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كيف ّ
تغلف هديتك على طريقة املحرتفني
مع اق�تراب ف�ترة �أع�ي��اد امليالد ور�أ���س ال�سنة ،ي�سارع الكثريون �إىل
�شراء الهدايا للأ�صدقاء والأح� ّب��ة ،ويتم و�ضع ه��ذه الهدايا �ضمن
علب مزرك�شة ومزينة بطريقة مميزة لهذه املنا�سبة.
وعلى الرغم من �أن العديد من املتاجر ،تقدم خدمة تغليف الهدايا
ب�شكل جذاب� ،إال �أن ب�إمكانك �أن تقوم بذلك بنف�سك يف املنزل ،وخا�صة
�إذا كان لديك عدد كبري من الهدايا .لذلك تقدم �صحيفة ديلي ميل
الربيطانية ،طريقة ب�سيطة ومميزة لتغليف الهدايا.
يف البداية �أنت بحاجة �إىل عبوة يف�ضل �أن تكون دائرية ال�شكل ،وورق
زينة بنقو�شات و�أل ��وان زاه�ي��ة .تقوم بلف ورق الزينة على حميط
العبوة الدائرية ،ومن ثم تطوي احلواف من الأعلى بح�سب ما هو
مو�ضح بالفيديو املرفق ،ومن ثم تل�صق النهايات مع بع�ضها بو�ضع
قطعة دائرة من نف�س الورق وتثبيتها مبادة ال�صقة.
ولإ�ضافة مل�سة �سحرية مميزة على الهدية ،ميكن �إ�ضافة �أوراق ال�سلفان
التي مت ت�شكيلها على هيئة وردة تو�ضع من الأعلى يف املنت�صف.

لهذا ال�سبب عليك اخلوف من ركوب الطائرة
را� ،أن خطر ال��وف��اة يف حادث
�أظ �ه��رت درا� �س��ة �أمريكية ��ص��درت �أخ �ي� ً
�سقوط طائرة ،ك��ان واح �دًا يف املليون ،بني عامي  1975و،1994
الفتة �إىل �أن امل�سافر بالطائرة يوم ًيا ط��وال حياته� ،سينتظر نحو
� 18سنة ،قبل �أن يتعر�ض حلادث قاتل .و�أ�شارت الدرا�سة ،التي نفذتها
جامعة درك�سل الأمريكية ،ون�شرتها �صحيفة ديلي �ستار الربيطانية،
الإثنني� ،إىل خطر �آخر ،قد يواجهه امل�سافرون دون علمهم ،وهو تكاثر
اجلراثيم ب�شكل كبري داخل الطائرة؛ نتيجة قوة ال�ضغط يف الكابينة.
ووف ًقا للدرا�سة ،ف�إن البيئة الداخلية للطائرة ،ت�شكل خط ًرا �صح ًيا؛
ب�سبب تكاثر اجلراثيم ،خا�صة يف جيب املقعد ،حيث ع��ادة ما ي�ضع
امل�سافرون كتبهم �أو مناديلهم �أو �أ�شياء خا�صة �أخ��رى ،بالإ�ضافة �إىل
العربة التي ي�ستخدمها طاقم الطائرة يف خدمة امل�سافرين ،وفتحات
ريا؛
املراوح والأحزمة .و�أو�ضحت الدرا�سة� ،أن فري ًقا طب ًيا� ،أر�سل �أخ ً
ملعاينة بع�ض الطائرات ،يف خم�سة مطارات يف الواليات املتحدة ،حيث
وجد ما يزيد على  2155م�ستعمرة جراثيم ،يف كل بو�صة مربعة.
م�ضيفة �أن الفريق ،وج��د � ً
أي�ضا �أن احلمامات داخ��ل الطائرة� ،أكرث
�سالمة من الأماكن الأخ��رى؛ نتيجة تنظيفها وتعقيمها با�ستمرار.
وقالت الدرا�سة :ب�إمكان امل�سافرين حماية �أنف�سهم من اجلراثيم داخل
الطائرة ،بوا�سطة مناديل معقمة ،يحملونها معهم خالل ال�سفر.

العثور على جزيئات بال�ستيك يف بلح البحر
�أظهرت درا�سة �أن جزيئات بال�ستيك متناهية ال�صغر تلوث بلح البحر
يف منطقة متتد من القطب ال�شمايل يف �أوروبا �إىل ال�صني يف م�ؤ�شر
على االنت�شار العاملي لتلوث املحيط حتى �أنه ميكن �أن ي�صل يف نهاية
املطاف �إىل طعامنا .و�أفادت الدرا�سة التي �أجراها املعهد الرنويجي
لأبحاث املياه هذا ال�شهر �أن كمية البال�ستيك املوجودة يف بلح البحر
مبياه القطب ال�شمايل ،التي تبدو نظيفة� ،أك�بر من �أي كمية عرث
عليها من خالل جتارب بطول �سواحل الرنويج.
وق��ال��ت امي��ي ال��ش��ر الباحثة يف املعهد ل��روي�ترز �إن ت �ي��ارات املحيط
وال��ري��اح رمب��ا ت��دف��ع البال�ستيك �شماال م��ن �أوروب� ��ا و�أم��ري�ك��ا حتى
تتقاذفها املياه حول املحيط القطبي ال�شمايل.
و�أ�ضافت "عرث العلماء على اجلزيئات متناهية ال�صغر من البال�ستيك
يف بلح البحر �أينما بحثوا".
وتو�صلت عمليات م�سح �سابقة ل��وج��ود جزيئات البال�ستيك قبالة
��س��واح��ل ال���ص�ين وت�شيلي وك �ن��دا وب��ري�ط��ان�ي��ا وب�ل�ج�ي�ك��ا .و ُوج� ��د �أن
ال��رخ��وي��ات ق�ب��ال��ة ��س��واح��ل ال�نروي��ج حت�ت��وي ع�ل��ى  1.8ج��زي�ئ��ات يف
املتو�سط من البال�ستيك� ،أي �أقل من خم�سة ملليمرتات طوال ،بينما
بلغت الكمية  4.3يف القطب ال�شمايل.
وق��ال باحثون �صينيون العام املا�ضي �إن تلوث بلح البحر قد يكون
"م�ؤ�شرا بيولوجيا على تلوث بجزيئات البال�ستيك" لأن الرخويات
تعي�ش يف قاع املياه ،حيث ينتهي الأمر بالكثري من البال�ستيك ،وعلى
عك�س الأ�سماك ال تتحرك.
ومل يت�ضح بعد ت��أث�ير جزيئات البال�ستيك متناهية ال�صغر على
احل�ي��اة البحرية �أو الب�شر عندما يتناولونها .ويعتقد علماء �أن
الإن�سان يتعر�ض للخطر �إذا تناول كميات كبرية من املحار.

 27عر�ضا و 600م�شارك
مبهرجان امل�سرح العربي
قالت الهيئة العربية للم�سرح �إن الدورة
العا�شرة ملهرجان امل�سرح العربي واملقررة
يف تون�س يف يناير كانون الثاين 2018
�ست�شمل  27عر�ضا بينها  11عر�ضا
داخ ��ل امل���س��اب�ق��ة ال��ر��س�م�ي��ة و 11خارج
امل���س��اب�ق��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل ع��ر��ض�ين مل�سرح
الهواة وثالثة عرو�ض مل�سرح العرائ�س.
وق��ال��ت ال�ه�ي�ئ��ة يف م ��ؤمت��ر ��ص�ح�ف��ي �إن
العرو�ض املتناف�سة على ج��ائ��زة ال�شيخ
��س�ل�ط��ان ب��ن حم�م��د ال�ق��ا��س�م��ي لأف�ضل
عر�ض م�سرحي عربي متثل ت�سع دول
ه��ي امل �غ��رب واجل��زائ��ر وت��ون����س وم�صر
والأردن و� �س��وري��ا وال �ع ��راق والإم � ��ارات
وال�سعودية.
وت �ت��وزع ع��رو���ض امل�ه��رج��ان على خم�سة
م�سارح يف تون�س العا�صمة �أبرزها امل�سرح
البلدي وم�سرح الفن الرابع.
وتنظم الهيئة العربية للم�سرح ،التي
تتخذ م��ن ال���ش��ارق��ة يف دول ��ة الإم� ��ارات
م �ق��را ،امل�ه��رج��ان ك��ل ع��ام يف ب�ل��د عربي
خمتلف منذ .2009

مي�ضي � 6أ�شهر يف عد
 1.2مليون عملة نقدية

هل احلليب ي�ساعد على النوم يف الليل؟ هل احلليب
 1٪يوجد به كال�سيوم �أق��ل من احلليب 3٪؟ هل
احلليب جيد للحرقة؟ اليكم اخلرافات ال�شائعة
واحلقائق حول فوائد احلليب وم�ضاره.
بع�ض اخلرافات حول فوائد احلليب :الأ�شياء التي
اعتقدمت انها �صحيحة
هل ي�ساعد احلليب على النوم يف الليل؟ نعم.
هل احلليب  ٪ 1يوجد به كال�سيوم �أقل من احلليب
 ٪ 3؟ ال.
هل احلليب جيد للحرقة؟ ال.
�إليكم اخلرافات ال�شائعة واحلقائق حول فوائد
احلليب وم�ضاره.
لقد اخرتع الب�شر العديد من اخلرافات حول
ف��وائ��د احلليب ،بع�ضها �صحيح وبع�ضها
خاطئ .اليكم عدد من اخلرافات ال�شائعة
واىل جانبها احلقيقة املرة� ،أو احللوة،
يف حالة احلليب مع ال�شكوالتة.

بع�ض اخلرافات حول فوائد احلليب ..الأ�شياء التي اعتقدمت �أنها �صحيحة!
من �أهم فوائد احلليب �أنه جيد للحرقة:
ك��ل �شخ�ص ك��ان ي�ع��اين يف امل��ا��ض��ي البعيد م��ن احلرقة
يعرف ان �شرب كوب من احلليب هو �ضروري بعد ظهور
احلرقة مبا�شرة .اذا كيف يعمل ذلك؟ بالفعل فان احلليب
ه��و غ��ذاء ق��اع��دي يحتوي على الكال�سيوم ،مم��ا ي�ساعد
بالت�أكيد على املدى الق�صري يف معادلة احلمو�ضة الزائدة
يف امل �ع��دة خ�ل�ال احل��رق��ة ول �ك��ن ب�ع��د ف�ت�رة ق���ص�يرة من
ذلك فان املعدة ترد ب�إفراز املزيد من احلم�ض لت�صحيح
التغيري يف احلمو�ضة الأمر الذي يقت�ضي �شرب كوب اخر
من احلليب وهكذا دواليك .احلليب �سوف ينفذ واحلرقة
لن تختفي .ومع ذلك ،ف�إن الدرا�سات احلديثة ت�شري �إىل
�أن الأ�شخا�ص الذين يعانون من احلرقة الناجمة عن
بكترييا الهيليكوباكرت بيلوري ميكنهم التخفيف من
�أع��را���ض احل��رق��ة واالل�ت�ه��اب��ات الناجمة عنها م��ن خالل
الأك��ل املنتظم ل��زب��ادي الربوبيوتيك ال�ت��ي حت�ت��وي على
البكترييا "ال�صديقة" .اذا مع ذلك فان احلليب ي�ساعد.
من املحبذ �شرب احلليب قبل النوم:
كم مرة �سمعتم عن ا�شخا�ص ي�شربون احلليب قبل النوم،
ه��ل ه��ذا االع�ت�ق��اد ه��و جم��رد ح�ل��م يف ال�ل�ي��ل؟ ال ،ب��ل هو
�صحيح .احلليب غني باملركب الربوتيني الرتبتوفان.
ه��ذا امل��رك��ب ي��ؤث��ر يف ال��دم��اغ على �إن�ت��اج اثنني م��ن املواد
التي تنظم ال�ن��وم وج��ودت��ه امليالتونني وال�سريوتونني.
يف ال�سنوات الأخ�ي�رة ،وج��د �أن حليب الأم وحليب البقر
ي�ح�ت��وي��ان �أي �� �ض��ا ع�ل��ى ك�م�ي��ة معينة م��ن ه��رم��ون النوم
امليالتونني .اذا ميكن النوم بوا�سطة حليب الأغ�ن��ام �أو
رمبا بوا�سطة �شرب حليب البقر.

يف�ضل �شرب حليب امل��اع��ز والأغ �ن��ام للأ�شخا�ص الذين
لديهم ح�سا�سية ل�سكر احلليب  -الالكتوز:
احل�سا�سية ل�سكر احلليب ناجمة عن نق�ص معني يف االنزمي
الذي يحلل �سكر احلليب يف اجلهاز اله�ضمي ،مما ي�ؤدى
بال�سكر الغري متحلل للت�سبب بتكون الغازات يف اجلهاز
اله�ضمي ،االنتفاخ والإ�سهال .كمية �سكر احلليب يف �أنواع
احلليب املختلفة مت�ساوية ،يف حليب الأغنام يوجد حتى
اكرث قليال .لذلك �إذا كان لديكم ح�سا�سية ل�سكر احلليب،
فال فرق بني حليب البقر ،املاعز �أو الغنم.
يف احلليب  1٪يوجد كال�سيوم �أقل من احلليب :3٪
لي�س �صحيحا .كمية الكال�سيوم ال تتغري وف�ق��ا لن�سبة
الدهون يف احلليب .يف حليب ال 1٪ -و ،3٪ -فان كمية
الكال�سيوم تكون ح��وايل  100ملغ من الكال�سيوم لكل
 100مل من احلليب.
يف جنب القري�ش Cottage cheeseيوجد كال�سيوم
والكتوز �أقل من اجلنب الأبي�ض� :صحيح.
�أثناء عملية انتاج جنب القري�ش يتم غ�سل اجلنب املتخرث
للتخل�ص من جزء من ال�سوائل مما ي�سمح بتكون كريات
ال�ق��ري����ش امل�ف���ض�ل��ة� � .س��وائ��ل احل�ل�ي��ب ال �ت��ي ي�ت��م غ�سلها
من اجل�بن حتتوي على الكال�سيوم والالكتوز وبالتايل
فاجلبنة املتبقية حتتوي على كال�سيوم والكتوز �أقل من
اجل�بن الأبي�ض ال�ع��ادي .اليوم هناك ميل لإع��ادة اجلنب
امل�ت�خ�ثر لإث� ��راء ج�بن ال�ق��ري����ش ،وب��ال �ت��ايل رف��ع قيمتها
الغذائية.
اجل�بن الأ��ص�ف��ر يحتوي على الكثري م��ن الكول�سرتول
ولذلك لونه �أ�صفر:

الكول�سرتول هو الدهن املوجود فقط يف الأغ��ذي��ة التي
م�صدرها حيواين ،مثل احلليب ومنتجات الألبان .كلما
كان احلليب �أو منتجاته غنية �أك�ثر بالدهون فان كمية
الكول�سرتول فيها تكون �أعلى .مبا ان اجلبنة ال�صفراء
غنية بالدهون (عادة �أكرث من  20٪من الدهون) لذلك
فهي �أي�ضا غنية بالكول�سرتول .ومع ذلك ،الكول�سرتول ال
ي�ساهم يف لون اجلبنه بل �إ�ضافة �صبغة الطعام الطبيعية
التي تعطي اللون امل�ألوف جدا لهذا النوع من اجلنب.
هناك اجبان مع عفن لكنها غري متعفنة:
�صحيح ،وحتى انها تعترب اجبان ذات مذاق راقي .الأجبان
مثل جنب الروكفور هي يف الواقع نوع من اجلنب "املتعفن".
فهي متر يف مرحلة ن�ضوج بوا�سطة العفن الأخ�ضر املزرق
(البن�سليوم) الذي ينمو على اخلبز الرطب .هذا العفن
يعطيها لونها اخلا�ص وخالل منوه على اجلنب فهو �أي�ضا
يكون الرائحة والطعم الفريد جدا .اذا يف بع�ض الأحيان
م�سموح ولذيذ �أكل اجلنب "املتعفن".
عند �شرب احلليب مع م�سحوق ال�شوكوالتة فذلك ي�ؤثر
ع�ل��ى ف��وائ��د احل�ل�ي��ب ف�لا ي�ت��م امت�صا�ص الكال�سيوم يف
اجل�سم:
اعتقد للعديد من ال�سنوات ان م�سحوق ال�شوكوالته الذي
ي�ح�ت��وي احل�ل�ي��ب وال �ك��اك��او ه��و م���ش��روب ال ��ذي ال ي�سمح
بامت�صا�ص جيد للكال�سيوم لأن الأوك��زاالت والبيتيتات
ال�ت��ي ه��ي م��رك�ب��ات ن�ب��ات�ي��ة امل��وج��ودة يف ال �ك��اك��او تعرقل
امت�صا�ص الكال�سيوم املوجود يف احلليب .الدرا�سات التي
قارنت كمية الكال�سيوم املمت�صة من احلليب مع احلليب
وال�شوكوالتة مل تعرث على فرق كبري بينها.

القيم الغذائية يف ال�سبانخ
�أهم اخل�ضروات الورقية
�إذا ك �ن��ت ت �ع��د ال �� �س �ل �ط��ة �أو ع� ��� �ص�ي�راً من
الفاكهة واخل�ضروات� ،أو تريد �إ�ضافة بع�ض
اخل�ضروات �إىل ال�سندوي�ش اجعل الأولوية
لل�سبانخ ،فهو م��ن �أغ�ن��ى الأط�ع�م��ة باملعادن
والفيتامينات� .إليك �أه��م القيم الغذائية يف
ال�سبانخ:
ي�ح�ت��وي م �ق��دار ك ��وب م��ن ال���س�ب��ان��خ ع�ل��ى 7
� �س �ع��رات ح��راري��ة ف �ق��ط ،م��ا ي�ج�ع�ل��ه طعاماً
منا�سباً للتخ�سي�س .و�إىل جانب ذلك يحتوي
ع�ل��ى  0.86غ ��رام م��ن ال�ب�روت�ي�ن ،و0.12
غرام من الدهون.
الفيتامينات .ال�سبانخ م��ن �أف���ض��ل م�صادر
فيتامني "�أ" ،فالكوب يحتوي على 2813
وح��دة دول�ي��ة� .أي كل ما يحتاجه اجل�سم يف

اليوم الواحد من هذا الفيتامني.
كذلك يحتوي ك��وب ال�سبانخ على  6باملائة
م��ن االح�ت�ي��اج��ات اليومية م��ن ال�ث�ي��ام�ين ،و
 8.4ملغ من فيتامني �سي .ون�سبة كبرية من
فيتامني ب� 9أو حم�ض الفوليك وفيتامني
ك .املعادن .يوفر كوب ال�سبانخ  30ملغ من
الكال�سيوم ،و 0.81ملغ من احلديد ،و167
ملغ من البوتا�سيوم.
مغذيات �أخ��رى .يعترب ال�سبانخ من م�صادر
ال �ك��اروت �ي �ن��ات ال �ه��ام��ة ل�ل���ص�ح��ة ،وحت ��دي ��داً
اللوتني وزياك�سانثني .يلعب هذان العن�صران
دوراً ه��ام �اً يف ح�م��اي��ة العينني م��ن خماطر
ال �� �ض��وء الأزرق ،وح �م��اي��ة ال �ع�ين م��ن املياه
البي�ضاء.

ت�خ�ي��ل �أن ت ��رث ك�م�ي��ة ك �ب�يرة من
الأم� � ��وال ي���ص�ع��ب ع�ل�ي��ك حملها،
ه��ذا بال�ضبط ما ح��دث مع عائلة
�أملانية ،ورث��ت  1.2مليون قطعة
نقدية تزن ح��وايل  2.5طن ،ويف
هذه احلالة ،كان عد الأموال �أكرث
�صعوبة بكثري من حملها.
الق�صة ب��د�أت قبل نحو  30عاماً،
عندما ب��د�أ �سائق �شاحنة �أملانية،
ب �ت��وف�ير ق �ط��ع ن �ق��دي��ة م ��ن فئات
�صغرية لأ�سرته ،و�إىل حني وفاته،
كان قد جمع نحو  1.2مليون من
هذه القطع النقدية.
وعلى الرغم من �أن هذه العمالت
مل تعد متداولة يف البالد� ،إال �أن
ال�ب�ن��ك امل��رك��زي الأمل � ��اين ال يزال
ي�ستبدل العمالت القدمية .لكن
امل�شكلة كانت يف عد القطع النقدية
ب�شكل ي ��دوي ،وه��و م��ا اح�ت��اج �إىل
وقت طويل ،بح�سب موقع �أوديتي
�سنرتال.
ومت نقل القطع النقدية من فئة 1
و  2بينيغ ،والتي يزيد وزنها عن
 2.5طن ب�شاحنة �إىل فرع البنك
امل��رك��زي الأمل ��اين يف �أول��دن�ب�رغ يف
م��اي��و (�أي � ��ار) امل��ا� �ض��ي ،وك ��ان على
امل��وظ��ف وول�ف�غ��ان��غ ك�ي�م�يري��ت �أن
ي �ع��ده��ا ب���ش�ك��ل ي � ��دوي ،ويف نف�س
الوقت ي�ؤدي مهام عمله اليومية.
وت �� �س �ت �خ��دم ال �ب �ن��وك ع � ��ادة �آالت
خا�صة لإح�صاء الأع ��داد الكبرية
م��ن ال�ع�م�لات ال�ن�ق��دي��ة املعدنية،
ل�ك��ن ه ��ذا الأم� ��ر ك ��ان م �ت �ع��ذراً يف
هذه احلالة ،لأن معظم العمالت
كانت �صدئة ،وملت�صقة ببع�ضها
البع�ض ،واحتاج كيمرييت �إىل 6
�أ�شهر كاملة لإجناز املهمة.

اكت�شاف حت�صينات
ع�سكرية منذ � 4آالف �سنة
اكت�شف فريق علماء �آثار فرن�سي -
�سوري بف�ضل حتليل �صور جوية
و�أخ� � ��رى م�ل�ت�ق�ط��ة ع�ب�ر الأق� �م ��ار
اال� �ص �ط �ن��اع �ي��ة وج� ��ود ��ش�ب�ك��ة من
احل�صون والتح�صينات الع�سكرية
والأب ��راج وال�ق�لاع ال�صغرية تعود
�إىل �أربعة �آالف �سنة يف �سوريا.
و�أجنز هذه الأعمال خمترب الآثار
ال�شرقية (املركز الوطني للبحث
العلمي وجامعة لوميري ليون )2
واملديرية العامة للآثار واملتاحف
يف � � �س� ��وري� ��ا ون � �� � �ش� ��رت يف جملة
ب��ال �ي��واوري��ان .و�أو� �ض �ح��ت م��اري-
�أوديل رو�سيه �إحدى القيمات على
ه��ذه الأع�م��ال والباحثة يف املركز
الوطني للبحث العلمي �أنها املرة
الأوىل التي يك�شف فيها عن نظام
حت�صينات بهذا احلجم.

الو�شم ..ذكرى ال متحى لزوار القد�س
يقدم متجر �صغري يف قلب املدينة القدمية يف القد�س للزوار امل�سيحيني
ذكريات ال متحى للمدينة ..ر�سوما وو�شما ب��دالالت دينية مل تتغري منذ
مئات ال�سنني.
ومتزج عائلة رزوق بني التكنولوجيا احلديثة والتقاليد املتوارثة وت�ستخدم
الإن�ترن��ت جل��ذب ال��زب��ائ��ن لعملها يف م�ك��ان يقد�سه امل�سيحيون واليهود
وامل�سلمون على حد �سواء.
ومل يكن الأيرلندي نويل هيفي ( 54عاما) يت�صور �أنه قد يرغب يوما يف
ر�سم و�شم ،لكنه قال �إنه ر�أى موقع عائلة رزوق على الإنرتنت و�إنه جذبه
بقوة.
لذا اختار يف �أول زيارة له للقد�س ،والتي تتزامن مع اال�ستعداد لالحتفال
بعيد امليالد ،ت�صميما بخطوط ب�سيطة وا�ضحة ل�صليب مقد�سي باللونني
الأحمر والأ��س��ود عبارة عن �صليب مركزي و�أربعة �صلبان �أ�صغر تزينها
�أ�شجار النخيل ورقم  2017الذي ميثل �سنة زيارته للقد�س ووفاة �أمه.
وبد�أت �أ�سرة رزوق عملها يف م�صر حيث من عادة �أقباط م�صر ر�سم �صليب
بالو�شم على الر�سغ.
وقال و�سيم رزوق ( 44عاما) �صاحب املتجر �إنه قاوم الدخول يف خط
عمل العائلة على مدى �سنوات .لكنه الآن يعلم ابنه البالغ من العمر 14
عاما فن ر�سم الو�شم.
وترجع بع�ض الت�صميمات التي يعر�ضها متجره لعهد ال�صليبيني لكن
رزوق ميكنه تعديل الت�صميمات القدمية بحيث تالئم جميع الأذواق.
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�أكرث من  45عار�ض ًا �ضمن فعاليات مهرجان دار الزين
•• العني – الفجر

برنامج التعاون الإبداعي بني اململكة املتحدة
والإمارات ي�سدل ال�ستار على فعاليات �إقامة مو�سيقي

•• �أبوظبي – الفجر

ي�سدل برنامج "�إقامة مو�سيقي" ،الذي يتم تنظيمه حتت رعاية املجل�س
الثقايف الربيطاين وم�ؤ�س�سة "بي �آر �إ�س" للمو�سيقى ومركز الفنون يف
جامعة نيويورك �أبوظبي ،بعد ثمانية �أ�شهر من التعاون والتجارب الفنية
امل�ث�م��رة ال�ستار على فعالياته امل�ق��ام��ة �ضمن �إط ��ار ب��رن��ام��ج ع��ام التعاون
الإبداعي بني اململكة املتحدة والإمارات العربية املتحدة.
وقد �شهد برنامج "�إقامة مو�سيقي جولة فنية ل�ضابط الإيقاع واملو�سيقار
�ساراثي كوروار يف دولة الإمارات ،حيث قدّم خاللها عرو�ضاً مو�سيقي ًة �أمام
جمهور عاملي جديد كما تعاون وتبادل الأف�ك��ار مع الفنانني املو�سيقيني
املحليني.
الفنان املو�سيقي �ساراثي كوروار ،املولود يف الواليات املتحدة،وا�صل حياته
يف ال��والي��ة الهندية �أحمد �آب��اد ،وب��د�أ العزف على الطبلة منذ �أن ك��ان يف
العا�شرة من عمره وكان منجذباً نحو املو�سيقى الغربية التي كان يواظب
على �سماعها عرب الأثري .وبعد ح�صوله على درجة املاج�ستري يف املو�سيقى
يف الأداء من كلية الدرا�سات ال�شرقية والأفريقية ( )SOASيف لندن،
حاز �ساراثي عام  2015على جائزة �ستيف ريد لالبتكار و�أطلق �ألبومه
الأول ،ال��ذي كان مزيجاً بني املو�سيقى الفلكلورية للمجتمع ال�شيدي يف
الهند (مو�سيقى جتمع بني امل�ؤثرات ال�شرق �إفريقية وال�صوفية والهندية)
واجلاز واملو�سيقى االلكرتونية.
وقد مت اختيار �ساراثي للم�شاركة يف برنامج "�إقامة مو�سيقي" من بني
جم�م��وع��ة ق��وي��ة م��ن املو�سيقيني ال��ذي��ن مت تر�شيحهم م��ن ق�ب��ل خرباء
م�ستقلني ،حيث قام بجوالت �أثناء �إقامته بدولة الإمارات على مدار العام
 2017يف كل من دبي و�أبوظبي وال�شارقة كجزء من الربنامج.
وق��د �أت��اح برنامج "�إقامة مو�سيقي" �أم��ام �ساراثي الفر�صة للتعاون مع
العديد من امل�ؤ�س�سات الفنية �شملت ذا فريج ،وهي �شركة مو�سيقية م�ستقلة،
ومركز الفنون يف جامعة نيويورك �أبوظبي ،كما �شهد الربنامج م�شاركة
�ساراثي يف جل�سات تدريب وت�سجيل وعزف مت ّكن من خاللها التعاون مع
الفنانني املو�سيقيني املحليني ،الذين قدموا له نظرة �شاملة عن امل�شهد
املو�سيقي يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
وم��ن بني �أب��رز حمطات جولة �إقامة �ساراثي يف الإم��ارات االلتقاء بفرق
مو�سيقية �شملت "فري�شلي غ��راون��د �ساوند ودب��ي ج��از ف�ستيفال فرينج
بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة يف جل�سات تعاونية مع عدد من الفنانني املو�سيقيني
من �أجيال خمتلفة مبن فيهم كرمي �سلطان و�شريين تهامي وكرومويل
وكمال م�سلم وكيد كواال وحبيبي فنك ومرمي ع�صاري والإيراين فرهودين
جعفري.
ال مو�سيقياً
و�شملت عرو�ض الأداء التي قدمها �ساراثي يف الإم��ارات حف ً
ب��دب��ي يف "ذا فريج" �إىل ج��ان��ب امل���ش��ارك��ة يف �أم�سية الق�صائد املفتوحة
ومهرجان حكاية يف �إط��ار االحتفال باليوم الوطني ل��دول��ة الإم ��ارات يف
جامعة نيويورك �أبوظبي� ،إىل جانب عر�ض مع ع��ازيف العود الإماراتي
من بيت العود .وقام �ساراثي ،خالل فرتة �إقامته بدولة الإمارات ،بت�أليف
وت�سجيل العديد من املقطوعات املو�سيقية م�ستفيداً من لقاءاته وتعاونه
مع العديد من الفنانني املحليني.
وب�ه��ذه املنا�سبة ،قالت هانا هندر�سون ،مدير برنامج "UK/UAE
 "2017يف املجل�س ال�ث�ق��ايف ال�بري �ط��اينُ :ت�ع��د املو�سيقى ��ش�ك� ً
لا من
�أ�شكال الفن الذي يتجاوز حدود اللغات وتربط بني ال�شعوب عرب خمتلف
الثقافات ،وميثل برنامج ’�إقامة مو�سيقي’ ركناً �أ�سا�سياً �ضمن عام التعاون
الإب��داع��ي بني اململكة املتحدة والإم ��ارات العربية املتحدة .ونحن �سعداء
بالتعاون مع جمموعة من ال�شركاء البارزين بهدف �إتاحة الفر�صة �أمام
املو�سيقار املوهوب �ساراثي للإقامة يف دبي ،الذي اغتنم كل فر�صة متاحة
على م��دار ال�سنة ال�ستك�شاف وت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون م��ع ال�ث�ق��اف��ات اجلديدة.
وبف�ضل تعاونه وجتاربه امل�شرتكة مع املو�سيقيني املحليني� ،أثرى �ساراثي
ممار�ساته املو�سيقية والتي �سعدت بها اجلماهري ،مبا عزز روابط التعاون
الإبداعي والثقايف املتنامي بني دولة الإمارات واململكة املتحدة.
ومن جانبه ،ع ّلق �ساراثي كوروار قائ ً
ال� :ش ّكل اطالعي وم�شاركتي يف امل�شهد
املو�سيقي والثقايف لدولة الإمارات العربية املتحدة خالل الأ�شهر الثمانية
املا�ضية جتربة معرفية غنية بالن�سبة يل .و�إنه ملن املمتع �أن �أبقى يف البالد
خ�لال ه��ذه ال�ف�ترة احل��اف�ل��ة وم���ش��اه��دة ازده ��ار ال�ق�ط��اع املو�سيقي فيها،
ب��دءاً من تطور مواهب املو�سيقيني النا�شئني وم��روراً مبرحلة الت�سجيل
يف اال�ستديوهات املو�سيقية وو�صو ًال �إىل متاجر الت�سجيالت املو�سيقية،
حيث نالحظ وج��ود �إقبال �شديد على الإب��داع الفني وهو ما ي�شكل بحد
ذاته �أجوا ًء ملهمة للغاية .وقد مل�ستُ الكثري من �أوجه الت�شابه يف الأ�سلوب
بني الفنانني املحليني ممن ميزجون بني الأمن��اط املعا�صرة واملو�سيقى
التقليدية العريقة ،وهو الأ�سلوب الفني الذي لطاملا اجنذبت �إليه .وقد
�أ�صبحت �أن�شطة التعاون الفني التي �شاركت فيها مبثابة عالقات را�سخة
بالن�سبة يل ،وال �شك �أين �س�أحافظ عليها بعد انتهاء فرتة �إقامتي يف املركز.
وبدوره ،قال بيل براغني ،املخرج الفني التنفيذي ملركز الفنون يف جامعة
�سجل ح�ضوراً مميزاً يف
نيويورك �أبوظبي :كان الفنان �ساراثي كوروار قد ّ
جامعة نيويورك �أبوظبي واملجتمع الفني الإم��ارات��ي عموماً ،حيث جنح
بتقدمي �أمن��اط مو�سيقية متتاز بطابع املغامرة وال�شمولية التي تعك�س
ر�سالة "مركز الفنون وجامعة نيويورك �أبوظبي على �أكمل وجه .وب�شكل
مياثل �أ�سلوبه املو�سيقي ال��ذي ميتاز بالأمناط والأ�ساليب املتنوعة ،فقد
�شمل تعاونه مع مهرجان "حكاية جمموعة وا�سعة من الفنانني املبدعني
مبا يف ذل��ك الطالب ال�شغوفني باملو�سيقى الإلكرتونية ،و�أع�ضاء هيئة
التدري�س يف جامعة نيويورك �أبوظبي ،وعازيف �آلة العود امل�صريني ،ومغني
الفلكلور الغوجاراتي ،و�شعراء اللهجة ال�سودانية ،وعازيف �آلة ال�ساك�سفون
الإماراتيني وغريهم ممن يعك�سون الطابع احل�ضاري املتنوع لأبوظبي،
والتي �أتاحت بدورها لعدد كبري من الفنانني فر�صة امل�شاركة يف الكثري
من �أن�شطة التعاون الفني املهمة يف الوقت ال��ذي يعد فيه التوا�صل بني
املو�سيقيني امل�ستقلني �أم��راً �صعباً يف بع�ض الأح�ي��ان .وق��د �أب��دى كوروار
انفتاحاً كبرياً ورغبة قوية باغتنام الفر�ص الفنية املتاحة وبناء عالقات
جديدة ومثمرة يف هذا الإطار.

ي�ستمر مهرجان دار الزين يف ا�ستقبال جمهوره من
قاطني وزوار منطقة العني ،الذين يتفاعلون مع ما
يقدمه من عرو�ض ترفيهية و�أن�شطة تفاعلية.
وي�شتمل م�ه��رج��ان دار ال��زي��ن ع�ل��ى منطقة "�شوكة
وملعقة" املخ�ص�صة ل�ل�م��أك��والت وامل���ش��روب��ات ،والتي
ميتزج فيها املرح بالنكهات اللذيذة التي تقدمها �أكرث
م��ن � 30شاحنة طعام و�أك���ش��اك على م��دار � 10أيام،
تر�ضي جميع الذواقة.
وت�ق��دم منطقة "�شوكة وملعقة" للعائالت والأف ��راد
الفر�صة لالجتماع على م��ائ��دة واح ��دة واال�ستمتاع
ب��ال�ط�ق����س يف �أج � ��واء م �ف �ت��وح��ة ،وم �ت��اب �ع��ة العرو�ض
املو�سيقية والكوميدية ،بالإ�ضافة �إىل منطقة املالهي،
ومنطقة �ألعاب الفيديو .كما وحتتوي �أي�ضاً على �أكرث
م��ن  45ع��ار��ض�اً لبيع ال�ه��داي��ا ال�ت��ذك��اري��ة واملنتجات

الأخرى .ويقدم مهرجان دار الزين لزواره العديد من
اخليارات التي جتعل زيارتهم �أكرث متعة ،ومن بينها
�سهولة ت�سديد قيمة امل�شرتيات ،وذلك بف�ضل بطاقة
"تاب بت" التي ميكن ��ش��را�ؤه��ا م��ن �شباك التذاكر،
وتعبئة ر�صيدها ،ومن ثم ا�ستخدامها يف جميع املناطق
اخلا�صة باملهرجان ،كما ميكن ا�ستعادة ما تبقى من
ر�صيد البطاقة نقداً يف نهاية اليوم.
وبعد التجول يف �أرج��اء املهرجان ،واال�ستمتاع بكل ما
يقدمه ،ميكنكم اال�سرتاحة واال�سرتخاء ،م�ستمعني
بالأجواء اخلارجية الرائعة يف املتاهة والنفق امل�ضيء
على خلفية الأ�ضواء والأل��وان التي �ستقدم لكم زوايا
رائعة اللتقاط ال�صور التذكارية.
وي�ستقبل مهرجان دار الزين زواره حتى يوم ال�سبت
 23دي�سمرب من ال�ساعة  4ع�صراً �إىل  12منت�صف
الليل خ�لال �أي ��ام الأ� �س �ب��وع ،وم��ن  2ظ�ه��راً �إىل 12
من�صف الليل يف عطلة نهاية الأ�سبوع.

�ضمن فعاليات مهرجان �أبوظبي للم�أكوالت 2017

فائز واحد يف حتدي تناول  2كغ من الربجر خالل  30دقيقة
•• �أبوظبي  -الفجر

نظم مهرجان �أبوظبي للم�أكوالت هذا الأ�سبوع� ،أحد
�أ�ضخم حتدياته لهذا العام الذي �شهده مطعم هيكوريز
يف جزيرة يا�س والتي اختربت مدى قدرة جمهوره على
ت �ن��اول ��ش�ط�يرة ب��رج��ر حت�ت��وي ع�ل��ى  2ك��غ م��ن اللحم
ال�صايف .و�شارك يف التحدي جمموعة من ع�شاق تناول
الوجبات ال�سريعة وبخا�صة الربجر الذين عربوا عن

مدى حبهم لهذا النوع من ال�شطائر على املائدة ،وبعد
� ّأن ت�سلم ك��ل مت�سابق �شطريته ال�ضخمة م��ع �أ�صابع
ال�ب�ط��اط����س امل�ق�ل�ي��ة وك��وب�ين ك�ب�يري��ن م��ن امل�شروبات
الغازية ،ب��د�أوا يف تناول هذه الوجبة ،لكن مل ي�ستطع
�سوى فائز واح��د من االنتهاء منها يف الوقت املحدد
خالل  30دقيقة .حيث متكن من احل�صول على وجبة
جمانية ثانية ومل يدفع قيمة الوجبة التي تناولها،
بينما قام الآخ��رون بت�سديد قيمة الوجبة وهي 149

درهماً .و�شهد هذا التحدي جتمعاً كبرياً من امل�شجعني
من الأ�صدقاء و�أفراد العائلة الذين احت�شدوا يف املطعم
ال��واق��ع يف ي��ا���س لينك�س ليهتفوا ب�ح�م��ا���س ،والتقاط
ال�صور التذكارية للحظات املرح التي �شهدها التحدي.
ومن جهة ثانية ،متكن ع�شاق البيتزا يف مطعم ايتزا
بيتزا من م�شاهدة �أطول بيتزا يف الإمارات قام ب�إعدادها
خ�براء البيتزا واملعجنات يف فرعهم يف �شارع املطار يف
�أب��وظ �ب��ي .وق��د ت���س��اب��ق احل���ض��ور ع�ل��ى ت �ن��اول �شرائح

البيتزا ال�شهية ،وال�ت�ق��اط ال���ص��ور ال�ت��ذك��اري��ة �أي�ضاً.
واملعروف �أي�ضاً عن مطعم ايتزا بيتزا �شهرته بتقدميه
لأطول بيتزا و�صل طولها �إىل مرت كامل.
وم��ا ي��زال مهرجان �أبوظبي للم�أكوالت ال��ذي تنظمه
دائرة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي يبهر رواده ،ويقدم
لهم جتارب فريدة من نوعها ،و�سيكون ع�شاق النكهات
ال�ل��ذي��ذة على م��وع��د م��ن امل��زي��د م��ن الفعاليات خالل
املهرجان الذي ي�ستمر لغاية  23دي�سمرب.

جائزة ال�شيخ زايد للكتاب تعلن القائمة الطويلة لفرع "الرتجمة"
•• �أبوظبي  -الفجر

�أعلنت جائزة ال�شيخ زايد للكتاب عن القائمة الطويلة لفرع "الرتجمة "،
والتي ا�شتملت على � 10أعمال من �أ�صل  74عم ً
ال مرتجماً من اللغات
الإجنليزية والفرن�سية والأملانية ينتمي م�ؤلفوها �إىل  19دول��ة عربية
معظمها من م�صر وتون�س وال�سعودية و�سوريا واملغرب.
وقد �ضمت الرتجمات من الإجنليزية �ستة �أعمال ،جاء اثنان منها من
من�شورات دار التنوير – ب�يروت وهما":النظام ال�سيا�سي يف جمتمعات
متغرية" للم�ؤلف �صمويل هنتجتون ترجمه الأك��ادمي��ي امل�صري ح�سام
نايل ،2017 -وكتاب "الكون الأنيق" للم�ؤلف برايان جرين  ،ترجمه
حممد فتحي خ�ضر من م�صر – .2017
�أمّ ��ا باقي الأع�م��ال املنقولة من الإجنليزية فهي :التحول الإلكرتوين:
تر�سيخ ا�سرتاتيجيات التنمية احلديثة من ت�أليف ناجي كي .حنا ،ترجمة
د .عجالن بن حممد ال�شهري من ال�سعودية وال�صادر عن معهد الإدارة
العامة  -الريا�ض  .2016وكتاب الثورة الرابعة :كيف يعيد الغالف
املعلوماتي ت�شكيل الواقع الإن�ساين من ت�أليف لوت�شيانو فلوريدي وترجمة
ل�ؤي عبداملجيد ال�سيد من م�صر ،ومن من�شورات املجل�س الوطني للثقافة
والفنون والآداب ،الكويت –  .2017وكتاب "ق�صة الفن" للم�ؤلف �إرن�ست

غومربت�ش ،ترجمه عارف حديقة من �سوريا ومن�شورات هيئة البحرين
للثقافة والآثار –  .2016وكتاب "القاهرة منت�صف القرن التا�سع ع�شر"
للم�ؤلف �إدوارد وليم لني وترجمه الباحث �أحمد �سامل �سامل من م�صر
وال�صادر عن الدار امل�صرية اللبنانية -القاهرة .2017
�أم��ا الأع�م��ال املرتجمة من اللغة الفرن�سية اىل العربية ف�ضمت ثالثة
�أع �م��ال ه��ي :ك�ت��اب ت��اري��خ ال�ع�ل��وم وفل�سفتها للم�ؤلف ت��وم��ا���س لوبلتييه
وترجمه حممد �أحمد طجو من �سوريا ،وم��ن من�شورات املجلة العربية
 الريا�ض  ،2017وكتاب مل��اذا نتفل�سف؟ للكاتب جان فران�سوا ليوتار،ترجمه يو�سف ال�سهيلي م��ن تون�س وال���ص��ادر ع��ن دار التنوير– تون�س
 ،2017وكتاب "الكتابة وال�شفوية يف بدايات الإ�سالم" للم�ؤلف غريغور
�شولر ترجمه ر�شيد بازي من املغرب ،ومن من�شورات املركز الثقايف للكتاب
– بريوت -الدار البي�ضاء .2016
بالإ�ضافة �إىل ترجمة واح��دة من الأملانية �إىل العربية بعنوان "نظرية
ا�ستيطيقية" للفيل�سوف تيودور ف .ادورن��و ،ترجمه ناجي العونلي من
تون�س ومن من�شورات اجلمل – بريوت .2017
يذكر �أن��ه مت الإع�ل�ان عن القوائم الطويلة للفروع الفنون والدرا�سات
النقدية والتنمية وبناء الدولة والآداب و�أدب الطفل وامل�ؤلف ال�شاب خالل
الأ�سابيع املا�ضية.

طالب دكتوراة يقرتح حلو ًال متقدمة لالرتقاء ب�أداء �أجهزة الهواتف املحمولة

طالب هند�سة االت�صاالت بجامعة نيويورك �أبوظبي يبحثون يف �إمكانات �شبكة اجليل اخلام�س
•• �أبوظبي  -الفجر

طرح جيان ج��او ،املر�شح لنيل �شهادة دكتوراة يف هند�سة االت�صاالت من
جامعة نيويورك �أبوظبي ،درا�س ًة تبحث يف دور من��وذج اجليل اخلام�س
من ات�صاالت الهاتف املحمول كحل م�ؤثر نحو احلد من حاالت انقطاع
املكاملات وتوفري خدمة ات�صال �أ�سرع وذات تكلفة �أقل.
ول�ط��امل��ا �شكل ان�ق�ط��اع امل�ك��امل��ات و�ضعف ات���ص��ال الإن�ترن��ت حت��دي�اً كبرياً
بالن�سبة لقطاع االت�صاالت .وذل��ك نظراً ل�ضرورة م��رور جميع املكاملات
عرب برج الهاتف املحمول ،مما ي��ؤدي بالنتيجة �إىل حجب الإ�شارة عند
وجود الكثري من امل�ستخدمني يف منطقة واحدة �أو يف حال التواجد �ضمن
الأنفاق �أو الطوابق ال�سفلية.
ويف معر�ض تو�ضيحه للنموذج ،ق��ال ج��او" :يقوم منوذجنا على �إر�ساء
قنوات ات�صال بني الأجهزة لنقل البيانات عرب تفاعالت ق�صرية املدى،
ٍ
كو�سيط لنقل
مما �سيمكننا من اال�ستغناء عن الربج �أو املحطة الأ�سا�سية
املعلومات".
وت�شبه تكنولوجيا االت�صال بني الأجهزة �إىل حدٍ بعيد نقاط االت�صال
الفوري التي يت�شاركها الأفراد ،و ُتعرف هذه العملية من م�شاركة البيانات

بني املهند�سني با�سم التوجيه اجلماعي للبيانات .وت�ساهم �صيغة االت�صال
هذه يف تعزيز الرتابط بالن�سبة للعمالء من جهة وتخفيف حمل املكاملات
بالن�سبة للم�شغلني مثل "�شركة جمموعة الإمارات لالت�صاالت" من جهة
�أخرى ،مما يثمر يف نهاية املطاف عن وفرة يف اال�ستثمار يف البنى التحتية
للمحطة القاعدية.
و�أ�ضاف جاو :يتم توفري �شبكة اجليل الرابع يف الإمارات العربية املتحدة
حالياً من خالل �أب��راج الهاتف املحمول الكبرية .فعندما يقوم �شخ�ص
ما ب��إج��راء مكاملة هاتفية ،متر الإ��ش��ارة عرب ه��ذه الأب��راج للو�صول �إىل
ال�شخ�ص املعني .ومع تزايد عدد ال�سكان تنامت حاجة امل�شغلني �إىل بناء
املزيد من الأبراج لتوفري ات�صاالت عالية اجلودة يتم تغطية كلفتها من
خالل حت�صيل ر�سوم املكاملة من ال�شخ�ص الذي قام ب�إجرائها ،مما يُعترب
ه��دراً للموارد يف حال كان ال�شخ�ص الذي �سيتلقى املكاملة يقطن يف ذات
املنطقة .وهنا ي�أتي دور تكنولوجيا االت�صال بني الأجهزة التي ت�ستعي�ض
يف نقل البيانات عن املحطات القاعدية بالأجهزة املحلية.
و�أردف جاو :لنتخيل �أن ال�شخ�ص ذاته �أراد �إر�سال البيانات عرب منوذجنا،
عندها �سيكون لديه  100م�سا ٍر متاح ب��د ًال من م�سا ٍر وحيد .وبالتايل
ميكنه احل�صول على خدمة �أف�ضل بتكلفة �أق��ل .وبخالف �شبكة اجليل

الرابع التي �سيحد تزايد �أعداد امل�ستخدمني من �سرعتها ،قد ي�شكل هذا
الأمر عام ً
ال �إيجابياً بالن�سبة لنا.
كما ن ّوه جاو �إىل �أهمية احلوافز كجز ٍء �أ�سا�سي من النموذج ،لأن �سيا�سة
احلوافز املدرو�سة �ست�ضمن ا�ستقطاب الكثري من امل�ستخدمني وت�شجيعهم
على �إعادة توجيه البيانات .وبالتايل ،ف�إن املدن الأكرث ازدحاماً �ستحظى
بخدمة ات�صال �أف�ضل.
ويف من��وذج ال�شبكة اجلماعية� ،سيكون ك��ل ه��ات��ف مبثابة ج�ه��از توجيه
م�ؤقت .مما ينطوي على عائدٍ جم ٍز ملن ي�شاركون بياناتهم �إما من قبل
الأف ��راد ال��ذي��ن �سيدفعون لقاء ا�ستخدامها �أو م��ن قبل �شركة الهاتف
املحمول.
�أما ثغرات هذا النموذج ،فتكمن ب�أن التوجيه اجلماعي ي�ستهلك حجماً
كبرياً من البيانات وعمر البطارية ،كما �أن �أمن املعلومات �سيكون مو�ضع
قلق لأن البيانات �ستمر من خ�لال امل�ستخدمني الآخ��ري��ن .ويقول جاو
بهذا ال���ش��أن� :إن خطوتنا التالية �ستتمحور ح��ول ابتكار احل��ل الأمثل
حلماية ال�شبكة من املهاجمني والفريو�سات.
ويجدر بالذكر �أن جاو نال "جائزة �أف�ضل ورقة بحثية" عن هذه الدرا�سة
يف م�ؤمتر دويل حول االت�صاالت وتكنولوجيا الهاتف املحمول.
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حمية جديدة مبنية على م�ؤ�شكر �سكر الدم

تخل�صي من الوزن الزائد من
دون جتويع نف�سك
هل تريدين �أن تنحفي من دون جتويع نف�سك �أو تعقيد حياتك؟ التزمي باحلمية اجلديدة املبنية على
م�ؤ�شر �سكر الدم لتفعيل عملية حرق الدهون يف ج�سمك.
 10قواعد �أ�سا�سية
لفقدان الوزن وتفكيك الدهون على م�ستوى البطن ،يجب
�أن ت��رك��زي ع�ل��ى ا��س�ت�ه�لاك ال�ك��رب��وه�ي��درات ال�ت��ي ال ترفع
م�ستوى م�ؤ�شر �سكر الدم ويجب �أن تنتقي الدهون املنا�سبة،
لأن ه��ذه املقاربة ال تق�ضي بحذف فئات غذائية معينة �أو
باحت�ساب ال�سعرات احلرارية بل بتبني منط غذائي منا�سب
للجينات والطبيعة الفيزيولوجية.

مب ��أك��والت حتمل م�ستوىً معتد ًال م��ن م�ؤ�شر �سكر الدم.
ترتاوح هذه املرحلة بني ثالثة �أ�سابيع وثالثة �أ�شهر .تابعي
ا�ستهالك امل�أكوالت التي يرتاجع فيها م�ؤ�شر �سكر الدم لكن
ا�سمحي لنف�سك من وقت �إىل �آخر بتناول م�أكوالت ت�سجل
م�ؤ�شراً معتد ًال (بني  55و.)70
يحق لك �أن تتناويل الأ�صناف التالية مرتني �أو ثالث مرات
�أ�سبوعياً:
• خ�ضراوات� :شمندر مطبوخ.
• فاكهة وحتليات بالفاكهة :فاكهة ب�شراب امل�شم�ش �أو
اخلوخ �أو الإجا�ص...
• ن�شويات وحبوب :ك�ستناء ،بطاطا حلوة ،بطاطا مطبوخة
على البخار ،كعك �أرز بال�شوكوالتة ال���س��وداء� ،أرز �أبي�ض،
�سميد...
• �أطباق جاهزة :ك�سك�س ،بيتزا باجلبنة...
• خبز ومعجنات :باغيت �أبي�ض ،خبز بيتا ،كروا�سان ،خبز
بال�شوكوالتة ،خبز باحلليب ،خبز بالزبيب...
• حت �ل �ي��ات :ل�ب�ن غ �ن��ي ب��ال �� �س �ك��ر ،ف �ط��ائ��ر ب��ال�ب�ي����ض �أو
الكراميل ،كرميا مثلجة ،كريب ،ع�سل ،حليب مر ّكز وغني
بال�سكر...

تناويل الفاكهة واخل�ضراوات يومي ًا
تبقى اخل�ضراوات اختيارية ،لكن يجب �أن ت�ستهلكي الفاكهة
نظراً �إىل تراجع م�ؤ�شر �سكر ال��دم فيها وغناها بالألياف
التي ت�ضمن ال�شبع لوقت طويل .احر�صي على �أن ت�ش ّكل
هذه الأ�صناف ن�صف طبقك يف كل وجبة طعام.
اختاري الن�شويات ال�صحيحة
يجب �أن تتخلي عن الباغيت واخلبز الأبي�ض واخلبز الريفي
ت�سجل ه��ذه الن�شويات
وكعك الأرز وهري�سة ال�ب�ط��اط��اّ ...
م�ستوىً مرتفعاً م��ن م�ؤ�شر �سكر ال��دم ال��ذي ي�صبح �أكرث
مي ً
ال �إىل التق ّلب .اخ�ت��اري خبزاً خم� ّم��راً وا�ستعملي الأرز
الكامل �أو �أرز ب�سمتي لأن هذه الأنواع ال ت�ؤثر يف م�ؤ�شر �سكر
الدم عند ا�ستهالكها بكميات منطقية.
تناويل البقوليات مرتني �أ�سبوعي ًا
يرتاجع م�ؤ�شر �سكر الدم يف بقوليات مثل العد�س واحلم�ص
وال �ب��ازالء ...ف�ض ً
ال عن �أنها غنية بالألياف والفيتامينات
واملعادن.

ال تفرطي يف تناول م�شتقات احلليب
يكفي �أن ت�ت�ن��اويل ح�صة �أو اثنتني م��ن م�شتقات احلليب
يومياً (كممبري ،جبنة املاعز ،روك�ف��ور ،ل�بن ،جبنة بي�ضاء
جتاوزي نوبات اجلوع بالبذور الزيتية
تقدّم هذه البذور (جوز ،بندق ،لوز )...دهوناً مفيدة حتمي طرية .)...ال ت�ؤثر هذه املنتجات طبعاً يف م�ؤ�شر �سكر الدم
القلب وتكون غنية بالربوتينات .وملا كانت تتطلب م�ضغاً لكنها حتتوي على عن�صر الالكتوز الذي ال يتح ّمله جميع
النا�س وعلى ن�سبة مرتفعة من امللح بالن�سبة �إىل البع�ض.
جيداً ،فيكفي تناول كمية �صغرية منها لل�شعور بال�شبع.
ا�ستهلكي بني  4و 5ح�ص�ص من ثمار البحر �أ�سبوعي ًا
ي�ت�راج��ع م ��ؤ� �ش��ر ��س�ك��ر ال ��دم يف �أ� �ص �ن��اف ال���س�م��ك واملحار
وال �ق �� �ش��ري��ات ال �ب �ح��ري��ة وي �ق � ّل ع��ن م �ع��دل  ،20من
بينها احل��دوق وال��روب�ي��ان وامل�ي�رالن وال�ساردين
وال�سلمون ...تكون هذه الأ�صناف غنية �أي�ضاً
ب�بروت�ي�ن��ات م�شبِعة وب ��أح �م��ا���ض الأوم �ي �غ��ا 3
الدهنية ال�ت��ي حتمي ج�ه��از القلب والأوعية
الدموية وتعيد التوزان �إىل املزاج.
تناويل اللحوم والبي�ض بني
مرتني و�أرب���ع مرات
�أ�سبوعي ًا
اخ �ت��اري اللحوم
احل � � �م� � ��راء قبل
م��رح �ل��ة انقطاع
ال � �ط � �م� ��ث ن � �ظ� ��راً
�إىل غ�ن��اه��ا باحلديد
وال � �ل � �ح� ��وم البي�ضاء
بعد تلك امل��رح�ل��ة .ركزي
ع� �ل ��ى ا�� �س� �ت� �ه�ل�اك اللحوم
غري الدهنية وت�ن��اويل البي�ض
امل �� �س �ل��وق �أو امل �ط �ب��وخ ج��زئ �ي �اً �أو
العجة.
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ت ّبلي الطعام بالزيوت املنا�سبة
ا�ستعملي زي��ت ال��زي�ت��ون� ،أو ج��وز الهند� ،أو البندق ،لطبخ
الطعام لأن هذه الزيوت تتح ّمل احلرارة املرتفعة .ويحتوي
زيتا الكولزا والكتان على �أحما�ض الأوميغا 3
الدهنية ويتما�شيان مع اخل�ضراوات النيئة.
حددي م�ؤ�شرات ال�شبع
ً
ي�ظ�ه��ر م ��ؤ� �ش��ر ال���ش�ب��ع ع �م��وم �ا ب�ع��د 20
دقيقة من تناول �أول ق�ضمة طعام .لذا
خ ��ذي ال��وق��ت ال �ك��ايف لل��أك��ل وام�ضغي
الطعام جيداً ،و�أ�صغي �إىل �أحا�سي�سك
وال تخايف م��ن ال�شعور باجلوع
الحقاً.
ت���ل���ذذي ب���الأك���ل يف
الوجبات كافة
ا�� �س� �ت� �م� �ت� �ع ��ي بكل
م � ��ا تتناولينه
وح� ��اويل ر�صد
مذاق كل غذاء
يف الطبق.

حم�ص...
مراحل احلمية اجلديدة
• ف��اك�ه��ة وحت �ل �ي��ات ب��ال�ف��اك�ه��ة وال� �ب ��ذور ال��زي �ت �ي��ة :موز،
املرحلة الأوىل� :أطلقي م�سار فقدان الوزن
ت�ت�راوح ه��ذه امل��رح�ل��ة ب�ين ي��وم و�أرب �ع��ة �أي� ��ام ،بح�سب عدد كلمنتني ،كيوي ،مانغا ،برتقال ،ليمون هندي ،تفاح ،عنب،
الكيلوغرامات التي تريدين خ�سارتها .يجب �أن حت�صري تفاح مطبوخ بال �سكر ،هري�سة لوز �أو بندق...
الأغذية التي ت�أكلينها بالأ�صناف التي يرتاجع فيها م�ؤ�شر • م�شروبات نباتية بال �سكر م�ضاف :ع�صري ال�شوفان
واللوز وال�صويا...
�سكر الدم (�أقل من :)20
• خ�ضراوات :بروكويل ،جزر ينء ،كرف�س �أبي�ض ،فطر • ،بطاطا وح�ب��وب :برغل ،نودلز �صينية ،معكرونة� ،أرز
�أ�سمر� ،أرز كامل...
ملفوف ،كو�سا� ،أنديف ،خ�س ،كراث...
• فاكهة وبذور زيتية :ليمون� ،أفوكادو ،لوز ،بندق ،جوز • ،خ�ب��ز وم�ع�ج�ن��ات :خ�ب��ز ب��ال���ش��وف��ان �أو ب ��ذور ال�ك�ت��ان �أو
النخالة ،ب�سكويت جاف...
�صنوبر...
• م�شتقات حليب طبيعية :لنب طبيعي ،جبنة بي�ضاء...
• �صويا :فول ال�صويا ،توفو.
• �سمك ،حلوم ،بي�ض.
�شوكوالتة �سوداء ( % 85من الكاكاو).
�أجبان
• م��واد دهنية :زب��دة ،زي��وت ال�ف��ول ال���س��وداين والكولزا يوم منوذجي
• ف� �ط ��ور :م �� �ش��روب ب�ل�ا � �س �ك��ر م �� �ض��اف +غ � ��ذاء غني
والكتان والبندق وجوز الهند والأفوكادو والزيتون...
• �أع���ش��اب عطرية وت��واب��ل :ث��وم ،ك��راث ،ري�ح��ان ،كمون ،بالربوتينات  +غذاء غني بالكربوهيدرات  +ح�صة فاكهة
(على �سبيل امل�ث��ال� :شاي �أخ�ضر �أو �أ��س��ود  +بي�ضة ن�صف
بابريكا ،بهار ،زعرت...
م�سلوقة �� +ش��ري�ح�ت��ان م��ن اخل �ب��ز امل�خ� ّم��ر ال�ك��ام��ل مع
الزبدة  +ن�صف حبة ليمون هندي).
يوم منوذجي
• فطور :ع�صري حبة ليمون يف كوب كبري من املاء � +شاي • غ��داء :خ���ض��راوات نيئة م��ع �صل�صة خ��ل +يخنة
�أو قهوة �أو نقيع بال �سكر م�ضاف  +ديك روم��ي �أو بي�ض  +ب���س�م��ك امل��اك��ري��ل وال� �ك ��راث  +م�ل�ع�ق��ة ك �ب�ي�رة من
الأرز ال�ك��ام��ل �� +ش��ري�ح��ة ��ص�غ�يرة م��ن اجل�ب�ن��ة +
 5حبات لوز �أو بندق �أو جوز.
• غ��داء :وع��اء م��ن اخل���ض��راوات النيئة م��ع �صل�صة خل فطرية مفتتة من التفاح والقرفة ودقيق
بزيت الكولزا �أو الزيتون  +كو�سا مع حلم مفروم  +طبق ال�شوفان.
• ع �� �ش��اء :ح���س��اء م �ن��زيل +
�سلطة  +ح�صة من اجلبنة اخلالية من الد�سم.
• ع�شاء :يخنة بالأنديف والتونة  +ح�صة من اللحم �أو �� �ص ��در دج� � ��اج م �� �س �ل��وق +
ال�سمك �أو البي�ض  +خ���ض��راوات مطبوخة  +وع��اء �سلطة �� �س� �ل ��ق م� �ق� �ل ��ي  +ك ��وب
 +ك ��وب م��ن ل�ب�ن ال �� �ص��وي��ا ال�ط�ب�ي�ع��ي �أو امل �ع� ّ�ط��ر بالقرفة م� ��ن ل �ب�ن ال �� �ص ��وي ��ا +
برتقالة.
والربتقال.

يوم منوذجي
• فطور :م�شروب بال �سكر م�ضاف +غذاء غني بالربوتينات
 +غ��ذاء غني بالكربوهيدرات  +ح�صة فاكهة (على �سبيل
املثال :قهوة  30 +غراماً من اللوز� +شريحتان من اخلبز
املخ ّمر وهري�سة البندق  +موزة).
• غداء� :سلطة روكا و�شمندر و�إجا�ص � +إ�سكالوب بلحم
العجل املقلي  +ملفوف  +ملعقة كبرية من القمح  +ح�صة
من جبنة الكممبري  +فطرية بالفاكهة.
• ع�شاء :طبق من احل�ساء املنزيل  +بقوليات �أو �شريحة
من �صدر ال��دج��اج �أو ال�سمك  +ملعقة كبرية من احلبوب
 +ك � ��وب م ��ن لنب
ال� ��� �ص ��وي ��ا +
ح � �� � �ص� ��ة
ف� ��اك � �ه� ��ة
ن �ي �ئ ��ة �أو
مطبوخة.

امل��رح��ل��ة الثالثة:
املرحلة الثانية :تابعي تذويب الكيلوغرامات
يجب �أن ت�ستمر هذه املرحلة �إىل �أن تخ�سري الوزن الزائد .ح��اف��ظ��ي ع��ل��ى وزن��ك
املثايل
لكن ال حتددي هدفاً �صعب املنال كي ال تف�شل جتربتك.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل امل ��أك��والت امل�سموحة يف امل��رح�ل��ة الأوىل ،ب�ع��د خ���س��ارة الكيلوغرامات
ميكنك �أن ت�ضيفي �أ�صنافاً يقل م�ؤ�شر �سكر الدم فيها عن ال ��زائ ��دة ،ت�ت�ع� ّل��ق �أ��ص�ع��ب خطوة
بتج ّنب اكت�ساب ال��وزن املفقود .لذا
معدل :55
• خ�ضراوات وبقوليات :الأ�صناف اخلا�صة باملرحلة ي�ج��ب �أن ت��ر�� ّ�س�خ��ي ال �ع ��ادات الغذائية
الأوىل � +شمندر ينء ،ج��زر مطبوخ ،عد�س ،بازالء ،اجل��دي��دة يف ح�ي��ات��ك ت��زام �ن �اً م��ع التلذذ

قطعة من اجلنب يومي ًا
تبعدك عن زيارة الطبيب !!
يحظى اجل�بن ب�سمعة �سيئة لكونه �أح��د م�سببات ال�ب��دان��ة ،لكن البحوث
احلديثة ت�شري �إىل �أن تناول قطعة من اجلنب يومياً ميكن �أن تقلل يف
الواقع من تطوير �أمرا�ض القلب.
وت��و� �ض��ح الأب �ح ��اث ال�ط�ب�ي��ة �أن ت �ن��اول ق�ط�ع��ة ج�بن يف حجم
علبة الثقاب – ب��وزن  40جراما – يومياً تعمل على
ت�خ�ف�ي����ض ب�ن���س�ب��ة  14%خم��اط��ر الإ�صابة
ب ��أم��را���ض ال�ق�ل��ب  ..ك�م��ا مي�ك��ن للجنب �أن
يقلل من حجم خماطر الإ�صابة بال�سكتة
الدماغية مبعدل .10%
ت ��أت��ي ن�ت��ائ��ج ه��ذه ال��درا� �س��ة يف ظ��ل حتري
الباحثني مم��ا و�صفوه بظاهرة “املفارقة
الفرن�سية” ،وه ��ي ظ��اه��رة حم�ي�رة ح�ي��ث مييل
الفرن�سيون �إىل اتباع نظام غذائي غني بالكولي�سرتول
وال��ده��ون امل�شبعة نتيجة ال�ستهالكهم لكميات مرتفعة من

اجلنب� ،إال �أنهم على الرغم من ذلك ترتاجع بينهم معدالت �أمرا�ض القلب.
وقد تو�صل الباحثون يف جامعة”�سو�شو” ببكني� ،إىل �أن اجلنب يعمل على رفع م�ستويات الكولي�سرتول
“اجليد” ،ف�ض ً
ال عن تخفي�ضه الكولي�سرتول “ال�سيء” ..وعلى الرغم من �أن اجلنب يحتوي على
م�ستويات عالية من الدهون امل�شبعة – املرتبطة مب�شاكل يف وظائف القلب – �إال �أن الكال�سيوم املرتفع
يف اجل�بن يحول دون تراكم الدهون ويحول دون امت�صا�ص اجل�سم لها ..بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،ف�إنه
يحتوي على حم�ض ميكن �أن ي�ساعد يف منع ان�سداد ال�شرايني.
ويف وقت �سابق من هذا العام ،وجدت درا�سة بريطانية �أي�ضا �أن ما يقرب من مليون �شخ�ص مل يعانوا
من �أي خطر متزايد مع ا�ستهالك اجلنب العادية.
ومان جانبه،
قال �إيان جيفنز� ،أ�ستاذ التغذية “هناك اعتقاد وا�سع النطاق ولكنه خمطيء بني اجلمهور �أن منتجات
الألبان ب�شكل عام ميكن �أن تكون �سيئة”.
وتقول م�ؤ�س�سة القلب الربيطانية �إن اجلنب م�صدر جيد للكال�سيوم احليوي ،ولذلك تو�صي امل�ؤ�س�سة
اخلريية ب�أن يح�صل مر�ضى القلب على املغذيات التي قد يجدونها يف اجلنب من منتجات �أخرى مثل
احلليب واللنب الزبادي ،خلف�ض ال�سعرات احلرارية.
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العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/11424عمايل جزئي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/596عقاري كلي

اىل امل��دع��ي عليه  -1 /ال�ب�رق ل�ت�ج��ارة امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ��� -ش ذ م م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي  /ع��ام��ر ب��ن ن ��واز راج ��ا حم�م��د ن ��واز ق��د �أقام
عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا (14.560
دره� ��م) وت ��ذك ��رة ع ��ودة مب�ب�ل��غ ( 2000دره� ��م) وال��ر� �س��وم وامل �� �ص��اري��ف ورقم
ال�شكوى( )MB177913048AEوح ��ددت ل�ه��ا جل�سة ي��وم االربعاء
املوافق  2017/12/27ال�ساعة  15.00م�ساءا بالقاعة  Ch1.A.2 :لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

اىل امل��دع��ي عليه  -1 /زان ��ادو للتطوير ال�ع�ق��اري ��� -ش ذ م م جم�ه��ول حمل
االقامة مبا ان املدعي /اخلليفة جميلة وميثله  /فهد �سلطان علي لوتاه  -قد
�أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية امللكية وال��زام املدعي
عليها مبلغ وق��دره ( 359.459دره��م) وامل�صاريف وات�ع��اب املحاماة والفائدة
القانونية بواقع  %12وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/12/27
ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة  Ch1.B.8ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
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حماكم دبي االبتدائية
العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/10044عمايل جزئي

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/111386عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه -1 /اخل��زن��ة للتجارة العامة ��� -ش ذ م م جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي  /ري �ح��ان اح �م��د اح���س��ان احل��ق  -ق��د �أق� ��ام عليك
ال ��دع ��وى وم��و� �ض��وع �ه��ا امل �ط��ال �ب��ة مب���س�ت�ح�ق��ات ع�م��ال�ي��ة وق ��دره ��ا (19720
دره ��م) وت��ذك��رة ع ��ودة مببلغ ( 2000دره ��م) وال��ر� �س��وم وامل���ص��اري��ف ورقم
ال�شكوى( )MB177667215AEوح��ددت لها جل�سة ي��وم االربعاء
املوافق  2018/1/10ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.A.2 :ل��ذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
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العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
انذار عديل بالن�شر
2017/8748

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
انذار عديل بالن�شر
2017/8747

املنذرة � :شركة احلبتور لل�سيارات � -ش ذ م م
عنوانها � :شارع بور�سعيد  -ديرة  -مبنى �شركة احلبتور لل�سيارات
هاتف رقم  043941444هاتف متحرك 0501116448 :
بوكالة  /عمرو احمد عبدالغني مرعي رقم 2017/1/9450
�ضد املنذر اليه  /لوني�سة هرينا نديز داتيجينو  -فلبينية اجلن�سية  -عنوانها � /إمارة دبي  -منطقة
البطني � -شارع البطني  -الإمارات العربية املتحد  -هاتف رقم 0567033829 - 056823254 :
فانه ومبوجب هذا االنذار نخطركم ب�سرعة �سداد املبلغ �سالف الذكر وقدره  6.537درهم (�ستة االف
وخم�سمائة و�سبعة وث�لاث��ون دره��م) وذل��ك خ�لال خم�سة ( )5اي��ام عمل من تاريخ ا�ستالمكم لهذا
االنذار  ،ويف حالة عدم ال�سداد �سوف تتخذ املنذرة كافة االجراءات القانونية �ضدكم لتح�صيل حقوقها
وحتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة الناجت عن ذلك والتعوي�ض املنا�سب عما حلق املنذر
من ا�ضرار  ،مع حفظ كامل حقوق املنذرة االخرى.

اىل املدعي عليه � -1 /ستار �إيجل للتجارة العامة �-ش ذ م م -2مو�سي�س ادي��وي ادي�سوكان
 -3عبدالعظيم علي ابراهيم علي  -جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /ال�ش�ؤون االدارية
واملالية القوات امل�سلحة ال�سعودية  -هيئة حكومية �سعودية وميثله  /حممد مرت�ضى يعقوب
مرت�ضى برهان الها�شمي  -قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي
عليهم بالت�ضامن والت�ضامم مببلغ وقدره ( 4.326.000درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبة واحت�ساب غرامة  %7عن كل ا�سبوع ت�أخري يف
توريد ال�سيارات وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها
جل�سة يوم االثنني املوافق  2018/1/8ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch1.B.8لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

رئي�س الق�سم

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/9547عمايل جزئي

اىل املدعي عليه �-1 /ضفه ال�ق��ارات للخدمات االمنية � -ش ذ م م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي  /حممد ف��راز حممد اف�سر  -ق��د �أق��ام عليك
ال ��دع ��وى وم��و� �ض��وع �ه��ا امل �ط��ال �ب��ة مب���س�ت�ح�ق��ات ع �م��ال �ي��ة وق ��دره ��ا (21000
دره� ��م) وت ��ذك ��رة ع ��ودة مب�ب�ل��غ ( 2000دره� ��م) وال��ر� �س��وم وامل �� �ص��اري��ف ورقم
ال�شكوى( )MB177208105AEوح ��ددت لها جل�سة ي��وم اخلمي�س
امل��واف��ق  2017/12/28ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.A.2 :ل��ذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

�إعادة �إعالن مدعي عليها ن�شرا
يف الق�ضية رقم  2017/1047جتاري جزئي

الكاتب العدل

حماكم دبي

اىل املدعي عليه -1 /حممد �أبو �سليم حممد �أبو نا�صر جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /عبداهلل انور عبداهلل وميثله  /احمد ح�سن علي ها�شم  -قد
�أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه مببلغ وقدره
( 200000درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ
اال�ستحقاق ال�شيكات وحتى ال�سداد التام .وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء
امل��واف��ق  2017/12/26ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.14ل��ذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21

املنذرة � :شركة احلبتور لل�سيارات � -ش ذ م م
بوكالة عمرو احمد عبدالغني مرعي رقم  - 2017/1/9450بتاريخ  12يناير 2017
�ضد املنذر اليه  /غالردو رينت اية كار م د م �س  -عنوانه  /الإمارات � -إمارة دبي  -دبي  -بردبي  -منطقة اجلمرية
 �أبراج بحريات اجلمرية  -برج ليك فيو  -وحدة رقم  - 33ار�ض رقم جي ال تي  -بي ات�ش  1 -بي  2 -اي � -شارعالثنية اخلام�سة  - 393 -هاتف رقم 046632787 - 0555153232 :
املو�ضوع  :حيث ان املنذرة تداينكم مببلغ  345.555درهم مبوجب عقد التمويل لل�سيارة رقم � 7706سنة ال�صنع 2015
الفئة (دبي  )Eالنوع (بنتلي كونتنينتال  ، )GTCاللون (ا�سود) رقم القاعدة ()SCBFDZA2FC045741
وهذه املديونية مرت�صدة يف ذمتكم ب�سبب امتناعكم عن �سداد االق�ساط املالية امل�ستحقة يف ذمتكم  ،على الرغم من
مطالبتنا لكم ب�سداد هذه املديونية اال انكم مل تبادروا اىل ال�سداد حتى تايخ هذا االنذار  ،وعليه نرجو اال�ستجابة
لدواعي االنذار وذلك ب�سرعة �سداد املبلغ املرت�صد يف ذمتكم خالل �سبعة ايام من تاريخ هذا االع�لان ،و�إال �سوف
ن�ضطر اىل ا�ست�صدار �أمرا ببيع املال املرهون (ال�سيارة املرهونة) ل�صالح ال�شركة املنذرة باال�ضافة اىل حتميلكم
الر�سوم وامل�صروفات مع حفظ حقوق املنذرة االخرى جتاهكم

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/3530جتاري جزئي

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

الكاتب العدل

حماكم دبي

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/2418جتاري كلي

حماكم دبي االبتدائية

اىل امل��دع��ي ع�ل�ي��ه -1 /ال �ف��ر� �ص��ه ال��ذه�ب�ي��ة ال� �ص�ل�اح ال �� �س �ي��ارات جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي � /أح�م��د ب�لاي��ت ح��ارث اح�م��د ق��د �أق��ام عليك
ال ��دع ��وى وم��و� �ض��وع �ه��ا امل �ط��ال �ب��ة مب���س�ت�ح�ق��ات ع�م��ال�ي��ة وق ��دره ��ا (48082
دره ��م) وت��ذك��رة ع ��ودة مببلغ ( 2000دره ��م) وال��ر� �س��وم وامل���ص��اري��ف ورقم
ال�شكوى( )MB178676559AEوح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء
املوافق  2018/1/9ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.A.1 :لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اىل املدعى عليها الثانية  /كراج � /شامل ال�صالح و�صيانة ال�سيارات
حيث ان املدعية  /غيداء عبد االمري ر�شيد
قد اقامت عليك واخرى لدى هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة وتتطالبكما فيها بالزامكما
بدفع للمدعية مبلغ وقدره ( 35000درهم) قيمة ال�سيارة والتعوي�ض اجلابر لل�ضرر والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وباال�ضافة للر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة.
و يقت�ضي ح�ضورك امام هذه املحكمة الدائرة اجلزئية االوىل القاعة رقم  137الطابق االول
يف متام ال�ساعة الثامنة والن�صف من �صباح يوم  2018/1/9وذلك لالجابة على الدعوى
وتقدمي ما لديك من بيانات  ،ويف حال تخلفك عن احل�ضور او عدم ار�سال وكيل عنك يف
الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى يف غيابك.
حرره عبا�س حمجوب 2017/12/20 ،،،
�إدارة الدعوى

حماكم دبي

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/9225عمايل جزئي

اىل املدعي عليه  -1 /اي ايه ام �ستار للخدمات الفنية � -ش ذ م م جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي  /حممد ر�ضوان نظري مالك نظري احمد قد
�أق� ��ام ع�ل�ي��ك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة مب�ستحقات ع�م��ال�ي��ة وقدرها
( 26400درهم) وتذكرة عودة مببلغ ( 2000درهم) والر�سوم وامل�صاريف ورقم
ال�شكوى( )MB177238020AEوح ��ددت ل�ه��ا جل�سة ي��وم االربعاء
املوافق  2018/1/10ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.A.2 :لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12204بتاريخ 2017/12/21

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/4926تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �ضده -1/نزار طالب لالن�شاءات  -ذ م م جمهول حمل االقامة
مبا ان طالب التنفيذ /عبدال�شاهد ايوب علي  -قد �أقام عليك الدعوى
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ()15568
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .باال�ضافة اىل مبلغ 1311
دره��م ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

دعوة حل�ضور االجتماع الأول

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/3787جتاري جزئي

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/3789جتاري جزئي

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/1719احوال نف�س م�سلمني

اىل املدعي عليه  -1 /خديجة دينك �صاحبدادي جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي /ار بي ام لت�أجري ال�سيارات  -ذ م م وميثله  /حممد مرت�ضى يعقوب مرت�ضى
برهان الها�شمي  -قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه
مببلغ وق��دره ( 9100دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2017/12/26ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة
 Ch1.C.13لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف
حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

اىل امل��دع��ي عليه -1 /ج �م��ال علي خليفة علي جمعه ال�شام�سي جم�ه��ول حمل
االقامة مبا ان املدعي /ار بي ام لت�أجري ال�سيارات  -ذ م م وميثله  /حممد مرت�ضى
يعقوب مرت�ضى برهان الها�شمي  -قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 8250درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
وال�ف��ائ��دة  %12من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ
املعجل بال كفالة وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/1/16ال�ساعة
� 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.12لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
�أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

اىل املدعي عليه  -1 /عبداهلل عبدالر�ؤوف عبداهلل حلبي جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي /عينا ك�لايف قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها
دعوى طالق (خلغ) مقابل تنازلها عن كافة م�ستحقاتها املالية النا�شئة عن
الزواج والطالق وهي نفقة العدة واملتعة ونفقة الزوجية ال�سابقة .وحددت
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/1/2ال�ساعة � 8.30صباحا بالقاعة
رقم ( )7يف مبنى الأحوال ال�شخ�صية يف منطقة القرهود لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

املعلن اليه  /املدعي عليه  /عماد حممد عبدالفتاح �سعداهلل
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة ابوظبي التجارية االبتدائية  -جتاري  -جزئي
 املوقرة العمال اخلربة املحا�سبية يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االربعاءاملوافق  2017/12/27ال�ساعة الرابعة وخم�سة ع�شرة دقيقة ع�صرا لعقد االجتماع
للخربة املحا�سبية وذلك مبقر املكتب الكائن يف  :ابوظبي منطقة النادي ال�سياحي
�شارع الكرتا مقابل ابوظبي مول (مبا�شرة بجوار فندق الدانا) املكتب ببناية
خمابز وا�سواق الكورني�ش االتوماتيكي  ،الدور اخلام�س مكتب رقم  ، 1001هاتف
 ، 026264006فاك�س  - ، 026264007لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا
حل�ضور االجتماع املذكور مع اح�ضار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

للخربة املحا�سبية

رئي�س الق�سم

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
يف الدعوى رقم  2017/930جتاري  -جزئي  -ابوظبي

اخلبري املحا�سبي  /خالد يون�س احمد

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

دائرة حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1934جتاري جزئي

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1940جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه -1/دايكوتك � -ش ذ م م � -2سيد ح�سن نقوي �سيد طاهر نقوي جمهويل
حم��ل االق��ام��ة نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب�ت��اري��خ  2017/9/27يف
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /اجل��وزاء ملواد البناء  -وميثلها مالكها  /كايربات

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
�إعالن بالن�شر
رقم 2017/6956

اىل املحكوم عليه -1/ام ايه بي انترييرز  -ذ م م جمهول حمل االقامة نعلنكم بان
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/9/27يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح /اجلوزاء ملواد البناء  -وميثلها مالكها  /كايربات بوناكال جاني�ش بابو -
بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي اىل املدعية مبلغ بلغ  374795درهما وفائدة  %9من
تاريخ  2017/1/1م وحتى ال�سداد التام  ،والزمتها بر�سوم وم�صروفات الدعوى
ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما زاد على ذلك من طلبات.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن
�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

بوناكال جاني�ش بابو  -بالزام املدعي عليهما مت�ضامنني بان يدفعا اىل املدعية
مبلغ  171633دره�م��ا وف��ائ��دة  %9م��ن ت��اري��خ  2017/6/1م وحتى مت��ام ال�سداد ،
والزمتهما بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ ثالثمائة دره��م اتعاب املحاماة ورف�ضت
ما زاد على ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر ه��ذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

�إعالن بالن�شر
�إمارة دبي  -دائرة حماكم دبي
حمكمة االحوال ال�شخ�صية
اعالن تغيري ا�سم

تقدم ال�سيد /بخيت �سعيد بخيت احمد الفال�سي � ،إماراتي
اجلن�سية �إىل حمكمة دبي ال�شرعية  ،بطلب تغيري ا�سمه من
بخيت �سعيد بخيت احمد الفال�سي �إىل حممد �سعيد بخيت
�أحمد الفال�سي  -وعلى من لديه اعرتا�ض ان يتقدم به ايل
املحكمة املذكورة خالل �شهر من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ق�سم خدمات االحوال ال�شخ�صية

حماكم دبي

املنذر  /الدالل للعقارات
املنذر اليه  /مل�سات ال�شرق للخياطة والتطريز
املو�ضوع :
ينذر املنذر /املنذر اليه ب�ضرورة �سداد املبالغ املرت�صدة يف ذمته وان ال�شيكات مت ارجاعها من
البنك لعدم كفاية الر�صيد واخالء العني امل�ؤجرة فورا وت�سليمها للمنذر باحلالة التي �سلمها
اليه ودفع اي مبالغ اخرى مرت�صدة بذمته مع �إ�صالح ما يكون قد حلق بالعني من تلف وت�سوية
ح�ساب املاء والكهرباء وغريها عن مدة �شغله للعني وذلك يف خالل فرتة اق�صاها ( )30يوما
من تاريخ ا�ستالم املنذر اليه االنذار  ،واال �سي�ضطر املنذر ا�سفا اىل اتخاذ االجراءات الق�ضائية
الالزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�ستجد من قيمة ايجارية والتعوي�ض اجلابر للعطل وال�ضرر ،
وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/10443عمايل جزئي

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2895مدين جزئي

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2892مدين جزئي

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2893مدين جزئي

اىل امل��دع��ى عليه -1/حممد ع��رف��ان للخدمات الفنية ��� -ش ذ م م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا �أن امل��دع��ي/ف �ي��ا���ض اح �م��د ف�ق�ير ب�خ����ش ق��د �أق� ��ام عليك
ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( 5110درهم)
وت��ذك��رة ع ��وده مب�ب�ل��غ ( 2000دره ��م) وال��ر� �س��وم وامل �� �ص��اري��ف رق��م ال�شكوى
( )MB172648207AEوح ��ددت ل�ه��ا جل�سة ي��وم االرب �ع��اء املوافق
 2017/12/27ال�ساعة � 8.30صباحا بالقاعة  Ch.1.A.1 :لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .

اىل املدعي عليه  -1 /عاطف خان حممد �إ�سماعيل جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي� /شركة جمموعة الإم��ارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) � -ش
م ع قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ
وقدره ( 45.053.90درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد ال�ت��ام .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االحد
امل��واف��ق  2017/12/24ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch2.D.17ل��ذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك
فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل املدعي عليه  -1 /مب�شر ح�سن غ�لام ر�سول جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي� /شركة جمموعة الإم��ارات لالت�صاالت (جمموعة ات�صاالت) � -ش
م ع قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ
وقدره ( 60.805.39درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12
من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد ال�ت��ام .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االحد
املوافق  2017/12/24ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch2.D.17لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك
فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل املدعي عليه � -1 /شاهد نذير احمد حممد نذير احمد جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي� /شركة جمموعة الإم� ��ارات لالت�صاالت (جمموعة
ات�صاالت) � -ش م ع قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي
عليه مببلغ وقدره ( 43.248.41درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة
يوم االحد املوافق  2017/12/24ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة Ch2.D.17
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة
تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
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بالتعاون مع كليات التقنية وبح�ضور  250من رجال الأعمال

«غرفة ال�شارقة» تنظم ندوة تعريفية عن �أثر �ضريبة القيمة امل�ضافة على قطاع الأعمال
•• ال�شارقة-الفجر:

�سلطت الور�شة التوعوية التي نظمتها
غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة بالتعاون
مع كليات التقنية العليا  -مركز التميز
للبحوث التطبيقية والتدريب بعنوان
“�إدارة ت��أث�ير �ضريبة القيمة امل�ضافة
ع�ل��ى ال �� �ش��رك��ات الإم ��ارات �ي ��ة  :خارطة
ُط ُرق للنجاح “ ال�ضوء على �أثر �ضريبة
القيمة امل�ضافة املزمع تطبيها بدء من
 1ي�ن��اي��ر امل�ق�ب��ل ع�ل��ى ق �ط��اع الأعمال،
والآل �ي��ة ال�ت��ي ميكن م��ن خاللها �إدارة
ت ��أث�يره��ا ع�ل��ى ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ج��اري��ة يف
الدولة.
وناق�شت الور�شة التوعوية التي �أقيمت
يف مبنى غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة
ال��رئ�ي���س��ي ي��وم �أم ����س الأول الثالثاء،
بح�ضور �سعادة عبداهلل �سلطان العوي�س
رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة وع��دد من
�أع���ض��اء جمل�س الإدارة و��س�ع��ادة خالد
ب��ن بطي ال�ه��اج��ري م��دي��ر ع��ام الغرفة
وحممد �أحمد �أمني م�ساعد املدير العام

لقطاع االت�صال والأعمال ،وعبدالعزيز
حم�م��د ��ش�ط��اف م���س��اع��د امل��دي��ر العام
ل�ق�ط��اع خ��دم��ات الأع �� �ض��اء ،و�أك�ث�ر من
 250من رجال الأعمال ،خطط العمل
وا�سرتاتيجيات النجاح يف بيئة �ضريبة
القيمة امل�ضافة ،ف�ض ً
ال عن ا�ستعرا�ض
ل��وائ �ح �ه��ا وت �ق �ي �ي��م �آث ��اره ��ا ع �ل��ى نظم
وعمليات الأعمال .وركز د .يو�سف خان
املحا�ضر يف كليات التقنية العليا ومن�سق
الندوة على حتديد خارطة ُط ُرق لإدارة
ت ��أث�ي�ر ��ض��ري�ب��ة ال�ق�ي�م��ة امل���ض��اف��ة على
العمليات ال�ت�ج��اري��ة يف ال��دول��ة ،ور ّكز
ع�ل��ى ت�ع��ري��ف رج ��ال الأع �م ��ال مبفهوم
�ضريبة القيمة امل�ضافة والإج� ��راءات
ال�لازم اتخاذها لال�ستعداد لتطبيقها،
بالإ�ضافة �إىل متطلبات االمتثال والتي
تت�ضمن كخطوة �أوىل �آل�ي��ة الت�سجيل
ل� ��دى ال �ه �ي �ئ��ة االحت� ��ادي� ��ة لل�ضرائب
لأغرا�ض ال�ضريبة
وق � � ّدم� ��ت ال ��ور�� �ش ��ة م �ع �ل��وم��ات ق ّيمة
للأع�ضاء املنت�سبني للغرفة مب�ستجدات
ال�ن�ظ��ام ال�ضريبي يف ال��دول��ة و�أجابت

ع �ل��ى ت �� �س��ا�ؤالت ال �ع��دي��د م��ن �أ�صحاب
ال���ش��رك��ات ح��ول الت�شريعات اجلديدة
املنظمة للإجراءات ال�ضريبية اخلا�صة
مبجتمع الأعمال ،وهو ما من �ش�أنه �أن
ي�سهم يف متكني ال���ش��رك��ات يف خمتلف
ال �ق �ط��اع��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة م��ن تنظيم
�أو��ض��اع�ه��ا وات�خ��اذ الإج� ��راءات املنا�سبة
التي ت�ضمن تعزيز �أدائها خالل املرحلة
املقبلة قبل حلول موعد تطبيق �ضريبة
القيمة امل�ضافة مطلع العام املقبل.
فيما �أكد �سعادة عبداهلل �سلطان العوي�س،
�أن تنظيم ه ��ذه ال��ور� �ش��ة ي ��أت��ي �ضمن
حر�ص غرفة ال�شارقة على امل�ساهمة يف
التعريف بالأنظمة والقوانني املعمول
بها بالدولة ،و�ضمن جهودها الرامية
�إىل خدمة �أع�ضائها املنت�سبني بتوفري
خ��دم��ات ذات قيمة م���ض��اف��ة ت�ع��زز من
بيئة الأع �م��ال يف املجتمع االقت�صادي
املحلي ،منوهاً �سعادته �إىل �أنها تهدف
�إىل ت ��وع� �ي ��ة اجل� �م� �ه ��ور م� ��ن ممثلي
الأع � �م� ��ال وال �ق �ط ��اع اخل ��ا� ��ص ب�آليات
تطبيق ال���ض��ري�ب��ة امل���ض��اف��ة بالدولة،

وال �ع �م��ل ع �ل��ى ج �م��ع مم �ث �ل��ي القطاع
اخل��ا���ص بالقائمني على الغرفة و�أهل
االخت�صا�ص ل�ت�ب��ادل وج�ه��ات النظر و
اال��س�ت�م��اع �إىل اال��س�ت�ف���س��ارات وتبادل
املعلومات ومناق�شة جميع جوانب �آليات
تطبيق ال�ضريبة.
وقال �سعادته� :إن غرفة ال�شارقة حري�صة
عرب ور�ش العمل والندوات التي تنظمها
ع�ل��ى ت�ق��ري��ب وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ،واطالع
الأع���ض��اء م��ن ممثلي ال�ق�ط��اع اخلا�ص
و�أ�صحاب ال�شركات وامل�ؤ�س�سات على كل
م��ا يتعلق بال�ش�أن االق�ت���ص��ادي .و�أ�شار
�سعادته �إىل �أن تطبيق �ضريبة القيمة
امل�ضافة يتطلب زيادة مهارات موظفي
املحا�سبة وغريها من املهام يف ال�شركات
الإماراتية ،و�أن تنظيم الغرفة للور�ش
التوعوية يهدف �إىل تعريف منت�سبيها
مباهية ال�ضريبة والو�سيلة الأف�ضل
لالمتثال �إىل قوانينها.
وق ��ال ��س�ع��ادت��ه �إن ه��ذه ال��ور� �ش��ة ت�ؤكد
ا� �س �ت �م��رار م �� �ش��ارك��ة غ ��رف ��ة ال�شارقة
وك �ل �ي ��ات ال �ت �ق �ن �ي��ة ال �ع �ل �ي��ا جمتمعات

الأعمال املحلية وم�ساهمتهما يف تعزيز
ا��س�ت�ع��داد الأع �م��ال ال�ت�ج��اري��ة يف جميع
القطاعات االقت�صادية وموا�صلتهما
يف التعاون لتقدمي املزيد من الربامج
عن �ضريبة القيمة امل�ضافة لل�صناعات
املختلفة وال �ت �ج��ارة اخل��ارج�ي��ة والبيع
بالتجزئة والت�شييد وعمليات املناطق
احلرة وال�ضيافة.
ون� ��وه � �س �ع��ادت��ه �إىل �أن ال��ور� �ش��ة ت�أتي
��ض�م��ن ��س�ل���س�ل��ة ال �ف �ع��ال �ي��ات وال� �ن ��دوات
وور�� ��ش ال�ع�م��ل ال �ت��ي ت�ن�ظ�م�ه��ا الغرفة
ب�شكل دوري بالتعاون مع �شركائها يف
القطاعني احلكومي واخلا�ص ،يف �إطار
ر�سالتها املتمثلة يف خ��دم��ة �أع�ضائها
ع�بر ت��زوي��ده��م باملعلومات واخلدمات
ذات القيمة امل�ضافة ،واط�لاع�ه��م على
الفر�ص التي تتيح لهم النمو واالزدهار
وامل �ن��اف �� �س��ة ب �� �ش �ك��ل �أك �ب ��ر يف ال�سوق
ال�ع��امل��ي ،وتنمية ع�لاق��ات�ه��م التجارية
واال�ستثمارية وتطويرها ،ع�لاوة على
تعزيز احلركة االقت�صادية يف الإمارة
وانطالقها نحو م�ستوى �أرفع و�أف�ضل.

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال � � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي “رعاه اهلل” لبناء
اقت�صاد �أخ���ض��ر يف ال��دول��ة .و�أك ��د �أن هذا
التقرير �سي�شكل مرجعا مفيدا و�شفافا
وموثوقا لكل �إجن��ازات الهيئة وم�سريتها
ن�ح��و حت�ق�ي��ق �أه� ��داف “ م�ئ��وي��ة الإم� ��ارات
 “ 2071والإ� �س �ه��ام يف ج�ع��ل الإم � ��ارات
واحدة من �أف�ضل دول العامل.
و�أ�� �ش ��ار ال �ط��اي��ر �إىل ح��ر���ص ال�ه�ي�ئ��ة على
اال�ستماع �إىل �آراء املعنيني وتعليقاتهم حول
�أدائها يف جمال اال�ستدامة  ..منوها �إىل �أن
الهيئة عقدت م�ؤخرا ور�شة عمل تفاعلية
للمعنيني للوقوف على تعليقاتهم و�آرائهم
حول “ تقرير اال�ستدامة  “ 2016وجمع
املعلومات والبيانات الالزمة لإعداد تقرير
اال�ستدامة  .2017و�أ�ضاف �أن اال�ستدامة
ت�شكل ج ��زءا ال ي�ت�ج��ز�أ م��ن ر�ؤي� ��ة الهيئة
ور�سالتها وهي را�سخة يف �أعمالها وكل ما
نقوم به ويت�سع مفهوم الهيئة لال�ستدامة
خ��ارج �إط ��ار عملياتها الت�شغيلية لي�شمل
��س�ل���س�ل��ة امل ��وردي ��ن وامل �ج �ت �م��ع واالقت�صاد
يف �إم � � ��ارة دب � ��ي .و�أ� � �ش� ��ار �إىل �أن الهيئة
ط� ��ورت ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ه��ا ل�ت���ش�م��ل املنظور

الثالثي الأب�ع��اد لال�ستدامة االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية ال�شاملة جنبا �إىل
ج�ن��ب م��ع الأه� ��داف امل��ال�ي��ة مم��ا يتيح لها
ا�سرتاتيجية متكاملة للأعمال التجارية
امل�ستدامة .ول�ف��ت �سعادته �إىل �أن الهيئة
حققت نتائج قيا�سية عاملية يف م�ؤ�شر ثقافة
اال�ستدامة امل�ؤ�س�سية وال��درا��س��ة ال�سنوية
املعتمدة عامليا لقيا�س م��دى ر�سوخ ثقافة
اال�ستدامة يف جمتمع الأعمال  ..مو�ضحا
�أن الهيئة �أظهرت �أداء قويا وتقدما ملحوظا
يف ن�ت��ائ��ج ع��ام  2016حمققة  88,7يف
املائة مقارنة مع  85يف املائة عام 2015
�أي ب��زي��ادة ق��دره��ا  3.7يف امل��ائ��ة وه��و ما
يتجاوز متو�سط املعدل العاملي للم�ؤ�س�سات
واجل �ه��ات ال��دول�ي��ة الأخ� ��رى ال�ت��ي �أكملت
اال�ستتبيان خ�لال ال�ع��ام نف�سه .وب�ين �أن
الهيئة ت�ستمد خطة عملها من ا�سرتاتيجية
“ دبي للطاقة النظيفة  “ 2050الهادفة
�إىل حت��وي��ل دب��ي �إىل م��رك��ز ع��امل��ي للطاقة
النظيفة واالق�ت���ص��اد الأخ �� �ض��ر .ويو�ضح
ال�ت�ق��ري��ر م��دى �إ� �س �ه��ام ال�ه�ي�ئ��ة يف حتقيق
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة �إدارة ال�ط�ل��ب ع�ل��ى الطاقة
وامل�ي��اه خلف�ض اال�ستهالك بن�سبة  30يف
امل��ائ��ة بحلول ع��ام  2030وا�سرتاتيجية

احلد من االنبعاثات الكربونية للتقليل من
االنبعاثات الكربونية بن�سبة  16يف املائة
بحلول عام  .2021كما يو�ضح التطبيق
العملي ملفاهيم اال�ستدامة واحلفاظ على
البيئة وامل��وارد الطبيعية يف جم��االت عمل
الهيئة ال �سيما فيما يخ�ص �إنتاج الطاقة
وحتلية املياه ومواجهة التغري املناخي.
وق � ��ال ال �ط��اي��ر �إن ه�ي�ئ��ة ك �ه��رب��اء ومياه
دب��ي ت��درك �أن اال��س�ت��دام��ة رح�ل��ة متكاملة
ولي�ست وجهة ويف �إطار نهجها للتخطيط
اال�سرتاتيجي جتري الأبحاث والتحليالت
واملقارنات املعيارية التي توفر نظرة �شاملة
ل�سياق الهيئة الت�شغيلي الذي يوفر خارطة
طريق م�ستدامة لعمل الهيئة.
وا�ضاف �أن الهيئة �أكدت مكانتها يف طليعة
�إع ��داد ال�ت�ق��اري��ر العاملية كونها ج��زءا من
ب��رن��ام��ج “رواد املعايري” ال ��ذي �أطلقته
املبادرة العاملية لإعداد التقارير ..الفتا �إىل
�أن الربنامج ي�شمل  100م�ؤ�س�سة عاملية
تبنت على الفور املعايري العاملية اجلديدة
لإع ��داد تقارير اال�ستدامة التي �أطلقتها
امل �ب��ادرة يف �أك�ت��وب��ر  2016مم��ا ي��دل على
م�ستوى الن�ضوج العايل الذي و�صلت �إليه
الهيئة يف جمال �إع��داد تقارير اال�ستدامة

عامليا .من جهته قال وليد �سلمان النائب
التنفيذي للرئي�س لقطاع تطوير الأعمال
والتميز يف الهيئة �إن تقرير اال�ستدامة
الرابع يتناول �سبل وفاء الهيئة بالتزاماتها
طويلة امل��دى نحو اال��س�ت��دام��ة م��ن خالل
درا�سة الق�ضايا املتعلقة باالقت�صاد والبيئة
واملجتمع واحلوكمة بهدف �إطالع املعنيني
على �أداء الهيئة وممار�ساتها الإدارية فيما
يتعلق باال�ستدامة ومن ثم تعزيز احلوار
معهم يف هذا اخل�صو�ص.

تقرير اال�ستدامة لـ « كهرباء دبي» يرتكز على ال�شمولية والواقعية

•• دبي-وام:

�أط�ل�ع��ت ه�ي�ئ��ة ك�ه��رب��اء وم �ي��اه دب ��ي جميع
اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة وال���ش��رك��اء واملوردين
وامل�ستثمرين املعنيني على تقريرها ال�سنوي
الرابع لال�ستدامة الذي انتهت من �إعداده
خالل الربع الثالث لعام .2017
وت�ستعر�ض الهيئة يف تقريرها لال�ستدامة
ج�ه��وده��ا وق�ص�ص جن��اح�ه��ا و�إ��س�ه��ام�ه��ا يف
حتقيق التنمية امل�ستدامة يف دبي وتطبيق
م �ف �ه��وم اال� �س �ت��دام��ة ب ��أب �ع��اده��ا البيئية
واالج �ت �م��اع �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة يف جميع
عمليات وقطاعات الهيئة.
وق��ال �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�ضو
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء
وم�ي��اه دب��ي �إن الهيئة حتر�ص على �إعداد
تقرير اال�ستدامة ال�سنوي لأهميته لدى
املعنيني وان�ط�لاق��ا م��ن ر�ؤي�ت�ه��ا ب ��أن تكون
م�ؤ�س�سة م�ستدامة مبتكرة على م�ستوى
عاملي ودوره��ا الأ�سا�سي يف حتقيق التنمية
امل�ستدامة ال�شاملة يف دب��ي ودع��م امل�سارات
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة والأه � � � ��داف اال�سرتاتيجية
للمبادرة الوطنية طويلة املدى “ اقت�صاد
�أخ�ضر لتنمية م�ستدامة” ال�ت��ي �أطلقها

بالتعاون مع اجلامعة الأمريكية يف دبي

•• دبي-الفجر:

�أعلنت اقت�صادية دب��ي ،ممثلة يف قطاع
الت�سجيل وال�ترخ�ي����ص ال�ت�ج��اري ،عن
ت��وق �ي��ع ات �ف��اق �ي��ة ت �ع��اون م��ع اجلامعة
الأم��ري �ك �ي��ة يف دب � ��ي ،لإط� �ل��اق مركز
ل�ت��أه�ي��ل مم��ار��س��ي الأع �م��ال امل�ه�ن�ي��ة يف
دبي ،حيث يتم تدريب وتطوير قدرات
امل� ��دراء ال�ع��ام�ل�ين يف خمتلف املجاالت
اال�ست�شارية التي ال حتتاج �إىل موافقات
م��ن ج�ه��ات �أخ ��رى ،وذل ��ك وف��ق �أف�ضل
املعايري واملمار�سات املهنية .وتت�ضمن
ال ��دورة تعريف امل�شاركني ب�أخالقيات
امل� �ه� �ن ��ة ،و� �ص �ق��ل م � �ه� ��ارات امل�شاركني
بت�شخي�ص امل�شكالت وحتليلها ،و�إعطاء
امل �� �ش��ارك�ين ف��ر� �ص��ه ل�ل�ت��أه�ي��ل وللتعلم
والفهم والتقييم وحت�سني املخرجات
ب�شكل م�ستمر.
ومت و�ضع ا�شرتاطات خا�صة مبمار�سة
امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات وال� ��� �ش ��رك ��ات للربنامج
ال �ت��دري �ب��ي ،وي���ش�م��ل ج�م�ي��ع ال�شركات
اال�ست�شارية التي ال حتتاج �إىل موافقات
من جهات خارجية ،و�سوف يتم تزويد
م��راك��ز ت�ع�ه�ي��د ب�ج�م�ي��ع اال�شرتاطات
اخل ��ا�� �ص ��ة ب��ال �� �ش��رك��ات اال�ست�شارية
امل�شمولة والبالغة  41ن�شاطاً ا�ست�شارياً
منها.
وق��ام بتوقيع االت�ف��اق�ي��ة ال�ت��ي ج��رت يف
ال�صالة الذكية مبقر اقت�صادية دبي يف
قرية الأع �م��ال ،ك��ل م��ن :عمر حمد بو
�شهاب ،املدير التنفيذي لقطاع الت�سجيل
والرتخي�ص التجاري باقت�صادية دبي؛
والن �� ��س دي م��ا� �س��ي ،رئ �ي ����س اجلامعة
الأم��ري�ك�ي��ة يف دب��ي� ،إىل ج��ان��ب ح�ضور
مدراء وم�س�ؤولني من اجلهتني.
وب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة ،ق��ال ع�م��ر بو�شهاب:
“ي�شكل التعاون امل�شرتك مع امل�ؤ�س�سات
التعليمية �أه�م�ي��ة ك �ب�يرة القت�صادية
دبي يف متكني وت�أهيل م��دراء ال�شركات

وامل�ؤ�س�سات املهنية من خالل جمموعة
ب ��رام ��ج ت ��دري �ب �ي ��ة .وال ي �ق �ت �� �ص��ر دور
اق �ت �� �ص��ادي��ة دب� ��ي يف اجل ��ام� �ع ��ات على
ال�ق�ي��ام بالعملية التعليمية فح�سب،
و�إمنا ميتد دورها �إىل الت�أهيل وتقدمي
ال �ب �ح��وث وامل �ع��رف��ة ع��ن ط��ري��ق نقلها
وت�سويقها ،ومن ثم �سيكون هناك دور
وم�ساهمة فعالة للجامعة يف التنمية
االقت�صادية».
و�أ�� �ض ��اف ب��و� �ش �ه��اب�“ :سيعمل قطاع
الت�سجيل والرتخي�ص التجاري خالل
املرحلة املقبلة بال�شراكة مع اجلامعة
الأمريكية يف دبي على تقدمي خدمات
ذات كفاءة وجودة ،وتوفري بيئة ت�أهيلية
مرموقة ملجتمع الأعمال .ومت االتفاق
على �أن يبد�أ العمل يف بداية العام املقبل
 ،2018واع �ت �م��اد � �ش �ه��ادات الت�أهيل
اخل��ا� �ص��ة ال �ت��ي ت���ص��دره��ا اجل��ام �ع��ة يف
�إ� � �ص� ��دار وجت ��دي ��د وت �ع��دي��ل الرخ�ص
التجارية اخلا�صة باال�ست�شارات».

و�أ� �ش��ار ب��و��ش�ه��اب �إىل �أن ال���ش��راك��ة مع
اجل��ام�ع��ة الأم��ري�ك�ي��ة م��ا ه��ي �إال �إجناز
�آخ � ��ر ي �� �ض��اف �إىل ر� �ص �ي��د اقت�صادية
دب��ي ،ويعزز من مكانتها على امل�ستوى
امل�ح�ل��ي ،وي���س�ه��م يف االرت �ق��اء مبعايري
بدء الأعمال ،والتي لها الأثر املبا�شر يف
رفع م�ؤ�شر دولة الإمارات للتناف�سية يف
تقرير مزاولة الأعمال .وللجامعة دور
يف ال�ت�غ�ي�ير االق �ت �� �ص��ادي واالجتماعي
فهي تقوي املهارات وترثي روح االبتكار
وت��رف��ع م��ن م�ستوى النمو امل�ع��ريف مبا
متلكه م��ن خ�ب�رات تعليمية وتدريبية
م�ستمرة.
وقال الن�س دي ما�سي“ :ي�سرين توقيع
ه� ��ذه االت �ف��اق �ي��ة م ��ع اق �ت �� �ص��ادي��ة دبي
وال�ت��ي تعرب ع��ن م��دى ال�ت��زام اجلامعة
الأم��ري �ك �ي��ة يف دب ��ي ب �خ��دم��ة املجتمع
وامل �� �س��اه �م��ة ب �ت �ط��وي��ر امل � �ه� ��ارات ورف ��ع
امل�ستوى املهني يف خمتلف القطاعات
والأن�شطة االقت�صادية بدولة االمارات

م�ؤ�شرات الأ�سهم الإماراتية حتافظ
على متا�سكها بدعم من الأ�سهم القيادية

•• �أبوظبي-وام:

�أظهرت �أ�سواق املال الإماراتية يف جل�سة اليوم قبل الأخري من تعامالتها
الأ�سبوعية متا�سكا وحافظت م�ؤ�شراتها العامة على م�ستويات جيدة بح�سب
معطيات التحليل الفني.
وقادت �شريحة من الأ�سهم الثقيلة املدرجة �ضمن القطاع العقاري م�سرية
الدعم ،و�سط حت�سن يف �شهية التداول ما دفعها لالرتفاع اىل م�ستويات
�سعرية تعد الأوىل من نوعها منذ عدة �أ�سابيع.
وفيما �أرت�ف��ع امل��ؤ��ش��ر ال�ع��ام ل�سوق دب��ي امل��ايل بن�سبة  0.32%اىل نحو
 3370نقطة فقد �أغلق امل�ؤ�شر العام ل�سوق �أبوظبي للأوراق املالية عند
 4358نقطة بانخفا�ض طفيف مل تتجاوز ن�سبته  0.19%مقارنة
باليوم ال�سابق .
وقال و�سطاء يف ال�سوق �إن تراجع الأ�سعار يف بداية التعامالت اىل م�ستويات
مغرية �شجع على ال�شراء وهو ما �أدى اىل عودة التح�سن اىل �شريحة من
الأ�سهم القيادية على وجه اخل�صو�ص ،م�ؤكدين �أن الأ�سواق ال تزال بحاجة
اىل حت�سن احجام ال�سيولة لكي تتمكن من ال�صعود يف الأيام املتبقية من
العام اجل��اري .وت��وىل �سهم اعمار تقدمي الدعم الأك�بر ل�سوق دبي املايل
مرتفعا اىل م�ستوى  7.14دره��م و�سط ت��داوالت جيدة جت��اوزت قيمتها
 55مليون درهم ،كما �صعد �سهم اعمار مولز اىل  2.13درهم وارابتك
اىل  2.41درهم ويف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية ارتفع �سهم ات�صاالت اىل
 17.30درهم يف حني تعر�ض �سهم بنك ابوظبي الأول جلني ارباح طبيعية
مغلقا عند  10.25درهم وكذلك �سهم ادنوك للتوزيع  2.64درهم.
وعلى �صعيد ال�سيولة فقد بلغت قيمة ال�صفقات املربمة يف ال�سوقني 431
مليون درهم وو�صل عدد الأ�سهم املتداولة  204ماليني �سهم نفذت من
خالل � 3737صفقة.
ومن اجمايل �أ�سهم � 69شركة جرى تداولها ام�س ارتفعت �أ�سعار �أ�سهم 23
�شركة فيما انخف�ضت �أ�سعار �أ�سهم � 31شركة وحافظت �أ�سهم � 14شركة
على نف�س اغالقاتها يف جل�سة �أم�س الأول.

تقرير يتوقع منو الناجت املحلي الإجمايل
للإمارات م�سجال  1.6تريليون درهم يف 2018

•• �أبوظبي-وام:

ً
مركزا لت�أهيل ممار�سي الأعمال املهنية وت�شمل ً 41
اقت�صادية دبي تطلق ً
ا�ست�شاريا
ن�شاطا
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة .ون� ��أم ��ل �أن متهد
ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة مل��زي��د م��ن ال�ت�ع��اون مع
اقت�صادية دبي يف جماالت �أخرى».
ودع��ت اقت�صادية دب��ي جميع ال�شركات
اال�ست�شارية لال�ستفادة من هذه املبادرة
عن طريـق حتديد احتياجاتها بت�أهيل
املدراء وان�ضمامهم خالل فرتة تدريبية
�إىل الأن�شطة والبـرامج التي ت�صممها
اجلامعة ،والتـي تلبي هذه االحتياجات
عن طريق اجلامعة ومركزها الت�أهيلي
بغية �إح��داث تغريات تنموية يف خدمة
وت ��أه �ي��ل ال �� �ش��رك��ات ،ك�م��ا �أن اجلامعة
تخدم ال�شركات اال�ست�شارية �إىل متكني
املدراء مـن حتقيق �أق�صى فائدة ممكنة
م��ن اخل��دم��ات املختلفة ال�ت��ي تقدمها
اجل��ام�ع��ة ب��و��س��ائ��ل و�أ��س�ـ��ال�ي��ب متنوعـة
تتنا�سب مع ظروف امل�ستفيد وحاجاته
الفعلية.
وتت�ضمن ن�شاط اال�ست�شارات ،كل من:
املوارد الب�شرية ،الرهن� ،أجهزة احلا�سب

25

الآيل ،ال���ش�ب�ك��ات الإل �ك�ترون �ي��ة ،تقنية
املعلومات ،الإنرتنت ،الدرا�سات البيئية،
درا�� �س ��ات ت���س��وي�ق�ي��ة ،ال �ن �ق��ل ،درا� �س ��ات
اجل��دوى االقت�صادية ،درا��س��ات ادارية،
اجل��ودة واملعايرة والتقيي�س ،الدرا�سات
الإع�لام �ي��ة ،تخطيط م ��وارد املن�ش�آت،
الأن ��دي ��ة وال �ل �ي��اق��ة ال �ب��دن �ي��ة ،تطوير
امل�شاريع ،امل�شرتيات ،تراثية ،الأغذية
والأل �ب��ان ،البيطرية ،اللوج�ستية ،فن
الطهي ،مراكز الت�شخي�ص الإ�شعاعي،
ال� �ت� �ح� �ك ��م يف ال � �� � �ص� ��وت وال �� �ض �ج �ي��ج
وااله �ت��زازات� ،أنظمة النقل املتحركة،
الأب�ن�ي��ة اخل���ض��راء ،العلمية والتقنية،
الطاقة الإ�شعاعية ،درا��س��ات اعالنية،
ال � �ط� ��ب ال � �� � �ش� ��رع� ��ي ،ال� ��� �ص� �ي ��دالن� �ي ��ة،
التخطيط ال�صحي ،الفنون اجلميلة،
مو�سيقية ،خدمات بحرية ،ال�ضريبية،
االح �� �ص��ائ �ي��ة ،ال �� �ص �ح �ي��ة ،امل�صرفية
واملالية ،الآم��ن الإلكرتوين ،الدرا�سات
الربملانية.

توقع تقرير للم�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار وائتمان ال�صادرات �أن
يبلغ الناجت املحلي االجمايل لدولة االمارات  1.6تريليون درهم يف العام
 2018مرتفعا من  1.5تريليون دره��م خ�لال  2017ليحل باملرتبة
الثانية بعد ال�سعودية على م�ستوى ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة .وج ��اءت توقعات
امل�ؤ�س�سة التي مقرها الكويت يف اطار تقرير ا�صدرته عن �آفاق االقت�صاديات
العربية لعامي  . 2018-2017وعلى �صعيد التجارة اخلارجية لل�سلع
واخل��دم��ات يف ال��دول العربية فقد بلغت نحو  1971مليار دوالر عام
، 2016مع توقعات بارتفاعها �إىل  2144مليار دوالر عام ، 2017بعد
ارتفاع �سنوي يبلغ  1279مليار دوالر خالل الفرتة ما بني عامي 2000
و  .2012كما ارتفعت م�ساهمة الدول العربية يف �إجمايل جتارة العامل
م��ن ال�سلع واخل��دم��ات م��ن متو�سط �سنوي يبلغ % 4.4خالل الفرتة
م��ا ب�ين ع��ام��ي  2000و� 2012إىل % 4.6عام ، 2016م��ع توقعات
بارتفاعها �إىل % 4.9عام  .2017وحقق امليزان التجاري لعام 2016
فائ�ضا يف االمارات والكويت والبحرين ،وفقا للتقرير ويزيد حجم التجارة
اخلارجية من ال�سلع واخل��دم��ات عن الناجت املحلي الإج�م��ايل ،يف  3دول
عربية ،االم��ارات بن�سبة  171%والبحرين بن�سبة  146.6%و�سلطنة
عمان .116.4%وت�شري التوقعات �إىل �أن املتو�سط املرجح ملعدل الت�ضخم
يف الدول العربية �سي�ستقر عــنــد % 5.9عـــام ، 2017كمح�صلة الرتفاعه
امل��رج��ح يف  12دول�ـ��ة عربية غالبيتها �شهدت ب��رام��ج �إ�صالحية تت�ضمن
تقلي�صا للدعم وخ�صو�صا عـن الطاقة مما �أدى الرت�ف��اع الف��ت يف �أ�سعار
ال�سلع واملحروقات ،يف مقابل تراجع معدل الت�ضخم يف  5دول وا�ستقراره
يف دولتني وا�ستمرت مــعــدالت الت�ضخم عـنـد حــدود مقبولة ملعظم الدول
العربية مع توقعات با�ستمرارها حتت م�ستوى % 4لـ  13دولة عربية عام
 ، 2017مقابل ا�ستقرارها على م�ستويات مرتفعة يف  6دول لترتاوح ما
بني  % 4.2و  % 18.2ويـزيـد املتو�سط العربي ب�شكل كبري عن املعدل
العاملي� ،إال �أنه �أكرث قليال من معدل الت�ضخم يف الدول النامية منذ عام
 2014وحتى عام .2016

«�أجيدي» تطلق م�ؤ�شر نظام معلومات التقارير
يف منتدى العلوم وال�سيا�سات والأعمال

•• نريوبي-وام:

ا�ستمرارا للتعاون الناجح ب�ين هيئة البيئة – �أبوظبي وبرنامج الأمم
املتحدة للبيئة �أطلقت امل�ب��ادرة العاملية للبيانات البيئية� -أجيدي م�ؤ�شر
نظام معلومات التقارير خالل منتدى العلم وال�سيا�سات العامة والأعمال
الذي عقد كحدث جانبي على هام�ش الدورة الثالثة جلمعية الأمم املتحدة
للبيئة التابعة لربنامج الأمم املتحدة للبيئة يف مقر برنامج الأمم املتحدة
للبيئة يف نريوبي .وم�ؤ�شر نظام معلومات التقارير هو تطبيق �إلكرتوين
خم�ص�ص للم�ؤ�س�سات التي تقدم تقارير دوري��ة حول حالة البيئة و�أدائها
كما �أنه يعترب ا�ستجابة م�ستهدفة ملجموعة وا�سعة من التحديات العاملية
احلقيقية وتتمثل �أه��داف هذا امل�ؤ�شر يف تقليل العبء امل�ؤ�س�سي املرتبط
ب�إعداد التقارير ب�شكل متكرر وتقدمي معلومات موثوقة ويف الوقت املنا�سب
ل�صناع القرار على كافة م�ستويات احلوكمة – املحلية والدولية كما يهدف
�إىل تعزيز القدرات امل�ؤ�س�سية لت�صبح حال عمليا وم�ستقرا وقابل للتطبيق
عامليا .وقال �أحمد باهارون مدير مبادرة �أبوظبي العاملية للبيانات البيئية
بالإنابة :من دواعي �سرورنا وفخرنا �أننا متكننا من �إطالع �شركائنا على
نتائج اجلهود الد�ؤوبة التي بذلتها مبادرة �أبوظبي العاملية للبيانات البيئية
بالتعاون مع �شركائنا التنفيذيني للو�صول �إىل مرحلة �إطالق م�ؤ�شر نظام
معلومات التقارير ونحن نتطلع �إىل تعزيز ال�ت�ع��اون م��ع جمعية الأمم
املتحدة للبيئة يف عام  2018لي�صل م�ؤ�شر نظام معلومات التقارير �إىل
م�ستخدميها.
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•• دبي-وام:
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�سوق �أبو ظبي العاملي ي�سعى ليكون
الأول يف تطبيق نظام حماية البيانات

•• �أبوظبي-الفجر:

ك�شفت �سلطة الت�سجيل يف ��س��وق �أب��وظ�ب��ي ال�ع��امل��ي ،امل��رك��ز امل��ايل ال ��دويل يف
�أبوظبي ،عن �إن�شاء مكتباً ي�ضمن حماية �أمن البيانات ،تكون مهمته الإ�شراف
على تنفيذ نظام حماية خ�صو�صية البيانات يف �سوق �أبوظبي العاملي .يهدف
املكتب �إىل تعزيز بيئة �آمنة وموثوقة للمتعاملني �سواء من ال�شركات والأفراد
�أو قطاع الأعمال على حد �سواء ،وذلك متا�شياً مع ا�سرتاتيجية �سوق �أبوظبي
العاملي الرامية جلعل ال�سوق مركزاً مالياً عاملياً رائداً وي�سعى لتقدمي خدمات
�آمنه لعمالئه وفقاً للمعايري املعرتف بها عامليا .وت�شمل عملية حماية البيانات
تقدمي وحتليل وت�صنيف البيانات وحمايتها و�إتاحتها ل�ضمان �أق�صى درجة
من اخل�صو�صية ل�ل�أف��راد وقطاع الأع �م��ال .وينطبق نظام حماية البيانات
يف �سوق �أبوظبي العاملي ،القائم على املعايري العاملية ،على كافة ال�شركات
ال�ع��ام�ل��ة يف امل�ن�ط�ق��ة امل��ال �ي��ة احل ��رة وال �ت��ي يت�ضمن ع�م�ل�ه��ا ج�م��ع البيانات
ال�شخ�صية ومعاجلتها .وتن�شئ املن�صة توازناً ما بني حفظ حقوق الأف��راد يف
حماية اخل�صو�صية وحاجة امل�ؤ�س�سات ال�ستخدام البيانات ملمار�سة اعمالها.
تت�ضمن م�س�ؤوليات مكتب حماية البيانات ،ب�صفته منظم حماية البيانات يف
�سوق �أبوظبي العاملي ،تقدمي االر�شادات املتعلقة بحماية البيانات واال�شراف
على �سجل مراقبي البيانات ومراقبة االلتزام بالقوانني وتنفيذها ،وكذلك
م�ساعدة الأفراد يف تقدمي اال�ستف�سارات �أو املالحظات .لدعم حماية البيانات
لل�شركات والأفراد يف �سوق �أبوظبي العاملي .بالتزامن مع �إن�شاء مكتب حماية
البيانات ،ي�سر �سلطة الت�سجيل يف �سوق �أبوظبي العاملي االع�لان عن طرح
من�صة م�صغرة  micrositeحلماية البيانات الرقمية تت�ضمن جمموعة
من املعلومات املحدثة واجلديدة وتت�ضمن االر�شادات والأدوات املتعلقة بحماية
البيانات وال�ت��ي م��ن �ش�أنها �أن ت�ساعد ال�شركات والأف� ��راد يف ��س��وق �أبوظبي
العاملي يف ممار�سة �أعمالها من خالل بيئة �آمنة .تت�ضمن املن�صة (املتوفرة
ع�ل��ى https://www.adgm.com/doing-business/
 ،registration-authorityاي�ضاحات �إر�شادية حمدثة وموحدة حول
حماية البيانات ويت�ضمن ا�ستبياناً للتقييم الذاتي والأ�سئلة املتكررة ومعلومات
حول حقوق الأفراد يف حماية بياناتهم .وقال ال�سيد ظاهر بن ظاهر املهريي،
الرئي�س التنفيذي ل�سلطة الت�سجيل يف �سوق �أبوظبي العاملي“ :تعترب حماية
خ�صو�صية البيانات �أول�ي��ة ق�صوى بالن�سبة لأي مركز م��ايل عاملي ،ويكر�س
�سوق �أبوظبي العاملي �أهمية كبرية يف ال�سعي لتعزيز ثقة ال�شركات وعمالئها
ونظائرها الدوليني و�أ�صحاب امل�صالح ،وي�ساهم يف حتقيق مهمة �سوق �أبوظبي
العاملي الرامية �إىل تقدمي خدمات تت�سم بال�شفافية واالبتكار وتتفق مع �أف�ضل
املمار�سات العاملية .تعزز هذه املبادرات التزام �سوق �أبوظبي العاملي بحماية �أمن
البيانات وال�ت��زام �سلطة الت�سجيل باملعايري كونها منحت �صفة مراقب من
قبل امل�ؤمتر العاملي حلماية البيانات ومفو�ضي اخل�صو�صية ()ICDPPC
يف �أغ�سط�س .كما ت�ضع �سوق �أبوظبي العاملي يف موقع ميكنه من النظر يف
التغريات الكربى القادمة يف االحت��اد الأوروب ��ي حتت نظام حماية البيانات
العامة ،والذي �سيتم اطالقه يف عام  .»2018ي�سعى مكتب حماية البيانات
لتقدمي املزيد من الإر�شادات والأدوات يف عام  2018بالإ�ضافة �إىل التعديالت
املخططة لتعزيز نظام حماية �أمن البيانات احلايل يف �سوق �أبوظبي العاملي
لتقدمي املزيد من الو�ضوح ولتعزيز فعالية املن�صة.

ممثلو جمال�س �أبوظبي يزورون
حمطات براكة للطاقة النووية ال�سلمية

•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبلت م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية وفدا من ممثلي جمال�س �أبوظبي
يف موقع م�شروع حمطات براكة للطاقة النووية ال�سلمية يف منطقة الظفرة
ب ��إم��ارة �أب��وظ�ب��ي وذل��ك يف �إط ��ار نهج امل�ؤ�س�سة احل��ري����ص على ال�ت��وا��ص��ل مع
ال�شركاء وخمتلف فئات املجتمع بهدف ت�سليط ال�ضوء على �أهمية الطاقة
النووية ال�سلمية يف دع��م النمو االقت�صادي واالجتماعي يف دول��ة الإمارات
العربية املتحدة .ومت خالل زيارة وفد املجال�س ا�ستعرا�ض النمو االقت�صادي
املت�سارع يف الدولة وما ينجم عنه من تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية
واعتماد حكومة دولة الإمارات خليار الطاقة النووية ال�سلمية من �أجل تلبية
هذا الطلب وتوفري طاقة كهربائية �آمنة وموثوقة و�صديقة للبيئة .واطلع
الوفد الزائر على �آخر م�ستجدات الربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي والتقدم
احلا�صل يف �إجناز م�شروع املحطات الأربع التي �ستوفر فور اكتمالها ما ي�صل
�إىل ربع احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية وحتد من انبعاث نحو 21
مليون طن من الغازات الكربونية �سنويا .وجتري الأعمال الإن�شائية يف موقع
م�شروع براكة للطاقة النووية ال�سلمية بتقدم وثبات وفق �أعلى املعايري العاملية
اخلا�صة بال�سالمة واجلودة حيث و�صلت الن�سبة الكلية للإجناز يف املحطات
الأربعة �إىل  % 85بينما تقرتب املحطة الأوىل حاليا من مرحلة العمليات
الت�شغيلية طبقا للموافقات الرقابية والتنظيمية.

 1.2مليار درهم قيمة
ت�صرفات العقارات يف دبي ام�س

•• دبي -وام:

حققت الت�صرفات العقارية يف دائ��رة الأرا�ضي والأم�لاك يف دبي �أكرث من 1.2
مليار درهم حيث �شهدت الدائرة ام�س ت�سجيل  288مبايعة بقيمة  650مليون
دره��م ،منها  39مبايعة للأرا�ضي بقيمة  300مليون دره��م و  249مبايعة
لل�شقق و الفلل بقيمة  350مليون درهم .وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة
 160مليون درهم يف منطقة زعبيل الثانية تليها مبايعة بقيمة  28مليون درهم
يف منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد تليها مبايعة بقيمة  22مليون درهم
يف منطقة ال�سوق الكبري .وت�صدرت منطقة ور�سان الأوىل املناطق من حيث عدد
املبايعات �إذ �سجلت  7مبايعات بقيمة  12مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2
بت�سجيلها  7مبايعات بقيمة  9ماليني درهم وثالثة يف حدائق ال�شيخ حممد بن
را�شد بت�سجيلها  6مبايعات بقيمة  46مليون درهم .وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات
ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة  11مليون درهم مبنطقة برج خليفة ك�أهم
املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  8ماليني درهم يف منطقة الثنية اخلام�سة و �أخريا
مبايعة بقيمة  8ماليني درهم يف منطقة اجل��داف .وت�صدرت منطقة املركا�ض
املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق و الفلل �إذ �سجلت  48مبايعة بقيمة 29
مليون درهم وتلتها منطقة اخلليج التجاري بت�سجيلها 31مبايعة بقيمة 34
مليون دره��م وثالثة يف اليالي�س  2بت�سجيلها  19مبايعة بقيمة  26مليون
درهم .و�سجلت الرهونات قيمة قدرها  550مليون درهم منها  27رهن �أرا�ض
بقيمة  475مليون دره��م و  55رهن فلل و�شقق بقيمة  75مليون دره��م كان
�أهمها مبنطقة وادي ال�صفا  5بقيمة  274مليون درهم و�أخرى يف منطقة �سيح
�شعيب  2بقيمة  55مليون درهم.

جت���س�ي��داً ل�ت��وج�ي�ه��ات ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي “رعاه اهلل” ،ب�ضرورة بناء
اق �ت �� �ص��اد ق ��وي وم�ت�م��ا��س��ك ي �ع��زز من
الثقة التي حتظى بها دول��ة الإمارات
على وجه العموم ،اعتمد �سمو ال�شيخ
حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم،
ويل عهد دب��ي“ ،التقرير االقت�صادي
لإمارة دبي  ،”2017الذي ي�ستعر�ض
�أه��م التطورات يف اقت�صاد دب��ي خالل
ال �ع��ام  2016ع�ل��ى امل�ستويني الكلي
وال �ق �ط��اع��ي ون� �ظ ��رة ع��ام��ة ع �ل��ى منو
اق�ت���ص��اد دب��ي يف ع��ام  ،2017والذي
�أعدته دائرة التنمية االقت�صادية بدبي
وف �ق �اً لأح ��دث الإح �� �ص��اءات الر�سمية
امل �ت��وف��رة ل ��دى اجل �ه��ات امل�خ�ت���ص��ة يف
الإم ��ارة ،وك��ذل��ك التوقعات ع��ن بع�ض
امل�ؤ�شرات االقت�صادية التي تر�صدها.
وقال �سموه“ :م�سرية التنمية ال�شاملة
وامل�ستدامة يف دب��ي حم��وره��ا االبتكار
والإن�ت��اج�ي��ة ال�ع��ال�ي��ة ،واحل�ي��وي��ة التي
يتمتع بها اقت�صاد الإم��ارة ت�ستند �إىل
متانة الأ�س�س التي يقوم عليها؛ فبناء
احلكومة ل�سيا�سات اقت�صادية ناجعة
لتحفيز الأن�شطة االقت�صادية املختلفة

وخ��ا��ص��ة يف ق�ط��اع��ات م�ث��ل ال�سياحة،
والنقل اجل��وي وال�ب�ح��ري ،والأن�شطة
العقارية� ،ساعد يف تعزيز انفتاح اقت�صاد
دب��ي وت�ط��وي��ر �شبكة ع�لاق��ات الإم ��ارة
و�شراكاتها مع العديد من دول املنطقة
وال� �ع ��امل ،م��ا �أدى �إىل ج ��ذب اهتمام
الأ�سواق العاملية وتدفق اال�ستثمارات،
وت�ن���ش�ي��ط ح��رك��ة ال���س�ي��اح��ة ومزاولة
الأعمال والتجارة اخلارجية».
و�أ� �ض��اف ��س�م��وه“ :هدفنا تهيئة بيئة
مثالية ملمار�سة الأعمال تكون الأف�ضل
يف العامل ،فدبي �أر�ست دعائم اقت�صاد
م�ت�ين ي�ت�م�ي��ز ب��امل��رون��ة وال� �ق ��درة على
تلبية متطلبات جمتمع الأعمال املحلي
وال �ع��امل��ي ،ح�ي��ث ��س��اه�م��ت الت�شريعات
وامل� �ب ��ادرات يف �إي �ج��اد بيئة اقت�صادية
داع� �م ��ة�� ،ش�ج�ع��ت ك�ب�ري��ات امل�ؤ�س�سات
العاملية ال�ساعية �إىل ت�أ�سي�س وجود لها
يف املنطقة على املبادرة ب�إقامة مقارها
الإقليمية يف دبي ،لتكون بذلك املدينة
املركز االقت�صادي للمنطقة».
ويعترب التخطيط االقت�صادي املتكامل
من الركائز املهمة لتحقيق الأهداف
ال �ت �ن �م��وي��ة امل �ن �� �ش ��ودة وه � ��و م ��ا ظهر
ج�ل�ي�اً يف خ�ط��ة دب��ي 2015-2007
واخل �ط��ة احل��ال �ي��ة 2021-2015
واال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�صناعية ،2030
ح �ي��ث ي�ع�ت�م��د �إع� � ��داد وت�ن�ف�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ذ هذه

اخل �ط��ط وغريهــــــا ع�ل��ى توا�صــــــــل
م �� �س �ت �م��ر ب �ي�ن ال �ق �ط ��اع�ي�ن اخلـا�ص
والعام.
ويقارن “التقرير االقت�صادي لإمارة
دب��ي  ”2017بني الأداء االقت�صادي
يف الإمارة ،وبع�ض الدول واملناطق ذات
االق�ت���ص��ادات امل�شابهة ،ب�ه��دف معرفة
م ��دى ال �ت �ط��ور احل��ا� �ص��ل يف اقت�صاد
الإم� � � ��ارة والآف� � � ��اق امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة لهذا
التطور ،حيث �سيخدم التقرير يف رفع
م�ستوى الوعي لدى �صانعي القرار يف
القطاعني احلكومي واخلا�ص ،بهدف
و��ض��ع ال�سيا�سات واخل �ط��ط ال�سليمة
ال �ت��ي م ��ن � �ش ��أن �ه��ا امل �� �س��اه �م��ة يف رفع
معدالت النمو االقت�صادي يف دبي ودولة
الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ع�ل��ى وجه
العموم .وي�ن��درج التقرير االقت�صادي
لإم� ��ارة دب ��ي  2017يف �إط� ��ار العمل
ال�ب�ح�ث��ي وامل� �ع ��ريف ال� ��ذي ت���ض�ط�ل��ع به
دائرة التنمية االقت�صادية ،وهو يت�أ ّلف
م��ن ع�شر ف���ص��ول� ،إ��ض��اف��ة �إىل ف�صل
خا�ص يتناول مو�ضوع “ا�سرتاتيجية
دب��ي ال�صناعية :امل �ق � ّوم��ات والفر�ص
والتحديات».
وي�برز التقرير توقعات منو القت�صاد
دب ��ي بن�سبة  3.2%يف ع ��ام 2017
و 2018 3.5%يف ظ ��ل انتعا�ش
دوري يف منو االقت�صاد العاملي يكت�سب

ق��وة متزايدة ب��د�أ يف منت�صف 2016
واالن �ع �ك��ا� �س��ات الإي �ج ��اب �ي ��ة املرتقبة
على االم ��ارة ب��الإ��ض��اف��ة اىل املبادرات
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة امل�ه�م��ة ال�ت��ي �أطلقتها
حكومة دبي يف �إطار خطة دبي ،2021
ويف مقدمها ا�ست�ضافة معر�ض �إك�سبو
 ،2020وم�ضي حكومة دبي ُقدُما يف
التح�ضري له ب�إطالق م�شاريع عمالقة
يف جمال البنية التحتية.
مف�صل
وي�ستهل التقرير با�ستعرا�ض ّ
لأه � ��م امل� �ت� �غ�ي�رات االق �ت �� �ص��ادي��ة على
م �� �س �ت��وى االق �ت �� �ص��اد ال �ك �ل��ي لإم � ��ارة
دب ��ي م �ث��ل م �ع��دل ال �ن �م��و االقت�صادي
وال �ت �� �ض �خ��م� ،إ� �ض��اف��ة �إىل التطورات

ال�ن�ق��دي��ة و�أ� �س �ع��ار ال���ص��رف والفائدة،
واملالية العامة والتجارة اخلارجية.
وي �� �س �ت �ع��ر���ض ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ت� �ط ��ورات
احل��ا� �ص �ل��ة يف ال �ق �ط��اع��ات الرئي�سية
يف اق�ت���ص��اد دب ��ي ،م�ث��ل جت ��ارة اجلملة
والتجزئة ،القطاع ال�صناعي مبك ّوناته
ال��رئ�ي���س�ي��ة “ال�صناعات التحويلية،
ال�صناعات اال�ستخراجية ،والكهرباء
والطاقة” وال�ق�ط��اع امل���ص��ريف واملايل
والت�أمني ،وقطاع الت�شييد والأن�شطة
ال�ع�ق��اري��ة ،وال���س�ي��اح��ة ،وق �ط��اع النقل
واالت� ��� �ص ��االت� ،إىل ج��ان��ب امل�ؤ�شرات
االج�ت�م��اع�ي��ة م�ث��ل ال���س�ك��ان والتعليم
وال�صحة.

معر�ض جلفود  2018يعزز مكانته ومكانة الإمارات يف قطاع الأغذية العاملي
•• دبي-الفجر:

�أ ّك��د مركز دبي التجاري العاملي ،اجلهة
املنظمة ملعر�ض جلفود � ،2018أكرب
فعالية جتارية �سنوية يف قطاع الأغذية
على م�ستوى العامل ،ب�أن دورة هذا العام
من املعر�ض �سوف تعزيز املكانة الرائدة
ل�ل�م�ع��ر���ض ول��دول��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة ب�صورة �أكرب على �أجندة فعاليات
الأغذية العاملية.
و�أ� �ش��اد امل���س��ؤول��ون ب��ال��دور امل��ؤث��ر الذي
يلعبه معر�ض جلفود كمحفز لالبتكار
�ضمن �سال�سل �إمداد الأطعمة وامل�شروبات
على خمتلف ال�صعد املحلية والإقليمية
وال�ع��امل�ي��ة ،و�أك ��دوا ب ��أن ال ��دورة القادمة
التي ينظمها مركز دبي التجاري العاملي
يف ال �ف�ت�رة م��ن � 18إىل  22فرباير
�� 2018س��وف ت�شهد مبيعات مذهلة
ن�ظ��راً ل�ع��دد ال ��زوار وامل���ش�تري��ن املتوقع
ب�ن�ح��و � 95أل ��ف �شخ�ص ال��ذي��ن �سوف
يجتذبهم املعر�ض ما �سوف ي�سهم ب�شكل
كبري يف دعم �سوق الأغذية العاملي الذي
ت�شري التوقعات ب�أن حجمه �سي�صل �إىل
 3.03ترليون دوالر بحلول ،2020
وذل ��ك ب�ح���س��ب ��ش��رك��ة ري���س�يرت����ش �آند
م ��ارك �ت �� ��س امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة يف البحوث
ال�سوقية ،وال��واق��ع مقرها يف العا�صمة
الإيرلندية دبلن.
ويف ظ��ل ال �ت��وق �ع��ات ب � ��أن ت���س� ّ�ج��ل �سوق
الأغذية العاملية معدل منو مر ّكب قدره
 4.5ب��امل�ئ��ة ��س�ن��وي�اً خ�ل�ال ال �ف�ترة من
� 2015إىل  ،2020ف��إن��ه م��ن املقدر
�أن ت�ن�م��و � �س��وق الأط �ع �م��ة وامل�شروبات
الإماراتية ليبلغ حجمها  82مليار درهم
�إماراتي ( 22مليار دوالر �أمريكي) مع
نهاية العقد احلايل ،وذلك طبقاً لبيانات

يورومونيتور انرتنا�شيونال.
وقالت تريك�سي ل��وه مريماند ،النائب
الأول للرئي�س يف مركز دب��ي التجاري
ال � �ع� ��امل� ��ي :ي �ع �ت�ب�ر ج �ل �ف ��ود م� ��ن �أب � ��رز
الفعاليات الإقليمية يف قطاع الأغذية
وامل�شروبات نظراً لقدرته على ا�ستقطاب
�أو��س��ع �شريحة من ال��زوار واملهتمني يف
ال�شرق الأو��س��ط ،وكونه من�صة �سنوية
لإب � ��رام ال���ص�ف�ق��ات امل �ه �م��ة ،ف���ض� ً
لا عن
دوره الرئي�سي يف حتديد �أ�سعار ال�سلع
الغذائية عاملياً ،ما يعك�س املكانة الرائدة
التي ت�شغلها دب��ي على �ساحة الأغذية
العاملية.
و�أ�ضافت :ينظر املنتجون العامليون �إىل
ال�شرق الأو�سط ك�سوق عالية الربحية
لبيع منتجاتهم بحكم تنامي اال�ستثمار
الإق�ل�ي�م��ي يف �إن �ت��اج الأغ ��ذي ��ة .ويف ظل
ه ��ذا امل �ن ��اخ ال��دي �ن��ام �ي �ك��ي ف � ��إن جلفود
يوا�صل مهمته يف توفري من�صة ت�سمح
ل�ل�م�ت�خ���ص���ص�ين يف ال �ق �ط��اع م ��ن �شتى
�أن�ح��اء ال�ع��امل ب ��إب��رام �أف�ضل ال�صفقات
وت �ب��ادل امل�ع��رف��ة واخل�ب�رات وال� ��ر�ؤى يف
�أجواء متميزة.
وتعزى التوقعات الإيجابية �إزاء جلفود
� 2018إىل ال�صفقات واملبادرات البارزة
التي �شهدتها دورة العام املا�ضي املقدرة
باملئات ،ومنها ال�سماح جم��دداً ل�شركة
’يو �إ� ��س بيف‘ ب�شحن منتجات حلوم
الأب�ق��ار �إىل اململكة العربية ال�سعودية
التي متثل �سوقاً تبلغ قيمته  31مليون
دوالر �أم��ري �ك��ي .ك �م��ا ك���ش�ف��ت اجلهات
ال �ع��ار� �ض��ة الأم��ري �ك �ي��ة ع ��ن ت�سجيلها
م�ب�ي�ع��ات ب�ق�ي�م��ة  85.5م�ل�ي��ون دوالر
�أمريكي ،مع توقعات بو�صول مبيعاتها
�إىل  722م �ل �ي��ون دوالر يف ال � ��دورة
ال�ق��ادم��ة ،وذل��ك وف��ق الأرق ��ام ال�صادرة

ع��ن �إدارة خ��دم��ات ال��زراع��ة اخلارجية
( )FASال�ت��اب�ع��ة ل � ��وزارة ال ��زراع ��ة يف
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ،علماً ب�أن
الإدارة ذاتها كانت قد وظفت  47من
م ��زودي الأط�ع�م��ة وامل���ش��روب��ات (الذين
تغطي �شبكاتهم �آ�سيا و�أفريقيا وجنوب
�آ�سيا وال�شرق الأو��س��ط) بهدف تخدمي
اجل �ه��ات ال�ع��ار��ض��ة الأم��ري�ك�ي��ة يف دورة
.2017
وعلى امل�ستوى الإم��ارات��ي ،وقعت �شركة
’هانرت للأغذية‘ – املتخ�ص�صة يف
الوجبات ال�سريعة ذات الطابع اخلا�ص،
والتي يقع مقرها بدبي� -صفقة مربحة
مع م�ستوردين �صينيني ،بينما نظمت
ه�ي�ئ��ة الإم� � ��ارات ل�ل�م�ع��اي�ير واملقايي�س
( )ESMAاملن�صة ال�ع��امل�ي��ة الرائدة
للأغذية احلالل.
وبعد النجاح الذي حققته فكرة الأق�سام
املتخ�ص�صة التي انطلقت للمرة الأوىل
يف دورة العام املن�صرم ،ف�سوف يحافظ
م �ع��ر���ض ج �ل �ف��ود  2018ع �ل��ى هذه
امل�ن�ه�ج�ي��ة ال�ت�خ���ص���ص�ي��ة ب �ه��دف �إتاحة
مزيد من �إمكانيات امل�شاركة والتجارة،
�إذ �سيتم ت�سليط ال���ض��وء على ع�شرات
�آالف م�ن�ت�ج��ات الأط �ع �م��ة وامل�شروبات
� �ض �م��ن ق� ��اع� ��ات خم �� �ص �� �ص��ة لأك �ب ��ر 8
جم ��االت جت��اري��ة �ضمن ال�ق�ط��اع ،وهي
امل�شروبات ،ومنتجات الألبان ،والدهون
وال��زي��وت ،و�أغ��ذي��ة ال�صحة والعافية،
والبقول واحلبوب ،واللحوم والدواجن،
والأغ ��ذي ��ة ال �ع��امل �ي��ة ،ف���ض� ً
لا ع��ن جناح
العالمات التجارية الكربى.
وي��و� �ش��ك ق���س�م��ا “البقول واحلبوب”
و”ال�سمن والزيوت” م�ن��ذ الآن على
ب�ي��ع ك��اف��ة امل�ن�ت�ج��ات امل��زم��ع ع��ر��ض�ه��ا يف
ال� ��دورة ال �ق��ادم��ة ،وذل ��ك ن �ظ��راً للطلب

غري امل�سبوق عليها ،يف حني ي�سجل ق�سم
اللحوم وال��دواج��ن طلباً قوياً رغ��م �أ ّنه
يتبقى �شهران على انطالق الفعالية.
ويف �سياق التعليق على هذه النقطة ،قال
فيليب �سينغ ،الرئي�س واملدير التنفيذي
الحت� ��اد ت���ص��دي��ر ال �ل �ح��وم يف الواليات
امل� �ت� �ح ��دة الأم ��ري� �ك� �ي ��ة :USMEF
مي � ّث��ل ج�ل�ف��ود مل�ن�ت�ج��ي ال�ل�ح��م الأحمر
الأمريكيني فعالية مرموقة وموثوقة
لت�سويق منتجاتهم يف منطقة اخلليج،
�إذ جن ��ح امل �ع��ر���ض يف ت �ع��زي��ز ح�ضوره
وت�أثريه على مر ال�سنني ليغدو �أحد �أبرز
الفعاليات التي يتطلع �إليها امل�صدرون
ال��راغ �ب��ون بتو�سيع ن�ط��اق �أع�م��ال�ه��م يف
�أ�سواق �أفريقيا و�آ�سيا و�أوروبا النا�شئة.
و�سي�شمل جلفود  2018ميزة جديدة
ه��ي منطقة االك�ت���ش��اف ال�ت��ي �ست�سمح
ل �ل �ج �ه��ات ال� �ع ��ار�� �ض ��ة ت� �ق ��دمي طلبات
لت�سليط ال�ضوء على �أح��دث منتجاتها
�ضمن ج�ن��اح ح���ص��ري ت�ف��اع�ل��ي ،وت�ضم
املنطقة �أي�ضاً ركناً خم�ص�صاً لل�شركات
ال �ت��ي مل ي�سبق ل�ه��ا �أن زاول� ��ت �أعما ًال
يف منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط وافريقيا
وترغب باال�ستفادة من جلفود كبوابة
لدخول ال�سوق الإقليمية .كما �ستكون
“منطقة اال�ستك�شاف” بقعة لت�سليط
ال�ضوء على الفائزين بـجوائز جلفود
لالبتكار التي تعود جمدداً هذه ال�سنة.
ع�لاوة على ما �سبق ،تت�ضمن الفعالية
م� �ي ��زة ج ��دي ��دة �أخ � � ��رى ه ��ي م�سابقة
ال���ش��رك��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة امل���ص�م� ّم��ة لتحفيز
االب �ت �ك��ار �ضمن جم��ال ��س�لا��س��ل �إم ��داد
الأط�ع�م��ة وامل���ش��روب��ات ،وال�ت��ي �ست�شهد
مناف�سة ب�ين املتخ�ص�صني �أو الطالب
ال �ط �م��وح�ي�ن � �ض �م��ن ق �ط ��اع الأغ ��ذي ��ة،
لتك ّرم الأف �ك��ار امل�ستدامة ذات الت�أثري

االجتماعي الإيجابي ،والتي من �ش�أنها
�إح� � ��داث ن �ق�ل�ات ن��وع �ي��ة يف منهجيات
م��زاول��ة الأع�م��ال �أو ال�تروي��ج ملمار�سات
�أكرث �صحة و�صداقة للبيئة.
وع ّلقت لوه مريماند على هذه النقطة
�رج ��ح ل�ـ�م���س��اب�ق��ة جلفود
ب ��ال� �ق ��ول :ن � ّ
لل�شركات النا�شئة �أن ت�صبح املن�صة الأبرز
لإط�ل�اق اجل�ي��ل ال�ت��ايل م��ن االبتكارات
�ضمن قطاع الأغ��ذي��ة الإقليمي ،حيث
تربط جميع رواد الأع�م��ال املتحم�سني
لإطالق تقنيات ت�صنيع غذائية جديدة
يف �شتى �أنحاء ال�شرق الأو�سط من جهة،
و�أك�بر مقتني ه��ذه التقنيات واملنتجات
يف املنطقة من جهة �أخرى.
من املتوقع �أن ت�ستقطب ال��دورة الـ23
من معر�ض جلفود ما يزيد عن 5,000
ج�ه��ة ع��ار��ض��ة ،و 120ج�ن��اح�اً وطنياً،
بالإ�ضافة �إىل دو ًال ت�شارك للمرة الأوىل
مثل �إ�ستونيا و�صربيا و�سلوفاكيا ،وذلك
�إىل ج��ان��ب ح�ضور امل�ئ��ات م��ن الر�ؤ�ساء
وال��وزراء وامل�س�ؤولني احلكوميني وقادة
امل ��ؤ� �س �� �س��ات امل�ع�ن�ي��ة ب��ال�ق�ط��اع م��ن دول
عديدة ،والباحثني جميعهم عن فر�ص
لإب� ��رام � �ش��راك��ات جم��زي��ة ،م��ع توقعات
بح�ضور ع�شرات �آالف الزوار.
و� �س��وف ي�ح��اف��ظ ج�ل�ف��ود  2018على
الفعاليات امل�صاحبة مب��ا يف ذل��ك عامل
ال �ط �ع��ام احل �ل��ال ،وه ��و �أك�ب��ر معر�ض
��س�ن��وي للمنتجات احل�ل�ال يف العامل؛
وم���س��اب�ق��ة ��ص��ال��ون ك��ول�ي�ن�ير ال�سنوية
م��ن تنظيم راب�ط��ة الطهاة الإماراتية،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أك�ب�ر مناف�سة للطهاة
يف ال �ع��امل ،ف���ض� ً
لا ع��ن ج��وائ��ز جلفود
لالبتكار ال�ت��ي ت�ك� ّرم التم ّيز واالبتكار
على م�ستوى قطاع امل�أكوالت وامل�شروبات
الإقليمي.

مت �إطالقها خالل العام  2017وحتديد
الأول��وي��ات وخطة العمل للعام .2018
وق ��ال م�ع��ايل ع�ب��دال�ع��زي��ز ال�غ��ري��ر رئي�س
احتاد م�صارف الإمارات ان العمل الد�ؤوب
ل �ل �ج��ان ال�ف�ن�ي��ة امل�ت�خ���ص���ص��ة � �س��اه��م من
خالل �إطالق مبادرات جديدة ومبتكرة يف

تعزيز القطاع امل�صريف و�إ�ضافة عام مثمر
ج��دي��د الحت��اد م�صارف الإم ��ارات م�ؤكدا
اال� �س �ت �ع��داد مل��واج �ه��ة ج�م�ي��ع التحديات
وان �ت �ه ��از ال �ف��ر���ص ل�ت�ح�ق�ي��ق اال�ستفادة
الق�صوى م��ن ال�ع��ام  .2018ومت خالل
االجتماع ا�ستعرا�ض املبادرات التي قامت

اللجان ب�صياغتها و�إطالقها خالل العام
� 2017أبرزها� :إطالق �أول من�صة لتبادل
املعلومات املتعلقة بالتهديدات ال�سيربانية
ل�ل�ب�ن��وك يف الإم� � ��ارات وم �ب ��ادرة “قواعد
�سلوك البيع” وو��ض��ع �إط��ار عمل موحد
ملعاجلة �شكاوى العمالء وتقييم �إطار عمل

مكافحة غ�سل الأموال واالمتثال للعقوبات
وتوحيد معايري النوافذ اال�سالمية ودعم
وتعزيز بيئة الإقرا�ض للم�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة يف ال��دول��ة .وت�شمل املوا�ضيع
التي اعتمدها ر�ؤ��س��اء اللجان باعتبارها
ع�ل��ى ق��ائ�م��ة الأول ��وي ��ات ال��رئ�ي���س�ي��ة لعام
 :2018ال��ذك��اء اال�صطناعي ،وتطبيق
مبد�أ “اعرف عميلك” يف تقنية “بلوك
ت�شني” و�إن �� �ش��اء ك�ت�ي��ب خ��ا���ص بتمويل
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة والتحديات
التنظيمية وم�ن���ص��ة مل���ش��ارك��ة معلومات
االح �ت �ي��ال امل ��ايل وم�ن���ص��ة ون �ظ��ام امل ��وارد
الب�شرية ومركز املدفوعات وتطوير �سوق
ال��ري �ب��و  Repoب�ي�ن ال �ب �ن��وك و�إن�شاء
تطبيق رقمي خا�ص بالتوعية امل�صرفية
و��ش�ب�ك��ة م��وح��دة ل�ت�ب��ادل ال�ب�ي��ان��ات بلوك
ت�شني وال���ض�م��ان��ات وال �ك �ف��االت املفتوحة
وعدم جترمي ال�شيكات املرجتعة وتطبيق
�ضريبة القيمة امل�ضافة واملعيار الدويل
للتقارير املالية .IFRS9

ر�ؤ�ساء جلان احتاد امل�صارف الـ  19يعتمدون الأولويات الرئي�سية لعام 2018

•• دبي-وام:

ع�ق��د احت ��اد م �� �ص��ارف الإم � � ��ارات م�ؤخرا
االج� �ت� �م ��اع ال �� �س �ن��وي ل ��ر�ؤ�� �س ��اء اللجان
الفنية الـ  19املنبثقة عنه وذلك ملناق�شة
وا�ستعرا�ض �سري املبادرات الرئي�سية التي
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خالل ور�شة عمل جمعت عدد ًا من الدوائر احلكومية املحلية

«ا�ستثمر يف ال�شارقة» ي�ؤكد �أهمية التكامل احلكومي يف تعزيز البيئة اال�ستثمارية بالإمارة
•• ال�شارقة-الفجر:

نظم مكتب ال�شارقة لال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر “ا�ستثمر يف ال�شارقة” ،التابع
لهيئة ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير
�شروق ،م�ؤخراً ،ور�شة عمل حتت عنوان“ا�ستقطاب اال�ستثمارات �إىل ال�شارقة”،
ع�ق��ده��ا يف م��رك��ز الأع �م��ال بالق�صباء،
وح�ضرها ممثلون عن خمتلف الدوائر
احل�ك��وم�ي��ة امل�ح�ل�ي��ة يف الإم � ��ارة ،بهدف
ال �ت �ب��اح��ث يف � �س �ب��ل ج� ��ذب امل ��زي ��د من
اال�ستثمارات الأجنبية ،وتر�سيخ مكانة
ال�شارقة ب�صفتها وجهة ا�ستثمارية �أوىل
على �صعيد املنطقة.
و� �ش �ه ��دت ال ��ور�� �ش ��ة م �� �ش��ارك��ة ممثلني
ع��ن ك��ل م��ن هيئة ال�شارقة لال�ستثمار
والتطوير �شروق وا�ستثمر يف ال�شارقة
وغرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة ،ودائرة
ال�ت�خ�ط�ي��ط وامل �� �س��اح��ة ،وه�ي�ئ��ة كهرباء
وم� �ي ��اه ال �� �ش��ارق��ة ،ودائ � � ��رة الت�سجيل
العقاري ،والإدارة العامة للدفاع املدين،
ودائ� ��رة ال �ع�لاق��ات احل�ك��وم�ي��ة ،و�شركة
ال �� �ش��ارق��ة لإدارة الأ�� �ص ��ول القاب�ضة،
ودائرة املوانئ البحرية واجلمارك.
وناق�ش امل�شاركون يف الور�شة� ،سبل تعزيز
التكامل وال�ت�ع��اون ب�ين جميع الدوائر
احلكومية املعنية بجذب اال�ستثمارات،
ب�ه��دف تطوير البيئة اال�ستثمارية يف

ال �� �ش��ارق��ة ،وت �ك��ام��ل �إج� � ��راءات ت�أ�سي�س
الأع � �م� ��ال وت��رخ �ي �� �ص �ه��ا ،وت ��ذل �ي ��ل �أي
حتديات �أمام امل�ستثمرين ،وم�ساعدتهم
ودعمهم على حتقيق النجاح انطالقاً
من ال�شارقة.
وقال �سعادة مروان بن جا�سم ال�سركال،
امل� ��دي� ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ه �ي �ئ��ة ال�شارقة
لال�ستثمار والتطوير ��ش��روق“ :ت�ضع
�إم� ��ارة ال���ش��ارق��ة ال�ت�ن�م�ي��ة االقت�صادية
� �ض �م��ن �أه� � ��م �أول� ��وي� ��ات � �ه� ��ا ،ك �م��ا تركز
ا�سرتاتيجيتها على تعزيز قدرات البيئة
اال� �س �ت �ث �م��اري��ة � �ض �م��ن م �ن �ظ��وم��ة دول ��ة
الإمارات العربية املتحدة ،وت�سعى دائماً
�إىل توفري متطلبات امل�ستثمر وك��ل ما
يتعلق ب�أعماله وم�شاريعه ،وتعد الإمارة
رائدة يف فتح �أب��واب اال�ستثمار الأجنبي
على م�ستوى املنطقة ،حيث كانت �أول
م ��ن رح ��ب ب��امل���س�ت�ث�م��ري��ن اخلليجيني
وال�ع��رب منذ �سبعينات ال�ق��رن املا�ضي،
ك�م��ا اح�ت���ض�ن��ت �أول م�ك�ت�ب�ين جتاريني
لأملانيا وبريطانيا يف الدولة منذ عقود
طويلة».
و�أ� �ض��اف“ :ا�ستطاعت �إم ��ارة ال�شارقة
ت��ر� �س �ي��خ م�ك��ان�ت �ه��ا اال� �س �ت �ث �م��اري��ة على
خارطة الأعمال الدولية ،وحتولت بفعل
البنى التحتية والت�شريعات احلديثة
واملناطق احلرة �إىل وجهة جذب رئي�سة
للم�شاريع ب��أن��واع�ه��ا ،ال�سيما يف قطاع

ال�صناعة ،الذي جنحت الإمارة بالتفوق
ف�ي��ه لت�صبح ع��ا��ص�م��ة �أوىل لل�صناعة
يف املنطقة ،لكننا بحاجة �إىل موا�صلة
ال �ت �ط��وي��ر وال� �ب� �ن ��اء ع �ل��ى الإجن� � � ��ازات
التي حققناها ملوا�صلة ال�ق��وة الدافعة
القت�صادنا ومنوه».
وتابع ال�سركال“ :تعمل كافة الدوائر
احلكومية يف ال�شارقة على مدى الأعوام
املا�ضية على تطوير خدماتها املتعلقة
باال�ستثمار وامل�ستثمرين ،ومتكنا بف�ضل
ت �ك��ام��ل ال �ع �م��ل احل �ك��وم��ي و�شراكاتنا
اال�سرتاتيجية من بناء عالقات وطيدة
م ��ع امل���س�ت�ث�م��ري��ن وال �� �ش��رك��ات ورج ��ال
الأعمال ،ونطمح جعل جتربة امل�ستثمر
�أك�ثر مت�ي��زاً ،بحيث تكون ال�شارقة مبا
توفره خيار نوعي اقت�صادياً وخدماتياً
ع �ن��دم��ا ي�ت�ع�ل��ق الأم � ��ر ب��اال� �س �ت �ث �م��ار يف
املنطقة».
م��ن جانبه� ،أك��د حممد جمعة امل�شرخ،
مدير مكتب ا�ستثمر يف ال�شارقة� ،أهمية
اجل�ه��ود ال�ت��ي تبذلها خمتلف الدوائر
احلكومية يف الإم ��ارة لدعم امل�ستثمر،
م�شيداً ب��الإج��راءات التي اتخذتها تلك
ال ��دوائ ��ر ع�ل��ى م ��دى الأع� � ��وام املا�ضية
لتب�سيط الإج��راءات وتطوير اخلدمات
اال� �س �ت �ث �م��اري��ة ،م ��ا �أدى ت �ط ��ور كبري
يف ط�ب�ي�ع��ة اخل ��دم ��ات امل �ق��دم��ة لرجال
الأعمال وامل�ستثمرين.

و�أ�� �ض ��اف“ :تهدف ه ��ذه ال��ور� �ش��ة �إىل
البحث يف كيفية ا�ستقطاب ا�ستثمارات
ج� ��دي� ��دة ،ون ��وع� �ي ��ة ،حت� �ت ��اج ال�شارقة
�إل�ي�ه��ا ،ال�سيما يف ال�ق�ط��اع�ين ال�صحي
والتعليمي ،والبد من تطوير يف �أ�ساليب
عملنا مب��ا ي��واك��ب التغيري احلا�صل يف
ت��وج�ه��ات امل�ستثمرين ع��امل�ي�اً ،ففي ظل
تناف�س كبري على ا�ستقطاب اال�ستثمارات
الأجنبية م��ن ك��ل دول ال�ع��امل� ،ستكون
الفائدة الكربى ل�صالح البيئات الأكرث
جاذبية لر�ؤو�س الأموال ،وكلي ثقة ب�أن
ال�شارقة متتلك جميع امل ��ؤه�لات التي
جتعلها ق ��ادرة على حتقيق الإجن ��از يف
هذا املجال».
وت��اب��ع امل �� �ش��رخ :ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن بروز
العديد من التحديات اال�ستثمارية على
نطاق عاملي �أو �إقليمي� ،إال �أنني �أرى �أن
ال�شارقة مبا متتلكه من مزايا ومقومات
ويف مقدمتها ال�سمعة العاملية واملزايا
التناف�سية لدولة الإمارات العربية ت�ؤكد
مكانتها اال�ستثمارية ال��رائ��دة ،ال�سيما
يف ظ��ل موقعها اال�سرتاتيجي وبنيتها
ال�ت�ح�ت�ي��ة امل �ت �ط��ورة وم��وان �ئ �ه��ا اجلوية
والبحرية ال�ع��دي��دة ،وه��ذا يتزامن مع
اجل�ه��ود امل�شرتكة امل�ب��ذول��ة على نطاق
تنظيم امل�ن�ت��دي��ات وم�ل�ت�ق�ي��ات الأعمال
وغ�ي�ره ��ا م ��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات الرتويجية
اال�ستثمارية ،التي تظهر الأث��ر الفاعل

للعمل اجلماعي بني دوائرنا املحلية.
وخ�لال الور�شة� ،أك��د امل�شاركون �أهمية
تفعيل ال�ت��وا��ص��ل وال��رب��ط ال�ف��اع��ل بني
ال��دوائ��ر املعنية ب��ال���ش��أن اال�ستثماري،
ودرا� �س��ة ج��دوى امل�شاريع اال�ستثمارية
احلالية وامل�ستقبلية يف الإم��ارة لتعزيز
اال�ستفادة منها ،واقرتاح ال�سبل الكفيلة
بت�سريع اال�ستجابة ملتطلبات امل�ستثمرين
وت��وف�ير امل�ع�ل��وم��ات ال�ل�ازم ��ة ،وتقدمي
خ��دم��ات ا��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ل �ه��م ،مب��ا يرتقي
مبناخ الأعمال يف الإمارة ويجذب املزيد
من ال�شركات الراغبة يف �إطالق �أعمالها
والتو�سع فيها من ال�شارقة.
و��ش��ددت ال��ور��ش��ة على ��ض��رورة ت�شجيع
اال�� �س� �ت� �ث� �م ��ار يف ق � �ط� ��اع� ��ات التعليم
وال���ص�ن��اع��ة وال �� �ص �ح��ة ،وت��وف�ي�ر حلول
��س��ري�ع��ة وع�م�ل�ي��ة لأي حت��دي��ات تواجه
امل�ستثمرين ،والتن�سيق ملنح املوافقات
و�إمت ��ام امل�ع��ام�لات ع�بر ن��اف��ذة موحدة،
ت�شكل حمطة واح��دة جلميع اخلدمات
احلكومية.
ويف خ �ت��ام ال ��ور� �ش ��ة ،ات �ف��ق امل�شاركون
على االلتقاء ب�صفة دوري��ة لبحث �آخر
امل�ستجدات ،ومناق�شة ما تو�صلت �إليه
ف ��رق ال �ع �م��ل ،والإب� �ق ��اء ع�ل��ى التن�سيق
امل�ستمر بينها ،لتعزيز مكت�سبات الإمارة
وموقعها كواحدة من �أف�ضل الوجهات
لال�ستثمار يف املنطقة.

مالية دبي تنال جائزة«�أف�ضل م�شروع متويل للعام»
•• دبي-وام:

نالت الدائرة املالية بحكومة دبي جائزة “�أف�ضل
م�شروع متويل للعام” �ضمن “جوائز ال�سندات
وال�ق��رو���ض وال���ص�ك��وك لل�شرق الأو�سط” نظري
�صفقة متويل �أويل بقيمة ثالثة مليارات دوالر
�أجن��زت �ه��ا دائ ��رة امل��ال�ي��ة يف وق��ت ��س��اب��ق م��ن العام
اجل ��اري ل�ل�إ��س�ه��ام يف زي ��ادة ال �ق��درة اال�ستيعابية
ملطارات دبي.
وت�سلم عبداهلل باليوحة مدير �إدارة الدين العام يف
الدائرة اجلائزة خالل حفل �أقيم قبل ب�ضعة �أيام
يف فندق ريتز-كارلتون جمريا بيت�ش بدبي.

و�أك��د عبدالرحمن �صالح �آل �صالح امل��دي��ر العام
ل ��دائ ��رة امل��ال �ي��ة ب �ح �ك��وم��ة دب ��ي �أه �م �ي��ة اجلهود
وامل �ب��ادرات املالية التي تبذلها وتنجزها الدائرة
يف �إم ��ارة دب��ي معتربا �أن ال�ف��وز بجائزة م�ؤ�س�سة
“امل�ؤمترات امل��ال�ي��ة العاملية” ي�شكل “اعرتافا
دول�ي��ا رف�ي��ع امل�ستوى ب��االب�ت�ك��ار والتميز يف تلك
الإجنازات.
وت �ك��رم ج��وائ��ز ال���س�ن��دات وال �ق��رو���ض وال�صكوك
لل�شرق الأو�سط” التي متنحها م�ؤ�س�سة “امل�ؤمترات
املالية العاملية” التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها
التميز يف جم��االت التمويل املتنوعة للم�شاريع
الكربى يف القطاعني احلكومي واخلا�ص .

«كهرباء دبي» تعزز التعاون اال�سرتاتيجي مع �شركة �سوي�سرية
•• دبي-وام:

بحث وف��د من �شركة “�إيه بي بي” ال�سوي�سرية
م��ع هيئة كهرباء وم�ي��اه دب��ي تعزيز التعاون بني
اجل��ان�ب�ين يف جم��ال ان �ت��اج وت��ول�ي��د ال�ط��اق��ة عرب
تقنيات الطاقة ال�شم�سية وح�ل��ول �إن�ت��اج الطاقة
وال �ت �ق �ن �ي��ات امل��رت �ب �ط��ة ب �ه��ا مب��ا ي �خ��دم امل�شاريع
امل�ستقبلية .ا�ستقبل ال��وف��د �سعادة �سعيد حممد
الطاير الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي للهيئة
بح�ضور املهند�س ح�سني لوتاه النائب التنفيذي
للرئي�س -ق�ط��اع نقل الكهرباء يف هيئة كهرباء
وم �ي��اه دب ��ي .وا��س�ت�ع��ر���ض ال�ط��اي��ر �أه ��م الربامج
وامل�شاريع واملبادرات التي تقوم بها الهيئة حتقيقاً
لر�ؤية القيادة الر�شيدة ..وتطرق اىل جهود الهيئة
يف �إن�شاء بنية حتتية خلدمات الكهرباء واملياه يف
دب��ي وف��ق �أعلى املعايري العاملية لتوليد الكهرباء

و�إنتاج املياه ونقلهما وتوزيعهما وفق �أعلى معايري
التوافرية واالعتمادية والكفاءة  .و�أكد على �أهمية
التعاون مع �شركة “�أي بي بي” الفتاً �إىل �أن هذا
االجتماع ي�أتي تعزيزاً للتعاون اال�سرتاتيجي بني
اجلانبني  .من ناحيته اطلع وف��د “�إيه بي بي”
..ال�ط��اي��ر على اخل��دم��ات ال�ت��ي تقدمها ال�شركة
يف الإم��ارات املتحدة مبدياً اهتمامه بامل�شاركة يف
م�شروعات الهيئة و احلر�ص على تبادل اخلربات
والتجارب� .ضم وفد ال�شركة الذي تر�أ�سه الدكتور
ت�شون يان غو رئي�س منطقة �آ�سيا وال�شرق الأو�سط
و�إفريقيا ومدير عام منطقة ال�صني ..م�صطفى
اجل��زي��ري مدير ع��ام ال�شركة يف منطقة ال�شرق
الأو�سط ودولة الإمارات وحممد املرزوقي النائب
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل��رئ�ي����س-ال���ش��رك��اء اال�سرتاتيجيني
ون�ع�م��ان �أجم ��د م��دي��ر ق���س��م امل�ب�ي�ع��ات يف �شبكات
الطاقة .

ً
مطار �أبوظبي الدويل يت�صدر قائمة �أ�سرع املطارات منوا يف الربط اجلوي على ال�صعيد العاملي على مدى العقد املا�ضي
•• �أبوظبي-الفجر:

ح�صل مطار �أبوظبي الدويل على ت�صنيف
املطار الأ�سرع منوا يف العامل خالل العقد
امل��ا� �ض��ي وف �ق �اً ل�ت�ق��ري��ر “الربط اجلوي
لقطاع املطارات  ”2017ال��ذي �أ�صدره
امل �ج �ل ����س ال � ��دويل ل �ل �م �ط��ارات الأ�سبوع
املا�ضي.
و�أو�� �ض ��ح ال �ت �ق��ري��ر ب � ��أن م �ط��ار �أبوظبي
الدويل يعترب الأ�سرع منواً على ال�صعيد
العاملي على مدى الع�شر �سنوات املا�ضية
ح �ي��ث � �س �ج��ل من� � ��واً يف ال ��رب ��ط اجل ��وي
بن�سبة  +1.479 %بني عامي 2007
و ،2017لتتجاوز ه��ذه الن�سبة معدل
منو املطارات الدولية الرئي�سية يف �أوروبا
و�أمريكا ال�شمالية.
كما ك�شف التقرير ب�أن املطارات اخلليجية
والآ�� �س� �ي ��وي ��ة ب ��ات ��ت ت� �غ�ّي�ررّ م ��ن النطاق
الديناميكي للمطارات العاملية الربط،
على الرغم من عدم ان�ضمامها �إىل قائمة
�أكرب ع�شرين مركز طريان بني املطارات

ال��دول�ي��ة .وق��د �سجلت قائمة �أ��س��رع 20
م��رك��زاً يف النمو يف ال��رب��ط اجل��وي عاملياً
ثالثة مطارات خليجية ،لتت�صدر �أبوظبي
امل��رك��ز الأول .وق��ال ال�سيد عبد املجيد
اخل � ��وري ال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي بالإنابة
مل �ط��ارات �أب��وظ�ب��ي :ي��أت��ي تقرير املجل�س
ال ��دويل ل�ل�م�ط��ارات يف وق��ت ي�ت��زام��ن مع
ا�ستعدادنا للم�ضي نحو خ�ط��وة جديدة
يف عملية تو�سعة مطار �أبوظبي الدويل،
مما يدعم ثقتنا ب�أن مبنى املطار اجلديد
�سيعزز من مكانة �أبوظبي كمركز عاملي
للنقل اجلوي .و�أ�شار �إىل ان ا�سرتاتيجية
م�ط��ارات �أب��وظ�ب��ي منذ ت�أ�سي�سها يف عام
 2006ت��رك��ز ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ومن��و �شبكة
ال ��رب ��ط اجل � ��وي ب��ال �� �ش �ك��ل ال � ��ذي يخدم
املطار والناقل الوطني واملنطقة ،وذلك
م ��ن خ �ل�ال ت��وف�ي�ر ب �ن �ي��ة حت �ت �ي��ة عاملية
ذات ك� �ف ��اءة ع��ال �ي��ة وق� � ��ادرة ع �ل��ى تلبية
االح�ت�ي��اج��ات املحلية وال��دول�ي��ة ل�شركات
ال �ط�يران وامل���س��اف��ري��ن .و�أ� �ض��اف قائ ً
ال:
ا�ستقبل مطار �أبوظبي خالل عام 2007

 3,237,011م�سافر عابر وترانزيت،
وه��و ال �ع��دد ال ��ذي �شهد زي ��ادة ملحوظة
خ �ل��ال الأع� � � � ��وام امل��ا� �ض �ي��ة ل �ي �� �ص��ل �إىل
 15,853,770يف عام  .2016وت�أتي
هذه الزيادة بف�ضل منو الناقل الوطني،
االحتاد للطريان و �شبكة الربط الوا�سعة
لديها .كما يلعب موقع مدينة �أبوظبي
اجل � �غ ��رايف ،واق �ت �� �ص��اده��ا احل �ي ��وي دوراً
حم��وري�اً يف ا�ستقطاب �شركات الطريان
وامل�سافرين للعبور من بوابتها اجلوية.
ومن هذا املنطلق ،تعمل مطارات �أبوظبي
عن كثب وب�شكل م�ستمر مع كافة �شركائها
اال�سرتاتيجيني ل�ضمان دعم احتياجاتهم،
وخططهم وا�سرتاتيجياتهم م��ن خالل
توفري بنى حتتية ومرافق خدمية ترتقي
بخدماتهم �إىل �أفق جديدة.
يعد معيار الربط اجلوي ملراكز الطريان
ه��و م�ق�ي��ا���س ل �ع��دد ال ��رح�ل�ات الرابطة،
امل �ب��ا� �ش��رة وال� �غ�ي�ر م �ب��ا� �ش��رة ،ال �ت��ي يتم
ت�سيريها ع�بر امل�ط��ار ،م��ع الأخ��ذ بالعني
الوقت الأق�صر والأط ��ول ال�لازم للربط

ب�ين ال��رح�لات وج ��ودة ه��ذا ال��رب��ط فيما
ي�خ����ص �أوق � ��ات ال��رب��ط وم �� �س��ار الرحلة،
وذل ��ك ح�سب م��ا ُذك ��ر يف ت�ق��ري��ر املجل�س
الدويل للمطارات.
ومن اجلدير بالذكر ب��أن مطار �أبوظبي
ال ��دويل يعترب �أول امل �ط��ارات يف املنطقة
ال� �ت ��ي ان �� �ض �م��ت �إىل امل �ج �ل ����س ال � ��دويل

ل �ل �م �ط��ارات ،وه� ��ي ال��راب �ط��ة التجارية
للمطارات العاملية ،كما حاز مطار �أبوظبي
ال ��دويل على ج��ائ��زت��ي “�أف�ضل م�ط��ار يف
ال�شرق الأو�سط” و”�أف�ضل مطار تطوراً
يف ال �� �ش��رق الأو�سط” يف ع ��ام ،2016
وذل��ك تزامناً مع ال��ذك��رى العا�شرة على
ع�ضوية مطارات �أبوظبي يف املجل�س.

وزير التغري املناخي والبيئة يزور
«كريبتو البز» يف مدينة م�صدر ب�أبوظبي

•• �أبوظبي-وام:

زار معايل الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة
ام�س مقر كريبتو البز  -حا�ضنة الأفكار وامل�شاريع الرائدة  -يف مدينة
م�صدر ب�أبوظبي.
و�أب��دى معاليه �إعجابه بهذه احلا�ضنة املميزة التي افتتحت مقرها يف
مدينة م�صدر ب�أبوظبي نهاية �شهر �أكتوبر املا�ضي وتهدف لإن�شاء بيئة
عمل متكاملة على م�ساحة  2600مرت مربع وت�شكل حا�ضنة وم�ساحة
للعمل امل�شرتك والتفاعلي كما تتمتع بكل املقومات لإحداث تغيري جذري
يف مفهوم ريادة الأعمال وجذب �أ�صحاب الأفكار املبدعة واخلالقة.
من جانبه ق��ال الدكتور �صالح الها�شمي الع�ضو املنتدب يف كريبتو البز
�إن كريبتو الب��ز ت�شكل نظاما متكامال لتعزيز �صناعة الأع�م��ال النا�شئة
واكت�شاف �أف�ضل الأفكار و�أكرثها ابتكارا يف املنطقة والعامل.
ي�شار �إىل �أن “كريبتو البز” �أعلنت �أنها �ستكون ال��راع��ي اال�سرتاتيجي
ملبادرة كليك�س �ضمن فعاليات �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة والتي تهدف
لدعم مبادرات ال�شباب وامل�شاريع النا�شئة يف جمال الطاقة امل�ستدامة.

«الأحوا�ض اجلافة» تفوز بعقد بناء نظام
برج التحكم النمطي ل�شركة عاملية

•• دبي-وام:

وقعت الأحوا�ض اجلافة العاملية -املز ّود العاملي الرائد للخدمات البحرية
واملالحية لقطاعات النفط والغاز والطاقة املتجددة -عقداً مع �شركة “�إ�س
بي �إم �أوف�شور” لبناء نظام برج التحكم النمطي العائم للتخزين والإنتاج
والتفريغ “يوهان كا�ستربغ».
وم��ن املقرر �أن تر�سو وح��دة يوهان كا�ستربغ العائمة للتخزين والإنتاج
والتفريغ ب�شكلٍ دائ��م م��ن ق� َب��ل ن�ظ��ام ب��رج التحكم النمطي ال��داخ�ل��ي يف
حقل “يوهان كا�ستربغ” قبالة ال�ساحل ال�نروي�ج��ي .و�سي�سمح النظام
لل�سفينة بالدوران حول مر�ساة ال�سفينة يف حني يتم نقل ال�سوائل والطاقة
واالت���ص��االت والإ� �ش��ارات بني ال�سفينة وامل�ع��دات حتت �سطح البحر يف �آنٍ
واحد.
وت�ضمن االت�ف��اق �أن تكون الأح��وا���ض اجل��اف��ة العاملية ه��ي امل�س�ؤولة عن
تفا�صيل الت�صميم امل�صنوع من ال�صلب الإ�ضايف و�أعمال الأنابيب والتدفئة
والتهوية وتكييف الهواء والكهربائيات والأجهزة والطالء وت�صنيع ال�صلب
مبا يف ذلك ال�صلب عايل اجلودة غري القابل لل�صد�أ ونظام احلماية من
احلرائق وبناء بُرجي الأدوات واملعدات الداخلية وتثبيتهما و�آالت ومعدات
القطع واحلفر ووزنها وحتميلها على �سفينة النقل.
وقال حم َّمد ريزال املدير التنفيذي للعمليات يف الأحوا�ض اجلافة العاملية
�أن الأح��وا���ض اجلافة العاملية لديها �سجل حافل يف �إجن��از �أب��راج التحكم
النمطية بعد �أن ق��ام��ت ببناء �أك�ب�ر ب��رج حتكم منطي يف ال�ع��امل والذي
يجعل من مُن�ش�أتنا يف خانة عاملية تتمتع بخربة يف تقدمي امل�شاريع الكبرية
واملعقدة ..الفتا �أن هذا هو الربج الثالث الذي منحتنا �إياه �شركة �إ�س بي
�إم �أوف�شور.

الدار العقارية ت�ستحوذ على الربج الدويل
يف �أبوظبي بقيمة  658مليون درهم

•• �أبوظبي-وام:

�أع�ل�ن��ت ��ش��رك��ة ال ��دار العقارية
ام �� ��س ع ��ن ا� �س �ت �ك �م��ال �صفقة
اال�ستحواذ على الربج الدويل،
�أح��د الأب� ��راج املكتبية املتميزة
يف م �ن �ط �ق��ة ك ��اب� �ي� �ت ��ال جيت
يف �أب� ��وظ � �ب� ��ي ،ب �ق �ي �م��ة 658
م�ل�ي��ون دره ��م .وت�ع�ت�بر �صفقة
اال�ستحواذ على ال�برج الدويل
�إ� �ض��اف��ة م�ه�م��ة مل�ح�ف�ظ��ة �إدارة
الأ�صول يف �شركة الدار ،والتي
ت���ض��م جم�م��وع��ة م�ت�ن��وع��ة من
العقارات عالية اجل��ودة ت�شمل
امل�شاريع ال�سكنية ،والتجزئة،
وامل�ساحات املكتبية ،وال�ضيافة.
يذكر �أن منطقة كابيتال جيت
�أبوظبي متثل وجهة �أعمال متميزة حيث ت�ضم جمموعة من م�ؤ�س�سات
و�شركات القطاعني العام واخلا�ص ،ف�ضال عن العديد من الفنادق ومراكز
ال�ضيافة ومركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض.
و قال طالل الذيابي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة الدار العقارية �إن �صفقة
اال�ستحواذ على مبنى الربج الدويل ت�ؤكد الثقة يف متانة العقارات التجارية
والقطاع العقاري يف �أبوظبي ،ب�شكل عام.

«كاب�سات  »2018ينطلق يناير املقبل يف دبي

•• دبي -وام:

ي�ست�ضيف مركز دب��ي التجاري العاملي خ�لال الفرتة من  14حتى 16
يناير املقبل معر�ض كاب�سات املتخ�ص�ص يف قطاعات البث والإنتاج وتقدمي
املحتوى والأع�ل�ام الإل �ك�تروين والأق �م��ار ال�صناعية �إذ يجمع امل�شرتين
والباعة واخلرباء يف �أنحاء املنطقة .وت�ؤكد االبحاث يف جمال خلق املحتوى
للبث التلفزيوين تنامي احلاجة ملحتوى عربي ذي ج��ودة عالية بن�سبة
قاربت  40باملائة بني العامني  2011و 2016يف الوقت الذي ت�ضاءلت
فيه ن�سب الدراما الغربية مبعدل  55باملائة لتفتح الفر�ص �أمام �شركات
الإنتاج الإقليمية لفر�ض هيمنتها على حمتوى البث و�ضمان ح�صتها يف
ال�سوق .وقالت خلود �أبو حم�ص الرئي�س التنفيذي ل�شرطة “�أراب فورمات
الب” �أن التطور امل�ستمر لتوجهات امل�شاهدين يف املنطقة ي�سهم يف تغيريات
درامية يف املحتوى املحلي املعرو�ض عرب ال�شا�شات املنزلية ..معتربة �أن
�أ�سواق ال�شرق الأو�سط توفر فر�صا فريدة ويف الوقت نف�سه حتديات كبرية
لإنتاج حمتوى مالئم ملختلف الأ�سواق.
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حماكم دبي االبتدائية
العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/6058عمايل جزئي

اىل املحكوم عليه -1/ال�شني لالعمال الفنية � ��ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي/احمد جمدي �شفيق �سيد احمد هيبه نعلنكم بان املحكمة حكمت
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/10/31يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/احمد
جم��دي �شفيق �سيد احمد هيبه ب��ال��زام امل��دع��ى عليها ب ��أن ت ��ؤدي للمدعي مبلغ
( )16000درهم وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �صاحب
عمل اخر عند تنفيذ احلكم وباملنا�سب من الر�سوم وامل�صروفات ورف�ضت عدا ذلك
من طلبات  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
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العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
�إعادة اعالن بالن�شر

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
�إعادة اعالن بالن�شر

يف الدعوى  2017/10452عمايل جزئي

اىل املدعي عليه -1 /اليت ل�صناعة االث��اث ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /ديف نات هوب الل قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 9395درهم) وتذكرة عودة مببلغ ( )1000درهم
وال��ر��س��وم وامل�صاريف رق��م ال�شكوىMB178090222AE/2017:
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االث�ن�ين امل��واف��ق  2017/12/25ال�ساعة  15.00م�ساء
بالقاعة ch1.A.2:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام
على الأقل ,ويف حالة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم
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يف الدعوى  2017/12423عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /برمييوم ام ام كيه للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي /با�سل عثمان ميرب قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 120000درهم) وتذكرة عودة بقيمة(6000
درهم) والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوىMB179095961AE/2017:
وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/1/16ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة
 ch1.A.2لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

يف الدعوى  2017/10855عمايل جزئي

اىل املدعي عليه -1 /ديزاين للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /حممد �شكيل قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( 9372دره ��م) وت��ذك��رة ع ��ودة مببلغ ()2000
دره ��م وال��ر� �س��وم وامل �� �ص��اري��ف رق ��م ال�شكوىMB178171841AE:
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق  2017/12/27ال�ساعة  15.00م�ساء
بالقاعة ch1.A.1:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام
على الأقل ,ويف حالة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة �إعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
�إعادة اعالن بالن�شر

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
�إعادة اعالن بالن�شر

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى  2017/6059عمايل جزئي

يف الدعوى  2017/6439عمايل جزئي
اىل املدعي عليه �-1 /ستار اوت دور للدعاية واالعالن �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي �/شاما بروين حممد مرت�ضى خان قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 32077درهم) وتذكرة عودة مببلغ ()1500
درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوىMB174042403AE/2017:
وح� ��ددت ل�ه��ا جل�سة ي ��وم اخل�م�ي����س امل��واف��ق  2017/12/28ال���س��اع��ة � 08.30ص
بالقاعة ch1.A.2:ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على
الأقل ,ويف حالة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

يف الدعوى  2017/9266عمايل جزئي

اىل املدعي عليه -1 /ا���س ان��د ا���س بروكرج هاو�س جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي /فرونيكا بهاتي كل اويز بهاتي قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( 38800دره��م) وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ( 2000درهم)
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة رق��م ال�شكوىmb174701419ae:
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2018/1/11ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة
 ch1.A.5لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

اىل املدعي عليه -1 /مطعم ومقهى يا�س جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي
/علي حممد ذوالفقار يون�سي قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 99448درهم) وتذكرة عودة مببلغ ( )500درهم
والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB173017559AE:وحددت لها
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2018/1/4ال�ساعة � 08.30ص بالقاعةch1.A.1:
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ,ويف حالة
تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

يف الدعوى  2017/12508عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه -1 /ال���س�م��راء ان�ترن��ا��ش�ي��ون��ال ل�صيانة امل �ب��اين جم�ه��ول حمل
االق ��ام ��ة مب ��ا ان امل ��دع ��ي /حم �م��د ج �م��ال ال ��دي ��ن ع �ب��داحل �م �ي��د عبدالرحمن
ق��د �أق� ��ام ع�ل�ي��ك ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة مب�ستحقات ع�م��ال�ي��ة وقدرها
( 61500دره ��م) وت��ذك��رة ع��ودة مب �ب �ل��غ( 2000دره ��م) وال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف رقم
ال�شكوى MB990161467AE:وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق
 2017/12/28ال�ساعة � 08.30ص مبكتب القا�ضي لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة �إعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة �إعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة �إعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة �إعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى  2017/11317عمايل جزئي

يف الدعوى  2017/11472عمايل جزئي

يف الدعوى  2017/10295عمايل جزئي

يف الدعوى  2017/11780عمايل جزئي

اىل املدعي عليه -1 /الدرب املعمور لالعمال الفنية ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /حممد �سعيد عبدالقوي احمد عبده قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 18760دره��م) وتذكرة عودة مببلغ(2000
درهم) والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB178133350AE:وحددت
لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2018/1/8ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة ch1.A.5
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

اىل املدعي عليه �-1 /شركة الفايه لتنظيف املباين جمهول حمل االق��ام��ة مبا
ان املدعي /عامل ح�سني ميا اخالق قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( 14800دره��م) وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ( 1000درهم)
والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB177502076AE/2017:وحددت
لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2018/1/10ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة ch1.A.1
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

اىل املدعي عليه -1 /ادوان�س مالتي تيك للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /رام دوالري م��ايل ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 10211دره��م) وتذكرة عودة مببلغ(2000
درهم) والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى mb177703412ae:وحددت لها
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2018/1/3ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة  ch1.A.1لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

اىل املدعي عليه -1 /حممد علي ح�سن للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم�م��ود عبا�س حممد عبا�س ق��د �أق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 14660دره��م) وتذكرة عودة
مببلغ(2000درهم)والر�سوموامل�صاريفرقمال�شكوىMB173567360AE:
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د امل��واف��ق  2018/1/14ال�ساعة ��� 08.30ص بالقاعة
 ch1.A.1لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
�إعادة اعالن بالن�شر

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى رقم  2017/4956تنفيذ عمايل

يف الدعوى  2017/10701عمايل جزئي

اىل املنفذ �ضده -1/واحة حمي�صنة للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حافظ وقا�ص احمد لياقت علي قد
�أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )3297درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة
اىل مبلغ ( )577دره��م ر��س��وم خلزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة
�ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املدعي عليه �-1 /آت ذا توب للديكورات ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي �/شعبان فايز مهنى حممد قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( 9283دره ��م) وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ
( )2000درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوىMB178221810AE:
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االث�ن�ين امل��واف��ق  2017/12/25ال�ساعة  15.00م�ساء
بالقاعة ch1.A.1:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام
على الأقل ,ويف حالة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

يف الدعوى  2017/12765عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي ع�ل�ي��ه -1 /ال�ق�ب���ض��ة ال�ع��امل�ي��ة مل �ق��اوالت ال�ب�ن��اء ذ.م.م جم �ه��ول حمل
االق ��ام ��ة مب ��ا ان امل ��دع ��ي /ل �ي��اق��ت ع �ل��ي � �ش�ير وه� ��اب ق ��د �أق � ��ام ع�ل�ي��ك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 200000درهم) وتذكرة عودة
مب�ب�ل��غ( 3000دره ��م) وال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف وات �ع��اب امل�ح��ام��اة وال�ف��ائ��دة  %12من
تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة
رقم ال�شكوى MB167155728AE:وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق
 2018/1/14ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة  ch1.A.2لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة �إعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/9455عمايل جزئي

اىل املدعي عليه -1 /م�شاعل غالريي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /حممد
ح�سني عبدالعزيز حممد قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات
عمالية وق��دره��ا ( 356.083دره��م) وت��ذك��رة ع��ودة ب�ق�ي�م��ة( 2000دره��م) او عينا
والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB177006305AE/2017:وحددت
لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2018/1/10ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة ch1.A.2
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعالن حم�ضر حجز بالن�شر

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم  2017/3907تنفيذ جتاري

يف الدعوى رقم  2016/120تنفيذ عمايل

اىل املنفذ � �ض��ده -1/كو�شي للنقل ال�ع��ام �� ��ش.ذ.م.م � -2شيخ حممد �شريف
دركا�س كونهي احمد  -3حليمة �سعدية حممد �شريف جمهول حمل االقامة
مبا ان طالب التنفيذ/بنك برودا وميثله�:سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )16333637.31درهم بالت�ضامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

مو�ضوع الق�ضية:تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رق��م 2015/348:عمايل كلي  ,ب�سداد املبلغ
املننفذ به وقدره ( )21500درهم ل�صالح العامل باال�ضافة اىل مبلغ وقدره ( )450درهم ر�سوم
تنفيذ احلكم ومبلغ ( )1844درهم ر�سوم الدعوى االبتدائية ل�صالح املحكمة.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:م�صطفى جماهد
املطلوب اعالنه:املنفذ �ضده� -1:شاريوت فنت�شرز  -م�ؤ�س�سة فرديه جمهول حمل االقامة
مو�ضوع االعالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وه��ي عبارة عن دراج��ات كهربائية  +عجالت +
اك�س�سوارات الدراجات والكائنة يف مقر املنفذ �ضدها (�شاريوت فنت�شرز) وفاءا للمبلغ املطالب به
وقدره ( )21.500درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

يف الدعوى رقم  2017/4925تنفيذ عمايل

يف الدعوى رقم  2017/4836تنفيذ عمايل

اىل امل�ن�ف��ذ � �ض��ده -1/ال�ت��وك��ل ل�ت�ج��ارة ال�ع��ام��ة � � ��ش.ذ.م.م جم�ه��ول حمل
االق��ام��ة مبا ان طالب التنفيذ/ح�سام الدين علي كبور عي�سى قد �أقام
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )7917درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل
مبلغ ( )816دره��م ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املنفذ � �ض��ده� -1/شم�س ال�صفا مل �ق��اوالت ال�ب�ن��اء �� ��ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد يا�سني حممد را�شد قد �أقام
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )7535درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل
مبلغ ( )782دره��م ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21

يف الدعوى رقم  2017/3828تنفيذ جتاري

يف الدعوى رقم  2017/3740تنفيذ جتاري

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/794تنفيذ مدين

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3695تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده -1/ال�صرح للمقاوالت �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان طالب التنفيذ�/شركة خان�صاحب �سايك�س املحدودة وميثله:يو�سف
حممد ح�سن حممد البحر قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )311770درهم اىل طالب
التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املنفذ � �ض��ده -1/اك����س ت��ي �سي الدارة املن�ش�آت �� ��ش.ذ.م.م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/اي ت��ي ب��ي منطقة ح��رة ذ.م.م
وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد البحر ق��د �أق��ام عليك الدعوى
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ()68809
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املنفذ �ضده -1/منى عبداهلل عي�سى العي�سى جمهول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ا�شجان حممد عبداهلل حممد قد
�أق��ام عليكم ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام�ك��م بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )162239درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة
املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر
هذا االعالن.

اىل املنفذ � �ض��ده -1/النجم الذهبي العاملية للمواد الغذائية ذ.م.م
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/املدينة للتغليف �ش.ذ.م.م
ومي�ث�ل��ه:ع�ل��ي ا��س�م��اع�ي��ل اب��راه �ي��م اجل��رم��ن ق��د �أق ��ام عليك الدعوى
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ()34070
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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حماكم دبي االبتدائية

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2619مدين جزئي
اىل املدعي عليه -1 /فيت�شتو اوبو�سان فا�سقويز جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
�سيد حممد رفاقت �شاه �سردار ح�سني �شاه قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )13000درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال
كفالة .وح��ددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2017/12/24ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة
 Ch2.D.17لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة
تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اىل املدعي عليه -1/احمد الطاهر حممد الطيب  -2احمد الطاهر لنقل املواد بال�شاحنات
الثقيله واخلفيفه ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/فاطمة حممد خلفان
�سلطان امل �ه�يري ق��د اق ��ام ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع�ل�اه وع�ل�ي��ه نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت
ب�ت��اري��خ 2017/12/18:احلكم التمهيدي التايل:وقبل الف�صل يف الدفوع واملو�ضوع بندب
اخلبري احل�سابي �صاحب الدور باجلدول ما مل يتفق االطراف على ت�سميته خالل ا�سبوع
تكون مهمته مطالعة اوراق الدعوى وم�ستنداتها وماع�سى ان يقدمه اليه اخل�صوم وكلفت
املدعية ب��اي��داع مبلغ ( )10.000دره��م خزينة املحكمة على ذم��ة ام��ان��ة اخل�ب�رة وحددت
ج�ل���س��ة 2017/12/27:يف ح��ال ع��دم ال�سداد االمانة وج�ل���س��ة 2018/1/24:يف ح��ال �سدادها
وحتى يقدم اخلبري نقريره وابقت الف�صل يف امل�صاريف ,وح��ددت لها املحكمة جل�سة يوم
االربعاء املوافق 2017/12/27:ال�ساعة� 09:30:صباحا يف القاعة.ch1.C.15:
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/578عقاري كلي
اىل املدعي عليه/ايه ام دي بروبرتيز ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
�شركة االحتاد العقارية �ش.م.ع قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
امل��دع��ي عليها مببلغ وق ��دره ( )4.030.130دره��م وال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف واتعاب
املحاماة ومبلغ الغرامات وق��دره ( )229.969.29دره��م وماي�ستجد .وح��ددت لها
جل�سة يوم االحد املوافق  2018/1/7ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة  Ch1.B.8لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2650مدين جزئي

اىل املدعي عليه -1 /اك�سنتيال ميدي�ست لال�ستثمار �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي/ريان مانيقوي�س جونزالي�س قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )134203.60درهم والر�سوم وامل�صاريف
والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل
ب�لا كفالة .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د امل��واف��ق  2018/1/7ال�ساعة � 8.30ص
بالقاعة  Ch1.B.10لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على
الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

اىل امل��دع��ي عليه -1 /ط��اه��ر يو�سف حممد حم�م��ود جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعي/م�صرف الهالل (�شركة م�ساهمة عامة) وميثله:نا�صر مال اهلل حممد غامن
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي مببلغ وقدره ()35.854.99
دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق
 2018/1/10ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.14لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اىل امل��دع��ي عليه -1 /خ�ل�ي��ل اح�م��د حممد �سليم جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعي/حممد كا�شف معني حممد حفيظ قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره ( )157000دره��م والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بال كفالة .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االثنني املوافق 2017/12/25
ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch2.D.17لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/3815جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/ا�س بي اف ريالتي للو�ساطة العقارية � ��ش.ذ.م.م  -2مازن
رف�ع��ت عجمي جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ب�ط��ي ع�ب��داهلل دروي�ش
الفال�سي وميثله:عبيد خليفة بطي ب��ن دروي ����ش الفال�سي ق��د �أق ��ام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه باحلكم ال�صادر يف الدعوى
رق��م 2016/2039:جتاري جزئي والر�سوم وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة يوم
اخلمي�س املوافق  2018/1/4ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.14لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/204احوال نف�س غري م�سلمني

اىل امل��دع��ي عليه  -1 /غ�سان اخل ��وري جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعي /هيثري اين توتني قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى
طالق لل�ضرر وتوفري م�سكن و�سداد فواتري الكهرباء واملياه واالنرتنت.
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2017/12/28ال�ساعة � 9.30ص
بالقاعة رقم ( )3يف مبنى االح��وال ال�شخ�صية يف منطقة القرهود لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/2542مدين جزئي

اىل املدعي عليه/زهري ح�سني منظور ح�سني جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي/ترى بنفي�ست ف��ود انرتنا�شيونال � ��ش.ذ.م.م قد �أق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها مطالبة ب���س��داد مبلغ ( )10000دره��م ب��اال��ض��اف��ة اىل الفوائد
القانونية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى �سداد املبلغ .وح��ددت لها جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2017/12/26ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch2.D.17لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/3686جتاري جزئي

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2514مدين جزئي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/418مدين كلي

اخلميس  21ديسمبر  2017م  -العـدد 12204

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2536مدين جزئي
اىل املدعي عليه -1 /فيكا�س كوتان تارميل كري�شنان كانا ماداتيل جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي/نيوتن للكمبيوتر �ش.ذ.م.م قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املدعي عليه لاللتزام باالتفاقية املوقعة بينه وبني املدعية و�سداد جميع املبالغ
املرت�صدة عليه واح�ضار ال�شهود لل�شهادة امام عدالة املحكمة ب�صحة ما ذكره املدعي
والزامها بالر�سوم وامل�صاريف .وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/26
ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch2.D.17ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1308جتا ري جزئي
اىل املدعي عليه -1/عبداهلل �سبيل عبدالكرمي علي جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان
امل��دع��ي/ك��ومل ج��ون اجنلي وميثله:حممد را�شد حممد جرب ال�سويدي نعلنكم بان
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/10/9يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اعاله
ل�صالح/كومل جون اجنلي بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي اىل املدعي مبلغ ()290000
دره��م وف��ائ��دة  %9م��ن ت� ��اري� ��خ 2016/12/7:وح�ت��ى ال���س��داد ال�ت��ام وال��زم�ت��ه بالر�سوم
وامل�صاريف ومبلغ خم�سمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماة  .حكما مبثابة احل�ضوري
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر
با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/550عقاري كلي
اىل املدعي عليه -1 /اوليج زاجانيوف  -2بريان�شي بارفي�ش كومار بارجا  -3بارفي�ش
كومار جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي�/شركة ماج بروبرتيز ليمتد وميثله:احمد
مهدي فهد بادي العتيبي قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ االتفاقية
املوقعة بتاريخ 2009/3/30:واملطالبة ب�سداد مبلغ وقدره ( )17.207.607درهم والفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2017/12/28ال�ساعة
��� 11.00ص بالقاعة  Ch1.B.8ل��ذا ف��أن��ت مكلف باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام
على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/3610جتاري جزئي
اىل املدعي عليه -1 /درامل فيالنيوفا �سارمينتو جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
بنك ام القيوين الوطني ���ش.م.ع قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
املدعي مببلغ وقدره ( )33.457.28درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
� %2.49شهريا من ت��اري��خ 2011/12/20:وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ
املعجل بال كفالة .وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2018/1/4ال�ساعة 8.30
�ص بالقاعة  Ch1.C.14لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على
الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/2923جتاري جزئي

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/2996جتاري جزئي

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/2436جتا ري جزئي

اىل املحكوم عليه -1/رونيل تنجيبنجاب التريا جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/11/5يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/بنك ام
القيوين الوطني ���ش.م.ع بالزام املدعي عليه بان ي ��ؤدي اىل البنك املدعي مبلغ مقداره
( )10684.40دره��م م�ضافا اليه ف��ائ��دة ب�سيطة ب��واق��ع � %9سنويامن تاريخ2009/4/6:
وح �ت��ى 2017/8/21:ثم فائدة ب�سيطة على االج�م��ايل بواقع  %9من تاريخ2017/8/21:
وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اىل امل�ح�ك��وم ع �ل �ي��ه -1/حم�م��د حبي�ش ��ش�ي��خ ع�ب��داحل�م�ي��د ��ش�ي��خ جم �ه��ول حم��ل االقامة
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/11/12يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح/بنك ام القيوين الوطني ���ش.م.ع بالزام املدعي عليه بان ي��ؤدي اىل البنك
املدعي مبلغ مقداره ( )8270.54دره��م م�ضافا اليه فائدة ب�سيطة بواقع � %9سنويا من
ت��اري��خ 2009/1/14:وح �ت��ى 2017/8/26:ثم فائدة ب�سيطة على االج�م��ايل بواقع  %9من
ت��اري��خ 2017/8/26:وحتى مت��ام ال�سداد والزمته بالر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اىل املدعي عليه -1/جيه بي ام ا�سو�سييت�س للتجارة العامة �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي�/شركة ابوظبي للزيوت النباتية ذ.م.م وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�سف
ال�صباغ نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/12/14يف الدعوى
امل��ذك��ورة اع�لاه ل�صالح�/شركة ابوظبي للزيوت النباتية ذ.م.م ب��ال��زام املدعي عليها بان
ت�سدد اىل املدعية مبلغ ( )47914درهما وفائدة  %9من تاريخ 2017/7/16:وحتى ال�سداد
التام والزمتها بر�سوم وم�صروفات الدعوى ومبلغ وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة
ورف�ضت ما زاد على ذلك من طلبات  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعالن �أمر �أداء بالن�شر

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعالن ب�صحيفة ا�شكال بالن�شر

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
اعالن ب�صحيفة ا�شكال بالن�شر

اىل املدعي عليه  -1 /عبدالرحمن علي عبدالرحمن عبداهلل جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي/فينكانا �سيفا رام بوتا .
ط �ل��ب ا� �س �ت �� �ص��دار �أم � ��ر �أداء ف �ق��د ق � ��ررت حم �ك �م��ة دب� ��ي االبتدائية
ب �ت��اري��خ� 2017/11/20:إل��زام املدعي عليه ب�سداد مبلغ ( )91000درهم
للمدعي والر�سوم وامل�صاريف .
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن.

يف الدعوى  2017/202ا�شكاالت عقارية
مو�ضوع الق�ضية �إ�شكال يف التنفيذ رقم 234/2017:عقاري
لوقف االجراءات التنفيذية
طالب الإعالن:م�ست�شكل:ايه ان بي اي للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
املطلوب اعالنه:امل�ست�شكل �ضده 1:يو�سف عبداهلل �سامل الفار�سي  -ب�صفته ال�شخ�صية
وب�صفته مالك م�ؤ�س�سة رمياك�س للعقارات  ,جمهول حمل االقامة
مو�ضوع االعالن:
نعلنكم بانه قد حت��ددت جل�سة يوم االح��د امل��واف��ق 2017/12/31:ال�ساعة� 11:00:ص
بالقاعة ch1.B.6:للنظر يف اال�شكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�ضورها ويف حالة
تخلفكم عن احل�ضور �سي�صدر قرار يف غيابكم مع نفاذ �أثره القانوين بحقكم .
رئي�س الق�سم

يف الدعوى رقم  2017/771تنفيذ �شرعي

اىل املنفذ �ضده -1/نا�صر ال�سيد قا�سم نا�صر ح�سن ق��اروين جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذ/ف��اط�م��ه � �س��امل حم�م��د ماجد
املهريي وميثله:بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل قد �أق��ام عليك الدعوى
التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامك تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى
رق ��م 2016/1034:اح��وال نف�س م�سلمني ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )307140دره��م �شامال للر�سوم وامل�صاريف م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

يف الدعوى  2017/155ا�شكاالت عقارية
مو�ضوع الق�ضية �إ�شكال يف التنفيذ رقم 2016/128:بيع عقار مرهون لوقف
االجراءات التنفيذية
طالب الإعالن:م�ست�شكل:رميوند هوجان
املطلوب اعالنه:امل�ست�شكل �ضده 1:اميا هوجن هوجن EMMA HOGAN HOGAN
 ,جمهول حمل االقامة
مو�ضوع االعالن:
نعلنكم ب��ان��ه ق��د حت��ددت جل�سة ي��وم االح��د امل ��واف ��ق 2018/1/7:ال���س��اع��ة� 11:00:ص
بالقاعة ch1.B.6:للنظر يف اال�شكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�ضورها ويف حالة
تخلفكم عن احل�ضور �سي�صدر قرار يف غيابكم مع نفاذ �أثره القانوين بحقكم .
رئي�س الق�سم

يف الدعوى � 2017/476أمر �أداء

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي
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حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف  2017/36عر�ض و�إيداع عمايل

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة �إعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1530ا�ستئناف عمايل

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة �إعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2016/1657ا�ستئناف عمايل

العدد  12204بتاريخ 2017/12/21
مذكرة �إعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1216ا�ستئناف عمايل

اىل املعرو�ض عليه -1 /ريتا ابراهام جمهول حمل االقامة مبا
ان العار�ض/نوكيا �سوليو�شنز �آند نتورك�س ام اي ايه  -منطقة
حرة  -ال ال �سي نعلنكم بان العار�ض /نوكيا �سوليو�شنز �آند
نتورك�س ام اي اي��ه  -منطقة ح��رة  -ال ال �سي  ,ت�ق��دم اىل
املحكمة عار�ضا عليكم مبلغ وقدره ( )18077درهم على املبلغ
املودع �سابقا بخزينة املحكمة.

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /بن �سمرة خلياطة املالب�س الرجالية جمهول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /في�صل خمتار خمتار احمد قد ا�ست�أنف /احلكم
ال�صادر بالدعوى رقم  1691/2017عمايل جزئي بتاريخ2017/8/6:
وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق  2018/1/2ال�ساعة � 10.00صباحا
بالقاعة رق��م  ch2.D.18وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /م�ؤ�س�سة عامل توا�صل لتقنية املعلومات جمهول
حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /ادفان�سوفت �ش.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن
حممد عبدالرحمن ال�شرهان النعيمي ق��د ا��س�ت��أن��ف /احل�ك��م ال�صادر
بالدعوى رقم  2016/1858عمايل جزئي بتاريخ2016/9/28:
وح��ددت لها جل�سه ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  2018/1/11ال�ساعة 10.00
�صباحا بالقاعة رق��م  ch2.D.19وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضده� -1 /ضماد الدين حممد جمهول حمل االقامة مبا
ان امل�ست�أنف � /سي ان ا�س ارابيا للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م وميثله:خالد
ا�سماعيل عبدالعزيز حممد ال��زرع��وين ق��د ا��س�ت��أن��ف /احل�ك��م ال�صادر
بالدعوى رقم  2017/750عمايل جزئي بتاريخ2017/6/15:
وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق  2017/12/24ال�ساعة � 10.00صباحا
بالقاعة رق��م  ch2.D.18وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم
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•• دبي-الفجر:

يف �إط��ار حر�صها على تكرمي موظفيها واالرتقاء مب�ستوى
�أدائ��ه��م م��واك��ب��ة ل��ل��ت��ط��ورات املتالحقة يف �شتى جم��االت
الإع�لام ،كرمت م�ؤ�س�سة دبي للإعالم (�صباح اليوم) فريق
عمل ن�شرة «�أخبار الإمارات» ،كما �أقامت حفل توقيع الكتاب
اجلديد للدكتور جا�سم �آل علي نائب املدير التنفيذي للقطاع
امل�ؤ�س�سي يف م�ؤ�س�سة دبي للإعالم ،وذلك بح�ضور عدد من
املدراء والعاملني الذين حر�صوا على اقتناء الكتاب اجلديد
واالطالع على م�ضمونه.

30

م�ؤ�س�سة دبي للإعالم تكرم فريق ن�شرة «�أخبار الإمارات» وحتتفي بتوقيع كتاب «الإيجابية طريقك �إىل ال�سعادة»
•�سامي القمزي :تكرمي املواهب الإعالمية والب�شرية وتوفري بيئة
ت�شجيعية وحتفيزية
وق��ام �سامي ال�ق�م��زي ن��ائ��ب رئي�س جمل�س الإدارة
وال�ع���ض��و امل�ن�ت��دب مل�ؤ�س�سة دب��ي لل��إع�ل�ام ،و�أحمد
�سعيد املن�صوري امل��دي��ر التنفيذي لقطاع الإذاعة
والتلفزيون يف م�ؤ�س�سة دبي للإعالم ،وفي�صل عبد
اهلل املدير التنفيذي للقطاع امل�ؤ�س�سي يف م�ؤ�س�سة
دب��ي ل�ل�إع�لام ،وع�ل��ي عبيد الهاملي م��دي��ر مركز
الأخ �ب��ار يف م�ؤ�س�سة دب��ي ل�ل�إع�لام ،بتكرمي فريق
ن�شرة �أخبار الإمارات الذي ي�ضم كال من :رمي غامن
املري ،طالل علي الهندا�سي ،حميد جا�سم الزعابي،
حممد عبد اهلل ال�ع��زب ،علياء يو�سف الع�صيمي،
�شروق �أحمد ل�شكري ،في�صل عثمان باروت ،يو�سف
ح�سني كانو ،في�صل عدنان احلمادي ،ابراهيم �سعيد
املا�س� ،سهيلة �صبحي النجار ،عمر جمعة ال�شعايل،
م��رمي ع�ب��د اهلل ال�ع��و��ض��ي ،م�ي�رة را� �ش��د املهريي،
ف��اط�م��ة ع ��ارف ال�ب�ن��اي� ،أم ��ل ع�ب��د اهلل � �س��امل ،وفاء
�سعيد ال�ظ��اه��ري ،ن��ورة �سلطان امل��رزوق��ي ،حممد
�سامل �سيف ،حممد علي املناعي ،حامد ابراهيم بن
كرم ،بدرية حممد املري ،عبد الكرمي �أحمد الفرج،
�سمري ابراهيم ال�سيد.وحتدث �سامي القمزي نائب
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب مل�ؤ�س�سة دبي
لل��إع�ل�ام ،يف ب��داي��ة كلمته ع��ن مفاهيم ال�سعادة
والإيجابية ،قائ ً
ال �إن دور االع�لام مل يعد يقت�صر
على نقل الأح ��داث ومواكبتها ،ب��ل ت�ع��داه لي�صبح
�شريكاً يف �صناعة احل��دث وتبني م�شاريع االبتكار
و�إط �ل��اق اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ات ال �ت��ي ت �خ��دم توجهات
حكومة دبي ومبادرات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ل�ل�إب��داع احلكومي ،م��ؤك��داً �أن
امل�ؤ�س�سة بقطاعاتها الثالثة �أطلقت جمموعة كبرية
م��ن ال�برام��ج والفعاليات ال��داع�م��ة لن�شر ال�سعادة

مبفاهيمها وم�ضامينها
امل� �ت� �ع ��ددة ،ومل تتوقف
عند تغطية االح��داث بل
ك��ان��ت ج� ��زءاً م��ن عملية
ان�ت��اج امل�ع��رف��ة ع�بر طرح
جم�م��وع��ة م��ن الربامج
املبتكرة وامل�صممة لن�شر
مفاهيم ح��ول ال���س�ع��ادة وت�ع��زي��ز ال�ق�ي��م الإيجابية
يف امل�ج�ت�م��ع ،وتطبيق ك��اف��ة ال���س�ي��ا��س��ات والربامج
واخلدمات احلكومية التي ت�سهم يف �صناعة جمتمع
�إيجابي و�سعيد وتهيئة البيئة املنا�سبة ل�سعادة كافة
�أفراد املجتمع وتر�سيخ الإيجابية كقيمة �أ�سا�سية يف
جمتمع الإمارات.و�أ�شار نائب رئي�س جمل�س الإدارة
والع�ضو املنتدب مل�ؤ�س�سة دبي للإعالم� ،إىل �أن تكرمي
املواهب الإعالمية والب�شرية وتوفري بيئة ت�شجيعية
وحتفيزية ،يعد من �أولويات م�ؤ�س�سة دبي للإعالم،
ك�م��ا ه��و ر� �س��ال��ة جل�م�ي��ع ال�ع��ام�ل�ين ف�ي�ه��ا ،تقديراً
جل�ه��وده��م و�سعيهم �إىل ال�ت�م�ي��ز يف عملها املهني
والإبداعي ،وذلك يف �إطار �سعيها �إىل تكري�س ثقافة
ت�شجيع العاملني وال�ساعني �إىل تقدمي ب�صمة مميزة
يف خمتلف جماالت العمل الإعالمي ،وانطالقاً من
االقتناع ب�أن قوة م�ؤ�س�سة دبي للإعالم تكمن فيما
متلكه من ك��وادر �إعالمية ومهنية مبدعة ،ينبغي
االهتمام بها وت�ق��دمي كافة �أ�شكال ال��دع��م املعنوي
وامل��ادي لها.وجدد �سامي القمزي ،التذكري بر�ؤية
م�ؤ�س�سة دب��ي ل�ل�إع�لام املتمثلة يف �أعلى م�ستويات
ال��ري��ادة امل��رت �ك��زة ع�ل��ى االب �ت �ك��ار واجل� ��ودة مواكبة
للغايات اال�سرتاتيجية حلكومة دب��ي ،وذل��ك من
خ�ل�ال ت�ك��ري����س جم �م��وع��ة م ��ن ال �ق �ي��م امل�ؤ�س�سية

•�أحمد �سعيد املن�صوري :انطالقة متجددة يف جمال تقدمي خدمات
�إعالمية متميزة
على االبتعاد عن الأفكار تنم ه��ذه امل �ب��ادرة ع��ن وع��ي ع��ال ب���ض��رورة ا�ستثمار
ال�ن�م�ط�ي��ة وال�ت�ح�ل�ي��ق يف ال�ط��اق��ات امل�ب��دع��ة يف امل��ؤ��س���س��ة وت�ك��رمي�ه��ا بال�شكل
ف �� �ض��اء الإب � � � � ��داع ،و�إىل ال�ل�ائ��ق ،وب��الأخ ����ص ف�ئ��ة امل�ب��دع�ين م��ن الباحثني
فريق الن�شرة الذي بذل وال�ك�ت��اب ال��ذي��ن ي�ح�ت��اج��ون دائ �م �اً �إىل ف�ت��ح قنوات
جهوداً كبرية وا�ستثنائية التوا�صل بينهم وب�ين بقية ال��زم�لاء والعاملني يف
لالرتقاء بجودة �صناعة خمتلف قطاعات م�ؤ�س�سة دبي للإعالم.
اخلرب املحلي يف م�ؤ�س�سة وقال الدكتور جا�سم �آل علي نائب املدير التنفيذي
دب��ي ل�ل�إع�لام وتقدميه للجمهور العربي يف كافة ل�ل�ق�ط��اع امل��ؤ��س���س��ي يف م��ؤ��س���س��ة دب��ي لل��إع�ل�ام� ،إن
�أرجاء العامل بهذا امل�ستوى املهني والتقني املتطور» .ال �ك �ت��اب اجل��دي��د ل�ي����س م��وع�ظ��ة ع��ن ال �ت �ف��ا�ؤل ،بل
م���ش�يراً يف خ�ت��ام ح��دي�ث��ه �إىل �سعي م��رك��ز الأخبار جمموعة من الأدوات التي متكن املرء من اكت�ساب
يف م�ؤ�س�سة دب��ي ل�ل�إع�لام ملواكبة كل ما هو جديد ع ��ادات �صحية يف التفكري الإي�ج��اب��ي ،للك�شف عن
ومت�سارع يف ع��امل الإع�ل�ام و�صناعة الأخ �ب��ار ،من الأبعاد الإن�سانية وتعويدها على التفكري ب�إيجابية
خالل اعتماد امل�صداقية و�أحدث التقنيات احلديثة لتحارب �أ�شباح اخلوف التي تالحق املرء ومتنعه من
والتدريب امل�ستمر للكوادر الوطنية والعربية ،الأمر حتقيق �أحالمه،
الذي يدفع اجلمهور �إىل زيادة التوا�صل مع قنوات م���ش�يراً يف ال��وق��ت نف�سه �إىل �أن ال�ك�ت��اب اجلديد
امل�ؤ�س�سة التلفزيونية والإذاعية ويفتح الباب وا�سعاً يت�ضمن م�ق��دم��ة ع��ام��ة يف الإي �ج��اب �ي��ة �إىل جانب
لتقدمي االق�تراح��ات التي ت�ساهم يف تقدمي مواد  11ف�ص ً
ال يف ن�ش�أة الطاقة ومفهومها من املنظور
�إخبارية تت�سم بال�شفافية وتتمتع باملتابعة واالنت�شار الإ�سالمي ،كذلك الو�سائل الفعالة جلذب الطاقة
الإيجابية ،وعلم النف�س الإيجابي ،بالإ�ضافة �إىل
اجلماهريي الكبري.
احل��دي��ث ع��ن ال�ط��اق��ة الإي�ج��اب�ي��ة يف ك�ت��ب التنمية
ـ حفل توقيع كتاب ـ
ويف بادرة تهدف �إىل االهتمام باملواهب املبدعة ،توجه ال��ذات�ي��ة ،وال�برجم��ة اللغوية الع�صبية ،والطاقة
�سامي القمزي نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو الإيجابية يف فكر حممد بن را�شد وحممد بن زايد،
املنتدب مل�ؤ�س�سة دبي للإعالم ،بالتهنئة �إىل الدكتور والقواعد الثمانية ع�شرة للحياة ب�إيجابية يف العمل
ج��ا��س��م �آل ع�ل��ي مبنا�سبة � �ص��دور ك�ت��اب��ه اجل��دي��د « واحل�ي��اة ،ودور ال�ق��ادة يف ب��ث الطاقة الإيجابية يف
الإي�ج��اب�ي��ة طريقك �إىل ال���س�ع��ادة» ب��اال��ش�تراك مع مكان العمل ،و�ضغوط العمل والطاقة الإيجابية،
روال املعايطة وال�صادر حديثاً عن دار مداد للن�شر كما خ�ص�ص الباحث ف�ص ً
ال خا�صاً حول جمموعة
وال�ت��وزي��ع ،ق��ائ� ً
لا �إن امل�ؤ�س�سة تتبنى دائ�م�اً تكرمي م��ن الق�ص�ص لأ��ش�خ��ا���ص ق��ادت�ه��م الإي�ج��اب�ي��ة نحو
امل�ب��دع�ين وت�شجيعهم للخو�ض يف ع��امل الت�أليف النجاح ،و�آخر حول برنامج ال�سعادة والإيجابية يف
وال�ك�ت��اب��ة الإب��داع �ي��ة وال�ب�ح�ث�ي��ة ،يف ال��وق��ت الذي دولة الإمارات العربية املتحدة.

•علي عبيد الهاملي� :سعي دائم ملواكبة كل هو ما جديد ومت�سارع يف
عامل الإعالم و�صناعة الأخبار
ك��احل��ر���ص على ت�ق��دمي خ��دم��ات �إع�لام�ي��ة متميِّزة
ذات معايري وج��ودة عالية وم�صداق َّية تامَّة لكا َّفة
م�شاهدي القنوات التلفزيونية ال َّتابعة للم� ّؤ�س�سة،
�إىل جانب تطوير جودة وتنوُّع اخلدمات الإعالمية
حر�صاً على �إر�ضاء امل�شاهد املحلي والعربي من خالل
تطبيق �أعلى معايري اجلودة العاملية من دون اغفال
�أهمية اختيار �أف�ضل العنا�صر الإعالمية وتطبيق
�أف�ضل التقنيات العاملية لتلبية احتياجات م�شاهدي
برامج م�ؤ�س�سة دبي للإعالم وك�سب ثقتهم.
ـ متيز دائ��م ـ��و ق��ال �أح�م��د �سعيد امل�ن���ص��وري املدير
التنفيذي لقطاع الإذاع ��ة والتلفزيون يف م�ؤ�س�سة
دب ��ي ل �ل��إع �ل�ام� ،إن ت �ك��رمي ف��ري��ق «ن �� �ش��رة �أخبار
الإم � � ��ارات» ،ي�ع��د ت�ت��وي�ج�اً ل�ل�ج�ه��ود خ�ل�ال الفرتة
املا�ضية وانطالقة متجددة يف جمال تقدمي خدمات
�إعالمية متميزة ت�ساهم يف تقدمي ال�صورة احلقيقية
ح��ول م�ستوى الإع�ل�ام الإم��ارات��ي وم��ا و�صلت �إليه
امل��ؤ��س���س��ات الإع�لام �ي��ة يف دول ��ة الإم � ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة م��ن ن��اح�ي��ة ال���ش�ك��ل وامل �� �ض �م��ون وترجمة
حقيقية ملنهجية الإبداع املتبعة والتي �ستظل عالمة
فارقة متيز �شا�شات قنوات م�ؤ�س�سة دبي للإعالم،
وذل��ك متا�شياً مع ا�سرتاتيجية حكومة دب��ي وبناء
على توجيهات ودعم �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد
ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب حاكم دب��ي ،نائب رئي�س

املجل�س التنفيذي ،رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة دبي
ل�ل�إع�لام ،يف تطبيق �أعلى املعايري العاملية يف كافة
املجاالت.متوجهاً بالتهنئة �إىل فريق ن�شرة «�أخبار
الإم ��ارات» و�إىل جميع العاملني يف مركز الأخبار
وخمتلف قنوات و�إدارات امل�ؤ�س�سة ،م��ؤك��داً �أن هذا
التكرمي يعد ت�أكيداً على منهجية الإب��داع والتميز
املتبعة عرب �شا�شات قنوات م�ؤ�س�سة دب��ي للإعالم
وعلى جهد اح�ت�رايف ملجموعة الإع�لام�ي�ين الذين
ي�سعون دائماً لأن تبقى م�ؤ�س�سة دبي للإعالم نافذة
جذب ملختلف برامج قنوات امل�ؤ�س�سة و�شكلها العام
وحتديا �آخر لإ�ضافة املزيد من الإبداع يف امل�ستقبل.
ـ ج �ه��ود ا�ستثنائية ـ م��ن ج�ه�ت��ه �أع� ��رب ع�ل��ي عبيد
ال�ه��ام�ل��ي م��دي��ر م��رك��ز الأخ� �ب ��ار يف م��ؤ��س���س��ة دبي
ل�ل�إع�لام ،عن �سعادته بتكرمي فريق ن�شرة «�أخبار
الإم� ��ارات» ق��ائ� ً
لا« :ي�ع��ود الف�ضل يف متيز الفريق
�إىل الدعم املبا�شر من قبل الأ�ستاذ �سامي القمزي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب مل�ؤ�س�سة
دبي للإعالم ،و�إىل الأ�ستاذ �أحمد �سعيد املن�صوري
امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ق�ط��اع الإذاع � ��ة وال�ت�ل�ف��زي��ون يف
م�ؤ�س�سة دبي للإعالم ،والزميالت والزمالء مدراء
القنوات والإدارات العاملة يف م�ؤ�س�سة دبي للإعالم،
وذل ��ك م��ن خ�ل�ال ت�ق��دمي�ه��م ك��اف��ة و��س��ائ��ل الدعم
امل�ع�ن��وي وامل� ��ادي للعاملني يف امل��رك��ز ،وت�شجيعهم

بتوجيهات حاكم ال�شارقة «جممع اللغة العربية» ينظم ندوة �آليات التن�سيق مع «اليوني�سكو»
بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة رئي�س جممع اللغة العربية بال�شارقة
ن�ظ��م امل�ج�م��ع ب��ال �ت �ع��اون م��ع م�ن��دوب�ي��ة اململكة
العربية ال�سعودية يف اليوني�سكو �صباح �أم�س
الأول ندوة بعنوان «�آليات التن�سيق بني م�ؤ�س�سات
وجمامع اللغة العربية» يف مبنى اليوني�سكو يف
العا�صمة الفرن�سية باري�س يف اطار االحتفاالت
باليوم العاملي للغة العربية .
ت �ن��اول��ت ال� �ن ��دوة ال �ت��ي � �ش ��ارك ف�ي�ه��ا ع ��دد من
العلماء والأكادمييني  »..التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات
واملجامع اللغوية» .
وناق�شت �آليات التن�سيق بني املجامع وامل�ؤ�س�سات
اللغوية �إذ عمل جممع ال�شارقة املنظم للندوة
على التجهيز لهذا االمر وتبناه وتكفل بدعوة
كافة ر�ؤ��س��اء امل�ؤ�س�سات واملجامع اللغوية ممن
ت��رب �ط��ه ب �ه��م ات� ��� �ص ��االت وث �ي �ق��ة وم� ��ن بينهم
جممع القاهرة والأردن وال�سعودية والرباط
وموريتانيا وجمامع �أخ��رى ،وجرى من خالل

املجامع العلمية اللغوية يف كلمته على جماالت
و�آليات التن�سيق و�أ�شكاله بني املجامع وا�ستعر�ض
نبذة تاريخية عن ميالد املجامع اللغوية وكيف
ه ��ي ت �ت ��واىل و� �ص ��وال �إىل م �ي�ل�اد �أح � ��دث تلك
املجامع يف موريتانيا،
و�أث � �ن� ��ى ع �ل��ى ال� � ��دور ال � ��ذي ي� �ق ��وم ب ��ه مكتب
تن�سيق التعليم يف توحيد امل�صطلحات �إذ تعد
امل�صطلحات �أم ��را ي�شغل ك�ث�يرا م��ن املثقفني
واللغويني لتعددها بني امل�شرق واملغرب .
وق ��ال ان امل�ك�ت��ب اجن��ز اك�ث�ر م��ن  45ك�ت��اب��ا يف
امل�صطلحات العلمية البيولوجية والكيميائية
وه� ��ي حت �ت ��اج �إىل ت�ع�م�ي�م�ه��ا ع �ل��ى اجلامعات
وامل �خ �ت�ب�رات وامل ��ؤ� �س �� �س��ات ال�ع�ل�م�ي��ة والفكرية
لتطبق وتعتمد ب�شكل ر�سمي.
ك �م��ا ت �ط��رق ال �� �ش��اف �ع��ي ل �ل �ح��دي��ث ع ��ن املعجم
التاريخي الذي يت�صدى له وينربي له �صاحب
تلك العالقة الوثيقة دعوة امل�شاركني والبحث م�ستعر�ضني �أوج��ه ع��دة ح��ول �أ�شكال تنفيذها ال���س�م��و ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة ح �ي��ث ي��دع �م��ه ب�شكل
وتفعيلها .
معهم حول مو�ضوع الندوة.
ك �ب�ير وب � ��د�أ ف�ع�ل�ي��ا ب��دع��م ال�ل�ج�ن��ة اخلما�سية
وحتدث امل�شاركون حول تلك الآليات التن�سيقية ورك ��ز ال��دك �ت��ور ح���س��ن ال���ش��اف�ع��ي رئ�ي����س احتاد القائمة على تنفيذه وتذليل كافة ال�صعوبات

ودع ��م امل ��دون ��ة احل��ا��س��وب�ي��ة ال �ت��ي ت�ع��د 80%
م��ن امل�ع�ج��م ال�ت��اري�خ��ي م ��ؤك��دا ع�ل��ى �أن �إجن��از
هذه املدونة �سي�سهل على الباحثني من �إجراء
بحوثهم و�ست�ساهم يف توزيع العلم اللغوي على
االكادمييني.
م ��ن ج��ان �ب��ه ت � �ن ��اول ال ��دك� �ت ��ور حم �م��د �صايف
امل���س�ت�غ��امن��ي �أم�ي�ن ع��ام جم�م��ع ال�ل�غ��ة العربية
ب��ال �� �ش��ارق��ة يف ك�ل�م��ة ل��ه خ�ل�ال ال� �ن ��دوة �آليات
التن�سيق وذك��ر ب ��أن تلك الآل�ي��ات ال حتتاج �إىل
بحوث ون ��دوات بقدر حاجتها �إىل عمل فوري
نبد�أ به وح��ث امل�ؤمترين على البدء بالتن�سيق
مب��ن ح�ضر �إن ك��ان ه�ن��اك غ�ي��اب م��ن جمامع
�أخرى �أو مراكز �أخرى،
و�أك ��د �أن ��ص��اح��ب ال�سمو ح��اك��م ال���ش��ارق��ة كان
ي�ه��دف م��ن وراء �إن���ش��اء جم�م��ع ال�ل�غ��ة العربية
ب��ال���ش��ارق��ة ل�ي�ك��ون ه �م��زة ال��و� �ص��ل ب�ي�ن املراكز
وامل�ؤ�س�سات اللغوية يف العامل.
ووج ��دت دع ��وة امل�ستغامني جت��اوب��ا ك�ب�يرا من
احل �� �ض��ور وق ��د ت�ل�ق��ى جم �م��ع ال �ل �غ��ة العربية

يف ب��ال���ش��ارق��ة ت��أي�ي��د امل���ش��ارك�ين ال��ذي��ن ب ��ادروا
ب��ال�ت��وا��ص��ل ال �ف��وري م��ع امل�ج�م��ع طلبا ملبا�شرة
العمل اجل��اد والتوا�صل من �أج��ل خدمة اللغة
العربية.كما حتدث خالل الندوة الدكتور عبد
ال�سالم امل�سدي و الدكتور �أحمد يو�سف باحث
و�أكادميي من جامعة ال�سلطان قابو�س والدكتور
�صالح بلعيد رئي�س املجل�س الأعلى للغة العربية
ب��اجل��زائ��ر وت�ن��اول��وا ج��وان��ب متنوعة وخمتلفة
من �آليات التن�سيق و�إجراءاتها العملية التي ال
بد من توافرها و�ضرورة العمل امل�شرتك لإبراز
اللغة العربية يف ثوبها البهيج .
وخرجت الندوة بعدد من التو�صيات مت تفعيل
جزء كبري منها قبل ختامها مما ي�ؤكد حر�ص
امل�شاركني على حتقيق �صالح اللغة ومهنيتهم .
ح���ض��ر وق ��ائ ��ع ال� �ن ��دوة ال �ت��ي ع �ق��دت يف مبنى
اليوني�سكو بباري�س �سعادة حممد ح�سن خلف
م��دي��ر ع��ام م�ؤ�س�سة ال���ش��ارق��ة ل�ل�إع�لام وعدد
من ر�ؤ�ساء وم�شريف املراكز وامل�ؤ�س�سات املجامع
اللغوية يف خمتلف بلدان العامل.

ً
ح�ضورا ً
ً
متنوعا
الفتا
فعاليات مهرجان الفنون الإ�سالمية بال�شارقة ت�ستقطب

� �ش �ه��دت ف �ع��ال �ي��ات ال� � ��دورة ال � �ـ  20م ��ن م �ه��رج��ان الفنون
الإ�سالمية �-أثر التي تنظمها �إدارة ال�ش�ؤون الثقافية بدائرة
الثقافة بال�شارقة حتى  23من يناير املقبل عددا من الور�ش
ال�ف�ن�ي��ة وال� �ن ��دوات ح��ول ف��ن اخل��ط وال�ت���ش�ك�ي��ل احت�ضنتها
�أم��اك��ن عديدة يف ال�شارقة بالتعاون مع م�ؤ�س�سات حكومية
خمتلفة م�ستقطبة هذه الأن�شطة الفنية ح�ضوراً الفتاً من
قبل اجلمهور من خمتلف الأعمار لتنوعها وثرائها و�سهولة
طرحها.
ففي قاعة بيوت اخلطاطني قدّم الدكتور عبد املنعم خريي
ن��دوة حول «الطرز الزخرفية يف �سامراء» من خالل عر�ض

درا� �س��ة تف�صيلية ل�ل�ط��رز ال��زخ��رف�ي��ة امل��وج��ودة ع�ل��ى الآث ��ار
يف م��دي�ن��ة ��س��ام��راء وتفا�صيل الأث ��ر ال��زخ��ريف ع�ل��ى املباين
وامل�ساجد التاريخية يف الع�صر العبا�سي الأول ..كما �أقيمت
ن ��دوة «زخ� ��ارف م�ساجد الإ��س�ك�ن��دري��ة» يف متحف ال�شارقة
للح�ضارة الإ�سالمية بال�شارقة �أ�شرف عليها الفنان حممد
ح�سن والفنانة الدكتورة عزة عزت ومت احلديث حول تاريخ
الزخارف الإ�سالمية يف م�ساجد مدينة الإ�سكندية على مر
الع�صور الإ�سالمية املختلفة ومميزاتها و�أن��واع�ه��ا و�شاهد
امل�شاركون يف املحا�ضرة �صوراً خمتلفة تو�ضيحية ل�شتى �أنواع
الزخارف املتعلقة مبو�ضوع املحا�ضرة.

كما مت عقد ن��دوة «دور الإي�سي�سكو يف احلفاظ على الرتاث
الثقايف والفني الإ�سالمي و�صيانته ونقله عرب الأجيال» التي
�أقيمت يف جامعة ال�شارقة بالتعاون مع املنظمة الإ�سالمية
ل�ل�ترب�ي��ة وال �ع �ل��وم وال�ث�ق��اف��ة – �إي�سي�سكو مم�ث�ل��ة مبكتبها
الإقليمي بال�شارقة قدمها الدكتور علي رحال اخلبري باملكتب
الإقليمي بال�شارقة وت�ضمنت املحا�ضرة حم��اور ع��دة منها
التعريف بالإي�سي�سكو ودورها يف خدمة الأهداف احل�ضارية
للعامل الإ��س�لام��ي والتعريف ب��أه��م ا�سرتاتيجيات املنظمة
لتحقيق �أهدافها.ويف جانب الور�ش الفنية نظمت ور�شة «فن
الزخرفة الإ�سالمية» ب�إ�شراف حاكم غنام يف مبنى عمادة

�ش�ؤون الطلبة بجامعة ال�شارقة وغلب اجلانب التطبيقي على
الور�شة حيث نفذ الفنان �أعما ًال زخرفية �أمام جمهور الطلبة
ال��ذي توافد على الور�شة مل�شاهدة �أ�شكال الزخرفة املتنوعة
كما ا�ست�ضاف مركز ال�شارقة لفن اخلط العربي والزخرفة
الفنان حممد ر��ض��ا ب�لال ال��ذي �أق��ام ور��ش��ة « �أ� �س��رار اخلط
ال�ك��ويف» ودارت ح��ول �أ��س��رار اخل��ط الكويف و�أن��واع��ه املميزة و
طرق تطوره وتنفيذه.
ويف املركز �أي�ضاً نظمت ور�شة «�أ��س��رار اخلط الكويف» �أ�شرف
عليها ال�ف�ن��ان حم�م��د ر��ض��ا ب�ل�ال ت ��دور ح��ول �أ� �س��رار اخلط
الكويف و�أنواعه املميزة و طرق تطوره وتنفيذه.

ومن الور�ش الأخ��رى ور�شة «م��واد خمتلفة و�سطوح خ�شنة»
�أقيمت يف متحف ال�شارقة للفنون للفنان الت�شكيلي حممد
اجل��ال��و���س ال��ذي ع��ر���ض ��ص��ورا لنماذج خلفيات ذات �سطوح
خ�شنة وب� ��ارزة ث��م ان�ت�ق��ل �إىل تطبيق خ�ل�ف�ي��ات مم��اث�ل��ة مع
امل�شاركني .كما قدم اخلطاط مثنى العبيدي �ضمن معر�ضه
املقام حتت عنوان «�أثر ع�شق» والذي ي�ضم  26عم ً
ال فنياً يف
جم��ال اخل��ط العربي  ..ور��ش��ة «م�ي��زان اخل�ط��وط» يف مركز
ال�شارقة لفن اخلط العربي والزخرفة �شرح فيها تفا�صيل
ميزان بع�ض اخلطوط العربية وعملية الرتكيب اخلطي يف
خط الثلث اجللي.
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ي�ستمد  ،Lady Birdالذي يرتكز على �صوت
وا�ضح و�أداء متثيلي ب��ارع� ،سرده العاملي من
نقاطه املحددة املعرو�ضة بغنى .من ال�سهل
جد ًا ت�صنيفه �سرية ذاتية� ،إال �أنه �أكرث من
ذلك .ترعرعت غريتا غريويغ يف �ساكرامنتو
يف كاليفورنيا ،وارت��ادت مدر�سة كاثوليكية،
وتابعت درا�ستها اجلامعية يف نيويورك.

متر مبرحلة من �إثبات الذات
 ...Lady Birdق�صة مراهقة ّ
ال�ع�لاق��ة ب�ين ه��ذه ال�ف�ت��اة ووال��دت �ه��ا م��ن جدال،
والتزام ال�صمت ،والعدائية ال�سلبية واقعياً وم�ؤثراً
جداً ،ما يك�شف احلقائق املزعجة عن العالقة بني
الأم وابنتها ،تلك العالقة التي تقوم على توازن
دقيق بني التوقعات وخيبات الأمل .تقدّم ميتكالف
�أداء مذه ً
ال ،معبرّ ًة عن ردود فعل معقدة حتى يف
�أدق تفا�صيل وجهها� .أم��ا والدها تراي�سي ليت�س،
في�ش ّكل �إ�ضافة رقيقة مميزة.

على نحو مماثل ،حتلم بطلتها كري�ستني امللقبة
بـ(اليدي بريد) (�سري�شا رونان) بالتحليق مبتعدة
ع��ن ��س��اك��رام�ن�ت��و يف و� �س��ط ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا الغربي
وال�ت��وج��ه ��ش��رق�اً �إىل جامعة للفنون احل��رة على
ال�ساحل ال�شرقي.
يدور الفيلم بني عامَي  2002و .2003وت�شكلّ
الأح��داث اخلا�صة بتلك احلقبة ج��زءاً من ن�سيج
ال��زم��ان وامل �ك��ان ال��ذي حت��وك��ه غ�يروي��غ ،م��ن غزو
ال �ع ��راق يف الأخ� �ب ��ار وم��و��س�ي�ق��ى ��س�ك��ا �إىل عقود
ق ��واق ��ع ب��وك��ا وف ��رق ��ة Bone Thugs-N-
 Harmonyو��س��راوي��ل اجلينز الف�ضفا�ضة
الأطراف.
ق�صة مراهقة
ت�صب
ي� ��روي  Lady Birdق���ص��ة م��راه �ق��ة ّ
اهتمامها على نف�سها ومت � ّر مبرحلة م��ن �إثبات
ال � ��ذات :حت ��اول امل���ش��ارك��ة يف م���س��رح�ي��ة غنائية،
وترف�ض �أ�صدقاءها الغريبي الأط ��وار ،وت�صادق
ف�ت��ى �سيئاً (ت�ي�م��وث��ي ��ش��االم�ي��ه) ي�ع��زف يف فرقة
مو�سيقية ،يدخن �سجائر ملفوفة ي��دوي�اً ،ويقر�أ
كتاب The People’s History of US
(تاريخ الواليات املتحدة ال�شعبي).

لكنها �سرعان ما تدرك �أن الت�ص ّرف على طبيعتها
�أكرث متعة.
وتبدو بيني فيلد�شتاين مذهلة يف دور �صديقة
(الي � ��دي ب �ي��رد) امل �ق��رب��ة ج ��ول ��ز ،ال �ت��ي تتعر�ض
للرف�ض ،ما يو ّلد فيك كرهاً عميقاً لهذا الرف�ض
�إىل �أن تعود (اليدي بريد) �أخرياً �إىل ر�شدها.

الأم واالبنة
� �ص �ح �ي��ح �أن  Lady Birdي �� �ض � ّم عالق َتني
رومان�سيتني ب��ارزت�ين� ،إال �أن امل�شاهد �سرعان ما
ي��درك �أن الق�صة احلقيقية ت��دور حول الن�ساء يف
ح�ي��اة (الي ��دي ب�ي�رد) :ج��ول��ز خ�صو�صاً والدتها
م ��اري ��ون (ل� ��وري م�ي�ت�ك��ال��ف) .ف�ي�ب��دو م��ا يتخلل

ر�سالة حب
ي�ش ّكل  Lady Birdر�سالة حب عميقة م�صاغة
ب�إتقان توجهها غريويغ �إىل موطنها �ساكرامنتو
وفيلماً ن��ادراً عن حياة املراهق ي�سلط املقدار ذاته
م��ن ال �� �ض��وء ع�ل��ى الأج � ��زاء ال��داك �ن��ة ،واحلزينة،
واملعقدة من جهة واللحظات املرحة ،واحلما�سية،
واملمتعة من جهة �أخرى.
�إن��ه فيلم عن املكان وعن الطريقة التي يو ّلد بها
الزمن الإح�سا�س باملكان ويبدّل بها عالقتنا بهذا
املكان .تتحول فكرة (البيت) خالل اللحظة التي
ت�صفها� ،إىل ت�ل��ك امل���س��اح��ة الفا�صلة ق�ب��ل بداية
احلياة ك�إن�سان بالغ ،ومرحلة االنتقال من ولد �إىل
بالغ ،ومن البيت �إىل مكان بعيد عنه.

 Thor: Ragnarokفيلم ناجح بجميع املقايي�س
املفاج�أة ال�سعيدة يف اجلزء الثالث من
 Thorال تقت�صر على جناح بالن�شيت
يف دورها ،بل ت�شمل �أي�ض ًا الفيلم ب�أكمله.
ي�ضفي وايتيتي ،خمرج نيوزيلندي ت�شمل
�أعماله الفيلم الوثائقي ال�ساخر الذي
ال ُيقاوم عن م�صا�صي الدماءWhat
 ،We Do in the Shadowsعلى
تركيبة الأبطال اخلارقني امل�ألوفة هذه
مل�سة مرحة.
حلظات عابرة
�صحيح �أن حبكة (�إنقاذ العامل) املعتادة (العامل يف
هذه احلالة هو موطن (ث��ور) (�أزغ��ارد) وامل�ؤثرات
اخلا�صة وم�شاهد القتال �سريعة� ،إال �أنها ال تخرج
عن امل�ألوف .يكمن امل��رح يف اللحظات العابرة التي
يقتن�صها املمثلون ،ويف الطريقة التي ينجح بها
وايتيتي يف �إ�ضافة نوع من اال�سرتخاء واملتعة �إىل
�أداء املمثلني يف ه��ذه الآل��ة ال�ضخمة :فيلم �أبطال

وم �ظ �ه��ره امل �ب �ت��ذل ال� ��ذي ي��ذ ّك��ر مب �ق��دم��ي برامج
خارقني من �إنتاج ا�ستوديو.
على �سبيل امل�ث��ال ،يبقى ل��وك��ي (ت��وم هيدل�ستون) الواقع ،متثاق ً
ال يف م�شاهده كافة.
الفتى ال�شرير امل�شاغب ال��ذي ال ُي �ق��اوم ،مبت�سماً
وحده بغباء كلما تذ ّكر عم ً
خفة ومطرقة
ال �سيئاً اقرتفه.
�أم��ا تي�سا توم�سون يف دور املقاتلة فالكريي التي (ث��ور) (كري�س هيم�سوورث) ،ذل��ك البطل الأكرث
ت�سرف يف ال���ش��رب ،فتحظى ب��دخ��ول م�ضحك �إىل ج��اذب �ي��ة وو� �س��ام��ة ب�ين الأب� �ط ��ال اخل��ارق�ي�ن كافة،
هذه ال�سل�سلة عند �سقوطها ب�إتقان عن منحدر ،يف يحمل ه��ذه ال�سل�سلة ب��اخل�ف��ة ذات �ه��ا ال �ت��ي يرمي
حني ي�سري جيف غولدبلوم مبحدد عينيه الأزرق ب�ه��ا م�ط��رق�ت��ه ،ح�ت��ى �إن ��ه ي�ح�ظ��ى بلحظة فكاهية

رومان�سية مثالية عندما يحاول �أن يبدو عادياً قدر
الإمكان� ،إال �أنه ال يعرف ماذا يفعل بيديه .كذلك
يتح ّول وايتيتي نف�سه �إىل قلب ه��ذا الفيلم الذي
ينب�ض وح�ي��داً يف دور ك ��ورغ ،خم�ل��وق م��ن ال�صخر
يندفع �إىل القتال بلجهة نيوزيلندية ومرح �سل�س.
يقول( :حاولتُ �شن ث��ورة� ،إال �أنني مل �أطبع كمية
كافية من املن�شورات).
كل ما يف هذا الفيلم مرح وممتع بالت�أكيد.
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 6حقائق مهمة عن القولون الع�صبي
تقدّر التقارير الطبية الذين مت ت�شخي�ص متالزمة القولون الع�صبي
لديهم ب�أكرث من  11%من الب�شر� ،إىل جانب م�صابني �آخرين مل يتم
ت�شخي�ص احلالة لديهم.
وت�سبب �أعرا�ض هذه املتالزمة �أملاً يف البطن ،و�صعوبة يف الإخراج ،و�إح�سا�ساً
م�ستمراً بالإزعاج وعدم الراحة� .إليك بع�ض احلقائق الهامة عن متالزمة
القولون الع�صبي ته ّمك معرفتها:
�سبب متالزمة القولون الع�صبي غري معروف ،لكن م�ؤخراً بد�أ العلماء يفر�صد بع�ض الأمور التي تزيد احتماالت الإ�صابة بامل�شكلة ،ف�أكرث فئة ت�شكو
من القولون الع�صبي من هم حتت �سن � 45سنة ،وخا�صة الن�ساء.
�أق ��ل م��ن ن�صف امل���ص��اب�ين ب��ال�ق��ول��ون الع�صبي ف�ق��ط ي�ن���ش��دون العالج،والأغلبية تعي�ش باحلالة بعد ت�شخي�صها دون حماولة عالجها.
 % -20من امل�صابني بالقولون الع�صبي ي�شكون من عدة �أعرا�ض مزمنة

للحالة ،مثل التقلب بني الإم�ساك والإ�سهال ،وحرقة املعدة ،و�سوء اله�ضم،
وال�شعور بالتعب املزمن ،كما تزداد لديهم امل�شاكل النف�سية.
– التهاب املعدة والأمعاء ميكن �أن يقود �إىل متالزمة القولون الع�صبي،
ل��ذا م��ن ال���ض��روري ع�لاج ه��ذه االل�ت�ه��اب��ات على ال �ف��ور ،وب�شكل ت��ام عند
الإ�صابة بها.
ت�شري �أحدث الدرا�سات والأبحاث عن متالزمة القولون الع�صبي �إىل �أنبكرتيا الأمعاء تلعب دوراً يف تطوير احلالة ،و�أن تعديل النظام الغذائي
ي�ساعد كثرياً على تخفيف الأعرا�ض.
على الرغم من �أن تعديالت النظام الغذائي تخ ّفف احلالة� ،إال �أن الأبحاثقد بالغت يف �إلقاء م�س�ؤولية �إثارة الأعرا�ض على تناول �أطعمة معينة .هذه
الأطعمة بريئة �إىل حد كبري من وجهة نظر العلم حالياً ،وال تت�سبب يف
�إثارة الأعرا�ض ب�أكرث من  27%يف �أق�صى تقدير.

هل تنام �أكرث من � 12ساعة
يوم ًيا؟ تعرف على ال�سبب

ال�شاي الأخ�ضر به �سم قاتل!!
ال� � ��� � �ش � ��ائ � ��ع ل � ��دى
ال� � �ك� � �ث �ي��ري � ��ن �أن
ال �� �ش��اي الأخ�ضر،
ه��و �أح� ��د الأدوات
امل�ساعدة لإنقا�ص
ال� � � � � � ��وزن؛ ل ��ذل ��ك
ٌي �ق �ب��ل الكثريون
على احت�سائه� ،إال
�أن ن �ت��ائ��ج درا�سة
حديثة �أجريت يف الكلية الأمريكية لأمرا�ض اجلهاز اله�ضمي� ،أثبتت �أن
ا�ستخدام خال�صة ال�شاي الأخ�ضر قد تكون خطرية عند ا�ستخدامها يف
فقدان الوزن.
ووف��ق م��ا ح��اء يف موقع" ، "shapeف ��إن الباحثني �أك ��دوا �أن ،خال�صة
ال�شاي الأخ�ضر ،التي انت�شرت م��ؤخ� ًرا يف حبوب �إنقا�ص ال��وزن ،قد تعد
موادًا �سامة ،وميكن �أن تت�سبب يف تليف الكبد.
وحتتوي خال�صة ال�شاي الأخ�ضر على العديد من املكونات منها؛ م�ضادات
الأك���س��دة ،وه��ي ما ت��زود اجل�سم بخاليا الطاقة ،ومينع من حتولها �إىل
دهون ،وميكن �أن تت�سبب هذه العملية يف تليف والتهاب الكبد.

هل �أن��ت من حمبي ال�ن��وم؟ هل تنام �أك�ثر من � 12ساعة يوم ًيا؟ �إن كان
الأم��ر كذلك فقد يكون ذلك م�ؤ�ش ًرا على وجود م�شكلة ما ،فرغم �أن من
كاف من النوم يوم ًيا �إال كرثة النوم لي�ست
ال�ضروري احل�صول على ق�سط ٍ
�أم ًرا �صح ًيا على الإطالق كما �أن له م�ضاعفات خطرة قد ت�ؤدي مل�شاكل يف
عمل القلب.
وي�شري موقع "هيل�س الين" �إىل عدة �أ�سباب ت��ؤدي �إىل كرثة النوم منها
�ضعف ن�شاط ال �غ �دّة ال �دّرق � ّي��ة ،وزي ��ادة وزن ال�شخ�ص ب�شكل م��ر��ض��ي� ،أو
الإ�صابة مبر�ض ع�صبي� ،أو �أحد �أمرا�ض القلب.
ي ��ؤدي االكتئابً � -
أي�ضا� -إىل ك�ثرة النوم ل��دى ال�شخ�ص امل�صاب ب��ه .كما
ميكن �أن يعود الأمر للعامل الوراثي.
ال�صداع والقلق واالكتئاب وا�ضطراب
وتتعدد م�ضاعفات كرثة النوم بني ّ
ال ّذاكرة وانخفا�ض م�ستويات ّ
الطاقة بالإ�ضافة �إىل �آالم ّ
الظهر واحتماالت
الإ�صابة مبر�ض ال�سكري و�أمرا�ض القلب.

جتنب م�ضاعفات ال�سكري
ب�سبع ن�صائح

• ما هي اللعبة الريا�ضية التي مور�ست على �سطح القمر؟
اللعبة الريا�ضية الوحيدة التي مور�ست على �سطح القمر حتى الآنهي لعبة الغولف  ،ففي ال�ساد�س من فرباير  ،1971قام رائد الف�ضاء
الأمريكي الآن �شيربد مبمار�سة الغولف بينما كان على القمر.

• ملاذا �سمي البحر امليت بهذا اال�سم؟

�سمي البحر امليت بهذا اال�سم النعدام احلياة فيه ل�شدة ملوحته ،وله ا�سم �آخر وهو بحر لوط و�سمي �أي�ضا بذلك الن �سيدنا لوط عليه
ال�سالم وقومه كانوا ي�سكنون هذه املنطقة .

• ما هي اللعبــة ال�شهيــرة التي تنت�شر يف افغان�ستان
وتعترب لعبة عنيفة و�شر�سه وتلقى اقباال جماهرييا
وا�سعا يف املناطق ال�شمالية حتديدا وهي يف مدينة
مزار �شريف عا�صمة اقليم (بلخ) ال�شمايل ؟
قتال اجلمال

عامال نظافة يرتديان زي الديك ،حيوان العام ال�صيني هذا العام ،والكلب حيوان العام ال�صيني العام املقبل،
وينظفان نوافذ فندق ريوميكان يف طوكيو لالحتفال بالعام اجلديد( .ريوترز)

مي�ك��ن ال�ت�ح�ك��م يف م��ر���ض ال���س�ك��ري ع��ن ط��ري��ق ات �ب��اع من��ط ح�ي��اة �صحي
وااللتزام بتناول جرعات الأدوية يف مواعيدها.
ويقدم موقع "هيل�س الين"  7ن�صائح ت�ساعد على احلفاظ على م�ستوى
ال�سكر يف الدم وجتنب م�ضاعفاته اخلطرة التي قد ت�صل للوفاة.
ويف مقدمة هذه الن�صائح :التحكم يف ن�سبة ال�سكر يف الدم عرب تناول طعام
�صحي وممار�سة الريا�ضة ب�شكل يومي وجتنب ال�سمنة.
الن�صيحة الثانية :هي الإق�لاع ف��و ًرا عن التدخني ال��ذي يزيد من خطر
م�ضاعفات ال�سكري.
الن�صيحة الثالثة :هي التحكم يف �ضغط ال��دم وم�ستوى الكولي�سرتول
بالدم جت ّن ًبا خلطر الأزمة القلبية وال�سكتة الدماغية.
الن�صيحة الرابعة :هي عدم التعر�ض للإجهاد البدين الذي ي�ش ّكل � ً
أي�ضا
م�صدر خطورة على مر�ضى ال�سكري.
الن�صيحة اخلام�سة :ه��ي �إج ��راء فحو�صات ب�شكل منتظم ب�شكل دوري
لفح�ص داء ال�سكري وفح�ص العني للت�أكد من عدم وج��ود عالمات تلف
ال�شبكية واملياه البي�ضاء واملياه الزرقاء.
الن�صيحة ال�ساد�سة :هي العناية بالأ�سنان؛ حيث يزيد ال�سكري من فر�ص
الإ�صابة بالتهابات اللثة.
الن�صيحة ال�سابعة :هي عدم تناول الكحوليات.

• هل تعلم �أن �أن �أ�شعة الليزر �أقوى من �أ�شعة ال�شم�س ب�أربع مرات
• هل تعلم �أن اللغة املالطية هي �أكرث اللغات ت�أثراً باللغة العربية
• هل تعلم �أن العنرب ي�ستخرج من �أمعاء حوت العنرب وهو مادة قيمة يف �صناعة العطور
• هل تعلم �أن �أول من �أ�شاروا �إىل تفتيت احل�صى يف املثانة هم الأطباء العرب
• هل تعلم �أن  -الر�أر�أة  -تعني حتريك العينني و �إدارتهما لت�سديد النظر على الهدف
• هل تعلم �أن اجلاذبية على القمر ت�ساوي �سد�س اجلاذبية على الأر�ض
• هل تعلم �أن الذهب يوزن باجلرام و املا�س بالقرياط
• هل تعلم �أن عدد بحور ال�شعر هو � :سـتة ع�شر بحـراً
• هل تعلم �أن �ضوء ال�شم�س ال يتخلل مياه البحر �أكرث من  400م
• هل تعلم �أن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب ي�سقط يف بحر و�سيع
لطفا على �سطحه
• هل تعلم �أن قلم الر�صا�ص م�صنوع من اجلرافيت
• هل تعلم �أن الة اال�سطرالب الة فلكية لقيا�س ارتفاع الكواكب
• هل تعلم �أن اول حيوان �سار على قدميه يف التاريخ هو الدينا�صور
• هل تعلم �أن اول ان�سان حاول الطريان هو من ا�صل عربي وا�سمه عبا�س بن فرنا�س
• هل تعلم �أن الرازي اول من ا�ستخدم اخليوط يف اجلراحة
• هل تعلم �أن اول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

جحا املخادع
متنى �شيخ التجار ان يرى احدا ي�ستطيع ان ي�ضحك على جحا واف�ضى ب�أمنيته هذه �إىل ح�سان احد ا�صدقائه
فقال ح�سان ح�سنا ومن يفعل ذلك فقال �شيخ التجار له عندي مائة دينار ...ذهب ح�سان �إىل ال�سوق وبحث عن
جحا حتى وجده وعند ذلك قال له احمد اهلل اين وجدتك ايها الظامل ال�سارق ثم رفع يده و�صفع جحا �صفعة
قوية وهو يقول االن انا �أ�صفعك يا م�سعود �أما املرة القادمة ف�س�أقتلك ..فقال جحا :انا ل�ست م�سعودا يا رجل
انا جحا ومنْ هنا ال يعرفني؟ فقال الرجل ا�سف ا�سف اعتقدت انك م�سعود ثم م�شى �إىل �شيخ التجار فذهب
خلفه وعند الباب �سمع �ضحكاتهم معا فعرف انهم �ضحكوا عليه .
يف امل�ساء تنكر جحا جيدا وذهب لبيت ح�سان وطلب مقابلته ثم دخل عليه قلقا وقال :يا �سيد ح�سان ان �شيخ
التجار يقول لك ار�سل اليه  005دينار وقال يف احلال ا�سرع فهناك م�شكلة ويقول لك العالمة هي ما حدث
بينكم �صباحا وما فعلته يف جحا.
ف�صدقه ح�سان وا�سرع واخرج  500دينار وقال هل اتي معك؟ فقال :ال ..انه واقع يف م�شكلة ويخاف ان ت�أخدك
ال�شرطة معه.
ذهب ح�سان �صباحا وهو م�تردد وخائف لينظر يف امر �شيخ التجار ..فمر على دكانه فوجده يجل�س هناك
فا�ستعجب لذلك .والقى عليه ال�سالم ثم �س�أله هل تركتك ال�شرطة؟
فقال �شيخ التجار :اية �شرطة؟
فحكى له ماحدث وهو ي�ضرب ر�أ�سه بيده حزنا على �ضياع النقود .فقال �شيخ التجار :ومن يعرف ما حدث
من امر جحا غرينا؟ ف�سمعوا �صوتا يقول انا ..تقدم جحا وهو ي�ضحك ..ال يوجد احد ي�ضحك على جحا.
فقال ح�سان �س�أخرب ال�شرطة مبا حدث منك فقال جحا ..ح�سنا اتبث ذلك ايها املخادع وتذكر دائما ان �صفعتي
ت�ساوي  500دينار.

