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الن�شاء ال�شقراوات الأكرث 

جاذبية لدى الرجال
يف  �أوغ�سبورغ،  جامعة  من  �لنف�س  لعلماء  ��ستق�سائية  در��سة  ك�سفت 
�ل�سقر�و�ت  �لن�ساء  يف�سلون  �لرجال  �أن  �لأمريكية،  ولية ميني�سوتا 
و�لالتي ميلكن �سعر� متو�سط �لطول على �لن�ساء ذو�ت �ل�سعر �لبني 

�أو �لأ�سمر.
110 رجال، حيث مت تقدمي عدة  �أجرى �لعلماء �لدر��سة مب�ساركة 
�سور لن�ساء تقفن وظهرهن للناظر، وكان يجب على �لرجال �لتعبري 

عن ر�أيهم مبا �ساهدوه، وفق �سحيفة "ديلي ميل".
ويف �سياق �لتجربة، �ت�سح �أن �لرجال �عتربو �لن�ساء �للو�تي ميلكن 

�سعر� �أ�سقر� �أ�سغر �سنا و�أكرث جاذبية. 
�ل�سعر  ميلكن  �لالتي  �لن�ساء  �لرجال  �ختار  فقد  نف�سه،  �لوقت  ويف 
�لأ����س���ود و�ل���د�ك���ن لإن�����س��اء ع��ائ��ل��ة ول��رب��ي��ة �لأط���ف���ال، م��ع��ربي��ن �أن 
�ل�����س��م��ر�و�ت. كما خل�س  �أك���رث م��ن  �إىل �لإه��م��ال  �ل�����س��ق��ر�و�ت ميلن 
�ل�سعر  بالن�ساء ذو�ت  �أن �لرجال يهتمون  ��ستنتاج مفاده  �إىل  �لعلماء 
متو�سط �لطول، حيث �عتربو� �أن �لعالقة مع تلك �لن�ساء �سوف تكون 

متناغمة �أكرث من �لن�ساء �للو�تي ميلكن �سعر� طويال.

الأنثى هي اجلن�س الب�شري الأقوى!
عندما يتعلق �لأمر بالبقاء على قيد �حلياة يف �أ�سد �لظروف ق�ساوة، 
فاإن �ملر�أة تكون حقا �أقوى من �لرجل، وفقا ملا وجدته در��سة جديدة 

عن �ملجاعات و�لأوبئة و�لرق.
�لرجال يف جميع  �أط��ول من  �لن�ساء يع�سن عمر�  �أن  �ملعروف  ومن 
�لنظرية  ه��ذه  �أن  �إث��ب��ات  ح��اول��و�  �لباحثني  �أن  �إل  �ل��ع��امل،  ب��ل��د�ن 
غري  ب�سكل  "مرتفعة  �ل��وف��ي��ات  م��ع��دلت  ت��ك��ون  ع��ن��دم��ا  �سحيحة 
عادي"، وذلك من خالل مقارنة معدلت بقاء �لذكور و�لإناث على 

قيد �حلياة يف معظم �حلالت "�ملروعة".
�ل��ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة ج��ن��وب �ل���دمن���ارك بالنظر يف بع�س  وق���ام 
�لعمر  متو�سط  �نخف�س  عندما  �مل��اأ���س��اوي��ة  �لتاريخية  �لأح����د�ث 

�ملتوقع دون 20 عاما.
وفح�س �لباحثون بيانات "�ل�سكان �لذين يعانون من ن�سبة وفيات 
عالية"، حيث بحثو� يف معدلت �لوفيات لدى �لرجال و�لن�ساء �لذين 

يعانون من �ملجاعات و�لأوبئة �أو �لذين بيعو� زمن �لعبودية.
زمنية، ق�سى خاللها عدد كبري  �سبع فر�ت  �إىل  �لباحثون  ونظر 
�لفر�ت  ه��ذه  و�سملت  و�ملجاعة،  و�ملر�س  �لعنف  ج��ر�ء  �لب�سر  من 
جماعة �أوكر�نيا عام 1933 �لتي �أدت �إىل مقتل 4 ماليني �سخ�س، 
�لبطاط�س عام  يعرف مبجاعة  ما  �أو  �آيرلند�  �لكبرية يف  و�ملجاعة 

.1845
�لبحر  ترينيد�د، جنوب  للعبيد يف  �ملتوقع  �لعمر  متو�سط  ودر�سو� 
 1772 ب��ني  �ل�سويدية  �مل��ج��اع��ة  و�أي�����س��ا   ،1813 ع��ام  �ل��ك��اري��ب��ي، 
و1773، ومعدلت �لبقاء على قيد �حلياة لدى �لعبيد �ملحررين 
 1820 ب��ني  ليبرييا  ��ستقرو� يف  و�ل��ذي��ن  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  م��ن 
�آي�سلند�  �ملميتة يف  �أوبئة �حل�سبة  �إىل فر�ت  بالإ�سافة  و1843، 

بني 1842 و1882.
وحلل �لباحثون �سجالت �لولد�ت و�لوفيات ملعرفة من يعي�س �أكرث، 

�لذكور �أم �لإناث.
�أودن��ز وجامعة جنوب  �لباحثون من معهد ماك�س بالنك يف  وذكر 
"�لظروف �لتي عا�سها  �أن  �لدمنارك و�لأكادميية �لوطنية للعلوم، 
و�أ�ساف  للغاية"،  كانت مروعة  بياناتهم،  �لذين مت حتليل  �ل�سكان 
�لباحثون: "على �لرغم من �أن هذه �لأزم��ات خف�ست ميزة �لبقاء 
عا�ست  �لن�ساء  �أن  �إل  �ملتوقع،  �لعمر  متو�سط  يف  �حلياة  قيد  على 

�أف�سل من �لرجال".
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ك�شف لغز وفاة اأطفال حديثي الولدة
 4 وف��اة  ور�ء  �ل�سبب  ع��ن  �جلنوبية،  ك��وري��ا  يف  �ل�سرطة  حتقيقات  ك�سفت 
منت�سف  يف  �سول  �لعا�سمة  م�ست�سفيات  �أح��د  يف  �ل���ولدة  حديثي  �أط��ف��ال 

دي�سمرب �ملا�سي، وفق ما ذكرت و�سائل �إعالم حملية حكومية.
ت�سريح  نتائج  �أن  �جلنوبية،  ك��وري��ا  يف  "يونهاب" ل��الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
�لدم  يف  ت�سمم  �إىل  ي��ع��ود  �ل��وف��اة  �سبب  �أن  �أثبتت  �لأرب��ع��ة  �لأط��ف��ال  جثث 
ب�سبب �لإ�سابة ببكترييا ��سمها "�سيروباكر فرونديي". وتويف �لأطفال 
�لولدة  �ملركزة حلديثي  �لعناية  �ملا�سي يف وحدة  دي�سمرب   16 �لأربعة يف 
يف �ملركز �لطبي جلامعة "�إيهو�" لل�سيد�ت يف موكدونغ يف �لعا�سمة �سول، 
�لذي  �لعلمي،  للتحقيق  �لوطني  للمعهد  وطبقا  �لوكالة.  ذك��رت  ما  وف��ق 
�لقاتلة  �لبكترييا  �لعثور على  �لت�سريح لالأطفال، فقد مت  �أجرى عمليات 
يكون م�سدره  قد  �لبكتريي  �لتلوث  �أن  �لأرب��ع��ة، مو�سحا  �لأط��ف��ال  دم  يف 
�إنها تعتزم  �لعا�سمة،  �لتحقيق �لإقليمية يف �سرطة  �حلقن. وقالت وحدة 
�حتجاز ممر�ستني ي�ستبه يف �أنهما �نتهكتا �للتز�م مبكافحة �لعدوى عند 
�لتعامل مع �حلقن، بالإ�سافة �إىل ثالثة �آخرين �نتهكو� �للتز�م بالرقابة 

و�لإ�سر�ف على هاتني �ملمر�ستني.

انزلق طائرة ركاب عن املدرج 
بيجا�سو�س  خلطوط  تابعة  ط��ائ��رة  �أن  �م�س  تركية  �إع���الم  و�سائل  ذك��رت 
�ملطاف  بها  و�نتهى  تركي  �ساحلي  مطار  يف  �مل���درج  ع��ن  �نزلقت  للطري�ن 
على منزلق منحدر على �لبحر �لأ�سود لكن مل ي�سب �أي من �لركاب ول 
�لطاقم باأذى. ووقع �حلادث م�ساء �أم�س �لأول يف مطار طر�بزون يف �سمال 
�سرق تركيا. و�أظهرت �سور من موقع �حلادث طرف �لطائرة �لأمامي وهو 

قريب من حافة �ملاء.

اكت�شاف ف�شيلة 
تيتانو�شورات جديدة 

�سان  بجامعتي  حفريات  علماء  �كت�سف 
�لرو�سيتني،  وت���وم�������س���ك  ب���ط���ر����س���ربج 
�لتيتانو�سور�ت  م���ن  ج���دي���دة  ف�سيلة 
و�أطلقو�  �سيبرييا،  يف  تعي�س  كانت  �لتي 
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وذكر بيان �سحفي �سدر عن جامعة �سان 
�إعالم حملية  و�سائل  ونقلته  بطر�سربج 
�لثاين من جن�س  "�حليو�ن هو  ه��ذ�  �أن 
علمياً  ��سماً  يتلقى  �ل���ذي  �ل�����س��وروب��ود� 
�أق��دم ف�سائل  يف رو�سيا، وه��و و�ح��د من 
يف  �كت�سافها  مت  �ل��ت��ي  �ل��ت��ي��ت��ان��و���س��ور�ت 

�آ�سيا". 
�لف�سيلة  �أن  �حل��ف��ري��ات  علماء  و�أو���س��ح 
�سيبرييا  �كت�سافها يف  �لتي مت  �جلديدة 
�لأكرب  �لتيتانو�سور�ت  �سمن  تكن  مل 
من  يقرب  م��ا  طولها  بلغ  حيث  حجماً، 
طرف  وح��ت��ى  �ل���ر�أ����س  م���ن  م����ر�ً   12
ع�سرة  لنحو  وزن��ه��ا  و�سل  بينما  �ل��ذي��ل، 
�أطنان. ومت �لعثور على هذه �حلفريات 

قرب نهر كيا عند منحدر. 

في�س بوك 
ويوروبول يكافحان 

الدعاية املتطرفة
�لأ�سبوع  ه���ذ�  ب���وك  ف��ي�����س  ���س��ارك 
�أجهزة  م��ع  رئي�سية  حم��ادث��ات  يف 
�ل�����س��رط��ة �لأوروب���ي���ة ح���ول كيفية 
من�سور�ت  و�����س���ت���ئ�������س���ال  وق������ف 
�مل�����ت�����ط�����رف�����ني ع�����ل�����ى �لإن�������رن�������ت 
و�ملرتبطة بالإرهاب و�لعنف، ذلك 
يف �إطار تطوير �سبل مو�جهة هذ� 

�لنوع من �لدعاية.
عن  ممثلني  �إن  م�����س��وؤول��ون  وق���ال 
�سافرو�  �لج���ت���م���اع���ي���ة  �ل�����س��ب��ك��ة 
�لن�سمام  �أج����ل  م���ن  له����اي  �إىل 
مقر  يف  �خل���م���ي�������س  ل��ل��م��ب��اح��ث��ات 

�ليوروبول يف �ملدينة.
وذكر �ليوروبول يف بيان �أن ممثلني 
�لتحقو�  �إن�����س��ت��اغ��ر�م  م��وق��ع  ع���ن 
م�سوؤولني  �إىل  �إ�سافة  باملباحثات 
م������ن �ل���������س����رط����ة �ل����ربي����ط����ان����ي����ة 
و�ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة بهدف  و�ل��ف��رن�����س��ي��ة 
�ملتطرف  �ملحتوى  على  "�لتعرف 
�ل�������ذي يتم  �لإره������اب������ي و�ل���ع���ن���ف 
ب�سرعة"  �إز�ل��ت��ه  وت��اأم��ني  حتميله 

من على �ملن�ستني.
رئي�س  ���س��ي��م�����س��ر  ف��ن�����س��ن��ت  وق�����ال 
وح��دة �لإن��رن��ت يف �ليوروبول �ن 
تتعاون  �لأوروب��ي��ة  �ل�سرطة  وكالة 
مع في�سبوك منذ عامني من �أجل 
على  للدعاية  �لو�سول  م��ن  �حل��د 

�لإنرنت.
�إيجاد  ه���و  �لأه�������د�ف  م���ن  وج�����زء 
ط������رق ل���ل���ت���ع���ام���ل م�����ع �ل���ن���زع���ات 
كيفية  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �جل���دي���دة 
�إز�ء هذه �لنوع  �لدفاع عن �لنف�س 

من �لإ�ساء�ت.
�إز�لة  ملتزم  �إن��ه  ب��وك  في�س  وق��ال 
�لتي  و�مل����ن���������س����ور�ت  �لإره����اب����ي����ني 
�مل��وق��ع عندما  تدعم �لإره���اب ع��ن 
ي�����س��ب��ح ع��ل��ى ب��ي��ن��ة م��ن��ه��م، وجعل 
�ل�سبكة �لجتماعية �أماكن معادية 

لالإرهابيني.
وقت  يف  �أن���ه  �إىل  �سيم�سر  و�أ���س��ار 
يتم �لتعرف على %99 من هذه 
�أي�ساً  "نحن  و�إز�ل��ت��ه��ا،  �ملن�سور�ت 
�أ�سحاب  �ل��ت��ف��اف  كيفية  يف  ننظر 
�ل���دع���اي���ة ع��ل��ى ه����ذه �لإج��������ر�ء�ت 

�مل�سادة �لتي ي�سعها في�س بوك".
ومع تقهقر تنظيم د�ع�س يف �لعر�ق 
ت��ر�ج��ع ن�ساطه  ل��وح��ظ  و���س��وري��ا، 

�أي�ساً على �سبكة �لإنرنت.

ال�شاونا تعالج ارتفاع 
�شغط الدم

حمام  �أخ��ذ  �إن  ج��دي��دة  فنلندية  در����س��ة  قالت 
على  ي�ساعد  دقيقة   30 مل��دة  "�ساونا"  ب��خ��ار 
خف�س �سغط �لدم �ملرتفع على �لفور. وتعّزز 
�سابقة  در��سات  �إليه  �لنتيجة ما تو�سلت  هذه 
ع���ن ف���و�ئ���د �ل�����س��اون��ا ل��ل��ق��ل��ب و�ل���وق���اي���ة من 

�لزهامير و�خلرف.
�أج��ري��ت يف جامعة  �ل��ت��ي  �ل��در����س��ة  وبح�سب   
لدى  �ل��دم  �سغط  �نخف�س  فينالند  �إي�سرن 
�ل�����س��اون��ا م��ن متو�سط  �مل�����س��ارك��ني يف جت��رب��ة 
مت�سيتهم  بعد   75-130 �إىل   82-137
�ملعدل  و��ستمر  �لبخار،  حمام  يف  دقيقة   30
�سبب  �لباحثون  وف�سر  ذل��ك.  بعد  �ملنخف�س 
�لدم  م��ع��دل �سغط  �ل�����س��اون��ا يف خف�س  جن��اح 

باأن  لل�سغط  �جل���دي���دة  �ل���ق���ر�ءة  و����س��ت��م��ر�ر 
ح���ر�رة ح��م��ام �ل��ب��خ��ار ق��د ���س��اع��دت على متدد 
�ل�سر�يني. وكانت �أبحاث �سابقة قد �أ�سارت �إىل 
مثل  �لقلب،  ل�سحة  لل�ساونا  حمتملة  فو�ئد 
حماية �ل�سريان �لتاجي من �لت�سلب، وخف�س 

�سغط �لدم، وحت�سني �لدورة �لدموية.
"يوروبيان  جملة  يف  �ل��در����س��ة  نتائج  وُن�سرت 
بريفينتيف كارديولوجي"، و�سارك يف �لتجربة 
100 �سخ�س يعانون من �رتفاع �سغط �لدم، 
�ل�سباتي  �ل�سريان  يف  �ل��دم  تدفق  قيا�س  ومت 
و�لفخذي قبل وبعد �ل�ساونا، ور�سدت �لنتائج 
بعد  �ل�سغط  و�نخفا�س  �ل���دم،  تدفق  حت�سن 

جل�سة �ل�ساونا مبا�سرة.

-1 غنية بالفيتامينات: تعد �لذرة م�سدر� مهما لتزويد 
�جل�سم بفيتامينات �أي و بي و �إي و�ملو�د �لغذ�ئية �ملهمة. 
وحتوي �لذرة �أي�سا على �لثيامني �أو فيتامني "بي1" وهو 
�أحد فيتامينات "بي" �ملركبة و�لقابلة للذوبان يف �ملاء، وله 
�أد�ء  �لقيام باملهام �حليوية للج�سم، مثل تقوية  �أهمية يف 
�لإنزميات  عمل  وتن�سيط  �لع�سبي،  و�جل��ه��از  �لع�سالت 
عملية  يف  �ملفيد  �لهيدروكلوريك  حم�س  و�إنتاج  �ملختلفة 
)�أو  نيا�سني  فيتامني  على  �أي�سا  �ل��ذرة  وحتتوي  �له�سم. 
�لربوتينات  م�ستويات  رف��ع  يف  �ملهم  "بي3"(  فيتامني 
�أو  �مل�سبعة  �ل��ده��ون  )وت�سمى  �لكثافة  مرتفعة  �لدهنية 

�لكولي�سرول �جليد(.
�جل�سم بالكثري من �ملو�د  �لذرة  تزود  باملعادن:  غنية   2-
و�حلديد  و�ل��زن��ك  �ملغني�سيوم  مثل  �لرئي�سية،  �لغذ�ئية 
�لذرة.  �أن����و�ع  جميع  يف  ب��ك��رثة  ت��ت��و�ج��د  و�ل��ت��ي  و�لنحا�س 
ب��الإ���س��اف��ة �إىل ذل���ك حت��ت��وي �ل�����ذرة ع��ل��ى م���ع���ادن مفيد 
م�ساد�ت  تكوين  يف  �ملفيد  �سيلينيوم  معدن  مثل  للج�سم، 
�لأك�����س��دة و�ل����ذي ي��ح��ر���س خ��الي��ا �ل����دم و�ل��ق��ل��ب و�لكبد 

و�لرئتني، بح�سب موقع "�أورغانيك فاكت.
غ��ن��ي مب�ساد�ت  م�����س��در  �ل�����ذرة  ل��الأك�����س��دة:  م�����س��اد   3-
كورنيل  جامعة  من  حديثة  در����س��ة  ن�سرت  كما  �لأك�����س��دة، 
من  للوقاية  مهما  غ��ذ�ء  لذلك  �ل���ذرة  وتعد  �لأم��ري��ك��ي��ة. 
�ل�سرطان، �إذ تعمل م�ساد�ت �لأك�سدة على تدمري �خلاليا 

�ل�سرطانية يف �جل�سم، وتقي �خلاليا �لنظيفة.
-4 قيمة غذ�ئية عالية: �لذرة غنية بال�سعر�ت �حلر�رية، 
�إذ يحتوي 100 غر�م من �لذرة على 342 �سعرة حر�رية. 
وتعد �لذرة بذلك �أكرث �أنو�ع �حلبوب �حتو�ء على �ل�سعر�ت 
�حلر�رية. وين�سح بتناول �لذرة لغر�س زيادة �لوزن، كما 

ت�ساعد �جل�سم على �لقيام بعمليات �لأي�س �ليومي.
ن�سبة  على  �ل���ذرة  حتتوي  �لغذ�ئية:  ب��الأل��ي��اف  غنية   5-
ك��ب��رية م��ن �لأل���ي���اف �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة. وي��غ��ط��ي ك���وب و�ح���د من 
�ليومية  �حتياجات �جل�سم  باملائة من   18.4 �ل��ذرة نحو 
�ل��ذرة مهمة ج��د� يف  تعد  �لغذ�ئية. ولذلك  �لأل��ي��اف  من 
م�ساعدة �جل�سم يف عملية �له�سم و�سد عملية �لإم�ساك، 
�سرطان  وخا�سة  �ل�سرطان،  �أم��ر����س  من  للوقاية  كذلك 

�لقولون، كما ذكر موقع �أورغانيك فاكت �للكروين.
علماء ينجحون يف �سماع �سوت منو نبات �لذرة

جنح فريق بحثي �أمريكي يف تطوير تقنية خا�سة مكنتهم 

�سوت  ����س���م���اع  م����ن 
�لعلماء يف  وي��اأم��ل  �ل���ذرة.  �سيقان  منو 

�ملح�سول عرب  زي��ادة  �لكت�ساف يف  ي�ساهم هذ�  �أن 
تقليل �خل�سائر �لناجتة عن �نك�سار �سيقان �لذرة ب�سبب 

�لرياح.
�سماع �سوت منو  �ملتحدة من  �لوليات  متكن علماء من 
تطويرهم.  م��ن  خا�سة  تقنية  خ��الل  م��ن  �ل���ذرة  �سيقان 
وع��ر���س �ل��ب��اح��ث��ون، حت��ت �إ����س���ر�ف دوج��ال���س ك���وك من 
ت�سرين  نوفمرب   28 �أبحاثهم  نتائج  نيويورك،  جامعة 
هونولولو  م��دي��ن��ة  يف  م���وؤمت���ر  خ����الل   2016 �ل���ث���اين 
بولية هاو�ي. وي�سعى �لباحثون من خالل هذه �لنتائج 
�لذرة  �سيقان  �نك�سار  ع��ن  �لناجتة  �خل�سائر  تقليل  �إىل 

ب�سبب �لرياح. 
وقال كوك يف بيان للجمعية �لأمريكية لل�سوتيات و�لتي 
�لذرة  �سيقان  منو  �سوت  �إن  �ملوؤمتر  تنظيم  على  ت�سرف 

ي�سبه �سوت �نك�سار �سيقانه. 
ي�ساحبه  �ل��ن��ب��ات  من��و  �أن  �لآن  "نعتقد  ك���وك:  و�أ����س���اف 
�ل��دق��ي��ق��ة د�خ���ل���ه، و�أن هذه  م��الي��ني م���ن �لن���ك�������س���ار�ت 
�لنك�سار�ت تدفع �لنبات لإ�سالح �ملناطق �ملنك�سرة". ومل 
�لإن�سان  ع�سالت  منو  �آلية  تكون  �أن  �لباحثون  ي�ستبعد 
م�سابهة لعملية �لنمو لدى �لنبات، حيث قال �لباحثون 
�إن �سروخا �سئيلة �حلجم تن�ساأ يف ع�سالت �لإن�سان عند 

رفعه �أثقال و�إن عملية �إ�سالح �لع�سالت تقويها.
ويعترب نبات �لذرة �أهم �حلبوب يف �لوليات �ملتحدة حيث 

يبلغ حم�سوله نحو 350 مليون طن �سنويا. غري �أنه من 
�ملمكن زيادة �ملح�سول ب�سكل و��سح �إذ� مل تت�سبب �لرياح 
�ملعروفة  �لنبات  ه��ذ�  �سيقان  من  كبرية  كميات  ك�سر  يف 
�أبحاثا منذ نحو  بطولها. و�أ�سار �لباحثون �إىل �أن هناك 
نتائج هذه �جلهود  ولكن  �مل�سكلة  لعالج هذه  عام   100
�أبحاثهم  خ��الل  وزم���الوؤه  ك��وك  و�عتمد  قليلة.  �لعلمية 
�لآلت.  بالفعل يف قطاع �سناعة  �ملوجودة  �لتقنيات  على 
�أن  �مليكانيكا �حليوية  �ملتخ�س�سون يف  �لباحثون  و�أو�سح 
�لتحرر  �ملادة ي�سبه زلز�ل جمهريا حيث يطلق  "�نك�سار 
يف  تنبعث  �سوتية  موجات  �لد�خلية  للتذبذبات  �ملفاجئ 

كل �لجتاهات".
يعرف مبكرب�ت  ما  �أبحاثهم  �لباحثون خالل  و��ستخدم 
�سوتية تالم�سية تعمل مبا يعرف بالكهرباء �لن�سغاطية 
ل�سماع �سوت نبات �لذرة حماولني بذلك فهم ما يحدث 
�ل����ذرة ومنوها.  �ن��ك�����س��ار �سيقان  ع��ن��د  �ل��دق��ة  ع��ل��ى وج���ه 
ب�سكل  ت�ساهم  �ل��ذرة  �أور�ق  �أن  �أي�سا  للباحثني  تبني  كما 
و�أن  �ل�سيقان  ��ستقر�ر  يف  �ل�سريع  �لنمو  خ��الل  خ��ا���س 
هذ� �ل��دور �ملهم لأور�ق �ل��ذرة يجعل من �ملجدي لعلماء 
�أن����و�ع م��ن �ل����ذرة تتمتع ب�����اأور�ق �أكرث  �لأح���ي���اء ت��ط��وي��ر 
�أثناء  للت�ساقط  عر�سة  و�أق���ل  �جل��وي��ة  للظروف  حتمال 

فرة �لنمو.

الذرة وفوائدها العجيبة 
على �شحة الإن�شان

للذرة فوائد كثرية على اجل�سم، منها الوقاية من اأمرا�ض القلب وتخفي�ض 
�سغط الدم وتن�سيط اخلاليا الع�سبية يف الدماغ، بالإ�سافة اإىل احتوائها 

على �سعرات حرارية عالية وعلى الكثري من الفيتامينات واملعادن املهمة.
اأكرث احلبوب ا�ستعمال يف العامل. ويعتمد الكثري من  الذرة هي اإحدى 

ب�سبب احتوائها على  رئي�سية  العامل عليها كمادة غذائية  �سكان 
العنا�سر  اأغلب  حتمل  ال��ذرة  وب��ذور  كبرية.  حرارية  �سعرات 

بعدة  البذور  تنمو  اأن  وميكن  ال��ذرة.  يف  اجليدة  الغذائية 
التي  والبيئة  الزراعة  مكان  على  ذلك  ويعتمد  األ��وان، 

تنمو فيها الذرة. وهذه بع�ض الفوائد ال�سحية للذرة:
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�ش�ؤون حملية

مب�ساركة طالبات من جن�سيات متعددة

تخريج اأول دفعة من طالبات مدر�شة حممد بن زايد لل�شقارة وفرا�شة ال�شحراء

على هام�ض فعاليات املنتدى العاملي لالبتكارات الزراعية 

تد�شني الهيئة العربية لرتبية النحل وعقد موؤمترها الدويل الأول
اإطالق اأول جائزة دولية للنحالني يف الوطن العربي

خالل م�ساركته يف م�سابقة )iGEM( العاملية للهند�سة الوراثية يف الوليات املتحدة الأمريكية

فريق جامعة نيويورك اأبوظبي ينجح يف تطوير جهاز للك�شف عن جرثومة الإ�شريكية القولونية يف غ�شون 20 دقيقة
فريق اجلامعة يقدم حل مل�سكلة التلوث الغذائي املنت�سرة يف خمتلف اأنحاء العامل

••  العني - الفجر

وفر��سة  لل�سقارة  ز�ي���د  ب��ن  حممد  مدر�سة  �حتفلت 
دفعة  �أول  بتخريج  �لعني  ت��الل  منتجع  يف  �ل�سحر�ء 
�ل�سقارة  يتقن  �ل�سّقار�ت،  من  �لعامل  م�ستوى  على 
�لعريقة  وفنونها  وق��و�ع��ده��ا  و�أخ��الق��ي��ات��ه��ا  �لعربية 
�لتي ترتبط باملحافظة على �لطبيعة، ومعرفة �ملبادئ 
�لأ���س��ا���س��ي��ة ل��ف��ر����س��ة �ل�����س��ح��ر�ء وت��ع��زي��ز �ل��ق��درة على 

�لتعامل و�لعي�س فيها.
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ملن�سوري  علي  ماجد  معايل  وه��ن��اأ 
ل��ن��ادي ���س��ق��اري �لإم�����ار�ت خ��ري��ج��ات �ل��دف��ع��ة �لأوىل، 
موؤكد� �أن �ملدر�سة تدفع باجليل �لأول من �ل�سقار�ت 
�للو�تي ير�وح �عمارهن ما بني 7 �إىل 13 عاماً، بعد 
�أن �أ���س��ب��ح��ن م���وؤه���الت ل��الن��خ��ر�ط يف ه���ذ� �مل����وروث 
�ملر�أة  �أن  نف�سه على  �لوقت  �لعاملي، م�سدد� يف  �لثقايف 
�أثبتت قدرتها على �لتميز و�لإبد�ع يف خمتلف �ملجالت 
�لعلمية و�لطبية و�لربوية ب�سهادة �لإجناز�ت �لعلمية 

�لتي حتققها.
و�أكد �إن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة قيادة وحكومة 
بقيمة  �ل��وع��ي  مفاهيم  ن�سر  ب��اأه��م��ي��ة  ت��وؤم��ن  و���س��ع��ب��اً 
ر�سالة  وبنبل  �إن�ساين م�سرك،  �ل�سقارة كر�ث وفن 
�ل��و�ق��ع، عرب  �أر����س  �أه��د�ف��ه��ا على  وت��رج��م��ة  �لتعليم 
�سقاري  لي�سبحو�  ج��دي��دة،  �أج��ي��ال  وتن�سئة  �لرت��ق��اء 

�لغد، وليحافظو� على �إرث �لأجد�د.
لعبت مدر�سة  �مل��ن�����س��وري:  علي  م��اج��د  م��ع��ايل  وق���ال 
�ل�سحر�ء  وف����ر������س����ة  ل���ل�������س���ق���ارة  ز�ي������د  ب����ن  حم���م���د 
تطلعات  ت��رج��م��ة  يف  حم���وري���اً  دور�ً  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا  م��ن��ذ 
وروؤية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�ل�سيخ  �ل�سمو  " حفظه �هلل" و�ساحب  �لدولة  رئي�س 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان، ويل عهد  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
ة علمية  �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة، يف �إيجاد من�سّ
م�ستوى  ع��ل��ى  متخ�س�سة  بحثية  و�أك��ادمي��ي��ة  ر�ئ����دة 
و�خالقها  �ل�سقارة  م��وروث  على  �حلفاظ  يف  �لعامل، 

وفر��سة �ل�سحر�ء ونقلها لجيال �مل�ستقبل.
و�أ����س���اف �مل��ن�����س��وري: �أن ت��ق��دم م��در���س��ة حم��م��د بن 
باللغة  مناهجها  �ل�سحر�ء  وف��ر����س��ة  لل�سقارة  ز�ي���د 
�لأجن��ل��ي��زي��ة ه��ي �ح���د �ل��ت��ط��ل��ع��ات �ل��ت��ي ك��ان��ت �سمن 
نحن  هلل  و�حلمد  تاأ�سي�سها،  عند  �لأ�سا�سية  �خلطط 
�أول دف��ع��ة م��ن غري  �ل��ي��وم ن�سهد م�����س��ارك��ة وت��خ��ري��ج 
�إجناز  وه��ذ�  �لأن���اث،  وم��ن  �لعربية  باللغة  �ملتحدثني 
م��ت��ق��دم م��ق��ارن��ة ب��ع��م��ر �مل���در����س���ة، وه����و �لأم�����ر �لذي 
ي��وؤك��د ع��ل��ى �أح��ق��ي��ة دول����ة �لإم������ار�ت ب��امل��رت��ب��ة �لأوىل 
�ل�سلمي  للتعاي�س  �لدولية  �لقائمة  على  حتتلها  �لتي 
ب��ني �ل�����س��ع��وب، وي��ح��ق��ق �ل�����س��ع��ار �ل���ذي ط��امل��ا �آم��ن��ا به 
تر�ث  و�ح����د..  وهو"عامل  �إم��ار�ت��ي��ني،  ك�سقارين  يف 
ب��ط��ي مطر  �أف����اد  ج��ان��ب��ه  م��ن  و�حدة".  روح   .. و�ح���د 

يف  �أن��ه  باملدر�سة،  �لتعليمية  �ل��رب�م��ج  مدير  �خلييلي 
و�ملجتمعات  �ل���دول  وتنمية  �ل�سعوب  ت��ط��ور  م��ر�ح��ل 
�حلقيقي  و�ملوجه  �ملوؤثر  هي  �أ�سا�سية  مرتكز�ت  ت��ربز 
�ملنظومة  وتطوير  �لتعليم  خمرجات  �أهمها  ومن  لها 
لعجلة  �لأ���س��ا���س��ي��ان  �مل��ح��رك��ان  لكونهما  �لتعليمية، 
و�لتطور، ونحن يف مدر�سة حممد  و�لتقدم  �لزده��ار 
خططنا  �أ�سا�س  يف  �ملرتكزين  هذين  و�سعنا  ز�ي��د  بن 
�إق��ر�ر بر�مج تعليمية متطورة ترتكز  وبر�جمنا، فتم 
�لطالبات  تتلقى  حيث  �لنظري،بد�ية،  �جلانب  على 
مو�د �أكادميية نظرية، لينتقلن بعد ذلك �إىل �جلانب 
�لدر��سة  رب��ط  م��ن  ليتمكّن  "�حل�سرية"  يف  �لعملي 
�لنظرية بالو�قع �لعملي و�لتعرف �إىل مناخ �ل�سقارة 
و�أج���و�ئ���ه���ا وي�����س��ع��ن ق��در�ت��ه��ن ع��ل��ى حم��ك �لختبار 
�ملمار�سات  ببع�س  تعريفهن  ع��ن  ف�سال   ، �حلقيقي 
و�أ�ساليب  �ل�سقور  تربية  ح�سائر  يف  تتبع  كانت  �لتي 
و�سناعة  �لبد�ئية  �لو�سائل  با�ستخد�م  �ل��ن��ار  ��سعال 
�ملاأكولت  �لأ�سيلة و�سناعة  �لعربية  �لقهوى  وتقدمي 
�أن �لتعليم يف �لمار�ت  �لر�ثية. و�أكد بطي �خلييلي 
�ملنطقة  م�ستوى  على  ومتقدما  ر�ئ��د�  منوذجا  يعترب 
و�لعامل و�ن مدر�سة حممد بن ز�يد لل�سقارة وفر��سة 
مبا  وفكري  �أك��ادمي��ي  ��سعاع  مركز  �ل�سحر�ء، �ستظل 
وموؤ�س�سات  �أن�سطة  ر�ئ��د يف خمتلف  دور  به من  تقوم 

�ملجتمع �ملعنية بهذ� �ملوروث �لثقايف �لعاملي.

قوة �سخ�سية
من جانبهن �أعربت عدد من �ملتدربات عن �سعادتهن، 
موؤكد�ت باأنهن خالل فرة وجيزة ��ستطعن �أن يجدن 
�خلا�سة  �لأدو�ت  خ��الل  م��ن  �ل�����س��ق��ور،  م��ع  �لتعامل 
و�سخ�سياتهن  ق��وت��ه��ن  ي��ف��ر���س��ن  و�أن  ب��ال�����س��ق��اري��ن، 
وت��ع��ل��م��ن كيفية �ل��ت��ع��ام��ل م��ع �ل�����س��ق��ور، و�����س���رن �إىل 
�لتي  �ملقومات  كافة  توفري  على  حر�ست  �ملدر�سة  �أن 
و�لعملية،  �لنظرية  در��ستهم  ف��رة  جن��اح  يف  �ساهمت 
�أن تنت�سر هذه �لثقافة �لأ�سيلة بني �لفتيات  ومتّنني 
و�ل�سيد�ت، وي�سرعن بالن�سمام �إىل �سفوف �لدر��سة 
وفر��سة  ل��ل�����س��ق��ارة  ز�ي����د  ب��ن  حم��م��د  �سمن مدر�سة 
�ملمار�سات  من  كبري  عدد  هناك  يكون  �ل�سحر�ء حتى 
لريا�سة �ل�سيد بال�سقور. �جلدير بالذكر �أن مدر�سة 
خّرجت  �ل�سحر�ء  وفر��سة  لل�سقارة  ز�ي��د  بن  حممد 
ر�سمياً  �فتتاحها  منذ  و�سقارة  �سقار  من 200  �أكرث 
�أجل  من   ،2016 ع��ام  دي�سمرب  من  ع�سر  �لثامن  يف 
غر�س �ملبادئ �ل�سحيحة لل�سقارة �لعربية يف �لن�سء، 
�لعربية  لل�سقارة  �مل��ت��ف��ردة  باخل�سائ�س  و�ل��ت��ع��ري��ف 
�لعربي  و�لعامل  �لعربية  �جلزيرة  و�سبه  �لإم���ار�ت  يف 
�مل�ستد�مة  للتقاليد  و�ل��روي��ج  �لعاملي،  �مل�ستوى  على 
ت�سجع  ممتعة  بطريقة  وتقدميها  �لعربية،  لل�سقارة 
على ع�سق هذ� �لإرث �لأ�سيل و�لنخر�ط يف ممار�سته 

�سمن �أرفع �لأ�سول و�أف�سل �لأ�ساليب �ملتبعة.

•• اأبوظبي  - الفجر

ت�سهد �أبوظبي يف �خلام�س من فرب�ير �ملقبل وبالتز�من 
مع �نطالق �ملنتدى �لعاملي لالبتكار�ت �لزر�عية �لذي 
مبركز  2018م  ف��رب�ي��ر   6-5 م��ن  �ل��ف��رة  يف  ينظم 
�أبو ظبي �لوطني للمعار�س -برعاية كرمية من �سمو 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ من�سور 
�لوزر�ء، وزير �سوؤون �لرئا�سة يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�أول  �لنحل،  لربية  �لعربية  �لهيئة  تد�سني  �ملتحدة- 
و�لعاملني  �لع�سل  نحل  مبربي  يخت�س  م�ستقل  كيان 
�ملنظمة  مظلة  حتت  �لعربي،  بالوطن  �لقطاع  ه��ذ�  يف 
موؤمترها  �ستفتتح  �ل��ت��ي  �ل��زر�ع��ي��ة  للتنمية  �ل��ع��رب��ي��ة 

�لدويل �لأول خالل �أعمال �ملنتدى.
�سرح بذلك �لربوفي�سور �أحمد �خلازم �لغامدي رئي�س 
�لنحل،  لربية  �لعربية  للهيئة  �لتاأ�سي�سية  �للجنة 
�ل�سرق  ل�سوؤون  �ل��دويل  �لنحالني  �حت��اد  رئي�س  ونائب 
هذه  تاأ�سي�س  "�أن  و�أو���س��ح  �لعربية،  و�ل���دول  �لأو���س��ط 
باأن  �ل��ع��رب��ي،  �ل��وط��ن  يف  �ملهتمني  �أم���اين  حقق  �لهيئة 
�ملهتمني  جلميع  �لفر�سة  يتيح  فعال  كيان  لهم  يكون 
�لقطاع  ه��ذ�  تطوير  يف  و�مل�ساهمة  بامل�ساركة  بالنحل 
تطوير  يف  �سي�ساهم  �لهيئة  �إن�ساء  "�أن  و�أ�ساف  �ملهم". 
�إي��ج��اد �حللول  ع��ل��ى  وي�����س��اع��د  �ل��ن��ح��ل،  ق��ط��اع  وتنمية 
�ملنا�سبة لكثري من �مل�سكالت �لتي تو�جه قطاع �لنحل 

على م�ستوى �لنحال و�ل�سناعة".
�للجنة  رئ��ي�����س  �لقا�سمي  ر����س��د  ث��ام��ر  �مل��ه��ن��د���س  و�أك����د 
�لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي  جهاز  �أن  للمنتدى،  �ملنظمة 
يرحب باإن�ساء �لهيئة �لعربية لربية �لنحل، باعتبارها 
جممعاً ح�سارياً للعاملني و�ملهتمني بقطاع نحل �لع�سل 
ت��ب��ادل �خلرب�ت  لهم فر�سة  تتيح  �ل��ع��رب��ي،  �ل��وط��ن  يف 
ولدورها  �سناعاتهم،  وت��ع��زي��ز  بينهم  فيما  و�مل���ه���ار�ت 

�لهيئات  م��ع  بالتعاون  �لنحل  تربية  عملية  تنظيم  يف 
�حل��ك��وم��ي��ة و�جل���ه���ات �مل��خ��ت�����س��ة حت��ت م��ظ��ل��ة �ملنظمة 
�لعربية للتنمية �لزر�عية ، من خالل حر�سها على نقل 
�لعلوم و�خلرب�ت �لعاملية وو�سعها مو�سع �لتنفيذ على 
�أر�س �لو�قع، وم�ساعدة و�إر�ساد �لنحال �لعربي يف �إنتاج 
�سائر منتجات �لنحل وت�سويقها، ودعم �لأبحاث �لعلمية 
�ملميزة يف هذ� �ملجال، و�ن�ساء و�حة معرفية �لكرونية 
للنحال �لعربي ت�سم جميع �لأبحاث �حلديثة �لعلمية 
بيانات  قاعدة  و�إن�ساء  �لعالقة،  ذ�ت  و�لعربية  �لعاملية 
بالعامل  �لنحل  تربية  ومعلومات عن  �إح�ساء�ت  ت�سمل 
كافة  مب��ت��ن��اول  لتكون  وجتهيزها  وج��دول��ت��ه��ا  �ل��ع��رب��ي 
و�أ�سار  �لنحل.  �سناعة  وتطوير  باإنتاج  �ملعنية  �جلهات 
قّيمة  ح�سيلة  متتلك  �أبوظبي  �إم��ارة  �أن  �إىل  �لقا�سمي 
من �لإجن��از�ت و�لأبحاث و�لدر��سات �خلا�سة بتطوير 
مهماً  �سقاً  �ل�سناعة  هذه  باعتبار  �لع�سل  نحل  �سناعة 
�لإم�����ارة لتحقيق  �ل���ذي ت�سعى  �ل���زر�ع���ي  �ل��ق��ط��اع  م��ن 
��ستطاع  �جلهاز  �أن  �إىل  لفتاً   ، فيه  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
موؤخر�ً تطوير �ساللة نحل �إمار�تية قادرة على �لتاأقلم 
م��ع �ل���ظ���روف �مل��ن��اخ��ي��ة ل��ل��دول��ة و�مل��ن��ط��ق��ة، م��ن حيث 
�لعام  �أن �ملنتدى هذ�  ��ستد�مة وكفاءة �لإنتاج، م�سيفاً 
�لع�سل  ومنتجي  للنحالني  �أول جائزة  �إط��الق  �سي�سهد 
�لهيئة  جائزة  ��سم  حتت  �لعربي  �لوطن  م�ستوى  على 
برعاية  طبيعي  ع�سل  لأف�سل  �لنحل  لربية  �لعربية 
ج��ه��از �أب��وظ��ب��ي ل��ل��رق��اب��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة وجم��ل�����س �أبوظبي 
�لفعاليات  �سمن  �ستقام  و�ل��ت��ي  و�جل����ودة،  للمطابقة 
�سنوي  ب�سكل  تنظيمها  و�سيتم  للمنتدى،  �مل�ساحبة 
�لنحل.  �لعربية لربية  للهيئة  �ل��دويل  �ملوؤمتر  �سمن 
�ملنظمة  �إىل  و�لمتنان  �ل�سكر  بجزيل  �لغامدي  وتقدم 
�لعام  م��دي��ره��ا  يف  ممثلة  �ل��زر�ع��ي��ة  للتنمية  �ل��ع��رب��ي��ة 
�إب��ر�ه��ي��م �ل���دخ���ريي، ع��ل��ى مو�فقتها  م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور 

�إ�سر�ف  �لنحل حتت  �لعربية لربية  �لهيئة  تكون  باأن 
�ملنظمة �لعربية للتنمية �لزر�عية، و�لتي �ستقدم �لدعم 
�لتي  �أهد�فها  �لهيئة على حتقيق  ي�ساعد  �لذي  �لالزم 
م�سيفاً  وت��ط��وي��ره��ا،  �لنحل  �سناعة  تنمية  يف  ت�سب 
�ل�سبكة  م��ع  و�ل��ت��ك��ام��ل  بالتن�سيق  �ستعمل  �لهيئة  �أن 
�ملنظمة  �أ�س�ستها  �لتي  �لنحل  تربية  لتطوير  �لعربية 
�لعربية لربية �لنحل، و�لتي ت�سم يف ع�سويتها جميع 
قدم  كما  �لنحل".  ب�سناعة  �ملهتمة  �لعربية  �ل���وز�ر�ت 
�لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي  جهاز  �إىل  �سكره  �لغامدي 
لالبتكار�ت  �لعاملي  للمنتدى  �ل�سر�تيجي  �ل�سريك 
�لتاأ�سي�سية  للجنة  قدمه  �ل��ذي  �لدعم  على  �لزر�عية 
للهيئة �لعربية لربية �لنحل يف تنظيم موؤمتر �لنحل 

�لعاملي  �ملنتدى  بالتز�من مع  ُيقام  �لذي  �لأول  �لدويل 
لالبتكار�ت �لزر�عية، وقد متثل �لدعم يف رعاية جائزة 
�لعلماء و�خلرب�ء من  �أف�سل ع�سل طبيعي و��ست�سافة 
جميع دول �لعامل، لتعزيز م�سمون وخمرجات �ملوؤمتر 

�لأول للهيئة.
�لعلماء و�خل��رب�ء يف جمال �لنحل  ويجتمع نخبة من 
باملوؤمتر  للم�ساركة  �لعامل  �أن��ح��اء  �ستى  من  و�ملهتمني 
�لأول للمنظمة �لعربية للتنمية �لزر�عية و�لتي ت�سعى 
بح�سور  �ل��ع��رب��ي،  �ل��ع��امل  يف  �لنحل  �سناعة  لتطوير 
رئي�س �لحتاد �لدويل للنحالني، ونائبه، ورئي�س جمعية 
�لنحالني �لأ���س��ي��وي��ة، وع��دد م��ن روؤ���س��اء جل��ان �لحتاد 

�لدويل، وجمموعة من �لعلماء �لعرب و�لأجانب.

•• اأبوظبي- الفجر

ح�سد ف��ري��ق ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك �أب��وظ��ب��ي �مل�����س��ارك يف 
�لور�ثية  ل��ل��ه��ن��د���س��ة  �ل��ع��امل��ي��ة   )iGEM( م�����س��اب��ق��ة 
مناف�سات  �سمن  للجامعة  �لأوىل  �لذهبية  �مليد�لية 
 )Giant Jamboree( م�سابقة جاينت جامبوري
�ملُقامة يف بو�سطن بالوليات �ملتحدة �لمريكية، وذلك 
عن �مل�سروع �ل�ستثنائي �لذي طرحه �لفريق و�مل�سمى 
’جاينت  وت�����س��م   .)E.coLAMP( �إي���ك���ولم���ب 
جمال  يف  متخ�س�سة  م�سابقة  تعد  و�لتي  جامبوري‘، 
�لبيولوجيا �لركيبية، كوكبة من �لطالب و�لباحثني 
�أنحاء  م��ن خم��ت��ل��ف  ف��ري��ق��اً   310 �لأك���ادمي���ي���ني م��ن 

�لعامل.
منخف�س  حم��م��وًل  ج��ه��از�ً  بكونه  �إي��ك��ولم��ب  ويتميز 
�لتكلفة قادر على ت�سخيم �لعالمة �لور�ثية �خلا�سة 
وذلك   ،)E.coli( �لقولونية  �لإ�سريكية  بجرثومة 
"تقنية  20 دقيقة با�ستخد�م تقنية ت�سمى  يف غ�سون 
باحللقة"  �مل��ت��و����س��ط��ة  ح����ر�ري����اً  �ل��ث��اب��ت��ة  �ل��ت�����س��خ��ي��م 
نيويورك  ج��ام��ع��ة  ف��ري��ق  ع��م��ل  وق����د   .)LAMP(

با�ستخد�م  ���س��ن��دوق  وط��ب��اع��ة  ت�سميم  ع��ل��ى  �أب��وظ��ب��ي 
طابعة ثالثية �لأبعاد يحتوي على �ملكونات �لكهربائية 

و�سريحة �ل�سيلكون �لالزمة للتفاعل �لبيولوجي.
ويتيح �جلهاز للم�ستخدمني �لنهائيني جتربة ��ستعمال 
ب�سيطة و�سل�سة، �إذ يجري م�سح عينة �لطعام و�إ�سافتها 
�إىل حملول، ومن ثم نقل �ملحلول و�إ�سافته �إىل �سريحة 
�ل�سيليكون. وبعدها، ميكن و�سع �ل�سريحة على قاعدة 
�لت�سخني �سمن �جلهاز، مبا يتيح متابعة �لتفاعل بكل 
تقدمي  �لفريق يف  كما جنح  دقيقة.    20 بعد  �سهولة 
�لتمكن  عنها  نتج  و�لتي  �ملفهوم،  لإثبات �سحة  در��سة 
 4 �إىل  لت�سل  �لتفاعالت  �إج���ر�ء  تكلفة  تخفي�س  من 
دولر �أمريكي فقط لكل تفاعل. وبالنتيجة، فقد جنح 
فريق جامعة نيويورك �أبوظبي بتقدمي حل منخف�س 
من  كثري  يف  �ملنت�سرة  �لغذ�ئي  �لتلوث  مل�سكلة  �لتكلفة 

بقاع �لعامل.
�لفريق  عمل  �يكولب،  جهاز  لتطوير  جهوده  وخ��الل 
منهج  وف��ق  و�ختبار  وب��ن��اء  ت�سميم  دورة  تطبيق  على 
�سامل، �إىل جانب دمج هذه �جلهود مع �لتغذية �لر�جعة 
�ملحتملون وتطبيقها �سمن  �مل�ستخدمون  �لتي قدمها 

ت�سميم �جلهاز بغر�س �لو�سول به �إىل تلبية �حتياجات 
�لعمالء ب�سورة �أكرب. و�نطالقاً من حر�سهم �لر��سخ 
على �للتز�م مبفهوم �خلدمة �لجتماعية، فقد عمل 
فريق جامعة نيويورك �أبوظبي على �إقامة عدة بر�مج 
تعليمية وتفاعلية مكثفة ُدعي خاللها 20 طالباً من 
�ملرحلة �لثانوية حل�سور �أوىل ور�سات �لعمل �ل�سنوية 
�سمن  �لركيبية  �لبيولوجيا  جم��ال  يف  �ملتخ�س�سة 

جامعة نيويورك �أبوظبي. 
برنامج خارجي يف  �إط��الق  ذل��ك، فقد مت  و�إىل جانب 
حول  �لبتد�ئية  �مل��د�ر���س  ط��الب  ��ستهدف  �أندوني�سيا 

�لأمن �لغذ�ئي و�ملمار�سات �ل�سحية.
12 طالباً  �أبوظبي  هذ� و�سم فريق جامعة نيويورك 
كل  ب��ق��ي��ادة  و�لهند�سة  �لبيولوجيا  �خت�سا�سات  م��ن 
طالب  من  �سيمي�ستا  وخايروني�سا  ت�ساجن  �أدري��ان  من 
�لدر��سات �لعليا، وباإ�سر�ف  كل من د.كورو�س �ساحلي 
م���ازن جمذوب،  ود.  ���س��وجن،  �آك  ي���وجن  ود.  ����س��ت��ي��اين، 
من  كلموين،  ومنى  �ي��ز�ك،  و�آ�سلي  �سهادي،  و�إبر�هيم 

�أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية. 
�لإم���ار�ت  دول��ة  م��ن  �مل�سارك  �لوحيد  �لفريق  ولكونه 

ن�سر  يف  �ل��ف��ري��ق  ي��اأم��ل  �مل�سابقة،  يف  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
جتربته �ل�ستثنائية وم�ساركتها مع خمتلف �ملوؤ�س�سات 
�خلليجي،  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول  منطقة  يف  و�مل��ع��اه��د 
�خلا�سة  فرقهم  ت�سكيل  يف  م�ساعدتهم  بغر�س  وذل��ك 
هذه  خ��الل  وم��ن   )iGEM( م�سابقة  يف  للم�ساركة 
�جلهود، يطمح فريق �لعمل لرفع �سوية �لوعي بقيمة 
تطوير  يف  �لتخ�س�سات  م��ت��ع��ددة  �ل��در����س��ات  و�أه��م��ي��ة 

�مل�ساريع �لناجحة.  
وبهذ� �ل�سدد، قالت خايروني�سا منتاري �سيمي�ستا، من 
 2018 عام  لدفعة  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  طالب 
و�أح�����د �أع�����س��اء �ل��ف��ري��ق: ق���ادن���ا �ل��ت��ن��وع �مل��م��ي��ز �لذي 
ي�سكل  �لغذ�ئي  �لتلوث  �أن  �إدر�ك  �إىل  �حت�سنه فريقنا 
حتدياً عاملياً م�سركاً. وقدم كل ع�سو يف فريقنا وجهة 
�ملو�زنة  م��ن  مكنتنا  مهمة  وخ���رب�ت  ��ستثنائية  نظر 
و�لهند�سة،  �لبيولوجيا  جم��الت  يف  �لعمل  بني  بنجاح 
قادر  عملي  منتج  لتقدمي  تقنياتنا  دم��ج  لنا  �أت���اح  مب��ا 
قدماً  نتطلع  كما  �مل�ستخدمني.  �حتياجات  تلبية  على 
لتمكني �ملجتمعات هنا يف �أبوظبي ويف بلد�ننا �لأم عرب 

مو��سلة جهودنا لتطوير هذ� �جلهاز.

�شمن �شل�شلة تراثي م�شوؤوليتي.. 
متحف ق�شر العني يحتفي بفنون الأداء 

•• العني - الفجر

نهيان، �ساركت  �آل  ���س��ل��ط��ان  ب����ن  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن  خ���ال���د  �ل�����س��ي��خ  ب��ح�����س��ور 
�سل�سلة  �سمن  �ل�سعبية  �ل��ف��ن��ون  م��ن  جم��م��وع��ة  �إح��ي��اء  يف  �سعبية  ف��رق��ة 
يومي  �ل��ع��ني  ق�سر  متحف  نظمها  �ل��ت��ي  م�سوؤوليتي"  "تر�ثي  فعاليات 
�لربنامج  م���ن  �حل����ايل  �مل��و���س��م  ���س��م��ن  و�جل��م��ع��ة  �ملا�سيني،  �خل��م��ي�����س 
و�ل�سياحة-�أبوظبي. �لثقافة  د�ئ���رة  تنظمه  �ل��ذي  �لعني  ملنطقة   �لثقايف 

�سهد �ليوم �لثاين يوم �جلمعة �ملا�سي �إقباًل كبري�ً حيث ��ستمتع �جلمهور 
مب�ساهدة عرو�س �لفنون �ل�سعبية و��ستمتع �لأطفال بالور�س �ملختلفة. 

�لهولو، وهي لزمة  لفنون  ر�ئعة  �مل�ساركة عرو�سا جماعية  �لفرق  قدمت 
يرددها �لبحارة وهم ي�سحبون حبال �أ�سرعة، وتردد �أي�ساً كالزمة �سوتية 
�أث��ن��اء �لغو�س و�ل��ع��زف على  ي��ردده��ا �لبحارة  �لتي  يف �لأغ���اين، و�حل���دوة 
�لربابة، �إىل جانب �لتغرودة �ملدرجة على �لقائمة �لتمثيلية للر�ث �لعاملي 
�إىل  �جل��م��ال،  على ظهور  �لتنقل  �أث��ن��اء  �ل�سعر  �إل��ق��اء  فن  وه��ي  لليون�سكو، 
 جانب عرو�س �حلربية �لتي حتتفي بالنت�سار�ت وقيم �ل�سجاعة و�لقد�م.

و��ستقطب �ل�سوق �ل�سعبي �ملب�سط �ملقام �أمام باحة �ملتحف �هتمام �جلمهور 
مبا  �مل�ساحبة  �لرفيهية  و�لأن�سطة  �ل�سعبية  ب��امل��اأك��ولت  ��ستمتع  �ل��ذي 
�لثقافية. �لتقليدية و�مل�سابقات  �لفنية و�ألعاب �لأطفال   فيها ور�س �لعمل 
و�سيعاد تقدمي فعاليات "تر�ثي م�سوؤوليتي" يومي 15 و16 فرب�ير �لقادم 
 من �أمام باحة متحف ق�سر �لعني و�سط �أجو�ء �حتفائية بفنون �لد�ء �ل�سعبي.
يعّد متحف ق�سر �لعني من �أبرز �لوجهات �لثقافية يف منطقة �لعني. فهو 
نهيان،  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�س�س  �لقائد  ي��روي ق�سة 
طّيب �هلل ثر�ه، و�لذي �تخذ من �لق�سر مقّر�ً لإقامته من عام 1946 �إىل 

للعني. حاكماً  كان  1966عندما 

رحلة عرب عاداتنا يف العني لالطالع على 
تراث الإمارة ومزارع الإبل املحلية 

•• العني – الفجر

�نطلقت �أم�س �لأول فعالية "رحلة عرب عاد�تنا" �جلديدة يف �لعني و�لتي 
تتيح للم�ساركني ��ستك�ساف �لعاد�ت �ملرتبطة برحالت �ملقي�س وحياة �لإبل 

من خالل معاي�ستها يف �إحدى �لعزب �خلا�سة بربية �لإبل. 
�مل�ساركني يف جولة  �لفعالية بد�أت من متحف �لعني �لوطني و��سطحبت 
على مز�رع �لإبل يف �ملدينة حيث قدمت لهم جتربة ميد�نية غنية للتعرف 
على مكانة �لإبل يف �ملجتمع �لقدمي، �إذ مل يقت�سر ��ستخد�مها على رحالت 
�ل�سحر�ء،  عرب  و�لتنقل  �لتجاري،  للتبادل  ت�ستخدم  كانت  فقد  �ملقي�س. 

و�ل�ستفادة من حلومها ولبنها وجلودها.
ت�ست�سيف د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة- �أبوظبي فعالية "رحلة عرب عاد�تنا" يف 
متحف �لعني �لوطني، وهي تعود يف 17 فرب�ير بن�سختها �لثالثة و�لأخرية 

لعام 2018.
�لعاد�ت  على  �حل��ف��اظ  �إىل  �أب��وظ��ب��ي  و�ل�سياحة-  �لثقافة  د�ئ���رة  وت�سعى 
من  �ليون�سكو  منظمة  جهود  ودع��م  �مل�ستقبلية  �لأج��ي��ال  لأج��ل  و�لتقاليد 
�لغني  �لإم���ارة  ت��ر�ث  على  �ل�سوء  ت�سّلط  تعليمية  �أن�سطة  تنظيم  خ��الل 

وتوّعي �أفر�د �ملجتمع �لأو�سع ب�ساأن �أهمية مو�قع �لر�ث �لعاملي.



ك��ث��رية ح��ول قدرة  �خ��ت��ب��ار�ت  �أج��ري��ت  �ل�سنني،  م��ّر  على 
�لعلماء  بع�س  �أّن  ورغ���م  �ل�����س��ّح��ة.  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  �ل����زو�ج 
ي�سري �إىل �أن هذه �ملوؤ�س�سة تطيل �لعمر وتخّفف �ملخاطر 
ك��ان هذ�  �إذ�  ما  ح��ول  قائماً  �لنقا�س  ي��ز�ل  �ل�سحية، فال 

�لعتقاد �سحيحاً.
يقول بع�س �لباحثني �إّن هذ� �لتاأثري يرتبط بالتحّيز يف 
�ختيار �لزو�ج، �أي ُيرّجح �أن �لنا�س �لأ�سّحاء يقدمون على 

�لزو�ج �أكرث مقارنة مبن يعانون م�ساكل �سحية.
كثريون،  يوؤمن  كما  حقيقياً،  �ل��زو�ج  تاأثري  كان  حال  ويف 
�لإيجابّية  �ل�سلوكّيات  �لزوجني  دع��م  �إىل  يعود  فال�سبب 
وت�سجيعها، بالإ�سافة �إىل �أن �لعالقة �لوطيدة ت�ساعد يف 

عزل �لتوّتر.
و�إذ� كانت هذه �لعو�مل ور�ء �لتاأثري �لوقائي، فعلى تقييم 

نوعّية �لعالقة �لزوجّية مع مرور 
�لوقت �أن يظهر تاأثري �لزو�ج 

�لتحّيز  تاأثري  مبعزٍل عن 
�لزوجي.

�إقامة  ت�ساعد  بب�ساطة، 
�أ�سخا�س  ع��ل��ى  در������س����ة 
يعي�سون زيجات متفاوتة 

�إذ�  م�����ا  ف���ه���م  يف  �جل���������ودة 
ك��ان ه��ذ� �ل��ت��اأث��ري ن��اجت��اً عن 

�أّنه بب�ساطة يعود  �أم  �لزيجات 
�إىل متو�ّسط �لو�سع �ل�سّحي 

ملن يتزّوجون.
 Journal of Epidemiology & ن�����س��رت 
�لأوبئة  علم  )جم��ّل��ة   Community Health
و�ل�سّحة �ملجتمعّية( در��سًة ت�ستند �إىل هذه �ملقاربة لإلقاء 
�لباحثون:  وي�سرح  ق��دمي��ة.  فر�سّية  على  ج��دي��دة  نظرة 
)تتحّكم در��سة تاأثري نوعّية �لعالقة يف �لزيجات باختيار 
�لوقائّية  �ل���ت���اأث���ري�ت  م��ن  ب��ال��ت��ح��ّق��ق  ي�سمح  م��ا  �ل������زو�ج، 

لل�سر�كة يف �لعزلة(.

ال�سّحة والزواج
�ل��ب��ي��ان��ات م��ن در��سة  19 �سنة م��ن  �ل��ب��اح��ث��ون  ����س��ت��خ��دم 
هذه  ومت���ّي���زت  و�لأولد.  �لأه����ل  ع��ن  �ل��ط��وي��ل��ة  )�أي���ف���ن( 

مقارنة  �لأم��د  طويلة  مبقاربة  �لدر��سة 
بدر��سات �سابقة رّكزت على �أمر��س 

�ل��ق��ل��ب و�لأوع�����ي�����ة �ل���دم���وّي���ة يف 
مرحلة زمنّية و�حدة.

�لبيانات  وه����ذه 

�لتي ُجمعت طو�ل عقدين تقريباً �سمحت لفريق �لباحثني 
�أن ينظر �إىل �لر�بط بني نوعّية �لعالقة مع مرور �لوقت 
وبني خطر �لإ�سابة بد�ء �لقلب و�لأوعية �لدموّية لدى 

�لأزو�ج.
�ختار �لباحثون خطر �لإ�سابة باأمر��س �لقلب و�لأوعية 
ومفهومة  �سائعة  �سحية  م�سكلة  لأن  كمعياٍر  �ل��دم��وّي��ة 
ب�سكل جّيد �إىل حّد ما. كذلك رّكزو� على �لزوج لأّنه خطر 
مقارنًة  �لعمر  متو�ّسط  يف  يرتفع  �مل�سكلة  بهذه  �إ�سابته 
ح �لختالفات يف عو�مل �خلطر يف مرحلة  باملر�أة، ما يو�سّ

�سابقة.
ُطلب من �لآباء �مل�ساركني يف �لدر��سة �أن ميلوؤو� ��ستطالع 
�أطفالهم  كان  حني  �لزوجّية  عالقتهم  نوعّية  يقّيم  ر�أٍي 
يف �لثالثة من عمرهم، ثّم يف �لتا�سعة منه. تنّوع �لتقييم 
�أو )يف  �أو )�سّيئة د�ئماً(،  بني عالقاٍت )جّيدة د�ئماً،( 

حت�ّسٍن(، �أو )يف تدهوٍر(.
��ستند  �ل���ع���الق���ات،  ب���ي���ان���ات  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة 
�ملقايي�س  من  جمموعة  �إىل  �أي�ساً  �لباحثون 
�لقلب  دّقات  ومعّدل  �لدم،  �ل�سّحّية: �سغط 
يف وقت �لر�حة، وموؤ�ّسر كتلة �جل�سم، وو�سع 
�ل���ده���ون يف �ل����دم، وم�����س��ت��وي��ات �ل�����س��ّك��ر قبل 

�لأكل.
ُجمعت �ملعلومات حني بلغ �أطفال �مل�ساركني 
�لزمنّي  �ل��ف��ارق  �لعمر:  من  ع�سرة  �لتا�سعة 
�خلطر  عو�مل  �أعطى  �لقيا�سات  بني  �لكبري 
يف  �ل��ت��غ��رّي�ت  بح�سب  لتتطّور  �ل��ك��ايف  �ل��وق��ت 

نوعّية �لعالقات.
حتّكمت  �ل��ع��و�م��ل  م��ن  جمموعة  �أن  �إىل  ُي�سار 
�ل��ق��ام��ة، و�لعمر،  ب��ال��ب��ي��ان��ات، مب���ا ف��ي��ه��ا ط���ول 

وم�ستوى �لتعّلم، ودخل �لأ�سرة.
�لإ�سابة  خ��ط��ر  ع���و�م���ل  ب�����س��ي��ط يف  ت��غ��ي��ري  ظ��ه��ر 
ب��اأم��ر����س �لقلب و�لأوع��ي��ة �ل��دم��وّي��ة ل��دى �لرجال 
�سّيئة،  �أو  جّيدة  عالقٍة  عن  با�ستمر�ر  �أبلغو�  �لذين 
لكّن �لتاأثري كان �سغري�ً بالن�سبة �إىل من تغرّيت نوعّية 
عالقته �لزوجّية. ورغم �أّن �لفروقات كانت طفيفة ن�سبّياً 

فاإّنها كانت مهّمة.

تاأثري وتقّلبات
م�ستمر  حت�سن  يف  باأنها  عالقتهم  ّنفت  �سُ من  ل��دى  ك��ان 
�لكول�سرول  �أو  �لدهنّية،  �لربوتينات  �أقل من  م�ستويات 
)�مل�����س��ّر(، و�نخفا�س �أك��رث يف �ل��وزن )م��ع��ّدل وح��دة على 
م��وؤ���ّس��ر كتلة �جل�����س��م( م��ق��ارن��ة مب��ن ح��اف��ظ على عالقة 

زوجّية ح�سنة.
�ل��ب��اح��ث��ون حت�����ّس��ن��ات ���س��غ��رية يف م�ستويات  ك��ذل��ك وج���د 

�سغط �لكول�سرول و�سغط �لدم �لنب�ساطي، وهو موؤ�ّسر 
�لدموّية.  و�لأوع��ي��ة  �لقلب  باأمر��س  �لإ�سابة  خطر  �إىل 
�أن �لذين يعي�سون تدهور�ً يف عالقتهم  ويف �ملقابل، تبنّي 

�لزوجّية يعانون �سغط دم �نب�ساطياً �أ�سو�أ بكثري.
ل �لباحثون �إىل ما يلي: )تبنّي �أّن �لتغرّي�ت يف نوعّية  تو�سّ
�لقلب  باأمر��س  �لإ�سابة  بخطر  تنبئ  �لزوجّية  �لعالقة 
و�لأوعية �لدموّية، رغم �أّن جمموعَتي )�لعالقة �جلّيدة( 
و(�ل�سّيئة( مل ت�سهد� �ختالفاً كبري�ً على طول �لدر��سة(.

و�ل���الف���ت ك���ان �ل��ن��ت��ائ��ج �مل��ت��ق��ارب��ة ل���دى �ل���رج���ال �لذين 
حافظو� على عالقة م�ستقّرة، �سو�ء كانت جّيدة �أو �سّيئة. 
على  �لأزو�ج  )ت��ع��ّود(  �ل�سبب  يكون  �أن  �لباحثون  ويعتقد 

�لتي ينظر من  �لطريقة  �أو �لختالفات يف  ما يعي�سونه، 
خاللها �لبع�س �إىل نوعّية عالقته.

ثّمة فجو�ت حتتاج  كاّفة،  �لدر��سات  مع  �حل��ال  وكما هي 
هذه  �مل��ث��ال،  �سبيل  على  ب�ساأنها.  �لتحّقق  م��ن  م��زي��ٍد  �إىل 
�لدر��سة ر�سدّية، لذ� ل ميكنها �إثبات �أّي �سبٍب �أو نتيجة. 
�لدر��سة،  �ن�سحب كثريون على طول  �إىل هذ�،  بالإ�سافة 

كذلك �أُجريت �لأخرية على �لرجال فح�سب.
مع ذلك، تاأتي �لدر��سة مبعلومات جديدة مثرية للجدل 
���س��رورة لإجر�ء  ث��ّم��ة  بالطبع،  ول��ك��ن  ���س��ن��و�ت.  د�م  �ل���ذي 
�لهتمام  �أّن  �ملجال، خ�سو�ساً  �لبحوث يف هذ�  مزيٍد من 

بهذ� �ملو�سوع يف طور �لتز�يد.

حتّكم بقلقك
ول  دوم��اً  �ل�سيناريوهات  �أ�سو�أ  �ل�سلبيون  �لأ�سخا�س  يتوّقع 
�ملوقف  هذ�  رغم  لكن  ت�ساوؤمية.  ح��و�دث  تخّيل  عن  يكفون 

�ل�سلبي، رمبا يحققون جناحاً كبري�ً.
�لعاطفية  �لطاقة  �سُتفّرغ  �لح��ت��م��الت،  �أ���س��و�أ  تتوقع  ح��ني 
�سلبّيتك  �ست�سّكل  �حل��ال��ة،  ه��ذه  يف  تتمّلكك.  �لتي  �لفائقة 
م�سدر دعم كونها تذّكرك باأنك لن تخ�سر �سيئاً من �ملحاولة. 
حني ت�سيطر على قلقك، ميكنك �أن ت�ستجمع قوتك وتقّدم 
�أف�سل ما لديك. �ستتمكن حينها من و�سع �خلطط و�سركز 

على �لتفا�سيل وتبذل ق�سارى جهدك لإجناح �مل�سروع �لذي 
تعمل عليه.

�سع خطة احتياطية
ب�سيطة  منا�سبة  �أية  �ل�سلبيون  �لأ�سخا�س  ُيحّول  �أن  ي�سهل 
�إىل حملة مكثفة من �لتوقعات �لت�ساوؤمية. قد ي�سبح �لو�سع 
�إذ� دفعك �إىل �لتخلي عن م�ساريعك. لكن  مزعجاً ومدّمر�ً 
�إذ� ��ستعملَت �سلبيتك لت�سجيعك على و�سع خطة �حتياطية 
فاعلة، قد حُتّول موقفك �إىل �أ�سلوب مثمر. تكرث �لإخفاقات 

منعاً  م�سبقة  وق��ائ��ي��ة  ت��د�ب��ري  تتخذ  ح��ني  ل��ك��ن  �حل��ي��اة  يف 
لعو�قب �أ�سو�أ �ل�سيناريوهات �ملحتملة، �ست�سرخي وت�ستمتع 

بحياتك.

تخّيل احلوادث م�سبقًا
فيتخيلون  �سي�سوء  و�سعهم  �أن  �ل�سلبيون  �لأ�سخا�س  يظّن 
ع��ل��ى طريقة  ع��ق��ل��ه��م  وي���ت���درب���ون يف  �مل��ح��ت��م��ل��ة  �مل�����س��اك��ل 
مو�جهتها. ت�سمح هذه �ملقاربة بالتفكري مطوًل و�ل�ستعد�د 
م�سبقاً للمهام �ملرتقبة. ميكنك �أن تطرد �لحتمالت �ل�سيئة 
عمل  مقابلة  من  مثاًل  بالقلق  ت�سعر  كنت  �إذ�  عقلك.  بقوة 
قريبة، حاول �أن ترّكز وتتدرب يف عقلك. تخّيل �أنك جتيب 
�حر�فك.  وتزيد  بنف�سك  ثقتك  وُتطور  �سعبة  �أ�سئلة  عن 
�ملقلقة  �لتوقعات  من  تخّل�س  عقلك:  يف  �لعملية  هذه  ك��ّرر 

و��ستعّد ملا �سيح�سل بناًء على �لوقائع.

تقّبل الواقع
يف �ل���ظ���روف �ل�����س��ع��ب��ة، مي��ي��ل �لأ���س��خ��ا���س �ل�����س��ل��ب��ي��ون �إىل 
�حل���و�دث  م��ع  �لتكيف  ع��ل��ى  ي�ساعدهم  م��ا  و���س��ع��ه��م،  ت��ق��ّب��ل 
�لإحباط  بتجنب  �أي�����س��اً  �لقبول  ي�سمح  يو�جهونها.  �ل��ت��ي 
ترف�س  ح��ني  �مل��زي��ف.  �ل��ت��ف��اوؤل  ي�سّببه  �ل���ذي  �لالمتناهي 
�لحتمالت �ل�سيئة، �ستغفل عن �مل�ساكل �حلقيقية و�ستعجز 
حزنهم  عن  �لتعبري  من  �لآخ��ري��ن  و�ستمنع  معاجلتها  عن 
و�أملهم وغ�سبهم ووحدتهم وخماوفهم. يف �ملقابل، ي�ستطيع 
و�أملهم وقد  �لآخرين  �أن يفهم خماوف  �لت�ساوؤمي  �ل�سخ�س 

ي�سّجع �ملحيطني به على تقا�سم م�ساعرهم.

واجه خماوفك
منيل عموماً �إىل �لتهرب من �مل�سائل �لتي تخيفنا لكننا لن 
ن�ستفيد دوماً من جتنب �مل�ساعر �ملزعجة �أو �ملو�قف �ل�سعبة. 

ل  لأن��ه��م  �ل�سلبيون  �لأ�سخا�س  يتميز  مماثلة،  ظ��روف  يف 
تقلقهم  �لتي  �ل��ظ��روف  يتجّنبون  ول  و�قعهم  من  يهربون 

وميكن �أن يحققو� نتائج �أف�سل من غريهم.
ل��ل��ع��امل قيمتك  ت��ث��ب��ت  �أن  �ل�����س��ع��ب��ة، مي��ك��ن��ك  �لأوق������ات   يف 
نف�سك  ثقتك يف  �ستزيد  وم��ع كل جن��اح حُتققه،  �حلقيقية. 
تعالج م�ساكلك  �أن  ت�ستطيع  �أنك  �أي�ساً  �ستدرك  وبقدر�تك. 

وحتقق �أهد�فك مهما كانت �سعبة.

كن حذرًا

ت�سري �لبحوث �إىل �أن �لتفاوؤل �ملفرط و�إنكار �مل�ساكل يعك�سان 
ان �لنا�س ملخاطر فائقة ت�سل �إىل  �سلوكاً خطري�ً، وقد ُيعر�سّ
�ل��وق��ت، رمبا  �إذ� كنت متفائاًل ط��و�ل  حد �لإع��اق��ة و�مل���وت! 
�أو تهمل �سحتك و�سالمتك  �مل��ايل  ب��اإد�رة و�سعك  لن تهتم 
من  �ل�سحيحة  �جلرعة  لك  ت�سمح  �ملقابل،  يف  �ل�سخ�سية. 
�سعادتك  وزي����ادة  حياتك  و�إط��ال��ة  �حل���ذر  بتوخي  �ل��ت�����س��اوؤم 
�ل�سخ�س  ُيفاجاأ  �سعيدة،  �أم��ور  تقع  حني  �ملطاف.  نهاية  يف 
�إيجابي. وحني تقع ح��و�دث �سيئة، لن  �لت�ساوؤمي على نحو 

ي�سعر باإحباط �سديد لأنه كان يتوّقع ح�سول �لأ�سو�أ!

مــنــ�عـــات
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ُن�سرت  درا���س��ة  ت�سري 
حديثًا اإىل اأن عوامل 
اخل����ط����ر امل��ت��ع��ّل��ق��ة 
تتاأّثر  القلب  ب�سّحة 
ب����ت����اأرج����ح ن��وع��ّي��ة 
احلياة الزوجّية، لدى 

الرجال على الأقّل.

هل تريد اأن حتّقق اإجنازات اإ�سافية وتعي�ض �سعادة حقيقية؟ ت�ساعدك وجهة نظر املت�سائمني يف حتقيق هدفك.

املت�شائمون.. حقق هدفك من خالل التعلم منهم!

العالقة الوطيدة ت�ساعد يف عزل التوّتر

امل�شكالت الزوجية .. توؤثر على القلب والأوعية الدموّية لدى الرجال
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العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9779  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل �ملدعي عليه / 1-�ليت ل�سناعة �لث��اث 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ساهاين  نري�جنان  /ر�م  �ملدعي  �ن 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   16869( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت   MB177375996AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�����س��اري��ف  و�ل��ر���س��وم 
 ch1.B.10:جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/1/24 �ل�ساعة 09.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10150  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  �ىل �مل��دع��ي عليه / 1-�ل��ف��الح خل��دم��ات ح��زم �لب�سائع 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /ندمي �خر ب�سري �حمد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )35500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB177742022AE وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/1/16 �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5861  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-نز�ر طالب لالن�ساء�ت ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/حممد عبد�لرز�ق حممد عبد�حل�سني بر�مانيك قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
 )1500( وتذكرة عودة مببلغ  دره��م(   27884.8( وقدرها  �ملطالبة مب�ستحقات عمالية 
لها  وح��ددت   MB174381581AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م 
بالقاعة:ch1.A.2 لذ�  �ل�ساعة 08.30 �س  �ملو�فق 2018/1/17  جل�سة يوم �لربعاء 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم 
�سيكون مبثابة ح�سوري .�ملحكمة �مرت بتق�سري مدة �لتكليف باحل�سور خلم�سة �يام.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/354  عمايل كلي
م.د.م.�س  �سريفي�سز  �نريجي   & �ويلفيلد  �ي�سيان  1-�سركة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
عليك  �أق��ام  قد  فا�سو�ين  ديفر�ج  /ب��ر�دي��ب  �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول 
درهم(   2.025.914( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )3000( ع��ودة مببلغ  وتذكرة 
�لثالثاء �ملو�فق 2018/1/30 �ل�ساعة 10.30 �س بالقاعة:ch2.E.22 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 
فاأن  �لأق��ل، ويف حالة تخلفك  �أي��ام على  م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9733  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م جمهول حمل  �لفنية  للخدمات  / 1-�سدف �جلزيرة  عليه  �ملدعي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /مو�سى خان مرجان خيل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )25468 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB176975107AE وحددت لها 
جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2018/1/21 �ل�ساعة 08.30 �س مبكتب �د�رة �لدعوى لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/11304  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�كزوتك كالر�س للتجارة �لعامة ملالكها حممد �ملي�سرى �سركة 
�ل�سخ�س �لو�حد �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /وليد عبد�حلميد 
عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  خليل  �بر�هيم 
وقدرها )8150 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2500( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم 
�ل�سكوى:mb178507503ae وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2018/2/4 
�أو من ميثلك  �د�رة �لدعوى لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  �ل�ساعة 08.30 �س مبكتب 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10445  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ليت ل�سناعة �لثاث �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /جو�رخ نات ياد�ف قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات 
و�لر�سوم  دره��م   )2000( بقيمة  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   34004( وق��دره��ا  عمالية 
لها  وح���ددت   MB178090594AE/2017:ل�سكوى� رق��م  و�مل�����س��اري��ف 
 ch1.B.10:جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/1/24 �ل�ساعة 09.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/10896  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-فيول للو�ساطة �لعقارية جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/�حمد زعيم عابد حاجي عبد�ل�سالم قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )72592 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ وق��دره )1200( 
درهم وبالر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:AE178233133MB وحددت لها 
 ch1.B.10:جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/1/24 �ل�ساعة 09.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/12776  عمايل جزئي
جمهول  ����س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �م��ني  1-رم�سانا   / عليه  �ملدعي  �ىل 
حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ف��ي�����س��ان م��ن��اظ��ر ح�����س��ني ق��د �أق����ام عليك 
 11994( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل���دع���وى 
ع���ودة مببلغ )2500 دره����م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف رقم  دره����م( وت���ذك���رة 
�لحد  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB990447558AE:ل�سكوى�
�ملو�فق 2018/1/21 �ل�ساعة 08.30 �س مبكتب �د�رة �لدعوى لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل   .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/5059  تنفيذ عمايل 
���س.ذ.م.م جمهول  �ىل �ملنفذ �سده/1- �لقمة �خل�سر�ء ملقاولت �لبناء 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�وجو�سوكو جيوفري �ونوه قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )4100( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل 
مبلغ )660( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/5287  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- �يفر�ست للتكنولوجيا و�ل�سناعات �ملعدنية �س.ذ.م.م 
حممد  عثمان  �لتنفيذ/حممد  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
عبد�لو�حد قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )12599( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ )1102( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/5246  تنفيذ عمايل 

و�ل�سناعات  لالملنيوم  �لربيطانية  �لعربية  �ل�سركة  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/ ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ذ.م.م  �خلفيفة  �ملعدنية 
تول�سي ر�جابان ر�جابان ��سارى قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�ىل طالب  دره��م  وق���دره )23115(  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ )1444( درهم ر�سوم خلزينة 
�ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2463  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه/�خر رحمان كل رحمان جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
تيار� وورلد للتجارة ذ.م.م وميثلها فيناى مودى �ساتي�سجا ندر� مودى وميثله:خالد 
��سماعيل عبد�لعزيز حممد �لزرعوين قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )906000( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م 
لها  وح��ددت  �ل��ت��ام.  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة 
جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2018/1/15  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/490  مدين كلي

�ىل �مل��دع��ي عليه /1- ن���وره ب���دوي م��ب��ارك ب���دوي جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي/عبد�لنا�سر حممد �سيد �حمد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لت�سامم و�لتكافل بدفع مبلغ وقدره )800000( 
و�لثاين بدفع  �ملدعي عليهما �لول  و�ل��ز�م  + تعوي�س قدره )40373( درهم  درهم 
و�لر�سوم  و�لفائدة  �ملركبة  حطام  يف  �ملدعي  و�حقية  دره��م   )10390( وق��دره  مبلغ 
و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/1/17 �ل�ساعة 9.30 �س 
قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch1.C.15 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2155  تنفيذ جتاري   

مو�سوع �لق�سية:تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رق��م:1230/2016 جتاري كلي ، ب�سد�د 
�ملبلغ �ملننفذ به وقدره )961287.92( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لإعالن:طالب �لتنفيذ:�لبنك �لتجاري �لدويل �س.م.ع
�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �سده:1- عبد�هلل ح�سن �بر�هيم علي �لبلو�سي 

جمهول حمل �لقامة
مو�سوع �لعالن:

�لعنز  نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن �ر��سي )منطقة هور 
- رقم �لر�س:1454( و )�لر�س رقم:644 - منطقة �لورقاء �لثالثة( وذلك يف حدود �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )961287.92( درهم - بناء� على قر�ر �ملحكمة �ل�سادر بتاريخ:2018/1/3.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/8165  عمايل جزئي 
�س.ذ.م.م  و�خلفيفة  �لثقيلة  بال�ساحنات  للنقل  عبا�س  عمر�ن  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/حممد رفى نادر خان قد �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وعليه نعنلكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ:2017/12/27 �حلكم �لتمهيدي �لتايل 
ليثبت  للتحقيق  �لدعوى  باحالة  �ملو�سوع  يف  �لف�سل  وقبل  ح�سوريا  �ملحكمة  حكمت 
ف�سلته  عليها  �ملدعي  �ن  �ل�سهود  و�سهادة  �لبينه  ومنها  �لث��ب��ات  ط��رق  بكافة  �ملدعي 
يف:2016/8/16 وبيان �سبب �لف�سل جلل�سة:2017/1/16 لعالن �ملدعي عليها باحلكم 
يوم  جل�سة  �ملحكمة  لها  وح��ددت  �ل�سهود،  ل�سماع  �لتحقيق  �ج��ل  مد  وق��رر  �لتمهيدي 

�لثالثاء �ملو�فق:2018/1/16 �ل�ساعة:09 مبكتب �لقا�سي. 
 رئي�س ال�شعبة                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2670 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �سده/1- حممد جاين عامل عبدحليم جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/روبي �سليم حممد �سليم قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )18962( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/4076 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �سده/1- خالد علي ح�سن �بر�هيم �ل�سرهان �لنعيمي جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�سرف �لمار�ت �ل�سالمي �س.م.ع 
وميثله:�حمد ح�سن رم�سان �آل علي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
 )2534769.19( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/4145 تنفيذ جتاري
�لغذ�ئية  ب��ال��وج��ب��ات  �لتموين  خل��دم��ات  �بيك�س  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
هاي  �لتنفيذ/�سركة  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����س.ذ.م.م 
�لعتيبي  بادي  فهد  ذ.م.م وميثله:�حمد مهدي  �لعامة  للتجارة  ف��وودز 
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )286446( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/4111 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �سده/1- ر��سد �خر �ساهد �خر جمهول حمل �لقامة 
وميثلها/�سديق  ����س.ذ.م.م  در�ي��ف  �لتنفيذ/�ك�سربت  طالب  �ن  مبا 
�ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  �لر�سيد قد  �هلل عبد 
طالب  �ىل  دره��م   )27928( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
�لجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
 15 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2185 تنفيذ جتاري
�لقامة  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  �تكو لالن�ساء�ت  �ملنفذ �سده/1-  �ىل 
�س.ذ.م.م  �لبناء  م��و�د  لتجارة  �لرملي  �لتنفيذ/�حلجر  طالب  �ن  مبا 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  �مل��ط��وع  حممد  ح�سن  وميثله:عبد�لرحمن 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )22881( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2009 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سماء �ل�سفاء للنقل بال�ساحنات �لثقيلة و�خلفيفة 
�س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�حلجر �لرملي 
لتجارة مو�د �لبناء �س.ذ.م.م وميثله:عبد�لرحمن ح�سن حممد �ملطوع 
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�و خزينة �ملحكمة  �لتنفيذ  �ملنفذ به وق��دره )16181( درهم �ىل طالب 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/3915 تنفيذ جتاري

���س.ذ.م.م 2- كاليا  �ىل �ملنفذ �سده/1- فيد� �نرنا�سيونال للخدمات �لفنية 
مورتي جوفيند ��سامي جوفيند ��سامي جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�سهيل  ب��ن  �ل�سيد/�حمد  وميثلها   - ذ.م.م  �لتجارية  ب��ه��و�ن  �لتنفيذ/�سركة 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  �حل��م��ادي  يو�سف  �حمد  حممد  وميثله:يو�سف  ب��ن 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )323982.25( 
�ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م 
�لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4875  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �لر�سا لتجارة مو�د �لبناء ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
�أقام   ق��د  �ساير خ��ان  �لتنفيذ/جول ج��اب��ات خ��ان  �ن طالب  �لق��ام��ة مب��ا 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�ملحكمة بال�سافة  �و خزينة  �لتنفيذ  وقدره )32463( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )2473( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



25

املال والأعمال
االثنني   15   يناير    2018  م   -   العـدد  12224  
Monday  15   January   2018  -  Issue No   12224

اأ�شواق املال الإماراتية
 حتافظ على اأدائها اليجابي

•• اأبوظبي-وام:

من  �لأول  �ليوم  يف  �لإيجابي  �أد�ئها  على  �لإمار�تية  �مل��ال  �أ�سو�ق  حافظت 
جيدة  مكا�سب  �سجل  �ل��ذي  “�عمار”  من  بدعم  وذل��ك  �لأ�سبوع  تعامالت 
مرتفعا �ىل م�ستوى 7.30 درهم ،و�سط ترقب �مل�ستثمرين لعقد �جلمعية 
�لعمومية لل�سركة و�لتي �ستناق�س توزيعات نقدية ��ستثنائية على �مل�ساهمني 

من ح�سيلة �لطرح �لعام لأ�سهم �سركة �عمار للتطوير �لعقاري.
�ملدرج يف  �لعقاري  �لقطاع  �أد�ء  �لإيجابي ل�سهم �عمار على  �لأد�ء  و�نعك�س 
 3513 %0.53 بالغا  �سوق دبي �ملايل �لذي �رتفع موؤ�سره �لعام بن�سبة 
�لعام  �مل��وؤ���س��ر  م���ال  �مل��ال��ي��ة  ل�����الأور�ق  �أب��وظ��ب��ي  ���س��وق  ويف   .. تقريبا  نقطة 
%0.13 مقارنة مع يوم  لالنخفا�س �لطفيف و�لذي مل يتجاوز ن�سبته 

�خلمي�س �ملا�سي.
رغم  وذل��ك  باجليدة  �لأ�سبوع  بد�ية  تعامالت  �ل�سوق  يف  و�سطاء  وو�سف 
على  ت�سيطر  ما  ع��ادة  �لتي  �لنتظار  حالة  نتيجة  �ل��ت��د�ول  �سهية  تر�جع 
�سلوك �ملتعاملني بانتظار معرفة توجهات �لأ�سهم، موؤكدين �ن بدء مو�سم 
عنا�سر  تعد  �ملا�سي  عن  وتوزيعاتها  �ملالية  بياناتها  عن  �ل�سركات  �إف�ساح 

حمفزة على �لتد�ول.
ل�سوق  �لأخ�سر  �لإغ��الق  ��ستمر�ر  �أ�سهمت يف  �لتي  �لأ�سهم  قائمة  و�سملت 
دبي �ملايل �سهم �عمار للتطوير �لعقاري �ملرتفع �ىل 5.76 درهم ود�ماك 
�لبالغ م�ستوى 3.43 درهم يف حني �خرق �سهم ديار م�ستوى 57 فل�سا، 

كما و��سل �سهم بنك دبي �لإ�سالمي �سعوده �ىل 6.54 درهم.
وعلى �سعيد �حلركة يف �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية فقد �سيطر �لهدوء 
ومنها  �لقيادية  �لأ�سهم  غالبية  م�سرية  على  �لطفيف  لالنخفا�س  �ملائل 
بنك  �سهم  وك��ذل��ك  دره��م   10.95 عند  �ملغلق  �لأول  �أبوظبي  بنك  �سهم 

�أبوظبي �لتجاري عند 7.29 درهم.
 350 وعلى �سعيد �ل�سيولة فقد بلغت قيمة �لتد�ولت يف �ل�سوقني نحو 
من  نفذت  �سهم  مليون   235 �ىل  �مل��ت��د�ول��ة  �لأ�سهم  وع��دد  دره��م  مليون 

خالل 3534 �سفقة.
و�قفلت �أ�سهم 32 �سركة على ربحية من �جمايل �أ�سهم 69 �سركة جرى 
تد�ولها �ليوم فيما �نخف�ست �أ�سعار �أ�سهم 26 �سركة و��ستقرت �أ�سعار �أ�سهم 

11 �سركة عند نف�س م�ستوياتها �ل�سابقة.

دبي القاب�شة تفوز بجائزة اأف�شل جهة 
داعمة لربنامج امل�شرتيات احلكومية

•• دبي-وام:

فازت “دبي �لقاب�سة” �ملجموعة �ل�ستثمارية �لعاملية بجائزة “�أف�سل جهة 
د�عمة لربنامج �مل�سريات �حلكومية على م�ستوى �لدولة” خالل �لدورة 
تقام  �لتي  �ل�سباب”  م�ساريع  لدعم  ر��سد  بن  حممد  “جائزة  ل�  �لعا�سرة 
برعاية كرمية من �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” وذلك خالل 
�مل�ساريع  لتنمية  ر��سد  بن  حممد  “موؤ�س�سة  موؤخر�  �أقامته  �ل��ذي  �حلفل 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة«. وجاء فوز �ملجموعة بهذه �جلائزة �ملرموقة تكرميا 
مل�ساهمتها �لقيمة يف دعم منو وتطور قطاع �ل�سركات �ل�سغرية و�ملتو�سطة 
يف دبي ..ففي عام 2017 بلغ حجم �لعقود 66 مليون درهم مع �ل�سركات 
�ل�سغرية  �مل�����س��اري��ع  ق��ط��اع  ل��دع��م  دره���م  مليون   71 وخ�س�ست  �لوطنية 
�إن  �لقاب�سة  لدبي  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لرفيع  �إدري�����س  وق��ال  و�ملتو�سطة.  
�ملجموعة د�أبت على لعب دور حموري يف دعم م�سرية تطور ومنو �لقطاعات 
�ل�سر�تيجية �لتي ت�سكل ركيزة �أ�سا�سية يف روؤية دبي للتنويع �لقت�سادي 
ونحن على قناعة ر��سخة باأهمية دعم بيئة رو�د �لأعمال من �أجل �إعطائهم 
وبر�مج  لنا  �لتابعة  �لأعمال  جممعات  خالل  فمن  للنجاح  حقيقة  فر�سة 
 in5 in5 لالبتكار ومركز  �أطلقناها مثل مركز  �لتي  �لأعمال  حا�سنات 
وفق  �لب��ت��ك��ار  على  قائمة  مدينة  �إىل  دب��ي  حت��وي��ل  �إىل  نتطلع  ل��الإع��الم، 
على  باحل�سول  ونت�سرف  �لإبد�عي  و�لتفكري  و�لكفاءة  �ل�ستد�مة  مبادئ 
هذه �جلائزة �ملرموقة لنوؤكد جمدد� فخرنا و�عتز�زنا بامل�ساهمة يف تعزيز 

وتر�سيخ مكانة دبي كمركز لريادة �لأعمال وحا�سنة لالإبد�ع و�لبتكار.
بيئة  �إىل خلق  �ل�سباب”  ر��سد لدعم م�ساريع  “جائزة حممد بن  وتهدف 
�ملنطقة  وع��م��وم  �لإم����ار�ت  ب��دول��ة  �ل�سباب  �لأع��م��ال  ل���رو�د  تتيح  تناف�سية 
�لعربية �لنطالق بخطى ثابتة على درب �لنمو و�لزده��ار كما تكرم هذه 
يف  �لأع��م��ال  رو�د  تطوير  يف  �ساهمو�  �ل��ذي��ن  و�لأف����ر�د  �ملوؤ�س�سات  �جل��ائ��زة 

�لدولة.

منظمة التعاون الإ�شالمي تنتهي من اإعداد 
ا�شرتاتيجية تنمية ال�شياحة الإ�شالمية

•• جدة -وام:

�ل�سياحة  �إعد�د ��سر�تيجية تنمية  �لتعاون �لإ�سالمي من  �نتهت منظمة 
�لإ�سالمية يف �لدول �لأع�ساء باملنظمة و�لتي توفر �إطار� منهجيا لتعزيز 
�ملو�رد  �لتنمية وحت��دي��د  ب��ه��دف  �ل�سياحة  �ل���دول يف جم��ال  ب��ني  �ل��ت��ع��اون 
�لالزمة �إ�سافة �إىل حتديد �خلطوط �لعري�سة مل�ستقبل �ل�سياحة يف �لدول 
وم�����س��روع��ات مر�قبة  �لإ���س��الم��ي��ة  �ل�سياحة  معايري  خ��الل  م��ن  �لأع�����س��اء 

�جلودة.
و�أو�سح �لأمني �لعام �مل�ساعد لل�سوؤون �لقت�سادية �ل�سفري حميد �أوبيلريو 
قدمها  �ل��ت��ي  �لإ���س��الم��ي��ة  لل�سياحة  �ل�سر�تيجية  �ل��ط��ري��ق  خ��ارط��ة  �أن 
للدول  و�لتدريب  و�لجتماعية  و�لقت�سادية  �لإح�سائية  �لبحوث  مركز 
على  عر�سها  �سيتم  �لإ���س��الم��ي،  �لتعاون  منظمة  ع��ن  �ملنبثق  �لإ�سالمية 
�لعا�سمة  يف  ع��ق��ده  �مل��زم��ع  �ل�سياحة  ل����وزر�ء  �لعا�سر  �لإ���س��الم��ي  �مل��وؤمت��ر 

�لبنجالدي�سية د�كا، خالل �لفرة من 5 �إىل 7 فرب�ير �ملقبل.
بني  فيما  للتعاون  مرحلة  حتدد  �ل�سر�تيجية  �لطريق  خارطة  �إن  وقال 
�لدول �لأع�ساء يف منظمة �لتعاون �لإ�سالمي وموؤ�س�سات �ملنظمة و�ملنظمات 
�لدولية ذ�ت �ل�سلة يف جمال �ل�سياحة �لإ�سالمية ..م�سري� �إىل �أن �لتعاون 
يف �ل�سياحة �لإ�سالمية يت�سمن خم�سة جمالت تتمثل يف �لبيانات و�لر�سد 
وو�سع �ل�سيا�سات و�للو�ئح، و�لت�سويق و�لرويج وتنمية �ملقا�سد و�ل�سناعة 
�لبيني  �لإ�سالمي  �مل�ستوى  على  �لتعاون  تعزيز  �أجل  �لقدر�ت من  وتنمية 
�لدول  يف  �لإ�سالمية  لل�سياحة  �لإيكولوجي  �لنظام  حت�سني  ع��ن  ف�سال 

�لأع�ساء يف �ملنظمة.

رخ�سة جديدة �سادرة يف تلك املدة  19،877

»اقت�شادية دبي« تنجز 289,878 األف معاملة 
ت�شجيل وترخي�س جتاري بدبي يف عام 2017

•• دبي-الفجر: 

�أظهر تقرير حركة �لأعمال �ل�سادر عن 
�لتجاري  و�لرخي�س  �لت�سجيل  قطاع 
يف �ق��ت�����س��ادي��ة دب���ي ن��ت��ائ��ج ق��ي��ا���س��ي��ة يف 
 ،2017 ع��ام  خ��الل  �ملنجزة  �ملعامالت 
ح���ي���ث ���س��ج��ل �ل���ق���ط���اع م����ا ي���زي���د عن 
�إ�سد�ر  �إىل جانب  �إج��ر�ء،   289،878
يف  ج��دي��دة  جت��اري��ة  رخ�سة   19،877
تلك �ملدة، وتعك�س هذه �لنتائج �ل�سادرة 
�ملن�سة  �لأعمال”  “خارطة  عن من�سة 
دبي،  لقت�سادية  �ملعلوماتية  �لرقمية 
��ستقطاب  يف  دب���ي  �إم�����ارة  ����س��ت��م��ر�ري��ة 
�لنمو  �ل���ر�غ���ب���ة يف  �ل�����س��رك��ات  وج����ذب 
م�ستوي  ع���ل���ى  و�ل���ت���ن���اف�������س  �مل�������س���ت���د�م 

خمتلف �لقطاعات �لقت�سادية بدبي. 
وت�����س��ع��ى �ق��ت�����س��ادي��ة دب����ي م���ن خالل 
ت�سليط  �إىل  �لأع���م���ال  خ��ارط��ة  من�سة 
لإمارة  �لقت�سادي  �مل��ن��اخ  على  �ل�سوء 
بيانات حيوية  توفري  خ��الل  م��ن  دب��ي، 
�ل��رخ�����س وتوجهات  ع���ن ك���ل ف��ئ��ة م���ن 
�مل�ستثمرين ب�سكل �سهري، حيث ي�سمل 
مر�آة  ت�سكل  مو�سعة  ب��ي��ان��ات  �ل��ت��ق��ري��ر 
لو�قع �لأعمال يف دبي، وتوفر معطيات 
�ل���رخ�������س �جلديدة  ع����دد  ع���ن  دق��ي��ق��ة 
من  وغريها  �لقطاعات  على  وتوزيعها 

�لبيانات �ملهمة.
�خلا�سة  �ل��ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  و�أظ����ه����رت 
معامالت  �أن  �لأعمال”  “خارطة  ب��� 

 128،965 ن��ح��و  ���س��ك��ل��ت  �ل��ت��ج��دي��د 
معاملة، وبلغ عدد �ملو�فقات �ملبدئية يف 
�لتجاري  و�لرخي�س  �لت�سجيل  قطاع 
2017، يف حني  �إج���ر�ء يف   26،029
�لتجارية  �لأ���س��م��اء  حجز  عملية  بلغت 
يعادل 38،223 معاملة، وعلى �سعيد 
�إج�������ر�ء�ت �ل��ت�����س��اري��ح �ل��ت��ج��اري��ة فقد 
�لتجديد  ويف  �إج���ر�ء،   24،123 بلغت 
معاملة،   47،125 �سكلت  �ل��ت��ل��ق��ائ��ي 
ومن ثم �لرخ�س �لفورية بو�قع 684 
�للكروين  �لتاجر  �إج��ر�ء، ومعامالت 

بنحو 616 �إجر�ء.
�لت�ساريح  �إج���������ر�ء�ت  ���س��ع��ي��د  وع���ل���ى 
يف   24،123 ب��ل��غ��ت  �ل��ت��ي  �ل��ت��ج��اري��ة 
2017، ��ستحوذت �لالفتات �لإعالنية 
�لت�ساريح  ع����دد  م���ن   35.1% ع��ل��ى 
�ل�سركات  تناف�س  يوؤكد  وهذ�  �لتجارية 
ومنتجاتها.  خل��دم��ات��ه��ا  �ل��ت�����س��وي��ق  يف 
ونالت �حلمالت �لرويجية على ح�سة 
%23.3 من عدد �لت�ساريح �لتجارية، 
�خلا�سة  و�لعرو�س  �لتخفي�سات  تلتها 
حني  يف   ،22% ب��ن�����س��ب��ة  و�ل��ت�����س��ف��ي��ة 
�لرويجية  �ل�����س��ي��ف  ع���رو����س  ���س��ك��ل��ت 
�لت�ساريح  %14.0 من ح�سة  بن�سبة 
ت�ساريح  ج����اءت  ث���م  وم����ن  �ل��ت��ج��اري��ة، 
�لأخرية  �ملرتبة  يف  �لتجارية  �ملعار�س 

بن�سبة %2.5 خالل 2017. 
وذك����رت ن��ت��ائ��ج ح��رك��ة �لأع���م���ال يف عام 
2017، �أن �لرخ�س �جلديدة �ل�سادرة 

يف  بتنوعها  �متازت  دبي  �قت�سادية  عن 
توزيعها  ج��رى  �ل��ت��ي  �ل��ف��ئ��ات،  خمتلف 
�ل��ت��ج��اري��ة وبلغت  �ل��رخ�����س  ك����الآت����ي: 
�ملهنية  �ل��رخ�����س   ،64.3% ح�ستها 
�لرخ�س  و����س���ك���ل���ت   ،33.8 ب�����و�ق�����ع 
ونالت   ،1.1% ن�����س��ب��ة  �ل�����س��ن��اع��ي��ة 
بنحو  ح�سة  على  �ل�سياحية  �لرخ�س 

 .0.9%
فريد�ً  �أد�ًء  �لتعهيد  م��ر�ك��ز  و�أظ��ه��رت 
لها  ك��ان��ت  ح��ي��ث   ،2017 ع���ام  خ���الل 
�أجنزت  �إذ  م�ساهمة قوية يف �ملعامالت، 
�إجمايل  م���ن   80% ع���ن  ي��ق��ل  ل  م���ا 
231،902 معاملة  �ملعامالت �ملنجزة 
 289،878 مقارنة  �مل��دة  تلك  خ��الل 
م��ع��ام��ل��ة �أجن�����زت خ���الل ع���ام 2017، 
وهو ما يظهر حقيقة �لدور �لذي تلعبه 
مر�كز �لتعهيد يف ت�سهيل تنفيذ خدمات 

�جلمهور من متعاملي �قت�سادية دبي.
و���س��ل��ط �ل��ت��ق��ري��ر �ل�����س��وء ع��ل��ى توزيع 
عددها  �ل���ب���ال���غ  �جل�����دي�����دة  �ل���رخ�������س 
 2017 عام  خالل  رخ�سة   19.877
دبي،  �إم��ارة  يف  �لرئي�سة  �ملناطق  ح�سب 
دبي  بر  �لكربى ملنطقة  وكانت �حل�سة 
ثم  وم���ن  رخ�����س��ة،   9،032 ب��اإج��م��ايل 
منطقة ديرة مبجموع 9،032 رخ�سة، 
1،753 رخ�سة،  بنحو  ودبي �جلديدة 
70 رخ�سة  بو�قع  و�أخ��ري منطقة حتا 

جتارية جديدة.
�لرخ�س  ت��وزي��ع  �أن  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أو����س���ح 

فرعية  مناطق  ع�سر  لأع��ل��ى  �جل��دي��دة 
من   51.5% ن�����س��ب��ة  ���س��ك��ل��ت  و�ل���ت���ي 
�إم����ارة دبي  �مل��ن��اط��ق يف  �إج��م��ايل جميع 
برج  ك��الت��ي:  بلغ  ق��د   ،2017 ع��ام  يف 
�جل���دي���دة  ودب������ي   ،12.8% خ��ل��ي��ف��ة 
 ،5% ونايف   ،6.9% و�مل��رر   ،8.8%
�لتجاري  و�مل��رك��ز   ،4.5% وبور�سعيد 
 ،3% �لعنز �سرق  �لأول%3.7، وهور 
�لرب�ساء  ومنطقة   ،2.4% و�لقرهود 

�لأوىل %2.3، �لكر�مة 2.1%.
�لقت�سادية،  �لأن�سطة  توزيع  وبح�سب 
�أظ���ه���ر ت��ق��ري��ر ح���رك���ة �لأع����م����ال لعام 
�لتجارية  �ل��ن�����س��اط��ات  ت���ن���وع   2017
�أن دبي  يوؤكد على  باإمارة دبي، وهو ما 
باتت حمطة جذ�بة ملختلف �لقطاعات 
�حليوية �لر�غبة يف ��ستد�مة وتناف�سية 
�ل��ت��ج��ارة وخدمات  وح�����ازت  �أع��م��ال��ه��ا. 
�ل�سالح على ما ن�سبته %33.8 من 
ثم  وم��ن  �لقت�سادية،  �لأن�سطة  ح�سة 
�لأعمال  وخدمات  و�لتاأجري  �لعقار�ت 
�لبناء  ون�������س���اط   ،22.4% ب��ن�����س��ب��ة 
و�لت�سييد %15.2، ون�ساط �خلدمات 

 ،10.8% و�ل�����س��خ�����س��ي��ة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
مبعدل  �لفنادق  وجمموعة  و�ل�سيافة 
%6.3، و�لنقل و�لتخزين �لت�سالت 
بنحو  �لتحويلية  و�ل�سناعات   ،3.2%
 ،2.2% �مل��ال��ي��ة  و�ل��و���س��اط��ة   ،2.9%
و�ل��ع��م��ل وجمموعة  �ل�����س��ح��ة  ون�����س��اط 
�لزر�عة بو�قع %0.7 لكليهما، و�أخري� 

�لتعليم بن�سبة 0.6%. 
�لأع����م����ال  رج������ال  �أن  �ل���ت���ق���ري���ر  وذك������ر 
�لرخ�س  من   88% على  ي�ستحوذون 
�إم������ارة دب����ي، ف��ي��م��ا تبلغ  �ل��ت��ج��اري��ة يف 
وعلى   ،12% �لأع��م��ال  �سيد�ت  ح�سة 
�أبرز  �أن  �لتقرير  �أظهر  مت�سل  �سعيد 
كانت   ،2017 ع��ام  يف  جن�سيات  خم�س 
�لأوىل،  �ملرتبة  يف  �لهند  ن�سيب:  م��ن 
�لثانية،  �مل��رت��ب��ة  يف  ب��اك�����س��ت��ان  وت��ل��ت��ه��ا 
�لثالثة، ومن  ومن ثم م�سر يف �ملرتبة 
منطقة  ويف  وبريطانيا،  �ل�سعودية،  ثم 
من  �ملرتبة  �ل�سعودية  �أحتلت  �خلليج 
ُعمان  تلتها  �ل�سوقية،  �حل�����س��ة   حيث 
ث��م �لكويت،  �ل��ث��ان��ي��ة، وم���ن  �مل��رت��ب��ة  يف 

و�أخري� �لبحرين. 

من خالل برنامج »اأثينا« وبالتعاون مع منتدى املفكرين العامليني

»مناء« ت�شتهدف بناء قدرات 100 امراأة بال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا يف قيادة الأعمال بحلول 2020

ال�شوق املو�شمي يعود يف دورته 
اخلام�شة اإىل مهرجان دبي للت�شوق

�إىل  4:00 ع�����س��ر�ً  �أب���و�ب���ه م��ن �ل�����س��اع��ة  ���س��ُت��ف��ت��ح 
 10:00 �لأ�سبوع ومن  �أي��ام  لياًل خالل   11:00
عطلة  خ��الل  �ليل  منت�سف   12:00 �إىل  �سباحاً 
نهاية �لأ�سبوع كما �أن �لدخول �إىل �ل�سوق جماين.

تنّظم موؤ�س�سة دبي للمهرجانات و�لتجزئة، �إحدى 
موؤ�س�سات د�ئرة �ل�سياحة و�لت�سويق �لتجاري بدبي 
)دبي لل�سياحة( �لدورة �ل��� 23 ملهرجان دبي للت�سوق 
خالل �لفرة ما بني 26 دي�سمرب حتى 27 يناير 
“�أ�سباب  �لت�سويقية  �حلملة  �سعار  حت��ت   2018
ويهدف �إىل توفري جتارب  �أكرث لحتفالت �أكرب”، 
ت��روي��ج��ي��ة ممّيزة،  ل��ه��ا، وع��رو���س  ت�����س��ّوق ل مثيل 
ترفيهية  وفعاليات  قّيمة،  بجو�ئز  �ل��ف��وز  وف��ر���س 

م�سّوقة يف مر�كز �لت�سوق ووجهات �أخرى.

•• دبي-الفجر: 

�فتتح �ل�سوق �ملو�سمي للمرة �خلام�سة �أبو�به خالل 
فر�سة  �ملت�سوقني  ليمنح  �لأ���س��ب��وع،  نهاية  عطلة 
فريدة ل�سر�ء �لعديد من �ملاركات �ملميزة و�مل�ستقلة، 
ف�ساًل عن �ل�ستمتاع مبجموعة �سيقة من �لعرو�س 

�لرفيهية �حلية يف برج بارك.
 20 ل��غ��اي��ة  �ل�����س��ن��وي  �مل��و���س��م��ي  �ل�����س��وق  �سي�ستمر 
م�سمماً   120 ح�����و�ىل  وي�����س��م  �جل������اري،  ي��ن��اي��ر 
و��سعة  جمموعة  �إىل  بالإ�سافة  و�ساعد�ً،  موهوباً 
�لبدنية  �ملرونة  درو���س  مثل  �ل�سيقة  �لأن�سطة  من 
�ل�سينما  وعرو�س  �ليد  خفة  وعرو�س   Pilates

يف �لهو�ء �لطلق.

•• ال�شارقة-الفجر:

للتمكني  �لعاملية  �لقمة  لتو�سيات  تنفيذ�ً 
��ست�سافتها  �ل���ت���ي  ل���ل���م���ر�أة  �لق���ت�������س���ادي 
�أط��ل��ق��ت موؤ�س�سة  �مل��ا���س��ي،  �ل��ع��ام  �ل�����س��ارق��ة 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ب���امل���ر�أة  ل��الرت��ق��اء  “مناء” 
�ملوؤ�س�سة �لعاملية منتدى �ملفكرين �لعامليني 
موؤخر�ً،  ل��ن��دن،  �لربيطانية  �لعا�سمة  يف 
برنامج “�أثينا” �لتوجيهي 2018، �لهادف 
�إىل ت�سهيل دمج �ملر�أة يف �لقت�ساد�ت �ملحلية 
و�لإقليمية و�لدولية، من خالل ت�سجيعها 
جيل  وبناء  �مل�ساريع،  وتنفيذ  �إط��الق  على 
من �لقياد�ت �لن�سائية �لو�عدة. وي�ستهدف 
ومتكني  وتاأهيل  تدريب  “�أثينا”  برنامج 
�لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  من  �م���ر�أة   100
و�سمال �أفريقيا بحلول �لعام 2020، ممن 
تتجاوز �أعمارهن �ل�22 عاماً، حيث �سيعمل 
لل�سيد�ت  �ل��دع��م  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  �ل��ربن��ام��ج 
ب��ن��اء �سبكات  �مل�����س��ارك��ات، ومت��ك��ي��ن��ه��ن م���ن 
�ملعارف و�لتعاون يف �ستى �ملجالت، وتبادل 
�خلا�سة  �لبحوث  نتائج  ومناق�سة  �لأفكار، 
ب����امل����ر�أة و�لق���ت�������س���اد، و����س��ت��ك�����س��اف فر�س 
�لتوجيه  فر�س  �ل��ربن��ام��ج  وي��وف��ر  �لعمل. 
فهمن  ويعمق  ملنت�سباته،  �ملهنية  و�مل�سورة 
متكينهن  على  وي�ساعد  �لدولية،  لالأ�سو�ق 
و�لت�سويق،  و�لإن��ت��اج،  �لإد�رة،  م��ه��ار�ت  من 
وعملية،  علمية  ��سر�تيجيات  خ��الل  م��ن 
�ملفكرين  “منتدى  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل����ك 
�لعامليني” �لذي يوفر نخبة من �ملوجهني 
ذوي �خلربة، �لذين يعمل عدد كبري منهم 
ل�سركات  وروؤ������س�����اء  ت��ن��ف��ي��ذي��ني  م���دي���ري���ن 
لتقدمي  دول���ي���ة،  وم��وؤ���س�����س��ات  وم��ن��ظ��م��ات 

�لور�س و�جلل�سات �لتدريبية للمنت�سبات.
و�ست�سارك ما بني 10-15 �مر�أة يف �لدورة 
�لعام  ت��ق��ام يف  �ل��ت��ي  �ل��ربن��ام��ج  �لأوىل م��ن 
�أ�سهر،  ثمانية  وت�ستمر على مدى  �جل��اري 
وتت�سمن دور�ت يف تنمية �ملهار�ت، وتطوير 

�لقدر�ت، و�كت�ساب �خلرب�ت. 
بن كرم، مدير موؤ�س�سة  �سعادة رمي  وقالت 
“مناء” لالرتقاء باملر�أة: “تنطلق �ملوؤ�س�سة 
متكني  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  ج��ه��وده��ا  ج��م��ي��ع  يف 
ودول���ي���اً، م��ن روؤى  و�إق��ل��ي��م��ي��اً  �مل����ر�أة حملياً 
حاكم  �ل�سمو  ���س��اح��ب  ق��ري��ن��ة  وت��وج��ي��ه��ات 
�ل�سارقة، �سمو �ل�سيخة جو�هر بنت حممد 
لالرتقاء  من��اء  موؤ�س�سة  رئي�سة  �لقا�سمي، 
باملر�أة، �لتي توؤمن باإمكانات �لن�ساء �لهائلة 

وقدرتهن على حتقيق �إجناز�ت تنموية على 
خمتلف �لأ�سعدة«.

مع  �سر�كتنا  “جت�سد  ك���رم:  ب��ن  و�أ���س��اف��ت 
منتدى �ملفكرين �لعامليني لإطالق برنامج 
“�أثينا” �لتوجيهي ملنطقة �ل�سرق �لأو�سط 
و�سمال �أفريقيا رغبتنا يف روؤية جيل جديد 
�إد�رة  على  �ل��ق��ادر�ت  �لقيادّيات  �لن�ساء  من 
على  وت��اأث��ري�ً  وري���ادة  �مل�ساريع متيز�ً  �أك��رث 
�أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع، و�إل����ه����ام غ���ريه���ن ل�سنع 
�نطالقاً  �مل��اأم��ول،  و�ل��غ��د  �مل�سرق  �مل�ستقبل 
بقدرتها  و�إمياننا  باملر�أة  �ملطلقة  ثقتنا  من 

على �لإبد�ع«.
لالرتقاء  “مناء”  موؤ�س�سة  مدير  و�أ���س��ارت 

�إل  ه���و  م���ا  �أث��ي��ن��ا  ب��رن��ام��ج  �أن  �إىل  ب���امل���ر�أة 
للتمكني  �لعاملية  “�لقمة  ث��م��ار  م��ن  ث��م��رة 
نظمتها  �ل���ت���ي  للمر�أة”،  �لق���ت�������س���ادي 
يف  و�أو���س��ت   ،2017 دي�سمرب  يف  �ل�سارقة 
بيئة حمفزة  ب�سرورة وجود  �أعمالها  ختام 
و�لتطور  �لإن��ت��اج  على  ت�ساعدها  ل��ل��م��ر�أة، 
كاملة يف  و�لإب���د�ع، يف ظل م�ساو�ة  و�لنمو 
�حلقوق و�لو�جبات و�حل�سول على �لفر�س 

بني �جلن�سني على �أ�سا�س �لكفاءة. 
“باإطالقنا هذ�  �أن���ه  ك��رم  ب��ن  و�أك����دت رمي 
�لربنامج �لتوجيهي �جلديد، فاإننا نكون قد 
�تخذنا خطوة عملية لتطبيق ما �لتزمنا به 
من تعهد خالل �لقمة، مبا�سرة على �أر�س 

�أن��ه ميثل دلل��ة حقيقية على  �ل��و�ق��ع، كما 
�إ�سر�ر “مناء” على �مل�سي قدماً يف طريق 
يف  �لأخ��ري  يكون  لن  فهو  للمر�أة،  �لتمكني 
�سل�سلة مبادر�تنا، و�إمنا جزء�ً من مبادر�ت 
�أخرى هدفها �لرتقاء باملر�أة لتمكينها من 

حتقيق �ملزيد من �لإجناز�ت«. 
فيليبويل،  �إل��ي��ز�ب��ي��ث  ق��ال��ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 
ملنتدى  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�ل���رئ���ي�������س  �مل���وؤ����س�������س 
مع  �ل��ت��ع��اون  ي�سعدنا  �ل��ع��امل��ي��ني:  �ملفكرين 
مناء يف تنفيذ هذ� �لربنامج �لتدريبي �ملهم 
لدعم جهود متكني �ملر�أة يف منطقة �ل�سرق 
�لأو�����س����ط و���س��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا، �ل��ت��ي تزخر 
�لفريدة،  �ل��ن�����س��وي��ة  و�ل����ق����در�ت  ب��امل��و�ه��ب 

��ستك�سافها  ع���ل���ى  �ل���ربن���ام���ج  و���س��ي��ع��م��ل 
من  لال�ستفادة  مهار�تها  و�سقل  وتدريبها 
نوعية  قيمة  لإ���س��اف��ة  �ل��ه��ائ��ل��ة  �إم��ك��ان��ات��ه��ا 

كبرية على �قت�ساد�ت �ملنطقة ودولها.
�ل��ع��امل��ي��ة للتمكني  �ل��ق��م��ة  ل��ن��ت��ائ��ج  ووف���ق���اً 
�حلاجة  ف��اإن   ،2017 للمر�أة  �لقت�سادي 
منا�سبة  ب��ي��ئ��ة  ل��ت��وف��ري  م��ل��ح��ة  �أ���س��ب��ح��ت 
من  وتنميتها،  ت��ط��وره��ا  يف  ت�سهم  ل��ل��م��ر�أة 
�ملنطقة،  يف  نحوها  �لل��ت��ز�م  تعزيز  خ��الل 
ومن�سف  �آم��ن  ب�سكل  �قت�سادياً  ومتكينها 
يف خمتلف بيئات �لعمل، وتقييم �لتحديات 
ودمج  �ل�سعد،  تو�جهها على خمتلف  �لتي 
مبا  �خلا�س،  �لقطاع  يف  �لن�ساء  من  �ملزيد 
وبالتايل  �لعمل،  �إنتاجية  تنامي  �إىل  يوؤدي 

زيادة �لناجت �ملحلي للدول.
وب��ح�����س��ب �ل��ق��م��ة، ف����اإن ه��ن��اك ح��اج��ة �إىل 
�ل����ق����ر�ر على  �ل���ت���اأث���ري يف ع��م��ل��ي��ة ���س��ن��ع 
�مل�����س��ت��وى �ل�����دويل، ب��ال��ت��ز�م��ن م���ع تقدمي 
به لتنفيذ  ُيحتذى  �لإم��ار�ت منوذجاً  دولة 
�ملر�أة  تطوير  �لناجحة يف جم��ال  �مل��ب��ادر�ت 
توفري  �ل�����س��روري  م��ن  �أن  ك��م��ا  وتنميتها، 
جلعل  �لهادفة  �لإج���ر�ء�ت  لتحفيز  من�سة 
وتعزيز  �ملجتمع،  يف  فاعاًل  م�ساهماً  �مل���ر�أة 
يتما�سى  مبا  و�مل�����س��او�ة  و�لإدم���اج  �لت�سامح 
للتنمية  �ملتحدة  �لأمم  �أج��ن��دة  �أه���د�ف  مع 

�مل�ستد�مة لعام 2030.
وي��ع��د م��ن��ت��دى �مل��ف��ك��ري��ن �ل��ع��امل��ي��ني من�سة 
ع��امل��ي��ة ت�����س��م ب���ني جم��م��وع��ة ك���ب���رية من 
�سبكة  �ملجالت يف  �لفكر من خمتلف  ق��ادة 
�مل�ستقبل،  ح���ول  روؤ�ه�����م  ل��ت��ب��ادل  م��ت��ن��وع��ة 
و�ل��ت��ف��اع��ل يف ن��ق��ا���س��ات ه���ادف���ة، و�إح�����د�ث 
�لتغيري �لإيجابي يف خمتلف دولة �لعامل. 
وتركز مهمة �ملنتدى �لأ�سا�سية على ثالثة 
جمالت رئي�سة: �لقيادة �مل�سوؤولة، ومتكني 

�ملر�أة، وتنمية �ل�سباب.
�لتي  باملر�أة  لالرتقاء  مناء  موؤ�س�سة  وتركز 
تاأ�س�ست يف دي�سمرب 2015، على تفعيل دور 
�ملر�أة، و�لرتقاء و�لنهو�س به يف �لقطاعات 
�لق��ت�����س��ادي��ة و�مل��ه��ن��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة �إىل 
جانب قطاعات �أخرى، لكونها مورد ب�سري 
م��ه��م ل مي��ك��ن �ل���س��ت��غ��ن��اء ع��ن��ه يف م�سرية 
موؤ�س�سات  خم�س  وهناك  و�لنماء.  �لتقدم 
جمل�س  ه��ي:  �ملوؤ�س�سة  مظلة  حت��ت  تعمل 
���س��ي��د�ت �أع��م��ال �ل�����س��ارق��ة، وجم��ل�����س �إرثي 
و�أنو�ن،  مناء،  و�سندوق  �ملعا�سرة،  للحرف 

وبادري للمعرفة وبناء �لقدر�ت. 



26

املال والأعمال
االثنني   15   يناير    2018  م   -   العـدد  12224  
Monday  15   January   2018  -  Issue No   12224

ريد الظاهري: الإمارات م�شاهم كبري وداعم 
رئي�شي مل�شاريع الطاقة النظيفة واملتجددة

•• اأبوظبي –الفجر:

�أكدت �سعادة ريد حمد �ل�سرياين 
�إد�رة  جمل�س  ع�سو  �لظاهري 
�أبوظبي  و�سناعة  جتارة  غرفة 
�أ�سبوع  فعاليات  تنظيم  �أهمية 
 2018 لال�ستد�مة  �أب��وظ��ب��ي 
رو�د  ت�سجيع  �ساأنها  من  و�لتي 
�ملو�طنني  �لأع���م���ال  ور�ئ������د�ت 
من �أ�سحاب �مل�ساريع �ل�سغرية 
من  �ل�ستفادة  على  و�ملتو�سطة 
�خلرب�ت و�مل�ساريع �لتي يجري 
فعاليات  خ���الل  ����س��ت��ع��ر����س��ه��ا 
�لذي  �مل�ستقبل  طاقة  معر�س 

وي�ستمر   ، للمعار�س  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف  �لث��ن��ني  �ل��ي��وم  فعالياته  تنطلق 
18 يناير �جل��اري. وذك��رت �لظاهري يف ت�سريح �سحفي بهذه  حتى يوم 
يحت�سنه  وما  لال�ستد�مة  �أبوظبي  لأ�سبوع  �مل�ساحب  �ملعر�س  �أن  �ملنا�سبة 
من م�ساركة لآلف �ل�سركات و�مل�ساركني ي�سكل فر�سة هامة �أمام �أ�سحاب 
�مل�ساريع لال�ستفادة من م�ساريع �لطاقة �ملتجددة و�ل�ستثمار بها و�ل�ستفادة 
�لطاقة  من عو�ئدها يف ظل توجه دول��ة �لم��ار�ت لالعتماد على م�سادر 
�لنظيفة و�ملتجددة بن�سبة %50 بحلول �لعام 2050، �لأمر �لذي ي�سكل 
و�لهام  �حل��ي��وي  �لقطاع  ه��ذ�  للخو�س يف  �لأع��م��ال  لأ�سحاب  ه��ام��اً  د�ف��ع��اً 
و�مل�ساهمة ب�سكل فاعل يف توجه �لدولة ب�سكل خا�س ودول �لعامل ب�سكل عام 
نحو �لطاقة �لنظيفة و�حلد من ��ستخد�م �لطاقة �لتقليدية �لتي ت�سبب 

�نبعاثات لغاز �لكربون ويكون لها تاأثري �سلبي على �لبيئة و�لن�سان.
و�أو�سحت �لظاهري �أن دولة �لمار�ت تعترب م�ساهماً كبري�ً ود�ئماً رئي�سياً 
�لتوجه  كبري�ً يف  �ملتجددة و�لنظيفة، حيث قطعت �سوطاً  �لطاقة  مل�ساريع 
نحو �لطاقة �ملتجددة عرب �طالق جمموعة من �مل�ساريع �لتي �عتمدت على 
�لطاقة  وحمطة   1 �سم�س  م�سروع  مثل  �ل�سم�سية  �لطاقة  من  �ل�ستفادة 
�سهر  يف  �أن��ه  �إىل  م�سرية  باأبوظبي،  “م�سدر”  مدينة  يف  �لكهرو�سوئية 
مايو من �لعام �ملا�سي جرى �إطالق م�سروع �أكرب حمطة م�ستقلة للطاقة 
3.2 مليار�ت  �ل�سم�سية يف �لعامل، �لتي �ستقام يف منطقة �سويحان بكلفة 
و�أمان  و��ستد�مة  كفاءة  �إىل �سمان  �لر�مية  �أبوظبي  لتعزيز جهود  دره��م، 
خدمات �لإمد�د باملياه و�لكهرباء، وحت�سني �إد�رة �لطلب، وحتقيق �لتنويع 

�لقت�سادي باعتماد م�سادر بديلة للطاقة.
مل�ساريع  و�لتمويل  �لتنفيذ  يف  فاعاًل  م�ساهماً  كانت  �لإم���ار�ت  �ن  و�أف���ادت 
عمالقة يف جمال �لطاقة �ملتجددة يف �لعديد من دول �لعامل مثل بريطانيا 
و��سبانيا و�ملغرب ، وغريها من �لدول �لأخرى بينما قدم �سندوق �أبوظبي 
للتنمية متويالت كبرية فاقت �ل200 مليوت دولر لعدد 21 م�سروعاً يف 

دول �أفريقية وجزر �ملحيط �لهادي وغريها من �لدول �لأخرى
�لعاملي  �لفهم  تعزيز  �إىل  ي�سعى  لال�ستد�مة”  �أبوظبي  “�أ�سبوع  �أن  يذكر 
حول �لجتاهات �لجتماعية و�لقت�سادية و�لبيئية �لتي توؤثر على ق�سايا 
�لتنمية �مل�ستد�مة يف �لعامل، ف�ساًل عن و�سع وتنفيذ ��سر�تيجيات فعالة 
�ل�سنوي  �ملناخ، وي�ستقطب �حلدث  �لتغري  �لت�سدي لتد�عيات  وقادرة على 
و�لعلماء ورو�د  �لفكر و�خل��رب�ء  ورو�د  �ل�سيا�سات  �لعامل و�سناع  قادة دول 
�لأعمال و�لأكادمييني، لدر��سة ومناق�سة ومعاجلة �لتحديات �لتي تو�جه 

قطاع �لطاقة و�ل�ستد�مة م�ستقباًل.

منى املري تفتتح معر�س ال�شرق الأو�شط 
للوحات والت�شميمات الإعالنية 2018 

•• دبي-وام:

�لإع��الم��ي حلكومة  للمكتب  �لعام  �ملدير  �مل��ّري،  غ��امن  �سعادة منى  �فتتحت 
�لإعالنية  و�لت�سميمات  �لأو�سط للوحات  �ل�سرق  �م�س معر�س  دبي، �سباح 
2018”، �أكرب معر�س يف جمال �لطباعة و�للوحات و�لت�سميمات �لإعالنية 
يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط. وي�ست�سيف �ملعر�س �أكرث من 300 جهة عار�سة 
يف  �ملتاحة  �لفر�س  ل�ستك�ساف  �لعامل  ح��ول  بلد�ً   35 من  ودولية  �إقليمية 
�ملنطقة، و�ل�ستثمار يف هذ� �لقطاع �لبالغة قيمته 129 مليار درهم. وقامت 
فلكناز،  عبد�لرحمن  خاللها  ر�فقها  �ملعر�س،  يف  بجولة  �مل��ّري  منى  �سعادة 
�ملنظمة  �إك�سبو كون�سلت�س، �جلهة  �إنرنا�سيونال  �سركة  �إد�رة  رئي�س جمل�س 
على  خاللها  و�أطلعت  �مل�ساركة  �ل��دول  �أجنحة  من  ع��دد�  �سملت  للمعر�س، 
جانب من �ملنتجات و�حللول �ملتطورة �لتي تقدمها كربى �ل�سركات �لعاملية 
ملو�كبته  و�لإع���الن  �لطباعة  قطاع  �أهمية  �سعادتها  و�أك���دت  �مل��ج��ال.  ه��ذ�  يف 
حركة �لتنمية �سمن خمتلف قطاعات �لدولة، عالوة على �لنمو �ملطرد لهذ� 
�لإقليمي  �ل�سعيدين  على  �لقت�سادية  �لقطاعات  بكافة  �ملرتبط  �لن�ساط 
�لعاملية  لل�سركات  �ملثالية  �لبو�بة  دبي  فيه  �ل��ذي متثل  �لوقت  و�ل��دويل، يف 
�لعاملة يف هذ� �ملجال �إىل �أ�سو�ق �ملنطقة. ويقدم معر�س “�ل�سرق �لأو�سط 
�لفرة  خ���الل  ي��ق��ام  �ل���ذي   ،”2018 �لإع��الن��ي��ة  و�لت�سميمات  ل��ل��وح��ات 
4 و5 و6 و7 و8 مبركز دبي  �لقاعات  2018 يف  16 يناير  14 �ىل  بني 
�لتجاري �لعاملي ، منتجات وحلوًل تتجاوز قيمتها 250 مليون درهم . ومن 
�لعالمات �لتجارية �لر�ئدة �لتي تعر�س حلولها يف �ملعر�س: كانون �ل�سرق 
�لأو�سط، و�إب�سون، وكوبر� جر�فيك، و�ساين تريد، وما�سون ليت، وفليك�س 
�أوروب��ا، وجاكيز، و�أوك��ي ي��وروب، و ويل كري �إنفوتيك، وبلو ر�ين، و�لإمار�ت 
عن  �لنقاب  �ستك�سف  �لتي  �لتجارية  �لعالمات  م��ن  وغ��ريه��ا  للكومبيوتر، 
بع�س من �أحدث �بتكار�تها خالل �ملعر�س. وبهذه �ملنا�سبة، قال عبد�لرحمن 
�إك�سبو كون�سلت�س: نحتفل  �إد�رة �سركة �إنرنا�سيونال  فلكناز، رئي�س جمل�س 
يف معر�س �ل�سرق �لأو�سط للوحات و�لت�سميمات �لإعالنية 2018 مب�سرية 
�لقادة  �أب��رز  خاللها  �ملعر�س  جمع  عاماً  ع�سرين  من  لأك��رث  �متدت  حافلة 
و�للوحات  �لطباعة  قطاع  قيمة  �ن  �ىل  م�سري�  �لقطاع.  هذ�  يف  و�ملبتكرين 
�لإعالنية يف دولة �لإمار�ت وباقي دول �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا تقدر 
بنحو 35،1 مليار دولر يف عام 2017، ومن �ملتوقع �أن ي�سهد منو�ً �سنوياً 
عرب قطاعاته �ملختلفة بن�سبة %9،0 لت�سل قيمته �إىل 54،0 مليار دولر 
�أمريكي بحلول عام 2022. و�أو�سح �ن �ل�ستثمار�ت �حلكومية �لكبرية يف 
�لبنية �لتحتية ومنو موؤ�س�سات �لتجزئة �لكبرية ومر�كز �لت�سوق تعد عاماًل 
�أ�سا�سياً يف حفز هذه �ل�سوق ..م�سري� �ىل �ن معر�س �ل�سرق �لأو�سط للوحات 
و�لت�سميمات �لإعالنية وباعتباره �أكرب معر�س من نوعه يف �ملنطقة يهدف 

�إىل دعم منو هذ� �لقطاع و�أ�سحاب �مل�سلحة فيه.

برئا�سة حامد بن زايد ووزير التجارة الهندي 

انعقاد الجتماع اخلام�س لفريق العمل ال�شتثماري امل�شرتك الإماراتي الهندي

طرح مباِن �سكنية للمرة الأوىل ذات اأق�ساط مي�سرة 

واحة الزاوية تطلق م�شروع عود يف » دي�شرتكت 200« ال�شكني

�ل�سكنية �ىل جانب م�ساحات  �لوحد�ت 
وترفيهية  خ��دم��ي��ة  وم���ر�ف���ق  جت���اري���ة 

للمقيمني بامل�سروع.
و�أ�ساف �سالح: �سيجري طرح �لوحد�ت 
�ل���ي���وم �لثنني  �ب����ت����د�ًء م���ن  �ل�����س��ك��ن��ي��ة 
لهم  �ستتاح  �ملو�طنني ممن  �أم��ام  للبيع 
�لفر�سة بال�سر�ء و�لتملك، حيث تتنوع 
�ل�سكنية ومب�ساحات خمتلفة  �لوحد�ت 

2 غرفة،  1 غ��رف��ة،  ���س��ت��ي��دي��و  ب��ني  م��ا 
بت�سطيبات  �ل���وح���د�ت  ه���ذه  و�ستتمتع 
م��ر�ف��ق خدمية  ت�سم  و  �جل���ودة  عالية 
�ل�سركة  �ن  جانب  �ىل  بها،  للمقيمني 
حر�ست على طرح طرق ت�سديد مي�سرة 
فقط  دره���م   1500 م��ن  ت��ب��د�أ  للغاية 
�سهريا ولغاية ��ستالم �لوحدة �ل�سكنية، 
للغاية  م��غ��ري��ة  ف��ر���س��ة  ه���ذه  �أن  ح��ي��ث 

و�ل�ستثمار  و�لتملك   �ل�سر�ء  بغر�س 
وتتنا�سب مع �إمكانية �جلميع.

�ن  لل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  و�أف����اد 
م���رح���ل���ة ع�����ود حت���ق���ق ع����و�ئ����د جمزية 
للم�ستثمرين و�مل�سرين من �ملو�طنني 
�ل�سكنية  �ل����وح����د�ت  ����س��ع��ار  �أن  ح��ي��ث 
جانب  �ىل  �ليد،  متناول  يف  و  تناف�سية 
توفري  ع���ل���ى  ح���ر����س���ت  �ل�������س���رك���ة  �أن 

•• اأبوظبي -الفجر:

للتطوير  �ل��ز�وي��ة  و�ح��ة  �سركة  �أعلنت 
�سركات  �أب��رز  �أحد  �لعقاري  و�ل�ستثمار 
�ل��ت��ط��وي��ر �ل��ع��ق��اري يف دول���ة �لم����ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ع��ن �إط����الق م�سروع 
 ، �ل��ع��ق��اري   200 ع���ود يف دي�����س��رك��ت 
�لذي يقع �سمن م�سروع و�حة �لز�وية 

يف منطقة �لفقع مبدينة �لعني.
وك�سفت �ل�سركة خالل موؤمتر �سحفي 
عقد �م�س عن طرح �لوحد�ت �ل�سكنية 
وهي  �مل�����س��روع  م��ن  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  يف 
مباين   7 تت�سمن  �ل��ت��ي  ع���ود  م��رح��ل��ة 
���س��ك��ن��ي��ة ت�����س��م ع�������دد�ً م����ن �ل����وح����د�ت 
و1  �ستيديو  من  تتكون  �لتي  �ل�سكنية 
، �ىل ج��ان��ب حمال  2 غ��رف��ة  و  غ��رف��ة 
وم�ساحات  خ��دم��ي��ة  وم���ر�ف���ق  جت���اري���ة 
بامل�سروع  حتيط  كما   ، و��سعة  خ�سر�ء 
مد�ر�س ومر�كز طبية وحد�ئق ومر�كز 

جتارية ومنتجع �سحر�وي.
�لرئي�س  ���س��ال��ح  خ��ل��دون  �ل�سيد  وق���ال 
ل���ق���اء م����ع ممثلي  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي خ�����الل 
و���س��ائ��ل �لإع�������الم: ي�����س��ر ���س��رك��ة و�حة 
دي�سركت  م�����س��روع  �ط�����الق  �ل����ز�وي����ة 
و�حة  د�خ��ل م�سروع  �لعقاري يف   200
�مل�سروع  تنفيذ  �سيجري  حيث  �لز�وية، 
�لأوىل  �ملرحلة  منها  مر�حل  عدة  على 
و�لتي  “عود”  ��سم  عليها  �أطلقنا  �لتي 
�ست�سم 7 مباين �سكنية ت�سم عدد�ً من 

�ل�سد�د  ط��رق  يف  �ل��ك��ب��رية  �لت�سهيالت 
عرب دفعات حم��دودة تبد�أ من 1500 
دره���م ف��ق��ط، م��ع��رب��ا ع��ن ت��وق��ع��ات��ه بان 
يلقى �مل�سروع �إقبال كبري� حلظة طرح 

�لوحد�ت �ل�سكنية للبيع.
وذك����ر ���س��ال��ح �ن �ل��ق��ط��اع �ل��ع��ق��اري يف 
�طالق  ع��ل��ى  ل��ل��غ��اي��ة  م�سجع  �أب��وظ��ب��ي 
م��زي��د م���ن �مل�����س��اري��ع ح��ي��ث �أث���ب���ت هذ� 
وي�سهد  �ملناف�سة  على  ق��درت��ه  �ل��ق��ط��اع 
�إقبال كبري� على �مل�ساريع �لنوعية �لتي 
يجري �طالقها و�لتي تلبي �حتياجات 
ق��در�ت��ه��م يف  �مل��و�ط��ن��ني و تتنا�سب م��ع 

ظل طرح ت�سهيالت مغرية للغاية.

عوي�شة املرر: »اأبوظبي لال�شتدامة« منرب عاملي ملواجهة حتديات الطاقة واأمن املياه
•• اأبوظبي-وام:

�ملرر  مر�سد  عوي�سة  �ملهند�س  معايل  �أكد 
�أبوظبي  “�أ�سبوع  �أن  �لطاقة  د�ئ��رة  رئي�س 
لال�ستد�مة” يعد منرب� للحو�ر و�لتعاون 
و�ملياه  �ل��ط��اق��ة  حت��دي��ات  لبحث  �ل����دويل 
و�لتنمية �مل�ستد�مة حيث يرتبط م�ستقبل 
بتحقيق  �ل��ع��امل  �مل�����س��ت��د�م��ة يف  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لطاقة  وتوفري  �لطاقة  �أ���س��و�ق  ��ستقر�ر 
�لنظيفة و�سمان �إمد�د�تها للدول �لنامية 

و�ملتقدمة على حد �سو�ء.
مبنا�سبة  ل��ه  ت�سريح  يف   - معاليه  وق���ال 
�نطالق “�لقمة �لعاملية لطاقة �مل�ستقبل” 

�سمن  �لرئي�سية  �لفعاليات  �إح��دى  �ليوم 
 2018 لال�ستد�مة  �أب��وظ��ب��ي  �أ���س��ب��وع   “
لطاقة  �أب��وظ��ب��ي  �سركة  تنظمه  �ل���ذي   “
�ساحب  رعاية  حتت  “م�سدر”  �مل�ستقبل 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ويل عهد 
للقو�ت �مل�سلحة - �إن ت�سابك �مل�سالح على 
�مل�ستوى �لدويل يفر�س �لتعاون و�لتن�سيق 
للطاقة  و�مل�ستهلكة  �ملنتجة  �ل���دول  ب��ني 
مبا  �لتكنولوجيا  ونقل  �خل��رب�ت  لتبادل 

يحقق �مل�سالح �مل�سركة لالأطر�ف كافة.
�أب���وظ���ب���ي  �أ�����س����ب����وع  ت���رك���ي���ز  �أن  و�ع����ت����رب 
ل��ال���س��ت��د�م��ة ه���ذ� �ل��ع��ام ع��ل��ى دف���ع جهود 
�ل��ت��ح��ول �ل��ع��امل��ي يف ق��ط��اع �ل��ط��اق��ة نحو 
مهمة  خطوة  و�ملتجددة  �لنظيفة  �لطاقة 
لتمكني �ملجتمع �لدويل من �إدر�ك �أهمية 
�ل�سر�تيجيات �لفاعلة و�لقابلة للتطبيق 
للحد من �لتغري�ت �ملناخية و�سمان �أمن 

�لطاقة و�ملياه.
توجه معايل رئي�س د�ئرة �لطاقة بال�سكر 
�إىل �لقيادة �لر�سيدة على روؤيتها ودعمها 
لقطاع �لطاقة ومتطلبات تنويع م�سادرها 
مع �لركيز على م�سادر �لطاقة �لنظيفة 
�أبوظبي يف  ..موؤكد� �ل��دور �لر�ئد لإم��ارة 
تعزيز مفاهيم �لطاقة �ملتجددة و�لتنمية 
�أ�سبحت عا�سمة �لطاقة  �مل�ستد�مة حيث 
�لأو�سط  �ل�����س��رق  يف  و�لنظيفة  �مل��ت��ج��ددة 
�ل�سمو  �ساحب  وتوجيهات  روؤي���ة  بف�سل 

�ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان.
�ل�سيخ  له  للمغفور  �لر�ئد  بالدور  و�أ�ساد 
“طيب �هلل  ن��ه��ي��ان  �آل  ���س��ل��ط��ان  ب��ن  ز�ي���د 
�لتنمية  دع����ائ����م  �أر�����س����ى  �ل������ذي  ثر�ه” 
�لبيئة  ع��ل��ى ح��م��اي��ة  وع���م���ل  �مل�����س��ت��د�م��ة 
�أ�سبوع  ت��ز�م��ن  �أن  �إىل  لفتا   .. وتنميتها 
ز�يد”  “عام  م���ع  ل��ال���س��ت��د�م��ة  �أب��وظ��ب��ي 
يوؤكد �للتز�م بنهج و�إرث موؤ�س�س �لدولة 

وباين نه�ستها.
وقال �إن “جائزة ز�يد لطاقة �مل�ستقبل” - 
�أ�سبوع  �سمن  �لرئي�سية  �لفعاليات  �إحدى 
عامها  تدخل  و�لتي  لال�ستد�مة  �أبوظبي 
�لإمار�ت  تقدمه  - متثل منوذجا  �لعا�سر 
مبادر�ت  �إط����الق  ع��ل��ى  للتحفيز  ل��ل��ع��امل 
حت�سني  يف  �ساهمت  و�أنها  ل�سيما  مماثلة 
ظ�����روف م��ع��ي�����س��ة م���الي���ني �لأ�����س����ر حول 
على  �حل�سول  م��ن  متكينها  ع��رب  �ل��ع��امل 
م�سادر موثوقة من �لطاقة ومياه �ل�سرب 
�إيجابي يف حياة  و�إح��د�ث تغيري  �لنظيفة 

�أفر�دها.
�أ�سبوع  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��وع  �أن  م��ع��ال��ي��ه  وذك���ر 
هامة  فر�سة  ميثل  لال�ستد�مة  �أبوظبي 
للحو�ر و�لنقا�س وتبادل �لروؤى و�خلرب�ت 
�لتي  للتحديات  �ملبتكرة  �حل��ل��ول  وط���رح 
تو�جه �لعامل لتحقيق �لتنمية �مل�ستد�مة 

مبفهومها �ل�سامل.
�ملا�سية  �لأرب���ع���ة  �ل��ع��ق��ود  �أن  �إىل  و�أ����س���ار 
�ل�ستهالك  م���ع���دل  خ���الل���ه���ا  ت�����س��اع��ف 

ت��وق��ع��ات بت�ساعف  م���ع  ل��ل��ط��اق��ة  �ل��ع��امل��ي 
�سكان  ع��دد  ي�سل  حينما  �ل��ع��امل��ي  �لطلب 
بحلول  ن�سمة  مليار�ت  ت�سعة  �إىل  �لعامل 
عام 2050 مما ي�ستدعى ت�سافر �جلهود 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة  يف  �ل�ستثمار  وحتفيز 
�مل�ساريع  تكلفة  �نخفا�س  ظل  يف  ل�سيما 
�مل�سادر  ن�سوب  مبخاطر  �ل��وع��ي  وزي���ادة 

�لطبيعية من �لطاقة و�ملياه.
و�أع���رب ع��ن �ع��ت��ز�زه ب��ال��دور �ل��ذي يلعبه 
كمن�سة  لال�ستد�مة”  �أبوظبي  “�أ�سبوع 
ع���امل���ي���ة ل��ت�����س��خ��ري �مل�����ع�����ارف و�خل�������رب�ت 
تبني  على  و�ملجتمعات  �ل���دول  وم�ساعدة 
ق�ساياها  ومناق�سة  �ل�ستد�مة  مفاهيم 
يف �إطار دويل كالذي يحدث �سنويا خالل 
�جتماع �جلمعية �لعامة للوكالة �لدولية 
ملتقى  �أو  �آيرينا”   “ �مل��ت��ج��ددة  للطاقة 
�لقادة للطاقة �ملتجددة وقمة �ملياه �إ�سافة 
يف  �مل�ستد�مة  �مل��دن  ملفاهيم  �ل��روي��ج  �إىل 
و�ملباين  و�لنفايات  �لطاقة  و�إد�رة  �لنقل 
�ملتفاعلة مع �ل�ستهالك �لر�سيد للطاقة 
و�أمن  �مل��ن��اخ��ي  �لتغري  ق�سايا  ومناق�سة 
�ملو�رد وتبادل �خلرب�ت �لعاملية من خالل 
وز�رة  ت���رع���اه  �ل����ذي  “كليك�س”  م��ل��ت��ق��ى 

�لتغري �ملناخي و�لبيئة.
و�أ�������س������اد م���ع���ال���ي���ه مب���ل���ت���ق���ى �ل�������س���ي���د�ت 
ل��ال���س��ت��د�م��ة و�ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة و�ل���ذي 
�أ�سبح منوذجا للوعي باأهمية متكني �ملر�أة 
ق�سايا  مو�جهة  يف  م�سوؤوليتها  وحتفيز 

�مل��ت��ج��ددة وكذلك  �ل���س��ت��د�م��ة و�ل��ط��اق��ة 
باعتباره  �لطلبة  مللتقى  بالن�سبة  �لأم���ر 
�كت�ساب  من  ميكنهم  لل�سباب  �آخ��ر  منرب� 
�لتحديات  مل��و�ج��ه��ة  و�ل���س��ت��ع��د�د  �خل���ربة 

�لعاملية مثل حتديات تغري �ملناخ.
و�أك��د �أن دولة �لإم��ار�ت تنظر �إىل ق�سايا 
��سر�تيجية  ق�سايا  بو�سفها  �ل�ستد�مة 
لها �أولوية ق�سوى حيث توؤمن �لقيادة باأنه 
ل �أمن ول ��ستقر�ر ول تقدم ول م�ستقبل 
�لطبيعة  ملو�ردنا  �ل�ستد�مة  حتقيق  دون 
باعتبارها  و�مل��ي��اه  �ل��ط��اق��ة  م���و�رد  خا�سة 
ح�سارتها.  وبناء  �لأمم  مل�ستقبل  �سمانة 
حم���ور�  مت��ث��ل  �ل���ط���اق���ة  �أن  �إىل  و�أ�����س����ار 
2021 بهدف  �أ�سا�سيا يف روؤي��ة �لإم��ار�ت 
توفري �إمد�د�ت كافية من �لكهرباء و�ملياه 
وت��ع��زي��ز �ل���س��ت��د�م��ة و����س��ت��خ��د�م م�سادر 
معايل  و�أك��د  و�ملتجددة.  �لنظيفة  �لطاقة 
�إمارة  �أن  �مل���رر  مر�سد  عوي�سة  �ملهند�س 
�مل��ب��ادرة يف م�ساريع  زم��ام  �أخ���ذت  �أبوظبي 
�لطاقة �لنظيفة و�ملتجددة حيث �ست�سهد 
يف  جذريا  تغري�  �ملقبلة  �خلم�س  �ل�سنو�ت 
بر�كة  “حمطة  ت�سغيل  مع  �لطاقة  �إنتاج 
قدرها  �إجمالية  ب�سعة  �لنووية”  للطاقة 
5.6 جيجا و�ط وم�ساريع توليد �لطاقة 
�ل�سم�سية من �خلاليا �لكهرو�سوئية مثل 
حمطة “نور �أبوظبي” للطاقة �ل�سم�سية 
 1177 ن��ح��و  ت��ن��ت��ج  �ل���ت���ي  ���س��وي��ح��ان  يف 

ميغاو�ت من �لكهرباء.

•• اأبوظبي-وام:

عقد �م�س يف �أبوظبي �لجتماع �خلام�س 
�مل�سرك  �ل���س��ت��ث��م��اري  �ل��ع��م��ل  ل��ف��ري��ق 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  ب���ني 

وجمهورية �لهند �ل�سديقة.
تر�أ�س �لجتماع من جانب دولة �لمار�ت 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��ام��د  �ل�سيخ  �سمو 
ومن   ، �أب��وظ��ب��ي  دي���و�ن ويل عهد  رئي�س 
بر�بهو  �سوري�س  معايل  �لهندي  �جلانب 
و�ل�����س��ن��اع��ة يف �حلكومة  �ل��ت��ج��ارة  وزي���ر 
وممثلني  م�سوؤولني  وبح�سور  �لهندية، 

عن عدد من �ملوؤ�س�سات يف �لبلدين.
�لإيجابية  �لنتائج  �إىل  �جلانبان  و�أ���س��ار 
�ل������ذي ح��ق��ق��ه فريق  و�ل���ت���ق���دم �ل���ك���ب���ري 
�لق�سايا  �ل�ستثماري يف عدد من  �لعمل 
�لرئي�سية ذ�ت �لهتمام �مل�سرك، و�أعربا 
�لتجارة  م�����س��ت��وى  ع����ن  ر����س���اه���م���ا  ع����ن 
�لبلدين،  ب����ني  �مل���ت���ب���ادل  و�ل����س���ت���ث���م���ار 
و�ت��ف��ق��ا ع��ل��ى ����س���رورة �ل��ب��ح��ث ع��ن �سبل 
جديدة لت�سهيل �ل�ستثمار يف �لقطاعات 
�لقادرة  و�لإم��ار�ت��ي��ة  �لهندية  �لرئي�سية 

على حتقيق �لنمو �لقت�سادي.
تنفيذ  تفا�سيل  حول  �جلانبان  وتباحث 
عام  يف  �إبر�مها  مت  �لتي  �لتفاهم  مذكرة 
2017 بني وز�رة �لنقل �لربي و�لطرق 
للمو��سالت  �لحتادية  و�لهيئة  �لهندية 
يف دولة �لإم��ار�ت، وركزت �ملناق�سات على 
قطاعات  يف  و�ل�ستثمار  �لتعاون  فر�س 
�لبلدين  يف  و�ل��ط��رق  �حلديدية  �ل�سكك 
�مل�ساريع  ، كما ناق�س �جلانبان عدد�ً من 
�ل�ستثمارية �ملمكن تنفيذها يف قطاعات 

�لنقل و�لعقار�ت و�لطاقة يف �لهند.
كما بحث �جلانبان عدد� من �ملو�سوعات 
�ل��رئ��ي�����س��ي��ة ���س��م��ل��ت �ل��ت�����س��ن��ي��ف �حل���ايل 
�ل�سيادية  �ل�ستثمارية  �ملوؤ�س�سات  جلميع 
فردي  �أج��ن��ب��ي  كم�ستثمر  �لإم�������ار�ت  يف 
ن�سبة  ع�����ن  ت����زي����د  ل  م���ل���ك���ي���ة  ب���ح�������س���ة 
مو�سوع  �إىل  �إ���س��اف��ة  �ل��ه��ن��د،  يف   10%

و�لبنية  �ل���س��ت��ث��م��ار  ���س��ن��دوق  يف  دولر 
نرحب  كما  �ل��ه��ن��دي،  �ل��وط��ن��ي  �لتحتية 
جانب  م��ن  تلقيناها  �ل��ت��ي  ب��امل��ق��رح��ات 
وجمموعة  و�إع��م��ار  �لعاملية  دب��ي  م��و�ن��ئ 
�سرف و�لعديد من رجال �لأعمال �لهنود 
�لبارزين يف قطاعات متنوعة مبا يف ذلك 
�لد�خلية  �ملائية  و�مل��ج��اري  �للوج�ستيات 
و�ل�سيافة  �لأغ��ذي��ة  وت�سنيع  و�لعقار�ت 
و�لتعليم  �ل�سحية  و�لرعاية  و�لتجزئة 
وغ��ريه��ا، وك��ل ه��ذه �مل��ب��ادر�ت م��ن �ساأنها 
حتويل طبيعة �لعالقة �ل�ستثمارية بني 

�لهند و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة«.
�ل�ستثماري  �لعمل  فريق  رك��ز  وق��د  ه��ذ� 
 2012 ع��ام  يف  تاأ�سي�سه  منذ  �مل�����س��رك 
ع��ل��ى ت��اأ���س��ي�����س ق��و�ع��د و�أط����ر ع��م��ل تعزز 
و�ل�ستثماري  �لق���ت�������س���ادي  �ل���ت���ع���اون 
عدد  توقيع  على  ذل��ك  و�ساعد  �مل��ت��ب��ادل، 
م��ن �لت��ف��اق��ي��ات و�مل����ب����ادر�ت �مل��ه��م��ة بني 
يف  مب��ا  و�لإم��ار�ت��ي��ة  �لهندية  �ملوؤ�س�سات 
�تفاقية ت�سجيع وحماية �ل�ستثمار  ذلك 
�مل���ت���ب���ادل ب���ني �ل��ه��ن��د ودول�����ة �لإم�������ار�ت، 
وم�����ذك�����رة ت���ف���اه���م ب����ني ����س���رك���ة �أدن������وك 
و�ل�سركة �لهندية لالحتياطات �لنفطية 
�حتياطيات  ل��ت��اأ���س��ي�����س  �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�إ�سافة  �ل��ه��ن��د،  يف  ��سر�تيجية  نفطية 
هيكل  تطوير  يف  �لفعالة  �مل�����س��ارك��ة  �إىل 
و��سر�تيجية �سندوق �ل�ستثمار و�لبنية 
ميكن  و�ل��ذي  �لهندي  �لوطني  �لتحتية 
�ل�ستثمارية  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات  خ��الل��ه  م���ن 
�لإمار�تية وغريها من �ملوؤ�س�سات �لعاملية 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  �أ����س���ول  يف  �ل���س��ت��ث��م��ار 
على  بالتوقيع  ذل��ك  ت��وج  وق��د  �لهند،  يف 
دولر  مليار  بقيمة  ��ستثمارية  �تفاقية 
و�لبنية  �ل�ستثمار  �سندوق  بني  �أمريكي 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة �ل���وط���ن���ي �ل���ه���ن���دي و�إح������دى 
�ل�����س��رك��ات �مل��م��ل��وك��ة ب��ال��ك��ام��ل م���ن قبل 
يعد  و�ل���ذي  لال�ستثمار  �أب��وظ��ب��ي  ج��ه��از 
بدوره �أول ��ستثمار ُموؤ�س�سي يف �ل�سندوق 

�لهندي.

لقطاع  �ل�ستيعابية  �لقدرة  ��ستحقاقات 
�لطري�ن ووجهات �لرحالت �ملتجهة من 
�لإم��ار�ت �إىل �لهند، ف�ساًل عن �لتطرق 
�إىل �جلهود �ملبذولة لت�سريع حل �مل�ساكل 
�لتي تو�جه بع�س �ل�سركات �لإمار�تية يف 

�لهند “�ت�سالت ومو�نئ دبي �لعاملية«.
ويف ه���ذ� �ل�����س��ي��اق، �أع����رب �جل��ان��ب��ان عن 
�أه��م��ي��ة ح��ل ه���ذه �مل��و���س��وع��ات م��ن �أجل 
�لقت�سادية  �ل��ع��الق��ات  تنمية  مو��سلة 
بني �لبلدين ، و�تفقا على عقد م�ساور�ت 
مبا�سرة بني �لأطر�ف �ملعنية خالل �لربع 
�لأول من عام 2018 ملناق�سة وحل هذه 
�ملو�سوعات يف �لوقت �ملنا�سب وعلى نحو 

ير�سي �لطرفني.
وق����ال ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ح��ام��د ب���ن ز�ي����د �آل 
�أبوظبي  عهد  ويل  دي���و�ن  رئي�س  نهيان 
�مل�سرك  �ل���س��ت��ث��م��اري  �لعمل  ف��ري��ق  �ن 
دور�ً   2012 ع��ام  يف  تاأ�سي�سه  منذ  لعب 
وت�سهيل  ت�����س��ج��ي��ع  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  م��ه��م��اً 

وتو�سيع �ل�ستثمار�ت بني دولة �لإمار�ت 
معاجلة  �إىل  �إ���س��اف��ة  �لهند  وج��م��ه��وري��ة 
�لتحديات �لرئي�سية �لتي تو�جه �ل�سركات 
يف �لبلدين ..معربا �سموه عن تطلعه �إىل 
لالرتقاء  �ل�سر�تيجي  �حلو�ر  مو��سلة 
�لوثيق  �لق��ت�����س��ادي  �ل��ت��ع��اون  مب�ستوى 
�لنحو  على  و�لهند  �لإم����ار�ت  دول���ة  ب��ني 
عالقتنا  �إم��ك��ان��ي��ات  جميع  يج�سد  �ل���ذي 

�ل�سر�تيجية.
�لجتماع  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  م���ع���ر����س  ويف 
�ل�ستثماري  �ل��ع��م��ل  ل��ف��ري��ق  �خل��ام�����س 
بر�بهو  �سوري�س  معايل  ..ق���ال  �مل�سرك 
و�ل�����س��ن��اع��ة يف �حلكومة  �ل��ت��ج��ارة  وزي���ر 
�لهندية رئي�س �جلانب �لهندي يف فريق 
“�ستتيح   : �مل�سرك  �ل�ستثماري  �لعمل 
�ل���ي���وم فر�ساً  ع���ق���دت  �ل���ت���ي  �مل��ن��اق�����س��ات 
دولة  م��ن  لال�ستثمار�ت  و�أك���رب  ج��دي��دة 
�لهند،  �إىل  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت 
�ملن�سة متكنا  �أن��ه ومن خالل هذه  حيث 

�لتي  �لعالقة  �لق�سايا  من  عدد  حل  من 
�لبلدين،  ك��ال  يف  �مل�ستثمرون  يو�جهها 
بني  �أع��م��ق  م�����س��ارك��ة  �إىل  نتطلع  ون��ح��ن 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ودول���ة  �لهند 
معايل  وحتدث  �ملقبلة«.  �ل�سنو�ت  خالل 
�لإ�سالحات  بر�بهو عن  �سوري�س  �لوزير 
�لق��ت�����س��ادي��ة �جل���اري���ة �ل���ت���ي ت���ق���وم بها 
حكومة بالده ، مبا يف ذلك تنفيذ �سريبة 
�لوطني  �ل�سعيد  على  و�خلدمات  �ل�سلع 
جل��ع��ل �ل��ه��ن��د وج��ه��ة ����س��ت��ث��م��اري��ة �أكرث 
�لتد�بري  ه���ذه  ت��اأث��ري  “�إن  وق���ال  ج��ذب��اً، 
و�لإجر�ء�ت ينعك�س يف تدفقات �ل�ستثمار 
جتاوزت  و�لتي  �مل�سجلة  �ملبا�سر  �لأجنبي 
ويف   ،  2017 ع���ام  يف  دولر  م��ل��ي��ار   60
يف  مرتبة   30 بتخطي  �لكبرية  �لقفزة 
ت�سنيف �لبنك �لدويل يف جمال �سهولة 

ممار�سة �لأعمال«.
جهاز  ب��ق��ي��ام  ن��رح��ب  “نحن   : و�أ����س���اف 
ب��ا���س��ت��ث��م��ار مليار  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  �أب��وظ��ب��ي 
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املال والأعمال

مركز دبي لتطوير القت�شاد الإ�شالمي يعزز تعاونه مع جمموعة »رو�شيا - العامل الإ�شالمي«

غرفة دبي توؤ�ش�س جمموعة عمل م�شنعي ال�شيارات

مليون ا�شرتاك   23.36
يف خدمات قطاع الت�شالت

•• اأبوظبي-وام:

“متحرك وثابت  �مل�����س��رك��ني يف خ��دم��ات ق��ط��اع �لت�����س��الت  �رت��ف��ع ع���دد 
مقارنة  نوفمرب  �سهر  نهاية  يف  م�سرك  مليون   23.36 �ىل  و�نرنت” 
�ل��ذي �سبق وذل��ك بناء على  �أكتوبر  23.24 مليون م�سرك يف �سهر  مع 
وبلغ  �م�س.  �لت�سالت  تنظيم  هيئة  ��سدرتها  �لتي  �لإح�����س��اء�ت  �أح��دث 
��سر�ك  مليون   19.691 �ملحمول  �لهاتف  خدمة  يف  �ل�سر�كات  ع��دد 
�ل�سهر  يف  ��سر�ك  مليون   19.69 مع  مقارنة  نوفمرب  نهاية  يف  تقريبا 
 100 لكل  224.7 خطا  �لنت�سار للخدمة  ن�سبة  بلغت  �سبق فيما  �لذي 
مليون   16.434 �ملقدم  �لدفع  خدمة  يف  �ل�سر�كات  ع��دد  وبلغ  ن�سمة. 
م�سرك يف �سهر نوفمرب مقارنة 16.372 مليون ��سر�ك يف نهاية �سهر 
 3.317 من  �لفاتورة  خدمة  يف  �ل�سر�كات  عدد  �نخف�س  فيما  �أكتوبر 
مليون ��سر�ك �ىل 3.257 ��سر�ك . وعلى �سعيد خدمة �لإنرنت فقد 
1.348 مليون مقارنة مع  بلغ عدد �ل�سر�كات مع نهاية �سهر نوفمرب 
�لنت�سار  ن�سبة  وو�سلت  �ملا�سي  �كتوبر  �سهر  يف  ��سر�ك  مليون   1.339
15.4 خطا لكل 100 ن�سمة. وبح�سب �ح�ساء�ت �لهيئة فقد و�سل عدد 
��سر�ك يف نوفمرب  2.322 مليون  �لثابت  �لهاتف  �ل�سر�كات يف خدمة 
مقارنة مع 2.311 مليون يف �أكتوبر وو�سلت ن�سبة �لنت�سار 26.5 خط 
وتقت�سر عملية �حت�ساب عدد �ل�سر�كات يف �لهاتف �ملتحرك  لكل 100. 
مكاملة  تلقى  �أو  �أج���رى  م�سرك  �أي  وه��و  فقط  “�لفعلي”  �مل�سرك  على 
�سوتية �أو مكاملة فيديو خالل �ل� 90 يوماً �ملا�سية �أو �أر�سل ر�سالة ن�سية 
ق�سرية �أو ر�سالة متعددة �لو�سائط خالل تلك �ملدة .. كذلك �حلال بالن�سبة 
للم�سركني يف خدمة �لإنرنت من خالل �لهاتف �لثابت “�لفعلي” فقط 
وهو �أي م�سرك �ت�سل بالإنرنت عن طريق �لهاتف �لثابت خالل �ل� 90 

يوماً �ملا�سية وذلك وفقا للمعايري �لتي حددتها �لهيئة.

»�شكاي �شرتمي« تعر�س نظاما لالت�شالت عن طريق 
الردايو للطائرات الع�شكرية يف كاب�شات 2018

•• دبي-وام:

ت�سارك �سركة �سكاي �سرمي �� �لتابعة ملجموعة �سركات �أطل�س �لإمار�تية �� 
يف فعاليات �ملعر�س �لدويل لالإعالم �لرقمي و�ت�سالت �لأقمار �ل�سناعية 
�لتجاري  دب��ي  مبركز  �م�س  فعالياته  �نطلقت  �ل��ذي   ”2018 “كاب�سات 
�لعاملي وي�ستمر حتى غد�. وتتمثل م�ساركة �سكاي �سرمي يف عر�س نظام 
لالت�سالت عن طريق �لرد�يو خم�س�سة للطائر�ت �لع�سكرية و�لدفاعية 
و�سي�ساهم هذ� �لنظام يف �إحد�ث نقلة نوعية لقطاع �لت�سالت �لدفاعية 
�أهم �لأنظمة �لتي  �أحد  كونه يعد من �لأنظمة �لأكرث تطور� و�مانا وهو 

قامت بابتكارها وتطويرها �سكاي �سرمي خالل �لفرة �ملا�سية.
وقال ريا�س �لعاديل مدير عام �سركة �سكاي �سرمي �إننا ن�سعى من خالل 
و�لبتكار�ت  بالأن�سطة  �لأع��م��ال  جمتمع  لتعريف  �ملعر�س  فى  م�ساركتنا 
نعمل  �لتي  �لتطبيقات  م��ن  ملجموعة  بالإ�سافة  نقدمها  �لتي  �جل��دي��دة 
�لتي تطر�أ على قطاع  �لتحديات  على تطويرها لكبار عمالئنا ومو�جهة 
�مل�ساركة  على  �ل�سركة  حر�س  �إىل  �لعاديل  و�أ���س��ار  �لف�سائية.  �لت�سالت 
ب�سكل دوري حيث تعر�س �ل�سركة �أي�سا نظاما للك�سف عن �لطائر�ت بدون 
حققه  �ل��ذي  �لكبري  �لنجاح  بعد  وذل��ك  لها  و�لت�سدي  “�لدرونز”  طيار 
لأ�سر�ر  �خلاطئ  �ل�ستخد�م  ي�سكله  ملا  �ملا�سية  كاب�سات  دورة  يف  �لتطبيق 
كثرية وتهديد فعلي على �لمن �لعام. و�أ�سار �إىل �أن �ل�سركة طورت نظاما 
يقوم بالك�سف عن �لطائر�ت بدون طيار و�لت�سدي لها ومنعها من �لقيام 
�أن�سطة قد توؤثر على حركة �ملالحة �جلوية وتعيق عمليات �لهبوط  باأية 
�إيربا�س  �سركة  م��ع  لل�سر�كة  ب��الإ���س��اف��ة  �مل��دن��ي��ة  �مل��ط��ار�ت  م��ن  و�لق����الع 
لتقدمي حلول يف جمال �لت�سالت �لف�سائية عن طريق �لر�ديو ملجموعة 
مدير  ولفت  �جلوية.  و�لع�سكرية  �لدفاعية  �إيربا�س  منتجات  من  و��سعة 
بهذ�  �ملتاحة  �لتحديات  بدر��سة  قامت  �ل�سركة  �ن  �ىل  �سرمي  �سكاي  عام 
ح�سيلة  فكانت  معاجلتها  وط��رق  �ملخاطر  وحتليل  �ل��ط��ائ��ر�ت  م��ن  �ل��ن��وع 
�لدر��سة هي �بتكار هذ� �لنظام �لذي يتكون من ثالثة �أجز�ء �لول خا�س 
باكت�ساف هذ� �لنوع من �لطائر�ت وت�سنيفها من حيث �لطبيعة ك�سديقة 
�ج��ه��زة ك�سف  �و غ��ري معروفة وحت��دي��د خماطرها �ن وج��دت ع��ن طريق 
�لردد�ت و�لر�د�ر�ت و�ل�ستماع �ل�سوتي .. و�لثاين �لتعامل مع �لطائر�ت 
�لتي متثل خطورة عن طريق تدمري �لد�ئرة �لإلكرونية لهذ� �لنوع من 
�لطائر�ت و��سقاطها ..و�لثالث وهو �لربط بني �جلز�أين عن طريق نظام 

�سامل ودقيق وميثل �جلزء �لأخري من �حلل.

»اإمباور« ت�شلط ال�شوء على دور كفاءة 
الطاقة يف جمال التربيد امل�شتدام

•• دبي -وام:

�أكرب مزود  “�إمباور”  ت�سارك موؤ�س�سة �لإم��ار�ت لأنظمة �لتربيد �ملركزي 
خلدمات تربيد �ملناطق يف �لعامل يف �لدورة �ل� 11 للقمة �لعاملية لطاقة 
�مل�ستقبل �ملن�سة �لعاملية �ملعنية بتطوير جمالت �لطاقة �ملتجددة وكفاءة 
مركز  يف  �جل���اري  يناير   18 حتى  وت�ستمر  �ل��ي��وم  تعقد  و�ل��ت��ي  �ل��ط��اق��ة 
م�ساركتها  خ��الل  �ل�سوء  �ملوؤ�س�سة  وت�سلط  للمعار�س.  �لوطني  �أبوظبي 
على دور كفاءة �لطاقة يف م�ستقبل �لتربيد �مل�ستد�م بالإ�سافة �إىل عر�س 
و�لو�قعة يف منطقة  للطاقة  �ملوفرة  �ملناطق  �أح��دث من��وذج ملحطة تربيد 
�خلليج �لتجاري.  وتقام �لدورة �ل� 11 من هذه �لقمة حتت �سعار “تعزيز 
وت�سهد م�ساركة جمموعة و��سعة من �ل�سركات �ملعنية  م�ستقبل �لطاقة” 
مبعاجلة و�حد من �أبرز �لتحديات �لتي تو�جه �لعامل وهو �لطلب �ملطرد 
على �لطاقة .. وتو��سل �لقمة �لعاملية لطاقة �مل�ستقبل دورها �لهام كمن�سة 
ر�ئدة ومتخ�س�سة لالبتكار و�لرقمنة وهما من �لعو�مل �لرئي�سية لدفع 
على  “�إمباور”  و�ستعمل  �مل�ستد�مة.  �لطاقة  نحو  �لعاملي  �لتحول  عجلة 
�بر�ز ميز�ت �ل�ستد�مة خلدماتها يف جمال تربيد �ملناطق و�ملتو�فقة مع 
�أعلى �ملعايري �لدولية و��سر�تيجية �لإمار�ت للطاقة 2050 �لتي تهدف 
بدورها �إىل تعزيز ثقافة تر�سيد �لطاقة مبا يف ذلك رفع م�ساهمة م�سادر 
نف�سه.   �لعام  بحلول  �لطاقة  توليد  يف  �ملائة  يف   50 �إىل  �لنظيفة  �لطاقة 
�ملناطق تقنية للتربيد تت�سم بفعالية عالية  وتعترب �لأمم �ملتحدة تربيد 
يف توفري �لطاقة حيث ي�ساعد ��ستخد�مها يف �حلفاظ على مو�رد �لطاقة 
و�ملياه ويقلل من �نبعاثات �لكربون �لناجم عن ��ستهالك �لكهرباء. وتقوم 
�إمباور با�ستخد�م مياه �ل�سرف �ل�سحي �ملعاجلة يف عملياتها و�حلائزة على 
عدة جو�ئز و�لتي يتم ��ستخد�مها يف �إنتاج �ملياه �ملربدة لتوفري �ملياه �لعذبة 

مما يعد منوذجاً لتوفري �ملو�رد �ملائية �سمن ممار�سات كفاءة �لطاقة.

لتطوير  دب�����ي  م���رك���ز  ب����ني  و�ل���ت���ف���اه���م 
�لقت�ساد �لإ�سالمي و�لعديد من �لدول 
�لتفاهم  و�حل��ك��وم��ات.. وج���اءت م��ذك��رة 
تتار�ستان  وحكومة  �مل��رك��ز  ب��ني  �لأخ���رية 
لتثبت قدرة �لإمارة ومركز دبي لتطوير 
مو�كبة  ع���ل���ى  �لإ�����س����الم����ي  �لق���ت�������س���اد 
�ل��ت��ح��ولت �لق��ت�����س��ادي��ة �ل��ع��امل��ي��ة حيث 
تتجه �لأنظار �ليوم نحو �لأ�سو�ق �لنا�سئة 
ملحوظاً  من��و�ً  حققت  و�ل��ت��ي  �ل�سرق  يف 
�ملالية  �لزم��ة  تلت  �لتي  �ل�سنو�ت  خ��الل 
ل��ق��ي��ادة �لقت�ساد  ي��وؤه��ل��ه��ا  �ل��ع��امل��ي��ة مم��ا 
ت��ق��دمي��ه��ا منوذجاً  خ����الل  م���ن  �ل���ع���امل���ي 
فريد�ً يف تنويع م�سادر �لدخل و�لركيز 
�مل�ستد�مة.  �لتنمية  عو�مل  توفري  على 
مع  �لتفاهم  مذكرة  �ن  �ملن�سوري  وتابع 
�لتاريخية  للعالقات  ت�سيف  تتار�ستان 
ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن ب���ع���د�ً ج���دي���د�ً ي��ت��م��ث��ل يف 
توفري �لمن و�ل�ستد�مة لال�ستثمار كما 
يوؤهل �لبلدين للعب دور �أكرث تاأثري�ً يف 
عام  ففي  �لنا�سئة  �أ�سيا  �سرق  �قت�ساد�ت 
تتار�ستان  بني  �لعالقات  �سهدت   2014
نوعية  نقلة  �ملتحدة  �لعربية  و�لإم���ار�ت 
��ستثماري  ملتقى  �أول  �نعقاد  يف  متثلت 
هام�س  على  �نعقد  و�ل��ذي  �لبلدين  بني 
فاعليات “قمة كاز�ن �لقت�سادية” �لتي 
�لتعاون  وم��ن��ظ��م��ة  رو���س��ي��ا  ب���ني  ج��م��ع��ت 

•• دبي-وام:

�لقت�ساد  ل��ت��ط��وي��ر  دب�����ي  م���رك���ز  وق�����ع 
�لإ����س���الم���ي �م�������س م���ذك���رة ت��ف��اه��م مع 
جمموعة �لروؤية �ل�سر�تيجية “رو�سيا 
لتبادل  ت��ه��دف  �لإ�سالمي”  �ل��ع��امل   –
�خل����رب�ت و�أف�����س��ل �مل��م��ار���س��ات يف جمال 

�لقت�ساد �لإ�سالمي.
�لتفاهم  م��ذك��رة  ت��وق��ي��ع  م��ر����س��م  ح�سر 
معايل �سلطان بن �سعيد �ملن�سوري وزير 
�لقت�ساد رئي�س جمل�س �إد�رة مركز دبي 
وفخامة  �لإ���س��الم��ي  �لقت�ساد  لتطوير 
ر�ستم  ت���ت���ار����س���ت���ان  ج���م���ه���وري���ة  رئ���ي�������س 
مينيخانوف رئي�س جمموعة “رو�سيا – 

�لعامل �لإ�سالمي«.
وقع �ملذكرة �سعادة عبد �هلل حممد �لعور 
دب����ي لتطوير  مل���رك���ز  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
فينيامني  و�سعادة  �لإ�سالمي  �لقت�ساد 
بوبوف من�سق جمموعة “رو�سيا – �لعامل 
�ل�سخ�سيات  كبار  بح�سور  �لإ�سالمي” 

من �لهيئتني �حلكوميتني.
بني  �لتعاون  �سبل  بحث  �ملذكرة  وتهدف 
�ل�سريفة  ق��ط��اع��ات  ل��ت��ع��زي��ز  �ل��ط��رف��ني 
و�لتمويل �لإ�سالمي و�سناعات �حلالل.. 
�لتجربة  م���ن  �مل��ج��م��وع��ة  و���س��ت�����س��ت��ف��ي��د 
�لناجحة للمركز يف تطوير ��سر�تيجية 

�إ�سالمي متكاملة.. كما �سيعمل �لطرفان 
�ملرتبطة  و�ملعلومات  �ملعرفة  تبادل  على 
وقطاع  �لإ�سالمي  و�لتمويل  بال�سريفة 
�سناعات �حلالل من �لأغذية و�مل�سروبات 

وجمالت �لرعاية �ل�سحية و�لرفيه.
دبي  مركز  �سينظم  ذلك  �إىل  وبالإ�سافة 
بال�سر�كة  �لإ�سالمي  �لقت�ساد  لتطوير 
�ل����ع����امل   – “رو�سيا  جم����م����وع����ة  م�����ع 
�لإ�سالمي” عدة معار�س ت�سمل جمالت 
م��ت��ن��وع��ة يف ق��ط��اع ���س��ن��اع��ات �حل����الل.. 
ور�سات  �إق��ام��ة  على  �ل��ط��رف��ان  و�سيعمل 
موؤ�س�سات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  تعريفية  عمل 
تتار�ستان  جمهورية  يف  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
بالتوجهات  ل��ل��ت��ع��ري��ف  دب�����ي  و�إم����������ارة 
بقطاع  �مل��ت�����س��ل��ة  �ل����ر�ئ����دة  و�ل���ت���ط���ور�ت 

�لإقت�ساد �لإ�سالمي. 
�جلديدة  �ل��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  �ستفتح  ك��م��ا 
�لحر�فية  �خل������رب�ت  ل���ت���ب���ادل  �أب����و�ب����اً 

و�ملهنية لأغر��س �لبحث.
وقال معايل �سلطان بن �سعيد �ملن�سوري 
�نه ترجمًة لروؤية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء حاكم 
بكفاءة  دب���ي  “ ت��و����س��ل  �هلل  “رعاه  دب���ي 
عالية قيادة م�سرية �لقت�ساد �لإ�سالمي 
�لعاملية من خالل تعزيز عالقات �لتعاون 

�لإ�سالمي” وخالل هذ� �مللتقى تباحثنا 
م���ع ج��م��ه��وري��ة ت��ت��ار���س��ت��ان ح����ول �سبل 
�ل�سناعة  جم����الت  يف  �ل���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز 
و�ل�سياحة  و�لتعليم  و�ل��ط��ب  و�ل���زر�ع���ة 

و�لبركيماويات«.
ر�ستم  �لرئي�س  فخامة  ق��ال  جانبه  م��ن 
جمهورية  �أ���س�����س��ت  ل��ق��د  مينيخانوف” 
تتار�ستان خالل �لأعو�م �لثالثة �ملا�سية 
عالقات ثنائية قوية مع دولة �لإمار�ت. 
�إننا نويل �أهمية كبرية لقطاع �لقت�ساد 
نو�سع  �أن  �ل�سروري  من  ل��ذ�  �لإ�سالمي 
رئي�ساً  تعييني  مت  وق��د  �ل��ت��ع��اون..  �آف���اق 
�لإ�سالمي  – �ل��ع��امل  رو���س��ي��ا  مل��ج��م��وع��ة 
م����ن فخامة  ����س���در  م���ر����س���وم  مب���وج���ب 
رئي�س  ب����وت����ني  ف�����الدمي�����ري  �ل����رئ����ي���������س 
وت�سم  �لحت�����ادي�����ة  رو����س���ي���ا  ج���م���ه���وري���ة 
50 مم���ث���اًل من  �أك�����رث م���ن  �مل��ج��م��وع��ة 
وتاأتي  �لإ���س��الم��ي..  �لعامل  دول��ة يف   33
�سر�كتنا مع مركز دبي لتطوير �لقت�ساد 
�لر�مية  �أول��وي��ات��ن��ا  �إط����ار  �لإ���س��الم��ي يف 
رو�سيا  بني  ر��سخة  عالقات  تطوير  �إىل 
جمالت  يف  وخا�سة  �لإ�سالمية  و�ل��دول 

�لتجارة و�لقت�ساد و�ل�ستثمار«.
بنحو  �لطلب  �إىل منو  �نه نظر�ً  و�أ�ساف 
10يف �ملائة على �أدو�ت �لتمويل �لإ�سالمي 
موؤ�س�سات  ت��ق��وم  و2017   2016 ب��ني 

و   Sberbank م��ث��ل  رو���س��ي��ة  م��ال��ي��ة 
Vnesheconombankبتقييم 
بهدف  ب��ح��م��ا���س  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �ل���و����س���ع 
�مل���ت���اح���ة.. ونحن  �ل���ف���ر����س  ����س��ت��ك�����س��اف 
باأن �ملنافع �لتي �سنح�سدها من  و�ثقون 
جتربة دبي �لر�ئدة بف�سل هذه �ل�سر�كة 
مبادئ  ت��ط��ب��ي��ق  يف  ج���ه���ودن���ا  ����س���ت���دع���م 

�لقت�ساد �لإ�سالمي يف �لبالد.
�سعادة عبد �هلل حممد  �أك��د  وم��ن جانبه 
�لعور على �أن ما حققته دبي من منجز�ت 
�لقت�ساد  ه��ي��ك��ي��ل��ة  ت��ط��وي��ر  يف  ت��ت��م��ث��ل 
�لإ�سالمي وتعزيز مرجعياته �لت�سريعية 
بني  �لتفاهم  م��ذك��رة  �سيمنح  و�ملعرفية 
�لإ�سالمي  �لقت�ساد  لتطوير  دبي  مركز 
�قت�سادية  م��ن��ظ��وم��ة  ل��ت��ع��م��ي��م  �ل����ق����وة 
�أن  �إىل  و�أ�سار  �ل�سرق  �أ�سو�ق  يف  متكاملة 
�لعام  �ل��ق��ط��اع��ني  يف  �ل��ي��وم  �مل�ستثمرين 
متويل  �أدو�ت  ع���ن  ي��ب��ح��ث��ون  و�خل���ا����س 
�ن���ت���اج وجت������ارة حت��ق��ق �لنمو  وم���ع���اي���ري 
�ملن�سود وحتفظ له ��ستد�مته وقال “ لقد 
�ل�ستثمار  �أدو�ت  ك��اف��ة  �لأ���س��و�ق  ج��رب��ت 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة وب���ع���د ه����ذه �ل��ت��ج��رب��ة بات 
�لقت�ساد �لإ�سالمي �ملر�سح �لأول لقيادة 
�لنا�سئة  �لق��ت�����س��اد�ت  يف  �لنمو  م�سرية 
���س��و�ء م��ن خ���الل �دو�ت�����ه �مل��ال��ي��ة �أو من 

خالل معايريه �لأخالقية و�لإن�سانية.

•• دبي-وام:

دب��ي عن  و�سناعة  �أعلنت غرفة جت��ارة 
م�سنعي  ع��م��ل  “جمموعة  ت��اأ���س��ي�����س 
�لعاملني  �أ�سو�ت  لتوحيد  �ل�سيار�ت” 
يف ه��ذ� �مل��ج��ال �حل��ي��وي ب��ه��دف خدمة 
م�ساحلهم ون�ساطاتهم �ملهنية لريتفع 
ب����ذل����ك ع������دد جم����م����وع����ات �لأع�����م�����ال 
 28 �إىل  �لغرفة  �ملن�سوية حتت مظلة 

جمموعة عمل.
ومت �نتخاب دي�س بابكي رئي�ساً ملجموعة 
�ستكر�س  �لتي  �ل�سيار�ت  م�سنعي  عمل 
�ل�سيار�ت  ب�سناعة  لالرتقاء  جهودها 
و�ملركبات يف دبي وتعزيز تناف�سية هذ� 
باعتبار دبي مركز�ً  �ملنطقة  �لقطاع يف 

لتجارة �ل�سيار�ت يف �ملنطقة و�لعامل.
ورحب �سعادة حمد بوعميم مدير عام 

بتاأ�سي�س  دب���ي  غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة 
�ملجموعة �جلديدة معترب�ً �إياها �إ�سافة 
نوعية جلودة وتناف�سية �لقطاع �خلا�س 
يف �لإمارة م�سري�ً �إىل �أن توحيد جهود 
ي�ساعد  �ل�����س��ن��اع��ة  ه���ذه  يف  �ل��ع��ام��ل��ني 
ومبادر�تها  خدماتها  تعزيز  يف  �لغرفة 

لهذ� �لقطاع.
مهتمة  �لغرفة  �ن  �إىل  بوعميم  ولفت 
كثري�ً مب�سالح جمتمع �لأعمال وتركز 
ع��ل��ى �ل�����دو�م يف ح��و�ر�ت��ه��ا م��ع ممثلي 
�ل��ق��ط��اع��ات �مل��ت��ن��وع��ة يف �لإم������ارة على 
تو�سياتهم  ودر����س��ة  �سوؤونهم  متابعة 
و�أولوياتهم و�هتماماتهم وم�ساعدتهم 
يف تطوير �أعمالهم د�خل وخارج �لدولة 

�لأعمال  تاأ�سي�س جمموعات  �ن  موؤكد�ً 
ه��دف��ه ت��وح��ي��د �أ�����س����و�ت �ل��ع��ام��ل��ني يف 
فعاليًة  �أك��رث  لي�سبح  معينة  قطاعات 
وقوة وتاأثري�ً يف طرح �لآر�ء و�لتو�سيات 

ومناق�سة �لتحديات.
و�أك�����د ���س��ع��ادت��ه �إن �ل��غ��رف��ة ت��ق��وم من 
�لت�سهيالت  ك���اف���ة  ب���ت���وف���ري  ج��ه��ت��ه��ا 
وجمال�س  جم��م��وع��ات  حتتاجها  �ل��ت��ي 
ب����دوره����ا يف خدمة  ل��ل��ق��ي��ام  �لأع����م����ال 
ن�ساطاتها  وت��ع��زي��ز  �لأع���م���ال  جمتمع 
عاملياً  دب��ي تعترب م��رك��ز�ً  �ن  .. م��وؤك��د�ً 
وبالتايل  �ل�����س��ي��ار�ت  وجت���ارة  ل�سناعة 
فاإن جمموعة �لعمل �جلديدة �ست�سكل 
حافز�ً �إ�سافياً لتعزيز �د�ء هذ� �لقطاع 

حيث  دب��ي  �قت�ساد  منظومة  يف  �ل��ه��ام 
تعترب مركز�ً عاملياً للت�سدير �إىل كافة 

�لأ�سو�ق �لقريبة و�لبعيدة.
وخ��ت��م م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة دب���ي منوها 
�أر�سيًة  ت��وف��ر  �لأع��م��ال  �ن جم��م��وع��ات 
لتوحيد  م��ث��ال��ي��ة  وم��ن�����س��ة  م���الئ���م���ة 
�سوت وم�سالح ممار�سي مهن حمددة 
�لهيئات  �لتو��سل مع  وت�ساعدهم على 
ملناق�سة  �ملعنية  �حلكومية  و�لإد�ر�ت 
�لتحديات �لتي تو�جهها �ملهنة و�إيجاد 

�حللول �ملالئمة.
وم�����ن ج���ان���ب���ه ذك�����ر دي�������س ب���اب���ك���ي �نه 
م�سنعي  ع��م��ل  جم��م��وع��ة  ت�سكيل  م��ع 
�لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  �ل�سيار�ت 

من �ملتوقع �ملزيد من �لتعاون �مل�سرك 
�ل�سيار�ت  �سناعة  �سركات  بني  و�ملثمر 
و�لوكالت �حلكومية و�لتي من �ساأنها 
�ل�سرق  يف  �ل�������س���ي���ار�ت  ق���ط���اع  ت��ط��وي��ر 
م�ستويات  �إىل  بها  و�لرت��ق��اء  �لأو���س��ط 

و�آفاق جديدة.
مبنية  دبي  لغرفة  �إح�سائيات  وك�سفت 
مونير  “بيزني�س  م���ن  ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى 
�لأخري2017”  �لربع  �إنرنا�سونال 
�ل�����س��ي��ار�ت يف دولة  ���س��وق  م��ب��ي��ع��ات  �ن 
يف   4 بن�سبة  من���و�ً  �ستحقق  �لإم�����ار�ت 
�مل���ائ���ة خ����الل �ل���ع���ام �جل�����اري 2018 
مقارنًة بالعام 2017 مع توقعات باأن 
�ل�سيار�ت  مبيعات  يف  �لنمو  ن�سبة  تبلغ 
�مل����ائ����ة يف  35 يف  ح������و�يل  �ل����دول����ة  يف 
�حلايل  بالعام  م��ق��ارن��ًة   2021 �ل��ع��ام 

.2017

تبداأ فعالياته اليوم يف »اك�سبو ال�سارقة«

»�شتيل فاب 2018« يطلق »جائزة ال�شرق الأو�شط للم�شنعني«
•• ال�شارقة-الفجر:

�أع���ل���ن م���رك���ز �ك�����س��ب��و �ل�����س��ارق��ة عزمه 
�ل�سرق   - ف���اب  �ستيل  “جائزة  �إط����الق 
على   ”2019 للم�سنعني  �لأو����س���ط 
ع�سرة  �لر�بعة  �ل��دورة  فعاليات  هام�س 
“�ستيل  �ملعدنية  �لأع��م��ال  معر�س  م��ن 
�ليوم  ي��ن��ط��ل��ق  �ل����ذي   ،”2018 ف����اب 

�لإثنني وي�ستمر لغاية 18 �جلاري.
وي�سهد “�ستيل فاب” �حلدث �لتجاري 
�لأ���س��خ��م م��ن ن��وع��ه يف جم���ال �سناعة 
منطقة  م�ستوى  على  و�ل�سلب  �مل��ع��ادن 
�ل�سرق �لأو�سط، يف يومه �لأول، �نطالق 
�أعمال “ملتقى �مل�سنعني – �ستيل فاب” 
يت�سمن  �ل��ذي  م�ساء،  �لر�بعة  مت��ام  يف 
ندوة بعنو�ن “�سناعة 4.0” من �سركة 
يليها  �لأو����س���ط،  �ل�����س��رق  �سالفاغنيني 
�لإع��الن عن �إط��الق �جلائزة �جلديدة، 

ثم جل�سات م�سركة للع�سف �لذهني.
و�أعلن مركز �إك�سبو �ل�سارقة عن فخره 
�ل�سرق   - ف���اب  �ستيل  ج��و�ئ��ز  ب��ت��ق��دمي 
وذلك   ،2019 للم�سنعني  �لأو����س���ط 
�أف�سل  ت��ب��ن��ي  يف  جل���ه���وده���م  ت���ق���دي���ر�ً 
متطلبات  لتطوير  و�سعيهم  �ملمار�سات 
�لت�سنيع �حلديثة، م�سري�ً �إىل �أن �ستيل 
للجو�ئز  ع���دة  ت�سنيفات  و���س��ع��ت  ف���اب 
بالآلت  و�ملعاجلة  و�لقطع  �للحام  منها 

�ل�سلب  وت�سنيع  �ملعدنية  و�ل�سفائح 
�لهيكلي و�سناعة �لأنابيب. كما تت�سمن 
و�لأم����ان  �لعمليات  وه���ي  ع��ام��ة  ج��و�ئ��ز 
و�ل��ب��ي��ئ��ة و�ل��دع��م �لإع���الم���ي وتوظيف 

�لتكنولوجيا �حلديثة.
وي�سارك يف “�ستيل فاب 2018” �أكرث 
من �ألف عالمة جتارية لنخبة من �أهم 
�لذين  �ل��ع��امل��ي��ني  و�مل���وردي���ن  �مل�سنعني 
ميثلون عدد�ً من �أهم �لدول �لر�ئدة يف 
جمال �سناعة �ل�سلب و�للحام و�ملعادن 
�إي��ط��ال��ي��ا وت���اي���و�ن وتركيا  �أب���رزه���ا  م��ن 
و�أملانيا و�لهند و�ل�سني �إىل جانب عدد 

من �ل�سركات �لإمار�تية.
�لأوىل  للمرة  �مل��ع��ر���س  ي�ستقطب  كما 
�ملعادن”  وحل��ام  لق�س  �إي�سن  “معر�س 
�ملوقعة  �لتفاهم  �إطار مذكرة  �لعاملي يف 
ب��ني �ك�����س��ب��و �ل�����س��ارق��ة و�سركة  م���وؤخ���ر�ً 
بالإ�سافة  �لأمل��ان��ي��ة،  �إي�سن”  “مي�سي 
و�سنايدن”  “�سوي�سن  م��ع��ر���س  �إىل 
�أك��رب �لتجمعات  م��ن  �ل��ذي يعد و�ح���د�ً 
و�لت�سطيب،  و�لقطع  للحام  �لأوروب��ي��ة 
�إح���دى  ُت��ع��ت��رب  �ل��ت��ي  “�إيتا”  ور�ب���ط���ة 
�ملتخ�س�سة  �لعاملية  �جلمعيات  �أ�سخم 
يف �سناعة �لأنابيب وذلك للمرة �لثانية 

على �لتو�يل.
�حتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  �حل������دث  وي����ه����دف 
يرتبط  وم��ا  و�ل�سلب  �حل��دي��د  �سناعة 

�ملنطقة،  �أخ����رى يف  ���س��ن��اع��ات  م��ن  ب��ه��ا 
�سناعة  متطلبات  ك��اف��ة  ي��ع��ر���س  ح��ي��ث 
كاملة  جمموعة  تت�سمن  �لتي  �ل�سلب 
من �لألت و�لأجهزة و�ملعد�ت مثل �آلت 
�ل�سغط  و�آلت  �لبالزما  وقطع  �لليزر 
با�ستخد�م  �ل��ت�����س��ن��ي��ع  و�آلت  و�ل��ل��ك��م 
�ل���ل���ح���ام  وم������ع������د�ت  �لآيل  �حل����ا�����س����ب 
من  ع���دد�ً  �ملعر�س  ويت�سمن  وغ��ريه��ا. 

زو�رها  ت�ستقبل  �لتي  �لتقنية  �ل��ن��دو�ت 
ولغاية  �سباحاً  و�لن�سف  �لعا�سرة  من 
�خلام�سة م�ساًء يومي 16 و17 يناير، 
ت��ق��دمي��ي��ة عن  ع��رو���س��اً  تت�سمن  ح��ي��ث 
خ����الل جل�سات  م���ن  �مل��ن��ت��ج��ات  �أح������دث 
حول  �ل��ن��ظ��ر  وج��ه��ات  ل��ت��ب��ادل  تفاعلية 

�حتياجات �ل�سناعة وتف�سيالتها.
�لذي  �ملعر�س  خالل  �خل��رب�ء  ويناق�س 

و�ملهنيني  �ل��ت��ج��ار  �أم�����ام  �أب���و�ب���ه  ي��ف��ت��ح 
جماناً من �ل�ساعة 10 �سباحاً ولغاية 7 
م�ساًء، �لعديد من �ملو��سيع �ملتخ�س�سة 
�أبرزها  من  و�ل�سلب  �حلديد  جمال  يف 
حلول تركيب �ل�سلب �لهيكلي �ل�ساملة، 
و�لتن�سيب،  للحفر  �ملبتكرة  و�لتقنيات 
�ملتقدمة،  �ل��رق��م��ي  �لت�سنيع  وتقنيات 

وخامات �لنفط و�لغاز، وغريها.
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العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3773 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1- �ل�سرح للمقاولت �س.ذ.م.م وميثلها �ل�سيد/�حمد عبد�هلل 
�سيف بن دروي�س �ل�سحي ب�سفته �ملدير �مل�سوؤول جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/علي �حمد بخيت علي وميثله:ح�سن عبد�هلل حممد �لعبدويل 
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )78184( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1963 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ ���س��ده/1-  ها�سم خ��ان رقيم خ��ان  جمهول حمل �لقامة 
�أقام عليكم �لدعوى  مبا �ن طالب �لتنفيذ/مويدو كاليكاندييل  قد 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك��م  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
فان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )12725(
�ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2013/1283  ا�شتئناف جتاري    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �سائد عبد�للطيف �ساهني ب�سفته �ل�سخ�سية وب�سفته 
مدير و�سريك ب�سركة �لمرب�طور �لهند�سية ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
جودت  وميثله:عبد�لكرمي  ����س.ذ.م.م  �لبناء  مل��و�د  �لفني  �خل��ط   / �مل�ستاأنف  �ن 
عبد�هلل ��ستيتيه قد ��ستاأنف/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2013/649 جتاري 

كلي بتاريخ:2013/8/4     
وحددت لها جل�سه يوم �لحد �ملو�فق 2018/2/4 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
قانونيا ويف حال  �و من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch2.D.19 رقم 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/562  ا�شتئناف جتاري    
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  ك��وم  ملتي   -1 ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / حممد ر�سا قدير علي ملكوتى خو�ه - ب�سفته مدير 
 1216/2014 رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��ستاأنف  قد  �نفنتي  �سركة 

جتاري كلي بتاريخ:2017/3/20     
�سباحا    10.00 �ل�ساعة   2018/2/7 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/720  تظلم جتاري
�ىل �ملتظلم �سده / 1-جزيرة �لمار�ت للطاقة جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملتظلم / 
�ر تي ��س لتاجري معد�ت �لبناء ذ.م.م وميثله:جو�سلني �سبلي خري �هلل قد �أقام عليكم 
�لتظلم �ملذكور �عاله ومو�سوعه تظلم على قر�ر حجز حتفظي بطلب توقيع �حلجز 
�لتحفظي على �مو�ل �ل�سركة �ملطلوب �حلجز على �مو�لها وفاء ملبلغ وقدره )71446.65( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2018/1/28   �ل�ساعة 
08.30 �س بالقاعة : Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/697  تظلم جتاري
�ن  �لق��ام��ة مب��ا  �بر�هيم جمهول حم��ل  �م��ني  / 1-خ��ال��د حممد  �ملتظلم �سده  �ىل 
�ملتظلم / بنك �م �لقيوين �لوطني �س.م.ع وميثله:علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن 
قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�سوعه تظلم من �لقر�ر �ل�سادر يف �لدعوى 
رق���م:904/2017 �مر على عري�سة جتاري و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة 
لذ�    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �ل�ساعة 08.30 �س  �ملو�فق 2018/1/28    �لح��د  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2778  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه/غالم فريد حممد بخ�س جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�سركة 
دبي للتاأمني )م�ساهمة عامة( قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة ب�سم ملف 
�لنز�ع رق��م:2017/2215 نز�ع مدين وبالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا بالت�سامن فيما 
بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )22.700( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 
�ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من 
بالقاعة  ���س   8.30 �ل�ساعة    2018/1/18 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�سور  Ch2.D.18 لذ� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2601  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه/زهيب ��سالم حممد ��سالم جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/جرنا�س لتاجري �ل�سيار�ت قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
و�مل�ساريف.  و�لر�سوم  و�لفائدة  دره��م   )5920( وق��دره  مببلغ  �ملطالبة 
 8.30 �ل�ساعة    2018/1/18 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
�أو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch2.D.18 بالقاعة  �س 
للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2939  مدين جزئي
�ملدعي/ �ن  �لق��ام��ة مبا  ي��و�ن زي جمهول حمل   -1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
جونيان و�جن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مببلغ وقدره 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  و�مل�ساريف.  و�لر�سوم  و�لفائدة  دره��م   )5450(
 Ch2.D.17 بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �س  �ملو�فق 2018/1/23  �لثالثاء 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/564  مدين كلي 

�ىل �ملدعي عليه/1- مرمي ح�سني خد� مر�دي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  علي  �آل  �لناخي  غريب  خمي�س  وميثله:عبد�هلل  �سر�سور  ي�سرى 
ل�سالح/ �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2017/11/29 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
ي�سرى �سر�سور بالز�مهما بالت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )150.000( درهم 
عن كافة �ل�سر�ر �لتي ��سابتها مع �لفائدة بو�قع 9% من تاريخ �سريورة �حلكم نهائيا 
�تعاب  مقابل  دره��م   1000 ومبلغ  و�مل�ساريف  �لر�سوم  و�لزمتهما  �ل�سد�د  مت��ام  وحتى 
�عتبار� من  �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1578  جتاري جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1- �لكرنك �لدولية لل�سفر و�ل�سياحة ذ.م.م فرع دبي ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�سركة دبي لتاأجري �ل�سيار�ت ذ.م.م وميثله:عبد�لرحمن 
ح�سن حممد �ملطوع نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/7/6  
�ملدعي  بالز�م  ذ.م.م  �ل�سيار�ت  لتاأجري  دبي  ل�سالح/�سركة  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
�سنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم  للمدعية مبلغ )36741(  ت��وؤدي  بان  عليها 
�لر�سوم  عن  ف�سال  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  يف:2017/5/2  �لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  من 
و�مل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1964  جتاري جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- �ظهر عبا�س غالم يا�سني جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
بتاريخ  �مل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  حكمت  �مل��ح��ك��م��ة  ب���ان  نعلنكم  ع��ب��د�ل�����س��الم  بيغم  ف��ري��ده 
2017/8/6  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/فريده بيغم عبد�ل�سالم بالز�م �ملدعي 
عليه �ن يوؤدي �ىل �ملدعية مبلغ مقد�ره )خم�سون �لف درهم( وفائدة 9% �سنويا من 
تاريخ:2015/8/13 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمته بالر�سوم و�مل�ساريف ومببلغ خم�سمائة 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
�ل�سيخ  �ل�سمو  با�سم �ساحب  �لع��الن �سدر  لن�سر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2600  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه/�لعالمة �لر�ئدة لالعمال �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ملدعي  �لز�م  �لدعوى ومو�سوعها  عليك  �أقام  قد  بري�لتا  �جبويا  �ملدعي/ماريكور  �ن 
تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م   )10600( وق��دره  مبلغ  ب�سد�د  عليها 
للمدعية  �لقامة  غر�مات  بدفع  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق 
لها  وح��ددت  و�مل�ساريف.  بالر�سوم  عليها  �ملدعي  و�ل���ز�م  �ل��دع��وى  �نتهاء  تاريخ  حتى 
جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/1/17  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/4101  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه/�ل�سنافر لتنظيف �ملباين - �سركة �عمال مدنية 2- علي حم�سن ��سعد 
- ب�سفته �لكفيل �ل�سخ�سي لل�سنافر لتنظيف �ملباين - �سركة �عمال مدنية جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�سركة �خلليج للتمويل �س.م.خ - فرع ل�سركة وميثله:علي 
��سماعيل �بر�هيم �جلرمن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره��م   )211.852.05( وق���دره  مببلغ  عليهما 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2018/1/21  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch1.C.14

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3995  جتاري جزئي
���س.ذ.م.م جمهول  �لثقيلة  �ملعد�ت  لتاأجري  ��سد عوي�س   -1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
�لركاب  ونقل  �ل�سيار�ت  لتاأجري  �ل�سباح  �ملدعي/قمر  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
�س.ذ.م.م قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مببلغ وقدره )78500( 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  لها جل�سة  و�مل�ساريف. وحددت  و�لر�سوم  و�لفائدة  درهم 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   Ch1.C.12 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   8.30 �ل�����س��اع��ة   2018/1/30
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3915  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه /1- �سركة تربل M لالملنيوم و�لزجاج ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/�لنور�س لطالء �ملعادن �س.ذ.م.م وميثله:فتيحة حممد برجو قور�ري 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بالتكافل و�لت�سامن 
 %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )195029( وق��دره  مببلغ 
�ملو�فق  �لثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  �ل��ت��ام.  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من 
�أو  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �س   2018/1/22
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2601  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه/�سقر �لبادية لتاجري �ل�سيار�ت �س.ذ.م.م وميثلها مديرها عزيز 
بك عبد �لاليف 2- عزيز بك عبد �لاليف جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�سركة �خلليج للتمويل �س.م.خ وميثله:�بر�هيم ح�سن �بر�هيم �ملال قد �أقام عليك 
مببلغ  و�لت�سامن  بالتكافل  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
 %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم  وقدره )5616690.80( 
بالقاعة  �ل�ساعة 9.30 �س  �ملو�فق 2018/1/29   . وح��ددت لها جل�سة يوم �لثنني 
Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1546  جتاري كلي 

�ىل �ملدعي عليه/1- د�وود حممد �سلمان بور جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
بنك دبي �لتجاري �س.م.ع وميثله:عبا�س م�ستت فندي �ملالكي مبا �ن �ملدعي/بنك 
دبي �لتجاري ���س.م.ع قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعنلكم بان �ملحكمة 
حكمت بتاريخ:2018/1/11 �حلكم �لتمهيدي �لتايل حكمت �ملحكمة ح�سوريا وقبل 
�لف�سل يف �ملو�سوع بندب �خلبري �مل�سريف �ملخت�س �ساحب �لدور باجلدول خبري� 
يف هذه �لدعوى تكون مهمته وفق منطوق �حلكم �ل�سادر بتلك �جلل�سة، وحددت 
�ل�����س��اع��ة:09:30 �سباحا يف  �مل���و�ف���ق:2018/1/29  �لثنني  ي��وم  �ملحكمة جل�سة  لها 

�خلبري.  �مانة  �ملدعي  �سد�د  عدم  حالة  يف   ch2.E.21:لقاعة�
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4065  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه/بلوبريى �نرنا�سيونال للحفالت وميثلها ب�سفته مدير عام �ل�سركة 
�ملدعو/��سو�نى �سينغ ر�تور �سو�سيل كومار ر�تور جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/

�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لن�سار  ح�سني  حممد  يو�سف  وميثله:فتوح  �وب��ر�ي  ذ�  فندق 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها ب�سد�د مبلغ وقدره )150.000( درهم و�لر�سوم 
وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف 
8.30 �س  �ل�ساعة    2018/1/24 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  �لتام.  �ل�سد�د 
بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1914  جتاري جزئي
�ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م  �لبناء  مل��ق��اولت  �لنخبة  عليه/�سركة  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/دليلة �نرتا�سيونال �س.ذ.م.م وميثله:ر��سد عبد�هلل علي هوي�سل �لنعيمي قد 
و�لز�م  �مل��وؤرخ��ة:2016/4/3  �لتفاقية  بف�سخ  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك 
�ملدعي عليهما �سامنني مت�سامنني بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )396.000( درهم 
و�لر�سوم  �ل�سد�د  متام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة 
�ل�سطب.  من  �لدعوى  بتجديد  قام  �ملدعي  بان  نخطركم  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف 
بالقاعة  ���س   8.30 �ل�����س��اع��ة    2018/1/30 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث��اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.12

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3815  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه /1- مازن رفعت عجمي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
بطي عبد�هلل دروي�س �لفال�سي وميثله:عبيد خليفة بطي بن دروي�س �لفال�سي 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه باحلكم �ل�سادر 
يف �لدعوى رق��م:2016/2039 جتاري جزئي و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها 
 Ch1.C.14 جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/2/8 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3019  جتاري جزئي

�ملدعي عليه /1- طيبه حممود عبد�هلل حممود �جل�سمي جمهول حمل  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك دبي �ل�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة(  وميثله:بدر 
حممد علي �لقرق قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )47027.16( وقدره  مببلغ  عليها 
 8.30 �ل�ساعة   2018/1/22 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  و�لفائدة. 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3582  جتاري جزئي

�ملدعي/ �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  كحلو�س  ح�سن  �سالح   -1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقام  قد  �لعرنو�س  �خلري  �بو  طه  وميثلها/ب�سام  �لتجارية  لر�  ماك�س  زه��رة  موؤ�س�سة 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )60.000( درهم 
�سامل �لتعوي�س و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة مع �سمول �حلكم بالنفاذ 
 2018/2/1 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  �لكفالة.  قيد  من  طليقا  �ملعجل 
ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 �ل�ساعة 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3990  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه /1- ق�سر �ل�سرق ملو�د �لبناء �س.ذ.م.م 2- عمر طه دليمي )�ل�سامن( 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�سركة �خلليج للتمويل �س.م.خ وميثله:�بر�هيم 
�أق����ام عليك �ل��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة ب��ال��ز�م �ملدعي  ح�سن �ب��ر�ه��ي��م �مل���ال ق��د 
درهم   )246166.33( وق���دره  مببلغ  و�لت�سامن  بالتكافل  و�ل��ث��اين  �لوىل  عليهما  
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د 
بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �س  �ملو�فق 2018/1/24  �لربعاء  لها جل�سة يوم  �لتام. وحددت 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch1.C.13
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1460  جتاري كلي 
�ملدعي/هيثم  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  بهجت  فريد  علي  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�لعاين وميثله:عبد�لرحمن ن�سيب عبد�لرحمن بن ن�سيب نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
ل�سالح/هيثم  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/12/21 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها 
�لبغد�دي  �ملدنية مطعم بيت  �ملدعي عليه و�خر�جه من �سركة �لعمال  �لعاين بعزل 
وما يرتب على ذلك من �ثار مع ��ستمر�ر �ل�سركة بني باقي �ل�سركاء و�لزمت �ملدعي 
�حل�سوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  �لف  ومبلغ  بامل�سروفات  عليه 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر 
با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2016/751  عقاري كلي
�أك�سون   - �لعقد  ح�سب   - زون  �سيف   - ����س.م.ح  ديفيلومبنت  �أك�سون   -1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
ر�سا  �مل��دع��ي/�أ���س��غ��ر  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  �لرخ�سة  ح�سب  م.م.ح  ديفيلومبنت 
بف�سخ  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  حبيقه  ج��ورج  وميثله:روكز  عندليب 
�لت�سامن  �سبيل  على  عليهم  �ملدعي  و�ل���ز�م  �مل���وؤرخ���ة:2008/2/16  و�ل�سر�ء  �لبيع  �تفاقية 
�لقانونية  �لفائدة  و�لتكافل فيما بينهم برد مبلغ وقدره )577.904( درهم �ىل �ملدعي مع 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة 
يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/1/18 �ل�ساعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/550  عقاري كلي

عائ�سة  )ل�ساحبتها  ف��ردي��ة  موؤ�س�سة   - �ل��ع��ق��اري  للتطوير  �م��ن��ي��ات  موؤ�س�سة   -1/ عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
عبد�ملح�سن �سلمان علي بوحمد ب�سفتها مالكة �مل�سروع( جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�سركة 
ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لعتيبي  ب��ادي  فهد  مهدي  وميثله:�حمد  ليمتد  بروبرتيز  م��اج 
 )17.207.607( وق��دره  مبلغ  ب�سد�د  و�ملطالبة  ب��ت��اري��خ:2009/3/30  �ملوقعة  �لتفاقية  بف�سخ  �ملطالبة 
درهم و�لفائدة بو�قع 12% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب 
 Ch1.B.8 �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2018/1/28 �ل�ساعة 11.00 �س بالقاعة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، 

علما بانه مت �حالة �لدعوى للد�ئرة �لعقارية �لكلية �لر�بعة لقر�ر رئي�س �ملحكمة �لعقارية.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2017/503  ا�شتئناف جتاري 
�ىل �ملدعي عليه/1- �ل�سركة �لعربية �لكورية للمقاولت �لعامة ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ماموت ملقاولت 
�لتمهيدي  ب��ت��اري��خ:2017/12/27 �حلكم  �ملحكمة حكمت  بان  �ملذكورة �عاله وعليه نعنلكم  �لدعوى  �قام  ���س.ذ.م.م قد  �لبناء 
�لتايل حكمت �ملحكمة بقبول �ل�ستئنافني �سكال وقبل �لف�س يف مو�سوع �ل�ستئنافني باعادة �لور�ق للخبري �حل�سابي �ل�سابق 
يف  �مل�ستاأنفة  �عر��سات  فح�س  م�ستند�ت  من  �خل�سوم  يقدمه  �ن  وماع�سى  �لور�ق  على  �لط��الع  بعد  مهمته  تكون  ندبه 
�ل�ستئناف رقم:2017/503 )�ملدعي عليها �لوىل - ماموت ملقاولت �لبناء( و�ملبينة تف�سيال مبذكرتها �ملقدمة �مام حمكمة 
�ول درجة بتاريخ:2017/1/25 وكذ� مذكرتها �ل�سارحة ل�ستئنافها و�لنتقال �ىل مقر �مل�ستاأنف �سدها �لوىل يف �ل�ستئنافني 
�لفو�تري  �لتجارية ومطابقة  ودفاترها  �للكرونية  �و  �لورقية  �سجالتها  و�لط��الع على  م.م.ح(  دوكا جلف  �سركة  )�ملدعية 
�عر��س  �ملقدمة منها وبحث  �لعر��سات  ذلك ومدى �سحة  �مل�ستاأنفة يف  ��ستالم  �سند  وبيان  ��سولها  �ملقدم �سورها على 
�مل�ستاأنفة يف �ل�ستئناف رقم:2017/545 )�ملدعي عليها �لثانية - ماموت لنظمة �ملباين �بوظبي( لبيان مدى �سلتها بكال من 
�ملدعية و�ملدعي عليها �لوىل ومدى عالقتها بامل�سروعني مو�سوع �لتنفيذ و��سا�س �لتز�مها بالدين �ملطالب به و�سال لتحديد 
�لعالقة بني �لطرفني وذلك بامانة تكميلية قدرها ع�سرة �لف درهم ت�سدد منا�سفة من �مل�ستاأنفني يف �ل�ستئنافني وبذ�ت 
�ل�سالحيات �ملبينة باحلكم �لتمهيدي �ل�سادر من حمكمة �ول درجة بجل�سة:2016/11/21، وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم 

 .ch2.D.19:لربعاء �ملو�فق:2018/1/31 �ل�ساعة:10:00 �سباحا يف �لقاعة�
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2571  جتاري كلي

�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه/م��وت��ان��ا ل��ل��ت��ج��ارة �ل��ع��ام��ة ��������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم���ل �لقامة 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  �لرئي�سي(  )�ل��ف��رع  �ي���ر�ن  ���س��ادر�ت  �ملدعي/بنك  �ن  مب��ا 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما 2،1 بالتكافل و�لت�سامن مببلغ وقدره 
من   %15 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )16803461.92(
�ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  �ل��ت��ام.  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ 
2018/1/24  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2532  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه/�سركة مطعم ماك ديفيد�س ���س.ذ.م.م 2- باولو �سالوجنا �جنيلي�س 
���س.ذ.م.م( جمهول حمل �لقامة مبا �ن  )ب�سفته كفيل �سركة مطعم ماك ديفيد�س 
�ملدعي/�سركة �خلليج للتمويل �س.م.خ )فرع ل�سركة( وميثله:علي ��سماعيل �بر�هيم 
�جلرمن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )585658.85(
لها  وح��ددت  كفالة.  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �لتام  �ل�سد�د  �لت�سجيل وحتى 
لذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  9.30 �س  �ل�ساعة    2018/1/22 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2574  جتاري كلي

�لعقيلي  ���س.ذ.م.م 2- حممد �سالح �حمد حممد  للتجارة  �ملدعي عليه/�لعقيلي  �ىل 
جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ب��ن��ك �لبحرين �ل���س��الم��ي �����س.م.ب ق��د �أقام 
مبلغ  ب�سد�د  مت�سامنني  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك 
 %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  بالفائدة  �لز�مهما  م��ع  للمدعية  دره���م   )1.123.787( وق���دره 
�ل��ت��ام. وح���ددت لها  �ل�����س��د�د  م������ن:2015/7/27 )ت��اري��خ ��ستحقاق �خ��ر �سيك( وح��ت��ى 
لذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  9.30 �س  �ل�ساعة    2018/1/29 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/516  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه/�سركة مال�سون�س �لتجارية �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�أقام  قد  �لن�سار  يو�سف حممد ح�سني  ���س.ذ.م.م وميثله:فتوح  �لعامة  للتجارة  روز  ليتل 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �حلكم ب�سحة ونفاذ �لبيع �ملوؤرخة يف 26 مايو 2014 وقيمتها 
)مليوين درهم( وبالز�م �ملدعي عليها �لثانية و�لثالثة بتنفيذها بنقل ملكية قطعة �لر�س 
�ملدعي  �ل��ز�م  �ملدعية مع  با�سم   8 �لقائمة عليها من 1 �ىل  و�مل�ستودعات  رق���م:1174-598 
عليها �لوىل بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 
�أو من  Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  2018/1/21  �ل�ساعة 11.00 �س بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل ، علما بانه مت تعجيل �لدعوى من �لوقف . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2496  جتاري كلي
 -3 نيهال  ناف  �رو�ر  فيكر�م   -2 ���س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �يفريويل  عليه /1-  �ملدعي  �ىل 
حمل  جمهول  جوباكومار  بيالى  ن��ار�ي��ان  �سانكار�  بهافانام  فيجايا  جوباكومار  رينجيت 
�لغبار  ر��سد  �سعيد  وميثله:�سيف  ذ.م.م  �ل  �ر  ����س  رود  �ود  �ملدعي/�سركة  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�سام�سي 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم  ي��وؤدو� مبلغ وقدره )1510021(  بان  و�لت�سامم 
�لربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  �لتام.  �ل�سد�د  �ل�ستحقاق وحتى  تاريخ  و�لفائدة 12% من 
�ملو�فق 2018/1/24 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1134  ا�شتئناف جتاري    

جمهول  ����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �سيلفر  �ستوب  ون   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 

حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �حمد �سيف خليفه ر��سد بن �سمحه �ل�سام�سي 

قد ��ستاأنف/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2016/1533 جتاري كلي 

وحددت لها جل�سه يوم �لحد �ملو�فق 2018/1/28 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 

قانونيا ويف حال  �و من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch2.D.19 رقم 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1484  ا�شتئناف مدين    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- لوبي تك وود ورك�س ���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
������س.ذ.م.م - ح��ال��ي��ا - م��دي��ن��ة دبي  �مل�����س��ت��اأن��ف / جم��م��ع دب���ي �ل�سناعي  مب��ا �ن 
�لزرعوين  عبد�هلل  حممد  ��سماعيل  وميثله:علي  �سابقا  ����س.ذ.م.م  �ل�سناعية 
ق��د ����س��ت��اأن��ف �ل���ق���ر�ر/ �حل��ك��م �ل�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق���م 2017/416 م���دين كلي 
بتاريخ:2017/11/12  وحددت لها جل�سه يوم �لثنني �ملو�فق 2018/2/5 �ل�ساعة 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   

اعالن قرار بالتنفيذ 
يف الدعوى رقم 2015/386 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �سده/1- عبد�جلبار حم�سن ذياب �لكبي�سي �ل�سريك يف �سركة 
�بتكار لال�ستثمار ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/
لال�ستثمار  �بتكار  �سركة  يف  �ل�سريك  ذ.م.م  �ل��دول��ي��ة  باحل�سا  �سركة 
دبي  ق��ررت حمكمة   ، ذ.م.م وميثله:�سمري حلمي حممد حلمي جعفر 
وذلك  �مل�سفي  على  للرد  �خطاركم  ب���ت���اري���خ:2017/12/28  �لبتد�ئية 

حتت طائلة �لغر�مة.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2990  مدين جزئي
ومالكها/ فردية(  )موؤ�س�سة  �ملعلومات  تقنية  حللول  �ملتحدون   -1/ عليه  �ملدعي  �ىل 

�مل��دع��ي/���س��رك��ة ر��س  �مل��ق��ه��وى جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن  �ب��ن �سعد حممد  نبيل 
�أق��ام عليك  �ملال قد  �بر�هيم  ���س.م.ع وميثله:�بر�هيم ح�سن  للتامني  �لوطنية  �خليمة 
درهم   )17997.84( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
�ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  12% من  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
بالقاعة  �س   8.30 �ل�ساعة   2018/1/24 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  �لتام. 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.B.10
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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   يف  الدعوى 2017/1096  جتاري كلي   
�ملدعي عليها: جموهر�ت �طل�س �س.ذ.م.م

�خل�سم �ملدخل:�سركة �أطل�س للمجوهر�ت ذ.م.م - عجمان
نحيط �سيادتكم علما بانه مت �نتد�بنا خبري� ح�سابيا بالدعوى �ملذكورة �عاله و�ملرفوعة 
�سدكم من �ي �سي بي �سي �ستاندرد بنك �سركة حمدودة عامة وعليه فانتم مكلفني �و 
من ميثلكم قانونا بح�سور �جتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم �لحد �ملو�فق:2018/1/28 
يف متام �ل�ساعة:11:00 �سباحا ، وذلك مبكتب �خلبري �ملنتدب �لكائن دبي - �لهنا �سنر 
- بجو�ر دو�ر �ل�سطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق ت�سيل�سي - مكتب رقم:229/228 
بالدعوى  لدفاعكم  �ملوؤيدة  �مل�ستند�ت  و�ح�سار  �ملحدد  و�ملكان  باملوعد  �حل�سور  نطلب 
علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فان �خلربة �ستبا�سر �عمالها وفقا لل�سالحيات 

�ملخولة لها قانونا. 
طارق الغيث
اخلبري احل�شابي  

حتديد موعد اجتماع اخلربة

العدد  12224 بتاريخ 2018/1/15     

   يف  الدعوى 2017/458  نزاع تعيني خربة جتاري   
�ملتنازع �سدها: �لر�جحي لالن�ساء�ت �س.ذ.م.م

نحيط �سيادتكم علما بانه مت �نتد�بنا خبري� ح�سابيا بالدعوى �ملذكورة �عاله و�ملرفوعة 
�سدكم من �ل�سركال و�ل�سرين للمنتوجات �ل�سمنتية �س.ذ.م.م وعليه فانتم مكلفني �و 
من ميثلكم قانونا بح�سور �جتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم �لحد �ملو�فق:2018/1/28 
يف متام �ل�ساعة:12:30 ظهر� ، وذلك مبكتب �خلبري �ملنتدب �لكائن دبي - �لهنا �سنر 
- بجو�ر دو�ر �ل�سطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق ت�سيل�سي - مكتب رقم:229/228 
بالدعوى  لدفاعكم  �ملوؤيدة  �مل�ستند�ت  و�ح�سار  �ملحدد  و�ملكان  باملوعد  �حل�سور  نطلب 
علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فان �خلربة �ستبا�سر �عمالها وفقا لل�سالحيات 

�ملخولة لها قانونا. 
طارق الغيث
اخلبري احل�شابي  

حتديد موعد اجتماع اخلربة
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 اعـــــــالن       
 : خورفكان  و�لت�سديقات-  �ل��ع��دل  �لكاتب  ب���اد�رة  �ل��ع��دل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم   
�ل�سيد/ �سلطان ملنك عمر مر�د - �جلن�سية �لمار�ت  وطلب �لت�سديق على حمرر 
و�ل�سادرة  �ل�سحية  للمقاولت  �لفلك  د�ر  �لتجاري  �ل�سم  يف  )ت��ن��ازل(  يت�سمن 
�ل�سارقة رخ�سة جتارية رق��م:526497 �ل�سادر  من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف 
�ل�سيد:حممد  �ىل  بخورفكان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  بتاريخ:2004/3/2 من 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  بنغالدي�س،  �جلن�سية   - مانيك  حممد  �لعلم  روب��ول 
�لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي �ل�ساأن يف 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
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          مذكرة اعادة اعالن مدعي عليه بالن�شر
�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية       

يف الق�شية رقم 2017/7256  الدائرة اجلزئية الرابعة        
�مار�تي �جلن�سية حيث  �لق�سري -  �بر�هيم يو�سف عبيد  �ملدعى عليه : 1- �حمد  �ىل 
�قام عليك  قد  رقم:2017/7256 جزئي   �لدعوى  �ل�سالمي يف  دبي  بنك   : �ملدعي  �ن 
�لدعوى �ملذكورة رقمها �عاله ويطالبك فيها: �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �لبنك 
�ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  بالر�سوم  �لز�مه  مع  درهم    197.930 وقدره  مبلغ 
حمكمة  �أمام  ح�سورك  يقت�سي  لذلك   . كفالة  وبال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سمول 
م وذلك لالجابة  بتاريخ 2018/1/25  �لبتد�ئية قاعة رقم )140(  �ل�سارقة �لحتادية 
عدم  �و  �حل�سور  عن  تخلفكم  حال  ويف  بينات،   من  لديكم  ما  وتقدمي  �لدعوى  على 

�ر�سال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد و�سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
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 اعالن ن�شرا        

�إىل �ملدعي عليه /فنون �ل�سرق لتجارة �ملالب�س �جلاهزة
ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث �أن �ملدعي/ علي مبارك علي نعيمي �ل�سحي 
بوكالة �سقر �لمار�ت ، قد �أقام �سدكم دعوى �يجارية بالرقم:2018/07  لدى 
ح�سوركم  فيقت�سي  فكان  خور  مدينة  ببلدية  �ليجارية  �ملنازعات  ف�س   جلنة 
�سخ�سيا �أو وكيال عنكم لتقدمي طلباتكم �أو تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف مدة 15 يوم 
يف  م�ساء  �ل�ساعة:5:00  يوم:2018/1/24  يف  �مامها  للمثول  �لإعالن  تاريخ  من 
مقر بلدية خورفكان. ويف حالة تخلفكم عن �حل�سور �أو عدم �إر�سال وكيل عنكم 

يف �لوقت �ملحدد فاإن �للجنة �سوف تقوم بنظر �لدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات االيجارية 

قلم التنفيذ 

 االمارات العربية املتحدة
 حكومة ال�شارقة

  بلدية مدينة خورفكان
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انذار عديل 2017/35881
�ل��ط��ازج مقابل  �ل��رق��ة- بجو�ر مطعم  �سارع  دي��رة-  دب��ي-  �إم���ارة  )����س.م.ع( عنو�نه:  �لإ�سالمي  �أبوظبي  �مل��ن��ذر/ م�سرف 
جابر  �ملحامي/  وميثلة   2017/1/96526 رق��م  حتت  بدبي  �لعدل  كاتب  من  �مل�سدقة  �لوكالة  مبوجب  كنتاكي-  مطعم 
ر��سد �ل�سالمي وعنو�نه: �إمارة دبي- بردبي- �سارع �ل�سيخ ز�يد- برج لطيفة- مكتب رقم 1502- �س.ب: 3117- هاتف: 
043599997- فاك�س: 043599987 ومبوجب �لوكالة �مل�سدقة من كاتب �لعدل بدبي حتت رقم 2017/1/34251 وميثله: 
ع�سام حممد �سعد م�سطفى �لنجار. �سد �ملنذر �سدها/ �لفريد لتاجري �ل�سيار�ت عنو�نه: �مارة �بوظبي - �سارع مدينة 
ز�يد - بناية/حميد معيوف �سامل �لعامري و�ولده. �ملو�سوع/ �إنذ�ر ب�سد�د مبلغ 66064.79 درهم )�ستة و�ستون �لف و�ربعة 
و�ستون درهما وت�سعة و�سبعون فل�سا( حت�سل �ملنذر �ليها على قر�س �سر�ء �سيارة مببلغ 284480.00 درهم )مائتان و�ربعة 
وثمانون �لف و�ربعمائة وثمانون درهما( من �لنوع ني�سان باترول- ��ستي�سن لوحة رقم )13/61093( خ�سو�سي �أبوظبي 
�للون �بي�س موديل 2014م وتر�سد بذمته �ملذكورة �ملبلغ �أعاله 66064.79 درهم )�ستة و�ستون �لف و�ربعة و�ستون درهما 
وت�سعة و�سبعون فل�سا( مل يتم �سد�دها وقد حاول �ملنذر مر�ر�ً وتكر�ر�ً حث �ملنذر �سده على �سد�د �ملبلغ �ملر�سد يف ذمته 
�إل �أنه مل يحرك �ساكناً. وطبقاً لن�س �ملادة )172( من قانون �ملعامالت �لتجارية رقم 1993/18 و�لتي تن�س على: �إذ� مل 
�ملدين  �ن��د�ر  تاريخ  �أي��ام من  �سبعة  �نق�ساء  بعد  للد�ئن  كان  �ل�ستحقاق  تاريخ  بالرهن يف  �مل�سمون  �لدين  �ملدين  يدفع 
�ملحكمة  �ل�ستعجال وتعني  �لطلب على وجه  وينظر يف  �ملرهون  �ل�سيء  ببيع  له  ب��الذن  �ملحكمة  �ن يطالب من  بالوفاء 
�ملتبقية يف ذمتكم للمنذر 66064.79 درهم )�ستة و�ستون �لف  �ملبالغ  �لبيع. لذلك ننذركم بوجوب �سد�د �جمايل  كيفية 
و�ربعة و�ستون درهما وت�سعة و�سبعون فل�سا( وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ تبليغكم بهذ� �لنذ�ر ويف حالة عدم �سد�دكم 
كافة  �لتجارية وحتميلكم  �ملعامالت  قانون  �مل��ادة )172( من  ن�س  �عمال  يلتم�س  �ملنذر  ل�سالح  ذمتكم  �ملتبقية يف  �ملبالغ 

�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب.
                                                                                                                                                 املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد  12224 بتاريخ 2018/1/15     
انذار عديل 2017/35882

�ل��ط��ازج مقابل  �ل��رق��ة- بجو�ر مطعم  �سارع  دي��رة-  دب��ي-  �إم���ارة  )����س.م.ع( عنو�نه:  �لإ�سالمي  �أبوظبي  �مل��ن��ذر/ م�سرف 
جابر  �ملحامي/  وميثلة   2017/1/96526 رق��م  حتت  بدبي  �لعدل  كاتب  من  �مل�سدقة  �لوكالة  مبوجب  كنتاكي-  مطعم 
ر��سد �ل�سالمي وعنو�نه: �إمارة دبي- بردبي- �سارع �ل�سيخ ز�يد- برج لطيفة- مكتب رقم 1502- �س.ب: 3117- هاتف: 
043599997- فاك�س: 043599987 ومبوجب �لوكالة �مل�سدقة من كاتب �لعدل بدبي حتت رقم 2017/1/34251 وميثله: 
ع�سام حممد �سعد م�سطفى �لنجار. �سد �ملنذر �سدها/ جالك�سي لتاجري �ل�سيار�ت و�حلافالت عنو�نه: �مارة عجمان 
�إن��ذ�ر ب�سد�د مبلغ 26.612.36 درهم  - �ل�سو�ن - �سارع بدر - حمل رقم 3 - ه��ات��ف:7444864 - ���س.ب:3628. �ملو�سوع/ 
)�ستة وع�سرون �لف و�ستمائة و�ثني ع�سر درهما و�ستة وثالثون فل�سا( حت�سل �ملنذر �ليها على قر�س �سر�ء �سيارة مببلغ 
59790.80 درهم )ت�سعة وخم�سون �لف و�سبعمائة وت�سعون درهما وثمانون فل�سا( من �لنوع ني�سان �سنر�- �سالون لوحة 
درهم   26.612.36 �أعاله  �ملبلغ  �ملذكورة  بذمته  وتر�سد  �حمر موديل 2014م  �للون  رقم )B/18736( خ�سو�سي عجمان 
)�ستة وع�سرون �لف و�ستمائة و�ثني ع�سر درهما و�ستة وثالثون فل�سا( مل يتم �سد�دها وقد حاول �ملنذر م��ر�ر�ً وتكر�ر�ً 
حث �ملنذر �سده على �سد�د �ملبلغ �ملر�سد يف ذمته �إل �أنه مل يحرك �ساكناً. وطبقاً لن�س �ملادة )172( من قانون �ملعامالت 
�لتجارية رقم 1993/18 و�لتي تن�س على: �إذ� مل يدفع �ملدين �لدين �مل�سمون بالرهن يف تاريخ �ل�ستحقاق كان للد�ئن 
�أيام من تاريخ �ند�ر �ملدين بالوفاء �ن يطالب من �ملحكمة بالذن له ببيع �ل�سيء �ملرهون وينظر يف  بعد �نق�ساء �سبعة 
�لطلب على وجه �ل�ستعجال وتعني �ملحكمة كيفية �لبيع. لذلك ننذركم بوجوب �سد�د �جمايل �ملبالغ �ملتبقية يف ذمتكم 
للمنذر 26.612.36 درهم )�ستة وع�سرون �لف و�ستمائة و�ثني ع�سر درهما و�ستة وثالثون فل�سا( وذلك خالل �أ�سبوع من 
تاريخ تبليغكم بهذ� �لنذ�ر ويف حالة عدم �سد�دكم �ملبالغ �ملتبقية يف ذمتكم ل�سالح �ملنذر يلتم�س �عمال ن�س �ملادة )172( 

من قانون �ملعامالت �لتجارية وحتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب.
                                                                                                                                                 املخطر

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
انذار عديل بالن�شر

   رقم  59/2018   
املنذر:بنك دبي ال�سالمي

املنذر اليه:حميي عبداهلل حميي �سامل قا�سم
املو�سوع:

�نذ�ر عديل ب�سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة بقيمة:46.957 )�سته و�ربعون �لف وت�سعمائة �سبعة وخم�سون درهم( 
 - �لرخي�س:�بوظبي  جهة   -  47571 �للوحة  رقم   -  2015 موديل   - �سبورجت  كيا  مركبة  بخ�سو�س   -

خ�سو�سي فئة 14.
ينبه �ملنذر على �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د �ملبالغ �مل�ستحقة �ملو�سحه جملة وتف�سيال ب�سدر هذ� �لنذ�ر 
باجمايل مبلغ وقدره 46.957 )�سته و�ربعون �لف وت�سعمائة �سبعة وخم�سون درهم( وذلك خالل �سبعة 
�يام من تاريخ ��ستالم هذ� �لنذ�ر ، ويف حالة رف�س �ل�سد�د �سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بالز�مكم 

برد هذ� �ملبلغ و�لفائدة �لقانونية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف �ملقررة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12224 بتاريخ 2018/1/15     
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��س���م �ل�سركة : بالل جميب للتجارة )�ض.ذ.م.م(
رقم �لرخ�س��ة : 755241 عن�و�نها : مكتب رقم 103 ملك حممد عبد �لكرمي �بو �حل�سن 
�لقيد  �لقانوين : ذ�ت م�سئولية حم��دودة  رقم  �ل�سك�ل  – دي��رة - �ل�سغاية   �لزرعوين 
بال�سجل �لتجاري : 1220739 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه ، 
قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها بانحالل �ل�سركة �ملذكور �عاله ، وذلك مبوجب 
لدى  و�مل�سدق   )2017/12/27( بتارخ  لل�سركاء  �لعمومية  �جلمعية  من  �ل�سادر  �لقر�ر 
�ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2017/12/27( وعلى من لديه �عر��س �و مطالبة �لتقدم 
�ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني -  هاتف 
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  – 04( م�ستحبا معه   2223773( فاك�س   )04 –  2226266(  :

�لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن .
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد  12224 بتاريخ 2018/1/15     
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات ��س����م �مل�سفي : 
عن���و�ن����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة �لبطني مبوجب هذ� تعلن 
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها بتعيني 
�مل�سفي �ملذكور �عاله للقيام بت�سفية  بالل جميب للتجارة )�ض.ذ.م.م( وعنو�نها  : 
مكتب رقم 103 ملك حممد عبد �لكرمي �بو �حل�سن �لزرعوين – ديرة - �ل�سغاية وذلك 
مبوجب �لقر�ر �ل�سادر من �جلمعية �لعمومية لل�سركاء بتارخ )2017/12/27( و�مل�سدق 
لدى �ل�سيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2017/12/27( وعلى من لديه �عر��س �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�سفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني 
�مل�ستند�ت  كافة  معه  م�ستحبا   )04 –  2223773( فاك�س   )04 –  2226266(  : هاتف   -

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن .
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12224 بتاريخ 2018/1/15   
اعالن بالن�شر

   رقم  2018/176   
�ملنذر: موؤ�س�سة �رنكو للعقار�ت . �ملنذر �إليه : نو�سكي قي�سر ميدل �ي�ست. �عالن 
ب�سد�د  �إليه  �ملنذر  تخطر  �ملنذر  ف��اإن   2018/1/2607 رق��م  ع��ديل  �ن��ذ�ر  يف  بالن�سر 
مبلغ 37635 و�ملر�سد بذمته من �لقيمة �ليجارية وما ي�ستجد من �إيجار لغاية 
�لإخالء وذلك خالل موعد �أق�ساه ثالثون يوما من تاريخ ��ستالم هذ� �لإخطار 
�لتي حتفظ لها  �لقانوين  �لإج��ر�ء�ت  �تخاذ كافة  �إىل  �ملنذرة  و�إل �ست�سطر  حتى 
حقها و�ملطالبة باإخالء �لعقار طبقا لن�س �ملادة 1/25 من �لقانون رقم 26 ل�سنة 

2007و�عتبار �لعقد منتهيا من تلقا ء نف�سه ورفع �لدعوى �ملو�سوعية .
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



مــــــــــــــراأة

30
زيت جوز الهند... لعالج ال�شعر وتنظيف الوجه وترطيب اجل�شم

ي�سّكل زيت جوز �لهند �أ�سا�س كثري من منتجات �لتجميل 
�لتي تعدينها بنف�سك. وميكنك �أي�ساً ��ستخد�مه لتنظيف 

�لأ�سنان وتبيي�سها. فماذ� تريدين �أكرث من ذلك؟
�إىل حمور جدل حاٍم.  �أخ��ري�ً  لكن زيت جوز �لهند حتّول 
��ستهالكه  �أن  �لأم��ريك��ي��ة  �لقلب  جمعية  �أع��ل��ن��ت  عندما 
�لطب  خ��رب�ء  و�سارع  عنه  �ملد�فعون  �حت�سد  �سحي،  غري 

�لوظيفي �إىل �أد�ء دور حمامي �لدفاع.
ومع كرثة َمن ي�ستعملون زيت جوز �لهند لغايات جمالية، 
بع�س  ع��ن  نغفل  ك��ن��ا  �إذ�  ع��م��ا  ن��ت�����س��اءل  �أن  �إل  ي�سعنا  ل 
�سار�  �لدكتورة  طبيبتني:  �إىل  حتدثنا  لذلك  �لتفا�سيل. 
فيالفر�نكو، وهي طبيبة تعّد م�ساحيقها �خلا�سة للعناية 
بالب�سرة، و�لدكتورة �سيبيل في�سمان، �لتي ُتعترب من �أبرز 
خرب�ء طب �جللد �لتكاملي يف مدينة نيويورك، للح�سول 

على �لأجوبة.

الزيوت ل ترطب:
مت��ل��ك �ل��دك��ت��ورة ف��ي��الف��ر�ن��ك��و خ���ربة و����س��ع��ة يف كيمياء 

�لرعاية بالب�سرة )كيفية تفاعل �ملكونات �أحدها مع �لآخر 
�لب�سرة(،  يف  ت���اأث���ريه���ا  وك��ي��ف��ي��ة 

بف�سل  وذل���������ك 
�ل���������������س�������ن�������و�ت 
�أم�ستها  �ل��ت��ي 
ت�����ط�����وي�����ر  يف 

�����س����ل���������س����ل����ت����ه����ا 
�خل�������ا��������س�������ة م���ن 

�لعناية  م�����س��اح��ي��ق 
 Osmia ب���ال���ب�������س���رة 

حر�ست   .Organics
�لزيوت  �أن  تو�سيح  على  �أوًل 

ل ترطب �لب�سرة. تذكر: )يجب �أن يحتوي كل ما يرطب 
على مركب مائي، ومن هنا ياأتي �لرطيب. لذلك يرطب 
�لغ�سول )%70 من �ملاء( �لب�سرة، بخالف �لزيوت(. �إذ�ً، 
�لهند  ك��ان زي��ت ج��وز  �إذ�  كي تتمكني من تقييم بدقة ما 
ت�ستخدميه  �أن  �أوًل  عليك  ج��ل��دي��ة،  م�ساكل  ل��ك  ي�سبب 
د. فيالفر�نكو برطيب  �ل�سحيحة(. وتن�سح  بالطريقة 
�أو �ل�ستحمام، فيما ل  �لوجه  �لب�سرة مبا�سرًة بعد غ�سل 

تز�ل مبللة كي تتمكن من �حتجاز �ملاء د�خلها.

يفيد زيت جوز الهند من يعانون الأكزميا 
اأو البثور اأو التهاب اجللد التاأتيبي:

ملا كان زيت جوز �لهند م�ساد�ً للميكروبات، 
�ملكورة  �لبكترييا  �لب�سرة من  فاإنه يحمي 

بالأكزميا،  ت��رت��ب��ط  �ل���ت���ي  �ل��ع��ن��ق��ودي��ة 
�لطبيبتني  وف�������ق 

ف����الف����ر�ن����ك����و 

�مل�سادة  ذ�ت���ه���ا  ت�����س��ه��م �خل�����س��ائ�����س  ك��ذل��ك  وف��ي�����س��م��ان. 
للبكترييا يف �حلماية من فرط منو �لربوبيونية �لعدية، 
وي�ساعد  �لبثور.  ح��الت  بع�س  يف  كبري�ً  دور�ً  ت��وؤدي  �لتي 
زيت جوز �لهند �أي�ساً يف �حلد من خ�سارة �ملاء عرب �لب�سرة 
لدى �ملر�سى �لذين يعانون �لتهاب �جللد �لتاأتيبي، وهي 
حالة مزمنة تت�سف بعجز �لب�سرة عن �مت�سا�س �لرطوبة 
بال�سكل �ل�سليم. بالنظر �إىل هذه �ملز�يا كافة، من �ملذهل 
�أن تتحلى مادة و�حدة طبيعية بالكامل بهذ� �لقدر �لكبري 

من �خل�سائ�س �ل�سافية �ملثبتة علمياً.

املواد  لئحة  يف  عالية  مرتبة  يحتّل 
امل�سببة للروؤو�ض ال�سوداء )زوؤان(:

عندما ُت�سنَّف مادة على �أنها زوؤ�نية، يعني 
ذلك �أنها ت�سّد �مل�سام بطبيعتها. لذلك، نبحث 
عادًة يف جمال �لرعاية بالب�سرة عن 
ُت�سبب  ل  زوؤ�ن��ي��ة  غ��ري  مكونات 
�ل����روؤو�����س �ل�������س���ود�ء. ل��ك��ن د. 
في�سمان تذكر �أنها هي و�أطباء 
ي�سككون  تعرفهم  �آخرين  جلد 
�لزوؤ�نية  �ملو�د  ت�سنيف  يف  دوماً 
�لأر�نب  �آذ�ن  على  ُتخترب  لأن��ه��ا 
ب�سرة  ع��ل��ى  ل  ك���ث���رية  ح�����الت  يف 
�أن  )�سحيح  ت�سيف:  �لإن�����س��ان. 
ق����درة زي����ت ج����وز �ل��ه��ن��د �لبكر 
�لب�سرة  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  �ل��ك��ب��رية 
وخ�������س���ائ�������س���ه �مل�������س���ادة 
يا  للبكتري

َمن  ب�سرة  لتنظيف  يبدو،  ما  على  جيد�ً،  خيار�ً  جتعالنه 
م��ن خربتي  �أع���رف  �أن��ن��ي  �إل  �ل��ب��ث��ور وترطيبها،  ي��ع��ان��ون 
�ليومية مع كثري من مر�سى �لبثور �أن هذ� �لزيت يفاقم 
�أن ذلك  هذه �مل�سكلة يف بع�س �حل��الت ل كلها(. وتعتقد 

يعود �إىل حم�س �للوريك.

اإذا عانيت نوبة بثور فجّربي زيت جوز الهند املجزاأ 
اأو زيت الهوهوبا:

عندما يخ�سع زيت جوز �لهند �ملجز�أ )حني ي�سّكل م�سدر�ً 
وُت���ز�ل منه  �لبخار  ُي��َع��ّد على  ملعاجلة حم���دودة،  ب��دي��اًل( 
حم�س  بينها  من  �ل�سل�سلة،  �لطويلة  �لدهنية  �لأحما�س 

�للوريك �لذي يوؤدي �إىل تهّيج بع�س �أنو�ع �لب�سرة. �إل �أن 
�ل�سل�سلة.  �ملتو�سطة  بالدهون  يحتفظ  �ملجز�أ  �لهند  جوز 
�ل��رب�د. ت�سري �لدكتورة  نتيجة لذلك، يبقى �سائاًل خارج 

فيالفر�نكو: 
)مقارنًة بزيت جوز �لهند �خلام �لذي يبدو دهنياً باإفر�ط 
وجافاً على �لب�سرة، يتغلغل زيت جوز �لهند �ملجز�أ ب�سرعة 
�منحيه  �مل��ل��م�����س(.  ده��ن��ي  �سطحه  ي��ج��ع��ل  ول  �جل��ل��د  يف 
�أ�سبوعني، فهذ� �لوقت كاٍف لتعتاد �لب�سرة مادة جديدة. 
في�سمان  �ل��دك��ت��ورة  تن�سح  بالفائدة،  عليك  يُعد  مل  و�إذ� 
�أن عاينت مري�ساً عانى نوبة  بزيت �لهوهوبا. فلم ي�سبق 

بثور ب�سببه.

اأول خطوة حمورية ل�ستعادة ب�سرة جميلة

كيف تختارين املنتج املنا�شب لتنظيف وجهك؟
تكن  مل  �إذ�  م�سرقاً  �ل��وج��ه  يبدو  �أن  ميكن  ل   

ن��ظ��ي��ف��ة. لذ�  �ملنتج ف�����������اإن �ل��ب�����س��رة  �خ��ت��ي��ار 
�سب  ملنا �

لتنظيفها �أمر �أ�سا�سي. �إنها �أول خطوة حمورية 
ل�ستعادة ب�سرة جميلة.

�ملثايل؟ �ملنتج  حمتوى  هو  • ما 
�أن  ي��ج��ب  �مل��ن��ت��ج،  تركيبة  ع��ن  �ل��ن��ظ��ر  بغ�س   -
يحتوي على موؤثر�ت �سطحية لتذويب �ملاكياج 

و�إز�لة �ل�سو�ئب.
 تبقى �ملوؤثر�ت �ل�سطحية يف �لرغوة �أقل من 

تلك �ملوجودة يف �لهالم باأربع مر�ت.
عنا�سر  �مل��ن��ت��ج  ي�سمل  �أن  ي��ج��ب  ك��ذل��ك   
وغلي�سريين،  نباتية،  )زي��وت  مرّطبة 

و�ألوة فري�...(
 ل���ت���ج���دي���د �ل���ط���ب���ق���ة �مل���ائ���ي���ة 
�لدهنية على �لب�سرة. يجب 
زي�����وت  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي  �أن 

نباتية �أو معدنية، 
عنا�سر  م�����ع  وت���خ���ت���ل���ط 
وتلّطفها  �لب�سرة  ترّطب 

�أو تق�ّسرها.
تختارين  ك��ي��ف   •
�ملنتج  ت���رك���ي���ب���ة 
نوعية  بح�سب 

ب�سرتك؟
�إىل  �لهجينة  �لركيبة  ذ�ت  �لزيوت  تتحّول   -

كرمي �أو رغوة وتنا�سب �أنو�ع �لب�سرة كافة.
 ي�سمح �لهالم بتجديد تو�زن �لب�سرة �لدهنية 
�لب�سرة  �ل���رغ���وة  ت��ن��ا���س��ب  بينما  �مل��خ��ت��ل��ط��ة  �أو 
�لب�سرة  بع�سها  وي�ستهدف  و�ملختلطة،  �لعادية 

�حل�سا�سة.
�ملاكياج؟ �إز�لة  �أم  �لب�سرة  لتنظيف  • منتج 
- يزيل منتج تنظيف �لب�سرة �ملاكياج �أي�ساً.

هذ�  يتطلب  �مل��اك��ي��اج،  م��زي��ل  عك�س  على  لكن   
�ملنتج �سطف �لب�سرة مباء بارد.

�ل�سم�سي  �لو�قي  من  �لتخل�س  ميكن  • كيف 
عن �لب�سرة؟

- مبا �أن معظم �ملنتجات �ملرّكبة قابل للذوبان 
�لزيتية  �لركيبة  ُتعترب  �لدهنية،  �لأج�سام  يف 

مثالية.
�ل�سم�سية  �لو�قيات  على  نف�سه  �مل��ب��د�أ  ينطبق   

�ملعدنية �ملغّلفة باأج�سام دهنية.
 للتخل�س من �لو�قي �ل�سم�سي �لذي مييل �إىل 

�لر�ّسخ يف �مل�سام،
عرب  م����زدوج  بخليط  �ل��ب�����س��رة  تنظيف  مي��ك��ن   

��ستعمال زيت ثم رغوة �أو هالم.
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ج زيت جوز الهند كعالج جمايل طبيعي  ُيروَّ
كافة، خ�سو�سًا يف جمال العتناء  لالأعمار 
و�سائل  اأن�سار  من  كثريون  ويوؤّكد  بالب�سرة. 
اأنه  للبيئة  ال�سديقة  الطبيعية  التجميل 
عالجًا  ال��زي��ت  ه��ذا  ُيعترب  املنقذ:  ي�سّكل 
ومرطبًا  للوجه،  ومرطبًا  ومنظفًا  لل�سعر، 
للج�سم يف اآن. ولكن البع�ض يّتهمة باأنه ي�سّد 

م�سام الب�سرة!



فــن عــربــي

31

اخلال وفواخرجي .. )هوا اأ�شفر(
�ن��ت��ه��ى �مل���م���ث���الن ي��و���س��ف �خل���ال 
و���س��الف ف��و�خ��رج��ي م��ن ت�سوير 
م�����س��اه��ده��م��ا يف م�����س��ل�����س��ل )ه���و� 
مو�سم  فى  عر�سه  �مل��ق��ّرر  �أ�سفر( 
رم�سان 2018، وذلك بعد فرة 

ت�سوير ��ستغرقت �أكرث من ثالثة 
�أ�سهر، ما بني بريوت و�سورية.

�أ�سفر(  )ه���و�  م�سل�سل  �أن  ي��ذك��ر 
م���ن ت��األ��ي��ف ع��ل��ي وج���ي���ه، ويامن 
�أم���ا �لإخ����ر�ج فالأحمد  �حل��ج��ل��ي، 

�إبر�هيم، وي�سارك يف بطولته: من 
�سورية، �سالف فو�خرجي، وو�ئل 
���س��رف، وي��ام��ن �حل��ج��ل��ي، ونادين 
يو�سف  لبنان:  ومن  بك.  حت�سني 

�خلال، وجوي خوري.

�لتلفزيونية؟ �لدر�ما  عن  غيابك  �سبب  • ما 
- لي�س غياباً بقدر ما هو بحث عن �جليد و�ملختلف، �إذ جتاوزت مرحلة 
و�إىل  �إيّل  ُي�سيف  عما  و�أبحث  �حل�سور،  ملجرد  و�حل�سور  �لنت�سار 
�أق��دم مثله �سابقاً،  ر�سيدي �لفني، حتديد�ً عن دور جديد مل 
يف  �حل�سور  يهمني  ول  وجيد،  �سخم  عمل  يف  م�ساركة  �أو 

م للجمهور. رم�سان �أو خارجه بقدر �ن�سغايل مباذ� �أقدِّ
تقدميها؟ تتمنني  حمددة  �سخ�سية  ثمة  • هل 

- �إط���الق���اً. �أخ���ت���ار �أف�����س��ل م��ا ُي��ع��ر���س عليَّ 
ي��ك��ون ج���ي���د�ً وخم��ت��ل��ف��اً عما  �أن  ب�����س��رط 
ق��دم��ت��ه ���س��اب��ق��اً. ك��ذل��ك �أرف�������س تقدمي 
غري  عمل  �أو  �سعيف  ن�س  يف  �سخ�سية 
)�لبيت  يف  ���س��خ�����س��ي��ت��ي  م���ث���اًل،  ج���ي���د. 
�لكبري( مل ُتعر�س علّي �سخ�سية مثلها 
وجدتها  عليها  �طلعت  وعندما  �سابقاً، 
�ملعيار  �أن  يوؤكد  ف��ور�ً، ما  جيدة، فو�فقت 

يبقى جودة �لعمل و�ل�سخ�سية.
)�لبيت  م�سل�سل  تفا�سيل  ع��ن  �أخ��ربي��ن��ا   •

�لكبري(.
�أحمد  �ل��ن��ج��وم،  م��ع  �مل�سل�سل  بطولة  يف  �أ���س��ارك   -
بدير، ولو�سي، و�سو�سن بدر، ودينا، ورمي �لبارودي، 
وُدنيا  �سيام، ورمي هالل،  و�أحمد  رياحنة،  ومنذر 
�أح���م���د �سبحي،  �ل��ت��األ��ي��ف  وي���ت���وىل  �مل�������س���ري، 

و�لإخر�ج حممد �لُنقلي.
وتناق�س  �ل�����س��ع��ي��د،  يف  �لأح������د�ث  ت����دور 
�لعالقات �لإن�سانية بني �لأب و�لأبناء 
و�لأهل عموماً و�لدور �لذي يوؤديه 
و�مل�����س��ل�����س��ل مر�سح  ف��ي��ه��ا.  �مل����ال 
ق��ب��ل مو�سم  ل��ل��ع��ر���س ق��ري��ب��اً 

رم�سان �ملقبل.
يف  دورك  ع�����ن  م��������اذ�   •
مو�فقتك  و�سبب  �مل�سل�سل 

عليه؟
�ل�سخ�سية  �أ�����س����رت،  ك��م��ا   -
�أقدمها  مل  �أج�������س���ده���ا  �ل���ت���ي 
�لفني.  م�����س��و�ري  خ��الل  �سابقاً 
ه����ي �م��������ر�أة م��ت�����س��ل��ط��ة، وق���وي���ة، 
�لن�س  للجمهور.  و�ست�سكل مفاجاأة 
فريق  �إىل  بالإ�سافة  جيد ومميز، 
�ل��ع��م��ل، �ل���ذي ي��ت��ك��ّون م��ن عدد 
من �لنجوم ��ستمتعت بالعمل 
معهم، ف�ساًل عن �أنها �ملرة 
�لأوىل �لتي �أتعاون فيها 

مع �لفنانة لو�سي.
جن�����اح  �����س����ب����ب  م�������ا   •
�ل�سعيد  در�م����ا  �أع��م��ال 

يف ر�أيك؟
- در�م��ا �ل�سعيد غنية 
م�ستويات  ع��ل��ى  ف��ن��ي��اً 
�ل���������س����ورة و�مل���الب�������س 
و�للهجة  و�ل����دي����ك����ور 
�خل�سو�سية،  �ل�سديدة 
وك����ل����ه����ا ع����ن����ا�����س����ر ج����ذب 
للجمهور، لذ� جنحت غالبية 
�لأعمال �لتي تناولت �ل�سعيد، 
�لرومان�سية  �مل��و���س��وع��ات  ح��ت��ى 
للجمهور،  ج��اذب��ة  �لبيئة  ه��ذه  يف 

وحتقق �لنجاح.
�لدر�مية،  �لأع��م��ال  جن��اح  رغ��م   •
رم���������س����ان  �����س����ه����ر  ز�ل  م������ا  مل����������اذ� 

��ستثنائياً؟
�لف�سائية  �ل���ق���ن���و�ت  �ل�����س��ب��ب   -
جعلت  �إذ  �لإع����الن����ات،  و����س���رك���ات 
للم�سل�سالت،  �سهر�ً  رم�سان  من 
وبهذ� �لكم غري �ملربر ل ي�ساهد 
% فقط من   10 �إل  �جلمهور 
يتابع  فيما  �ملعرو�سة،  �لأعمال 
�لبقية بعد �ملو�سم. �أخري�ً، جاء 
جن����اح �أك����رث م���ن ع��م��ل خارج 
�مل�سل�سل  �أن  ليوؤكد  رم�سان 
بامل�ساهدة  ي��ح��ظ��ى  �جل���ي���د 

�لعالية يف �أي وقت من �لعام، و�أن �جلمهور ينتظر دوماً م�ساريع جديدة.
�لر�هنة؟ �لتلفزيونية  �لدر�ما  مل�ستوى  تقييمك  • ما 

�لفنية  و�لتقنيات  �ل�����س��ورة  م�ستويات  على  ك��ب��ري�ً  ت��ط��ور�ً  �لأخ����رية  �ل�����س��ن��و�ت  �سهدت   -
�لجتماعي،  �لتو��سل  ومو�قع  للحياة  �ل�سريع  بالإيقاع  �لُكّتاب  تاأثر  وظهر  و�ملو�سوعات، 
�لزمن  �ختلف  مهما  عليه  �مل��ت��ع��ارف  �لكتابة  وتكنيك  �ل��در�م��ي��ة  �حلبكة  �أغ��ف��ل��و�  لكنهم 
و�ملو�سوعات �ملطروحة. كذلك �ختفت مو�سة �لنجم �لأوحد �إىل حد ما، وظهرت �لبطولة 

�جلماعية ب�سكل �أقوى و�أف�سل، وهي �مل�ستقبل يف �ل�سنو�ت �ملقبلة.
�لغناء؟ من  �أنت  • �أين 

وللت�سجيل،  و�لأحل��ان  �جليدة  �لكلمات  لختيار  وتفرغ  كبري،  تركيز  �إىل  �لغناء  يحتاج   -
ور�هناً �أ�سّب تركيزي يف �لدر�ما �لتلفزيونية بعد غياب عنها، وقبل �أن �أنتهي من م�سل�سل 
)عائلة �حلاج نعمان(، بد�أت يف م�سل�سل )�لبيت �لكبري(، من ثم لي�س لديَّ �لوقت لأمنحه 

للغناء، لكن يف �أقرب وقت �ساأحاول �لعودة �إليه.
�ملحافظات؟ يف  �لتنكرية(  )�حلفلة  م�سرحية  عر�س  لإعادة  فر�سة  ثمة  • هل 

- لالأ�سف ل. طالبنا كثري�ً باأن ينتقل �لعر�س �مل�سرحي �إىل �ملحافظات، لكن مل ي�ستجب 
�أحد، وكاأن ل يعنيهم �أن ينجح �لعر�س �أو ي�ساهده جمهور �ملحافظات، و�ملهم �حل�سول على 
�ملحافظات،  وعدد من  �ملن�سورة  �مل�سرحية يف  �أر�دو� عر�س  وفعاًل منتجون عدة  �ملكافاآت. 
�أحد  ل  لالأ�سف  نهائياً.  �لعر�س  وتوقف  و�ل�سعوبات يف طريقهم،  �ملعوقات  و�سعت  ولكن 
يهتم بامل�سرح، ول بنجاحه �ملهم �لنجاح �ل�سخ�سي. هل ي�سدق �أحد �أن حمافظات كثرية يف 

م�سر بال م�سرح �أو �سينما! ثم نتحدث عن ثقافة وعن حماربة �لفكر �لإرهابي!
\.. نعمان(  �حلاج  )عائلة  م�سل�سل  عن   • حدثينا 

- هو �أحد �لأعمال �جليدة �لتي كنت �سعيدة �حلظ بامل�ساركة فيها مع كل من تيم �حل�سن، 
و�سهر  �سالمة،  ومنال  �لطوخي،  و�سفاء  �هلل،  عبد  و�سالح  بدير،  و�أحمد  �للوزي،  وي�سر� 
للتاأليف جمدي  ت�سدى  �لنجوم،  وع��دد كبري من  �سمري، وهبة جم��دي،  وح��ازم  �ل�سايغ، 
�سابر، ولالإخر�ج �أحمد �سفيق، وتدور �لأح��د�ث يف مدينة دمياط بني �أخوين وعائلة كل 

منهما، ويرى �مل�ساهد �ل�سر�ع و�حلب و�لكر�هية بني �أبناء �لعم.

تعي�ض الفنانة لقاء �سويدان حالة من الن�ساط الفني بعد فرتة غياب، اإذ ت�سارك يف اأكرث من عمل درامي جديد 
للعر�ض قبل مو�سم رم�سان. عن م�ساريعها، وجتربتها مع امل�سرح والغناء كان معها هذا احلوار:

يا�شمني �شربي ترفع اأجرها
�لفنان  مع  �جلديد  �لدر�مي  م�سروعها  يف  �أجرها  �سربي  يا�سمني  رفعت 
ظافر �لعابدين �ملقرر عر�سه يف رم�سان، وهي مل توقع تعاقده ر�سمياً حتى 

�لآن.
وح�����س��ل��ت �ل��ف��ن��ان��ة �مل�����س��ري��ة ع��ل��ى �أج����ر �أك����رث ب��ث��الث��ة �أ���س��ع��اف م���ن �آخر 
�لرويج  خ��الل  لها  منفردة  دع��اي��ة  ب��وج��ود  مت�سكت  فيما  تقا�سته،  �أج���ر 

للم�سل�سل.

اإياد ن�شار خارج املناف�شة الرم�شانية
مل�سل�سله �جلديد،  للتفّرغ  �أعمال عدة  �مل�ساركة يف  �عتذر عن عدم  �أنه  رغم 
فاإن �ملمثل �إياد ن�سار خرج من �ملناف�سة يف �سهر رم�سان �ملقبل جر�ء توقف 
�لتح�سري�ت ل�)�سد �لقانون(، ذلك بعد مرور �أ�سبوعني على �لإعالن عنه. 

و�ل�سبب �لأزمات �لت�سويقية �لتي تعانيها �لدر�ما �لتلفزيونية هذ� �لعام.

نادين الرا�شي.. حماربة خطرية
�لتو��سل  م��و�ق��ع  �أح��د  على  �سفحتها  ع��رب  �ل��ر����س��ي  ن��ادي��ن  �ملمثلة  ن�سرت 
�لجتماعي تعليقاً، �أثار ��ستغر�ب متابعيها وجاء فيه: )�رمني �إىل �لذئاب 
معي،  تعبثو�  �أن  حت��اول��و�  ل  ���س��غ��رية،  ن�سيحة  �لقطيع.  لأق���ود  و���س��اأع��ود 
�أجل!!! لدي قلب ذهبي لكنني حماربة خطرية... �نتبهو� �أيها �لأ�سخا�س 

�ل�سيئون... فاأنا �أق�سد ما �أقول(.
يذكر �أن �لفنانة �للبنانية تعاقدت على بطولة م�سل�سل م�سري رم�ساين، 
�آ�سر يا�سني وزينة، وهو �لثالث لها يف م�سر  ي�ساركها يف بطولته �ملمثالن 

بعد )كالم �لنا�س( و)خرم �برة(.

املعيار يبقى جودة العمل وال�سخ�سية

لـقاء �شويدان: اأبحث عما ُي�شيف اإيّل واإىل ر�شيدي الفني
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و�شفات ملقاومة نزلت الربد يف ال�شتاء
مع قدوم ف�سل �ل�ستاء، لبد من �أخذ �لحتياطات �ل�سرورية للتعامل مع 

نزلت �لربد و�لزكام جتنًبا لأعر��سهما �ملزعجة وم�ساعفاتهما.
عدة  �لعالجية،  �لتغذية  ��ست�سارية  �لدين  �سرف  منال  �لدكتورة  وتقدم 
ع�سري  بتناول  تن�سح  حيث  �ل���ربد؛  ن��زلت  م��ن  و�ل��ع��الج  للوقاية  ن�سائح 

�لليمون ثالث مر�ت يومًيا.
كما تن�سح بالزعر، وتقول: �إن مغلي �لزعر من �مل�سروبات �لتي ت�ساعد 
�لطعام  تناول  قبل  م��ر�ت  ث��الث  بتناوله  وذل��ك  �ل��ربد،  على  �لق�ساء  على 

للتخل�س من نزلت �لربد.
�جلر�ثيم،  من  مطّهرة  بخ�سائ�س  تتميز  ب��دوره��ا  �ملرميية  �أن  وت�سيف: 
�ملاء  من  كوب  �إىل  �ملجّففة  �أور�قها  باإ�سافة  وتن�سح  لاللتهابات  ومكافحة 

�ملغلي وتركه ليربد، قبل �لغرغرة به خم�س مر�ت يوميا.
وكذلك  و�ل��ربد،  �لزكام  من  للتخل�س  و�لقرنفل  �لثوم  بتناول  تن�سح  كما 

مزيج �حلليب و�لزجنبيل مرة قبل �لنوم.

طعام خارق قادر على عالج 
جميع الوعكات ال�شحية

�أّن هناك بع�س �لأطعمة �خلارقة �لقادرة على عالج  �أّكدت در��سة حديثة، 
مكونات  �أي��ة  فيها  تدخل  ل  طبيعية  �أن��ه��ا  كما  �ل�سحية،  �ل��وع��ك��ات  جميع 

�أخرى، وتتميز باأنها قليلة �ل�سعر�ت �حلر�رية وعالية �ملغذيات.
�لتي متتلك فو�ئد �سحية كبرية  �ملورينجا،  ومن بني تلك �لأغذية، نبتة 

للج�سم؛ حيث �إنها قادرة على عالج جميع �لوعكات �ل�سحية تقريًبا.
و�ملورينجا �سجرة �سريعة �لنمو، مقاومة للجفاف، موطنها يف مناطق مثل 
�لهيماليا يف �لهند وباك�ستان وبنجالدي�س و�أفغان�ستان، ومتتلك خ�سائ�س 

خمتلفة لل�سفاء وفو�ئد عديدة و��ستخد�مات طبية.
ون�سرت جملة "Phytotherapy Research" در��سة �أكدت فيها 
�أن �للحاء و�جلذور و�لأور�ق و�لبذور و�لزهور من �سجرة �ملورينجا، ت�ستخدم 
تقليدًيا يف عالج جمموعة متنوعة من �لأمر��س مبا يف ذلك �لوذمة، وهي 
تورم ع�سو �أو ن�سيج نتيجة جتمع �أو فائ�س د�خل- ن�سيجي لل�سو�ئل �أ�سفل 
�أحد جتاويف �جل�سم، و��سطر�بات �ملعدة و�أمر��س �لأع�ساب  �أو يف  �جللد 
و�ل�سكري و�لربو و�لتهاب �ملفا�سل و�ل�سرع و��سطر�ب �لغدة �لدرقية وفقر 
�لدم ومر�س �خلاليا �ملنجلية و�لعدوى �لبكتريية و�لفطرية و�لفريو�سية 
�ل�سجرة  ترتبط  كما  �لرو�سية.  "�سبوتنيك"  وكالة  بح�سب  و�لطفيلية، 
و�ل�سعر  و�جللد  �لكبد  وظائف  على  �إيجابية  �آثار  بوجود  ا  "�ملعجزة" �أي�سً
�لعني  و�سحة  �لكلى  ووظائف  �لدموية،  و�لأوعية  و�لقلب  �لعظام  و�سحة 
و�لوقاية من �ل�سرطان. وللنبات �أهمية مماثلة فيما يتعلق بالغذ�ء خا�سة 
�لدر��سة  بح�سب  �لتغذية،  �سوء  م�ساكل  تعاين من  �لتي  �لعامل  مناطق  يف 
"نظًر� لأنه ميكن  بباك�ستان،  �أب��اد  �لزر�عة يف في�سل  �أجرتها جامعة  �لتي 
زر�عتها بثمن بخ�س وب�سهولة وميكن جتفيف �أور�قها للتمتع بالكثري من 
�لتغذية  بر�مج  يف  و�إفريقيا  �لهند  يف  �ملورينجا  ��ستخدمت  �لفيتامينات، 

ملكافحة �سوء �لتغذية".

؟ عطارد  كوكب  يف  اليوم  ي�ساوي  • كم 
- 59 يوم �أر�سي

؟ الأمن  جمل�ض  يف  الفيتو  بحق  تتمتع  التي  الدول  عدد  • كم 
-  5 دول

؟ الإن�سان  ج�سم  عظام  عدد  • كم 
- 206 عظمة

؟  امليالد  بعد  الأوىل  ال�سنة  تلت  التي  ال�سنة  • ماهي 
- �ل�سنة �لأوىل بعد �مليالد

؟ قارتني  بني  ويف�سل  بحرين  بني  ي�سل  • بحر 
- �لبحر �لأحمر

؟  التيفو�ض  مر�ض  تنقل  التي  احل�سرة  ا�سم  • ما 
-�لقمل 

الإ�سفنج؟  طبيعة  • ما 
-حيو�ن 

كي  رطوبة  �إىل  يحتاج  نباتية،  �و  حيو�نية  دهون  عن  عادة  �لناجت  �نو�عه،  مبختلف  �لغر�ء  �أن  �لو�قع   •
مادة  �إىل  كيميائيا  يتحول  ل  فاإنه  و�إّل  وهيدروجني(  )�وك�سجني،  مكوناته  �و  م��اء،  وج��ود  �إىل  �أي  يلت�سق، 

ل�سقة، لذ� فاإنه يلت�سق على �ل�سطوح �لتي تتوفر حولها �لرطوبة ول يلت�سق بجدر�ن �نابيبه �لد�خلية!!
جابر  �لإ�سالمي  �لعامل  هو  و�لتحويل  و�لتذويب  و�لتبلور  �لتقطري  �أعمال  و�سف  من  �أول  �أن  تعلم  • هل 
كتبه يف  نقلوه من  �لأف��رجن مبا  �سهرة كبرية عند  وله  �مل�سهورين.  �لعرب  يعد من علماء  �ل��ذي  بن حيان. 

بدء يقظتهم �لعلمية.
وهو �أول من �أدرك �أهمية �لختبار �لعلمي فاأكد عليه وخطا خطو�ت و��سعة يف �سبيل تقدم �لكيمياء. ويعترب 

هو م�ستك�سف حام�س �لكربيتيك وماء �لذهب و�ل�سود �لكاوية.
�لتي  و�ل�سفادع  �لبحرية  �ل�سفادع  هي  �لربمائية  �حليو�نات  من  جمموعات  ثالث  هناك  �أن  تعلم  • هل 

تعي�س غالباً على �لياب�سة ول ذيل لها. و�ل�سمندرية، و�حليو�نات �حلجرية. 
�إىل  تعود  �لياب�سة فهي  تعي�س على  �أنها  �لربمائية، ورغم  من �حليو�نات  1040 جن�ساً  �أكرث من  • هناك 

�ملاء ملو�سم �ملعا�سرة، حيث ت�سع �لبيو�س هناك. 
�لولدة  �حللبي  �لز�خر  زكريا  بن  �هلل  عبد  يد  على  لبنان  يف  �أن�سئت  عربية  مطبعة  �أول  �أن  تعلم  • هل 
دير  لبنان، يف  و�أول موؤ�س�س ملطبعة عربية يف  �لأدبية  �لنه�سة  �لز�خر من رجال  �لإقامة. ويعترب  �للبناين 
�آلت وح��روف وم�سابك  1733 م. وكان كل ما يف مطبعته من  مار يوحنا �ل�سايغ يف �خلن�سارة وذلك عام 
وم�سفات وحمابر ومكاب�س ونقو�س وزخارف من �سنع يده. وقد �بتد�أ عمل هذه �ملطبعة بطبع كتاب ��سمه 

ميز�ن �لزمان. ثم �أو�سى مبطبعته �إىل �لرهبان �ل�سويريني ول تز�ل حمفوظة عندهم يف دير �ل�سايغ.
و�حد  بيت  يف  جميعها  �ملعجم  حروف  جمع  من  �أول  هو  �أحمد(  بن  )�خلليل  �لفر�هيدي  �أن  تعلم  • هل 

من �ل�سعر وهو يف قوله:
�سف خلق خوٍد كمثل �ل�سم�س �إذ بزغت

يحظى �ل�سجيع بها جنالء معطار

الرجل واال�سد والدب 

االثنني   15   يناير    2018  م   -   العـدد  12224  
Monday  15   January   2018  -  Issue No   12224

ال�سي�سة اللكرتونية
حذر ��ْست�َساري �أمر��س �ل�سدر 
من  �لعنزي،  �لن�سمي  و�ل��رب��و، 
“�ل�سي�سة  ب�  ت�سمى  َما  خماطر 
كافة  ن��اف��ي��اً  وِنّية”،  �لإِِلْكُرُ
�لأن������ب������اء �ل����ت����ي حت����دث����ت عن 
تنتج  �أنها  ��َد�ً  ُم��وؤكِّ �آم��ن��ة،  كونها 
�ل�سارة  �ل��ف��ورم��ال��ده��ي��د  م���ادة 
در��سة  ِب���َح�������َس���ِب  ����ان،  ب����الإِْن���������سَ

حديثة.
�أو  �ل�سي�سة  �إن:  �لعنزي  وق��ال 
�ل�سيجارة �لإلكرونية، تنق�سم 
�إىل 3 �أق�سام، �لق�سم �لأول هو 

�ل�ساحن، و�لأو�سط ويحتوي على �ملادة �لفعالة، و�لثالث يحتوي على مادة 
�لنيكوتني و�لنكهات، فينتج �لدخان من تو�سيل �ل�سبكة �لكهربائية باملو�د 

�لفعالة فتحدث عملية تبخري، ولي�س �حر�قاً كما يف �ل�سي�سة �لعادية.
وعن �ملخاطر �ل�سحية، �أَْو�َسَح �لعنزي �أن �لدخان �لذي يحدث يف �ل�سي�سة 
�لعادية عن طريق �لحر�ق يتكون من 3 �أنو�ع من �لأدخنة؛ �لأول ينجم 
عن �حر�ق �ملادة �لفعالة، و�لثَّايِن هو َما ينفثه �ملدخن، و�لثالث هو �خلليط 
بينهما، بينما ينتج عن �ل�سي�سة �لإلكرونية دخان و�حد، وهو �لذي يحدث 

عن طريق �لتبخري.
و�أَْرَدَف: �لثنان ميثالن خطورة، و�إن كانت �لعادية هي �لأكرث خطورة حتى 

�لآن لدخانها �ملحرق.

�لإن�سان، و�لذي يعمل طيلة  �أهم �لأع�ساء يف ج�سم  �أحد  يعترب �لعقل 
�ليوم بال توقف، حتى يف فرة �لنوم، �لأمر �لذي يتطلب �لكثري من 

�لطاقة و�لتغذية �جليدة لتطوير عمله.
�لعاد�ت  ب��ع�����س  وج����ود  “فورب�س”  م��وق��ع  وذك����ر 
عمله،  وتطوير  حت�سني  على  �لعقل  ت�ساعد  �لتي 

كالآتي:
�ساعات  ل�7  بالنوم  �لعلماء  ين�سح  حيث  �لنوم:   1-
ي��وؤث��ر �سلباً على  �ل��ن��وم  ع��ل��ى �لأق����ل؛ لأن ع���دم  ي��وم��ي��اً 

�سحة �لعقل ويقلل من �لإبد�ع.
�لتي  �لعو�مل  �أهم  �أحد  �لتعليم  يعترب  حيث  �لتعليم:   2-
“�لكلمات  �إن  در��سات  وتقول  �لعقل،  تطوير عمل  على  ت�ساعد 
وحتافظ  �لعقلي  للن�ساط  مهمة  و”�سودوكو”  �ملتقاطعة” 
باأن  �لعلمية  �لدر��سات  �أثبتت  و�لتفكري:  �لتاأمل   3- عليه. 
على  �لعقل  ي�ساعد  كما  نف�سياً،  �لأ�سخا�س  ي�ساعد  �لتاأمل 

ت��ط��وي��ر نف�سه ذ�ت���ي���اً. -4 �ل��ت��م��اري��ن �ل��ري��ا���س��ي��ة: وج���دت در�����س���ات �أن 
�أن�سطة بدنية يتوفرون على دماغ بحجم  �لأ�سخا�س �لذين ميار�سون 

�أكرب مقارنة مع �لذين يحجمون عن �لن�ساط �لبدين.
�ل�سن  يف  �ملتقدمني  �لأ���س��خ��ا���س  �أن  در����س��ات  �كت�سفت  -5�لقهوة: 
�ل��ق��ه��وة ب�سفة  ���س��رب  ي��ح��ر���س��ون ع��ل��ى  ك��ان��و�  ومي��ل��ك��ون ع��ق��اًل �سليماً 

يومية.
-6 �لأطعمة و�لتو�بل: �لدماغ يقوم بالعديد من �لأمور مثل �لتفكري 
فاإنه  وب��ال��ت��ايل  �ل��ط��اق��ة،  م��ن  �لكثري  يحتاج  ل��ذل��ك  و�ل��ت��ذك��ر،  و�لتعلم 
يحتاج �إىل 20 يف �ملئة من مو�رد �لطاقة يف �جل�سم، وميكن �حل�سول 

عليها بالتغذية �جليدة �ملطعمة بالتو�بل.
مثل  �لفيتامينات  بع�س  �إىل  دماغنا  يحتاج  و�ملعادن:  �لفيتامينات   -7
 D لتي ميكن �أن يوؤدي نق�سها �إىل فقد�ن �لذ�كرة، وفيتامني� ،B12
�لذي يحافظ على �سحة �لعقل، كما يحتاج �إىل �حلديد �لذي يحمل 

�لأوك�سجني.

العقل عمل  وحت�شن  ُتقوي  مهمة  عادات   7

ممثلة بوليوود الهندية ديبيكا بادوكون ت�سارك يف معر�ض �سرطة اأومانغ مومباي 2018 يف مومباي. )ا ف ب(

كان هناك رجال مي�سي يف �لغابة يجمع �لفطر و�لزهار �لربية ليبيعها يف �ل�سوق و�ثناء ذلك برز له �أ�سد �سر�س 
من بني �ل�سجار فخاف �لرجل كثري� وهرب م�سرعا وت�سلق �سجره عالية وجل�س عليها يحمد �هلل على جناته 
ومنتظر� �ن يبتعد �ل�سد لكي ينزل ويذهب لولده.. ولكن �ل�سد رقد حتت �ل�سجرة منتظر� �لرجل �ن ينزل 

فيفر�سه وهكذ� مر �لوقت وكل منهم يتمنى ياأ�س �ساحبه من �لنتظار.
 ويف تلك �لثناء ملح �لرجل دبا �سخما ي�سري بعيد� يتبخر باحثا عن منحل ع�سل.. ففكر �لرجل ب�سرعة وقال 
�ن تقاتل �لدب و�لأ�سد جنوت �نا فماذ� �فعل، وهنا تذكر نبات �لفطر �لذي علقه يف كي�س على ظهره.. فانزل 
�لكي�س و�خذ منه بع�س حبات �لفطر ليلقها و�حدة تلو �لخرى يف �جتاه �لدب �لذي �سريعا ما �أح�س ب�سوت 
�لفطر وزجمر غا�سبا وعندما �أ�سابته و�حدة �خذ يبحث عن م�سدر ذلك �ل�سيء ومن �ين ياأتي، وهكذ� �سار 
غا�سبا حتى و�سل �ىل �ملكان �لذي رقد فيه �ل�سد فنظر كل منهما لالخر يف غ�سب ثم دخال يف عر�ك حامي 
ملتهب و��سو�تهما تدوي يف �لغابة كلها ويف تلك �لثناء �تخذ �لرجل �سبيال لنف�سه ونزل من �أعلى �ل�سجرة 

ليهرب بنف�سه قبل �أن ينتبها �إليه. 


