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�لأطفال بحاجة �إىل �لنوم لياًل كي ي�صبحو� �أ�صحاء

اإي��ق��اظ الطفل من  ح��ذر الطبيب الأمل����اين ه��رم��ان ي���وزف ك���ال، م��ن 
النوم خالل الليل لتناول الأدوية مثل بع�ض امل�ضادات احليوية التي 
املحددة لها كي ي�ضري مفعولها  املواعيد  بانتظام يف  تناولها  ي�ضتلزم 
لطب  الأمل��ان��ي��ة  ال��راب��ط��ة  با�ضم  امل��ت��ح��دث  واأو���ض��ى  �ضليم.  نحو  على 
الأطفال واملراهقني، ب�ضرورة توزيع تناول هذه الأدوية ب�ضكل مت�ضاٍو 
ال�ضباح،  ف��رات  املثال يف  �ضبيل  اليوم- على  م��دار  الإمكان على  قدر 

والظهرية وامل�ضاء.
واأكد اأنه من الأف�ضل ترك فرة الليل من دون توزيع اأي جرعة من 
الأدوية عليها. واأو�ضح كال اأهمية ذلك بقوله: الأطفال بحاجة للنوم 
بها  الأدوي��ة  تناول  التي ميكن  الطريقة  وعن  اأ�ضحاء.  ي�ضبحوا  كي 
على نحو دقيق، اأو�ضى الطبيب الأملاين ب�ضكل عام باأنه من الأف�ضل 

اأن ي�ضت�ضري الآباء الطبيب املعالج يف هذا ال�ضاأن.

كيف تكت�صف �أنك �صخ�صية نرج�صية؟
اأنه غالباً ما  اأملانية متخ�ض�ضة يف الطب النف�ضي عن  ك�ضفت جمعية 
يكت�ضف الأ�ضخا�ض الذين يعانون من ا�ضطراب ال�ضخ�ضية الرنج�ضية 

اإ�ضابتهم باملر�ض يف وقت متاأخر للغاية.
واأو�ضحت اجلمعية الأملانية للطب النف�ضي والعالج النف�ضي والطب 
النف�ض ج�ضدي وعالج الأع�ضاب اأنه غالباً ل يبحث هوؤلء املر�ضى عن 
امل�ضاعدة اإل اإذا ت�ضبب هذا ال�ضطراب يف اإ�ضابتهم مب�ضكالت اأخرى، 
لفتة اإىل اأن هذه امل�ضكالت تظهر لديهم مثاًل يف الإ�ضابة باكتئاب اأو 

ا�ضطرابات اخلوف اأو اإدمان.
املر�ض  ال�ضطحية لالإ�ضابة بهذا  اأن الأعرا�ض  اإىل  واأ�ضارت اجلمعية 
اأنه  ويف  ال���ذات،  تقدير  يف  للمغالة  منه  يعانون  م��ن  ميل  يف  تظهر 
ذلك  اجلمعية  واأرج��ع��ت  الآخ��ري��ن.  مع  التعاطف  ينق�ضهم  ما  غالباً 
اإىل قلة �ضعورهم بقيمة اأنف�ضهم واإىل �ضدة ح�ضا�ضيتهم؛ فعلى �ضبيل 
عميق.  نف�ضي  ب��اأمل  اإ�ضابتهم  يف  لهم  املوجه  النتقاد  يت�ضبب  املثال 
الرنج�ضية  ال�ضخ�ضية  با�ضطراب  امل�ضابني  اأن  اإىل  اجلمعية  واأ�ضارت 
يعانون يف الوقت ذاته من ال�ضعور ب�ضغط ع�ضبي على الدوام ب�ضبب 
خماوفهم الكبرية من الف�ضل- ما يوؤدي اإىل اإ�ضابتهم باأمرا�ض اأخرى 
نتيجة هذا ال�ضغط. و�ضحيح اأن الكت�ضاف املبكر ل يجعل ا�ضطراب 
للعالج  اخل�ضوع  اأن  اإل  لل�ضفاء،  قابال  مر�ضا  الرنج�ضية  ال�ضخ�ضية 
اإىل ح��د كبري  ال���ض��ط��راب  ه��ذا  ح��دة  م��ن  اأن يخفف  النف�ضي ميكن 
لدرجة تتيح للم�ضابني به العي�ض معه. واأ�ضارت اجلمعية الأملانية اإىل 
اإل لعالج  امل�ضابني بالرنج�ضية  ع��ادة مع  اأدوي��ة  ا�ضتخدام  اأن��ه ل يتم 

الأمرا�ض امل�ضاحبة لال�ضطراب مثل الكتئاب. 

حتذير�ت من �صمك �لنفيخة �ل�صام 
بّثت و�ضائل اإعالم يابانية حتذيراً اإىل �ضكان اإحدى املدن و�ضط البالد 
اأن مت بيعها عن طريق اخلطاأ  من مغبة تناول �ضمكة النفيخة، بعد 

داخل اأحد املتاجر.
وبح�ضب تقرير ن�ضره موقع "بي بي �ضي" الإلكروين فاإن عدد من 
الو�ضائل الإعالم حّذرت ال�ضكان من تناول قطع مت بيعها عن طريق 
اخلطاأ من �ضمكة النفيخة، املعروفة اأي�ضاً با�ضم �ضمكة البالون، والتي 

قد تودي اإىل قتل كل ما يلتهمها.
من  علب  ويلفت التقرير اإىل اأن متجراً يف مدينة غاماغوري، باع 5 
�ضمكة النفيخة، من دون اأن يزيل الطحال، الذي يحتوي على كميات 
كبرية من ال�ضم، ما دعا ال�ضلطات املحلية اإىل اإطالق نظام الطوارئ.

وعاد الإعالم للتو�ضيح لحقاً باأن ال�ضلطات ا�ضتطاعت ا�ضرجاع 3 يف 
حني ل تزال علبتان جمهولتا املكان.

ويوؤكد التقرير باأن حالت الت�ضمم جراء تناول هذا النوع من ال�ضمك 
باتت تتكرر يف كل عام، ولكن ل تودي جميعها اإىل الوفاة.

اخلميس   18   يناير    2018  م   -   العـدد  12227  
Thursday  18   January   2018  -  Issue No   12227

�لروبوت يثري نقا�صا حول م�صتقبل �لعمالة 
جتمعت نحو 200 �ضركة يف العا�ضمة اليابانية طوكيو ام�ض لعر�ض اأحدث 
التقنيات يف جمال اإنتاج الإن�ضان الآيل الروبوت ليثور نقا�ض بني العار�ضني 

والزائرين حول م�ضتقبل العمالة الب�ضرية.
وي�ضارك يف معر�ض روبدك�ض العام اجلاري نحو مثلي عدد ال�ضركات التي 
�ضاركت يف العام املا�ضي ما ميثل اهتماما متزايدا باأجهزة الإن�ضان الآيل يف 

اليابان حيث ت�ضتخدم على نطاق وا�ضع بالفعل.
ويف اأحد الأركان لفت روبوت اأنظار الزائرين بعدما متكن من طي قمي�ض 
اأداء  اإنه ي�ضتطيع  قطني باإتقان يف نحو دقيقتني. ومزح اأحد الزوار قائال 
الأعمال املنزلية اأف�ضل من زوجته واأ�ضاف اأنه �ضيناف�ض الإن�ضان يف اأماكن 

عمله قريبا.
وقال بع�ض مطوري الإن�ضان الآيل اإنه ي�ضتطيع حل م�ضكلة نق�ض العمالة 

يف املجتمع الياباين الذي ي�ضهد زيادة �ضريعة يف عدد كبار ال�ضن.
اآليا يعمل نادل فيما  اإن�ضانا  اإن.اإي.�ضي فيلدينج اليابانية  وعر�ضت �ضركة 
الطريان  �ضركات  ت�ضطر  حيث  اليابان  يف  كبري  حد  اإىل  عمليا  حال  يعد 
والتجزئة وبع�ض �ضال�ضل املطاعم لإعادة النظر يف خططها للتو�ضع بل ويف 

بع�ض الأحيان تغلق متاجر لعجزها عن �ضغل وظائف معينة.
وقال هريويوكي فوجي كبري م�ضت�ضاري �ضركة اإن.اإي.�ضي اإن ال�ضركة تريد 
زيادة عدد اأجهزة الإن�ضان الآيل يف اليابان حلل م�ضكلة نق�ض العمالة ف�ضال 

عن اإتاحة فر�ضة اأكرب لالإن�ضان للقيام مبزيد من الوظائف الإبداعية.
وتوقع منظمو املعر�ض اأن يرتفع عدد اأجهزة الروبوت يف قطاع اخلدمات 
بواقع 8.9 مرة يف 2030 مقارنة بالعام املا�ضي لي�ضل حجم ال�ضوق اإىل 
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هذه �حلركة خطرية.. 
ل تفعلها خالل �لعط�س

اأن حم��اول��ة رجل  بريطاين  م��وق��ع  ذك��ر 
اإىل  اأدت  العط�ض  لحتواء  جيدة  ب�ضحة 
تهتك حلقه مما جعله يق�ضي اأ�ضبوعا يف 

امل�ضت�ضفى.
ال����ذي مل ي��ذك��ر ا�ضمه  ال���رج���ل،  ووج����د 
غري  نف�ضه  عاما،   34 العمر  من  ويبلغ 
اأو الكالم، بعدما حاول  قادر على الأكل 

منع العط�ض من خالل �ضد اأنفه.
وقال امل�ضدر ذاته اإن هذا الأمر "ت�ضبب 

يف اإحداث ثقب يف بلعومه".
وال��ب��ل��ع��وم ه��و ج���زء م��ن احل��ل��ق، ويقوم 
ب��دور م���زدوج يف اإدخ���ال ال��غ��ذاء ومترير 

الهواء.
اإن  لي�ضر  م�ضت�ضفى  يف  الأط��ب��اء  وق���ال 
حالة الرجل غري طبيعية، مو�ضحني اأن 
مرد الأمر هو اأنه حاول اأن منع العط�ض 
من خالل اإغالق فمه و�ضد اأنفه يف نف�ض 

الوقت.
وق�ضى املري�ض �ضبعة اأيام يف امل�ضت�ضفى، 
ك��م��ا ج���رى اإط��ع��ام��ه، خ���الل ت��ل��ك املدة، 

بالعتماد على اأنبوب التغذية.

ل تتناول �لقهوة يف 
رحالت �لطري�ن

با�ضتمرار  ال��ق��ه��وة  تطلب  كنت  اإذا 
خ������الل رح�������الت ال������ط������ريان، رمب���ا 
ف�ضاعداً،  الآن  م��ن  م��ل��ي��اً  �ضتفكر 
ع����ن����دم����ا ت�����ع�����رف ن����وع����ي����ة امل����ي����اه 
امل�ضتخدمة ل�ضنع القهوة على منت 

الطائرة. 
املياه  اأن  ط���ريان،  م�ضيفة  وك�ضفت 
امل�����ض��ت��خ��دم��ة ل�����ض��ن��ع ال��ق��ه��وة على 
املياه  ن��ف�����ض  ه����ي  ال����ط����ائ����رة،  م����نت 
وميكن  املراحي�ض،  يف  امل�ضتخدمة 
اأي  اأن حتمل جراثيم خطرية مثل 
�ضحيفة  ن��ق��ل��ت  م��ا  بح�ضب  ك����ويل، 
ون�ضحت  الربيطانية.  ميل  دي��ل��ي 
والتي تقول  بيتي،  املدعوة  امل�ضيفة 
�ضركات  اإح���دى  ل�ضالح  تعمل  اإن��ه��ا 
الطريان الأمريكية امل�ضافرين بعدم 
منت  على  تقدم  التي  القهوة  �ضرب 
الطائرة، واأكدت اأن املياه امل�ضتخدمة 
كما  نظيفة  لي�ضت  ال��ق��ه��وة  ل�ضنع 
بيتي:  واأ�ضافت  الكثريون.  يعتقد 
للمياه،  فح�ضاً  م��وؤخ��راً  "اأجرينا 
وتبني اأنها حتتوي على جراثيم من 
نوع اأي كويل، وجاء فريق ال�ضيانة 
بع�ض  ب�ضغط  وق���ام���وا  ذل����ك،  ب��ع��د 
مل  �ضيئاً  ك���اأن  الأم����ر  وم���ر  الزرار، 
"لهذا  امل�ضيفة:  وتابعت  يحدث". 
ال�����ض��ب��ب اح�����ذروا ت��ن��اول ال��ق��ه��وة اأو 
على  �ضاخن  م�ضروب  اأي  اأو  ال�ضاي 
باملياه  باأ�ض  الطائرة، ولكن ل  منت 
اأكد  جهته،  م��ن  واملعلبة".  املثلجة 
م��ت��ح��دث ب��ا���ض��م ���ض��رك��ة اإي����زي جيت 
اأن املياه املخزنة على منت الطائرة، 
ت�ضتخدم ل�ضنع امل�ضروبات ال�ضاخنة، 
ت�������ض���ت���خ���دم يف  ال����وق����ت  ن���ف�������ض  ويف 
املرحا�ض، ولكن ل توجد اأية فر�ضة 

اأن تختلط مع بع�ضها البع�ض.   

�أ�صد ومنر يهاجمان 
ح�صانًا يف �ل�صريك

ميل"  "ديلي  ���ض��ح��ي��ف��ة  ن�������ض���رت 
الربيطانية مقطع فيديو و�ضفته 
يتعر�ض  ح�ضانا  يظهر  ب�����امل��روع، 
للع�ض م��ن ط���رف من��ر واأ����ض���د يف 

�ضمال ال�ضني.
اأبي�ضا  ح�����ض��ان��ا  ال��ل��ق��ط��ات  وت��ب��ني 
يع�ض ظهره  ب��ني من��ر  حم��ا���ض��را 
خ��الل مترين  �ضاقيه،  ب��ني  واأ���ض��د 
�ضخ�ضان  ك�����ان  ف��ي��م��ا  ت����دري����ب����ي، 

يحاولن حترير احل�ضان.
وقالت ال�ضحيفة اإن احل�ضان جنا 

واأ�ضيب بجراح طفيفة.
�ضريك  م���وظ���ف يف  ����ض���و،  وك�����ض��ف 
نحو  قبل  وق��ع  احل���ادث  اأن  تايانغ 
�ضهر، يف نهاية دي�ضمرب، يف مدينة 

كوانزو ال�ضينية.

�لتهاب �جليوب �لأنفية.. 
متى يكون مزمنًا؟ 

ق��ال��ت ال��راب��ط��ة الأمل��ان��ي��ة لأط���ب���اء الأنف 
امل�ضحوب  ال��زك��ام  اإن  واحل��ن��ج��رة  والأذن 
ب�����ض��ع��ور ب��ال�����ض��غ��ط يف ال���راأ����ض ي���دل على 
الإ�ضابة بالتهاب اجليوب الأنفية، م�ضرية 
���ض��دي��دة عند  ت��ك��ون  امل��ت��اع��ب  اأن ه���ذه  اإىل 

النحناء ب�ضفة خا�ضة. 
ا�ضت�ضارة  ���ض��رورة  على  الرابطة  و���ض��ّددت 
ال��ط��ب��ي��ب يف ح���ال ا���ض��ت��م��رار امل��ت��اع��ب ملدة 
ك��ان��ت م�ضحوبة  اإذا  اأو  اأي���ام   3 ع��ن  ت��زي��د 
التام  ال�ضفاء  اأهمية  على  م��وؤك��دة  بحمى، 
املتاعب  ف�����ض��ت��ه��اج��م  واإل  الل���ت���ه���اب،  م���ن 

املري�ض مراراً وتكراراً. 
ويعترب التهاب اجليوب الأنفية مزمناً اإذا 
اأو يف حال  3 �ضهور  ا�ضتمر ملدة تزيد عن 
4 مرات يف  الإ�ضابة به مبعدل يزيد عن 

العام. ُي�ضار اإىل اأن التهاب اجليوب الأنفية 
ه���و ال��ت��ه��اب يف ال��غ�����ض��اء امل��خ��اط��ي، الذي 
يبطن اجل��ي��وب الأن��ف��ي��ة. واأح��ي��ان��اً يحدث 
التجاويف  ه��ذه  ات�ضال  لفتحات  ان�ضداد 
ي�����وؤدى لحتقان  ب����الأن����ف، مم���ا  اجل���ي���وب 
الغ�ضاء املخاطي املبطن للجيوب  والتهاب 
املخاطية  ب����الإف����رازات  ام��ت��الئ��ه��ا  ب�����ض��ب��ب 
واجلراثيم وكذلك ب�ضبب احتبا�ض الهواء 
مع تلك الفرازات، الذى يوؤدي اإىل ارتفاع 

ال�ضغط داخل اجليوب. 
ب�ضيط  ���ض��ب��ب  اإىل  الل��ت��ه��اب  ي��رج��ع  وق���د 
عدوى  ب�ضبب  يكون  اأن  ميكن  اأو  كالزكام 
املناعة  يف  م�ضاكل  ب�ضبب  اأو  ح�ضا�ضية  اأو 
اإىل م�ضاكل  ي��رج��ع  ق��د  اأن���ه  ال��ذات��ي��ة. كما 

ت�ضريحية يف الأنف. 

الآلم والأوجاع هي عالمة تنبيه وحتذير بوجوب العتناء 
فروبوزيه  اإنغو  يقول  كما  ال��وج��ع،  منه  ال�ضادر  باملو�ضع 
الأ�ضتاذ يف الأكادميية الريا�ضية مبدينة كولونيا الأملانية، 
وفق ما ينقل موقع �ضبيغل الإلكروين. فاجل�ضم ميتلك 
اأو ملل  ال��دوام ودون كلل  م�ضتقبالت حيوية تتحقق على 
�ضحيح.  ب�ضكل  يعمل  اجل�����ض��د  يف  ع�ضو  ك��ل  ك���ان  اإن  م��ن 
اجل�ضم  ح���رارة  درج���ة  بقيا�ض  امل�ضتقبالت  ه��ذه  وتتكفل 

و�ضغطه امليكانيكي وحتليل تغرياته احليوية الكيميائية.
وهذا يعني اأن خاليا البدن تقرع ناقو�ض اخلطر حني ل 
تتلقى ما يكفيها من غاز الأوك�ضجني. على �ضبيل املثال: 
عندما يبقى الإن�ضان جال�ضا لوقت طويل اأمام الكمبيوتر 
ب��اآلم الرقبة، لكن هذا الأمل مهم لأنه  مثال فاإنه، ي�ضعر 

يحذرنا وبالتايل يحمينا من الإ�ضابة ال�ضديدة.
هكذا ين�ضاأ الأمل عند الإفراط يف اإجهاد البدن

عالمة  الأمل  ا�ضتداد  اأن  للريا�ضة  املمار�ضني  بع�ض  يظن 
فيتناولون  ال��ري��ا���ض��ي��ة،  للتمارين  �ضليمة  مم��ار���ض��ة  على 
تهدئ  امل�ضكنات  لكن  التدريب،  ويتابعون  الآلم  م�ضكنات 
الوجع وتخدر مو�ضعه فقط ول تق�ضي على �ضبب الأمل، 
وهذا ينطبق اأي�ضا على القائمني باأعمال ج�ضدية قا�ضية. 
الريا�ضة يكون عادًة  ب��الأمل بعد ممار�ضة  ال�ضعور  اأن  غري 
واأربطته ومفا�ضله،  لأوتار اجل�ضد  الزائد  الإجهاد  ب�ضبب 

كما يقول اخلرباء.
اأثناء  ي��ك��ون  املعنية  اجل�ضم  اأع�����ض��اء  من��و  اأن  ه��و  وال�ضبب 
و���ض��رع��ات خمتلفة:  الع�ضلي مب��ع��دلت  اجل��ه��د  مم��ار���ض��ة 
اأ����ض���اب���ي���ع، يف ح���ني حتتاج  ث���الث���ة  ت��ن��م��و يف  ف��ال��ع�����ض��الت 
عن  وينجم  للنمو.  اأ�ضهر  �ضتة  اإىل  والغ�ضاريف  العظام 
واأن�ضجته  اجل�ضم  ع�ضالت  يف  اآلم  ه��ذا  ال��ت��وازن  اخ��ت��الل 
تنبيهي  ���ض��وى حت��ذي��ر  الأوج�����اع  ه���ذه  ولي�ضت  ال�����ض��ام��ة. 
يقول لالإن�ضان:" اعنِت بنف�ضك يا عزيزي وخذ ق�ضطا من 

الراحة قبل اأن توؤذي نف�ضك".

ملاذا يختلف الب�شر يف ال�شعور بالأمل؟
اإدراك الأمل يتم يف الدماغ. ويختلف كل اإن�ضان عن غريه 

ب�����الأمل.  الإح�������ض���ا����ض  يف 
اجل�ضم  اأع�������ض���اء  وب��ع�����ض 
واليدين  وال��ف��م  ال��وج��ه  مثل 
ب��الأمل من  اإح�ضا�ضا  اأك��ر  تكون 

ولكن  املهم يف جميع ه��ذه احل��الت هو لي�ض غ�����ريه�����ا. 
يت�ضرف  يعرف كيف  اأن  بل  ل��الآلم  الإن�ضان  م��دى حتمل 

اإزاء هذه الأوجاع.
املتخ�ض�ض يف  يقول  كما  ولي�ض عدوك"،  "الأمل �ضديقك 
معاجلة الآلم رولند ليب�َضر، وفق ما ينقل موقع �ضبيغل 
الإلكروين. فكلما تعر�ض اجل�ضد للخطر ازدادت الآلم. 
وم���ن مل ي��ت��وق��ف ع��ن اجل��ه��د ال��ب��دين ال��زائ��د ومل ياأخذ 
ا�ضراحة فاإنه بذلك ل يزيد الأمور اإىل �ضوءاً. فالأوجاع، 
املمار�ضة  ع��ل��ى  ع��الم��ة  لي�ضت  ال�����ض��ائ��د،  الع��ت��ق��اد  بعك�ض 
اجل�ضم  اأن  على  بل عالمة  الريا�ضية،  للتمارين  ال�ضليمة 
يحتاج اإىل وقت للراحة كي ت�ضتعيد اأن�ضجته ن�ضاطها من 

جديد.

معاجلة الآلم احلادة
ل يوجد دواء ملعاجلة الآلم ب�ضكل تام. لكن ميكن التخفيف 
منها على املدى الق�ضري با�ضتخدام الربودة. فمثال حني 
ي�ضاب لعب كرة قدم بالأمل يقوم الطبيب الريا�ضي بر�ض 
رذاذ بارد من قنينة بّخاخة على مو�ضع الأمل كي يتمكن 

الالعب من موا�ضلة اللعب.
لكن العالج بالتربيد لي�ض كافيا لإيقاف الأمل على املدى 
التمدد،  ومتارين  بالتدليك  القيام  هنا  وينبغي  الطويل، 
فهذا ي�ضاعد على اإزالة توتر الع�ضالت والأن�ضجة ال�ضامة 
بالن�ضبة لعالج  اأم��ا  الدموية.  ال��دورة  ويعمل على حتفيز 
اأكر  تكون  احل��رارة  ف��اإن  والكتفني  والرقبة  الظهر  توتر 
اإفادة، لأنها تفتح الأوعية الدموية وتعمل على ا�ضرخاء 
الع�ضالت. واأف�ضل ن�ضيحة هي تفادي هذه الآلم، وذلك 
الريا�ضة  اأثناء ممار�ضة  اإره��اق اجل�ضم  الإف��راط يف  بعدم 

وعدم الإجهاد الزائد للج�ضد اأثناء الأعمال الع�ضلية.
م�ضاحيق الفلفل احلار لتخفيف الآلم

اإزعاجا  ت�ضبب  اآلم��ا قوية  الأمرا�ض  الكثري من  ت�ضاحب 
طريقة  اكت�ضفوا  اأمل��ان��ي��ة  جامعة  م��ن  باحثون  للمري�ض. 
الأمرا�ض  ببع�ض  الإ���ض��اب��ة  عند  الآلم  لتقليل  ج��دي��دة 

با�ضتخدام مادة كاب�ضي�ضني املوجودة يف الفلفل احلار.
تعمل مادة كاب�ضي�ضني على اأعطاء النكهة احلارة يف الفلفل 
الع�ضبية  الآلم  تخفيف  للكاب�ضي�ضني  ومي��ك��ن  احل����ار. 
ال��ن��ط��اق��ي، ح�ضب خ���رباء جامعة  ال��ه��رب�����ض  ال��ن��اجت��ة ع��ن 
املادة  ا�ضتخدام  لكن  اأملانيا.  جنوب  األيك�ضاندر  فريدري�ض 
احلروق.  مثل  اجلانبية  ال��ت��اأث��ريات  بع�ض  اأي�����ض��ا  ي�ضبب 
مادة  مثل  متاما  "فعالة  م��ادة  اإنتاج  اإىل  العلماء  وتو�ضل 
تاأثريات  دون  ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا  للب�ضر  ومي��ك��ن  كاب�ضي�ضني 
جانبية، كما ذكرت اجلامعة يف بيان لها ونقال عن موقع 
هايل براك�ضيز الأملاين اللكروين. وقامت اجلامعة بن�ضر 

الدرا�ضة يف الدورية العلمية �ضاينتيفيك ريبورت�ض".
الأذى(  ُم�ضتقبالت  )وت�ضمى  خا�ضة  ع�ضبية  األياف  تقوم 
بالأمل.  ال�ضعور  واإعطاء  الأمل يف اجل�ضم  بتح�ض�ض مواقع 
املُ�ضتقبالت فعالة يفرز اجل�ضم ببتيد  وعندما تكون هذه 
ويعمل  ال��ب��اح��ث��ون.  ي��ق��ول  كما  الأورام،  لتخفيف  ع�ضبي 
ُم�ضتقبل كاب�ضي�ضني مثال مع الطعم احلار للفلفل احلار، 
الب�ضل والفجل واخلردل،  اأي�ضا عرب  وميكن تفعيل هذه 
دهون  ُم�ضتقبالت  ت�ضمية  العلماء  عليها  يطلق  ول��ذل��ك 

اخلردل.
اأنغيل والربوفي�ضور بير ريي من  وقام الدكتور ماتيا�ض 
الأمرا�ض  وف�ضيولوجيا  الأع�ضاء  وظائف  علم  موؤ�ض�ضة 
يف ج��ام��ع��ة ف��ري��دري�����ض األ��ي��ك�����ض��ان��در ب��درا���ض��ة ت��اأث��ري مادة 
الفلفل  ُم�ضتقبالت  تاأثري  اإيقاف  ميكنه  الذي  كاب�ضي�ضني 
�ضابقة  درا�ضات  ب�ضورة جزئية. وجنحت  احلار يف اجل�ضم 
اأجريت على فئران جتارب با�ضتخدام هذه املادة يف اإيقاف 
من  العلماء  يتمكن  ومل  الفئران.  عند  القولون  التهابات 
موقع  نقل  كما  الل��ت��ه��اب��ات،  ت��وق��ف  عملية  �ضري  معرفة 
جانبية  ت��اأث��ريات  اأن  العلماء  ويعتقد  براك�ضيز".  "هايل 
عن  امل�ضوؤولة  ه��ي  الآن  لغاية  معروفة  غ��ري  لكاب�ضي�ضني 

عمل ذلك، كما ذكر الربوفي�ضور اأنغيل.

�لأمل �صديقك ولي�س 
عدوك.. فا�صتمع �إليه!

اآلم الركبة وع�شلة ال�شاق مزعجة بعد بذل جهد ع�شلي، ولكنها مهمة. فلولها 
ب�شكل  وتف�شريها  الأوجاع  فهم  كيفية  على  هنا  نتعرف  ج�شمه.  الإن�شان  لأهلك 
للتمارين  �شليمة  ممار�شة  على  عالمة  الأمل  هل  ال�شوؤال:  عن  وجنيب  اأف�شل، 

الريا�شية؟ حني يزداد اأمل الركبة الحتكاك احلرقفي ويتفاقم وجع ع�شلة 
القدم  عن  ال�شادر  امل��وؤمل  الإزع��اج  وي�شتفحل  الع�شلية  التقل�شات  ال�شاق 

ان�شحاب الأوتار، بعد بذل جهد ج�شماين كبري اأو ممار�شة الريا�شة، فقد 
يت�شاءل الإن�شان: هل هذه ُحجج يتذّرع بها 
اأنهي  اأو  الع�شلي  عملي  اأوق��ف  كي  ج�شمي 
تدريبي الريا�شي؟ اأم يجب علي اأخذ هذه 

الآلم على حممل اجلد؟
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�ش�ؤون حملية

عرب برنامج الدورات التعليمية ل�شهر  يناير  2018

طالب جامعة نيويورك �أبوظبي ي�صتك�صفون مفاهيم متعددة للثقافات د�خل وخارج دولة �لإمار�ت 
الربنامج ميتد لثالثة اأ�شابيع ويهدف اإىل تزويد الطالب مبجموعة متنوعة من التجارب التعليمية العملية 

ك�شريك ا�شرتاتيجي من الدرجة الأوىل

معهد م�صدر يعلن عن �ن�صمام باور ري�صور�صز �إىل �حتاد �أبحاث �لطاقة �حليوية �مل�صتد�مة 
يقدم ال�شريك اجلديد اخلربة الهند�شية الالزمة لدعم وتو�شيع نطاق نظام الطاقة والزراعة يف مياه البحر

�صرطة �أبو ظبي ت�صارك يف خميم لـ �أ�صحاب �لهمم  بالعني 

•• اأبوظبي الفجر

ك�ضفت جامعة نيويورك اأبوظبي عن  تفا�ضيل الربنامج 
2018، والذي  الدرا�ضي املكثف ال�ضنوي ل�ضهر يناير 
يتيح اأمام طالب اجلامعة فر�ضة ا�ضتك�ضاف املجتمعات 
متتد  تفاعلية  تعليمية  جتربة  خ��الل  من  والثقافات 
ارتباط  ت��ع��زز  و���ض��ل  حلقة  وي�ضكل  اأ���ض��اب��ي��ع،  ل��ث��الث��ة 
ب��دول��ة الإم����ارات العربية املتحدة وع��دد من  ال��ط��الب 
الأخ��رى، ومنها فلورن�ضا ونيويورك  العاملية  الوجهات 

و�ضانغهاي وغريها.  
ويهدف هذا الربنامج التعليمي الفريد من نوعه اإىل 
تو�ضيع املدارك الفكرية للطالب ودفعهم للتعلم خارج 
ي�ضهم  الدرا�ضية؛  مبا  الف�ضول  ح��دود ج��دران قاعات 
يف دمج اأ�ضاليب التعلم التجريبي، وي�ضكل كذلك حلقة 
الو�ضل التي تعزز ارتباط الطالب باملفاهيم املعا�ضرة 
الأو�ضط  وال�ضرق  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف 
على  وي�����ض��رف  الأخ����رى.  العاملية  ال��وج��ه��ات  وخمتلف 
والكّتاب  الباحثني  اأ�ضهر  من  عدد  التعليمية  ال��دورات 
ف�ضاًل  ال�ضيا�ضيني  واملحللني  وال�ضحفيني  والفنانني 
ليتعلم  نيويورك؛  جامعة  من  متميزين  اأ�ضاتذة  عن 
كيف  مبا�ضر  ب�ضكل  ال��ربن��ام��ج  يف  امل�ضاركون  ال��ط��الب 
ويختربون  ي��وم��ي��اً،  ف��ي��ه  نعي�ض  ال���ذي  ال��ع��امل  يتغري 
نيويورك  �ضبكة جامعة  به  تتمتع  الذي  الكبري  التنوع 

العاملية.
 وي��ق��دم ب��رن��ام��ج درا����ض���ات ف���رة ي��ن��اي��ر ل��ع��ام 2018 
80 دورة تعليمية لطالب جامعة نيويورك  اأكر من 
23 دول���ة، وي��رك��ز على ال��ع��امل العربي  اأب��وظ��ب��ي ع��رب 
وخ���ارج���ه؛ وم���ن ب���ني ال������دورات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة: الإب����الغ 
اللهجات  الأرواح؛  لإن��ق��اذ  وقوعها  قبل  ال��ك��وارث  ع��ن 
العربية: اللهجة املحلية الإماراتية؛ الأطفال وال�ضباب 
الأعمال؛  لغة  العاملية؛  للمدن  امل�ضتدامة  والتنمية 
الدرا�ضية  ال�����دورات  م��ن  وغ��ريه��ا  والأر���ض��ت��ق��راط��ي��ني 
املتخ�ض�ضة، والتي مت ت�ضميمها جميعا بحيث يتوجه 
الطالب بركيزهم اإىل خارج قاعات اجلامعة لكت�ضاب 
البيئة  م��ع  توا�ضلهم  تعزيز  ب��ه��دف  ميدانية  خ���ربات 

املحيطة. 
ب��ران��دت، نائب عميد  ك��ارول  وتعليقاً على ذل��ك، قالت 
اأبوظبي:  نيويورك  بجامعة  والتوعية  العاملي  التعليم 
خمترب  يناير  ل�ضهر  املكثف  ال��درا���ض��ي  ال��ربن��ام��ج  يعد 
تعليمي وتربوي فريد من نوعه، ي�ضهم فيه عدد من 
ال��ربن��ام��ج الذي  اأ���ض��ات��ذة اجل��ام��ع��ة، حيث ي�ضهد  اأب���رز 
�ضبيل تطبيق  ال��ط��الب يف  ب��دق��ة ج��ه��ود  اإع�����داده  ي��ت��م 
اأبحاث مكثفة  اأر�ض الواقع من خالل  النظريات على 
وزيارات ميدانية. يتعلم الطالب من خالل الربنامج 
�ضواء يف  والإن�ضانية  الطبيعية  البيئات  ق��راءة خمتلف 
العامل  اأو  املنطقة  اأو  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
التي  التعليمية  العملية  من  كجزء  كله  وذل��ك  باأ�ضره، 

يخو�ضونها يف اجلامعة.
وقوعها  ق��ب��ل  ال���ك���وارث  ع��ن  "الإبالغ  دورة  و���ض��رك��ز   
جريدة  حم��ررة  عليها  ت�ضرف  التي  الأرواح"،  لإن��ق��اذ 
بدور  الرتقاء  على  ديك�ضيت،  كوندا  تاميز"  "نيبايل 
و�ضائل الإعالم من القت�ضار على تغطية الكوارث بعد 
التي  للكوارث  املبكرة  التحذيرات  اإط��الق  اإىل  وقوعها 
من املوؤكد وقوعها. وميكن لذلك اأن يك�ضف ببطئ عن 
الأحداث  اأو  املناخية،  التغريات  مثل  الطوارئ  ح��الت 
املفاجئة مثل الزلزل. و�ضيتم تنظيم الدورة التعليمية 
يتمكن  ح��ي��ث  ن��ي��ب��ال  اإىل  م��ي��دان��ي��ة  زي�����ارة  لتت�ضمن 
وتبعات  املناخية  التغريات  اآث��ار  مراقبة  من  الطالب 
2015، وحتليل  الزلزال الذي �ضرب املنطقة يف عام 
اآلية التغطية التي اعتمدتها و�ضائل الإعالم الدولية، 
مقالت  وكتابة  وال���زلزل  امل��ن��اخ  علماء  اإىل  والتحدث 
الإب��الغ عن  اأمثلة جيدة على  �ضحفية �ضتكون مبثابة 

الكوارث قبل وقوعها.
دورة  اإ�ضليم،  نا�ضر  العربية  اللغة  اأول  اأ�ضتاذ  وي��ق��دم 
الإماراتية" التي  املحلية  اللهجة  العربية:  "اللهجات 
باللغة  امل�ضبقة  الطلبة  معرفة  على  البناء  ت�ضتكمل 
باملالمح  تعرفهم  الوقت  ذات  ويف  الف�ضحى،  العربية 
ال���دورة  وت��ق��ام  الإم���ارات���ي���ة.  املحلية  للهجة  ال��ف��ري��دة 
باللغة  بالتحدث  الطالب  يلتزم  حيث  العني،  مبدينة 
لثالثة  متتد  التي  ال���دورة  م��دة  ط��وال  فقط  العربية 

العربية  اللغة  بني  امل��زج  فر�ضة   مينحهم  ما  اأ�ضابيع، 
الف�ضحى مع اللهجة الإماراتية وذلك خالل اإقامتهم 
يجعل  مما  العني،  مدينة  يف  الإماراتية  العائالت  مع 
الجتماعية  احل��ي��اة  على  للتعرف  ب��واب��ة  ال���دورة  ه��ذه 
والثقافية، والراث العربي اخلا�ض مبنطقة اخلليج. 

امل�ضتدامة  والتنمية  وال�ضباب  "الأطفال  دورة  وتركز   
يو�ضيكاوا،  هريوكازو  يقدمها  والتي  العاملية"،  للمدن 
اأ�ضتاذ العوملة والتعليم يف جامعة نيويورك �ضتاينهاردت 
والأ����ض���ت���اذ ب��ج��ام��ع��ة ن���ي���وي���ورك ون���ائ���ب م���دي���ر مركز 
نيويورك،  بجامعة  ت�ضيلدرن"  ف��ور  ت��اي��ز  "جلوبال 
والذي �ضاعد يف و�ضع اأهداف التنمية امل�ضتدامة، على 
واآمنة  �ضاملة  الب�ضرية  وامل�ضتوطنات  املدن  هدف جعل 
التعليمية  ال��دورة  و�ضتتطرق هذه  وم�ضتدامة.  ومرنة 
اإىل البتكارات العاملية يف جمال تعزيز ا�ضتدامة املدن 
لالأطفال وال�ضباب الذين ميثلون م�ضتقبل املجتمعات 
امل�ضتدامة؛  ف�ضاًل عن ا�ضتعرا�ض البتكارات احل�ضرية 
يف جمال ال�ضتدامة. و�ضيتيح العمل امليداين يف الهند 
فر�ضاً متميزة ملراقبة الربامج وعقد الجتماعات مع 
قادة  من  وغريهم  احلكومية  غري  املوؤ�ض�ضات  موظفي 
املناطق احل�ضرية، مع ا�ضتكمال املناق�ضات الطالبية.  

الدكتور  يقّدمها  التي  الأعمال"،  "لغة  دورة  و�ضتلعب 
وخبري  الأمريكي  ال�ضيا�ضات  م�ضت�ضار  لونتز،  فرانك 
الطالب  تعريف  يف  مهماً  دوراً  ال����راأي،  ا�ضتطالعات 
ب���الآل���ي���ة ال��ف��اع��ل��ة ل��ت��ح��دي��د وت��ط��ب��ي��ق ل��غ��ة الأع���م���ال 
واأ�ضاليب الت�ضالت يف ظروف حقيقية. و�ضركز هذه 
الدورة التعليمية على درا�ضة و�ضرح الكلمات وال�ضمات 
تغيري  �ضاأنها  م��ن  ال��ت��ي  الفيديو  وم��ق��اط��ع  الب�ضرية 
املعتمدة  واأ�ضاليبهم  النا�ض،  بها  يفكر  التي  الطريقة 
رموز  زي��ارات  ال��دورة  و�ضتت�ضمن  والت�ضّرف.  للتفاعل 
العتيبة، �ضفري  �ضعادة يو�ضف  دبلوما�ضية رائدة، منهم 
املتحدة.  ال��ولي��ات  املتحدة يف  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
ومع الركيز على التفاعل بني الطالب واأع�ضاء الهيئة 
ل�ضتك�ضاف  التعليمية  ال���دورة  �ضتتطرق  التدري�ضية، 
مالمح  حت���دد  ال��ت��ي  وال��ب�����ض��ري��ة  اللفظية  الإ�����ض����ارات 
الت�ضالت املوؤ�ض�ضية والراأي العام. و�ضين�ضّب الركيز 

يف  العامة  الت�ضالت  وق��واع��د  العملية،  الأ�ض�ض  على 
احلياة الواقعية والعامل احلقيقي - مع درا�ضات حالة 
من  كبري  ب��ق��در  التعليمية  ال���دورة  و�ضتت�ضم  حديثة. 
التفاعل واملعلومات، وتت�ضمن عرو�ضاً تقدميية لنخبة 

من اخلرباء العامليني كل يف جماله.
ال��ع��ل��وم ال�ضيا�ضية  اأ���ض��ت��اذ  ت�����ض��ان��درا،  ك��ان�����ض��ان   وي��ق��دم 
التي  "الأر�ضتقراطيني"  دورة  ن��ي��وي��ورك،  ب��ج��ام��ع��ة 
الإن�ضان  وعلم  ال�ضيا�ضية  والعلوم  التاريخ  على  تعتمد 
مثل:  الت�ضاوؤلت  بع�ض  ع��ن  الإج��اب��ة  ملحاولة  والأدب 
ب��ع��د تاأ�ضي�ض  ت��ن��ّوع��ت م�����ض��ائ��ر الأر���ض��ت��ق��راط��ي��ة  ك��ي��ف 
الدميقراطية؟ وكيف توؤثر هذه الروات املتفاوتة على 
ال�ضيا�ضات الدميقراطية؟ و�ضريكز الن�ضف الأول من 
املفاهيمية  الأ�ضئلة  اأبوظبي على  التعليمية يف  ال��دورة 
املتحدة،  امل��م��ل��ك��ة  ب���ني  واإج�������راء م��ق��ارن��ة  وال��ن��ظ��ري��ة، 
وزامبيا، واليابان والوليات املتحدة الأمريكية وجنوب 
اآ�ضيا وال�ضرق الأو�ضط. و�ضيت�ضمن الن�ضف الثاين من 
الأر�ضتقراطية  �ضهدت  حيث  الهند،  يف  ن���دوة  ال���دورة 
اختفائها،  اإىل  ي���وؤدي  اأن  دون  ك��ب��رياً  �ضيا�ضياً  ت��راج��ع��اً 

لتعود اإىل الظهور جمدداً يف الآونة الأخرية.
الأ���ض��ت��اذ قانون  ري��ت�����ض��ارد هيندلر،  ق��ال  وم��ن ج��ان��ب��ه، 
"تتيح  �ضترين:  ن��ي��وي��ورك  بجامعة  امل�����ض��ارك  الأع��م��ال 
فر�ضة  للطالب  املكثفة  يناير  دورة  ب��رن��ام��ج  طبيعة 
يدر�ضونها  التي  املو�ضوعات  يف  معمق  ب�ضكل  التفاعل 
واملواد التي يتناولونها كجزء من درا�ضتهم. وهذا العمق 
للمو�ضوعات  ال�ضامل  ال�ضتك�ضاف  يف  فقط  ي�ضهم  ل 
ال��ت��ي اخ��ت��اره��ا ال���ط���الب، ب��ل ك��ذل��ك ي�����ض��اع��ده��م على 
التعرف على الدرا�ضة العملية وما تت�ضمنه من منحنى 
خمتلف عن الدرا�ضة النظرية. ويوفر الربنامج املكثف 
اأي�ضاً من�ضة يتعاون من خاللها الطالب ب�ضكل وثيق 

مع اأ�ضاتذتهم داخل وخارج قاعات الدرا�ضة." 
ومن املقرر اأن يقدم ريت�ضارد اإحدى دورات برنامج �ضهر 
الأعمال"  ري��ادة  يف  "القانون  دورة  وهي  املكثف،  يناير 
الطبيعة  للتعامل مع  اإع��داد الطالب  اإىل  التي تهدف 
والبيئة  العاملية  النا�ضئة  ال�ضركات  ملوؤ�ض�ضات  املرابطة 

القانونية املحيطة بذلك.

•• اأبوظبي – الفجر

امل�ضتدامة"  احل��ي��وي��ة  ال��ط��اق��ة  اأب���ح���اث  "احتاد  اأع��ل��ن 
معهد  اأن�������ض���اأه  رب��ح��ي  غ���ري  احت����اد  وه���و   ،)SBRC(
والتكنولوجيا،  للعلوم  خليفة  جلامعة  التابع  م�ضدر 
وبدعم من قبل �ضركة الحتاد للطريان و�ضركة بوينج، 
اإلكريك،  وج��رنال  و�ضافران  للتكرير،  اأدن��وك  و�ضركة 
عن ان�ضمام �ضركة باور ري�ضور�ضز اإىل الحتاد ك�ضريك 

ا�ضراتيجي من الدرجة الأوىل.
ان�ضمامها  ب��ع��د  ري�ضور�ضز"  "باور  ���ض��رك��ة  و�ضتعمل 
لالحتاد على اإ�ضافة اخلربات الالزمة يف العديد من 
وت�ضغيل  والبناء  الهند�ضي  الت�ضميم  اأبرزها  املجالت 
نطاق  على  امل��ي��اه  مبعاجلة  اخل��ا���ض��ة  امل��راف��ق  خمتلف 
ي�ضعى  ما  حتقيق  على  الحت��اد  �ضي�ضاعد  وه��ذا  وا�ضع. 
يف  امل�ضتخدمة  التكنولوجيا  ن��ط��اق  تو�ضيع  م��ن  اإل��ي��ه 
اإن��ت��اج ال��ط��اق��ة وال���زراع���ة مب��ي��اه ال��ب��ح��ر. وت��ع��د �ضركة 
الحتاد للطريان و�ضركة اأدنوك للتكرير من ال�ضركاء 
الآخرين يف الدرجة الأوىل يف الحتاد كونهم ي�ضاهمون 
مبجموعة وا�ضعة من الأن�ضطة على خمتلف امل�ضتويات. 
ويهدف الحتاد، الذي اأ�ض�ضه معهد م�ضدر مع عدد من 
التكنولوجيات  ودع��م  تطوير  اإىل  احلاليني،  الأع�ضاء 

واملناهج املتبعة لإنتاج الطاقة احليوية امل�ضتدامة.
وال��زراع��ة قد و�ضل يف  الطاقة  اأن م�ضروع نظام  يذكر 
�ضبتمرب من العام املا�ضي   اإىل مرحلة حا�ضمة يف تطوير 
الوقود احليوي امل�ضتدام للطريان بعد قيامه باحل�ضاد 
الأول م��ن امل���واد الأول��ي��ة ل��ل��وق��ود احل��ي��وي، حيث قام 
باحثني يف معهد م�ضدر  م��ن  وامل��وؤل��ف  الحت���اد  فريق 
وهو  ال�ضاليكورنيا،  نبات  من  الأول  املح�ضول  بح�ضاد 
نبات حملي قابل للعي�ض يف املياه امللحية ويحتوي على 
كميات كبرية من الزيت املنا�ضب لإنتاج الوقود احليوي، 
وقد متت عملية احل�ضاد داخل املن�ضاة البحثية البالغة 
م�ضاحتها هكتارين يف مدينة م�ضدر، حيث يتم تربية 
الأح���ي���اء ال��ب��ح��ري��ة وزراع����ة ال��ن��ب��ات��ات امل�����ض��ت��دام��ة عرب 
ا���ض��ت��خ��دام امل��ي��اه امل��احل��ة وال��رب��ة ال�����ض��ح��راوي��ة، وهذا 
يف  م�ضتدام  ب�ضكل  والوقود  الغذاء  توفري  يف  �ضي�ضاهم 

الدولة.
الأبحاث  رئي�ض  نائب  �ضتيف غريفيث،  الدكتور   وقال 
والتكنولوجيا:  للعلوم  خليفة  ج��ام��ع��ة  يف  ب��ال��وك��ال��ة 
الطاقة  اأبحاث  ري�ضور�ضز لحت��اد  ب��اور  ان�ضمام  يعترب 
احليوية امل�ضتدامة ك�ضريك من الدرجة الأوىل خطوة 
ب��اإن��ت��اج الطاقة  الأن��ظ��م��ة اخل��ا���ض��ة  ه��ام��ة نحو متكني 
املتنامية  القيمة  على  وتاأكيداً  البحر   والزراعة مبياه 

لهذا الحتاد. 
�ضكان  لعدد  امل�ضطرد  الزدي���اد  مع  واأ���ض��اف غريفيث: 
فاإن  الأر�ضية،  الكرة  على  امل��وارد  ن��درة  وتنامي  العامل 
ندرة  التحديات يف  تعالج  التي  والطاقة  الغذاء  حلول 
ال�ضاحلة للزراعة  الأرا���ض��ي  الأم���ن يف  وان��ع��دام  امل��ي��اه 
الب�ضرية  الحتياجات  تلبية  يف  كبري  دور  لها  �ضيكون 

املتزايدة يف موارد الغذاء والطاقة واملياه.
الدكتور روم��ان بريور، ع�ضو جمل�ض  من جانبه، قال 
اإىل  الن�ضمام  ي�ضعدنا  ري�ضور�ضز":  "باور  �ضركة  اإدارة 
اأبحاث الطاقة احليوية امل�ضتدامة كونه ي�ضاهم  احتاد 

اإىل  بالإ�ضافة  املياه  الأغذية وكذلك معاجلة  اإنتاج  يف 
يف  ون��ح��ن  امل�ضتدامة.  احليوية  الطاقة  لإن��ت��اج  �ضعيه 
اأنظمة  تنفيذ  اإىل  نتطلع  ري�ضور�ضز"  "باور  ���ض��رك��ة 
معاجلة املياه الطبيعية واختبار توليد الكتلة احليوية 
التي حتتاجها املنطقة. و�ضي�ضاهم تعاوننا مع الحتاد 
بتعزيز جهودنا املبذولة يف هذا املجال، واإننا ناأمل باأن 
والزراعة  الطاقة  اإن��ت��اج  ي�ضبح  ب���اأن  خرباتنا  ت�ضاهم 
مبياه البحر  م�ضدر هام من م�ضادر ال�ضتدامة داخل 

الدولة وخارجها.
لالحتاد  التنفيذي  الرئي�ض  ب��اوجم��ارت��رن،  بير  اأم���ا 
ق���ال: يعتمد جن��اح الحت���اد يف توفري  ل��ل��ط��ريان فقد 
على  امل�ضتدام  الطريان  وق��ود  م�ضتقبلية من  اإم���دادات 
تعاون وا�ضع النطاق، ويعترب ان�ضمام "باور ري�ضور�ضز" 
�ضيجلبها  ال��ت��ي  القوية  الفنية  واخل���ربة  الفريق  اإىل 

دفعة كبرية وهامة يف م�ضرية املبادرة.
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، ق���ال ب��رين��ارد دون، رئ��ي�����ض �ضركة 
وتركيا:  اأفريقيا  و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�ضرق  "بوينج" 

الهتمام  لروؤية  متحم�ضون  نحن  موؤ�ض�ضني،  كاأع�ضاء 
ال��ك��ب��ري ال�����ذي ي��ح��ظ��ى ب���ه الحت������اد واإ����ض���اف���ة ’باور 
العمل  ي��ع��د  الأول.  امل�����ض��ت��وى  م��ن  كع�ضو  ري�ضور�ضز‘ 
ال��ذي يقوم به الحت��اد نقلة كبرية وعاملية يف  البحثي 

هذا املجال.
وقال الدكتور ميكايل برتود، نائب رئي�ض مركز اأدنوك 
ري�ضور�ضز  ب�باور  الرحيب  ي�ضعدنا  التكرير:  لأبحاث 
ك�ضريك من الدرجة الأوىل، حيث �ضت�ضاهم م�ضاركتهم 
اأبحاث  احت��اد  يبذلها  التي  اجل��ه��ود  دع��م  يف  بالتاأكيد 
النظام،  ه��ذا  تطوير  يف  امل�ضتدامة  احل��ي��وي��ة  ال��ط��اق��ة 
كما تعترب هذه امل�ضاركة فر�ضة كبرية لتعزيز اجلهود 
اأو���ض��ع، ف�ضال عن  ال��وق��ود احليوي على نطاق  لإن��ت��اج 
الهتمام بالإمكانيات الكبرية للم�ضروع الذي ي�ضهم يف 

حتقيق تنمية م�ضتدامة يف الدولة.
�ضتقدمها  ال��ت��ي  الهند�ضية  اخل���ربة  اإىل  وب��الإ���ض��اف��ة 
�ضركة "باور ري�ضور�ضز" اإىل الحتاد، فاإن اأحد اجلوانب 
الأكر اإثارة يف م�ضاهمتها هو القدرة على تو�ضيع قطاع 
الزراعة من النباتات امللحية يف منطقة �ضرق وجنوب 
�ضرق اآ�ضيا اإىل نطاق اأو�ضع يف وقت ق�ضري. وقد قامت 
جدا  كبرية  من�ضاأة  بت�ضغيل  والآن  وبناء  بت�ضميم  باور 
املياه يف �ضلطنة عمان، حيث يوجد قدر كبري  ملعاجلة 
لتو�ضيع نظام  امل��ت��اح��ة  والأرا����ض���ي  امل��احل��ة  امل��ي��اه  م��ن 
الذي  البحث  �ضيك�ضف  كما  امللحية،  النباتات  زراع���ة 
�ضيجرى هناك عن اجلوانب الهامة الالزمة للو�ضول 
الكتلة  م��ن  ال��ن��وع  لهذا  ال���الزم  ال�ضناعي  النطاق  اإىل 
تاأثري كمواد و�ضيطة بديلة  اإح��داث  اأجل  احليوية من 

م�ضتدامة.
اأوجه  ل�ضتك�ضاف  الفر�ضة  اأي�ضا  ال�ضراكة  هذه  وتتيح 
ال��ت��ك��ام��ل ب��ني ق��ط��اع ال���ب���رول وق��ط��اع اإن���ت���اج الطاقة 
احليوية امل�ضتدامة، حيث ميكن ا�ضتخدام املياه الناجتة 
من اآبار النفط لتوليد الكتل احليوية اخلا�ضة بوقود 
بديل م�ضتدام للطائرات بدًل من اإعادة حقن املياه يف 
كبرية  كميات  وتوفري  العميقة  اجلوفية  املياه  طبقات 
احليوية  الكتلة  م���وارد  ك��ف��اءة  وحت�ضني  ال��ط��اق��ة  م��ن 

املتجددة.

•• العني - الفجر

املرا�ضم  اإدارة  يف  مم��ث��ل��ة  ظ��ب��ي،  اأب����و  ���ض��رط��ة  ���ض��ارك��ت 
والعالقات العامة، يف املخيم الذي اأقامه مركز العني 
" �ضعادتي بينهم  لرعاية وتاأهيل املعاقني حتت عنوان 

ال�ضياحية. مبزرة  منطقة  " يف 
وح�ضر الفعاليات العقيد من�ضور الها�ضمي نائب مدير 
الإدارة، والرائد عبد اهلل الطوير العامري مدير فرع 

نادي �ضباط ال�ضرطة يف العني.
وقال الها�ضمي اإن م�ضاركة �ضرطة اأبو ظبي يف املخيم، 

تعد �ضمن مبادراتها الإن�ضانية يف عام زايد، وجت�ضيداً 
هذه  دم��ج  يف  ال�ضرطية  القيادة  وا�ضراتيجية  ل��روؤي��ة 

الفئة باملجتمع.
وترفيهية  ريا�ضية  اأن�ضطة  املخيم  فعاليات  وت�ضمنت 
مب�����ض��ارك��ة ع���دد م���ن ال�����ض��ب��اط والأف�������راد وجمموعة 
وتاأهيل  لرعاية  ال��ع��ني  م��رك��ز  يف  الهمم  اأ���ض��ح��اب  م��ن 

املعاقني.
واطلع اأ�ضحاب الهمم على دورية التثقيف املروري لالأ 
طفال يف العني وا�ضتمعوا اىل �ضرح عن دورها يف ن�ضر 

الثقافة املرورية.

يف حما�شرة ا�شت�شافتها جامعة الإمارات حلماية القيم الإن�شانية
ر�صم �صيا�صات وو�صع خطط ��صرت�تيجية تعزز من 

منظومات �لأمن �ملجتمعي ل�صكان كوكب �لأر�س
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بجامعة  والجتماعية  الإن�ضانية  العلوم  كلية  يف  الجتماع  علم  ق�ضم  نظم 
يف  طالبات،  املعلومات-  تقنية  كلية  م�ضرح  يف  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
القيم  واأن�ضاق  العاملية  القيم  "اأن�ضاق  بعنوان  حما�ضرة  اجلامعي،   احل��رم 
الإقليمية يف العامل العربي ومقارنتها ب�ضتة اأقاليم حول العامل"، بح�ضور 
علم  بق�ضم  الزائر  الأ�ضتاذ  هاريفر-  كري�ضتيان  بروفي�ضور  العاملي  اخلبري 
الجتماع يف جامعة الإمارات، وع�ضو املنظمة الدولية للدرا�ضات والأبحاث 
الإح�ضائية  World Value Survey –WVS، ال�ضبكة الدولية 
واملعتمدة  النم�ضا،  يف  فينا  مدينة  ومقرها  الجتماع  علم  درا���ض��ات  لعلماء 
للدرا�ضات  ال���دويل  والبنك  املتحدة  الأمم  لهيئة  ال��دول��ي��ة  املنظمات  م��ن 
طالبات  من  وع��دد  التدري�ضية  الهيئة  واأع�ضاء  وال�ضيا�ضية،  الجتماعية 
�ضاماًل  تعريفياً  كري�ضتيان هريبفري عر�ضاً  الربوفي�ضور   وق��دم   الكلية.  
لنتائج املرحلة ال�ضابعة من ال�ضتبيان العاملي ، اأو اأ�ض 7 اأو " املوجة ال�ضابعة 
يف  ب���داأت  والإح�����ض��اء،وال��ت��ي  لالأبحاث  الدولية  للمنظمة   "Wave 7
اأبريل 2014، وعلى غرار املوجات ال�ضابقة، فاإن ا�ضتبيان اأواأ�ض7- هو اأداة 
بحثية �ضاملة تتكون من 290 �ضوؤاًل لقيا�ض القيم الثقافية والجتماعية، 
املتعلقة  ،واخل���ربات  وال��دي��ن  وامل��واق��ف واملعتقدات جت��اه اجلن�ض والأ���ض��رة 
بق�ضايا املجتمع الإن�ضاين العاملي مثل الفقر، والتعليم، وال�ضحة، والأمن، 
والت�ضامح الجتماعي، والثقة، واملواقف جتاه املوؤ�ض�ضات متعددة الأطراف، 
والختالفات الثقافية واأوجه الت�ضابه بني املناطق واملجتمعات على كوكب 

العامل.  �ضكان  من   90% متثل  دولة  الأر�ض، مب�ضاركة 110 
ومت اإعداد ا�ضتبيان اأو اأ�ض7- باإدراج موا�ضيع جديدة مثل ق�ضايا العدالة، 
وال��ه��ج��رة، والأمن  وامل��خ��اط��ر،  وامل�����ض��اءل��ة،  الأخ��الق��ي��ة، والف�ضاد،  وامل��ب��ادئ 
ر�ضد  يف  للموجات  ال�ضابع  امل�ضح  ي�ضهم  حيث  ال��ع��امل��ي،  واحل��ك��م  ال��وط��ن��ي، 
اأه��داف التنمية امل�ضتدامة والأه��داف التي حددتها خطة الأمم  جمموعة 
املتحدة ملا بعد عام 2015، وينتظر اأن تكتمل نتائجه النهائية والإح�ضائية 
مع نهاية دي�ضمرب من العام 2020.  ي�ضار اإىل اأن ا�ضتبيان و�ض7- يتمحور 
على 14 جزئية حتوي العديد من القيم الإن�ضانية والدميوغرافية منها: 
الجتماعي،  وال��رف��اه  النمطية،  وال�����ض��ور  وامل��واق��ف،  الجتماعية،  للقيم 
وراأ�ض املال الجتماعي، والثقة، بالإ�ضافة اإىل القيم الجتماعية الإن�ضانية 
 ، والتكنولوجيا  والعلوم،  والأم��ن،   ، والهجرة  والف�ضاد،  الت�ضامح،  لق�ضايا 
�ضتعتمد  والتي  املجتمعية،  وامل�ضاركة  ال�ضيا�ضي،  والهتمام  الأمن  وق�ضايا 
نتائجها من قبل املنظمات الدولية من هيئة الأمم املتحدة والبنك الدويل 
من  ت��ع��زز  ا�ضراتيجية  خطط  وو���ض��ع  �ضيا�ضات  ر���ض��م  يف  معها  للتعاطي 
منظومات الأمن املجتمعي ل�ضكان كوكب الأر�ض، وحلماية القيم الإن�ضانية 
العامل،  ق���ارات  خمتلف  يف  للمجتمعات  املتنوعة  الثقافات  وف��ق  امل�ضركة 
ومل�ضاعدة احلكومات يف دول العامل يف ر�ضم ال�ضيا�ضات التي تعزز من ال�ضراكة 
الإن�ضانية وجودة احلياة.   ويف ختام العر�ض التعريفي تبادل الطلبة احلوار 
حول فر�ض اإجراء الدرا�ضات الجتماعية ور�ضم خارطة طريق ل�ضتك�ضاف 
اإجراء البحوث الجتماعية التطبيقية وفق مناهج  الأ�ضاليب احلديثة يف 
البحث العلمي لعمل املقارنات الجتماعية للدرا�ضات العلمية على امل�ضتوى 

العاملي ملختلف البلدان والقارات. 

وفد من  ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�صانية  يتعّرف 
على �لنظام �لإد�ري �ملتكامل ل�صرطة �أبو ظبي

•• اأبوظبي - الفجر

تعّرف وفد من موؤ�ض�ضة زايد العليا للرعاية الإن�ضانية وذوي الحتياجات 
وذلك  ظبي،  اأب��و  �ضرطة  يف  املطّبق  املتكامل  الإداري  النظام  على  اخلا�ضة 
املمار�ضات  اأف�ضل  والتميز، وفق  ناق�ضت معايري اجلودة  �ضمن ور�ضة عمل 

العاملية.
ح�ضر الور�ضة التي مت تنظيمها يف املكتبة الذكية ب�ضرطة اأبو ظبي، املقدم 
والتطوير  ال�ضراتيجية  مركز  مدير  نائب  املن�ضوري،  اهلل  عبد  خلفان 
واملقدم  والتميز،  اجل��ودة  اإدارة  مدير  احل��ارث��ي،  �ضاجع  وامل��ق��دم  املوؤ�ض�ضي، 
اجلودة  اأق�ضام  وروؤ���ض��اء  الإدارة،  مدير  نائب  احل��م��ودي،  اهلل  عبد  الدكتور 

والتميز، وعدد من ال�ضباط.
مكتب  م��دي��ر  ال�����ض��وي��دي،  علي  حممد  املوؤ�ض�ضة،  ج��ان��ب  م��ن  ح�ضرها  كما 
اأ�ضحاب  رئي�ض قطاع  الكمايل،  اإ�ضماعيل  بالإنابة، وعبد اهلل  العام  الأمني 
الهمم، ونافع علي احلمادي، مدير اإدارة ال�ضوؤون الإدارية واملالية بالإنابة، 
واملهند�ض عبد الرحمن اجلابري، مدير مركز اأبوظبي للرعاية والتاأهيل.

يف  املتكامل  الإداري  النظام  خمرجات  اأهمية  على  املن�ضوري  املقدم  واأك��د 
بني  والتكامل  ال��راب��ط  حتقيق  على  يقوم  موؤ�ض�ضي  عمل  منظومة  بناء 
لكوادر  واملتميزة  املراكمة  باخلربات  ودجمها  العاملية،  املمار�ضات  اأف�ضل 
�ضرطة اأبوظبي، بهدف حتقيق اأعلى م�ضتويات الأداء والقدرة على حتقيق 

ال�ضتجابة الفاعلة ملتطلبات احلكومة، مبا ي�ضهم يف تعزيز ثقة املجتمع.
على  بناًء  ال��ق��رار،  اتخاذ  دع��م  يف  املتكامل  الإداري  النظام  اأهمية  واأو���ض��ح 
املعايري  وتلبية  اإدارة  يف  النظام  هذا  ودور  املوؤ�ض�ضية،  املخاطر  اإدارة  نتائج 
ت�ضمل  متكاملة  عمل  منظومة  عرب  املوؤ�ض�ضي  للتميز  والعاملية  احلكومية 

جميع امل�ضتويات الإدارية.
اأنظمة  تطوير  ق�ضم  رئي�ض  املزروعي،  �ضام�ض  اهلل  عبد  الرائد  وا�ضتعر�ض 
العمل يف اإدارة اجلودة والتميز، اأهداف النظام الإداري املتكامل، الذي يجمع 
اأنظمة اجلودة واملوا�ضفات التي تطبقها �ضرطة اأبو ظبي �ضمن قطاعاتها 
املتطلبات احلكومية، ومتطلبات  ال�ضتجابة جلميع  ال�ضرطية، من خالل 
املوّحد، بهدف تكري�ض فر�ض  املوؤ�ض�ضي  العمل  اإطار  العاملية، يف  املوا�ضفات 

اجلودة والتح�ضني يف م�ضتويات العمل ال�ضرطي.
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اعتني بنف�شك ول ت�شعري بالذنب

ن�صائح مفيدة للتوفيق بني عملك وحياتك �ل�صخ�صية
كّلفي الآخرين بجزء من مهامك

ل حتاويل التحكم بكل �ضيء! ي�ضهل اأن تنهاري حني ت�ضّرين 
على اإمتام اأعمالك كافة وحدك. ل ترددي يف طلب امل�ضاعدة 
من زوجك لأن احلياة الزوجية تعني ن�ضوء �ضراكة حقيقية 
اأولدك  لدى  امل�ضوؤولية  زيدي ح�ض  الطرفني. كذلك،  بني 

عرب اإ�ضراكهم يف احلياة املنزلية والأعمال الب�ضيطة.

اطلبي امل�شاعدة
ميكنك اأن ت�ضتفيدي من م�ضاعدة اأفراد عائلتك واملحيطني 
بك واأ�ضدقائك من وقت اإىل اآخر. ل داعي كي تخجلي من 

تلّقي امل�ضاعدة لأنك �ضت�ضتعيدين بذلك الن�ضاط والراحة.

طّوري �ضبكة داعمة من الأهايل
الطبية، رمبا  وامل��واع��ي��د  ال��ت��دري��ب  امل��در���ض��ة وح�ض�ض  ب��ني 
مت�ضني حياتك يف ال�ضيارة لنقل اأولدك من مكان اإىل اآخر. 
ل��ذا ح��اويل اأن تّتفقي مع ع��دد من الأه��ايل الآخ��ري��ن على 

تبادل اخلدمات ونقل الأولد بالتناوب.

ل ت�شغطي على نف�شك
مثالية  تكوين  اأن  حت��اويل  لأن اأحداً ل 

تظني  ول  ك���ام���اًل!  ل��ي�����ض 
الأخريات  الأم��ه��ات  اأن 

ي����ت����دب����رن اأم�����وره�����ن 
اأف�ضل  ب���ط���ري���ق���ة 
ت�ضعري  ل  م��ن��ك. 
ب�����ال�����ذن�����ب م���ث���اًل 
ري  حت�ضّ مل  اإذا 
املنزلية  الأطباق 

ط�����وال 

ب�ضراء منتجات جمّمدة وجاهزة من وقت  باأ�ض  الوقت. ل 
اإىل اآخر!

ار�شمي احلدود
ار�ضمي  ال�ضخ�ضية،  حياتك  يف  املهني  ن�ضاطك  يوؤثر  ل  كي 
ح����دوداً وا���ض��ح��ة ودق��ي��ق��ة ب��ني ال��ع��املَ��ني. امتنعي م��ث��اًل عن 
ر�ضائلك  م��ن  تتحققي  ول  امل��ن��زل  اإىل  العمل  ملفات  جلب 
الإل��ك��رون��ي��ة ع��ل��ى م���ائ���دة ال��ط��ع��ام. اإن���ه���ا ط��ري��ق��ة فاعلة 

)لتقدي�ض( حياتك ال�ضخ�ضية!

نّظمي حميطك
منزلك  تنظيم  اأعيدي  اليومية،  حياتك  يف  الوقت  لك�ضب 
وتخّل�ضي من الأغرا�ض القدمية. ميكنك اأن تبيعي الأ�ضياء 
يحتاجون  اأ�ضخا�ض  اإىل  تقّدميها  اأو  ت�ضتعملينها  ل  التي 

اإليها. بعد ترتيب منزلك، �ضت�ضعرين بالراحة!

ب��ن��ف�����ش��ك ول  ت�����ش��ع��ري اع��ت��ن��ي 
بالذنب

اأن  ح���������اويل 

ت�ضتطيعني.  ح����ني  ل��ن��ف�����ض��ك  ال����وق����ت  ب��ع�����ض  ت��خ�����ض�����ض��ي 
ال�ضغوط  عن  البتعاد  على  ال�ضراحات  ه��ذه  �ضت�ضاعدك 
ينام  مثاًل حني  مريحاً  املراكمة يف حياتك. خذي حّماماً 
اأن ت�ضتمتعي بلحظات  اأو اقرئي كتاباً ممتعاً. يجب  الأولد 
ال�ضمت بكل ب�ضاطة لأنها حلظات نادرة حني يكون الأولد 

من حولك.

خ�ش�شي الوقت لل�شريك
وحدكما.  جتمعكما  منا�ضبات  ون��ّظ��م��ي  زوج���ك  تهملي  ل 
تكّلما عن يومكما وت�ضاركا م�ضاريع جديدة وا�ضرخيا قدر 

الإمكان منعاً لتدهور عالقتكما.

ت�شّوقي عرب الإنرتنت
بدل اأن ت�ضّيعي الوقت وتنتظري يف �ضف طويل قبل و�ضول 
ت�ضري  اأن  ميكنك  املتاجر،  يف  الدفع  �ضندوق  على  دورك 

املنتجات عرب الإنرنت من وقت اإىل اآخر.

دّوين قوائم مبهامك
يف كل �ضباح، خ�ض�ضي بع�ض اللحظات لتدوين لئحة باملهام 
التي تنتظرك خالل اليوم. رّتبي تلك املهام بح�ضب اأهميتها. 

بهذه الطريقة �ضتتمكنني من تنظيم وقتك ب�ضهولة.

ا�شتعلمي عن العمل من املنزل
ل  مل���اذا  العائلية،  حياتك  ي��غ��زو  املهني  ن�ضاطك  ك��ان  اإذا 
تفكرين بتغيري منط عملك؟ ي�ضمح العمل بدوام جزئي 
وللموظفني  نفقاتها  بتخفي�ض  لل�ضركات  املنزل  من  اأو 

بتح�ضني ظروف عملهم.

اقتنعي بحاجتك اإىل الراحة
العاملة، تخ�ضي�ض الوقت للذات لي�ض  الأم  اإىل  بالن�ضبة 
�ضكاًل من الرفاهية بل اإنها حتتاج اإىل الراحة من اأجلها 
اإذا ت�ضاعدت  اأولده���ا.  اأج��ل  ومن 

ال�ضغوط يف حياة الأم، لن تتحلى بال�ضرب الكايف للتعامل 
مع الأولد. لكن اأ�ضبح هذا النوع من العتناء بالذات جزءاً 
كلفة  ارتفاع  ب�ضبب  املعا�ضرة  املجتمعات  يف  الكماليات  من 

املعي�ضة.
ت�ضتيقظي يف وقت مبكر  اأن  الهلع، ميكنك  نوبات  لتجنب   
�ضباحاً وتتخيلي اليوم الذي ينتظرك يف عقلك و�ضط جو 

النهو�ض من  اإىل  اأن��ك ل حتتاجني  ه��ادئ وم��ت��وازن. حتى 
ال�ضرير. كذلك، ميكنك اأن تاأخذي ا�ضراحات متكررة على 
اأن ت�ضعري بالذنب، كي تقّيمي و�ضعك  مر اليوم، من دون 

العاطفي.
 باخت�ضار، يعني تخ�ضي�ض الوقت للذات اأن ت�ضتفيدي من 

كل حلظة ا�ضرخاء حت�ضلني عليها!

للح�شول على اأف�شل اأداء اأكادميي

�ملر�هقون  لها  بحاجة  �لنوم  من  �صاعات   9

امل��رء: عندما  ل��دى  البلوغ مع حت��ّول ملحوظ  �ضّن  يتزامن 
الأمر  وي�ضتمر  متاأخرة.  وال�ضتيقاظ  النوم  اأوق���ات  ت�ضبح 
ال�  وح���وايل  الن�ضاء  ل��دى  �ضنة   19.5 ال���  عمر  حتى  كذلك 
21 �ضنة لدى الرجال، ثم ينح�ضر الأمر تدريجياً. وبحلول 

عينها  ال�ضتيقاظ  ف��رة  يف  ال�ضتيقاظ  اىل  ن��ع��ود   55 ال��� 
توقيت  م��ن  تقريباً  �ضاعتني  قبل  اأي  الطفولة،  مرحلة  يف 
املراهقني. لذا، فاإن جر�ض الإنذار يف ال�ضابعة �ضباحاً ملراهق 
يف  هو  ملن  �ضباحاً  للخام�ضة  ان��ذار  جر�ض  مبثابة  هو  مثاًل 

اخلم�ضني من عمره.
التغريات  ول��ك��ن ح�ضيلة  وا���ض��ح��ة،  الأ���ض��ب��اب غ��ري  ت���زال  ل 
الهرمونية والع�ضبية تختلف عند �ضن البلوغ، وتنخف�ض يف 

هذه الهرمونات مع التقدم يف ال�ضن.
هذا الأمر له عواقب. اإذ قارنت درا�ضة كندية الأداء الواعي 
املراهقني  ل��دى  الظهر  بعد  ومنت�ضف  ال�ضباح  منت�ضف  يف 
ارتفاعاً  املراهقني  لدى  الوعي  درج��ات  ف�ضجلت  والبالغني. 
بن�ضبة ٪10 من ال�ضباح اإىل بعد الظهر. يف حني انخف�ض 

هذا املعدل لدى البالغني بن�ضبة 7٪.
يكون  ه��ام��ة.  مع�ضلة  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  ال��ن��ت��ائ��ج  ه���ذه  وت�ضلط 
�ضباحاً،  حالتهم  اأف�ضل  يف  ع��ادًة  اخلم�ضينات  يف  الأ�ضاتذة 
ال�ضاتذة هم من  ان  املراهقني، علماً  وذل��ك عك�ض طالبهم 
ي�ضع اجلداول الزمنية. و�ضرى العتقاد �ضمنا ولأكر من 
اأن  ينبغي  ل��ذا  ال�ضباح،  يف  يكون متيقظاً  الطالب  ب��اأن  ق��رن 
للمجهود يف الفرة تلك. وهذا  الأك��ر تطلباً  امل��واد  تدر�ض 

الأمر خطاأ طبعاً ول ينطبق على معظم املراهقني.
ظهور  اإىل  املراهقني  ل��دى  للنوم  الزمنية  الطبيعة  وت��وؤدي 
حواىل  اىل  امل��راه��ق��ون  يحتاج  ال��ن��وم.  قلة  اأخ����رى:  م�ضكلة 
اأكادميي.  اأداء  اأف�ضل  على  للح�ضول  النوم  من  �ضاعات   9
اأقل من ذلك بكثري. لذا ل ميكن  ويح�ضل كر منهم على 
التعامل  فعدم  البيولوجية.  ال�ضاعة  نظام  على  اللوم  اإلقاء 
اأوق��ات النوم، واجلهل يف ثقافة النوم، والدمان  بجدية مع 

يف ا�ضتعمال �ضبكات التوا�ضل تزيد الطني بّلة.

اأكرب من  النوم م�ضكلة  عدم احل�ضول على ق�ضط وافر من 
ال�ضعور بالرهاق يف اأوقات غري مربرة. فالنوم يعّزز الذاكرة 
النوم قد حتفز  قلة  اأن  امل�ضاكل، يف حني  وال��ق��درة على حل 
الندفاع، وتخفف من �ضعور التعاطف، وحتفز كذلك العمل 

على اإيذاء النف�ض، والكتئاب وزيادة ا�ضتخدام املن�ضطات.
اقرح بع�ض الأو�ضاط يف الوليات املتحدة تاأخري وقت بدء 
املدار�ض لهذا ال�ضبب. كاليفورنيا اأوىل الوليات التي قدمت 
اقراحاً من هذا النوع. وا�ضتند القراح اىل بحوٍث علمية 
القت�ضاد  اإىل  دولر  مليار   83 اإدخ���ال  اإم��ك��ان  اىل  اأ���ض��ارت 
10 �ضنوات يف ح��ال اعتمد القراح  الأم��ريك��ي على م��دى 
الأداء  يف  اأكيد  حت�ّضن  ب�ضبب  وذل��ك  الوطني،  ال�ضعيد  على 

الأكادميي وانخفا�ض م�ضمون حلوادث ال�ضري.
الدرا�ضي يف الوليات  العمل  باأن يبداأ  وهكذا بداأت املطالبة 
املتحدة عند الثامنة والن�ضف ولي�ض عند ال�ضابعة والن�ضف 
كما هي احلال اليوم. اأما يف اململكة املتحدة فيبداأ املراهقون 

دوامهم حوايل ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحاً.
ومهما يكن من اأمر، ل �ضّك يف اأّن ثقافة النوم يجب اأن تكون 
ال��ن��وم الطبيعي لدى  م��ن احل��ل. فلقد اختل م��ي��زان  ج���زءاً 
امل�ضتتة  والعوامل  املبالغات  ب�ضبب  اليوم  املراهقني  معظم 
للذهن مثل �ضبكات التوا�ضل الجتماعي. توعية املراهقني 
م�ضار  �ضد  امل��وج��ودة  بالتوعية  اأ���ض��وًة  ال��ن��وم،  اأه��م��ي��ة  على 

التدخني، ت�ضمح لهم باتخاذ خيارات اأوعى واأكر اإدراكاً.

وامللفات  ون�شاطاتهم  الأولد  درو�����س  ب��ني 
ال��ع��اج��ل��ة والأع����م����ال امل��ن��زل��ي��ة وامل��واع��ي��د 
اأن  ي�شعب  املتالحقة،  والجتماعات  الطبية 
اإىل  حتتاجني  لكنك  لنف�شك!  الوقت  جت��دي 
ال�شرتخاء  ت�شرتجعي  ك��ي  ا���ش��رتاح��ة  اأخ��ذ 

والطاقة.
 اإليك بع�س الن�شائح املفيدة للتوفيق بني العمل 

واحلياة ال�شخ�شية.

 امليل اإىل النوم يف وقت حمدد كل يوم رهن )�شاعة الفرد البيولوجية(. وعلى الرغم من تاأثرها 
بالعوامل الوراثية اإىل حد بعيد وبالتعر�س لل�شوء، توؤدي تغريات اجل�شم املرتبطة بالعمر دورًا 

رئي�شًا يف جمال النوم اأو عدمه.
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فقد اأ�ضل �ضهادات ا�ضهم اإعمار العقارية )�ضوق دبي املايل( لكل من:
1- عبدالرحمن امان اهلل كمايل

2- خالد عبدالرحمن امان اهلل حممد زمان كمايل
3- عمر عبدالرحمن امان اهلل حممد زمان كمايل
4- هند عبدالرحمن امان اهلل حممد زمان كمايل

5- رو�ضة عبدالرحمن امان اهلل حممد زمان كمايل
6- ح�ضة عبدالرحمن امان اهلل حممد زمان كمايل

ال�ضيد عبدالرحمن  بالت�ضال على  يردها  ان  الرجاء من يعر عليها 
امان اهلل كمايل هاتف رقم : 042288116 موبايل رقم 0506246880 

وله جزيل ال�شكر والتقدير

اإعالن فقدان ا�سل �سهادات ا�سهم

العدد  12227 بتاريخ   2018/1/18     

الق�شية رقم 2583 �شنة 2017 جتاري جزئي دبي
اىل عناية ال�ضادة: املدعية: �ضركة وميبال�ضت املحدودة ممثل املدعية مكتب خليفة بن هويدان 
 kha@kha.ae - info@kha.ae :للمحاماه هاتف: 042555000 فاك�ض: 042555005 امييل
املدعى عليها: �ضركة غلزار للتجارة العامة العنوان: اعالن بالن�ضر ال�ضادة اطراف النزاع مر�ضل 
لكم التقرير املبدئي املعد من قبلنا يف الق�ضية امل�ضار اليها بعالية ومنهلكم حتى يوم الثنني املوافق 
22 يناير 2018 لتقدمي اعرا�ضاتكم على ما تو�ضلنا اليه من نتائج ان وجدت وذلك بالمييل او 
الفاك�ض او باليداع مبقر مكتبنا الكائن يف دبي ديرة �ضارع املطار مبنى الفجر لالعمال مكتب رقم 
119 هاتف: 042555155 فاك�ض: 042555151 وعدم الرد من جانبكم يف املوعد املحدد لالعرا�ضات 
يعترب مبثابة موافقة على ما انتهت اليه اخلربة بالتقرير لال�ضتف�ضار الت�ضال بال�ضتاذ/ تامر 

tamer.nabeel@alsharid.com :نبيل 0566661059 بريد الكروين
اخلبري/ �شعيد حممد ال�شارد الفال�شي
رقم القيد مبحاكم دبي 133

اخطار بالتقرير املبدئي
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انذار عديل رقم 557 /2018

املنذر/ م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي )�ض.م.ع( عنوانه: اإمارة دبي- ديرة- �ضارع الرقة- بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي- 
مبوجب الوكالة امل�ضدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2017/1/96526 وميثلة املحامي/ جابر را�ضد ال�ضالمي وعنوانه: اإمارة 
دبي- بردبي- �ضارع ال�ضيخ زايد- برج لطيفة- مكتب رقم 1502- �ض.ب: 3117- هاتف: 043599997- فاك�ض: 043599987 ومبوجب 
الوكالة امل�ضدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 2016/1/255952  حتت رقم 2017/1/34251 وميثله: ع�ضام حممد النجار. 
�ضد املنذر �ضده/ اجلوكر لتاجري ال�ضيارات عنوانه: دبي بردبي الرب�ضا الوىل قطعة رقم 1424-373 مكتب رقم 1103 ملك �ضيف 
بن حممد بن عبداهلل هاتف: 044281334 فاك�ض: 044281335 متحرك 0553065040�ض.ب: 283650. املو�ضوع/ اإنذار ب�ضداد مبلغ 
90399.89 درهم )ت�ضعون الف وثالثمائة وت�ضعة وت�ضعون درهماً وت�ضعة وثمانون فل�ض( حت�ضل املنذر اليها على قر�ض �ضراء �ضيارة 
مببلغ 141495.48 درهم )مائة وواحد واربعون الف واربعمائة وخم�ضة وت�ضعون درهماً وثمانية واربعون فل�ض( من النوع اودي ايه 6 
�ضالون لوحة رقم R/98715 خ�ضو�ضي دبي اللون ا�ضود موديل 2016 وتر�ضد بذمته املذكورة املبلغ اأعاله 90399.89 درهم )ت�ضعون 
الف وثالثمائة وت�ضعة وت�ضعون درهماً وت�ضعة وثمانون فل�ض( مل يتم �ضدادها وقد حاول املنذر مراراً وتكراراً حث املنذر �ضده على 
�ضداد املبلغ املر�ضد يف ذمته اإل اأنه مل يحرك �ضاكناً. وطبقاً لن�ض املادة )172( من قانون املعامالت التجارية رقم 1993/18 والتي 
تن�ض على: اإذا مل يدفع املدين الدين امل�ضمون بالرهن يف تاريخ ال�ضتحقاق كان للدائن بعد انق�ضاء �ضبعة اأيام من تاريخ اندار 
املدين بالوفاء ان يطالب من املحكمة بالذن له ببيع ال�ضيء املرهون وينظر يف الطلب على وجه ال�ضتعجال وتعني املحكمة كيفية 
وت�ضعة  وثالثمائة  الف  )ت�ضعون  درهم   90399.89 للمنذر  ذمتكم  يف  املتبقية  املبالغ  اجمايل  �ضداد  بوجوب  ننذركم  لذلك  البيع. 
وت�ضعون درهماً وت�ضعة وثمانون فل�ض( وذلك خالل اأ�ضبوع من تاريخ تبليغكم بهذا النذار ويف حالة عدم �ضدادكم املبالغ املتبقية يف 

ذمتكم ل�ضالح املنذر يلتم�ض اعمال ن�ض املادة )172( من قانون املعامالت التجارية وحتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب.
                                                                                                                                                 املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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فقد اأ�ضل �ضهادات ا�ضهم اإعمار العقارية )�ضوق دبي املايل( لكل من:
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3- عمر عبدالرحمن امان اهلل حممد زمان كمايل
4- هند عبدالرحمن امان اهلل حممد زمان كمايل

5- رو�ضة عبدالرحمن امان اهلل حممد زمان كمايل
6- ح�ضة عبدالرحمن امان اهلل حممد زمان كمايل

ال�ضيد عبدالرحمن  بالت�ضال على  يردها  ان  الرجاء من يعر عليها 
امان اهلل كمايل هاتف رقم : 042288116 موبايل رقم 0506246880 

وله جزيل ال�شكر والتقدير

اإعالن فقدان ا�سل �سهادات ا�سهم
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لكم التقرير املبدئي املعد من قبلنا يف الق�ضية امل�ضار اليها بعالية ومنهلكم حتى يوم الثنني املوافق 
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اخطار بالتقرير املبدئي
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    مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر
   يف الدعوى 2016/491 ا�ستئناف مدين

اىل امل�ضتاأنف �ضدها : حم�ضن حممد العو�ض 
النقبي 2- ه�ضام علي  امل�ضتاأنفني :1- عمر حممد علي حممد عالي  اأن  حيث 

ذيب  قد اقيما عليك الدعوى رقم 2016/491 ا�ضتئناف مدين 
راأ�ض اخليمة دائرة  املدنية يف  اإىل حمكمة ال�ضتئناف  وعليه يقت�ضي ح�ضورك 
العا�ضرة  ال�ضاعة  م   2018/1/22 املوافق  الثنني  يوم  الثانية  امل��دين  ال�ضتئناف 
�ضباحا وذلك لالإجابة على الدعوى ، وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف 
فاإن  اأع��اله  املحدد  الوقت  وكيل عنك يف  اإر���ض��ال  اأو  تخلفك عن احل�ضور  حالة 

املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدعوى غيابيا بحقك.  
                اأمني ال�سر - حممد عبداهلل ا�سالمي

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�ض���م ال�ضركة: زهرة الوفاء للتجارة )�س.ذ.م.م(
رقم الرخ�ض��ة    : 531628 عن�وانها: مكتب رقم 204 ملك حممد جمعه عبيد الفال�ضي 
بال�ضجل  القيد  رق��م  ذات م�ضئولية حم���دودة    : القانوين    ال�ضك�ل  دي��رة   - نايف   -
التجاري : 1074104 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه ، قد مت 
التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها بانحالل ال�ضركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب 
القرار ال�ضادر من اجلمعية العمومية لل�ضركاء بتارخ )2017/11/01( وامل�ضدق لدى 
او مطالبة  بتاريخ )2017/11/01( وعلى من لديه اعرا�ض  العدل  الكاتب  ال�ضيد 
التقدم اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن .
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�ض����م امل�ضفي :يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
هذا  مبوجب  البطني  رق��ة   - لالعمال   منت  مركز  ملك   )9-10( مكتب   : عن���وان����ه 
تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها 
بتعيني امل�ضفي املذكور اعاله للقيام بت�ضفية زهرة الوفاء للتجارة )�س.ذ.م.م( 
وعنوانها : مكتب رقم 204 ملك حممد جمعه عبيد الفال�ضي - نايف - ديرة وذلك 
 )2017/11/01( ب��ت��ارخ  لل�ضركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن  ال�����ض��ادر  ال��ق��رار  مب��وج��ب 
وامل�ضدق لدى ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/11/01( وعلى من لديه اعرا�ض 
او مطالبة التقدم اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - 
رقة البطني - هاتف : )2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�ضتحبا معه كافة 

امل�ضتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن .
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/249
املنذرة : �ضمية خالد حرزاهلل . املنذر اإليه : عبدالكرمي حممود حممد �ضعودي جمهول حمل 
الإقامة . 1- حيث اأن املنذر اإليه مدين مببلغ وقرده 25.884.18 خم�ضة وع�ضرون الفا وثمامنائة 
واربعة وثمانون درهما وثمانية ع�ضر فل�ضا ل�ضالح املنذرة . 2- وحيث اأن املنذرة  قد طلبت من 
املنذر وبالطرق الودية مرارا وتكرار من املنذر اإليه �ضداد املبلغ املر�ضد يف ذمته دون ا�ضتجابة 
من املنذر اإليه .3- وبناء على ما �ضبق تتوجه املنذرة بهذا الإنذار للمنذر اإليها لإنذاره بالوفاء  
اتخاذ الإجراءات  اإىل  املنذر  واإل �ضوف ي�ضطر  اأيام من تاريخه  اأعاله خالل 10  املذكور  باملبلغ 
القانونية التحفظية وكافة الإجراءات الأخرى �ضد املنذر اإليها مع حتميلكم كافة ر�ضوم الدعوى 
بذمتكم  املر�ضد  املبلغ  �ضداد  ب�ضرورة  نخطركم  كما   -4 املحاماة.  واتعاب  القانونية  والفوائد 

خالل املهلة القانونية من تاريخه. مع حفظ كافة احلقوق الأخرى من اأي نوع كانت.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/233
 ARAB BANK FOR INVESTMENT )املنذر: امل�ضرف العربي لالإ�ضتثمار والتجارة اخلارجية )امل�ضرف
AND FOREIGN TRADE ALMASREF   بوكالة املحامي – عبد اهلل خمي�ض الناخي �ضد املنذر اإليها: 

ب�ضداد  ينذركم  املنذر  اأن  green village Tourism LLC حيث  امل�ضتاأجرة  م.م  ذ  �ض  لل�ضياحة  فلج  جرين 
القيمة الإيجارية املر�ضدة بذمتكم وهي عبارة عن الق�ضط الثاين والثالث والرابع من القيمة اليجارية 
امل�ضتحقة لعقد اليجار من تاريخ 1-5-2017  وحتى تاريخ 31-1-2018 بواقع مبلغ وقدره 41736  درهم وما 
ي�ضتجد من قيمة ايجارية من تاريخ 1-2-2018 وحتى تاريخ الإخ��الء الفعلي للعني املوؤجرة  بواقع اأجرة 
�ضنوية وقدرها 55650 درهم ومبلغ 6000 درهم غرافة عن رجوع ال�ضيكات دون �ضرف وفقا للبند 18 من نف�ض 
القانونية  الفوائد  اإىل  بالإ�ضافة  والكهرباء  املاء  الذمة من  براءتي  بتقدمي  اإلزامكم  اإىل  بالإ�ضافة  العقد  
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة وذلك خالل مدة 30 يوما من تاريخ اإعالنكم بهذا الإنذار حتت طائلة 
اإخالء العني املوؤجرة ا�ضتنادا للمادة 25-اأ من القانون رقم 33 ل�ضنة 2008 بتعديل بع�ض احكام القانون رقم 

26 ل�ضنة 2006 ب�ضاأن تنظيم العالقة بني موؤجري وم�ضتاأجري العقارات يف اإمارة دبي.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/208
اإماراتية اجلن�ضية بوكالة املحامية . حنان �ضامل  املنذرة- مرمي مفتاح حمد الكيبايل 
كافة  با�ضتكمال  اإخطار  املو�ضوع:  م.م.  �ض  للمقاولت  حيات  �ضوكت   – اإليها  املنذر   .
رد مبلغ  اأو  املنفذة  الأعمال  املوجودة يف  العيوب  كافة  واإ�ضالح  الغري منجزة  الأعمال 
املنذرة تنذركم وفور  ف��اإن  التي مل تنفذ والعيوب.  الأع��م��ال  ال��ف دره��م عن تلك   150
ا�ضتكمال  العديل ب�ضرورة  بالإخطار  اإىل �ضرورة تنفيذ ما جاء  الإخطار  تبلغكم هذا 
رد  اأو  املنفذة  الأعمال  املوجودة يف  العيوب  كافة  واإ�ضالح  الغري منجزة  الأعمال  كافة 
مبلغ 150 الف درهم عن تلك الأعمال التي مل تنفذ والعيوب يف الأعمال يف خالل �ضبعة 
القانونية  الإج��راءات  اآ�ضفني لتخاذ كافة  واإل �ضن�ضطر  الن�ضر  اأي��ام من ت�ضلمك هذا 

�ضدكم مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/250

املنذر:  �ضنتمير كيوب للعقارات . املنذر اإليهم 1- امل�ضاعيد لالأعمال الفنية �ض . ذ.م.م 
تر�ضل هذا  املنذرة  ف��اإن   . الإق��ام��ة  2- في�ضل عبد احلميد علي مو�ضي جمهول حمل 
حتى   2017-12-16 تاريخ  من  الإيجارية  القيمة  بدفع  اإليهم  للمنذر  العديل  الإن��ذار 
اإىل  وبالإ�ضافة  اليجار  عقد  ح�ضب  عليهم  املرتبة  الغرامات  اإىل  بالإ�ضافة  تاريخه 
الر�ضوم وامل�ضاريف وذلك يف خالل 30 يوما من تاريخه واإل �ضوف تتخذ املنذرة جتاه 
املنذر اإليهم كافة الجراءات القانونية املنا�ضبة لإخالء العني املوؤجرة مع حتميلهم كافة 
ومطالبتهم  القانونية  والفائدة  عليهم  املرتبة  الغرامات  وكافة  وامل�ضاريف  الر�ضوم 

بالتعوي�ض املنا�ضب عما فاتها من ك�ضب وما حلقها من خ�ضارة . 
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2018/234
 ARAB BANK INVESTMENT املنذر: امل�ضرف العربي لالإ�ضتثمار والتجارة اخلارجية امل�ضرف املوؤجر
AND FOREIGN TRADE ALMASREF  بوكالة املحامي – عبداهلل خمي�ض الناخي �ضد املنذر اإليها 

�ضذى الورد للتجارة العامة .امل�ضتاأجر. Shatha alward general trading حيث اأن املنذر ينذركم ب�ضداد 
القيمة اليجارية املر�ضدة بذمتكم وهي عبارة عن الق�ضط الثالث من القيمة اليجارية امل�ضتحقة لعقد 
اليجار من تاريخ 1-10-2017 وحتى تاريخ 31-12-2017 مببلغ وقدره 8280 درهم وما ي�ضتجد من قيمة 
وقدرها  �ضنوية  اأج��رة  بواقع  املوؤجرة  للعني  الفعلي  الإخ��الء  تاريخ  وحتى   2018-18-1 تاريخ  من  ايجارية 
العقد  نف�ض  م��ن   18 للبند  وفقا  �ضرف  دون  ال�ضيك  رج��وع  ع��ن  كغرامة  دره��م   2000 ومبلغ  دره��م   33120
بالإ�ضافة اإىل اإلزامكم بتقدمي براءتي الذمة من املاء والكهرباء بالإ�ضافة اإىل الفوائد القانونية والر�ضوم 
وامل�ضاريف واأتعاب املحاماة وذلك خالل مدة 30 ثالثني يوما من تاريخ اإعالنكم بهذا الإنذار حتت طائلة 
اإخالء العني املوؤجرة ا�ضتنادا للمادة 25-اأ من القانون رقم 33 ل�ضنة 2008 بتعديل بع�ض اأحكام القانون رقم 

26 ل�ضنة 2007 ب�ضاأن تنظيم العالقة بني موؤجري وم�ضتاأجري العقارات يف اإمارة دبي.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12227 بتاريخ   2018/1/18     
    يف الدعوى رقم 2017/425 عقاري كلي دبي   

 . ليمتد  ديفولبريز  اند  بيلدرز  بنك�ض  .ذ.م.م  �ض  للعقارات  بنج�ض   -  : املدعي عليهما 
واملرفوعة �ضدكم من  اأعاله  بالق�ضية  انتدابنا خبريا هند�ضيا  اأنه مت  نحيطكم علما 
املدعي ا�ضماعيل عبداهلل بري�ض . وعليه فاأنتم مكلفون اأو من ميثلكم قانونا بح�ضور 
اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 23-1-2018 ال�ضاعة 02:30 ظهرا وذلك 
عمان  �ضارع   4 الق�ضي�ض  دبي  يف  اخلبري  مكتب  مبقر  الكائن  املنتدب  اخلبري  مبكتب 
بناية ال�ضعود بجواربناية ت�ضاهيل – الطابق اخلام�ض – مكتب 505. يرجي احل�ضور 
باأنه يف  بالدعوى. علما  املوؤيدة لدفاعكم  امل�ضتندات  املحدد واح�ضار  واملكان  املوعد  يف 
حال تخلفكم عن احل�ضور فاإن اخلربة �ضتبا�ضر اأعمالها وفقا لل�ضالحيات املخولة لها 

قانونا لال�ضتف�ضار الت�ضال الأ�ضتاذة – اي�ضل 0508045120 – 042546347 
د. م�شطفي بن علي ال�شرياين 
اخلبري

اإعالن للح�سور امام اخلربة

العدد  12227 بتاريخ   2018/1/18     
يف الدعوى رقم 1694 -2017 جتاري كلي دبي 

ب�ضفتها البابا  م�ضطفي  عادل  قوملار   -2 العامة  لتجارة  انزو  موؤ�ض�ضة   -1 عليه:   املدعي 
 مالكة وكفيل �ضامن ملوؤ�ض�ضة انزو لتجارة العامة . 3- رامي حممود زكريا احل�ضني ب�ضفته
تكليف على  بناءا  اأعاله.  املذكورة  الدعوى  العامة يف  لتجارة  انزو  ملوؤ�ض�ضة  �ضامن   كفيل 
 حمكمة دبي الدائرة الكلية التجارية الأوىل رقم 31 بندبي خبريا م�ضرفيا يف الدعوى
 املذكورة اأعاله املرفوعة من بنك الحتاد الوطني املدعي �ضدكم وعليه يرجي ح�ضوركم يف
 جل�ضة اخلربة اأو وكيال معتمدا ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�ضتندات تخ�ض الدعوى
 وذلك يوم الثالثاء املوافق 23-1-2018 يف متام 1:00 م�ضاءا يف مقر مكتب اخلبري: عبد
 املجيد املرزوقي والكائن مبدينة دبي ديرة �ضارع بني يا�ض  بناية برج امل�ضرف الطابق 15

 مكتب رقم 1504 موبايل : 0506111421 ت: 042555363 ف: 042555433
اخلبري امل�شريف
عبداملجيد حممد املرزوقي 

ح�سور اجتماع اخلربة

العدد  12227 بتاريخ   2018/1/18     
    يف الدعوى رقم 2017/1791 جتاري كلي   

ال�ضادة املدعي عليهما 1- ال�ضندوق الذهبي للتجارة العامة �ض ذ. م .م 2- عبد اهلل حاجي 
اقا رجنرب . مبا اأن هناك دعوى مرفوعة �ضدكم من قبل املدعي – بنك �ضادرات ايران 
الفرع الرئي�ضي  اأمام حماكم دبي واأنه مت تعيينا خبريا م�ضرفيا بالدعوى اأعاله مبوجب 
املوافق  الثنني  ي��وم  وذل��ك  اخل��ربة  اجتماع    ندعوكم حل�ضور  فاإننا  به  ال�ضادر  احلكم 
22-1-2018 يف متام ال�ضاعة الواحدة ظهرا مبقر مكتبنا انرا لال�ضت�ضارات املالية . ذلك 
 – الثالث  الطابق  امليزان-  بناية  ب��ريوت-  – �ضارع  – حمي�ضنة  دبي  التايل:  بالعنوان 
مكتب 303 مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�ضيارات. وبذات البناية يوجد بنك دبي 
التجاري تليفون 042206899 فاك�ض 042206877 يرجي الطالع واح�ضار كافة ما لديكم 

من م�ضتندات مرجمة اإىل العربية واحلر�ض على احل�ضور يف املوعد اأق�ضاه.
اخلبري املحا�شبي وامل�شريف 
د. علي را�شد الكيتوب

اإعالن بالن�سر

العدد  12227 بتاريخ   2018/1/18     
    يف الدعوى رقم 2017/1753 ا�ستئناف جتاري   

�ضد  منكم  مرفوع  ا�ضتئناف  هنالك  اأن  مبا  نا�ضية  �ضبحي  جورج  امل�ضتاأنف:  ال�ضادة 
بنك اأبوظبي التجاري اأمام حماكم دبي واأنه مت تعيينا خبريا م�ضرفيا بال�ضتئناف 
اأعاله مبوجب احلكم ال�ضادر  به وبناءا على قرار املحكمة املوقرة باإعالنكم بالن�ضر 
فاإننا ندعوكم  حل�ضور اجتماع خربة وذلك يوم الربعاء املوافق 24-1-2018 يف متام 
بالعنوان  ، ذلك  املالية  انرا لال�ضت�ضارات  الثانية ع�ضر ظهرا مبقر مكتبنا  ال�ضاعة 
التايل : دبي – حمي�ضنة – �ضارع بريوت بناية امليزان – الطابق الثالث مكتب 303 
مقابل مركز كلداري لتعليم  قيادات ال�ضيارات. وبذات البناية يوجد بنك دبي التجاري 
تليفون 042206899 فاك�ض 042206877 يرجي الطالع واح�ضار كافة ما لديكم من 

م�ضتندات  مرجمة اإىل العربية واحلر�ض على احل�ضور يف املوعد اأق�ضاه .
اخلبري املحا�شبي وامل�شريف
د. علي را�شد الكيتوب  

اإعالن بالن�سر

العدد  12227 بتاريخ   2018/1/18     
    يف الدعوى رقم 2015/1682 مدين كلي ال�سارقة   

كلي  م��دين   2015/1682 رق��م  ال��دع��وى  يف  وامل��ع��ني  امل��ال  علي  يون�ض  اخل��ب��ري  يعلن 
ورك�ض  بايب  جمموعة  املدعي:  البتدائية(  الحت��ادي��ة  ال�ضارقة  )حمكمة  ال�ضارقة 
املدعي عليهم 1- م�ضرف ال�ضارقة الإ�ضالمي 2- دونالد وولف 3- اإ�ضماعيل م�ضطفي 
ح�ضني م�ضطفي  ال�ضادة 1- دونالد وولف 2- اإ�ضماعيل م�ضطفي ح�ضني م�ضطفي – 
انتم مدعوان حل�ضور اجتماع اخلربة ب�ضفتكم ال�ضخ�ضية اأو من ينوب عنكم مبوجب 
ال�ضاعة 4:30 م�ضاء يف  املوافق 2018-1-22  توكيل ر�ضمي واملقرر عقده يوم الثنني 
مقر اخلبري الكائن يف ال�ضارقة : منطقة مويلح �ضارع املدينة اجلامعية . مبني عيادة 

اأك�ض�ض مكتب رقم 202 لال�ضتف�ضار يرجي الت�ضال على الرقم 0501663444 .
اخلبري امل�شريف 
يون�س علي حممد املال 

اإعالن ح�سور
اجتماع خربة م�سرفية 

العدد  12227 بتاريخ   2018/1/18     
    يف الدعوى رقم 2017/109 نزاع تعيني خربة جتاري   
�ضوبا�ض  جينتال  �ضاكيت  .ذم.م  ���ض  العامة  للتجارة  براتيك  عليهم:  امل��دع��ي  �ضد 
موهن  تيجندير  جيندال  – ان��ك��ور  ج��ن��دال  لل   ج��ورا  �ضاند  – �ضوبا�ض  جيندال 
جندار املقامة من : بنك برودا. مبا اأن هناك دعوى مقامة �ضدكم مركز الت�ضوية 
الودية للمنازعات حتت رقم 109-2017 نزاع تعيني خربة جتاري وحيث اأنه مت ندبنا 
خبريا م�ضرفيا يف الدعوى املذكورة اأعاله فاإننا وعمال باأحكام قانون الإثبات ل�ضنة 
1992 بخ�ضو�ض اأعمال اخلربة اأمام املحاكم ، ندعوكم حل�ضور اجتماع خربة اأو من 
اأدن��اه وذل��ك يوم  املو�ضح  العنوان  ميثلكم قانونا وال��ذي �ضعقد يف مقر مكتبنا على 
الأربعاء املوافق 24-1-2018 يف متام ال�ضاعة 12:00 ظهرا ويرجي منكم اإح�ضار كافة 
امل�ضتندات املوؤيدة واملثبة لدفاعكم عند ح�ضوركم لالجتماع . دبي مركزحمر عني 

مدخل رقم 8 الطابق الرابع : هاتف : 042527888  فاك�ض : 042698876  .
اخلبري احل�شابي وامل�شريف : حممد �شعيد ال�شريف 

اإعالن اجتماع خربة

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
اعالن حكم بالن�سر

               يف  الدعوى رقم 2017/143  احوال نف�س غري م�سلمني 
املدعي/ ان  القامة مبا  افاني�ض جمهول حمل  ماهودايا  عليه/1-�ضيخا  املحكوم  اىل 
افني�ض ماهودايا نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/11/19  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/افني�ض ماهودايا بحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري 
دايا  �ضيخا ماهو  عليها  املدعي  بتطليق   -1 املحكمة:مبثابة احل�ضوري  بالتي:حكمت 
افاني�ض على زوجها املدعي افاني�ض ماهو دايا طلقة بائنة للهجر اكر من عامني وعلى 
املدعي عليها اح�ضاء عدتها �ضرعا وفق حالها عقب �ضريورة هذا الق�ضاء باتا 2- بالزام 
املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضروفات . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2527  جتاري كلي
اىل املدعي عليه /1- بر�ضتيج �ضوفري لنقل الركاب �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام  ابراهيم حممد احلمادي قد  ا�ضخا كوف وميثله:علي  مبا ان املدعي/كاميل 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )3572600( 
وحتى  ال�ضتحقاق  12٪ من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم 
 9.30 ال�ضاعة   2018/1/29 املوافق  الثنني  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  التام.  ال�ضداد 
�ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/639  تظلم جتاري

اىل املتظلم �ضده / 1-حممد عثمان مزمل �ضالح جمهول حمل القامة مبا ان 
املتظلم / هتان بن ح�ضن بن ح�ضن رم�ضان وميثله:را�ضد �ضلطان را�ضد �ضلطان 
الكيتوب النعيمي قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار 
 . ال�ضفر جت��اري  باملنع من  ل�ضنة 2017  رق��م 981  الم��ر على عري�ضة  ال�ضادر يف 
وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2018/1/21   ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة : 
Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقدان جواز �سفرت
امريتبال   / امل���دع���و  ف��ق��د 
���ض��ي��ن��غ م���ال���ك���ي���ات ���ض��ي��ن��غ ، 
جواز   - اجلن�ضية  ه��ن��دي  
�ضفره رقم )9036558(  
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م��ن 
اىل اق��رب مركز �ضرطة او 

ال�ضفارة الهندية 

فقدان جواز �سفرت
املدعو / نعمان خالد  فقد 
باك�ضتاين   ، م�ضعود  خالد 
�ضفره  ج����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
  )4118002YU( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ض���ال 

 052/4718999

فقدان جواز �سفرت
علي  حممد   / املدعو  فقد 
حممد  ح����اف����ظ  ي����ع����ق����وب 
ب����اك���������ض����ت����اين   ، ي�����ع�����ق�����وب 
اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 
)6334232(  من يجده 
عليه الت�ضال بتليفون رقم 

 050/6118592

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / حممد حممد 
�ضوريا   ، ال�����واك�����د  ام������ني 
�ضفره  ج����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
  )004559335( رق��م 
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املال والأعمال

اإطالق موؤمتر حماية البيانات يوم 28 يناير
»�صوق �أبوظبي �لعاملي« يطور 
لئحة قو�نني حماية �لبيانات

•• اأبوظبي-الفجر: 

ك�ضف �ضوق اأبوظبي العاملي، املركز املايل الدويل يف اأبوظبي، عن اإجراء تعديالت 
على قوانني ال�ضوق حلماية اأمن البيانات بهدف تعزيز و�ضوح وفعالية النظام، 
الأطر  وحتديد  املحددة،  امل�ضطلحات  تو�ضيح  ت�ضمل  جديدة  حت�ضينات  واإدخ��ال 
الزمنية واملواعيد النهائية لإخطار امل�ضجل يف حال خمالفة ا�ضتخدام البيانات، 
وتعزيز فر�ض وتطبيق اللتزامات.  وتاأتي التعديالت اجلديدة التي ت�ضري بدايًة 
من فرباير القادم، بعد تاأ�ضي�ض ال�ضوق مكتب حماية البيانات يف دي�ضمرب املا�ضي، 
التنظيمية  والهيئات  املالية  امل��راك��ز  م��ن  ع��دد  اإ�ضافة  التعديالت  �ضملت  حيث 
لقائمة اجلهات التي توفر امل�ضتوى املطلوب من احلماية للبيانات ال�ضخ�ضية، ما 
ي�ضهم يف تفعيل التدفق احلر للبيانات ال�ضخ�ضية بني �ضوق اأبوظبي العاملي وهذه 
الهيئات، ويعزز جوانب التعاون امل�ضتمر، ويدعم �ضهولة وفعالية ممار�ضة الأعمال 
يف ال�ضوق. و�ضمت قائمة املراكز امل�ضافة كاًل من اأندورا، ومركز دبي املايل العاملي، 
“موؤمتر  العاملي عن تنظيم  اأبوظبي  اأعلن �ضوق  اآخ��ر،  ف��ارو. ومن جانب  وج��زر 
حماية اأمن البيانات” يوم 28 يناير اجلاري، بالتزامن مع اليوم العاملي حلماية 
واملتخ�ض�ضني  املتحدثني  اأبرز  من  املوؤمتر عدداً  ي�ضت�ضيف  البيانات، حيث  اأمن 
للجنة  العام  الكاتب  اأني�ض،  احل�ضني  مثل  البيانات  �ضوؤون وممار�ضات حماية  يف 
املوؤمتر  وي��ن��اق�����ض  امل���غ���رب.   ال�ضخ�ضية يف  امل��ع��ط��ي��ات  مل��راق��ب��ة ح��م��اي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
التحديات  اأب��رز  وي�ضتعر�ض  البيانات،  اأم��ن  العاملية يف حماية  التوجهات  اأح��دث 
والتطورات املت�ضلة بحماية البيانات يف القطاع املايل باملنطقة والعامل. يذكر اأن 
مكتب حماية اأمن البيانات مكتب تنظيمي م�ضتقل يتبع ل�ضوق اأبوظبي العاملي 
�ضمن �ضلطة الت�ضجيل، و يتوىل م�ضوؤولية �ضوؤون تعزيز حماية اأمن البيانات يف 
ال�ضوق، والحتفاظ ب�ضجالت مراقبي البيانات، وفر�ض اللتزامات على وحدات 

التحكم بالبيانات وحماية حقوق الأفراد.

تاأكيدًا على روؤيتها احلثيثة نحو زيادة اأ�شولها
»�خلليج للمالحة �لقاب�صة ت�صيف �صفينتي 

»�خلليج م�صرف« و »�خلليج مردف« �إىل �أ�صطولها
•• دبي-الفجر: 

خالل اأقل من �ضهر من اإعالنها زيادة راأ�ض مالها لي�ضل اإىل مليار درهم عرب طرح 
عن  “اخلليج للمالحة القاب�ضة �ض.م.ع”  اأعلنت �ضركة  اكتتاب يف ال�ضوق املايل، 

اإعادة متويل ناقلتي اخلليج م�ضرف واخلليج مردف لنقل املواد البروكيماوية. 
وُت�ضري هذه اخلطوة اأن ال�ضركة تواجه حجماً متزايداً من الطلب على خدمات 
اأجل تلبية  النقل البحري ما ي�ضتدعي زيادة القدرة ال�ضتيعابية لأ�ضطولها من 
اإع����ادة متويل  امل��ن��ط��ق��ة.  ومت��ث��ل  للح�ضول على خدماتها يف  امل��ت��زاي��دة  احل��اج��ة 
الناقلتني اخلليج م�ضرف و اخلليج مردف اإ�ضافة هامة لقدرات اأ�ضطول ال�ضركة يف 
جمال نقل املواد البروكيماوية؛ الأمر الذي انعك�ض بالإيجاب على قيمة الأ�ضول 
ال�ضركة التي ارتفعت من 958،956 مليون درهم اإماراتي اإىل 1،081،948 
 123 %13، مبا يعادل ح��وايل  اإم��ارات��ي بن�ضبة منو بلغت ح��وايل  مليار دره��م 
مليون درهم اإماراتي. تعقيباً على ذلك، �ضرح �ضعادة خمي�ض جمعة بوعميم، ع�ضو 

املنتدب،  الع�ضو  الإدارة،  جمل�ض 
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����ض 
اخلليج للمالحة القاب�ضة، قائاًل: 
متويل  اإع�������ادة  ع��ل��ى  ق���درت���ن���ا  اإن 
املالية  الظروف  الناقلتني يف ظل 
احلالية  ال��ع��امل��ي��ة  والق��ت�����ض��ادي��ة 
واأو�ضاع النقل البحري هي �ضهادة 
على التحول الكبري الذي ت�ضهده 
املجموعة وثقة املمولني واأ�ضحاب 
وعدنا  لقد  ال�ضركة.   يف  امل�ضالح 
باأن  اأ�ضهمنا  وحملة  م�ضتثمرينا 
نزيد من قيمة اأ�ضولنا ونرفع عدد 
ال�ضفن يف اأ�ضطولنا حتى نكون من 
للخدمات  امل���زودة  ال�ضركات  اأه���م 
و�ضي�ضاعدنا  املنطقة.  البحرية يف 
ذلك على تلبية الطلب املتزايد يف 

النفطية  وامل�ضتقات  الت�ضفية  اأ�ضواق 
�ضيعطينا  كما  القادمة؛  الع�ضر  ال�ضنوات  خالل  التو�ضع  من  املزيد  على  واملقبلة 
مف�ضاًل  خياراً  ويجعلنا  كبرية  تناف�ضية  قيمة  الناقالت  من  النوع  هذا  امتالك 
لدى العمالء ال�ضراتيجيني ملناق�ضة وتوقيع عقود طويلة الأجل، و�ضيزيد من 
هام�ض اأرباحنا؛ لأن اإدارة وت�ضغيل ال�ضفن اململوكة لنا �ضيحقق عوائد اأكرب بكثري 
من ال�ضفن امل�ضتاأجرة، وهذا كله يدعم اأداًء مالياً وت�ضغيلياً م�ضتداماً بالن�ضبة لنا 
وي�ضاعدنا على حتقيق املزيد من الأرباح.  واأ�ضاف بوعميم: متتاز كلتا ال�ضفينتني 
األ��ف طن، وحتتوي كل منها   26 بقدرتهما على نقل حمولت كبرية تزيد على 
التحميل  طلبات  تلبية  الناقلتان  ت�ضتطيع  وبالتايل  منف�ضاًل؛  خزاناً   29 على 
املتنوعة للرحالت الطويلة، وتعمل  للمواد البروكيماوية وامل�ضتقات البرولية 
املك�ضيك  وخليج  الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  ال�ضرقي  ال�ضاحل  يف  الناقلتان 
عرب رحالت بني مناطق ال�ضاحل الأفريقي الغربي واأوروب��ا، ما ي�ضاعد يف زيادة 
البحري  ال�ضحن  جم��ال  يف  خدماتنا  اإليها  ت�ضل  اأن  ميكن  التي  الأ���ض��واق  نطاق 

املتخ�ض�ض.

»م�صدر« وجامعة خليفة للعلوم و��صرت�ليا 
يتفقون على �جر�ء �بحاث حول جتمد �لبحار

•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت كل من �ضركة اأبوظبي لطاقة امل�ضتقبل “م�ضدر”، وجامعة خليفة للعلوم 
بحثي  م�ضروع  يف  التعاون  عزمهم  عن  الأ�ضرالية،  واحلكومة  والتكنولوجيا، 
القطبية اجلنوبية  القارة  الطاقة يف  ا�ضتهالك  وكفاءة  البحار  لدرا�ضة جتمد 
اأنتاركتيكا، بهدف تعزيز الإملام مبدى وطبيعة تاأثري التغري املناخي والحتبا�ض 
احلراري على القارة. جاء ذلك على هام�ض فعاليات اأ�ضبوع اأبوظبي لال�ضتدامة 
بح�ضور معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة 
جميل  حممد  م��ن  ك��ل  قبل  م��ن  ن��واي��ا  خ��ط��اب  على  ر�ضميا  التوقيع  مت  حيث 
�ضفري  �ضبايرو  ميلتون  ارث��ر  و�ضعادة  ل�م�ضدر،  التنفيذي  الرئي�ض  ال��رحم��ي، 
اأ�ضراليا لدى الدولة نيابة عن �ضعبة اأنتاركتيكا الأ�ضرالية ADD التابعة 
�ضلطان احلمادي، مدير  والدكتور عارف  الأ�ضرالية،  والطاقة  البيئة  ل��وزارة 

وز�رة �ملالية ت�صارك يف �لجتماع �لثالث لوكالء وز�ر�ت �ملالية يف �لبلد�ن �لعربية
•• اأبوظبي-الفجر: 

انطلقت �ضباح ام�ض يف العا�ضمة الإماراتية 
اأبوظبي فعاليات الجتماع الثالث لوكالء 
الذي  العربية،  ال��ب��ل��دان  يف  املالية  وزارت 
ينظمه �ضندوق النقد العربي بالتعاون مع 
وزارة املالية. و�ضارك �ضعادة يون�ض حاجي 
الجتماع  املالية، يف  وزارة  وكيل  اخل��وري، 
وال�����ذي ت���راأ����ض���ت وق��ائ��ع��ه ���ض��ل��ط��ن��ة عمان 
ملجل�ض  احل��ال��ي��ة  ال����دورة  رئ��ي�����ض  ب�ضفتها 
وزراء املالية العرب، كما �ضارك فيه خرباء 
ال����دويل وجمموعة  ال��ن��ق��د  م��ن ���ض��ن��دوق 
التنمية والتعاون  البنك الدويل ومنظمة 
القت�ضادي لتقدمي عدد من الوراق التي 

تك�ضب اأهمية يف جمال املالية العامة. 
رحب �ضعادة يون�ض حاجي اخلوري ب�ضعادة 
ال���وك���الء ���ض��ي��وف ال���دول���ة امل�����ض��ارك��ني يف 
الجتماع  ه���ذا  اأن  اإىل  واأ����ض���ار  الج��ت��م��اع، 
العرب  املالية  وزراء  معايل  حر�ض  يعك�ض 
كمنتدى  املجل�ض  دور  وتعزيز  تفعيل  على 
ل���ل���ح���وار وت����ب����ادل ال���ت���ج���ارب واخل������ربات 
التطورات  الأفكار حول  وتبادل  والتن�ضيق 
املالية وجهود الإ�ضالح القت�ضادي واملايل 
يف البلدان العربية، ف�ضاًل عن التح�ضري 
املالية  وزراء  جمل�ض  لجتماع  والتن�ضيق 
ال��ع��رب امل��ق��رر ع��ق��ده يف اأب��ري��ل ال��ق��ادم يف 
اململكة الردنية الها�ضمية. وتوجه �ضعادته 
ب��ال�����ض��ك��ر ل�����ض��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي على 
واأي�ضاً  الج��ت��م��اع،  لهذا  واإدارت����ه  تنظيمه 
م�ضاركتهم  على  الدولية  املنظمات  ملمثلي 
وح�ضورهم، متمنياً جلميع الوفود الزائرة 

طيب الإقامة يف مدينة اأبوظبي.
ويت�ضمن جدول اأعمال الجتماع مناق�ضة 
العديد من اأوراق العمل يف اإطار اإ�ضالحات 
امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة م��ن��ه��ا ورق����ة م��ق��دم��ة من 
باإ�ضالحات  تتعلق  ال��دويل  النقد  �ضندوق 
ال��دول العربية وكذلك  فاتورة الأج��ور يف 
ورق����ة م��ق��دم��ة م��ن ال��ب��ن��ك ال����دويل حول 
ت��ع��زي��ز م����ب����ادرات ت��ط��وي��ر ال�����ض��راك��ة بني 
ال��ق��ط��اع��ي��ني ال���ع���ام واخل���ا����ض يف ال����دول 
ال�ضتثمارات  بتمويل  يتعلق  فيما  العربية 
�ضيا�ضات  ح��ول  درا���ض��ة  مناق�ضة  و  العامة، 

الدعم يف الدول العربية.
فواتري  “اإ�ضالح  ع��م��ل  ورق����ة  ون��اق�����ض��ت 
املقدمة من  العربية”  ال���دول  يف  الأج���ور 
املعتمدة  املعايري  ال���دويل  النقد  �ضندوق 
مل��ج��م��وع��ة م����ن امل����ح����اور ال���رئ���ي�������ض���ي���ة، يف 
اخلا�ض،  ال��ق��ط��اع  ج��اذب��ي��ة  رف��ع  مقدمتها 
وب��ن��اء ال���ق���درات وت��ط��وي��ر ك��ف��اءات امل���وارد 
الب�ضرية، ف�ضاًل عن خف�ض ال�ضغط على 
و�ضملت  ال���ض��ت��دام��ة.  لتحقيق  ال��ع��ام  امل��ال 
ال���ورق���ة ت��و���ض��ي��ات مت��ح��ورت ح���ول تعزيز 
املعرفة والتعليم وتوفري التدريب الالزم، 

حتقيق املرونة يف قطاع العمل، وال�ضتفادة 
يف  البتكار  واعتماد  املعلومات  تقنية  من 
الفجوة  وتقلي�ض  املوؤ�ض�ضي،  العمل  اإط��ار 
ب��ني وظ��ائ��ف ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخلا�ض 
العديد  وق��دم��ت  ال�����ض��ي��ا���ض��ات،  وم��راج��ع��ة 
م��ن ال����دول ال��ع��رب��ي��ة جت��رب��ت��ه��ا يف جمال 

ال�ضالحات يف فاتورة الجور العامة.  
وا�ضتعر�ضت ورقة جمموعة البنك الدويل 
القطاعني  بني  ال�ضراكة  تطوير  مبادرات 
والتي  العربية،  ال��دول  يف  واخلا�ض  العام 
وج��ه��ت ب���اإع���داد ���ض��ي��اغ��ة ج���دي���دة ملفهوم 
واخلا�ض  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  ال�ضراكة 
التمويل  يف  اخل���ا����ض  ال��ق��ط��اع  واإ�����ض����راك 
لأغرا�ض  التمويل  “تعظيم  نهج  باعتماد 
بني  ال��ت��ك��ام��ل  م��ن  ي��ع��زز  مم��ا  التنمية”، 
والهيئات  اخلا�ض  والقطاع  العام  القطاع 
ف�ضاًل  الأط���������راف،  امل���ت���ع���ددة  الإمن���ائ���ي���ة 
لهذه  متكامل  تنظيمي  اإط����ار  و���ض��ع  ع��ن 

ال�ضراكة. 
وتناولت ورقة عمل �ضندوق النقد العربي 
“�ضيا�ضات الدعم يف الدول العربية” اأطر 
ال����دول  ال���دع���م احل��ك��وم��ي يف  ن��ظ��م  ودور 
املطلوبة  الإ�����ض����الح  وخ���ط���وات  ال��ع��رب��ي��ة 
خلف�ض عبء الدعم والنتقال اإىل و�ضائل 
الفئات  على  والركيز  كفاءة  اأك��ر  بديلة 
الدخل.  وخ��ا���ض��ة حم�����دودي  امل�����ض��ت��ه��دف��ة 
وك�����ان ���ض��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي ق���د نفذ 
�ضيا�ضة  ت��ط��ورات  على  للتعرف  ا�ضتبياناً 
�ضمل  العربية  ال��دول  يف  احلكومي  الدعم 
الغذائية  ال�����ض��ل��ع  ال��ن��ق��دي، ودع���م  ال��دع��م 
والتموينية، ودعم برامج الإ�ضكان، والدعم 
والدعم  احلكومية،  للموؤ�ض�ضات  النقدي 

غري النقدي ونطاقات اأخرى مرتبطة.  
ويف هذا ال�ضدد �ضدد �ضعادة يون�ض حاجي 

اخلوري على �ضرورة اإعادة النظر ب�ضيا�ضات 
الدعم واتخاذ اإجراءات اإ�ضالحية وخطوات 
مبحدودي  الإ���ض��رار  دون  الدعم  لر�ضيد 
الجتماعية  ل��ل��ع��دال��ة  حت��ق��ي��ق��اً  ال���دخ���ل 
اإىل جانب  ودعماً لال�ضتقرار القت�ضادي، 
عرب  فاعل،  ب�ضكل  احلكومي  الدعم  اإدارة 
اأكر  بديلة  وو���ض��ائ��ل  اإىل ط��رق  الن��ت��ق��ال 
كفاءة يف اإي�ضال الدعم للم�ضتحقني. وقال 
“اتخذت دولة الإم��ارات العربية  �ضعادته: 
ا�ضالحات  تطبيق  نحو  متقدمة  خطوات 
اإىل  ي�ضتند  ج��دي��د  نهج  واع��ت��م��اد  ال��دع��م، 

اأف�ضل املمار�ضات العاملية.« 
وقال �ضعادته: “جنحت القيادة الإماراتية 
اأ���ض��ع��ار النفط  يف حت��وي��ل حت���دي ه��ب��وط 
اإ�ضالحات  تطبيق  خ��الل  من  فر�ضة  اإىل 
يف ن��ظ��ام دع��م ال��ط��اق��ة ذات ت��اأث��ري طفيف 
امل�����ض��ت��ه��ل��ك وتعود  وق�����ض��ري الأم������د ع��ل��ى 
كما  ال��دول��ة،  على  الأم���د  طويلة  مبنافع 
ت�ضعى وزارة املالية لإيجاد م�ضادر جديدة 
ل���الإي���رادات، وت��ن��وي��ع م�����ض��ادر ال��دخ��ل من 
العامة  ال�ضتثمارات  ك��ف��اءة  تعزيز  خ��الل 
القطاعات، والعمل على موا�ضلة  يف كافة 
مناخ  وحت�ضني  الإنتاجية  لزيادة  التحرك 
النفاق  ت��ر���ض��ي��د  ع���ن  ف�����ض��اًل  الع����م����ال، 
ال�ضتثماري  النفاق  على  والركيز  العام 
وال���راأ����ض���م���ايل، ال����ذي م���ن ���ض��اأن��ه تطوير 
القت�ضاد احلقيقي وتقلي�ض العجز املايل، 
والهتمام بامل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة، 
حمركاً  وجعله  اخلا�ض  القطاع  وت�ضجيع 

لتوليد الروة.«   
اجتماعهم،  ال����وزارات  وك��الء  و�ضي�ضتكمل 
اإط��ار ورقة  حيث �ضيتم تبادل التجارب يف 
����ض���ن���دوق ال��ن��ق��د ال���ع���رب���ي وال���ت���ي تظهر 
الدعم  �ضيا�ضات  لواقع  املختلفة  اجلوانب 

ونطاقة  ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول  يف  احل���ك���وم���ي 
وانعكا�ضاته  ت��ن��ف��ي��ذه  واآل����ي����ات  واأ���ض��ك��ال��ه 
الجت����اه  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة  الق���ت�������ض���ادي���ة، 
واأح���دث  ال��دع��م  �ضيا�ضات  لتطوير  ال��ع��ام 
الإ�ضالحات التي اتخذت ب�ضاأنه، ومن ثم 
للتبادل  الدولية  املعايري  مناق�ضة  �ضيتم 
ال�ضادرة  امل��ال��ي��ة  ل��ل��م��ع��ل��وم��ات  ال��ت��ل��ق��ائ��ي 
القت�ضاد  وال��ت��ع��اون  التنمية  منظمة  ع��ن 
)OECD(، ومتابعة حت�ضريات املنتدى 
العربية  ال��دول  يف  العامة  للمالية  الثالث 
العرب  امل��ال��ي��ة  وزراء  جم��ل�����ض  واج���ت���م���اع 
القادم، ف�ضاًل عن عقد مداخلة لأ�ضحاب 
الدول  امل��ال��ي��ة يف  وزارات  وك���الء  ال�����ض��ع��ادة 
العربية، ومناق�ضة واعتماد البيان النهائي 

لجتماع وكالء وزارات املالية العرب.
و�ضيناق�ض اأ�ضحاب ال�ضعادة وكالء وزارات 
الطاولة  ف��ع��ال��ي��ة  خ����الل  ال���ع���رب  امل��ال��ي��ة 
امل�ضتديرة اأطر اإ�ضالحات و�ضيا�ضات �ضبط 
املالية العامة يف الدول العربية. و�ضي�ضلط 
�ضعادة يون�ض حاجي اخلوري ال�ضوء على 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  موا�ضلة 
لتقدمها القت�ضادي، رغم التحديات التي 
واملايل  الق��ت�����ض��ادي  امل�ضهد  �ضمن  ب���رزت 

على امل�ضتويني الإقليمي والدويل. 
الذي  القت�ضادي  النمو  اأن  على  و�ضيوؤكد 
ت�ضهده دولة الإمارات العربية املتحدة هو 
يف  القت�ضادية  املنهجية  ل�ضالمة  نتيجة 
ظل توجيهات القيادة الر�ضيدة، وحمددات 
اأطلقت  ال��ت��ي   ،2021 الإم�������ارات  روؤي�����ة 
تناف�ضي  اق��ت�����ض��اد  ن��ح��و  ال��ع��م��ل  م�����ض��رية 
وطنية  ك��ف��اءات  ب��ق��ي��ادة  وم��ت��ن��وع  م�ضتدام 

تتميز باملعرفة والبتكار.
وقال �ضعادته �ضمن مداخلة دولة الإمارات 
وزارة  اأن  اإىل  امل�ضتديرة:  الطاولة  خ��الل 

املالية يف دولة الإمارات  تركز على انتهاج 
والقت�ضادية  املالية  ال�ضيا�ضات  وتطوير 
ت��ن��وي��ع م�ضادر  ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى  ال��ر���ض��ي��دة 
امل��ال��ي��ة العامة  اأو����ض���اع  ال���دخ���ل، و���ض��ب��ط 
للدخل،  م�ضتدامة  اإ�ضافية  م��وارد  واإيجاد 
الوطني،  ال��ذي يعزز من القت�ضاد  الأم��ر 
والنقدي  امل��ايل  ال�ضتقرار  على  ويحافظ 
امل�������ض���ت���دام، وحالة  ال��ن��م��و  وي���دف���ع ع��ج��ل��ة 
القت�ضاد  اأداء  ب�ضاأن  والإيجابية  التفاوؤل 
الوطني يف عام 2018، مع توقع بتنامي 
الدولة  اإىل  الأجنبية  ال�ضتثمارات  تدفق 
ليحقق معدلت منو عالية خالل الأعوام 
القليلة املقبلة، وخا�ضة من خالل امل�ضاريع 
ال�ضتثمارية الكبرية وامل�ضاريع املنبثقة عن 

ال�ضراتيجية الوطنية.
الإمارات  ل��دول��ة  مداخلة  هناك  و�ضتكون 
“املعايري  ع���م���ل  ورق������ة  م��ن��اق�����ض��ة  خ�����الل 
للمعلومات  ال��ت��ل��ق��ائ��ي  ل��ل��ت��ب��ادل  ال��دول��ي��ة 
التنمية  منظمة  ع��ن  ال�����ض��ادرة  املالية” 
OECD، حيث  الق��ت�����ض��ادي  وال��ت��ع��اون 
املالية  وزارة  ال��ت��زام  اإىل  �ضعادته  �ضي�ضري 
بتطبيق نظام الإف�ضاح امل�ضرك والتبادل 
ال��ت��ل��ق��ائ��ي ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ال�����ض��ري��ب��ي��ة الذي 
التعاون  20 ومنظمة  ال�  اأقرته جمموعة 
تبعاً   OECD وال��ت��ن��م��ي��ة  الق��ت�����ض��ادي 
الأمريكي  ال�����ض��ري��ب��ي  الم��ت��ث��ال  ل��ق��ان��ون 
فاتكا، حيث مكنت جهود الوزارة والتزامها 
باملعايري الدولية، من ح�ضول الدولة على 
لتبادل  الدولية  الت�ضيري  جلنة  يف  مقعد 
عربية  دول��ة  اأول  بذلك  لتكون  املعلومات، 

تنتخب لهذا املن�ضب. 
ت�ضكيل  مت  اأن����ه  اىل  ���ض��ع��ادت��ه  و���ض��ي��ت��ط��رق 
وع�ضوية  امل��ال��ي��ة  وزارة  ب��رئ��ا���ض��ة  جل��ن��ة 
الدولة  يف  العالقة  ذات  الرقابية  اجلهات 
تنفيذ  على  الإ���ض��راف  مبهمة  لال�ضطالع 
املتاحة  واخليارات  والت�ضريعات  املتطلبات 
لتطبيق وتنفيذ اإجراءات وعمليات التبادل 
الفاعل للمعلومات ال�ضريبية وفق املعايري 

الدولية واملخطط الزمني املعتمد.
اأن القت�ضاد الإماراتي  اإىل  جتدر الإ�ضارة 
العربية  الق���ت�������ض���ادات  اأك����ر  م���ن  ي��ع��ت��رب 
من  العديد  تتخذ  اإذ  لال�ضتثمارات،  جذباً 
ال�ضركات العاملية من دولة الإمارات مقراً 
يف  الدولة  وجنحت  الت�ضغيلية.  لعملياتها 
تعزيز مكانتها التناف�ضية املرموقة كمركز 
اإقليمي وعاملي جاذب لال�ضتثمارات، وحلت 
بني  عاملياً  و12  عربياً  الأوىل  املرتبة  يف 
لال�ضتثمار  ال��واع��دة  الق��ت�����ض��ادات  قائمة 
 ،2019 2017 حتى  الفرة من  خالل 
كثرية  مقومات  من  متتلكه  مبا  مدفوعة 
وحوافز متميزة وفريدة من نوعها، ومن 
اأبرزها البيئة ال�ضتثمارية الن�ضطة لقطاع 
املتطورة،  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة  الأع����م����ال، 

بال�شراكة مع كلية ريادة الأعمال الجتماعية يف لندن

موؤ�ص�صة مناء لالرتقاء باملر�أة تطلق برناجما تدريبيا �إمار�تيا لريادة �لأعمال �لجتماعية
الربنامج ب�ضكل فعلي يف الربع الثاين من 
نف�ض العام. وي�ضهم برنامج بادري لريادة 
اأمام  الآف��اق  الأعمال الجتماعية يف فتح 
ال�ضيدات، من رائدات الأعمال، وتاأهيلهن 
ت��اأث��ري جمتمعي  ذات  م�����ض��اري��ع  لإط����الق 
الوقت  ذات  يف  وحتقق  م�ضتدام،  اإيجابي 

موارد مالية اأكر تنوعاً وا�ضتدامة.
ال�ضراتيجية  ال�����ض��راك��ة  ه����ذه  وت���اأت���ي 
موؤ�ض�ضة  ح����ر�����ض  اإط��������ار  يف  اجل�����دي�����دة 
فتح  على  لها  التابعة  وامل��وؤ���ض�����ض��ات  من���اء  
ق��ن��وات ال��ت��وا���ض��ل واإب�����رام ال�����ض��راك��ات مع 
املتخ�ض�ضة  العاملية  وامل��ب��ادرات  املوؤ�ض�ضات 
واقت�ضادياً  مهنياً  امل���راأة  ومتكني  دع��م  يف 
بدورها،  والنهو�ض  وتعليمياً،  واجتماعياً 
م��ن خ���الل اإط����الق ال���ربام���ج وامل���ب���ادرات 
اك��ت�����ض��اب اخلربة  ف��ر���ض��ة   ال��ت��ي متنحها 
واملعرفة الالزمة لإدارة الأعمال واإطالق 
تخدم  التي  وامل�ضتدامة  املبتكرة  امل�ضاريع 
جمتمعها، مبا يعزز ح�ضورها الفاعل يف 

خمتلف القطاعات. 
الأعمال  لريادة  بادري  برنامج  ويت�ضمن 
تدريب مكثف تخ�ضع  الجتماعية خطة 
تعليم  اإىل  امل�����ض��ارك��ات  ال�����ض��ي��دات  خاللها 
اإدارة  جم�����ال  يف  م��ت��خ�����ض�����ض  وت����دري����ب 
الجتماعية،  والأعمال  امل�ضاريع  واإط��الق 
م���ا ي��ت��ط��ل��ب م���ن امل�����ض��ارك��ات ال�����ض��ف��ر اإىل 
امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة وال��ه��ن��د، ل��ل��ت��ع��رف على 
والناجحة  املهمة  الجتماعية  امل�ضاريع 
الرائدة  ال��ت��ج��ارب  ه��ن��اك والإط����الع على 
املهارات  تعّلم  اإىل  اإ�ضافًة  املجال،  هذا  يف 
الالزمة لإطالق م�ضاريع مماثلة يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة. 
مدير  ك�������رم،  ب����ن  رمي  ����ض���ع���ادة  وق����ال����ت 
“تعترب  ب��امل��راأة:  لالرتقاء  من��اء  موؤ�ض�ضة 

•• ال�شارقة-الفجر:

���ض��م��ن ا���ض��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ال����ه����ادف����ة اإىل 
خمتلف  يف  الإم����ارات����ي����ة  امل��������راأة  مت���ك���ني 
وبناء  للمعرفة  ب��ادري  اأطلقت  امل��ج��الت، 
لالرتقاء  مناء  ملوؤ�ض�ضة  التابعة  القدرات، 
الأعمال  ري��ادة  كلية  مع  بالتعاون  باملراأة، 
الربيطانية  ال��ع��ا���ض��م��ة  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الأعمال  ل��ري��ادة  “بادري  برنامج  ل��ن��دن، 
التدريب  ت��وف��ري  ب��ه��دف  الجتماعية”، 
الجتماعية  الأع��م��ال  ل��رائ��دات  وال��دع��م 
العمل  الإماراتيات يف جمال  والنا�ضطات 
الجتماعي، وتزويدهن باملعارف واملهارات 
ال�����الزم�����ة ال����ت����ي مت��ك��ن��ه��ن م����ن اإط�����الق 
م�ضتدامة.  جمتمعية  م�ضاريع  وتاأ�ضي�ض 
وجاء الإع��الن عن برنامج ب��ادري لريادة 
تدريبي  الربنامج  الجتماعية،  الأعمال 
عملي يف جمال ريادة الأعمال الجتماعية 
ع��ل��ى م�����ض��ت��وى دول�����ة الإم����������ارات، خالل 
الجتماع الذي عقد موؤخراً ، يف مقر كلية 
ريادة الأعمال الجتماعية بلندن بح�ضور 
ممثلني من املوؤ�ض�ضة والكلية، حيث اتفق 
ب��رن��ام��ج تدريبي  اإط���الق  ال��ط��رف��ان على 
���ض��ن��وي��اً، يتيح  اأ���ض��ه��ر   10 مل���دة  خ���ارج���ي 
ابتعاث  ال��ق��درات  وبناء  للمعرفة  ل��ب��ادري 
الأعمال  اإم��ارات��ي��ة يف جم���ال  رائ����دة   20
وتطوير  ال��ت��دري��ب  لتلقي  الج��ت��م��اع��ي��ة 
مهاراتهن الإبداعية من خالل ال�ضتفادة 
من اخلربات الربيطانية بهذا املجال يف 
اإط���الق امل�����ض��اري��ع وامل���ب���ادرات ال��ت��ي تخدم 

املجتمع الإماراتي.
واختيار  الطلبات  تقدمي  عملية  و�ضتبداأ 
خالل  ب��ال��ربن��ام��ج  لاللتحاق  امل��ر���ض��ح��ات 
الربع الأول من العام اجلاري، فيما يبداأ 

املفاهيم  من  الجتماعية  الأع��م��ال  ري��ادة 
تهدف  وه��ي  العربي،  العامل  يف  اجلديدة 
حتديات  على  التغّلب  اإىل  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل 
ومبادرات  م�ضاريع  خ��الل  م��ن  التنمية، 
قائمة على الإبداع والبتكار، وقادرة على 
اإحداث تاأثري اإيجابي يف املجتمع، وبف�ضل 
هذا الربنامج التدريبي �ضنتيح لل�ضيدات 
من  ال�ضتفادة  فر�ضة  الإم���ارات  دول��ة  يف 
اأف��ك��اره��ن وت��ن��م��ي��ة ق��درات��ه��ن يف اإط���الق 
القيمة  حت��ق��ي��ق  ب����ني  جت���م���ع  م�������ض���اري���ع 

الجتماعية والربح املادي يف اآن واحد«. 
اأن برنامج ب��ادري لريادة  واأك��دت بن كرم 
الأعمال الجتماعية ي�ضيف ُبعداً جديداً 
ل��ن��ط��اق ع���م���ل  ب������ادري ل��ل��م��ع��رف��ة وبناء 
القدرات، الذراع التعليمية ملوؤ�ض�ضة مناء، 
لقرينة  ال�����ض��دي��دة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ب��ف�����ض��ل 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ح��اك��م ال�����ض��ارق��ة، �ضمو 
القا�ضمي،  حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�ضيخة 
باملراأة،  ل��الرت��ق��اء  من��اء  موؤ�ض�ضة  رئي�ضة 
اإىل تطوير مواهب  تهدف  التي  وروؤيتها 
وم���ه���ارات ري����ادة الأع���م���ال وت��وظ��ي��ف��ه��ا يف 
مبادرات  خ��الل  من  املجتمعية،  الق�ضايا 
تكون  تقليدية،  غ��ري  اأف��ك��ار  ذات  مبتكرة 
ال�ضتمرارية  ق��ادرة على  نف�ضه  الوقت  يف 

وحتقيق ال�ضتدامة. 
لالرتقاء  من��اء  موؤ�ض�ضة  مدير  واأ���ض��اف��ت 
ب���امل���راأة: ي��وف��ر ه��ذا ال��ربن��ام��ج الأول من 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  نوعه يف دولة 
للم�ضاركات فر�ضة احل�ضول على املعرفة 
وال��ت��دري��ب يف ث��الث دول ه��ي الإم����ارات، 
وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، وال��ه��ن��د، وي��ت��ي��ح لهن 
فر�ضة اكت�ضاب اخلربة العملية املبا�ضرة، 
اأعمال  ري���ادة  �ضركة  ب����اإدارة  يتعّلق  فيما 
اج��ت��م��اع��ي��ة ن���اج���ح���ة، وال����ض���ت���ف���ادة من 

الجتماعيات  الأعمال  رائ��دات  نخبة من 
اخلبريات، وخريجات كلية ريادة الأعمال 
األي�ضر  ق���ال���ت  ب����دوره����ا  الج���ت���م���اع���ي���ة. 
ريادة  لكلية  التنفيذي  امل��دي��ر  وي��ل�����ض��ون، 
ب���ل���ن���دن: عملت  الأع����م����ال الج��ت��م��اع��ي��ة 
العمل  ل���رواد  ال��دع��م  تقدمي  على  الكلية 
الجتماعية  امل�ضاريع  واإن�ضاء  الجتماعي 
خالل العقدين الأخريين. ونحن �ضعداء 
جداً باإطالق برنامج بادري لريادة الأعمال 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف  الجتماعية 
امل��ت��ح��دة م���ن اأج�����ل دع����م ومت���ك���ني امل�����راأة 
لإطالق امل�ضاريع التجارية والجتماعية، 
ال��الزم��ة وقنوات  ب��امل��ه��ارات  وت��زوي��ده��ن 
اإحداث  م��ن  ليتمكن  التوا�ضل  و�ضبكات 

تاأثري اإيجابي م�ضتدام يف املجتمع.
القدرات  وب���ن���اء  ل��ل��م��ع��رف��ة  ب�����ادري  وت��ع��د 
اأحدث موؤ�ض�ضات مناء اخلم�ض، وت�ضعى اإىل 
تعزيز ومكافاأة واإبراز روح ريادة الأعمال 
ب���ني ال�����ض��ي��دات حم��ل��ي��اً ودول����ي����اً. وتعمل 
بادري على بناء قدرات ومهارات ال�ضيدات 

القطاعات  يف  امل�����ض��ارك��ة  م���ن  ل��ت��م��ك��ن��ه��ن 
والجتماعية،  وال��ت��ج��اري��ة  الق��ت�����ض��ادي��ة 
وتزويدهن باملهارات واملعلومات ليحققن 
ذواتهن. وتركز بادري على ريادة الأعمال 
اأول  بينها  برامج متنوعة من  من خالل 
ل��دع��م وتنمية  الإن��رن��ت  اأك��ادمي��ي��ة على 
الإلكرونية  وامل��ك��ت��ب��ة  امل������راأة،  م�����ض��اري��ع 
وامل�ضادر  امل���ع���ل���وم���ات  ل��ه��ن  ت���وف���ر  ال���ت���ي 
املعرفية يف خمتلف املجالت القت�ضادية 

والجتماعية. 
الجتماعية  الأع��م��ال  ري��ادة  كلية  وت�ضم 
التي تاأ�ض�ضت يف �ضرق لندن عام 1997، 
�ضبكة عاملية تتاألف من 11 كلية يف اململكة 
الكلية  وت�ضاعد  والهند.  وكندا،  املتحدة، 
اأكر من 1000 قائد من قادة التغيري 
من  ع��ام  ك��ل  اجلن�ضني،  م��ن  الجتماعي، 
خالل الدورات التدريبية وتقدمي الدعم، 
التوا�ضل  ق��ن��وات  تطوير  يف  ت�ضهم  حيث 
الت�ضويقية  والقدرات  التجارية  واملهارات 

للم�ضاركني وامل�ضاركات. 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي لطاقة  للتنمية و�ضركة  اأبوظبي  نظم �ضندوق 
اأبوظبي  اأ���ض��ب��وع  فعاليات  �ضمن  “م�ضدر”  امل�ضتقبل 
لال�ضتدامة، ن���دوة ح��ول جن��اح م��ب��ادرة دول���ة الإم���ارات 
امل��ت��ج��ددة يف  ال��ط��اق��ة  م�ضاريع  ل��دع��م  امل��ت��ح��دة  العربية 
دول جزر املحيط الهادئ البا�ضفيك واأبرز نتائجها على 
املجتمعات املحلية يف تلك الدول. و�ضارك يف الندوة عدد 
من  امل�ضتفيدة  ال���دول  م��ن  احلكوميني  امل�ضوؤولني  م��ن 
اإدارة  ع��ادل احلو�ضني، مدير  فيها،  �ضارك  كما  امل��ب��ادرة، 
بالليث،  وخالد  للتنمية،  اأبوظبي  �ضندوق  يف  العمليات 
جيلن،  وولف  م�ضدر،  يف  اخلا�ضة  امل�ضاريع  اإدارة  مدير 
مدير مركز البتكار والتكنولوجيا يف الوكالة الدولية 

للطاقة املتجددة اآيرينا. 
وتطرق امل�ضاركون يف الندوة اإىل اأهمية م�ضاريع الطاقة 

جزر  دول  من  دول��ة   11 يف  تنفيذها  مت  التي  املتجددة 
امل��ح��ي��ط ال���ه���ادئ، ح��ي��ث �ضملت ت��ل��ك امل�����ض��اري��ع ال��ت��ي مت 
اإجنازها يف نهاية عام 2016 على 10 م�ضاريع لأنظمة 
واحداً  pv وم�ضروعاً  ال�ضم�ضية الكهرو�ضوئية  الطاقة 
 6 تتجاوز  اإجمالية  ب��ق��درة  ال��ري��اح،  ط��اق��ة  اأنظمة  م��ن 
الطاقة  احتياجات  م��ن  ك��ب��رية  ن�ضبة  متثل  م��ي��غ��اواط  
التي  امل��ب��ادرة  وت��اأت��ي  اجل���زر.  تلك  و�ضكان  للمجتمعات 
اأطلقتها دولة الإمارات العربية املتحدة يف عام 2013 
 50 ب��ق��ي��م��ة  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��ن��دوق  م���ن  ب��ت��م��وي��ل 
وتطوير  بتنفيذ  م�����ض��در  ق��ام��ت  ف��ي��م��ا  دولر،  م��ل��ي��ون 
امل�ضاريع.  وقال �ضعادة �ضلطان ال�ضام�ضي م�ضاعد وزير 
الدولية،  التنمية  ل�ضوؤون  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
اإن �ضندوق ال�ضراكة لدول املحيط الهادي يعد منوذجاً 
للم�ضاكل  للت�ضدي  الإم�����ارات  دول���ة  ق���درة  ع��ل��ى  ف��ع��اًل 
ال��دويل، خا�ضة  الإن�ضاين  العمل  تواجه  التي  التنموية 

التي  التحديات  من  تعاين  التي  الهادي  املحيط  ب��دول 
�ضعادته  واأ���ض��اف  امل��ن��اخ��ي��ة.   ظ��روف��ه��ا  عليها  فر�ضتها 
الهادئ«،  املحيط  لدول  ال�ضراكة  »�ضندوق  “من خالل 
الطاقة  الحتياجات من  تاأمني  ال��دول  تلك  ا�ضتطاعت 
لتحقيق  الأ�ضا�ضية  العوامل  من  تعترب  التي  النظيفة، 
النتائج  ال��ع��دي��د م���ن  امل�����ض��ت��دام��ة، وحت��ق��ي��ق  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الدول  لتلك  الوطنية  امليزانيات  على  �ضواء  الإيجابية، 
من  خالية  نظيفة  بيئة  على  احلفاظ  م�ضتوى  على  اأو 
النبعاثات الكربونية، ف�ضال عن تعزيز اإمكانيات النمو 
�ضراء  عن  الناجت  امل��ال  وتوفري  الأخ���رى،  القطاعات  يف 
الوقود، والذي يعترب الأعلى تكلفة على م�ضتوى العامل 
يف دول جنوب املحيط الهادئ، وا�ضتخدام تلك الوفورات 
املالية يف م�ضاريع تطويرية وتنموية م�ضتدامة.  واأ�ضار 
اإىل اأن من اأهم الدرو�ض امل�ضتفادة، من جتربة ال�ضراكة 
مع دول املحيط الهادئ، بدء دولة الم��ارات يف تطبيق 

�ضراكة جديد مع   اإن�ضاء �ضندوق  الناجحة يف  التجربة 
الدول  تلك  تنمية  يف  للم�ضاهمة  الكاريبي  البحر  دول 
املنا�ضبة،  وب��ه��ذه  ملواطنيها.   ال��ك��رمي  العي�ض  و���ض��م��ان 
�ضندوق  عام  مدير  ال�ضويدي  �ضيف  حممد  �ضعادة  قال 
مولها  التي  امل�ضاريع  �ضاهمت  “لقد  للتنمية  اأبوظبي 
ال�ضندوق يف دول جز املحيط الهادئ بتحقيق قدر كبري 
واأنها  ل�ضيما  والق��ت�����ض��ادي��ة،  الجتماعية  املنافع  م��ن 
عززت من قدرة الطاقة الكهربائية يف املناطق الريفية، 
واإيجاد  املحلية،  الق��ت�����ض��ادات  تطوير  على  عملت  كما 
فر�ض العمل لل�ضكان يف املجتمعات، ف�ضاًل عن تخفي�ض 

اآثار التلوث والنبعاثات ال�ضارة بالبيئة.
تلك  يف  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  ت��وف��ري  اأن  �ضعادته،  واأ���ض��اف 
التنمية  لتحقيق  الأ�ضا�ضية  العوامل  من  يعترب  ال��دول 
الأخرى،  امل�ضاندة  القطاعات  �ضوية  ورف��ع  امل�ضتدامة، 

ودعم التنويع القت�ضادي يف تلك  الدول. 

�شمن فعاليات اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة 

�صندوق �أبوظبي للتنمية ينظم ندوة حول مبادرة دعم م�صاريع �لطاقة �ملتجددة يف دول �ملحيط �لهادئ
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املال والأعمال

�أ�صهم �لإمار�ت ترفع مكا�صبها
 �ىل 5.8 مليار درهم خالل جل�صتني

•• اأبوظبي-وام: 

املال  اأ���ض��واق  يف  العر�ض  �ضا�ضات  على  م�ضتحوذا  الأخ�����ض��ر  ال��ل��ون  توا�ضل 
على  ت��رك��زت  التي  النتقائي  ال�ضراء  عمليات  ا�ضتمرار  و�ضط  الإم��ارات��ي��ة 
ق��ط��اع��ي ال��ع��ق��ار وال��ب��ن��وك ل��ل��ي��وم ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال��ت��وايل اىل ج��ان��ب قطاع 
الت�ضالت، ورفعت القيمة ال�ضوقية لأ�ضهم ال�ضركات املتداولة من مكا�ضبها 
خالل جل�ضتني اىل نحو 5.8 مليار درهم وفقا لالأرقام الر�ضمية ال�ضادرة 

عن �ضوقي اأبوظبي ودبي املاليني.
 4635 م�ضتوى  اىل  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  ل�ضوق  العام  املوؤ�ضر  وارتفع 
املايل  دبي  ل�ضوق  العام  املوؤ�ضر  اأغلق  %0.42،فيما  ن�ضبتها  بزيادة  نقطة 

عند 3542 نقطة بنمو ن�ضبته %0.48 مقارنة مع جل�ضة اأم�ض الأول.
وو�ضف و�ضطاء يف ال�ضوق الأداء الإيجابي لالأ�ضواق باأنه جيد ومكن املوؤ�ضرات 
العامة من بلوغ م�ضتويات قوية بح�ضب معطيات التحليل الفني، جمددين 
توقعاتهم بتوا�ضل التح�ضن يف الأيام القادمة مع ا�ضتمرار اف�ضاح ال�ضركات 
على  التوزيعات  ملقرحات  بالإ�ضافة  املا�ضي  العام  عن  املالية  بياناتها  عن 
امل�ضاهمني. وعزز �ضهم اعمار من مكا�ضبه �ضاعدا اىل م�ضتوى 7.35 درهم 
كما ارتفع �ضهم اعمار مولز اىل 2.35 درهم ودريك اأند �ضكل اىل 2.19 
الإ�ضالمي  .وا�ضتعاد �ضهم بنك دبي  3.50 درهم  دام��اك اىل  درهم و�ضهم 
اأبوظبي لالأوراق املالية وا�ضل �ضهم  6.60 درهم. ويف �ضوق  ن�ضاطه بالغا 
11.35 درهم قيادة الدعم للموؤ�ضر العام  بنك اأبوظبي الأول املغلق عند 
وان�ضم �ضهم بنك الإحتاد الوطني اىل قائمة الرابحني بالغا 3.95 درهم 
4 دراه��م، كما �ضاهم الأداء الإيجابي  وحم��اول بذلك جمددا ك�ضر حاجز 

ل�ضهم ات�ضالت يف تعزيز املكا�ضب بعدما �ضعد اىل 17.90 درهم .
قيمة  وبلغت  جيدة  م�ضتويات  على  حافظت  فقد  ال�ضيولة  �ضعيد  وعلى 
املتداولة  الأ�ضهم  عدد  وو�ضل  دره��م  مليون   640 نحو  املربمة  ال�ضفقات 
336 مليون �ضهم نفذت من خالل 5335 �ضفقة. وبلغ عدد الأ�ضهم التي 
انخف�ضت  28 منها يف حني  ا�ضهم  �ضهما ربحت   74 ام�ض  تداولها  جرى 
���ض��رك��ة ع��ل��ى م�ضتوياتها   11 اأ���ض��ه��م  ���ض��رك��ة وح��اف��ظ��ت   35 اأ���ض��ه��م  اأ���ض��ع��ار 

ال�ضابقة.

�إلغاء �صرط حتديد ن�صبة لأ�صهم 
»�لإدر�ج �مل�صرتك« يف �لأ�صو�ق �ملالية

•• اأبوظبي -وام:

قررت هيئة الوراق املالية وال�ضلع الغاء �ضرط عدم جتاوز عدد الأ�ضهم املراد 
الدراج  �ضركات  راأ���ض مال  %30 من  ن�ضبته  ملا  الدولة  اأ�ضواق  اإدراجها يف 
 2008 ل�ضنة   43 الهيئة رقم  ادارة  الذي ت�ضمنه قرار جمل�ض  امل�ضرك 
وذلك يف اطار ت�ضهيل عملية ا�ضتقطاب هذا النوع من ال�ضركات لالإدراج يف 
ال�ضوق املايل . وجاء الغاء هذا ال�ضرط مبوجب قرار ا�ضدره معايل �ضلطان 
بن �ضعيد املن�ضوري وزير القت�ضاد رئي�ض جمل�ض ادارة هيئة الوراق املالية 

وال�ضلع و�ضيعمل به يف اليوم التايل لتاريخ ن�ضره يف اجلريدة الر�ضمية.
ويعني م�ضطلح الدراج امل�ضرك بح�ضب قرار الهيئة ال�ضادر عام 2008 
“اإدراج ال�ضركات املحلية املدرجة اأوراقها املالية يف اأ�ضواق الدولة لأوراقها 
املالية يف اأ�ضواق املناطق احلرة املالية اأو الأ�ضواق املالية خارج الدولة واإدراج 

�ضركات املناطق احلرة املالية لالأوراق املالية وال�ضلع يف اأ�ضواق الدولة.
وكانت املادة الثالثة من ذات القرار ال�ضادر يف العام 2008 ا�ضرطت توفر 
العديد من املتطلبات لإدراج �ضركات املناطق احلرة املالية لأوراقها املالية 
ب��الإدراج موقع  اأ�ضواق الدولة ومنها تقدمي طلب من ال�ضركة الراغبة  يف 
من �ضخ�ض اأو جهة خمولة ر�ضمياً بالتوقيع نيابة عن ال�ضركة. كذلك يجب 
اأن يكون راأ�ض مال ال�ضركة مق�ضم اإىل اأ�ضهم واأن تكفل هذه الأ�ضهم حقوق 
يف  مدرجة  ال�ضركة  تكون  وان  املعنية.  الفئة  �ضمن  للم�ضاهمني  مت�ضاوية 
تاأ�ضي�ض  على  م�ضى  قد  يكون  اأن  يجب  كما  املالية.  احل��رة  املنطقة  اأ�ضواق 
ال�ضركة مدة ل تقل عن �ضنتني �ضدرت عنها ميزانيتان مدققتان من قبل 
مدقق ح�ضابات معتمد، وي�ضتثنى من ذلك ال�ضركة التي متلك احلكومة اأو 
اإحدى احلكومات املحلية ما ل يقل عن %25 من اأ�ضهمها. وي�ضرط األ 
يقل راأ�ضمال ال�ضركة عن 40 مليون درهم اإماراتي واأل يقل عدد امل�ضاهمني 
العمومية  اجلمعية  انعقاد  يثبت  اأن  ُيطلب  كما  م�ضاهم.   100 عن  فيها 

لل�ضركة مرة واحدة على الأقل يف ال�ضنة.

»م�صدر« تتعاون مع »�صتات �أويل« لتقييم �أد�ء نظام 
لتخزين �لطاقة يف حمطة »هايويند �صكوتالند«

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت �ضركة اأبوظبي لطاقة امل�ضتقبل “م�ضدر” عن توقيع اتفاقية تعاون 
وحتليل  اأداء  لدرا�ضة  اأويل”  “�ضتات  الرنويجية  والغاز  النفط  �ضركة  مع 
الطاقة  لتخزين  امل�ضمم  باتويند  املتكامل  الطاقة  تخزين  نظام  بيانات 
التي تنتجها حمطة هايويند �ضكوتالند، اأول حمطة عائمة لطاقة الرياح 
البحرية على نطاق جتاري يف العامل والتي مت تد�ضينها من قبل اجلانبني 
يف اأكتوبر املا�ضي. وتهدف التفاقية اأي�ضا اإىل ا�ضتك�ضاف اإمكانية ال�ضتفادة 

من بطارية باتويند يف تطبيقات اأخرى وفر�ض جتارية جمدية.
2018 من قبل  اأبوظبي لال�ضتدامة  اأ�ضبوع  التفاقية خالل  توقيع  ومت 
بدر اللمكي املدير التنفيذي لإدارة الطاقة النظيفة يف م�ضدر، و�ضبا�ضتيان 
برينغ�ضفارد، رئي�ض تطوير م�ضروع هايويند يف وحدة حلول الطاقة اجلديدة 

ب�ضركة �ضتات اأويل، وذلك على هام�ض اأ�ضبوع اأبوظبي لال�ضتدامة.
ومبوجب التفاقية، �ضيقوم الطرفان ب�ضراء واختبار وتركيب نظام بطارية 
الت�ضغيل  ك��ف��اءة  حت�ضني  يف  منه  ال���ض��ت��ف��ادة  كيفية  لتحديد  “باتويند” 
والتكلفة ملحطات طاقة الرياح البحرية. و�ضوف توفر درا�ضة اأداء بطارية 
تتيح  مهمة،  ت�ضغيلية  بيانات  ال��ظ��روف  م��ن  جمموعة  و�ضط  “باتويند” 
بدورها ا�ضتك�ضاف اإمكانية ا�ضتخدام اأنظمة البطارية �ضمن حمطات توليد 
التطبيقات  عن  �ضاملة  فكرة  وتقدمي  ال��ري��اح،  وطاقة  ال�ضم�ضية  الطاقة 
املدير  اللمكي  ب��در  وق���ال  اأخ����رى.  م��واق��ع  يف  التكنولوجيا  ل��ه��ذه  املمكنة 
املتقطعة  الإم���دادات  ت�ضكل  م�ضدر:  يف  النظيفة  الطاقة  لإدارة  التنفيذي 
ا�ضتقرار  ب�ضمان  يتعلق  فيما  حت��دي��ا  ال��ري��اح  وط��اق��ة  ال�ضم�ضية  للطاقة 
ال�ضبكة. لذلك تعترب اأنظمة تخزين الطاقة حال اأ�ضا�ضيا للتغلب على هذه 
التحديات واإتاحة املجال لال�ضتفادة الأمثل من م�ضادر الطاقة املتجددة. 
لبطاريات  امللحة  حاجتنا  تلبية  يف  اأوي��ل  �ضتات  مع  �ضراكتنا  ت�ضهم  و�ضوف 
املحلية، ف�ضال  املتطلبات  ب��اأداء موثوق و�ضعر معقول ومواءمة مع  تتميز 
منافع  ذل��ك حتقيق  �ضاأن  وم��ن  الطاقة.  ج��دوى حلول تخزين  تعزيز  عن 
التمكن من توفري خم��زون طاقة من م�ضادر  الأم��د عرب  كبرية وطويلة 

متجددة.

�أحمد بن �صعيد يعتمد خطة »د�فز� للذكاء �لرقمي«

افتتاح القمة العاملية للمياه 2018

د. �ل�صيعري : �لقمة تعزز �لتعاون �لعاملي و�أهمية �ل�صتثمار وتوفري �إد�رة م�صوؤولة للمياه
التي تتجلى معاملها وا�ضحة هذا اليوم. 

واأ�ضاف: لأبوظبي تاريخ طويل مع توفري 
م���ي���اه ال�����ض��رب ال���ت���ي مل ت��ك��ن ل��ت��ت��وف��ر يف 
ا�ضتطاعت  حتى  الأنف�ض،  ب�ضق  اإل  املا�ضي 
نتيجة  م��زده��راً  جمتمعاً  وتبني  تنمو  اأن 
له  املغفور  املوؤ�ض�ض  للقائد  الثاقبة  للروؤية 
باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، 

طيب اهلل ثراه.
وق����ال: وي��ن�����ض��بُّ ج��ل ت��ف��ك��رين��ا يف الوقت 
احلايل على تر�ضيخ معنى الكفاءة من اأجل 
�ضمان ا�ضتدامة موارد اأبوظبي واملحافظة 
عليها لالأجيال القادمة، ول ميكن اإغفال 
اأه��م��ي��ة امل���ي���اه يف احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة، حيث 
الجتماعية  الأنظمة  كافة  وج��ود  يتوقف 
املتطلبات  ت����واف����ر  ع���ل���ى  والق���ت�������ض���ادي���ة 

الالزمة من املياه. 
واأ�ضاف: ول يخفى عليكم ما يواجهنا من 
حيث  من  املياه،  توفري  �ضبيل  يف  حتديات 
ال��زي��ادة يف م��ع��دلت ال���ض��ت��ه��الك، وزيادة 
ال��ط��ل��ب، وت��ول��ي��د ال��ط��اق��ة، ف����اإذا توافرت 
الطاقة مع التكنولوجيا احلديثة في�ضبح 
لالإنتاج  ال��الزم  الطلب  مقابلة  بالإمكان 

والتوزيع وال�ضتهالك.
اليوم  التجمع  ه��ذا  ان��ه يهدف  واأ���ض��ار اىل 
ال�ضرق  يف  املياه  ا�ضتدامة  جهود  دع��م  اإىل 

الأو���ض��ط م��ع ال��رك��ي��ز ب�ضكل خ��ا���ض على 
يجري  ال��ت��ي  امل��ت��ق��دم��ة  ال��ذك��ي��ة  التقنيات 
ملواجهة  العامل  اأنحاء  جميع  يف  تطويرها 

حتديات املياه يف املناطق القاحلة.
واو���ض��ح ���ض��ع��ادت��ه ان���ه م��ن دواع����ي �ضروره 
دورتها  ل��ل��م��ي��اه  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  ت���ب���داأ  اأن 
احلا�ضلني  ع��ن  الإع���الن  بحفل  ال�ضاد�ضة 
برنامج  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  ال����دورة  ع��ل��ى منحة 
هذه  ال�ضتمطار.  علوم  لبحوث  الإم���ارات 
املبادرة الفريدة من نوعها التي ا�ضتقطبت 
اأنحاء  والباحثني من جميع  العلماء  اأب��رز 
العامل، واأكدت على ريادة دولة الإمارات يف 
البحث عن حلول مبتكرة لتحديات الأمن 

املائي يف املناطق اجلافة و�ضبه اجلافة.
وكهرباء  م��ي��اه  هيئة  موا�ضلة  اىل  وا���ض��ار 
اأب���وظ���ب���ي وجم���م���وع���ة ���ض��رك��ات��ه��ا دوره�����ا 
احل���ي���وي يف ت��ل��ب��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات ال���زي���ادة 
التنموي  وال��ت��ط��ور  امل�����ض��ط��ردة  ال�ضكانية 
اأعلنت  ف��ق��د  امل���ج���الت،  ك��اف��ة  امل�����ض��ت��م��ر يف 
طرح  ع��ن  املا�ضي  الأ���ض��ب��وع  خ��الل  الهيئة 
املياه  حتلية  مل�����ض��روع  اه��ت��م��ام  اإب����داء  طلب 
العك�ضي  التنا�ضح  تكنولوجيا  خ��الل  م��ن 
منطقة  يف   ،)Reverse osmosis(
الطويلة يف اإمارة اأبوظبي، والذي �ضيمثل 
م�ضتوى  على  املياه  لتحلية  م�ضروع  اأك��رب 

املياه  اإم���داد  �ضمان  تاأمني  بهدف  ال��ع��امل، 
اأبوظبي ودعم  اإم��ارة  لل�ضرب يف  ال�ضاحلة 
خف�ض  اإىل  ال��رام��ي��ة  احلكومية  امل��ب��ادرات 
التكاليف يف القطاع. ويت�ضمن هذا امل�ضروع 
و�ضيانة  وت�ضغيل  واإن�ضاء  ومتويل  تطوير 
ومتلُّك حمطة لتحلية مياه البحر ب�ضعة 
اإنتاج 200 مليون جالون من املياه يومياً 
م���ن ال���ق���درة الإن��ت��اج��ي��ة، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 
اإطار  يف  وذل��ك  ال��الزم��ة،  التحتية  البنية 
برنامج اخل�ضخ�ضة الذي تنتهجه الهيئة 
لتاأمني القدرة الإنتاجية للماء والكهرباء، 
يواكب  القطاع اخلا�ض مبا  بال�ضراكة مع 
اأب��وظ��ب��ي ب�����ض��اأن ق��ط��اع ماء  ه��دف حكومة 
ي�ضمن  م�ضتدام  �ضحي  و�ضرف  وكهرباء 

ال�ضتغالل الأمثل للموارد.
ك��م��ا اأع��ل��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة م���وؤخ���را ع��ن تد�ضني 
للمنتج  امل��رف��اأ  ملحطة  ال��ت��ج��اري  الت�ضغيل 
القدرة  رف���ع  اأ���ض��ه��م يف  وال�����ذي  امل�����ض��ت��ق��ل، 
من  م��ي��ج��اواط   1702 اإىل  الإن��ت��اج��ي��ة 
الكهرباء، واإنتاج 52.5 مليون جالون من 
مياه البحر املُحاّلة يف اليوم والذي يعادل 

)238،665 مرا مكعبا يومياً(.
ومن اأجل توفري الكميات الالزمة من املياه 
عظيمة  ج��ه��ود  ب��ب��ذل  حالياً  الهيئة  ت��ق��وم 
القادمة،   لل�ضنوات  املوارد  على  للمحافظة 

•• ابوظبي -الفجر: 

���ض��ه��د م��ع��ايل امل��ه��ن��د���ض ع��وي�����ض��ة مر�ضد 
املرر ع�ضو املجل�ض التنفيذي رئي�ض دائرة 
ال��دك��ت��ور مطر  ���ض��ع��ادة  ال��ط��اق��ة وبح�ضور 
حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة و�ضعادة 
ال�����ض��ي��ع��ري مدير  ���ض��ال��ح  �ضيف  ال��دك��ت��ور 
بالإنابة  ابوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  عام 
العاملية  للقمة  ال�����ض��اد���ض��ة  ال����دورة  اف��ت��ت��اح 
ا�ضبوع  ف��ع��ال��ي��ات  ���ض��م��ن   2018 ل��ل��م��ي��اه 
ابوظبي لال�ضتدامة وجمع كبري من رواد 
امل�ضاركني يف  الطاقة واملياه يف العامل من 

فعاليات الأ�ضبوع.
�ضعادة  وج��ه  الرئي�ضية  الفتتاح  كلمة  ويف 
خال�ض  ال�ضيعري  �ضالح  �ضيف  ال��دك��ت��ور 
ال�ضكر والتقدير اإىل مقام �ضاحب ال�ضمو 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
ال�ضمو  �ضاحب  واإىل  اهلل،  حفظه  الدولة، 
ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، ويل 
عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�ضيخ  �ضمو  واإىل  اهلل،  حفظه  امل�ضلحة، 
رئي�ض  “نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  ه����زاع 
املجل�ض التنفيذي” على دعمهم ورعايتهم 
امل�ضتمرة  لقطاع املاء والكهرباء يف الإمارة 
والعمرانية  احل�ضارية  النه�ضة  مل��واك��ب��ة 

ادارة جانب الطلب وتوعية اجلمهور  واإن 
من  ي��ع��دُّ  امل��ي��اه  ا�ضتخدام  تر�ضيد  باأهمية 
ل���رف���ع معدلت  ال��ف��اع��ل��ة  ال��و���ض��ائ��ل  اأه�����م 
الكفاءة، عن طريق التوزيع اجليد للموارد 

واإبقائها لأطول مدة ممكنة. 
اأبوظبي  و���ض��رك��ة  الهيئة  ق��ام��ت  وم���وؤخ���راً 
التابعتني  للتوزيع  العني  و�ضركة  للتوزيع 
ال��ط��ل��ب على  اإدارة  ب��رن��ام��ج  ب��اإط��الق  ل��ه��ا 
تعزيز  اإىل  يهدف  وال��ذي  تر�ضيد  الطاقة 
امل�ضتهلكني،  �ضرائح  بني  الر�ضيد  ثقافة 
ال�ضتهالك  تخفي�ض  ع��ل��ى  وت�ضجيعهم 
تعزيزاً  الطبيعية  امل����وارد  على  واحل��ف��اظ 
ل��ال���ض��ت��دام��ة، وذل�����ك ب���رف���ع درج�����ة وعي 
ال�ضتهالك  تر�ضيد  ب��اآل��ي��ات  امل�ضتهلكني 

وتقدمي امل�ضورة الفنية الالزمة.
العاملية  القمة  ان  الهيئة  ع��ام  مدير  واك��د 
ل���ل���م���ي���اه ت���ع���د ف���ر����ض���ة ل���ت���ع���زي���ز اأوا�����ض����ر 
ال��ت��ع��اون ال��ع��امل��ي ورف����ع ال��وع��ي باحلاجة 
م�ضئولة  اإدارة  وت���وف���ري  ال���ض��ت��ث��م��ار  اىل 
بفر�ض  املعنيني  ك��اف��ة  وت��ب�����ض��رة  ل��ل��م��ي��اه. 
وتبنِّي  احلديثة،  والتكنولوجيا  ال�ضتثمار 
اجلهود  ت�ضافر  ومع  املنا�ضبة،  ال�ضيا�ضات 
التي  اإي��ج��اد احل��ل��ول  ف��اإن��ن��ا �ضنقرب م��ن 
املائية الالزمة للتنمية  املوارد  لنا  ت�ضمن 

امل�ضتدامة.

�شمن فعاليات اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة 2018

»م�صدر« توّقع مذكرة تفاهم مع حمافظة خوخوي �لأرجنتينية 
•• اأبوظبي-الفجر:

امل�ضتقبل  ل��ط��اق��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
مع  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  ع��ن  “م�ضدر” 
حمافظة خوخوي الأرجنتينية للتعاون يف 

جمال اإنتاج الطاقة ال�ضم�ضية.
وّق�������ع الت����ف����اق����ي����ة ك�����ل ج����������رياردو روب�����ني 
خوخوي  حم���اف���ظ���ة  ح����اك����م  م����ورال����ي���������ض، 
ب��ج��م��ه��وري��ة الأرج���ن���ت���ني، وحم��م��د جميل 
ل�ضركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ال����رحم����ي، 
اأ�ضبوع  ه��ام�����ض  ع��ل��ى  وذل�����ك  “م�ضدر”، 

اأبوظبي لال�ضتدامة 2018.
الطاقة  “عام   2017 عام  اإعالنها  وعقب 
نحو  الوا�ضح  م�ضارها  وحتديد  املتجددة” 
ب�����ض��ك��ل �ضامل،  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  اع��ت��م��اد 

رئا�ضة  ت���ت���وىل  ال���ت���ي  الأرج����ن����ت����ني  مت���ث���ل 
منوذجاً   2018 لعام  الع�ضرين  جمموعة 
لأ�ضبوع  العري�ض  العنوان  بامتياز  يج�ضد 
جهود  “دفع  وه���و  ل��ال���ض��ت��دام��ة  اأب��وظ��ب��ي 
ال��ت��ح��ول ال��ع��امل��ي يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة. وقد 
تبّنت حمافظة خوخوي هذا التحول ب�ضكل 
كامل، وحتديداً يف جمال الطاقة ال�ضم�ضية، 
وذلك لكونها تتمتع باإحدى اأعلى م�ضتويات 
وتهدف  ال����ع����امل.  يف  ال�����ض��م�����ض��ي  الإ����ض���ع���اع 
املحافظة اإىل اإنتاج 3 جيجاواط من خالل 

م�ضاريع الطاقة ال�ضم�ضية.
 ���ض��وف ت��ع��م��ل ك���ل م���ن م�����ض��در وخوخوي 
داخل  ال�ضتثمارية  ال��ف��ر���ض  حت��دي��د  على 
امل��ح��اف��ظ��ة ب��ه��دف ت��ط��وي��ر جم��م��وع��ة من 
م�ضاريع الطاقة ال�ضم�ضية املرتبطة ب�ضبكة 
ال���ك���ه���رب���اء. ومب���وج���ب الت���ف���اق���ي���ة، �ضوف 
متكني  يف  الوا�ضعة  خربتها  م�ضدر  ت�ضخر 
نحو  حتولها  وت���رية  ت�ضريع  م��ن  خ��وخ��وي 

اقت�ضاد املعرفة.
وق���ال ج����رياردو روب���ني م��ورال��ي�����ض: تتميز 

فلديها  الطبيعية،  باملوارد  بغناها  خوخوي 
اأعلى م�ضتويات الإ�ضعاع ال�ضم�ضي يف العامل، 
اأنها تعترب اأحد اأ�ضالع منطقة  ف�ضاًل عن 
واإننا نتطلع اإىل توفري  “مثلث الليثيوم”. 
ال�ضتثمارات  جل���ذب  امل��ن��ا���ض��ب��ة  ال���ظ���روف 
الطاقة  ق��ط��اع��ات  تطوير  يف  ت�ضاهم  ال��ت��ي 
جمال  يف  العلمي  البحث  ودع��م  اخل�ضراء 

التكنولوجيا. 
وبح�ضب وزير الطاقة واملعادن الأرجنتيني، 
ت��ع��ت��رب حم��اف��ظ��ة خ���وخ���وي م��ن��ط��ق��ة غنية 

حالياً  ت��ن��ت��ج  ح���ي���ث  ال���ل���ي���ث���ي���وم،  مب�������ض���ادر 
مع  الليثيوم  كربونات  17.500 طن من 
توقعات لرتفاع الإنتاج اإىل  نحو 90 األف 
قادها  ال���ذي  الأم����ر   ،2020 ع���ام  ط��ن يف 
الطاقة  معهد  هما  معهدين  تاأ�ضي�ض  اإىل 
الليثيوم،  ومعهد  الطاقة  وكفاءة  املتجددة 
تدعم  ال��ت��ي  التكنولوجيا  ت��ط��وي��ر  ب��ه��دف 
للتو�ضل  اأبحاث  واإج��راء  القطاعات  تنمية 

اإىل حلول يف جمال الطاقة املتجددة.  
الرئي�ض  ال���رحم���ي،  ج��م��ي��ل  وق����ال حم��م��د 
توقيع  ي�ضادف  م�ضدر:  ل�ضركة  التنفيذي 
زايد،  ع��ام  ان��ط��الق��ة  م��ع  ال��ت��ع��اون  اتفاقية 
دولة  يف  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة  لتكر�ض 
عن  جلي  كمثال  م�ضدر  وي��ق��دم  الإم�����ارات 
�ضركة اإماراتية ت�ضهم عرب خربتها الوا�ضعة 
جمال  يف  ال����ض���ت���ث���م���ار  ف���ر����ض  ت���ع���زي���ز  يف 
ال���ض��ت��دام��ة ���ض��م��ن ���ض��وق ج���دي���دة ت�ضعى 
التي  الطاقة  اأنظمة  اإح��داث حت��ول يف  اإىل 
اأجيال  على  بالنفع  يعود  مبا  عليها  تعتمد 

امل�ضتقبل. 
 20 اأك���ر م��ن  وال���ي���وم، تن�ضط م�����ض��در يف 
القدرة الإجمالية  العامل وتبلغ  دولة حول 
مل�ضاريع الطاقة املتجددة التي ت�ضاهم فيها 
العمل فيها  ب���داأ  ال��ت��ي  ���ض��واء تلك  م�����ض��در، 
اأو ال��ت��ي ل ت����زال ق��ي��د ال��ت��ط��وي��ر، ن��ح��و 3 

جيجاواط.
م�ضاريعها  اأح�����دث  م�����ض��در  وت�����ض��ت��ع��ر���ض   
يف جم���ال اإن���ت���اج ال��ط��اق��ة ال��ن��ظ��ي��ف��ة خالل 
اأ�ضبوع اأبوظبي لال�ضتدامة، الذي  فعاليات 

ينعقد حتى 20 يناير 2018.

•• دبي-وام:

اعتمد �ضمو ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد اآل مكتوم رئي�ض 
املنطقة  �ضلطة  رئي�ض  امل���دين  ل��ل��ط��ريان  دب��ي  هيئة 
خطة داف��زا اجلديدة  “دافزا”  احلرة يف مطار دبي 
مع  يتما�ضى  مبا   2020-2018 الرقمي  للذكاء 
مبادرات التحول الرقمي ويف مقدمتها ا�ضراتيجية 
اإن��رن��ت الأ���ض��ي��اء وا���ض��رات��ي��ج��ي��ة الإم�����ارات للذكاء 
�ضمن  �ضخم  م�ضروع  اأول  تعترب  التي  ال�ضطناعي 

“مئوية الإمارات 2071«.
وتن�ضجم هذه اخلطة - التي مت تطويرها بالتعاون 
من  ك��ل  م��ع   - لال�ضت�ضارات  “ديلويت”  �ضركة  م��ع 
ا�ضراتيجية دافزا 2017 – 2021 وا�ضراتيجية 
دافزا لالبتكار والتي تدعم تر�ضيخ ح�ضور “دافزا” 
ال��ق��وي ك���واح���دة م��ن اأك����ر امل��ن��اط��ق احل����رة ابتكارا 
وت����ط����ورا يف ال����ع����امل ومب�����ا ي��ت��م��ا���ض��ى م����ع اأه������داف 
اإىل جعل  الرامية  الوطنية لالبتكار  ال�ضراتيجية 
اب��ت��ك��ارا على م�ضتوى  ال���دول الأك���ر  ال��دول��ة �ضمن 

العامل بحلول العام 2021.
اأهمية  اآل مكتوم  اأحمد بن �ضعيد  ال�ضيخ  واأك��د �ضمو 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وت��ب��ن��ي  ال��ت��ط��ور 
يف ���ض��ت��ى امل����ج����الت ب���ه���دف دع����م حت���وي���ل دب����ي اإىل 
دور  اإىل  م�ضريا   .. بالعامل  والأ�ضعد  الأذك��ى  املدينة 
بتحقيق  الإم����ارة  يف  املختلفة  واجل��ه��ات  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
احلديثة  التكنولوجيا  حول  الر�ضيدة  القيادة  روؤى 
“انرنت  باإ�ضراتيجيتي  املتمثلة  الرقمية  والروة 
اأطلقهما  التي  ال�ضطناعي”  و”الذكاء  الأ�ضياء” 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
“رعاه اهلل” يف اأكتوبر املا�ضي. واأ�ضاد �ضموه بالدور 
الريادي الذي تلعبه “ دافزا “ لالرتقاء باخلدمات 
انتاجية  ذات  ومبتكرة  مبدعة  عمل  بيئة  واإي��ج��اد 
عالية ما يقدم جتربة ا�ضتثنائية للم�ضتثمر الأجنبي 

املحلي  الناجت  النمو يف  نتائجها جلية على  انعك�ضت 
الإجمايل لدبي حيث تعترب “دافزا” من املحركات 
من  الإم������ارة.  يف  الق��ت�����ض��ادي��ة  للتنمية  الرئي�ضية 
ال��زرع��وين مدير  الدكتور حممد  �ضعادة  اأك��د  جهته 
القيادة  تقدمه  ال���ذي  ال��دع��م  اأهمية  “دافزا”  ع��ام 
من خالل ال�ضراتيجيات واملبادرات الوطنية التي 
تتبنى اأحدث التقنيات واأكرها تطورا. وقال “نحن 
الدوام  تلهمنا على  التي  الر�ضيدة  لقيادتنا  ممتنون 
ل��دي��ن��ا فبف�ضل هذا  م��ا  اأف�����ض��ل  ون��ق��ّدم  نتميز  ل��ك��ي 
حيث  جناحاتنا  من  واثقني  بتنا  والت�ضجيع  الدعم 
للم�ضي  التي و�ضعناها  الأهداف  اإجنازاتنا  جتاوزت 
قدماً على طريق الريادة«. واأ�ضاف اأن خطة الذكاء 
بال�ضري  “دافزا”  ال��ت��زام  جت�ضد  اجل��دي��دة  الرقمي 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  نهج  على  ق��دم��ا 
ال�ضتفادة  اأهمية  على  �ضدد  ال��ذي  مكتوم  اآل  را�ضد 
يف  الإجن���از  وت��رية  لت�ضريع  التكنولوجيا  حلول  من 
خم��ت��ل��ف ق��ط��اع��ات ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي ن��ح��و تر�ضيخ 
ري����ادة الإم������ارات ك��ن��م��وذج ل��ل��دول ال��ت��ي ت�ضتثمر يف 
امل�ضتقبل وتعمل على امتالك اأدواته. واأ�ضار الدكتور 
لتنمية  تهدف  التي  اخلطة  اأهمية  اإىل  ال��زرع��وين 
ت�ضغيلي  من��وذج  وتبني  الإبداعية  امل��واه��ب  وتطوير 
التنمية  ويحقق  الب��ت��ك��ار  عجلة  ي��دع��م  مب��ا  ج��دي��د 
امل�ضتدامة ان�ضجاما مع روؤية القيادة يف جعل الدولة 

واحدة من اأف�ضل الدول يف العامل.
واأكد حر�ض “دافزا” على تعزيز دورها القت�ضادي 
امل��ب��ادرة يف ك��ل م��ا يدعم التقدم الذكي  ب��اأخ��ذ زم��ام 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا والب���ت���ك���ار ل��ت��ك��ون امل��ن��ط��ق��ة احلرة 
مع  تتواءم  مبتكرة  ا�ضراتيجية  تقدم  التي  الأوىل 
ا�ضراتيجيات اإنرنت الأ�ضياء والذكاء ال�ضطناعي 
كمنطقة  “دافزا”  لإب������راز  ال��ت��ط��ل��ع  اإىل  واأ����ض���ار   .
ح���رة م��ب��ت��ك��رة م���ن ال���ط���راز ال��ع��امل��ي وف���ق منهجية 
والتطلعات  الغايات  لتحقيق  وا�ضحة  وروؤي��ة  علمية 
التكنولوجيا  اأح����دث  ع��ل��ى  تعتمد  ال��ت��ي  ال��ط��م��وح��ة 

التنموية  امل�ضرية  امل�ضتقبل وت�ضتهدف دفع  وتقنيات 
امل�ضتقبل يف  ن��ح��و ���ض��ن��اع��ة  ث��اب��ت��ة  ب��خ��ط��ى  وال�����ض��ري 
ال���دول���ة. وب��ه��دف ت��اأ���ض��ي�����ض م��ن��ظ��وم��ة رق��م��ي��ة ذكية 
متكاملة وم�ضتدامة ت�ضتند ال�ضراتيجية اجلديدة 
“النموذج  يف  تتمثل  رئي�ضية  حم����اور  ث��الث��ة  ع��ل��ى 
والت�ضالت  املعلومات  تكنولوجيا  لإدارة  الت�ضغيلي 
وخدمات تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت وحتديث 
من�ضة تكنولوجيا املعلومات. ومت اعتماد العديد من 
املمتدة  الفرة  خالل  تنفيذها  �ضيتم  التي  املبادرات 
ما بني 2018 - 2020 كما �ضيتم حتديث الهيكل 
املعلومات  تكنولوجيا  ب�����اإدارة  اخل��ا���ض  التنظيمي 
والإت�����ض��الت واإط���الق هويتها اجل��دي��دة حت��ت ا�ضم 
ال�ضراكات  لتعزيز  وذل��ك  الرقمي”  ال��ذك��اء  “اإدارة 
الداخلية وحتقيق ال�ضتدامة الرقمية ورفع م�ضتوى 

الكفاءة الت�ضغيلية.
تكنولوجيا  لإدارة  الت�ضغيلي  ال��ن��م��وذج  وي��ت��م��ح��ور 
العمليات  اإدارة  نظام  ح��ول  والت�����ض��الت  املعلومات 
وال�ضراكة  امل������دارة  اخل���دم���ات  واأ���ض�����ض  ال��ت�����ض��غ��ي��ل��ي��ة 
وامل�����ض��ادر ورف���ع ك��ف��اءة وم���ه���ارات الأي�����دي العاملة 
ع��ن طريق خدمات  الإي����رادات  نطاق  لرفع  اإ���ض��اف��ة 

تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت.
تكنولوجيا  ب�����خ��دم��ات  امل��ت��ع��ل��ق  ال���ث���اين  امل���ح���ور  ويف 
اإدخال  على  داف���زا  �ضتعمل  والت�����ض��الت  امل��ع��ل��وم��ات 
ونقاط  احلديثة  التقنيات  با�ضتخدام  جديدة  اآليات 
ات�����ض��ال خم��ت��ل��ف��ة وم���ت���ع���ددة ت�����ض��اع��د ع��ل��ى تقدمي 
 “ حم��ور  يركز  بينما  للمتعاملني..  فريدة  خدمات 
مبداأ  على  املعلومات”  تكنولوجيا  من�ضة  حتديث 
اأ�ضا�ضي يتمثل يف كيفية تلبية احتياجات ومتطلبات 
امل�ضا�ض  دون  والأن��ظ��م��ة  التقنيات  ب��اأح��دث  الأع��م��ال 
باأمن املعلومات وذلك عرب تاأ�ضي�ض منظومة دفاعية 
وحتديات  ت��ه��دي��دات  معاجلة  على  تعمل  متكاملة 

التكنولوجيا احلديثة.
وت�ضري الأرقام التي خل�ضت اإليها التجارب الدولية 

ا�ضتثمارات  املائة يف  20 يف  بن�ضبة  زي��ادة  اأن كل  اإىل 
منو  اإىل  ت���وؤدي  والت�����ض��الت  املعلومات  تكنولوجيا 
املحلي الإجمايل  الناجت  املائة يف  يزيد عن واحد يف 
تطوير  اإىل  “دافزا”  ي��دف��ع  ال���ذي  الأم����ر  ل��ل��دول��ة 
مكانتها  ير�ضخ  مبا  والذكية  التكنولوجية  خدماتها 
الوطني  القت�ضاد  ازده���ار  تعزيز  يف  م��وؤث��ر  كالعب 

ومنو الناجت املحلي الإجمايل.
تكنولوجيا  خطة  تطوير  على  “دافزا”  عملت  وقد 
خاللها  من  وتتطلع  لديها  والت�����ض��الت  املعلومات 
تاأثري  وت��ع��زي��ز  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة  اأع��م��ال��ه��ا  ت��ط��وي��ر  اإىل 
امل�ضتدامة  التحول الرقمي على القت�ضاد والتنمية 
ال���ذك���اء  واأدوات  ت��ق��ن��ي��ات  ا����ض���ت���ث���م���ار  ع����رب  وذل������ك 
مبا  العمل  ميادين  �ضتى  يف  وتطبيقها  ال�ضطناعي 
من  ك��واح��دة  الإم����ارات  ل��دول��ة  العاملية  املكانة  يعزز 
ا�ضتثمارات  يف  ال��ع��امل  م�ضتوى  على  ال���دول  اأف�����ض��ل 
احليوية  قطاعاتها  خمتلف  يف  ال�ضطناعي  الذكاء 
ال�ضعادة  وا�ضتدامة  التنمية  ا�ضتمرارية  ي�ضمن  مبا 

لالأجيال القادمة.
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املال والأعمال

��صتكمال متويل م�صروع م�صرتك تقوده »م�صدر« لإن�صاء �أكرب حمطة للطاقة �ل�صم�صية يف �لأردن

�صوق دبي �ملايل يطلق
 �آلية »ح�صاب �لتخ�صي�س«

•• دبي- وام:

يف  التخ�ضي�ض”  “ح�ضاب  اآل��ي��ة  اإط���الق  ع��ن  ام�ض  امل��ايل  دب��ي  �ضوق  اأع��ل��ن 
اإطار  وذل��ك يف  الإقليمية  امل��ال  اأ���ض��واق  ب��ني  م��ن نوعها  الأوىل  ه��ي  خطوة 
جهوده الدوؤوبة ل�ضتحداث اخلدمات والآليات الداعمة لن�ضاط كافة فئات 
تخ�ضي�ض  ح�ضاب  فتح  الو�ضاطة  ل�ضركات  الآلية  ه��ذه  وتتيح  املتعاملني. 
الأوراق  و�ضراء  بيع  تعامالت  اإج��راء  يتم من خالله  املقا�ضة  موحد لدى 
تلك  ي��ت��م تخ�ضي�ض  اأن  ع��ل��ى  ع��ن عمالئها  ن��ي��اب��ة  ال�����ض��رك��ة  ب��ا���ض��م  امل��ال��ي��ة 
التعامالت بح�ضابات العمالء خالل فرة التخ�ضي�ض. وتكمن اأهمية هذه 
الآلية يف اأنها تقدم حاًل مبتكراً و�ضفافاً ي�ضهم يف تلبية متطلبات �ضناديق 
ال�ضتثمار العاملية وميهد الطريق اأمام تعزيز ن�ضاطها يف ال�ضوق حيث اأ�ضبح 
مبقدور �ضركات الو�ضاطة تنفيذ اأوامر جمموعة متنوعة من العمالء من 
خالل هذا احل�ضاب ومن ثم القيام بتخ�ضي�ض الكميات ح�ضب الأوامر بناء 

على معدل و�ضطى لالأ�ضعار التي مت على اأ�ضا�ضها تنفيذ تلك الأوامر.
الت�ضليم مقابل الدفع  ا�ضتخدام ح�ضاب التخ�ضي�ض على عمالء  ويقت�ضر 
»DvP« غري اأنه ميكن ال�ضماح به يف اأية حالت اأخرى يوافق عليها �ضوق 
دبي املايل وتعتمدها هيئة الأوراق املالية وال�ضلع. وقال �ضعادة عي�ضى كاظم 
الأ�ضواق  ال�ضوق يعترب يف مقدمة  ان  املايل  �ضوق دبي  اإدارة  رئي�ض جمل�ض 
العاملية وقد تعززت هذه  ل�ضناديق ال�ضتثمار  ا�ضتقطاباً  الأكر  الإقليمية 
العاملية  الأ���ض��واق  فئة  اإىل  الإم���ارات  �ضوق  ترقية  بعد  خا�ض  بوجه  املكانة 
وقد عمل ال�ضوق على ابتكار  “ام ا�ض �ضي اآي”  النا�ضئة من قبل موؤ�ض�ضة 
متطلبات  لتلبية  الإقليمية  الأ�ضواق  بني  نوعها  من  الفريدة  الآلية  هذه 
جمموعة  ل�ضالح  متعددة  �ضفقات  تنفذ  التي  العاملية  ال�ضتثمار  �ضناديق 
متنوعة من العمالء حيث توفر اخلدمة اجلديدة و�ضيلة الكرونية �ضل�ضة 
اأ�ضا�ض  وعلى  بعدالة  توزيعها  مع  ال�ضناديق  تلك  ت��داولت  ب�ضاأن  و�ضفافة 
املتو�ضط ال�ضعري على امل�ضتثمرين املعنيني بها ب�ضورة يومية. واأ�ضاف اأن 
العاملية  ال�ضتثمار  �ضناديق  قبل  من  �ضل�ضاً  و�ضوًل  �ضتوؤمن  اخلطوة  هذه 
اأنها تتوافق مع طبيعة عمل ال�ضناديق  وحتفز ن�ضاطها يف ال�ضوق ل�ضيما 
�ضوابط  حزمة  اأعد  ال�ضوق  اأن  كاظم  عي�ضى  �ضعادة  واأو�ضح  ال�ضتثمارية. 
التخ�ضي�ض  ح�ضاب  اآل��ي��ة  لتنفيذ  العاملية  امل��م��ار���ض��ات  اأف�����ض��ل  اإىل  ت�ضتند 

التزامات  ي��خ�����ض  ف��ي��م��ا  ����ض���واء 
وطريقة  ال���و����ض���اط���ة  ����ض���رك���ات 
التداولت �ضمن ح�ضاب  تنفيذ 
والتوزيع  امل��وح��د  التخ�ضي�ض 
ع��ل��ى ح�����ض��اب��ات ال���ع���م���الء بعد 
عالوة  ال��ت��داول  جل�ضة  ان��ت��ه��اء 
ع��ل��ى الإج�������راءات امل��ت��خ��ذة من 
قبل ال�ضوق يف حال وجود اأوراق 
مالية غري خم�ض�ضة اأو �ضفقات 
مرفو�ضة وكذلك كيفية التقيد 
بن�ضب امللكية امل�ضموح بها ح�ضب 
اأن  اإىل  وا���ض��ار  اجلن�ضية.  فئات 
التي  ال�ضركات  هناك عددا من 
ح�ضابات  بفتح  اهتمامها  اأب��دت 
ت���ن���ط���وي عليه  مل����ا  ت��خ�����ض��ي�����ض 
يخ�ض  فيما  كبرية  مرونة  من 

تخ�ضي�ض  ح�ضابات  فتح  املرتقب  وم��ن  العمالء  ل�ضالح  ال�ضفقات  اإجن��از 
ال�ضوق  ب��ني  الفنية  الخ��ت��ب��ارات  اكتمال  مبجرد  قريباً  و�ضاطة  ل�ضركتي 

وهاتني ال�ضركتني. 
ح�ضاب  لفتح  ال�����ض��وق  م��واف��ق��ة  على  ال��و���ض��اط��ة  �ضركة  حل�ضول  وي�����ض��رط 
الإمكانيات  لديها  تتوفر  واأن  وتقا�ض  ت��داول  ع�ضو  تكون  اأن  التخ�ضي�ض 
التخ�ضي�ض  ح�ضاب  ل�ضتخدام  الالزمة  املالية  وامل��الءة  والإداري���ة  الفنية 
ويتعني على �ضركة الو�ضاطة تخ�ضي�ض الأوراق املالية امل�ضراة خالل “فرة 
العتيادية  ال��ت��داول  جل�ضة  انتهاء  من  دقيقة   45 ومدتها  التخ�ضي�ض” 
ليتم  عمالئها،  ح�ضابات  اإىل  التخ�ضي�ض  ح�ضاب  م��ن  بتحويلها  وذل���ك 
املالية  الأوراق  ال�ضوق بتحويل  امل�ضاهمني. ويقوم  بعدها حتديث �ضجالت 
يتم تخ�ضي�ضها  التي مل  اأو  الأم��ني  اأوام��ره��ا من قبل احلافظ  املرفو�ضة 
خالل فرة التخ�ضي�ض اإىل “ح�ضاب تخ�ضي�ض اآيل” لدى املقا�ضة خا�ض 
فئات  ث��الث  وف��ق  احل�ضاب  ت�ضنيف  يتم  اأن  على  املعنية  الو�ضاطة  ب�ضركة 
هي اآيل حملي واآيل خليجي واآيل اأجنبي وفق جن�ضية امل�ضتثمرين ل�ضيما 
الفئات  ه��ذه  ح�ضب  بدايًة  م�ضنف  ال�ضركة  ل��دى  التخ�ضي�ض  ح�ضاب  واأن 
ل�ضمان عدم جتاوز احلد الأق�ضى لن�ضب امللكية امل�ضموح بها لكل فئة من 
فئات اجلن�ضية. وح�ضب القواعد املنظمة لآلية ح�ضاب التخ�ضي�ض يف �ضوق 
دبي املايل ميكن ل�ضركة الو�ضاطة فتح ح�ضاب تخ�ضي�ض واحد فقط لكل 
اأنه يجوز لل�ضركة طلب فتح اأكر من ح�ضاب تخ�ضي�ض يف  عمالئها غري 
حال كان عميلها �ضركة و�ضاطة اأجنبية اأو مدير ا�ضتثمار ويف املقابل ميكن 
للعمالء فتح ح�ضاب تخ�ضي�ض لدى اأكر من �ضركة و�ضاطة ويتعني على 
ال�ضركة يف جميع الأحوال اإبرام اتفاقية مع كل عميل يرغب يف ا�ضتخدام 
برقم  ب�ضكل مبا�ضر  التخ�ضي�ض  التخ�ضي�ض مع ربط رقم ح�ضاب  ح�ضاب 

امل�ضتثمر اخلا�ض بالعميل لغايات التخ�ضي�ض.

»�لأور�ق �ملالية« تقر جز�ء�ت جديدة 
على خمالفات �ل�صركات و�مل�صتثمرين

•• اأبوظبي-وام:

ا�ضدر جمل�ض اإدارة هيئة الأوراق املالية وال�ضلع قرارا ب�ضاأن فر�ض جزاءات 
وال�ضركات وذلك يف ثالث حالت  امل�ضتثمرين  املخالفني من  جديدة على 
مت حتديدها مبوجب القرار الذي �ضيبداأ العمل به بعد ن�ضره يف اجلريدة 
الر�ضمية. ون�ض القرار يف مادته الأوىل.. اأنه ومع عدم الإخالل باجلزاءات 
التخلف  ف��اإن للهيئة احلق بفر�ض ج��زاءات يف ح��الت ثالث هي  الأ�ضلية 
عن �ضداد الغرامة املقررة ويف حالة التاأخر عن جتديد الرخي�ض ال�ضادرة 

والتاأخر عن تزويد الهيئة باأي من التقارير املطلوبة.
وت�ضمل قائمة اجلزاءات فر�ض غرامة تاأخري يومية على اأن ل يزيد اإجمايل 
غرامات التاأخري عم 100 الف درهم والإيقاف املوؤقت للرخي�ض ملدة ل 
تزيد عن 6 �ضهور واإلغاء الرخي�ض و ايقاف امل�ضتثمرين عن التداول ملدة 
ل تزيد عن �ضنة. و�ضي�ضدر الرئي�ض التنفيذي لهيئة الواق املالية وال�ضلع 

قرارا يت�ضمن �ضوابط واجراءات تنفيذ الأحكام التي ت�ضمنها القرار.
املالية  الأوراق  هيئة  قانون  اىل  ا�ضتنادا  ج��اء  ال��ق��رار  �ضدور  اأن  اىل  ي�ضار 
وموافقة  الهيئة  عمل  ب�ضاأن  ال��وزراء  جمل�ض  ق��رار  اىل  بالإ�ضافة  وال�ضلع 

جمل�ض اإدارة الهيئة يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ 29 -11 -2017.

•• اأبوظبي-الفجر: 

امل�ضتقبل  لطاقة  اأبوظبي  �ضركة  اأعلنت 
اأ�ضبوع  فعاليات  ام�ض خالل  “م�ضدر” 
عملية  اإمت������ام  ل��ال���ض��ت��دام��ة  اأب���وظ���ب���ي 
متويل حمطة الطاقة ال�ضم�ضية الأكرب 

يف اململكة الأردنية الها�ضمية. 
وجرى اعتماد متويل اإن�ضاء املحطة التي 
تبلغ قدرتها الإنتاجية 200 ميجاواط 
خارج  كيلومرات   10 بعد  على  وتقع 
العا�ضمة الأردنية عّمان، �ضمن مرا�ضم 
���ض��رك��ة بينونة  ب���ني  ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة 
التمويل  وموؤ�ض�ضة  ال�ضم�ضية  للطاقة 
الدولية. يذكر اأن �ضركة بينونة للطاقة 
ال�ضم�ضية هي م�ضروع م�ضرك بني كٍل 

من م�ضدر وتالري.
ح�ضور  اليوم  التوقيع  مرا�ضم  و�ضهدت 
وزير  اجل��اب��ر،  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  معايل 
م�ضدر؛  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  دول�����ة 
التنفيذي  الرئي�ض  القبي�ضي،  وخ��ال��د 
والطاقة  ال����ط����ريان  ���ض��ن��اع��ة  ل��ق��ط��اع 
املعلومات  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ال���ن���ظ���ي���ف���ة 
والت�ضالت يف مبادلة؛ وحممد جميل 
ل�م�ضدر؛  التنفيذي  الرئي�ض  الرحمي، 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  اإل���وم���ا  وج���وه���اين 

ل�ضركة تالري.
ووّق�����ع الت��ف��اق��ي��ة ام�����ض ك���ل م���ن نيال 
�ضركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ه��ان��ي��ج��ان، 
ب��ي��ن��ون��ة ل��ل��ط��اق��ة ال�����ض��م�����ض��ي��ة؛ واإري�����ك 
مبوؤ�ض�ضة  التحتية  البنية  مدير  بيكر، 
ال�ضرق  منطقة  يف  ال��دول��ي��ة  ال��ت��م��وي��ل 
الفتاح  وعبد  اأفريقيا؛  و�ضمال  الأو�ضط 
الكهرباء  �ضركة  ع��ام  م��دي��ر  ال���درادك���ه، 

كاجاليان،  وت��وران  الأردن��ي��ة؛  الوطنية 
اأول لل�ضركات و�ضناديق التمويل  مدير 
لآ�ضيا واأوروبا يف البنك الأملاين للتنمية 
تعليقه  م��ع��ر���ض  ويف  ج����ي(.  اي����ه  )دي 
ع��ل��ى ت��وق��ي��ع الت���ف���اق���ي���ة، ق����ال معايل 
الدكتور �ضالح اخلراب�ضة، وزير الطاقة 
م�ضدر  �ضركة  ق��ي��ام  ي�ضعدنا  الأردين: 
باإن�ضاء حمطة الطاقة املتجددة الثانية 
اأك��رب حمطة  تعد  والتي  الأردن،  لها يف 
وي�ضاهم  باململكة.  ال�ضم�ضية  للطاقة 
م�����ض��روع ب��ي��ن��ون��ة، ال����ذي ج���اء يف اإط���ار 
اتفاقيات التعاون املوقعة بني احلكومة 
ممثلًة  اأب���وظ���ب���ي  وح���ك���وم���ة  الأردن�����ي�����ة 
ب�ضركة م�ضدر، يف حتقيق روؤي��ة جاللة 
امللك عبد اهلل الثاين الرامية اإىل تنويع 
مزيج الطاقة وتعزيز الأجندة الوطنية 

لأمن وا�ضتدامة الطاقة.
هي  ال�ضم�ضية  للطاقة  بينونة  اأّن  ُيذكر 
حتت  تعمل  اخلا�ضة  للم�ضاريع  �ضركة 
اإ����ض���راف م�����ض��در وت��ت��وىل ت��ط��وي��ر اأكرب 
حمطة للطاقة ال�ضم�ضية الكهرو�ضوئية 
الكهرباء  �ضركة  عن  بالنيابة  الأردن  يف 

الوطنية الأردنية. 
الفنلندي  ال���ض��ت��ث��م��ار  ���ض��رك��ة  وك���ان���ت 
تالريي جروب قد اأعلنت الأ�ضبوع املا�ضي 
يف   30% ح�ضة  على  ال���ض��ت��ح��واذ  ع��ن 
�ضركة بينونة للطاقة ال�ضم�ضية. وتوّلت 
متويل  اإدارة  الدولية  التمويل  موؤ�ض�ضة 
امل�ضروع، حيث ا�ضتثمرت جزءاً من راأ�ض 
م��ال��ه��ا اخل��ا���ض وق��ام��ت ب��ج��م��ع متويل 
الدويل،  للتعاون  اليابانية  الوكالة  من 
والبنك  للتنمية،  ال��ه��ول��ن��دي  وال��ب��ن��ك 
العربي- اأوروبا، و�ضندوق اأوبك للتنمية 

للتنمية.  الأمل�������اين  ال��ب��ن��ك  ال���دول���ي���ة، 
عقد  م��ن��ح  مت   ،2017 دي�����ض��م��رب  ويف 
لتنفيذ  والإم��داد  والهند�ضة  الإن�ضاءات 
حمطة طاقة الرياح اإىل ائتالف تقوده 
كل من �ضركة انفريومينا باور �ضي�ضتمز 
التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها 
وت�ضغيل  ون�ضر  تطوير  يف  وتتخ�ض�ض 
منطقة  يف  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال���ط���اق���ة  ح���ل���ول 
ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، و�ضركة 
مبكو العربية للمقاولت مقرها اململكة 
مقاولت  يف  وتعمل  ال�ضعودية  العربية 

م�ضاريع الطاقة وال�ضناعة.
ويعد ال�ضتثمار يف م�ضروع بينونة الأول 
يف  ال���دويل  للتعاون  اليابانية  للوكالة 
م�����ض��اري��ع ط��اق��ة م��ت��ج��ددة مم��ول��ة من 
القطاع اخلا�ض يف ال�ضرق الأو�ضط. كما 
تعد بينونة اأول �ضراكة ملجموعة تالري 
باملنطقة،  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  يف جم���ال 
وقد جاءت هذه ال�ضراكة بعد ان�ضمامها 
التابعة  الرياح  طاقة  اإنتاج  حمطة  اإىل 

ل�م�ضدر �ضيبوك 1 يف �ضربيا.
بينونة  م�����ض��روع  امل���ق���ررر اجن�����از  وم����ن 
من  الثاين  الربع  يف  ال�ضم�ضية  للطاقة 
لنحو  ال��ط��اق��ة  و���ض��ي��وف��ر   ،2020 ع���ام 
110 اآلف منزل كما �ضي�ضهم يف تفادي 
انبعاثات  م���ن  ط���ن  األ�����ف   360 ن��ح��و 
ث���اين اأك�����ض��ي��د ال��ك��رب��ون ���ض��ن��وي��اً، اأي ما 
األ��ف �ضيارة من   80 اإزال��ة قرابة  يعادل 

الطرق.
للم�ضروع  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��درة  و�ضت�ضل 
من  ���ض��اع��ة  ج���ي���ج���اواط   563.3 اإىل 
%3 من  ���ض��ن��وي��اً، مم��ا يلبي  ال��ك��ه��رب��اء 
الأردن.  يف  ال�ضنوي  الطاقة  ا�ضتهالك 

على  العتماد  من  امل�ضروع  �ضيحد  كما 
واردات الوقود الأحفوري، والتي تغطي 
حالياً %96 من احتياجات اململكة من 
الطاقة.  وقال حممد جميل الرحمي، 
“م�ضدر”:  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ض 
اإجناز  حتقيق  م��ن  ال��ي��وم  م��ع��اً  “متكّنا 
متميز با�ضتكمال عملية متويل امل�ضروع، 
يف  البناء  ب��اأع��م��ال  للبدء  الآن  ونتطلع 
اأك�����رب حم��ط��ة ل��ل��ط��اق��ة ال�����ض��م�����ض��ي��ة يف 
التمويل  على  ح�ضولنا  وي�ضكل  الأردن. 
ال���الزم م��ن ع��دد م��ن اجل��ه��ات املقر�ضة 
يف اآ�ضيا واأوروبا وال�ضرق الأو�ضط دلياًل 
مب�ضاريع  العاملي  الهتمام  تنامي  على 
كما  الأردن.  يف  امل����ت����ج����ددة  ال���ط���اق���ة 
احلكومة  وجهود  روؤي��ة  امل�ضروع  يعك�ض 
لإقامة  املثالية  البيئة  لتوفري  الأردنية 
امل�������ض���ت���وى يف جمال  ع���امل���ي���ة  م�������ض���اري���ع 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وا���ض��ت��ق��ط��اب روؤو����ض 
الإ�ضارة  وجت���در  الأج��ن��ب��ي��ة«.  الأم�����وال 
م�ضاريع  ث���اين  ه��و  “بينونة”  اأن  اإىل 
الطاقة املتجددة ال�ضخمة التي تنجزها 
اإطالق  ب���الأردن، وذل��ك بعد  “م�ضدر” 
الرياح  ل��ط��اق��ة  “الطفيلة”  حم��ط��ة 
بقدرة اإنتاجية تبلغ 117 ميجاواط يف 
م�ضروعا  و�ضي�ضاهم   .2015 دي�ضمرب 
بينونة والطفيلة بنحو خم�ض )18 %( 
اململكة  ت�ضعى  ال��ت��ي  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��درة 
من  ت��وف��ريه��ا  اإىل  الها�ضمية  الأردن���ي���ة 
م�ضادر الطاقة املتجددة والبالغة 1.8 
جيجاواط بحلول عام 2020، اإذ تاأمل 
حينئذ  امل�����ض��ادر  ه��ذه  تغطي  اأن  اململكة 

%15 من حاجتها من الكهرباء.
 ،2006 ع������ام  يف  ت���اأ����ض���ي�������ض���ه���ا  وم����ن����ذ 

2.7 مليار  اأك��ر من  ا�ضتثمرت م�ضدر 
املتجددة  ل��ل��ط��اق��ة  م�����ض��اري��ع  يف  دولر 
مليار   8.5 الإج��م��ال��ي��ة  قيمتها  ت��ب��ل��غ 
دولر اأمريكي. وقد بلغ اإجمايل القدرة 
الإن��ت��اج��ي��ة ل��ت��ول��ي��د ال��ك��ه��رب��اء يف هذه 
ما  منها  ج��ي��ج��اواط،  نحو3   امل�����ض��اري��ع 
قيد  ي��زال  ما  اأو  الت�ضغيل  دخ��ل مرحلة 

التطوير. 
لتو�ضيع  ج���ه���وده���ا  م�����ض��در  وت���وا����ض���ل 
حم���ف���ظ���ت���ه���ا م�����ن م���������ض����اري����ع ال���ط���اق���ة 
والتي  ال���ك���ه���رو����ض���وئ���ي���ة،  ال�����ض��م�����ض��ي��ة 
للطاقة  “خيما�ضولر”  حمطة  ت�ضمل 
اأول  وهي  اإ�ضبانيا،  يف  املرّكزة  ال�ضم�ضية 
العامل  يف  ال�ضم�ضية  ل��ل��ط��اق��ة  حم��ط��ة 
قادرة على اإمداد ال�ضبكة بالكهرباء على 
انقطاع، وحمطة  �ضاعة دون   24 م��دار 
املرّكزة  ال�ضم�ضية  للطاقة   ”1 “�ضم�ض 
با�ضتطاعة 100 ميجاواط يف اأبوظبي، 
م�����ض��روع للطاقة  اأ���ض��خ��م  ت��ع��د  وال���ت���ي 

املتجددة يف ال�ضرق الأو�ضط.
ويف عام 2016، جرى اختيار الئتالف 
املرحلة  لتنفيذ  م�����ض��در  ت��ق��وده  ال����ذي 
ال��ث��ال��ث��ة م���ن جم��م��ع حم��م��د ب���ن را�ضد 
بقدرة  ال�ضم�ضية،  ل��ل��ط��اق��ة  م��ك��ت��وم  اآل 
تقدمي  عقب  دب��ي،  يف  ميجاواط   800
لإنتاج  ج��دي��داً  قيا�ضياً  �ضعراً  الئ��ت��الف 

الطاقة ال�ضم�ضية.
وتقوم “اإدارة الطاقة النظيفة” ب�ضركة 
وت�ضغيل  تطوير  يف  رائ��د  ب��دور  م�ضدر 
املرتبطة  ال�ضخمة  ال��ط��اق��ة  م�����ض��اري��ع 
بال�ضبكة، وتقدمي حلول لتوفري الطاقة 
يف املناطق خارج ال�ضبكة، بالإ�ضافة اإىل 

م�ضاريع احلد من انبعاثات الكربون.

خالل زيارته »�شتيل فاب ال�شرق الأو�شط 2018«

حممد �لعبار ي�صيد بجهود �ل�صارقة يف تعزيز �صناعة �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت

•• ال�شارقة-الفجر:

اأكد �ضعادة حممد العبار، رئي�ض جمل�ض 
رئي�ض  ون���ائ���ب  هيلز”  “اإيجل  اإدارة 
ال�ضارقة  ه��ي��ل��ز  “اإيجل  اإدارة  جم��ل�����ض 
امل���ع���ار����ض  ����ض���ن���اع���ة  اأن  للتطوير”، 
واملوؤمترات املتخ�ض�ضة يف دولة الإمارات 
اقت�ضادياً  العربية املتحدة، باتت قطاعاً 
من  ال��ع��دي��د  تن�ضيط  يف  ي�ضهم  رئي�ضياً 
ال��ق��ط��اع��ات احل���ي���وي���ة، وي���ج���ذب ع����دداً 
كبرياً من التجار، وامل�ضتثمرين، ورجال 
وتو�ضيع  لتاأ�ضي�ض  واملهنيني،  الأع��م��ال، 
اأع��م��ال��ه��م يف ال��دول��ة والن���ط���الق منها 

نحو دول العامل.
اأم�ض الأول  جاء ذلك خالل زيارته يوم 
“�ضتيل  املعدنية  الأع��م��ال  معر�ض  اإىل 
الذي   ،”2018 الأو���ض��ط  ال�ضرق  ف��اب 

ال�����ض��ت��ار ع��ل��ي��ه م�����ض��اء اخلمي�ض،  ي�����ض��دل 
اك�ضبو  م��رك��ز  يف  اجل������اري،  ي��ن��اي��ر   18
�ضيف  �ضعادة  بح�ضور  وذل���ك  ال�����ض��ارق��ة، 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ض  امل����دف����ع،  حم���م���د 
مروان  و���ض��ع��ادة  ال�ضارقة،  اك�ضبو  ملركز 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال�����ض��رك��ال،  جا�ضم  ب��ن 
والتطوير  لال�ضتثمار  ال�ضارقة  لهيئة 
واأحمد عبيد الق�ضري، املدير  “�ضروق”، 

التنفيذي للعمليات يف “�ضروق«. 
واأ�����ض����اد حم��م��د ال��ع��ب��ار ب��ح�����ض��ن تنظيم 
املعر�ض الذي ي�ضهد هذا العام م�ضاركة 
اأك���ر م��ن 1000 ع��الم��ة جت��اري��ة من 
العامل،  اأن���ح���اء  خمتلف  م��ن  دول���ة   43
ال�ضخم  احل�����ض��ور  ه��ذا  اأن  اإىل  م�����ض��رياً 
لل�ضركات الرائدة يف املعر�ض، يوؤكد على 
الإم���ارات  ودول���ة  ال�ضارقة  اإم���ارة  مكانة 
وال�ضلب،  احل���دي���د  ���ض��ن��اع��ة  جم���ال  يف 

امل��ح��ل��ي يف م�ضاريع  ل��ال���ض��ت��خ��دام  ���ض��واء 
والعقاري  وال��ت��ط��وي��ر  التحتية  البنية 
الإقليمية  الأ����ض���واق  اإىل  لت�ضديره  اأو 
وال���ع���امل���ي���ة.  واأع������رب ال��ع��ب��ار ع���ن ثقته 
دولة  يف  املت�ضارعة  التنمية  خطى  ب���اأن 
الإمارات، وما توفره من فر�ض جمزية 
على  تعتمد  التي  القطاعات  خمتلف  يف 
مب�ضتقبل  ي��ب�����ض��ر  وال�����ض��ل��ب،  احل���دي���د 
م�ضرق لل�ضركات العاملة يف هذا املجال، 
الأوىل  وجهتها  الإم����ارات  �ضتظل  ال��ت��ي 
ومعداتها،  اب��ت��ك��ارات��ه��ا،  اأح����دث  ل��ع��ر���ض 
وتقنياتها، مبا يتيح تنفيذ م�ضاريع على 
وتدعم  ت��ع��زز  التميز،  م��ن  عالية  درج���ة 
القت�ضادية  وريادتها  ال��دول��ة  تناف�ضية 

والعمرانية. 
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ق���ال ���ض��ع��ادة ���ض��ي��ف املدفع 
دائماً  يرحب  ال�ضارقة  اك�ضبو  مركز  اإن 

الراغبني  الأع�����م�����ال  رج������ال  ب�����زي�����ارات 
ب���ال���ت���ع���رف ع���ل���ى ال���ف���ر����ض امل���ج���زي���ة يف 
ينظمها،  ال���ت���ي  وامل�����وؤمت�����رات  امل���ع���ار����ض 
مكانة  تعزيز  على  حر�ضه  من  انطالقاً 
والتجارية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�����ض��ارق��ة،  اإم�����ارة 
ومتكني  والق���ت�������ض���ادي���ة،  وال�����ض��ن��اع��ي��ة 
امل�ضاهمة  م���ن  وال�����ض��رك��ات  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
الدخل  م�������ض���ادر  ت���ن���وي���ع  يف  ال���ف���اع���ل���ة 
قوة  للمحافظة على  الإجمايل لالإمارة 

وا�ضتقرار اقت�ضادها. 
واأكد املدفع اأن املركز يت�ضمن العديد من 
جتهيزها  ميكن  التي  والقاعات  املرافق 
مبا  الأح�����داث،  واأك����رب  اأه���م  ل�ضت�ضافة 
الدولية  وامل���وؤمت���رات  امل��ع��ار���ض  ذل��ك  يف 
والفعاليات  وامل��ه��رج��ان��ات  املتخ�ض�ضة، 
من  العديد  يقدم  كما  ال��ع��ام��ة،  املحلية 
الأعمال  ل�����رواد  وال��ت�����ض��ه��ي��الت  امل���ي���زات 

امل�����واط�����ن�����ني، دع�����م�����اً ل����ه����م، وحت���ف���ي���زاً 
مبجالتها  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  لإ���ض��ه��ام��ات��ه��م 
كافة، مرحباً بالتعاون مع اإيجل هيلز يف 
تنظيم اأية فعاليات تخدم ن�ضاط ال�ضركة 

يف قطاع التطوير العقاري. 
واط��ل��ع حم��م��د ال��ع��ب��ار يف خ��ت��ام جولته 
عدد  على   2018 ف��اب  �ضتيل  مبعر�ض 
اك�ضبو  اخل���ا����ض���ة مب���رك���ز  امل����راف����ق  م���ن 
الإمكانيات  ع��ل��ى  وت���ع���رف  ال�������ض���ارق���ة، 
يوفرها  التي  واللوج�ضتية  التنظيمية 
امل���رك���ز ����ض���واء ل��ل�����ض��رك��ات ال��ع��ار���ض��ة اأو 
يف  ال�ضارقة  اك�ضبو  دور  مثمناً  ل��ل��زوار، 
اإق��ام��ة ال��ع��دي��د م��ن امل��ع��ار���ض الناجحة 
مبا  املتخ�ض�ضة،  امل��وؤمت��رات  وا�ضت�ضافة 
الأعمال ويخدم قطاعات  �ضياحة  يدعم 
وا�ضعة يف اإمارة ال�ضارقة ودولة الإمارات 

العربية املتحدة.
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العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/13455  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-امل�����ض��ت��ق��ب��ل ال�����ض��ع��ي��د خل���دم���ات احل���را����ض���ة �������ض.ذ.م.م 
اأقام  ق��د  اوك��اف��ور  امل��دع��ي /جيكويلو مو�ضي�ض  ان  الق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
 17057( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ض���وم وامل�������ض���اري���ف رقم 
الثالثاء  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB990626667AE:ال�ضكوى
املوافق 2018/1/30 ال�ضاعة 11.00 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/13125  عمايل جزئي
جمهول  ������ض.ذ.م.م  للكهرميكانيكية  اي  ج��ي  ا���ض  1-ئ���ي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /ن��ي��ن��ا ف���ل���ور م����ازاري����دو ج����ون����دران ق���د اأق����ام 
 54000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( وال���ر����ض���وم وامل�������ض���اري���ف رقم 
اخلمي�ض  ي���وم  جل�ضة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB990389830AE:ال�ضكوى
املوافق 2018/1/25 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/13000  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الزخم مل�ضتح�ضرات التجميل جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�ضوعها  عليك  اأق���ام  ق��د  ورده  �ضائب  امل��دع��ي /جم��د  ان 
مب�ضتحقات عمالية وقدرها )97324 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:mb990950894ae وحددت لها جل�ضة 
يوم الربعاء املوافق 2018/1/24 ال�ضاعة 09.30 �ض بالقاعة:ch1.B.10 لذا 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/13308  عمايل جزئي
جمهول  ������ض.ذ.م.م  للكهرميكانيكية  اي  ج��ي  ا���ض  1-ئ���ي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ج��ازي��ل��ى ان ك��اي��اب��ي��اب ل��ي��ان��زا ق��د اأق���ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���ض��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ض��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )49000 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( وال���ر����ض���وم وامل�������ض���اري���ف رقم 
الثنني  ي���وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB990390076AE:ال�ضكوى
املوافق 2018/1/29 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/12688  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-خالد عبيد ال�ضيخ جمعه للنقل الربي العام �ض.ذ.م.م جمهول 
اليا�ضني  جميد  احلاجي  كامل  حممد  ان�ض  /حممد  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )221500 
درهم( وتذكرة عودة )10000 درهم( وما ي�ضتجد من نفقات العالج حتى متام ال�ضفاء 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB990032872AE وحددت لها جل�ضة 
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة ال�ضاعة 08.30 �ض  املوافق 2018/2/5  الثنني  يوم 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/13298  عمايل جزئي
�����ض.ذ.م.م جمهول حمل  امل��دع��ي عليه / 1-ك��وث��ر وع��اط��ف خل��دم��ات ال�ضحن  اىل 
القامة مبا ان املدعي /نور حممد ذاكر ح�ضني قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )17750 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB990831313AE وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2018/1/30 ال�ضاعة 11.00 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/705  عقاري كلي
اىل املدعي عليه/هيتي�ض بوداين 2- مينال هارجايفان بوداين جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/دهكن هرين ويتلدا�ض وميثله:علي ا�ضماعيل حممد عبداهلل الزرعوين قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ب�ضحة ونفاذ عقد البيع املوؤرخ يف:2017/1/21 
رقم:3401  العقارية  ال��وح��دة  عن  والثانية  الول  عليهما  وامل��دع��ي  املدعي  بني  امل��ربم 
�ضلفرين تاورز ايه مبنى رقم 1 الطابق رقم:24 وم�ضاحته:892.27 مر مربع والزام 
املدعي عليهم بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة )جميع الطلبات مو�ضحة تف�ضيليا 
ال�ضاعة 9.30 �ض  املوافق 2018/1/23   الثالثاء  يف �ضحيفة(. وحددت لها جل�ضة يوم 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/5369  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  ناي�ضون(  )كيت�ضن  م.د.م.����ض  اتابى  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأق���ام  عليك  قد  بري�ضت  درب��ك  التنفيذ/�ضتيفن  ان طالب  الق��ام��ة مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�ضافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )66641(
مبلغ )4933( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/12689  عمايل جزئي
����ض.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  وال�ضحاب لالعمال  املدعي عليه / 1-ال��ربق  اىل 
القامة مبا ان املدعي /احمد عربي يا�ضني احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )18400 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB990451640AE وحددت لها 
جل�ضة يوم الثنني املوافق 2018/2/5 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6984  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-زمان ا�ضرف للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احمد  اعجاز  �ضاجد  /حممد  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )20333 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
لها  وحددت   mb174987427ae:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم 
 ch1.A.1:جل�ضة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/1/25 ال�ضاعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/11457  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ح�ضام ح�ضن لتخلي�ض املعامالت جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /م�ضطفى ال�ضيد عبداخلالق ال�ضاوي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )42000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
 MB178058657AE/2017:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم 
�ض   08.30 ال�����ض��اع��ة   2018/1/28 امل����واف����ق  الح�����د  ي����وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذا   ch2.E.22:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/12172  عمايل جزئي
�����ض.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  الت��ق��ان  امل��دع��ي عليه / 1-جن��م��ة  اىل 
القامة مبا ان املدعي /�ضدير عبا�ض ريا�ضت علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )17730 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB178930262AE وحددت لها 
ادارة الدعوى  ال�ضاعة 08.30 �ض مبكتب  املوافق 2018/1/24  جل�ضة يوم الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1709  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- منى بالل �ضامل حممد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
البنك التجاري الدويل �ض.م.ع وميثله:عبداحلكيم حبيب من�ضور بن حرز نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/7/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان 
توؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ����ض.م.ع  ال���دويل  التجاري  ل�ضالح/البنك  اع��اله 
للمدعي مبلغ وقدره )727.115.24( درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ �ضنويا من 
تاريخ قيد النزاع احلا�ضل يف:2016/7/28 وحتى ال�ضداد التام والزامك بامل�ضاريف 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/7081  عمايل  جزئي 
نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ذ.م.م  لتجارة  ك��ي  اي  �ضي  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2017/11/19  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها  بان 
اعاله ل�ضالح/احمد عبد احلكيم �ضعد علي ده�ضان بالزام املدعى عليها باأن توؤدي 
يلتحق  ما مل  نقدا  او  عينا  لوطنه  ع��ودة  وبتذكرة  دره��م  للمدعي مبلغ )41166( 
وامل�ضروفات  الر�ضوم  وباملنا�ضب من  تنفيذ احلكم  اخر عند  بخدمة �ضاحب عمل 
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/5832  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- الكو اي بي ام اي م.د.م.�ض جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
يف    2017/10/19 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  ح�ضن  فيزان 
باأن توؤدي للمدعي  الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/فيزان ح�ضن بالزام املدعى عليها 
مبلغ وقدره )14.333( درهم وتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�ضياحية عني او 
نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ضاحب عمل اخر والزمتها باملنا�ضب من امل�ضروفات واعفت 
لال�ضتئناف خالل ثالثني  قابال  . حكما مبثابة احل�ضوري  منها  ن�ضيبه  املدعي من 
ال�ضيخ  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  الع��الن �ضدر  لن�ضر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/4695  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  ���ض.ذ.م.م  للمفرو�ضات  الكرامة  �ضم�ض  �ضده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ارام �ضبا حممد جاويد اقبال قد اأقام  عليك 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
)140423( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل مبلغ 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�ضوم  دره��م   )  9994.15(
املذكور خالل  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  الج��راءات 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/5321  تنفيذ عمايل 
امارك�ض   -2 البناء   م��واد  لتجارة  انوفي�ضنز  امارك�ض  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
خلدمات رجال العمال 3- جمموعة امارك�ض لال�ضتثمار �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ماركو بالزولو قد اأقام  عليك الدعوى 
وق��دره )77410(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية 
�ضتبا�ضر  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/4922  تنفيذ عمايل 
جمهول  ������ض.ذ.م.م  ال�ضحن  خل��دم��ات  يونيوير�ضال  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   ق��د  نعيم  حممد  نعيم  التنفيذ/في�ضل  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
او خزينة املحكمة بال�ضافة اىل  التنفيذ  وق��دره )4783( درهم اىل طالب 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   ر�ضوم خلزينة  دره��م   )  650( مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/156  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- براتيك للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- �ضاكيت جينتال �ضوبا�ض �ضانت جيند ال - 
ب�ضفته كفيل و�ضامن ملديونية براتيك للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 3- �ضوبا�ض �ضاند جورا لل جندال 
-  ب�ضفته كفيل و�ضامن ملديونية براتيك للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/البنك العربي املتحد �ض.م.ع وميثله:حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي نعلنكم بان املحكمة 
العربي  املذكورة اعاله ل�ضالح/البنك  بتاريخ 2017/9/25  يف الدعوى  املنعقدة  حكمت بجل�ضتها 
املتحد �ض.م.ع  بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ 
)10.093.147.81( درهم والفوائد القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة يف:2016/10/30 وحتى 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابال  التام وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل  ال�ضداد 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1257  جتاري كلي 

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ع��ب��داهلل ن�ضيب ع��ب��داهلل م��ب��ارك جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
القرق  علي  حممد  وميثله:بدر  عامة(  م�ضاهمة  )�ضركة  ال�ضالمي  دب��ي  املدعي/بنك 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/10/12  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�ضالح/بنك دبي ال�ضالمي )�ضركة م�ضاهمة عامة( بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للبنك ال�ضالمي املدعي مبلغ وقدره )3.916.469.26( درهم والزامك امل�ضروفات ومبلغ 
خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف 
ال�ضمو  �ضاحب  با�ضم  �ضدر  الع��الن  هذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1847  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- علي ح�ضني ر�ضا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�ضيدر لتاأجري 
لتاأجري  امل��دع��ي/���ض��ي��در  ان  مب��ا  ال�ضقيف  اح��م��د  م��دي��رت��ه��ا/غ��ادة  ومتثلها  ذ.م.م  ال�����ض��ي��ارات 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  اق��ام  قد  ال�ضقيف  احمد  مديرتها/غادة  ومتثلها  ذ.م.م  ال�ضيارات 
حكمت  ال��ت��ايل  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2018/1/14  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعنلكم  وعليه 
اىل اخلبري  الدعوى  باعادة  الدعوى  الف�ضل يف مو�ضوع  وقبل  املحكمة مبثابة احل�ضوري 
املودع وحتقيق دفاعهم والرد  التقرير  التداعي على  ال�ضابق ندبه لبحث اعرا�ضات طريف 
عليها وبيان اثرها نتيجة اعمال اخلربة التي انتهي اليها يف التقرير املودع ملف الدعوى 
يوم  املحكمة جل�ضة  لها  وح��ددت  ال�ضابق،  باحلكم  املبينه  وال�ضالحيات  المانة  بذات  وذلك 

 .ch1.C.14:الحد املوافق:2018/2/4 ال�ضاعة:08:30 �ضباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/1197  مدين  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- قدير ح�ضني �ضبري ح�ضني جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2016/10/24  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/�ضريف ح�ضني ب�ضفته 
من ورثة املتويف �ضميم ح�ضني �ضريف ح�ضني )اب( فلهذه ال�ضباب بالزام املدعي عليهم بان يوؤدوا 
للمدعني على �ضبيل الت�ضامم للمدعني مبلغ )مائة وخم�ضون الف درهم( كتعوي�ض ادبي يق�ضم 
الف  للمدعني مبلغ )مائتي  ي��وؤدوا  بان  املدعي عليهم  ويلزم  ال�ضرعي  ن�ضيبه  بينهم كل ح�ضب 
درهم( الدية ال�ضرعية على �ضبيل الت�ضامن والتكافل وتنق�ضم من بينهم كل على ح�ضب ن�ضيبه 
والزامهم  التام  ال�ضداد  وحتى  نهائيا  احلكم  �ضريورة  تاريخ  من   ٪9 بواقع  والفوائد  ال�ضرعي 
. حكما مبثابة احل�ضوري  املحاماة  اتعاب  وامل�ضروفات ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل  بالر�ضوم 
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4222  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/انكون ملقاولت البنى التحتية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ابراهيم  ���ض.ذ.م.م وميثله:علي  والال�ضلكية  ال�ضلكية  املدعي/انباك لالت�ضالت  ان 
املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأقام عليك  حممد احلمادي قد 
مببلغ وقدره )79.007.50( درهم والفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ ال�ضتحقاق 
وحتى متام ال�ضداد والزامها بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة 
لذا   ch1.C.12:بالقاعة �ض  ال�ضاعة:08.30    2018/1/29 املوافق  الثنني  يوم 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/418  عقاري كلي 

العقاري  للتطوير  زان����ادو   -2 ليمتد  ماجنمنت  �ضنر  ت���اون  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 
بيع  ل�ضالح/اخلليفة جميلة ببطالن عقد  اعاله  املذكورة  الدعوى  2017/10/29  يف 
الوحدة مو�ضوع التداعي وبالزام املدعي عليهما الوىل والثانية بالت�ضامن بان يوؤديا 
للمدعية مبلغ مقداره )368950( درهم والفائدة بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة احلا�ضل 
درهم  وال��ف  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  الزمتهما  كما  التام  ال�ضداد  وحتى  يف:2017/7/17 
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/3438 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- �ضعيد علي �ضيف علي الكتبي جمهول حمل القامة 
حممد  وميثله:عبداهلل  الوطني  الحت��اد  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��ه��رم��ودي  علي  ر���ض��ول 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1401711.40( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/4185 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ ���ض��ده/1- ال�����ض��رح ل��ل��م��ق��اولت جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
�����ض.ذ.م.م  ا�ضمنتية  منتجات  ل��الن�����ض��اءات  التنفيذ/الغرير  ط��ال��ب  ان 
اأق����ام عليك الدعوى  اب��راه��ي��م اجل��رم��ن ق��د  ا���ض��م��اع��ي��ل  ومي��ث��ل��ه:ع��ل��ي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )503989(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2016/1957 تنفيذ جتاري

 - �ضابقا  ����ض.ذ.م.م  والتجارة  لل�ضناعة  دوف��اب  �ضركة  �ضده/1-  املنفذ  اىل 
دوفاب كالودز اند�ضري�ض ذ.م.م حاليا جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/�ضركة الدانوب لتجارة موادالبناء �ض.ذ.م.م وميثله:علي ا�ضماعيل 
ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )97828.36( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

              يف  الدعوى 2017/56  دعاوى م�ستعجلة جتارية
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ال�ضويدي  حممد  عبداهلل  عليه/�ضالح  املدعي  اىل 
املدعي/�ضركة خور املدينه لالن�ضاءات �ض.ذ.م.م وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�ضني 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ب�ضفة م�ضتعجلة بتعيني خبري هند�ضي 
ب�ضفه م�ضتعجله لثبات حاله العمال التي قامت بها املدعيه بان�ضاء واجناز و�ضيانه 
مبنى جتاري على قطعة ار�ضرقم:A013006 مبنطقة ال�ضفوح الثانيه. وحددت 
 ch1.B.6:لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2018/1/21  ال�ضاعة:08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

                    يف  الدعوى 2017/216  احوال نف�س غري م�سلمني
اىل املدعي عليه / 1- اليك�ضاندرا �ضوزان ماري دو ويت  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ فرانكوي�ض دي مونتاودوين وميثله:ديانا حممد حمادة  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالتفريق بني املدعي واملدعي عليها لل�ضرر والف�ضل 
بني المالك امل�ضركة بينهما والتعوي�ض والتقرير برعاية املدعي لالولد والر�ضوم 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم  اخلمي�ض املوافق  2018/1/25   
ال�ضاعة 9.30 �ض بالقاعة رقم )3( يف مبنى الحوال ال�ضخ�ضية يف منطقة القرهود 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/762  تنفيذ عقاري   
التنفيذ/ ان طالب  القامة مبا  ����ض.م.ح  جمهول حمل  ديفيلوبرز  ���ض��ده/1- جلف  املنفذ  اىل 

عبدالعزيز عبدالروؤوف عبدالرحمن حممد العور وميثله:احمد مهدي فهد بادي العتيبي
نعلنكم باحلكم ال�ضادر يف الدعوى رق��م:2016/82 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2016/8/28   

باعتباره �ضندا تنفيذيا وذلك:
1- بالزامكم ب�ضداد مبلغ وقدره )909980( درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ حتى متام ال�ضداد 

وت�ضليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
2- بف�ضخ التعاقد )اتفاقية البيع وال�ضراء( مو�ضوع الدعوى املوؤرخة:2008/9/16 عن الوحدة 

رقم:231 مب�ضروع باملاروزا .
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

مذكرة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/360  ا�ستئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- ا�ضد علي بن علي ح�ضن  جمهويل حمل القامة 
مبا ان امل�ضتاأنف / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد 
عبداهلل عمران العمران ال�ضام�ضي  قد ا�ضتاأنف/ احلكم ال�ضادر بالدعوى 

رقم 2017/521 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�ضه يوم الربعاء  املوافق 2018/2/14 ال�ضاعة 17.30 م�ضاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

مذكرة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/362  ا�ستئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- جورج اكاداميا توبيو  جمهول حمل القامة مبا 
حمد  وميثله:عبداهلل  ����ض.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك   / امل�ضتاأنف  ان 
عبداهلل عمران العمران ال�ضام�ضي  قد ا�ضتاأنف/ احلكم ال�ضادر بالدعوى 

رقم 2017/429 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�ضه يوم الربعاء  املوافق 2018/2/14 ال�ضاعة 17.30 م�ضاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2062  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- مدينة دبي للحياه الع�ضرية ���ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف / �ضالح لالن�ضاءات �ض.ذ.م.م وميثله:ح�ضني 
علي ح�ضن علي البناي قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 

2017/985 جتاري كلي بتاريخ:2017/10/31     
وحددت لها جل�ضه يوم الثنني املوافق 2018/1/22 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/2050  جتاري جزئي 
مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  للمقاولت  رو�ضن  �ضركة  عليه/1-  املدعي  اىل 
يو�ضف  عبدالعزيز  احمد  وميثله:منى  ����ض.م.ع  ال���دويل  التجاري  املدعي/البنك  ان 
ال�ضباغ نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/11/28  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�ضالح/البنك التجاري الدويل �ض.م.ع بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ )568.672.87( درهم وفائدة 9٪ من تاريخ:2017/6/11 وحتى ال�ضداد 
التام والزمت املدعي عليها بامل�ضاريف يف حدود ماق�ضت به املحكمة والف درهم اتعاب 
املحاماة والزمت املدعي بباقي امل�ضاريف. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
با�ضم �ضاحب  التايل لن�ضر هذا الع��الن �ضدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1887  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- احمد �ضليمان عنرب ن�ضري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
بنك الحتاد الوطني وميثله:عبداهلل حممد ر�ضول علي الهرمودي نعلنكم بان املحكمة 
ل�ضالح/ اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/9/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت 
بان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  احل�����ض��وري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  الوطني  الحت���اد  بنك 
الف  الف واربعمائة وثمانني و�ضتني  املدعي مبلغ )مائة واثنني و�ضتني  للبنك  يوؤدي 
واربعمائة وثمانني درهم( والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�ضائية 
بامل�ضروفات ومببلغ الف درهم  ال�ضداد والزمته  احلا�ضل يف:2017/5/28 وحتى متام 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/670  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- موؤ�ض�ضة هونيويل لالن�ضاءات ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
لوتاه  )ف��رع( وميثله:ح�ضني علي عبدالرحمن  ���ض.ذ.م.م  رينتال  كار  املدعي/باحل�ضا 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/24  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�ضالح/باحل�ضا كار رينتال �ض.ذ.م.م )فرع( بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل 
املدعية مبلغ )144841( درهم وفائدة 9٪ من تاريخ:2017/2/22 وحتى ال�ضداد التام 
حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزمتها 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر 
اآل مكتوم  ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد  ال�ضمو  هذا الع��الن �ضدر با�ضم �ضاحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1312  ا�ستئناف مدين    
�ضالح  حممد  اجم��د   -2 العبداهلل  ك��رمي  ن��واف  ثائر   -1 ���ض��ده/  امل�ضتاأنف  اىل 
الق��ام��ة مبا  ال�ضرع  جمهول حمل  ابراهيم حممد  3- حممد ح�ضن  ب��ردوي��ل 
عبداهلل  كلندر  ومي��ث��ل��ه:خ��ال��د  امل��ن�����ض��اوي  حممد  حميدو  ت��ام��ر   / امل�ضتاأنف  ان 
مدين   2017/301 رق��م  بالدعوى  ال�ضادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ضتاأنف  قد  ح�ضني  
املوافق 2018/1/22  بتاريخ:2017/9/27  وحددت لها جل�ضه يوم الثنني   كلي 
ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4050  جتاري جزئي

مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  وامل��راي��ا  للزجاج  واي  عليه/الفالح  املدعي  اىل 
عبدالرحمن  �ضالح  وميثله:عبداهلل  ذ.م.م  للتجارة  انرن�ضنال  املدعي/فاريتى  ان 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احلمداين 
تاريخ  والفائدة 9٪ من  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  وقدره )35.900( درهم 
لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد  وحتى  املطالبة 
جل�ضة يوم الثنني املوافق 2018/2/5  ال�ضاعة:08.30 �ض بالقاعة:ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/4015  جتاري جزئي

ان  الق��ام��ة مب��ا  خ��دا بخ�ض جمهول حم��ل  امل��دع��ي عليه /1- من�ضور عبدالقادر  اىل 
املدعي/�ضقر عثمان خليفه املو�ضى وميثله:احمد عبداهلل حممد ملك انوهي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )50000( درهم 
قيمة املبالغ املر�ضدة يف ذمته واملحرر عنها ال�ضيك �ضند الدعوى والر�ضوم وامل�ضاريف 
التام و�ضمول احلكم  ال�ضداد  واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/1/25 ال�ضاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/4061  جتاري جزئي
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  عبدالفتاح  عبدالفتاح  حممد   -1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام عليك  ���ض.م.ع وميثله:خالد خليفة حممد �ضيف حثبور قد  امل�ضرق  املدعي/بنك 
درهم   )140349.97( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد 
التام. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2018/1/30 ال�ضاعة 8.30 �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا   Ch1.C.12
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1755  جتاري كلي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/حم�����ض��ن ح�����ض��ن م���وؤذن���ى جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي/
عليك  اأق���ام  ق��د  القا�ضم  حممد  اح��م��د  حممد  وميثله:ابراهيم  اي���ران  ���ض��ادرات  بنك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل مببلغ وقدره 
بواقع  التفاقية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )71.527.838(
17٪ من تاريخ ال�ضتحقاق احلا�ضل يف:2017/5/31 وحتى ال�ضداد التام . وحددت لها 
جل�ضة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/2/1  ال�ضاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1249  جتاري كلي
الق���ام���ة مبا  ت��ري��دي��ن��غ م.م.ح جم��ه��ول حم���ل  ك��وم��ى  ع��ل��ي��ه /1-  امل���دع���ي  اىل 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  الرئي�ضي(  )ال��ف��رع  اي���ران  ���ض��ادرات  امل��دع��ي/ب��ن��ك  ان 
درهم   )1344555( وق���دره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها 
وحتى  املطالبة  تاريخ  18٪ من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
ال�ضاعة 9.30  املوافق 2018/2/5  التام. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  ال�ضداد 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ض 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/3599  جتاري جزئي 

مبا  القامة  حمل  جمهول  احلموي  نذير  حممد  �ضعيد  حممد  عليه/1-  املدعي  اىل 
ان املدعي/�ضبحي ال�ضيد قطب حممد وميثله:عبداهلل يو�ضف احمد انوهي ال نا�ضر 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2018/1/7  يف الدعوى املذكورة 
للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  حممد  قطب  ال�ضيد  ل�ضالح/�ضبحي  اع��اله 
املطالبة  تاريخ  9٪ من  بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  الف  واربعني  مبلغ )خم�ضة 
بامل�ضروفات ومببلغ  والزمته  ال�ضداد  الق�ضائية احلا�ضل يف:2017/6/28 وحتى متام 
خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  الف 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1541  جتاري كلي 
الب�ضام  املدعي/معر�ض  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  كومني�ض  روي  لوكي  او�ضكار  عليه/1-  املدعي  اىل 
لل�ضيارات امل�ضتعملة �ض.ذ.م.م وميثله:يو�ضف حممد ح�ضن حممد البحر نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها 
امل�ضتعملة  لل�ضيارات  الب�ضام  ل�ضالح/معر�ض  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/11/13 بتاريخ  املنعقدة 
�ض.ذ.م.م اول:بانعدام اخل�ضومة بالن�ضبة للمدعي عليه الثاين ومايرتب على ذلك من اثار - ثانيا:بالزام 
املوؤ�ض�ضة الفردية اخل�ضم املدخل الول بالت�ضامن  كال من املدعي عليه الول واملدعي عليه الثالث مالك 
املدعية مبلغ وقدره )5.332.000( درهم ف�ضال عن فائدة تاخريية بواقع  يوؤديا لل�ضركة  بان  فيما بينهما 
9٪ �ضنويا من تاريخ:2016/3/23 وحتى متام ال�ضداد - ثالثا:ب�ضحة وتثبيت احلجز التحفظي:2016-435 
جتاري فيما يخ�ض اموال ومنقولت وودائع املدعي عليهما الول والثالث والزامكما امل�ضروفات ومبلغ الف 
املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف  اتعاب  درهم مقابل 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3918  جتاري جزئي

حممد  �ضيخ   -2 ����ض.ذ.م.م  ال�ضيارات  غيار  قطع  لتجارة  عليه/الكامل  املدعي  اىل 
القامة  حم��ل  جمهول  اهلل  ه��داي��ت  باجي  اليا�ض  حممد   -3 �ضاحب  �ضانو  رفيق 
ال�ضام�ضي  الغبار  را�ضد  �ضعيد  اأنك وميثله:�ضيف  برودكت�ض  املدعي/مالكو  ان  مبا 
وقدره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
)250548.83( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم 
الثالثاء املوافق 2018/1/23  ال�ضاعة:08.30 �ض بالقاعة:ch1.C.14 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1199  جتاري جزئي 
البا�ض  �ضامل خمي�ض ماجد  ملالكها ماجد  ال�ضيارات  لتاأجري  امل�ضتقبل  ا�ضطول  موؤ�ض�ضة  عليه/1-  املدعي  اىل 
ال�����ض��وي��دي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ب��ن��ك دب��ي ال���ض��الم��ي �����ض.م.ع مب��ا ان امل��دع��ي/ب��ن��ك دبي 
بتاريخ:2018/1/11  املحكمة حكمت  بان  نعنلكم  وعليه  اع��اله  املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  ���ض.م.ع  ال�ضالمي 
احلكم التمهيدي التايل حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري وقبل الف�ضل يف املو�ضوع بندب اخلبري امل�ضريف 
�ضاحب ال��دور يف اجل��دول ما مل يتفق الطرفان على تعيينه خالل ا�ضبوع تكون مهمته الط��الع على ملف 
الدعوى وما به من م�ضتندات وماع�ضى ان يقدم له من ا�ضول م�ضتندات بيان طبيعة العالقة بني الطراف 
املدعية واملدعي عليه ومن واقع ا�ضول امل�ضتندات واملرا�ضالت املتبادلة باأية طريقة كانت وبيان الت�ضهيالت 
التي ح�ضل عليها وامل�ضدد واملر�ضد كال على حدى وللخبري النتقال اىل اي جهة لالطالع على ما بها من 
املحكمة مبلغ خم�ضة الف درهم تودع  �ضماعه دون حلف ميني وح��ددت  م�ضتندات و�ضماع من يرى �ضرورة 
بخزينة املحكمة كامانة حتت ح�ضاب اتعاب اخلربة وكلفت املدعي ب�ضدادها، وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم 

 .ch1.C.14:اخلمي�ض املوافق:2018/1/25 ال�ضاعة:08:30 �ضباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/3104  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- معزز للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- حممد ح�ضني نا�ضر يحيى بور جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/بنك �ضادرات ايران )الفرع الرئي�ضي( مبا ان املدعي/بنك �ضادرات 
ب��ان املحكمة حكمت  اع��اله وعليه نعنلكم  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  ق��د  الرئي�ضي(  اي���ران )ال��ف��رع 
بتاريخ:2018/1/14 احلكم التمهيدي التايل حكمت املحكمة ح�ضوريا وقبل الف�ضل يف املو�ضوع 
بندب اخلبري املخت�ض �ضاحب الدور باجلدول تكون مهمته كالتي:الطالع على ملف الدعوى 
وم�ضتنداتها وماع�ضى ان يقدمه اخل�ضوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر 
والطالع على املرا�ضالت الورقية واللكرونية ان وجدت ال�ضجالت والدفاتر التجارية الورقية 
واللكرونية وحددت امانة خربة وقدرها �ضبعة الف درهم والزمت املدعي ب�ضدادها، وحددت لها 
 .ch1.C.14:املحكمة جل�ضة يوم الحد املوافق:2018/1/28 ال�ضاعة:08:30 �ضباحا يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12227 بتاريخ 2018/1/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/482  عقاري كلي
ان  امل�ضعل جمهول حمل القامة مبا  ابراهيم  املدعي عليه /1- عبداهلل بن حمد بن  اىل 
املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ���ض.ذ.م.م  ماجنمينت  ا�ضيت  املدعي/ال�ضهد 
ب�ضحة ونفاذ عقد بيع املدعي عليهما حل�ضتها يف قطعة الر���ض رق��م:85 مبنطقة الثنية 
املذكرة مببلغ )8.084.502( درهم  بهذه  واملرفق  البالغة 50٪ من م�ضاحتها  الثانية بدبي 
املدعية مع  با�ضم  بدبي  والم��الك  الرا�ضي  دائ��رة  تلك احل�ضة لدى  بت�ضجيل  والزامهما 
حتميلها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   11.00 ال�ضاعة   2018/1/21
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



ر بطريقة  اأ�ضبحت م�ضتح�ضرات التجميل املنزلية التي حُت�ضَّ
مبتكرة وممتعة وغري مكلفة رائجة جداً اليوم. خالل احلمل، 
على  تتوزع  التي  العنا�ضر  يف  بالتحكم  اخل��ي��ارات  ه��ذه  ت�ضمح 

الب�ضرة.
التجميل  م�ضتح�ضرات  من  خلطات  حت�ضري  تنوين  كنت  اإن 

املنزلية ل بد من مراعاة بع�ض ال�ضروط، واأبرزها:
- قبل حت�ضري اأية خلطة من م�ضتح�ضرات التجميل املنزلية، 

يجب اأن تعريف نوعية ب�ضرتك وحاجاتها.
- اختاري عنا�ضر غذائية عالية اجلودة لأنها مفيدة للب�ضرة 

وا�ضتعمليها ب�ضرعة.
- اإذا كنت حت�ضرين منتجاً منزلياً للمرة الأوىل، اكتفي بكمية 

�ضغرية كي جتربيها مرة وتتاأكدي من اأنها تنا�ضبك.
الن�ضاء  ينا�ضب  ل  بع�ضها  لأن  الأ���ض��ا���ض��ي��ة  ال��زي��وت  ح����ذاري 
احلوامل وي�ضّبب احل�ضا�ضية. اأبقيها بعيدة عن متناول الأولد 

الأغ�ضية  اأو  الب�ضرة  على  منها  نقية  ن�ضخة  اأي��ة  تدهني  ول 
مبا�ضرًة.

- دّوين على امل�ضتح�ضر تاريخ ت�ضنيعه وا�ضم الو�ضفة ولئحة 
مقاديره.

- لحظي اأب�ضط تغيري يف تركيبة املنتج اأو رائحته ول ترددي 
يف رميه اإذا �ضعرِت باأنه مل يعد �ضاحلاً لال�ضتعمال.

اجلرعة  تبلغ  الأ�ضا�ضية:  الزيوت  تذويب  قواعد  احرمي   -
عالج  يف  للركيبة  الإج��م��ايل  ال���وزن  م��ن   0.5% الق�ضوى 

الوجه و%1 كحد اأق�ضى يف عالج اجل�ضم.

احلمل خالل  و�شفات   3
خليط بال�شمع لإزالة ال�شعر: 

ال�ضكر  من  كبرية  مالعق   4 مع  ليمون  حبة  ع�ضري  اخلطي 
الع�ضوي  الأك��ا���ض��ي��ا  ع�ضل  م��ن  ك��ب��ريت��ني  وملعقتني  ال���ب���ودرة 
وكمية م�ضاوية من املاء. �ضعي اخلليط على نار هادئة اإىل اأن 
حت�ضلي على معجون ناعم. دعيه يربد ب�ضع حلظات ووزعيه 
دّوريها  املعجون.  م��ن  دوائ���ر  �ضّكلي  ث��م  مل�ضاء،  م�ضاحة  على 
باجتاه الوبر، من الأعلى اإىل الأ�ضفل، بحركات متوا�ضلة على 
يف  ودقيقة  �ضريعة  بحركة  ا�ضحبيها  ثم  امل�ضتهدفة.  املنطقة 

الجتاه املعاك�ض للوبر.

بل�شم ذائب بزبدة ال�شيا ملكافحة عالمات التمدد:
 ت�ضمح هذه الو�ضفة بتح�ضري 100 ملل من البل�ضم وميكن 
6 مالعق كبرية من زبدة  اأ�ضهر. اخلطي  �ضتة  حفظه ط��وال 
وملعقة  النباتي  الأف��وك��ادو  زي��ت  كبرية من  ملعقة  مع  ال�ضيا 

كبرية من زيت جنني القمح النباتي وملعقة كبرية من زيت 
النباتية  ال��زي��وت  ال�ضيا مع خليط  زب��دة  ا�ضحقي  ال���ورد.  ثمر 

مبدقة ثم انقلي اخلليط اإىل وعاء.

خليط لتق�شري الب�شرة وا�شتعادة اإ�شراقتها: 
اخلطي ملعقة �ضغرية من الع�ضل ال�ضائل مع ملعقة �ضغرية 
م��ن م�����ض��ح��وق ال��ل��وز ال��ع�����ض��وي. ع��ل��ى ب�����ض��رة ن��ظ��ي��ف��ة، ادهني 

اخلليط ب���دءاً م��ن اجل��ب��ني والأن����ف وال��ذق��ن ث��م وزع��ي��ه على 
جانَبي الوجه. �ضي�ضّكل الع�ضل طبقة ل�ضقة. مّدديه باأطراف 
ال�ضموم  و�ضفط  ال�ضغرى  الدموية  ال��دورة  لتحفيز  اأ�ضابعك 
والتخل�ض من اخلاليا امليتة. قومي بحركات �ضاغطة و�ضريعة 
طوال 5 دقائق اإذا كانت ب�ضرتك رقيقة و10 دقائق اإذا كانت 
امتنعي  الب�ضرة مباء فاتر. لكن  ا�ضطفي  ب�ضرتك �ضميكة، ثم 

عن ا�ضتعمال اخلليط اإذا كانت ب�ضرتك ح�ضا�ضة اأو حمراء.

بني  مهّمة  مكانة  فاأكرث  اأك��رث  ال�شوكولته  تكت�شب 
الأك�شدة،  مب�شاّدات  مليئة  لأّنها  ال�شّحّية  الأطعمة 
وهي حتمي الب�شرة من اأ�شرار اأ�شّعة ال�شم�س، بح�شب 
هذا  يوؤيدون  ل  باحثون  ثمة  ولكن  الدرا�شات،  بع�س 

الراأي.

بطريقة مبتكرة وممتعة وغري مكلفة

م�صتح�صر�ت �لتجميل.. ح�صريها يف منزلك

كمية  اأّن  اإىل  ت�����ض��ري  ال��ت��ي  الأدّل�������ة  ت��ك��ر 
ال�ضوكولته، خ�ضو�ضاً  معتدلة من 
ل�ضّحة  مفيدة  منها،  الداكنة 
الأم���������ع���������اء وم���������ض����ت����وي����ات 
والدماغ.  ال��ك��ول�����ض��رول 
ك��ذل��ك ت��خ��ف�����ض خطر 
الإ�����ض����اب����ة ب���اأم���را����ض 
ال�����ق�����ل�����ب وال�������ض���ك���ت���ة 

الدماغّية.
فوائد  اأّن  وُي���ع���ت���ق���د 
ناجتة  ال�����ض��وك��ولت��ه 
م�ضتويات  ارتفاع  عن 
الأك�ضدة  م�������ض���اّدات 
احل�����ل�����وى  ه����������ذه  يف 

لة لدى الغالبّية. ولكن ماذا عن �ضّحة ب�ضرتنا؟  املف�ضّ
وحروق  اجللد،  �ضيخوخة  فعاًل  ال�ضوكولتة  متنع  هل 

ال�ضم�ض، ورمّبا �ضرطان اجللد؟

اأ�شّعة ال�شم�س
اإذا  النا�ض  غالبّية  ل��دى  ح��روق��اً  ال�ضم�ض  اأ�ضّعة  ت��رك 
تعّر�ضوا لها كثرياً، بل ُيعترب التعّر�ض املفرط لها اأول 
الب�ضرة.  و�ضيخوخة  اجللد  ب�ضرطان  لالإ�ضابة  �ضبب 

فهل ت�ضتطيع ال�ضوكولتة، 
مب�ضتوياتها املرتفعة من م�ضاّدات الأك�ضدة، اأن حتمينا 
البع�ض  يوؤكد  البنف�ضجّية؟  ال�ضم�ض ما فوق  اأ�ضّعة  من 

اأّن باإمكانها ذلك.
مرتفعة  م�ضتويات  على  النيئة  الكاكاو  حبوب  حتتوي 
من الفالفونويد، نوع من م�ضاّدات الأك�ضدة، لكن ُيفقد 
معظمها خالل عملّية حتويل احلبوب اإىل ال�ضوكولتة 

التي نعرفها ونحّبها.
احلفاظ  ال�ضوكولته  م�ضانع  حتاول  هذا،  على  بناًء 
من  الأك�����ض��دة  م�����ض��اّدات  م�ضتويات  اأع��ل��ى  على 

خالل جتربة عملّيات �ضناعّية جديدة.
اأّم����ا ال��ربوف�����ض��ور وي��ل��ه��ل��م ���ض��ت��ه��ل، من 
والبيولوجيا  احليوّية  الكيمياء  معهد 
هاينه  ه���اي���رني  ج��ام��ع��ة  اجل���زئ���ّي���ة يف 
الأملانّية يف مدينة دو�ضيلدورف، وزمالوؤه 
اإذا كانت م�ضتويات  فاأجروا درا�ضًة حول ما 
ال�ضوكولته  يف  الأك�ضدة  م�ضاّدات  من  اأعلى 
الأ�ضرار  حت��ّم��ل  على  الب�ضرة  ق���درة  حت�ّضن 

الناجمة عن الأ�ضّعة ما فوق البنف�ضجّية.
تناولن  ام��راأة   24 الدرا�ضة  �ضاركت يف 
���ض��راب ال�����ض��وك��ولت��ه ال���ذي يحتوي 
من  م���ّل���ي���غ���رام���اً   27 ع���ل���ى  اإّم�������ا 
)�ضوكولتة  ال���ف���الف���ون���وي���د 
مّليغراماً   329 اأو  ع��ادّي��ة( 
الأك�ضدة(  م�ضاّدات  )عايل 
ك���������ّل ي���������وم ط������������وال 12 

اأ�ضبوعاً.
اأّن  وجد الربوف�ضور �ضتهل 
ب�ضرة اللواتي تناولن �ضراب 
م�ضاّدات  ع����ايل  ال�������ض���وك���ولت���ه 
كثرياً  بالأحمر  تتلّون  مل  الأك�ضدة 
مراقبة  جلرعات  تعّر�ضت  عندما 

من الأ�ضّعة ما فوق البنف�ضجّية.

اأدّلة مت�شاربة
ل���ل���ت���اأّك���د اأك������ر م����ن ت����اأث����ريات 
م�ضاّدات  عالية  ال�����ض��وك��ولت��ه 
الدكتورة  اأج�����رت  الأك�������ض���دة، 
�ضتيفاين ويليامز، من فريق 
جامعة  يف  التجميل  ع��ل��وم 
وزمالوؤها  ل��ل��ف��ن��ون،  ل��ن��دن 
درا����ض���ًة ���ض��ارك��ت ف��ي��ه��ا 30 

امراأة.
يومياً  امل�����ض��ارك��ات  ت��ن��اول��ت 
 20 اأ����ض���ب���وع���اً   12 ط�����وال 

الأك�ضدة  م�������ض���اّدات  ع��ال��ي��ة  ال�����ض��وك��ولت��ه  م���ن  غ���رام���اً 
الفالفونويد  من  اإ���ض��ايّف  مّلغرام   600 على  )حتتوي 

ة(، يف احل�ضّ
 30 م��ن  اأق���ّل  على  ال��ع��ادّي��ة )حت��ت��وي  ال�ضوكولته  اأو   

مّليغراماً من الفالفونويد(.
ل اإليه الربوف�ضور  توافقت نتائج الباحثني مع ما تو�ضّ
عالية  ال�����ض��وك��ولت��ه  ت��ن��اول��ن  ال��ل��وات��ي  فب�ضرة  �ضتهل؛ 
لالأ�ضرار  ك��ث��رياً  ح�ّضا�ضة  تكن  مل  الأك�����ض��دة  م�����ض��اّدات 

الناجتة عن الأ�ضّعة ما فوق البنف�ضجّية.
لكّن اآخر درا�ضة اأجرتها الدكتورة �ضيلفي دودان، اأ�ضتاذة 
يف ق�ضم التوليد واأمرا�ض الن�ضاء يف م�ضت�ضفى القّدي�ض 
كيبيك  مدينة  يف  لف��ال  جامعة  يف  الأ�ّضيزي  فران�ضوا 

بكندا،
 وزمالوؤها مل ت�ضر اإىل النتائج ذاتها.

ال�ضوكولته  درا�ضتها  يف  دودان  ال��دك��ت��ورة  ا�ضتخدمت 
ا�ضتخدمتها  ال��ت��ي  نف�ضها  الأك�����ض��دة  م�����ض��اّدات  ع��ال��ي��ة 

الدكتورة ويليامز،
ة اليومّية 20 غراماً توؤكل   ولكن بدل اأن تكون احل�ضّ
غرامات  ع�ضرة  ال�74  امل�ضاركات  تناولت  واح��دًة،  دفعًة 

من ال�ضوكولته ثالث مّرات يومياً طوال 12 اأ�ضبوعاً.
والدكتورة  �ضتهل  ال��ربوف�����ض��ور  درا���ض��َت��ي  عك�ض  وع��ل��ى 

ويليامز،
 اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأّن ال�ضوكولته عالية م�ضاّدات 
الأك�ضدة مل تعِط التاأثري الوقائي ذاته لدى امل�ضاركات. 
ليونته  اأو  م��رون��ة اجل��ل��د  اأّن  ال��ب��اح��ث��ني لح��ظ��وا  ل��ك��ّن 
عالية  ال�ضوكولته  تناولت  التي  املجموعة  يف  ازدادت 

م�ضاّدات الأك�ضدة.
ان���ط���الق���اً م����ن ه�����ذه ال���ن���ت���ائ���ج امل���ت�������ض���ارب���ة، ل ي����زال 
ال�ضوكولته  ك��ان��ت  اإذا  ع��ّم��ا  يبحثون  الخت�ضا�ضّيون 
ال���دواء ال�ضايف ملنع تلف اجل��ل��د حت��ت الأ���ض��ّع��ة م��ا فوق 

البنف�ضجّية.
اأُث��ب��ت��ت ف���وائ���د ال�����ض��وك��ولت��ه ل�����ض��ّح��ة القلب  يف ح���ني 
والأوعية الدموّية والدماغ والأمعاء، ل تزال البحوث 
يف جم����ال ف���وائ���د ال�����ض��وك��ولت��ه ع��ل��ى ال��ب�����ض��رة تخطو 

خطواتها الأوىل.
ل العتماد على طرائق اأخرى  ويف الوقت الراهن، ُيف�ضّ
نظام  �ضمن  بال�ضوكولته  وال�ضتمتاع  الب�ضرة  حلماية 

غذائّي متوازن و�ضّحّي.

�ل�صوكولته.. هل حتمي �لب�صرة من ��صر�ر ��صعة �ل�صم�س؟

مـــــــــــــراأة
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ر�ند� �لبحريي: يهمني
 �لعمل �جليد و�لدور �ملنا�صب

العام  البحريي  ران���دا  امل�ضرية  الفنانة  ب���داأت 
2018 مع ت�ضوير الفيلم ال�ضينمائي اجلديد 
)���ض��ب��اح اخل����ري(، م��ع جم��م��وع��ة م��ن الفنانني 
الأعمال  ن��وع��ي��ة  اإىل  ينتمي  وال����ذي  ال�����ض��ب��اب، 

الرومان�ضية املمزوجة بالكوميديا.
التي  ال�ضخ�ضية  البحريي عن طبيعة  وك�ضفت 
�ضخ�ضية  الفيلم  خالل  )اأج�ضد  قائلة:  توؤديها 

والفيديو  ل���الإع���الن���ات  م��ون��ت��رية  وه���ي  غ�����ادة، 
جماعية  ب��ط��ول��ة  م��ن  الفيلم  وع��م��وم��اً  ك��ل��ي��ب، 
الأعمال،  النوعية من  اأح��ب هذه  واأن��ا  �ضبابية، 
اأن����ه يهمني ال��ع��م��ل اجل��ي��د وال����دور  خ�����ض��و���ض��اً 
اأو كبطولة  و�ضط جمموعه  كان  �ضواء  املنا�ضب 

مطلقة(.
�ضت�ضارك  اأنها  اإىل  اأ�ضارت  الدراما،  �ضعيد  على 

يف املو�ضم الرم�ضاين املقبل مب�ضل�ضل )ر�ضايل( 
بتكرار  �ضعادتها  عن  معربة  عزالدين،  مي  مع 
)الدويل(،  التعاون معها.وعن م�ضري م�ضل�ضل 
امل�ضل�ضل  ه��ذا  عر�ض  )اأنتظر  البحريي:  قالت 
ب��ف��ارغ ال�����ض��رب، لأن����ه م��ه��م، ع����الوة ع��ل��ى اأنني 
ق��دم��ت خ��الل��ه دوراً ج��دي��داً ع��ل��ّي مت��ام��اً، وهو 

خادمة فيلبينية(.

التلفزيونية؟ الدراما  عن  املتكرر  غيابك  �ضبب  • ما 
- لي�ض غياباً بقدر ما هو بحث عن اجلديد واملختلف. كنت اأحر�ض دائماً على احل�ضور �ضنوياً بعمل درامي، 
لكن لأين مل اأجد الن�ض اجليد ابتعدت نحو عامني، ثم عدت من خالل م�ضل�ضلي )�ضل�ضال الدم( و)الأ�ضتاذ 

بلبل وحرمه(.
العمرية؟ املرحلة  هذه  يف  اأدوارك  تختارين  • كيف 

�ضابقاً،  اأق���دم مثله  ال��ذي مل  ال���دور اجل��دي��د واملختلف  اأخ��ت��ار   -
النت�ضار  ا���ض��م��ي، وجت����اوزت مرحلة  اأث��ب��ت  اأن��ن��ي  اإىل  ف��ن��ظ��راً 

واحل�ضور من اأجل احل�ضور فال يهمني الآن �ضوى تقدمي 
الن�ض  ق��راءة  وعند  تاريخي،  واإىل  اإيّل  ي�ضيف  جيد  عمل 

اأ�ضع نف�ضي مكان امل�ضاهد، واأت�ضاءل: )هل يجذبني، وهل 
�ضي�ضيف اإىل م�ضريتي؟

العرو�ضة(؟ )اأبو  عن  • ماذا 
�ضو�ضن  اأبطاله،  العمل �ضيفة �ضرف مع  • اأ�ضارك يف هذا 
فيما  الفقي،  ونرمني  �ضالح،  ومدحت  رج��ب،  و�ضيد  ب��در، 
ي��ت��وىل ال��ت��األ��ي��ف ه���اين ك��م��ال، والإخ�����راج ك��م��ال من�ضور. 

امل�ضرية  الأ���ض��رة  م�ضاكل  وي��ت��ن��اول  حلقة   60 م��ن  العمل 
ف�ضاًل  متغريات،  من  عليها  ط��راأ  وما  املتو�ضطة،  والطبقة 
العام  و�ضيعر�ض مطلع  والأب��ن��اء،  الآب���اء  ب��ني  العالقة  ع��ن 

املقبل.
�ضرف؟ �ضيفة  الظهور  على  موافقتك  �ضبب  • ما 

- كنت اأرف�ض الظهور �ضيفة �ضرف يف اأي عمل غالباً، ولكن 
والكتابة  متميز،  امل�ضل�ضل  اأن  وج��دت  الن�ض  ق���راءة  بعد 

اأج�ضدها  ال��ت��ي  وال�����ض��خ�����ض��ي��ة  ج���ي���دة، 
ج���دي���دة وخم��ت��ل��ف��ة مل اأق����دم 

عن  ف�ضاًل  ���ض��اب��ق��اً،  مثلها 
رئي�ضة  ���ض��خ�����ض��ي��ة  اأن���ن���ي 
ف����ي����ه ول����ي���������ض ظ����ه����وري 
���ض��رف��ي��اً ف��ح�����ض��ب. واأذك���ر 
اأن���ن���ي ����ض���ارك���ت ال���راح���ل 
ن�����ور ال�������ض���ري���ف يف اأح����د 
واعر�ضت  الأع������م������ال، 
على  ا�ضمي  ترتيب  على 
ال�ضارة، فقال يل اآنذاك: 
)ترتيب امل�ضاهدين اأهم، 
ي�ضاهدون  ه����م  لأن����ه����م 

ال���ع���م���ل، وي�����ق�����ررون من 
ال���ب���ط���ل، وم�����ن اجل����ي����د(. 

وف�����ع�����اًل، اأ����ض���ب���ح���ت اأه���ت���م 
بتاأثريي يف العمل، وباأهمية 

الدور اأكر من م�ضاحته، ومن 
مكان ال�ضم على ال�ضارة.

ال�ضخ�ضية؟ تفا�ضيل  هي  • ما 
حماٍم  زوج���ة  ه��ي  اأم،  دور  اأج�����ض��د   -

كثرية،  ن�����ض��ائ��ي��ة  ع����الق����ات  ����ض���اح���ب 
خ�ضو�ضاً مع املراهقات، لكن تتعامل مع 

خيانته ب�ضيء من احلكمة من اأجل احلفاظ 
على الأ�ضرة وم�ضتقبل الأبناء.

اإىل  الجتماعية  ال��درام��ا  ع��ودة  يف  راأي���ك  م��ا   •
الواجهة؟

الدراما  اأ���ض��ا���ض  ه���ي  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ق�����ض��اي��ا   -
والإث���ارة  احل��رك��ة  درام���ا  وظ��ه��ور  التلفزيونية، 

ال�ضتثناء، لأن جمهور  هو  اأخرياً  واملطاردات 
ال�ضينما،  جمهور  ع��ن  خمتلف  التلفزيون 

فمعظمه من ربات البيوت والآباء، ول بد 
اأعمال تعربِّ عنهم ومتثلهم.  من وج��ود 

كذلك ثمة حالة من الت�ضبع من اأعمال 
الأح����داث  ب�ضبب  وال��ف�����ض��اد  الأك�����ض��ن 
ال�ضنوات  يف  ع�ضناها  التي  املختلفة 
الأخرية، ونقلت اإىل ال�ضا�ضة، وكان ل 

بد من التنوع وظهور دراما اأخرى.
املتو�ضطة  الطبقة  عودة  ترين  • كيف 

اإىل اهتمام ال�ضانعني؟

الأ�ضغر  ال�ضريحة  عن  بعيداً  املواطنني،  الأك��رب من  العدد  املجتمع، وهي  اأ�ضا�ض  املتو�ضطة هي  الطبقة   -
يف  ال�ضقوط  بني  املعاناة  �ضاحبة  هي  املتو�ضطة  الطبقة  الع�ضوائيات.  يف  ج��داً  الفقرية  الطبقة  اأو  الغنية 
الطبقة الأدنى، وحماولة ال�ضعود اإىل الأعلى، واأية اأزمة اأخالقية اأو اقت�ضادية توؤثر فيها ب�ضكل كبري، لذا 
ل بد من اأن تكون دائماً حمور اهتمام �ضانعي الدراما وال�ضينما، لأنها هي م�ضر احلقيقية، ولي�ض 

)الكومباوندات( ول الع�ضوائيات.
القدمية؟ الأعمال  تقدمي  اإعادة  يف  راأيك  • ما 

- خطوة متعارف عليها يف اأنحاء العامل، ول اأعتربها اإفال�ضاً اأو اأمراً �ضيئاً لأننا ندور يف عدد 
معروف من الثيمات لن تتغري. الأهم من تقدمي العمل هو كيف نقدمه، وما اجلديد 
العمل  من  بعيداً  )الطوفان( من جناح  ما حققه  والدليل  للجمهور،  ال��ذي نطرحه 

الأ�ضا�ضي.
املقبلة؟ الفرة  يف  اأعمال  من  جديدك  • ما 

اأعمال  اأنا من�ضغلة بت�ضوير دوري يف )اأبو العرو�ضة(، ول جديد من  - حتى الآن 
ُعر�ض  ما  نف�ضي يف  اأج��د  �ضنوات، حيث مل  فابتعدت عنها  ال�ضينما  اأم��ا  درام��ي��ة. 

علّي.
رم�ضان؟ مو�ضم  يف  احل�ضور  على  حتر�ضني  • األ 

- اإطالقاً. العر�ض الرم�ضاين اأزمة من اخراعنا نحن، والآن نبحث 
عن عالج لها. كان معظم اأعمايل الناجحة بعيداً من رم�ضان مثل 
)ال�ضوء ال�ضارد( و)�ضل�ضال الدم(، وكل تاريخنا الدرامي الكبري 
)الطوفان(  كذلك  الف�ضيل.  ال�ضهر  زحمة  م��ن  بعيداً  ك��ان 
املو�ضم. من ثم،  النجاح خ��ارج هذا  و)ب��ني عاملني( يحققان 
التطور  م��ع  الأزم���ة، خ�ضو�ضاً  ه��ذه  ال��وق��ت لنتهاء  ح��ان 
التكنولوجي، واجليل اجلديد الذي ل يتابع التلفزيون، 
على  الدرامية  الأع��م��ال  م�ضاهدة  على  ويحر�ض 
كذلك  ينا�ضبه.  وقت  اأي  يف  )اليوتيوب( 
اأن  ميكن  ل  ك��ب��رية  �ضناعة  لدينا 
تعمل مدة �ضهرين وتتوقف بقية 
ال�ضنة، وترك ال�ضا�ضة للدراما 

الأجنبية.
الكتابة  يف  اأزمة  لدينا  • هل 

اأم الأفكار؟
- لدينا اأزمة يف الفر�ض والثقة 
يف املواهب اجلديدة. ثمة جيل 
واملُبدعني  املوهوبني  من  جديد 
لإث����ب����ات  ف���ر����ض���ة  اإىل  ب���ح���اج���ة 
ولكن  لديه،  ما  وتقدمي  موهبته، 
املنتجني ل يحر�ضون على  كثرياً من 
منحه ذلك، فيكتفون مبن يعرفون من اأ�ضماء 
اأن  واأمتنى  با�ضتمرار.  يتعاونون معها  حُمددة 
اإىل  بحاجة  لأن��ن��ا  امل��واه��ب،  يف  ثقة  اإىل  ن�ضل 

دماء جديدة لت�ضتمر ال�ضناعة.
امل�ضرح؟ من  اأنت  • اأين 

تقريباً،  انقر�ض  اخلا�ض  القطاع  م�ضرح   -
اإذ متر �ضنوات بني عر�ض م�ضرحي واآخر، لذا 
فاإن العبء كله على م�ضرح الدولة وهو الآن يف 

انتعا�ضة كبرية، 
وُيقدم عرو�ضاً ناجحة ومتميزة. اأمتنى بالطبع امل�ضاركة 
يف عر�ض م�ضرحي تابع للدولة، ولكن ذلك يحتاج اإىل تفرغ 
ي�ضبح  التلفزيونية  بالدراما  الن�ضغال  ومع  كبري  وجمهود  ت��ام، 
م�ضروعاً موؤجاًل اإىل حني التفرغ اأو توافر ن�ض جيد يدفعني اإىل 

العمل حتى لو كنت من�ضغلة مب�ضروع اآخر.
مواقع التوا�ضل الجتماعي

التوا�ضل  مب���واق���ع  ال���ف���ن���ان  ع���الق���ة  ت��ق��ي��م��ني  ك��ي��ف   •
الجتماعي؟

 - رغم �ضلبيات مواقع التوا�ضل، فاإنها اأ�ضبحت اأمراً 
اجلمهور  وتفاعل  الفنان  ل�ضعبية  ومعياراً  واقعاً 
املواقع يبحث عن  ك��ان كثري من  ملا  معه. كذلك 

ن�ضبة املتابعني من خالل اإطالق الإ�ضاعات،
ي�ضكِّل  الجتماعية  �ضفحاته  على  الفنان  ح�ضور  ف��اإن   

فر�ضة للرد بنف�ضه على اأية اإ�ضاعة.
اأن ي��ك��ون م��ت��ف��اع��اًل م���ع هذه  ب���د لأي ف��ن��ان م���ن   ل���ذا ل 
املواقع ومتابعيها الذين اأ�ضبحوا �ضريحة كبرية ل ميكن 

جتاهلها.

تخو�س النجمة رانيا فريد �شوقي جتربة درامية جديدة، فتحّل �شيفة �شرف على م�شل�شل )اأبو العرو�شة(، وهي 
ترى اأنه عمل جيد، وميثل عودة للدراما الجتماعية، ف�شاًل عن اأن دورها خمتلف عن اأعمالها ال�شابقة. عن هذا 

العمل، واجلديد لديها، وق�شايا فنية عدة كان مع رانيا هذا احلوار:

مي ك�صاب ت�صور
 )بيتك باإيدك(

ت�ضور الفنانة مي ك�ضاب اأغنية »بيتك باإيدك«، كلمات ن�ضر الدين ناجي، 
واأحلان اأحمد جنيدي، وتوزيع اأ�ضامة الهندي، واإخراج بهاء العزب، واإنتاج 

حممود عبدال�ضايف.
اأثناء  »اإن�ضتغرام«  على  ح�ضابها  ع��رب  ال�ضور،  م��ن  جمموعة  م��ي  ون�ضرت 
كليب  فيديو  اأن  اإىل  النيل، م�ضرية  العمل، وهي على ج�ضر ق�ضر  ت�ضوير 

»بيتك بايدك« �ضي�ضدر قريبا.

تاأجيل م�صروع هاين �صاكر
يكتبها  ال��ت��ي  التلفزيونية  ال��درام��ا  يف  الأوىل  جتربته  �ضاكر  ه��اين  اأّج���ل 
على  ال�ضيناري�ضت  مع  امل�ضري  النجم  واتفق  �ضالمة.  اأمي��ن  ال�ضيناري�ضت 
اأن يعر�ض العمل بعد رم�ضان  البدء بالت�ضوير خالل الربيع املقبل، على 

املقبل.

اأختار الدور اجلديد واملختلف الذي مل اأقدم مثله �شابقًا

ر�نيا فريد �صوقي: �لق�صايا �لجتماعية هي 
�أ�صا�س �لدر�ما �لتلفزيونية 
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هذه �لأغذية حتمي كبدك من �لأمر��س
ي�ضكل الكبد ع�ضوا حيويا يف ج�ضم الإن�ضان، ومن �ضاأن اأي خلل فيه اأن ي�ضبب 

متاعب �ضحية جمة، ولذلك ين�ضح الأطباء باتباع نظام غذائي �ضليم.
على  الإن�����ض��ان،  الأمي��ن من ج�ضم  اجلانب  يوجد يف  ال��ذي  الكبد  وي�ضاعد 
ملحقات  �ضمن  وي��ن��درج  والكيماوية،  ال�ضامة  امل��واد  من  اجل�ضم  تخلي�ض 
الكبد،  �ضالمة  على  للحفاظ  بالثوم  الأط��ب��اء  ويو�ضي  اله�ضمي.  اجلهاز 
وذلك بالنظر اإىل ما يحتوي عليه من مواد مقاومة لالأك�ضدة، كما يعمل 
اأي�ضا  وُين�ضح  وم�����ض��رة.  �ضامة  م���واد  م��ن  تخل�ض  اإن��زمي��ات  حتفيز  على 
كما  والبكترييا،  للتاأك�ضد  م�ضادة  مكونات  ي�ضم  فهو  الكركم،  با�ضتهالك 
غني  اجل��زر  اأن  ومب��ا  بالكبد.  املر�ض  يلحق  قد  مما  ويقي  اللتهاب  يقلل 
ك��اأ���ض واح��د م��ن ع�ضريه يف  ف��اإن �ضرب  بالفيتامينات وامل��ع��ادن والأل��ي��اف، 
اليوم ي�ضاعد على تخلي�ض الكبد من اأحما�ض دهنية ومواد �ضامة. ف�ضال 
عن ذلك، يدعو خمت�ضون احلري�ضني على �ضحة الكبد اإىل الإقبال على 
زيت الزيتون والأفوكادو وال�ضاي الأخ�ضر واملك�ضرات واخل�ضروات وع�ضري 

جذور ال�ضمندر والقمح الكامل والتفاح والزنباع )الليمون الهندي(.

�أطفال �لوجبات �ل�صريعة �أكرث 
عر�صًة لأمر��س �لقلب و�ل�صكري

ذكرت درا�ضة بريطانية حديثة اأن الأطفال الذين ياأكلون الوجبات ال�ضريعة 
بانتظام، عر�ضة لالإ�ضابة باأمرا�ض القلب وال�ضكري اأكر من غريهم.

واأجرى الدرا�ضة باحثون مبعهد بحوث ال�ضحة ال�ضكانية بجامعة القدي�ض 
 Archives( جورج يف لندن، ون�ضروا نتائجها يف العدد الأخري من دورية

of Disease in Childhood( العلمية.
 1948 �ضمل  بحثي  م�ضح  بعد  ال��درا���ض��ة  نتائج  اإىل  ال��درا���ض��ة  وتو�ضلت 
ابتدائية  85 مدر�ضة  �ضنوات، يف   10 اإىل   9 اأعمارهم بني  ت��راوح  طفاًل 

بربيطانيا.
قيا�ض  اإىل  بالإ�ضافة  الأطفال،  لهوؤلء  الغذائية  العادات  الباحثون  وراقب 

طول الأطفال وح�ضاب الوزن وحميط اخل�ضر، والدهون يف اجل�ضم.
بانتظام  ال�ضريعة  الوجبات  يتناولون  ال��ذي  الأطفال  اأن  الباحثون  ووج��د 
زيادة  على  موؤ�ضًرا  هذا  وك��ان  ال��دم،  يف  الكول�ضرول  ن�ضبة  لديهم  ارتفعت 
فر�ض اإ�ضابتهم باأمرا�ض القلب التاجية على املدى الطويل بنحو 10%.

واأثبتت الدرا�ضة اأن الوجبات ال�ضريعة توؤدي اإىل تراكم مزيد من الدهون 
الثاين  النوع  من  ال�ضكري  مبر�ض  الإ�ضابة  خطر  يزيد  وه��ذا  اجل�ضم،  يف 

واأمرا�ض القلب يف امل�ضتقبل.
ي�ضتهلكون  الأط��ف��ال  جتعل  ال�ضريعة  الوجبات  اأن  ا  اأي�ضً الباحثون  ووج��د 
واملعادن  الفيتامينات  من  القليل  مقابل  احل��راري��ة،  ال�ضعرات  من  الكثري 
املهمة لنموهم، مقارنًة باأقرانهم الذين يتناولون طعاًما مت طهيه باملنزل.

وكانت درا�ضات �ضابقة ك�ضفت اأن الأطعمة التي حتتوى على ن�ضب مرتفعة 
النوم  اأ�ضا�ضيًّا يف خف�ض مدة  امل�ضبعة وال�ضكريات؛ تلعب دوًرا  الدهون  من 
البدنية  طاقته  اجل�ضم  فيها  ي�ضتعيد  التي  ال��ن��وم  مرحلة  وه��ي  العميق، 

والعقلية.
واأ�ضافت، اأن الوجبات ال�ضريعة تزيد خطر الإ�ضابة به�ضا�ضة العظام التي 

تظهر يف هيئة م�ضكالت والتهاب باملفا�ضل.

بال�شرورة لبد  فاإنه  اأ�شم  اأن من يولد  املعروف  • من 
اأن يكون اأخر�س فلماذا ؟

الأ�ضوات  على  للتعرف  اأول  ي�ضمع  اأن  الإن�ضان لبد  يتكلم  لكي  لأن��ه   
وفهمها ثم يرددها بعد ذلك .

ايونات  من  كبرية  كميات  على  حتتوي  الذي  املاء   •
ال�شابون  مع  رغوة  يكون  ل  املغني�شيوم  او  الكال�شيوم 
حمل  حت��ل  املغني�شيوم  او  الكال�شيوم  اي��ون��ات  لن 
فتجعله  ال�شابون  يف  امل��وج��ودة  ال�شوديوم  اي��ون��ات 

�شعب الذوبان يف املاء ؟
املاء الع�ضر

ال�شائع؟ البحر  بحرية  تقع  • اين 
امريكا

• الرز الذهبي وهو املعدل وراثيا لتعوي�س نق�س فيتامني 
اأ بداأ انتاجه لول مرة يف عام 2000م وذلك يف؟

�ضوي�ضرا

O، Ab، B، A والف�ضيلة الوحيدة من  اأربعة:  اأن عدد ف�ضائل الدم يف اجلن�ض الب�ضري هي  هل تعلم   •
 .Ab هوؤلء الأربعة التي تقبل الدم من اأي ف�ضيلة اأخرى هي ف�ضيلة

الإن�ضان  واأن  32 عظمة،  القدم هو  �ضبع فقرات، وان عدد عظام  الإن�ضان حتتوي على  اأن رقبة  • هل تعلم 
عندما ي�ضحك يحرك 16 ع�ضلة. 

اأي  مييز  ل  فهو  الل�ضان  و�ضط  فاأما  ذوقية،  حليمة   12000 على  يحتوي  الإن�ضان  ل�ضان  اأن  تعلم  • هل 
مذاق. واأما جانبي الل�ضان فيميزان الطعم احلام�ض، واأما اآخر الل�ضان فيميز الطعم املر. 

دم.  لير   6 على  يحتوي  الإن�ضان  ج�ضم  اأن  تعلم  • هل 
غدد  عدة  اجل�ضم  يف  اأن  ومعلوم  البنكريا�ض،  غدة  هي  الأن�ضولني  مادة  تفرز  التي  الغدة  اأن  تعلم  هل   •
النمو  معدل  مثاًل:  ع��دة  وظائف  منها  ولكل  الكظرية.  والغدة  الدرقية،  والغدة  النخامية،  الغدة  اأهمها: 

واحلجم النهائي للج�ضم وتوزيع ال�ضعر والوزن الإجمايل وغريها... 
يظن  كما  اللم�ض  حا�ضة  ولي�ضت  ال�ضمع،  حا�ضة  هي  موته  قبل  الإن�ضان  يفقد  حا�ضة  اآخر  اأن  تعلم  • هل 

العديد. 

العجوز والل�ص 
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فوائد الب�شل 
يعترب الب�ضل من اخل�ضراوات املفيدة 
يحتوي  حيث  الإن�����ض��ان  ل�ضحة  ج��دا 
الفيتامينات  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  ع��ل��ى 
ال��ت��ي تعمل على  ال��غ��ذائ��ي��ة  وامل���ع���ادن 
من  واحلماية  املناعي  اجلهاز  تقوية 
اأمرا�ض عديدة ت�ضر ال�ضحة العامة 
لالإن�ضان،  لذا يعر�ض الدكتور اأ�ضامة 
اأهم  ا�ضت�ضاري الطب البديل  ح�ضني، 

الفوائد ال�ضحية التي يتمتع بها الب�ضل حلماية الإن�ضان من الأمرا�ض.
احلل  مبثابة  يعترب  يومي  ب�ضكل  الب�ضل  تناول  اإن  حديثة  درا�ضة  واأثبتت 
ال�ضحري للتخل�ض والوقاية من اأمرا�ض عديدة تهدد �ضحة وحياة الإن�ضان 
مثل اأمرا�ض القلب والكولي�ضرول حيث يعمل الب�ضل على تقليل م�ضتويات 
الكولي�ضرول ال�ضار مع حتفيز اإنتاج الكولي�ضرول النافع كما يعمل اأي�ضا 
من  كبرية  كمية  على  اح��ت��وائ��ه  بف�ضل  وذل��ك  اجل�ضم،  مناعة  على  تقوية 
اأف�ضل  الب�ضل من  يعترب  الدموية. كما  ال��دورة  “�ضي” وتن�ضيط  فيتامني 
�ضرطان  وبالتحديد  ال�ضرطانية  الأورام  من  اجل�ضم  حتمي  التي  الأطعمة 
الأك�ضدة.  م�ضادات  من  كبرية  كمية  على  احتوائه  بف�ضل  وذل��ك  القولون، 
كما ي�ضاعد الب�ضل على حماية الأ�ضنان من الت�ضو�ض، وذلك بالق�ضاء على 

البكترييا التي ت�ضبب الت�ضو�ض و�ضعف الأ�ضنان.

يحر�ض العديد من الأ�ضخا�ض على تناول اأكواب ال�ضاي 
على مدار اليوم؛ لأنه يعّزز من الطاقة واحليوية، لكن 
درا�ضة علمية ك�ضفت اأّن لل�ضاي فائدة عظيمة يف احلماية 

من الإ�ضابة باملياه الزرقاء يف العينني.
تقول الدرا�ضة التي ن�ضرت نتائجها �ضحيفة "ديلى ميل" 
يومًيا  تناول كوب  اأن  الباحثني وجدوا  اإن  الربيطانية: 
من ال�ضاي يحّد من خطر تطور الزرق اأو املياه الزرقاء 
التي  ال�ضديدة  امل�ضكلة  وه��ي   ،74% مبعدل  العني  يف 

توؤثر على 600 األف �ضخ�ض يف بريطانيا.
اآلف   10 م��ن  اأك���ر  ب��ي��ان��ات  ال��ب��اح��ث��ون لتحليل  وجل���اأ 
الغذائي  نظامهم  ح���ول  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  يف  �ضخ�ض 
نتائج  لتاأكيد  الكاملة،  العني  اختبارات  مع  و�ضحتهم، 

الدرا�ضة.
ووج��د فريق جامعة كاليفورنيا وج��ود �ضلة كبرية بني 
الأ�ضباب  من  واح��دة  تعترب  التي  الزرقاء،  واملياه  ال�ضاي 
داخل  ال�ضائل  �ضغط  ت�ضبب  وال��ت��ي  للعمى،  الرئي�ضية 

العني، ما ي�ضّر الع�ضب الب�ضرى.
وي��ع��ت��ق��د ال��ع��ل��م��اء اأن امل����واد امل�����ض��ادة ل��الأك�����ض��دة وامل����واد 
الكيميائية امل�ضادة لاللتهابات يف ال�ضاي قد تلعب دوًرا 

يف احلماية �ضد هذه العملية.
اأّن  التغذية،  اخت�ضا�ضي  كولينز"  "كاثرين  واأ���ض��اف��ت 
وم�ضادات  بالبوليفينول  غنى  �ضحى  م�ضروب  ال�ضاي 
الأك�ضدة مثل كيت�ضنز وغريها من الفالفونويدات، كما 

اأنه ي�ضاعد اأي�ضا على احلماية �ضد ت�ضو�ض الأ�ضنان.

كوب من �ل�صاي يوميا يحميك من  �ملياه �لزرقاء بن�صبة 74 %

املمثلة ليندا كارتر خالل ح�شورها العر�س العاملي الأول لفيلم  "Strong 12" مع ابنتها جي�شيكا األتمان يف مانهاتن، بنيويورك.    )رويرتز(

ام��راأة عجوز، وعندما هم بفتح  اإىل غرفة للنوم كبرية ترقد فيها  دخل ل�ض احد البيوت وت�ضلل حتى و�ضل 
اخلزانة اح�ضت به ففتحت عيناها وفزعت، لكنه ا�ضرع وقال لها: ل ت�ضرخي وال قتلتك.

ي�ضرك فال  اق��ول لك لن جتد هنا ما  .. ولكن دعني  ا�ضرخ  ول��دي لن  يا  ا�ضرخ  ه���اديء: لن   فقالت ب�ضوت 
املك مال يا ولدي ول املك ذهبا ول ما ي�ضتحق ان يباع ب�ضعر كبري فارحل واتركني يف �ضالم، بارك اهلل يف 

والديك.
 فقال لها: ل والدي يل ماتا فا�ضريحي من الدعاء.

 ولكن املراأة اكملت الكالم ب�ضجاعة وقالت: اه انت م�ضكني انت يتيم، انا اي�ضا ل اهل يل، مات زوجي قبل ان 
ياأتيني اطفال، ومات والدي تباعا، فع�ضت وحيدة يف هذا البيت، ل عائل يل ،ولكن اهل اخلري ياأتوين ببع�ض 
الطعام، لكنهم يركوين وحدي طوال اليوم.. ثم بكت واخذت تولول وتقول: اعي�ض وحدي، اآكل وحدي، اجل�ض 
وحدي انام وحدي، ل احد يح�ض بي ل اأهل .. ول زوج ول اولد ..كنت امتنى ان يكون لدي ثالثة اأولد فا�ضمي 
باأ�ضواتهم  �ضعيدة  اك��ون  ت�ضاجروا  ولو  كله،  يومي  واق�ضي معهم  ح��ارث  والثالث  والثاين �ضخر  �ضعيد  الول 
حويل، لكني ل اتركهم هكذا بل �ضاأ�ضرخ عليهم لأ�ضكتهم كفى كفى يا اولد، يا �ضخر يا �ضعيد يا حارث، اآه كفى 
كفى .. وعال �ضوتها لي�ضل اإىل جريانها حارث و�ضخر و�ضعيد، فهبوا مذعورين اإىل غرفتها ليجدوا الل�ض 
وقد وقف يف و�ضط الغرفة يوا�ضيها، لكن عندما دخلوا وقالوا �ضمعناك تنادين فهم ما ق�ضدته، وقال لها: ايتها 

اللئيمة ليتك ما ع�ضتي ول راأيتي �ضعيد ول�ضخر ول حارث.


