 
م�����س��دق��ة رق���م���ي���اً م����ن �مل�������س���ت���ن���د�ت يف 
�لر�سمية،  م�سادرها  من  �لكتل  �سل�سلة 
�سندوق  يف  وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  وت���خ���زي���ن���ه���ا 
وتقدميها على �لنحو �ملطلوب، ويهدف 
�ملعتمدة  “�مل�ستند�ت  دوك�سوليت  �إدر�ج 
يف �سل�سة �لكتل يف �ملقام �الأول  رقمًيا” 
�مل�ستخدمن  خ�سو�سية  ح��م��اي��ة  �إىل 
�سالمة  تعزيز  �إىل  ذل��ك  يهدف  بحيث 

عملية توثيق �مل�ستند�ت. 
وق���د �أك����د ج���ان ب���ول م���ريج���اي، �ملدير 
�ن �سركته  �الإقليمي ب�سركة تيمينو�ض، 
تقدم نظاما تكنولوجيا متطور� للبنوك 
ب�سكل خا�ض لكنه ميكن ��ستخد�مه من 
م�سيفا  �أي�سا  �ل�سغرية  �ل�سركات  قبل 
�ن هذ� �لنظام يعمل على مد�ر �ل�ساعة 
�ل�سركات  بعك�ض  د�ئ��م��ا  تطويره  وي��ت��م 
�ملناف�سة حيث تخ�س�ض �سركتنا 21% 
من �ير�د�تها للتطوير وبذلك فقد مت 
�أك��رث من مليار دوالر يف هذه  ��ستثمار 

�ملا�سية  �لع�سر  �ل�سنو�ت  خالل  �لنظام 
�لتي  �لبيانات  كافة  يتبح  �أ�سبح  حتى 
ي��ح��ت��اج��ه��ا �ل���ب���ن���ك وم�����ن ب��ي��ن��ه��ا نظم 
�لعامة  و�لعالقات  و�ملحا�سبة  �لت�سعري 
�ل��ت��ق��اري��ر �خل��ا���س��ة بالعمالء  و����س��د�ر 
وم������دى �ل���ت���ز�م���ه���م وم���وق���ف���ه���م �مل����ايل 
�لعمالء  ت�سنيف  ي��ت��م  ك��م��ا  �حل��ق��ي��ق��ي 
�ىل فئات وفقا لبياناتهم م�سري� �ىل �ن 
�لنظام �جلديد ي�سهل عمل �لبنوك كما 
يقدم خدمات عالية �جلودة �ىل عمالء 
�لبنوك وميكن الأي عميل متابعة هذه 
�لبيانات و�ملوؤ�سر�ت عرب تطبيق خا�ض 
و�سهولة  ب�سرعة  �جل����و�ل  ه��ات��ف��ه  ع��ل��ى 
وج�������ودة ع���ال���ي���ة وق������ال م����ريج����اي، �ن 
�المار�ت  يف  �لبنوك  من  �لعديد  هناك 
ت�����س��ت��خ��دم ه�����ذ� �ل���ن���ظ���ام وم���ن���ه���ا بنك 
�أبوظبي �الأول، بنك �لهالل يو �إن بنك، 
للتنمية  �الم����ار�ت  بنك  �مل�����س��رف،  بنك 
عجمان  �ل����وط����ن����ي،  �ل���ف���ج���رية  ،ب����ن����ك 
ب��االإ���س��اف��ة �ىل بع�ض  �مل���ال،  ب��ن��ك، بيت 
�الق�سام يف بنك �مل�سرق.  ومن �ملُقرر �أن 
ت�سافر دوك�سوليت �الآن حل�سور نهائي 
�لفائزين  مع  للتناف�ض  �البتكار  ملتقى 
م��ن ك��ل �جل����والت �الإق��ل��ي��م��ي��ة �الأخ���رى 
وميامي  و�أم�������س���رد�م  ك��ون��غ  ه��ون��غ  يف 
ولوك�سمبورج،  ودب��ل��ن  وجنيف  ول��ن��دن 
ُت��ع��ق��د �جل���ول���ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة يف  ع��ل��ى �أن 
�لفرة  يف  �ملجتمعي  تيمينو�ض  ملتقى 

تتناف�ض  ح��ي��ث  م��اي��و  �إىل24   22 م��ن 
�سركة �لتكنولوجيا �ملالية �أمام 1200 
علماً  �لعامل،  �أنحاء  جميع  من  مندوب 
ب���اأن �ل��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي هو 
، �أول لوحة مفاتيح للدفع   PayKey
 ، Blue Code يف �لعامل، يف حن �أن
وهو تطبيق وخمطط دفع عرب �لهاتف 
�ملتحرك، ومقره يف �سوي�سر� ، قد �بتعد 
عن �ملناف�سة ح�سب ر�أي جلنة �لتحكيم. 
ويف تعليقه على �لفوز بالت�سويت �لعام، 
�مل��ايل يف  �ملدير  ث��ار�ك��ان  توما�ض  �سرح 
ر�ئعة  حلظة  كانت  ق��ائ��اًل:  دوك�سوليت 
فريقنا  وك���ان  ب��االأ���س��و�ت  ف��زن��ا  عندما 
�للذي حققناه،  بالفوز  باأكمله م�سروًر� 
و��ستخد�م  وج����ود  ����س��ت��م��ر�ر  ظ���ل  ويف 
م�ستند�ت ورقية حتتوي على توقيعات 
�ملعامالت  م����ن  �ل���ع���دي���د  يف  وط����و�ب����ع 
ثقافياً  �إح��د�ث تغيري�ً  �لتجارية، وجب 
للموؤ�س�سات  مي��ك��ن  ب��ح��ي��ث  ح��ق��ي��ق��ي��اً 
�مل�سرفية  �خل��دم��ات  جم��ال  يف  �لعاملة 
�مل�ستند�ت  ق��ب��ول  و�ل���ت���اأم���ن  و�مل���ال���ي���ة 
�أليكرونياً.  و�مل��وق��ع��ة  رق��م��ي��اً  �مل��وث��ق��ة 
�لوثائق  ه��ذه  جلعل  برناجمنا  ي��ه��دف 
عليها.  بالتعويل  فيها وجديرة  موثوق 
�لتحلي  يف  �مل��وؤ���س�����س��ات  ن�����س��اع��د  ن��ح��ن 
�لقرو�ض  طلبات  معاجلة  عند  بالثقة 
�ل�سمانات  و�إ����س���د�ر  �حل�����س��اب��ات  وف��ت��ح 
برنامج  �إدخ��������ال  ي���ه���دف  �مل�������س���رف���ي���ة. 

يف  “ دوك�سوليت”  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��وث��ي��ق 
خ�سو�سية  ح��م��اي��ة  �إىل  �الأول  �مل���ق���ام 
�أنه يهدف  �إذ  �خلريجن و�مل�ستخدمن 
�أو  �لتحقق  عملية  �سالمة  تعزيز  �إىل 

�مل�سادقة.
ب��ن روب��ن�����س��ون، كبري موظفي  و�أ���س��اف 
ق�سم �ال�سر�تيجية يف تيمينو�ض قائاًل: 
هدفنا نحن و MarketPlace هو 
�لتكنولوجيا  ���س��رك��ات  �أف�����س��ل  �إي���ج���اد 
�ملالية ودمج حلولها مع تقنياتنا بحيث 
�ملالية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ع��م��الء  مي��ك��ن 
�لو�سول �إىل �أحدث �بتكار�ت تكنولوجيا 
ب�����س��رع��ة وب�����س��ه��ول��ة. ت�سكل  �مل��ع��ل��وم��ات 
ج��زًء� مهًما من هذ�  �البتكار  منتديات 
�لعمل الأنها متكننا من �كت�ساف حلول 
ر�ئعة من جميع �أنحاء �لعامل، و�لفائز 
يف م�سابقة ملتقى �أبوظبي لالبتكار هو 
��ِم��م برنامج  خ��ري م��ث��ال ع��ل��ى ذل���ك. ���سُ
معاجلة  عملية  لت�سريع  دوك�����س��ول��ي��ت 
وخ��ت��م �مل�����س��ت��ن��د�ت �ل��ر���س��م��ي��ة، وه���و حل 
�لكتل  �سل�سلة  للغاية مبني على  مبتكر 
وميكن تطبيقه يف جميع �أنحاء �لعامل 
بن  �ل��وث��ائ��ق  م�����س��ارك��ة  يف  للم�ساهمة 
�لو�سطاء �مل�سرفين ب�سورة �أكرث �أماًنا 
ولتمكن �لعمالء من �ل�سيطرة ب�سورة 
روؤية  �إىل  نتطلع  بياناتهم.  على  �أك��رب 
�لنهاية  يتناف�سون يف  �مل�ساركن جميعاً 

يف ملتقى تيمينو�ض �ملجتمعي«. 

لهذ�  يقدمونها  �لتي  �خلدمات  حت�سن 
�مل�ستقبلية  و�خل��ط��ط  و�الآف�����اق  �ل��ق��ط��اع 
جتربتهم  تقييم  عن  ف�سال  لتطويرها، 
يف تفاعل �لقطاع �خلا�ض مع ما تقدمه 

جهتهم من خدمات ومبادر�ت.
م��ن ج��ه��ت��ه ���س��رح ���س��ع��ادة حم��م��د ح�سن 
�ل�سبب مدير عام غرفة جتارة و�سناعة 
�لقطاع  ب�����اأن  ب��ال��وك��ال��ة  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������ض 
يرتكز  كبرية  �أهمية  ذو  يعترب  �خل��ا���ض 
ع��ل��ي��ه��ا �ل��ن��م��و �الق��ت�����س��ادي يف �الإم�����ارة، 
م����ن ممثلي  ب���ع�������ض  ����س���ي�������س���ارك  ح���ي���ث 
�ل��ق��ط��اع �خلا�ض  �ل��ع��ام��ل��ة يف  �ل�����س��رك��ات 
مع  وبَناء  �ملثمر  للتحاور  �مللتقى  هذ�  يف 
جتربة  لتقييم  �ل���ع���ام،  �ل��ق��ط��اع  مم��ث��ل��ي 
بينهما يف عدة جم��االت خا�سة  �لتعاون 
�ل�����س��ي��ا���س��ات و�ل��ت�����س��ري��ع��ات، �الإج������ر�ء�ت 
�مل�سروعات،  ودع��م  و�لر�سوم،  و�خلدمات 

و�الأطر �لتنظيمية �لكفيلة بجعل �حلو�ر 
بن �لطرفن عمال موؤ�س�سيا وم�ستمر�، 
وغريها من �ملجاالت خا�سة يف �لفر�ت 
�ل��ت��ي ت��و�ج��ه �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ض حتديات 

�قت�سادية عامة.
وقد �أعرب حممد �ل�سبب عن �أمله يف �أن 
ي�سكل �مللتقى نقطة �نطالق جديدة من 
�أجل تعزيز فر�ض �لتعاون بن �لقطاعي 
منهجية  �أط������ر  وف�����ق  و�خل����ا�����ض  �ل����ع����ام 
وم��وؤ���س�����س��ي��ة دوري������ة ود�ئ����م����ة م���ن �أج���ل 
لتنمية  م��وح��دة  با�سر�تيجية  �خل���روج 
دور �لقطاع �خلا�ض، ومعاجلة �لتحديات 
�لتي حتد من تنفيذ هذه �ال�سر�تيجية، 
�لتو��سل  ه���ذ�  ع��ن  يتمخ�ض  م��ا  ل��رف��ع 
�لقر�ر  �سناع  �إىل  تو�سيات  من  �ل��دوري 
يف �المارة، و�ملتابعة و�لتقييم �مل�سرك ملا 

يتم �تخاذه ب�ساأنها. 

راأ�س اخليمة تنظم ملتقى للتعاون بني القطاعي العام واخلا�س

�صعود بن �صقر يطرح طموحات راأ�س اخليمة التنموية يف املوؤمتر العربي لال�صتثمار الفندقي :

خطط تنموية مت�ضارعة ومليون زائر �ضنويًا بحلول نهاية عام 2018، و2.9 مليون زائر بحلول عام 2025
ال�صياحة تدعم الناجت الإجمايل من 5 % اىل 10 % بحلول عام 2025

•• راأ�س اخليمة- الفجر

بن  �سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أك���د 
�الأعلى  �ملجل�ض  ع�سو  �لقا�سمي،  �سقر 
�إمارة ر�أ�ض �خليمة، يف  لالحتاد، حاكم 
للموؤمتر  �ل�14  �لن�سخة  �فتتاح  كلمة 
 2018 �لفندقي  لال�ستثمار  �لعربي 
ر�أ�ض  هيئة  مع  بال�سر�كة  تعقد  و�لتي 
�أن ر�أ�����ض  �ل�����س��ي��اح��ة  ل��ت��ن��م��ي��ة  �خل��ي��م��ة 
جذري  ب�سكٍل  تغري�ت  �سهدت  �خليمة 
وحتولت  ن�سبياً،  ق�سريٍة  ف��رٍة  خ��الل 
�لزر�عة  على  تعتمد  ه��ادئ��ة  ب��ل��دة  م��ن 
باقت�ساد  تتمتع  م��زده��رٍة  مدينٍة  �إىل   ،

متنوع وموؤ�س�ساٍت تعليميٍة ر�ئعة«.
و�سعبنا،  �إم��ارت��ن��ا،  خا�ست  لقد  قائال: 
مده�سًة  رحلًة  و�سناعاتنا  و�قت�سادنا، 

بالفعل. 
وعلى �سعيد �القت�ساد �أ�ساف قائال “�إن 
�إيجابياً  �سيئاً  نفعل  �أن  مبقدورنا  ك��ان 
لل�سركات يف ر�أ�ض �خليمة، ف�سنقوم به. 
مطالبا �مل�ساركن يف �ملوؤمتر �أن ي�ساألو� 
�ل�سركات متعددة �جلن�سيات �لتي يبلغ 
عددها 13،000 و�لتي �أتت من �أكرث 
لتبا�سر  �ل��ع��امل  ح���ول  ب��ل��ٍد   100 م��ن 

�أعمالها هنا«. 
جتاوز  �ل�سركات،  ه��ذه  بف�سل  وت��اب��ع: 
ر�أ�ض  يف  �الأجنبية  �ال�ستثمار�ت  حجم 

�ل�15  عتبة   2000 عام  منذ  �خليمة 
�إمار�تي، وتوجد �أكرث من  مليار درهم 
تعمل  �سخمة  �سناعية  �سركة   150

هنا. 
�سموه  وذكر  اخليمة:  راأ�س  �صركات 
�أن �م��ارة ر�أ���ض �خليمة تعد و�ح��دة من 
 : مثل  جناحاً،  �لعاملية  �ل�سركات  �أك��رث 
توؤمن  و�لتي  �خليمة،  ر�أ���ض  �سري�ميك 
ل�����س��االت ع��ر���ض �سركة  �ل�����س��ري�م��ي��ك 
�لعامل،  �أن���ح���اء  روف����ر يف ج��م��ي��ع  الن���د 
�إع��م��ار، وم��ط��ار�ت دب��ي، وعامل  و�سركة 
�سركة  �ل���ك���ث���ري.  وغ����ريه����ا  ف���������ري�ري، 
جلفار،  �ل��دو�ئ��ي��ة  لل�سناعات  �خل��ل��ي��ج 
�الأدوية  و�لتي تنتج مليون عب�������وة من 

ب�سكٍل يومي. 
و�سركتا ر�ك روك و�ستيفن روك، و�لتي 
من  ط��ن  مليون   75 جمتمعًة  ُت��وؤم��ن 
�ملو�د لقطاع �لبناء يف �الإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة، و�خلليج، و�لهند كّل عام«. 
و�أع��ل��ن ح��اك��م ر�أ�����ض �خل��ي��م��ة �أن قطاع 
�ملحلي  �لناجت  ل��زي��ادة  ي�سعى  �ل�سياحة 
�ملائة  يف   10 �إىل  ل��ي�����س��ل  �الإج����م����ايل 
بحلول عام 2025 الفتا �ىل �نه ينمو 
باملائة   19 ن��ح��و  يبلغ  مب��ع��ّدل  ���س��ن��وي��اً 

باملقارنة مع �لعام �لذي قبل ذلك ». 
 ال�صياح : قال: نحن يف ر�أ�ض �خليمة 
م�����وع�����ودون ب��ا���س��ت��ق��ب��ال م���ل���ي���ون ز�ئ����ر 

بحلول نهاية هذ� �لعام، ولدينا طموح 
كّل  ز�ئ��ر  مليون   2.9 با�ستقبال  كبري 
�ىل  م�����س��ري�   ”2025 ب��ح��ل��ول  ع����ام 
قيد  ت��ز�ل  م��ا  �مل�ساريع  م��ن  �لعديد  �أن 
�الإجناز يف جزيرة �ملرجان، �لتي مُتثل 
حيٌز  ه��ن��اك  ول��ك��ن  �ل�سياحي،  م��رك��زن��ا 
للمزيد من �لتطوير، �سو�ًء يف �جلزيرة 
�أردنا  ر�أ���ض �خليمة ككل، يف ح��ال  �أو يف 

جمار�ة �لطلب �ملتز�يد. 
و����س��ت��ط��رد ���س��م��وه �أن����ه ع��ن��دم��ا تزدهر 
�مل��ت��ح��دة، وعندما  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم������ار�ت 
�ل�سعودية،  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  ت���زده���ر 
جمل�ض  دول  م���ن  وغ���ريه���ا  و�ل���ك���وي���ت 
�ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي، ب���ل وغ���ريه���ا من 
و�أرى يف  ف�����س��ن��زده��ر ج��م��ي��ع��اً.  �ل�����دول، 
للتعلم  ل��ن��ا  ف��ر���س��ًة  �الآخ����ري����ن  ت��ط��ور 

و�لتقّدم. 
وق����ال ���س��م��وه : �آم����ل �أن حت��ظ��ى روؤي���ة 
مل�ستقبلها  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة 
للعامل  �سُيظهر  ذلك  الأّن  باهر،  بنجاٍح 
كمفكرين،  للعرب-  �حلقيقية  �ل�سورة 

ومطورين، و�أ�سحاب �إجناز�ت. 
�لن�سخة  ت��ن��ع��ق��د   : العربي  امل��وؤمت��ر 
�ملوؤمتر  ق��ري��ة  يف  �مل���وؤمت���ر  م���ن  �ل�14 
�ل��ع��رب��ي ل��ال���س��ت��ث��م��ار �ل��ف��ن��دق��ي �لتي 
ب���ن���ي���ت خ�����س��ي�����س��اً ل����ه����ذ� �ل���غ���ر����ض يف 
جممع فندق “و�لدورف �أ�ستوريا ر�أ�ض 

من  �ل��ن�����س��خ��ة  ه���ذه  وَت���ع���ُد  �خليمة”. 
�الأوىل  ل��ل��م��رة  تنعقد  و�ل��ت��ي  �مل���وؤمت���ر، 
�لق�سايا  �إىل  ب��ال��ت��ط��رق  دب����ي،  خ����ارج 
�البتكار،  جم��االت  يف  �الأهمية  �لبالغة 
و�لقيادة، وتطوير �لوجهات �ل�سياحية، 
�لقطاع يف ظّل  و�لتغرّي�ت �جلذرية يف 
نظر  وجهة  من  �لكلي  �القت�ساد  �آف��اق 

�مل�ستثمرين. 
وت�ست�سيف ر�أ�ض �خليمة �لن�سخة �ل�14 

�لفندقي  لال�ستثمار  �لعربي  للموؤمتر 
�مل�ستثمرين  م����ن   900 مب�������س���ارك���ة 
�لفندقين، وكبار �ملطورين �لعقارين، 
�ل��ر�ئ��دة يف جم��ال �لتمويل،  و�جل��ه��ات 
وكبار �لروؤ�ساء �لتنفيذين �لفندقين .

وع��ل��ى م��دى ث��الث��ة �أي����اٍم ، ي��ط��رح على 
ة رجال �الأعمال وروؤ�ساء �لفنادق  �ملن�سّ
ا للم�ساريع  �ملرموقن يف �لعامل، عر�سٍ

�لعاملية. 

ل��ل��ق��ط��اع �خل���ا����ض يف حتقيق  �مل���ح���وري 
تفعيل  خ���الل  م��ن  �مل�����س��ت��د�م��ة،  �لتنمية 
�آليات و�سبل �لتعاون بن �لقطاعن �لعام 
و�خلا�ض وفق �أ�س�ض منهجية وموؤ�س�سية 

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

توليها  �لتي  �ملتز�يدة  �الأهمية  �سوء  يف 
ح��ك��وم��ة ر�أ�����ض �خل��ي��م��ة ل��ت��ط��وي��ر �ل���دور 

اخلميس   19   أبريل    2018  م   -   العـدد  12304  
Thursday   19   April   2018  -  Issue No   12304



22

املال والأعمال

حممد بن را�ضد لتنمية امل�ضاريع تختتم م�ضاركتها يف 
»قمة عامل امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة 2018«

•• دبي-الفجر: 

�إحدى  �ختتمت موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لتنمية �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة - 
موؤ�س�سات �قت�سادية دبي - ، م�ساركتها يف �لدورة �خلام�سة ل� “قمة عامل �مل�ساريع 
بال�سر�كة  �أي”  بي  �إ�ض  “جمموعة  نظمتها  �لتي   ”2018 و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 
مع �ملوؤ�س�سة �م�ض �الأول �لثالثاء �ملو�فق 17 �إبريل يف فندق جمري� بيت�ض بدبي.  
�مل�ساريع  بقطاع  �الع��م��ال  ومن��اذج  �ملمار�سات  �أف�سل  على  �ل�سوء  �لقمة  و�سلطت 
�أكرث  �ل�سغرية و�ملتو�سطة، كما ناق�ست تطلعات و�آفاق منو �لقطاع و�سط ح�سور 
�لتنفيذين  وم��در�ء  وم�ستثمرين  �أعمال  رو�د  �سمنهم  من  م�سارك   1000 من 
مهمة  من�سة  �حل��دث  �سكل  حيث  �ل�سخ�سيات.  من  وغريهم  �حلكومية  للجهات 
لتبادل �ملعرفة و�خلرب�ت مع �لعقول �ملبتكرة و�لر�مية �إىل �إحد�ث تغيري �إيجابي 
�ملخاطر  حتمل  على  �مل�ستثمرين  وحتفيز  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  �مل�ساريع  عامل  يف 

وخلق فر�سة جديدة يف م�ساريعهم �لتنموية.
ب���ن ر��سد  و����س���ارك���ت م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�ساريع  لتنمية 
و�لتي  للقمة،  �الف��ت��ت��اح��ي��ة  �جلل�سة  يف 
�ملدير  نائب  �مل���ري،  �سعيد  خاللها  ق��دم 
�لرئي�سية،  �لكلمة  للموؤ�س�سة  �لتنفيذي 
�ملوؤ�س�سة  م�����س��ارك��ة  �أن  ف��ي��ه��ا  �أك����د  �ل��ت��ي 
د�عمة  كخطوة  ياأتي  �لقمة  يف  ك�سريك 
ملهمتها �لرئي�سية يف تطوير قطاع ريادة 
�الأعمال و�ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة، 
�سعياً نحو تعزيز مكانة دبي كمركز عاملي 
�أن ظهور دبي  و�أو�سح  لريادة �الأعمال.  
عاملي،  جت���اري  وم��رك��ز  �إقليمية  ك��ب��و�ب��ة 
تبنتها  �لتي  �لريادية  �الأف��ك��ار  �إىل  يعود 
على  وعملت  �لر�سيدة  وقيادتها  �الإم��ارة 
منظمة  و�أط��ر  �سيا�سات  وو�سع  متكاملة  حتتية  بنية  تاأ�سي�ض  خالل  من  تنميتها، 
للقطاع، �إىل جانب دعم �ل�سر�كات بن �لقطاعن �حلكومي و�خلا�ض، �الأمر �لذي 
�أ�سهم يف حتول �الأفكار �إىل م�ساريع ناجحة   و��ستعر�ض �ملري خالل �جلل�سة �أبرز 
4900 �سركة �سغرية  �أكرث من  �أنها �سهلت �إطالق  �أفاد  �جن��از�ت �ملوؤ�س�سة، حيث 
من  نا�سئة  �سركة   540 �حت�سنت  كما   ،2002 ع��ام  �نطالقها  منذ  ومتو�سطة 
خالل مركز حمد�ن لالإبد�ع و�البتكار �حدى مبادر�ت �ملوؤ�س�سة، كذلك ��ستفاد ما 
يزيد عن 30 �ألف ر�ئد �أعمال من �خلدمات �ال�ست�سارية للموؤ�س�سة، يف حن قامت 
�أكادميية دبي لريادة �الأعمال �لتابعة للموؤ�س�سة بتدريب �أكرث من 8700 �سخ�ض 
�ل�سركات  ت��و�ج��ه قطاع  �لتي  �لتحديات  �أب���رز  وح��ول  �الأع��م��ال.  ورج���ال  رو�د  م��ن 
عمليات  يف  تتمثل  �أنها  �مل��ري  ق��ال  �الإقليمي،  �مل�ستوى  على  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 
�لت�سويق وتنمية �الأعمال �إىل جانب �لتمويل �ملادي، موؤكد�ً �أن �ملوؤ�س�سة جنحت يف 
مو�جهة هذه �لتحديات من خالل �لدعم �حلكومي �لكبري لقطاع ريادة �الأعمال، 
حيث ��ستقطبت �ملوؤ�س�سة عقود حكومية لل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة �لتابعة لها 
“�مل�سريات �حلكومية«.   برنامج  دره��م من خالل  4.4 مليار  �ل�  بقيمة جت��اوزت 
كما قادت �ملوؤ�س�سة جمموعة من �ل�سر�كات و�لتحالفات لتقدمي �لدعم �حلكومي 
و�لت�سهيالت �لالزمة الأ�سحاب �مل�ساريع �الإمار�تين و�لتي جتاوزت قيمتها 350 
مليون درهم، �سعياً نحو تعزيز قدر�ت �ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة ودفع عجلة 
�أك��د �ملري  ب��اإم��ارة دب��ي،  �البتكار.  وح��ول تعزيز �البتكار يف جم��ال ري��ادة �العمال 
�أعتاب تغيري �سامل، يتمثل يف �لتحول �لذكي لالإمارة  �ن �لقطاع يقف �الآن على 
لت�سبح �أ�سعد مدينة على م�ستوى �لعامل، حيث يتم حالياً دمج �البتكار�ت يف جمال 
�خلدمات  يف  �ملفتوحة  و�لبيانات  ت�سن  �لبلوك  وتكنلوجيا  �ال�سطناعي  �ل��ذك��اء 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ل�سركات  وتعد  للعمالء،  مميزة  جتارب  لتوفري  و�لعمليات 
ونظر�ً ملرونتها وحجمها، �الأكرث قدرة على جلب و�حت�سان �البتكار، لت�سبح �سريكاً 
فعااًل الأي ن�ساط �أو قطاع �قت�سادي  و�سملت م�ساركة �ملوؤ�س�سة ت�سليط �ل�سوء على 
جمموعة من مبادر�تها وم�ساريعها، �أبرزها خطة 2021 �لتي ترتكز على ثالث 
�لقدرة  وتعزيز   ، �لريادي  �لن�ساط  ن�سبة  رفع  تت�سمن  تت�سمن:  رئي�سية  حم��اور 
�أقوى  وتكامل   ، �البتكار  خالل  من  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  للموؤ�س�سات  �لتناف�سية 
“ت�سنيف”   برنامج  جانب  �إىل  دب��ي،  يف  �لنمو  �ملرتفعة  �القت�سادية  �لفر�ض  مع 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�سروعات  �أد�ء  لتقييم  �سامل  �إطار  �لذي يوفر    RATE

بناًء على جمموعة من �ملعايري �ملالية وغري �ملالية. 

»اأدنوك« ت�ضتعر�س ابتكارات طالب 
مدار�ضها خالل »بالعلوم نفكر 2018«

•• اأبوظبي -وام:

�مل�ساريع  على  �ل�سوء  “�أدنوك”  �لوطنية  �أبوظبي  ب��رول  �سركة  �سلطت 
�ملبتكرة �ملقدمة من طالب مد�ر�ض �أدنوك يف جماالت �لعلوم و�لتكنولوجيا 
�ل�ساد�سة من  �لدورة  و�لهند�سة و�لريا�سيات خالل م�ساركتها يف فعاليات 
معر�ض “بالعلوم نفكر” �لذي �ختتم �أعماله �م�ض يف مركز دبي �لتجاري 
�لعاملي. وقالت رمي �لبوعينن مدير ق�سم �مل�سوؤولية �ملجتمعية يف “�أدنوك” 
�إن حر�ض “�أدنوك” على تطوير تدري�ض �لعلوم و�لتكنولوجيا و�لهند�سة 
ياأتي نظر� الأهميتها و�ل��دور �حليوي �لذي تلعبه يف م�سرية  و�لريا�سيات 
تقدم و�زدهار �لدولة يف �مل�ستقبل موؤكدة �لتز�م “�أدنوك” بت�سجيع �ملبادر�ت 
�لبحث  يف  مهار�تهم  تطوير  على  �لطالب  حتفيز  �إىل  �لر�مية  �الإبد�عية 

و�البتكار يف جماالت مثل �لتكنولوجيا و�لذكاء �ال�سطناعي.
و�أ�سافت �أن �مل�ساركة �مل�ستمرة و�لن�سطة يف معر�ض “بالعلوم نفكر” توؤكد 
جتارب  خللق  وتطلعها  �حلكيمة  �لقيادة  بروؤية  �لر��سخ  “�أدنوك”  �لتز�م 
تعليمية مبتكرة مبا ي�سمح ل�سبابنا بتحقيق تطلعاتهم يف خمتلف �ملجاالت. 
ومتحورت �مل�ساريع �لتي مت عر�سها يف جناح �أدنوك هذ� �لعام حول مو�سوع 

دور �لتكنولوجيا �ملبتكرة يف حت�سن �حلياة �ليومية. 
كم�ساعد  يعمل  ذك��ي  تطبيق  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و  “مر�سد”  م�سروع  و�سملت 

�سخ�سي لتح�سن جتربة �مل�سافرين �لعابرين عرب تطبيق على �ملحمول.

حميد النعيمي ي�ضدر مر�ضومًا ب�ضاأن قانون تنظيم مزاولة الأن�ضطة القت�ضادية يف اإمارة عجمان
•• عجمان-وام:

�لنعيمي  ر����س��د  ب��ن  حميد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أ���س��در 
ع�سو �ملجل�ض �الأعلى حاكم عجمان مر�سوما �أمرييا ب�ساأن 
يف  �القت�سادية  �الأن�سطة  م��ز�ول��ة  تنظيم  ق��ان��ون  �إ���س��د�ر 
�إمارة عجمان وي�سم 40 مادة ويعمل به �عتبار� من �الأول 

من مايو 2018.
من  �ملرفوعة  �لتو�سيات  على  �الط��الع  بعد  �ملر�سوم  ياأتي 
زيادة  ب�ساأن  عجمان  يف  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  رئي�ض 
تر�خي�ض  ع��دد  وزي����ادة  �الإم����ارة  يف  �الق��ت�����س��ادي  �لن�ساط 
�ملن�ساآت �القت�سادية �ملتنوعة ب�سورة م�سطردة مما ترتب 
عليه وجود حاجة ما�سة لتطوير �لت�سريعات �ملحلية ب�ساأن 
م��ز�ول��ة �الأن�����س��ط��ة �الق��ت�����س��ادي��ة يف �الإم�����ارة وب��ح��ي��ث يتم 
للعمل  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  دور  تعزيز  مبوجبها 
تنمية  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �أه��د�ف��ه��ا  لتحقيق  و�ق��ت��د�ر  بفعالية 
�إجر�ء�ت  �حلركة �القت�سادية يف �الإم��ارة و�سمان تقلي�ض 
�إ�سد�ر �لر�خي�ض عرب نافذة و�حدة بقدر �مل�ستطاع بغية 
�إ�سعاد �لعمالء وزي��ادة تناف�سية �الإم��ارة ال�ستقطاب �ملزيد 
�أن�سطتهم  مل��ز�ول��ة  و�الأج���ان���ب  �ملحلين  �مل�ستثمرين  م��ن 
مع  يتما�سى  نحو  وعلى  �الم���ارة  يف  �ملتنوعة  �القت�سادية 
روؤي����ة ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان لتنمية �ل��ق��ط��اع �الق��ت�����س��ادي يف 

�الإمارة.
�الأحكام  ب��ع��د   -  2018 ل�سنة   5 رق���م   - �مل��ر���س��وم  ون�����ض 
�لتمهيدية و�لتعريفات على �أن تطبق �أحكام هذ� �لقانون 
على جميع �ملن�ساآت �لتي تز�ول يف وقت نفاذ هذ� �لقانون 
ن�ساطا �قت�ساديا �أو ت�سويقيا يف �الإمارة �أو ترغب يف مز�ولة 

�أي من �لن�ساطات يف �الإمارة.
و��سند �ملر�سوم للد�ئرة �أن تتوىل �سو�ء وحدها �أو بالتن�سيق 
م���ع �جل���ه���ات �مل��خ��ت�����س��ة ب��ح�����س��ب �حل����ال م��ه��ام �الإ����س���ر�ف 
كافة  �الق��ت�����س��ادي��ة  �الأن�����س��ط��ة  �أن����و�ع  م��ز�ول��ة  تنظيم  على 
�الأن�سطة  �أن���و�ع  بتحديد  �لقيام  عليها  ويجب  �الإم���ارة  يف 
وت�سنيفها  �الإم���ارة  يف  مز�ولتها  يجوز  �لتي  �القت�سادية 
و�لعمل على  دوليا  عليها  �ملتعارف  �الأنظمة  الأح��دث  وفقا 
تطويرها ب�سكل دوري وفقا حلاجات �لن�ساط �القت�سادي 
وو�سع  فيها  �الإقت�سادية  �لتنمية  ومتطلبات  �الإم���ارة  يف 
�ل���الزم���ة لتنظيم  �ل�������س���روط و�الإج���������ر�ء�ت و�ل�����س��و�ب��ط 
بالتن�سيق  �الإم��ارة وذلك  �الأن�سطة �القت�سادية يف  مز�ولة 
�لر�خي�ض  باإ�سد�ر  و�لقيام  �ملعنية  �ملخت�سة  �جلهات  مع 
تلك  وم��دد  بيانات  �الإم��ارة وحتديد  �ملتنوعة يف  للمن�ساآت 
�لر�خي�ض وكيفية تعديل �لبيانات �لو�ردة فيها من وقت 
الآخر و�لتن�سيق مع �جلهات �ملخت�سة �ملعنية ل�سمان تبني 
على  و�ملو�فقة  �ملعامالت  �إجن��از  �لو�حدة يف  �لنافذة  نظام 
�أي  �الأ�سماء �لتجارية للمن�ساآت وجتديدها �سنويا و�إجر�ء 
تعديل فيها متى كان ذلك �سروريا و�لقيام بقيد �ملن�ساآت 
�أخ���رى  ن��ظ��ام��ي��ة  ���س��ج��الت  �أي  �ل��ت��ج��اري ويف  �ل�����س��ج��ل  يف 
للقيام  للمن�ساآت  �لت�ساريح  و�إ�سد�ر  �لد�ئرة  من  معتمدة 
�أو  منتجاتها  توزيع  �أو  لتخزين  �أو  ت�سويقية  �أن�سطة  ب��اأي 
�ملعتمدة  و�ل�سو�بط  لل�سروط  وفقا  �الإم���ارة  يف  ب�سائعها 

لدى �لد�ئرة يف هذ� �ل�ساأن.
 .. �ل��د�ئ��رة  قبل  من  بها  �لقيام  �لو�جب  �ملهام  �سملت  كما 
�ملن�ساآت �ملرخ�سة يف �الإمارة  تنظيم وحتديد �ساعات عمل 
ب��ع��د �ل��ت��ن�����س��ي��ق م���ع �جل���ه���ات �مل��خ��ت�����س��ة ووف���ق���ا لل�سروط 
و�الإجر�ء�ت �ل�سارية لدى �لد�ئرة يف هذ� �ل�ساأن و�لرقابة 
ب�سروط  �ل��ت��ز�م��ه��ا  م��ن  للتاأكد  �مل��ن�����س��اآت  على  و�لتفتي�ض 
�لغر�مات  وتوقيع  �لد�ئرة  من  لها  �ملمنوحة  �لر�خي�ض 
�ملالية �أو �جلز�ء�ت �الإد�رية �الأخرى على �ملن�ساآت �ملخالفة 
وذلك وفقا الأحكام �لت�سريعات �ل�سارية يف �الإمارة و�تخاذ 
�قت�سادية  بيئة  الإي��ج��اد  �ل��الزم��ة  و�ل��ت��د�ب��ري  �الإج�����ر�ء�ت 
�الأعمال  وملز�ولة  �الإم��ارة  يف  لال�ستثمار  وحمفزة  مثالية 
فيها ب�سورة �سل�سة وعلى وجه �خل�سو�ض تبني �ل�سيا�سات 

و�لنظم �لالزمة ملكافحة �لغ�ض �لتجاري وحماية �مل�ستهلك 
وح��م��اي��ة ح��ق��وق �مل��ل��ك��ي��ة �ل��ف��ك��ري��ة وذل����ك وف��ق��ا الأحكام 

�لت�سريعات �ل�سارية يف �لدولة.
�ملجتمعية  �مل�سئولية  لتعزيز  �ل�سعي  �مل��ه��ام  تت�سمن  كما 
لدى �ملن�ساآت �ملرخ�سة يف �الإمارة وذلك ل�سمان م�ساركتها 
�ملوؤ�س�سي  �الخ���ت���ي���اري  �ل���ع���ط���اء  يف  �إي���ج���اب���ي���ة  وب�������س���ورة 
حكومة  خطط  تنفيذ  ويف  �ملجتمع  تنمية  يف  وم�ساهمتها 
تلك  وح��ث  �الإم����ارة  يف  �لتحتية  �لبنية  لتح�سن  �الإم����ارة 
�ملن�ساآت على تبني �سيا�سات �سديقة للبيئة يف �الإنتاج و�لعمل 
�الإم���ارة  يف  �ل��ع��ام��ة  لل�سالمة  قيا�سية  وم��ع��اي��ري  وو���س��ائ��ل 
بغر�ض  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �الب��ت��ك��ار  روح  لتعزيز  و�ل�سعي 
جمتمع  تو�جه  �لتي  و�لتحديات  للم�سكالت  حلول  �إيجاد 
�الإمارة وعمل �الح�سائيات وجمع �ملعلومات عن �الأن�سطة 
وتبويبها  وت�سنيفها  �الإم�����ارة  يف  �مل��ت��ن��وع��ة  �الق��ت�����س��ادي��ة 
للمن�ساآت  وتوفريها  �حلديثة  �لتقنيات  �أح���دث  بو��سطة 
و�لباحثن و�أ�سحاب �لقر�ر يف �الإمارة لال�ستفادة منها كل 
فيما يخ�سه بجانب �قر�ح �ل�سيا�سات و�لت�سريعات �ملحلية 
على  وعر�سها  �الإم��ارة  يف  �القت�سادية  باالأن�سطة  �ملتعلقة 
�جلهات �ملعنية باإ�سد�رها يف �الإمارة و�لقيام باأية مهام �أو 
�خت�سا�سات �أخرى تناط بالد�ئرة وفقا لتوجيهات �حلاكم 
�أو ويل عهد �المارة �و وفقا الأحكام �لت�سريعات �الحتادية 

�أو �ملحلية �ل�سارية يف �المارة.
�الأن�سطة �القت�سادية  .. مز�ولة  �ملر�سوم يف مو�ده  وحظر 
�لت�سريعات  �أح���ك���ام  م���ر�ع���اة  م���ع  ت��رخ��ي�����ض  مب��وج��ب  �إال 
�الحت���ادي���ة و�مل��ح��ل��ي��ة ذ�ت �ل��ع��الق��ة �ل�����س��اري��ة يف �الإم����ارة 
ومتطلبات �للو�ئح و�لقر�ر�ت و�الأنظمة �ل�سادرة مبوجبها 
�أي  م���ز�ول���ة  �ع��ت��ب��اري  �أو  طبيعي  �سخ�ض  الأي  ي��ج��وز  ال 
من�ساأة  خ��الل  م��ن  فقط  �إال  �الإم����ارة  يف  �قت�سادي  ن�ساط 
و�حد  �سجل  يف  وقيدها  �ل��د�ئ��رة  قبل  من  ترخي�سها  يتم 
�لد�ئرة  ل��دى  �ملعتمدة  �لنظامية  �ل�سجالت  من  �أك��رث  �أو 
بح�سب �حلال ووفقا الأحكام هذ� �لقانون و�أحكام �للو�ئح 

و�لقر�ر�ت �ل�سادرة مبوجبه.
�أن  على  �لرخي�ض  و�إج����ر�ء�ت  ���س��روط   .. �ملر�سوم  وح��دد 
تاريخ نفاذ  �أ�سرع وقت ممكن بعد  �لد�ئرة يف  يقوم رئي�ض 
�ملخت�سة  �جلهات  مع  �مل�سبق  �لتن�سيق  وبعد  �لقانون  هذ� 
باإ�سد�ر �للو�ئح �الإد�رية �لالزمة لتنظيم �إجر�ء�ت تقدمي 
طلبات �لرخي�ض وحتديد �مل�ستند�ت �لو�جب �إرفاقها مع 
�لو�جب  �ملبدئية  �ملو�فقات  ذل��ك  يف  مبا  �لرخي�ض  طلب 
�حل�سول عليها م�سبقا من �جلهات �ملخت�سة ويجب على 
�أن تقوم خالل مدة �سهرين من تاريخ  كل جهة خمت�سة 
و�ل�سروط  باملتطلبات  �لد�ئرة  بتزويد  �لقانون  هذ�  نفاذ 
�سمن  تقع  �لتي  �القت�سادية  �الأن�سطة  مبز�ولة  �خلا�سة 
تلك  على  ويجب  �ملعنية..  �ملخت�سة  �جلهة  �خت�سا�سات 
�أن تخطر �لد�ئرة خطيا باأي تعديل يتم  �جلهة �ملخت�سة 
�أ�سبوعن  �أق�ساها  م��دة  خ��الل  و�ل�سروط  �ملتطلبات  على 
�ملعني  للتعديل  �ملعنية  �ملخت�سة  �جلهة  �عتماد  تاريخ  من 
�أو �سروط تقررها  باأي متطلبات  �لد�ئرة  �إل��ز�م  وال يجوز 
�أي جهة خمت�سة ما مل تقم تلك �جلهة �ملخت�سة باإخطار 

�لد�ئرة بها م�سبقا وخطيا.
وت���ت���وىل �ل���د�ئ���رة در�����س���ة ط��ل��ب �ل��رخ��ي�����ض ل��ل��ت��اأك��د من 
نوع  تنظم  �ل��ت��ي  و�ل�����س��روط  �الأح���ك���ام  جلميع  ��ستيفائه 
�لقانوين  و�ل�سكل  مز�ولته  �ملطلوب  �القت�سادي  �لن�ساط 
�جلهات  م��ع  بالتن�سيق  وذل���ك  ترخي�سها  �مل���ر�د  للمن�ساأة 

�ملخت�سة �ملعنية.
وذلك  رف�سه  �أو  �لرخي�ض  طلب  قبول  للد�ئرة  ويجوز 
�أحكام  م��ع  يتفق  ومب��ا  �ل��ع��ام��ة  �مل�سلحة  ملقت�سيات  وف��ق��ا 
�أحكام  �للو�ئح �الإد�رية �لتي ي�سدرها رئي�ض �لد�ئرة ومع 
�لت�سريعات �الحتادية و�ملحلية �الأخرى �ل�سارية يف �الإمارة 
�لرف�ض  ق���ر�ر  ي�سدر  �أن  فيجب  �لطلب  رف�����ض  ح��ال  ويف 
من �ملدير �لعام و�أن يكون م�سببا ويجوز ملقدم �لطلب �أن 

يرفع تظلما �إىل رئي�ض �لد�ئرة خالل مدة ال تتجاوز 15 
يوما من تاريخ �إبالغه بقر�ر �لرف�ض ويكون قر�ر رئي�ض 

�لد�ئرة ب�ساأن �لتظلم نهائيا.
الأي  ترخي�ض  �إ���س��د�ر  يرف�ض  �أن  �ل��ع��ام  للمدير  وي��ج��وز 
من�ساأة ميلكها �أو ي�سارك فيها موظف يف �لد�ئرة �إذ� تاأكد 
�مل��زم��ع مز�ولته  �ل��ن�����س��اط �الق��ت�����س��ادي  �أن م��ز�ول��ة  ل��دي��ة 
يتعار�ض مع مهام وظيفة �ملوظف طالب �لرخي�ض �أو �أنه 
يرتب م�سلحة �سخ�سية مبا�سرة �أو غري مبا�سرة للموظف 

�ملعني تت�سل بعمله �لر�سمي يف �لد�ئرة .
�لد�ئرة  رئي�ض  �إىل  تظلم  رف��ع  �ملعني  للموظف  وي��ج��وز 
ويجوز  نهائيا  �لتظلم  ب�ساأن  �ل��د�ئ��رة  رئي�ض  ق��ر�ر  ويكون 
للد�ئرة بعد �لتن�سيق م�سبقا مع �جلهات �ملخت�سة �ملعنية 
�ملتطلبات  فيها جميع  تتو�فر  ال  تر�خي�ض خا�سة  �إ�سد�ر 
�لرئي�سية للر�خي�ض �أو �إ�سد�ر تر�خي�ض ملن�ساآت م�ستثناة 
للقيام مبز�ولة �أن�سطة �قت�سادية معينة يف �الإمارة وبحيث 
يتم �إ�سد�ر تلك �لر�خي�ض �خلا�سة �أو �ال�ستثنائية فوريا 
متطلبات  حتقيق  بغر�ض  وذل��ك  خمت�سرة  ب��اإج��ر�ء�ت  �أو 
�مل�سرعات �حلكومية ولتعزيز وتطوير �لبيئة �ال�ستثمارية 
يف �الإم�����ارة و�الرت���ق���اء ب��ه��ا يف ج��و�ن��ب��ه��ا ك��اف��ة وال تتحمل 
�لد�ئرة �أي م�سوؤولية جتاه �لغري عن �أي �لتز�مات قانونية 
م�ستحقة يف ذمة �أي من�ساأة يتم ترخي�سها مبوجب �أحكام 

هذ� �لقانون.
وحدد �ملر�سوم .. ت�سنيف �الأن�سطة �القت�سادية �لتي يجوز 
مز�ولتها يف �الإمارة وفقا لدليل ت�سنيف �الأن�سطة �ملعتمد 
من �لد�ئرة و�الأ�سكال �لقانونية للمن�ساآت وت�سم موؤ�س�سة 
فردية مملوكة ملو�طن �إمار�تي �أو غري خليجي �أو مو�طن 
ل�سخ�ض طبيعي غري  موؤ�س�سة فردية مملوكة  �أو  خليجي 
�الإم���ارة وفقا  �أن�سئت يف  �أع��م��ال مدنية  �سركة  �أو  �إم��ار�ت��ي 
حكومية  موؤ�س�سة  �أو  �سركة  �أو  �ملدنية  �ملعامالت  لقانون 
ومبوجب  �لربح  بق�سد  �قت�سادي  ن�ساط  مل��ز�ول��ة  �أن�سئت 
�أن�����س��ئ��ت يف  �أو ���س��رك��ة جت��اري��ة  �ل���د�ئ���رة  ترخي�ض ت�����س��دره 
�أو  �أو فرع �سركة  �الإم��ارة وفقا لقانون �ل�سركات �لتجارية 
موؤ�س�سة �إمار�تية مقرها �لرئي�سي يف �إحدى �إمار�ت �لدولة 
�و  �أجنبية  ف��رع �سركة  �و  ف��رع �سركة خليجية  �أو  �الأخ��رى 

فرع �سركة عاملة يف �إحدى �ملناطق �حلرة بالدولة.
كما ح��دد ���س��روط م��ز�ول��ة �الأن�����س��ط��ة �ل��ت��ج��اري��ة و�ل��ت��ي ال 
�الإم���ار�ت���ي���ن م���ز�ول���ة �الأن�سطة  �مل��و�ط��ن��ن  ل��غ��ري  ي��ج��وز 
�أكرث  �أو  �سريك  لديهم  ك��ان  �إذ�  �إال  �الإم����ارة  يف  �لتجارية 
م��ن م��و�ط��ن��ي �ل��دول��ة وف��ق��ا ل��ل�����س��روط �ل�����و�ردة يف قانون 
و�أحكام  �لتجارية  �ل�سركات  وق��ان��ون  �لتجارية  �ملعامالت 
�لد�ئرة  م��ن  �ملعتمدة  �القت�سادية  و�ل�سيا�سات  �ل��ل��و�ئ��ح 
ويجوز الأي �سخ�ض طبيعي خليجي والأي �سخ�ض �إعتباري 
مملوك ملكية كاملة ملو�طنن خليجين مز�ولة �الأن�سطة 
�لتي  �الأن�����س��ط��ة  با�ستثناء  �الإم�����ارة  يف  ك��اف��ة  �الق��ت�����س��ادي��ة 
تقت�سر مز�ولتها فقط على مو�طني �لدولة وفقا الأحكام 
�لت�سريعات �ل�سارية يف �لدولة و�أحكام �للو�ئح و�ل�سيا�سات 

�القت�سادية �ملعتمدة من �لد�ئرة.
خليجي  �أو  �إم��ار�ت��ي  طبيعي  �سخ�ض  الأي  �ملر�سوم  و�أج���از 
�سو�ء  �الإم����ارة  �حل��رف��ي��ة يف  �أو  �ملهنية  �الأن�����س��ط��ة  م��ز�ول��ة 
يف  �آخ��ري��ن  �أ�سخا�ض  �أو  �سخ�ض  م��ع  بامل�ساركة  �أو  بنف�سه 
�ملعامالت  ق��ان��ون  الأح��ك��ام  وفقا  تن�ساأ  �أع��م��ال  �سركة  �سكل 
�ملعنية  �حلرفية  �أو  �ملهنية  �الأن�سطة  مز�ولة  وتتم  �ملدنية 
�القت�سادية  و�ل�سيا�سات  �للو�ئح  الأحكام  وفقا  �الم��ارة  يف 
للد�ئرة  �ل�����س��اأن. كما يجوز  ه��ذ�  �ل��د�ئ��رة يف  م��ن  �ملعتمدة 
خليجي  �أو  �إم���ار�ت���ي  غ��ري  �سخ�ض  الأي  ترخي�ض  �إ���س��د�ر 
�أن  �سريطة  �الإم���ارة  �أو ح��ريف يف  ن�ساط مهني  �أي  مل��ز�ول��ة 
ي��ك��ون ل��ه وك��ي��ل خ��دم��ات �إم���ار�ت���ي. وت��ط��رق �مل��ر���س��وم �إىل 
و�ج���ب���ات وم�����س��وؤول��ي��ة وك��ي��ل �خل���دم���ات وم���وق���ع مز�ولة 
ومدة  �ملوقع  �سرط  من  و�ال�ستثناء  �القت�سادي  �لن�ساط 
�لرخي�ض وجتديده و�لتز�مات �ملن�ساأة �ملرخ�سة و�إ�سافة 

و�الإلغاء  �ملن�ساآت  �قت�سادي جديد وترخي�ض فروع  ن�ساط 
�لقانوين  �ل�سكل  �ملن�ساأة وتعديل  �لتلقائي لرخي�ض فرع 
وب��ي��ان��ات �ل��رخ��ي�����ض و�الع���ر�����ض ع��ل��ى �إج����ر�ء �لتعديل 
و�إ�سد�ر  للتخزين  م�ستودع  وفتح  �لقانوين  �لت�سرف  �أو 
ت�سريح �لن�ساط �لت�سويقي و�لقيد يف �ل�سجالت �لنظامية 
ونظام �لنافذة �لو�حدة و�إيقاف ترخي�ض بع�ض �الأن�سطة 
عن  �ملن�ساأة  وتوقف  منحها  �سرط  تعديل  �أو  �القت�سادية 
وت�سفية  �ملن�ساأة  �لعام يف  ن�ساطها ومتثيل �خللف  مز�ولة 
�ملن�ساأة مالكة �لرخي�ض و�لر�س�وم و�ملخالفات و�لغر�مات 
ترخي�ض  و�إل��غ��اء  م��وؤق��ت��ا  �ملن�ساأة  و�إغ����الق  عليها  �مل��رت��ب��ة 
�الإل��ك��رون��ي��ة وحجية  �ل��ت��ج��ارة  م��ز�ول��ة  �مل��ن�����س��اأة وتنظيم 
وتوفيق  �لق�سائية  و�ل�سبطية  �الإلكرونية  �مل�ستخرجات 

�الأو�ساع .
و�ألغى هذ� �ملر�سوم �لت�سريعات �ل�سابقة �عتبار� من تاريخ 
ل�سنة  �لتجارية  �لرخ�ض  قانون  ومنها  �لقانون  هذ�  نفاذ 
�ساأن ممار�سة  1993 يف  ل�سنة   1 رقم  و�لقانون   1985
�الأعمال �القت�سادية �أو �ملهنية �أو �حلرفية لغري مو�طني 
�لدولة يف �إمارة عجمان .. كما يلغى �أي�سا �أي ن�ض ورد يف 
�لقانون  ه��ذ�  �أح��ك��ام  مع  يتعار�ض  �آخ��ر  حملي  ت�سريع  �أي 
وذلك بقدر ما قد يكون مطلوبا الإز�لة ذلك �لتعار�ض على 
�ل�سادرة  و�لقر�ر�ت  و�الأنظمة  باللو�ئح  �لعمل  ي�ستمر  �ن 
 1985 ل�سنة  �لتجارية  �لرخ�ض  قانون  الأح��ك��ام  تنفيذ� 
ممار�سة  ���س��اأن  يف   1993 ل�سنة   1 رق��م  �لقانون  و�أح��ك��ام 
�الأعمال �القت�سادية �أو �ملهنية �أو �حلرفية لغري مو�طني 
�لدولة يف �إمارة عجمان وذلك حلن تعديلها �أو ��ستبد�لها 
مبوجب  �إ���س��د�ره��ا  يتم  جديدة  وق���ر�ر�ت  و�أنظمة  بلو�ئح 
�أن  �أحكام هذ� �لقانون. و�أج��از �ملر�سوم لويل عهد �الإم��ارة 
�لد�ئرة  رئي�ض  تو�سيات  على  بناء  الآخ��ر  وق��ت  م��ن  يقوم 
مطلوبة  ت��ك��ون  ق��د  ح�سبما  تنفيذية  ل��و�ئ��ح  �أي  ب��اإ���س��د�ر 
تتعار�ض  �أال  ب�سرط  وذل���ك  �ل��ق��ان��ون  ه��ذ�  �أح��ك��ام  لتنفيذ 
�أو  �أح��ك��ام ه��ذ� �ل��ق��ان��ون  �مل��ذك��ورة م��ع  �ل��ل��و�ئ��ح �لتنفيذية 
�ملحلية  �لت�سريعات  �و  �الحت��ادي��ة  �لت�سريعات  �أح��ك��ام  م��ع 
�أن يقوم بناء  �ملر�سوم لرئي�ض �لد�ئرة  �أجاز  �الأخ��رى. كما 
ع��ل��ى ت��و���س��ي��ات �مل��دي��ر �ل��ع��ام ب��اإ���س��د�ر �أي ق����ر�ر�ت �إد�ري����ة 
�أو  �لقانون  هذ�  �أحكام  لتنفيذ  مطلوبة  تكون  قد  ح�سبما 
�أحكام �للو�ئح �ل�سادرة مبوجبه وذلك ب�سرط �أال تتعار�ض 
�أو مع  �لقانون  �أحكام هذ�  �ملذكورة مع  �الإد�ري��ة  �لقر�ر�ت 
�أحكام  �أو مع  �الإم��ارة  لو�ئح ي�سدرها ويل عهد  �أي  �أحكام 
�ل��ت�����س��ري��ع��ات �الحت���ادي���ة و�ل��ت�����س��ري��ع��ات �مل��ح��ل��ي��ة �الأخ����رى 
�جلريدة  يف  �ل��ق��ان��ون  ه���ذ�  ين�سر  �الإم������ارة.  يف  �ل�����س��اري��ة 
�لر�سمية ويتم تعميمه ىل جميع �جلهات �ملعنية به للعمل 

مبقت�ساه وتنفيذه كل فيما يخ�سها.

»اقت�ضادية اأبوظبي« و»هيئة البيئة« توقعان اتفاقية للتعاون يف القطاع البيئي
ومبوجب �التفاقية �تفق �جلانبان على 
�لتعاون و�لتن�سيق فيما بينهما يف جمال 
خالل  م��ن  و�ال�سر�تيجيات  �خل��ط��ط 
�الأد�ء  حت�سن  يف  و�لتن�سيق  �ل��ت��ع��اون 
�القت�سادي لالإمارة و�لعمل على �إعد�د 
و�ال�سر�تيجيات  �خل��ط��ط  وحت��دي��ث 
مثل خطة �أبوظبي و�خلطة �القت�سادية 
�خلم�سية و��سر�تيجية �لد�ئرة ل�سمان 
مبا  �القت�سادية  �ل��روؤي��ة  مع  مو�ءمتها 
�ال�سر�تيجي  �لبيئي  �لتقييم  ي�سمل 
و�ال�سر�تيجيات  �خلطط  ه��ذه  الآث���ار 
�لبيئة وكيفية تطويرها يف �سبيل  على 
حتقيق �لتنمية �القت�سادية �مل�ستد�مة.

كما �سملت �لتعاون يف جمال �لت�سريعات 
�لتن�سيق  ع��رب  و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �الق��ت�����س��ادي��ة 
�لبيئية  �العتبار�ت  �إدخ��ال  يف  �مل�سرك 
و�ل�سوؤون  �الأعمال  قطاع  تنظيم  خالل 
ت�سريعية  ب��ي��ئ��ة  وت��ه��ي��ئ��ة  �الق��ت�����س��ادي��ة 
�ملنظمة  �لت�سريعات  ب��اق��ر�ح  متطورة 
ومر�جعتها  �الق���ت�������س���ادي  ل��ل��ن�����س��اط 
و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا و�ل��ع��م��ل على 
تنمية وتطوير ودعم قطاع �ل�سناعة يف 

�المارة بالتن�سيق مع �جلهات �ملعنية.
�لتجارية  �ل���ر�خ���ي�������ض  جم�����ال  ويف 
�أك�����دت   .. و�ل�����س��ي��اح��ي��ة  و�ل�����س��ن��اع��ي��ة 
�لبيئة  وه��ي��ئ��ة  �أب���وظ���ب���ي  �ق��ت�����س��ادي��ة 
ع��ل��ى �ل��ت��ع��اون و�ل��ت��ن�����س��ي��ق �مل�����س��رك يف 
و�ل�سروط  و�ل�سو�بط  �لقو�عد  و�سع 
و�مل���ت���ط���ل���ب���ات و�ل�����رب�����ط �الإل�����ك�����روين 
�أن�سطة  ج��م��ي��ع  ت��ر�خ��ي�����ض  و�إ������س�����د�ر 
�مل�ساريع و�ملن�ساآت �لتجارية و�ل�سناعية 
ذ�ت  �جلهات  مع  بالتن�سيق  و�ل�سياحية 
�ل�سلة يف �الإم����ارة و�ل��دول��ة وذل��ك مبا 
و�مل�ساريع  �الأن�سطة  تلك  �لتز�م  ي�سمن 

•• اأبوظبي-وام: 

�القت�سادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ������رة  وق���ع���ت 
�أبوظبي   - �ل��ب��ي��ئ��ة  وه��ي��ئ��ة  �أب��وظ��ب��ي   -
�تفاقية تعاون م�سرك لتعزيز �لتعاون 
�ل�سيا�سات  ح���ول  �مل�����س��رك  و�لتن�سيق 
و�لفعاليات  و�خل����دم����ات  و�الأن���ظ���م���ة 
�لبيئي  بالقطاع  �لعالقة  �مل�سركة ذ�ت 
من  �قر�حها  �أو  تطويرها  يتم  و�لتي 
يف  للم�ساهمة  �ل��ط��رف��ن  م��ن  �أي  ق��ب��ل 
�القت�سادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  حم���ور  حت��ق��ي��ق 
�لبيئية  و�ل������روؤي������ة  �أب���وظ���ب���ي  خل���ط���ة 

لالإمارة.
�مل�سرك  �لعمل  على  �التفاقية  وتن�ض 
�ل��د�ئ��رة و�لهيئة يف ع��دة جماالت  ب��ن 
و�ال�سر�تيجيات  �خلطط  �أهمها  م��ن 
و�لبيئية  �الق��ت�����س��ادي��ة  و�ل��ت�����س��ري��ع��ات 
و�البتكار و�مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة 
و�ل�سناعية  �ل��ت��ج��اري��ة  و�حل���ا����س���ن���ات 
�لتجارية  و�ل��ر�خ��ي�����ض  و�ل�����س��ي��اح��ي��ة 
وتقنية  و�ل�������س���ي���اح���ي���ة  و�ل�������س���ن���اع���ي���ة 
�إمارة  يف  �ال�ستثمار  وتنمية  �ملعلومات 
�أبوظبي و�لتجارة �خلارجية و�لتفتي�ض 
�لتجاري و�ل�سناعي و�ل�سحي و�لبيئي 
و�لبيئة و�ل�سحة و�ل�سالمة و�لتناف�سية 
�خلارجية  و�لتجارة  �لب�سرية  و�مل���و�رد 
و�ملعار�ض  و�مل�����وؤمت�����ر�ت  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
و�ل�سياحية  و�ل�����س��ن��اع��ي��ة  �ل���ت���ج���اري���ة 
و�ل������در��������س������ات و�ل����ب����ح����وث وم�������س���ادر 

�لبيانات.
وق���ع �الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ه��ام�����ض فعاليات 
قمة �الأعمال �خل�سر�ء - �لتي �ختتمت 
�أعمالها �أم�ض يف فندق روز وود بجزيرة 
�سعادة  �ل��د�ئ��رة  - عن  باأبوظبي  �مل��اري��ة 

�مل���ن�������س���وري وكيل  ����س���امل  ب����ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�لهيئة  ع��ن  وق��ع��ت��ه��ا  ف��ي��م��ا   .. �ل���د�ئ���رة 
�سعادة رز�ن خليفة �ملبارك �الأمن �لعام 
عدد  بح�سور  �أبوظبي   - �لبيئة  لهيئة 

من �مل�سوؤولن من �جلانبن.
وقال �سعادة خليفة بن �سامل �ملن�سوري 
- يف ت�����س��ري��ح ل��ه ع��ق��ب �ل��ت��وق��ي��ع - �أن 
جهود  تعزيز  �إط���ار  يف  ت��اأت��ي  �التفاقية 
�خلدمات  من  �لعديد  لتقدمي  �لد�ئرة 
�أبوظبي  �إم�����ارة  جم��ت��م��ع  �إىل  �مل��ت��م��ي��زة 
�القت�سادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  ب��ه��دف 
�مل�����س��ت��د�م��ة م���ن خ����الل ت��ن��ظ��ي��م قطاع 
وحت�سن  �لبيئة  جم���االت  يف  �الأع��م��ال 
وتطوير  وت��ن��م��ي��ة  �ال���س��ت��ث��م��اري  �مل���ن���اخ 
�الأن�������س���ط���ة �الق���ت�������س���ادي���ة و�خل���دم���ات 
و�إعد�د �لدر��سات �الإجمالية للمتغري�ت 
�القت�سادية و�الجتماعية على م�ستوى 
�إم�������ارة �أب���وظ���ب���ي. م���ن ج��ان��ب��ه��ا �أك����دت 
�سعادة رز�ن �ملبارك �أن �التفاقية جت�سد 
�جلهات  ب��ن  �ال�سر�تيجية  �ل�سر�كة 
للتن�سيق  �أبوظبي  �إم���ارة  يف  �حلكومية 
�ال�ستخد�م  ل�سمان  �لفعال  و�ل��ت��ع��اون 
�الإمارة  يف  �لطبيعية  ل��ل��م��و�رد  �الأم��ث��ل 
وح���م���اي���ة ب��ي��ئ��ت��ه��ا �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة وذل����ك 
لتحقيق �لتنمية �القت�سادية �مل�ستد�مة 
�لعالقة  ذ�ت  �مل�����ج�����االت  خم��ت��ل��ف  يف 
ب��ال��ق��ط��اع �ل��ب��ي��ئ��ي. ك��م��ا �أك����دت �أن هذه 
�ل�سر�كة �ست�ساهم يف تعزيز دور �أبوظبي 
�لر�ئد يف �لتكامل �لبيئي و�القت�سادي 
�أبوظبي نحافظ  “ نحن يف  .. م�سيفة 
تنمية  حتقيق  يف  �لطبيعي  �إرث��ن��ا  على 
�ق��ت�����س��ادي��ة و�ع����دة وط��م��وح��ة ويف ذ�ت 
و�لكفاءة  �لبيئة  على  نحافظ  �ل��وق��ت 
يف ����س��ت��خ��د�م م����و�ردن����ا �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة ». 

نظام  وف��ق  �ل�سارية  �لبيئية  بالقو�نن 
متنحها  �ل���ت���ي  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �ل���ر�خ���ي�������ض 

�لهيئة بالتن�سيق مع �لد�ئرة.
ك���م���ا �أك������د �جل���ان���ب���ان ح��ر���س��ه��م��ا على 
�لتعاون و�لتن�سيق يف ��ستحد�ث �أنظمة 
مبا  �لتكنولوجيا  و����س��ت��خ��د�م  وب��ر�م��ج 
ب��ن��ي��ة حتتية  ت���ط���وي���ر  مي��ك��ن��ه��م��ا م����ن 
�لذكي  �ل��ت��ح��ول  يف  ت�سهم  تكنولوجية 
للخدمات �لتجارية و�لبيئية يف �الإمارة 
�ملنتجات  تعزيز قطاع  ت�ساهم يف  و�لتي 

و�خلدمات �لبيئية.
ت�سمنت   .. �الب�����ت�����ك�����ار  جم�������ال  ويف 
�لعمل  يف  و�لتن�سيق  �لتعاون  �التفاقية 
�ملناف�سة  ت�سجيع  ع��ل��ى  �جل��ان��ب��ن  ب��ن 
�لتطويرية  �ل������رب�م������ج  خ�������الل  م�����ن 
�ملختلفة و�ملتعلقة باملنتجات و�خلدمات 
�البتكار�ت  وت�سجيع  و�لتحفيز  �لبيئية 
�لقطاعات  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  و�الإب���������د�ع 
و�الإد�ر�ت و�الأفر�د. ويف جمال �مل�ساريع 
و�حلا�سنات  و�مل��ت��و���س��ط��ة  �ل�����س��غ��رية 
و�ل�سياحية  و�ل�����س��ن��اع��ي��ة  �ل���ت���ج���اري���ة 
وهيئة  �أب��وظ��ب��ي  �ق��ت�����س��ادي��ة  ت��ع��م��ل   ..
�لتعاون  �التفاقية على  �لبيئة مبوجب 
�لبيئية  �لدر��سات  �إع��د�د  يف  و�لتن�سيق 
و�الق��ت�����س��ادي��ة �ل���الزم���ة ل��ت��ف��ع��ي��ل دور 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���ض و�ل��ع��م��ل على حتفيز 
ريادة �الأعمال وتوجيه �لدعم للم�ساريع 
�إطار  �ل�����س��غ��رية و�مل��ت��و���س��ط��ة وذل���ك يف 

تعزيز �ملنتجات و�خلدمات �لبيئية.
فاإن  �التفاقية  ت�سمنته  ما  على  وبناء 
وهيئة  �الق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ������رة 
و�لتن�سيق  �ل��ت��ع��اون  على  �أك��دت��ا  �لبيئة 
�ملن�ساآت  ع��ل��ى  و�ل���رق���اب���ة  �الإ�����س����ر�ف  يف 
وثيقة  وحتديث  و�ل�سناعية  �لتجارية 

وبال�سالمة  بالبيئة  �خلا�سة  �ملتطلبات 
�لتنمية  ق���ط���اع  يف  �مل��ه��ن��ي��ة  و�ل�����س��ح��ة 
م���ع �جلهات  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  �الق��ت�����س��ادي��ة 
�ل��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة و�جل����ه����ات �الأخ�������رى ذ�ت 
��ستهالكية  بيئة  يحقق  مب��ا  �ل��ع��الق��ة 
�الأعمال  وقطاع  �ملجتمع  الأع�ساء  �آمنة 
وي�سهم يف �لتطوير �القت�سادي �مل�ستد�م 
يف �الإمارة. وركز �جلانبان يف �التفاقية 
على تفعيل �لتعاون �مل�سرك و�لتن�سيق 
و�مل�ساهمة  �أبوظبي  الإم��ارة  �لرويج  يف 
يف ت���ع���زي���ز م��ك��ان��ت��ه��ا ع���ل���ى �خل����ارط����ة 
و��ستقطاب  �ل���دول���ي���ة  �ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
يف  و�مل�ساهمة  �الأج��ن��ب��ي��ة  �ال���س��ت��ث��م��ار�ت 
�لتجاري  �لتبادل  و�مل�ساهمة يف  زيادتها 
�ل�����دول وذل����ك يف جم����االت تتعلق  م���ع 
و�لعمل  �لبيئية  و�خل��دم��ات  باملنتجات 
�لت�سريعية  ل��ل��ب��ي��ئ��ة  �ل����روي����ج  ع���ل���ى 
�ل�سوء  وت�سليط  لالإمارة  �ال�ستثمارية 
يف  �ملقدمة  و�حل��و�ف��ز  �لت�سهيالت  على 

�الإمارة يف هذه �ملجاالت.
ك���م���ا رك������ز �جل����ان����ب����ان ع���ل���ى �ل���ت���ع���اون 
�لعاملن  �أد�ء  كفاءة  رفع  يف  و�لتن�سيق 
و�القت�سادي  �ل��ب��ي��ئ��ي  �ل��ق��ط��اع��ن  يف 
�ملمار�سات  �أف�����س��ل  وتبني  وت��ط��وي��ره��م 
�الإد�ري�����������ة وت���وظ���ي���ف �أف�������س���ل �مل������و�رد 
بالتكنولوجيا  و�ال���س��ت��ع��ان��ة  �ل��ب�����س��ري��ة 
و�خل��������رب�ت �ل���ع���امل���ي���ة و�ل��ت��ن�����س��ي��ق مع 
�مل��وؤ���س�����س��ات �مل��ع��ن��ي��ة يف ه����ذ� �مل���ج���ال يف 
�لتعاون  �إىل  �إ���س��اف��ة  و�م  �أب���ري���ل   18
و�لبحثية  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل��وؤ���س�����س��ات  م���ع 
يف �ل���دول���ة وخ��ارج��ه��ا ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
وفتح  �ملتخ�س�سة  �ل��ب�����س��ري��ة  �ل���ك���و�در 
�ملتبادلة  �ملعرفة  تبادل �خلرب�ت  جمال 

بن �لطرفن.
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املال والأعمال

تريليون درهم جتارة   1.612
الإمارات غري النفطية يف 2017

•• اأبوظبي- وام:

�سجلت �لتجارة �خلارجية غري �لنفطية لدولة �الإمار�ت منو� بن�سبة 1 يف 
�ملائة خالل �لعام �ملا�سي مقارنة بالعام �ل�سابق مما يعك�ض ��ستقر�ر �الأد�ء 
�القت�سادي للدولة و�لتح�سن �مل�ستمر يف �ملبادالت �لتجارية �خلارجية لها 

مع دول �لعامل.
وك�سفت �لبيانات �الإح�سائية للهيئة �الحتادية للجمارك �رتفاع �الإجمايل 
مبا�سرة  جت��ارة   “ للدولة  �لنفطية  غري  �خلارجية  �لتجارة  حلجم  �لعام 
�إىل  لي�سل   2017 ع��ام  “ خ��الل  وم�����س��ت��ودع��ات جمركية  وم��ن��اط��ق ح��رة 
عام  خ��الل  دره��م  تريليون   1.599 مع  دره��م مقارنة  تريليون   1.612

2016 وبزيادة قيمتها 13 مليار درهم.
وقال معايل علي بن �سبيح �لكعبي مفو�ض �جلمارك رئي�ض �لهيئة �الحتادية 
للجمارك �إن �لبيانات �الإح�سائية للتجارة �خلارجية غري �لنفطية للدولة 
�الأد�ء  ��ستمر�ر  على  �لهامة  �القت�سادية  �ملوؤ�سر�ت  من  تعد   2017 لعام 
�لوطنية  للمنتجات  �لتناف�سية  �لقدرة  وتز�يد  �لوطني  لالقت�ساد  �جليد 
يف �الأ�سو�ق �لعاملية ف�سال عن كونها تعك�ض جناح �ل�سيا�سات �لتي تتبعتها 
ترتبت عليه  و�قع ملمو�ض  �إىل  �القت�سادي  �لتنوع  �سيا�سة  �لدولة وحتول 
�لعديد من �الآثار �الإيجابية على ن�ساط �الأ�سو�ق و�لتجارة مع دول �لعامل 

و�لقدرة �لتناف�سية للمنتجات �ملحلية.
�أهم ما مييز منحنى �لنمو يف �لتجارة �خلارجية غري  �أن  و�أو�سح معاليه 
�لنفطية للدولة هو ��ستقر�ر وترية �لنمو خالل �أ�سهر �لعام مما يوؤكد �أن 
معدل �لنمو �ل�سنوي �ملتحقق لي�ض منو� عار�سا �أو وليد �مل�سادفة بل نتيجة 

ل�سيا�سات ناجحة وم�ستقرة.
وذكر �أن معدل �لنمو يف �لتجارة �خلارجية للدولة يعد مهما بالنظر �إىل 
�لتحديات و�ملتغري�ت �ل�سيا�سية و�القت�سادية يف �ملنطقة وما ترتب عليها 

من تاأثري�ت على حركة �لتجارة �لبينية.
غري  �خلارجية  �لتجارة  قيمة  �أن  للهيئة  �الإح�سائية  �لبيانات  و�أو�سحت 
�لنفطية �ملبا�سرة ت�سكل ن�سبة 67 يف �ملائة بقيمة 1.075 تريليون درهم 
من �إجمايل �لتجارة غري �لنفطية �لعام للدولة يف عام 2017 بينما ت�سكل 
جتارة �ملناطق �حلرة ن�سبة 31 يف �ملائة بقيمة تبلغ 497 مليار درهم كما 

تبلغ قيمة �لتجارة من �مل�ستودعات �جلمركية 39.4 مليار درهم.
وبلغ �لوزن �الإجمايل للتجارة �خلارجية غري �لنفطية للدولة خالل �لعام 
�ل��و�رد�ت و96  106.2 مليون طن وزن  220.3 مليون طن منها  نحو 

مليونا وزن �ل�سادر�ت و18.4 مليون طن وزن �إعادة �لت�سدير.
�سهدت  �لعام  �لدولة خالل  و�رد�ت  �أن قيمة  �إىل  بيانها  �لهيئة يف  و�أ�سارت 
قيمة  بلغت  حيث  �ل�سابق  �ل��ع��ام  م��ع  م��ق��ارن��ة  �مل��ائ��ة  يف   2 بن�سبة  ت��ر�ج��ع��ا 
�لو�رد�ت خالل عام 2017 نحو تريليون درهم مقابل 979 مليار درهم 
منو�  �لت�سدير  �إع���ادة  قيمة  فيه  �سهدت  �ل��ذي  �لوقت  يف  �ل�سابق  �لعام  يف 
�إع��ادة �لت�سدير من  �لعام لرتفع قيمة  �ملائة خالل  11 يف  كبري� بن�سبة 
400.4 مليار درهم يف 2016 �إىل 443.1 مليار درهم يف 2017 كما 
بلغت قيمة �ل�سادر�ت 189.8 مليار درهم خالل �لعام �ملا�سي مما يعك�ض 
حت�سن �مليز�ن �لتجاري للدولة وقدرتها على تعزيز مكانتها يف �أ�سو�ق �إعادة 

�لت�سدير �لعاملية.
و�أ�ساف معايل علي �لكعبي �أن معدالت �لنمو �ملتحققة يف �لتجارة �خلارجية 
�إقليمية  �أهمية �الإم��ار�ت كبو�بة جتارية  2017 توؤكد  للدولة خالل عام 
و�لتحتية  �الأ�سا�سية  �لبنية  خدمات  تطور  �أن  �إىل  م�سري�  رئي�سية  وعاملية 
و�ل��ل��وج�����س��ت��ي��ة يف جم���ال �الت�����س��االت و�ل��ف��ن��ادق و�ل��ن��ق��ل �ل����ربي و�جلوي 
�جلمركية  �الإج���ر�ء�ت  و�سهولة  �مل��ايل  �لقطاع  وتقدم  و�لتجارة  و�لبحري 
يف �ملنافذ �لربية و�جلوية و�لبحرية �ساهم يف تطور حركة �لتجارة ب�سكل 

كبري خالل �لعام �ملا�سي.
جمال  يف  �ملحلية  و�الإد�ر�ت  �جلمركية  �ملنافذ  يف  �لعاملن  بجهود  و�أ���س��اد 
عن  �الإف��ر�ج  زمن  متو�سط  و�خت�سار  �جلمركية  �الإر�ساليات  عن  �الإف�ساح 
�لتفتي�ض و�ملعاينة  �أ�ساليب  15 دقيقة فقط يف ظل  �إىل  �ل�سلع و�لب�سائع 

�لتكنولوجية �ملتطورة �لتي تتبعها �إد�ر�ت �جلمارك �ملحلية.
وبينت �لبيانات �الإح�سائية للهيئة �أن هيكل �ل�سركاء �لتجارين من حيث 
�الإقليم �جلغر�يف حافظ على ��ستقر�ره يف �لرتيب من حيث �الأهمية خالل 
�سد�رة  �لهادي  و�ملحيط  و�أ�سر�ليا  �آ�سيا  دول  �إقليم  و�حتل   2017 ع��ام 
ترتيب قائمة �أبرز �ل�سركاء �لتجارين للدولة يف جمال �لتجارة �خلارجية 
غري �لنفطية وبلغ �إجمايل قيمة جتارة �الإقليم مع دولة �الإم��ار�ت 666 

مليار درهم بن�سبة 44 يف �ملائة من �إجمايل �لتجارة �لعام للدولة.
درهم  مليار   332.7 بلغت  بح�سة  �لثانية  �ملرتبة  يف  �أوروب���ا  �إقليم  وج��اء 
�ل�����س��رق �الأو����س���ط و�سمال  �إق��ل��ي��م  �مل��ائ��ة م��ن �الإج���م���ايل ث��م  22 يف  بن�سبة 
�أفريقيا بح�سة قيمتها 281.1 مليار� بن�سبة 18 يف �ملائة و�إقليم �أمريكا 
�سرق وجنوب  �إقليم  �ملائة وحل  10 يف  بن�سبة  مليار�   149.3 و�لكاريبي 
 54.6 �أفريقيا يف �ملرتبة �خلام�سة من حيث قيمة �لتجارة بح�سة بلغت 
 44 �أفريقيا  �إقليم غرب وو�سط  3.6 يف �ملائة و�أخري�  مليار درهم بن�سبة 
مليار� بن�سبة 2.9 يف �ملائة من �إجمايل جتارة �لدولة غري �لنفطية خالل 

�لعام �ملذكور.
وقال معايل علي �لكعبي �إن دول جمل�ض �لتعاون لدول �خلليج �لعربية تعد 
�سريكا جتاريا لدولة �الإمار�ت، م�سري� �إىل �أن ح�سة تلك �لدول من �إجمايل 

�لتجارة �لعام للدولة بلغت 10 يف �ملائة خالل �لعام �ملا�سي.
ويف هذ� �ل�سدد .. ك�سفت �لبيانات �الإح�سائية للهيئة عن �رتفاع �إجمايل 
حجم �ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة غ��ري �لنفطية �ل��ع��ام ل��دول��ة �الإم����ار�ت م��ع دول 
دره��م يف  167.2 مليار  �إىل  �لقيمة  �لتعاون �خلليجي من حيث  جمل�ض 
عام 2017 حيث جاءت �ململكة �لعربية �ل�سعودية يف مقدمة دول �خلليج 
بحجم جتارة يبلغ 79.2 مليار درهم وبن�سبة م�ساهمة 47 يف �ملائة تليها 
يف   21 م�ساهمة  وبن�سبة  دره��م  مليار   36 ب��  تقدر  بقيمة  عمان  �سلطنة 
�ملائة و�لكويت بقيمة تقدر ب��� 25.4 مليار درهم وبن�سبة م�ساهمة 15يف 
10 يف �ملائة وبقيمة تقدر  �ملائة و�أخري� مملكة �لبحرين بن�سبة م�ساهمة 
ب��� 17.1 مليار درهم. ولفت معايل علي �لكعبي �إىل مكانة �لدول �لعربية 
�الإمار�ت..  لدولة  �لنفطية  غري  �خلارجية  �لتجارة  خريطة  يف  �ملتقدمة 
�ملائة  يف   18 بلغت   2017 ع��ام  يف  �لعربية  �ل��دول  ح�سة  �أن  �إىل  م�سري� 
من �إجمايل �لتجارة غري �لنفطية �لعام لدولة �الإمار�ت كما متثل �لدول 

�لعربية وجهة رئي�سية لل�سادر�ت �الإمار�تية وكذلك �سلع �إعادة �لت�سدير.
بلغت  �لعربية  �ل��دول  �لدولة مع  �أن قيمة جتارة  �لهيئة  بيانات  و�أو�سحت 
�لو�رد�ت  قيمة  دره��م  مليار   83.2 منها  �لعام  خ��الل  دره��م  مليار   287
�لت�سدير  �إع��ادة  قيمة  بلغت  بينما  �ل�سادر�ت،  قيمة  دره��م  مليار  و65.7 

138 مليار درهم قيمة �إعادة �لت�سدير.

مبنى كبار  ال�ضخ�ضيات يف مطار اأبوظبي الدويل يحوز على �ضهادة الآيزو 9001
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أب��وظ��ب��ي ع���ن ح�سول  �أع��ل��ن��ت م���ط���ار�ت 
مبنى كبار �ل�سخ�سيات  يف مطار �أبوظبي 
على  “نا�ض”،  �إد�رة �سركة  �ل��دويل، حتت 
 ISO 9001: 2015 �الآي���زو  �سهادة 
�إد�رة  ل���ن���ظ���ام  �ل�������دويل  �مل���ع���ي���ار  وه�����ي   ،
�ل�سيافة،  بكرم  �ملتعّلق   QMS �جل��ودة 
و”خدمات �ال�ستقبال و�مل�ساعدة«. ومتّكن 
مبنى كبار �ل�سخ�سيات من �حل�سول على 
�سهادة �الآيزو بعد �أن جنح يف تطبيق كافة 
�ملعايري و�ال�سر�طات �ملطلوبة للح�سول 

على تلك �ل�سهادة، و�النتهاء من �لتقييم 
�ملمار�سات  الأف�����س��ل  وف��ق��اً  �مل��ن�����س��اأة  الأد�ء 
�لعاملية. وتعليًقا على هذ� �الإجناز �ملُتمّيز 
�لرئي�ض  �ل�سام�سي،  �سعود  ق��ال  �جلديد، 
يف  باالإنابة  �لتجارية  لل�سوؤون  �لتنفيذي 
�إبر�ز  د�ئ��م��اً  ي�سعدنا  �أب��وظ��ب��ي:  م��ط��ار�ت 
متّيزنا يف عمليات �ملطار و�إد�رت��ه، ومُتّثل 
هذه  �ل�سهادة دلياًل على �سعينا �ملتو��سل 
ل�سمان �المتثال للو�ئح و�ملعايري �لعاملية، 
فعالية  �أك��رث  بطريقة  �خلدمات  وتوفري 
تقدمي  م��ع  و�مل������و�رد،  �لتكلفة  ح��ي��ث  م��ن 
مل�سافرينا.  م�سبوقة  غ��ري  �سفر  جت��رب��ة 

بالقول:  ح��دي��ث��ه  �ل�����س��ام�����س��ي  و�خ���ت���ت���م 
حت��ر���ض م���ط���ار�ت �أب��وظ��ب��ي د�ئ���م���اً على 
يف  �لريادة  وحتقيق  �لتمّيز  مبادئ  تعزيز 
ويوؤكد  �أبوظبي.  حكومة  توجيهات  �سوء 
هذ� �العر�ف على متّيز جهودنا �ملبذولة 
لتحويل �الإمارة �إىل مركز عاملي للطري�ن 
و�ملعايري  �ملتطّلبات  مع  خدماته  تتما�سى 
�ل�سخ�سيات  كبار  مبنى  يقدم  �ل��دول��ي��ة. 
من  �ملغادرين  للم�سافرين  فاخرة  �أج��و�ًء 
�لدويل،  �أبوظبي  مطار  �إىل  �لقادمن  �أو 
�ل��ط��ري��ق �خل���ا����ض للمرور  ي��وق��ر  ح��ي��ث 
�ل�سريع و�سواًل �إىل مر�فقه، و�لتي ت�سمل 

خدمات �إمتام �إجر�ء�ت �ل�سفر و�جلمارك 
ي�سمن  مم�����ا  �خل����ا�����س����ة،  و�جل��������������و�ز�ت 
�ال���س��ت��ك��م��ال �ل�����س��ري��ع ل��ك��اف��ة �الإج�����ر�ء�ت 
�ملبنى  ويحظى  �لرحلة.  قبل  �لروتينية 
�إىل  متعددة، جنباً  و�ساالت  �أنيق  بديكور 
ج��ن��ب م��ع جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن خيار�ت 
قائمة �لطعام، خدمة �لو�ي فاي، مر�فق 
ومنطقة  �ل�����س��الة  غ����رف  �ال���س��ت��ح��م��ام، 
متنوعة  جمموعة  عن  ف�ساًل  للتدخن، 
م���ن م���ر�ف���ق �ل��رف��ي��ه �الأخ�������رى، �الأم����ر 
�ل�سخ�سيات  كبار  �ل��ذي يجعل من مبنى 
و�ل��ر�ح��ة من  �مل��ث��ايل لال�سرخاء  �مل��ك��ان 

•• بوخار�صت-وام:

و�ل�سناعة يف  �لتجارة  �حت��اد غرف  وقع 
رومانيا  و�سناعة  جتارة  وغرفة  �لدولة 
�لرومانية  ب��ال��ع��ا���س��م��ة  �الأول-  �أم�������ض 
لتعزيز  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة   - ب��وخ��ار���س��ت 
فر�ض �ال�ستثمار و�الأعمال بن �لبلدين 

�ل�سديقن.
وق��ع �مل��ذك��رة م��ن �جل��ان��ب �الإم���ار�ت���ي .. 
�أمن عام �حتاد  حميد حممد بن �سامل 
غرف �لتجارة و�ل�سناعة .. فيما وقعها 
م��ن �جل��ان��ب �ل��روم��اين ميهاي د�رب���ان 
رومانيا  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  رئي�ض 

وذل�����ك ع��ل��ى ه��ام�����ض م��ل��ت��ق��ى �الأع���م���ال 
�ل������ذي عقد  �ل�����روم�����اين   - �الإم������ار�ت������ي 
للجنة  �الأول  �الج��ت��م��اع  م��ع  ب��ال��ت��ز�م��ن 
�لتي  �لرومانية   - �الإمار�تية  �مل�سركة 
ع��ق��دت يف ب��وخ��ار���س��ت ي��وم��ي 16 و17 
�ملذكرة  ت���ه���دف  �جل�������اري.  �أب����ري����ل  م���ن 
بن  �القت�سادية  �ل��ع��الق��ات  تعزيز  �إىل 
�ملعلومات  وت��ب��ادل  �ل�سديقن  �لبلدين 
و�لتقنية  و�ل�سناعة  �لتجارة  مبجاالت 
و�الجتماعات  �لعمل  وور����ض  و�مل��ع��ار���ض 
�لتي تقام يف كال �لبلدين وذ�ت �لعالقة 
باملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة . و�تفق 
 - �لتفاهم  مذكرة  مبوجب   - �لطرفان 

للبعثات  �ل��زي��ار�ت  وت��ب��ادل  تنظيم  على 
و�لوفود �القت�سادية بن �لبلدين وعقد 
�جتماعات دورية بن ممثلي �الحتادين 
�أي  ح���دوث  ح��ال  للتحكيم يف  و�ل��ل��ج��وء 
تابعة  موؤ�س�سات  ب��ن  جت��اري��ة  م��ن��ازع��ات 

لغرف �لتجارة .
و�أك������دت م���ذك���رة �ل��ت��ف��اه��م ع��ل��ى �ل����دور 
�الإمار�ت  يف  �لتجارية  للغرف  �مل��ح��وري 
�ملعلومات  ت���ب���ادل  ل��ت�����س��ه��ي��ل  وروم���ان���ي���ا 
وت����ع����زي����ز �ل����ع����الق����ات �ل����ت����ج����اري����ة بن 
�لبلدين. وتعترب مذكرة �لتفاهم فاعلة 
منذ تاريخ توقيعها من �لطرفن ويحق 
الأي طرف �الن�سحاب من �لتز�ماته فيها 

بعد �إ�سعار �لطرف �الآخر بنيته هذه قبل 
ثالثة �أ�سهر من تاريخ �الن�سحاب.

�لدعوة  ���س��امل  ب��ن  ووج���ه حميد حممد 
الأ������س�����ح�����اب �الأع�������م�������ال �الإم�����ار�ت�����ي�����ن 
يينهما  �سر�كات  و�لرومانين على عقد 
وذلك من منطلق حر�ض غرف �لتجارة 
تعريفهم  ع��ل��ى  وروم��ان��ي��ا  �الإم������ار�ت  يف 
ب��ف��ر���ض �ال���س��ت��ث��م��ار�ت �مل��ت��اح��ة يف كال 
وتنمية  �ل���ع���الق���ات  وت���ع���زي���ز  �ل��ب��ل��دي��ن 
�ل�سالت و�لرو�بط بن �أ�سحاب �الأعمال 
وكذلك  و�ل���روم���ان���ي���ن  �الإم����ار�ت����ي����ن 
�مل�سروعات  �إق����ام����ة  وت����روي����ج  ت�����س��ج��ي��ع 
�مل�����س��رك��ة ذ�ت �ل��ع��ائ��د �الق��ت�����س��ادي يف 

ق��ال خالد  م��ن جهته،  �ل�����س��ف��ر.   �سغوط 
روؤوف، �ملدير �لعام ل�سركة نا�ض �أبوظبي: 
�ل�سخ�سيات،  ك��ب��ار  م��ب��ن��ى  يف  “ن�سعى، 
وخالية  مريحة  رحلة  ل�سمان  جاهدين 
م���ن �الإج����ه����اد ل��ل��م�����س��اف��ري��ن ع���رب مطار 
�أب��وظ��ب��ي �ل�����دويل، ����س���و�ًء ك���ان ذل���ك عند 
�الآيزو  �سهادة  وُتعّد  �ملغادرة.  �أو  �لو�سول 
على  حقيقياً  دل��ي��اًل  عليها  ح�سلنا  �ل��ت��ي 
و�الهتمام  ل��ل��خ��دم��ات  �ل��ع��ال��ي��ة  �جل�����ودة 
�ليومية  عملياتنا  يف  �ملقّدمة  بالتفا�سيل 
مبنى  يف  للم�سافرين  ��ست�سافتنا  ع��ن��د 

كبار �ل�سخ�سيات.«

�ل�سادر�ت  وت�سجيع  �مل��ج��االت  خمتلف 
ب�����ن �ل����ب����ل����دي����ن وت���ن���م���ي���ة �ل����ع����الق����ات 
�لتجارية و�ال�ستثمارية و�إقامة �ملعار�ض 
و�ملوؤقتة  �ل��د�ئ��م��ة  �ل��ت��ج��اري��ة  و�مل���ر�ك���ز 
�ل�سارية  و�الإج������ر�ء�ت  ل��ل��ق��و�ن��ن  طبقا 
يف �ل��ب��ل��دي��ن. وي�����س��م وف���د �حت���اد غرف 
�لتجارة �مل�سارك يف �لزيارة �أكرث من 30 
�لغذ�ئية  �مل��و�د  قطاعات  ميثلون  ع�سو� 
و�مل�����ق�����اوالت و�الن���������س����اء�ت و�ل���ع���ق���ار�ت 
�لعمالية  و�خلدمات  �ل�سحية  و�لرعاية 
و�سناعات  و�ل���غ���از  و�ل��ن��ف��ط  و�ل���ط���اق���ة 
�لتجميل  وم�����س��ت��ح�����س��ر�ت  �الأمل����ن����ي����وم 

و�لعطور وقطاع �لتجارة �لعامة.

اأطلقتها بالتعاون مع دبي الذكية

غرفة دبي تنظم �ضل�ضلة من الدورات التدريبية للمتاأهلني للدورة الثالثة من »م�ضابقة دبي لرواد الأعمال الذكية« 

مذكرة تفاهم بني احتاد الغرف بالدولة وغرفة رومانيا

•• دبي-الفجر:

�لالزم  �لدعم  لتوفري  �إط��ار جهودها  يف 
�البتكار  وحت���ف���ي���ز  �الأع������م������ال،  ل��������رو�د 
و�الإب����د�ع يف ري���ادة �الأع��م��ال يف �ملنطقة، 
�لنا�سئة”،  للم�ساريع  “دبي  �خ��ت��ت��م��ت 
م��ب��ادر�ت غرفة جت��ارة و�سناعة  �إح���دى 
دبي �ملبتكرة، موؤخر�ً �سل�سلة من �لدور�ت 
�الأفكار  الأ�سحاب  �ملخ�س�سة  �لتدريبية 
�ل��ت��ال��ي��ة من  للمرحلة  �مل��ت��اأه��ل��ة   50 �ل���� 
�لذكية”  �الأعمال  ل��رو�د  دبي  “م�سابقة 

يف دورتها �لثالثة.  
�ل���دور�ت  م��ن  �ل�سل�سلة  ه��ذه  و�ساهمت 
روف  فندق  يف  �أقيمت  �لتي  �لتدريبية، 
للم�ساركن  �لدعم  بتوفري  مارينا،  دبي 
وم�ساعدتهم  ل��ل��م�����س��اب��ق��ة،  و�مل��ت��اأه��ل��ن 
ع��ل��ى حت���وي���ل م�����س��اري��ع��ه��م و�أف���ك���اره���م 
�لو�قع،  �أر���ض  �إىل  �البتكارية  �لتجارية 
ع���ل���ى مفهوم  �ل�������س���وء  ���س��ل��ط��ت  ح���ي���ث 
�آلية  ت�سريع  وكيفية  �لت�سويق،  و�أهمية 
�لت�سويق و�لبيع، باالإ�سافة �إىل م�ساعدة 
�ملعلومات  بكافة  وت��زوي��ده��م  �مل�ساركن 
عمل  خطة  لت�سميم  يحتاجونها  �لتي 

ناجحة و��ستثنائية. 
�أحمد  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل�����دور�ت  ه���ذه  و�أد�ر 
و�لرئي�ض  �مل���وؤ����س�������ض  �ل������وه������اب،  ع���ب���د 
�أر�ب����ي����ا  “نك�ست  ل�����س��رك��ة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
حيث   »Next Arabia FZE
و�الأ�ساليب  باخلطط  �مل�ساركن  ع���ّرف 
�لتجارية،  ب��امل�����س��اري��ع  ل��ل��ب��دء  �حل��دي��ث��ة 
�لت�سويق  مل��ف��ه��وم  ���س��ام��ل  ف��ه��م  وت��وف��ري 
و�أهميته باالإ�سافة �إىل �طالع �مل�ساركن 
عمل  خطة  و�إن�ساء  ت�سميم  كيفية  على 

ناجحة. 
ريادة  م��دي��ر  �ساي�سيفا،  ناتاليا  وق��ال��ت 
�لور�ض  �أن ه��ذه  دب��ي  �الأع��م��ال يف غرفة 
�الأفكار  الأ�سحاب  مثالية  من�سة  تعترب 

�ل��ت��ال��ي��ة من  للمرحلة  �مل��ت��اأه��ل��ة   50 �ل���� 
�مل�سابقة لكونها تعرف �ملتاأهلن باأف�سل 
�أفكارهم  حت���وي���ل  وك��ي��ف��ي��ة  �مل���م���ار����س���ات 
حقيقية  م�ساريع  �إىل  �ملبتكرة  �لتجارية 
م���ه���ار�ت���ه���م يف  ���س��ق��ل  �إىل  ب���االإ����س���اف���ة 

�لعر�ض �لتقدميي. 
للدورة  �مل�ساركات  �إن  �ساي�سيفا  و�أ�سافت 
�لثالثة من �مل�سابقة فاقت �لتوقعات مع 
��ستقبال �مل�سابقة الأكرث من 300 فكرة 
و�لذكاء  �سن  �لبلوك  جمال  يف  مبتكرة 
�ال�سطناعي و�لتحول �لرقمي، موؤكدة �أن 
هذه �الأفكار �ست�سيف �إىل بيئة �الأعمال 
�إم��ارة دبي، وتعزز من مكانتها كبيئة  يف 
حمفزة لالأعمال �ملبتكرة، باالإ�سافة �إىل 
�الأعمال  رو�د  دور  على  �ل�سوء  ت�سليط 
و�أ���س��ح��اب �مل�����س��اري��ع �ل��ن��ا���س��ئ��ة كمحرك 
لدبي.  �مل�ستقبلي  �الق��ت�����س��ادي  للنمو 
وب�����دوره �أك���د �أح��م��د ع��ب��د �ل���وه���اب على 
للمتاأهلن  �لور�سة  ه��ذه  تنظيم  �أهمية 
“م�سابقة  م�����ن  �ل���ت���ال���ي���ة  ل���ل���م���رح���ل���ة 
حيث  �لذكية”  �الأع����م����ال  ل������رو�د  دب����ي 
�ست�ساعدهم هذه �لور�ض على �ال�ستعد�د 
للمرحلة �لقادمة من �مل�سابقة وذلك من 
خالل تعريفهم بكيفية ت�سميم وعر�ض 
م�سري�ً  و��ستثنائية،  ناجحة  عمل  خطة 
ركزت  �الأوىل  �لتدريبية  �لور�سة  �أن  �إىل 
على كيفية ت�سريع �آلية �لت�سويق و�لبيع 
وذل���ك م��ن خ���الل ب��ن��اء وت��ق��دمي منوذج 
ن��اج��ح، و�ل��ور���س��ة �لثانية  ع��م��ل جت���اري 
�إن�ساء وت�سميم خطة  ركزت على كيفية 

عمل ناجحة وقوية. 
مع  �لنا�سئة”  للم�ساريع  “دبي  وتلقت 
�إق��ف��ال ب���اب �ل��ر���س��ي��ح �أك���رث م��ن 300 
فكرًة مبتكرة حول �لبلوك �سن و�لذكاء 
وذلك  �ل��رق��م��ي  و�ل��ت��ح��ول  �ال�سطناعي 
�سمن �لدورة �لثالثة من �مل�سابقة، حيث 
�ملرحلة  يف  ط��ل��ب   100 �خ��ت��ي��ار  ج���رى 

�الأولية، ثم تاأهل 50 من هذه �لطلبات 
و�الأفكار �لتجارية للمرحلة �لقادمة من 
�إ�سر�ف  حت��ت  �ستجري  و�ل��ت��ي  �لتقييم 
جل��ن��ة م��ت��خ�����س�����س��ة م���ن �مل��ح��ك��م��ن من 

جمتمع ريادة �الأعمال يف دبي. 
كانت  �مل�سابقة  ه��ذه  �أن  بالذكر  وج��دي��ر 
�الأع���م���ال  رو�د  ج��م��ي��ع  �أم������ام  م��ف��ت��وح��ة 
�لعربية  �الإم��������ار�ت  دول�����ة  يف  �مل��ق��ي��م��ن 
م�����ن جميع  ت���ط���ل���ب  ح���ي���ث  �مل����ت����ح����دة، 
�ملت�سابقن �أن يقدمو� �أفكارهم �لتجارية 
�لتكنولوجية  �ل��ت��وج��ه��ات  ت��دع��م  �ل��ت��ي 
ت�سمل  و�لتي  لدبي  �مل�ستقبلية  و�لروؤية 
�أو  �ال�سطناعي  �لذكاء  �أو  �سن  �لبلوك 

�لتحول �لرقمي.
و�الأفكار  �لطلبات  جميع  تقييم  و�سيتم 
جلنة  قبل  من  �مل�سابقة  لهذه  �لتجارية 
جمتمع  م��ن  �ملحكمن  م��ن  متخ�س�سة 
ريادة �الأعمال يف دبي الختيار 3 فائزين 

ن��ق��دي��ة قّيمة  ي��ح�����س��ل��ون ع��ل��ى ج���ائ���زة 
و�لدعم  �لتدريب  توفري  �إىل  باالإ�سافة 
و�لتوجيه �لتي �ست�ساعدهم على حتويل 

�أفكارهم �إىل م�ساريع و�قعية.
وت���ه���دف ه���ذه �مل�����س��اب��ق��ة مل�����س��اع��دة رو�د 
�الأع���م���ال �ل�����س��ب��اب ل��ي��ك��ون��و� ج�����زء�ً من 
باالإ�سافة  �ال�سر�تيجية،  دبي  مبادر�ت 
�ل�سباب  �الأع���م���ال  رو�د  دور  ت��ع��زي��ز  �إىل 
�مل�����س��اري��ع ليكونو� ج���زء�ً من  و�أ���س��ح��اب 
دور  تعزيز  دبي يف  ��سر�تيجية حكومة 
لالأعمال  عاملياً  م��رك��ز�ً  لتكون  �الإم����ارة 
للم�ساريع  دب�����ي  وت���ع���ت���رب  �مل���ب���ت���ك���رة.  
خالل  �لغرفة  �أطلقتها  �لتي  �لنا�سئة، 
يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  �الأوىل   ،2016 �ل���ع���ام 
و�أفريقيا،  �الأو�����س����ط  �ل�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة 
و�ل��ت��ي ت��ع��م��ل حت��ت م��ظ��ل��ة م��دي��ن��ة دبي 
�ل��ذك��ي��ة، وجت�����س��د ق��ي��م��ة �ل�����س��ر�ك��ة بن 
بهدف  و�خل�����ا������ض  �ل����ع����ام  �ل���ق���ط���اع���ن 

�الأع��م��ال، حيث  ت�سجيع �البتكار وري��ادة 
�الأعمال  ل���رو�د  رئي�سياً  م�����س��در�ً  تعترب 
يف دب����ي، ومي��ك��ن ل���ل���زو�ر �الط����الع على 
ف���ر����ض �ل���ع���م���ل �جل�����دي�����دة، ك���م���ا ميكن 
�ال����س���ر�ك ب��اأه��م �الأح�����د�ث �ل��ت��ي تركز 
ولقاء�ت  و�ل����دور�ت  �لتكنولوجيا،  على 
وغريها من �ملعلومات �ملتطورة �لهامة. 
�لنا�سئة”  ل��ل��م�����س��اري��ع  “دبي  وت���دع���م 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  دب���ي  غ��رف��ة  ��سر�تيجية 
�البتكار،  وت�سجيع  �الأع��م��ال  رو�د  دع��م 
 ،2015 ع��ام  �ل��غ��رف��ة يف  �أط��ل��ق��ت  حيث 
��سر�تيجية �البتكار �لهادفة �إىل متثيل 
ودعم وحماية م�سالح جمتمع �الأعمال 
يف دبي. كما تو��سل �لغرفة جهودها يف 
دعم �أ�سحاب �مل�ساريع من خالل برنامج 
ع��ل��ى تطوير  و�ل����ذي يعمل  دب���ي،  جت���ار 
�أف��ك��ار رج���ال �الأع��م��ال �الإم��ار�ت��ي��ن مبا 

يخدم بيئة �لعمل يف دبي.

من�ضور بن زايد يرتاأ�س اجتماع اللجنة التنفيذية ملجل�س اإدارة �ضركة مبادلة لال�ضتثمار
•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  ب��ن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو  ت��ر�أ���ض 
�لوزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  �آل 
ن���ائ���ب رئي�ض  �ل��رئ��ا���س��ة  ����س���وؤون  وزي�����ر 
�سركة مبادلة لال�ستثمار  �إد�رة  جمل�ض 
�إد�رة  �لتنفيذية ملجل�ض  �للجنة  �جتماع 
�ل�سركة.. وذلك يف مقر ق�سر �لرئا�سة 

باأبوظبي �م�ض.
�الجتماع  خ��الل  �للجنة  و��ستعر�ست 
و�أد�ء   2017 ل�سنة  �مل��ال��ي��ة  �ل��ب��ي��ان��ات 
�لعمل  �ملايل و�لت�سغيلي و�سري  �ل�سركة 
�مل��ت��ع��ل��ق مب�������س���روع���ات �ل�����س��رك��ة د�خ���ل 
��ستعر�ست  ك��م��ا   .. وخ��ارج��ه��ا  �ل���دول���ة 
ع����دد� م���ن �مل��و���س��وع��ات �مل���درج���ة على 
ب�ساأنها  و�ت����خ����ذت  �الأع�����م�����ال  ج������دول 

�لقر�ر�ت �ملنا�سبة.
ك����ل م����ن معايل  ح�����س�����ر �الج���ت���م���������������اع 

وزي��������ر  �لب�����و�ردي  �أح��م��د  ب��ن  حممد 
ومعال��������ي  �ل����دف����اع  ل�������س���وؤون  دول������ة 
جه������از  رئي�ض  �ملبارك  خليف�����ة  خلدون 
�ملنتدب  و�لع�سو  �لتنفيذية  �ل�����س�����وؤون 
ل���دى �ل�����س��رك��ة و���س��ع��ادة ع��ب��د �حلميد 
�إبر�هيم  حممود  و�سعادة  �سعيد  حممد 

�ملحمود.
مبادلة  ���س��رك��ة  �أن  ب���ال���ذك���ر  �جل���دي���ر 
ت��اأ���س�����س��ت مب��وج��ب قانون  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
�ل�سيخ  �ل�������س���م���و  ����س���اح���ب  ع����ن  ����س���در 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة 
عامة  م�ساهمة  ك�سركة  �هلل”  “حفظه 
وتتميز  �العتبارية  بال�سخ�سية  تتمتع 
قطاعات  يف  م��ت��ن��وع��ة  ب���ا����س���ت���ث���م���ار�ت 
وتهدف  �ل���ع���امل  م��ن��ت�����س��رة يف  م��ت��ع��ددة 
�إىل دع��م ج��ه��ود �أب��وظ��ب��ي �ل��ر�م��ي��ة �إىل 
ميكنها  كبرية  ��ستثمارية  �سركات  خلق 

�لتناف�ض عامليا.
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العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3435  عمايل جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-�وب�����ر ه��وم��ز ل��ل��ع��ق��ار�ت جم��ه��ول حم��ل �الق���ام���ة مب��ا �ن 
�مل���دع���ي / حم��م��د ع��اط��ف �مل��و���س��ى ومي��ث��ل��ه:ه��دي��ة ع���ب���د�ل���رز�ق حم��م��ود حماد 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   77107(
�ملو�فق  �الثنن  يوم  جل�سة  لها  �ل�سكوى:MB180730932AE.وحددت 
2018/4/30 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2667  عمايل جزئي
�ملدعي عليه / 1-ن��ري�ف يوجي�سكومار تاكري يوجي�سكومار جمهول حمل  �ىل 
و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات  الد�رة  ه��الل  حممد  جمموعة   / �ملدعي  �ن  مبا  �الق��ام��ة 
وميثله:ماجد �سعيد حمد �جلالف �ل�سويهي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )200.000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم 
�ملو�فق  �الثنن  يوم  جل�سة  لها  �ل�سكوى:MB990270166AE.وحددت 
2018/5/14 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7951  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-مركز تنمية �العمال و�ال�ستثمار�ت �ال�سر�تيجية �ض.ذ.م.م 
�لدعوى  �أق��ام عليك  قد  زر�رى  �بت�سام   / �ملدعي  �ن  �القامة مبا  جمهول حمل 
و�لفائدة  دره���م(   41700( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها 
�لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  �لقانونية 9% من تاريخ 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  لها جل�سة  �ل�سكوى:MB175807943AE.وحددت 
2018/4/24 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3041  عمايل جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-���س��م��ارت م��ان مل��ق��اوالت �ل��ب��ن��اء ������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
�الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / ج��اى كري�سنا ر�ج��دي��و ه��ري��ج��ان ه��ري��ج��ان ق��د �أقام 
 12963( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك 
و�مل�������س���اري���ف رقم  و�ل���ر����س���وم  دره�����م  ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000(  وت����ذك����رة  دره������م( 
�ملو�فق  �الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  �ل�سكوى:MB180760094AE.وحددت 
2018/4/22 �ل�ساعة 11.00 �ض بالقاعة:ch1.A.4  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/8094  عمايل  جزئي 

فرع   - �سركت  ليمتد  تكريت  توريزم  ب��رول  �ن�ساء�ت  ماهيا  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�سركة �أجنبية  جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة 
بتاريخ 2017/10/11  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/عبد�لعزيز حممد �سيخ 
درهم   )66830.10( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �ساحب  م��ري� 
وتذكرة �لعودة موطنه �و قيمتها نقد� ما مل يكن وقت �لتنفيذ قد �لتحق بخدمة 
ن�سيبه  من  �ملدعي  و�عفت  �مل�سروفات  من  باملنا�سب  و�لزمتها  �خر  عمل  �ساحب 
فيها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/1273  تنفيذ عمايل 
���ض.ذ.م.م جمهول  �لفنية  �كتوبر للخدمات  �ملنفذ �سده/1- رو�سة  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/هاين �بر�هيم عبد �ملجيد خلف  قد 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )8908( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�سافة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م   )846( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �الل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1197 تنفيذ جتاري
�ل�سام�سي  بوكتارة  يو�سف  ع��ب��د�هلل  حميد  ���س��ده/1-حم��م��د  �ملنفذ  �ىل 
�ض.م.ع  �لهالل  �لتنفيذ/م�سرف  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول 
وميثله:علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
 )251672.55( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1104 تنفيذ جتاري
�سايع �الأحبابي جمهول حمل  �ملنفذ �سده/1-حالف �سامل عاي�ض  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سليمان بن �سالح بن �سيف �هلل �لعجيمي 
وميثله / ر��سد عبد�هلل علي هوي�سل �لنعيمي - قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )142168( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/1114 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1-�لقو�ض للمقاوالت �ض.ذ.م.م 2- عرفان �حمد �م �أي �سبور 
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  للمقاوالت  �لقو�ض  ب�سركة  و�سريك  مدير  ب�سفته 
للتجارة  عبد�هلل  وح�سن  يو�سف  �حمد  �لتنفيذ/�سركة  طالب  �ن  مبا  �القامة 
�أقام  قد  �جلعبي  حممد  علي  ح�سن  وميثله:��سماعيل  عبد�هلل  ح�سن  ميثلها 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله بالز�م �ملنفذ �سدها �الوىل بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )61975.5( درهم و�لز�م �ملنفذ �سدهما �الوىل و�لثاين ب�سد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )60485(  �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان 
بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2643  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�بو فاطمة للماكوالت �ل�سعبية جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي / ر�جا �سيخ قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها )10100 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )2000 دره��م( و�لر�سوم 
و�مل�ساريف  رقم �ل�سكوى:mb181112293ae  وحددت لها جل�سة يوم 
�الحد �ملو�فق 2018/4/29   �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك 

فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10771  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-و�حة �لريان خلدمات تنظيف �ملباين و�مل�ساكن �ض.ذ.م.م جمهول 
�لدعوى  �أق��ام عليك  �ملدعي / حممد �حمد حممد عمر قد  �ن  حمل �القامة مبا 
ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )6000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB177493496AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف   و�لر�سوم  دره��م(   2000(
�ض   8.30 �ل�������س���اع���ة     2018/5/6 �مل����و�ف����ق  �الح������د  ي�����وم  ج��ل�����س��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2340  ا�شتئناف جتاري    
مبا  �القامة  حمل  جمهول  �ن�ساري  ت��ار  نا�سر   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�ن �مل�ستاأنف / �سركة هماي للتجارة �لعامة ذ.م.م وميثله:�سرحان ح�سن 
حممد ح�سن �ملعيني  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 

2017/1641 جتاري كلي بتاريخ:2017/7/23     
وحددت لها جل�سه يوم �الثنن  �ملو�فق 2018/4/23 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/102  ا�شتئناف عقاري    
�ىل �مل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1- ل��وي��ج��ي ف��ي��ت��ون جم��ه��ول حم��ل �الق���ام���ة مبا 
علي  وميثله:ح�سن  ليمتد  ديفيلومبنتز  �سنر�ل  ب��اي   / �مل�ستاأنف  �ن 
عبد�لرحمن لوتاه  قد ��ستاأنف/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2017/707 
عقاري كلي بتاريخ:2018/3/8  وحددت لها جل�سه يوم �الربعاء  �ملو�فق 
وعليه   ch1.C.11 رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 �ل�ساعة   2018/4/25
�ستجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/143  ا�شتئناف مدين    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- جاجدي�ض ر��ساد بر�هالد ر�ج جمهول حمل 
�ض.ذ.م.م   �لعام  �ل��ربي  للنقل  عابد  بن   / �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �القامة 
قد ��ستاأنف/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2017/633 مدين  كلي 
ي���وم �خل��م��ي�����ض  �ملو�فق  ل��ه��ا جل�سه  ب����ت����اري����خ:2018/1/30 وح����ددت 
 ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 �ل�ساعة   2018/5/3
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/3802  تنفيذ جتاري   

مو�سوع �لق�سية: 
ط��ال��ب �الإع���الن:ط���ال���ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ:ب��ن��ك �م �ل��ق��ي��وي��ن �ل��وط��ن��ي �����ض.م.ع  
�مل��ط��ل��وب �ع��الن��ه:�مل��ن��ف��ذ ����س���ده:1- �ب��ت��ه��اج ن��ا���س��ر ع���ب���د�هلل �لعو�سي 
جمهول حمل �القامة مو�سوع �العالن: قررت حمكمة دبي �البتد�ئية 
بتاريخ:2018/4/5 �عالمكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي 
عبارة عن عقار�ت بياناتها )رقم �الر�ض:249 - منطقة مدنية �ملطار - 
��سم �ملبنى ba �لنب�ض �مل�ساكن بارك - �لوحدة 805 وذلك يف حدود �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )575447.32( درهم.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1376  تنفيذ مدين   
مو�سوع �لق�سية:تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم:2017/568 مدين جزئي ب�سد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )282115( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.
طالب �الإعالن:طالب �لتنفيذ:وفاء ر��سد عبيد ر��سد �ملطرو�سي

�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �سده:1- حممد علي �بر�هيم عبد�هلل حممد �لبلو�سي
جمهول حمل �القامة

مو�سوع �العالن:
نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن ��سهم وبياناتها هي )�سركة 
�الت�ساالت �ملتكاملة - دو( عدد �ال�سهم 562 وفاء ملبلغ �ملطالبه وقدره )282115( درهم 

يف �لتنفيذ �عاله - بناء على قر�ر �ملحكمة �ل�سادر بتاريخ:2018/4/11.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2998  مدين  جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- �ل�سكبة �لعربية للبث �مل�سرك )موؤ�س�سة فردية(  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �إمار�تك )�إمار�ت تكنولوجي �سوليو�سنز( منطقة 
حرة - ذ م م   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
�ملحاماة   �ت��ع��اب  ومقابل  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره���م(   88320( وق���دره  مببلغ 
وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2018/5/2  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch2.D.17
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2542  عمايل جزئي             
ذ م م  جمهول حمل  �لعامة - �ض  �ملدعي عليه / 1-جولدن لك للتجارة  �ىل 
�الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / ب��ر�ج��ي�����ض ك��وم��ار ت���ار� ب��ر����س��اد ���س��وك��ال - ق��د �أقام 
 44997( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( و�ل���ر����س���وم و�مل�������س���اري���ف  رقم 
�لثالثاء   ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB180177521AE(ل�سكوى�
لذ� فاأنت مكلف   Ch1.A.1 : ملو�فق 2018/5/1  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة�
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2525  جتاري كلي               

م  جمهول حمل  م  ذ  ���ض   - �ي�ست  د�ينينج ميدل  فاين  عليه /1-  �مل��دع��ي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ �ل�سركة �لعربية �الأمريكية للتكنولوجيا - �ر�متك - �ض 
ذ م م  وميثله / منى �حمد عبد�لعزيز يو�سف �ل�سباغ - قد �أقام عليك �لدعوى 
مع  جت��اري    2016/483 رق��م  �لتحفظي  �حلجز  ب�سحة  �ملطالبة   ومو�سوعها 
�لز�م �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة 
يوم �الربعاء  �ملو�فق  2018/4/25  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/408  جتاري كلي               

م م  ذ   - �ل�سيار�ت  وزي��ن��ة  غيار  قطع  لتجارة  �الح��م��دي  1-مدينة   / عليه  �مل��دع��ي   �ىل 
2-ح�����س��ام مرت�سى ب���از�رك���اد  جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ ب��ن��ك �الإحت���اد 
�أق��ام عليك  -  قد  �ل�سباغ  م ع وميثله / منى �حمد عبد�لعزيز يو�سف  �لوطني - �ض 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بالت�سامن و�لت�سامم مببلغ وقدره 
)2.707.218.66 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  17% من تاريخ 
لها  �ملعجل بال كفالة.   وح��ددت  بالنفاذ  �لتام و�سمول �حلكم  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى 
جل�سة يوم �الثنن  �ملو�فق  2018/4/23  �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2426  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- �كيوريت تامي للتجارة �لعامة - �ض ذ م م   جمهول 
عليك  �أق��ام  قد   - �لتجارية  ليوجن  موؤ�س�سة  �ملدعي/  �ن  مبا  �القامة  حمل 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ )448.000 درهم( 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة   9% من تاريخ �ال�ستحقاق 
وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2018/4/25  
�أو من  Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة  �ل�ساعة 9.30 �ض 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1212   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة ملتي �مبك�ض للتجارة �لعامة - ذ م م  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سركة مرجان للكبالت وم�ستلزماتها 
عليك  �أق���ام  ق��د  �ل�سباغ   يو�سف  عبد�لعزيز  �حمد  منى  وميثله/  م  م  ذ   -
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )449619.15(
�ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1390   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- �م بي كيه لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م   جمهول 
ب��ي منطقة ح��رة - ذ م م  ت��ي  حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن طالب �لتنفيذ/�ي 
�أقام عليك �لدعوى  وميثله / يو�سف حممد ح�سن حممد �لبحر - قد 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )23815( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/2127  ا�شتئناف جتاري   

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �فيكت�ض للتجارة - �ض ذ م م -  ب�سفتها كفيل �سامن ملوؤ�س�سة 
جمموعة �فكت�ض الإد�رة �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات 2-كيه �م �ت�ض للتجارة - �ض ذ م م - 
ب�سفتها كفيل �سامن ملوؤ�س�سة جمموعة �فكت�ض الد�رة �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �مل�ستاأنف /بنك �الحتاد �لوطني وميثله / عبد�هلل حممد ر�سول 
رق��م  2017/766  بالدعوى  �ل�سادر  �ل��ق��ر�ر/ �حلكم  ��ستاأنف  �ل��ه��رم��ودي   قد  علي 
جتاري كلي بتاريخ 2017/4/6    وحددت لها جل�سه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2018/5/2  
�ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 676/2017  تظلم جتاري 
�ىل �ملتظلم �سده/1- كيه جي ��ض �نرنا�سونال للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2018/4/8 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�سالح/�مل�سرية و�المار�تية لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �ض.ذ.م.م حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري 
بقبول �لتظلم �سكال ويف �ملو�سوع بالغاء �لقر�ر �ملتظلم منه وبتقدير �لدين تقدير� موؤقتا مببلغ 
�ملتظلم  �ل�سركة  مبقر  �مل��وج��ودة  �ملنقوالت  على  �لتحفظي  �حلجز  وبتوقيع  دره��م   )360.504(
�سدها �ملبن باالور�ق وكذ� مركباتها لدى �جلهات �ملخت�سة و�ر�سدتها وح�ساباتها لدى �لبنوك 
�سلفا وعلى �جلهات �ملحجوز عليها �الق��ر�ر مبا يف  �ملقدر  �لتظلم وف��اء� للمبلغ  �ل��و�ردة بالئحة 
�لذمة خالل �الجل �لقانوين مع منع �لعاملن لديها من �لوفاء للمحجوز عليها يف حدود مبلغ 
�حلجز و�لزمت �ملتظلم �سدها بامل�سروفات وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة 
�العالن  هذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثن  خالل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري 

�سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2150  جتاري  كلي  
بغد�دي  2- عبد�هلل حممد زهري  ���ض.ذ.م.م  للحا�سب �اليل  فا�ست  �ملدعي عليه/1- ميكرو  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/كاب لتجارة �حلا�سب �اليل )�سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة( 
وميثلها مديرها/رفيق نعمة حد�د وميثله:موزة عبيد ربيع �خلظر نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/12/28  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/كاب لتجارة �حلا�سب 
�اليل )�سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة( وميثلها مديرها/رفيق نعمة حد�د بالز�م �ملدعي عليهما 
تاريخ  من  �سنويا   %9 بو�قع  و�لفائدة  درهم   )2.697.450( مبلغ  للمدعي  بالت�سامن  يوؤديا  بان 
�ملطالبة �لق�سائية �حلا�سل يف:2017/10/5وحتى متام �ل�سد�د و�لز�مكما �مل�سروفات ومبلغ �لف 
يوما  لال�ستئناف خالل ثالثن  قابال  �حل�سوري  . حكما مبثابة  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2072  مدين  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �حمد خالد علي ملكاوي 2- فاديا ��سماعيل ح�سن �بو جنم جمهول 
بتاريخ 2017/12/27  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�ستها  بان  حمل �القامة نعلنكم 
عليهما  �ملدعي  ب��ال��ز�م  ملكاوي  �حمد  �سالح  ل�سالح/ميادة  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى 
بت�سليم �ل�سيارة رقم P13034 خ�سو�سي دبي ماركة فورد للمدعية وبان يوؤديا لها مبلغ 
ب�سد�د  �لز�مهما  و�دبية مع  مادية  ��سر�ر  تعوي�سا عما حلقها من  درهم  �الف  ع�سرة 
كافة �ملخالفات �ملرورية �ملرتبة على �ل�سيارة الد�رة �ملرور من تاريخ:2017/2/25 حتى 
تاريخ �لت�سليم �لفعلي لل�سيارة للمدعية و�لزمتهما �مل�ساريف ورف�ست ما عد� ذلك من 
�عتبار� من  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثن  . حكما مبثابة �حل�سوري  طلبات 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/870  جتاري جزئي

�من  �سيد  �م��ن  �سابر   -2 �����ض.ذ.م.م   للنقليات  �ل��ه��دى  عليه/جنوم  �مل��دع��ي  �ىل 
فار�ي�ست  �سركة  �ستيل )فرع من  �ملدعي/فار�ي�ست  �ن  �القامة مبا  جمهول حمل 
عليك  �أق���ام  ق��د  �مل��ط��وع  حممد  ح�سن  وميثله:عبد�لرحمن  �����ض.ذ.م.م  �لتجاريه 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )101446( درهم 
وحتى  �ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
يوم  جل�سة  لها  ك��ف��ال��ة.وح��ددت  ب��ال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �ل��ت��ام  �ل�سد�د 
فاأنت  لذ�   ch.1.C.12:بالقاعة �ل�ساعة:08:30�ض  �ملو�فق:2018/5/7  �الثنن 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/762  جتاري جزئي

�لعامة  ل��ل��ت��ج��ارة  �ل�سيجي  و�دي   -2 م���ربوك  ع��ل��ي  �ح��م��د  ع��ل��ي��ه/ع�����س��ام  �مل��دع��ي  �ىل 
�ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/فاطمة ح�سن حممد �حمد �جلزيري 
ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �ل�سويهي  �جل��الف  حمد  �سعيد  وميثله:ماجد 
درهم مبوجب  ب�سد�د مبلغ )400.000(  �ملدعي عليهما  بالز�م  �المر  با�سد�ر  �ملطالبة 
عدد 4 �سيكات مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ ��ستحقاق كل �سيك مع �سمول 
�المر بالنفاذ �ملعجل و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل و�تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�سة 
لذ�   ch.1.C.14:بالقاعة �ل�ساعة:08:30�ض  �مل���و�ف���ق:2018/4/26  �خلمي�ض  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/738  جتاري جزئي

لل�سيانة  �لبحرية  �خلليج  �سركة   -2 ن��اي��ك  بيكوباى  ف��ي��ك��ر�م  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ي  �ىل 
و�خلدمات �ملالحية دبي ذ.م.م )جيمو�ض دبي( جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لكبان  حممود  عبد�ملجيد  وميثله:ريا�ض  فيجايان  جوباالن 
و�لر�سوم  دره��م   )22.308( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من:2017/1/29 وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق:2018/4/26 
�أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   ch.1.C.14:بالقاعة �ل�ساعة:08:30�ض 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/139  عقاري كلي
�أبوبكر بيلو�ين جمهول حمل �القامة مبا  �ىل �ملدعي عليه/حممد رقيب بيلو�ين 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  خا�سة  م�ساهمة  �ملدعي/متويل  �ن 
بف�سخ ف�سخ �تفاقية �اليجارة �ملنتهية بالتملك ومالحقها و�لتعوي�ض مببلغ وقدره 
بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )805.583.26(
�ملعجل بال كفالة )جميع �لطلبات مو�سحة يف �سحيفة �لدعوىتف�سيليا( وحددت 
 ch.1.B.8:لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2018/4/24 �ل�ساعة:09:30�ض بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/6  عقاري كلي

�ىل �خل�سم �ملدخل/1- �سركة فال�ض للعقار�ت جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
عبد�لرحمن زيد �سعود �خلثالن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليهما �الول و�لثانية بالت�سامن و�لت�سامم مببلغ وقدره )469.099( درهم 
و�لفائدة عنه بو�قع 12% من تاريخ ��ستحقاق �ل�سيك وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�التعاب )جميع �لطلبات مو�سحة تف�سيليا يف �سحيفة �لدعوى(.وحددت 
لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق:2018/4/29 �ل�ساعة:11:00 بالقاعة:ch.1.B.8 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/915  مدين جزئي

جمهول  �مل��الك  جمعيات  خلدمات  �ي  �ن  �ي  �م  ��سو�سيا  عليه/موؤ�س�سة  �ملدعي  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/بانك�ض ليجل كون�سولتان�سي م.م.ح متثلها ناثن و�رين 
بانك�ض وميثله:��سماعيل ح�سن �بر�هيم �ل�سفار قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )87729.75( مبلغ  ب�سد�د  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
لها  �لتام.وحددت  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
 ch.2.D.19:جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2018/4/24 �ل�ساعة:08:30�ض بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/954  جتاري جزئي
�ن  ��سربورين جمهول حمل �القامة مبا  �ملدعي عليه / 1-  حممد ر�سا حممد  �ىل 
وميثله:عبد�هلل  )�مل�سرف(  �خلارجية  و�لتجارة  لال�ستثمار  �لعربي  �مل�سرف  �ملدعي/ 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  علي  �آل  �لناخي  غريب  خمي�ض 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )56228( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�ملو�فق   �لثالثاء  �لتام. وحددت لها جل�سة يوم  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  12% من 
2018/4/24   �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/390  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-  �سركة �لبد�ير للتجارة �لعامة ذ.م.م 2- �ستار جروب للعقار�ت �ض.ذ.م.م 
�ن  بابابور جمهول حمل �القامة مبا  �ر�سيا كلخور�ن  بابابور كلخور�ن 4-  3- طاهر جرب�ئيل 
�أقام  قد  �جلرمن  �بر�هيم  ��سماعيل  وميثله:علي  دب��ي(  )ف��رع  �لوطني  �لفجرية  بنك  �ملدعي/ 
وقدره  و�لت�سامم مببلغ  بالت�سامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك 
)1836312.69( درهم و�لفائدة �التفاقية على هذ� �ملبلغ بو�قع 8% �سنويا باال�سافة �ىل �لفائدة 
�لتام  �ل�سد�د  وحتى   2017 نوفمرب  يف:6  �ل��و�ق��ع  �ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق  2018/4/29   �ل�ساعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 1.C.15 بالقاعة  �ض   9.30
�أيام على �الأقل ويف  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/654  جتاري كلي
جمهول  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  �سريفي�سز  �وت�سور�سينج  عليه/جلف  �ملدعي  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�بيك�ض خلدمات �لتوظيف قد �أقام عليك �لدعوى 
 )1.206.898.00( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
�مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة �لقانونية بقيمة %9  دره���م و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف و�ت��ع��اب 
�الثنن  ي��وم  لها جل�سة  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�����س��د�د  وح��ت��ى  �ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن 
فاأنت  ل��ذ�   ch.2.E.21:بالقاعة �ل�����س��اع��ة:09:30���ض  �مل����و�ف����ق:2018/4/30 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/231  جتاري كلي

�ىل �خل�سم �ملدخل/1- حممد ظفر �ساه خان جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
�نوفيتف برودك�سن جروب م.م.ح وميثله:ح�سن عبد�هلل حممد �لعبدويل قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها �لز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية 
مبلغ وقدره )843.280( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
متام �ل�سد�د و�لز�مهما بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�سة 
يوم �لثالثاء �ملو�فق:2018/5/1 �ل�ساعة:09:30�ض بالقاعة:ch.1.C.15 لذ� فاأنت 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
       اعالن بورود التقرير بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2690  جتاري كلي
�ملدخل  �خل�سم  ����ض.ذ.م.م  ل��الط��ار�ت  �لالمعة  عليه/�جلوهرة  �ملدعي  �ىل 
�لفجرية  �سركة   -3 �مل��دخ��ل  �خل�سم   ، �لكيالين  زي��د  �حمد  علي  ه��اين   -2
�ملدعي/م�سرف  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ض.م.ع  للتاأمن  �لوطنية 
�سالح عبد�لرحمن �حلمد�ين  ���ض.م.ع وميثله:عبد�هلل  �ال�سالمي  �بوظبي 
نعلنكم بان �ملحكمة قررت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2018/4/15 يف �لدعوى 
�لدعوى  يف  �ملنتدب  �خلبري  �ل�سيد  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله  �ملذكورة 
وقد حتددت جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2018/4/24 �ل�ساعة:09:30 �سباحا 

بالقاعة:ch1.C.15 للتعقيب على �لتقرير . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/551 تنفيذ جتاري
�القامة  �بو ديه جمهول حمل  �ملنفذ �سده/1-ح�سام يو�سف �حمد  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ل�سناع لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية ل�ساحبها/حممود 
م�سطفى �سناع وميثله:عبد�هلل علي عبد�لوهاب عبد�هلل �ل�سويدي قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )474828( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/1143 تنفيذ جتاري

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �ملنيوم  لالن�ساء�ت  �سده/1-�لغرير  �ملنفذ  �ىل 
وميثلها  ���ض.م.ح  ميتلز  ميدي�ست  �لتنفيذ/�سركة  طالب  �ن  مبا  �القامة 
م��دي��ره��ا/خ��رم رم�����س��ان خ��و�ج��ه ومي��ث��ل��ه:ع��ب��د�هلل حم��م��د ع��ل��ي �لزري 
و�لز�مك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�سام�سي 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )120493( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 
عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/697  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- فندق دبي نوفا جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ تي �سي 
�ل للمنظفات �ض.ذ.م.م وميثلها/جالل عادل لبيب غاىل تاو�سرو�ض قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي مبلغ )5560( درهم مع �لفائدة 
�لتاأخريية بو�قع 12% من تاريخ �الدعاء ولغاية �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف. 
بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �ض  �ملو�فق  2018/4/24    �لثالثاء  وح��ددت لها جل�سة يوم 
Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1124  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- يو�سف �سانبيه ل�سكري ح�سن �لبلو�سي جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/ بنك �المار�ت دبي �لوطني �ض.م.ع وميثله:من�سور عبد�هلل حممد 
�حمد �لزرعوين قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
)169.232.49( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ 
�ملو�فق  2018/4/30    �الثنن  يوم  لها جل�سة  �لتام. وح��ددت  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى 
�ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2984  جتاري  جزئي 
�القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  لاللكروميكانيكية  كو�سن  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لدعوى  يف    2017/12/14 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
�ملدعي  بالز�م  ذ.م.م  �مليكانيكية  لالنظمة  �لقرن  ل�سالح/م�سنع  �ع��اله  �ملذكورة 
عليها بان توؤدي �ىل �ملدعية مبلغ )51413( درهما وفائدة 9% من تاريخ ��ستحقاق 
كل �سيك على حدة وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمتها بر�سوم وم�ساريف �لدعوى ومبلغ 
قابال لال�ستئناف  . حكما مبثابة �حل�سوري  �ملحاماة  �تعاب  درهم مقابل   )500(
خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/3412  جتاري  جزئي 

مديرها/ ميثلها  �����ض.ذ.م.م  �مل��ب��اين  لهدم  �خلليج  ط��وف��ان  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
حميد ��سد �هلل قا�سم بورفرديان جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
ل�سالح/ز�رعي  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2018/3/5 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها 
�ملدعية مبلغ  �ىل  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  ����ض.ذ.م.م  �لبناء  م��و�د  لتجارة 
)36800( درهم وفائدة 9% من تاريخ ��ستحقاق كل �سيك على حدة وحتى �ل�سد�د 
�لتام و�لزمتها بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . 
حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1093  جتاري جزئي

�ملدعي/�لقبة  �ن  �القامة مبا  �يفنت ماجنمنت جمهول حمل  عليه/نفت  �ملدعي  �ىل 
للمعار�ض )�سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة( وميثله:ريا�ض عبد�ملجيد حممود �لكبان قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )18.850( 
وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م 
�ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch.1.C.13:بالقاعة �ل�����س��اع��ة:08:30���ض  �مل����و�ف����ق:2018/4/24 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/924  جتاري جزئي

�ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  ر��سد  حممد  ن�سرت  عليه/حممد  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/تاجر �ليوم للتجارة �لعامه �ض.ذ.م.م وميثلها مديرها �ل�سيد/حممد 
نهال �سيخ �سيخ عبد�لر�سيد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مببلغ 
يوم  جل�سة  لها  و�مل�ساريف.وحددت  و�لر�سوم  و�لفائدة  درهم   )29628( وقدره 
لذ�   ch.1.C.12:بالقاعة �ل�ساعة:08:30�ض  �مل���و�ف���ق:2018/5/13  �الح��د 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1179  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه/�لتاج �مللكي ل�سناعة �الغذية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/�للوؤلوؤ �الخ�سر للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م وميثلها حجت حممد 
روغنى - �ير�ين �جلن�سية قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة با�سد�ر 
ب�سد�د مبلغ )176700( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف. �ملدعي عليه  بالز�م  �المر 

�ل�ساعة:08:30�ض  �مل����و�ف����ق:2018/4/26  �خلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch.1.C.14:بالقاعة
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12304 بتاريخ 2018/4/19   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/12852  عمايل جزئي             
�ىل �ملدعي عليه / 1-كرييتيف ب��ارك للدعاية و�الإع��الن - �ض ذ م م  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي / خمي�ض حممد �حمد خمي�ض �سيد �حمد -  قد 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )3700  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك 
دره��م( وتذكرة عودة مببلغ وق��دره  )2000 دره��م( و�لر�سوم و�مل�ساريف ورقم 
�الثنن   ي���وم   جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )AE990690832MB(ل�سكوى�
فاأنت مكلف  لذ�   Ch1.A.2 بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �ض  �ملو�فق 2018/5/7  
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



ثقافة وفن�ن

26
خالل ور�صة بعنوان »عذب الأنغام«

اأطفال »ال�ضارقة القرائي« يكت�ضفون �ضحر املو�ضيقى وعواملها الغريبة

جائزة حمدان بن حممد الدولية للت�ضوير تعلن الفائزين
 بـ )ميداليات التميز(  للدورة ال�ضابعة

•• ال�صارقة-الفجر:

�سمن فعاليات و�أن�سطة مهرجان �ل�سارقة �لقر�ئي للطفل يف دروته �لعا�سرة، 
�سعار  حت��ت  �ل�سارقة  �إك�سبو  م��رك��ز  يف  للكتاب  �ل�سارقة  هيئة  تنظمه  �ل���ذي 
�ل�سابعة على موعٍد  ُبعد كتاب«، كان �الأطفال دون �سن  … على  »م�ستقبلك 
مع �لده�سة و�ملتعة، خالل ور�سة عمل حملت عنو�ن »�أعذب �لنغمات«، نظمتها 
�سكول �أوف نويز، يف خمترب �الأنغام حيث تعرفو� على �الآت مو�سيقية غريبة 

ت�سدر �أ�سو�تا متنوعة.

�لور�سة من خالل  �آل��ة على ح��دة، حيث عمدت  �الأط��ف��ال لتجريب كل  وق��ام 
�ملو�سيقي د�ن ماي على توظيف عدد من �ملعد�ت و�الآالت �لرقمية و�لتناظرية، 

�إذ ��ستخدمت �الآالت �ملو�سيقية بطريقة غري ماألوفة.
و�أ�سار ماي �إىل �أن �أهمية �لور�سة تنبع من كون �الأطفال يتعرفون من خاللها 
�ملعرفة،  يف  رغبتهم  ي�سبع  �ل��ذي  �الأم��ر  عليها،  يعتادو�  مل  غريبة  �الآت  على 
مو�سحاً �أن �الأطفال �لذين لديهم مو�هب مو�سيقية �سي�ستفيدون من �لور�سة 

يف تو�سعة مد�ركهم.
و�أك���د م��اي �أن �لفائدة �الأك���رب م��ن ه��ذ� �ل��ن��وع م��ن �ل��ور���ض ه��ي حتقيق �ملتعة 

لالأطفال، �إ�سافة �إىل �لعائد �ملعريف عليهم، حيث يتعرفون على كيفية جت�سيم 
�أنهم يوؤلفون  �إ�سافة �إىل  �الأ�سو�ت با�ستخد�م وحد�ت �لركيب وتقنية �ملزج، 
�إىل �أن هذه �الأن�سطة متكن �الأطفال من  مقطوعات �سوتية جتريبية، الفتاً 
�لتعرف على عامل �الأ�سو�ت، وت�سميم �ملوؤثر�ت �ل�سوتية، ودو�ئر �لتحكم يف 

تردد�ت �ل�سوت، و�لت�سجيل و�لرميز و�لربجمة.
�آلة  وهي  »�لثريمن«،  و�أل��ة  »�الأومنيكورد«،  على  �ملو�سيقية  �الآالت  و��ستملت 
تنتج  فهي  مالم�ستها،  �إىل  �لعازف  يحتاج  وال  �سندوق،  �سكل  على  مو�سيقية 
�لعازف  �لردد، ويقوم  �إلكرونيتن، عاليتي  د�ئرتن  �ملو�سيقية، عن  �الأنغام 

على �الآلة بتحريك يده �ليمنى يف �لهو�ء، �أمام هو�ئي بارز من �الآلة، ويتحكم 
ف��وق حلقة  �ل��ي�����س��رى،  ي��ده  وبتحريك  م��ف��ت��اح،  بو�ساطة  �ل�����س��وت  �ل��ع��ازف يف 
معدنية.وتعّرف �الأطفال على بع�ض �الآالت �مل�ستخدمة يف مو�سيقى و�أ�سو�ت 
�إىل  �إ�سافة  �لكمنجة، و�أخرى �سبيهة بالبيانو،  �آلة ت�سبه  �أفالم �لرعب، منها 

�آلة �لطبول �لتناظرية.
�الأطفال  تفاعلية يقوم خاللها  �أ�ساليب  �لور�سة يف ت�سميمها على  و�عتمدت 
�مل�سرف  يقوم  ثم  ومن  �الأ���س��و�ت،  على  و�لتعرف  �ملو�سيقية،  �الآالت  بتجريب 

على �لور�سة ب�سرح �الأ�سو�ت وكيفية عمل �الآالت.

�أم��ن��اء ج��ائ��زة ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د �لدولية  �ع��ت��م��د جمل�ض 
للت�سوير �ل�سوئي 17 عمال �سيتم تكرمي �أ�سحابها مبنحهم 
»ميد�ليات �لتميز« �لتي تقدمها �جلائزة عن �لدورة �ل�سابعة 
» �للحظة » تكرميا لهم على جودة م�ساركاتهم يف هذه �لدورة 
�إ�سافة الإهد�ئهم �لكتاب �ل�سنوي لنف�ض �لدورة �لذي يحوي 
ح�سل  �ل��ت��ي  �ل�سور  ج��ان��ب  �إىل  و�ملر�سحة  �ل��ف��ائ��زة  �ل�سور 

�أ�سحابها على ميد�ليات �لتميز.
�إن  �لعام للجائزة  وقال علي خليفة بن ثالث �سعادة �الأمن 
هذه �مليد�ليات مبثابة �سهادة تقدير لهوؤالء �مل�سورين �لذين 
�لنهائية  للمر�حل  �لو�سول  ��ستحقت  ر�قية  �أعماال  قدمو� 
�أم��ن��اء �جل��ائ��زة منحهم هذه  ل��ذ� ق��رر جمل�ض  من �لتحكيم 
�الإ�سادة �مل�ستحقة باأعمالهم كنوع من �لت�سجيع و�العر�ف 

بالتناف�سية �لعالية الأعمالهم �مل�ساركة .
ولفت �إىل �أنه مت �ختيار 3 �أعمال عن حمور »�للحظة« و4 
م��ل��ف��ات ع��ن حم���ور »م��ل��ف م�����س��ور« و3 م��ق��اط��ع م��ن حمور 
�أعمال من   7 �إىل  باالإ�سافة  »ت��امي الب�ض«  �لزمني  �لفا�سل 
باالأبي�ض  �أع��م��ال  و4  ملونة  �أع��م��ال   3 منها  »�ل��ع��ام«  �ملحور 
�أمناء �جلائزة  �أنه رغبة من جمل�ض  �إىل  و�الأ�سود .. م�سري� 

�مل��م��ي��زة مت  �ل�����س��ور  م��ن  �مل��زي��د  لتتويج  �أو���س��ع  مبنح فر�سة 
جمموعة  �نتقاء  يف  �لتحكيم  عملية  مفرز�ت  على  �الإعتماد 
من �ل�سور �حلا�سلة على تقييمات عالية لتتم �الإ�سادة بها 

وتكرمي �أ�سحابها.
�مل��ق��دم��ة ع��ب��ارة ع��ن ق��ط��ع��ة فنية  �مل��ي��د�ل��ي��ات  �أن  �إىل  ون����وه 
م�سقولة مطلية بالنيكل قطرها 15 �سم ونق�ض عليها ��سم 

�الإمار�تي  �لفنان  ت�سميم  من  �مليد�لية  باللغتن  �جل��ائ��زة 
يف  �ل�سهرية  فاتوريني«  »توما�ض  و�سناعة  الح��ج  ب��ن  مطر 

�ململكة �ملتحدة.
كانت  و�لتي  �ل�سابعة من �جلائزة  �ل��دورة  �أن  بالذكر  جدير 
حتت عنو�ن »�للحظة« كرمت فائزيها يف 12 مار�ض �ملا�سي 

يف �حلفل �خلتامي �لذي �أقيم يف �أوبر� دبي.

انطالق فعاليات القرية الرتاثية مبدينة ملحية
•• ال�صارقة-الفجر:

�نطلقت م�ساء �م�ض �الأول �لثالثاء فعاليات �لقرية �لر�ثية مبدينة ملحية ، 
بح�سور �ل�سيخ حممد بن مع�سد بن �سعيد بن هويدن �لكتبي، و�سلطان علي 
�لكتبي  �سيف عو�ض  �لبلدي مبلحية  وم�سبح  �ملجل�ض  �لكتبي رئي�ض  �سيف 
�لبلدية  �ملجال�ض  و�أع�ساء  روؤ�ساء  من  عدد  وبح�سور   ، ملحية  بلدية  مدير 

ملناطق �ل�سارقة وعدد كبري من �لزو�ر و�ملهتمن بالر�ث وقاطني �ملنطقة.
و��ستملت  فعاليات قرية �لر�ث يف ملحية على جمموعة متنوعة ومميزة 
من �الأن�سطة  �لر�ثية و�لثقافية ، و�الأجنحة �لر�ثية �لتي ت�سم �الأدو�ت 
�لبيئة  طبيعة  جت�سد  تر�ثية  ولوحات  �لفخارية  �ملنتجات  وبع�ض  �لر�ثية 
،كما  ملحية  �حلكومية مبدينة  و�لدو�ئر  �ملوؤ�س�سات  و�أجنحة   ، �ل�سحر�وية 
 ، �اله��ايل قدميا وط��رق معي�ستهم  �لر�ثية ومن��اذج حياة  �لقرية  ت�سمنت 
�لفنون  لفرق  عرو�ض  و  �لقدمية  �الثرية  �ملقتنيات  من  لعدد  ومعرو�سات 
�ل�سعبية �المار�تية ، و�أغاين �سعبية قدمتها فرقة دبا �حلربية  ومعزوفات 
�الك���الت و�حللويات  ل��ع��رو���ض حية لطبخ  ب��االإ���س��اف��ة   ، �ل��رب��اب��ة   �آل���ة  على 
�ل�سعبية �المار�تية بالطرق �لتقليدية �لقدمية ، باالإ�سافة لعر�ض لبع�ض 
 ، بها �هايل منطقة مليحة قدميا  ��ستهر  �لتي  �لقدمية  �لتقليدية  �حلرف 
ملعامل  تاريخية  ي�سم �سور  ز�ي��د، ومعر�ض  عام  مع  تز�مناً  ومعر�ض خا�ض 

�الأمار�ت �لقدمية .
وتاريخية  تر�ثية  م�سابقات  على   للقرية  �الأول  �ليوم  فعاليات  و��ستملت  

وثقافية للجمهور وم�سابقة �أجمل زي تر�ثي للبنات ، و�لعاب �سعبية تقليدية 
ومر�سم حر لالأطفال . 

و�كد م�سبح �سيف عو�ض �لكتبي �ن فعاليات �لقرية �لر�ثية  مبلحية تعرب 
عن على �لهوية �لوطنية وت�ساهم يف نقل �لر�ث وثقافته ب�سكل ح�ساري ، 
وتطلع �الجيال �جلديدة على تر�ث وتاريخ �الجد�د ، كما يف �طالع �ل�سياح 
�لعرب و�الجانب على تاريخ وتر�ث دولة �المار�ت ، كون �ن منطقة مليحة 
تعترب منطقة �سياحية وت�سهد حركة �سياحية ن�سطة ، على مد�ر �يام �ال�سبوع 
. م�سري� �ىل �ن فعاليات �لقرية �لر�ثية  تتميز هذ� �لعام بفعاليات متعددة 
ومناخ منا�سب جلميع �لزو�ر ، ت�سفي �أجو�ء �ل�سعادة و�ل�سرور ، وتعك�ض قيمة 
�ملوروث �الإمار�تي �الأ�سيل ، وذلك يف ظل دعم ال حمدود من �ساحب �ل�سمو 
حاكم  �العلى  �ملجل�ض  ع�سو  �لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ 

�ل�سارقة حفظة �هلل . 
ل�ساحب  و�لتقدير  �ل�سكر  �آي���ات  �أ���س��م��ى  �لكتبي  �سيف  علي  �سلطان  ورف���ع 
�الأعلى  �ملجل�ض  ع�سو  �لقا�سمي،  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�لثقايف  �ملنطقة  مب��وروث  �هتمام  من  �سموه  يوليه  ما  على  �ل�سارقة،  حاكم 
�إىل  �ل��ر�ث��ي��ة   �لقرية  فعاليات  م��ن خ��الل  �أن��ن��ا نهدف  م��وؤك��د�  و�لتاريخي، 
�ملجاورة  و�ملناطق  ملحية  مدينة  قاطني  م��ن  ممكن  ع��دد  �أك��رب  ��ستقطاب 
�سو�ء مو�طنن �أو مقيمن وزو�ر �ملدينة من �ل�سياح �لعرب و�الجانب ، وذلك 
لنظهر لهم ما تتمتع به مدينة ملحية و �مارة �ل�سارقة و�الإمار�ت عامة من 

تر�ث �أ�سيل، وتاريخ عريق. 
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�ملقبل؟ لرم�سان  )�لرحلة(  مل�سل�سل  تر�ّسحت  • كيف 

علي  ح�سام  �لعمل  وخم��رج  فتحي  تامر  �ملنتج  ر�ّسحني   -
�لذي �أعتقد �أنه �أحد �أف�سل �ملخرجن على �ل�ساحة �لفنية 
حب  جت��ارب  يف  يقع  لرجل  قوية  �سخ�سية  د  �أج�سِّ ر�ه��ن��اً. 

ومغامر�ت غري متوقعة.
 و�لعمل من بطولة �لنجوم با�سل �خلياط، وريهام عبد 
�لغفور، ووليد فو�ز، ومي �سليم، وحنان مطاوع، ق�سة نور 

�سي�سكلي و�سيناريو وحو�ر عمور �لد�يل و�أحمد و�ئل.
رم�سان  يف  بها  ت�سارك  �أخ���رى  م�سل�سالت  ثمة  ه��ل   •

�ملقبل؟
- ال �أ�سعى �إىل �حل�سور بكرثة يف رم�سان، بل �إىل �ختيار 
�لف�سيل،  �ل�سهر  ع��ن  ب��ع��ي��د�ً  يل.  �ملنا�سب  �جل��ي��د  �ل���دور 
2( من بطولة حممد  �أ�سارك يف م�سل�سل )�الأب �لروحي 
ريا�ض، وح�سن ح�سني، و�سو�سن بدر، وتاأليف هاين 

�سرحان، و�إخر�ج تامر حمزة.
�ملمثلن  من  �لتعاون  تتمنى  من  • مع 

يف �لدر�ما؟
- مع ماجد �لكدو�ين، و�سيد رجب، 

وخالد �ل�ساوي.
ل���دور  �����س���ت���ع���د�دك  ك����ان  • ك��ي��ف 
)رم�سان  م�����س��ل�����س��ل  يف  )�مل����ع����اق( 

كرمي(؟
�إيل  بالن�سبة  �ل���دور  ه��ذ�  ُيعد   -
�لتي  �لفنية  �الأدو�ر  �أه��م  �أح��د 
ب��ه��ا وع��رف��ن��ي �جلمهور  ق��م��ت 
�أع�سق  �أكرث، لذ�  من خاللها 
ه������ذه �ل�������س���خ�������س���ي���ة. ج���اء 
تر�سيحي من �ملخرج �سامح 
�لت�سوير  قبل  �لعزيز  عبد 
بيومن، وال �أنكر �أنني كنت 
طبيب  �إىل  وجل����اأت  خ��ائ��ف��اً 
���س��دي��ق��ي ك���ي ي�����س��اع��دين يف 
جنحت  وفعاًل  �لتح�سري�ت، 
يف �أن �أحظى باإعجاب �جلمهور 
ب�سكل  �مل��ع��اق  �سخ�سية  و�أدي���ت 

منا�سب.
�أدو�رك  • ما هي معايري �ختيار 

�لفنية؟
- �لن�ض �جليد �لذي يطرح ر�سالة 
مهمة، ويلقي �ل�سوء على �لتفا�سيل 

و�ل�سخ�سيات بجو�نبها كافة، 
باالإ�سافة �إىل �لعنا�سر �الأ�سا�سية �لتي 
من  �لفني  �لعمل  يف  تو�فرها  على  �أحر�ض 
�أ�ستطيع  ك��ن��ت  �إذ�  وم����ا  ومم��ث��ل��ن،  خم����رج 

�لتعاون معهم �أم ال.
• هل لديك حر�ض على �لتنوع يف �ل�سخ�سيات 

�لتي جت�ّسدها؟

�ل�سخ�سيات،  �لتنوع و�الختالف يف  �إىل  �أ�سعى  بالتاأكيد.   -
�أمتكن من ذلك ب�سبب �الأدو�ر  �الأوق��ات ال  ولكن يف بع�ض 

ر بع�سها، �ملعرو�سة فاأكرِّ
 ولكن ما يجذبني يف هذه �حلالة كتابة �ل�سخ�سية ب�سكل 

خمتلف.
نظرك؟ وجهة  من  �لفني  �لعمل  جناح  معايري  • ما 

بقدر  �لنجوم  على  يعتمد  �لناجح  �لفني  �لعمل  يعد  مل   -
للق�سايا،  �ل�����س��ح��ي��ح��ة  و�مل��ع��اجل��ة  �ل��ن�����ض  ع��ل��ى  �ع��ت��م��اده 
م�سل�سالت  جن��اح  بدليل  �ملمثلن  �أد�ء  ق��وة  �إىل  باالإ�سافة 

عدة ت�سارك فيها وجوه جديدة.
مع  )ذ�ت(  م�سل�سل  يف  �الأوىل  �نطالقتك  كانت  كيف   •

�لنجمة نيللي كرمي؟
- تعترب �إحدى �أهم جتارب حياتي �لتي �أعتز بها،

�لفنية مع  ب��د�ي��ت��ي  لتكون  ف��ن��ان حم��ظ��وظ  �أين  و�أع��ت��ق��د   
�لنجمة �جلميلة نيللي كرمي، وهي �لتي ر�ّسحتني للدور.

�إمام يف )عفاريت  تعاونك مع )�لزعيم( عادل  • ماذ� عن 
عديل عالم(؟

�إم���ام، و�الأ�ستاذ  - ج��اء �لر�سيح م��ن خ��الل �مل��خ��رج ر�م��ي 
�إىل جانب  �أم���ث���ل  �أن  �ل��ط��ف��ول��ة  م��ن��ذ  ك���ان ح��ل��م��ي  ع�����ادل. 

)�لزعيم(،
 وكنت �أتخيله �سخ�سية �سارمة ولكني وجدته فناناً و�إن�ساناً 

جمياًل.
ي��وم ت�سوير، لكنها  �أول  ل��دي ره��ب��ة ك��ب��رية يف  ل��ذ� ك��ان��ت   

�ختفت بعدما حتدث �إيّل، وكنت �سعيد�ً بالعمل معه.
يف  م��ن��ري  حم��م��د  �ل��ف��ن��ان  م���ع  جت��رب��ت��ك  ع���ن  • �أخ���ربن���ا 

م�سل�سل )�ملغني(.
�سخ�ض  �أك���رث  وه��و  و�أخ،  �أب  �إيل  بالن�سبة  منري  حممد   -
��ستفدت منه يف �لو�سط �لفني على �مل�ستوى �الإن�ساين، وال 
)�ملغني(. كذلك  ت�سبه  �أخرى  �ساأخو�ض جتربة  �أنني  �أظن 
منري �سخ�ض يف قمة �لطيبة لدرجة ال تتنا�سب مع حجم 

جنوميته، 
و�أعتقد �أن ذلك �سبب مبا�سر يف حب �لنا�ض له الأنه يتمتع 

بكم الفت من �لتو��سع وهو جنم �الأجيال. 
باخت�سار، )�لكينغ( حالة من �ل�سعب �أن تتكّرر يف �لو�سط 

�لفني، ولكن �لعمل لالأ�سف مل يخرج بال�سكل �ملنا�سب.
؟ تبو�سني(  )بال�ض  فيلم  يف  م�ساركتك  عن  • حدثنا 

- �سعيد باإطالق �لعمل، 
�سنو�ت  ث��الث  منذ  ت�سويره  م��ن  �نتهيت  �أن��ن��ي  خ�سو�ساً 
ت��ق��ري��ب��اً، وه���و ف��ي��ل��م خم��ت��ل��ف ع��ن �الأف�����الم �ل��ت��ي قدمتها 

�سابقاً.
 تدور �أحد�ثه د�خل كو�لي�ض ت�سوير فيلم جديد، �إذ يو�جه 
و�ملنتج  �لبطلة  م��ع  �لتعامل  يف  �سعوبات  �ل�����س��اب  �مل��خ��رج 
فر�ض  طرف  كل  وحماولة  �لثالثة،  �أفكار  تعار�ض  نتيجة 

روؤيته �خلا�سة.
يتابع: )عر�ض �لفيلم يف مهرجان دبي �ل�سينمائي �لدويل 
�أن ي��ن��ال �إعجاب  ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ل��ي��اٍل ع��رب��ي��ة، و�أمت���ن���ى 

�جلمهور الأنه جتربة فنية خمتلفة(.

)ذات( اإحدى اأهم جتارب حياتي التي اأعتز بها

حممد مهران: اأ�ضعى اإىل التنوع والختالف يف ال�ضخ�ضيات

�ضريين عبد النور �ضامدة
�لنور  �للبنانية �سريين عبد  عرب ح�سابها على )�إن�ستغر�م( ن�سرت �لفنانة 
�سورة لها يف �ل�سهر �الأخري من حملها، وعّلقت عليها: )وما زلت �سامدة 

و�بني �سكلو مرتاح على و�سعه(.
�أن �سريين عبد �لنور �ختارت البنها ��سم كري�ستيانو، وكانت ن�سرت  يذكر 
وعاء  ع��ن  ع��ب��ارة  ت��ذك��ار�ت  بينها  م��ن  ال�ستقباله،  حت�سري�تها  م��ن  ���س��ور�ً 

زجاجي �سغري يت�سّمن حلوى.

النجم حممد مهران ممثل طموح برع يف جت�صيد الأدوار املركبة واملتنوعة برفقة كبار النجوم. تخرج يف 
املعهد العايل للفنون امل�صرحية ق�صم متثيل واإخراج عام 2011، و�صارك يف العام التايل يف العر�س امل�صرحي 
امل�صل�صل  بطولة  يف  �صارك  كذلك  الت�صجيعية.  الدولة  جائزة  عنه  نال  الذي  جديد(،  د�صتور  )حنكتب 
التلفزيوين )ذات( الذي اأخرجه كل من كاملة اأبو ذكري وخريي ب�صارة، وحاز مهران اأول بطولة �صينمائية 
له عام 2013 من خالل فيلم )اأ�صرار عائلية( الذي اأثار حينها جدًل كبريًا جلراأة مو�صوعه والدور الذي 

ج�صده املمثل امل�صري. عن خطواته الفنية وجديده كان معه هذا احلوار.

ترّبعت على عر�س اجلمال اللبناين بعد نيلها لقب الو�صيفة الوىل مللكة اجلمال عام 2005، وبعد �صنوات عّدة ا�صتطاعت اأن تدمج بني ثقافتها 
وجمالها لت�صنع من نف�صها مقّدمة لأهم الربامج العاملية بن�صختها العربية، انها الإعالمية املتاألقة ومقدمة الربامج اأنابيال هالل.

اّلذين ين�صجمون مع كالمها باإعجاب كبري، تتمع  امل�صاهدين  امل�صرح ت�صفي عليه ح�صورا خا�صا ومتّيزا. ينتظر ظهورها ماليني  حني تطّل على 
باجلراأة وقد اكت�صبتها من تقدمي اأ�صخم الربامج على الهواء مبا�صرة، وي�صهد الكثريون على متّكنها من عملها. علما انها وبح�صب قولها، دخلت 

عامل التقدمي من باب ال�صدفة.

اأحاول قدر الإمكان البتعاد عن الأ�صخا�س ال�صلبيني

اأنابيال هالل: دخلت عامل التقدمي من باب ال�ضدفة

�نتقال ملكات �جلمال �ىل عامل  ينتقدون  �الأ�سخا�ض  • �لعديد من 
�لتقدمي، كيف تثبتن نف�سك �ليوم، يف رد على هوؤالء؟

قررت  كّلما  وكنت  �لتقدمي،  ع��امل  �إىل  �ل�سدفة  ب��اب  م��ن  دخلت   -
�البتعاد عن �لتقدمي، ُتقّدم يل فر�ض �أكرب.

 ك��م��ا ه��ن��اك ف���رق ب��ن �ل��ن��ق��د وب���ن �حل��ق��د، فالنقد ه��و �ّلذي 
ت�ساهم  تاريخ  و�أ�سحاب  يحّبونني  �أ�سخا�ض  قبل  من  يتقّدم 

مالحظاتهم يف تطويري وبالتايل �إثبات نف�سي.
�الب��ت��ع��اد عن  �الإم��ك��ان  ق��در  �أح���اول  �إيجابية،  ف��اأن��ا �سخ�سية   

�الأ�سخا�ض �ل�سلبين.

�الجتماعي،  �ل��ت��و����س��ل  م���و�ق���ع  ع���رب  �الأوىل  �أن����ت  ه���ل   •
يتابعونك،  �سخ�ض  1.8 مليون  و�أّن هناك حو�يل  خ�سو�سا 

و�الأوىل بن مقدمات �لرب�مج؟
لبنان،  على �سعيد  �الأوىل  �أنني  "�الن�ستغر�م" �أعتقد  - عرب 
فاالأرقام هي �لتي تتكّلم، �ذ لدّي حو�يل 1.8 مليون متابع، 
بن  �الأوىل  ك��ن��ت  �إذ�  م���ا  �ل���ق���ول  مي��ك��ن��ن��ي  ال  �حل��ق��ي��ق��ة  ويف 
�ملقدمات الن جناحي هو من جناح �لربنامج و�مل�ساهدون هم 

من ي�سّنفون �ملقّدم.
جند  �أن  �لنادر  من  �أّنه  حّتى  �الإع��الم،  عن  �أوالدك  تبعدين  • ملاذ� 

�سور� جتمعك بهم على مو�قع �لتو��سل �الجتماعي؟
- �أنا ال �أود �أن �أجربهم على دخول جمال قد ال يرغبون بالدخول �إليه 

عندما يكربون، فاأنا �أحب �أن �أتركهم يت�سرفون على ر�حتهم.

• �إذ� تلّقيت عر�سا �سخما من قبل �سا�سة �ل� LBCI، هل تغادرين 
�ل� MTV؟

"MTV"، ويف حال  �ل�  �أنا �سعيدة جد� بكل ما قدمته يل �سا�سة   -
�ساألتني م��ا ه��و �أج��م��ل ب��رن��ام��ج ق��ّدم��ت��ه، ���س��اأق��ول ل��ك ب��رن��ام��ج "ديو 

�مل�ساهري".

�أّنك  تعتقدين  وهل  ب���اأوالدك،  يهتم  من  �لت�سوير،  وقت  خالل   •
رة بحقهم؟ مق�سّ

نعمة  ف���االأوالد هم  رة،  تبقى مق�سّ �أوالده���ا  �الأم مهما فعلت جت��اه   -
�إلهية. و�أمتنى �أن �أحافظ على هذه �لنعمة لكي نرّبي جيال �ساحلا، 

فهذه م�سوؤولية كبرية.

�أنهي و�جباتي خ��الل ف��رة تو�جدهم يف  �أن   و�أح���اول ق��در �الإم��ك��ان 
عائلية كبرية،  لبنان م�ساعد�ت  �أّن يف  نن�سى  �أن  �ملدر�سة. وال ميكننا 

فد�ئما �أجد عائلتي �إىل جانبي يف مثل هذه �للحظات.

�لتمثيل؟ عامل  تخو�سي  �أن  �ملمكن  من  • هل 
�أتلقى  �أنني  من  �لرغم  على  �لتمثيل  يف  �أرغ��ب  ال  �حل��ايل  �لوقت  يف 

�لعديد من �لعرو�سات.

�ملقبلة... �عمالك  عن  �أكرث  • �أخربينا 
�أ�سّور  عينه  �ل��وق��ت  ويف  بالتجميل،  خا�سة  حلقات  حاليا  �أ���س��ّور   -

لتلفزيون �أبو ظبي حلقات متعلقة باجلمال �أي�سا.

على  ندمت  وهل  �سعب  نادر  �لدكتور  زوجك  على  تعرفت  كيف   •
�لزو�ج ب�سن �سغرية؟

�أُعجب نادر ب�سخ�سيتي، وتعّرفنا على  خالل تقدميي �أحد �لرب�مج، 
لطاملا  نادمة النني  ل�ست  وكال،  �ل�سحفية.  �ملوؤمتر�ت  �أحد  بع�ض يف 

�أردت تاأ�سي�ض عائلة يف وقت مبكر من حياتي.
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ابتكار اأحدث لقاح م�ضاد 
В للتهاب الكبد

�أعلن علماء من �ملركز �الأملاين لدر��سات �لعدوى )DZIF( �بتكارهم للقاح 
م�ساد اللتهاب �لكبد В، و�أكدو� قدرته على �لق�ساء نهائيا على �لفريو�ض 

و�آثاره يف �جل�سم.
من  �لتام  لل�سفاء  حقيقية  فر�سة  �ملر�سى  مينح  �للقاح  �إن  �لعلماء  وق��ال 
�ملر�ض، �إذ يجمع مكونن خمتلفن، يعمالن على حتفيز �خلاليا �للمفاوية 
�إ�سافة  �أن �للقاح،  ملكافحة �لفريو�ض. وقد بينت نتائج �الختبار�ت �الأولية 
�لكبد  خ��الي��ا  على  يق�سي  �لكبد،  �لتهاب  ف��ريو���ض  م��ن  �ل���دم  تطهري  �إىل 
�مل�سابة �أي�سا. يذكر �أن �للقاحات �مل�ستخدمة حاليا �سد هذ� �ملر�ض متنع 
وعند  نف�سه.  �مل��ر���ض  تعالج  ال  ولكنها  ل��ه،  �مل�سبب  �لفريو�ض  تكاثر  فقط 
ب�سكل  �الأم��ر مرتبط  للتكاثر. وهذ�  �لفريو�ض  يعود  �للقاح  �نتهاء مفعول 
�لكبد.  خاليا  ن��و�ة  يف  حيا  يبقى  �ل��ذي  �لفريو�سي  �لنووي  �حلم�ض  دورة 
لذلك حتى وجود عدد قليل من هذ� �لفريو�ض ميكن �أن يوؤدي �إىل �لتهاب 

مزمن، وبالتايل �إىل تليف �أو �سرطان �لكبد.

جتربة التعديل الوراثي 
الب�ضري للمرة الأوىل يف اأوروبا

من �ملقرر ��ستخد�م �لتعديل �لور�ثي لعالج �ملر�سى للمرة �الأوىل يف �أوروبا 
لعالج  للجدل  �مل��ث��رية  �لتقنية  ��ستخد�م  يف  �لباحثون  وي��اأم��ل  �ل��ع��ام،  ه��ذ� 
"�لثال�سيميا" �لور�ثي،  مر�ض  وي���وؤدي  �مل��دم��ر.  �ل��ور�ث��ي  �ل��دم  ��سطر�ب 
�ملعروف با�سم فقر �لدم �ملنت�سر يف منطقة حو�ض �لبحر �الأبي�ض �ملتو�سط، 
�إىل ف�سل �لقلب و�سعف �لعظام و�ملوت يف نهاية �ملطاف، �إذ� مل يعالج. وهو 

ناجت عن خلل جيني مينع �جل�سم من �إنتاج �لهيموغلوبن.
وياأمل �لباحثون يف �سركة "Crispr Therapeutics" �ل�سوي�سرية 
د�ئم.  ب�سكل  تعديل �خللل �جليني  م��ن خ��الل  �ال���س��ط��ر�ب  ه��ذ�  ع��الج  يف 
و�ستكون �لتجربة، �لتي �ستبد�أ يف وقت ما عام 2018، �الأوىل من نوعها 
�جلذعية  �خلاليا  بع�ض  ب��اإز�ل��ة  �لبد�ية  يف  �لباحثون  و�سيقوم  �أوروب���ا.  يف 
للمر�سى، وهي �خلاليا �الأ�سا�سية �ملوجودة يف نخاع �لعظام وكذلك بع�ض 
�ملناطق �الأخرى من �جل�سم. ثم يتم حقن هذه �خلاليا مع �لربوتن �لذي 

يهدف �إىل تعديل �خللل �جليني يف �حلم�ض �لنووي.
وبعد ذلك، �سُتدخل �خلاليا �جلذعية �إىل �جل�سم مرة �أخرى، على �أمل �أن 
�إنتاج ما يكفي من �لهيموغلوبن. ومل يك�سف  تتكاثر ومتكن �جل�سم من 

�لباحثون بعد عن مكان �إجر�ء �لتجربة.
"و�عدة  باأنها  وو�سفوها  �مل��ط��ورة  بالتقنية  �لربيطانيون  �خل��رب�ء  و�أ���س��اد 
ي�سعرون  �لنقاد  ولكن  للغاية.  وفعالة  �آمنة  �أنها  على  ي�سرون  كما  جد�"، 
بالقلق �إز�ء هذه �الأنو�ع من �لتدخالت �لتي ميكن �أن متهد �لطريق لتغيري 

�ل�سل�سلة �لور�ثية لدى �الأطفال.
�أن  �إج��ر�ء در��سات مماثلة يف �ل�سن، على �لرغم من  �إىل  �الإ�سارة  وجتدر 

نظامها �أقل �سر�مة مما هو عليه �حلال يف �أوروبا.

؟ الأزهر  جامعة  تاأ�ص�صت  • متى 
- يف �لقاهرة عام 970م

؟  الهند  يف  املقد�س  النهر  ا�صم  • ما 
-نهر �لغاجن

؟ الألب  جبال  يف  قمة  اأعلى  • ما 
- مون بالن

؟ الهنغاريني  يتكلمها  التي  اللغة  • ماهي 
- �ملجرية 

؟ تريانيا  عا�صمتها  التي  البلدة  • ماهي 
 �ألبانيا 

؟ وليلة  ليلة  األف  ق�ص�س  ت�صم  ق�صة  • كم 
- 264 ق�سة 

�لذهب. مباء  تكتب  كانت  و  �جلاهلي  �ل�سعر  يف  �لقدمية  �لق�سائد  �أو  �ملعلقات  هي  • �ملذهبات 
�لرنان. �الأ�سفر  ��سم  �لذهب  على  يطلقون  كانو�  قدمياً  • �لعرب 
. ذهب  �إىل  �لر�ب  يحول  باأنه  �لقدمي  �لتاريخ  يف  ��ستهر  • قارن 

. بالقري�ط  �ملا�ض  و  باجلر�م  يوزن  • �لذهب 
�لذهب. تر�ب  هو  �لترب  �أن  و  �لزبرجد  هو  ثان  �أ�سم  له  • �لزمرد 

�لو�حدة. �لثانية  يف  مرة   )32( حو�يل  جناحها  تهز  • �لذبابة 
وحدها. لها  �ملتو�فر  �ملاء  لي�سبح  لها  �ملجاورة  �لنباتات  به  تقتل  �سماً  تفرز  �لنباتات  • بع�ض 

مر. كيلو  ن�سف  بعد  على  �الإن�سان  ر�ئحة  ي�سم  • �لفيل 
�ملر�ض. ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ال  • �لن�سور 

. �لذبابة  �لع�سفور  هو  �لعامل  يف  ع�سفور  • �أ�سغر 
ثانية.  30 بلغ  �لعامل  يف  م�سرحية  وقت  • �أق�سر 

الفالح الفقري
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ال�صبانخ.. وال�صكري
 readers أو�سح موقع�
�الأمريكي،   digest
�أثبتت  �ل���در�����س���ات  �أن 
من  �ل���������س����ب����ان����خ  �أن 
�لورقية  �خل�����س��ر�و�ت 
�ل����ت����ي ل���ه���ا ك���ث���ري من 
�لوقاية  يف  �ل���ف���و�ئ���د 
�ل�سكري،  م��ر���ض  م��ن 

�أن��ه��ا تقلل م��ن خطر �الإ�سابة  �ل��ت��ي ثبت  وت��ع��د و�ح���دة م��ن �خل�����س��ر�و�ت 
مبر�ض �ل�سكري وت�ساعد على خف�ض م�ستوى �ل�سكر يف �لدم.

�أكرث من وجبة و�حدة  ي�ستهلكون  �لذين  �الأ�سخا�ض  �أن  �لدر��سات  و�أك��دت 
من �ل�سبانخ يوميا، وغريها من �خل�سر�و�ت �لورقية، ت�ساعد على خف�ض 
�لذين  باالأ�سخا�ض  مقارنة   ،14% بن�سبة  �ل�سكر  مبر�ض  �الإ�سابة  خطر 

تناولو� �أقل من ن�سف طبق يف �ليوم.
كاملاغن�سيوم  �مل���ع���ادن  م���ن  " و�ل��ع��دي��د   k " ب��ف��ي��ت��ام��ن  غ��ن��ي��ة  و�ل�����س��ب��ان��خ 
و�ل���ف���والت و�ل��ف��و���س��ف��ور و�ل��ب��وت��ا���س��ي��وم و�ل���زن���ك، ك��م��ا �أن��ه��ا م�����س��در جيد 
للربوتن وزياك�سانثن �ملو�د �لكيميائية �لنباتية، وجمموعة من مركبات 
�لفالفونويد، وعلى �لرغم من �أن �ل�سبانخ م�سدر غني بالكال�سيوم، �إال �أن 
�حتو�ءها على حم�ض �الأك�ساليك مينع �مت�سا�ض �جل�سم للكال�سيوم، ولكن 
من �ملمكن �أن تغلي �ل�سبانخ ملدة دقيقة و�حدة للحد من مادة �الأك�ساليك 

و��ستفادة �جل�سم بالكال�سيوم.

500 ج��ر�م و1 كجم يف  �ل��وزن هو بن  �ملعدل �الآم��ن الإنقا�ض 
�الأ�سبوع، لكن بع�ض �الأ�سخا�ض يفقدون �أكرث من ذلك يف بد�ية 

رحلة �لتخ�سي�ض، نتيجة �لتغري �لكبري يف �لنظام �لغذ�ئي.
ويف حالة فقد�ن 5 كجم يف �أ�سبوع و�حد فلن يكون �لوزن �ملفقود 
من دهون �جل�سم فقط، و�إمنا من �ملاء و�ل�سو�ئل، وهو �أمر غري 

�سحي.
�إنقا�ض �لوزن مبعدل �أكرث من كجم يف �الأ�سبوع ينبغي �أن يكون 

حتت �إ�سر�ف طبي، الأن مثل هذ� �ملعّدل ال ينا�سب �جلميع.
وزنك  �إنقا�ض  وت�ستهدف  �سريع،  تخ�سي�ض  �إىل  ت�سعى  كنت  و�إذ� 
مب��ع��دل �أك���رث م��ن كغم يف �الأ���س��ب��وع ينبغي �أن ي��ك��ون ذل��ك حتت 

�إ�سر�ف طبي، الأن مثل هذ� �ملعّدل ال ينا�سب �جلميع.
وب�سكل عام لتفقد كجم من وزنك �تبع �الإجر�ء�ت �لتالية:

- �تبع نظاماً غذ�ئياً منخف�ض �ل�سعر�ت �حلر�رية.
- �بتعد متاماً عن �الأكالت �ل�سريعة و�ملخبوز�ت �جلاهزة.

- تناول �لربوتن �خلايل من �لدهون.
- حتّرك كثري�ً، ومار�ض �لتمارين �لريا�سية ورفع �الأوز�ن.

20 جر�ماً يف  - ر�قب كمية �لكربوهيدر�ت بحيث ال تزيد عن 
�لوجبة �لرئي�سية.

�لغازية  �مل�سروبات  مثل  و�ل�سكريات،  �النتفاخ  م�سببات  جتّنب   -
و�الآي�ض كرمي، و�ملعلبات.

هل ميكن اإنقا�س 5 كيلوجرامات
 من الوزن يف اأ�ضبوع؟

�صياح يقفون للتقاط ال�صور  اأمام برج اإيفل يف �صاحة تروكاديرو يف باري�س. )ا ف ب(

كان هناك فالحا فقري� يق�سي يومه يعمل وم�ساءه يحلم مل يكن ميلك يف هذه �لدنيا غري د�ره �ل�سغرية 
ودجاجة تبي�ض جمع بي�سها يف �سلة �سغرية وو�سعها يف فر��سه حتى الي�سل �ليها �لفار .

ويف �حد �اليام وبعد �أن تناول ع�ساءه جل�ض على فر��سه ينظر للدجاجة �لتي تتحرك �مامه يف �لغرفة فقال: 
21 كتكوتا  21 �ساجعلها ترقد عليه فيفق�ض �لبي�ض  لقد جمعت لها �الن ع�سر بي�سات وعندما ي�سبحن 
�تركها لتكرب ثم ت�سع بي�سا كثري� �تاجر يف ن�سفه و�جعلها ترقد على ن�سفه �الخر فيفق�ض كتاكيت �كرث 
فتكرب ويزيد �لدجاج وي�سبح عندي �لكثري و�بيع منها و��سري عنزة وخروفا يتو�لد�.. ورمبا ��سريت بعد 
ذلك بقرة �سغرية لتلد يل ثور� ويكون �لدجاج قد ��سبح ع�سر�ت وع�سر�ت ويكون هناك عدة خر�ف وعنز�ت 
وقتها �ذهب �ىل �لو�يل و�خطب �بنته لت�سبح زوجة يل ثم تلد يل ولد� ي�سبح هو ذر�عي �المين �ربيه كما 
��ساء و�تعارك معه الجعله رجال وعندما تتدخل يف ذلك زوجتي ��سرخ عليها و��سربها و�رف�سها هكذ� بقدمي 
و�قول لها �ذهبي يا �بنة �لتي�ض، ثم رف�ض برجله رف�سة قوية �طاح بها �سلة �لبي�ض من �لفر��ض فانك�سر كل 
�لبي�ض وذهبت كل �حالمه، وهذه �ول كارثة، �ما �لكارثة �الخرى فان �لو�يل كان مير بجو�ر بيت �لفالح 
و�سمع حلمه كله فدخل على �لفالح كالثور �لهائج و�م�سك به و�سربه �سربا مربحا ثم قال له: هذ� النك 

رف�ست �بنتي بقدمك والنك �سبهتني بالتي�ض وثالثا النك جتر�أت وتزوجت من �بنتي لعنك �هلل.


