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عالمات على زيادة الكربوهيدرات يف طعامك
تتكون الكربوهيدرات من ال�شكر والن�شويات والألياف، ويعترب اخلبز 
الأبي�ض والأرز الأبي�ض اأكرث اأنواعها انت�شاراً، وتوجد الكربوهيدرات 
اأي�شا ًيف البقول واحلبوب وحتتوي اخل�شروات على ن�شبة اأقل منها. 
ال��ك��رب��وه��ي��درات، فهي  اإىل  وال��دم��اغ  وحت��ت��اج جميع وظ��ائ��ف اجل�شم 
م�شدر الطاقة، لكن الإفراط يف اأكلها ي�شبب البدانة، ويزيد احتمال 
تطّور ال�شكري. اإذا لحظت هذه العالمات عليك اإعادة النظر يف كمية 

الكربوهيدرات التي تاأكلها:
تناول  والرغبة يف احل�شول على قيلولة عقب  امل��ربر،  التعب غري   *

الطعام.
* الإح�شا�ض الدائم واملتكّرر بالعط�ض.

* ال�شداع عقب تناول الطعام.
* �شوء اله�شم.

* تقّلب املزاج وخا�شة الإح�شا�ض بالراحة بعد تناول الكعك اأو الآي�ض 
كرمي، ثم الإح�شا�ض بالغ�شب اأو بال�شيق بعد ذلك ب�شاعة. كما يعترب 

الكتئاب غري املربر من عالمات اأكل الكثري من الن�شويات.
* ا�شتهاء اأكل ال�شكريات ب�شكل متكّرر، لأن كرثة الكربوهيدرات ترفع 
خلف�شه،  اأن�شولني  اجل�شم  فيفرز  ك��ث��رياً،  بالدم  اجللوكوز  م�شتوى 

فتتجدد الرغبة يف تناول ال�شكر.
* ظهور حب ال�شباب، اأو زيادته غري املربرة.

اأطباء يحذرون.. ال ت�شتهينوا بال�شخري
يعاين كثري من النا�ض من ال�شخري، وهو بنظر البع�ض ل يعدو كونه 
الأمر  اأن  اأملانيا ح��ذروا، موؤخرا، من  اأطباء من  حالة مزعجة، ولكن 

اأكرث من ذلك.
وح�����ذرت اجل��م��ع��ي��ة الأمل���ان���ي���ة ل��ط��ب واأب���ح���اث ال���ن���وم م���ن ال�شتهانة 
قد  واإمن��ا  فح�شب،  مزعجة  ظاهرة  جمرد  لي�ض  باعتباره  بال�شخري، 

تنذر مب�شاكل �شحية خطرية اأي�شا.
يكون  عندما  اخلطر  ناقو�ض  ي��دق  ال�شخري  اأن  اجلمعية  واأو���ش��ح��ت 
م�شحوبا بانقطاع النف�ض اأثناء النوم، بح�شب ما ذكرت وكالة الأنباء 

الأملانية.
النوم،  اأثناء  النف�ض  بانقطاع  امل�شحوب  ال�شخري،  اإن  وقالت اجلمعية 
التوقف  اأو  الدماغية  ال�شكتة  اأو  القلب  با�شطرابات  بالإ�شابة  ينذر 

املفاجئ للقلب.
املعاناة من  اإىل  ت���وؤدي  ع��دة  ع��وام��ل  هناك  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت اجلمعية 
ال�شخري، مثل البدانة وتعاطي امل�شروبات الكحولية، وانقطاع الطمث 
لدى الن�شاء، بالإ�شافة اإىل ت�شخم اللوزتني وارتخاء ع�شالت احلنك 

والأورام ال�شغرية.
ال�شرعة  وج��ه  على  الطبيب  ا�شت�شارة  ���ش��رورة  اإىل  اجلمعية  ودع��ت 
للخ�شوع للعالج يف الوقت املنا�شب، م�شرية اإىل اأن العالج يتمثل يف 

ارتداء قناع تنف�ض اأثناء النوم.

ال�شعال ال�شديد.. متى يتوجب ا�شت�شارة الطبيب؟
ال�شديد  ال�شعال  اإن  ال�شحية،  للتوعية  الأمل��اين  املركز الحت��ادي  قال 
له اأ�شباب عدة تتمثل يف نزلة الربد وال�شعال الديكي والتهاب ال�شعب 
والن�شداد  احلنجرة  والتهاب  ال��رئ��وي  والل��ت��ه��اب  وال��رب��و  الهوائية 

الرئوي املزمن واأورام الرئة ك�شرطان الرئة.
و�شّدد املركز الأملاين على �شرورة ا�شت�شارة الطبيب يف حال ا�شتمرار 
م�شحوبا  ك��ان  اإذا  خا�شة  اأ�شبوعني،  عن  تزيد  مل��دة  ال�شديد  ال�شعال 
باأعرا�ض اأخرى، مثل احلمى والرجفة وخفقان القلب، و�شيق التنف�ض 
والتعرق ال�شديد واآلم الع�شالت والأطراف والتعب ال�شديد، وذلك 
لتحديد ال�شبب احلقيقي الكامن وراء ال�شعال، واخل�شوع للعالج على 

وجه ال�شرعة، ح�شبما نقلت وكالة الأنباء الأملانية.
ويعد ال�شعال اأحد الأعرا�ض ال�شائعة التي ميكن اأن يكون ناجما عن 

العديد من الأ�شباب.
ال�شعال م�شكلة خطرية، ويختفي من  يعترب  الأحيان، ل  ويف معظم 
اأخرى،  باأعرا�ض  م�شحوبا  اأو  �شديدا  ك��ان  اإذا  اأن��ه  اإل  نف�شها،  تلقاء 
للعالج  الت�شخي�ض، واخل�شوع  الطبيب لإج��راء  زي��ارة  الأف�شل  فمن 

املنا�شب.
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كيف يوؤثر ا�شتعمال ناقل ال�شرعة اخلطاأ على �شيارتك؟
الأمر  خطاأ،  بطريقة  ال�شرعة  ناقل  با�شتعمال  ال�شيارة  قائد  يقوم  اأحيانا 
الذي ينتج عنه �شوت احتكاك اأجزاء معدنية، لكن ما مدى خطورة ذلك 

على املركبة؟
اأن  الفني،  للفح�ض  الأملانية  الهيئة  اأو�شحت  ال�شوؤال،  ه��ذا  عن  لالإجابة 
النقل حلركة "تع�شيق" خطاأ ل يقت�شر �شرره على ناقل احلركة فح�شب، 

بل قد ي�شر باملحرك اأي�شا.
واعتمادا على �شدة اخللل، تتعر�ض اأجزاء الرتو�ض للتحميل ال�شديد، وقد 
يوؤدي تكرار هذه العملية اإىل تاآكل مبكر حللقات املزامنة اأو عنا�شر الإحكام 

اأو حتى حممل الإبرة.
على  ج��دا،  "تع�شيق" منخف�شة  حركة  اإىل  بالنقل  ال�شيارة  قائد  قام  واإذا 
�شبيل املثال عند النتقال بطريق اخلطاأ من التع�شيقة الرابعة اإىل الأوىل، 
فاإن املحرك �شوف ينقل �شرعة الدوران العالية من التع�شيقة العالية اإىل 

التع�شيقة الأقل، وهو ما يعمل على كبح ال�شيارة بقوة.
ويعني هذا و�شول عدد اللفات اإىل اأق�شى حد ممكن، وهو ما ل ي�شر بناقل 
احلركة فح�شب، بل باملحرك اأي�شا، وذلك لأن عدد اللفات العايل جدا يوؤدي 

اإىل حترك املكاب�ض ب�شرعة اأكرب ل تتوافق مع فتح واإغالق ال�شمامات.
وعند ا�شطدام املكاب�ض بقوة مع ال�شمامات فيمكنها ثني املكب�ض اأو ك�شره، 

ف�شال عن انثناء ذراع التو�شيل كنتيجة �شائعة يف مثل هذه احلالت.
ول تقت�شر اأ�شرار "التع�شيق" اخلطاأ على ناقل احلركة اليدوي فح�شب، 
ال�شيارات  ق��ائ��دي  فبع�ض  اأي�����ش��ا،  الأوتوماتيكي  احل��رك��ة  ناقل  ت�شمل  ب��ل 
املزودة بناقل حركة اأوتوماتيكي يقومون بالنقل من الو�شع D اإىل الو�شع 

عند املناورة حتى يتمكنوا من الرجوع للخلف ب�شرعة. كبرية  ب�شرعة   R

زيت بذور امل�شم�ش 
يزيل املكياج 

قالت بوابة اجلمال "هاوت.دي" الأملانية 
اإن زيت بذور امل�شم�ض يعد مبثابة اإك�شري 
على  يعمل  اإن���ه  حيث  للب�شرة؛  اجل��م��ال 
ليمنحها  وت��رط��ي��ب��ه��ا  ال��ب�����ش��رة  تنظيف 

مظهراً نقياً ي�شع ن�شارة وحيوية.
ب����ذور  زي������ت  اأن  ال����ب����واب����ة  واأو�����ش����ح����ت 
الأولييك،  على حم�ض  يحتوي  امل�شم�ض 
الب�شرة  ت���رط���ي���ب  ع���ل���ى  ي��ع��م��ل  ال������ذي 
وحم�ض  ال�شيخوخة،  اأع��را���ض  وي��ح��ارب 
تنظيف  على  يعمل  ال���ذي  ال�شتياريك، 
ال��ب�����ش��رة م���ن ح���ب ال�����ش��ب��اب وال����روؤو�����ض 
ال�������ش���وداء، وح��م�����ض ال��ب��امل��ي��ت��ي��ك، الذي 

يحمي الب�شرة من املوؤثرات اخلارجية.
كما يعد زيت بذور امل�شم�ض غنياً بفيتامني 
بتاأثري م�شاد لالأك�شدة  يتمتع  الذي   ،E
ال��ب�����ش��رة مم��ا ي��ع��رف باجلذور  وي��ح��م��ي 
التي   ،Free Radicals احل�����رة 
بال�شيخوخة،  وت��ع��ّج��ل  اخل��الي��ا  تهاجم 
 .B وفيتامني A بالإ�شافة اإىل فيتامني
بذور  زي��ت  اأن  "هاوت.دي" اإىل  واأ���ش��ارت 
امل�شم�ض له ا�شتخدامات جمالية اأخرى، 
طبيعي  كمزيل  ا�شتخدامه  ميكن  حيث 
كزيت  اأو  ا�شتحمام  كاإ�شافة  اأو  للمكياج 

للتدليك. 

جوز الهند.. فوائد كثرية 
لل�شحة واجل�شم  �ص 23

ال�شعر ال�شميك اأ�شعف من 
الرقيق و�شريع التك�شر!

الرقيق غالبا ما  ال�شعر  اإن نوعية  ال�شعر،  تك�ّشر خيوط  قال علماء يدر�شون كيفية 
تكون اأقوى واأكرث متانة من ال�شعر الثخني.

الب�شر  �شعر  م��ن  عينات  اأخ��ذ  كاليفورنيا،  جامعة  اأجرتها  التي  ال��درا���ش��ة،  و�شملت 
والدببة واخلنازير واخليول والكابيارا والزرافات والفيلة.

انك�شرت.  اأن  اإىل  تدريجيا  بلطف  �شحبها  بجهاز،  ف��ردي��ة  خ�شال  الباحثون  ورب��ط 
ووجدوا اأن العقد الرفيعة كانت قادرة على حتمل توتر اأكرب، قبل النك�شار، مقارنة 

باخل�شل ال�شميكة.
ويرجع ذلك اإىل حقيقة اأن ت�شققات تت�شكل يف بع�ض خيوط ال�شعر 
الرقيقة اأثناء �شدها، بدل من جمرد ك�شرها، وفقا للباحث البارز 

وين يانغ.
ودر�ض فريق البحث خ�شل ال�شعر با�شتخدام املجهر بعد �شحبها، ووجدوا 
ال�شعر له بنية مماثلة، فاإن اخليوط تنك�شر بطرق  اأن معظم  اأنه على الرغم من 

خمتلفة.
والزرافات  اخل��ن��ازي��ر  مثل  ق��ط��را،  الأك���رب  ال�شعر  خ��ي��وط  ذات  ال��ث��دي��ي��ات  اأن  وت��ب��ني 
انك�شار  تكافوؤ يف  كان هناك عدم  ب�شكل طبيعي عموما. يف حني  انك�شرت  والأف��ي��ال، 

خ�شالت ال�شعر الأ�شغر قطرا، لدى الب�شر واخليول والدببة.

�سماد للنباتات:
ت�شاهم  للرتبة  مفيدة  م���واد  على  ال��ق��ه��وة  بقايا  حت��ت��وي 
احل�شرات  اأي�شا  تطرد  اأنها  كما  وتخ�شيبها،  تغذيتها  يف 

ال�شارة بالنباتات، ح�شب موقع جملة فوك�ض الأملانية.

طرد احل�سرات:
واحللزون  كالنمل  احل�����ش��رات  بع�ض  اإب��ع��اد  اأي�����ش��ا  ميكن   
فيه  �شغري  طبق  بو�شع  الأم��اك��ن  بع�ض  ع��ن  وال��ربغ��وث 

بقايا القهوة، لأن رائحة القهوة تطرد تلك احل�شرات.

ا�ستخدام بقايا القهوة يف التجميل:
ميكن ا�شتخدام بقايا القهوة يف تق�شري الب�شرة اأو ما يعرف 
ب� peeling وذلك بخلط بقايا القهوة مع قليل من زيت 
الزيتون ودلك الب�شرة بها، والنتيجة �شتكون ب�شرة ناعمة 

وكذلك التخل�ض من اخلاليا القدمية.
املنتجات  ب��ع�����ض  يف  ال��ق��ه��وة  ت�����ش��ت��خ��دم  ذل����ك  ج��ان��ب  اإىل 
بال�شيلوليت  يعرف  مم��ا  بالتخل�ض  اخلا�شة  التجميلية 
بدلك  الن�شاء  بع�ض  تقوم  لذلك  الربتقالية،  الب�شرة  اأو 
من  للتخفيف  القهوة  ببقايا  والأرداف  البطن  منطقة 
ال�شيلوليت يف تلك املناطق، وفق ما جاء يف تقرير ملوقع اإن 

دي اآر )NDR( الأملاين. 

التخل�ص من الروائح الكريهة:
وح�شب موقع جملة فوكو�ض، ميكن ا�شتخدام بقايا القهوة 
الناجتة  ال��ي��دي��ن،  يف  الكريهة  ال��روائ��ح  م��ن  التخل�ض  يف 
كالثوم  القوية  الرائحة  ذات  الأطعمة  بع�ض  عن حت�شري 
بقايا  و�شع  ميكن  ذل��ك  جانب  اإىل  وال�شمك...  والب�شل 
الطعام  رائ��ح��ة  بقايا  م��ن  للتخل�ض  ال��ث��الج��ة  يف  ال��ق��ه��وة 

داخلها.

تنظيف جماري املياه يف املطبخ
املاء  و�شب  احلو�ض  يف  القهوة  بقايا  برمي  كذلك  ين�شح 
عليها، لأنها تنظف جمرى املاء مما علق فيه وهي يف نف�ض 

الوقت رفيقة بالبيئة.
لديك  يتجمع  ول  ب��ك��رثة  ال��ق��ه��وة  ت�شتهلك  ل  كنت  واإذا 
بالبقايا  حتتفظ  اأن  ميكن  يوميا،  بقاياها  م��ن  يكفي  م��ا 
وجتمعها ل�شتخدامها عند احلاجة، لكن يجب حفظها يف 

الثالجة لأنها �شهلة التعفن.

�سحيا.. للقهوة مزايا عديدة على خالف ال�سائع
للقهوة يوم عاملي "هو الأول من اأكتوبر"  وبهذه املنا�شبة 

بع�ض  ن���������ش����ت����ع����ر�����ض 
امل����ع����ل����وم����ات ع�����ن ه����ذا 

�شعبية  الأك���رث  امل�����ش��روب 
عند  ون����ت����وق����ف  ال�����ع�����امل.  يف 

بع�ض املقولت ال�شائعة املرتبطة به؛ 
هل هي �شحيحة اأم خطاأ؟

ال����ق����ه����وة ه�����ي امل�����������ش�����روب الأك�������رث 
معدل  ل��الأمل��ان.  بالن�شبة  �شعبية 
املا�شي  ال��ع��ام  خ��الل  ال�شتهالك 

162 لرتا  ي��ع��ادل  م��ا  اإىل  و���ش��ل 
طويلة  ل��ف��رتة  ال���واح���د.  لل�شخ�ض 

كان هذا امل�شروب املن�شط يعترب �شارا 
الدرا�شات  وبعد  اليوم،  ولكن  لل�شحة. 

فوائد  للقهوة  ب���اأن  ثبت  اأج��ري��ت،  ال��ت��ي 
للقهوة  العاملي  اليوم  ويف  اأي�شا.  �شحية 

اأك��ت��وب��ر- م���ن  الأول  ي�����ش��ادف  ،ال�����ذي 
ت�شرين الأول من كل عام- ن�شتعر�ض 

بع�ض املزايا لهذا امل�شروب.

�سحية اأكرث مما هو �سائع
م���ن ف���وائ���د ال���ق���ه���وة اأن���ه���ا ميكن 
كما  ل���ل���ق���ل���ب،  ج����ي����دة  ت����ك����ون  اأن 
براك�شي�ض"  "هايل  م��وق��ع  نقل 

الإلكرتوين، ا�شتنادا اإىل درا�شة 
اأمريكيني  لباحثني  م�شرتكة 

اأن  ك���م���ا  و����ش���ن���غ���اف���وري���ني. 
اإىل  اأ�شارت  طبية  بحوثا 

تاأثري القهوة املخّف�ض 
الإ�شابة  لح��ت��م��ال 

ب�شرطان الأمعاء.
امل���ع���ه���د الأمل������اين 
العلمي  للبحث 
جم���������������ال  يف 

ن�شر  ال����ت����غ����ذي����ة 
ق���ب���ل �����ش����ن����وات يف 

الأمريكية  "املجلة 
للتغذية ال�شريرية" درا�شة علمية تفيد باأن للقهوة مفعول 
عند  الكبد،  ب�شرطان  الإ�شابة  من  الواقية  على  م�شاعدا 
املداومة على احت�شاء هذا امل�شروب. ودعمت هذه الدرا�شة 
ب��اأن للقهوة  امل��رة، تفيد  اأخ��رى حديثة من بريطانيا هذه 

قدرة على احلماية من النوع الأكرث �شيوعا من �شرطان 

الكبد.

م�سكلة يف الكمية؟
وف��ق��ا خل����رباء ال�����ش��ح��ة مي��ك��ن ح��ت��ى مل���ن ي��ع��اين من 
ارتفاع �شغط الدم ال�شتمتاع باحت�شاء القهوة ولكن 

بكميات معتدلة.
من يجب عليهم احلذر هم فقط امل�شابون مبا يعرف 
يجب  احلالة  ه��ذه  يف  القلبي".  النظم  ب�"ا�شطراب 

ا�شت�شارة الطبيب.
وعموما بالن�شبة للكميات، ينبغي النتباه اإىل اأن من 
فاإنه قد يعاين  ي�شرب كميات كبرية "لرتات" يوميا، 

من فرط احلركة وم�شاكل معوية ويف املعدة.

املنبه الأكرث �سعبية
اأو  بفوائدها  يفكرون  ل  القهوة  ي�شربون  م��ن  ولكن 
م�شارها ال�شحية واإمنا لال�شتمتاع بالطعم اأو للتزود 

بجرعة منبهة.
للقهوة مفعول من�شطا كبريا. ولكن مع  فاإن  وبالفعل 
امليزة.  تلك  امل�شروب  ه��ذا  يفقد  امل�شتهلكة  الكمية  ازدي���اد 
درج��ة معينة من  اإىل  الو�شول  الوقت ي�شبح  م��رور  وم��ع 

التنبيه بحاجة لكميات اأكرب واأكرب.
وعموما يف اأملانيا معظم ال�شكان ي�شتهلكون القهوة و4 يف 
املئة  فقط ل ي�شربون القهوة اأبدا اأو ي�شربونها نادرا، وفقا 

ل�شتطالع راأي اأجرته رابطة القهوة يف اأملانيا.

عالج لالإنفلونزا يثري 
جداًل على اإن�شتغرام

اأثار عالج لالإنفلونزا جدًل وا�شعاً 
الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على 

ب�شبب مكوناته الغريبة.
اأف�����ع�����ال  ردود  م���ع���ظ���م  وك������ان������ت 
التوا�شل  م����وق����ع  م�����ش��ت��خ��دم��ي 
على  �شلبية،  اإن�شتغرام  الجتماعي 
الع�شل  م��ن  امل��ك��ون  املخّمر  ال��ع��الج 
الثوم  م��ن  ف�����ش��اً  و12  وال��ف��واك��ه 
وب�شلة كاملة. ويف فيديو مت ن�شره 
على املوقع، �شرح اأحد امل�شتخدمني 
حيث  ال��و���ش��ف��ة،  حت�شري  ط��ري��ق��ة 
ق��ط��ع��ة من  وت��ق��ط��ي��ع  ي��ت��م تق�شري 
12 ف�شاً  اإ���ش��اف��ة  ال��زجن��ب��ي��ل، ث��م 
م���ن ال���ث���وم واأرب����ع����ة اأ����ش���اب���ع من 
قطعتني  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ق��رف��ة، 
م���ن اأغ�������ش���ان اإك��ل��ي��ل اجل���ب���ل، مع 
ع�شري الليمون والربتقال والتفاح 
من  كبريتان  وملعقتان  والب�شل، 

الع�شل وكوب من خل التفاح.
ب�شكل  املكونات  جميع  خلط  وبعد 
جيد، تو�شع يف عبوة زجاجية، ثم 
بارد وجاف  يتم تخزينها يف مكان 
و6   3 ب��ني  ت����رتاوح  مل���دة  لتتخمر 
اأ�شابيع. وعرّب العديد من املعلقني 
ع��ل��ى امل��وق��ع ع��ن ا���ش��م��ئ��زازه��م من 
ه�����ذه اخل���ل���ط���ة ال��ع��ج��ي��ب��ة، وق����ال 
بنزلة  امل����وت  يف�شل  اإن����ه  اأح���ده���م 
يعتقد  ح��ني  يف  تناولها،  على  ب��رد 
ملدة  �شيئة  �شتبقى  رائحته  اأن  اآخ��ر 

اأ�شبوع اإذا �شرب اخللطة.
وت�شاءل اآخرون كيف ميكن التنبوؤ 
بنزلت الربد قبل اأ�شابيع لتح�شري 
اخللطة؟ يف الوقت الذي اأقر بع�ض 
امل�شتخدمني بفعاليتها يف حماربة 
بح�شب  والإنفلونزا،  ال��ربد  ن��زلت 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية.

 ال تتجاهلها.. اأعرا�ش 
تدل على التهاب الطحال

الأمل���ان���ي���ة للطب  ق���ال���ت اجل��م��ع��ي��ة 
الباطني، اإن الآلم يف اجلزء العلوي 
اأو ال�شفلي من البطن جهة الي�شار، 
ت�شتلزم ا�شت�شارة الطبيب فورا، لأنها 
الطحال.  بالتهاب  بالإ�شابة  تنذر 
ومن الأعرا�ض الأخرى الدالة على 
الطحال  ت�شخم  الطحال  التهاب 
مع اإمكانية حت�ش�شه، بالإ�شافة اإىل 
�شحوب الوجه الناجم عن فقر الدم، 
وك��رثة الإ���ش��اب��ة ب��ال��ع��دوى، ونزيف 
امل��ت��ك��رر، واحل��م��ى، وال�شعور  الأن���ف 
العام بالتعب والإعياء.   واأو�شحت 
الطحال  ال���ت���ه���اب  اأن  اجل���م���ع���ي���ة 
العدوى  ع��دة مثل  ي��رج��ع لأ���ش��ب��اب 
البكتريية اأو الفريو�شية اأو اأمرا�ض 
املناعة كالروماتيزم واأمرا�ض كرات 
الدم احلمراء مثل فقر الدم املنجلي 
املتو�شط  ال��ب��ح��ر  ح��و���ض  دم  وف��ق��ر 
ورم  اأو  الكبد  تليف  اأو  )ثال�شيميا( 
ال���غ���دد ال��ل��م��ف��اوي��ة، ح�����ش��ب��م��ا نقلت 

وكالة الأنباء الأملانية.

لبقايا القهوة فوائد وا�شتخدامات 
عديدة.. تعرف على بع�شها

فوائد  اأن  غري  املن�سط.  ومفعولها  اللذيذ  ملذاقها  العامل  عرب  كرث  ع�ساق  للقهوة 
اأي�سا فوائد كثرية وميكن  القهوة  لبقايا  واإمنا  القهوة ل تقت�سر على ذلك فقط 

بع�سها.  على  فتعرف  ا�ستغرابك،  تثري  قد  جمالت  عدة  يف  ا�ستخدامها 
يف  وا�ستهالكا  �سعبية  امل�سروبات  اأكثثرث  من  واحثثدة  القهوة  تعترب 
ما  رمبثثا  لكن  ع�ساقها.  لثثدى  ومعروفة  كثرية  وفوائدها  العامل، 
وميكن  جدا  مفيدة  اأي�سا  القهوة  بقايا  اأن  هو  كثريون،  ليعرفه 

ال�ستفادة منها وا�ستخدامها يف جمالت خمتلفة منها:
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�ش�ؤون حملية

جامعة زايد ت�ستقبل طلبتها اجلدد يف الف�سل الدرا�سي الثاين 

د. اليو�شف: االإمارات وفرت الأبنائها وبناتها  منظومة تعليمية متكاملة مب�شتوى عاملي 

جتربة �سنوية ترثي معارف الطالب وتو�ّسع اآفاقهم

جامعة نيويورك اأبوظبي تطلق الن�شخة العا�شرة من الف�شل الدرا�شي املكّثف ل�شهر يناير

•• اأبوظبي و دبي –  الفجر

من  بكل  حرميها  يف  زاي���د  جامعة  اأق��ام��ت 
"الثنني  واأم�����ض  اأم�ض  اأول  ودب��ي  اأبوظبي 
ل�لطلبة  ا����ش���ت���ق���ب���ال  ح���ف���ل  والثالثاء" 
وطالبة"  طالباً   636 "وعددهم  اجل��دد 
ب��ه��ا يف مرحلة  ل��ل��درا���ش��ة  ���ش��ج��ل��وا  ال���ذي���ن 
الثاين  الدرا�شي  الف�شل  يف  البكالوريو�ض 
املقبل.. وذلك  الأحد  يبداأ  "الربيع" الذي 
مديرة  اليو�شف  بهجت  الدكتورة  بح�شور 
ج��ام��ع��ة زاي����د ب���الإن���اب���ة وال���دك���ت���ور مايكل 
والدكتورة  اجلامعة  مدير  نائب  ويل�شون 
ه��ن��د ال��ر���ش��ت��م��اين م�����ش��اع��د ن���ائ���ب مدير 
اجلامعة ل�شوؤون الطلبة وعدد من اأع�شاء 
واأولياء  وال��ت��دري�����ش��ي��ة  الإداري�����ة  الهيئتني 

اأمور الطلبة اجلدد. 
امل�شجلني  الطلبة  ع��دد  يرتفع  اأن  وُيتوقع 
ن���ظ���راً ل��ت��زاي��د اأع������داد امل��ت��ق��دم��ني اجل���دد، 
وذلك مع اكتمال اإج��راءات �شحب واإ�شافة 
النهائي  وال�شتكمال  الدرا�شية  امل�شاقات 
الأ�شبوع  نهاية  والت�شجيل  القبول  لعملية 

املقبل. 
وا����ش���ت���ه���ل احل����ف����ل ب����رن����اجم����اً ل����الإر�����ش����اد 
اأمورهم  واأولياء  اجلدد  للطلبة  الأكادميي 
افتتاحه  يف  ت��اب��ع��وا  هال"،   "يا  ب��ع��ن��وان 
اآخر  فيديو حول م�شرية اجلامعة وفيديو 
املتحركة  الهواتف  على  بتطبيق  م�شفوعاً 
اجلدد  للطلبة  مف�شلة  اإر����ش���ادات  ت�شمن 
التنظيمية  واخل���ط���وات  الإج������راءات  ح���ول 
اأي���ام  اأول  ب��ه��ا يف  ي��ق��وم��وا  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي 
احل��ي��اة اجلامعية  ل��الن��ت��ظ��ام يف  ال��درا���ش��ة 
والندماج يف جمتمع اجلامعة، وذلك من 
اجلامعة  م��راف��ق  يف  م�شورة  جولة  خ��الل 

التي توفر لهم اخلدمات الالزمة.  

مديرة  اليو�شف  بهجت  ال��دك��ت��ورة  واأل��ق��ت 
جامعة زايد بالإنابة كلمة يف احلفل قالت 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  اإن  فيها 
تعليمية  منظومة  وبناتها  لأبنائها  وف��رت 
ا�شرتاتيجية  روؤي��ة  اإىل  مرتكزة  متكاملة، 
بعيدة املدى ومدعومة مبرافق وت�شهيالت 
طالب  ك��ل  متكني  ب��ه��دف  امل�شتوى،  عاملية 
وفق  واملعرفة  العلم  حت�شيل  من  وطالبة 
�شخ�شيته  و�شقل  العاملية  امل��ع��اي��ري  اأرق���ى 
وملكاته  وم����واه����ب����ه  ق�����درات�����ه  وت���ط���وي���ر 
وف��ع��ال��ي��ة يف م�شرية  ب��ك��ف��اءة  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 

التنمية.
اإن��ن��ا ح��ني ن�شرتجع  ال��ي��و���ش��ف:  وق��ال��ت د. 
التي ع�شناها  ذكرياتنا وجتاربنا الطالبية 
احلكومة  دع��م��ت��ن��ا  ك��ي��ف  ن��ت��ذك��ر  جيلنا  يف 
اإىل  فاأوفدتنا  العلم  طلب  على  و�شجعتنا 
خ����ارج ال���دول���ة ح��ي��ث اخ��ت��ربن��ا الغ����رتاب 
ومعرفية  م��ك��ان��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  يف  وال�������ش���م���ود 
وجمتمعية مغايرة ملا ن�شاأنا عليه يف وطننا، 

اإليها  ن�شبو  ك��ن��ا  ال��ت��ي  الأه�����داف  وحققنا 
والتفوق الذي نرد به اجلميل اإىل بالدنا. 

ه��ن��ا تدخلون  ن���راك���م  وال���ي���وم  واأ����ش���اف���ت: 
مثلما  بالفر�ض  املليئة  اجلامعية  احل��ي��اة 
هي مليئة بالتحديات، ونهنئكم باختياركم 
التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ل��ت��ك��ون  زاي���د  ج��ام��ع��ة 
وهي  وامل��ع��ارف،  العلوم  منها  تنهلون  التي 
فخر  بكل  حتمل  ال��ت��ي  الوطنية  اجل��ام��ع��ة 
زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�ض،  القائد  ا�شم  واعتزاز 
بن �شلطان اآل نهيان، طّيب اهلل ثراه، والتي 
ر�شّخت نف�شها منذ اإن�شائها �شرحاً تعليمياً 
متميزاً على امل�شتوى الوطني ويف املنطقة.          
اأ�شرة طالبية  اإىل  تن�شمون  اإنكم  وتابعت: 
تفخر اجلامعة مبواهب اأفرادها وقدراتهم 
الأكادميية التي ي�شقلونها، كٌل يف جماله، 
اإبداعاً واإجن��ازاً، والتي باتت حمط اإعجاب 
واأنتم،  حولهم.  املجتمع  يف  كبري  وتقدير 
اأف�شل  تدخلون  اللحظة،  ه��ذه  من  اب��ت��داًء 
غ������ادرمت مرحلة  ف��ق��د  وق����ت يف ح��ي��ات��ك��م، 

منكم  كل  يحمل  هنا،  اإىل  وجئتم  املدر�شة 
يف يده الآن مفتاح م�شتقبله، وقد بلغ من 
ال��ن��م��و وال��ن�����ش��ج وال���ش��ت��ق��الل م���ا يجعله 
م�����ش��وؤوًل مت��ام��اً ع��ن ر���ش��م م�����ش��اره. ونحن 
واإمكاناتنا  نح�شد جهودنا  بجواركم،  دائماً 
ومتيزكم،  ت��ف��وق��ك��م  ���ش��ن��ع  يف  ل��دع��م��ك��م 
ذاَته  منكم  كلٌّ  يحقُق  حيُث  اإىل  واإر�شاِدكم 

على اأف�شِل نحٍو ممكن.  
اأن جامعِة زايد حتر�ض دائماً على  واأك��دت 
القلِب منهم  توفَر جلميِع طلبِتها، ويف  اأن 
متطورة،  تعليميًة  جتربًة  الِهَمم،  اأ�شحاِب 
توؤهُلهم للتفوِق يف التح�شيل الأكادميي كما 
تزودهم  التي  واخل��رباِت  املهاراِت  ُتك�ِشُبهم 
ال�شخ�شيِة  حياِتِهم  يف  النجاِح  مبقوماِت 
بنف�ِض  ال��ف��رديَّ  متيَزهم  ُز  وُت��َع��زِّ والعملية، 
الفريق  روَح  نفو�ِشِهم  يف  َتُبثُّ  ال��ذي  القدر 
وُت��َن��ّم��ي الع���ت���زاَز ب��ال��ه��وي��ِة ال��وط��ن��ي��ِة التي 

تلتزم بالقيِم املجتمعيِة والإن�شانية.
وح��ث��ت د. ال��ي��و���ش��ف ال��ط��ل��ب��ة اجل����دد على 
واإيجابية،  بفعاليِة  التعلُّم   على  الإق��ب��اَل 
الر�شينِة  املعرفيِة  البيئِة  من  وال�شتفادَة 
والدعِم  الأك����ادمي����ي  ال��ت��وج��ي��ِه  وخ���دم���اِت 
اجلامعة،  توفُرها  التي  املتميزِة  التعليمي 
وامل�����ش��ارك��ة يف امل����ب����ادراِت والأن�����ش��ط��ِة الال 
�شّفية التي تنطلق يف اجلامعة طوال العام 
"اغتنام هذه الفر�ض  اأن  الدرا�شي، موؤكدة 
ُر املهاراِت القياديَة لكٍل منكم وياأخذ  �شُيطوِّ
احلياِة  يف  ال���ن���ج���اِح  دروِب  اإىل  ب��اأي��دي��ك��م 

اجلامعية، وحياِة ما بعد التخرج".
األقت د. هند الر�شتماين م�شاعد نائب  ثم 
مدير اجلامعة ل�شوؤون الطلبة كلمة اأكدت 
اجلامعية  "احلياة  اأن  اجلدد  للطلبة  فيها 
ل تخلو من التحديات التي ت�شتلزم منكم 
احل�شول  على  واحل��ر���ض  واملثابرة  اجلهد 

باجلامعة  واملوظفني  الأ���ش��ات��ذة  دع��م  على 
وع��ل��ى ت�����ش��ج��ي��ع اأ����ش���رك���م وامل��ح��ي��ط��ني بكم 
التحديات بنجاح"،  كما  للتغلب على هذه 
بامل�شاركة يف  اأوقاتهم  ا�شتثمار  حثتهم على 
الأندية الطالبية وامل�شاريع التي تطرحها 
ت�شاعد  والتي  لطلبتها  والكليات  اجلامعة 
ال��ق��ي��ادي��ة لديهم  امل����ه����ارات  ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 
وتعزيز قدراتهم الذاتية، وكذلك امل�شاركة 
يف اخلدمات املحلية والتفاعل مع خمتلف 

قطاعات املجتمع.
اأحد  "اإن الإر����ش���اد الأك���ادمي���ي ه��و  وق��ال��ت 
امل���ق���وم���ات الأ���ش��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��اع��د على 
جناح الطالب ومتيزه .. لذا احر�شوا منذ 
اآخر يوم على  الأول وحتى  الدرا�شي  اليوم 
ال�شتماع اإىل ن�شائح املر�شدين الأكادمييني 
واللتزام بها حيث ي�شاعدكم هوؤلء يف كل 
اختيار  ال��درا���ش��ة ويف  م��راح��ل  م��ن  مرحلة 
اجلامعة  اأن  م��و���ش��ح��ة   .. التخ�ش�ض" 
اأي�شا مركز الإر�شاد الطالبي واإدارة  توفر 
لتقدمي  امل��راف��ق  م��ن  وغ��ريه��ا  الت�شهيالت 

الن�شح وامل�شورة للطالب عند احلاجة.
اإدارات  م�������ش���وؤول���و  ق�����دم  احل���ف���ل  وخ������الل 
اجلامعة خالل الربنامج عرو�شاً تعريفية 
عن الأدوار التي تقوم بها الأق�شام واملكاتب 
التي تقدم خدمات للطلبة، كما ا�شتعر�ض 
خمتلفة  درا�شية  �شنوات  يف  وطالبة  طالب 

جتربة كل منهما يف اجلامعة. 
اليو�شف  ال���دك���ت���ورة  ق���ام���ت  اخل���ت���ام  ويف 
والدكتورة الر�شتماين وم�شوؤولون مبختلف 
واأولياء  الطلبة اجلدد  الإدارات مب�شاحبة 
اجلامعي  احل��رم  باأنحاء  جولة  يف  اأمورهم 
والطالبات يف  الطالب  مبنى  يف  "الطالب 
مبنى الطالبات" تعرفوا خاللها، ميدانياً، 

على كل املرافق والت�شهيالت واخلدمات. 

•• اأبوظبي-الفجر

ال�شنوية  الن�شخة  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  اأطلقت 
يناير،  ل�شهر  املكّثف  ال��درا���ش��ي  الف�شل  م��ن  العا�شرة 
اأبرز الربامج التعليمية التفاعلية يف  اأحد  والذي يعد 
الف�شل  ويتيح   .2010 ع��ام  تاأ�شي�شها  منذ  اجلامعة 
املكّثف للطالب على مدار ثالثة اأ�شابيع فر�شة خو�ض 
رحلة ا�شتثنائية من التعّلم وال�شتك�شاف حول العامل، 
انت�شار  م��دى  ا�شتك�شاف  ال��ع��ام  ه��ذا  دورات  وتت�شمن 
وتاأثري البال�شتيك على عاملنا يف كل من دولة الإمارات 
وال��ف��ل��ب��ني، م�������روراً ب��ال��ع��م��ل م���ع ال���داع���م���ني حلقوق 
املو�شيقيني  م��ع  وال��ت��ع��اون  زام��ب��ي��ا،  الهمم يف  اأ���ش��ح��اب 
اخل��ل��ي��ج��ي��ني يف دول����ة ال��ك��وي��ت، وال��ت��ف��اع��ل م���ع حملة 
النتخابات الرئا�شية من خالل زيارة ميدانية اإىل اآيوا 
املتحدة، وغريها  الوليات  ونيوهام�شري ووا�شنطن يف 

من الدورات. 
ت�شميمها  مت  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  دورات  ال���ربن���ام���ج  ي��ت�����ش��م��ن 
دولة  يف  تفاعلية  بتجارب  ال��ط��الب  لتزويد  خ�شي�شاً 
الإم��ارات وخارجها، تهدف لتو�شيع مداركهم الفكرية 
الف�شول  قاعات  ج��دران  ح��دود  خ��ارج  للتعلم  ودفعهم 
الدرا�شية، حيث ي�شهم يف دمج اأ�شاليب التعلم التجريبي 
اأبوظبي  نيويورك  جامعة  ط��الب  ويختار  والنظري. 
امل�شاركني يف هذا الربنامج اللتحاق بدورة واحدة ملدة 
الدورات  ت�شميم  ويتم  يناير،  �شهر  يف  اأ�شابيع  ثالثة 
من  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ب��ادل  تعزيز  لتدعم  م��واق��ع��ه��ا،  ح�شب 
املجتمعات  مع  التوا�شل  على  الطالب  ت�شجيع  خ��الل 

التي يدر�شون بها.
املكّثف  الدرا�شي  للف�شل  التعليمية  ال��دورات  وحتر�ض 
ا�شتك�شاف  على  ال��ع��ام  ه��ذا  ت�شميمها  يف  يناير  ل�شهر 

الراهنة  الأهمية  ذات  الرئي�شية  املو�شوعات  من  عدد 
فانتا�شتيك"  "بال�شتيك  دورة  فت�شلط  ال��ي��وم،  لعاملنا 
ال�شوء على دور املواد البال�شتيكية يف العامل املعا�شر، 
وم���ا هي  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  امل�����واد  ه���ذه  ت���اأث���ري  وت�شتك�شف 
اأخالقيات  اإىل  تتطرق  كما  عنها،  الطبيعية  البدائل 
والت�شميم  للفن  ميكن  وكيف  التجميلية،  اجل��راح��ة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل�����ش��اه��م��ة يف ح��ل امل�����ش��ك��الت ال��ت��ي قد 
نواجهها يف امل�شتقبل. و�شي�شافر الطالب لدرا�شة قطاع 

اإعادة تدوير البال�شتيك يف مانيال.

ميدانية  ب��زي��ارة  ال��ط��الب  �شيقوم  اأخ����رى،  جهة  وم��ن 
على  ك���ث���ب  ع����ن  ل���ل���ت���ع���رف  امل���ت���ح���دة  ال������ولي������ات  اإىل 
عدد  اإىل  وال���ش��ت��م��اع  الرئا�شية  الن��ت��خ��اب��ات  جم��ري��ات 
حملة  خ���الل  امل��رم��وق��ة  ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  م��ن 
ونيوهام�شري،  اآي��وا،  وليتي  ت�شهدها  التي  النتخابات 
عن  نظرة  الرئا�شية:  "النتخابات  دورة  �شمن  وذل��ك 
املتحدة"  الوليات  يف  الرئا�شية  النتخابات  على  قرب 

حتت اإ�شراف امل�شت�شار الأمريكي فرانك لونتز. 
"الرتاث  دورة  �شي�شتك�شف طالب  اإىل ذلك،  بالإ�شافة 

املو�شيقي اخلليجي: مدخل اإىل املو�شيقى التطبيقية" 
للتداخالت  فهمهم  يعزز  التخ�ش�شات  متعدد  منهجاً 
بني املو�شيقى التطبيقية والدرا�شات الرتاثية، ويو�شع 
والثقافة  اخلليجية  املو�شيقى  من  بكٍل  معرفتهم  من 
الكويت  دول��ة  اإىل  الطالب  �شي�شافر  حيث  ع��ام،  ب�شكل 
اأ�شول  ل���ش��ت��ك�����ش��اف  "بوم.ديوان"  ف��رق��ة  م��ع  للعمل 

وتطور املو�شيقى اخلليجية كما نعرفها اليوم.
ب��ران��دت، نائب عميد  ك��ارول  وتعليقاً على ذل��ك، قالت 
اأبوظبي:  نيويورك  بجامعة  والتوعية  العاملي  التعليم 
"على الرغم من اأن مدة الف�شل الدرا�شي املكّثف ل�شهر 
يناير ل تتجاوز ثالثة اأ�شابيع، اإل اأنها تت�شمن فر�ض 
واحداً  الربنامج  ه��ذا  يعد  حيث  ت�شاهى،  ل  تعليمية 
جامعة  تقدمها  التي  ال�شتثنائية  التجارب  اأك��رث  من 
دمج  لتمكينهم من  �شعياً  اأبوظبي لطالبها،  نيويورك 
العمل  خالل  من  العملية  بالتجربة  النظري  التعليم 

امليداين يف دولة الإمارات وخارجها".
الربنامج  يف  امل�شاركون  الطالب  "�شيتلقى  واأ�شافت: 
بينما  وجهة،   24 يف  الدرا�شية  املحا�شرات  العام  ه��ذا 
دولة  ال��دورات يف مو�شوعها على  العديد من  �شرتكز 
الإم������ارات ب��اع��ت��ب��اره��ا درا����ش���ة ح��ال��ة. وي�����ش��ه��د الف�شل 
الدرا�شي املكّثف ل�شهر يناير تطوراً ملحوظاً هذا العام، 
وطالبة  طالب   1،300 م��ن  اأك��رث  فيه  ي�شارك  حيث 
طالب   145 ب���  م��ق��ارن��ة  تعليمية،  دورة   90 وي��ق��دم 
الربنامج  اإط���الق  عند  تدريبية  دورة  و15  وط��ال��ب��ة 
10 �شنوات. وما كان هذا ليتحقق  للمرة الأوىل منذ 
دون جهود الطاقم التدري�شي املتفّرد بجامعة نيويورك 
والفنانني  الباحثني  من  العديد  جانب  اإىل  اأبوظبي، 
وطيدة  عالقات  باجلامعة  جتمعهم  الذين  واخل��رباء 

وي�شاركوننا �شغفنا". 

النقل امليكروي يلقى رواجا كبريا يف االإمارات
•• دبي- الفجر

اأبوظبي يف الفرتة الأخ��رية انت�شار عدد كبري من الدّراجات  لحظ �شكان 
الكهربائية "ال�شكوتر"، على اأر�شفة �شوارع العا�شمة، خ�شو�شاً يف ال�شوارع 
الرئي�شة مثل الكورني�ض، بالتزامن مع زيادة ملحوظة يف عدد م�شتخدمي 

هذا النوع من الدّراجات يف التنقل يف املدينة. 
اأبوظبي  اإط��الق��ه��ا يف  ت��اأت��ي �شمن خ��دم��ة مت  ال���دّراج���ات  اأن ه��ذه  ال��واق��ع 
املجتمع  اأف��راد  اإىل متكني  التي تهدف  والأخ���ري«،  الأول  »امليل  �شعار  حتت 
باعتبار  واقت�شادية،  �شريعة  بطريقة  النهائية  وجهتهم  اإىل  الو�شول  من 
الدّراجات الكهربائية و�شيلة تنقل فاعلة و�شهلة و�شديقة للبيئة للتنقالت 
النقل  حافالت  مواقف  بني  وتربط  والرتفيه،  للعمل  الق�شرية  اليومية 
والرتفيهية،  وال�شكنية  واخلدمية  والت�شويقية  التجارية  وامل��راك��ز  العام 
ل��ه��ذه امل����ب����ادرة، مت حت��دي��د م���واق���ع ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف منطقة  وت��ط��ب��ي��ق��اً 
الكورني�ض، وبالقرب من مواقف النقل العام ومواقع »�شف وتنقل«، وذلك 
لت�شهيل الرحالت متعددة الو�شائط، وتولت �شركة »�شْرك« بو�شع دّراجاتها 

الكهربائية يف تلك املواقع.
املهند�ض  املتكامل،  النقل  مركز  يف  امل��روري��ة  الدرا�شات  اإدارة  مدير  واأ���ش��ار 
مزاولة  يف  الراغبة  والدولية  املحلية  ال�شركات  اأن  اإىل  العرياين،  عبداهلل 
على  احل�شول  بعد  ذل��ك  تبداأ  اأن  باإمكانها  الكهربائية  ال��دّراج��ات  ن�شاط 
ال��رتخ��ي�����ض ال����الزم، و���ش��ه��ادات ع���دم امل��م��ان��ع��ة م��ن م��رك��ز ال��ن��ق��ل واجلهات 
الأخرى �شاحبة العالقة، والعمل �شمن ال�شرتاطات املو�شوعة التي تهدف 
وت�شمل  املجتمع،  اأف��راد  و�شالمة  اأم��ن  على  احلفاظ  اإىل  الأوىل  بالدرجة 
وامل�شارات  الأماكن  يف  الكهربائية  الدّراجات  ا�شتخدام  ال�شرتاطات،  تلك 
وعدم  املركبات،  عبور  واأماكن  ال�شوارع  عن  بعيداً  فقط،  لذلك  املخ�ش�شة 
تعطيل ان�شيابية املمرات اأو التاأثري يف م�شتوى ال�شالمة يف الطريق، وركن 
ال�شركات  تلك  باإمكان  و�شيكون  لذلك.  املخ�ش�شة  الأماكن  يف  ال��دّراج��ات 
تقدمي خدماتها �شمن امل�شارات املخ�ش�شة للم�شاة والدّراجات الهوائية، يف 
بالعا�شمة  خليفة  و�شارع  الكورني�ض  منطقتي  الأوىل  املرحلة  �شملت  حني 
اأبوظبي. ومع جناح املبادرة قامت »�شْرك« بتوفري هذه اخلدمة يف مدينة 

م�شدر اأبوظبي، كما بداأت تتو�شع بالت�شغيل يف ال�شعودية.
ك�شفت "�شْرك" اأن م�شتخدمي �شكوتراتها الكهربائية قد قطعوا اأكرث من 
حيز  ال�شكوترات  دخول  من  يوم   150 اأول  خالل  كيلومرت   500،000
العا�شمة  "�شْرك" يف  �شكوترات  على  الإقبال  ويعد  اأبوظبي.  يف  الت�شغيل 
واحداً من الأعلى ن�شبًة لباقي دول العامل. فقد خففت �شكوترات "�شْرك" 
حتى الآن انبعاث اأكرث من 114 طن من ثاين اأك�شيد الكربون الذي كان 
املركبات  م��ن  وغ��ريه��ا  لل�شيارات  امل�شتخدمني  جل��وء  ع��رب  ينتج  اأن  ميكن 

العاملة على الوقود التقليدي.
كما �شغلت اأكرث من 250،000 رحلة لأكرث من 50،000 راكب ما يدل 
على الإقبال الوا�شع على ال�شكوترات يف جميع اأنحاء الإمارة دون وقوع اأية 
ال�شتخدام  ح��الت  ح��وادث خطرية. وقد مت ر�شد جمموعة متنوعة من 
التي تظهر عالمات واعدة على ا�شتعداد النا�ض ل�شتبدال ال�شيارات بو�شائل 
النقل اخلفيفة للرحالت الق�شرية. اإذ يبداأ امل�شتخدمون  بالركوب بجولت 
ا�شتك�شافية حول اأبوظبي، وجولت �شخ�شية للمتاجر القريبة، و�شوًل اإىل 

ا�شتخدامات التنقل بني العمل واملنزل اأو امليل الأول والأخري.

االإمارات تدخل  غيني�ش بت�شكيل 
لوحة الت�شامح بب�شمة االأطفال

•• اأبوظبي-الفجر

حققت دولة الإمارات اإجنازاً جديداً، ين�شم اإىل �شل�شلة اإجنازاتها، بدخولها 
حتمل  كلمة  اأك��رب  كتابة  خ��الل  م��ن  القيا�شية  ل��الأرق��ام  غيني�ض  مو�شوعة 

حروفها ب�شمة يد ذات مقا�ض حقيقي
والتي  الت�شامح  لعام  الب�شرية  امل��وارد  قطاع  مبادرات  �شمن  املبادرة  وتاأتي 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  مبتعثو  نظمها 
لوحة  لت�شكيل  اأمريكي  طفل   1290 ع��ن  مايزيد  مب�شاركة  المريكية 
الأطفال  اأي���ادي  بب�شمات   Tolerance الجنليزية  باللغة  الت�شامح 

واألوان علم الدولة والدخول بذلك يف مو�شوعة غيني�ض
وتاأتي م�شاركة الأطفال يف املبادرة تعبرياً عن �شكرهم ملبتعثي دولة الإمارات 
املبتعثني  اأح��د  األفها  لن�شر ق�شة  قرائية  ور���ض  تنظيم  نتيجة جهودهم يف 

حول الت�شامح
واأ�شار الرائد عبد العزيز ال�شريف م�شاعد امللحق ال�شرطي ل�شوؤون القيادة 
املبادرات  من  ع��دد  تنفيذ  على  املبتعثني  حر�ض  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة 
موؤكداً اأن مبتعثو �شرطة اأبوظبي يحظون دائًماً بدعم اأعمالهم وت�شجيعهم 

على تنمية مواهبهم
املكّثف يقدم للطالب فر�ش تعلم عرب 90 دورة تعليمية يف 24 وجهة حول العامل •الف�شل 
والفلبني االإمارات  دولة  من  كل  يف  عاملنا  على  البال�شتيك  وتاأثري  انت�شار  مدى  •ا�شتك�شاف 
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للج�سم  الهند  جثثوز  فوائد 
الثمرة  فهذه  جثثدًا.  غنّية 
ت�ساعد على ا�ستقرار م�ستوى 
غنية  وهي  الدم،  يف  ال�سكر 
وم�سادات  بالبوتا�سيوم 
على  وتثثعثثمثثل  الأكثثث�ثثثسثثثدة، 
جانب  اإىل  اله�سم،  ت�سهيل 

حماربتها لاللتهابات.

اكت�سفي يف الآتي 10 فوائد جلوز الهند:
جوز الهند ي�سّهل اله�سم

جوز  يحتوي  اإذ  اله�شم،  ت�شهل  التي  الدهنية  بالأحما�ض  غني  الهند  جوز 
الهند على اثنني من العنا�شر الغذائية املثرية لالهتمام حتديداً: الدهون 
الثالثية من ال�شل�شلة املتو�شطة، وحم�ض اللوريك. ويف العادة فاإن الدهون 
اله�شم، وياأخذ  اأكرث �شعوبة يف  ال�شل�شلة الطويلة، وهي  امل�شبعة تكون من 
اأطول يف حتليلها. ويف املقابل، فاإنَّ نوع الدهون التي يحتويها  اجل�شم وقتاً 
جوز الهند تتكون ب�شكل رئي�شي من الدهون الثالثية من ال�شل�شلة املتو�شطة، 

وبالتايل من الأ�شهل ه�شمها، واأقل قدرة على تخزينها كدهون.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن ح�شة مقدارها 100 غرام من لب جوز الهند يعطي 
345 �شعرة حرارية، و33 غراماأً من املواد الدهنية، و 15 غراماأً من املواد 

الكربوهيدراتية و 3.3 غرامات من الربوتينات.

جوز الهند مينح ال�سعور بال�سبع وي�ساعد على تهدئة اجلوع
الذي  الأم��ر  الغذائية،  الأل��ي��اف  عالية من  كميات  الهند على  ج��وز  يحتوي 
يجعله مثالياً لي�ض فقط للم�شاعدة على منع الإ�شابة بالإم�شاك، واإمنا اأي�شاً 
100 غ��رام من  الأك��ل وتهدئة اجل��وع. وح�شة مقدارها  اإىل  ال�شهية  لكبح 
جوز الهند تعطي اجل�شم 9 غرامات من الألياف 
الغذائية، وهذا ي�شاوي حوايل 35 يف املائة 
ُين�شح  ال���ت���ي  ال��ي��وم��ي��ة  احل�����ش��ة  م���ن 

بتناولها يومياً من الألياف.

جوز الهند م�شدر للحديد واملنغنيز والف�شفور والنحا�ض
ح�شة  ب��احل��دي��د.  ت��ب��داأ  الغذائية  بالعنا�شر  حمّملة  امل��ث��رية  الفاكهة  ه��ذه 
مقدارها 100 غرام من لب جوز الهند يعطي اجل�شم حوايل 13 يف املائة 
ولكن هذا احلديد  باأخذها من احلديد.  ُين�شح  التي  اليومية  من احل�شة 
اأقل ا�شتيعاباً من قبل اجل�شم مقارنة باحلديد  املاأخوذ من الطعام النباتي 
املوجود يف الأطعمة من اأ�شل حيواين. وبناء عليه ميكنك زيادة امت�شا�ض 
جانب  اإىل   C �شي  بالفيتامني  الغنية  الأط��ع��م��ة  با�شتهالك  احل��دي��د  ه��ذا 
ا�شتهالك جوز الهند، مثل احلم�شيات على �شبيل املثال. وعلينا اأن نتذكر اأّن 
اأ�شا�شياً يف ج�شم الإن�شان، حيث يعمل ب�شكل خا�ض على  احلديد يلعب دوراً 
تنظيم درجة احلرارة الداخلية للج�شم وي�شاهم يف نقل وتخزين الأك�شجني 

يف اخلاليا واملحافظة على نظام املناعة ب�شكل جيد.
كما يعترب حليب جوز الهند م�شدراً جيداً للمنغنيز والف�شفور واحلديد.

B6 جوز الهند م�سدر للبوتا�سيوم والفيتامني بي
يعطينا  الهند  ج��وز  لب  اأّن  نذكر  الفاكهة،  لهذه  الأخ��رى  الفوائد  بني  من 
جوز  ل��ب  م��ن  غ��رام   100 مقدارها  وح�شة  البوتا�شيوم.  م��ن  جيدة  كمية 
املائة  10 يف  البوتا�شيوم وهذا ي�شاوي  356 ملغم من  الهند حتتوي على 
البوتا�شيوم  اأّن  نذكر  اأن  وعلينا  باأخذها.  ُين�شح  التي  اليومية  احل�شة  من 
وتن�شيط  تفعيل  يف  وي�شارك  الإن�شان  ج�شم  ل�شحة  حيوي  غذائي  عن�شر 
اخلاليا الع�شبية والع�شلية، وي�شاعد ب�شكل خا�ض على ح�شن عمل العديد 

من الأجهزة احليوية يف اجل�شم الب�شري، ومنها القلب والرئتني.
ن�شبته  ما  الهند تعطينا كذلك  غ��رام من لب جوز   100 وح�شة مقدارها 
 .B6 الفيتامني  باأخذها من  ُين�شح  التي  اليومية  احل�شة  املائة من  يف   5
والفيتامني B6 ي�شّهل امت�شا�ض املغني�شيوم ويلعب دوراً يف الوظائف 
املعرفية والدماغية، بالعمل على النواقل 

الع�شبية.

القيام باجلهد  اأن يحل حمل م�شروبات الطاقة بعد  الهند ميكن  ماء جوز 
البدين املتو�شط

فعليك  معتدل،  ب�شكل  الريا�شية  التمارين  يلعبون  ممن  كنت  اإذا 
ب�شرب ماء جوز الهند بعد التمرين اإذ اأنه قد يكفي لرتطيب ج�شمك 

من جديد. ولكن يف احلالة الطبيعية، فاإنَّ 
ل��ي�����ض مثالياً  ال��ه��ن��د  ج���وز  م���اء 

املكثفة  اجل�شدية  لالأن�شطة 
وال�شبب؟  ���ش��ّدة،  والأك���رث 

التمارين  ن���وؤدي  عندما 
الكثري  فاإنَّ  الريا�شية 

م�������ن ال�����������ش�����ودي�����وم 
وال�����ب�����وت�����ا������ش�����ي�����وم 

ي������ت������ب������خ������ر م����ع 
وبعد  ال����ت����ع����رق. 
ج���ل�������ش���ة ت���دري���ب 
ينتج عنها التعرق 
يجب  ال���������ش����دي����د 
ت����ع����وي���������ض ه�����ذه 
املفقودة.  الكميات 

وبناء عليه من املهم 
القليل  اإ���ش��اف��ة  للغاية 

جوز  م�����اء  اإىل  امل���ل���ح  م����ن 
القيام  بعد  �شربه  حني  الهند 

بجهد ج�شدي مكثف.
الكثري  �شرب  من  كذلك  التاأكد  ويجب 

وب���ع���د ممار�شة  ق���ب���ل وخ������الل  ال���������ش����وؤال  م����ن 
الريا�شة.

جوز الهند ي�ساعد على ا�ستقرار ن�سبة ال�سكر يف الدم
جوز الهند غني بالألياف و�شعيف يف حمتواه من املواد الكربوهيدراتية، 
ال��دم: ح�شة  ال�شكر يف  ا�شتقرار م�شتوى  ي�شاعد على  وبالتايل قد 
مقدراها 100 غرام من لب جوز الهند يعطينا 15 غراماً من 

املواد الكربوهيدراتية،
 و 9 غرامات من الألياف الغذائية. ولكن يف املقابل يف�شل 
جوز  اأ�شا�شها  ال��ت��ي  امل�شنعة  الأط��ع��م��ة  ا�شتهالك  ت��ف��ادي 
الهند، اإذ اأنَّ هذه الأطعمة التجارية غالباً ما تكون اأكرث 
غنى بال�شكر و وتعطي ب�شكل عام كميات اأقل بكثري من 
الألياف والعنا�شر الغذائية مقارنة بجوز الهند عندما 

يكون طازجاً.

اأجل  من  الأك�سدة  مب�سادات  غني  الهند  جثثوز 
حماربة اللتهابات

ج���وز ال��ه��ن��د غ��ن��ي مب�����ش��ادات الأك�����ش��دة، وق���د ي�شاعدك 
بالتايل على حماربة اجلذور احلّرة وحماربة اللتهابات 
اإىل ذل����ك، جن��د حت���دي���داً يف  اأف�����ش��ل. وب��الإ���ش��اف��ة  ب�شكل 
 E زي����ت ج����وز ال��ه��ن��د م��رك��ب��ات ال��ف��ي��ن��ول وال��ف��ي��ت��ام��ني اإي

والفيتو�شتريول.
مقدارها  ح�شة   :C �شي  للفيتامني  م�شدر  الهند  ج��وز  اأّن  كما 
100 غرام من لب جوز الهند يعطي اجل�شم 5 يف املائة من احلاجة 

.C اليومية التي ين�شح باأخذها من الفيتامني �شي

جوز الهند م�سدر جيد للمغني�سيوم والعديد من العنا�سر الغذائية
الغذائي، فقد ي�شاعد ذلك يف احل�شول  النظام  الهند يف  اإدم��اج جوز  اإذا متَّ 
اأن  بال�شرورة  ملاذا يجب  يلي  ما  املغني�شيوم. ويف  اليومية من  على حاجتنا 
الهند  ج��وز  لب  من  غ��رام   100 مقدارها  ح�شة  املغني�شيوم:  على  نح�شل 
تعطيك 8 يف املائة من حاجتك اليومية التي ين�شح باأخذها من املغني�شيوم، 
وظائف  من  العديد  يف  اأ�شا�شياً  دوراً  يلعب  املغني�شيوم  اأن  نتذكر  اأن  وعلينا 
اجل�شم الب�شري. فاملغني�شيوم اأ�شا�شي للمحافظة على ح�شن �شري عمل القلب 

و�شغط الدم ال�شرياين وا�شتقالب ال�شوائل.
ومن بني العنا�شر الغذائية الأخرى التي يعطينا اإياها جوز الهند علينا اأن 

.B3 نذكر اأن حليب جوز الهند هو م�شدر للفولت والزنك والفيتامني
الفيتامني  اأو  البانتوثينيك  حلم�ض  مهم  م�شدر  هو  املجفف  الهند  وج��وز 
جهازنا  على  يعمل  ف��اإن��ه   B5 الفيتامني  اجل�شم  ميت�ض  وح��ني   .B5
الع�شبي وعلى الغدد الكظرية. ويلعب الفيتامني B5 كذلك دوراً يف تنظيم 

الأدرينالني والأن�شولني.

 جوز الهند: جمموعة من الفوائد والف�سائل للب�سرة
عند تطبيق زيت جوز الهند على الب�شرة، فاإنه ي�شاعد على ترطيب وتنعيم 
وتقليل  للمكياج  كمزيل  الهند  ج��وز  زي��ت  ُي�شتخدم  اأن  ميكن  كما  اجل��ل��د. 
التجاعيد عن الوجه واأن ي�شتعمل كذلك مثل كرمي للحالقة. وعالوة على 
ذلك يحتوي زيت جوز الهند على م�شاد للبكترييا واجلراثيم وهو حم�ض 
اللوريك الذي ي�شاعد على احلّد من منو البكترييا عند و�شعه على �شطح 
الب�شرة. كما ميكن اأن ي�شاعد جوز الهند على �شفاء اجلروح الب�شيطة ب�شكل 
اف�شل: يو�شع القليل من زيت جوز الهند على اجلرح ال�شطحي بعد غ�شله 
وتعقيمه. اإن خ�شائ�ض زيت جوز الهند ت�شاعد على �شفاء هذا اجلرح ب�شكل 

اأف�شل، وحتميه من البكترييا والغبار.

غني بالأحما�ص الدهنية التي ت�سهل اله�سم

جوز الهند.. فوائد كثرية لل�شحة واجل�شم 

هل يو�شع فيتامني )د( مع 
حليب االأطفال ؟!

"د"  فيتامني  اأن  ال�شعودية،  ال�شحة  وزارة  ك�شفت 
عن�شر مهم جداً لمت�شا�ض الكال�شيوم يف اجل�شم، 

ومنع حدوث لني العظام لدى الأطفال.
وقالت ال��وزارة: "على الرغم من اأن حليب الأم هو 
كمية  اأن��ه ل يحتوي على  اإل  للطفل،  غ��ذاء  اأف�شل 

الطفل  اإعطاء  مت  لو  وحتى  د،  فيتامني  من  كافية 
ل  فقد  الفيتامني  بهذا  امل��دع��م  ال�شناعي  احلليب 
ي�شتطيع تناول كمية احلليب الكافية التي ت�شمن له 
احل�شول على القدر املنا�شب من فيتامني د يومياً، 
اأنه ل ين�شح بتعري�ض الأطفال لل�شم�ض قبل  ومبا 

عمر �شتة اأ�شهر، لذا فاإن اإعطاء الطفل قطرات من 
فيتامني د بعد ولدته باأيام، هي الطريقة الأف�شل 
هذا  م��ن  منا�شبة  كمية  على  ح�شوله  م��ن  للتاأكد 
الفيتامني املهم".من جانبها، اأ�شارت الدكتورة هوب 
ويلر، بعد درا�شة علمية حديثة اأجرتها بال�شرتاك 
مع باحثني من جامعة ماكجيل يف كندا، اإىل �شرورة 
توفري مكمالت فيتامني "د" للمواليد خالل فرتة 
الر�شاعة الطبيعية.واأو�شحت اأن الر�شيع قد يحتاج 
الفيتامني  اإىل  املر�شعة  الأم  لفتقار  املكمالت  اإىل 
 400 اإن التو�شيات احلالية بتقدمي  ذاته، وقالت: 
الذين  للمواليد  "د"  فيتامني  م��ن  دول��ي��ة  وح���دة 
الطبيعية،  الر�شاعة  على  جزئياً  اأو  كلياً  يعتمدون 
حتى  الر�شع  اإليه  يحتاج  ال��ذي  املنا�شب  القدر  هي 

بعد اإكمال عامهم الأول.
واأ�شافت: "جميعنا يدرك جيداً اأن عدم تلقي القدر 
الكايف من فيتامني د، قد يعني اإ�شابة الأطفال بلني 
العظام rickets".ي�شار اإىل اأن فيتامني "د" عامل 
ولأج�شامنا  العظام،  ق��وة  على  املحافظة  يف  رئي�ض 
الفيتامني  الكايف من هذا  القدر  اإنتاج  على  القدرة 

بتعري�شها بالقدر الكايف لل�شم�ض.
طب  اخت�شا�شي  اآب��راه��م��ز،  �شتيفن  الدكتور  وق��ال 
 400 ن�شتبه  ما  تناول  من  قرن  "طوال  الأطفال: 
وحدة دولية من فيتامني د، اأثبت جدارته يف وقاية 
الأطفال من الك�شاح ب�شرف النظر عن عرقيته، اأو 

مدى تعر�شه لل�شم�ض".

يعتقد البع�ض اأن تاأثري الطعام يتوقف 
هذا  لكن  اله�شمي،  اجلهاز  على  فقط 
لي�ض �شحيحا باملرة، حيث يلعب الطعام 
ال�شحة  ع��ل��ى  ال��ت��اأث��ري  يف  ك��ب��ريا  دورا 

النف�شية، واحلالة املزاجية.
واأج����رى ع���دد م��ن ال��ب��اح��ث��ني، بجامعة 
درا�شة  الأ���ش��رتال��ي��ة،  كوك"،  "جيم�ض 
اأن  ب���ّي���ن���ت  ج����دي����دة يف ع�����دة م���ن���اط���ق، 
الأ���ش��خ��ا���ض ال���ذي���ن ي�����ش��ك��ن��ون يف جزر 
الوجبات  مطاعم  فيها  تغيب  معزولة 
اأف�شل،  ب�����ش��ح��ة  ي��ت��م��ت��ع��ون  ال�����ش��ري��ع��ة، 
م��ق��ارن��ة مب���ن ي��ق��ي��م��ون يف ج����زر ت�شم 
مطاعم غري �شحية.و�شارك يف الدرا�شة 
100 �شخ�ض، وي�شكنون يف جزر م�شيق 
الوجبات  مطاعم  ت�شم  التي  ت��وري�����ض، 
���ش��ك��ان يف جزر  ج��ان��ب  اإىل  ال�����ش��ري��ع��ة، 
�شريعة،  وج��ب��ات  ل��دي��ه��م  لي�ض  اأخ����رى، 
منهم.واأو�شحت  دم  عينات  �شحب  ومت 
النتائج اأن هناك 19 �شخ�شا من املائة، 
الأ�شخا�ض  م��ن  وه���م  اك��ت��ئ��اب،  ل��دي��ه��م 
الذين ي�شكنون بجوار مطاعم الوجبات 
ال�شريعة، يف حني اأن الأ�شخا�ض، الذين 
يتبعون نظاما �شحيا كانوا اأكرث �شحة، 
ل���ه عالقة  ال��ط��ع��ام  اأن  ي���وؤك���د  وه���و م���ا 

وثيقة باحلالة النف�شية.

الطعام يلعب دورا مهما يف 
االإ�شابة باالكتئاب!
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املال والأعمال

اإطالق مبادرة »جنوم االأعمال« 
على كورني�ش مدينة خورفكان

•• ال�شارقة- وام:

لدعم  ال�����ش��ارق��ة  موؤ�ش�شة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  للتعليم  ال�����ش��ارق��ة  جمل�ض  اأط��ل��ق 
برنامج  �شمن  الأعمال”  “جنوم  م�����ش��روع  “ُرّواد”  ال��ري��ادي��ة  امل�����ش��اري��ع 
مهارات وذلك على كورني�ض مدينة خورفكان مب�شاركة طلبة من املدار�ض 
احلكومية واخلا�شة من املراحل العلمية من ال�شف اخلام�ض حتى الثاين 
ع�شر بالإ�شافة اإىل طلبة الكليات واجلامعات و�شملت عر�ض 10 م�شاريع 
قطاع  يف  والإبتكار  ال�شتثمار  جمال  يف  الطلبة  مهارات  تنمية  اإىل  تهدف 
ريادة الأعمال من خالل اإتاحة الفر�شة لهم ملمار�شة جتربة العمل اخلا�ض 

ب�شكل عملي.
وي�شهم م�شروع “جنوم الأعمال” يف اإعداد وحتفيز الن�ضء من رواد الأعمال 
التجارة  بعامل  الطلبة  الأعمال وتعريف  اإدارة  وتنمية مهاراتهم يف جمال 
وخو�ض جتربة ال�شتثمار املايل من خالل م�شاريع ب�شيطة بالإ�شافة اإىل 
يف  البتكارية  ومهاراتهم  ال�شتثمارية  قدراتهم  وتنمية  الطلبة  توجيه 

امل�شاريع امل�شتقبلية.
جميع  ت��وف��ري  م��ع  الأع��م��ال  بنجوم  خا�شة  بيع  من�شات  ت�شميم  وج���رى 
الإحتياجات الالزمة لالإ�شهام يف اإجناح امل�شروع حيث �شبق واأن مت تدريب 
اأمورهم  واأول���ي���اء  للطلبة  تدريبية  ور���ش��ة  خ��الل  م��ن  امل�����ش��ارك��ني  وت��اأه��ي��ل 

متحورت حول ال�شتثمار والإبتكار يف قطاع ريادة الأعمال.
وقال �شعادة حممد املال اأمني عام جمل�ض ال�شارقة للتعليم اإن الهدف من 
تنفيذ الن�شخة الثانية من امل�شروع يف خورفكان ياأتي وفق تطلعات املجل�ض 
الذين يقطنون مدينة  الطلبه  الإ�شتفادة على  رقعة  تعميم  وحر�شه على 
خورفكان وما حولها ..م�شرياً اإىل اأهمية الربامج وامل�شاريع الال�شفية التي 
ت�شقل مهارات الطلبة ..واعترب املبادرة و�شيلة لتب�شري الطلبة امل�شتهدفني 
من  لتمكينهم  العمل  ثقافة  وتطوير  وممار�شة  كمفهوم  الأعمال  مباهية 

تعزيز قدراتهم العملية من اأجل الدخول اإىل عامل الأعمال الريادية .
واأو�شح حمد املحمود مدير موؤ�ش�شة “ُرّواد” اأن مبادرة “جنوم الأعمال” 
تلو عام وهو ما انعك�ض على امل�شتوى النوعي والكمي  توؤكد جناحها عاماً 
يف  امل��ب��ادرة  من  الأوىل  الن�شخة  اإط��الق  اأن  اإىل  ..م�شرياً  فيها  للم�شاركات 
مدينة خورفكان ولأول مرة يف املنطقة ال�شرقية �شي�شهم بالتاأكيد يف زيادة 
قرب  بحكم  ال�شغرية  الريادية  مب�شاريعهم  فيها  للم�شاركة  الطلبة  اإقبال 
موقع احلدث من مناطق �شكنهم ومدار�شهم وجامعاتهم كما يتيح الفر�شة 
لأولياء الأمور للتواجد مع اأبنائهم وت�شجيعهم وحتفيزهم وبالتايل اإ�شراك 

اأكرب عدد ممكن من الطلبة وامل�شاريع يف هذه املبادرة.

» االحتادية للتناف�شية واالإح�شاء « : التاأ�شرية ال�شياحية 
لـ 5 �شنوات تزيد من القدرة التناف�شية لالإمارات

•• دبي- وام:

الوزراء  جمل�ض  مبوافقة  والإح�شاء  للتناف�شية  الحتادية  الهيئة  اأ�شادت 
لكافة  �شنوات   5 مل��دة  ال��دخ��ول  متعددة  �شياحية  تاأ�شرية  ا�شتحداث  على 
باإعتبارها  الإم����ارات  ل��دول��ة  التناف�شية  ال��ق��درة  م��ن  يزيد  مم��ا  اجلن�شيات 
واحدة من اأهم الوجهات ال�شياحية يف العامل . واأكد عبد اهلل نا�شر لوتاه 
مدير عام الهيئة الحتادية للتناف�شية والإح�شاء اأن دولة الإمارات جنحت 
ال�شياحة  خارطة  على  مرموقة  مكانة  تتبواأ  اأن  من  قيا�شي  زم��ن  وخ��الل 
اآن  اأهم الوجهات العاملية لقطاع الأعمال والعائالت يف  العاملية وباتت من 
دائما  الر�شيدة  القيادة  تعودنا من  الإم���ارات  دول��ة  “ اأننا يف  واأ�شاف  معاً. 
ي�شاهم  مبا  العاملي  التطور  لتواكب  والت�شريعات  القوانني  حتديث  على 
بكافة  الوطني  القت�شاد  دعم  يف  وامل�شاهمة  الدولة  بتناف�شية  الإرتقاء  يف 
قطاعاته املختلفة ومنها القطاع ال�شياحي الذي بات ميثل �شناعة مهمة 
تتناف�ض فيها كربى الدول يف العامل« . واأكد لوتاه اأن الإح�شائيات الوطنية 
تثبت وبالأرقام قدرة الدولة التناف�شية يف جمال ال�شياحة حيث جتاوز عدد 
اإجمايل عدد امل�شافرين عرب مطارات الدولة خالل الن�شف الأول من العام 
2019 “ 61.7 مليون م�شافر .. فيما بلغ اإجمايل عدد رحالت الطريان 
األف رحلة .. يف   323 العامل  يف مطارات الدولة خالل نف�ض الفرتة من 
حني جتاوز عدد نزلء الفنادق وال�شقق الفندقية يف الدولة خالل الن�شف 

الأول من العام املا�شي 13 مليون نزيل 

»دبي لل�شلع املتعددة« يوقع مذكرة تفاهم مع 
منطقة التنمية ال�شناعية ال�شينية ت�شنغدو هاي

•• دبي -وام:

وقعت مركز دبي لل�شلع املتعددة املنطقة احلرة املتخ�ش�شة وال�شلطة التابعة 
منطقة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  وامل�شاريع  ال�شلع  بتجارة  املخت�شة  دب��ي  حلكومة 
التنمية ال�شناعية ت�شنغدو هاي-تك اأحد اأكرب املجمعات العاملية املتخ�ش�شة يف 
جمال التكنولوجيا املتطورة يف ال�شني بهدف تعزيز التعاون التجاري الثنائي 
بني ال�شني والإمارات. وقع التفاقية كل من �شاجنيف دوتا املدير التنفيذي 
نائب  هونغتاو  وت�شني  املتعددة  لل�شلع  دبي  املالية يف مركز  واخلدمات  لل�شلع 
ال�شيني  املنتدى  خ��الل  هاي-تك  ت�شنغدو  منطقة  اإدارة  للجنة  العام  املدير 
الإماراتي حول ال�شريفة والتمويل الإ�شالمي الذي اأقيم ام�ض. وقال �شاجنيف 
دوتا املدير التنفيذي لل�شلع واخلدمات املالية يف مركز دبي لل�شلع املتعددة اأن 
ُم�شّجلة  �شينية  �شركة   500 نحو  اليوم  يحت�شن  املتعددة  لل�شلع  دبي  مركز 
�شمن جمموعة وا�شعة من القطاعات بدايًة من الطاقة والتكنولوجيا مرورا 

باملعادن الثمينة وو�شول اإىل قطاع البناء والت�شييد.

بح�سور خالد بن حممد بن زايد 

»اأدنوك« توقع اتفاقية مع �شندوق اأبوظبي للتقاعد لزيادة املعا�ش التقاعدي ملوظفيها

 يف القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل 2019

معهد م�شدر يف جامعة خليفة ي�شتعر�ش اأحدث االبتكارات البحثية يف جمال التكنولوجيات امل�شتدامة والطاقة النظيفة 

•• دبي-وام:

وتو�شيات  نتائج  ع��ن  وامل��وا���ش��الت  ال��ط��رق  هيئة  ك�شفت 
ال�شاد�شة  دورت���ه  يف  امل�شاريع  لإدارة  ال��ع��امل��ي  دب��ي  منتدى 
تنوع  �شعار  حت��ت  املا�شي  دي�شمرب  يف  عقد  ال��ذي   2019
الثقافات وبرعاية من �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 

را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي.
اإدارة تنفيذي ملكتب املدير العام  واأك��دت موزة املري مدير 
واملوا�شالت  ال��ط��رق  هيئة  يف  امل��دي��ري��ن  جمل�ض  ورئ��ي�����ض 
ال�شاد�شة  ال�����دورة  اأن  للمنتدى  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض 
 43 تنظيم  �شهدت  امل�����ش��اري��ع  لإدارة  ال��ع��امل��ي  دب��ي  ملنتدى 
تدريبية  دورات  و7  رئي�شة  كلمات   6 على  توزعت  جل�شة 
متزامنة  جل�شة  و26  نقا�شية  ح��ل��ق��ات  و3  متخ�ش�شة 
وجل�شة واحدة مغلقة. ولفتت املري اإىل اأن فعاليات املنتدى 

�شهدت م�شاركة اأكرث من 2000 من رواد الفكر يف جمال 
جناح  اأن  اإىل  م�شرية  وال��ع��امل،  املنطقة  يف  امل�شاريع  اإدارة 
من  الكبري  احل�شور  يف  متثل  للمنتدى  ال�شاد�شة  ال��دورة 
واأ�شحاب  العامليني  املتحدثني  من  العامل  اأنحاء  خمتلف 
التي  املتنوعة  وامل�شاريع واملوا�شيع  الأعمال  ال�شلة بقطاع 
متت مناق�شتها وكذلك يف النتائج والتو�شيات املهمة التي 
خرج بها املنتدى وغطت خم�شة حماور تدعم مفهوم اإدارة 
القيادة  وه��ي  واملنطقة  الإم����ارات  م�شتوى  على  امل�شاريع 
وامل�شاريع  الفوائد  واإدارة  والتكنولوجيا  وال�شرتاتيجية 
ال�شخمة. ففي حمور “ القيادة “ اأكد املنتدى - الذي عقد 
2019 - �شرورة  10 دي�شمرب  اإىل   7 خالل الفرتة من 
قيام القادة بتوفري بيئة عمل اإيجابية يف موؤ�ش�شاتهم وفرق 
عملهم واأن يقوم قائد الفريق بتلبية احتياجات املتعاملني 
اأهمية  اإىل  اإ�شافة  وال�شغف يف فرق عملهم  وبث احلما�ض 

تفهم مديري امل�شاريع لتنوع ثقافات فريق العمل ومراعاة 
هذا اجلانب يف اإدارة التوا�شل يف م�شاريعهم .

اأهمية  على  املنتدى  “ �شدد  “ ال�شرتاتيجية  حم��ور  ويف 
اإدراك اجلهات احلكومية للتاأثريات الجتماعية والبيئية 
املوؤ�ش�شات  اهتمام  و���ش��رورة  تنفيذها  يتم  التي  للم�شاريع 
بالذكاء ال�شطناعي والإبداعي والتحول اإىل الإدارة املرنة 
للم�شاريع اإىل جانب الهتمام بالإدارة عن بعد وفرق العمل 
ممار�شات  يف  والتو�شع  م�شتقبال  امل�شاريع  يف  الفرتا�شية 

ا�شت�شراف امل�شتقبل ملواكبة التطورات امل�شتقبلية.
واأو���ش��ح��ت م����وزة امل����ري اأن ال��ت��و���ش��ي��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة مبحور 
التكنولوجيا اأكدت اأهمية اإدراك املوؤ�ش�شات اأن التكنولوجيا 
التقنيات  واأن  والتغيري  للتحول  الأ���ش��ا���ش��ي  امل��ح��رك  ه��ي 
ال�شطناعي  وال��ذك��اء  ال�شخمة  البيانات  مثل  احلديثة 
والتنقل  امل�شرتك  التنقل  م�شاريع  يف  حموريا  دورا  تلعب 

للتكنولوجيا يجب  الأمثل  التطبيق  القيادة. ولأجل  ذاتي 
التاأكد من و�شوح الروؤية وارتباطها با�شرتاتيجية املوؤ�ش�شة 
الثورة  تقنيات  لتطبيقات  ج��ه��ود  اأي  ب��ذل  يف  ال��ب��دء  قبل 
ال�شناعية الرابعة، كما يجب على املوؤ�ش�شات ال�شتثمار يف 
ل�شمان  ومرنة  منا�شبة  اأ�شا�شية  تكنولوجية  بنية  تاأ�شي�ض 
البيانات  وحت��ل��ي��ل  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  تطبيقات  جن���اح 
ثقافة  وتر�شيخ  ون�شر  مهارات  بناء  يف  ال�شتثمار  وكذلك 

حتليل البيانات والذكاء ال�شطناعي.
احلر�ض  احل��ك��وم��ات  على  ينبغي  اأي�����ش��ا  ال�شياق  ه��ذا  ويف 
 /BIM/ امل�شاريع  منذجة  معلومات  اأنظمة  تكامل  على 
اإدراك  امل��وؤ���ش�����ش��ات  على  وي��ج��ب  املختلفة  موؤ�ش�شاتها  ب��ني 
يف  كبرية  ب�شورة  ت�شهم  اأ�شبحت  املعزز  الواقع  تقنيات  اأن 
املعلومات  بعر�ض  يتعلق  فيما  امل�شتخدم  جتربة  حت�شني 

بطريقة اإبداعية.

•• اأبوظبي-وام: 

بن  حممد  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
التنفيذي  املجل�ض  ع�شو  نهيان،  اآل  زايد 
اأبوظبي  مكتب  رئي�ض  اأب��وظ��ب��ي  لإم����ارة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي، ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة ب��ني �شركة 
“اأدنوك”  ال��وط��ن��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي  ب�����رتول 
بهدف  للتقاعد”  اأب��وظ��ب��ي  و”�شندوق 
التقاعد  وم���ع���ا����ش���ات  م���ك���اف���اآت  حت�����ش��ني 
للموظفني املواطنني العاملني يف اأدنوك 
وجم��م��وع��ة ���ش��رك��ات��ه��ا، م��ن خ���الل زيادة 
ن�شبة الراتب اخلا�شع لال�شتقطاع الذي 
يح�شب على اأ�شا�شه املعا�ض عند التقاعد، 
القيادة احلكيمة  وذلك عماًل بتوجيهات 
لالأ�شر  املعي�شي  امل�شتوى  حت�شني  ب�شاأن 
م�شتوى  ا���ش��ت��ق��رار  و���ش��م��ان  امل���واط���ن���ة، 

دخلهم بعد التقاعد.
ما  ت�شمني  �شيتم  الت��ف��اق��ي��ة،  ومب��وج��ب 
الإجمايل  ال���رات���ب  م���ن   80% ي���ق���ارب 
اخلا�شع  ال�����رات�����ب  ����ش���م���ن  ل���ل���م���وظ���ف 
املعا�ض  ُي���ح�������ش���ب  ال������ذي  ل��ال���ش��ت��ق��ط��اع 
التقاعدي بناًء عليه، مما ي�شمن حتقيق 
ملوظفي  ال���ت���ق���اع���دي  امل���ع���ا����ض  يف  زي������ادة 
تزيد  بن�شبة  املواطنني  اأدن��وك  جمموعة 
ال�شيخ  �شمو  واأك��د  باملئة.  الع�شرين  على 
خالد بن حممد بن زايد ِحر�ض القيادة 
الإن�شان  يف  بال�شتثمار  ال�شتمرار  على 
وذل���ك ���ش��رياً ع��ل��ى ن��ه��ج ال��وال��د املوؤ�ش�ض 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
نهيان، طيب اهلل ثراه، م�شدداً �شموه على 
ال�شتقرار  عوامل  توفري  �شمان  اأهمية 
املواطنني  للموظفني  الكرمية  واحل��ي��اة 
بعد التقاعد. واأ�شاد �شموه باجلهود التي 
الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �شركة  بذلتها 
املعا�ض  حت�������ش���ني  ب����ه����دف  “اأدنوك” 
العامني  مدى  على  ملوظفيها  التقاعدي 
اأبوظبي  �شندوق  مع  وتعاونها  املا�شيني 

للتقاعد واجلهات ذات ال�شلة.
�شلطان  ال��دك��ت��ور  معايل  التفاقية  وق��ع 
الرئي�ض  دول������ة  وزي������ر  اجل����اب����ر،  اأح����م����د 
�شركاتها،  وجمموعة  لأدن��وك  التنفيذي 
رئي�ض  الزعابي،  بوعتابة  جا�شم  ومعايل 

جمل�ض اإدارة �شندوق اأبوظبي للتقاعد.
ال�شهر  م���ن  ب������دءاً  الت���ف���اق���ي���ة  وت�������ش���ري 

ا�شرتاكات  ح�شاب  �شيتم  حيث  اجل���اري، 
التقاعد بناًء على قيمة الراتب اخلا�شع 
اأدنوك  و�شتتحمل  اجلديد،  لال�شتقطاع 
ال�شنوات  ال�����ش����رتاك����ات  ع����ن  ال��ت��ك��ل��ف��ة 
14 مليار درهم،  والبالغة نحو  ال�شابقة 
األ���ف���ا من   24 ي���ق���ارب  م���ا  دون حت��م��ي��ل 
اأعباء  اأي  احلاليني  املواطنني  موظفيها 
مالية وذلك تقديراً جلهودهم وتفانيهم، 
خا�شًة واأن العديد منهم يعمل يف احلقول 

ومن�شاآت ال�شركة الربية والبحرية.
الدكتور  م��ع��ايل  ق���ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب���ه���ذه 
�شلطان اأحمد اجلابر: تنفيذاً لتوجيهات 
كوادرنا  يف  بال�شتثمار  الر�شيدة  القيادة 
الوطنية، ومن خالل التعاون بني فريق 
اأبوظبي  و����ش���ن���دوق  اأدن�������وك  يف  ال��ع��م��ل 
ل��ل��ت��ق��اع��د، ي�����ش��رن��ا ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى هذه 
م�شتوى  رفع  اإىل  تهدف  التي  التفاقية 
املواطنني  اأدن�������وك  م��وظ��ف��ي  م��ع��ا���ش��ات 
للجهود  وت��ق��دي��راً  عرفاناً  التقاعد  عند 
خمتلف  يف  يبذلونها  التي  ال�شتثنائية 
احليوي.  القطاع  ه��ذا  يف  العمل  م��واق��ع 
الكبرية  اأدن����وك  اأ���ش��رة  ت�شم   : واأ����ش���اف 
الب�شرية،  ال��ك��وادر  خ��رية  م��ن  جمموعة 
و�شمان  لإ�����ش����ع����اده����م  دائ�����م�����اً  ون�������ش���ع���ى 
امل���زاي���ا تقديراً  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى  ح�����ش��ول��ه��م 
خدمة  يف  واملخل�شة  ال��دوؤوب��ة  جلهودهم 
اأهداف  حتقيق  يف  ومل�شاهمتهم  ال��وط��ن 
لدولة  القت�شادية  والتطلعات  ال�شركة 
الإم������ارات .. ون��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة ب���اأن هذه 
جهًة  اأدن����وك  مكانة  �شتعزز  ال��ت��ع��دي��الت 
مف�شلة للعمل للكوادر الوطنية يف دولة 
ا�شتقطاب  الإم��ارات، وتزيد قدرتها على 
اأ���ش��ح��اب ال���ك���ف���اءات م���ن ذوي اخل���ربات 
جا�شم  معايل  ق��ال  جانبه،  من  املتميزة. 
اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ال��زع��اب��ي  ب��وع��ت��اب��ة 
التفاقية  اإن  للتقاعد:  اأبوظبي  �شندوق 
ت���اأت���ي يف اإط�����ار ح��ر���ض ال�����ش��ن��دوق على 
الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  ت���وج���ي���ه���ات  ت��ن��ف��ي��ذ 
بتوطيد عالقات ال�شراكة ال�شرتاتيجية 
ب��ني امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��وط��ن��ي��ة، وك��ذل��ك دعم 
امل��واط��ن��ة على كافة  ال��ك��ف��اءات وال���ك���وادر 
وم�شتقبل  م�شتقبلهم  لتاأمني  امل�شتويات 
اأ�شرهم. واأ�شار الزعابي اإىل اأن التفاقية 
التقاعدي  امل���ع���ا����ض  زي������ادة  يف  ���ش��ت�����ش��ه��م 

التي يوفرها  الأخرى  التاأمينية  واملنافع 
ال�������ش���ن���دوق مل��وظ��ف��ي جم��م��وع��ة اأدن�����وك 
املعي�شي  م�����ش��ت��واه��م  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ  مم���ا 
كرمية،  ح��ي��اة  لهم  وي��وف��ر  التقاعد  بعد 
جهوده  �شيوا�شل  ال�شندوق  اأن  م��وؤك��داً 
احلثيثة لتطوير منظومة عمله وحتقيق 
خدمات  وت���ق���دمي  امل���ال���ي���ة  ال����ش���ت���دام���ة 

تقاعدية رائدة عاملياً.
ح�����ش��ر ال��ت��وق��ي��ع ���ش��ع��ادة خ��ل��ف عبداهلل 
ع����ام �شندوق  م���دي���ر  رح���م���ه احل����م����ادي، 
اأبوظبي للتقاعد، وغنام املزروعي، رئي�ض 

دائرة املوارد الب�شرية يف اأدنوك.
ع��ب��د اهلل رحمه  ����ش���ع���ادة خ��ل��ف  واأع�������رب 
ب���اإب���رام اتفاقية  ����ش���روره  احل���م���ادي، ع��ن 
التعاون مع �شركة برتول اأبوظبي الوطنية 
ال�شندوق على  موؤكداً حر�ض  “اأدنوك” 
موا�شلة مد ج�شور التعاون مع ال�شركات 

امل�شجلني  امل��واط��ن��ني  خل��دم��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
لدى ال�شندوق وحفظ حقوقهم وتاأمني 
م�شتقبلهم ما بعد التقاعد، ل �شَيما واأن 
ال�شركاء  اأه��م  من  ُتَعد  “اأدنوك”  �شركة 

ال�شرتاتيجيني لل�شندوق.
وق����ال احل����م����ادي: مت��ث��ل ���ش��رك��ة اأدن����وك 
متعاملي  ب������ني  الأك�����������رب  ال���������ش����ري����ح����ة 
ع��دد موظفيها  ي��ق��ارب  ال�����ش��ن��دوق حيث 
امل��واط��ن��ني ح���وايل رب���ع اإج���م���ايل املوؤمن 
كما  ال�����ش��ن��دوق،  ل���دى  امل�شجلني  عليهم 
ال�����روؤى  م���ع  ت���ت���واف���ق  م�����ش��روع��ات��ه��ا  اأن 

ال�شتثمارية لل�شندوق.
واأ�شاف: ان التفاقية تاأتي انطالقاً من 
روؤية القيادة الر�شيدة التي حتر�ض على 
اإ�شعاد املواطنني وتوفري احلياة الكرمية 
التفاقية  اأن  اإىل  لف��ت��اً  ولأ���ش��ره��م،  لهم 
موظفي  لكافة  اإيجابياً  م��ردوداً  �شتحقق 

املنافع  زي����ادة  يف  مل�شاهمتها  “اأدنوك” 
التقاعدية التي �شيوفرها ال�شندوق، كما 
بعد  املعي�شي  م�شتواهم  على  �شتحافظ 
بني  ال��ف��ج��وة  تقليل  خ��الل  م��ن  التقاعد 
جانبه،  من  التقاعدي.  واملعا�ض  الراتب 
التح�شينات  ه��ذه  اأن  امل��زروع��ي  غَنام  اأك��د 
وتوجيهات  روؤي���ة  ل��ول  لتتحقق  تكن  مل 
واملتابعة  احل��ث��ي��ث��ة  واجل���ه���ود  ال���ق���ي���ادة، 
مبعايل  ممثلة  املجموعة  لإدارة  الدائمة 
ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان اأح��م��د اجل���اب���ر، حيث 
اأدنوك  يف  الإداري  الفريق  اأع�شاء  ق��ال: 
مم��ت��ن��ون ل��ل��غ��اي��ة مل��وظ��ف��ي ال�����ش��رك��ة على 
وي�شعدنا  العمل،  يف  والتزامهم  تفانيهم 
حت�شني نظام معا�شات ومكافاآت التقاعد 
للموظفني  ال�شكر والمتنان  عن  تعبرياً 
احلاليني ولالأجيال القادمة من الكوادر 

الإماراتية التي �شتن�شم للمجموعة.

•• اأبوظبي-الفجر:

للعلوم  خ���ل���ي���ف���ة  ج����ام����ع����ة  اأع�����ل�����ن�����ت 
خالل  وم��ن  اأن��ه��ا  اأم�����ض  والتكنولوجيا 
با�شتعرا�ض  ���ش��ت��ق��وم  م�������ش���در  م��ع��ه��د 
اأح����دث اب��ت��ك��ارات��ه��ا ال��ب��ح��ث��ي��ة يف جمال 
املتقدمة  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
يف  م�شاركتها  وذل��ك  النظيفة  والطاقة 
 2020 القمة العاملية لطاقة امل�شتقبل 
اأبوظبي  اأ�شبوع  تقام حتت مظلة  والتي 

لال�شتدامة 2020. 
العايل تركز  للتعليم  وكموؤ�ش�شة بحثية 
والتكنولوجيات  املتجددة  الطاقة  على 
الطاقة  وت��خ��زي��ن  املتقدمة  امل�شتدامة 
والطاقة احليوية واملياه والبيئة، ت�شعى 
اتفاقيات  ت��وق��ي��ع  اإىل  خ��ل��ي��ف��ة  ج��ام��ع��ة 
ابتكاراتها  اأح��دث  وا�شتعرا�ض  تعاونية 
 )A-411( رقم  من�شة  عرب  البحثية 
امل�شتقبل  لطاقة  العاملية  القمة  خ��الل 
من  اخل�������رباء  ���ش��ي��ق��وم  ك���م���ا   ،2020
اجلامعة  يف  الأكادميية  الهيئة  اأع�شاء 
من  العديد  وت��روؤ���ض  بالقمة  بامل�شاركة 
واحللقات  التقنية  واجلل�شات  ال��ور���ض 
فعاليات  ���ش��م��ن  وال����ن����دوات  ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة 
احلدث الأب��رز الذي يركز على الطاقة 
ال�شم�شية  وال��ط��اق��ة  وامل��ي��اه  وفعاليتها 

والنفايات واملدن الذكية. و�شيتم تكرمي 
برنامج  يف  ع�����ش��واً   26 جم��م��وع��ه  م���ا 
خالل  امل�شتقبل  لطاقة  ال�شباب  ال��ق��ادة 
اأ���ش��ب��وع اأب��وظ��ب��ي ل��ال���ش��ت��دام��ة 2020 
متطلبات  اإك��م��ال  يف  جلهودهم  تقديراً 

الربنامج على مدار العام.
عارف  الدكتور  قال  املنا�شبة،  هذه  ويف   
الرئي�ض  ن���ائ���ب  احل�����م�����ادي،  ����ش���ل���ط���ان 
للعلوم  خ��ل��ي��ف��ة  جل���ام���ع���ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
العاملية  القمة  “تعترب  والتكنولوجيا: 
ملعهد  مم��ي��زة  فر�شة  امل�شتقبل  لطاقة 
ل�شتعرا�ض  خليفة  جامعة  يف  م�شدر 
الطاقة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اب��ت��ك��ارات  اأح����دث 
امل�شتدامة فيه حيث تعترب من�شة بارزة 
والبتكارات  املعرفة  ت��ب��ادل  اإىل  ت��ه��دف 
الأعمال،  جم���ال  يف  اخل����ربات  وت���ب���ادل 
الفعاليات  يف  امل�شاركة  خالل  من  ناأمل 
وقطاع  التكنولوجيا  رواد  ت�شم  ال��ت��ي 
ت��ع��زي��ز جهود  ن�����ش��اه��م يف  اأن  ال�����ش��ن��اع��ة 
النظيفة  الطاقة  تكنولوجيات  اعتماد 

والتي تعود بالفائدة على العامل«.
اأن  “ي�شرنا  ع����ارف:  ال��دك��ت��ور  واأ����ش���اف 
اأع�شاء برنامج  ن�شت�شيف حفل تخريج 
القادة ال�شباب لطاقة امل�شتقبل والذين 
القرارات  �شناع  لي�شبحوا  تدريبهم  مت 
يف امل�شتقبل ورواداً للقطاع قادرين على 

حلول  واإيجاد  املتقدمة  الطاقة  تطوير 
التكنولوجيا امل�شتدامة«.

�شت�شتعر�شها  التي  اأبرزالبتكارات  ومن 
بحوث  احت���اد  القمة  يف  خليفة  جامعة 
امل�����ش��ت��دام��ة ومن�شة  ال��ط��اق��ة احل��ي��وي��ة 
ال�شم�شية  ل���ل���ط���اق���ة  م�������ش���در  م���ع���ه���د 

وم�شروع يف الطاقة النووية.
جريفث،  �شتيف  ال��دك��ت��ور  و���ش��ي�����ش��ارك 
يف  والتطوير  للبحث  اأول  رئي�ض  نائب 
كلمته  خ���الل  خ��ربات��ه  خليفة  ج��ام��ع��ة 
تتمحور  والتي  القمة  يف  �شيلقيها  التي 
الذكية  امل������دن  اإىل  “التحول  ح�����ول 
وامل�����ش��ت��دام��ة: ���ش��د ال��ف��ج��وة ب��ني حاجة 
كما  املتاحة”،  واخل���دم���ات  املجتمعات 
�شي�شارك الدكتور �شتيف اآرائه يف تعزيز 
الطاقة  بيئات  يف  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 

املتجددة.
مدير  عرفات،  ح�شن  الدكتور  و�شيقوم 
مركز تكنولوجيا املياه املتقدم يف معهد 
م�شدر يف جامعة خليفة بعر�ض اأفكاره 
ال�شيا�شية  الجتماعية  ال��ع��وام��ل  ح��ول 
ا���ش��ت��دام��ة عملية حتلية  ت��وؤث��ر يف  ال��ت��ي 
املياه، وذلك خالل اجلل�شة التي ت�شلط 
ال�������ش���وء ع��ل��ى ب���ح���وث ال���ت���ط���وي���ر، كما 
مريويه،  در  ف��ان  ري��ان  الدكتور  �شيقوم 
البنية  امل�شاعد يف ق�شم هند�شة  الأ�شتاذ 

امل��دن��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة يف جامعة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
اإع����ادة  اأف���ك���اره ح���ول  خليفة مب�����ش��ارك��ة 
ال��ت��خ��ل�����ض م���ن املياه  ال��ن��ظ��ر يف ك��ي��ف��ي��ة 
التحلية  عمليات  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  امل��احل��ة 
امل��راك��ز واملرافق  وت��وا���ش��ل  الإق��ل��ي��م��ي��ة. 
م�����ش��در يف جامعة  م��ع��ه��د  ال��ب��ح��ث��ي��ة يف 
خليفة م�شريتها يف ريادة عملية البتكار 
يف جمال الطاقة املتجددة، حيث قامت 
حمطة معهد م�شدر للطاقة ال�شم�شية 
وهج  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  خليفة  جامعة  يف 
للطاقة ال�شم�شية، برتكيب جهاز مكثف 
للطاقة ال�شم�شية وهوالأول من نوعه يف 
دولة الإم��ارات، حيث ي�شاهم اجلهاز يف 
رفع درجة احلرارة باأقل م�شاحة ممكنة 
من املرايا والذي ميكن من حتويل اأكرب 
اإىل  ال�شم�شية  الطاقة  م��ن  ممكن  ق��در 
م�شدر  معهد  حمطة  وتعترب  كهرباء. 
من  يتجزاأ  ل  ج���زءاً  ال�شم�شية  للطاقة 
مركز م�شدر لتطوير الطاقة ال�شم�شية 
والذي   2015 ال��ع��ام  يف  انطلق  ال���ذي 
تكنولوجيا  واختبار  ت�شريع  على  يركز 

الطاقة ال�شم�شية على نطاق جتريبي.
مت��ك��ن احت���اد ب��ح��وث ال��ط��اق��ة احليوية 
امل�������ش���ت���دام���ة يف ج���ام���ع���ة خ��ل��ي��ف��ة من 
اأ�شا�شية  ه��ي��ك��ي��ل��ي��ة  ت��غ��ي��ريات  اإح������داث 
املحا�شيل  ن��وع��ي��ة  حت�����ش��ني  يف  ت�����ش��اه��م 

ال�شاليكورنيا(،  )كنبتة  امللحية  النباتية 
اأ���ش��ن��اف متنوعة من  ع��ل��ى  واحل�����ش��ول 
اإنتاج  “نظام  الأ�شماك. ويعترب م�شروع 
الطاقة والزراعة مبياه البحر” والذي 
احليوية  الطاقة  بحوث  احت��اد  ينظمه 
يف  الأول  البحثي  امل�����ش��روع  امل�����ش��ت��دام��ة، 
ال��ع��امل ال���ذي ي��ه��دف اإىل اإن��ت��اج ك��ل من 
الأرا�شي  يف  وال���وق���ود  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد 

ال�شحراوية با�شتخدام مياه البحر.
يذكر اأن مركز تخطيط وتقييم اأبحاث 
م�شدر  م��ع��ه��د  يف  امل���ت���ج���ددة  ال���ط���اق���ة 
�شي�شتعر�ض م�شروع نظام اإدارة الطاقة 
املتجددة والذي قام باإطالقه موؤخراً يف 

اململكة العربية ال�شعودية.
امل�شتقبل  لطاقة  العاملية  القمة  وتعترب 
احلدث الأبرز الذي يجمع رواد الأعمال 
لتبادل املعرفة وعر�ض اأحدث البتكارات 
�شمن اإطار اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة، 
ت��ع��ت��رب م��ن�����ش��ة ���ش��ن��اع��ي��ة عاملية  ح��ي��ث 
يف  والبتكار  الأع��م��ال  قطاع  بني  تربط 
النظيفة  والتكنولوجيا  الطاقة  جم��ال 
و�شتعقد  امل�����ش��ت��دام.  امل�شتقبل  وفعالية 
 2020 القمة العاملية لطاقة امل�شتقبل 
للمعار�ض  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف 
)اأدنيك( يف الفرتة ما بني 13 اإىل 16 

يناير 2020. 

التفاقية تر�سخ مكانة اأدنوك جهًة مف�سلة للعمل لدى
 املواطنني وتعزز ا�ستقطاب الكفاءات املواطنة من ذوي اخلربات

طرق دبي تعلن تو�شيات منتدى دبي العاملي الإدارة امل�شاريع 2019

األربعاء    8   يناير   2020  م   -   العـدد  12826  
Wednesday   8   January   2020  -  Issue No   12826



27

املال والأعمال

االحتاد للطريان االأكرث التزاما 
مبواعيد الطريان يف ال�شرق االأو�شط

•• اأبوظبي-الفجر:

ّنفت الحتاد للطريان، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة،  �شُ
الأو�شط وواحدة  ال�شرق  ب��الأوىل من حيث اللتزام مبواعيد الطريان يف 
من اأكرث �شركات الطريان ان�شباطاً  يف املواعيد يف العامل، وذلك بح�شب ما 

اأعلنته جمموعة اأو اأي جي OAG لتحليل بيانات الطريان.
وتعترب الحتاد للطريان �شركة الطريان الوحيدة يف ال�شرق الأو�شط على 
لئحة ال�شركات الأكرث التزاماً مبواعيد ال�شفر لعام 2019 واحتلت املركز 
17 بني �شركات الطريان التقليدية واملنخف�شة التكلفة. كما منحت اأو اأي 
رئي�شية،  �شركة ط��ريان   20 اأف�شل  ال�13 على لئحة  املركز  جي الحت��اد 
وهي لئحة ت�شم فقط اأكرب �شركات الطريان للرحالت املنتظمة مع اأكرث 

من 30،000 رحلة م�شّغلة �شنوياً.
لقالع  دقيقة   15 م��دة   باملواعيد”  “اللتزام  مقيا�ض  املجموعة  وحت��دد 
وه���ب���وط ال���رح���الت م���ن امل���وع���د امل���ح���دد، وه���و م��ق��ي��ا���ض م��ع��ت��م��د يف قطاع 
على  التاأثري  ميكنها  متعددة  عوامل  العتبار  بعني  الأخ��ذ  مع  ال��ط��ريان، 

العمليات الت�شغيلية.
ويف ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة، اأع��ل��ن حم��م��د ع��ب��داهلل ال��ب��ل��وك��ي، ال��رئ��ي�����ض التنفيذي 
للعمليات الت�شغيلية يف الحتاد للطريان قائاًل: “اإن العن�شر الأ�شا�شي يف 
العاملني  واملوظفني  الب�شري  العن�شر  هو  للطريان  الحت��اد  مواعيد  دقة 

على �شالمة واأمن العمليات يف ال�شركة.
وتابع، “يعك�ض هذا الختيار التزامنا بتقدمي اأعلى م�شتوى من اخلدمات 
وتعترب الدقة يف املواعيد جزء مهماً من هذه اخلدمات. ومع تفاين فريق 
العمل وال�شتثمار يف التكنولوجيات اجلديدة، �شن�شتمر يف تعزيز الفعالية 

واجلودة«. 

رخ�شة جتارية لالأعمال   309
املدعومة يف راأ�ش اخليمة 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

ك�شفت دائرة التنمية القت�شادية – “اإدارة تطوير الأعمال” براأ�ض اخليمة 
عن اإجمايل عدد رخ�ض الأعمال املدعومة والذي بلغ 309 رخ�شة خالل 
عام 2019، �شملت 160 رخ�شة ملزاولة العمل من خالل املنزل “رخ�شة 
اأعداد رواد الأعمال  و39 رخ�شة تاجر افرتا�شي. وبّينت الدائرة  الغد”، 
جتارية  رخ�شة   12 ومنها  للم�شاريع  الداعمة  املوؤ�ش�شات  من  امل�شتفيدين 
امل�شاريع، و98 رخ�شة جتارية من  مدعومة من �شندوق خليفة لتطوير 

موؤ�ش�شة �شعود بن �شقر لتنمية م�شاريع ال�شباب.
اإدارة تطوير  الق��ت�����ش��ادي��ة -م��دي��ر  التنمية  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  اأف���اد 
الأعمال – حممد املحمود - اأن عدد الرخ�ض لالأن�شطة املتنوعة قد �شهد 
منواً اإيجابياً بلغت ن�شبته    27% خالل عام 2019، وذلك باإ�شدار 309 

رخ�����ش��ة ج��دي��دة، م��ق��ارن��ة م��ع 264 
ذلك  ويعود   .2018 ع��ام  يف  رخ�شة 
احلوافز  م��ن  جملة  اإىل  اأ����ش���ار   ك��م��ا 
الدائرة  اأطلقتها  التي  والت�شهيالت 
التجارية  الأن�����ش��ط��ة  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
وامل��ن��زل��ي��ة يف الإم�������ارة. وي��ع��د جناح 
م��ع��ر���ض مل�����ش��ات وط��ن��ي��ة ل��ع��دة دورات 
�شهد  ذل��ك، حيث  متتالية مثال على 
امل�شاركني،  ع����دد  يف  م��ت��ت��ال��ي��اً  من�����واً 
ون����وع الأن�����ش��ط��ة امل�����ش��ارك��ة، ح��ت��ى مت 
“مهرجان  لي�شبح  م��وؤخ��راً  تطويره 
اختتم  ال����ذي   2019“ ال��ك��ورن��ي�����ض 
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الغد  رخ�����ض  ب��ني  م��ا  متنوعة  رخ�شة 
الإمارة  داخ��ل  التجارية  الرخ�ض  من  وع��دد  الفرتا�شي  التاجر  ورخ�ض 
اإعفاءات  بتقدمي  الأعمال  رواد  الإم��ارة تدعم  اأن  املحمود  واأّك��د  وخارجها. 
مالية لر�شوم الرخ�ض املذكورة بلغت %100 وذلك لتمكينهم من دخول 
ال�شوق وتطوير ا�شتثماراتهم، الأمر الذي يعود على اأ�شحاب امل�شاريع وبيئة 

الأعمال يف الإمارة بالفائدة ودعم ال�شتدامة القت�شادية.
اأفاد  ال�شباب،  الأع��م��ال  ل��رواد  ال��دائ��رة  تقدمه  ال��ذي  امل�شتمر  الدعم  وع��ن 
�شيف ال�شويدي – مدير ق�شم الرتويج القت�شادي بالدائرة – اأنه بف�شل 
ال�شادرة  الرخ�ض  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ  الغد  �شمل رخ�شة  ال��ذي  الدعم  ه��ذا 
2018 والتي  152 رخ�شة عام  ب��  2019 مقارنًة  160 رخ�شة يف عام 
تندرج حتت مظلتها العديد من الأن�شطة املنزلية مثل املاأكولت ال�شعبية 
والعطورات وامل�شنوعات الرتاثية وم�شتح�شرات التجميل وغريها. وفيما 
اإقباًل  اأ�شار ال�شويدي باأنها قد �شهدت  يتعلق برخ�شة التاجر الفرتا�شي 
ملحوظاً منذ بداية 2019 من قبل املواطنني يف الت�شجيل وامتالك هذه 
التحفيزات  بف�شل  وذل��ك  تاريخه،  حتى  رخ�شة   39 بلغت  التي  الرخ�شة 
ممار�شة  بتنظيم  تعنى  التي   2018 عام  نهاية  يف  الدائرة  اأطلقتها  التي 

التجارة الإلكرتونية يف قطاع الأعمال على م�شتوى الإمارة. 

مليار درهم مكا�شب االأ�شهم االإماراتية  11.8
•• اأبوظبي-وام:

ربحت  و  اأم�ض  جل�شة  خالل  قوية  مكا�شب  الإماراتية  امل��ال  اأ�شواق  حققت 
القيمة ال�شوقية لأ�شهم ال�شركات املتداولة 11.8 مليار درهم وهي الأعلى 
منذ بداية تعامالتها يف عام 2020. وقاد الأ�شهم الثقيلة التح�شن الكبري 
الذي �شهدته الأ�شواق و�شط عمليات �شراء موؤ�ش�شي نفذت عليها يف الن�شف 
الثاين من التعامالت . وارتفع املوؤ�شر العام ل�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
% تقريبا فيما قفز املوؤ�شر   1 5056 نقطة بزيادة ن�شبتها  اىل م�شتوى 
العام ل�شوق دبي املايل اىل م�شتوى 2746 نقطة بنمو ن�شبته %2 مقارنة 
 12.95 اإىل  الوطني  دبي  الم��ارات  بنك  �شهم  وارتفع  ال�شابق.  اليوم  مع 
درهم وبنك دبي الإ�شالمي اىل 5.5 درهم و�شهم اإعمار اإىل 4.05 درهم 
اإىل  الأول  اأبوظبي  بنك  �شهم  ارتفع  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  �شوق  ويف   ..
7.8 درهم و�شهم  اإىل  التجاري  ابوظبي  �شهم بنك  15.16 درهم وتبعه 

الت�شالت اإىل 16.42 درهم.

اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم: �شناعة الطريان �شت�شهم بنحو 45 % يف الناجت املحلي االإجمايل لدبي بحلول العام 2030
•• دبي-وام:

رئي�ض  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  ق��ال 
هيئة دبي للطريان الرئي�ض الأعلى ملجموعة طريان 
الإم������ارات اأن دب���ي ح��ق��ق��ت ق��ف��زة ك��ب��رية م��ن��ذ افتتاح 
به  يعتد  الآن مركز  وه��ي   1937 ال��ع��ام  اأج��وائ��ه��ا يف 
�شاحب  روؤي���ة  متخ�شت  حيث  ال��ط��ريان  �شعيد  على 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
ال���وزراء حاكم دب��ي -رع��اه اهلل  الدولة رئي�ض جمل�ض 
-ع��ن حت��ول اقت�شادي ل ميكن حم��وه حيث �شت�شهم 
املحلي  ال��ن��اجت  يف  باملئة   45 بنحو  ال��ط��ريان  �شناعة 
ملوؤ�ش�شة  وفقا   2030 العام  بحلول  لدبي  الإج��م��ايل 
اأحمد  ال�شيخ  �شمو  واأ�شاف  ايكونوميك�ض.  اأوك�شفورد 
خ��الل ت�شريح ل��ه يف ال��ع��دد اجل��دي��د م��ن جملة عرب 
اأنه على الرغم من  دبي املتخ�ش�شة بقطاع الطريان 
1960 ف���اإن الرحلة  ال��ع��ام  مل��ط��ار منذ  ام��ت��الك دب��ي 
البالد  يف  �شاملة  حتتية  ط��ريان  بنية  لبناء  الرامية 
مل تبداأ اإل يف ثمانينات القرن املا�شي واليوم يت�شمن 
مطار دبي الدويل ثالثة مبان مبا فيها اأول واأ�شخم 
مبنى يف العامل ل�شتقبال الطائرات من طراز ايربا�ض 
ايه 380 عالوة على ا�شتقبال املطار يف العام 2018 
دبي  اأن مطار  اإىل  �شموه  واأ�شار  مليار.  رقم  للم�شافر 
الدويل احتل املرتبة الثالثة عامليا على �شعيد اجمايل 
العام  يف  جناحه  امل��ط��ار  تابع  فيما  امل�شافرين  حركة 
الأول  للمركز  احتالله  ا�شتمرار  خ��الل  من   2019
كاأكرث مطارات العامل ازدحاما على �شعيد امل�شافرين 
التوايل وحققت  ال�شاد�ض على  للعام  الدوليني وذلك 
هيئة دبي للطريان املدين اأداء جيدا وهي م�شتمرة يف 
امل�شاهمة يف رحلة جناح دبي وهو ما ينطبق اأي�شا على 
الطريان مبا يف  الرئي�شيني يف قطاع  الالعبني  كافة 
ذلك طريان الإمارات وموؤ�ش�شة دبي خلدمات املالحة 

دب��ي احلرة  و���ش��وق  دب��ي  م��ط��ارات  اجل��وي��ة وموؤ�ش�شة 
وفالي دبي. ولفت اإىل اأنه مت يف العام 2019 انتخاب 
الإمارات لع�شوية جمل�ض املنظمة الدولية للطريان 
التوايل.  ع��ل��ى  اخل��ام�����ش��ة  ل��ل��ولي��ة  “ايكاو”  امل����دين 
وتعترب دولة الإم��ارات العربية املتحدة قوة يعتد بها 
ام��ت��الك��ه��ا لأرب����ع ناقالت  ال��ط��ريان م��ع  ع��ل��ى �شعيد 
وطنية ت�شري رحالتها اإىل اأكرث من 224 مدينة يف 
108 دول حول العامل وذلك من خالل ا�شطول يزيد 
عن 498 طائرة. ونوه �شموه باأن دولة الإمارات تتابع 
املحافظة على ت�شنيفها العاملي املتفوق على �شعيد كل 
تزال  الأم��ن وه��ي ما  ال��ط��ريان ومعايري  من �شالمة 
اتفاقيات  جلهة  رق��م  اأعلى  بثاين  يتمتع  ال��ذي  البلد 
�شولومون  ان�شمام جزر  وذلك مع  املفتوحة  الأج��واء 
اإىل قائمة الدول التي مت توقيع اتفاقيات معها والتي 
و�شل عددها يف العام 2019 اإىل 122 دولة وب�شكل 
�شعيد  على  عظيما  عاما   2019 العام  كان  اإجمايل 
قوي  منو  حتقيق  املتوقع  من  فيما  الطريان  �شناعة 
ووا�شع هذا العام بالن�شبة للطريان وال�شياحة وغريها 
من القطاعات القت�شادية الرئي�شية اأي�شا وذلك مع 
ا�شت�شافة دولة الإمارات ملعر�ض اك�شبو 2020 يف دبي 
اعتبارا من اأكتوبر حيث �شيلعب اك�شبو 2020 دورا 
زائ��ر على  25 مليون  اأك��رث من  ا�شتقدام  هاما جلهة 
مدى �شتة اأ�شهر وم�شاركة اأكرث من 192 دولة يف اأول 
ال�شرق  تقام يف منطقة  املعر�ض  دورات هذا  دورة من 
عن  ..معربا  اآ�شيا  وجنوب  اإفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط 
ثقته بان كافة اأ�شحاب امل�شلحة �شيوا�شلون جهودهم 
التزامهم  اإلهام وجلهة  ال�شخية جلهة كونهم م�شدر 

باإعادة كتابة ق�شة جناحنا ب�شكل اأف�شل بكثري.
املدير  اأهلي  �شعادة حممد عبد اهلل  ذك��ر  وم��ن جانبه 
العام لهيئة دبي للطريان املدين والرئي�ض التنفيذي 
دبي  جن��اح  اأن  اجلوية  املالحة  خلدمات  دب��ي  ملوؤ�ش�شة 

وال�شياحة  ال��ط��ريان  لتطوير  اإل��ه��ام  م�شدر  ي���زال  ل 
يحتذى  كنموذج  بدبي  القت�شاديون  ي�شت�شهد  حيث 
جلهة تنويع القت�شاد والتنمية الجتماعية ال�شاملة 
بداأت  عندما  طوياًل  �شوطاً  الطريان  وقطع  للجميع 
املفتوحة  الأج��واء  �شيا�شة  اتباع   1937 العام  دبي يف 
ومل تنظر دبي منذ �شتينات القرن املا�شي عندما بداأت 
عمليات مطارها الأول وذلك يف خ�شم �شعيها لتحقيق 

طموحاتها يف جمال الطريان بعزم وديناميكية.
الآن  ت�����ش��ه��م  ال����ط����ريان  ���ش��ن��اع��ة  اأن  اأه���ل���ي  واأو�����ش����ح 
الإمارات  دول��ة  اقت�شاد  يف  دولر  مليار   47.4 بنحو 
العربية املتحدة اأو ما يعادل 13.3 باملئة من ناجتها 
الأ�شول  اأح��د  ق��ادرة ب�شفتها  الإج��م��ايل وه��ي  املحلي 
اأن تولد وفقاً لالحتاد  ال�شرتاتيجية الرئي�شية على 
اإ�شافية من  دولر  مليار   80 اجل��وي  للنقل  ال��دويل 
الناجت املحلي الإجمايل بحلول العام 2037 وبحلول 
دولة  ال���ط���ريان يف  ���ش��وق  �شت�شهم  ك��م��ا  ال��وق��ت  ذل���ك 
الإم��ارات مببلغ 128 مليار دولر يف اقت�شادنا حيث 
دولة  يف  الأرب��ع��ة  الوطنية  ال��ط��ريان  �شركات  متتلك 
الإمارات الآن اأ�شطول م�شرتكا ي�شم اأكرث من 498 
طائرة فيما ا�شتقبلت مطاراتها 134 مليون م�شافر 
89 مليون م�شافر منهم  اأك��رث من   2018 العام  يف 

يف دبي وحدها.
ونبه اىل اأن هيئة دبي للطريان املدين بقيت متيقظة 
الرامي  �شعيها  ال��دوام للتطورات وحافظت على  على 
حتملنا   2019 ال��ع��ام  ويف  ال���ط���ريان  من��و  لت�شهيل 
بنجاح من خالل جمموعة متنوعة من  م�شوؤولياتنا 
ب�شمان  قيامنا   2019 ال��ع��ام  �شهد  حيث  امل��ب��ادرات 
الأمن والأمان ملعر�ض دبي اجلوي مع قدوم اأكرث من 
160 طائرة للم�شاركة يف العرو�ض الثابتة وعرو�ض 
الطريان وا�شت�شفنا للعام ال�شابع على التوايل اأعمال 
كافة  ناق�شت  التي  ال��ط��ريان  ل�شالمة  العاملية  القمة 

•• اأبوظبي-وام: 

عقدا جديدا من  اأبوظبي لال�شتدامة”  “اأ�شبوع  يد�شن 
اأه��داف الأمم  اأج��ل حتقيق  ال��دويل الطموح من  العمل 
للتنمية  اأجندتها  يف  ال��واردة  امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة 
.. ي�شكل  العقد اجلديد  ومع بداية   .2030 امل�شتدامة 
الأ���ش��ب��وع احل����دث الأب�����رز ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ع��امل املعني 
خرباء  مظلته  حت��ت  يجمع  ح��ي��ث  ال���ش��ت��دام��ة  بق�شايا 
من  ع���ددا  ويت�شمن  دول���ة   175 نحو  م��ن  وخمت�شني 
الفعاليات الهامة التي توفر من�شة عاملية لتحفيز احلوار 
ع��امل��ي يف هذا  ال���ش��ت��دام��ة وحتقيق ح���راك  العاملي ح��ول 
ال�شاأن. وجرى خالل العام اجلاري تو�شيع نطاق حماور 
اأهداف الأمم املتحدة للتنمية  الأ�شبوع مبا يتما�شى مع 
ال��دورة احلالية �شتة حماور هي  امل�شتدامة حيث ت�شمل 
الطاقة والتغري املناخي واملياه والغذاء وم�شتقبل التنقل 
قطاع  يف  احليوية  والتكنولوجيا  الف�شاء  وا�شتك�شاف 
مناق�شة  اإىل  اإ�شافة  اأف�شل  حلياة  وتكنولوجيا  ال�شحة 

3 مو�شوعات رئي�شية هي الذكاء ال�شطناعي واملجتمع 
وال�شباب �شمن هذه املحاور كافة.

واأك�����د حم��م��د ج��م��ي��ل ال���رحم���ي ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل� 
“وام”  الإم��ارات  اأنباء  لوكالة  ت�شريحات  يف  “م�شدر” 
اأن اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة من�شة عاملية هامة للغاية 
تدعم  التي  الرثية  الفعاليات  من  العديد  على  تنطوي 
للتنمية  املتحدة  الأمم  اأه��داف  لتحقيق  العاملية  اجلهود 

امل�شتدامة.
لال�شتدامة  اأب��وظ��ب��ي  اأ���ش��ب��وع  يت�شمن  اأن  نتوقع  وق���ال 
العاملية  ال�شرتاتيجية  الق�شايا  م��ن  العديد  مناق�شة 
متنوعة  جم��الت  على  تركز  والتي  بال�شتدامة  املعنية 
ومنها الطاقة املتجددة وال�شباب واملياه والبيئة والنفايات 
اأن هذه الق�شايا �شيجري مناق�شتها على  اإىل  .. م�شريا 

مدار 8 اأيام يف اأبوظبي خالل هذا احلدث العاملي.
املتحدة والتي  امل�شتدامة لالأمم  التنمية  اأهداف  وجاءت 
روؤية  “ لت�شكل   2030 العاملية  “الأجندة  با�شم  تعرف 
ودعوة عاملية للعمل من اأجل الق�شاء على الفقر وحماية 

بال�شالم  ال�شعوب  جميع  متتع  و�شمان  الأر����ض  كوكب 
والزدهار بحلول عام 2030.

امل�شتدامة  للتنمية  ه��دف��ا   17 امل��ت��ح��دة  الأمم  واأق����رت 
كما  مظلتها  حت��ت  املن�شوية  ال���دول  ك��ل  عليها  وواف��ق��ت 
دعت اإىل اأن يكون العقد القادم هو “العقد الدويل للعمل 

الطموح” من اأجل حتقيق هذه الأهداف.
ويتعلق الهدف الأول من اأهداف الأمم املتحدة للتنمية 
الثاين  وال��ه��دف  الفقر  مبكافحة   /17/ ال���  امل�شتدامة 
بالق�شاء على اجلوع والثالث بال�شحة اجليدة والرفاهية 
بالتوازن بني  بالتعليم اجليد واخلام�ض  والرابع  التامة 
ال�شحية  والنظافة  النظيفة  باملياه  وال�شاد�ض  اجلن�شني 
وال�شابع بطاقة نظيفة وباأ�شعار معقولة والثامن بالعمل 

الالئق ومنو القت�شاد.
فيما يتمثل الهدف التا�شع يف ال�شناعة والبتكار والبنية 
امل�شاواة  العا�شر احلد من حالت عدم  التحتية والهدف 
والهدف احلادي ع�شر املدن واملناطق امل�شتدامة والثاين 
ع�شر  والثالث  م�شوؤول  ب�شكل  والإنتاج  ال�شتهالك  ع�شر 

الق�شايا  وه��ي  ال��ط��ريان  ب�شالمة  املتعلقة  الق�شايا 
التي متثل اهتماما رئي�شيا لكل من املنظمة الدولية 
للطريان امل��دين والحت��اد ال��دويل للنقل اجل��وي كما 
مع  تفاهم  مذكرات  ولتوقيع  للتعاون  اأي�شا  تو�شلنا 
عدد من املوؤ�ش�شات كان اأخرها يف العام 2019 مذكرة 

التفاهم مع هيئة ال�شارقة للطريان املدين.
للطريان  دب��ي  لهيئة  املو�شع  ال���دور  اإن  اأه��ل��ي  و���ش��رح 
الطريان  ول��وائ��ح  ل��ق��واع��د  ال��ف��ع��ال  والتنفيذ  امل���دين 
التعاون بني كافة  ك��ان ممكنا ب�شبب  الآم��ن وامل��اأم��ون 
املعنيني وهو ما مل يكن ممكنا لول التوجيه امل�شتمر 
والدعم غري املحدود من �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد 
اآل مكتوم ...متطلعا اإىل موا�شلة قيام الطريان بلعب 
دوره احلا�شم يف العام 2020 وما يليه وذلك ل�شمان 
ح�شول دولة الإمارات العربية املتحدة على م�شتويات 

جديدة من النجاح.

العمل املناخي والرابع ع�شر احلياة حتت املاء واخلام�ض 
ال�شالم واملوؤ�ش�شات  ع�شر احلياة يف الرب وال�شاد�ض ع�شر 
والعدل وال�شابع ع�شر عقد ال�شراكات وحتقيق الأهداف.
الإم����ارات  “روؤية  �شميم  يف  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية  وت��ع��د 
كما  الوطنية  اأجندتها  ت�شمنته حم��اور  “ وم��ا   2021
تعمل الدولة اأي�شا على دعم اجلهود العاملية لتحقيقها.

تت�شق مع  التي  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  ال��دول��ة  واأط��ل��ق��ت 
اإن�شاء  مت  امل���ث���ال  ���ش��ب��ي��ل  ف��ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأه�����داف 
تتبواأ  كما  امل�شتدامة  التنمية  لأه��داف  الوطنية  اللجنة 
للمجتمعات  امل�شاعدات  تقدمي  يف  الريادة  مقعد  ال��دول 
وتوفري  اأج��ل م�شاعدتها  م��ن  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف خمتلف 
 .. امل�شتدامة  التنمية  اأج��ل حتقيق  لها من  بيئة حمفزة 
كما اأطلقت اأي�شا مبادرة موؤ�شر جودة الهواء ومنظومة 
لالإدارة املتكاملة للنفايات بالإ�شافة اإىل ا�شت�شافتها ملقر 
وتنفيذها  “اآيرينا”  املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة 
ال��ع��دي��د م���ن امل�����ش��اري��ع يف ه���ذا ال��ق��ط��اع داخ����ل الدولة 

وخمتلف اأنحاء العامل.

 توقيع مذكرة تفاهم بهدف توفري اأف�سل احللول اللوج�ستية الرائدة على م�ستوى العامل لعمالء املركز

�شركة اأبوظبي الوطنية للمعار�ش جتدد �شراكتها اال�شرتاتيجية مع »اأجيليتي«

�شل�شلة من االأ�شواق اخلارجية حتتفي مب�شرية مهرجان دبي للت�شوق

•• اأبوظبي-الفجر: 

الوطنية  اأب����وظ����ب����ي  ����ش���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
للمعار�ض )اأدنيك( عن جتديد اتفاقية 
ال�شراكة ال�شرتاتيجية مع “اأجيليتي 
للمعار�ض والفعاليات” التابعة ل�شركة 
اللوج�شتية  ل��ل��خ��دم��ات  “اأجيليتي 
�شنوات  خم�ض  ملدة  املتكاملة”  العاملية 
�شركة  جهود  اإط��ار  يف  وذل��ك  اإ�شافية، 
الرامية  للمعار�ض  الوطنية  اأبوظبي 
اإىل ال�شتمرار يف تعزيز اخلدمات التي 
والفعاليات،  املعار�ض  ملنظمي  تقدمها 
م���ن خ����الل جم��م��وع��ة م��ت��ك��ام��ل��ة من 
اخلدمات اللوج�شتية والفنية وعمليات 

ال�شحن. وتعد “اأجيليتي” واحدة من 
املتخ�ش�شة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  اأك����رب 
بتوفري اخلدمات اللوج�شتية املتكاملة 
مع اأكرث من 26 األف موظف، ومتتد 
عملياتها يف اأكرث من 100 دولة حول 
التفاهم،  م��ذك��رة  ومب��وج��ب  ال���ع���امل. 
بني  الناجحة  ال�شراكة  ه��ذه  �شت�شتمر 
�شركة  عمالء  تزويد  بهدف  الطرفني 
باأف�شل  للمعار�ض  الوطنية  اأبوظبي 
احل���ل���ول ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة ال����رائ����دة على 

م�شتوى العامل.
قال  الت���ف���اق���ي���ة،  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  ويف 
الع�شو  الظاهري،  مطر  حميد  �شعادة 
ل�شركة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����ض  امل��ن��ت��دب 

)اأدنيك(  للمعار�ض  الوطنية  اأبوظبي 
ال��ت��اب��ع��ة لها:  ال�����ش��رك��ات  وجم��م��وع��ة 
الوطنية  اأبوظبي  �شركة  يف  “نحر�ض 
للمعار�ض على تقدمي اأف�شل اخلدمات 
ل��ع��م��الئ��ن��ا ويف  ال��ع��ال��ي��ة  ذات اجل�����ودة 

خمتلف املرافق التي نوفرها.
الهدف،  بهذا  التزامنا  على  وللتاأكيد   
“اأجيليتي”  م����ع  ���ش��راك��ت��ن��ا  ج����ددن����ا 
ال�شل�ض  التوفري  ل�شمان  اأخ���رى  م��رة 
الكفاءة  ذات  ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  ل��ل��ح��ل��ول 
ال��ع��ال��ي��ة وال��ف��اع��ل��ي��ة م��ن ح��ي��ث الكلفة 

للمنظمني والعار�شني«.
التعاون  “�شي�شتمر  �شعادته:  واأ���ش��اف 
على  وال��ع��م��ل  “اأجيليتي”  م��ع  ال��ب��ّن��اء 

التح�شينات املهمة التي اأدخلناها معها 
املا�شية  اخلم�ض  ال�شنوات  م��دار  على 
تعزيز  يف  كبري  ب�شكل  �شاهمت  وال��ت��ي 
التكلفة،  وخف�ض  الت�شغيلية  الكفاءة 
التناف�شية  امل��زاي��ا  تطوير  ج��ان��ب  اإىل 
يف  ال�شراكة  ه��ذه  و�شت�شاهم  لل�شركة. 
الرائدة  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  مكانة  تعزيز 

كوجهة رئي�شية ل�شياحة الأعمال«.
الرئي�ض  اليا�ض منعم،  قال  من جانبه 
التنفيذي ل�شركة “اأجيليتي” للخدمات 
اللوج�شتية العاملية املتكاملة يف ال�شرق 
الأو�شط واأفريقيا: “ي�شعدنا اأن جندد 
ات��ف��اق��ي��ة ال�����ش��راك��ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي مع 
للمعار�ض،  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  �شركة 

•• دبي - وام: 

مل��ه��رج��ان دبي   25 ال�����  ال������دورة  ت�����ش��ه��د 
من  “�شل�شة  ف��ع��ال��ي��ة  ت��ن��ظ��ي��م  ل��ل��ت�����ش��وق 

الأ�شواق اخلارجية” يف مناطق متفرقة 
مب�شرية  ل��الح��ت��ف��������������اء  امل���دي���ن���ة  ح�����ول 
العام  ان��ط��ل��������������ق يف  ال����ذي  امل��ه��رج��������������������������ان 
احلاف���ل  الربنامج  جانب  اإىل   6991

املتنوع��������ة  والأن�������ش���ط���ة  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال���ت���ي تقدم  واخل�������ش���وم���ات واجل����وائ����ز 

للجمهورعلى مدى 38 يوما .
وت��ق�����������������������دم ه��������������������������ذه الأ������ش�����واق جت���ارب 

و  فني���������ة  وع��رو���ش�����������ا  م��ب��ت��ك��رة  ت�����ش��وق 
اجلوائ������ز  على  و�ش�������حوبات  ترفيهي�����ة 
“ل�شت  م���ن  ك�����������ل  يف  ت��راث��ي��ة  بلم�ش����ة 
و”�شارع  اخلواني������ج”  اإك�����������������������������زت 

“اأجيليتي”  مكانة  من  �شتعزز  والتي 
املعار�ض  ق���ط���اع  يف  رائ�������دة  ك�����ش��رك��ة 
اأف�شل  تقدمي  لنا  متيحة  والفعاليات، 
لعمالء  املتطورة  اللوج�شتية  احللول 
للمعار�ض.  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  �شركة 
ونقدم يف “اأجيليتي” جمموعة وا�شعة 
لتلبية  الإم�����دادات  �شل�شلة  ح��ل��ول  م��ن 
احتياجات عمالئنا التقليدية واملعقدة، 
وت�شمل قائمة خدماتنا خيارات ال�شحن 
وال��ربي، والتخزين  اجل��وي والبحري 
املخ�ش�شة  واخل�����دم�����ات  وال����ت����وزي����ع، 
يلبي  م��ا  وك��ل  والفعاليات،  للمعار�ض 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رك��ة  اح��ت��ي��اج��ات 

للمعار�ض ب�شكل تام«.

و”�شيتي  و”ا�ل�شيف”  الرق�����ة” 
و”دبي   “ و”ال�شندغة”و”حتا  ووك” 
بارك”  و”برج  �ش����يتي”  ف�ش�������تيفال 

و�شط مدينة دبي.

»اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة 2020« .. عقد جديد من العمل الدويل الطموح
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�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   
�عالن للح�صور �مام مدير �د�رة �لدعوى مبحكمة عجمان �الإحتادية �الإبتد�ئية  

 يف �لدعوى رقم  2019/2313 مدين جزئي - ن�صر�  
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

اىل املدعي علي�ه / �شعيد حممد عي�شى ح�شن - اإماراتي اجلن�شية  
اقامت املدعي / بنك دبي التجاري - �ض م ع  

الدعوى رقم  2019/2313 مدين جزئي عجمان    
ي��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره )126332.20 دره��م( وفائدة  ال��زام املدعي عليه بان   : املو�شوع 

التاأخري مببلغ 10% والر�شوم وامل�شروفات.  
يوم  البتدائية  الدعوى مبحكمة عجمان الحتادية  ادارة  امام مدير  انت مكلف باحل�شور 
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا   - �شباحا   9.30 ال�شاعة   2020/1/13 امل��واف��ق    الإث��ن��ني 
الدعوى  للنظر يف  امل�شتندات وذلك  كافة  بها  الدعوى مرفقا  وتقدمي مذكرة جوابية على 

املذكور رقمها اعاله بو�شفك املدعي عليه.  حرر بتاريخ :  2020/1/6 
حمرر الإعالن : اميان العو�شي 

 مكتب �د�رة �لدعوى

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �الحتادية �البتد�ئية

مكتب �د�رة �لدعوى

�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   
�عالن �ملتنازع �صدها بالن�صر مبوعد �جتماع �خلربة  

يف �لدعوى رقم 2019/457 نز�ع تعيني خربة جتاري 
ال�شادة / �شركة احلقول الذهبية لتجارة املواد الغذائية - ذ م م  

ب�شفتكم املتنازع �شدها - نود الفادة بانه مت تكليفنا من قبل حماكم دبي املوقرة - للقيام 
 / املتنازعة  املرفوعة �شدكم من  اأع��اله  امل��ذك��ورة   الدعوى  اخل��ربة احل�شابية يف  مبهمة 
الر�ض املباركة لتجارة املواد الغذائية بوكالة نور الدين حممود. وبالتايل فاإننا نحدد لكم 
موعد لالإجتماع بكم يوم الحد املوافق 2020/1/12 يف متام ال�شاعة 10.30 �شباحا يف مقر 
مكتبنا الكائن مبنطقة النهدة 2 )دبي( �شارع بغداد مقابل مدر�شة اللفية بجانب كليات 
التقنية العليا للطالبات - بناية مركز بالتنيوم لالعمال - الطابق الرابع - مكتب رقم 
)406( هاتف رقم 2344403-04 فاك�ض رقم 2344330-04 وذلك ملناق�شة مو�شوع الدعوى 
املذكورة اعاله لذا يرجى ا�شطحاب كافة امل�شتندات والوراق الثبوتية التي حتقق دفاعكم 

يف ح�شور موكلكم او من ينوب عنكم.
اخلبري املح�سابي / يو�سف حممد مو�سى طريح 

�جتمـــــاع خبــــرة
�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   

�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2020/25(

املنذر : �ض �ض لوتاه العقارية - �ض ذ م م 
بوكالة املحامي / نا�شر حمد ال�شام�شي 

املنذر اليه : �شهريار ر�شا فغفوري 
املو�شوع / �شداد القيمة املالية امل�شتحقة

قدرها  والبالغ  بذمتكم  املرت�شدة  املديونية  �شداد  بوجوب  امل��ن��ذرة  تنذركم   -
تاريخ  اي��ام من  وذل��ك خالل خم�شة  درهما(  دره��م )خم�شة وع�شرون   25.000
ا�شتالمكم هذا الإنذار واإل �شت�شطر املنذرة لتخاذ كافة الإجراءات القانونية 

بحقكم مع حتميلكم اية م�شاريف او ر�شوم او اتعاب حماماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   
�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2020/103(
املنذر : ال�شيد/ احمد حممد �شليمان الهدل ، ميني اجلن�شية ويحمل جواز رقم 07386143 

العنوان : دبي - الإمارات العربية املتحدة - ت : 0505883323 
املنذر اليه : جولدن ابيك�ض للخدمات الفنية - �ض ذ م م  - رخ�شة رقم 790917

عنوانها : بناية ملك ال�شيخ/ عبدالعزيز املعال ، مكتب رقم  G-175  بردبي - القوز ال�شناعية 3 ، 
اإمارة دبي ، هاتف رقم : 042693331 

وهي  املنتهية  لل�شنة  ال�شابقة  القيمة  بنف�ض  الي��ج��ار  ب��دل  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر  يخطر 
53.000 الف درهم على �شكل اربعة �شيكات وتوقيع عقد اليجار اجلديد بنف�ض ال�شروط ال�شابقة ، 
وذلك خالل �شهر من تاريخ ن�شر هذا الإنذار مع ما ي�شتجد بعد هذا التاريخ من مبلغ اليجار ، واإل 
القانونية يف مواجهتكم ومطالبتكم ب�شداد بدل الجرة وما  الإج��راءات  �شوف ي�شطر لتخاذ كافة 

ي�شتجد من اجره وبالتعوي�ض املنا�شب وكافة ر�شوم التقا�شي وامل�شروفات واتعاب املحاماة.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   
�إعالن بالن�صر

رقم )2020/96(
املنذر: �شكينه ابراهيم �شهدادي - ايرانية اجلن�شية 
املنذر اليه : حكومة حاجييفا - اذربيجان اجلن�شية 

املو�شوع / الإنذار العديل رقم حمرر )2019/1/209320( 
ينذر املنذر / املنذر اليه بت�شديد القيمة اليجارية املرت�شدة بذمته مبوجب ال�شيكات املذكورة اعاله 
املاأجور و�شداد ما عليه وما ي�شتجد من قيمة  واإخ��الء  الف درهم  واربعون  مببلغ 340000/ ثالثمائة 
التي ت�شلمها  ال�شواغل وباحلالة  املوؤجرة خالية من  العني  التام وت�شليم  ايجارية حتى تاريخ الخالء 
عليها و�شداد امل�شتحقات اليجارية املرت�شدة بذمته مع ا�شالح ما قد يكون حلق بها من �شرر وت�شوية 
ح�شاب املاء والكهرباء عن مدة �شغلها للعني وذلك خالل مدة اق�شاها 30 يوم من تاريخ ن�شر هذا الإنذار 
القانوين واإل �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ الإج��راءات القانونية والق�شائية الالزمة للمطالبة مبا ذكر 
وما ي�شتجد من قيمة ايجارية مع التعوي�ض اجلابر للعطل وال�شرر مع حتميل املنذر اليه كافة الر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   
 �عـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
على  الت�شديق  وطلب   - الإم���ارات   : اجلن�شية   ، النقبي  علي  را�شد  علي  ال�شيد/ 
حمرر يت�شمن )تنازل( يف ال�شم التجاري خورفكان لل�شقق الفندقية واملرخ�ض 
من دائرة التنمية القت�شادية يف  ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم )141845( ال�شادر 
زينب  ال�شيدة/  اىل  بخورفكان.  الإقت�شادية  التنمية  دائ��رة   1998/2/22 بتاريخ 
احمد دار اهلل حاجي البلو�شي - اجلن�شية : الإمارات. ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
�صهيل علي �صعيد خلف �لنقبي
�لكاتب �لعدل خورفكان

  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان

�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   
يف �لدعوى رقم 2019/4430 جتاري جزئي 

املدعى : البنك العربي املتحد 
اىل املدعي عليه : بهيم �شاندرا دا�ض 

يف الدعوى رقم 2019/4430 جتاري جزئي - دبي - لقد تقرر عقد جل�شة اخلربة 
 1.00 ال�شاعة   2020/1/16 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  اع��اله  ال��دع��وى  يف  امل�شرفية 
ظهرا - وذلك مبكتبنا الكائن ببناية الحتاد )بناية �شرياميك �شيتي - ال�شياد 
لأدوات ال�شيد( خلف �شيتي �شنرت ديرة - الطابق الثالث - مكتب رقم 301 ، هاتف 
رقم 04/2588900 وفاك�ض رقم 04/2581055 ، لذا يرجى منكم احل�شور او من 
ميثلكم يف املوعد املذكور اأعاله مع اح�شار كافة دفوعكم وم�شتنداتكم وما ترونه 

منا�شبا لتي�شري اعمال اخلربة يف الدعوى
اخلبري املحا�سبي / امل�سريف 
عبداهلل فايز ال�سام�سي 

دعوة �جتماع 
�خلربة �حل�صابية �الأول 

�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   
�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  1190/2019/204 تنفيذ �صرعي  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2015/2018 احوال نف�ض م�شلمني ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )106.767 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف
 من تاريخ الإ�شتحقاق  

طالب الإعالن : �شريين جانكري عبدال�شالم جهانكري - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
 : اإع��الن��ه  املطلوب  وكيل   : بالق�شية  �شفته   - الكبان  حممود  عبداملجيد  ري��ا���ض   : وميثله 
: منفذ �شده - جمهول حمل  بالق�شية  - �شفته  راني�ض عبدال�شالم ح�شن عبدال�شالم   -1
والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اقامت  :قد  الإع��الن  مو�شوع  الإق��ام��ة. 
بتنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2015/2018 احوال نف�ض م�شلمني ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وق��دره )106.767 دره��م( �شامال للر�شوم وامل�شاريف من تاريخ الإ�شتحقاق.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 7 

اأيام من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   
�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم 5761/2019/207 تنفيذ جتاري  
ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/1851 جتاري جزئي،  التنفيذ : تنفيذ احلكم  مو�شوع 
طالب  وامل�شاريف   للر�شوم  �شامال   ، دره��م(   110283( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد 
الإعالن : عبدالغفور وعامل خان للنقل بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة - ذ م م - �شفته 
بالق�شية : طالب التنفيذ وميثله : ابراهيم علي املو�شى احلمادي - �شفته بالق�شية : 
وكيل املطلوب اإعالنه : 1- الفوز للمقاولت - ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - 
جمهول حمل الإقامة. مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
التنفيذ او  املنفذ به وق��دره )110283( دره��م اىل طالب  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  5806/2019/207 تنفيذ جتاري  
واملعدل   ، كلي  رقم 2018/440 جت��اري  الدعوى  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 
 657516.91  ( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، اإ�شتئناف جتاري   2019/853 رقم  بالإ�شتئناف 
درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف. طالب الإعالن : بنك الإحتاد الوطني - �ض م ع - �شفته 
بالق�شية : طالب التنفيذ  وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�شف ال�شباغ - �شفته بالق�شية 
: وكيل املطلوب اإعالنهما : 1- ح�شان البحر للتجارة العامة - �ض ذ م م  2- حممد �شاه عامل 
احمد ح�شني - �شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهول حمل الإقامة  مو�شوع الإعالن 
: قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكما بالت�شامن والتكافل بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )657516.91( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   
�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  6059/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم  2018/392 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ 
بنك   : الإع��الن  وامل�شاريف. طالب  للر�شوم  �شامال   ، دره��م(   19644259.34 ( وق��دره  به  املنفذ 
اإ�شماعيل ابراهيم  ابوظبي التجاري )فرع( - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  وميثله : علي 
اجلرمن - �شفته بالق�شية : وكيل املطلوب اإعالنهم : 1- النجمة املا�شية للتجارة العامة - �ض ذ م 
م  2-ديليب كومار لل �شاند  3-بوجا بارواين دليب كومار 4- الهالل املا�شي للتجارة العامة )�ض 
ذ م م( 5-النجمة املا�شية للتجارة العامة - �ض ذ م م )فرع( - �شفتهم بالق�شية : منفذ �شدهم 
- جمهويل حمل الإقامة. مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامكم بالت�شامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )19644259.34( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم 5360/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/1318 امر اداء ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 365441 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
املطلوب  التنفيذ   ط��ال��ب   : بالق�شية  �شفته   - اي��ه  اإن  بنك  �شيتي   : الإع���الن  ط��ال��ب 
بوقراعه  �شعيد  خلفان  �شعيد   -2 ال�شيارات   م��واق��ف  لتاأجري  امل��غ��رب   -1  : اإعالنهما 
الإق��ام��ة  مو�شوع  : منفذ �شدهما  - جمهول حمل  بالق�شية  - �شفتهما  احلمريي 
الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )365441( درهم بالت�شامن  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم  6221/2019/207 تنفيذ جتاري  
 ، اداء  امر  رقم 2424/2019  الدعوى  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 
، �شامال للر�شوم وامل�شاريف  طالب  ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )49281 درهم( 
الإعالن : حممد ال�شيد حممود عياد - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  املطلوب 
اإعالنه : 1- خ�شر يو�شف �شعيدون  - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  - جمهول 
حمل الإقامة  مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )49281( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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�عالن بالن�صر 

                      يف �لتنفيذ رقم 5760/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/3099 ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )50738.61 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : عبدالغفور لتجارة الديزل - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ  وميثله : ابراهيم علي املو�شى احلمادي -  �شفته بالق�شية : وكيل املطلوب 
اإعالنه : 1- ورخان املر خان - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  جمهول حمل الإقامة. 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )50738.61(  به  املنفذ  املبلغ 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
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�عالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                         يف �لدعوى رقم 2019/3931 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهم/1-البحار املتحدة للخدمات البحرية - ذ م م 2-بدر 
جعفر يو�شف حممد الأن�شاري 3-املدار لتجارة الديزل - ذ م م  4-البدر 
لتجارة الديزل - �ض ذ م م جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - اي��ه  بنك  �شيتي 
املنفذ به وقدره )5017088.09( درهم بالت�شامن  املبلغ  والزامك بدفع 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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 �عالن بالن�صر

يف  �الإ�صتئناف رقم 134/2019/392 �مر على عري�صة - حتكيم
مو�شوع الإ�شتئناف : تعيني حمكم او حمكمني لنظر التفاق بني طريف الدعوى مع 
الزام املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. طالب الإعالن : 
مرت�شى ر�شوي  - �شفته بالق�شية : مدعي وميثله :  حممد عبيد خلفان الر�شة 
ال�شويدي - �شفته  بالق�شية : وكيل املطلوب اإعالنهما : 1- اي ان تي �شي لتجارة 
م��واد البناء - �ض ذ م م  2-اأي ان تي �شي ل�شناعة الرباميل املعدنية - �ض ذ م م - 
�شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما - جمهول حمل الإقامة.  مو�شوع الإع��الن : 
وحددت لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2020/1/22  ال�شاعة 17.30 م�شاءا بالقاعة 
رقم ch1.B.8 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة �ال�صتئناف
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 �عالن بالن�صر

يف  �الإ�صتئناف رقم 205/2019/387 �إ�صتئناف تظلم جتاري  
مو�شوع الإ�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/220 تظلم 
جتاري والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. طالب الإعالن : جاد حممود الربيدي  
- �شفته بالق�شية : م�شتاأنف وميثله :  علي اإ�شماعيل حممد عبداهلل الزرعوين 
اي��ه زد لوج�شتك - م م ح  -  اإع��الن��ه : 1-  - �شفته  بالق�شية : وكيل املطلوب 
الإعالن  مو�شوع  الإق��ام��ة   حمل  جمهويل  �شده.  م�شتاأنف   : بالق�شية  �شفته 
: قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2019/220 تظلم جتاري.  وحددت 
لها جل�شه يوم الربعاء املوافق 2020/1/22 ال�شاعة 17.30 م�شاءا بالقاعة رقم 
ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة �ال�صتئناف
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�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2020/81(
مقدم من املنذر : ال�شادة/ اوبتيما داميوندز )م.د.م.�ض( - رخ�شة جتارية رقم )DMCC-218123( وميثلها بالتوقيع 
مديرها ال�شيدة/ ا�شا نافني �شي �شاه ، بلجيكا اجلن�شية ، حتمل بطاقة هوية اإماراتية رقم )8 - 0214847 - 1958 - 

ت:0505523260 املتحدة  العربية  الإمارات   - دبي   : العنوان   )784
املنذر اليه : ال�شادة / ديادونا م د م �ض ، رخ�شة جتارية رقم )DMCC - 90605( ميثلها مديرها ال�شيد/ عبيده احمد 
اجلباوبي ، �شوري اجلن�شية ، يحمل جواز �شفر رقم )N010840431( - وعنوانها : العنوان : دبي - جبل علي الأوىل - 
رقم الر�ض 21 - رقم املبنى : 2  - ا�شم املبنى : جاي اند جي مبنى 2 - رقم العقار : جاي اند جي مبنى 2 - رقم العقار : 

 0563889494  -  0501495940  : ت  املتحدة.  العربية  الإمارات  بدولة   -  7 الطابق  رقم   -  B2-  07  -  23
ينذر املنذر اليه ب�شرورة دفع قيمة ال�شيك املرجتع بقيمة )-/0. 143،325( درهم وقيمة الغرامة ، ودفع كافة م�شاريف 
الإنذار العديل ال�شابق وم�شاريف املحكمة والإجراءات القانونية واتعاب املحاماة واملوكلني بقيمة اإجمالية وقدرها )-/0. 
30،000( درهم ، ودفع فواتري ديوا حتى اخر تاريخ لل�شداد و اخالء العقار مع اإي�شال �شداد لكافة املبالغ ، وذلك خالل 
نف�ض املدة املذكورة يف الإنذار العديل ال�شابق ار�شاله للمنذر اليه ، واإل �شوف ي�شطر املنذر لتخاذ  كافة الإجراءات القانونية 
�شده مبا فيها اقامة الدعوى الق�شائية وا�شت�شدار امر الأداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التاق�شي 

واتعاب املحاماة.
 �لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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�إعالن بالن�صر

رقم )122/1/2020(
امل��ع��ل��ن : ل��ط��ي��ف��ة ع���ب���داهلل حم���م���ود حم��م��د امل����رزوق����ي ، اإم���ارات���ي���ة اجل��ن�����ش��ي��ة ، اح���م���ل ب��ط��اق��ة ه���وي���ة اإم���ارات���ي���ة رقم 
، مبوجب م�شدقة بدبي حتت رقم  بيمان زينل رحيمي  ال�شيد/  بالتوقيع  )5-7380427-1963-784( وميثلها 

)238541/1/2015( بتاريخ )2015/11/22( 
العنوان : دبي - الإمارات العربية املتحدة ، ت : 0506384904 

املعلن اليه : ناهي لتجارة البطانيات واملنا�شف واملفار�ض املنزلية - ذ م م 
العنوان : دبي - البطني - بناية لطيفة عبداهلل - حمل رقم 1  - هاتف : 0556039880

لذلك ، يخطر املعلن / املعلن اليه برغبتها يف اإخالء العقار املذكور اعاله ودفع كافة امل�شتحقات البالغة )40000( درهم 
التي ت�شلمها عليها مع ا�شالح ما قد يكون حلق بها من �شرر وتلف وت�شوية  ال�شواغل وباحلالة  وت�شليمها خالية من 
ح�شاب املاء والكهرباء عن مدة �شغله للعني حتى تاريخ الخالء التام يف حال عدم الدفع وعدم الدفع وعدم جتديد عقد 
اليجار وذلك كله خالل مدة ل تتجاوز )30( يوم من تاريخ ت�شلمه هذا الإن��ذار واإل �شت�شطر املعلنه اىل اتخاذ كافة 
الإجراءات القانونية التي حتفظ لها حقها ، و�شتم اخالء العقار طبقا لن�ض املادة )1/25( من القانون رقم 26 ل�شنة 

وامل�شاريف.  بالر�شوم  وت�شمينكم  واملاء  الكهرباء  فاتورة  و�شداد  ال�شواغل  من  خايل   ، وتعديالته  م   2007

�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2019/9413(

املنذر : نزار نادر حممد ، عراقي اجلن�شية 
املنذر اليها : جيهان بنت عبداملجيد الو�شالتي ، تون�شية اجلن�شية ، جواز 

�شفر رقم )F941139( عنوانه - جمهول حمل الإقامة 
ي��ن��ذر امل���ن���ذر امل���ن���ذر ال��ي��ه��ا ب�����ش��رورة ����ش���داد ك��ام��ل ق��ي��م��ة ال�����ش��ي��ك رقم 
ايام من  �شبعة  ، خالل )7(  البالغة )50،000( درهم   )100076(
تاريخ اعالن هذا الن�شر ، وبعك�شه �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ الإجراءات 
الر�شوم وامل�شاريف  القانونية لدى املحاكم املخت�شة مع حتميلها كافة 

حتى ال�شداد التام.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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�نذ�ر عديل بالن�صر

رقم )2020/107(
املنذر : بنك م�شر )فرع ال�شارقة( 

بوكالة املحامي خليفة بن هويدن الكتبي 
املنذر اليه : ال�شيد/ في�شل فايز ال�شعيد القط 

بهذا ن�شدر لكم هذا الإنذار ل�شداد  املبلغ املرت�شد على ذمتك وقدره )300( درهم 
ال�شداد  تاريخ  الفوائد املرتتبة عليه حتى  تاريخ 1999/7/1 مع  �شنة منذ  عن كل 
التام ، كما نخطركم باحل�شور لفتح اخلزانة واإفراغ حمتوياتها ومنهلكم 15 يوم 
من تاريخ ن�شر هذا  الإنذار ل�شداد املبلغ امل�شتحق واحل�شور ، واإل �شنمار�ض حقوقنا 

يف اإتخاذ الإجراءات القانونية اأمام املحاكم يف الدولة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2019/9141(

املنذر : وليد ا�شماعيل عبداللطيف العي�شى 
املنذر اليه : نور ح�شن رباح �شالح - جمهول حمل الإقامة

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )18000( درهم )ثماين 
واملزيل  الم��ان��ة  �شند  ذم��ت��ك��م مب��وج��ب  امل�شتحق يف  دره����م(  ال���ف  ع�����ش��رة 
واإل �شي�شطر  ايام  اق�شاها ع�شرة  بالب�شمة والتوقيع وذلك خالل مدة 
املنذر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له احلق وحتميل 

املنذر اليه كافة الر�شوم وامل�شاريف والتعاب. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اإعثثثثثثثثثثالن
ال�ش�����ادة/اتالنتيك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
اك�شربي�ض للمقاولت والنقليات العامة - �شركة ال�شخ�ض الواحد 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2893398 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبدالعزيز حممد ح�شني احمد املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف امينه عبيد علي العبدي ال�شويدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�صوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8 

اإعثثثثثثثثثثالن
لوؤلوؤة  ال�ش�����ادة/خمبز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شحراء
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2293241 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ناديه احمد ندى %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف زايد علي حممد ح�شن باطوق

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�صوؤون �لتجارية م غ 
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حمكمة �ل�صارقة �الحتادية �البتد�ئية

�عالن حكم بالن�صر
يف  �لدعوى رقم 2019/4168 جتاري جزئي  

املرفوعة من املدعي/ ال�شرقية لل�شيارات - ذ م م 
اىل املدعي عليه / ريد بوك�ض للتجارة العامة - ذ م م 

حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري: 
وقدره  مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام 
)556.587 درهم( وبالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم 

مقابل اتعاب املحاماة.  
مكتب �إد�رة �لدعوى 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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حمكمة �ل�صارقة �الحتادية �البتد�ئية

�عالن حكم بالن�صر
يف  �لدعوى رقم 2018/8123 ت ج 

املرفوعة من املدعي/ العربية الدولية لل�شحن والتخلي�ض 
�شاكو جون - ب�شفته  �شينو   ، للتجارة )موؤ�ش�شة منطقة حرة(  ا�ض  املدعي عليه/ جيه  اىل 

ال�شخ�شية مالك موؤ�ش�شة  جيه ا�ض للتجارة 
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : اأول : برف�ض الدعوى جتاه املدعي عليه الثاين والزمت 
املدعية بامل�شروفات.  ثانيا : الزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره 
)398.305 درهم( والفائدة بواقع 5% والفائدة بواقع 5% على ان ل جتاوز ا�شل املبلغ املق�شى 

به مع الزامها بالر�شوم وامل�شروفات وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
وبفوات   ، لالعالن  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  حكما 
القانونية  الجراءات  و�شتتخذ بحقكم  اليه  امل�شار  دون طعن منكم على احلكم  امليعاد  هذا 

لتنفيذه �شدكم. 
مكتب �إد�رة �لدعوى 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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 �عالن بالن�صر 

اىل املدعى عليه / البنيان الدولية ملقاولت البناء 
نعلمكم بان املدعي / م�شنع توب �شتون للحجر ال�شناعي 

يف الدعوى رقم  2019/4601 جتاري كلي  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 
1- ت�شحيح �شكل الدعوى 

2- احلكم بندب خبري ح�شابي )ندب خبري( والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة  
لذا يقت�شي ح�شورك اأمام حمكمة ال�شارقة الدائرة الكلية التجارية مبكتب اإدارة الدعوى رقم 
1 مبحكمة ال�شارقة الإحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
 2020/1/20 املوافق  الثنني  يوم  وذلك   ، امل�شتندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية 
ال�شاعة 8.30 �شباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�شار اليها اأعاله - بو�شفك مدعي 

عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة �ل�صارقة �الحتادية �البتد�ئية 

مكتب �إد�رة �لدعوى  

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�صارقة  �الحتادية �البتد�ئية

مكتب �إد�رة �لدعوى
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  �عالن بالن�صر

املرجع : 37
وال�شيد/  اجلن�شية  الهند   - كاريان  ثايات  ثايات  ال�شيد/مانوج  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل  البيع  يف  يرغبون  اجلن�شية  الهند   - مو�شاريفالبو  ناير  �شاندوكوتي  موهانان 
الهند   - راجان  ثينجومبويل  فيبني  ال�شيد/  اىل  وذلك   )%100( البالغة  كامل ح�شتهم  عن 
اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم )كافترييا الفجل( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 

)755640( ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�صارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�صناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات
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  �عالن بالن�صر

املرجع : 23
اجلن�شية  اإماراتي   - احلمادي  علي  �شالح  حممد  ال�شيد/�شالح  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ريا�ض  حممد  ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
)اخلتم  با�شم  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  هندي   - بارامبا  يبوكو  فاز  ابوبكر  بارامبا  فازيبوكو 
لتجارة املفرو�شات( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )612671( ال�شادرة من دائرة 
التنمية الإقت�شادية بال�شارقة.  تغيريات اخرى :- مت تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة 

فردية( اىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات( 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�صارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�صناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات
�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   

  �عالن بالن�صر
املرجع : 25

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ اخال�ض مري نياز مري - افغان�شتان اجلن�شية 
القليعة  )ق�شر  يف   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
ملقاولت التك�شية والر�شيات( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم 

)742535( وذلك اىل ال�شيد/ قدير �شيدكي - افغان�شتان اجلن�شية
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة   وعمالبن�ض 
2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 

الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن. 
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�صارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�صناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�صئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�صديقات
�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   

�عالن بالن�صر
يف  �لدعوى رقم 2754/2019/16 جتاري جزئي   

املدعي عليها مببلغ وقدره )110.114.76 درهم( والر�شوم وامل�شاريف  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% �شنويا من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بالكفالة. طالب الإعالن : �شمارت لينك ل�شناعة مفاتيح الت�شغيل - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية : 
مدعي  وميثله : احمد ح�شن حممد عبداهلل املازمي - �شفته بالق�شية : وكيل  املطلوب اإعالنه : 1- طائف 
املدينة للمقاولت - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة. مو�شوع الإعالن 
اأعاله ل�شالح/ املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2019/10/31 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  : نعلنكم 
�شمارت لينك ل�شناعة مفاتيح الت�شغيل - �ض ذ م م بالزام املدعي عليها ان توؤدي اىل املدعية مبلغ مقداره 
ب�شيطة  واربعة ع�شر درهما و�شتة و�شبعون فل�شا( وفائدة  الفا ومائة  )110114.76 درهما( )مائة وع�شرة 
�شنويا بواقع ت�شعة باملائة �شنويا 9% من تاريخ 2019/7/4 وحتى متام ال�شداد والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف 
املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري  اتعاب  ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   

�عالن بالن�صر 
                      يف �لتنفيذ رقم  5484/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/1187 جتاري جزئي ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )49068.25 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن : فيجن موديل ل�شناعة املج�شمات املعمارية - ذ م م - �شفته بالق�شية 
: طالب التنفيذ وميثله : حممود ح�شني علي احمد - �شفته بالق�شية : وكيل املطلوب 
حمل  جمهول   - �شده  منفذ   : بالق�شية  �شفته   - للعقارات  العاملية  :1-دلتا  اإعالنه 
الإقامة. مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )49068.25( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   
�عالن بالن�صر        

يف  �لدعوى 12768/2019/13 عمايل جزئي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة مب�شتحقات عماليه وقدرها )17000( درهم وتذكرة عوده مببلغ 

 mb195677878ae:2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى(
طالب الإعالن / 1-رم�شان حممد ال�شيد �شامل �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  �شركة وادي �شباء للخدمات الفنية ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي عليه
 جمهول حمل القامة 

م��و���ش��وع الإع�����الن :  ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات عماليه 
رقم  وامل�����ش��اري��ف  وال���ر����ش���وم  دره����م  ع����وده مب��ب��ل��غ )2000(  وت���ذك���رة  دره����م  وق���دره���ا )17000( 
ال�شكوى:mb195677878ae. وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2020/2/2  ال�شاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.A.2 بالقاعة  ���ض   08.30

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لعمالية 
�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   

�عالن بالن�صر        
يف  �لدعوى 12897/2019/13 عمايل جزئي 

مو�شوع الدعوى : املطالبة مب�شتحقات عماليه وقدرها )4366( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
 MB199876801AE:رقم ال�شكوى

طالب الإعالن / 1-عدنان �شرور غالم �شرور �شفته بالق�شية : مدعي 
بالق�شية :  ����ض.ذ.م.م  �شفته  الطلبات  �شهزاد خلدمات تو�شيل  :  1-  خ��ورام  اإعالنه  املطلوب 

مدعي عليه -  جمهول حمل القامة 
املطالبة مب�شتحقات عماليه وقدرها  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�شوع 
لها  وح��ددت   .MB199876801AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف   والر�شوم  دره��م   )4366(
فاأنت  لذا   Ch1.A.5 بالقاعة  10.30 �ض  ال�شاعة    2020/1/13 املوافق   الثنني   يوم  جل�شة 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لعمالية 
�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   

�عالن بالن�صر
                         يف �لدعوى رقم 3214/2019/60 �مر �د�ء    

مو�شوع الدعوى :املطالبة با�شدار الأمر بالزام املطلوب �شده بان يوؤدي لطالب المر الداء مبلغ وقدره 
)60.000(درهم اماراتي بال�شافة اىل الفوائد القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 

تاريخ ال�شداد الفعلي مع �شمول القرار بالنفاذ املعجل عمال باحكام املادة 67 من الالئحة التنظيمية 
لقانون الجراءات املدنية والزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة  

طالب الإعالن : فيليب مبدى متى �شفته بالق�شية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- عبداحلميد م�شطفى عبداحلكيم ال�شرباوي - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : طلب ا�شت�شدار امر اداء فقد  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/12/5 بالزام 
مبلغ  متى  مبدى  فيليب  للمدعي/  ي��وؤدي  بان  ال�شرباوي  عبداحلكيم  م�شطفى  عليه/عبداحلميد  املدعى 
تاريخ  وحتى  يف:2018/5/31  ال�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  القانونية  والفوائد  درهم   )60.000(
ال�شداد التام وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة و�شملت المر بالنفاذ املعجل 

بال كفالة ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س �لق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية  �لتجارية 
�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   

�عالن بالن�صر
                           يف �لدعوى رقم 268/2019/105 �حو�ل نف�س غريم�صلمني    

طالب الإعالن : �شوميت �شوين اوج�شتني �شوين ك اوج�شتني   �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله :  ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان   �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �شوجاي تومانا جورج �شفته بالق�شية : مدعي عليه      جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : 

درهم   )9000( وق���دره  مبلغ  ب��واق��ع  وامل��ح�����ش��ون  امل��وؤق��ت��ة  بالنفقة  الق�شاء  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليكم  اق���ام  ق��د 
ي��وؤدي للمدعية مبلغ وقدره  بان  املدعي عليه  وال��زام  املدعية للمح�شون  الف�شل والق�شاء بح�شانة  �شهريا حلني 
)264000( درهم متجمد النفقة للمدعية واملح�شون من تاريخ توقف املدعي عليه عن النفقة وحتى تاريخ احالة 
ومبلغ  �شنويا  ال�شكن  مقابل  دره��م   )75000( وق��دره  مبلغ  للمدعية  بتاديته  عليه  املدعي  وال��زام  للق�شاء  الدعوى 
واملياه والنرتنت واج��ر اخلادمة بواقع مبلغ وق��دره )2000(  الكهرباء  اج��ور خدمات  وق��دره )22000( دره��م عن 
، وح��ددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  البالغ مبلغ وق��دره )10000( درهم  ا�شتقدام اخلادمة  درهم واج��ور وم�شاريف 
املوافق:2020/1/16 ال�شاعة:09:30 �شباحا يف القاعة رقم )3( يف مبنى الحوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود ، 
لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة ايام على القل.
رئي�س �لق�صم         

حماكم دبي

حمكمة  �الأحو�ل �ل�صخ�صية

�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   
�عالن بالن�صر        

يف  �لدعوى 1748/2019/20 جتاري كلي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل مببلغ وقدره )16161067( درهم 

والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد 
طالب الإعالن / 1-�شركة ترومينكا�ض املحدودة  �شفته بالق�شية : مدعي  
املطلوب اإعالنه:  1-  اي ام كابيتل �ض.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل القامة 
بالت�شامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    : الإع���الن  مو�شوع 
والتكافل مببلغ وقدره )16161067( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
ال�شاعة 9.30 �ض  املوافق  2020/1/15   ال�شداد. وح��ددت لها جل�شة يوم الربعاء   املطالبة وحتى متام 
بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   

�عالن بالن�صر        
يف  �لدعوى 943/2019/20 جتاري كلي 

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بان يدفعا للمدعية مبلغ وقدره )598.702.30( دولر ا�شرتايل 
او ما يعادله بالدرهم الماراتي مبلغ وقدره )1.516.891.46( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من 

تاريخ ال�شتحقاق يف:2017/4/30 وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والزامهما الر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب الإعالن / 1-فروت ما�شرت اأ�شرتاليا بي تي واي ليمتد  �شفته بالق�شية : مدعي   وميثله:مروان حممد احمد 
نور املازم - �شفته بالق�شية : وكيل املطلوب اإعالنهما : 1- �شوبر فري�ض تودي للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م 2- حممد 

عا�شف حممد يو�شف �شفتهما بالق�شية : مدعي عليهما - جمهول حمل القامة 
مبلغ  للمدعية  يدفعا  ب��ان  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   : الإع��الن  مو�شوع 
وقدره )598.702.30( دولر ا�شرتايل او ما يعادله بالدرهم الماراتي مبلغ وقدره )1.516.891.46( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق يف:2017/4/30 وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة والزامهما الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق  2020/1/23  
ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   

�عالن بالن�صر        
يف  �لدعوى 2995/2019/11 مدين جزئي 

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما ب�شداد مبلغ وقدره )26600( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحلني ال�شداد التام والزامه بالر�شوم 

وامل�شاريف 
طالب الإعالن / 1-�شباح الترا�شي  �شفته بالق�شية : مدعي  

�شفته  حممد  النيل  حمد  ابراهيم  مهند   -2 املعامالت  ملتابعة  اخل��ري  �شنابل    -1 اإع��الن��ه:   املطلوب 
بالق�شية : مدعي عليه- جمهول حمل القامة 

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما ب�شداد مبلغ وقدره 
)26600( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحلني ال�شداد التام 
والزامه بالر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2020/1/13  ال�شاعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �ملدنيه  
�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   

�عالن بالن�صر 
                      يف �لتنفيذ رقم  28/2019/211 تنفيذ عقاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2014/781 عقاري كلي ، ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )7705120 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

حبيب   : وميثله  التنفيذ   طالب   : بالق�سية  �سفته   - والمناء  للتجارة  الوطنية  املوؤ�س�سة   : الإعالن  طالب 
حممد �سريف عبداهلل املال - �سفته بالق�سية : وكيل املطلوب اإعالنهما : 1- ابيار للتطوير العقاري  2-ابيار 

للتطوير العقاري - �ص م ك - فرع دبي - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما  جمهويل حمل الإقامة
مو�سوع الإعالن : نعلنكم باأنه مت احلجز على اموالكم وهي عبارة  عن عقار مبنطقة ال�سفوح الأوىل رقم 
الأر�ص 139 ا�سم املبنى : OLGANA رقم الوحدة العقارات التي قد مت احلجز عليها )رقم الر�ص 139 

- املبنى OLGANA - منطقة ال�سفوح الوىل الوحدات 4002 - 804 - 903 - 1004 
 - 3608- 1908 - 1904 - 1902 - 1807 - 1805 - 1707 - 1604 - 1508 - 1405 - 1404 - 1305 -

- 3204 - 3203 - 3202 - 3201- 3108- 2908 - 2704- 2507 - 2205 - 2204 - 2202 - 4001
 - 3408- 3407 - 3405- 3404- 3403- 3401 - 3304 - 3303 - 3208 - 3207- 3206 - 3205

3502 - 3503 -3504 - 3507 -3508 - 3601 - 3603 - 3605 -3606 - 3607 ( كما مت احلجز على 
 PIER8 الوحدات العقارية ارقام )1001 + 1705 + 503( رقم الر�ص 80 منطقة مر�سى دبي ا�سم املبنى

وذلك يف حدود املبلغ املنفذ به املذكور اعاله ذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   
�عالن بالن�صر        

يف  �لدعوى 4467/2019/16 جتاري جزئي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )796668.80 درهم( والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام ، و�شم ملف النزاع رقم 

445/2017 تعيني خربة جتاري.  
طالب الإعالن / 1- بروجي�شي�ض انرتنا�شيونال ممثلة بال�شيد ريا�ض فور - �شفته بالق�شية : مدعي  

ils  �شفته  1-�شركة   : اإعالنه  املطلوب  وكيل   : بالق�شية  - �شفته  ربيع اخلظر  م��وزة عبيد   : وميثله 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع����الن  امل��دخ��ل - جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة. م��و���ش��وع  بالق�شية : اخل�شم 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م(   796668.80( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام ، و�شم ملف النزاع رقم 
445/2017 تعيني خربة جتاري. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2020/1/14 ال�شاعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  

�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   
دبى  ب�مدينة  والكائن   3027  : رق��م  رخ�شة   ، ح��رة  منطقة  اإنرتنا�شيونال)فرع(  �شريفي�شز  اأفيي�شن  كوبهام 
، واملرخ�ض لدى �شلطة  ، دولة الإم��ارات العربية املتحدة   ، دبي   936441 املنطقة احلرة ملطار دبي  �ض.ب 
اإتخاذه بوا�شطة  اإع��الن قرارها للكافة وال��ذي مت  ال�شركة املذكورة يف  ، ترغب هذه  املنطقة احل��رة ملطار دب��ي  
جمل�ض اإدارة ال�شركة الأم يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 02 دي�شمرب 2019 ب�شاأن اإغالق الفرع.  وفقاً لذلك 
،تهيب ال�شركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 1 

يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق الربيد امل�شجل اأو الإت�شال 
ب� : ال�شادة : كوبهام اأفيي�شن �شريفي�شز اإنرتنا�شيونال ليمتد

العنوان : �شارع بروك ،وميبورن ، دور�شت، BH21 2BJ ، اململكة املتحدة
هاتف رقم : 409000 1202)0( 44+

 bilal.saddique@cobham.com : الربيد الإلكرتوين 
مع �شورة ل�  �شركه كاليد و م�شاركوة

برج رولك�ض، �شارع ال�شيخ زايد، الطابق رقم 15، دبى، دولة الإمارات العربيةاملتحدة
 Dubai.Reception@clydeco.ae :تليفون :  4000 384 4 971+   الربيد الإلكرتونى

لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�شعار واملحددة ب�  1 يوماً. 

 �إ�صعار �إغالق
�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2018/8168 – 2019/4546 ايجارات

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المثثارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/01/13 الثنني  يوم  م�ساء   6:00 ال�ساعة 
على  املحجوزات  او�ساف  �ثثص.ذ.م.م  اند�سرتي  �سرفي�سيز  اند  برودك�سن  ال  تي  بي  بول�سار  �سده 

النحو التايل :
                                                            الو�سف            �سعر التقييم  
                                                       مكائن متنوعه              810،500 

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س �ملنازعات �اليجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  8  يناير  2020 �لعدد 12826 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  8  يناير  2020 �لعدد 12826 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  8  يناير  2020 �لعدد 12826 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�صاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  8  يناير  2020 �لعدد 12826 

�لعدد 12826 بتاريخ 2020/1/8   
�عالن بالن�صر للح�صور �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى باللغتني �حد�ها 

ت�صدر باللغة �الإجنليزية يف �الإ�صتئناف رقم 2019/2030 جتاري 

بناء علي طلب امل�شتاأنف : بنك ابوظبي التجاري )بنك الإحتاد 
الوطني �شابقا( اىل امل�شتاأنف �شده : 1- عامر احمد ا�شفاق احمد 

بهتي  2- ازهر كلزار حممد حممود 
انت مكلف باحل�شور امام مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة اإ�شتئناف 
ال�شارقة - �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف يوم الأربعاء 
اأعاله - بو�شفك  املوافق 2020/1/22 يف الدعوى املذكور رقمها 

م�شتاأنف �شده. 
مكتب �د�رة �لدعوى       

  وز�رة �لعدل
حمكمة �ل�صارقة  �الحتادية �ال�صتئنافية

مكتب �د�رة �لدعوى
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•• العني-الفجر

ي�شت�شيف ُكّتاب العني، الأديب واملخرج ال�شينمائي نا�شر الظاهري، يف اأم�شية اأدبية بعنوان: “الق�شة 
الق�شرية الإماراتية اإىل اأين؟”، يف متام ال�شاعة ال�شابعة م�شاء اليوم الأربعاء، يف مكتبة زايد املركزية 

بالعني، ويديرها الناقد الدكتور يو�شف حطيني.
والأديب نا�شر الظاهري ع�شو احتاد كتاب واأدباء الإمارات منذ عام 1987، راأ�ض جمل�ض اإدارة الحتاد 

العليا من معهد  اأدب فرن�شي والدرا�شات  اإع��الم -  لعدة دورات، تخرج من جامعة الإم��ارات تخ�ش�ض 
ال�شحافة الفرن�شية جامعة ال�شوربون باري�ض، عمل يف احلقل الإعالمي وال�شحفي ، و�شارك يف العديد 
من املوؤمترات الثقافية والإعالمية يف خمتلف دول العامل وفاز موؤخرا بجائزة اأوائل الإمارات نظري 
اإخراجه عدداً من الأفالم الق�شرية عن الت�شامح،كما نال عدة جوائز من اأكرث من بلد. من موؤلفاته 
ال�شادرة عن احتاد كتاب واأدباء الإمارات: “لليل طائره وللنهار امل�شافات” اأدب الرحالت، وجمموعتان 
ق�ش�شيتان هما “منتعال امللح.. وكفاه الرماد” و”خطوة للحياة .. خطوتان للموت”، وكتاب “العمود 

الثامن”اجلزء الأول والثاين” مقالت �شحفية، كما �شدر للكاتب كتب اأدبية ودرا�شات خمتلفة منها 
نذهب بعيدا .. نذهب عميقا”، “ما تركه البحر للياب�شة”، “الطائر بجناح اأبعد منه”،   .. �شفر  “على 
“حالت من الليل يغ�شاها النهار”، “عندما تدفن النخيل”، “دولة الإمارات العربية املتحدة : القوات 
امل�شلحة : �شجل ال�شرف والإجن��ازات الإن�شانية “، اإ�شافة اإىل “ اأ�شواتهم “ كتاب عن الق�شا�شني يف 
اخلليج، و” اأ�شواتهن “ عن الق�شا�شات يف اخلليج، وترجمت بع�ض ق�ش�شه اإىل الإجنليزية، الرو�شية، 

الفرن�شية والإ�شبانية والهندية.

�شلطان ع�شو جمل�ض  عائ�شة  الكاتبة  النقا�ض  اأدار 
ال��ك��ت��اب منذ  اأن  ال��ب��داي��ة  م��وؤك��دة يف  ال��ن��دوة  اإدارة 
اإ�����ش����داره اأث�����ار ك���ث���رياً م���ن اجل����دل ����ش���واء م��ع��ه اأو 
بكل  اخلليجية  اللحظة  يتتبع  الكتاب  واأن  �شده، 
موا�شفاتها، مّكن من متددها وحتكمها يف الإقليم 
العربي من منطلق نظرية املركز والأطراف يف اأي 
الأكرث  القوية  الدول  اإقليمي والتي حتكمها  نظام 
دول  ب��ه  تتمتع  مل��ا  ن��ظ��راً  ال�شيا�شي  ل��ل��ق��رار  م�شكاً 
والقت�شاد  ال�شيا�شة  يف  ق��وة  مفاعيل  من  اخلليج 

والإدارة. 
وا�شتعر�ض د. عبداخلالق عبداهلل الكتاب بدءاً من 
العنوان »حلظة اخلليج« وهي لي�شت حلظة ببعدها 
الزمني ولكنها م�شطلح يراد به ا�شتيعاب جمموعة 
املنطقة  عاي�شتها  التي  وامل�شتجدات  التحولت  من 
م��ن��ذ ع���ام 2000 وح��ت��ى ال��وق��ت ال���راه���ن، وكيف 
وال��ت��ط��ورات يف  امل�شتجدات  ب��ه��ذه  الإح��اط��ة  ميكن 
مفردة  من  املكون  العوملة  كم�شطلح  واح��د  مفهوم 
الكبرية  التحولت  تعني جملة من  ولكنها  واح��دة 
وامل��ه��م��ة، فلحظة اخل��ل��ي��ج ل��ه��ا اأب��ع��اده��ا امل���وؤث���رة يف 

حميطها الإقليمي والعربي والدويل.
واأ�����ش����اف ع��ب��داخل��ال��ق اأن ال���ك���ت���اب ول����د ف���ك���رة يف 
حم��ا���ش��رة ع���ام 2010 ث��م م��ق��ال ث��م درا����ش���ة ثم 
اإح��دى اجلامعات  املاج�شتري يف  لطلبة  قرر م�شاقاً 
بالعنوان نف�شه »اللحظة اخلليج«، وبف�شل مناق�شات 

ومداخالت الطالب ولدت حماور الكتاب.
جديدة  خليجية  ح��ال��ة  ه��ن��اك  اأن  ي��وؤك��د  وال��ك��ت��اب 
ع��ن »خليج  امل��خ��ت��ل��ف مت��ام��اً   »21 ال��ق��رن  »خ��ل��ي��ج 
وال�شيا�شي  القت�شادي  بعده  يف  الع�شرين«  القرن 
خالل  تاريخياً  كتب  عما  ويختلف  والج��ت��م��اع��ي، 
اخل��م�����ش��ني ���ش��ن��ة امل��ا���ش��ي��ة، ح��ي��ث ك����ان ي��ن��ظ��ر اإىل 
،وباأنه  فقط  النفط  منظور  من  اقت�شادياً  اخلليج 

اختلفت تلك  الوقت احلايل  خليج ريعي، ولكن يف 
النظرة.

مل  اخلليج  جمتمعات  الجتماعي  امل�شتوى  وعلى 
تعد تقليدية كما كانت يف ال�شابق ولكنها اأ�شبحت 
الدول  تلك  تعد  ومل  وم��ع��ومل��ة،  حديثة  جمتمعات 
ال�شغرية الهام�شية ،ولكنها برزت يف الأونة الأخرية 

كال�شعودية والإمارات كقوة و�شطى يف املنطقة.
ال�����ش��ت م��ع املحيط  اأن ع��الق��ة دول اخل��ل��ي��ج  واأك����د 
العربي تغريت ب�شكل جذري، فبعدما كانت  والكل 
دول اخلليج ت�شتورد النفوذ والقوة وكانت يف حالة 
رد فعل، اأ�شبحت دول اخلليج ت�شدر النفوذ واأكرث 
والقت�شادي.  ال�شيا�شي  ال��ق��رار  ق��ل��ب  ويف  ت��اأث��ري 
احلوا�شر  من  ينتقل  ب��داأ  العربي  الثقل  مركز  اأن 

العربية اإىل املدن اخلليجية.
املخا�ض  معني  عن  البنا  قا�شم  �شالح  د.  وت�شاءل 
منطقة  ب����روز  اإىل  اأدى  ال����ذي  امل��ح��ل��ي  ال��ت��اري��خ��ي 
وفاة  بعد  اأن��ه  واأك��د  العربي،  ال�شعيد  على  اخلليج 
ال��زع��ي��م ع��ب��دال��ن��ا���ش��ر مل ت��ك��ن ه��ن��اك ح��ال��ة فراغ 
مرحلة  ك��ان��ت  ولكنها  العربية  املنطقة  يف  ق��ي��ادي 

تناف�ض قيادي بني اأكرث من قائد عربي.
واأ�شارت د. دانيا اخلطيب – اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية 
ل��ل��درا���ش��ات يف اجلامعة  ف���ار����ض  ع�����ش��ام  م��ع��ه��د  يف 
الأم��ري��ك��ي��ة ب��ب��ريوت – اأن اأه���م م��ا يف ال��ك��ت��اب هو 
الربط بني جميع العنا�شر ال�شيا�شة والقت�شادية 
من  وه���ذا  والثقافية،  والإع��الم��ي��ة  والجتماعية 
ل��ل��م��ع��ل��وم��ات وعر�شها  ال��ع��م��ي��ق  ال��ت��ح��ل��ي��ل  خ����الل 
وتقدميها باأ�شلوب خمتلف اأك�شب الكتاب واملحتوى 

مفهوم جديد.
اأ���ش��اف مفهوم  ال��ك��ت��اب  اأن  اأك����دت د. دان��ي��ة  ك��ذل��ك 
ومنظار خمتلف ملنطقة اخلليج وهو منظار اأممي 
)ف���الأم���ة اأع���م���ق م���ن ال���دول���ة وه���ي مب��ث��اب��ة نظام 

عنه  ينتج  ال�شعب  لدى  وعميق  مرت�شخ  اجتماعي 
دولة اأو نظام �شيا�شي( والكتاب ي�شتعر�ض درجة من 
الن�شج والوعي اخلليجي جعلته يف مقدمة الدول 
ال�شيا�شية  الأفكار  ي�شدر  اأ�شبح  فاخلليج  العربية، 
والت�شامح،  والع���ت���دال  ال��و���ش��ط��ي  الإ����ش���الم  ع��رب 
كذلك عدم وجود قوى حاكمة تقليدية بل اأنظمة 
القانون  و�شلطة  الع��ت��دال  على  مبنية  �شيا�شية 

وت�شنع ال�شتقرار يف املنطقة.
وعلقت �شاحلة عبيد عن حلظة اخلليج يف جتلياتها 
الجتماعية من خالل ال�شخ�شية اخلليجية واملراأة 
اخلليجية،  وامل���دن  املتو�شطة  والطبقة  اخلليجية 
واحدة،  كتلة  اخلليجي  الفرد  لزال  هل  وت�شاءلت 
ال�شاب  اأن  واأك���دت  اخلليجية،  الأزم���ة  بعد  خا�شة 
وباأنه  اأو���ش��ع  ب�شكل  لنف�شه  ينظر  اأ�شبح  اخلليجي 
هو  ب��ل  اخلليجية  املنظومة  م��ن  ج��زء  فقط  لي�ض 
واأ�شبح  ال��دول��ي��ة،  امل��ن��ظ��وم��ة  اأ���ش��ا���ش��ي �شمن  ج���زء 

يتوج�ض من اأي فكرة موؤدجلة، لأنه اأدرك اأن الأمر 
اأو�شع من اأي حيز يعي�شه هناك هوية وانتماء اأكيد، 
يف  اخلليجي  لل�شباب  ح�����ش��وراً  هناك  اأي�����ش��اً  ولكن 

امل�شهد العاملي.
وات��ف��ق��ت م��ع م��ا ذك���ره ال��ك��ت��اب م��ن ح�شور للمراأة 
الوا�شع يف خمتلف دول اخلليج، ولكنها  اخلليجية 
املجتمع نف�شه،  ياأتي من  التاأثري  ت�شاءلت هل هذا 
ف��دائ��م��اً مت��ك��ني امل������راأة ي���اأت���ي ع���رب ت��وج��ي��ه��ات من 
اخلليج  جمتمعات  ا�شتوعبت  فهل  العليا  الطبقة 
التقليدية ذلك احل�شور والتاأثري القوي للمراأة يف 

خمتلف املناحي.
ليكون  ال��ت��وازن  حتقيق  ن�شتطيع  كيف  وال�����ش��وؤال 
الدفع بني املجتمع الذي يكون لديه الوعي الكايف 
ترفاً  لي�ض  العملية  احلياة  امل��راأة يف  وج��ود  باأهمية 
للمراأة،  متكني  من  ال�شلطة  اإليه  تطمح  ما  وب��ني 
ح��ت��ى واإن ت��غ��ريت ال�����ش��ل��ة وه���ذا ال�����ش��وؤال ي���دور يف 

اململكة العربية ال�شعودية يف الوقت احلايل.
عبداخلالق  ال��دك��ت��ور  رك���ز  اخلليجية  امل���دن  وع���ن 
اأك����رث املدن  امل����دن اخل��ل��ي��ج��ي��ة م���ن  اأن  ع���ب���داهلل يف 
العربية تطوراً يف الوقت احلايل واأ�شار اإىل مدينة 
دبي اإل اأنها كانت تطمح اأن يركز الكتاب على كون 

مدينة دبي مدينة م�شتدامة ت�شعى دائماً للتقدم.
وامل��ع��ريف والإب��داع��ي للحظة  الثقايف  وع��ن اجلانب 
اخلليج ذكرت عائ�شة �شلطان اأن هذا الف�شل يت�شم 
فاأحيانا  ثقافياً،  اخلليج  يتمو�شع  اأي��ن  يف  بالرتدد 
ت���اأث���ري يف الكل  اأ���ش��ب��ح الأك�����رث  اأن اخل��ل��ي��ج  ي��ذك��ر 
العربي من اأن يكون الكل العربي موؤثراً يف اجلزء 
اخلليجي. ويف �شفحات اأخرى يذكر د. عبداخلالق 
باأنه مل يحن الوقت بعد لنح�شم هذا الأمر فنقول 
معرفياً  اأو  ثقافياً  اخلليج  حلظة  اللحظة  هذه  اأن 

باملطلق.
من  الثقايف  اجلانب  يف  الكتاب  ي�شت�شهد  واأ�شافت 
جانب  من  الثقافية  احلالة  وت��رية  ت�شاعد  خ��الل 
تزايد عدد املبدعني واجلوائز وهذا من ثمانينيات 
عام  اأن�����ش��اأت  التي  العوي�ض  كجائزة  املا�شي  ال��ق��رن 
العرب،  امل��ف��ك��ري��ن  م��ن  ال��ع��دي��د  ون��ال��ه��ا   1989
وك��ذل��ك احل�����ش��ور ال��ق��وي مل��ع��ار���ض ال��ك��ت��ب والتي 
اأ�شبحت من اأهم املعار�ض عاملياً )معر�ض ال�شارقة 
واأبوظبي للكتاب( وهذا النمو والهتمام مبعار�ض 
الكتب نتيجة لوجود قوة �شرائية مثقفة من اأبناء 
الإم�����ارات واخل��ل��ي��ج. وي��وؤك��د ال��ك��ت��اب اأن الإم����ارات 
تطلق وتتبنى 55 جائزة ثقافية مبا يعادل 68% 

من اجلوائز يف الوطن العربي.
اإل اأن عائ�شة �شلطان ترى اأن هناك �شعفاً يف املنتج 
ينتج يف  والإم��ارات��ي مقارنة مبا  الثقايف اخلليجي 
اأقطار عربية اأخرى واأنه من املمكن مبرور الزمن 
ن�شوج العمل الثقايف الإبداعي الروائي اأو النقدي 

اأتاحت  امل��ال��ي��ة  ال���وف���رة  اأن  ���ش��ك  م�����ش��ت��ق��ب��اًل. وب���ال 
الفر�شة لتج�شري الفجوة الزمنية لالإبداع.

وع���ن امل�����ش��روع ال��ن��ه�����ش��وي ال��ع��رب��ي ال����ذي ذك���ر يف 
اإجن��ازه منذ  ال��دول العربية مل ت�شتطع  اأن  الكتاب 
حوايل 100 عام، ذكرت �شلطان باأن ذلك امل�شروع 
كانت  وبدايته  وج��ذور  اأ�ش�ض  لها  ثقافية  حالة  هو 
يف م�شر وال�شام والعراق وله رموزه ومل ي�شتكمل 
م�شروعات  بع�ض  انتقلت  واإن  مو�شوعية  لأ�شباب 
من  ح��ال��ة  ف��ه��ذا  الإم�����ارات  اإىل  الثقافية  النه�شة 

التكامل العربي. 
اأن  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ���ش��ع��ود  ال�شيخ  واأ����ش���اف 
والقت�شادي  ال�شيا�شي  الثقل  عن  يتحدث  الكتاب 
املنطقة،  يف  والإع����الم����ي  وال��ث��ق��ايف  والج��ت��م��اع��ي 
التلفاز  اأه�����م حم���ط���ات  ت�����ش��م  ف��م��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج 
واأكرب  ا�شتثمار  ���ش��ن��ادي��ق  اأك���رب  وع��ل��ى  الإخ��ب��اري��ة 
ه��ل ميكن  ال�����ش��وؤال  ول��ك��ن  وبنية حتتية،  م��ط��ارات 
للخليج ككل اأن ي�شتمر حتت مظلة جمل�ض التعاون 

كمنظمة متوحدة.
واأكدت د. رفيعة غبا�ض على احل�شور اخلليجي يف 
مناحي عديدة واأنه ميثل ثقل �شيا�شي واقت�شادي 
مازالت  نف�شه  الوقت  يف  ولكن  العربية  املنطقة  يف 
الثقافة  رموز  العربية حا�شرة فالزال  احل�شارات 
والعراق  ال�شام  وال��ب��الد  م�شر  يف  والفكر  والأدب 
كانت  واإن  ولها ح�شورها  لنا جميعا  متثل مرجعا 
اأن  اإل  حلظي  تاريخي  مبنعطف  متر  ال��دول  تلك 

رموزها وما تركته من فكر وثقافة حا�شراً. 
اأن احل�����ش��ور املعريف  اأك���د ع��ب��داخل��ال��ق  ويف اخل��ت��ام 
ت��ع��ت��رب يف م�شاف  ال���ت���ي  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ل��ل��ج��ام��ع��ات 
الإعالمي  احل�شور  وك��ذل��ك  املتقدمة  اجل��ام��ع��ات 
والقت�شادي وال�شيا�شي وغريها ميثل تلك اللحظة 

من البزوغ واحل�شور اخلليجي يف امل�شهد العربي.

حلظة اخلليج يف التاريخ العربي املعا�شر
يف ندوة الثقافة والعلوم

)الق�شة الق�شرية االإماراتية اإىل اأين( يف مكتبة زايد 

�شدر حديثا عن الهيئة امل�شرية العامة للكتاب، 
�شل�شلة  فى  على،  احلاج  هيثم  الدكتور  برئا�شة 
مو�شوعة الثقافة القانونية، كتاب جديد بعنوان 

“حقوق الروؤية وال�شت�شافة.. كاآليات احلماية 
امل�شرية”،  ل��الأ���ش��رة  والج��ت��م��اع��ي��ة  القانونية 
الكتاب  ويناق�ض  ح�شن،  ح�شني  اأحمد  للدكتور 
م�شكلة حق الروؤية بعد الطالق 
خا�شة اإذا تع�شف اأحد الطرفني 
ف����ى ط���ل���ب ه������ذا احل������ق اأوف������ى 

طريقة تنفيذه اأو ماطل فيه.
يلقى  ف�شول   6 ال��ك��ت��اب  ي�شم 
نظرة  م��ن��ه��ا:  الأول  ال��ف�����ش��ل 
امل�شهد  اأب�����ع�����اد  ع���ل���ى  ����ش���ري���ع���ة 
ال���راه���ن ل��ع��م��ل��ي��ة ال����روؤي����ة من 
ح��ي��ث ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ق��ان��ون��ى لها 
حلقوق  ال�����ش��رع��ي��ة  والأ����ش�������ض 
الروؤية واحل�شانة وال�شت�شافة 
ف���ى �شوء  وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا، وذل�����ك 
الأمور  لهذه  الوثيق  الرتباط 
عاجلت  التى  الطريقة  ثم  معا 
م�شكالت  الإع����الم  و���ش��ائ��ل  بها 
ال��ع��ام حول  ال�����راأى  اأو  ال���روؤي���ة 
الثانى  وال���ف�������ش���ل  ال���ق�������ش���ي���ة، 
ي��خ�����ش�����ض لأه���م���ي���ة واأه�������داف 
التى  وامل����ف����اه����ي����م  ال�����درا������ش�����ة 
اإل��ي��ه��ا، ف��ي��م��ا يعر�ض  ا���ش��ت��ن��دت 
ال��ف�����ش��ل ال��ث��ال��ث ل����الإج����راءات 

وطبيعة  الدرا�شة  منط  من  للدرا�شة  املنهجية 
العينة وحجمها وخ�شائ�شها.

ثم تك�شف الف�شول من الرابع اإىل ال�شابع اأهم 
الف�شل  يبني  حيث  امل��ي��دان��ي��ة،  ال��درا���ش��ة  نتائج 
التى حددها  اأماكنها  ال��روؤي��ة فى  واق��ع  ال��راب��ع 
البدائل  اخلام�ض  الف�شل  يناق�ض  ثم  القانون، 
املطروحة للروؤية ، اأما الف�شل ال�شاد�ض فيطرح 
باحل�شانة  املرتبطة  واملقرتحات  الأم��ور  بع�ض 
ي��ق��دم الف�شل  مل��ن��اق�����ش��ت��ه��ا، واأخ�����ريا  وال���ولي���ة 
ال�شابع بع�ض القرتاحات املمكنة لتعديل مواد 

الروؤية واحل�شانة.

حقوق الروؤية 
 وم���ن ال��ك��ت��ب ال��ت��ى ���ش��درت م��وؤخ��را ع��ن هيئة 
للناقد  البهجة”،  �شانع  مكاوى  “�شيد  الكتاب 
الفني والكاتب ماهر زهدى، حيث ير�شد اأبرز 
املاآ�شي  منها  م��ك��اوى،  �شيد  ال��راح��ل  حم��ط��ات 
التى اختفى بع�شها بفعل  والنكبات الإن�شانية، 
ل��ه حتى  ال��زم��ن، وبع�شها الآخ���ر ظ��ل م��الزم��اً 
رحيله، ويقول اإن الراحل انطلق ي�شول ويجول 
يف امل�شرح الغنائي ليقدم على مدار �شنى عمره، 
اإىل جانب اآلف الأنا�شيد الدينية، والأغاين من 
كل الألوان، بداية من الديني، مرورا بالوطني 

والعاطفى والثورى والكوميدى.

لكتاب  املدى، لإ�شدار طبعة عربية  دار  ت�شتعد 
ال�شهري  الفرن�شية  جداً” للكاتبة  عذب  “موت 
للمفكر  ال�شهرية  الرفيقة  بوفوار،  �شيمون دى 

الفرن�شى جان بول �شارتر.
الكاتبة  ل�شرية  ق�ش�شى  �شرد  مبثابة  والكتاب 
ت�����ش��ف فيها  ب���وف���وار  ���ش��ي��م��ون دى  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
عند  والدتها  مع  عا�شتها  التى  اللحظات  اآخ��ر 
اأف�شل  ل�شارتر،  وفقاً  الكتاب،  هذا  احت�شارها، 

ما كتبته “�شيمون” على الإطالق.
موت عذب جدا 

بوفوار  دى  ف��ران�����ش��وا  “نقلت  امل���دى  دار  ت��ق��ول 
�شقوطها فى  بعد  امل�شت�شفى  اإىل  �شيمون  والدة 
الأمعاء  ب�شرطان  اإ�شابتها  ليكت�شف  احل��م��ام، 
�شيمون  فتم�شى  ف��ي��ه��ا،  وان��ت�����ش��اره  ال��دق��ي��ق��ة 
اإىل  تتناوبان  اأ�شهر  ثالثة  مدة  بوبيت  واأختها 

جانب والدتهما وت�شهدان حلظاتها الأخرية«.
9 يناير عام   و�شيمون دى بوفوار مولودة فى 
1908 فى باري�ض، والداها هما جورج برتراند 
دى ب��وف��وار وف��ران�����ش��واز ب��وف��وار، وك��ان والدها 
�شكرترًيا قانونًيا ووالدتها ابنة م�شرفى ثرى، 
�شًنا  منها  اأ�شغر  هيلينا  ا�شمها  �شقيقة  ولديها 
احلرب  ب��ع��د  ث��روت��ه��ا  معظم  عائلتها  ف��ق��دت   .

العاملية الأوىل.
 قامت باإنهاء امتحانات البكالوريا فى الفل�شفة 

على  وح�شلت   ،1925 ع��ام  ف��ى  والريا�شيات 
الالتينى  الأدب  ف��ى  العليا  ال��درا���ش��ات  ���ش��ه��ادة 

وال�����ف�����رن�����������ش�����ى، وف��������ى ع����ام 
مع  للعي�ض  ذهبت   ،1926
الفل�شفة  ل��ت��در���ض  ج��دت��ه��ا 
فى ال�شوربون، وقد ح�شلت 
الفل�شفة  ف��ى  ���ش��ه��ادات  على 
الفل�شفة،  ت���اري���خ  ال���ع���ام���ة، 
امل���ن���ط���ق وال���ي���ون���ان���ي���ة ع���ام 
1927، وبعد ذلك ح�شلت 
على �شهادات فى علم النف�ض 
وع��ل��م الج��ت��م��اع والأخ����الق 
حينها  وكانت   ،1928 عام 
التى  ال���ت���ا����ش���ع���ة  ال�������ش���ي���دة 
حت�������ش���ل ع���ل���ى اإج���������ازة من 

ال�شوربون فى ذلك الوقت.
الثانية  الدرجة  على  ح��ازت 
فى اختبار فل�شفة التجميع 
ح���ول ك��ت��اب��ة اأط���روح���ة على 
من  اأ���ش��غ��ر  ل��ت��ك��ون  ليبنيز، 
المتحان  ذل�����ك  اج�����ت�����ازوا 
فيما  واأ�شبحت  وقتها،  ف��ى 
للفل�شفة  معلمٍة  اأ�شغر  بعد 
ف��ى ف��رن�����ش��ا، وه��ن��اك التقت 

الأول فى  ك��ان  ال��ذى  �شارتر  ب��ول  زميلها ج��ان 
المتحان.

»حقوق الروؤية واال�شت�شافة«
مو�شوعة الثقافة القانونية

 »موت عذب جدا« كتاب �شيمون دى 
بوفوار عن موت اأمها  

•• دبي  - د.حممود علياء

عقدت ندوة الثقافة والعلوم اأم�سية ملناق�سة كتاب »حلظة اخلليج يف التاريخ العربي املعا�سر« للدكتور عبداخلالق عبداهلل، 
بح�سور ال�سيخ �سعود بن �سلطان القا�سمي، ود. رفيعة غبا�ص ود. اأ�سامة �سعيد �سلمان وظاعن �ساهني والكاتبة فتحية النمر 

ود. حماد بن حماد و�ساحلة عبيد ومرمي ثاين اأع�ساء جمل�ص اإدارة الندوة وجمع من املهتمني.
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يف  اجل����دي����دة  جت��رب��ت��ك  ع���ن  •حدثنا 
ال�شانزليزيه". "حواديت 

- �شعيد للغاية بردود فعل اجلمهور عن 
مواقع  عرب  كتب  ما  وتابعت  امل�شل�شل، 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي خ���الل الفرتة 
املا�شية مع عر�ض احللقات، وهذا الأمر 
ا�شعدين كثرياً، فهناك حالة من املتابعة 
وال��غ��م��و���ض اك��ت��ن��ف��ت الأح�������داث جذبت 
لذا  التفا�شيل،  يتابع  وجعلته  اجلمهور 
�شعرت ب�شعادة كبرية من رد الفعل الذي 

مل اأتوقع اأن يكون بهذه القوة.
يف  ريا�ض  ل�شخ�شية  حت�شرت  وكيف   ...•

امل�شل�شل؟
- جل�شت بعد قراءة ال�شيناريو ل�شناعة تاريخ 
ب�شكل  تفا�شيلها  يف  املخرج  مع  وتناق�شت  لها، 
يف  �شاهدناها  التي  املرحلة  اإىل  ن�شل  حتى  كبري، 
وثمة  �شلبية،  يل  بالن�شبة  فال�شخ�شية  ال��ع��م��ل، 
جوانب كثرية حاول العمل اإبرازها، وهذا ما جذبني 

للن�ض منذ قراءته.
بطء  ح����ول  ل��ل��ع��م��ل  وج��ه��ت  ان���ت���ق���ادات  ث��م��ة  • ل��ك��ن 

الأحداث.
- اأي م�شل�شل يكون له اإيقاع ي�شري عليه، والعمل طبيعته 
هي التي فر�شت اإعادة بع�ض امل�شاهد يف احللقات حتى 
ت�شهل املتابعة وهذه الفورمات موجودة عاملياً، وتكررت 
املثال  �شبيل  ناجحة، منها على  فنية  باأكرث من جتربة 
لديه  ي��ك��ون  �شخ�ض  وك���ل  العرو�ض"،  "لعبة  م�شل�شل 
من  هناك  ودائما  ي�شاهده،  م�شل�شل  اأي  عن  انطباعاته 
النهاية احرتم  يف�شله، يف  العمل، وهناك من ل  يحب 
اأن جتد  ع��م��ل مي��ك��ن  ي��وج��د  وب��ال��ت��اأك��ي��د ل  الآراء،  ك��ل 

اإجماعا، عليه لأن الأذواق الفنية خمتلفة.
ال�شباق  خ�������ارج  امل�������ش���ل�������ش���ل  ع����ر�����ض  ت������رى  ك���ي���ف   •

الرم�شاين؟
-اأعتربها م�شاألة مهمة للغاية، فمن ال�شروري اأن يكون 
ال��ع��ام، ولي�ض  م��دار  درام��ي��ة تعر�ض على  اأع��م��ال  هناك 
حت�شل  الع��م��ال  وه���ذه  ال��رم�����ش��اين،  ال�شباق  يف  فقط 
اجلمهور،  قبل  من  جيد  ب�شكل  امل�شاهدة  يف  حقها  على 
وثمة اأعمال عر�شت من قبل حققت ردود فعل جيدة مع 
ما  وهو  بالفعل  جيد  العمل  يكون  اأن  فاملهم  اجلمهور، 

حتقق يف )حواديت ال�شانزليزيه(.
املخرج مرق�ض عادل يف  التعاون مع  تقلق من  • اأمل 

جتربته الإخراجية الأوىل؟
- من خالل جل�شات التح�شري التي جمعتنا قبل بداية 
ت��اأك��دت م��ن موهبته وق��درت��ه ع��ل��ى تقدمي  ال��ت�����ش��وي��ر، 
امل�شل�شل ب�شكل احرتايف، وهو ما حدث بالفعل و�شاهده 
اجلمهور، كما اأنني اأرى اأنه من واجبي دعم ال�شباب الآن، 
وهذا الأمر طبيعي، فكل جيل جديد يحتاج اإىل من 
يقدّمه من اجليل ال�شابق له، وهذه امل�شاألة عادية، 

ول يوجد فيها ما يدعو للقلق على الطالق.
جلنة  ع�شوية  يف  م�شاركتك  وج���دت  ك��ي��ف   •

حتكيم مهرجان امل�شرح العربي؟
كانت على  بداياتي  للغاية، لأن  التجربة  بهذه  �شعيد   -
م�شرحية  اأع���م���ال  ه��ن��اك  الأردن  ف��ف��ي  امل�����ش��رح،  خ�شبة 
حمدود  التلفزيوين  النتاج  كانت  بداياتي  ويف  كثرية، 
اقف  كنت  ث��م  وم��ن  الت�شويق  �شعوبات  ب�شبب  للغاية 
مميزة  جت��ارب  و�شاهدت  با�شتمرار،  امل�شرح  خ�شبة  على 
لفنانني واعدين من خالل العرو�ض التي قدمت وهي 
القادرة  املميزة  الفنية  املواهب  تب�شر بجيل من  جتارب 

على تقدمي مزيد من البداع.
للم�شرح؟ العودة  يف  تفكر  مل  • ملاذا 

امل�شرح،  خ�شبة  على  للوقوف  العودة  اأمتنى  بالتاأكيد   -
بعمل جيد، ويقدم  امل�شرح  الوجود على  اأرغ��ب يف  لكني 
الآن  موجود  لي�ض  وه��و  وخمتلف،  مميز  ب�شري  ب�شكل 
من وجهة نظري، فما هو متاح م�شرح جتاري ل احبذه، 
الفكرة والقبول موجودين لكن رمبا تنتظر  ومن ثمة 

العودة بالتوقيت املنا�شب.
ال�شنة"؟ راأ�ض  "ليلة  فيلم  يف  دورك  عن  • حدثنا 

- �شيعر�ض الفيلم قريباً جداً يف ال�شالت، واأج�ّشد من 
خالله �شخ�شية علي الذي يقوم ببيع املخدرات ب�شيارة 
الإ�شعاف، وهو �شخ�ض حياته بها الكثري من التفا�شيل، 
تفا�شيله يف  �شن�شاهد  ولديه فل�شفته اخلا�شة، وهو ما 

الفيلم.
"مو�شى"؟ اجلديد  فيلمك  عن  •ماذا 

- هو فيلم خمتلف ينتمي لنوعية افالم اخليال العلمي، 
زميله  اإىل  يلجاأ  مهند�ض  �شخ�شية  خالله  م��ن  اج�شد 
املهند�ض والذي يقوم بدوره كرمي عبد العزيز ملناق�شته 
يف ت�شميم اإن�شان اآيل يحاول من خالله ال�شعي لتطبيق 
ب�شدة  وحتم�شت  خمتلفة  فكرته  فيلم  وه��و  ال��ع��دال��ة، 
ع��ن��دم��ا ق����راأت امل��ع��اجل��ة اخل��ا���ش��ة ب��ال��ف��ي��ل��م، خ��ا���ش��ة اأن 
الأجنبية  ال�شينما  يف  م�شاهدتها  اعتدنا  الأع��م��ال  ه��ذه 
ميمي  بيرت  مثل  للفيلم  مهم  خم��رج  ووج���ود  فح�شب، 
اأي  اأننا �شنكون على موعد مع �شكل خمتلف عن  يوؤكد 
اأعمال قدمت من قبل يف ال�شينما امل�شرية، فهو خمرج 
وجود  مع  خا�شة  الأف���الم،  ه��ذه  تقدمي  ويجيد  متميز 
م�شاهد كثرية حتتاج اإىل تقنية اجلرافيك حتى تخرج 

بال�شورة املنا�شبة.
�شرية  يتناول  درامي  عمل  عن  معلن  م�شروع  • لديك 

بليغ حمدي، اإىل اأين و�شل هذا امل�شروع؟
- ثمة ظروف انتاجية ت�شببت يف تاأجيل خروجه للنور، 
فامل�شل�شل مليء بالتفا�شيل ويحتاج اإىل ميزانية جيدة 
ل��ك��ي ي��ق��دم ب�����ش��ورة ج��ي��دة وت��ل��ي��ق ب��ح��ي��اة ال��راح��ل بليغ 
بالقراءة عنه  اأن ثمة حت�شريات مرتبطة  حمدي، كما 
العود،  على  وال��ع��زف  حياته،  عن  اخلا�شة  والتفا�شيل 
اإ�شعار  موؤجل حتى  لكنه  قائما  يزال  امل�شروع ل  اإجماًل 

اآخر.
الرم�شانية؟ الدراما  يف  وجودك  عن  •ماذا 

- هذا المر مل يح�شم بعد، لكن قريباً جداً �شيتم ح�شم 
موقفي  و�شاأح�شم  وم�شاريع  اأف��ك��ار  فهناك  الم��ر،  ه��ذا 

منها قريباً.

روعة يا�شني من الدراما 
اخلليجية اإىل البدوية

اأنهت املمثلة ال�شورية روعة يا�شني م�شاركتها 
العربي"  "احلي  اخل��ل��ي��ج��ي  امل�����ش��ل�����ش��ل  يف 
واإخراج  ط��ه  م��ازن  ال�شوري  تاأليف  م��ن  وه��و 
درامية  ومراجعة  الدو�شري  نا�شر  القطري 
ال�����ش��وري مم���دوح ح��م��ادة، وب��ط��ول��ة ع��دد من 
ممثلي قطر و�شوريا ولبنان وم�شر والأردن، 
منهم غازي ح�شني و�شوار الزيتوين وحممد 
ال�شني واأحمد عزمي واأندريه �شكاف جرج�ض 

جبارة ونور �شعب ودعاء ال�شروف.
اجتماعية  ر���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  امل�شل�شل  وي��ح��ت��وي 
كالغرية  الأزواج،  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ع��ن  حت��ك��ي 
اأن  وميكن  احلياة  على  توؤثر  التي  ال�شديدة 
توؤدي اإىل الطالق، وكذلك عالقات اجلريان 

مع بع�شهم.
يف  م�شاهدها  روع���ة  ت�شور  الأث���ن���اء،  ه��ذه  يف 
�شقار،  ال���ب���دوي،  امل�شل�شل  يف  ال��ب��ط��ول��ة  دور 
ب�شخ�شية "اأم ظبية" وهي امراأة اأرملة لديها 
حب  يف  تقع  �شنتني،  عمرها  �شغرية  طفلة 
اأحد اأ�شياد القبيلة، لكّنها متر بظروف قا�شية 

وت�شطر الرتباط برجل اآخر.
اأبوظبي يف  اإىل  روع��ة  ت�شافر  اأن  املقرر  وم��ن 
"�شم�ض" يف  �شخ�شية  لإ�شتكمال  لحق  وقت 
اجلزء الثاين من م�شل�شل حرملك مع املخرج 

تامر اإ�شحق.

�شريين عبد النور: )الديفا( ت�شبهني
جنحت  ال��دي��ف��ا،  مل�شل�شل  الأوىل  احل��ل��ق��ة  م��ن��ذ 
جذب  "رميا" يف  ب�شخ�شية  النور  عبد  �شريين 
مل��ت��اب��ع��ة ح��ي��اة وتفا�شيل  امل�����ش��اه��دي��ن،  م��الي��ني 
اإىل  ال��ع��ودة  اأج��ل  ال�شعوبات م��ن  ت��واج��ه  جنمة 

مكانتها الفنية جمدداً.
وتك�شف الديفا �شريين عبد النور �شمن حلقات 
دق���ائ���ق، عن  ال��ع�����ش��ر  ت��ت��ج��اوز  ل  ال��ت��ي  امل�شل�شل 
يعرفها  ل  النجوم  يواجهها  حقيقية  كوالي�ض 

اجلمهور.

جنومية الديفا
ب�شخ�شية رميا، جت�ّشد �شريين عبد النور حياة 
جن��م��ة اب��ت��ع��دت ع��ن الأ����ش���واء وال�����ش��ه��رة لفرتة 
ال�شاحة  اإىل  جم��دداً  تعود  حتى  ق�شرية  لي�شت 
كع�شو جلنة حتكيم �شمن اأحد برامج اكت�شاف 
خالل  وم��ن   ،" ال�شهرة  "حلم  بعنوان  امل��واه��ب 
اخلفي  اجلانب  �شريين  ُتظهر  ال�شخ�شية  هذه 
اإن�شانية  وم�شاعر  مواقف  من  النجوم  حياة  يف 
ل يعرفها اجلمهور، ومن مواجهتهم لل�شائعات 
والأخبار الكاذبة وعدم احرتام البع�ض حلياتهم 

اخلا�شة.
ويف هذا الأطار، اأّكدت �شريين يف ت�شريحاتها اأن 
الإن�شانية  املواقف  بع�ض  ت�شبهها يف  ال�شخ�شية 
ال��ت��ي ت��ت��ع��ّر���ض ل��ه��ا رمي���ا �شمن الأح�����داث، من 
خ�شو�شية  واق���ت���ح���ام  ل��ل�����ش��ائ��ع��ات  م��واج��ه��ت��ه��ا 
حياتها ال�شخ�شية من قبل البع�ض، كما ك�شفت 
اأن احللقة املقبلة �شتحمل الكثري من املفاجاآت.

ل يوجد عمل ميكن اأن جند اإجماعا عليه

اإياد ن�شار: �شرية بليغ حمدي 
م�شروع ال يزال قائما لكنه موؤجل

يتابع الفنان اإياد ن�سار م�ساريعه الفنية اجلديدة خالل 
وع�سوية  والتلفزيون  ال�سينما  بني  احلالية  الفرتة 
جلنة حتكيم مهرجان امل�سرح اأخريًا. ويف هذا احلوار، 
يتحدث اإياد عن اأعماله القادمة، اإ�سافة اإىل اأفالمه 
الفرتة  خثثالل  عر�سها  يرتقب  التي  ال�سينمائية 

املقبلة، فماذا قال؟

نان�شي عجرم : القناعة اأمر 
اأ�شا�شي يف احلياة

ن�شرت الفنانة اللبنانية نان�شي عجرم ، ن�شيحة لكل حمبيها ومتابعيها حيث 
ا�شارت اىل ان القناعة اأمر اأ�شا�شي يف احلياة، حيث انه لي�ض عيباً اأن يلب�ض املرء 
اأقدم من هواتف  اأن يكون هاتفك  اأكرث من مرة، ولي�ض عيباً  مالب�ض يحبها 
اأ�شدقائك، ولي�ض عيباً اأن تكون اأنت كما اأنت.وجاء يف تعليق نان�شي عجرم على 
ال�شكل التايل: "لي�ض عيباً اأن تلب�ض مالب�ض حتبها اأكرث من مرة، لي�ض عيباً 
اأن يكون هاتفك اأقدم من هواتف اأ�شدقائك، لي�ض عيباً اأن تعود اإىل البيت لأن 
عائلتك ورغم كرب �شنك تخاف عليك ولي�ض عيباً اأن تعمل اأي عمل يف �شبيل اأن 

تكون �شنداً لعائلتك ولنف�شك، لي�ض عيباً اأن تكون اأنت كما اأنت..".
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العني الك�شولة توؤثر على 
تطّور دماغ طفلك !!

اأو  اجن���راف  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  الأط��ف��ال،  ب��ني  �شائعة  الك�شولة حالة  العني 
انحراف وعدم ا�شتقامة العني، وميكن اأن ت�شّبب م�شاكل خطرية يف الروؤية، 
حالت  يف  بالعينني  ال��روؤي��ة  ف��ق��دان  اأو  الب�شر،  ل��ق��وة  �شريع  ف��ق��دان  منها 

التدهور، ومن اأبرز اأعرا�ض العني الك�شولة احلول.
املدى  على  توؤثر  الك�شولة  العني  اأن  اإىل  العلماء  اأ���ش��ار  حديثة  درا���ش��ة  ويف 
اإىل  ي���وؤّدي  العينني  اإح���دى  ك�شل  اإن  حيث  الطفل،  دم��اغ  ت��ط��ّور  يف  البعيد 
اإر�شال �شورتني خمتلفتني اإىل الدماغ، ما ي�شبب الرتباك، الذي ُيحّل عرب 
جتاهل ال�شورة املر�شلة من العني ال�شعيفة، وهذا يزيد من �شعف الروؤية 
بهذه العني، حتى ت�شبح معطلة متاماً، ويف املقابل تتعطل منطقة الدماغ 

املقابلة لهذه العني.
خالل الدرا�شة طلب الباحثون من جمموعة من الأطفال الذين يعانون 
التي  الت�شتت  نقاط  اإىل جمموعة حمددة من  النظر  الك�شولة  العني  من 
اأخرى ل تعاين من  الكمبيوتر، وقارنوهم مبجموعة  تتحّرك على �شا�شة 
الأطفال  اأن  النتائج  ووج��دت  الختبار،  لنف�ض  خ�شعوا  الروؤية  يف  م�شاكل 
الذين ل يعانون من م�شاكل يف الروؤية تغلبوا على ت�شتيت النتباه وتتبعوا 
النقاط املتحركة بنجاح، بينما مل يتمكن الأطفال امل�شابون بالعني الك�شولة 

من الرتكيز على النقاط امل�شتهدفة.
واأ�شار العلماء اإىل �شرورة الهتمام بالعالج املبكر حلالت العني الك�شولة 
ك�شل  على  املرتتبة  امل�شاكل  بعالج  الهتمام  اإىل  بالإ�شافة  الأط��ف��ال،  بني 

العني التي ت�شيب وظائف الدماغ.

احِم اأبناءك مبكونات وجبة 
فطور �شحية يف ف�شل ال�شتاء

يو�شي خرباء التغذية بتناول ال�"فطور" ال�شحي يف العموم، لكن بالن�شبة 
يف  ال�"فطور"  مكونات  ت�شم  اأن  ويجب  ق�شوى،  ���ش��رورة  ت�شبح  لل�شغار 

ال�شتاء ن�شًبا متباينة من الربوتينات والألياف والن�شويات.
ومن اأهم املواد الغذائية التي ميكن احل�شول منها على املكونات املطلوبة 
"د"  فيتامني  ل��ت��واف��ر  ال��ب��ي�����ض؛  ه��ي  ال��ت��غ��ذي��ة  خ���رباء  ت��و���ش��ي��ات  لتطبيق 

وفيتامني "اأ"، واللذان يعمالن على تعزيز �شحة العظام والأ�شنان. 
الكال�شيوم  على  لحتوائها  ال�شهي؛  فطورك  اإىل  ا  اأي�شً الأج��ب��ان  اأ�شيفي 
اجل�شد،  اأع�����ش��اء  ووظ��ائ��ف  �شحة  لتعزيز  ال�����ش��روري��ة  املعدنية  والأم����الح 

ا بتناول ال�شوفان فهو من الن�شويات ال�شحية. وُين�شح اأي�شً
فالتمر  وال��ف��واك��ه،  واخل�����ش��روات  واحلليب  التمر  بتناول  اخل���رباء  ين�شح 
ال�شداع  ع��الج  يف  فعالية  ول��ه  واملاغن�شيوم  وال��زن��ك  احلديد  على  يحتوي 
ت�شاعد  التي  بالألياف  غنيان  فهما  والفاكهة  اأم��ا اخل�شروات  ال��دم،  وفقر 
الربد  اأدوار  من  �شغارك  فتقي  املناعة؛  يعززان  كما  اله�شم،  عملية  على 

والإنفلونزا اأو التقاط العدوى من اأ�شدقائهم يف الف�شل الدرا�شي.

؟  واحة  كلمة  معنى  • ما 
هذه الكلمة فرعونية الأ�شل وقد �شمى بها الفراعنه كل مكان يقع عند 

عني ماء يف ال�شحراء 
؟  المريكية  املتحدة  للوليات  وا�سنطن عا�سمة  ا�سبحت  • متى 
عام  المريكية  املتحدة  للوليات  عا�شمة  وا�شنطن  مدينة  ا�شبحت 

 1800
التاريخ  ابو  هو  هريودوت  ان  املوؤرخون  يعترب  • ملاذا 

يعترب املوؤرخون ان هريودوت هو ابو التاريخ لأنه اول من و�شع للتاريخ 
فل�شفة وان كانت بدائية و�شجل احداث العامل يف زمانه وا�شياء كثرية 

دقيقة تعترب اإىل اليوم وثائق وا�شانيد 

حرف.   72 حروفها  عدد  يبلغ  التي  الكمبودية  اللغة  حروف  هي  لغة  يف  حروف  عدد  اأكرب  اأن  تعلم  • هل 
• هل تعلم اأن ع�شري الفاكهة و حده اأو خملوط يجب تناوله يف احلال فالنتظار عليه يعر�ض فيتاميناته 

لأك�شدة الهواء كما اأن بع�ض الأنواع تف�شد ب�شرعة و يف مقدمتها ع�شري اجلزر 
 • هل تعلم اأن اأغرب اإح�شائية عن ال�شمنة اأفادت اأن م�شاهدة التليفزيون امللون توؤدي اإىل ال�شمنة املفرطة. 

 • هل تعلم اأن القطط غنية باألبانها و لبنها مغذ و يالئم جميع الثدييات. 
م   1580 عام  الربتغاليون  امل�شتك�شفون  عليها  اأطلق  الوطنية  ال�شني  اأو  تايوان  جزيرة  اأن  تعلم  هل   •

ا�شم )فورموزا( اأي اجلميلة. 
للرتبة  جيداً  �شماداً  تعترب  الديدان  تاأكلها  التي  ال�شجر  اأوراق  ه�شم  عن  الناجتة  املخلفات  اأن  تعلم  • هل 
اأ�شهر من الأوراق التي التهمتها  اأن تغطي الأر�ض بطبقة من ال�شماد خالل ثالثة  اأن الديدان ت�شتطيع  و 

خالل عام تقريباً. 
 • هل تعلم اأن اأطول احل�شرات عمراً من ف�شيلة اخلناف�ض حتمل ا�شم � اخلنف�شاء الرائعة � اإذ اأن حتولها من 

طور الريقة اإىل طور العذراء فقط يحتاج اإىل 47 �شنة كاملة. 
 • هل تعلم اأن اأقدم جي�ض نظامي اأوربي هو احلر�ض ال�شوي�شري يف الفاتيكان اإذ يعود تاريخ تاأ�شي�شه اإىل عام 

1400م. 
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الثوم والب�سل.. وال�سرطان
باحثون  ق�����ال 
ا�شتهالك  اإن 
اخل�������ش���روات، 
ذل����ك  يف  مب������ا 
الثوم والب�شل، 
ي����������رت����������ب����������ط 
ب����ان����خ����ف����ا�����ض 
خطر الإ�شابة 
ب�������������ش������رط������ان 

القولون.
واأظ������������ه������������رت 

اأ�شيكولوجي  اأوف  ج��ورن��ال  با�شيفيك  اآ���ش��ي��ا  جم��ل��ة  يف  ن�����ش��رت   – درا���ش��ة 
كانت  وامل�شتقيم  القولون  ب�شرطان  الإ�شابة  احتمالت  – اأن  اأن�شيولوجي 
من  كبرية  كميات  تناولوا  الذين  البالغني  ل��دى  املئة  يف   79 بن�شبة  اأق��ل 

نباتات الومنيوم مقارنة مع من ا�شتهلكوها بكميات قليلة.
وقال الباحث زهي يل من امل�شت�شفى الأول يف جامعة ال�شني الطبية: )من 
اجلدير باملالحظة اأنه يف بحثنا، يبدو اأن هناك اجتاها: كلما ازدادت كمية 
 ، ع��ام  )ب�شكل  اأف�شل(..  احلماية  كانت   ، بالآليوم  تعمل  التي  اخل�شروات 
�شلطت النتائج احلالية ال�شوء على الوقاية الأولية من �شرطان القولون 
وامل�شتقيم من خالل التدخل يف اأ�شلوب احلياة ، والذي ي�شتحق املزيد من 

ال�شتك�شافات املتعمقة(.
واحد  وامل�شتقيم هو  القولون  �شرطان  فاإن  العاملية،  ال�شحة  ملنظمة  ووفقا 

من اأكرث اأنواع ال�شرطان �شيوعا يف جميع اأنحاء العامل .

عمل للفنان الكولومبي األربت تورو، والذي فاز باملركز الأول، يف موكب »اليوم الأبي�ص« ، خالل احتفال كرنفال ال�سود والبي�ص يف با�ستو ، كولومبيا.ا ف ب

حمل احلطاب فاأ�شه وبلطته وذهب اإىل الغابة يحتطب وقد �شحب معه اأبنه لأول مرة ودخل احلطاب الغابة 
واأخذ يتجول فيها وينظر، ال�شجار املختلفة منها ال�شغري والكبري وال�شخم لكنه مل يقطع �شيئا ف�شاأله ابنه 
وبعد حوايل  وه��ذا مو�شمها  بني  يا  �شجرة مثمرة  اإنها  فقال  اأب��ي  يا  تقطعها  مل��اذا ل  هنا  �شجرة كبرية  هناك 
�شهرين موعد ثمارها فحرام علي قطعها لقد كنت اأحمل اليك التوت منها - وتركها وتقدم لالمام قليال واأخذ 
يا  انظر  اليه وقال تعال  يحتطب بع�ض الغ�شان اجلافة وجذع �شجرة مك�شور بفعل �شيخوخته فجاء البن 
اأبي هذه �شجرة جميلة عري�شة وخ�شبها جيد اأقطعها فنظر اليه احلطاب وقال انها �شجرة �شابة �شتعطينا يف 
امل�شتقبل اخلري الكثري اأتركها تاأخذ دورتها يف احلياة، ثم اأ�شار ابنه على �شجرة اخرى وقال اذن اأقطع هذه فلف 
احلطاب حولها وقال اأحب هذه ال�شجرة واأحب ان اأجل�ض يف جذعها الذي ي�شبه الكوخ ال�شغري فكنت احتمي 
فيها من املطر واتناول من جذعها مادة �شمغية اأتاجر فيه فاأتركها ت�شتعيد ن�شاطها، يا اأبي اأحرتت معك هيا 
هذه ال�شجرة املتينة �شنك�شب من ورائها الكثري فقال احلطاب بل �شنخ�شر الكثري فهذه تثمر النبق الذي حتبه 
فقال الولد اذن ل خ�شب اليوم فقال الب �شنجد حاجتنا ل تقلق ان عملنا هذا يتطلب الرحمة وال�شرب ميكننا 
البحث داخل هذه الغابة الكبرية عن ال�شجار ال�شاقطة واجلذوع املك�شورة وغريها لكن دعنا ل نخ�شر ا�شجارا 
مثمرة رمبا تطعمنا وتطعم غرينا اي�شا فهناك من يعتمد على ثمار الغابة يف معي�شته وان اأنت اتخذت هذا 
املبداأ يف حياتك ان تعطي كل �شيء حي حقه يف ان يحيا ف�شيبارك اهلل فيه ومينحك الرزق من عنده ولتفعل ما 

عليك واأترك هلل يفعل ما ي�شاء .

الر�شاعة الطبيعية حتميِك من االإ�شابة بال�شكتة الدماغية
الأم  تفيد  للطفل، كما  الفوائد  العديد من  الطبيعية  الر�شاعة  توفر 
اأن  ميكن  الطبيعية  الر�شاعة  اأن  جديدة  درا�شة  اأظهرت  حيث  اأي�شاً، 

تخف�ض خطر الإ�شابة بال�شكتة الدماغية لالأمهات.
اأن  وج��دت  للقلب،  الأمريكية  ُن�شرت يف جملة اجلمعية  التي  الدرا�شة 
الن�شاء الالتي ير�شعن طفاًل واحداً اأو اأكرث، تقّل لديهّن ن�شبة الإ�شابة 
الالتي مل  بالن�شاء  الياأ�ض، وذلك مقارنة  �شن  بعد  الدماغية  بال�شكتة 
ير�شعن قط، و�شملت الدرا�شة 191 امراأة، جميعهن ولدن مرة واحدة 

على الأقل.
الر�شاعة هي  اأن مدة  اإىل  اأي�شاً  الدرا�شة  اأ�شاروا من خالل  الباحثون 
اأحد العوامل التي ت�شاعد على خف�ض خطر الإ�شابة بال�شكتة الدماغية 

الالتي  الن�شاء  يف  الإ�شابة  انخفا�ض  ن�شبة  فكانت  البعيد،  امل��دى  على 
اأر�شعن اأطفالهن من �شهر اإىل 6 �شهور هي %19، بينما و�شلت ن�شبة 
 13 انخفا�ض الإ�شابة يف الن�شاء الالتي وا�شلن الر�شاعة لأكرث من 

�شهراً اإىل 23%.
واأو�شى الباحثون الأمهات باحلر�ض على الر�شاعة الطبيعية ملدة �شتة 
الطبيعية،  الر�شاعة  الأم من  الأق��ل، ويف حالة عدم متكن  اأ�شهر على 
الإ�شابة  للوقاية من خطر  اأخ��رى عليها مراعاتها  فاإن هناك عوامل 
بال�شكتة الدماغية، مثل ممار�شة الريا�شة، والتغذية ال�شحية املتوازنة، 
والكولي�شرتول  ال��دم  �شغط  على  واحل��ف��اظ  التدخني،  عن  والمتناع 

وال�شكر مب�شتويات �شحية.


