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متى يبد�أ الطفل بتطوير ح�سه النقدي؟
تو�صلت درا�سة �أملانية حديثة �إىل �أن الأطفال ابتداء من �ستة �أعوام،
يبد�ؤون يف تطوير ح�س نقدي جتاه ال�سلوك املعادي للمجتمع و�أنهم
على ا�ستعداد للأخذ على عاتقهم التكلفة واجلهد ،للح�ضور �شخ�صياً
حينما تتم "معاقبة" �شخ�ص �صدر منه �سلوك غري اجتماعي.
و�أو�ضحت هذه الدرا�سة ال�صادرة عن معهد "ماك�س بالنك" يف مدينة
اليبزيغ �أن الإن�سان ب�شكل عام ي�شعر بال�ضيق ،عندما يرى �شخ�صاً
�آخر يعاين ،بيد �أن هذا الإح�سا�س ميكن �أن ينعك�س ،يف حال ما �إذا بدر
عن هذا ال�شخ�ص �سلوك معادي للمجتمع ،وقد تتم مراقبته بنوع من
االرتياح عندما ي�صاب بالأمل �أو يعاقب على ذلك.
وكانت درا�سة �سابقة ،قد تو�صلت �إىل �أن كثرياً من النا�س يعتربون
معاناة ال�شخ�ص الذي يقوم ب�سلوك معادي للمجتمع ،عقاباً م�ستحقاً
له وو�سيلة ملعاقبته على �سوء �سلوكه.
خالل درا�سة معهد "ماك�س بالنك" ،متت مراقبة ردود فعل الأطفال
امل�شاركني يف ال��درا��س��ة باالعتماد على م�سرح دم��ى ،تتقا�سم �أدواره
الرئي�سية �شخ�صيتان ب � ��أدوار اجتماعية خمتلفة �إح��داه�م��ا طيبة
والأخ��رى �شريرة ،بالإ�ضافة �إىل حيوان ت��وىل معاقبة الدمى عرب
�ضربها بع�صاً.
والحظ اخلرباء �إن كان املتفرجون ال�صغار ،الذين ترتاوح �أعمارهم
بني  4و� ،6سيقررون متابعة ال�ضربات الوهمية املوجهة للدمى ،عرب
دفع قطعة نقود معدنية �أو �سيف�ضلون عدم متابعة ذلك.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن الأطفال ،الذين يبلغون �ستة �أعوام من العمر،
رف�ضوا م�شاهدة الدمية الطيبة وهي تتعر�ض لل�ضرب واملعاناة .بينما
ا�ستثمروا نقودهم املعدنية ب�شكل كبري ،وف�ضلوا م�شاهدة الدمية
ال�شريرة وه��ي تعاقب على �سلوكها غري االجتماعي بال�ضرب .كما
ارت�سمت على وجوههم الفرحة ب�شكل منتظم عندما �شاهدوا الدمية
تعاين� .أما �أطفال الرابعة واخلام�سة من العمر فقد �أظهروا ت�صرفات
خمتلفة �إزاء ال�شخ�صيات املتعار�ضة.

منازل ذكية مت�صلة بالإنرتنت
جنح باحثون �أمريكيون فيابتكار تقنية جديدة تعتمد على الطباعة
ثالثية الأبعاد قد ت�سمح بربط الأثاث املنزيل ب�شبكة الإنرتنت دون
احلاجة لتو�صيلها ب�أجهزة �إلكرتونية �إ�ضافية .تقنية مبتكرة قد
حتول منازل امل�ستقبل �إىل بيوت ذكية.
الأبحاث امل�ستمرة للتو�صل �إىل �أدوات حديثة خلدمة الإن�سان ،ال
تتوقف عند جمال علمي حم��دد .و�آخ��ر ما تو�صلت �إليه الأبحاث
الأمريكية هي م�صنوعات بال�ستيكية تنتج عرب تقنية الطباعة
ثالثية الأبعاد �إمكانية االت�صال ب�شبكات االت�صال املحلية الال�سلكية
(واي ف��اي) دون احلاجة �إىل �أي �إلكرتونيات �أو بطاريات .مبعنى
�آخر ،الأجهزة املنزلية قد ت�صبح �أكرث ذكاء يف امل�ستقبل ،دون احلاجة
لتو�صيلها ب�أي و�سائل �إلكرتونية.
وقام الفريق البحثي من جامعة وا�شنطن الأمريكية ببناء منظومة
تتكون من مفتاح تو�صيل ،وه��وائ��ي ،وزن�برك وت��ر���س� ،صنعت من
البال�ستيك ف�ق��ط ،ميكنها امت�صا�ص م��وج��ات ال�شبكات املحلية
الال�سلكية ،و�إعادة بثها بغر�ض االت�صال ال�سلكياً بالأجهزة املحيطة
بها .وتتمحور فكرة التقنية اجلديدة حول �سلك �شعريي رفيع �صنع
عرب تقنية الطباعة املج�سمة من البال�ستيك ،والنحا�س ،ميكنه
االت�صال بهوائي الواي فاي من �أجل ا�ستقبال و�إعادة بث الإ�شارات.
ونقل املوقع الإلكرتوين "�ساين�س �ألريت" ،املتخ�ص�ص يف الأبحاث
العلمية ،والتكنولوجيا عن الباحث فيكرام �إيار قوله �إن "هدفنا هو
�صناعة �شيء يخرج من طابعتك ثالثية الأبعاد يف املنزل ،وميكن
ا�ستخدامه يف تو�صيل ال�ب�ي��ان��ات �إىل الأج �ه��زة الأخ� ��رى ،غ�ير �أن
التحدي احلقيقي يكمن يف �إمكانية االت�صال ال�سلكيا ب�شبكة الواي
ف��اي با�ستخدام البال�ستيك فقط ،وه��و �شيء مل يتمكن �أح��د من
حتقيقه من قبل".

يحمون �سياراتهم من ف�ضالت
الطيور بطريقة مبتكرة
جل�أ بع�ض الأث��ري��اء يف حي راق مبدينة
ب��ري �ت �� �س��ول ال�بري �ط��ان �ي��ة �إىل طريقة
م�ب�ت�ك��رة حل �م��اي��ة � �س �ي��ارات �ه��م الفاخرة
من ف�ضالت الطيور ،وذاك با�ستخدام
م�سامري خ��ا��ص��ة ،ق��ام��وا بتثبيتها على
الأ�شجار يف احلي.
ويف حم��اول��ة مل�ن��ع ال �ط �ي��ور م��ن تلطيخ
��س�ي��ارات�ه��م ال �ف��اخ��رة ،ا��س�ت�خ��دم ال�سكان
امل �� �س��ام�ي�ر ال� �ت ��ي ت �� �س �ت �خ��دم ع � ��ادة ملنع
ال �ط �ي��ور م ��ن ال�ت�ع���ش�ي����ش ع �ل��ى ح ��واف
املباين والأر�صفة ،وقاموا بتثبيتها على
الأ�شجار التي اعتادت الطيور التع�شي�ش
فوقها يف احل��ي ،بح�سب موقع �أوديتي
�سنرتال.
و�أث� ��ار ا��س�ت�خ��دام ه��ذه امل���س��ام�ير غ�ضب
ال� ��� �س� �ك ��ان امل �ح �ل �ي�ي�ن وامل� ��داف � �ع�ي��ن عن
ال�ب�ي�ئ��ة ع�ل��ى ح��د � �س��واء ،وو��ص�ف�ه��ا �أحد
م�ستخدمي موقع التوا�صل االجتماعي
تويرت باحلرب على احلياة الربية .لكن
ال�سلطات املحلية قالت �إن هذه الأ�شجار
موجودة يف ملكية �شخ�صية ،وال يوجد
�شيء ميكن �أن تفعله ال�سلطات املحلية.

ق�ضاء وقت طويل للغاية يف ممار�سة �ألعاب الفيديو ميكن �أن يكون له �آثار
�ضارة على الأطفال ،لكن يف الوقت نف�سه ،ميكن �أن تكون املمار�سة املحدودة
لهذه الألعاب مفيدة بح�سب درا�سة �إ�سبانية حديثة.
�أظهرت درا�سة �إ�سبانية حديثة �أن ممار�سة الأطفال لألعاب الفيديو لأكرث
من � 9ساعات �أ�سبوعي ًا ت�شكل خطر ًا عليهم .و�أج��رى الدرا�سة الباحث
خي�سو�س بوجول من م�ست�شفى ديل مار يف بر�شلونة وزمال�ؤه و�شملت 2442
طفال ترتاوح �أعمارهم بني  7و 11عاما.
وك�شفت الدرا�سة �أنه ميكن �إيجاد عالقة بني املدة التي يق�ضيها الطفل يف
مم���ار����س���ة الأل����ع����اب
وامل�شكالت ال�سلوكية
ل����دي����ه ،و����ص���راع���ه
م��ع ن��ظ��رائ��ه وتقليل
مهاراته االجتماعية.
وه���ذه امل�شكالت تظهر
ب�������ش���ك���ل خ����ا�����ص ل���دى
الأطفال الذين ميار�سون
�أل��ع��اب الفيديو مل��دة تزيد
على � 9ساعات �أ�سبوعيا.

ً
طويال بالألعاب الإلكرتونية خطر على الأطفال
اللعب
يف الوقت نف�سه ،ك�شفت الدرا�سة �أن ممار�سة �ألعاب الفيديو الذين ترتاوح �أعمارهم بني  7و� 10سنوات �ألعاب الفيديو
مل��دة ��س��اع��ة �أو �ساعتني ف�ق��ط �أ��س�ب��وع�ي��ا ت��رت�ب��ط بتح�سن ملدة تزيد عن  45دقيقة يوميا.
املهارات احلركية وبع�ض القدرات الإدراكية لدى الأطفال.
ويقول الدكتور بوجول �إن "ممار�سة �ألعاب الفيديو لي�ست �ألعاب الكمبيوتر اجلدية..
جيدة وال �سيئة على الإطالق و�إمنا الفرتة التي يق�ضيها �أل �ع��اب الكمبيوتر مل تعد للت�سلية فح�سب ،ب��ل حتاول
الطفل يف ممار�سة الألعاب هي التي حتدد النتيجة" .ومل معاجلة ق�ضايا واقعية ،ففي "الألعاب اجلدية" جترى
تتوقف الدرا�سة التي مت ن�شرها يف "دورية علم الأع�صاب" ع�م�ل�ي��ات ج��راح �ي��ة ،وم���س�ت�خ��دم��و االن�ت�رن ��ت يطاردون
الإرهابيني ،كما يتعلم الأميون احل�ساب ،وحتى الت�سلل
عند نوع الألعاب التي ميار�سها الأطفال.
ل�ك��ن الآراء م��ازال��ت خمتلفة ح��ول ه��ذه النتيجة ،فمن �إىل �أوروبا �أ�صبح له لعبة خا�صة.
ناحيته ،قال �أندريا�س الجنه رئي�س متحف برلني لألعاب ي�ب��دو ذل��ك احل��اج��ز ب��ارت�ف��اع �سبعة �أم �ت��ار �صعب العبور،
الكمبيوتر �إن��ه مل يت�ضح حتى الآن ما �إذا ك��ان الإفراط و�أمامه يبدو رجل ذو ب�شرة غامقة .وخلف احلاجز هناك
يف ممار�سة الأل �ع��اب ه��و ال�سبب يف �سلوكيات اجتماعية ال �ه��دف امل�ن���ش��ود؛ �أوروب � ��ا .ب ��د�أت خ �ط��وات خ�ف��ر احلدود
معينة� ،أو �أن ممار�سة ه��ذه الأل�ع��اب والإف ��راط فيها هو ب��االق�تراب .الت�سلل �إىل �أوروب ��ا �أم��ر حمفوف باملخاطر،
جمرد عر�ض لهذه ال�سلوكيات ،فالأطفال الذين يق�ضون لكن هذا الرجل لي�س �إن�سانا حقيقيا من دم وحلم ،و�إمنا
وقتا طويال يف ممار�سة �أل�ع��اب الفيديو ق��د يعانون من هو لعبة �إلكرتونية .والآن يجب على الالعب �أن يت�صرف:
�إهمال الوالدين و�أن هذا ميكن �أن يكون ال�سبب احلقيقي هل يهرب �أمام رجال �شرطة احلدود� ،أم يقوم بر�شوتهم.
هل هي جمرد لعبة؟ �أم �أنها تعك�س احلقيقة يف طياتها؟
مل�شكالتهم ال�سلوكية ولي�س ممار�سة الألعاب.
وبح�سب الجنه ف�إن الأطفال الذين ميار�سون الألعاب ملدة كالهما معا يف لعبة الكمبيوترFrontiers – " :
�ساعة واحدة �أ�سبوعيا قد يكونوا من �أ�سر تتمتع باالهتمام "you've reached fortressEurope
الكبري املتبادل بني �أفرادها .وه�ؤالء الأطفال �إذا مل يكونوا (حدود – لقد و�صلت �إىل ح�صون �أوروبا)! ميكن لالعب
يق�ضون م��دد ط��وي�ل��ة يف مم��ار��س��ة الأل �ع��اب ف��رمب��ا يكون �أن يحاول ،كالجئ� ،أن يجتاز احل��دود الأوروب�ي��ة ،وهناك
ال�سبب يف ذلك هو �أن "�آباءهم ال ي�سمحون لهم بذلك" .م�ستويات للعبة� .أو �أن يقرر لعب الدور املعاك�س ،ويف هذه
�إذن ما هي املدة املنا�سبة التي يق�ضيها الطفل يف ممار�سة احلالة يجب �أن يحاول ،ك�شرطي حدود� ،إعاقة الالجئني
�ألعاب الفيديو؟ وتو�صي حملة �أملانية معنية بهذا املو�ضوع م��ن اجتياز احل ��دود؛ ويف حالة ال���ض��رورة ميكنه �إطالق
وت�سمى "كليك �سيف دوت دي�.إي" ب�أال ميار�س الأطفال النار ،ولكن ذلك يعني خ�سارة نقاط يف اللعبة.

التمارين حت�سن الأداء
قبل املقابالت واالمتحانات
ح ّثت نتائج درا��س��ة كندية جديدة
على ممار�سة التمارين الريا�ضية
(الأيروبك) الب�سيطة ملدة ال تزيد
عن  10دقائق قبل التوجه لإجراء
م �ق��اب�ل�ات ال �ت��وظ �ي��ف� ،أو خو�ض
االخ� �ت� �ب ��ارات ال ��درا�� �س� �ي ��ة .وبينت
الدرا�سة �أنه حتى الفرتة الق�صرية
ج��داً م��ن التمارين ت��زي��د م�ستوى
الرتكيز وحت�سن ال�ق��درة على حل
امل�شاكل .وعند االنتظام يف التمرين
ل�ـ  10دق��ائ��ق ي��وم�ي�اً تقل خماطر
الإ�صابة باخلرف يف ال�شيخوخة.
وب �ح �� �س��ب ال �ن �ت��ائ��ج ال �ت��ي ن�شرتها
دورية "نيورو�سيكولوجي" ت�ساعد
التمارين الريا�ضية على حت�سني

ال�سرطان للم�سنني
بحاجة لأكرث من عالج

�أداء م�ن��اط��ق يف ال��دم��اغ م�س�ؤولة
ع��ن ال�ترك �ي��ز .وال ي�ت�ط� ّل��ب الأم ��ر
�أك�ث�ر م��ن  10دق��ائ��ق م��ن متارين
الأي � ��روب � ��ك اخل �ف �ي �ف��ة لتتح�سن
ال��وظ��ائ��ف املعرفية للدماغ بن�سبة
 14باملائة.
و�أج � ��ري � ��ت جت � � ��ارب ال� ��درا� � �س� ��ة يف
جامعة و�سرتن �أونتاريو ،و�أظهرت
�أن ��ه ع�ن��دم��ا ي�ق��وم ال�ط��ال��ب ببع�ض
التمارين لفرتة ق�صرية يف نهاية
ا� � �س � �ت ��ذك ��اره ل � �ل� ��درو�� ��س تتح�سن
ن �ت �ي �ج��ة ال �ت �ح �� �ص �ي��ل ال ��درا� � �س ��ي.
ويعتزم الباحثون �إج��راء مزيد من
الدرا�سات ملعرفة مدى الوقت الذي
ت�ستمر فيه فائدة التمرين.

يريد الالجئون �أن نروي ق�صتهم
ل�ع�ب��ة حت��اك��ي ج��دي��ة احل �ي��اة ،اب�ت�ك��رت�ه��ا جم�م��وع��ة فنية
من���س��اوي��ة ا�سمها "غولد �إك�سرتا" .البع�ض يف�ضل �أن
يطلق عبارة "مرعب" على اللعب مب�صري الالجئني �أو
�شرطة احل ��دود .مبتكرو اللعبة ي�صفونها ب�أنها "لعبة
للتغيري" .وه��ذه اللعبة ميكن للجميع �أن يلعبها ،فهي
م�ت��اح��ة للتحميل ب�شكل جم��اين ع�ل��ى م��وق��عwww. :
.frontiers-game.com
وترغب املجموعة ب�أن تلفت النظر �إىل امل�شاكل املوجودة
على حدود �أوروبا .ولأنه يف احلقيقة ي�سمح ب�إطالق النار،
يف حاالت ال�ضرورة ،على املت�سللني على احلدود الأوروبية،
يفرت�ض �أن يجرب الالعبون هذه احلالة �أي�ضا .ولكن �إذا
ما قرر الالعب� ،إن كان خفري حدود� ،أن يطلق النار على
املت�سلل ،فيتم �إن��ذاره� .صانعو اللعبة ال يريدون �أن تكون
لعبتهم لعبة حرب مثل لعبة " "Call of Dutyمثال،
حيث يتم �إطالق النار ملجرد الت�سلية.
وم��ن �أج��ل �إن�ت��اج اللعبة ق��ام الفنانون ببحث عميق ،مع
الجئني ومنظمات �إغاثة ومتحدثني با�سم �شرطة احلدود.
كما �شدوا الرحال �إىل املغرب وزاروا هناك نقاطا حدودية.
ي��ري��د ال�لاج�ئ��ون م�ن��ا �أن ن ��روي ق�ص�صهم ،ك�م��ا �أعطونا
موافقتهم ال�صريحة ب ��أن ن�سقط مالحمهم اخلارجية
على ال�شخ�صيات االلكرتونية يف اللعبة ،يو�ضح توبيا�س
هامارله من غولد �إك�سرتا ،خالل تقدمي اللعبة ،ال�شهر
امل��ا��ض��ي ،يف م��رك��ز ال�ف��ن وتقنيات الإع�ل�ام يف كارل�سروه
ب�أملانيا.

ق� ��ال� ��ت درا� � � �س� � ��ة �أم� ��ري � �ك � �ي ��ة �إن
اال�� �س� �ت� �ق ��رار امل� � ��ايل والأن �� �ش �ط ��ة
الرتفيهية وال�ب��دن�ي��ة رمب��ا ت�ؤثر
ك� �ث�ي�را ب� ��الإي � �ج� ��اب يف ال� �ظ ��روف
املعي�شية مل��ر��ض��ى ال���س��رط��ان كبار
ال�سن ال��ذي��ن ي��رك��زون يف الأغلب
على اال�ستفادة الق�صوى مما تبقى
من �أعمارهم.
وذكر باحثون يف دورية (كان�سر) �أن
ح��وايل ثلثي امل�صابني بال�سرطان
يف الواليات املتحدة ،وعددهم 15
مليون �شخ�ص ،ال تقل �أعمارهم
عن  65عاما.
وق� ��ال� ��ت م� ��اري� ��ا ب �ي �� �س��و الباحثة
بجامعة �أالب��ام��ا يف بريمينجهام
وق ��ائ ��دة ال��درا� �س��ة "هناك �أم ��ور
ك �ث�يرة مت��ر ع� ��ادة دون مالحظة
كال�صعوبات املالية واالفتقار �إىل
ال��دع��م االج �ت �م��اع��ي والأع ��را� ��ض
التي ال يتم التعامل معها .ميكن
ل �ه��ذه الأم � ��ور �أن حت ��دث ت�أثريا
هائال على حالة املر�ضى وت�ؤثر يف
جودة احلياة بالن�سبة لهم".
و�أ� � �ض� ��اف� ��ت يف ر�� �س ��ال ��ة بالربيد
الإل� � �ك �ت��روين "املر�ضى الذين
ي �ف �ت �ق��رون �إىل ال ��دع ��م املعنوي
ال �ك ��ايف ي��واج �ه��ون ع� ��ادة �صعوبة
�أك�بر يف تقبل ت�شخي�ص الإ�صابة
ب��ال���س��رط��ان ك�م��ا مي�ك��ن لعالجات
ال �� �س��رط��ان وال � ��زي � ��ارات املتكررة
للأطباء �أن تت�سبب يف عبء مايل
ك�ب�ير ..وك��ل ذل��ك ل��ه ت��أث�ير قوي
على �شعور املري�ض ب��أن��ه على ما
يرام".
ومل�ع��رف��ة م��ا ال ��ذي ي�ح��دث الفارق
الأك�ب��ر يف ج ��ودة احل �ي��اة� ،أج ��رى
ال�ب��اح�ث��ون م�سحا ��ش�م��ل 1457
مري�ضا بال�سرطان من كبار ال�سن
ودر��س��وا ع��ددا كبريا من العوامل
البدنية والنف�سية واالجتماعية.
وبلغ متو�سط �أعمار امل�شاركني 74
عاما لكن �أعمارهم ت��راوح��ت بني
 65و 99عاما.

ً
ج�سما
طيار ي�شاهد
ً
غريبا
ف�ضائيا

�أك��د طيار �أمريكي متقاعد �أن��ه قد
�شاهد ج�سما ف�ضائيا غريبا (�أوفو)
خالل �إحدى مهامه ،و�شرح �أن هذا
اجل���س��م ال�غ��ام����ض ك��ان م�ستطيال
و�أب�ي���ض��ا ،و��س��ري��ع ال�ت�ح��رك ب�شكل
جنوين .ويظهر اجل�سم يف الفيديو،
الذي ك�شف عنه اجلي�ش الأمريكي
م�ؤخراً.
كان ال�س�ؤال الذي يوجه غالباً �إىل
ال�ط�ي��ار الأم�يرك��ي داف�ي��د فرافور،
عما �إذا كان قد �شاهد ج�سما ف�ضائياً
غريباً �أوفو خالل عمله كطيار.

تلوث الهواء يزيد انخفا�ض وزن الطفل عند الوالدة

�أفادت درا�سة بريطانية جديدة ب�أن تلوث الهواء ب�سبب حركة ال�سري يزيد
فيما يبدو من خماطر انخفا�ض وزن الطفل عند الوالدة.
وربطت درا�سات �سابقة بني تلوث الهواء ب�سبب املركبات وانخفا�ض الوزن
عند امليالد .وقال الباحثون الذين و�ضعوا الدرا�سة اجلديدة �إن احلركة
املرورية تت�سبب يف �ضو�ضاء وتلوث يف الهواء لكن درا�سات التلوث ال�سمعي
خرجت بنتائج مت�ضاربة.
وقالت ريت�شل �سميث قائدة فريق البحث وهي من كلية ال�صحة العامة
بجامعة �إمربيال كوليدج يف لندن لرويرتز هيلث عرب الربيد الإلكرتوين
"نعلم �أن ال�ضو�ضاء مرتبطة ب�آثار �صحية �سلبية مثل ا�ضطراب النوم
وارتفاع �ضغط الدم و�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية لذا ف�سيكون من
املنطقي �أن ت�ؤثر على �صحة الأم خالل فرتة احلمل وعلى �صحة الأجنة".
و�أراد فريق �سميث درا�سة �آث��ار التعر�ض �أثناء احلمل لل�ضو�ضاء وتلوث
الهواء ب�سبب املركبات على وزن الطفل عند الوالدة.
و�أ�ضافت �سميث "خل�صنا �إىل زي��ادة خماطر انخفا�ض وزن الطفل عند
امليالد �أو �صغر حجم اجلنني بالن�سبة ملرحلة احلمل عندما تكون الأم �أكرث
عر�ضة لتلوث الهواء الناجم عن احلركة املرورية خالل احلمل .ومل نلحظ
ت�أثريا م�ستقال لل�ضو�ضاء ب�سبب املرور على وزن امليالد".
ون�شرت الدرا�سة يف الدورية الطبية الربيطانية .وعكف الباحثون على
درا�سة عناوين منازل �آالف الأمهات وقت الوالدة لتقدير متو�سط تعر�ضهن
للملوثات الناجمة عن حركة املرور مثل ثاين �أك�سيد النيرتوجني و�أكا�سيد
النيرتوجني واجلزيئات الدقيقة التي تعرف با�سم (بي�.إم .)2.5كما قدر
الباحثون متو�سط م�ستويات ال�ضو�ضاء ب�سبب املرور ليال ونهارا.
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عرب � 305أن�شطة متنوعة

� 1842ساعة توعوية نفذها «�أبوظبي للرقابة الغذائية» خالل العام اجلاري
 % 44زيادة يف عدد ال�ساعات التوعوية املنفذة
•• �أبوظبي  -الفجر

برعاية حممد بن حم

 476متدربا ا�ستفادوا من مبادرة
 46التي اطلقها معهد تفكري

•• العني  -الفجر

حتت رعاية ال�شيخ الدكتور حممد م�سلم بن حم العامري نائب الأمني
العام ملنظمة ام�سام بالأمم املتحدة ،اطلق معهد االبتكار املهني " تفكري"
" مبادرة  " 46التي تعترب الأوىل من نوعها بداية ال�شهر احلايل مع
احتفاالت اليوم الوطني الــ  46لدولة الإمارات العربية املتحدة.
حيث �أنه وملواكبة التوجهات اال�سرتاتيجية للدولة يف دعم التعليم وبناء
اقت�صاد مبني على املعرفة ،يتم حتفيز فكرة اال�ستثمار يف تطوير الذات من
خالل هذه املبادرة ،وبذلك مت اختيار  12دورة تدريبية خالل �شهر دي�سمرب
تخول الراغبني من املواطنني �أو املقيمني اال�شرتاك بهذه الدورات.
وقال ال�شيخ حممد بن حم �إن اطالق معهد االبتكار املهني " تفكري" مبادرات
من وقت لأخر الغر�ض منها امل�ساهمة يف تذليل العقبات والتحديات �أمام
ال�شباب الإم��ارات��ي وت�أهيله مبجموعة من اخل�برات واملهارات ال�ضرورية
لالنخراط يف �سوق العمل بكفاءة ،و لتحقيق اقت�صاد م�ستدام لالجيال
القادمة  ،وذلك عرب ت�أهيل الكوادر الوطنية باملهارات واملعرفة والتدريب
الالزم لتلبية احتياجات ال�سوق التي تتطور با�ستمرار.
و�أ�شار بن حم "ان الهدف الوطني الكبري يتطلب العمل وفق ا�سرتاتيجية
عاملية املعايري ،ق��ادرة على حتقيق طموحات القيادة الر�شيدة يف تخريج
ال�شباب امل��واط��ن ،امل��ؤه��ل ،املتمكن من �أدوات ��ه وق��درات��ه الإب��داع�ي��ة ،ليلبي
االح�ت�ي��اج��ات الفعلية م��ن ال�ق��وى العاملة املطلوبة مل���ش��روع��ات احلا�ضر
وامل�ستقبل" .واكد الدكتور حممد فادي قدو مدير عام معهد االبتكار املهني
( تفكري ) ان هذه املبادرة متحورت حول تقدمي دورات تدريبية ملوظفي
امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة و التطوعية والباحثني عن عمل ،بهدف
تقدمي الأف�ضل للكوادر الب�شرية وم�ساعدتهم يف تنمية املهارات و�أ�ساليب
العمل الالزمة لنجاحهم وانخراطهم يف �سوق العمل بفاعلية.
و�أ�شار قدو انه و�صل عدد امل�ستفيدين من هذه املبادرة منذ انطالقها بداية
�شهر دي�سمرب وحتى االن اىل  476متدرب  ،وا�ضاف ان حماور هذه املبادرة
ا�شتملت على العديد من ال ��دورات التي تخدم تنمية امل�ه��ارات والتفكري
الإب��داع��ي واالب�ت�ك��اري ال��ذي حتتاجه ال�ك��وادر الب�شرية .و�أو��ض��ح ق��دو �إن
الغاية الرئي�سية ملعهد االبتكار املهني هي امل�ساهمة يف تقدمي تدريب مهني
مب�ؤهالت مبتكرة وحديثة لتح�سني كفاءة املهنيني وامل�ؤ�س�سات ،ومن ثم
امل�ساهمة يف تنمية وتطوير الرثوة الب�شرية يف الدولة.

ق��دم ج�ه��از �أب��وظ�ب��ي للرقابة ال�غ��ذائ�ي��ة خ�لال العام
اجلاري � 1842ساعة توعوية من خالل � 305أن�شطة
متنوعة تناولت موا�ضيع ال�سالمة الغذائية والرثوة
احليوانية وال��زراع��ة يف �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ،وا�ستهدفت
ع�شرات الآالف من طلبة املدار�س يف الإمارة ومرتادي
منافذ البيع واملهرجانات والفعاليات املتنوعة التي
�أقيمت على م��دار ال�ع��ام� ،إىل جانب موظفي اجلهاز
من خ�لال الفعاليات التوعوية الداخلية ،وذل��ك يف
�إط��ار حر�ص اجلهاز على االرتقاء بالوعي املجتمعي
مبا يتعلق بق�ضايا ال�سالمة الغذائية وجماالت عمل
اجلهاز.
و�أكد املهند�س ثامر را�شد القا�سمي املتحدث الر�سمي
با�سم اجلهاز �أن العام اجل��اري � 2017شهد تنوعاً
ك�ب�يراً يف املوا�ضيع ال�ت��ي تناولتها الأن�شطة املنفذة
لتلبية ه��دف اجل �ه��از يف تغطية ك��اف��ة �أرج� ��اء �إم ��ارة
�أبوظبي ،والتنوع يف املوا�ضيع املطروحة مبا يتنا�سب
وفئات اجلمهور امل�ستهدفة ،وقطاعات الغذاء املتنوعة،
وذلك ل�ضمان حتقيق الو�صول الأمثل للجمهور بكافة
�أطيافه و�شرائحه� ،إمي��ان�اً من اجلهاز ب�أهمية دوره
التوعوي وتكامله مع دوره الرقابي يف حتقيق �سالمة
وال �غ��ذاء واال��س�ت��دام��ة ال��زراع�ي��ة ،مو�ضحاً �أن برامج
ال�ت��وع�ي��ة ال�ت��ي ينفذها اجل �ه��از ت �ت��وزع ب�ين جماالت
التوعية والتثقيف والتي ا�ست�أثرت على � 932ساعة
من بني ال�ساعات التوعوية املنجزة من خالل 150
فعالية متنوعة ،بينما حازت املجاالت املجتمعية على
� 145ساعة مت تنفيذها عرب  43فعالية� ،إىل جانب

احل�م�لات التوعوية غ�ير التفتي�شية البالغ عددها
 26حملة قدم خاللها موظفو اجلهاز � 356ساعة
ت��وع��وي��ة �إ��ض��اف��ة �إىل الأن���ش�ط��ة ال�ت��وع��وي��ة الداخلية
البالغ عددها  86ن�شاطاً �أثمرت ب�إجناز � 409ساعات
توعوية.
و�أ�ضاف القا�سمي �أن الأن�شطة التوعوية التي نفذها
اجل�ه��از خ�لال ال�ع��ام اجل��اري ا�شتملت على التوعية
مب��وا��ض�ي��ع ال���س�لام��ة ال�غ��ذائ�ي��ة وال �ث�روة احليوانية
والزراعة والأبحاث والتطوير ،وذلك يف �إط��ار توجه
اجلهاز لتعزيز دوره كم�ؤ�س�سة رقابية تعنى ب�سالمة
الغذاء يف توعية املجتمع وتنفيذ ر�سالته يف الرتويج
للممار�سات الزراعية والغذائية ال�سليمة عرب برامج
توعوية فعالة ومتكاملة ت�صل ملختلف �شرائح املجتمع،
وت�سهم يف ت�صحيح املمار�سات الغذائية اخلاطئة فيه،
وت��زوي��ده��م باملعرفة ال�لازم��ة للتعامل ال�سليم مع
الغذاء وتداوله يف كافة مراحل ال�سل�سلة الغذائية.
و�أ�شار القا�سمي �إىل �أن جهاز �أبوظبي للرقابة الغذائية
ا�ستطاع خالل العام اجل��اري � 2017إجن��از 1842
�ساعة توعوية حمققاً بذلك زيادة بلغت � 564ساعة
توعوية عن ال�ساعات املقررة وذل��ك نتيجة الطلبات
امل �ت��زاي��دة ع�ل��ى �أن���ش�ط��ة اجل �ه��از ال�ت��وع��وي��ة م��ن قبل
دائ��رة التعليم واملعرفة وجمال�س الأح�ي��اء ال�سكنية
وال�شركاء ،الفتاً �إىل �أن ذلك يعد �إجن��ازاً كبرياً على
م�ستوى اخل��دم��ات احلكومية ال�ت��ي ت�ه��دف لتوعية
املجتمع وخ��دم�ت��ه ،م ��ؤك��داً �أن ه��ذا الإجن� ��از ي�ضاف
�إىل الإجن ��ازات الكبرية التي حققها اجل�ه��از كمعز ٍز
لتطلعاته يف حتقيق التميز والريادة بكافة عملياته،
وتلبية ل��رغ�ب��ة م��ؤ��س���س��ات املجتمع امل�ح�ل��ي وخا�صة

التعليمية منها يف ا�ستقطاب ب��رام��ج التوعية التي
يقدمها اجلهاز ،وثمرة اجلهود الكبرية التي يبذلها
يف �سبيل االرت�ق��اء مب�ستوى وع��ي املجتمع مبجاالت
الغذاء وال��زراع��ة وال�ثروة احليوانية ،وحتقيق �أعلى
معايري ال�سالمة الغذائية يف �إمارة �أبوظبي.
وا�شتملت فعاليات اجلهاز على  305فعاليات كان
�أبرزها حملة �شهر رم�ضان املبارك والتي مت الرتكيز
خاللها على التوعية العامة يف ال�سالمة الغذائية من
حيث املمار�سات ال�صحيحة واملمار�سات اخلاطئة يف
التعامل مع الأغذية مثل �شراء املواد الغذائية ونقلها
وتخزينها ،وحملة احلج التي نفذها اجلهاز بالتعاون
م��ع الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل���ش��ؤون الإ��س�لام�ي��ة والأوق ��اف
ل�ت��وع�ي��ة احل �ج��اج يف ح�م�ل��ة ال��دول��ة ال��ر��س�م�ي��ة حول
�سالمتهم الغذائية خالل �أدائهم املنا�سك.
كما �شهد العام  2017العديد من امل�شاركات املتميزة
للجهاز يف املهرجانات والفعالية الوطنية� ،أبرزها
م���ش��ارك�ت��ه يف م�ه��رج��ان ال�ع�ل��وم وال �ت��ي ن�ف��ذ خاللها
ور� �ش��ة املحلل ال�صغري لنحو  3000ط�ف��لٍ عا�شوا
خاللها جتربة التحليل املخربي والتعلم على �أدوات
وت�ق�ن�ي��ات امل�خ�ت�بر وط ��رق ا�ستخدامها يف التحاليل
بالإ�ضافة �إىل �إجراءات الأمن وال�سالمة التي حتافظ
على �سالمة امل�ح�ل��ل ،يف �إط ��ار �سعي اجل�ه��از لتوعية
ه��ذه ال�شريحة املهمة م��ن املجتمع ب�أهمية العلوم
البيطرية وتثقيفهم ح��ول الأم��را���ض امل�شرتكة بني
الإن�سان واحليوان وطرق مكافحتها والوقاية منها،
بالإ�ضافة مل�شاركته يف مهرجان ال�شيخ زايد الرتاثي
خالل التن�سيق واحل�ضور والإ�شراف على الفعاليات
التوعوية يف ال��واح��ة الزراعية التي ينظمها اجلهاز

وا�ستقبال ال��زي��ارات املدر�سية واجل ��والت التوعوية
يف امل�ه��رج��ان وت��وزي��ع املطبوعات للجمهور وتنظيم
امل�سابقات التفاعلية مع الهدايا العينية.
وت�ضمنت الفعاليات كذلك زي��ارات ميدانية نظمها
اجلهاز لطلبة امل��دار���س �إىل بع�ض املن�ش�آت الغذائية
يف الإمارة ،اطلع فيها امل�شاركون على مراحل ت�صنيع
ال�غ��ذاء ،وم��ا يرافقها من عمليات تعقيم وحت�ضري،
وطرق التعرف على �صالحية املواد الغذائية ،وتوزيع
الن�شرات الإر��ش��ادي��ة والتوعوية على جمموعة من
امل��دار���س� ،إىل جانب الأن�شطة التوعوية التي نفذها
اجل �ه��از خ�ل�ال ال��زي��ارات امل�ي��دان�ي��ة للطلبة ملحطات
الأبحاث الزراعية التابعة له.
ونفذ اجلهاز كذلك جملة من احلمالت التوعوية،
ا�شتملت على حملة رواد الرب ،وحملة ب�ش�أن املخلفات
الزراعية والطرق الآمنة للتخل�ص منها ،وحملة على
�أ�سواق الأ�سماك يف �إمارة �أبوظبي ب�ش�أن تنظيم �صيد
وت�سويق �أ�سماك ال�شعرى وال�صايف يف مو�سم التكاثر،
بالإ�ضافة �إىل حملة التخزين الآمن للمواد الغذائية
والتي القت رواج�اً وا�سعاً من قبل اجلمهور ،وحملة
ال��وق��اي��ة م��ن الأم ��را� ��ض امل���ش�ترك��ة ال �ت��ي ا�ستهدفت
كافة فئات املجتمع والعاملني يف املن�ش�آت الزراعية
واحليوانية وامل�سالخ.
وتعد ه��ذه الفعاليات �ضمن خطط اجلهاز الدائمة
والرامية لن�شر التوعية الغذائية بني �أفراد وم�ؤ�س�سات
املجتمع املحلي وتعزيز منظومة ال�سالمة الغذائية يف
ال��دول��ة واحل�ف��اظ على �سالمة امل�ستهلك م��ن خالل
�سل�سلة من الأن�شطة التوعوية التي ينفذها اجلهاز،
ممثال بقطاعاته املختلفة ب�شكل م�ستمر.

يف اجتماعها غري العادي

�إن�شاء جمل�س ال�شيخ زايد للفنون والرتاث �أحدث مبادرات جمعية العني للفنون ال�شعبية والرتاث
•• العني-الفجر:

�إن �� �ش��اء جم�ل����س ال �� �ش �ي��خ زاي� ��د للفنون
والرتاث كان �أحد املبادرات التي طرحت
يف االجتماع الثاين للجمعية العمومية
ال �غ�ير ع��ادي��ة جل�م�ع�ي��ة ال �ع�ين للفنون
ال�شعبية والرتاث الذي عقد �أم�س الأول
مبقر اجلمعية مبدينة العني بح�ضور
�أح �م��د ال�شيباين م �ن��دوب وزارة تنمية
املجتمع ورئي�س اجلمعية احل��اي خري
ال�ك��وي�ت��ي ك�م��ا ط ��رح االج �ت �م��اع مبادرة
�أخ� ��رى ب ��إن �� �ش��اء ف ��رع ج��دي��د للجمعية
ب��رئ��ا��س��ة � �س��امل � �ص��واي��ح ال�ك�ت�ب��ي وذلك
بهدف املحافظة على امل ��وروث ال�شعبي
وتعريفه للأجيال.
وق��د �أك ��د رئ�ي����س اجلمعية احل ��اي خري
الكويتي والذي توارث هذه الفنون عن
والده و�أجداده �أن املحافظة على الرتاث
ه��دف ت�سعى �إىل حتقيقه اجلمعية من
�أجل �أجيال امل�ستقبل �إ�ضافة �إىل معاي�شة
الرتاث ب�شكل يومي.

ختام فعاليات الن�سخة االفتتاحية من مهرجان الأدب واملو�سيقى يف حديقة �أم الإمارات
•• �أبوظبي  -الفجر

الدكتور عبداهلل الدرمكي يبادر مع فريق من
�شباب وفتيات من الإمارات برفع �شعار زايد
مع بداية عام زايد على قمة جبل كلمنجارو
بعزمية الرجال وبهمة عيال زايد متكن املواطن الدكتور عبداهلل الدرمكي
�صاحب �أول مبادرة حتمل �شعار زايد وفريقه من �شباب وفتيات والذي �ضم
ح�سن الزعابي و�أح�ل�ام احل�م��ادي وعائ�شة اجلنيبي برفع �شعار زاي��د مع
بداية عام زايد على قمة جبل كلمنجارو.
وقال الدكتور عبداهلل الدرمكي :بكل فخر واعتزاز ي�شرفني �أن �أب��ادر مع
عدد من فريق املبادرة برفع علم الدولة و�شعار عام زايد على قمة جبل
كلمنجارو يف تنزانيا منذ �أيام ا�ستب�شارا بقدوم عام زايد.
و�أعلن الدرمكي �أنه وبعد �أن �صعد على قمة جبل كلمنجارو �سيطلق مبادرته
تزامنا مع عام زايد بتقدمي ٧دورات تدريبية تطوعا مع عام زايد.

�شهدت حديقة �أم الإم ��ارات �آخ��ر فعاليات الن�سخة
االف �ت �ت��اح �ي��ة م ��ن "مهرجان الأدب واملو�سيقى"
ال��ذي نظمته دائ ��رة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي
بالتزامن مع احتفاالت اليوم العاملي للغة العربية من
 18ولغاية  23دي�سمرب يف مواقع خمتلفة يف �إمارة
�أبوظبي.
و�شهدت الأم�سية الأخرية عر�ضاً مل�سرح عرائ�س الظل

بعنوان "الهدية" قدمتها امل�ؤ�س�سة العربية مل�سرح
الدمى والعرائ�س ،تناولت ق�صة الفيل ال��ذي قدمه
اخلليفة العبا�سي ه ��ارون الر�شيد ه��دي��ة �إىل ملك
الفرجنة �شارملان .حيث �سيتابع اجلمهور رحلة الفيل
م��ع �سائ�سه ع�بر عي�ش مغامراتهما امل�ث�يرة يف مدن
وموانئ و�سواحل خمتلفة .وكانت رحلة الهدية قد
انطلقت من بغداد حاملة معها �شعار ال�صداقة بني
البلدين.
و�أق �ي �م��ت ف �ع��ال �ي��ات "مهرجان الأدب واملو�سيقى"

على م��دار �أ�سبوع كامل بداية من يوم  18دي�سمرب
ال ��ذي ي���ص��ادف ال �ي��وم ال�ع��امل��ي للغة العربية بح�سب
الإعالن ال�صادر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة
عام  ،1973والقا�ضي باعتماد اللغة العربية �ضمن
اللغات الر�سمية للمنظمة الدولية.
وه��دف املهرجان �إىل حتفيز الإب��داع والأ�صالة لدى
�أفراد املجتمع ،ويف ذات الوقت �إطالع قاطني العا�صمة
وال��زوار على العالقة الوثيقة بني املو�سيقى والأدب،
وكيف لهما �أن يكونا م�صدر ت��أث�ير و�إل�ه��ام على كل

منهما ،عرب تقدمي عرو�ض فنية خمتارة بعناية.
كما ا�ستمتع زوار املهرجان مبتابعة عرو�ض الأ�ضواء
التي �أنارت جدران منارة ال�سعديات ب�أبيات خمتارة من
ال�شعر العربي �أظهرت جمال وروعة الأدب العربي.
وقدم املهرجان خالل الأ�سبوع املا�ضي من�صة وملتقى
للفنانني وال�ك�ت��اب واملو�سيقيني واجل�م�ه��ور العا�شق
ل�ل ��أدب وامل��و� �س �ي �ق��ى ،م��ن خ�ل�ال ب��راجم��ه الثقافية
والرتفيهية التي ت�ضمنت �ألوان الفنون� ،شملت الغناء
واملو�سيقى وال�شعر وم�سرح العرائ�س.
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تتح�سن ال�شروط ال�صحية وظ��روف احلياة
على م ّر ال�سنني،
ّ
عموم ًا وت��زداد خطط تنظيف اجل�سم من ال�سموم .لكن هذه
اخلطط ال تكون فاعلة جد ًا �إذا ا�ستعدنا يف املرحلة الالحقة
عاداتنا الغذائية ال�سيئة� .إليك خطة ب�سيطة ت�ضمن ت�صحيح
الو�ضع العام ب�شكل م�ستدام متهيد ًا لتح�سني نوعية احلياة ب�أف�ضل
طريقة ممكنة.

23

ازالة ال�سموم من اجل�سم ال�ستعادة قدراته الطبيعية تدريج ًا

خطة ب�سيطة لتح�سني نوعية احلياة ب�أف�ضل الطرق
الأمرا�ض ال تظهر بال �سبب
كل �شخ�ص م�س�ؤول عن �صحته .لكن ال ي�سهل �أن نتح ّمل
م�س�ؤولياتنا يف ه��ذا الع�صر املت�سارع ب��ل ّ
نف�ضل �أن نقع
ّ
�ضحية امليكروبات وال�ف�يرو��س��ات ب�شرط �أن نتمكن من
عي�ش احلياة التي نريدها ،ثم ندفع ثمن الأدوي��ة التي
تهدف �إىل معاجلتنا مع �أنها توقف الأعرا�ض بكل ب�ساطة،
وال عالقة لوقف الأعرا�ض بال�شفاء احلقيقي.
حتمل م�س�ؤولية
ّ
ج�سمك
ي� � � �ت � � ��وق � � ��ف

و�ضعنا ال�صحي على قرارات نتخذها كل يوم .ظهر مفهوم
تنظيف �أ��س�ل��وب احل �ي��اة ال �ث��وري والب�سيط يف الواليات
املتحدة يف بداية القرن التا�سع ع�شر ،واعترب �أن قوانني
الطبيعة تتح ّكم بكل �شيء .ل��ذا يجب �أن نعرف قوانني
احلياة وتلك التي ت�سيطر على اجلن�س الب�شري.
ال يح�صل �أم ��ر ع���ش��وائ�ي�اً يف ح �ي��اة اخل�لاي��ا الداخلية.
وح��ده اجل�سم ي�ستطيع جت��اوز اال�ضطرابات والأمرا�ض
ع�بر ق��درت��ه ال��ذات�ي��ة على ال�شفاء
والتخ ّل�ص من �سبب اختالل
ال � � � � �ت� � � � ��وازن .ل � ��ذا
يعني حت ّمل

م�س�ؤولية ال�صحة واجل�سم �إدراك العمليات احلا�صلة
يف داخ�ل��ه وع��دم �إي��ذائ�ه��ا �أو اال�ستخفاف ب��ذك��اء اجل�سم
الطبيعي .امل�س�ألة بهذه الب�ساطة!
عالجات منتظمة
ال�ستعادة �صحة جيدة ،يجب �أن نبد�أ بعالجات منتظمة
لإزال ��ة ال�سموم لأن �ه��ا خ�ط��وة ��ض��روري��ة لتخفيف �أعباء
اجل�سم وال�سماح له با�ستعادة قدراته الطبيعية تدريجاً.
يف املرحلة الثانية ،تبد�أ عملية �إ�صالح م�ستدامة حلماية
ال�صحة وجتنّب �أخذ الأدوية .لكن تفر�ض علينا ثقافة
اال�ستهالك املعا�صرة �أن ن�أكل ع�شوائياً ،وال ن�صغي
�إىل حاجات اجل�سم الأ�سا�سية ،لذا جنل�س لفرتات
ط��وي�ل��ة وال ن �ح��رك ج���س�م�ن��ا ،وال نتن�شق الهواء
املنع�ش ،وال ن�شعر ب��دفء ال�شم�س على ب�شرتنا،
وننقطع عن ذبذبات الطبيعة املفيدة...
�أف�ضل الزيوت الأ�سا�سية
تكرث الزيوت الأ�سا�سية
ال� � � �ت � � ��ي مي� � �ك � ��ن �أن
ت � �� � �س� ��اع� ��دن� ��ا على
ت�ط�ه�ير اجل�سم.
ت � �ت � �م � �ت� ��ع ه � ��ذه
ال��زي��وت بقدرة
طبيعية على
تغيري البيئة

البيوكيماوية
يف اجل�سم

وت �ب��ث ذب��ذب��ات خم�ت�ل�ف��ة � �س��رع��ان م��ا ت���ص��ل �إىل مناطق
اجل�سم ك��اف��ة .بهذه الطريقة ال تعالج ال��زي��وت امل�شكلة
ال�صحية العابرة فح�سب ،بل تت�صاعد الذبذبات يف الع�ضو
امل�ستهدف ويف اجل�سم كله .هكذا ال تعود ظروف اجل�سم
مالئمة للمر�ض بغ�ض النظر عن طبيعته.
لكن يجب ا�ستعمال الزيوت الأ�سا�سية بحذر.
ج ّرب قطرة بعد تذويبها يف زيت نباتي وال تعطها للأوالد
والن�ساء احلوامل .تتعدّد الزيوت املفيدة ،من بينها القرفة
و�شجر ال�شاي والليمون والربتقال املر والكينا ،ويجب �أن
تختار الأن�سب لك .لكن تبقى زيوت �إكليل اجلبل والزعرت
الأكرث �شيوعاً خالل ال�شتاء نظراً �إىل قدرتها على مكافحة
اال�ضطرابات ال�شتوية.
�ست�ستفيد م��ن حت�ضري نقيع نباتي ب�سيط ،لكن يجب
�أن تتوقف �أو ًال عن ا�ستهالك امل�شروبات الغازية الغنية
بال�سكر وامل��واد املل ّونة بعدما تعتاد على م��ذاق النباتات.
ب �ع��د ذل � ��ك ،ت�ت�م�ك��ن م ��ن م �ع��اجل��ة خم �ت �ل��ف امل�شاكل
ال�صحية منذ البداية وتتجنب بذلك
امل�ضاعفات.
�إذا �شعرت بالتعب يف ال�صباح
م �ث� ً
لا�� ،س�ي�ف�ي��دك ن�ق�ي��ع �إكليل
اجل �ب��ل لأن � ��ه ي �ج��دد الن�شاط
ويقوي اجلهاز الع�صبي ويرخي
الع�ضالت بعد ليلة م�ضطربة.
�أم ��ا �إذا ��ش�ع��رت ب�ضعف ب�ع��د نزلة

مترين يزيد حرق الدهون يف ج�سمك
بف�ضل هذه احل�صة الريا�ضية ،ميكن �أن يبلغ حرق الدهون يف ج�سمك �أعلى امل�ستويات و�سرعان ما تتوق
ع�ضالتك �إىل تكثيف التمارين.
الدقيقة للراحة .تابعي اجل��والت الثالث
تفا�صيل احل�صة التدريبية
ال�لاح �ق��ة ،ث��م ك ��رري ه��ذه ال� ��دورة امل�ؤلفة
 م�ستوى التمرين� :صعب.من �أرب��ع ج��والت �سبع م��رات حمت�سب ًة عدد
الوقت الإجمايل 31 :دقيقة. امل �ع��دات ال�ل�ازم��ة�� :س��اع��ة (�أو �أي جهاز حركات القرف�صاء التي تقومني بها.لقيا�س الوقت)� ،صندوق بليومرتي (ميكن ك � ّرري ه��ذه احل�صة ث�لاث م��رات �أ�سبوعياً،
�إيجاده يف معظم النوادي الريا�ضية ب�أوزان وحاويل �أن ت�ضيفي حركة قرف�صاء �إىل كل
خم �ت �ل �ف��ة)� .إذا ك �ن��ت م �ب �ت��دئ��ة ،ا�ستعملي منها.
�صندوقاً بحجم � 50سنتم (�أو �أق�صر عند  -عدد ال�سعرات املحروقة( 250 :ا�ستناداً
احل��اج��ة) .و�إذا ك��ان م�ستواك �أك�ثر تقدماً� ،إىل امر�أة وزنها  63.5كلغ).
اخ�ت��اري �صندوقاً بحجم ي�ت�راوح ب�ين 60
و�� 80س�ن�ت��م� � .س��واء ك �ن��ت يف امل �ن��زل �أو يف مرحلة التحمية
خ �ل�ال ث �ل�اث دق ��ائ ��ق ،ق��وم��ي ب ��أك�ب�ر عدد
اخلارج ،ميكنك ا�ستبدال مقعد متني به.
 م�سار التمرين� :أن�ه��ي مرحلة التحمية ممكن من اجلوالت امل�ؤلفة من  10حركاتثم ابدئي باجلولة الأوىل وحت ّركي ب�أ�سرع ق��رف���ص��اء ع��ادي��ة ،و 10ح��رك��ات قرف�صاء
وت�يرة ممكنة لإمت��ام احل��رك��ات خ�لال �أقل متزامنة مع القفز ،و 10حركات رفع ب�ساق
من دقيقة .ا�ستعملي الوقت املتبقي من تلك واحدة على ال�صندوق ،و 10حركات نهو�ض

من و�ضعية اجللو�س.
حركة دفع نحو الأعلى
اب��دئ��ي بو�ضعية ال �ل��وح اخل���ش�ب��ي :ابتعدي
ع��ن ال�صندوق و�ضعي يديك على الأر�ض
وقدميك يف �أعلى ال�صندوق .خ ّف�ضي �صدرك
نحو الأر���ض وات��رك��ي مرفقيك م�شدودين
ع �ل��ى ج��ان �ب �ي��ك ث ��م ان��دف �ع��ي ن �ح��و الأعلى
ك��ي تتخذي و�ضعية ال�ل��وح اخل�شبي� .إنها
خ�ط��وات املجموعة ال��واح��دة .قومي بع�شر
جمموعات مماثلة من دون �أخذ �أي حلظات
للراحة .ثم ابتعدي عن ال�صندوق و�أم�سكي
ووجهي
ب�ط��رف��ه ب��ذراع �ي��ك امل�ستقيمتني ّ
�أط��راف �أ�صابعك نحو الأر� ��ض .ام�شي �إىل
الأمام �إىل �أن ت�صبح ال�ساقان م�ستقيمتني.
�أبقي م�ؤخرتك قريبة من ال�صندوق فيما
تثنني املرفقني مبا�شر ًة وراءك �إىل �أن ت�ش ّكل
ذراع � ��اك زاوي� ��ة م���س�ت�ق�ي�م��ة .ان��دف �ع��ي نحو
ال�صندوق كي تعودي �إىل و�ضعية البداية.
ك��رري ه��ذه املجموعة من احلركات ع�شرم��رات ،وارت��اح��ي خ�لال ال��وق��ت املتبقي من
الدقيقة.
رفع ال�ساق
ق �ف��ي م �ق��اب��ل ال �� �ص �ن��دوق و� �ض �ع��ي قدمك
ال �ي �� �س��رى ف��وق��ه واث� �ن ��ي رك �ب �ت��ك واتركي
ذراعيك على جنبك .ادفعي القدم اليمنى
ك��ي تقفي ب�ك��ل ق��وة ع�ل��ى ق��دم��ك الي�سرى
فوق ال�صندوق وق ّربي ركبتك اليمنى نحو
�صدرك .خ ّف�ضي �ساقك اليمنى وعودي �إىل
و�ضعية البداية .ك��رري هذه املجموعة من
اخل �ط��وات �أرب ��ع م ��رات .ث��م ب �دّيل ال�ساقني

وجدّدي التمرين.
كرري هذه اجلولة كلها مرتني ،وارتاحيخالل الوقت املتبقي من الدقيقة.
النهو�ض من و�ضعية اجللو�س
اج �ل �� �س��ي ف� ��وق ال� ��� �ص� �ن ��دوق ،ب ��ال �ق ��رب من
الطرف� .أرجعي جذع ج�سمك نحو اخللف
وارفعي ذراعيك فوق ر�أ�سك ومددي �ساقيك
بالكامل مبوازاة الأر�ض.
اجل�سي وارف�ع��ي �ساقيك وذراع�ي��ك �إىل �أن
ي�ش ّكل ج�سمك حرف  .Vعودي �إىل و�ضعية
البداية ببطء.
 ك��رري ه��ذه املجموعة م��ن احل��رك��ات 25مرة ،وارتاحي خالل الوقت املتبقي من
الدقيقة.
قرف�صاء مع القفز
قفي و�ش ّكلي زاوي ��ة م�ستقيمة
مع ال�صندوق وافتحي قدميك
بعر�ض الوركني .ارب�ضي و�ضعي
يديك على الأر� ��ض ،ث��م اقفزي
ن �ح��و اخل �ل��ف وات� �خ ��ذي و�ضعية
ال�ل��وح اخل�شبي وخ ّف�ضي �صدرك
وف �خ��ذي��ك ن �ح��و الأر� � � ��ض .ادفعي
ج���س�م��ك ن �ح��و الأع� �ل ��ى ث ��م ادفعي
قدميك نحو يديك� .أثناء الوقوف،
واج� �ه ��ي ال �� �ص �ن��دوق واق� �ف ��زي عليه
و�أرج �ح��ي ذراع �ي��ك ن�ح��و الأم ��ام
واه�ب�ط��ي بقدميك على
ال� ��� �ص� �ن ��دوق .قفي
ث � ��م ان � � � ��زيل على
اجل� �ه ��ة الأخ� � ��رى

من ال�صندوق وا�ستديري
بطريقة جتعل ج�سمك
ي�ش ّكل زاوية م�ستقيمة
مع ال�صندوق .قومي
ب � �ح ��رك ��ة ق ��رف �� �ص ��اء
�أخ � � � � ��رى ث � ��م ك � ��رري
القفز ع��ن ال�صندوق
وان� � � ��زيل م� ��ن اجلهة
الأخ � � � � � ��رى -.تابــعي
تبديل الدمني لدقيقة
واح �ت �� �س �ب��ي ك ��ل حركة
قرف�صــاء ت�ضـــيفينها.

برد ،ف�سيجدد نقيع الزجنبيل مع بر�ش الليمون والع�سل
ال � ��دورة ال��دم��وي��ة وي�ع�ي��د ال� ��دفء �إىل اجل���س��م ّ
وين�شط
الدفاعات املناعية.
� �س �ي�ت�راج��ع ح �ي �ن �ه��ا اح �ت �م��ال �أن ت�ت�ر� �س��خ امليكروبات
والفريو�سات �أو تتكاثر داخل اجل�سم.
تتعدد النباتات ال�صديقة جل�سمك خالل ف�صل ال�شتاء،
م��ن بينها ال��زي��زف��ون و�إك�ل�ي��ل اجلبل وال��زع�تر واملرميية
وال �ق��رن �ف��ل وال �ك �ي �ن��ا وال �ن �ع �ن��اع وال ��ري� �ح ��ان والكزبرة
واخلزامى.
خطوات راق�صة �صباح ًا
�إنها اخلطوة التي �ستقلب حياتك ر�أ�ساً على عقب! بدل
�أن تقرر ممار�سة الريا�ضة يف عطلة نهاية الأ��س�ب��وع �أو
الت�سجل يف ن��اد ري��ا��ض��ي �أو ��ش��راء مالب�س خا�صة بهذه
ّ
احل�ص�ص ،ميكنك �أن تقوم ببع�ض اخل�ط��وات الراق�صة
حني ت�ستيقظ �صباحاً.
�إنه ن�شاط ب�سيط و�سريع .اخرت مو�سيقى حيوية كمن ّبه
على هاتفك املحمول ومتطط قلي ً
ال قبل النهو�ض من
ال�سرير ثم قم بب�ضع خطوات راق�صة.
غ�ّي�رّ املو�سيقى ك��ل �أ��س�ب��وع ك��ي ال ت�ضجر منها ويرت�سخ
الروتني يف هذه الفرتة ال�صباحية� .إذا كنت حتب متارين
الأي��روب �ي��ك �أو ح�ص�ص الر�شاقة اجل�سدية ،ميكنك �أن
ُت�شغّل فيديو يقت�صر على ب�ضع دقائق كي تتدرب مع �أفراد
عائلتك �إذا �أمكن لتجديد الن�شاط واال�ستعداد لليوم.
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العدد  12207بتاريخ 2017/12/25

اعالن حل وت�صفية /احلجي لل�سفر وال�سياحة /ذ م م

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/ايه ا�س بي ملراجعة احل�سابات

نعلن للجميع ب��ان ال���ش��رك��ة امل��ذك��ورة اع�ل�اه ه��ي /احل�ج��ي لل�سفر
وال�سياحة /ذ م م �شركة ذات م�س�ؤولية حم��دودة ت�أ�س�ست يف امارة
ع�ج�م��ان مب��وج��ب ق��ان��ون ال���ش��رك��ات االحت � ��ادي رق ��م  8ل�سنة 1984
وتعديالته مرخ�صة يف بلدية عجمان و�سجلته بالبلدية حتت رقم
 69850وقرر ال�شركاء حلها وت�صفيتها وتعيني ال�سادة /جمال لتدقيق
احل�سابات م�صفي قانوين لل�شركة  -فعلي كل من له حق او اعرتا�ض
التقدم به للم�صفي القانوين املذكور اعاله خالل مدة  45يوماً من
تاريخ ن�شر االعالن وعلي العنوان التايل  -امارة عجمان  -هاتف :
� 06/7447771ص.ب  - 1131 :عجمان

 2017/5/4واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/5/4وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

حماكم دبي

العنوان  :مكتب رق��م  303ملك عبداهلل �سعيد خلف الغيث  -الكرامة  -هاتف
 - 04-3353970ف��اك����س - 04-3353907 :مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ ��رة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أع�لاه لت�صفية بلو
ا�سرتمي للتجارة العامة � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12207بتاريخ 2017/12/25

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :بلو ا�سرتمي للتجارة العامة � -ش ذ م م
العنوان  :م�ستودع رق��م  2م�ؤ�س�سة دب��ي العقارية  -بردبي  -القوز ال�صناعية 1
ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة .رقم الرخ�صة  593639 :رقم القيد
بال�سجل ال�ت�ج��اري  1008013 :مب��وج��ب ه��ذا تعلن دائ ��رة التنمية االقت�صادية
بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة
�أعاله ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2017/12/12واملوثق لدى كاتب
العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/12/12وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة
التقدم �إىل امل�صفي املعني ايه ا�س بي ملراجعة احل�سابات العنوان  :مكتب
رق��م  303ملك ع�ب��داهلل �سعيد خلف الغيث  -ال�ك��رام��ة  -ه��ات��ف 04-3353970
فاك�س 04-3353907 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
�إعالن بالن�شر
رقم 2017/8791

املنذر  :خليفة عبداهلل احمد لوتاه
وميثله بالتوقيع ال�سيد /ن�ش�أت امني الد�سوقي احمد ابو النجا  ،هاتف  - 0507321771 :مبوجب
وكالة م�صدقة ا�صوال بتاريخ  2014/1/13حتت رقم حمرر 2014/1/6997
املنذر اليه  /تقنية للهند�سة امل�ساحية العنوان  /جمهول الهوية
املو�ضوع -:
ينذر املنذر املنذر اليه بتجديد العقد وت�سديد امل�ستحقات املالية للتجديد وذلك يف مدة اق�صاها 30
يوم من تاريخ ا�ستالمه هذا االن��ذار واال اخ�لاء العقار لعدم رغبته يف التجديد وت�سليمه للمنذر
خالية من ال�شواغل وباحلالة التي ت�سلمها عليه مع ا�صالح ما قد يكون حلق بها من �ضرر وتلف
وت�سليم املفاتيح و�سداد م�صاريف ا�ستهالك الكهرباء واملياه حتى تاريخ االخالءالفعلي واي ا�ضرار
اخرى ترتبت على عدم التزام املنذر اليه واال �سي�ضطر املنذر اىل اتخاذ االجراءات الق�ضائية الالزمة
للمطالبة مبا ذكر  ،مع التعوي�ض اجلابر للعطل وال�ضرر وحتمل املنذر اليه كافة ر�سوم وم�صاريف
التقا�ضي واتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/2027جتاري جزئي

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2016/832جتاري كلي

اىل املحكوم عليه -1/االم��اين لت�أجري ال�سيارات � -ش ذ م م  -2دمونتى �ستافورد اوليور ب�صفته
مدير و�شريك و�ضامن ملديونية االم��اين لت�أجري ال�سيارات � -ش ذ م م جمهويل حمل االقامة
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/10/9يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اعاله
ل�صالح /م�صرف ابوظبي اال�سالمي بالزام املدعي عليهما (الأماين لت�أجري ال�سيارات � -ش ذ م م
 ،دمونتى �ستافورد ب�صفته مدير و�شريك و�ضامن ملديونية الأماين لت�أجري ال�سيارات � -ش ذ م م)
بالت�ضامن فيما بينهما بان ي�ؤديا للمدعي (م�صرف ابوظبي اال�سالمي) مبلغ وقدره 998.406.58
ت�سعمائة وثمانية وت�سعون الف واربعمائة و�ستة درهم وثمانية وخم�سون فل�سا والزمتهما بالر�سوم
وامل�صاريف وخم�سمائة دره��م مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما ع��دا من طلبات .حكما مبثابة
احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر
با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اىل املحكوم عليه� -1 /سداد كريايتيف  -م د م �س  -حاليا � -سداد كريايتيف جي �إل تي � -سابقا
 -2قا�سم كي�شاو ارز عاديل  -ب�صفته كفيل �ضامن ملديونية �سداد كريايتيف م د م �س  -حاليا � -سداد
كريايتيف جي �إل تي � -سابقا  -جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة
بتاريخ  2016/11/10يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /بنك ملي ايران بالزام املدعي عليهما االوىل
والثاين بالت�ضامن فيما بينهما بان ي�ؤديا للبنك املدعي مبلغ اربعة ماليني و�سبعمائة وثمانية
وثالثون الفا ومائة وخم�سة وخم�سون درهما والفوائد القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ قيد
النزاع احلا�صل يف  2016/3/1وحتى ال�سداد التام والزامكما امل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب
املحاماة ورف�ضت الدعوى الن�سبة للمدعي عليه الثالث .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1173جتاري كلي
اىل املحكوم ع�ل�ي��ه� -1/سكوب لتجارة الو�سائل االع�لان�ي��ة  -ذ م م  -3بينوج فايلومربان
كري�شنان � -3سيدهارت ماهي�ش دافى ب�صفته كفيل و�ضامن ملديونية �سكوب لتجارة الو�سائل
االعالنية  -ذ م م جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ
 2017/10/19يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /بنك دبي التجاري � -ش م ع بالزام املدعي
عليهم بالت�ضامن فيما بينهم بان ي�ؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره � 778.696.52 /سبعمائة
وثمانية و�سبعني الف و�ستمائة و�ستة وت�سعني درهم واثنني وخم�سني فل�سا ف�ضال عن فائدة
ب�سيطة بواقع � %9سنويا تبد�أ من تاريخ  2017/5/22وحتى متام ال�سداد والزامكم امل�صروفات
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2016/1419جتاري كلي

رئي�س الق�سم

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8832
املنذر  /رائد عبداهلل بو حمدان  ،لبناين اجلن�سية
املنذر اليه  /اجنيال انايكبريي�شي اوليكا  ،نيجريية اجلن�سية
يخطر املنذر املنذر اليها ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره ( 11386درهم) �أحد ع�شر الفا وثالثمائة
و�ستة وثمانون درهما  ،عبارة عن �إيجار �شهرين مبلغ وقدره ( 7800درهم)  ،تعوي�ضا عن ف�سخ
عقد االيجار قبل انتهاء مدته باال�ضافة اىل �سداد مبلغ وقدره ( 2586درهم) عبارة عن فاتورة
التكييف املركزي  ،ومبلغ وقدره ( 1000درهم) غرامة قيمة ال�شيك املرجتع وذلك يف خالل فرتة
اق�صاها  30يوم من تاريخ الن�شر  ،ويحتفظ املنذر بحقه كامال مبطالبة املنذر اليه بالتعوي�ض
والعطل وال�ضرر عن �أي ت�أخري يف �إخالء العقار  ،و�إال �سوف ي�ضطر املنذر التخاذ كافة االجراءات
القانونية �ضده مبا فيها اقامة الدعوى الق�ضائية وا�ست�صدار امر الأداء  ،مع حتميل املنذر اليه
بكافة ر�سوم وم�صاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

حماكم دبي

مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر
�صادرة عن حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
يف الدعوى رقم ( )2017/2180جتاري جزئي

اىل املدعى عليه  /خالد عبداهلل علي عنرب ال علي
حيث ان املدعي  /بنك ام القيوين � -ش م ع
قد اقام لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله ويعلنك فيها :
العالن املدعي عليه بورود التقرير  -لذلك يقت�ضى ح�ضورك امام هذه املحكمة
(الدائرة اجلزئية املدنية التجارية الثانية) القاعة رقم  151يف متام ال�ساعة الثامنة
ون�صف من �صباح يوم االحد  2018/1/21وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما
لديكما من بيانات ويف حال تخلفكما عن احل�ضور او عدم ار�سال وكيل عنكما يف
الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى يف غيابكما

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

دعوة حل�ضور
اجتماع اخلربة احل�سابية
العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
يف الدعوى رقم  2017/2968جتاري جزئي

املدعي � /شركة املركزية لل�سيارات واملعدات  -ذ م م  -فرع دبي
املدعي عيه  /بلو انرجي لنقل املواد البرتولتية � -ش ذ م م
"يعلن اخلبري الدكتور /عقيل حممد هادي ح�سن الهادي  ،واملعني من قبل حمكمة
دبي االبتدائية خبريا ح�سابيا يف الدعوى رقم  2017/2968جتاري جزئي  ،واملقامة
من املدعي� /شركة املركزية لل�سيارات واملعدات  -وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليها  /بلو
انرجي لنقل املواد البرتولية � -ش ذ م م  -مدعوة حل�ضور اجتماع اخلربة �شخ�صيا مبثل
عن ال�شركة او وكيل معتمد واملقرر عقده يوم االثنني املوافق  2018/1/8يف متام ال�ساعة
احلادية ع�شر �صباحا  -مبقر مكتب اخلبري الكائن يف ديرة  -بور�سعيد  -بناية الو�صل
بزن�س �سنرت  -بجوار �شركة املالحة العربية وفندق رحاب روتانا  -الطابق التا�سع  -مكتب
رقم (  - )902لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد اعاله "
اخلبري احل�سابي
د  -عقيل حممد هادي ح�سن

مكتب �إدارة الدعوى

اىل املحكوم عليهم -1/بال انرتنا�شيونال للمواد الغذائية � -ش ذ م م -2هارجيت �سينغ �سا�شار اندار �سينغ ب�صفته
وكفيل و�ضامن ملديونية بال انرتنا�شيونال للمواد الغذائية � -ش ذ م م  - 3اودي�سى لتعهدات تزيد ال�سفن �ش ذ م م
ب�صفتها وكفيلة و�ضامنة ملديونية بال انرتنا�شيونال للمواد الغذائية � -ش ذ م م  -4كابيتال للتجارة املواد الغذائية
 �ش ذ م م ب�صفتها وكفيلة و�ضامنة ملديونية بال انرتنا�شيونال للمواد الغذائية � -ش ذ م م -5زهرة ال�شرق للموادالغذائية  -ذ م م ب�صفتها وكفيلة و�ضامنة ملديونية بال انرتنا�شيونال للمواد الغذائية � -ش ذ م م  -6بال انرتنا�شيونال
لتعليب اال�سماك  -ذ م م ب�صفتها وكفيلة و�ضامنة ملديونية بال انرتنا�شيونال للمواد الغذائية � -ش ذ م م جمهويل
حم��ل االق��ام��ة نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب�ت��اري��خ  2017/10/30يف ال��دع��وى امل��ذك��ورة اعاله
ل�صالح /البنك العربي � -ش م ع بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل فيما بينهم بان ي�ؤدوا للبنك املدعي مبلغ
 9.911.379.76درهم فقط ت�سعة مليون وت�سعمائة واحد ع�شر الف وثالثمائة وت�سعة و�سبعون درهم �ستة و�سبعون
فل�سا والفوائد القانونية بواقع  %9من تاريخ املطالبة يف  2016/5/18وحتى ال�سداد التام وامل�صاريف ومبلغ الف درهم
مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر
هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/2379جتاري كلي

اىل املدعي عليه  -1 /فاطمة عبداهلل احمد جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /حممد حمدان عبداهلل ال�شام�سي  -قد �أق��ام عليك
ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة بحل وت�صفية والر�سوم وامل�صاريف
ومقابل ات�ع��اب امل�ح��ام��اة .وح ��ددت لها جل�سة ي��وم االرب �ع��اء املوافق
 2018/1/10ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch1.B.8لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1694جتاري كلي

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1843جتاري كلي

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3691جتاري جزئي

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25

اىل املدعي عليه  - 1/م�ؤ�س�سة انزو لتجارة العامة -2رامي حممود زكريا احل�سني  -ب�صفته
كفيل �ضامن مل�ؤ�س�سة انزو لتجارة العامة  -جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي /بنك االحتاد
الوطني  -مبا ان املدعي /بنك االحتاد الوطني قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله وعليه نعلنكم ب�أن
املحكمة حكمت بتاريخ  2017/12/18احلكم التمهيدي التايل/حكمت املحكمة  /وقبل الف�صل
يف واملو�ضوع  :بندب اخلبري امل�صريف املخت�ص �صاحب الدور باجلدول  ،وتكون مهمته كاالتي
 -:االطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�صوم واالنتقال اىل مقر
املدعية واملدعي عليها ان لزم االمر واالطالع على املرا�سالت الورقية وااللكرتونية ان وجدت
ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية وااللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها ع�شرون الف
درهم ك�أمانة على ذمة ح�ساب وم�صروفات اخلبري واتعابه والزمت املدعي ب�سدادها يف خزانة
املحكمة .وحددت لها املحكمة جل�سة يوم االربعاء املوافق  2018/1/3ال�ساعة � 9 : 30صباحا
يف القاعة Ch2.E.22

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اىل املدعي عليه  - 1/عمر للنقليات � -ش ذ م م -2امين ف�ضلله عبدالباقي  -مدير جمهويل
حمل االقامة مبا ان املدعي /م�صرف ابوظبي اال�سالمي  -قد اقام الدعوى املذكورة �أعاله وعليه
نعلنكم ب�أن املحكمة حكمت بتاريخ  2017/11/27احلكم التمهيدي التايل  :حكمت املحكمة /
وقبل الف�صل يف الدفع واملو�ضوع  :بندب اخلبري امل�صريف املخت�ص �صاحب الدور باجلدول  ،وتكون
مهمته كاالتي  -:االطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�صوم واالنتقال
اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم االمر واالطالع على املرا�سالت الورقية وااللكرتونية ان
وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية وااللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها ع�شرون
الف درهم ك�أمانة على ذمة ح�ساب وم�صروفات اخلبري واتعابه والزمت املدعي ب�سدادها يف خزانة
املحكمة .وح��ددت لها املحكمة جل�سة يوم االربعاء املوافق  2018/1/17ال�ساعة � 9 : 30صباحا
يف القاعة Ch2.E.22
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اىل املدعي عليه  - 1/جنم ا�سد ح�سن �سيبتاين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي  /م�صرف الهالل � -شركة
م�ساهمة عامة  -قد اق��ام الدعوى املذكورة �أع�لاه وعليه نعلنكم ب��أن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/12/18
احلكم التمهيدي التايل  :حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري وقبل الف�صل يف املو�ضوع بندب اخلبري امل�صريف
�صاحب الدور باجلدول  -وتكون مهمته كاالتي  :االطالع على ملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها وما
ع�سى ان يقدمه اخل�صوم  -االنتقال ملقرات طريف الدعوى واالط�لاع على املرا�سالت الورقية وااللكرتونية
املنتظمة  -بيان عالقة الواقع بني طريف الدعوى  -بيان نوع املعامالت التي ربطت طريف الدعوى و�سندها وما
ترتب عليها  -بيان ما اذا كان طريف الدعوى قد اوفيا بالتزامتهما فيها من عدمه على �ضوء بطاقة الإئتمان
املمنوحة من البنك املدعي اىل املدعي عليه وبيان املرت�صد يف ذمة املدعي عليه من ح�صيلة ا�ستعماله البطاقة
وبيان الفائدة التي احت�سبها البنك املدعي على تلك املديونية وتاريخ غلق احل�ساب  ،وبيان ما اذا كانت هناك
مبالغ قد تر�صدت يف ذمة املدعي عليه ل�صالح املدعي من عدمه وحددت مبلغ �سبعة االف درهم ك�أمانة على
ذمة ح�ساب وم�صروفات اخلبري واتعابه الزمت املدعي ب�سدادها خلزانة املحكمة وحددت لها املحكمة جل�سة
يوم االثنني املوافق  2018/1/8ال�ساعة � 8 : 30صباحا يف القاعة .Ch1.C.13

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر
اىل املدعي عليه /ايكاي لالعمال الفنية � -ش ذ م م
نعلنكم ب�أن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة �أدناه وحددت املحكمة
لها جل�سة بتاريخ  ، 2018/1/2يف ال�ساعة � 8.30صباحا
مبلغ املطالبة
ا�سم املدعي
رقم الق�ضية
م
 18233درهم  +تذكرة العودة
 2017/11670 1عمايل جزئي رانا احمد حممد اكرم ح�سني
 19179درهم  +تذكرة العودة
 2017/11668 2عمايل جزئي
علي اخرت عبدالغفور
 20603درهم  +تذكرة العودة
 2017/11662 3عمايل جزئي حممد فاروق امري ح�سني
ل��ذا فانتم مكلفون باحل�ضور او م��ن ميثلكم قانونا وعليكم ت�ق��دمي م��ا لديكم من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل  ،باال�ضافة اىل
الر�سوم وامل�صاريف واحلكم م�شمول املعجل بال كفالة .
ق�سم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3028جتاري جزئي

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3033جتاري جزئي

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3034جتاري جزئي

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1851جتاري كلي

اىل املدعي عليه -1/خالد ا�سماعيل جمعة �صبخي جمهول حمل االقامة
مبا �أن املدعي � /شركة الت�صنيع املوحدة  -ذ م م نعلنكم بان املحكمة حكمت
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/11/16يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
�شركة الت�صنيع املوحدة  -ذ م م بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ
 115.000درهم وفائدة  %9من  2017/8/29وحتى ال�سداد التام وامل�صاريف.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خ�لال ثالثني يوما اعتبارا من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اىل املحكوم عليه -1/بيال كون�سيبت للمعدات الطبية � -ش ذ م م جمهول حمل
االق��ام��ة نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة ب�ت��اري��خ  2017/11/13يف
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/مانع �أحمد عبدالرحيم احمد العطار بف�سخ عقد
البيع امل�ؤرخ  2016/10/3م  ،وبالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي اىل املدعي مبلغ 40000
دره��م وف��ائ��دة  %9م��ن ت��اري��خ  2017/6/6وحتى مت��ام ال�سداد  ،والزمتها بالر�سوم
وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ورف�ضت ما زاد على ذلك من
طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اىل املحكوم عليه -1/دي با�سيبورت لتجارة مواد الديكور � -ش ذ م م  -حاليا  -دي
با�سيبورت � -ش ذ م م � -سابقا جمهول حمل االق��ام��ة نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/12/12يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /را�شد احمد
عبدالرحيم احمد العطار  -بالزام املدعي عليها بان ي��ؤدي للمدعية مبلغ 50.000
درهم (خم�سون الف درهم) والفائدة بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية
احلا�صل يف  2017/8/29وحتى متام ال�سداد والزمته امل�صروفات ومبلغ مائتي درهم
مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اىل املدعي عليه � - 1/شركة كونكورد د�سرتيبيو�شن للتجارة العامة � -ش ذ م م
جم�ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /م�صرف اب��وظ�ب��ي اال��س�لام��ي ��� -ش م ع
وميثله  /جابر را�شد حمد جابر را�شد ال�سالمي  -مبا ان املدعي /م�صرف ابوظبي
اال�سالمي � -ش م ع قد اق��ام الدعوى املذكورة اع�لاه وعليه نعلنكم بان املحكمة
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/12/11احلكم التمهيدي التايل  :حكمت
املحكمة وقبل الف�صل يف املو�ضوع  :بندب اخلبري امل�صريف املخت�ص �صاحب الدور
باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�صادر بتلك اجلل�سة .وحددت لها
املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2018/1/25ال�ساعة � 09 : 30صباحا يف القاعة
 Ch2.E.21لورود التقرير

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/3280جتاري جزئي
اىل املدعي عليه -1 /كيه جيه ا�س انرتنا�شونال للتجارة العامة � -ش ذ م م جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي /امل�صرية والإماراتية لتجارة املواد الغذائية � -ش ذ م م وميثله
� /صاحلة خليفة الحج خليفة الب�سطي  -قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره ( 180.252درهم) مع الفائدة القانونية بواقع %9
من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف  2017/8/25وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2018/1/14ال�ساعة 8.30
�ص بالقاعة  Ch1.C.14لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/3693جتاري جزئي

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/3688جتاري جزئي

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/3701جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه -1/حم �م��د اح�م��د ح�سن حم�م��د امل��رزوق��ي جم�ه��ول حمل
االقامة مبا ان املدعي /بنك دبي اال�سالمي � -شركة م�ساهمة عامة وميثله
 /نا�صر مال اهلل حممد غ��امن قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( 208.739درهم) مبا يعادل كمية 83.495.60
كيلو جرام من ال�سكر والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة
يوم االربعاء املوافق  2018/1/3ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة Ch1.C.13
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة
تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل امل��دع��ي عليه  -1 /بهاجوان ب��وجن��اوان��ى �سيتال دا���س وي�ه��ال جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي /م�صرف الهالل � -شركة م�ساهمة عامة وميثله  /نا�صر
م��ال اهلل حممد غ��امن  -ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
املدعي عليه مببلغ وقدره ( 27.328درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/1/16ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة
 Ch1.C.14لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

اىل اخل�صم املدخل  -1 /عبدالأمني �شري خان جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /فاطمة علي حممد بن �سامل قد �أقام عليك الدعوى
وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة مببلغ وق ��دره = 10000 /دره ��م  -والر�سوم
وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2018/1/7ال�ساعة
� 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.12لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم
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خالل �أوىل حلقات نقا�ش مبادرة «�صوت �أعمال ال�شباب» بالتعاون مع مركز ال�شباب

«دبي للم�شاريع النا�شئة» تع ّرف ال�شباب باجلوانب القانونية لت�أ�سي�س الأعمال التجارية
•• دبي-الفجر:

يف �إطار جهودها لدعم رواد الأعمال يف
املنطقة ،وتعزيز دور ال�شركات و�أ�صحاب
امل�شاريع النا�شئة.
ن�ظ�م��ت “دبي ل�ل�م���ش��اري��ع النا�شئة”،
�إح��دى م�ب��ادرات غرفة جت��ارة و�صناعة
دبي املبتكرة ،م�ؤخراً �أوىل حلقات نقا�ش
م�ب��ادرة “�صوت �أع�م��ال ال�شباب” التي
�أطلقت بالتعاون مع مركز ال�شباب وذلك
يف مقر املركز يف �أبراج الإمارات بدبي.
وحت ��ت ع �ن ��وان “اجلوانب القانونية
لت�أ�سي�س م�شروعك التجاري” ،هدفت
ال��ور� �ش��ة �إىل ت �ع��ري��ف امل �� �ش��ارك�ي�ن من
فئة ال�شباب على اجل��وان��ب القانونية
الرئي�سية لت�أ�سي�س الأع�م��ال التجارية
والتحديات التي يواجهها رواد الأعمال
ع �ن ��د ال � �ب� ��دء ب ��أع �م ��ال �ه ��م ال �ت �ج ��اري ��ة،
بالإ�ضافة �إىل م�ساعدتهم على اخلروج
بر�ؤى وا�ضحة حول املتطلبات القانونية
الالزمة لنجاح �أعمالهم.
و�أدارت ح�ل�ق��ة ال�ن�ق��ا���ش ه ��دى بركات،
م��ؤ��س����س “هدى ب��رك��ات لال�ست�شارات
القانونية” ،و�� �س ��وزان ��ا كالنجيان،
م�ؤ�س�س من�صة اخل��دم��ات القانونية”
ليجال �أدفاي�س ميدل �إي�ست Legal
»Advice Middle East
وغالية را�شد علي ،حمامي متدرب يف
�شركة “كاليد �آند كو” ،حيث ا�ستعر�ضن
اجلوانب القانونية الأ�سا�سية لت�أ�سي�س
امل�شاريع التجارية ،وكيفية مواجهة �أبرز
التحديات القانونية التي يواجهها رواد

•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:

ن �ظ �م��ت اق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة ر�أ� � � � ��س اخليمة
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ه �ي �ئ��ة الأوراق املالية
وال�سلع حما�ضرة بعنوان قواعد تنظيم
الإف�صاح واحلوكمة يف ال�شركات ،التي
هدفت �إىل التوعية ب�ضوابط وتعليمات
االف�صاح واحلوكمة يف كافة ال�شركات،
خ��ا� �ص��ة ال �� �ش��رك��ات امل���س��اه�م��ة العامة،
وذل� ��ك يف ظ ��ل احل ��اج ��ة �إىل االرت �ق ��اء
مبمار�سة هذه ال�شركات لأعمالها وفقا
للأنظمة والقوانني ال�سائدة ويف ظل ما
ت�شهده الدولة من تطورات مت�سارعة
يف ه ��ذا امل� �ج ��ال � �ض �م��ن �إط � ��ار التوجه

الأع�م��ال عند البدء بت�أ�سي�س �أعمالهم
التجارية مثل امللكية الفكرية و�صياغة
العقود.
و�أ�� �ش ��ار ع�ي���س��ى ال��زع��اب��ي ،ن��ائ��ب رئي�س
تنفيذي �أول ل�ق�ط��اع ال��دع��م امل�ؤ�س�سي
يف غ��رف��ة دب ��ي �إىل �أن �سل�سلة حلقات
النقا�ش التي تنظمها “دبي للم�شاريع
النا�شئة” بالتعاون م��ع مركز ال�شباب
ه��ي م�ن���ص��ة م�ث��ال�ي��ة ل�ل���ش�ب��اب لتطوير
وت��ر� �س �ي��خ �إم �ك��ان��ات �ه��م ،وال �ت �ع��رف على
�أف�ضل املمار�سات يف جمال ريادة الأعمال
بالإ�ضافة �إىل تطوير مهاراتهم القيادية
وال ��ري ��ادي ��ة ،م� ��ؤك ��داً �أن دع ��م �أ�صحاب
امل�شاريع النا�شئة وال�صغرية واملتو�سطة
يف دب � ��ي ي �� �ش �ك��ل ج� � � ��زءاً رئ �ي �� �س �ي �اً من

ا�سرتاتيجية الغرفة ،الفتاً كذلك �إىل �أن
“دبي للم�شاريع النا�شئة” �ستقوم خالل
ال�ف�ترة املقبلة بتنظيم ع��دد م��ن ور�ش
العمل والفعاليات واملبادرات التي تهدف
لتطوير مهارات ال�شباب يف املنطقة.
من جانبها قالت �سكينة بن بيهي ،ع�ضو
ف��ري��ق ع�م��ل م��رك��ز ال���ش�ب��اب� ،إن تعاون
م��رك��ز ال���ش�ب��اب م��ع اجل �ه��ات احلكومية
�أث �م��ر ع��ن ع �ق��د جم �م��وع��ة مم �ي��زة من
ور���ش العمل وال ��دورات التي ت�ساهم يف
دع��م ال���ش�ب��اب و��ص�ق��ل م��واه�ب�ه��م ،حيث
ي �ه��دف امل��رك��ز �إىل �أن ي �ك��ون الأف�ضل
على م�ستوى العامل من خالل املحتوى
املعريف ال��ذي يقدمه لل�شباب ،بالتعاون
م��ع �أب��رز اخل�ب�راء املحليني والعامليني،

وم �ث��ال ذل ��ك ال �ت �ع��اون م��ع غ��رف��ة دبي
لإقامة �سل�سلة من ور�ش العمل لتدريب
ال�شباب الراغبني يف �إقامة م�شاريعهم
التجارية النا�شئة ،والتعرف على �أهم
القواعد القانونية لإقامة تلك امل�شاريع
بال�شكل الأمثل.
وتعترب دب��ي للم�شاريع النا�شئة ،التي
�أطلقتها الغرفة ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ،الأوىل
م��ن نوعها يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�أف��ري �ق �ي��ا ،وال �ت ��ي ت�ع�م��ل حت ��ت مظلة
م��دي �ن��ة دب� ��ي ال ��ذك �ي ��ة ،وجت �� �س��د قيمة
ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص
بهدف ت�شجيع االبتكار وريادة الأعمال،
ح �ي��ث ت�ع�ت�بر م �� �ص��دراً رئ �ي �� �س �ي �اً ل ��رواد
الأعمال يف دبي ،وميكن للزوار االطالع

قواعد تنظيم الإف�صاح واحلوكمة يف ر�أ�س اخليمة

اال��س�ترات�ي�ج��ي �إىل حتقيق �إ�صالحات
اقت�صادية �شاملة.
ح�ضر امل�ح��ا��ض��رة بع�ض م��ن م�س�ؤويل
اجلهات احلكومية و العديد من ممثلي
القطاع اخلا�ص من ال�شركات امل�ساهمة
وال�صغرية واملتو�سطة.
ق��دم امل�ح��ا��ض��رة الأ� �س �ت��اذ حم�م��د جنيد
عي�سى املحلل املايل الرئي�سي يف الهيئة،
وذكر عن �أهمية الإف�صاح الذي بني �أنه
يعنى بتوفري و�إت��اح��ة وتو�صيل جميع
امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ت �ه��م ج �م �ي��ع املعنني

واملهتمني يف ال�شركات �سواء امل�لاك �أو
ال�شركاء �أو امل�ستثمرين يف �أ�سواق الأوراق
املالية ،وه��و �إم��ا �إف�صاح م��ايل يتم من
خالل القوائم املالية لل�شركات امل�ساهمة
العامة املدرجة يف ال�سوق �أو �إف�صاح عن
معلومات هامة وقرارات جوهرية ت�ؤثر
على حركة و�سعر وحجم التداول ل�سهم
�شركة مدرجة يف ال�سوق.
وفيما يتعلق ب�ضوابط احلوكمة فقد
بني املحا�ضر ب�أنها تهدف �إىل االرتقاء
مب�ستوى التنظيم والرقابة يف ال�شركات

خا�صة يف اجلوانب املالية نظرا للأهمية
البالغة لذلك يف وقاية النظام املايل من
الأزم��ات وتوفري احلماية للم�ساهمني،
وك��ذل��ك م��ا يت�صل ب�ت�ع��زي��ز ال�شفافية
مل��ا يف ذل ��ك م��ن �أه �م �ي��ة ق �� �ص��وى لدى
امل�ستثمرين يف �أ�سواق ر�أ���س املال الذين
يحر�صون على اال�ستثمار يف الأ�سواق
وال�شركات التي تطبق م�ستويات �أعلى
من احلوكمة.
وقد دار نقا�ش بني امل�شاركني واملحا�ضر
ح��ول �أه�م�ي��ة تطبيق ق��واع��د احلوكمة

على فر�ص العمل اجلديدة ،كما ميكن
اال� �ش�ت�راك ب ��أه��م الأح� ��داث ال�ت��ي تركز
على التكنولوجيا ،وال ��دورات ولقاءات
وغريها من املعلومات املتطورة الهامة.
وت� ��دع� ��م دب� � ��ي ل �ل �م �� �ش��اري��ع النا�شئة
ا�سرتاتيجية غ��رف��ة دب��ي ال��رام�ي��ة �إىل
دع��م رواد الأع �م��ال وت�شجيع االبتكار،
حيث �أط�ل�ق��ت ال�غ��رف��ة يف ع��ام ،2015
ا�سرتاتيجية االبتكار الهادفة �إىل متثيل
ودعم وحماية م�صالح جمتمع الأعمال
يف دبي.
ك�م��ا ت��وا��ص��ل ال�غ��رف��ة ج�ه��وده��ا يف دعم
�أ� �ص �ح��اب امل���ش��اري��ع م��ن خ�ل�ال برنامج
جت��ار دب ��ي ،وال ��ذي يعمل ع�ل��ى تطوير
�أف �ك��ار رج��ال الأع �م��ال الإم��ارات �ي�ين مبا
يخدم بيئة العمل يف دبي.
وي���ش��ار ب��ال��ذك��ر �إىل �أن �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جمل�س ال ��وزراء
ح��اك��م دب� ��ي ،و� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن �ه �ي��ان ،ويل عهد
�أب��و ظبي ن��ائ��ب القائد الأع�ل��ى للقوات
امل�سلحة ك��ان��ا ق��د اف�ت�ت�ح��ا خ�ل�ال العام
احل � ��ايل “مركز ال�شباب” يف �أب � ��راج
الإم� � � ��ارات ب��دب��ي وال� � ��ذي مت تد�شينه
بالتعاون مع جمل�س الإم��ارات لل�شباب.
وي���س�ت�ق�ب��ل امل��رك��ز ال �� �ش �ب��اب م��ن الفئة
العمرية � 15إىل � ،30سواء كانوا طلبة
�أو موظفني �أو رواد �أعمال ومن خمتلف
القطاعات .وامل��رك��ز ه��و من�صة اللتقاء
ال���ش�ب��اب وت �ب��ادل اخل�ب��رات واحت�ضان
الأفكار والإبداعات.

والإف �� �ص��اح امل �ع �م��ول ب�ه��ا يف ال�شركات
امل �� �س��اه �م��ة ع �ل��ى ال �� �ش��رك��ات ال�صغرية
وامل �ت��و� �س �ط��ة ،ويف ه � ��ذا ال �� �س �ي��اق بني
امل�ست�شار االقت�صادي يف دائ��رة التنمية
االق�ت���ص��ادي��ة د .ع�ب��داحل�ل�ي��م حمي�سن
ب��أن على ه��ذه ال�شركات اال�ستفادة من
ه��ذه ال�ق��واع��د وتطبيق امل�ن��ا��س��ب منها
ن�ظ��را لأهميتها ال�ك�ب�يرة يف املحافظة
على ا�ستمرارية ه��ذه ال�شركات وزيادة
كفاءتها يف املدى الطويل خا�صة يف ظل
م��ا ينتظر ه��ذه ال���ش��رك��ات م��ن تطبيق
لبع�ض القوانني والأنظمة االقت�صادية
اجل ��دي ��دة ك���ض��ري�ب��ة ال�ق�ي�م��ة امل�ضافة
وغريها.

االيبور يوا�صل قفزاته ويرتفع  % 19على �أجل �شهر منذ نوفمرب

•• �أبوظبي-وام:

ارتفعت �أ�سعار الفائدة على التعامالت بالدرهم بني
ال�ب�ن��وك-الإي�ب��ور اىل م�ستويات قيا�سية ج��دي��دة على
خمتلف الآج ��ال م��ع ب��داي��ة الأ��س�ب��وع اجل ��اري موا�صلة
بذلك �صعودها الذي بد�أته منذ يناير املا�ضي.
وق �ف��زت ال�ف��ائ��دة ع�ل��ى �أج ��ل �شهر بنحو  19%خالل
ال�شهرين االخريين تقريبا ،وحتديدا منذ �شهر نوفمرب

مركبات �صديقة للبيئة يف
الأماكن ال�سياحية بعجمان
•• عجمان-وام:

�أطلقت �إدارة الزراعة واحلدائق العامة
ب��دائ��رة البلدية والتخطيط بعجمان
مبادرة حماية ومراقبة املرافق العامة
ب� ��الإم� ��ارة ،ب �ت��وف�ير م��رك �ب��ات هجينة
�صديقة للبيئة لإر� �ش��اد زوار املواقع
ال�سياحية واملرافق العامة بالإمارة.
وذك � ��ر �أح� �م ��د � �س �ي��ف امل� �ه�ي�ري مدير
�إدارة ال��زراع��ة واحل��دائ��ق ال�ع��ام��ة �أن
ه ��ذه امل� �ب ��ادرة ج ��اءت حت�ق�ي�ق��ا للهدف
اال�سرتاتيجي الزراعي املعتمد من قبل
جمل�س ال�سعادة والإيجابية بالدائرة
اخل ��ا� ��ص ب �ت��وف�ير ال �ط��اق��ة النظيفة
امل�ت�ج��ددة يف امل��راف��ق ال�ع��ام��ة لتحقيق
التنمية امل�ستدامة  ،م�ؤكدا �أنها ت�أتي
�أي �� �ض��ا ب �ت��وج �ي �ه��ات ال���ش�ي��خ را� �ش ��د بن
حميد النعيمي رئي�س دائ��رة البلدية
والتخطيط بعجمان ومبتابعة من عبد
الرحمن حممد النعيمي املدير العام.
و�أكد �أن توفري هذه املركبات الهجينة
وال �� �ص��دي �ق��ة ل �ل �ب �ي �ئ��ة ي� ��أت ��ي ترجمة
ل �ت��وج �ي �ه��ات ال� �ق� �ي ��ادة ب��ال �ت��وج��ه نحو
االق�ت���ص��اد الأخ���ض��ر وتنفيذا للخطة
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي ��ة حل �ك ��وم ��ة عجمان
. 2021

املا�ضي الذي و�صلت فيه  156نقطة بتاريخ ام�س 24
دي���س�م�بر اجل ��اري م�ق��ارن��ة م��ع  131ن�ق�ط��ة يف بداية
نوفمرب الذي �سبق .
و ارت�ف�ع��ت ا��س�ع��ار ال �ف��ائ��دة ع�ل��ى �أج ��ل مل��دة ع��ام بن�سبة
 13.5%يف نف�س ف�ترة ال��ر��ص��د مرتفعة م��ن 221
نقطة اىل  251نقطة يف ح�ين و��ص�ل��ت ن�سبة النمو
على �أجل � 6شهور  9.3%من  181نقطة اىل 198
نقطة.

�أم��ا على �صعيد �أ�سعار الفائدة على اج��ل مل��دة � 3شهور
فقد ارتفعت بن�سبة  8.2%خالل ال�شهرين االخريين
بالغة م�ستوى  170نقطة يف تاريخ اليوم مقارنة مع
 157نقطة م��ع ب��داي��ة �شهر نوفمرب املا�ضي .وبرغم
توقع ارت�ف��اع �أ��س�ع��ار ال�ف��ائ��دة على ال��دره��م خا�صة بعد
الزيادة التي اقرها الفيدرايل الإمريكي للمرة الثالثة
عل �أ�سعار الفائدة على الدوالر منذ بداية العام اجلاري
�،إال ان وترية الفائدة على التعامالت بالعملة املحلية بني

البنوك كانت �أعلى يف �صعودها خالل الفرتة االخرية .
ي�شار اىل ان م�صرف االم��ارات املركزي يعتمد من �أجل
احت�ساب �أ�سعار الفائدة على التعامالت بالدرهم بني
البنوك يف الدولة -االيبور من خالل �آلية تق�ضي ب�أخذ
متو�سط �سعر الفائدة ال��ذي تعر�ضه يوميا  10بنوك
منتقاة عاملة يف ال�سوق املحلية ،وذل��ك بعد ا�ستبعاد
�أعلى �سعرين و�أدنى �سعرين من القائمة املعتمدة وذلك
لتحديد ال�سعر النهائي للفائدة.

 31مليار درهم جتارة دبي غري النفطية مع اليابان يف ت�سعة �أ�شهر
•• دبي-وام:

�سجلت قيمة جتارة دبي اخلارجية غري
النفطية مع اليابان العام املا�ضي نحو
 44مليار دره��م .وق��ال �أح�م��د حمبوب
م���ص�ب��ح م��دي��ر ج �م��ارك دب ��ي ان قيمة
التجارة مع اليابان �سجلت من يناير �إىل
�سبتمرب  2017نحو  31مليار درهم.
وا�ستقبل حمبوب اليوم �أكيما اوميزاوا
القن�صل العام لليابان يف ال��دول��ة حيث
جرى خالل اللقاء بحث تعزيز التعاون
دع� �م ��ا ل �ت �ط��ور ال� �ع�ل�اق ��ات التجارية
واجلمركية بني دولة االم��ارات العربية
املتحدة واليابان.
واكد حر�ص جمارك دبي على التن�سيق
ال ��دائ ��م م ��ع ال �ه �ي �ئ��ات الدبلوما�سية
اليابانية لتطوير التبادل التجاري بني
دب��ي واليابان من خ�لال تقدمي �أف�ضل
اخلدمات التجارية واجلمركية للتجار
وال�شركات اليابانية.
و�أ��ض��اف �أن جمارك دب��ي ت��ويل اهتماماً
كبرياً لتعزيز عالقاتها مع �شركاء دبي
التجاريني من خالل �ضمان ح�صولهم
ع �ل��ى �أف �� �ض��ل ال�ت���س�ه�ي�لات اجلمركية
التي حتقق لقطاعاتهم التجارية قيمة
م���ض��اف��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ت �ع��زز ع��ائ��ده��م من

اختيار دب��ي مق�صداً لتجارتهم بهدف
دع��م النمو االقت�صادي يف الإم��ارة عرب
تنويع الأن�شطة االقت�صادية مبا ي�ضمن
ا� �س �ت��دام��ة ال �ن �م��و االق �ت �� �ص��ادي لدولة
الإمارات العربية املتحدة.
م�شريا اىل حر�ص ال��دائ��رة على تبادل
ال � ��زي � ��ارات م ��ع ال �� �ش��رك��اء التجاريني
واالط�ل�اع منهم على كافة متطلباتهم
لتطوير عملنا اجلمركي مبا يتالءم مع
هذه املتطلبات .و�أكد �أن الدائرة حتر�ص
ع�ل��ى ال �ت��وا� �ص��ل امل�ب��ا��ش��ر م��ع ال�شركات

ال�ي��اب��ان�ي��ة ل�ل��وق��وف ع�ل��ى احتياجاتهم
املتجددة ،و�إ�شراكهم يف جهود التطوير
ع�بر م�ب��ادرة “ارتباط” التي �أطلقتها
الدائرة لتطوير عالقاتها مع ال�شركات
وجمال�س الأع�م��ال الأجنبية بالتعاون
والتن�سيق م��ع ال�ب�ع�ث��ات الدبلوما�سية
يف ال��دول��ة وتعمل ال��دائ��رة على تعرير
ا�ستفادة التجارة املتبادلة بني الطرفني
من تطور اخلدمات اجلمركية يف دبي كما
تويل جمارك دبي اهتماما كبريا بدعم
التعاون مع ال�شركات اليابانية يف جمال

حماية حقوق امللكية الفكرية والت�صدي
للتجارة غري امل�شروعة بالب�ضائع املقلدة
ال �ت��ي ت���س�ت�ه��دف ال �ع�ل�ام��ات التجارية
اليابانية .ومن جانبه �أ�شاد قن�صل عام
اليابان بتعاون جمارك دبي وجهودها يف
جمال دعم االقت�صاد خ�صو�صاً �أن دبي
تعد حلقة و��ص��ل حم��وري��ة ب�ين ال�شرق
وال�غ��رب وت�ق��وم ب��دور رائ��د يف دع��م منو
ال �ت �ج��ارة ال��دول �ي��ة م��ن خ�ل�ال تطوير
العمل اجلمركي وتي�سري حركة التجارة
امل�شروعة.
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ات�صاالت تنجح يف تفعيل �أول
�شبكة للجيل اخلام�س يف املنطقة

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت ات�صاالت ام�س جناحها يف �إط�لاق �أول �شبكة لتكنولوجيا اجليل
اخلام�س ذات النطاق العري�ض يف املنطقة ،والتي مت ن�شرها يف مرحلتها
ما قبل التجارية يف مناطق معينة من الدولة �شملت العا�صمة �أبو ظبي
و�إمارة دبي.
ومت من خالل هذه ال�شبكة ا�ستخدام طائرة بدون طيار ذات تقنيات متط ّورة
تعتمد على �شبكة اجليل اخلام�س  5Gوجمهّزة بتقنية الواقع االفرتا�ضي
 VRمع قدرة ت�صوير بزاوية  360درجة وكامريا عالية الو�ضوح 4K
لتعزير التجربة يف البيئات احلية ،وقد بلغت �سرعة التحميل  5جيجابت
يف الثانية ،و�سرعة التنزيل  2جيجابت يف الثانية مع ت�سجيل وقت ا�ستجابة
منخف�ض جدّا ،عالو ًة على حتقيق ربط �أعداد �ضخمة من الأجهزة املت�صلة
عرب انرتنت الأ�شياء.
كما مت �أي�ضاً جتربة اخلدمة الثالثية اجل��دي��دة املدعّمة بتقنية اجليل
اخلام�س والتي ت�شمل البيانات ،ال�صوت ،التلفاز با�ستخدام �أجهزة ال�سلكية
متميزة تدعم تكنولوجيا اجليل اخلام�س.
و ُي�ع��د الن�شر الأ ّويل لهذه ال�شبكة  5Gع��ام� ً
لا رئي�ساً يف متكني الثورة
ال�صناعية الرابعة ،ف� ً
ضال عن قدراتها الهائلة يف خلق فر�ص لنماذج �أعمال
جديدة ومبتكرة ل�شركاء ات�صاالت يف الإم��ارات مبا يف ذلك �أنظمة التنقّل
ال��ذك��ي و��س�ي��ارات التحكم ال��ذات��ي وجم��االت ال��رع��اي��ة ال�صحية والتعليم
وغريها من املجاالت املختلفة.
وق��ال املهند�س �صالح عبد اهلل العبدويل -الرئي�س التنفيذي ملجموعة
ات�صاالت�“ :إننا نفخر اليوم ب�إطالقنا الناجح خلدمات اجليل اخلام�س
يف املرحلة ما قبل التجارية يف الدولة ،متا�شياً مع ر�ؤية الإمارات 2021
ب�أن تكون دولة الإمارات العربية املتحدة �ضمن �أف�ضل دول العامل يف �شتى
املجاالت ،وبهذا الإجناز املرموق ن�ؤكد التزامنا الوطني ب�أن نكون جزءاً من
هذه امل�سرية عرب تطوير بنية حتتية قوية ومتطورة ترتقي مل�ستوى العاملية
بف�ضل ا�سرتاتيجيتنا الطموحة يف ن�شر �شبكة اجليل اخلام�س ومتكني
امل��دن ال��ذك�ي��ة ،و�سن�ستمر يف رح�ل��ة ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي م��ن خ�لال توظيف
قدراتنا ال�ضخمة وتوفري �أف�ضل التكنولوجيات املتطورة واملبتكرة مبا يف
ذلك الذكاء اال�صطناعي ،واحلو�سبة ال�سحابية ،والت�شغيل الذاتي و�إنرتنت
الأ�شياء” وتعمل حمطات البث ال��رادي��وي��ة اجل��دي��دة  NRلتكنولوجيا
اجليل اخلام�س على نظام اال�ستقبال  C-Bandوعر�ض نطاق ترددي
ق��دره  3.8 – 3.3عرب �أنظمة تكنولوجية متقدمة مبا يف ذل��ك �أنظمة
املدخالت واملخرجات املتعددة  Massive MIMOمع تدفق هائل من
البيانات وقدرات ت�شكيل احلزم ،و�ست�ستمر ات�صاالت يف تطوير ون�شر �شبكة
اجليل اخلام�س متهيداَ لطرحها جتارياَ للأفراد وال�شركات على حد �سواء
مع توفري �سرعات ات�صال فائقة مع وقت ا�ستجابة منخف�ض وربط �أعداد
�ضخمة من الأجهزة املت�صلة .ويذكر �أن ات�صاالت كانت من �أوائل امل�شغلني
يف ال�ع��امل ال��ذي��ن �أج��روا جت��ارب حية لتقنية اجليل اخلام�س با�ستخدام
نطاقات تردد خمتلفة ،حيث �سجلت جتربتها الأخرية �سرعة بلغت 71.75
جيجابت يف الثانية با�ستخدام موجات ال�تردد العالية  .e-bandكما
قامت ات�صاالت بن�شر �شبكة جيجابت  Gigabit LTEيف الدولة كجزء
من التحديث نحو تهيئتها ل�شبكة اجليل اخلام�س جنباً اىل جنب مع ن�شر
تقنية �إنرتنت الأ�شياء �ضيقة النطاق  NB-IoTوتقنية التطور طويلة
الأمد املعروفة بـ  LTE-Mال�ستيعاب احلجم الهائل املتوقع من الأجهزة
املت�صلة يف املدن الذكية يف ال�سنوات القليلة القادمة ،ويتم تطوير البنية
التحتية على �أ�سا�س الت�صور الوظيفي لل�شبكة مبا يدعم تقنيات الذكاء
اال�صطناعي وحتليل البيانات ال�ضخمة .واكدت ات�صاالت التزامها بن�شر
خدمات اجليل اخلام�س يف امل��دن الرئي�سية يف الإم��ارات العربية املتحدة
خالل عام  2018ا�ستعداداً للأحداث املهمة املقررة خالل الفرتة ما بني
 2018و  2020مبا يف ذلك القمة العاملية للحكومات وبطولة ك�أ�س �آ�سيا
و االحتاد الدويل لالت�صاالت  ITU PP-18و اك�سبو .2020

«كهرباء �أبوظبي» تطرح �أول
م�شروع كفاءة �أداء الطاقة يف الإمارة

•• �أبوظبي-وام:

طرحت هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي امل�شروع الأول من نوعه لكفاءة �أداء
الطاقة لقائمة خم�ت��ارة م��ن �شركات خ��دم��ات الطاقة “�إي�سكو” والذي
يت�ضمن �إن�شاء ثمانية مبان تابعة للهيئة وذلك بهدف توفري  30باملائة
من �إجمايل الطاقة امل�ستهلكة على �أقل تقدير.
ويرتكز هذا امل�شروع الرائد على عقود كفاءة ا�ستهالك الطاقة التي يتم
تنفيذها من خالل �شركات خدمات كفاءة الطاقة للمباين “�إي�سكو».
وقال �سعادة الدكتور �سيف �صالح ال�صيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء
�أبوظبي بالإنابة �أن هذا امل�شروع يواكب ا�سرتاتيجية الهيئة ور�ؤية �أبوظبي
 2030من خالل الرتكيز على توفري الطاقة وحلول املباين املبتكرة و
حلول �إدارة الطاقة.
و�أكد حر�ص الهيئة على طرح هذا امل�شروع وفقا لأعلى درجات التناف�سية
وال�شفافية ع�بر مناق�صة عامة ت�شارك فيها كافة ال�شركات العاملة يف
جمال خدمات الطاقة.
يذكر �أن فريق العمل يف الهيئة حري�ص على �إتاحة املجال �أمام �أكرب عدد
من ال�شركات املحلية والدولية العاملة يف جمال خدمات الطاقة للتناف�س
لتنفيذ مثل هذا امل�شروع الهام على نحو ي�ضع الهيئة يف طليعة امل�ؤ�س�سات
املعنية ب�إدارة املباين وكفاءة الطاقة .كما جتدر الإ�شارة �إىل حر�ص الهيئة
على الرتكيز على “الدرو�س امل�ستفادة” من هذا امل�شروع الأويل وذلك لدعم
و حتفيز ال�سوق املحلي خلدمات كفاءة الطاقة يف الإمارة حيث مت اختيار
�أكرث من �شركة متخ�ص�صة يف خدمات كفاءة الطاقة للمباين “�إي�سكو” يف
القائمة املختارة لتنفيذ املرحلة التالية مما �سي�سهم يف زي��ادة اخل�برات و
دعم االهتمام بهذا املجال من قبل �شركات �أخرى .و�أ�سفرت عملية الطرح
الناجحة عن اختيار ث�لاث من ال�شركات املعنية بخدمات كفاءة الطاقة
للمباين “�إي�سكو” للم�ضي قدما يف املرحلة التالية م��ن امل���ش��روع وهي
مرحلة “تدقيق الطاقة املف�صل Investment Grade Audit-
 « - IGAحيث متتاز اثنتان من ال�شركات الثالث امل�ؤهلة بخربة قوية يف
ال�سوق املحلي يف حني �أن ال�شركة الثالثة هي �شركة �إيطالية مما قد يتيح
جماال قويا للعمل وفقا للخربات الدولية.
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«�أبوظبي لال�ستدامة» ت�ست�ضيف
جل�سة حوار حول «ر�أ�س املال الطبيعي»

عبداهلل عمر املرزوقي

عبداهلل العبيديل

بالتعاون مع وزارة االقت�صاد

هندي املطرو�شي

جمعة مبارك

غرفة عجمان تنظم ور�شة بعنوان بالرقابة الذاتية للم�ستهلك

•• �أبوظبي -وام:

عقدت جمموعة �أبوظبي لال�ستدامة م�ؤخرا جل�سة “حوار” جديدة حتت
عنوان “ر�أ�س املال الطبيعي :الطريق �إىل اقت�صاد �أكرث مرونة وازدهارا”
تناولت بال�شرح والتحليل تعريف مفهوم ر�أ�س املال الطبيعي.
كما مت خالل اجلل�سة ت�سليط ال�ضوء على بروتوكول ر�أ�س املال الطبيعي
و�أحدث امل�ستجدات املتعلقة يف هذا ال�ش�أن دوليا و�إقليميا وحمليا ف�ضال عن
الرتكيز على �أهمية تبني ح�ساب ر�أ���س امل��ال الطبيعي لدفع عجلة النمو
امل�ستدام.
وتعد ه��ذه اجلل�سة واح��دة م��ن �سل�سلة ال�ن��دوات التي تنظمها جمموعة
�أبوظبي لال�ستدامة وتركز على الق�ضايا املتعلقة باال�ستدامة وت�ستهدف
املعنيني بق�ضايا اال�ستدامة و�أب�ع��اده��ا املختلفة وذل��ك م��ن خ�لال توفري
من�صة لهم لاللتقاء باخلرباء واملخت�صني الذين جنحوا يف حتقيق نتائج
ملحوظة يف تطبيق مبادئ اال�ستدامة يف م�ؤ�س�ساتهم.
وحظيت الفعالية بح�ضور رف�ي��ع امل�ستوى وم���ش��ارك��ة ع��دد م��ن اخلرباء
البارزين و�أع�ضاء جمموعة �أبوظبي لال�ستدامة وخ�براء اال�ستدامة من
القطاعني احلكومي واخلا�ص وامل�ؤ�س�سات غري الربحية.
ومتثل الهدف الرئي�سي للجل�سة يف ا�ستكمال احلوار الذي بد�أ بعد �إطالق
بروتوكول ر�أ���س امل��ال الطبيعي ال��ذي قدمه ائتالف ر�أ���س امل��ال الطبيعي
خالل منتدى ري��ادة الأعمال امل�ستدامة الذي انعقد يف مطلع هذا العام.
وتر�أ�س جل�سة احلوار التي �أدارتها هدى احلوقاين مدير جمموعة �أبوظبي
لال�ستدامة ثالثة متحدثني هم جيم�س �سبريجيون ممثل ائتالف ر�أ�س
املال الطبيعي والذي قدم نبذة عن بروتوكول ر�أ�س املال الطبيعي يف حني
حتدثت جني كالفن مدير ال�شراكة يف مبادرة �أبوظبي العاملية للبيانات
البيئية �أجيدي عن اجلهود التي تقودها �أجيدي على امل�ستوى االقليمي
فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه املناطق ال�ساحلية .
وحت��دث��ت ن�سرين ال��زح�لاوي رئي�س وح��دة �سيا�سات وت�شريعات التنوع
البيولوجي الربي يف هيئة البيئة � -أبوظبي عن �أهمية ر�أ�س املال الطبيعي
لل�شركات املحلية ودور القطاع اخلا�ص يف دعم ر�ؤية هيئة البيئة يف حماية
ر�أ�س املال الطبيعي.
وقالت هدى احلوقاين مدير جمموعة �أبوظبي لال�ستدامة ان اجلل�سة
ركزت على قيمة ر�أ�س املال الطبيعي و�أهميته للنجاح االقت�صادي وحتقيق
اال�ستدامة من خالل �إدراج بروتوكول ر�أ�س املال الطبيعي لتح�سني فر�ص
العمل يف �سياق التحول �إىل اقت�صاد �أكرث ا�ستدامة وت�سليط ال�ضوء على دور
القطاع اخلا�ص ب�شكل خا�ص يف حتقيق التحول �إىل االقت�صاد الأخ�ضر .

«الأوراق املالية» تن�شر م�سودة م�شروع
نظام ممار�سة ن�شاط الإيداع املركزي

•• �أبوظبي -وام:

ن�شرت هيئة الأوراق املالية وال�سلع م�سودة م�شروع نظام ن�شاط الإيداع
املركزي املخ�ص�ص لإيداع الأوراق املالية ،وت�سجيل وحفظ امللكيات ،ونقل
ملكيتها بالتحويل ب�ين ح�سابات امل�ستثمرين ، ،وحت��دي��ث �سجل املالكني
وتزويد �أمناء ال�سجل �أو ال�شركات بها ،مطالبة جميع املعنيني تزويدها
مبالحظاتهم عليه حتى تاريخ  30دي�سمرب اجل��اري وذل��ك قبل �صدوره
ب�شكل ر�سمي  .ويت�ألف م�شروع النظام ال��ذي ي�أتي و�ضعه يف �إط��ار تعزيز
البيئة الت�شريعية التي حتكم عمل الأ� �س��واق املالية م��ن  15م��ادة ُحدد
مبوجبها �آليات ممار�سة الن�شاط الذي ال يجوز �إال من خالل مركز الإيداع،
وبعد احل�صـول على ترخي�ص من قبل الهيئة .ووفقا للمادة الثامنة من
م�شروع النظام �سيتوىل مركز الإيداع العديد من املهام ومنها فتح ح�سابات
للم�ستثمرين لتمكينهم من االط�لاع على جميع ح�ساباتهم وملكياتهم
لل��أوراق املالية ،و�إ��ص��دار ك�شوفات ح�ساب لهم بناء على طلبهم �أو طلب
احلافظ الأمني ،يف �أي وقت مقابل ر�سم يحدده وذلك بالإ�ضافة اىل �إيداع
امل�ستندات التي تثبت ملكية كل م�ستثمر للأوراق املالية ،وت�سجيل وحفظ
تلك امللكيات .كذلك يتوىل املركز �إيداع الأوراق املالية ،وت�سويتها بتحويل
ونقل ملكية تلك الأوراق بنا ًء على تعليمات �شركة التقا�ص املركزي الواردة
بتقرير الت�سوية� ،أو بنا ًء على تعليمات الهيئة �أو ال�سوق �أو �أي جهة ق�ضائية
اىل جانب قيد �أي رهون �أو حجوزات على ملكية الأوراق املالية.
و�سيكون من م�س�ؤوليات املركز الت�أكد من �أن الت�سوية النهائية تتم يف موعد
ال يتجاوز نهاية يوم الت�سوية ،وتوفري ت�سوية نهائية حلظية �أو خالل اليوم
و مراجعة وحتديث ال�سجالت والعمليات على الأوراق املالية املودعة لديه،
ومطابقتها بانتظام مع �سجالت الأوراق املالية لدى �أمناء �سجل ال�شركات
�أو اجلهات امل�صدرة ،و�إخطارهم بالتحديثات �أو ًال ب�أول.
وللمركز منح �صالحية الدخول على �أجهزته لل�سوق� ،أو �أمناء احلفظ� ،أو
�شركة التقا�ص املركزي وفقاً لقواعد العمل لديه.
وحددت املادة الثالثة من م�شروع النظام ملنح الرتخي�ص � 13شرطا ملمار�سة
الن�شاط ومنها �أن يكون طالب الرتخي�ص �شركة م�ؤ�س�سة داخل الدولة وفقاً
لأحكام قانون ال�شركات التجارية ،غر�ضها الرئي�سي مزاولة ن�شاط الإيداع
امل��رك��زي� ،أو �أي م��ن الأ� �س��واق املرخ�صة يف ال��دول��ة وت��وف�ير ال�ك��ادر الفني
والإداري ال�لازم مل��زاول��ة الن�شاط وفقاً لل�ضوابط التنظيمية للأن�شطة
واخل��دم��ات امل��ال�ي��ة وك��ذل��ك ت��وف�ير امل�ق��ر امل�لائ��م وال�ب�رام��ج الإلكرتونية
والأنظمة والأجهزة الفنية الالزمة ملزاولة الن�شاط وغريها من ال�شروط
الأخرى .وعلى �صعيد املخالفات فقد ُخ�ص�صت املادة الثالثة ع�شر للجزاءات
التي يحق للهيئة اتخاذها يف حال خمالفة �أحكام هذا النظام� ،أو القانون �أو
القرارات �أو ال�ضوابط �أو التعاميم ال�صادرة مبقت�ضاه ،والتي ت�شمل توجيه
الإنذار وفر�ض غرامة مالية مبا ال يتجاوز احلد الأق�صى املن�صو�ص عليه
يف القانون �أو الأنظمة ال�صادرة مبقت�ضاه �أو الإيقاف عن مزاولة املهام � ،أو
�إلغاء املوافقة ال�صادرة بالتعيني �أو االعتماد فيما يتعلق بالوظائف املعتمدة،
و�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الإدارة التنفيذية ملركز الإي��داع ملدة ال جتاوز
�شهرين .ويحق للهيئة �إيقاف مركز الإيداع لفرتة حمددة و�إلغاء ترخي�ص
مركز الإي��داع يف ع��دة ح��االت منها فقدان �شرط من �شروط الرتخي�ص
املن�صو�ص عليها يف ه��ذا النظام �أو الإخ�ل�ال اجل�سيم ب ��أي من الواجبات
�أو االلتزامات �أو التخلف عن �سداد ر�سم جتديد الرتخي�ص ال�سنوي �أو
الغرامات املقررة �أو �صدور حكم ق�ضائي بات يق�ضي ب�إ�شهار �إفال�س مركز
الإي ��داع� .أو يف حالة حل مركز الإي��داع �أو ت�صفيته وغريها من احلاالت
الأخرى .

عماد يو�سف
•• عجمان ـ الفجر

نظمت غ��رف��ة جت��ارة و�صناعة عجمان
ب��ال �ت �ع��اون م��ع وزارة االق �ت �� �ص��اد ور�شة
ب�ع�ن��وان ال��رق��اب��ة ال��ذات �ي��ة للم�ستهلك،
وذلك �ضمن �سل�سلة الندوات القانونية
وال� �ت ��ي حت ��ر� ��ص غ ��رف ��ة ع �ج �م��ان على
تنظيمها ب�شكل م�ستمر لت�ستهدف من
خ�ل�ال �ه��ا جم �ت �م��ع االع � �م� ��ال وخمتلف
�شرائح املجتمع لتعزيز وزي ��ادة الوعي
القانوين والرقابي.
�شهد الور�شة عبداهلل عمر املرزوقي –
املدير التنفيذي لقطاع خدمات ت�سجيل
ال�ع���ض��وي��ة وامل �ع��ام�لات ب�غ��رف��ة عجمان
وجمعة مبارك مدير الرقابة التجارية
ب� ��وزارة االق�ت���ص��اد وع �ب��داهلل العبيديل
م��دي��ر ح�م��اي��ة ال �ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة يف
االم��ارات ودول جمل�س التعاون و�شمال
اف��ري�ق�ي��ا يف “يونيليفر” ،ك�م��ا ح�ضر
ع ��دد م��ن مفت�شي اجل �ه��ات احلكومية
وال�شركات اخلا�صة وذلك يف فندق ق�صر
عجمان.
وا�ستهلت الور�شة بكلمة عريف الور�شة،
هندي املطرو�شي رئي�س ق�سم اخلدمات
ال �ق��ان��ون �ي��ة يف غ ��رف ��ة ع �ج �م��ان ،حيث
رحب فيها باحل�ضور واك��د على حر�ص
غرفة عجمان بتنظيم �سل�سلة الندوات
القانونية ب�شكل م�ستمر مبا يعزز الوعي
لدى كافة فئات املجتمع.
و�أو� �ض��ح جمعة م �ب��ارك م��دي��ر الرقابة
التجارية بوزارة االقت�صاد خالل كلمته
ان ال�ت�ج��ارة ت�شكل ال��رك��ن اال�سا�سي يف
اق �ت �� �ص��ادي��ات ال � ��دول وم ��ؤ� �ش��ر رئي�سي
لتقدمها ،م�ضيفا ان النمو يف التبادل
ال �ت �ج��اري ع�ل��ى م���س�ت��وى ال �ع��امل �أظهر
العديد من املمار�سات التجارية الغري

امل�ستهلك �شريك �أ�سا�سي يف ر�صد الب�ضائع املقلدة واملغ�شو�شة
�سليمة والتي ت�سبب ا�ضرارا بامل�ستهلك
واالق�ت���ص��اد على ح��د ��س��واء  ،وم��ن اهم
ه��ذه ال�ظ��واه��ر ظ��اه��رة الغ�ش التجاري
وم� ��ا ت���س�ب�ب��ه م ��ن خم��اط��ر اقت�صادية
و�صحية.
واك��د ان دول��ة االم ��ارات اول��ت مكافحة
الغ�ش التجاري والتقليد اهمية ق�صوى
م �� �ش�يرا �إىل ح��ر���ص وزارة االقت�صاد
ب �ت��وح �ي��د اجل �ه ��ود م ��ع ك��اف��ة ال�شركاء
املعنني من جهات احتادية وحملية.
وا��ش��ار مدير الرقابة التجارية بوزارة
االق�ت���ص��اد �إىل اهمية ال��ور��ش��ة ودورها
ال�ت��وع��وي لتعريف احل���ض��ور بخطوات
ال�ت�ع��رف ع�ل��ى امل�ن�ت�ج��ات املغ�شو�شة من
اال�صلية.
م��ن جانبه او��ض��ح ع�ب��داهلل امل��رزوق��ي ان
ور�شة الرقابة الذاتية للم�ستهلك تهدف
�إىل تعزيز دور امل�ستهلك وتوعيته لي�ساهم
جنبا �إىل جنب مع اجلهات الرقابية يف
مكافحة الب�ضائع املقلدة والتعرف على
خطوات ر�صدها واالب�لاغ عنها ال�سيما
ان العديد من املنتجات تتعر�ض ب�شكل
م�ستمر لعمليات م��ن الغ�ش التجاري،
م ��ؤك��دا ان وع��ي امل�ستهلكني واالبتعاد
ع��ن � �ش��راء املنتجات املغ�شو�شة ي�ساهم
ب�شكل رئي�سي يف حماربة تلك املنتجات
املغ�شو�شة.

واو� � �ض� ��ح ان غ ��رف ��ة ع �ج �م��ان ووزارة
االق�ت���ص��اد ع�م��دا �إىل ت��وع�ي��ة اجلمهور
ب�أهمية مكافحة الغ�ش التجاري ب�شكل
دائ��م من خالل الندوات وور���ش العمل
والتي كان �آخرها تنظيم ندوة ومعر�ض
مل�ك��اف�ح��ة ال �غ ����ش ال �ت �ج��اري والب�ضائع
امل �ق �ل��دة ب��ال �ت �ع��اون ب�ي�ن غ��رف��ة عجمان
ووزارة االقت�صاد وال�سفارة الفرن�سية
بهدف توعية ال�شركات وامل�صانع و�أفراد
امل �ج �ت �م��ع ب �ت �ب �ع �ي��ات ال �ب �� �ض��ائ��ع املقلدة
واملغ�شو�شة.
ويف ختام كلمته وج��ه امل��دي��ر التنفيذي
ل �ق �ط��اع خ ��دم ��ات ت���س�ج�ي��ل الع�ضوية
وامل�ع��ام�لات بغرفة عجمان ال�شكر �إىل
�شركة يونيليفر للم�شاركة يف الور�شة
بورقة عمل وات��اح��ة الفر�صة للح�ضور
للتعرف على �آل�ي��ات وخ�ط��وات اكت�شاف
الب�ضائع املغ�شو�شة واملقلدة ،كما ا�شاد
بدور اجلهات احلكومية واخلا�صة والتي
حت��ر���ص ع�ل��ى زي ��ادة ال�ت��وع�ي��ة مبخاطر
امل�ن�ت�ج��ات امل�غ���ش��و��ش��ة وج �ع��ل امل�ستهلك
�شريك رئي�سي يف مكافحة تلك الب�ضائع
وال �ت��ي ت ��ؤث��ر ب��ال���س�ل��ب ع�ل��ى االقت�صاد
و�صحة املجتمع و�سالمته.
ه��ذا وق ��ام ع �ب��داهلل ال�ع�ب�ي��ديل بتعريف
احل �� �ض��ور ب��ال �ف��روق��ات ب�ي�ن املنتجات
الأ��ص�ل�ي��ة وامل �ق �ل��دة م��ن خ�ل�ال اال�سعار

واالختالف يف العالمات التجارية على
املنتجات والتغيري الب�سيط يف ا�سماء
املنتجات.
و�أك ��د ع�ل��ى اه�م�ي��ة ال � ��دورات التوعوية
وال �ت��ي ت�ستهدف املفت�شني واجلمهور
على حد �سواء واهمية قنوات االت�صال
ل�ل�إب�لاغ ع��ن اي مم��ار��س��ات جت��اري��ة بها
غ�ش جتاري.
وق ��دم ل�ل�ح���ض��ور ال �ع��دي��د م��ن النماذج
واالمثلة حول ا�ضرار املنتجات املغ�شو�شة
ع �ل��ى � �ص �ح��ة امل �ج �ت �م��ع وك ��ذل ��ك عرف
احل�ضور م��ن خ�لال املعر�ض امل�صاحب
للور�شة اخلطوات العملية للتعرف على
املنتج اال�صلي من املغ�شو�ش.
ه � ��ذا وخ� �ل��ال ال ��ور�� �ش ��ة ق � ��دم عبداهلل
امل � ��رزوق � ��ي درع ت � ��ذك � ��اري �إىل وزارة
االقت�صاد و�شركة يونيليفر كما قدمت
وزارة االقت�صاد درع تذكاري �إىل غرفة
عجمان ويونيليفر.
من جانبه وجه حممد بن دافون ال�شكر
لغرفة عجمان و وزارة االقت�صاد و�شركة
يونيليفر على حر�صهم بتنفيذ الور�شة
ب�شقيها النظري والعملي للتعرف على
املنتجات املغ�شو�شة ومقارنتها بالأ�صلية
مب��ا يجعل امل�ستهلك ع���ض��وا ف��اع�لا يف
حماربة الغ�ش التجاري وال�سلع املقلدة
ملا لها من �أ�ضرار كثرية.

ا�شرف عبداهلل
و�أ� � �ض� ��اف دول � ��ة االم � � ��ارات م ��ن خالل
منافذها و�أجهزتها ال تتوانى عن ر�صد
ك��اف��ة امل�م��ار��س��ات غ�ير ال�ق��ان��ون�ي��ة حتى
ا�صبح لل��إم��ارات دور ري ��ادي يف تقنني
تلك املمار�سات امل�شبوهة ملا متتلكه من
ك ��وادر م��ؤه�ل��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا ب��واب��ة عاملية
ملختلف ال�سلع حول العامل.
م �� �ش�يرا �إىل ان امل �ن �ت �ج��ات والب�ضائع
املقلدة لها العديد من املخاطر املبا�شرة
ودور وا�ضح يف اعاقة التنمية �إىل جانب
خماطر ال�سلع واملنتجات املغ�شو�شة على
االفراد و�صحتهم وكذلك اخل�سائر التي
تتكبدها ال�شركات وامل�صانع».
وق��ال ع�م��اد يو�سف ان ر��ص��د الب�ضائع
املقلدة واملغ�شو�شة م�س�ؤولية جمتمعية
ودور هام البد للم�ستهلك ان ي�ساهم فيه
ب�شكل ايجابي والتبليغ عن �أي خمالفات
ي��راه��ا ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال يف القنوات
املتعددة للجهات املعنية مبكافحة الغ�ش
التجاري ،مو�ضحا على اهمية الور�ش
التدريبية واملعار�ض التي تعزز الوعي
مبخاطر املنتجات املغ�شو�شة واملقلدة
والتي ت�شكل خطرا على ال�صحة العامة
وال�سالمة للم�ستهلكني ال �سيما يف ظل
الت�شابه الكبري بني املنتجات اال�صلية
واملقلدة .من جانبه �أ�شاد �أ�شرف عبداهلل،
ب��أه�م�ي��ة م�ث��ل ت�ل��ك ال�ف�ع��ال�ي��ات لزيادة
التعريف والتوعية مبخاطر املنتجات
املغ�شو�شة ،والتعرف على اخلطوات التي
ي�ج��ب ات�ب��اع�ه��ا ل��ر��ص��ده��ا والإب�ل��اغ عن
تلك املمار�سات ال�سيما ان هناك الكثري
م��ن القطاعات ميكن تقليد منتجاتها
وخا�صة منتجات االلكرتونيات وقطع
غ �ي��ار ال �� �س �ي��ارات وال �ع �ط��ور واالح� �ب ��ار
وغريها من املنتجات والتي ت�شكل خطرا
على ال�صحة العامة وال�سالمة.

«�أبوظبي للأوراق املالية» ي�شارك بامل�ؤمتر العاملي للدبلوما�سية الثقافية يف برلني

•• �أبوظبي-وام:

� �ش��ارك را� �ش��د ال�ب�ل��و��ش��ي ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�سوق
�أبوظبي ل�ل�أوراق املالية يف فعاليات جل�سات امل�ؤمتر
ال��دويل ال�سنوي للدبلوما�سية الثقافية ال��ذي عقد
يف برلني خالل الفرتة ما بني � 19إىل  22دي�سمرب
اجل ��اري حت��ت ع �ن��وان “تعزيز ال�ت�ع��اون ال�ع��امل��ي من
خالل الدبلوما�سية الثقافية».
وي � �ه� ��دف امل� � ��ؤمت � ��ر ال� � � ��دويل ال � � ��ذي ن �ظ �م��ه معهد
الدبلوما�سية الثقافية الأمل��اين �إىل حتليل اجتاهات
النمو يف االقت�صادات العاملية وا�ستك�شاف �آفاق التكامل

االقت�صادي العاملي و�إمكانية تطوير م�صادر تنمية
اقت�صادية متنوعة يف ظل منظومة دولية متكاملة
لأج� ��ل ا� �س �ت �خ��دام �ه��ا ك �م �ح��رك ل�ل�ن�م��و االقت�صادي
امل�ستدام .و�شارك يف امل�ؤمتر �أكرث من � 500شخ�ص
من املخت�صني يف جماالت ال�سيا�سة واالقت�صاد جنبا
�إىل ج�ن��ب م��ع ك�ب��ار الأك��ادمي �ي�ي�ن .و��س�ل��ط الرئي�س
التنفيذي ل�سوق �أب��وظ�ب��ي ل �ل��أوراق امل��ال�ي��ة ال�ضوء
على ال��دور الأ�سا�سي ال��ذي يلعبه ال�سوق يف حتقيق
ر�ؤية �أبوظبي االقت�صادية  2030مو�ضحا �أن �سوق
�أب��وظ�ب��ي ال يعك�س فقط الأداء االق�ت���ص��ادي لإمارة
�أبوظبي بل يعك�س �أي�ضا ال��دور الكبري ال��ذي يلعبه

ال�سوق يف حتفيز عملية التنمية ككل يف الإمارة وذلك
من خ�لال ج��ذب امل��دخ��رات واال�ستثمارات الأجنبية
�إىل الأ�سواق املالية.
وق��ال البلو�شي �أن القيادة الر�شيدة للدولة متتلك
ر�ؤية اجتماعية واقت�صادية طموحة ل�ضمان متكني
ال�سوق املايل من �أن ي�صبح املمول الرئي�سي للم�شاريع
وال�ق�ط��اع��ات االقت�صادية حيث يعد تطوير �أ�سواق
املال يف الإم��ارة م�س�ألة حيوية فيما يتعلق بالتمويل
امل�ستقبلي مل�شاريع التو�سع وال�ن�م��و االق�ت���ص��ادي يف
�أبوظبي وذل��ك تنفيذا ل��ر�ؤي��ة �أبوظبي االقت�صادية
 .2030و�أو�ضح �أن �إمارة �أبوظبي احتلت املركز 25

من �أ�صل  92مركزا ماليا عامليا على م�ؤ�شر ت�صنيف
امل��راك��ز املالية العاملية “ ج��ي �إف �سي �أي “ ال�صادر
يف  2017لتتفوق بذلك على مراكز مالية عاملية
ب��ارزة مثل العا�صمة الفرن�سية باري�س والعا�صمة
الأمريكية وا�شنطن اللذين حال يف املرتبة  26و 28
على التوايل.
و�أ� �ض��اف �أن العا�صمة الإم��ارات �ي��ة �أب��وظ�ب��ي حلت يف
املرتبة الثانية عامليا ك�أف�ضل مدينة للعمل والإقامة
وممار�سة الأعمال لتتفوق بذلك على كل من لندن
وب��اري ����س وم ��دن ع��امل�ي��ة �أخ� ��رى وذل ��ك وف ��ق م�ؤ�شر
“�إب�سو�س” للمدن العاملية لعام . 2017

بنك �أبوظبي الأول �أف�ضل مدير �أ�صول يف الإمارات لعام 2017

•• دبي-الفجر:

ح�صد بنك �أب��وظ�ب��ي الأول� ،أك�ب�ر بنك
يف دولة الإمارات العربية املتحدة و�أحد
�أك�بر و�أم��ن امل�ؤ�س�سات املالية يف العامل،

ج��ائ��زة �أف �� �ض��ل م��دي��ر �أ� �ص ��ول يف دولة
الإم��ارات العربية املتحدة لعام 2017
وامل �ق��دم��ة م��ن ق�ب��ل جم�م��وع��ة جلوبال
�إنف�ستور .وت�س ّلم ممثلو البنك اجلائزة
خ�ل�ال ق �م��ة ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط و�شمال

�أفريقيا لإدارة الأ�صول والتجارة التي
عقدت يف دبي .وقامت جمموعة جلوبال
�إنف�ستور بتنظيم القمة ب��ال�ت�ع��اون مع
فيوت�شر �آن ��د �أوب���ش�ن����س وورل� ��د ،والتي
جمعت خ�براء يف امل�ج��ال امل��ايل ملناق�شة

�إدارة الأ�صول وامل�شتقات املالية و�أ�سواق
ر�أ�س املال يف املنطقة .وقد ح�ضر القمة
�أكرث من  200م�س�ؤول ميثلون مدراء
الأ� �ص��ول و�صناديق التحوط والبنوك
والو�سطاء من منطقة ال�شرق الأو�سط

و�شمال �أف��ري�ق�ي��ا .وق��ال ديفيد روثون،
رئي�س �إدارة اال�ستثمار يف بنك �أبوظبي
الأول“ :تعك�س ه��ذه اجل��ائ��زة اجلهود
احلثيثة التي يبذلها كافة �أف��راد �أ�سرة
بنك �أبوظبي الأول ،وه��ي تعزز كذلك
مكانتنا ال��رائ��دة ك�م��دي��ر ل�ل�أ� �ص��ول يف
دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة .ويركز
البنك ب�شكل كبري ليكون اخليار الأول
ك�م���س�ت���ش��ار �إق �ل �ي �م��ي ل� �ل�ث�روات؛ لذلك
فنحن نلتزم بتوفري �أف���ض��ل اخلربات
وامل �ن �ت �ج��ات واخل ��دم ��ات ال ��رائ ��دة على
م���س�ت��وى ال �� �س��وق لتلبية االحتياجات
امل��ال �ي��ة ل �ل �ع �م�لاء وحت �ق �ي��ق �أهدافهم،
بالإ�ضافة �إىل دع��م ا�ستثماراتهم وفقاً
حلجم املخاطر املحددة من قبلهم».
وك��ان بنك �أب��وظ�ب��ي الأول �أح��د الرعاة
الذهبيون لقمة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا لإدارة الأ�صول والتجارة لهذا
العام .وخالل القمة ،قام �سليم خوخار،
رئ�ي����س �إدارة الأ��س�ه��م يف ب�ن��ك �أبوظبي
الأول ،بتمثيل البنك يف احللقة النقا�شية
التي تطرقت �إىل �إدارة الأ�صول يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي.
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 % 12.6م�ساهمتها يف �صادرات الإمارة

مليار و 130مليون ر�ؤو�س �أموال �صناعة الأواين بر�أ�س اخليمة

•• ر�أ�س اخليمة – الفجر

�أعلنت غ��رف��ة ر�أ� ��س اخليمة �أن �صناعة
الأواين واح��دة من ال�صناعات الواعدة
يف �إمارة ر�أ�س اخليمة تنمو ب�شكل مطرد
وحتتل مكانه ب��ارزة م��ا ب�ين القطاعات
الإن �ت��اج �ي��ة يف اق �ت �� �ص��اد الإم � � ��ارة ،وقد
مكنها من ذلك ما متتعت به من مزايا
ومقومات �سواء من حيث حجم ر�ؤو�س
الأم � ��وال امل���س�ت�ث�م��رة يف ه��ذه ال�صناعة
وال� �ت ��ي ب �ل �غ��ت م �ل �ي��ار و  130مليون
دره� ��م ح �ت��ى ع� ��ام  .2016ج ��اء ذلك
يف درا� �س��ة حتليلية �أ� �ص��درت �ه��ا الغرفة
بعنوان (�صناعة الأواين) ،حيث ا�ستندت
الدرا�سة �إىل البيانات املالية لل�شركات
العاملة يف ه��ذه ال�صناعة ،وم��ا ت�شكله

م��ن �أه�م�ي��ة ن�سبية ك ��إح��دى ال�صناعات
ال�ن��اج�ح��ة وامل��ول��دة ل�ل��دخ��ل يف الإم ��ارة،
حمققة م�ي��زة ن�سبية وم�ث�ب�ت��ة قدرتها
ال �ت �ن��اف �� �س �ي��ة وم�ب�ره �ن��ة ع �ل��ى مكانتها
ب�ين ال���ص�ن��اع��ات .وق ��ال ال��دك�ت��ور �أحمد
را� �ش��د ال�شميلي ،م�ساعد امل��دي��ر العام
ل�ق�ط��اع اخل ��دم ��ات ال �ت �ج��اري��ة وتطوير
الأعمال بغرفة ر�أ���س اخليمة ،تعد هذه
ال�صناعة الع�ب�اً �أ�سا�سياً يف ال�صناعات
الت�صديرية لإم ��ارة ر�أ���س اخليمة فهي
من �أك�ثر ال�صناعات املوجهة للت�صدير
يف الإم��ارة ،حيث كان ن�صيب ال�صادرات
 85%م��ن �إج�م��ايل مبيعات ال�صناعة
ل �ع��ام  ،2016الأم� ��ر ال ��ذي ي ��دل على
متتع هذه ال�صناعة مبيزة تناف�سية على
امل�ستوى العاملي مكنها م��ن �أن ت�ست�أثر

مبا ن�سبته  12.6%من �صادرات ال�سلع
واخل��دم��ات غ�ير النفطية لإم ��ارة ر�أ�س
اخل�ي�م��ة .و�أ� �ض��اف ال�شميلي ب ��أن النمو
املطرد لهذا ال�صناعة ،والذي عربت عنه
ال��زي��ادة يف مبيعات ال���ش��رك��ات العاملة
ف�ي�ه��ا يف ال���س�ن��ة الأخ �ي��رة بن�سبة 5%
ب �ح �ي��ث ب �ل��غ جم �م��وع �ه��ا ح � ��وايل 560
م�ل�ي��ون دره ��م ل�ع��ام  ،2016مم��ا �أكد
ع�ل��ى ال ��دور امل �ح��وري ال ��ذي تلعبه هذه
ال�صناعة كالعب �أ�سا�سي يف ال�صناعات
الت�صديرية ل�ل�إم��ارة ،فقد �شكلت هذه
الزيادة  11%من الزيادة التي حتققت
يف �صادرات الإم��ارة خالل نف�س ال�سنة،
يف م�ؤ�شر وا�ضح على جناح هذه ال�صناعة
وزي��ادة ثقة امل�ستثمرين ب�أدائها املتميز،
الأمر الذي �أكد على دورها احليوي يف

تعزيز ال�ق��درات الإنتاجية والتناف�سية
للقطاع ال�صناعي يف �إمارة ر�أ�س اخليمة.
وقال عا�صم بني فار�س ،باحث اقت�صادي
�أول بغرفة ر�أ�س اخليمة �أن حجم ر�ؤو�س
الأم� ��وال امل�ستثمرة يف ه��ذه ال�صناعة،
والتي بلغت مليار و  130مليون درهم
حتى ع��ام  ،2016وال�ت��ي ت��وزع��ت بني
ر�ؤو���س الأم ��وال امل�سجلة ل�شركات هذه
ال�صناعة وامل��وج��ودات الثابتة لل�شركات
العاملة يف هذه ال�صناعة  ،يف حني بلغت
املوجودات املتداولة لهذه ال�شركات 618
مليون دره ��م ،وا�ستوعبت م��ن الأيدي
ال�ع��ام�ل��ة م��ا ي�صل �إىل  2,379عامل
�أغلبهم م��ن العمالة امل��اه��رة والفنيني،
وبهذا تعد هذه ال�صناعة من ال�صناعات
املوظفة للأيدي العاملة على الرغم من

اعتمادها على ا�ستخدام الآالت ب�شكل
كبري يف عملياتها الإن�ت��اج�ي��ة .و�أ�ضاف
ع��ا� �ص��م �أن الإن � �ت� ��اج ال �ك �ل��ي ل�صناعة
الأواين �شكل م��ا ن�سبته  % 8.5من
�إج �م ��ايل ن ��اجت ال���ص�ن��اع��ات التحويلية
ل�ل��إم ��ارة وب��واق��ع  631م�ل�ي��ون درهم
ح�سب البيانات املالية لل�شركات العاملة
يف ه��ذه ال�صناعة ،حيث تعترب القيمة
امل�ضافة التي تولدها هذه ال�صناعة من
�أعلى الن�سب بني خمتلف ال�صناعات يف
امل�ن�ط�ق��ة ف�ق��د ب�ل�غ��ت م��ا ن�سبته 71%
من �إجمايل قيمة الإنتاج وبواقع 451
مليون درهم ،يف حني �شكلت م�ستلزمات
الإنتاج  29%من �إجمايل قيمة الإنتاج
ل�ك��ام��ل ال���ص�ن��اع��ة ب ��إج �م��ايل ب�ل��غ 180
مليون درهم.

ج���زي���رة ي��ا���س
حت�صد  17جائزة
�إقليمية وعاملية
•• �أبوظبي-وام:

ر�� �س� �خ ��ت ج� ��زي� ��رة ي� ��ا�� ��س  -الوجهة
الرتفيهية ال��رائ��دة يف دول��ة الإمارات
 مكانتها يف ق�ط��اع �صناعة الرتفيهع��امل�ي��ا بح�صولها ع�ل��ى �أك�ث�ر م��ن 17
جائزة مرموقة عن وجهاتها ومدنها
الرتفيهية لهذا العام.
و�أعرب حممد عبداهلل الزعابي الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة م �ي�رال امل�س�ؤولة
عن تطوير و�إدارة جزيرة يــــــــا�س عن
��س�ع��ادت��ه ب��اجل��وائ��ز ال�ت��ي ا�ســــتحقتها
جزيرة يا�س على امل�ســـــــــتويني املحلي
وال �ع ��امل ��ي ت �ق��دي��را ل�ت�م�ي��ز معاملهــــــا
ووجهاتها الرتفيهية .
و�أك ��د �أن ه��ذه اجل��وائ��ز اثبتت جمددا
املكانة التي حتتلها اجل��زي��رة كواحدة

من �أب��رز الوجهات الرتفيهية الرائدة
واملف�ضلة على م�ستوى العامل متميزة
بنخبة من فنادق اخلم�س جنوم و�أرقى
امل�ط��اع��م و�أ��ش�ه��ر ال�ع�لام��ات التجارية
ف �� �ض�لا ع �م��ا حت�ت���ض�ن��ه م ��ن فعاليات
ريا�ضية وترفيهية فريدة.
وت�شـــــــهد جزيرة يا�س حاليــــــا قرابة
 25م�ل�ي��ون زي ��ارة ك��ل ع��ام وت�ســــــعى
ل ��زي ��ادة ه ��ذا ال� �ع ��دد ل�ي���ص��ل �إىل 48
مليون زي��ارة بحلول ع��ام  2022من
خالل معاملها املتنوعة والفعاليات التي
ت�ست�ضيفها وامل� ��دن ال�ترف�ي�ه�ي��ة التي
تطورها.
وح���ص�ل��ت ي��ا���س ووت ��روورل ��د �أبوظبي
 حديقة الأل �ع��اب املائية الوحيدة يفال �ع��امل ذات ت�صميم �إم ��ارات ��ي  -على
اجل��ائ��زة ال��ذه�ب�ي��ة ع��ن ف�ئ��ة “حديقة

جمال الطريان واملطارات .و�شهد الربنامج
زي��ارة �إىل ق�سم الإط�ف��اء والإن�ق��اذ يف املطار
حيث ا�ستمعوا �إىل ��ش��رح ع��ن م�ه��ام الق�سم
وكيفية تعامله يف ح��االت ال �ط��وارئ .و�أكد
�سعادة علي �سامل املدفع رئي�س هيئة مطار
ال�شارقة ال��دويل �أهمية مثل ه��ذه الربامج
يف التعريف باخلدمات التي يقدمها املطار

ن�ظ�م��ت �إدارة اخل��دم��ات امل���س��ان��دة يف هيئة
مطار ال�شارقة ال��دويل  -على م��دار ع�شرة
�أيام  -بالتعاون مع جمل�س ال�شارقة للتعليم
ب��رن��اجم��ا ح��ول ق�ط��اع ال �ط�يران واملطارات
مب�شاركة  21طالبا وطالبة من الدار�سني
يف امل��رح�ل��ة ال�ث��ان��وي��ة ب�ه��دف ال�ت�ع��رف على
�أق �� �س��ام وع �م �ل �ي��ات امل �ط ��ار ودور الإدارات
وال �� �ش��رك��ات ال �ع��ام �ل��ة يف امل �ط ��ار .وت�ضمن
ال�برن��ام��ج ال ��ذي ح�م��ل ع �ن��وان “مهارات”
جوالت ميدانية بالتعاون مع �شركة العربية
للطريان ا�ستهدفت تعريف الطلبة ب�أنواع
الطائرات وهند�ستها بالإ�ضافة �إىل جولة
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع � �ش��رك��ة ال �� �ش��ارق��ة خلدمات
الطريان “�سا�س” لالطالع عن قرب على
اخل ��دم ��ات الأر� �ض �ي��ة يف امل� �ط ��ارات وجولة
�أخ ��رى ب��ال�ت�ع��اون م��ع �شركة �أل�ف��ا خلدمات
ال�ط�يران ا�ستهدفت التعرف على خمتلف
املوا�ضيع املتعلقة بال�ضيافة والتموين يف

•• نيودلهي-الفجر:

ح�سب التقرير الذي ن�شرته �شركة �إف �آئي �إ�س الأمريكية املزودة للخدمات
امل�صرفية ،متلك الهند نظام ال��دف��ع الرقمي �أك�ثر ت�ط��ورا م��ن ب�ين 25
دولة مبا فيها اململكة املتحدة وال�صني واليابان ،و�أجريت الدرا�سة لغر�ض
�إعداد التقرير على القيم املرجعية مثل توافر اخلدمات على مدار ال�ساعة
واالعتماد والدفع الفوري.
�أن التقرير حتت عنوان نكهات م�ؤ�شر ابتكار الدفع واال�ستخدام ال�سريع
املو�ضوع يف  2014يهدف اىل تطوير نظام ت�صنيف مقـارن حيث ميكن
مقارنة نظام الدفع املتنوع يف جميع �أنحاء العامل .و �أن نظام م�ؤ�شر ابتكار
الدفع واال�ستخدام ال�سريع ي�صنف الدفع املتنوع على امل�ستوى من 5-1
حيث يعك�س امل�ستوى الأول املدفوعات الأ��س��رع و يعك�س امل�ستوى الثالث
امليزات املرغوب فيها للغاية معززا قيمة العمالء مثل الو�صول للجميع
وتوافر اخلدمات على مدار ال�ساعة ،بينما يعك�س امل�ستوى اخلام�س امليزات
الإ�ضافية لتحقيق �أق�صي قيمة العمالء مثال معلومات احلوالة املالية
والقدرات على ال�سحب والدفع.
وكما ذكر التقرير ،ومن بني الدول التي مت تقييمها ،تايوان كان فى امل�ستوى
الأول ،و دول املك�سيك والربازيل و غانا و نيجريا و �إي�سلندا وال�صني و
كوريا و �سريالنكا كانت فى امل�ستوى الثاين ،وكانت دول ت�شيلي وال�سويد
وجنوب �أفريقيا والبحرين و اليابان يف امل�ستوى الثالث ،وكما مت ت�صنيف
دول “�أ�سبانيا وكينيا و بولندا و فينلندا واململكة املتحدة و �سنغافورة و
الدمنارك و�سوي�سرا وتايلند” يف امل�ستوى الرابع .و�أن نظام الهند خلدمة
الدفع الفوري كان النظام الوحيد يف العامل الذي مت ت�صنيفه يف امل�ستوى
اخلام�س.
�أن نظام خدمة الدفع الفوري (�آئ��ي �إم بي �إ���س) قد مت تد�شينه من قبل
�شركة امل��دف��وع��ات الوطنية يف الهند يف �شهر نوفمرب ع��ام  ،2010وهو
خدمات لتحويل الأم��وال الإلكرتونية الفورية بني البنوك التي تتوافر
من خالل تطبيقات الهواتف النقالة واخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت.
وكما ك�شفت الدرا�سة �شعبية نظام املوحد للدفع (يو بي �آئي) و هي مزيج
من املدفوعات يف الوقت احلقيقي مع واجهات مفتوحة مع وج��ود النية
ال��س�ت�ب��دال الأم� ��وال ال�ن�ق��دي��ة ون�ق�ط��ة ال�ب�ي��ع وحم�ف�ظ��ة ال�ن�ق��ود ك�م��ا �أفاد
التقرير.

«طاقة الوطني االحتادي» توا�صل
مناق�شة �سيا�سة «االحتادية للكهرباء واملاء»

•• دبي -وام:

الألعاب املائية للعام” من جملة موذر
بيبي �آن��د ت�شايلد  2017بالإ�ضافة
�إىل ج��ائ��زت��ي ال��راب �ط��ة ال��دول �ي��ة ملدن
املالهي و�أماكن اجلذب ال�سياحي كما
مت ت�صنيف يا�س ووت��روورل��د كواحدة
من �أف�ضل  10حدائق مائية يف ال�شرق
الأو�سط وفقا الختيارات امل�سافرين من
موقع تريب �أدف��اي��زور و�ضمن �أف�ضل
 10حدائق مائية يف العامل يف قائمة
جملة كوندي نا�ست ترافيلر.
وح�صل عامل فرياري �أبوظبي  -الذي
ي���ض��م الإف �ع��وان �ي��ة الأ� �س ��رع يف العامل
 ع�ل��ى ت�صنيف م��رم��وق م��ن جوائزال�سفر العاملية ك�أف�ضل مدينة ترفيهية
رائدة يف ال�شرق الأو�سط لعام 2017
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ح���ص��ول��ه ع�ل��ى �شهادة
التميز من موقع تريب �أدفايزور نظري
حم��اف�ظ�ت��ه ع �ل��ى م��رت �ب��ة م�ت�ق��دم��ة يف
املوقع الإلكرتوين املعروف.

وح���ص�ل��ت ح�ل�ب��ة م��ر��س��ى ي��ا���س  -التي
ت�ست�ضيف ج��ائ��زة االحت� ��اد للطريان
ال� �ك�ب�رى ل �ل �ف��ورم��وال � 1أب ��وظ� �ب ��ي -
على اجلائــــــــــزة الذهبية ع��ن فئـــــــة
“�أف�ضــــــــل فعالية ريا�ضية للمحرتفني
ل� �ع ��ام  ”2016م ��ن ق �ب��ل “جوائز
�صناعة الريا�ضة  ”2017واجلائزة
ال ��ذه �ب �ي ��ة ع� ��ن “�أف�ضل ا�ستخدام
لو�سائل التوا�صل االجتماعي يف جمال
الريا�ضة” وعن حملة ترايثلون يا�س
“اخترب ق��درات��ك وحقق طموحاتك”
وج ��ائ ��زة “�أف�ضل ف�ع��ال�ي��ة ريا�ضية”
�ضمن جوائز فعاليات ال�شرق الأو�سط
.2017
وح�صل يا�س مارينا  -املم�شى والواجهة
البحرية ومر�سى ال�سفن  -على ت�صنيف
“ 5مرا�سي ذهبية” – وهو الت�صنيف

ال �ع��امل��ي امل��رم��وق ل�ل�م��را��س��ي البحرية
ال��ذي ي��وازي ت�صنيف النجوم للفنادق
امل � �ع� ��روف ع��امل �ي��ا وت� �ق ��دي ��را لتميزها
ح�صدت املطاعم يف يا�س مارينا عددا
من اجلوائز.
وفاز يا�س مول � -أكرب مركز ت�سوق يف
�أبوظبي  -باجلائزة الذهبية يف حفل
ت��وزي��ع ج��وائ��ز جمل�س م��راك��ز الت�سوق
يف ال���ش��رق الأو� �س��ط و��ش�م��ال �أفريقيا
املرموقة وذل��ك عن حملة “ح�سومات
ي��ا���س م��ول ال�ضخمة ع�ل��ى م ��دار 24
�ساعة” والتي �شهدت �إقبال �أك�ثر من
� 250أل� ��ف زائ� ��ر خ�ل�ال ع�ط�ل��ة عيد
ال �ف �ط��ر  2017ك �م��ا ح���ص�ل��ت فنادق
ع��دي��دة يف ج��زي��رة ي��ا���س على ع��دد من
اجل��وائ��ز ت �ق��دي��را ل�ت�م�ي��زه��ا يف جمال
ال�ضيافة.

للم�سافرين و��ش��رك��ات ال �ط�يران وال�شحن
و�آل � �ي� ��ة ال �ع �م��ل وذل � ��ك ل �ت �ح �ف �ي��ز الطالب
وال�ط��ال�ب��ات وت�شجيعهم ع�ل��ى دخ ��ول عامل
ال �ط�ي�ران و�إدارة امل �ط ��ارات م�ستقبال من
خ�ل�ال ال�ت�خ���ص����ص يف امل �ج ��االت املرتبطة
ب��ه �إ��ض��اف��ة �إىل �إب ��راز ال ��دور ال��رائ��د لقطاع
الطريان املدين يف تعزيز التنمية امل�ستدامة

م��ن خ�ل�ال ت�ن���ش�ي��ط ال���س�ي��اح��ة وال�ضيافة
والتجارة وال�شحن وغريها من القطاعات
التي ت�ستفيد م��ن اخل��دم��ات التي يقدمها
املطار .من جانبها قالت املهند�سة ملياء عبيد
ال�شام�سي مديرة �إدارة اخل��دم��ات امل�ساندة
ان تنظيم الربنامج جاء بهدف رفع الوعي
مبختلف اجل��وان��ب ال�ت��ي تتعلق بالطريان

وامل �ط��ارات وامل�ساهمة يف االرت�ق��اء بالكوادر
الوطنية من خالل تنمية معارفها ب�أحدث
ال�ت�ط��ورات والأ��س��ال�ي��ب احلديثة املتبعة يف
ه��ذا امل�ج��ال ل�ضمان املحافظة على املكانة
امل�ت�ق��دم��ة ال�ت��ي يتمتع ب�ه��ا ق�ط��اع الطريان
يف �إم��ارة ال�شارقة ودول��ة الإم��ارات وتقدمي
خدمات متميزة للم�سافرين واملتعاملني.

«مطار ال�شارقة» ينظم برناجم ًا حول قطاع الطريان لطلبة املرحلة الثانوية

•• ال�شارقة-وام:

الهند ت�سبق اململكة املتحدة وال�صني
واليابان يف الدفعات الرقمية

وا�صلت جلنة �ش�ؤون التقنية والطاقة والرثوة املعدنية يف املجل�س الوطني
االحت��ادي  -خالل اجتماعها ال��ذي عقدته ام�س مبقر الأمانة العامة يف
دبي برئا�سة �سعادة حممد علي الكمايل رئي�س اللجنة  -مناق�شة مو�ضوع
�سيا�سة الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء.
ح�ضر االج�ت�م��اع �أع���ض��اء اللجنة ��س�ع��ادة ك��ل م��ن ع�ف��راء را��ش��د الب�سطي
مقررة اللجنة وجمال حممد احلاي وعائ�شة را�شد ليتيم وفي�صل حارب
الذباحي.
وا�ستعر�ضت اللجنة خالل اجتماعها نتائج الزيارات امليدانية التي قامت بها
ملكاتب الهيئة االحتادية للكهرباء واملاء يف �إمارتي الفجرية ور�أ�س اخليمة
م�ؤخرا  ..مو�ضحة �أنه من خالل هذه النتائج يتم بحث املحاور الرئي�سية
مل��و��ض��وع �سيا�سة ال�ه�ي�ئ��ة وه��ي اخل�ط��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة للهيئة وتطوير
اخلدمات املقدمة للمواطنني ور�سوم اخلدمات املقدمة للمواطنني.
و�أ��ش��ارت اللجنة �إىل �أن��ه مت رب��ط نتائج ه��ذه ال��زي��ارات مع املحاور �سالفة
الذكر لإعداد الت�صور ال�شامل لبنود املو�ضوع العام وبناء على ذلك �ستلتقي
اللجنة خالل �أ�سبوعني مع املواطنني يف �إحدى �إمارات الدولة للتعرف عن
قرب على احتياجاتهم ومالحظاتهم وا�ستف�ساراتهم ومن ثم �سيتم جمع
ور�صد هذه املالحظات واال�ستف�سارات ومناق�شتها مع ممثلي احلكومة يف
اجتماعات اللجنة لإعداد الت�صور النهائي ملناق�شة املو�ضوع العام.

 779مليون درهم قيمة
ت�صرفات العقارات يف دبي ام�س

•• دبي-وام:

حققت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك يف دبي �أكرث من
 779مليون درهم حيث �شهدت الدائرة ام�س ت�سجيل  260مبايعة بقيمة
 460مليون درهم منها  37مبايعة للأرا�ضي بقيمة  135مليون درهم و
 223مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة  325مليون درهم.
وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  16مليون درهم يف منطقة الرب�شاء
جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة  8ماليني دره��م يف منطقة الرب�شاء
جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمــة  6ماليني دره��م يف منطقــــة �سيح
�شعيب .2
وت�صدرت منطقة حدائق ال�شيخ حممد بن را�شد املناطق من حيث عدد
املبايعات �إذ �سجلت  7مبايعات بقيمة  26مليون دره��م وتلتها منطقة
احلبية الثالثة بت�سجيلها  4مبايعات بقيمة  15مليون درهم وثالثة يف
وادي ال�صفا  2بت�سجيلها  4مبايعات بقيمة  11مليون درهم.
وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل فقد ج��اءت مبايعة بقيمة 9
ماليني درهم مبنطقة برج خليفة ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5
ماليني درهم يف منطقة برج خليفة و�أخريا مبايعة بقيمة  4ماليني درهم
يف منطقة وادي ال�صفا .3
وت�صدرت منطقة برج خليفة املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق والفلل
�إذ �سجلت  23مبايعة بقيمة  67مليون دره��م وتلتها منطقة جبل علي
الأوىل بت�سجيلها  21مبايعة بقيمة  17مليون درهم وثالثة يف حدائق
ال�شيخ حممد بن را�شد بت�سجيلها  21مبايعة بقيمة  29مليون درهم.
و�سجلت الرهونات قيمة قدرها  319مليون درهم منها  21رهناً لأرا�ض
بقيمة  239مليون درهم و 55رهونا لفلل و�شقق بقيمة  80مليون درهم
وكان �أهمها مبنطقة جمريا الأوىل بقيمة  105ماليني درهم و�أخرى يف
منطقة اخلليج التجاري بقيمة  88مليون درهم.
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العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/443عمايل كلي

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/11555عمايل جزئي

حماكم دبي
حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/2248جتاري كلي

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2015/855ا�ستئناف جتاري

اىل املدعى عليه -1/بالديوم تياتر منطقة حرة  -ذ م م جمهول حمل االقامة
مبا �أن املدعي/اوليفريو كا�سينى قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( 1.109.967دره��م) وت��ذك��رة ع��وده مببلغ (10000
درهم) والفائدة  %12من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء املوافق  2018/1/9ال�ساعة
� 10.30صباحا بالقاعة  Ch2.E.22لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�سم

اىل امل��دع��ى ع�ل�ي��ه� -1/ساين ب�لا���س ��� -ش ذ م م جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مبا
�أن املدعي�/سيد �شبري حيدر  -قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 62294درهم) وتذكرة عوده مببلغ ( 2000درهم)
والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى ( )MB178704102AEوحددت
لها جل�سة ي��وم االح��د امل��واف��ق  2018/1/7ال�ساعة � 8.30صباحا بالقاعة
 Ch2.E.22ل��ذا ف��أن��ت مكلف باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام
على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .

اىل املدعي عليه � -1 /شركة رويف تاور ليمتد �-2شركة مكا�سب العقارية � -ش ذ م م
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي� /شركة هابي انف�ستيمينت ليمتد وميثله /
عبداهلل يو�سف �أحمد �أنوهي �آل نا�صر قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الت�صديق
علىحكم املحكم وفقا للمواد  321.315من قانون الإجراءات املدنية االحتادي للحكم
ال�صادر بالتحكيم رقم  139/2012مركز دبي للتحكيم الدويل  -وحددت لها جل�سة
يوم االربعاء املوافق  2018/1/3ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch1.B.8لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /مرجان للأما�س لتجارة وت�صنيع االملا�س اخلام
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف /النجمة البنية للمجوهرات � -ش
ذ م م وميثله � /سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي  -قد ا�ست�أنف القرار/
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2015/317جتاري كلي بتاريخ 2015/2/16
وحددت لها جل�سه يوم االثنني املوافق  2018/1/8ال�ساعة � 10.00صباحا
بالقاعة رق��م  ch2.D.17وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم
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حماكم دبي االبتدائية
العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/2624مدين جزئي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/10841عمايل جزئي

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25

اىل امل��دع��ي عليه/حممد ظ�ف��ر قري�شي حم�م��د �سليم قري�شي جم�ه��ول حمل
االقامة مبا ان املدعي/الينا غريخوفا وميثله:احمد عبداهلل حممد ملك انوهي
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان مببلغ وقدره
( )55.000درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية عنه
بواقع � %9سنويا من تاريخ 2013/9/3:وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2018/1/2ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch2.D.17لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

اىل املدعي عليه -1 /فا�ضل ال�شام�سي لنقل املواد بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة
 �ش ذ م م جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي  /م�يرزا حممد زي��ارت كلق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها
( 243892دره ��م) وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ ( 2000دره��م) وال��ر��س��وم وامل�صاريف
ورقم ال�شكوى( )MB175796879AEوحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س
امل��واف��ق  2017/12/28ال�ساعة ��� 8.30ص مبكتب القا�ضي ل��ذا ف��أن��ت مكلف
باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س الق�سم

اىل املدعي عليه  -1 /جينور للتجارة العامة � -ش ذ م م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /دياليت لتجارة االغذية � -ش ذ م م وميثله  /ح�سن عبداهلل
حممد العبدويل  -قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي
عليه مببلغ وق��دره ( 837160دره��م) وال��ر��س��وم وامل�صاريف وات�ع��اب املحاماة
والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ
املعجل ب�لا ك�ف��ال��ة .وح ��ددت لها جل�سة ي��وم االث �ن�ين امل��واف��ق 2018/1/22
ال�ساعة ��� 9.30ص بالقاعة  Ch1.B.8ل��ذا ف��أن��ت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
مكتب �إدارة الدعوى
العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعالن للح�ضور امام مدير ادارة الدعوى بالن�شر
يف الدعوى  2017/3298مدين جزئي
بناء على طلب مكتب �إدارة الدعوى يف حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
اىل املدعى عليها  /منى يو�سف دفع اهلل ابراهيم � -سودانية اجلن�سية
اقام املدعي /را�شد بابكر احمد �سعد � -إماراتي اجلن�سية
الدعوى رقم ( )2017/3298مدين جزئي عجمان
انت مكلف باحل�ضور امام مدير ادارة الدعوى مبحكمة عجمان االحتادية االبتدائية
يوم االحد املوافق � 2018/1/7شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد او تقدمي مذكرة جوابية
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة رقمها اعاله
بو�صفك مدعى عليه .حرر بتاريخ 2017/12/6

مكتب �إدارة الدعوى

حماكم دبي

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/3701جتاري جزئي

اىل املدعي عليه  -1 /عبدالأمني خان ملقاوالت البناء � -ش ذ م م جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي /فاطمة علي حممد بن �سامل  -قد �أقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مببلغ وقدره =  100000 /درهم -
والر�سوم وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2018/1/7
ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.12لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حتديد موعد اجتماع اخلربة
العدد  12207بتاريخ 2017/12/25

يف الدعوى رقم  2017/315مدين كلي
املدعي عليهم  -1 :عبداحلميد حممد منجالور
 -2حممد حبيب اهلل حممد �شريف � -3 ،أبوبكر �صديق �إ�سماعيل
نحيط �سيادتكم علما بانه مت انتدابنا خبريا ح�سابيا بالدعوى املذكورة اعاله
واملفرفوعة �ضدكم من م�ؤ�س�سة الغرير الدولية لل�صرافة ملالكها عبداهلل احمد ماجد
الغرير  -وعليه ف�أنتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�ضور اجتماع اخلربة املقرر
عقده يوم الأحد املوافق  2018/1/7يف متام ال�ساعة � 11 : 00صباحا وذلك مبكتب
اخلبري املنتدب الكائن دبي  -الهناء �سنرت  -بجوار دوار ال�سطوة  -مقابل كارفور -
بجانب فندق ت�شيل�سي  -مكتب رقم  229/228نطلب احل�ضور باملوعد واملكان املحدد
و�إح�ضار امل�ستندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�ضور
ف�إن اخلربة �ستبا�شر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا.
عمر ن�صري  /اخلبري احل�سابي

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/143ا�ستئناف تظلم جتاري

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/256ا�ستئناف تظلم جتاري

اىل امل���س�ت��أن��ف � �ض��ده -1 /حميد حم�م��د م�ق��دم��ي ف��ر ب�صفته م��دي��ر يف
الرخ�صة التجارية ل�شركة (مقدمي للتجارة العامة �ش.ذ.م.م) جمهويل
حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف � /شركة �ستيم التجارية ذ.م.م قد ا�ست�أنف/
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2017/167تظلم جتاري
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2018/1/24ال�ساعة  17.30م�ساءا
بالقاعة رقم  ch1.B.7وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /جمموعة ال�شرق االو�سط للأ�سا�سات �ش.ذ.م.م
جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف � /شركة ابيار للتطوير العقاري -
م�ساهمة مقفلة (فرع دبي) وميثله�:أمل خمي�س دروي�ش حممد البلو�شي
قد ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2017/222تظلم جتاري
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2018/1/24ال�ساعة  17.30م�ساءا
بالقاعة رقم  ch1.B.7وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/2900مدين جزئي
اىل املدعي عليه/م�ؤ�س�سة الطيف ل�صناعة اخليام وميثلها �سيف را�شد هزمي عبداهلل
ال�شام�سي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي�/شركة جمموعة االمارات لالت�صاالت
(جمموعة ات�صاالت) ���ش.م.ع وميثله�:سليمان احمد ر�شيد املنهايل قد �أق��ام عليك
ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه ب��ان ي ��ؤدي للمدعيه مبلغ وقدره
( )41.690.37دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2017/12/26ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة Ch2.D.17
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/2572مدين جزئي
اىل املدعي عليه/م�ؤ�س�سة بريل وايفز لالعمال الفنية ملالكها رحمة اهلل غالم ر�سول كبري
(�سابقا) بريل وايفز لالعمال الفنية �ش.ذ.م.م (حاليا)  -2رامي�ش كومار كري�شنانكوتي
ناير فاداكيداين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بر�ستيج للمحاماة واال�ست�شارات
القانونية  -وميثله �صاحبه املحامي/د.علي ا�سماعيل ابراهيم ا�سماعيل اجلرمن قد
�أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وق��دره ()29600
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد
ال�ت��ام .وح��ددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء امل��واف��ق  2018/1/2ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة
 Ch2.D.17لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

اىل امل��دع��ي ع�ل�ي��ه  -1 /ك��اف �ت�يري��ا ب �ي��ت احل � ��روف جم �ه��ول حم��ل االقامة
مب��ا ان امل��دع��ي  /حم�م��ود ك�ساب عبداملنعم ك���س��اب ق��د �أق ��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( 24919دره��م) وتذكرة
ع ��ودة مب�ب�ل��غ ( 3000دره� ��م) وال��ر� �س��وم وامل �� �ص��اري��ف وات �ع��اب امل �ح��ام��اة رقم
ال�شكوى( )MB176060906AEوح ��ددت ل�ه��ا جل�سة ي��وم االربعاء
املوافق  2017/12/27ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.A.5لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/3989جتاري جزئي

اىل املدعي عليه  -1 /اكواتك للتجارة العامة � -ش ذ م م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /امل�شرق انرتنا�شيونال � -ش ذ م م وميثله � /سعيد جمعه �سعيد
ال�سويدي  -قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه
مببلغ وق��دره ( 59800دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
 %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االثنني
املوافق  2018/1/8ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.12لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12207بتاريخ 2017/12/25

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة

ال�ع�ن��وان  :مكتب رق��م  - 204ملك ع�ب��داهلل ال�شعايل  -دي��رة  -ه��ور العنز  -هاتف
 04-2389721فاك�س 04-2389722 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية
بدبي ب��أن��ه ق��د مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أع�ل�اه لت�صفية اجنيال للتجارة
العامة � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ 2017/10/10

واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/10/10وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي
على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/7885عمايل جزئي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2016/47تنفيذ عقاري
اىل املحجوز لديه -1/ا�س او ال للتطوير العقاري � -ش ذ م م جمهول حمل
االقامة مبا ان الطالب التنفيذ/اندري عالء الدين وميثله  /يو�سف حممد
ح�سن حممد البحر  -ق��د �أق ��ام عليكم ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اعاله
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )31042210درهم اىل طالب التنفيذ او
خزينة املحكمة  -ف�سخ اتفاقيات البيع وال�شراء امل�ؤرخة  2010/4/12واملربمة
بني املدعي وامل��دع��ي عليها الثانية عن ال��وح��دات حمل التداعي .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/2521جتاري كلي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2343جتاري كلي

اىل املدعي عليه -1 /حم�م��ود حممد علي احمد جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان
املدعي /فاطمة حممود احمد حممد املال  -قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة ب��اخ��راج امل��دع��ي عليه م��ن ال�شركة وح��ذف ا�سمه م��ن ال�سجل التجاري
والرخ�صة التجارية التجارية و�سائر ال�سجالت واالوراق الر�سمية والزامه بدفع
الغرامات واملخالفات املالية التي ت�سبب بها لل�شركة  ،والزام املدعي عليه بالر�سوم
وامل���ص��اري��ف .وح��ددت لها جل�سة ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  2017/12/28ال�ساعة
� 9.30ص بالقاعة  Ch2.E.21لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
�أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12207بتاريخ 2017/12/25

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة :اجنيال للتجارة العامة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  - 10Gملك �سامل �سعيد بن غدير  -ديرة  -اخلريان  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة .رقم الرخ�صة 691152 :رقم القيد بال�سجل التجاري
 1119138 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف
ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه ،وذلك مبوجب قرار حماكم
دبي بتاريخ  2017/10/10واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/10/10
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني اجلريودي للتدقيق
واملحا�سبة العنوان  :مكتب رقم  - 204ملك عبداهلل ال�شعايل  -دي��رة  -هور العنز -
هاتف  04-2389721فاك�س 04-2389722 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2016/750عقاري كلي

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعالن بورود التقرير بالن�شر
يف الدعوى  2017/366عقاري كلي

اىل املحكوم عليه� -1/أك�سون ديفيلومبنت �ش.م.ح (�سيف زون) ح�سب العقد � ,أك�سون ديفيلومينت
م.م.ح  -ح�سب الرخ�صة جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة
بتاريخ  2017/2/27يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ار�سالن علي ا�صغر نا�صري  -1بف�سخ
عقد بيع الوحدة العقارية الرقم رقم ( )1904من م�شروع �سبورت وان بيزن�س تاور املربم بني
املدعي ار�سالن علي ا�صغر نا�صري واملدعي عليها االوىل �أك�سون ديفيلومينت �ش.م.ح (�سيف زون)
ونيو ورلد انف�ستمنت�س ليمتد ونيو ورلد انف�ستمنت�س قروب بالت�ضامن والتكافل فيما بينهم ب�أن
ي��ؤدوا للمدعي مبلغا قدره ( )514.998.8درهم والفائدة بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة
الق�ضائية يف 2016/11/5:وحتى ال�سداد التام  -3وبالزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�صاريف
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة -4رف�ض ما عدا ذلك  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اىل املدعي عليه� -1 /شركة املا�سة وورل��د واي��د للعقارات املحدودة -2
املا�سة انرتنا�شيونال للتطوير العقاري ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي  /اي�سل اميل رجبلي وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي
نعلمكم بان املحكمة قررت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/12/21:يف
الدعوى املذكورة اعاله اخطاركم بورود تقرير ال�سيد اخلبري املنتدب
يف ال��دع��وى وق��د حت ��ددت جل�سة ي��وم اخل�م�ي����س امل� ��واف� ��ق2018/1/4:
ال�ساعة� 11:00:ص بالقاعة ch1.B.8:للتعقيب على التقرير
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة �إعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1524ا�ستئناف عمايل

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة �إعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1113ا�ستئناف جتاري

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /فندق �صن اند �سكاي الرقه �ش.ذ.م.م جمهول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /مينا جمدي منري جرج�س قد ا�ست�أنف /احلكم
ال�صادر بالدعوى رقم  2017/3888عمايل جزئي بتاريخ2017/8/3:
وح��ددت لها جل�سه ي��وم اخلمي�س املوافق  2017/12/28ال�ساعة 10.00
�صباحا بالقاعة رق��م  ch2.D.19وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضده� -1 /شركة راج خما�س ���ش.ذ.م.م  -2راجي�ش دولومال
كيوالين  -3رايف دولومال كيوالنى جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف /
م�صرف �أبوظبي اال�سالمي �ش.م.ع وميثله:جابر را�شد حممد جابر را�شد
ال�سالمي قد ا�ست�أنف ال�ق��رار /احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م 2017/975
جت��اري جزئي ب �ت��اري��خ 2017/6/9:وح��ددت لها جل�سه ي��وم االح��د املوافق
 2018/1/7ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة رق��م  ch2.E.23وعليه
يقت�ضي ح���ض��ورك��م او م��ن ميثلكم ق��ان��ون�ي��ا ويف ح��ال تخلفكم �ستجري
حماكمتكم غيابيا

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم
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حماكم دبي
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم  2017/3248تنفيذ جتاري

يف الدعوى رقم  2016/3171تنفيذ جتاري

يف الدعوى رقم  2017/3710تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده -1/حممد ح�سن عبداهلل عبا�س جمهول حمل االقامة
مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/ميلي�سا ج��اي��ا �سيدا ق��د �أق ��ام عليكم الدعوى
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ()133640
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املنفذ �ضده -1/و�سيم عبدالكرمي �سفلو جمهول حمل االقامة مبا
ان طالب التنفيذ/م�صطفى عبدالرحمن داخل قد �أقام عليك الدعوى
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ()8250
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

اىل املنفذ � �ض��ده -1/احل�ل��م ل�لاع�لان��ات وميثلها مالكها�/سيد عماد
الدين خواجا جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/مقر العامل
لل�سفريات ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )22084407درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املنفذ �ضده -1/كراج الفراعنة لت�صليح ال�سيارات �ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ايبكو للزيوت (فرع) �شركة ايبكو
للم�شاريع ذ.م.م وميثله:امرية را�شد حممد �سامل ال�صريدي قد �أقام
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )25100درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه
فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1614تنفيذ مدين

حماكم دبي
حمكمة اال�ستئناف
العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/321ا�ستئناف تظلم جتاري

رئي�س ال�شعبة

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/894ا�ستئناف مدين

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1931ا�ستئناف جتاري

يف الدعوى رقم  2017/920تنفيذ �شرعي

اىل امل�ست�أنف �ضده� -1 /ضرار حممد ابوزعالن جمهويل حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف  /عبدال�سالم حممد قا�سم وميثله:هاين رجب مو�سى
عبداهلل اجل�سمي قد ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2017/402
تظلم جتاري
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2018/1/24ال�ساعة  17.30م�ساءا
بالقاعة رقم  ch1.B.7وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف ��ض��ده -1 /اي يف كيه م��ان��وب��ورت لوج�ستيك�س � ��ش.ذ.م.م
جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل�ست�أنف /دي  2ام �سوليو�شننز م.م.ح
قد ا�ست�أنف  /احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م  2017/1035م��دين جزئي
بتاريخ2017/6/29:
وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق  2017/1/21ال�ساعة � 10.00صباحا
بالقاعة رق��م  ch2.D.17وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل املنفذ �ضده -1/م�صطفى مدحت خليل ال�شاذيل جمهول حمل االقامة مبا
ان طالب التنفيذ/ر�شا حممد رفعت خمي�س حممد رجب وميثله:بدر عبداهلل
خمي�س عبداهلل قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكتنفيذ
احلكم ال�صادر يف الدعوى رق ��م 2015/1009:اح��وال نف�س م�سلمني واملعدل
باال�ستئنافني رقم  228-128/2016ا�ستئناف احوال �شخ�صية ومواريث ب�سداد
املبلغ املنفذ به وقدره ( )123795درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف من تاريخ
اال�ستحقاق وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة
عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /رام جوباالن ناير جمهول حمل االقامة مبا ان
امل�ست�أنف � /شركة روف كري ذ.م.م وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه
ق��د ا�ست�أنف /احلكم ال���ص��ادر ب��ال��دع��وى رق��م  2016/2906جت��اري جزئي
ب�ت��اري��خ 2017/10/16:وح��ددت لها جل�سه يوم االح��د املوافق 2018/1/21
ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة رقم  ch2.D.19وعليه يقت�ضي ح�ضوركم
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة �إعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى  2017/9464عمايل جزئي

يف الدعوى  2017/11579عمايل جزئي

يف الدعوى  2017/11074عمايل جزئي

يف الدعوى  2017/10962عمايل جزئي

اىل املدعي عليه -1 /ار�شي فيجن للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /حممد كامران غالم يا�سني قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 11063دره��م) وتذكرة عودة مببلغ(2000
دره � ��م) وال ��ر� �س ��وم وامل �� �ص��اري��ف رق ��م ال�شكوىMB177109434AE:
وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2018/1/10ال�ساعة � 09.30ص بالقاعة
 ch1.B.10لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

اىل املدعي عليه -1 /ليبنون �ستايل فا�شن �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي /هاجر بنت اليزيد كريزي قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( 15938دره��م) وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ( 3000درهم)
والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى mb178522116ae:وحددت لها جل�سة
يوم االحد املوافق  2018/1/14ال�ساعة � 08.30ص مبكتب ادارة الدعوى لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

اىل املدعي عليه � 24-1 /سفن لتجارة م��واد بناء جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان
امل��دع��ي /بريجنتينو ج��ر ت��اغ��اب ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( 12000دره��م) وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ( 2000درهم)
وال��ر��س��وم وامل�صاريف رق��م ال�شكوى MB178399928AE:وح��ددت لها
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2017/12/27ال�ساعة  15.00م�ساء بالقاعة ch1.A.1
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

اىل املدعي عليه -1 /مونيكا لأعمال الرخام �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /نظام الدين عبدالقادر قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( 16938دره��م) وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ( 2000درهم)
وال��ر��س��وم وامل�صاريف رق��م ال�شكوى MB177967104AE:وح��ددت لها
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2018/1/10ال�ساعة � 08.30ص مبكتب ادارة الدعوى
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
�إعادة اعالن بالن�شر

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
�إعادة اعالن بالن�شر

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى  2017/11765عمايل جزئي

يف الدعوى  2017/7570عمايل جزئي

يف الدعوى  2017/3322عمايل جزئي

اىل املدعي عليه -1 /الفايه لتجارة االلكرتونيات �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /كمران اف�ضل اف�ضل غول�شاد قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 5966درهم) وتذكرة عودة مببلغ ()2000
درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB178336963AE:وحددت لها
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2017/12/27ال�ساعة  15.00م�ساء بالقاعةch1.A.1:
ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على الأق��ل ,ويف حالة
تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

اىل املدعي عليه -1 /برييورتي لينك للخدمات الفنية ���ش.ذ.م.م جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي /و�سيم احمد عبداملجيد قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 22000درهم) وتذكرة عودة مببلغ ()2000
درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB175511719AE:وحددت لها
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/1/2ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة ch1.A.5:لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ,ويف حالة تخلفك ف�أن
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

اىل املدعي عليه -1 /نور املطينه لنقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة �ش.ذ.م.م
جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /مب�شري ي��ار حممد ح�سني قد �أق��ام عليك
ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة مب�ستحقات ع�م��ال�ي��ة وق��دره��ا ( 28591درهم)
وت��ذك��رة ع ��ودة مببلغ وق ��دره ( 800دره ��م) وب��ال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف يف ال�شكوى
رقم AE17019913MB:وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2018/1/8
ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة  ch1.A.2لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل  ,علما بان الدعوى قد جددت من ال�شطب.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/8216عمايل جزئي

اىل املحكوم ع�ل�ي��ه -1/مقهى ومطعم كيلبي �� ��ش.ذ.م.م جم�ه��ول حم��ل االقامة
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/11/2يف الدعوى
املذكورة اع�لاه ل�صالح/ديباك راج بهات بالزام املدعى عليها ب��أن ت��ؤدي للمدعي
مبلغ ( )3.800دره��م وت��ذك��رة ع��ودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد
التحق بالعمل لدى �صاحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�صروفات واعفت
املدعي من ن�صيبه منها  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3536عمايل جزئي
اىل املدعي عليه� -1/أني�س اند �صابر لت�أجري املعدات الثقيلة �ش.ذ.م.م جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي/عبدالرحمن ع�صمت اهلل نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها
املنعقدة بتاريخ  2017/7/19يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/عبدالرحمن ع�صمت
اهلل بالزام املدعى عليها ب�أن ت�ؤدي للمدعي مبلغا وقدره ( )6339درهم وتذكرة عودة
ملوطنه عينا على الدرجة ال�سياحية او قيمتها نقدا ما مل يلتحق بخدمة رب عمل اخر
والزامها باملنا�سب من الر�سوم وامل�صاريف واعفت املدعي من ن�صيبه منها ورف�ضت ما
عدا ذلك من طلبات  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

يف الدعوى  2017/10492عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /غزال املحيط للخدمات ال�شحن البحري للب�ضائع جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي /حممد انور �شحادة ال�شيخ احمد قد �أقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 217.000درهم) وتذكرة عودة
مببلغ( 2000درهم) والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوىmb177308380ae:
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د امل��واف��ق  2018/1/14ال�ساعة ��� 09.30ص بالقاعة
 ch1.B.10لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

يف الدعوى  2017/11831عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه -1 /ت��وي��ن �ستار خل��دم��ات التنظيف �� ��ش.ذ.م.م جم�ه��ول حمل
االقامة مبا ان املدعي /رميز خان ب�شري حممد قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 17391درهم) وتذكرة عودة مببلغ وقدره
( 1200درهم) وبالر�سوم وامل�صاريف يف ال�شكوى رقمAE179158816MB:
وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2018/1/10ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة
 ch1.A.1لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ,
علما بان الدعوى احيلت اىل الدائرة التا�سعة.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

يف الدعوى  2017/11830عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه -1 /ت��وي��ن �ستارز خل��دم��ات التنظيف � ��ش.ذ.م.م جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي �/سجاد اهلل رايف اهلل قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 19704درهم) وتذكرة عودة مببلغ وقدره
( 1200درهم) وبالر�سوم وامل�صاريف يف ال�شكوى رقمAE179158482MB:
وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/1/16ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة
 ch1.A.2لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12207بتاريخ 2017/12/25
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1807تنفيذ مدين

اىل املنفذ �ضده� -1/شوكت حيات للمقاوالت ���ش.ذ.م.م جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذ/م��رمي م�ف�ت��اح ح�م��د م�ف�ت��اح الكيبايل
وميثله:حنان �سامل ح�سن الباي�ض قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )65239درهم اىل
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

يف الدعوى رقم  2017/4524تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �ضده -1/كراج ح�سني احمد �سلطان ال�صالح ال�سيارات جمهول
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/زاهد ارمان منظور احمد قد �أقام
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )2000درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل
مبلغ ( )520درهم ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

يف الدعوى رقم  2017/5037تنفيذ عمايل

اىل املنفذ � �ض��ده -1/خطوط ه��وائ��ي �صايف م.م.ح ط�يران ��ص��ايف  -م م ح
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/جيتا برا�ساد وميثله:ريا�ض
عبداملجيد حممود الكبان قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )84521درهم اىل طالب التنفيذ او
خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ( )6117درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.
وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

يف الدعوى رقم  2017/4194تنفيذ عمايل

اىل املنفذ �ضده -1/ح�سيب ار�شد ديال للتجارة �سكراب ومعادن �ش.ذ.م.م
جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب التنفيذ/جا�سم �سيكدار قدو�س
�سيكدار قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامك
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )13852درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة
املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ( )1187درهم ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه
فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

االثنني  25ديسمبر  2017م  -العـدد 12207
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تتعدد التجارب املعا�صرة
ّ
التي يرف�ض فيها امل�صابون
ب�أورام اخل�ضوع للجراحة
ويف�ضلون تغيري حميتهم
الغذائية و�أ�سلوب حياتهم
ويحققون بهذه الطريقة
نتائج الفتة.
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خطوات ب�سيطة ملحاربة االورام بعيدا عن اجلراحة

م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي �أن ي �خ��اف امل��ري ����ض ع�ن��د ت�شخي�ص ورم
لديه ،لكن �سرعان ما يق ّيم خياراته املحتملة قبل اتخاذ
ق��راره النهائي� .أ�صيبت ام��ر�أة ب��ورم (ال�شوانوما) غري
ال�سرطاين علماً ب�أنه ي�صيب �أغلفة الأن�سجة التي حتيط
ب��الأع���ص��اب .ومل��ا ك��ان ي�س ّبب ل�ه��ا الأع ��را� ��ض ،ف�أو�صاها
الطبيب با�ستئ�صاله ع��ن ط��ري��ق اجل��راح��ة .ا�ست�شارت
املري�ضة ثالثة من �أهم اجلراحني وعلمت �أن اجلراحة
�ستكون م�ع�ق��دة و�ستحمل بع�ض امل �ج��ازف��ات لأن الورم
كان ي�ضغط على �أع�صاب ذراعها ،وكان ميكن �أن تخ�سر
ال�شعور بيدها �إذا ُقطِ ع ع�صب عن طريق اخلط�أ ،ف�شعرت
باخلوف والقلق.
جل�سات ا�سرتخاء
كانت املري�ضة حجزت بع�ض جل�سات اال�سرتخاء والت�أهيل،
فغيرّ ذلك القرار حياتها .كانت فرتة النقاهة عبارة عن
برنامج عالجي ك ّلي ي�شمل تطهري اجل�سم وتهدئة العقل
وجتديد الروح� .أما احلمية فارتكزت على تناول م�أكوالت
نيئة وتنظيف اجل�سم من ال�سموم ،ف� ً
ضال عن ممار�سة
الت�أمل املكثف والتخ ّيل لت�شغيل العقل.
ب�ع��د ث�لاث��ة �أي� ��ام م��ن ب ��دء ال�برن��ام��ج�� ،ش�ع��رت املري�ضة
با�سرتخاء �إ�ضايف والحظت �أن �صحتها تتح�سن وبد�أ الأمل
يف ذراعها يخفّ  .حني عادت �إىل منزلها ،قررت �أن تهتم
بتح�سني �صحتها بنف�سها ع�بر تطبيق تقنيات ال�شفاء
الذاتي التي تع ّلمتها.
خطوات ب�سيطة
ت�خ� ّل��ت امل��ري���ض��ة �أو ًال ع��ن امل ��أك��والت امل�صنّعة يف مقابل
الرتكيز على ا�ستهالك امل��أك��والت الطبيعية والطازجة
قدر الإمكان .كذلك� ،أجرت بحوثاً عن املنتجات املر ّكبة
ال�ت��ي ت�ستعملها ي��وم�ي�اً مثل م��زي��ل ال��رائ�ح��ة وال�شامبو
وم�ستح�ضرات التجميل ومنتجات التنظيف ،واكت�شفت
خماطر العنا�صر التي تت�ألف منها ومل تعد تتق ّبل فكرة
ا�ستعمالها على ب�شرتها �أو يف منزلها.
ثم بد�أت ت�ستبدل باملنتجات الغنية مبواد كيماوية بدائل
طبيعية :ب��دل م��زي��ل ال��رائ �ح��ة ،ب ��د�أت ت�ستعمل �صودا

اخلبز بعد اال�ستحمام وكانت النتيجة ممتازة .ولتنظيف �أي م��ر���ض .لكنها تدعو النا�س �إىل ع��دم انتظار ظهور
املنزل ،ا�ستبدلت ب�أهم املاركات عنا�صر ب�سيطة مثل اخلل الأم��را���ض لتغيري منط حياتهم ،بل من الأف�ضل اتخاذ
وبريوك�سيد الهيدروجني .هدفت هذه اخلطة �إىل تنظيف خطوات �إيجابية قبل �أن يفوت الأوان.
اجل�سم من املواد الكيماوية ال�سامة قدر الإمكان.
الح�ق�اً ،ب��د�أت املري�ضة تخ�ضع جلل�سات �ساونا بالأ�شعة  10ن�صائح لتنظيف �أ�سلوب احلياة
حتت احلمراء البعيدة لتفريغ ال�سموم عرب العرق وجل�أت • تناول م�أكوالت ع�ضوية �أو خالية من املبيدات عند
رت منتجات طبيعية من �أ�سواق املزارعني� ،أو
�إىل عالج ا�سمه (مو ّلد ال�شعاع اخلفيف) لتجديد جهازها الإمكان ،وا�ش ِ
ازرع املنتجات يف حديقتك اخلا�صة.
اللمفاوي بعدما تراكمت فيه امل��واد الكيماوية و�أعاقت
• اق � � ��ر�أ �أغ� �ل� �ف ��ة امل �ن �ت �ج��ات التي
عمله.
ت �� �ش�ت�ري �ه��ا وجت � � ّن� ��ب امل �� �ض ��اف ��ات
ال �ت��زم��ت امل��ري �� �ض��ة ب��احل�م�ي��ة ال �ت��ي ت�ن�ظ��ف اجل �� �س��م من
ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة م �ث ��ل الغلوتامات
ال�سموم بكل ج � ّدي��ة ،وب�ع��د �ستة �أ��ش�ه��ر اختفى الأمل يف
�أح� ��ادي ال �� �ص��ودي��وم والدهون
ذراعها بالكامل ومل تعد ت�شعر بخدر يف �أ�صابعها .كذلك،
امل �ت �ح��ول��ة (زي � ��وت مهدرجة
تال�شت �أوج��اع عامة �أخ��رى كانت تالزمها .وبعد مرور
ج ��زئ� �ي� �اً) وم � � ��واد التحلية
�ستة �أ�شهر �أخرى ،خ�ضعت جمدداً للفح�ص للتحقق من
والألوان اال�صطناعية.
ورمها فاكت�شفت �أنه اختفى بالكامل .مل ت�ستطع ت�صديق
• ا�شرب ماء ال�صنوبر بعد
النتيجة!
ت���ص�ف�ي�ت�ه��ا ب ��دل امل� ��اء املعب�أ
لأن� � ��ه ي �ح �ت��وي ع �ل��ى ن�سبة
عالج نظيف
�أق��ل من اجلراثيم وامللوثات
اع �ت�بر ب�ع����ض الأط� �ب ��اء �أن اخ �ت �ف��اء ال� ��ورم يرتبط
الكيماوية ،وا�ستعمل �أوعية
بانح�ساره عفوياً ،لكن تبدو املري�ضة مقتنعة
زجاجية �أو فوالذية ومقاومة
ب ��أن حميتها الغذائية وال�ت�ع��دي�لات التي
لل�صد�أ.
�أحدثتها يف �أ�سلوب حياتها كانت م�س�ؤولة
ً
• اخ�ت��اري ن�سخا طبيعية
عن التح ّول الإيجابي يف �صحتها .بح�سب
وخالية من املواد الكيماوية
ر�أي�ه��ا ،يرتبط ال��ورم بالتع ّر�ض لعوامل
من م�ستح�ضرات التجميل
بيئية حم��ددة لأن�ه��ا مل تكن حتمل �أي
قابلية وراثية ل��ه .وح�ين ّ
ومنتجات العناية باجل�سم:
نظفت البيئة
يجب �أن حت�ت��وي على �أقل
املحيطة ب�ه��ا ،جن�ح��ت يف ��ش�ف��اء نف�سها
ع��دد من املك ّونات و�أكرثها
بنف�سها�� .س��رع��ان م��ا ب� ��د�أت تكتب عن
�أماناً.
�أهمية جتنب املواد الكيماوية ال�سامة.
• جتنّب عنا�صر البارابني
ت�ب�ل��غ امل � ��ر�أة ال �ي��وم  64ع��ام �اً وتدافع
وم � � � ��واد (ث� �ن ��ائ ��ي �إي� �ت ��ان ��ول
ع��ن احل�ي��اة ال�صحية النظيفة واخل �� �ض��راء ،وتريد
�أم �ي��ن) ال �ك �ي �م��اوي��ة (عنا�صر
توعية النا�س حول ال�سموم الكامنة يف م�أكوالتهم
م�س�ؤولة عن ت�شكيل الرغوة يف
ومنتجاتهم املنزلية لأنها مقتنعة ب�أن �إحداث
ال�شامبوهات ومنتجات تنظيف
تعديالت ب�سيطة و�أ�سا�سية يف �أ�سلوب
الأط �ف��ال) و(ب��وت�ي��ل هيدروك�سي
احل �ي��اة ق��د ي�ق�ل��ب م�سار

تولوين) (مادة مذيبة ُت�ستع َمل يف �أحمر ال�شفاه وطالء • جتنّب املر ّكبات الع�ضوية املتطيرّ ة املوجودة يف ورق
اجلدران و�أغطية الأر�ضيات وال�سجاد اجلديد والطالء،
الأظفار).
• ح ��ذار م��ن امل�ن�ت�ج��ات (امل �ع� ّ�ط��رة) م�ث��ل ال�شامبوهات ونمَ ْ على فرا�ش م�صنوع من مواد طبيعية.
• ابد�أ با�ستعمال �أغطية ومنا�شف م�صنوعة
وال� �ك ��رمي ��ات وال� �ع� �ط ��ور .مي �ك��ن �أن حت� �ت ��وي ال ��روائ ��ح
من اخليزران �أو القطن الع�ضوي.
اال�صطناعية على عنا�صر الفثاالت التي ت��ؤث��ر يف
• ت� �خ� � ّل� �� ��ص م � ��ن امل� � �ق � ��ايل غري
هرمونات اجل�سم ،لذا اخرت منتجات م�صنوعة
الال�صقة لأنها تبث دخاناً �ساماً
من زيوت �أ�سا�سية طبيعية.
ع �ن��د ت���س�خ�ي�ن�ه��ا ،وا�ستعمل
• ن� ّ�ظ�ف��ي م�ن��زل��ك مب�ن�ت�ج��ات طبيعية
امل � �ع� ��دات امل �� �ص �ن��وع��ة من
وغ� �ي��ر �� �س ��ام ��ة م� �ث ��ل � � �ص� ��ودا اخلبز
ح� � ��دي� � ��د ال � �� � �س � �ب� ��ك �أو
وبريوك�سيد الهيدروجني ،وجتنبي
ال�ف��والذ امل�ق��اوم لل�صد�أ
م� ��واد ال�ت�ب�ي�ي����ض ال�غ�ن�ي��ة بالكلور
�أو الزجاج.
وامل��واد املذيبة القوية والأمونيا
وامل� �ن� �ت� �ج ��ات ال � �ت� ��ي ت�ستعمل
ال�ت��ري � �ك � �ل� ��و� � �س� ��ان امل� ��� �ض ��اد
ل �ل �ج��راث �ي��م وال�شموع
امل� � � � � � � ��ز ّودة ب� �ع� �ط ��ور
ا� � �ص � �ط � �ن � ��اع � �ي � ��ة
وم� � � �ن� � � �ت� � � �ج � � ��ات
غ �� �س��ل املالب�س
وتلطيف اجلو.

تخل�ص من احتقان
اجليوب الأنفية بطرق طبيعية
ميكنك معاجلة احتقان اجليوب الأنفية بطرائق طبيعية ،فتتج ّنب بذلك الآثار اجلانبية التي
ت�سببها مزيالت االحتقان �أو امل�ضادات احليوية.
ينجم التهاب اجليوب الأنفية املزمن عموم ًا عن ح�سا�سية �أو عدوى فطرية �أو جرثومية� .إذا
� َ
أ�صبت بعدوى فطرية� ،سي�سمح لك خليط من الزيوت املتطيرّ ة بتنظيف ممرات اجليوب الأنفية.
تتعدّد الزيوت امل�ضادة للفطريات ،من بينها الربتقال امل ّر منها.
الأ�سا�سية� .ضع اخلليط يف مرطبان له غطاء وح ّركه بقوة
ّ
والأوريغانو والزعرت و�شجر ال�شاي واخلزامى .وملا كانت
ح�ضر حملو ًال فيه كوب من املاء ال�ساخن مع ن�صف ملعقة قبل ا�ستعماله كي يتح ّول الزيت �إىل قطرات �ضئيلة وال
ه��ذه ال��زي��وت ق��وي��ة ج��داً فيكفي ا�ستعمال كمية �صغرية �صغرية من ملح البحر و� 4أو  5قطرات من �أحد الزيوت تت�شكل كتلة كبرية على خماط الأنف احل�سا�س.
ميكنك اال�ستفادة �أي�ضاً من ّ
تن�شق البخار .يتك ّون املحلول
يف هذه احلالة من املقادير نف�سها لكن من دون ملح .اخلط
م��ا ًء �ساخناً م��ع كمية �صغرية م��ن ال��زي��ت يف وع��اء كبري.
اجل�س �إىل طاولة مريحة و�ضع من�شفة فوق ر�أ�سك وانحنِ
ف��وق ال��وع��اء .تنفّ�س ب�ع�م��ق! ُي�ف�تر���ض �أن تنفتح ممرات
اجليوب الأنفية �سريعاً.

الثلج خيار ممتاز �أي�ضاً� .ضع وعا ًء من املاء املث ّلج ومن�شفة
على طرف املغ�سلة ،ثم افتح املاء �إىل �أن ي�صبح �ساخناً ب�شرط
�أال حترق يديك .اثنِ من�شفة �ساخنة بالطول و�ضعها على
ط��رف �أن�ف��ك ك��ي ت�صل احل��رارة �إىل املنطقة الواقعة بني
احلاجبني و�إىل عظمة اخلدين حتت العينني.
بعد ثالثني ثانية ،اع�صر فائ�ض املاء من املن�شفة الباردة
قبل ثنيها ،ث��م ا�ستبدل باملن�شفة ال�ساخنة تلك الباردة
ب��أ��س��رع وق��ت مم�ك��ن .وب�ع��د  10ث ��وانٍ  ،ك��رر العملية كلها
ث�لاث م��رات على الأق��ل و� َ��ض� ْع املن�شفة ال�ساخنة لثالثني
ثانية والباردة لع�شر ثوانٍ  ،وا�ستعمل املن�شفة الباردة دوماً
يف املرحلة الأخرية.
ً
ً
�إذا كان االحتقان �شديدا ،ط ّبق هذه العملية �صباحا وم�سا ًء
�إىل �أن ترتاح بدرجة مع ّينة .و�إذا �شعرتَ باحلاجة �إىل تفريغ
�أنفك ،كن �سل�ساً وال تقفل �إحدى الفتحتني وتنفخ الفتحة
الثانية لأن هذه احلركة قد تكون عدائية جداً بالن�سبة �إىل
الأن�سجة احل�سا�سة.

فرغ �أنفك
ّ
ّ
ي�شكل العالج املائي املتناق�ض �أداة مده�شة ملعاجلة �أي نوع
من االحتقان ،مبا يف ذلك التهاب اجليوب الأنفية .ترتكز
تو�سع الأوعية الدموية بف�ضل املاء الدافئ
هذه الفكرة على ّ
�أو ال�ساخن ،فيتدفق الدم واملغذيات التي ت�شمل الأوك�سجني
�إىل املنطقة امل�ستهدفة.
من خالل �إحلاق املاء الدافئ مباء بارد ،ميكنك التخ ّل�ص
من االحتقان وتوجيه الروا�سب االلتهابية والوذمات نحو جتنّب م�سببات االحتقان
اجلهاز اللمفاوي.
للتح ّكم بالتهاب اجليوب الأنفية على املدى الطويل ،تق�ضي
ملعاجلة التهاب اجليوب الأنفية� ،ستحتاج بكل ب�ساطة �إىل �أف�ضل طريقة بالتخل�ص من م�سببات امل�شكلة� .إذا �شعرتَ
وع��اء ومن�شفتني ومغ�سلة ي�سيل فيها م��اء �ساخن وبارد .ب ��أن احتقان الأن ��ف ل��دي��ك ي ��زداد ��س��وءاً يف ف�ترة ال�صباح،

ميكنك اال��ش�ت�ب��اه ب�ع��ام��ل م���س��يء م�ث��ل وج ��ود احليوانات
ال�سجاد يف غرفة النوم .يجب �أن ّ
تنظف ال�سجاد
الأليفة �أو ّ
مرتني �أو ثالث م��رات �أ�سبوعياً باملكن�سة الكهربائية لكن
�ضع رباطاً على ر�أ�سك �أو قناعاً على وجهك.
كذلك لي�ست الو�سادة املز ّودة برغوة الذاكرة حمبذة لأنها
مليئة ب��امل��واد الكيماوية ،ويجب �أن تغيرّ ال��و��س��ادة ب�شكل
متكرر �إذا كنت تتنف�س من فمك خالل الليل� ،إذ يرتاكم
الهواء الرطب عليها ويتح ّول �إىل م�ستعمرة من الفطريات
املتكاثرة .غيرّ غطاء و�سادتك كل �أ�سبوع �أي�ضاً واغ�سله مباء
�ساخن.
على �صعيد �آخرُ ،تعترب م�شتقات احلليب �أول �سبب الحتقان
الأن ��ف .حليب البقر مفيد للأطفال ح�صراً ،وال يحتاج
ال��را��ش��دون �إىل �شربه لأن��ه ي�سبب ح��ب ال�شباب وي�ض ّيق
اجلهاز التنف�سي .لكن ميكن ا�ستهالك الأجبان والألبان
باعتدال لأنها ُت َ
ه�ضم بف�ضل الأن��زمي��ات جزئياً� .إذا كنت
م�صاباً بالتهاب اجليوب الأنفية �أو احتقان الأنف املزمن،
امتنع عن �أنواع م�شتقات احلليب كافة لفرتة ترتاوح بني 6
و� 12أ�سبوعاً� .إذا مل يتح�سن الو�ضع ،قد يرتبط االحتقان
بالقمح وال��ذرة وال�صويا و�أي ن��وع من امل��أك��والت ال�شائعة
الأخ ��رى .يف ه��ذه احل��ال��ة ،ت�ع��اون م��ع اخت�صا�صي حلذف
امل�أكوالت امل�سيئة من حميتك.

فــن �أجــنبــي
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الرنويج خالل احلرب العاملية الثانية

ً
 ...The King’s Choiceق�صة مليئة بالتوتر وال�صراع النف�سي

ال نعرف يقين ًا ما �إذا كان املنت�صر فع ًال يكتب التاريخ� ،إال �أننا نتذكره بالت�أكيد من وجهة نظر َمن ت�أثروا به حق ًا .يدرك
الرنويجيون على الأرجح �أحداث هذا الفيلم امل�ؤثر � ،The King’s Choiceإال �أنها ت�ش ّكل رواية جديدة بالن�سبة
�إىل �سائر امل�شاهدين ،وهذا �أمر جيد بالت�أكيد.
ي�ش ّكل فيلم  ،The King’s Choiceالذي ي�ؤديه
بقوة ممثلون مغمورون ويخرجه بحيوية الرنويجي
�إري��ك ب��وب ،ق�ص ًة م�ؤثرة عن حلظة حا�سمة يف احلرب
العاملية الثانية ،ق�ص ًة مليئة بالتوتر وال�صراع النف�سي.
امللك هو هاكون ال�سابع ملك ال�نروي��ج ،واخل�ي��ار الذي
ات�خ��ذه خ�لال ثالثة �أي��ام جهنمية يف �شهر �أب��ري��ل عام
 1940مل يُحدد فح�سب م�صري بلده وح��ده خالل
احل��رب ،بل �س ّلط ال�ضوء �أي�ضاً على �أ�سئلة �أ�شمل حول
دور القادة الأخ�لاق��ي� ،سواء كانوا ملوكاً د�ستوريني �أو
ال.
ال يقت�صر ال�صراع يف الفيلم على ال�صراع الوا�ضح بني
الغزاة الأملان وبني الرنويجيني املدافعني .يتناول �أكرب
ج��زء م�ن��ه اخل�لاف��ات ال��داخ�ل�ي��ة اخل�ط�يرة ل��دى طرفيَ
ال�ن��زاع .كذلك ير ّكز على م�س�ؤول �أمل��اين ب��ارز ال يُ�صوَّر
ب�شكل �سلبي ،بل يبدو مناه�ضاً للغزو وداعماً قوياً حلل
النزاعات بالتفاو�ض بدل اللجوء �إىل القوة الع�سكرية.
خلفية الق�صة
قبل �أن تبد�أ �أح��داث الفيلم الفعلية ،يُطلع ن�ص يظهر
على ال�شا�شة غ�ير ال�نروي�ج�ي�ين على خلفية الق�صة.
انف�صلت الرنويج عن ال�سويد عام  1905لت�صبح دولة
م�ستقلة واخ�ت��ارت ملكاً لها �أح��د �أف��راد العائلة املالكة
الدمناركية.
اتخذ امللك اجلديد اال�سم هاكون ال�سابع ،و�أ�صبح ابنه
ال�صغري ويل العهد �أوالف.
ال يبدو �أوالف (�أندري�س با�سمو كري�ستيان�سن) مبزاج
جيد� .صحيح �أن الرنويج ت�ص ّر على حيادها يف احلرب،
�إال �أن ال�سفن احلربية الأملانية تتوجه �إىل هذا البلد،
زاعم ًة �أنها تريد م�ساعدة البلد يف وجه غزو بريطاين
مفرت�ض.
ً
ً
يقرر �أوالف الأكرث تهورا والأ�سرع غ�ضبا من والده �أن
يقوم ب�أمر ما ب�أ�سرع ما ميكن .لكن هاكون ،الذي يظهر
كمن يحمل ثقل العامل على كتفيه ويدرك طبيعة هذه
امللكية الد�ستورية ،يريد �أن يكون للحكومة دور و�أن
تكون املفاو�ضات التي قد تنقذ الأرواح اخليار الأول.

ق�ص�ص �أخرى
مي��زج  The King’s Choiceه��ذه الق�صة مع
عدد من الق�ص�ص الأخرى ،من بينها الو�ضع املتوتر يف
ح�صن �أو�سكاربورغ حيث كان على اجلي�ش الرنويجي �أن
يقرر ما �إذا كان �سيطلق النار على الأملان ،ومقر البعثة
الأملانية يف ال�نروي��ج حيث عقد املبعوث الأمل��اين كورت
ب��روي��ر (ك��ارل ماركوفيت�ش) ال�ع��زم على ب��ذل ق�صارى
ج �ه��ده لإب �ق ��اء ت��دخ��ل ب �ل��ده ال�ع���س�ك��ري حم � ��دوداً قدر
الإمكان.
ت ��دور �أح� ��داث الفيلم ع�ل��ى م��دى ي��وم�ين فح�سب� ،إال
�أن��ه يحفل بتطورات و��ص��راع��ات .يُ�ستهلك التا�سع من
�أبريل ب�ضرورة هرب هاكون ،و�أوالف ،وعائلتيهما من
وجه الغزاة .ويبدو م�شهد الفو�ضى التي تنجم عندما
ت�ستهدف الطائرات الأملانية قطارهم حيوياً وم�ؤثراً.
ي�سعى بروير من جهته �إىل �إقناع احلكومة الرنويجية
بو�صف ال�غ��زو احل��ا��ص��ل (ت�ع��اون�اً ط��وع�ي�اً) ،م�ق��اوم�اً يف
ال��وق��ت عينه جي�ش ب�ل�اده امل �ت �ق �دّم ،ال ��ذي ع�ق��د العزم
على �إط�لاق النار على كل ما ومن يتحرك .وتظهر يف
ه��ذا الإط��ار �أي�ضاً زوجته ال�شابة ،التي متلك �أفكارها
ال�سيا�سية اخلا�صة.

�أنطونيو بانديرا�س يف
()Bullet Head

حمور الدراما
يف اجل��ان��ب ال�نروي�ج��ي ،ال ن��رى اخل�لاف��ات ال�سيا�سية
اخلطرية بني هاكون و�أوالف فح�سب ،بل �أي�ضاً خالفات
ويل العهد م��ع زوج�ت��ه الأم�ي�رة م��ارث��ا (ت��وف��ا نوفتني)
ب�ش�أن امل�سار ال�شخ�صي الذي يجب �أن يتبعه.
يف ه��ذه الأث �ن��اء ،ينتقل امل�ل��ك واب�ن��ه ��ش�م��ا ًال ،حماو َلني
البقاء �أمام الأملان .وتدافع عنهما جمموعة �صغرية من
اجلنود الرنويجيني ،من بينهم ال�شاب فريدريك �سيربغ
(�أرثر هاكاالتي) ،الذي يتعهد تلقائياً ببذل كل ما لديه
يف �سبيل امللك .مع �أن الأخري يت�أثر ب�صدق هذا ال�شاب
ال�ساذج� ،إال �أنه ي�صحح تفكريه برقة .يقول له( :نبذل
كل ما لدينا يف �سبيل الرنويج ال امللك) .وهكذا يتحوّل
ت�صميم امللك على القيام مبا يعتقد �أنه الأف�ضل لبلده
حمور الدراما يف هذا الفيلم املميز.

طرحت ال�شركة املنتجة لفيلم الأك�شن  ،Bullet Headاالعالن الر�سمي
اخلا�ص بالفيلم املقرر طرحه بال�سينمات العاملية مطلع العام املقبل .2018
الفيلم بطولة كل �أنطونيو بانديرا�س و�أدري ��ان ب��رودي وج��ون مالكوفيت�ش
وروري ك��ول�ك�ين واوري بيفر وال�ك���س�ن��درا دي�ن��و واوي ��ن ديفي�س وكري�ستينا
�سيجوفيا وفيليزار بينيف وجي�سون فنتون وكليف �ساوير ،و�سيناريو و�إخراج
بول �سوليت.
وجنح �أنطونيو باندرا�س على مدار ال�سنني يف تقدمي �أعمال فنية مهمة تركت
ب�صمة جناح �ستبقى عالقة يف ذهن اجلمهور ،وي�شارك حاليا فيلمه الروائي
� ،The Last Sultan Bobadilضمن م�ه��رج��ان م��ار دي��ل بالتا
ال�سينمائي الدويل.

 ..Roman J.Esqهل يحظى دنزل
وا�شنطن بالأو�سكار الثالثة؟
�أتذكر جائزة الأو�سكار التي كاد دنزل وا�شنطن يفوز بها يف مطلع هذه ال�سنة مع عمله Fences؟
يبدو �أنه �سيحظى هذا املو�سم بفر�صة ممتازة جديدة ليفوز بجائزة الأو�سكار الثالثة.

�أعلنت �شركة  Sony Picturesقبل �أيام
�أن عمل وا�شنطن الأخ�ي�ر ،وه��و فيلم ت�شويق
ق��ان��وين بعنوان ،.Roman J.Esqاختري
ليبد�أ عر�ضه يف مهرجان تورنتو ال�سينمائي
الدويل املقبل.
ك �ت��ب ه� ��ذا ال �ف �ي �ل��م و�أخ� ��رج� ��ه دان غيلروي
(.)Nightcrawler
ي�ؤدي وا�شنطن دور الرجل ،الذي يحمل الفيلم
ا�سمه ،وت�صفه خال�صة Sony Pictures
ب ��أن��ه (حم��ام��ي دف ��اع حما�سي وم �ث��ايل تنقلب
حياته ر�أ�ساً على عقب عندما ت�ش ّكل �سل�سلة من
الأح ��داث امل�ضطربة حتدياً يف وج��ه ن�شاطاته
الإن�سانية التي حددت م�سريته املهنية).

ي�شارك كولني فاريل وا�شنطن يف بطولة هذا
الفيلم ،م�ؤدياً دور رجل يخفي �أ��س��راراً مقلقة
تطلق ،عندما ُتفت�ضح ،كامل �سيناريو (�سل�سلة
الأحداث امل�ضطربة).
ن�سخة ناجحة
ُر�شح غيلروي جلائزة �أو�سكار عن ن�صه الأ�صلي
يف فيلم ،Nightcrawler
ال ��ذي ��ش� ّك��ل �أول ع�م��ل ل��ه يف ع ��امل الإخ � ��راج.
وحت � ّول ه��ذا الفيلم املخيف ،ال��ذي عُر�ض عام
� ،2014إىل و�سيلة مم�ت��ازة لإب ��راز مواهب
ج��اي��ك غيلينهال ،ال��ذي �أدى فيه دور م�صور
�إخباري م�ضطرب م�ستعد للقيام ب�أي �أمر ل�سد
جوع و�سائل الإعالم (وامل�شاهدين) لكل ما هو

مريع.
ت�صف التقارير الأوىل .Roman J.Esq
بفيلم من طراز .The Verdict
ويعني ذلك على الأرج��ح �أن الق�صتني تدوران
ح��ول ال �ت��وب��ة ،لأن فيلم ��س��دين ل��وم�ي��ت ذاك،
ال� ��ذي ُع��ر���ض ع ��ام  ،1982ي �ب��دو م��ن حيث
اللهجة بعيداً كل البعد عما قدمه غيلروي يف
.Nightcrawler
لكن .Roman J.Esq
يبقى عم ً
ال ممتازاً .وال �شك يف �أن �إ�ضافة فيلم
غيلروي هذا ت�ضفي مزيداً من العمق على ما
يبدو �أن��ه �سيكون ن�سخة ناجحة من مهرجان
تورنتو لعام .2017
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 6ن�صائح لقيادة ال�سيارة دون
م�شاكل �صحية وتفادي �آالم الظهر
يت�سبب اجل�ل��و���س ع�ل��ى عجلة ال�ق�ي��ادة ف�ت�رات ط��وي�ل��ة يف
ح��دوث م�شاكل �صحية ،ال�سيما املتعلقة ب�أمرا�ض العمود
الفقري والظهر والرقبة ،وقد ينتهى الأمر �إىل الإ�صابة
ب��االن��زالق الغ�ضرويف .يقدِّم الدكتور �أم�ين عبد احلميد
عبد الهادي ا�ست�شاري �أم��را���ض العمود الفقري بجامعة
الأزهر مب�صر يف ت�صريحات �صحفية ،عدة ن�صائح �صحية
للوقاية من �آالم الظهر الناجتة عن القيادة لفرتة طويلة،
وهى:
 1و��ض��ع ظ�ه��ر مقعد ال�ق�ي��ادة ب��زاوي��ة  95درج ��ة معاجللو�س ب�شكل �صحيح حتى ال ت�ؤثر �سلب ًيا على العمود

احلمو�ضة املزمنة قد تكون
مقدمة ل�سرطان املخ والرقبة

فوائد الكمرثى
�أث �ب �ت��ت ال �ت �ج��ارب ال �ت��ي �أج ��راه ��ا ال�ع�ل�م��اء �أن العالج
ب��ال��روائ��ح ميكن �أن ي�صبح الو�سيلة الفعالة يف
تخفيف الوزن.
و�أج � � � ��رى ع� �ل� �م ��اء م� ��ن ج ��ام� �ع ��ة ب ��ورج ��وين
الفرن�سية ،اخ�ت�ب��ارات ملعرفة م��دى ت�أثري
ال ��روائ ��ح يف ع�ل�اج احل � ��االت املر�ضية،
� � �ش� ��ارك ف �ي �ه��ا  115رج �ل � ً�ا وام � � ��ر�أة
ترتاوح �أعمارهم بني � 50 – 18سنة،
وا�ستنتج العلماء �أن ال�ع�لاج بالروائح
مي �ك��ن �أن ي �� �ص �ب��ح ال �ط��ري �ق��ة الأك �ث��ر
فعالية يف تخفيف الوزن .وق�سم الباحثون
املتطوعني �إىل جمموعتني وطلبوا
م��ن اح��دى املجموعتني ،االن�ت�ظ��ار يف غرفة عطروها برائحة الكمرثى
الطازجة قبل ب�ضعة دق��ائ��ق ،وبعد م�ضي  15دقيقة ،نقلوهم مع افراد
املجموعة االخرى �إىل غرفة ثانية فيها �أطباق خمتلفة من املواد الغذائية.
وطلبوا من كل م�شارك اختيار ثالثة �أطباق من املواد الغذائية املعرو�ضة يف
الغرفة ،وتبني من نتيجة االختبار� ،أن رائحة الكمرثى مل ت�ؤثر يف اختيار
الطبق الأ�سا�سي والفواكه ،ولكنها �أث��رت جداً عند اختيار الطبق الثالث،
حيث اختار � 3أفراد املجموعة الثانية املعجنات بال�شوكوالتة ،يف حني �أغلب
اف��راد املجموعة االوىل التي و�ضعت يف غرفة م�شبعة برائحة الكمرثى،
و�أو�ضحت النتائج �أن رائحة الفواكه ،وبالذات الكمرثى ،ميكن �أن تلعب
دوراً مهماً يف اختيار املواد الغذائية.

يعاين املاليني حول العامل من ال�شعور املزمن باحلمو�ضة ،وت�شري �أبحاث
علمية جديدة �إىل �أن هذه احلالة قد تثري خماطر �صحية �أكرث م�ستقبل ًيا
مثل �سرطان املخ والرقبة .ووفقًا ملا ن�شرته وكالة �أنباء ال�شرق الأو�سط
امل�صرية ،ف ��إن الأب�ح��اث التي �أج��ري��ت يف جامعة "وا�شنطن" الأمريكية،
�شملت ما يقرب من � 28ألف �أمريكي تخطت �أعمارهم الـ  65عامًا ممن
عانوا خماطر متزايدة للحمو�ضة املزمنة.
وح�سب ال��درا��س��ة مت تقييم ارت�ب��اط ت��اري��خ االرت ��داد امل�ع��دي امل�ع��وي ،وهو
م�صطلح "�سريري حلرقة املعدة املزمنة" واملرتبط مبا يقرب من ثالثة
�أ�ضعاف احتماالت تطور �سرطان احلنجرة ،ونحو � 2.5ضعف ل�سرطان
البلعوم ونحو  40%فر�صة للإ�صابة ب�سرطان اجليوب الأنفية.
و�أو��ض��ح الباحثون �أن �سرطان امل��خ والرقبة ي�سببان �أك�ثر من � 360ألف
حالة وفاة يف جميع �أنحاء العامل كل عام.
وق��اد ال��درا��س��ة اجل��دي��دة ال��دك�ت��ور �إدوارد م��اك��ول ،م��ن م�ؤ�س�سة �أو�ش�سرن
كلينيك يف وا�شنطن ،ون�شرت يف ع��دد دي�سمرب من جملة جاما جلراحة
الأنف والأذن واحلنجرة وجراحة الر�أ�س والرقبة.
وقال �أحد �أطباء اجلهاز اله�ضمي� :إن النتائج مثرية للده�شة؛ نظ ًرا ملا هو
معروف عن ت�أثري ارتداد حم�ض على الأن�سجة احل�سا�سة.
ً
ارتباطا بني مر�ض ارجت��اع املريء
وفى الوقت الذى وجدت فيه الدرا�سة
و��س��رط��ان امل��خ وال��رق�ب��ة� ،إال �أن البيانات التي ح�صل عليها الباحثون ال
تت�ضمن معلومات عن تاريخ التدخني وتناول الكحوليات لكل مري�ض.

تناول ال�سمك ي�ؤثر على نوم وذكاء الأطفال

• ما هي الطاقة اخل�ضراء

ميكن ا�ستخراج الوقود من بع�ض النباتات مثل ف�ضالت ق�صب ال�سكر
التى ت�ستخرج منها الربازيل وقود ميزج بالبنزين وميلأ به خزانات
الوقود واي�ضاً ال�شمندر ال�سكري ،كما ان هناك م��زارع متلأ احوا�ض
كبرية بف�ضالت املزروعات وت�صنع منها غاز ي�ستعمل يف التدفئة وتلك
هى الطاقة اخل�ضراء

من �صاحب �أول هرم مدرج

هو املهند�س امل�صري القدمي اميحوتب وق��د بنى ه��رم �سقارة املدرج
يف عهد امللك زو�سر واملكون من  6م�صطبات ،بعده ي�أتي هرم ميدوم
املدرج وقد بني يف عهد �سنفرو

• ماذا تعرف عن �سقوط مملكة ال�سا�سان ؟

مملكة ال�سا�سان هى ما يطلق على مملكة الفر�س وك��ان ذلك عندما
التحم امل�سلمني وال�ف��ر���س يف معركة القاد�سية بقيادة �سعد ب��ن ابي
وق��ا���ص وق��ائ��د ال�ف��ر���س ر�ستم وق��د ا�ستطاع امل�سلمون الق�ضاء على
الفر�س (مملكة ال�سا�سان) يف هذه املعركة

الفقري والفقرات القطنية.
 2و�ضع و�سادة وراء الظهر لل�شعور بالراحة. 3جتنب ا�ستعمال املوبايل �أثناء القيادة للوقاية منالإ�صابة بخ�شونة العظام والذى ي�سبب �آالمًا يف الرقبة.
� 4ضبط م�سند ال��ر�أ���س ب�شكل �صحيح حتى ال ت�سبباً
حمل على العمود الفقري.
 5رب��ط ح��زام الأم��ان للوقاية من ال�صدمات حتى اليتعر�ض للك�سر يف ال�ضلوع.
 6احل �� �ص��ول ع �ل��ى ق���س��ط م��ن ال ��راح ��ة ��س��اع�ت�ين منالقيادة.

موظفون ينتظرون مل�شاهدة فيلم يف �سينما للكالب يف كيوت بي�ست بيت ري�سورت يف بكني( .رويرتز)

ك�شفت درا�سة حديثة� ،أن ال�سمك -الذي يعرف ب�أهميته الغذائية الكبرية
الحتوائه على م�ستوى عال من �أحما�ض �أوميجا  3-والربوتينات اخلالية
من الدهون ،من �ش�أنه �أن يح�سن م�ستوى ذكاء الطفل ،اً
ف�ضل عن م�ساهمته
بحل امل�شكلة اليومية التي يعاين منها الآب��اء يف حماولة �إقناع �صغارهم
باخللود �إىل النوم .ووجد باحثون من جامعة بن�سلفانيا يف الواليات املتحدة
الأمريكية� ،أن هناك عالقة بني نوعية نوم الأطفال وتغذيتهم ،واقرتحوا
على الأهايل االنتباه �إىل نوعية غذاء �أطفالهم ً
عو�ضا عن تو�سلهم و�إقناعهم
ب�ضرورة النوم باك ًرا ،بح�سب " ."DWوكانت درا�سات �سابقة ك�شفت عن
ت�أثري الأحما�ض الدهنية �أوميجا  ،3املتواجدة ب�شكل كبري يف ال�سمك ،على
الذكاء والنوم ،ال�سيما و�أن النوم اجليد يح�سن معدل الذكاء .غري �أنها املرة
الأوىل التي يتم ربط النقاط الثالثة مع بع�ضها البع�ض.
وملتابعة الدرا�سة� ،س�أل الباحثون �أكرث من  500طفل من املدار�س ،ترتاوح
�أعمارهم بني � 11-9سنة ،للإجابة على �أ�سئلة ا�ستطالعات حول كمية
الأ�سماك التي ي�أكلونها ،ومن ثم قيا�س معدل الذكاء .ثم �س�ألوا �آباءهم عن
نوعية نوم ه�ؤالء ال�صغار.
وتو�صلوا �إىل نتيجة مفادها �أن الأطفال ،الذين يتناولون الأ�سماك �أ�سبوع ًّيا
�سجلوا  4.8نقطة �أعلى يف امتحانات الذكاء ،مقارنة مع �أولئك الذين ال
ي�ستهلكون ال�سمك �إطال ًقا� .أما بالن�سبة للأطفال ،الذين حتتوي وجباتهم
يف بع�ض الأوق��ات على الأ�سماك ،فقد بلغت  3.3نقطة �أعلى .كما ك�شفت
نتائج الدرا�سة عن عالقة تناول ال�سمك بتح�سن نوم الأطفال.

• هل تعلم �أن قلم احلرب اجلاف املوجود فى الوقت احلا�ضر اخرتعه ال�صحفى املجرى الدي�سلو جوزيف
بريو وكان ذلك فى الثالثينيات .
• ولد �إيليا �أبو ما�ضى عام  1889م فى لبنان وتوفى عام  1957م .
• هل تعلم �أن �أهل ال�صني هم �أول من اكت�شفوا النار .
• ت�أ�س�س االحتاد الدوىل لكرة القدم الفيفا عام  1904م .
• االنرتبول �أو البولي�س الدوىل يعود ت�أ�سي�سه �إىل عام . 1923
• ال�سوق الأوروبية امل�شرتكة ت�أ�س�ست عام . 1958
• هل تعلم �أن �أول دولة عرفت لعبة اجلولف هى ا�سكتلندا .
• هل تعلم �أن كري�ستوفر �شولز هو خمرتع الآلة الكاتبة وهو من الواليات املتحدة الأمريكية .
• هل تعلم �أن هريام مك�سيم هو خمرتع املدفع الر�شا�ش .
• هل تعلم �أن ال�سيزموجراف هو جهاز ت�سجيل حدوث الزالزل .
• اخرتع جهاز قيا�س الزالزل العامل الأمريكى ت�شارلزريخرتعام  1930م .
• هل تعلم �أن الإمام حممد متوىل ال�شعراوى من مواليد �أول ابريل عام  1911م بقرية دقادو�س وتويف يف
 17يونيو عام  1998م .

الكلب ال�شجاع
انتقلت احدى العائالت من �سكنها ل�سكن �آخر عبارة عن بيت من طابقني اخذت العائلة الن�صف العلوي وكانت
�صاحبة البيت يف الطابق ال�سفلي وكان مع تلك العائله كلب �ضخم كثري احلركة ،يخافه من يراه  ..لذلك
عندما ر�أته �صاحبة البيت طلبت من ال�سكان اجلدد التخل�ص منه النها ال حتب وجود الكالب يف بيتها فطلب
منها رب العائله فرتة من الوقت لتدبري مكان له ريثما ي�أتي ابنه من �سفره ويت�سلمه .
ارتبطت العائلة ب�صداقة خفيفة مع �صاحبة البيت ورغم ذلك كانت تدخل وتخرج من عندهم بدون ان تقرتب
من الكلب لأنها بطبيعتها ال حتب الكالب  ..يف يوم من االيام وبعد ان انت�صف ليل �صيف حار ا�ستيقظ رب
العائلة على حركة من كلبه  ..ذهابا و�أيابا يف البيت ك�أنه ا�شتم �شيئا ما وكان بادي القلق فهد�أ رب العائلة من
قلقه بالرتتيب على ر�أ�سه ورغم ذلك اخذ ي�صدر ا�صواتا خفيفه وك�أنه يتوج�س �شرا وفج�أة انتبه رب العائلة
على ا�صوات �صراخ �ضعيف ي�صدر من الدور الأ�سفل من عند �صاحبة البيت ولأنه يعرف انها ت�سكن وحدها
قلق وذهب ليخرب زوجته ولكن كلبه مل يتنظر ان يخربه احد �شيئا فقد رفع قوائمه ليقفز على ال�شباك ومنه
ل�سقف غرفة �صغرية يف احلديقة ثم ا�ستدار ليقفز داخل �شرفة �صاحبة البيت التي كانت مفتوحة ب�سبب ارتفاع
احل��رارة يف ذلك الوقت مما مهد الطريق الحد الل�صو�ص للدخول وحماولة �سرقة البيت  ..كانت �صاحبة
البيت �ضخمه اجل�سد مما مكنها للدخول يف حماولة جريئة للتخل�ص من الل�ص الذي كان يكمم فمها وكان
يحاول ان يطبق على رقبتها خلنقها يف الوقت الذي هجم فيه الكلب عليه من اخللف بكل قوة ف�أوقع االثنان
�أر�ضا �صاحبة البيت والل�ص ولكنه ا�سرع وجثم فوق ج�سد الل�ص وهو يزجمر وقد بانت �أ�سنانه احلادة وتوتره
الذي جعله يبدو �شر�سا بل مرعبا مما اوقع اخلوف والرعب يف ج�سد الل�ص ف�أ�ست�سلم نوما على الأر�ض بدون
حراك بدال من تقطيعه اربا اربا ب�أ�سنان ذلك الكلب ،هنا انت�صبت �صاحبة البيت وقد هد�أت قليال يف الوقت
الذي اخذ رب العائلة يخبط بيديه على الباب فذهبت م�سرعه وفتحت الباب طالبة منه االت�صال بال�شرطة
لوجود ل�ص لديها ،عندها نظر اليها وقال ح�سنا اين هو قالت داخل غرفة نومي  ..دخل رب العائلة م�سرعا
فوجد امل�سكني وقد ا�ست�سلم على الأر���ض وكلبه ال�شجاع مرتاحا راحة تامة فوق ج�سد الل�ص ف�أ�سرع بطلب
ال�شرطة وهو ي�ضحك ويقول رمبا ال�شرطة تكون ارحم عليه مما هو فيه االن  .ومنذ هذا احلادث والكلب يعي�ش
يف البيت معززا مكرما بل مدلل من �صاحبة البيت التي منحته غرفة احلديقة اخلالية تقديرا له .

