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�أغذية لتقوية املناعة
يف ال�شتاء

مع قدوم ف�صلي اخلريف ،وال�شتاء ،تنت�شر الفريو�سات امل�سببة لنزالت
الربد ،والإنفلونزا ب�سبب انخفا�ض درجات احلرارة.
ولتقوية جهاز املناعة تن�صح جملة "فرويندين" الأمل��ان�ي��ة بتناول
الأغذية التالية:
ً
ً
فيتامني �سي :يعد �سالحا ف�ع��اال ملحاربة ن��زالت ال�ب�رد .ل��ذا ينبغي
الإكثار من الليمون ،والربتقال ،واليو�سفي.
كما يوجد فيتامني �سي يف الفلفل الأحمر ،والفراولة ،والبابايا.
الزنك :يعمل على تقوية جهاز املناعة ويدعم �أي�ضاً بناء كرات الدم
البي�ضاء.
وتتمثل امل�صادر الغنية بالزنك يف املحار ،وحلم الكابوريا ،والدواجن،
والزبادي ،واحلم�ص ،وبذور القرع الع�سلي.
�أوميغا  :3تتمتع الأحما�ض الدهنية �أوميغا  3ب�أهمية حيوية للج�سم،
ولكنه ال ي�ستطيع �إنتاجها بنف�سه ،لذا يجب �إمداده بها عرب التغذية،
وذلك بتناول الأ�سماك خا�ص ًة ،مثل ال�سلمون ،والتونة ،وال�سردين،
واملاكريل.
وم��ن امل�صادر الأخ��رى الغنية ب�أوميغا  ،3ب��ذور الكتان ،وزي��ت بذر
الكتان.
الأع�شاب والتوابل :ال ت�ضفي الأع�شاب والتوابل نكهة مميزة على
الأطعمة فح�سب ،بل تعمل �أي�ضاً على تقوية جهاز املناعة وتعزيز
عملية اله�ضم ،ل��ذا ينبغي خ�لال ف�صل ال�شتاء تدفئة اجل�سم من
الداخل بتناول الكركم ،والزجنبيل ،والفلفل الأحمر احلريف.

ملاذا الطفل الأ�صغر هو
املف�ضل لدى الوالدين
ملاذا ال تكون مثل �شقيقك الأكرب؟ عبارة كثرياً ما يوجهها الآباء �إىل
�أبنائهم الأ�صغر �سناً بق�صد التحفيز ،لكنه يف الواقع يخلق دائرة من
املقارنات خا�صة بالن�سبة للطفل الأ�صغر في�سعى لأن يكون حمط
االهتمام في�ستجيب الأهل لهذا الإح�سا�س لي�صبح بالنتيجة "مدل ً
ال"
وفقاً لتف�سري درا�سة جديدة تناولت العالقة بني الأبناء يف املنزل.
ووج��دت الدرا�سة اجلديدة التي �أجراها باحثون من جامعة بريغام
يونغ الأمريكية �أن �شخ�صية الطفل ال تت�أثر فقط برتتيبه يف العائلة
بل يف نظرة الطفل لنف�سه بالدرجة الأوىل ،ففي الوقت الذي ال تت�أثر
عالقة الأ�شقاء الأكرب �سناً بوالديهم وفقاً ملعيار التف�ضيل ،فالطفل
الأ�صغر يرى املو�ضوع ب�شكل معاك�س متاماً.
وبح�سب ال��درا� �س��ة ،ي�شعر ال�شقيق الأ��ص�غ��ر ب ��أن��ه املف�ضل ويوافق
والداه على الأمر ،وهذا الأ�سلوب بالتفكري يقوي عالقة هذا الطفل
بوالديه ،بينما هذه املعادلة هي بعيدة عن ح�سابات الأبناء الأكرب �سناً
يف العائلة ،لذلك خل�صت الدرا�سة �أن الطفل الأ�صغر هو املدلل يف
العائلة.
وين�صح �أ�ستاذ م�ساعد وم�شرف على الدرا�سة �أليك�س جن�سن الآباء
بتجنب �أ�سلوب املقارنة يف الرتبية ،وذل��ك لأن لكل ول��د يف العائلة
يتمتع ب�شخ�صية خمتلفة عن الطفل الثاين بالعائلة ،وهذا يتطلب
عدم مقارنتهما ببع�ضهما البع�ض داعياً �إىل معاملة �أطفالهم بعدل
لكن لي�س بالت�ساوي ،مع احلر�ص على توفري �أجواء املحبة واالن�سجام
بني جميع �أبنائهم دون تفرقة .
وي���ض�ي��ف" :عندما ي �ك��ون الآب� ��اء �أك�ث�ر حم�ب��ة ودع �م �اً ومن�سجمني
مع جميع �أطفالهم ،ال يهم �أم��ر التف�ضيل كثرياً ،لكن بع�ض الآباء
ي�شعرون ب�أنهم يحتاجون ملعاملة �أبنائهم معاملة واحدة ،لكن ما �أود
�أن �أقوله �إن ما يحتاجه الآباء هو معاملة �أطفالهم بعدل لكن لي�س
بالت�ساوي" ،وفقاً ملا نقله موقع �إندبندنت الربيطاين.

بولندا تطالب مواطنيها
بالتكاثر مثل الأرانب

نا�شدت احلكومة البولندية مواطنيها
ب�ضرورة التكاتف حل��ل �أزم��ة انخفا�ض
معدالت املواليد ،موجهة وزارة ال�صحة
لتد�شني حملة لت�شجيع املواطنني على
الإجناب.
ووف �ق ��ا مل ��ا ن�ق�ل�ت��ه وك ��ال ��ة "�أ�سو�شيتيد
بري�س" ،د�شنت وزارة ال�صحة البولندية
حملة حتث فيها املواطنني على التعامل
مع ق�ضية الإجناب مثل الأرانب.
ون�شرت الوزارة مقطع فيديو يظهر فيه
�أرن��ب يقوم بك�شف �أ��س��رار تكوين عائلة
ك �ب�ي�رة ،م�ت�ح��دث��ا ع��ن ال �غ��ذاء ال�صحي
املنا�سب والريا�ضة وجتنب التوتر.
وي�ق��ول الأرن ��ب يف الفيديو�" :إذا �أردت
�أن تكون �أبا ،فخذ الأرانب مثاال� .أعرف
ج�ي��داً عما �أحت ��دث ،ف��وال��دن��ا ل��دي��ه 63
طفال".
و�أ�� �ش ��ار م���ص��در م��ن وزارة ال���ص�ح��ة �أن
احلملة موجهة مل ترتاوح �أعمارهم ما
بني  18و 45عاما.
و�أو�ضحت الوزارة �أنها ا�ستعانت بنموذج
الأرن � � � ��ب ،ك ��ون ��ه م ��ن احل� �ي ��وان ��ات ذات
اخل�صوبة العالية وكثري الإجناب.

هذا ما ي�ؤمل الرجال يف
العالقات العاطفية

ي�سعى ال�سياح عادة للح�صول على
غ��رف��ة ف�ن��دق ذات �إط�لال��ة مميزة
لال�ستمتاع باملناظر الطبيعية من
داخ��ل غ��رف�ه��م ،وم��ا يح�صل عليه
م��ن يخططون لق�ضاء عطلتهم
يف �أي�سلندا �أك�ثر م��ن ه��ذا بكثري،
وخ��ا��ص��ة �إن ت��وج�ه��وا ل�ل�إق��ام��ة يف
فندق الفقاعات.
ي�ق��ع ف�ن��دق ال�ف�ق��اع��ات يف منطقة
� �س �ك��ال �ه��ول��ت ب ��ال� �ق ��رب م� ��ن نهر
هفيتا ،ويت�ألف من غرف منف�صلة
على �شكل ف�ق��اع��ات �شفافة متكن
ال �ن��زالء م��ن اال��س�ت�م�ت��اع مبناظر
ال�ط�ب�ي�ع��ة اخل�ل�اب��ة م��ن حولهم،
وت�أمل النجوم التي تر�صع ال�سماء
وت�ضفي جواً من الرومن�سية على
املكان.
وحت � �ت ��وي ك ��ل غ ��رف ��ة م ��ن غرف
الفندق التي ت�ستوعب �شخ�صني،
على �سرير مزدوج وحمام ومطبخ
ملحقني ب�ه��ا .و ُي�ط�ل��ب م��ن نزالء
الفندق جلب ال�صابون واملنا�شف
اخلا�صة بهم.
ويحتوي الفندق على نظام تهوية
خا�ص ،بالإ�ضافة �إىل نظام تدفئة
يحافظ على دفء ال�غ��رف طوال
ف�صل ال�شتاء .وتبد�أ تكلفة الإقامة
يف الغرفة من  200دوالر �أمريكي
يف الليلة ال��واح��دة ،وميكن �إجراء
احلجوزات مقدماً .وقال م�ؤ�س�س
الفندق روبرت روبت�سون ،ب�أن فكرة
ب�ن��اء ح �ج��رات ع�ل��ى �شكل فقاعات
��ش�ف��اف��ة ت �ه��دف ل�ت�م�ك�ين النزالء
من اال�ستمتاع باملناظر الطبيعية
و� �س��ط ج ��و ه � ��ادئ وروم �ن �� �س��ي يف
�أح�ضان الطبيعة ،بح�سب �صحيفة
ديلي ميل الربيطانية.

كثريا ما ان�صب االهتمام على �أحا�سي�س املر�أة �أثناء عالقتها مع
الطرف الآخر .لكن درا�سة حديثة عك�ست "الآية" ور�صدت �أهم
خم�سة �أ�شياء ت�ؤمل الرجل �أكرث يف عالقته مع �شريكته .فما هي
هذه اخلطايا امل�ؤملة يا ترى؟
"�أنا �سعيدة لأنني وجدت ال�شريك املثايل الذي �أق�ضي معه
حياتي ب�أكملها" ،هكذا كتبت الروائية الأمريكية� ،سارة
بارت�سكي ،لتلخ�ص عالقتها مع �شريكها الذي تنعم معه بحياة
�سعيدة .بيد �أن هذه ال�سعادة قد ال ت��دوم دائما خ�صو�صا
عندما تتعر�ض فيه العالقة ب�ين الطرفني �إىل هزات
متتالية ،تخترب من خاللها �صالبة الأحا�سي�س بني �شخ�صني
يجمعهما بيت احلب ،وقد تفرقهما ت�صرفات بع�ضهما عن
الآخر يف حلظات الغ�ضب والغرية وفتور امل�شاعر.

بع�ضهما البع�ض ،حيث تت�أثر
امل � ��ر�أة ��س�ل�ب�ي��ا يف ح ��ال االن �ف �� �ص��ال على
امل�ستوى النف�سي واجل���س��دي .بيد �أنها
تتعافى بالكامل بعد وقت من ذلك ح�سب
ما ذكر موقع "دايلي ميل" الربيطاين .

ويف ه��ذا ال���ص��دد ،تو�صلت درا��س��ة �أمل��ان�ي��ة حديثة �إىل �أن
التجاهل املتبادل وال�صراخ �أث�ن��اء ال�شجار والك�شف عن
وجود خالف يف العالقة لأ�شخا�ص �آخرين ،من بني �أ�سو�أ
الأ�شياء التي يتفق الطرفان على �ضرورة عدم حدوثها
يف ال�ع�لاق��ة العاطفية بينها وف��ق م��ا �أ� �ش��ار �إل �ي��ه موقع
"فروندين" الأملاين.
واع�ت�م��دت النتائج على ا�ستطالع ق��ام ب��ه م��وق��ع "�إليت هل الرجال �أكرث رومان�سية مما نعتقد؟
بارترن" و�شارك فيه �أكرث من � 4173شخ�صا.
ال��رج��ل ط��ائ��ر ح��ر ال ي�ستقر ط��وي�لا يف ع�ش
واح��د ..فكرة يروج لها كثريون لتف�سري خوف
خم�سة �أ�شياء جترح الرجال
بع�ض ال��رج��ال من اال�ستقرار يف عالقة عاطفية
و�أف��ادت الدرا�سة �أن �أك�ثر من  50يف املائة من الرجال وت��ردده��م قبل ات�خ��اذ ق��رار ال ��زواج .درا��س��ة حديثة
الذين �شملهم اال�ستطالع ،يجدون �أن��ه من امل ��ؤمل جدا ��ش�ك�ك��ت يف ه ��ذا االع �ت �ق��اد و��س�ل�ط��ت ال �� �ض��وء على
عدم حتدث الطرف الآخر معهم بعد �شجار ن�شب بينهما .جوانب خفية يف قلب الرجال.
يف حني عرب  40.5يف املائة �أن ي�شعرون بال�ضيق يف حال ي���ش��اع و� �س��ط ال�ن���س��اء �أن ال��رج��ال "يخافون من
مل ت�شركهم ال�شريكة يف اتخاذ قرارات مهمة .
االلتزام" بعالقة عاطفية ثابتة مل��دة طويلة لأنهم
و�أو�ضحت الدرا�سة �أن  38يف املائة تتعر�ض م�شاعرهم ي�ح�ب��ون احل��ري��ة واال��س�ت�ق�لال�ي��ة يف احل �ي��اة .غ�ير �أن
للجرح �إذا م��ا ت�صاعدت ح��دة اخل�لاف وب��د�أت ال�شريكة نتائج درا�سة �أجريت منذ عام  2015ون�شرت نتائجها
بال�صراخ .فيما جاء يف الرتبة الرابعة وبن�سبة  27.5يف م�ؤخرا �أكدت �أن الرجال يف�ضلون العالقات امل�ستقرة
املائة حديث املر�أة مع �صديقاتها وزمالئها و�أفراد �أ�سرتها م��ع ام ��ر�أة واح ��دة ،بن�سب تتجاوز م��ا ه��و عليه احلال
عن اخلالفات ،التي حتدث يف العالقة بينهما �أو الأ�شياء لدى الن�ساء ،نقال عن موقع �صحيفة "دي فيلت".
اخل��ا��ص��ة ج��دا بينهما .ويف ال��رت�ب��ة اخلام�سة ح��ل �صفع اال�ستطالع الذي قام به موقع متخ�ص�ص يف التعارف
الباب حلظة اخل�صام بن�سبة  24.1يف املائة.
ب�ين ال��رج��ال والن�ساء املنتمني �إىل النخبة�� ،ش��ارك فيه
ع�شرة �آالف امر�أة ورجل .ومن بني الأ�سئلة التي طرحت
باقي اخلطايا املميتة!
عليهم ت�صورهم للعالقات العاطفية والعائلية التقليدية
و�أ�شارت نف�س الدرا�سة �إىل �أن �أ�شياء �أخرى تت�سب بجروح املكونة من �أم و�أب و�أبناء .وعرب  47باملائة من الرجال
عاطفية ل�ل��رج��ال على غ��رار رف����ض الإج��اب��ة ع��ن �إجابة �أن ت�أ�سي�س �أ�سرة ي�أتي على ر�أ�س �أولوياتهم .غري �أن ن�سبة
الرجل عن مكاملاته �أو ر�سائله الن�صية طيلة اليوم وذلك الن�ساء ال�ل��وات��ي ع�برن ع��ن ذل��ك ك��ان �أق��ل م��ن الرجال.
بن�سبة  23.1يف املائة .و�أي�ضا رف�ض �إخباره ب�أن �شريكته وو�صلت ن�سبة الن�ساء ال��راغ�ب��ات يف ت�أ�سي�س �أ��س��رة 38
حتبه  17.9يف املائة ،بالإ�ضافة �إىل الذهاب من دونه �إىل باملائة فقط.
عطلة مع الأ�صدقاء  14.3يف املائة.
وم ��ؤخ��را تو�صل امل���ش��رف��ون على تطبيق "" Jaumo
م��ن جهة �أخ ��رى ،تو�صلت درا��س��ة علمية �سابقة �إىل �أن اخلا�ص بالتعارف بني الرجال والن�ساء �إىل �أن الرومان�سية
الن�ساء ت�ت��أمل �أك�ثر م��ن ال��رج��ل يف ح��ال انف�صالهما عن ال تقت�صر على الن�ساء فقط .وبناء على معطيات �شملت

العمر الأف�ضل
للإجناب
قدم �أطباء من مركز بو�سطن الأمريكي
للعلوم نتائج درا�سة تبني العمر الذي
ال يُن�صح الرجال بعده بالإجناب.
ت��و��ص��ل الأط �ب ��اء ل�ت�ل��ك ال�ن�ت��ائ��ج التي
قدموها يف تقرير للجمعية الأمريكية
للطب الإجن��اب��ي م ��ؤخ��را ،بعد درا�سة
قاموا خاللها مبقارنة � 3532صورة
�شعاعية تظهر تطور الأجنة عند 527
عائلة ،حيث تبني �أن منو �أجنة الن�ساء
ال�ل��وات��ي ك��ان �أزواج �ه��ن �أك�ب�ر م��ن 50
ع��ام��ا �أب �ط ��أ مب�ع��دل  35%م��ن �أجنة
الن�ساء اللواتي حملن من رجال بعمر
� 35سنة �أو �أ�صغر.
ويف نف�س ال�سياق كانت درا�سة قام بها
خرباء من مركز Weill Cornell
 Medicineقد �أ�شارت �سابقا �إىل

تعرف على فندق
الفقاعات ال�شفافة

�أن احل �ي��وان��ات امل �ن��وي��ة ع �ن��د الرجال
ت�صاب بطفرات ت�ؤثر على قدراتها على
تخ�صيب البوي�ضات مع التقدم بالعمر،
وه��ذه الطفرات لوحظت ب�شكل وا�ضح
عند الرجال الذين جت��اوزت �أعمارهم
 55عاما.
جت� ��در الإ�� � �ش � ��ارة �إىل �أن � ��ه ويف �سياق
حر�صها على �ضمان �صحة املواطنني
ب ��د�أت العديد م��ن ال ��دول يف ال�سنوات
الأخ�يرة باالهتمام بعلم طب الإجناب
ال��ذي يعنى بت�شخي�ص وع�لاج م�شاكل
الإجن � ��اب ،وي��وج��ه ال �ن��ا���س �إىل العمر
وال �� �س �ب��ل الأف� ��� �ض ��ل لإجن� � ��اب �أط �ف ��ال
يتمتعون ب�صحة جيدة.

�سد يت�سبب بع�شرات
الهزات الأر�ضية
� 14ألف من الأملان العازبني ،عرب  46باملائة من الن�ساء
على �أنهن ي�ؤمن بـ"احلب الكبري" يف احلياة ،مقابل 57
باملئة لدى الرجال ،ي�ضيف موقع �صحيفة "دي فيلت".
�أم��ا فيما يخ�ص اال��س�ت�ع��داد مل�غ��ادرة البيت �أو املدينة �أو
الوطن من �أج��ل االنتقال للعي�ش مع احلبيب (ة) ،قال
 31باملائة فقط من الن�ساء ا�ستعدادهن لذلك .اما
ن�سبة الرجال التي عربت عن ا�ستعدادها لذلك فو�صلت
�إىل حوايل  50باملئة .وفيما يتعلق بفارق ال�سن عرب 36
باملائة فقط من الن�ساء ب�أنه لي�ست لديهن �أي��ة م�شاكل
مع وجود "فارق �سن كبري" مع �شريك العمر ،بينما عرب
 64باملائة من الرجال على �أن الفرق الكبري مع �شريكة
احلياة يف ال�سن لي�س عائقاً

ع � ��زا امل� ��رك� ��ز ال ��وط� �ن ��ي ل� �ل ��زالزل
وال�ب�راك�ي�ن يف ال �� �س �ع��ودي��ة ،وقوع
ع�شرات الهزات الأر�ضية يف مدينة
ال�ن�م��ا���ص ،ال�ت��اب�ع��ة ملنطقة ع�سري
،خ �ل�ال الأي � ��ام ال�ق�ل�ي�ل��ة املا�ضية،
�إىل ��س��د م��ائ��ي ي�ق��ع ب��ال �ق��رب من
مركز �أغلب الهزات ،التي �ضربت
املنطقة.
وقال مدير عام املركز ،هاين زهران،
�إن حم �ط ��ات ال��ر� �ص��د ال ��زل ��زايل
،ال�ت��اب�ع��ة لل�شبكة الوطنية بهيئة
امل�ساحة اجليولوجية ال�سعودية،
ً
ً
ملحوظا
ن�شاطا زل��زال� ًي��ا
�سجلت
يف � �ش �م��ال ،و� �ش �م��ال غ ��رب مدينة
النما�ص مل�سافة ت�صل حوايل 16
ك�ي�ل��وم� ً
ترا ،وق��د بلغ ع��دد الهزات
الأر�ضية امل�سجلة  35هزة.

انبعاثات الكربون العاملية تعود للإرتفاع

قال علماء �إن انبعاثات الكربون العاملية �ست�سجل ارتفاعا جديدا هذا العام
بن�سبة اثنني يف امل�ئ��ة ،مم��ا يوجه �ضربة ل�ل�آم��ال يف �أن االنبعاثات بلغت
بالفعل ذروة لن تتخطاها.
وق��ال العلماء �إن م�ستويات انبعاثات الكربون كانت م�ستقرة تقريبا بني
عامي  2014و 2016لكنها �سرتتفع هذا العام فيما يعود بالأ�سا�س �إىل
زيادة االنبعاثات يف ال�صني بعد تراجع ا�ستمر عامني.
وك�شف العلماء عن هذه النتائج خالل مفاو�ضات بني ممثلي  200دولة
يف �أملانيا ب�ش�أن تفا�صيل اتفاقية باري�س للمناخ املربمة يف  .2015ومتثل
النتائج خ�ط��وة ل �ل��وراء يف ط��ري��ق حتقيق ال�ه��دف ال�ع��امل��ي املتمثل يف كبح
االنبعاثات لتجنب مزيد من الأمطار الغزيرة واملوجات احلارة واالرتفاع
يف من�سوب البحار.
وج��اء يف النتائج التي تو�صل �إليها م�شروع الكربون العاملي ال��ذي ي�ضم
 76ع��امل��ا م��ن  15دول��ة "مل يكن االرت �ف��اع امل�سجل ال�ع��ام املا�ضي ذروة
االنبعاثات".
و�أف ��ادت النتائج �أن انبعاثات ث��اين �أك�سيد الكربون الناجمة عن الوقود
الأحفوري والن�شاط ال�صناعي ،وهما امل�صدران الأ�سا�سيان للغازات امل�سببة
لالحتبا�س احل��راري ،يف طريقها لت�سجيل زيادة اثنني يف املئة يف 2017
مقارنة مع  2016لتبلغ ارتفاعا قيا�سيا عند نحو  37مليار طن.
وقال جلني بيرتز �أحد الباحثني الرئي�سيني يف الدرا�سة من مركز �أبحاث
املناخ العاملي يف �أو�سلو �إن االنبعاثات يف ال�صني �ست�سجل ارتفاعا قدره 3.5
يف املئة ب�سبب زيادة الطلب على الفحم مع منو اقت�صادي �أقوى.

الثالثاء  14نوفمبر  2017م  -العـدد 12173

�ش�ؤون حملية

Tuesday 14 November 2017 - Issue No 12173

22
و�سط ح�ضور مميز �ضم خرباء و�أ�ساتذة وطالبا وطالبات
�شملت عيادات طبية متنقلة

�شركة "�صحة" ترعى املنتدى
الطبي خلدمات ورعاية كبار ال�سن

•• العني  -الفجر

�أعلنت �شركة ابوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة" عن رعايتها الطبية
ملنتدى الطبي الأول خلدمات ورعاية كبار ال�سن يف مدين العني والذي
�أقيم يف ا�ستاد خليفه بن زاي��د – مدينة العني م�ساء حتت رعاية معايل
ال�شيخ �سعيد بن طحنون �آل نهيان وذلك ك�شريك مميز و �صحي ح�صري
من خالل توفري عيادات طبية متنقلة و�سيارات �إ�سعاف وطواقم طبية
متميزة كذاك توفري كافة الفحو�صات التي يحتاجها كبار ال�سن قبل البدء
يف مبادرة امل�شي ريا�ضــــــة للقلــــــــــــــــــب والتي �ستقام على هام�ش املنتدى.
وق��ال الدكتور م��روان الكعبي ن��ائ��ب م��دي��ر �إدارة م��رك��ز ال�ق�ي��ادة الطبية
واال�ستجابة يف �شركة �صحة �إن �شركة "�صحة" حتر�ص دائما على ت�سخري
كافة الإمكانيات الطبية وتقدمي الدعم الطبي جلميع الفعاليات الأن�شطة
يف الإمارة وذلك من خالل �شبكة متكاملة من اخلدمات ال�صحية �شملت
عيادة متنقلة و�سيارات �إ�سعاف وطواقم طبية متميزة باعتبارها اكرب مزود
للخدمات ال�صحية يف �إمارة �أبوظبي.
و�أكد حر�ص �شركة �صحة من خالل توفري ارق��ي الرعاية الطبية لكل
امل�شاركني يف هذا املنتدى من فئة كبار ال�سن وغريهم من حيث اخلدمات
الطبية والعالجية والت�شخي�صية .ولفت ان �شركة �صحة متتلك قدرات
طبية ع��امل�ي��ة م��ن ��س�ي��ارات �إ��س�ع��اف ب ��أرق��ى اخل��دم��ات ال�ع�لاج�ي��ة و�سرعة
اال�ستجابة مرتبطة الكرتونيا مع امل�ست�شفيات ت�ضع املري�ض �أوال حيث
زودت تلك ال�سيارات ب�أف�ضل الأجهزة الطبية التي ت�ستخدم يف احلاالت
ال�ط��ارئ��ة وحت��اف��ظ علي ح�ي��اة امل��ري����ض حتى ي�صل �إىل اق��رب م�ست�شفى
م�ؤكدا �أن �شركة �صحة علي ا�ستعداد كامل تغطية جميع الفعاليات العاملية
والإقليمية املهمة � إمارة ابوظبي وعلي م�ستوى ال��دول��ة مب��ا لديها من
طواقم مدربة علي اعلي م�ستوى من الكفاءة الطبية وال�صحية.
ق��ال��ت م��وزة ف��ار���س م��دي��ر الت�سويق امل�ؤ�س�سي يف �شركة �صحة �أن �شركة
�أبوظبي للخدمات ال�صحية "�صحة" ت�سعى �أن جتعل خدماتها الطبية
والعالجية من��وذج��ا يحتذى به لهذه الفئه وف��ق �أرقى املعاير العاملية
ومبا يتنا�سب مع مبا يتما�شى مع اجلهود احلكومية احلثيثة لتقدمي �أرقى
م�ستويات الرعاية الالزمة لهم.
و�أ�ضافت �أن �شركة �صحة تويل فئة كبار ال�سن �أهمية خا�صة يف جميع
املنا�سبات والفعاليات بهدف ر�سم البهجة واالبت�سامة على �شفاههم ومن
هذا املنطلق وبهدف االطمئنان على �صحتهم �سيتم و من خالل كوادرنا
الطبية �إج��راء بع�ض الفحو�صات الروتينية لهم قبل البدء يف مبادرة "
امل�شي ريا�ضــــــة للقلــــــــــــــــــب" ،يف خطوة تهدف من خاللها لتعزيز مهمتها
يف تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية العاملية لهم وللمقيمني واملواطنني يف
�إمارة �أبوظبي.
و�أعربت عن �شكرها و تقديرها ملنظمي املنتدى وجلميع امل�شاركني من
اجلهات امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة يف هذا املنتدى والذي يخدم فئة
عزيزة علينا جمعيا وهي فئة كبار ال�سن.

م�ؤمتر كلية القانون بجامعة الإمارات يناق�ش االجتاهات احلديثة لنظم العدالة

النائب العام يعلن عن �إن�شاء و�سائل للعدالة الناجزة و�إطالق تطبيقات ذكية لال�ستعالم عن الق�ضايا
•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

ب ��د�أت �أم����س �أوىل فعاليات امل ��ؤمت��ر العلمي اخلام�س
والع�شرين ح��ول االجت��اه��ات احلديثة لنظم العدالة
الذي تنظمه كلية القانون بجامعة الإمارات وذلك يف
قاعة امل�ؤمترات با�ستاد هزاع مبدينة العني .
افتتح امل��ؤمت��ر اال�ستاذ الدكتور حممد البيلي مدير
اجل��ام �ع��ة ب�ح���ض��ور ال �ن��ائ��ب ال �ع��ام ل��دول��ة الإم � ��ارات
امل�ست�شار الدكتور حمد �سيف ال�شام�سي ونخبة من
باحثي القانون حمليا ودوليا.
ويف بداية االفتتاح �أكد مدير اجلامعة الدكتور حممد
البيلي على �أن هذا امل�ؤمتر يحظى باهتمام �أع�ضاء هيئة
التدري�س والطالب والطالبات من �أجل احل�صول على
اخلربات املتاحة من قبل امل�شاركني  -وقال �إن جامعة
الإم� ��ارات ال�ت��ي توا�صلت م�سريتها على م��دى �أربعة
و�أربعني عاما منذ ت�أ�سي�سها على يد املغفور له امل�ؤ�س�س
ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان ت�سعى �إىل مواكبة
التطورات العلمية والبحثية يف املجاالت التي تخدم
جم�ت�م��ع الإم � ��ارات  -ودع ��ا م��دي��ر اجل��ام�ع��ة الطالب
والطالبات �إىل اال�ستفادة من هذه امل�ؤمترات العلمية
ال �ت��ي ت��ؤه�ل�ه��م ل���س��وق ال�ع�م��ل وجت �ع��ل م�ن�ه��م باحثني
و�أك��ادمي �ي�ين على درج��ة عالية م��ن ال�ك�ف��اءة والتميز
م�شريا �إىل �أن الأوراق العلمية التي يطرحها امل�ؤمتر

تعد منوذج ًا ملهارات ت�شكيل املعدن

متحف العني الوطني يعري ف�أ�س ًا من
الع�صر احلديدي ملتحف اللوفر �أبوظبي
•• العني  -الفجر

يعر�ض متحف اللوفر �أبوظبي ف�أ�ساً برونزياً معاراً من "متحف العني
الوطني" ،يعود �إىل الع�صر احلديدي ( 600-1,000قبل امليالد) .وهو
�أحد الف�ؤو�س التي عرثت عليها البعثات الأثرية يف جميع �أنحاء الإمارات،
غري �أن الف�أ�س املعرو�ضة يف "متحف اللوفر �أبوظبي" تنفرد ب�أهميتها
كنموذج متميز للمهارات احلرفية والتقنيات املتقدمة امل�ستخدمة يف �صناعة
وت�شكيل املعادن يف دولة الإمارات ،والتقاليد الثقافية يف الع�صر احلديدي.
ومت��ت �صناعة ال�ف��أ���س م��ن النحا�س امل�خ�ل��وط غ��ال�ب�اً بكمية �صغرية من
الق�صدير .وك��ان يتم ا�ستخراج النحا�س من جبال احلجر الواقعة �شرق
العني .حيث كانت جبال احلجر م�صدراً رئي�سياً لهذا املعدن النفي�س عرب
ع�صور التاريخ القدمي للدولة ،مما �ساهم يف تطور حرف �صب و�صياغة
املعادن .وك��ان النحا�س ي�ستخرج منذ العام  2,300قبل امليالد ،وي�صدر
�إىل بالد ما بني النهرين (العراق حالياً) وبقية منطقة اخلليج العربي.
وعُرفت املنطقة يف ذلك الوقت ببالد ماجان ،وكانت مركزاً عاملياً لل�صناعة
والتجارة.
و ُتظهر الف�أ�س براعة حرفية ودقة فائقة يف الت�شكيل تعك�س تراثا طويالً
من �صناعة املعادن .ويبدو وا�ضحاً �أن هذه القطعة ذات خ�صو�صية �شخ�صية،
ورمبا مل يتم ا�ستخدامها يف الأن�شطة اليومية .وت�شمل الأ�سلحة الأخرى
التي �أنتجتها املجتمعات املحلية خ�لال ه��ذه ال�ف�ترة ال�سهام واخلناجر
الق�صرية وال�سيوف .وتنت�شر العديد من مناذج هذه الأ�سلحة يف مواقع
خمتلفة يف دولة الإمارات ،وبع�ضها مت ا�ستعماله بالت�أكيد يف احلروب.
وات�سمت الفرتة التاريخية التي ترجع �إليها الف�أ�س باال�ستقرار الن�سبي
ب�صورة عامة ،حيث ت�شري الأدلة التاريخية �أن هذه الأ�سلحة مل ُت�ستخدم
�سوى يف املنا�سبات االحتفالية اخلا�صة .ويبدو �أنها كانت ترمز �إىل قوة
�صاحبها ،رمبا يف اجتماعات كبار القوم � ،أو عند التقاء حكام املدن العديدة
املنت�شرة يف املنطقة ملناق�شة امل��و��ض��وع��ات ذات الأه�م�ي��ة .واكت�سبت هذه
االجتماعات �أهمية حيوية ل�ضمان اال�ستقرار ،يف وقت �أدى اخرتاع الري
بالفلج �إىل منو وتو�سع اقت�صادي �سريع.

ترثي اجلانب القانوين والعدالة.
من جانبه ق��ال النائب العام امل�ست�شار الدكتور حمد
�سيف ال�شام�سي �أن حتديات هذا الع�صر هي حتديات
غري تقليدية يتوجب علينا مواجهتها بتهيئة اجليل
اجلديد وتن�شئتة البتكار احللول املثلى ازائها � -إ�ضافة
�إىل مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية بتوجيه
ال�ب�ح��ث العلمي حل��ل ك��ل م�شكالت املجتمع بتوفري
ق� ��درات وم �ه ��ارات تقنية مت�ك��ن �أط � ��راف ال��دع��وى –
وال�ق��ا��ض��ي  -ورج ��ال ال �ق��ان��ون م��ن ال�ت�ع��ام��ل م��ع هذه
املتغريات والتطور املت�سارع �إىل جانب اع�م��ال الفكر
الواعي امل�ستنري يف جماالت التطوير للعمل الق�ضائي
من االبتكار والإب ��داع ليكون �أ�سلوب حياة من خالل
جت�سيدها يف حياتنا اليومية وقال ب�أهمية �أن ن�ستح�ضر
ه��ذه املعاين ونحن نربي ابنائنا من ط�لاب اجلامعة
�إ�ضافة �إىل ت�شجيع الزمالء من رجال الق�ضاء والنيابة
العامة على جت�سيد هذا ليكون واقعا عمليا يف عملهم
الق�ضائي ليواكب ر�ؤية الدولة لتكون واقعا ملمو�سا.
وق ��ال امل�ست�شار ال��دك �ت��ور ال�ن��ائ��ب ال �ع��ام �إن الأجندة
ال��وط �ن �ي��ة ل ��ر�ؤي ��ة الإم � � ��ارات  2021ح��ري���ص��ة على
تعزيز عدالة الق�ضاة من خالل �ضمان حقوق الأفراد
وامل�ؤ�س�سات لتكون بني �أف�ضل الدول يف العامل يف كفاءة
ال�ن�ظ��ام الق�ضائي وف��ق م��ؤ��ش��ر يعني مب�ح��ور الوقت
الالزم النتهاء الدعوى منذ بدايتها وحتى �إنفاذ احلق
املق�ضي به وكذلك حم��ور التكلفة الالزمة القت�ضاء

ه��ذا احل��ق �إىل جانب الإج� ��راءات الق�ضائية املنظمة
ل�ك��ل ه ��ذا .و�أك ��د ال�ن��ائ��ب ال �ع��ام ع�ل��ى �أن ه��ذا امل�ؤمتر
الذي مت افتتاحه �أم�س �أم�س هو حمفل علمي وعملي
رفيع امل�ستوى ل�صفوة العقول القانونية القادرة على
الإ�ضافة واالبتكار يف جمال القانون والعدالة  -وقال
�أن املو�ضوعات املطروحة للبحث تدفع للو�صول �إىل
الأف�ضل .
كما �أكد النائب العام يف كلمته على �أن النيابة العامة
وهي �إح��دى جناحي ال�سلطة الق�ضائية �سعت وت�سعى
دائما �إىل التطوير امل�ستدام ومواكبة م�ستجدات الع�صر
وقال �إنه مت �إن�شاء و�سائل جت�سد العدالة الناجزة ليكون
من بينها نيابة ال�صلح اجلزائي � -إ�ضافة �إىل ا�ستغالل
التقنيات احلديثة ب�إطالق تطبيقات ذكية لال�ستعالم
عن الق�ضايا واخلدمات التي تقدم واجناز معامالتها
 كما �أ�شار النائب العام �إىل ا�ستحداث نظام الزيارةالذكية للنزالء عن بعد عرب و�سائل التوا�صل الذكي
تي�سريا على كبار ال�سن وذوي الهمم  -كما �أن النيابة
العامة تعكف حاليا على بحث ودرا�سة املزيد من و�سائل
تتحقق بها مناذج لبدائل الدعوى اجلزائية  -وبدائل
العقوبات ال�سالبة للحرية منها م�شروع قانون تطبيق
ال���س��وار ال��ذك��ي كعقوبة بديلة وذل��ك �سعيا للو�صول
بق�ضاء ال��دول��ة لأن يكون من �أك�ف��أ النظم الق�ضائية
يف العامل  -و�أعرب النائب العام عن اال�ستعداد الدائم
لتبادل الأفكار والطروحات التي تعني على املزيد من

التطور والإبداع .
وقال النائب العام �إن العدالة الناجزة املي�سرة �ستبقى
مطمحا و�أمال للمجتمعات الإن�سانية  -معربا عن �أمله
يف �أن تكون نتائج وتو�صيات هذا امل�ؤمتر خطوة فعالة
و�أ�ضاف مثمرة وعالمات م�ضيئة على طريق الو�صول
�إىل الأف�ضل .
وك��ان امل��ؤمت��ر قد ناق�ش �أم�س يف جل�سته الأوىل التي
ر�أ�سها الدكتور بطي املهريي نظم العدالة واالبتكار-
ويف اجلل�سة الثانية التي ر�أ�سها الدكتور فتيحة حممد
قوراري مت مناق�شة حماكم امل�ستقبل وم�ستقبل و�سائل
التنفيذ.
ويف اجل�ل���س��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن ال �ي��وم الأول ال �ت��ي ر�أ�سها
الدكتور حممد الكمايل مت ا�ستعرا�ض جت��ارب الدول
يف نظم العدالة من خالل الطاولة امل�ستديرة .
ويناق�ش امل�ؤمتر يف جل�سته الرابعة اليوم التي ير�أ�سها
ال ��دك� �ت ��ور ع� �ب ��داهلل ع �ب ��دا ل��رح �م��ن اخل �ط �ي��ب نظم
العدالة وال�سعادة ويف اجلل�سة اخلام�سة التي ير�أ�سها
امل�ست�شار الدكتور عبد الوهاب عبدول رئي�س املحكمة
االحت��ادي��ة ال�سابق يتم مناق�شة م�ؤ�شرات قيا�س �أداء
املحاكم العدالة ال�صديقة للمر�أة والطفل ويف اجلل�سة
ال�ساد�سة م��ن ال�ي��وم ال�ث��اين للم�ؤمتر "اليوم" التي
ير�أ�سها الدكتور �أحمد حممد ال�ضليع الزعابي يتم
مناق�شة نظم العدالة والت�سامح حيث من املقرر �أن
ت�صدر التو�صيات يف ختام هذه اجلل�سة.

برعاية وزارة الداخلية

العني حتت�ضن احتفالية "قمة على قمة" باليوم الوطني الـ  46على قمة جبل حفيت
•• العني -الفجر

ت�شهد م��دي�ن��ة ال �ع�ين ال���ش�ه��ر امل�ق�ب��ل ف�ع��ال�ي��ة كربى
مبنا�سبة اليوم الوطني ال�ساد�س والأربعني للدولة.
وتقيم وزارة الداخلية ممثلة مبجلة  ،999جملة
ال�ث�ق��اف��ة االج�ت�م��اع�ي��ة والأم �ن �ي��ة ،وال �ت��ي ت���ص��در عن
ال��وزارة احتفالية "قمة على قمة" على جبل حفيت
م�ساء الثاين من دي�سمرب املقبل ،بح�ضور ع��دد من
كبار القيادات وال�شخ�صيات يف وزارة الداخلية والدولة
و�سط توقعات بح�ضور جماهريي وا�سع.
وبهذه املنا�سبة قال �سعادة خليل داوود ب��دران رئي�س
جلنة تطوير جملة �":999ستقام هذه االحتفالية
الوطنية الكربى على �سفوح جبل حفيت حتت عنوان
"قمة على قمة"  ،حيث �سيتم ا�ستعرا�ض تاريخ املغفور
له ب��إذن اهلل تعاىل ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان
"طيب اهلل ث��راه " م��ن خ�لال امل ��ؤث��رات ال�سمعية
والب�صرية ال�ت��ي تعرب ع��ن ح��ب زاي��د ل�شعبه ووفاء
ال�شعب االماراتي ملرياث زايد فيهم ،وت�أكيدا للهوية
الوطنية وقيم الوالء".
و�أ�ضاف �سعادته �أن �أبناء االم��ارات عيال زاي��د يكنون
للم�ؤ�س�س الوالد كل م�شاعر احل��ب وال��وف��اء لذكراه
اخل��ال��دة والعطرة  ،و�أن ه��ذه االحتفالية مبثل هذا
اليوم الأغر الثاين من دي�سمرب هي ر�سالة وفاء وحب
للقائد اخلالد ،خ�صو�صا و�أنها تتزامن مع اقرتابنا
من ع��ام زاي��د  2018ال��ذي اعتمده �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل " ،م���ش�يرا اىل ح��ر���ص وزارة ال��داخ�ل�ي��ة بقيادة
الفريق �سمو ال�شيخ �سيف ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية على توفري كل
الدعم والإمكانيات الالزمة لتكون احتفالية "قمة
على قمة" ر�سالة وطنية على م�ستوى احلدث.
و�أو� �ض��ح العقيد ع��و���ض �صالح �سعيد رئي�س حترير

جم�ل��ة � 999أن االح�ت�ف��ال�ي��ة ��س�ت�ب��د�أ يف ال �ث��اين من
دي�سمرب ال�ساعة الثالثة ع�صرا باال�ستعدادات ل�صعود
قمة جبل حفيت عرب حافالت خم�ص�صة للجمهور
فيما تبد�أ عرو�ض الفقرات ال�شعبية ال�ساعة الرابعة
ع�صرا ،وت�شمل م�شاركة فرق �شعبية و�أداء الأغنيات
الوطنية وا�ستعرا�ض للرتاث الوطني.
و�أ� �ض��اف العقيد ع��و���ض �أن احل�ف��ل الر�سمي �سيبد�أ
ال�ساعة ال�سابعة م�ساء ،حيث �سيتم رفع علم الدولة
على قمة جبل حفيت ،و�ستكون هناك منطقة عر�ض
م��ع م ��ؤث��رات �صوتية و� �ص��ور ت��اري�خ�ي��ة للمغفور له
ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد "طيب اهلل ثراه" ،وتتبع
ذل��ك عرو�ض الليزر وامل ��ؤث��رات ال�سمعية والب�صرية
على جبل حفيت ك�أعلى �شا�شة �سينمائية يف �أبوظبي
والدولة.

وت��اب��ع رئ �ي ����س حت��ري��ر جم �ل��ة  999ق��ائ�لا �إن هذا
العر�ض ي�سرد �سرية االحتاد وملحمة الهوية الوطنية
من خ�لال امل��ؤث��رات ال�سمعية والب�صرية فيما يتبع
هذا دخ��ول فرقة اال�ستعرا�ض لتقدم �أوبريت بالزي
الع�سكري.
وختم قائال �إن احتفالية "قمة على قمة" �ست�ستمر
ل�ث�لاث��ة �أي� ��ام مب���ش��ارك��ة ال �ف��رق ال���ش�ع�ب�ي��ة ،و�ستقام
العرو�ض ال�سمعية والب�صرية على اجلبل من ال�ساعة
ال�سابعة م�ساء اىل منت�صف الليل.
وقال �سلطان �سيف ال�شام�سي ،مدير �إدارة العالقات
العامة واالت�صاالت يف بلدية مدينة العني مبنا�سبة
ف�ع��ال�ي��ة (ق �م��ة ع �ل��ى ق �م��ة) :ع �ن��دم��ا ن�ح�ت�ف��ي بقامة
عظيمة مثل الوالد الراحل ال�شيخ زاي��د بن �سلطان
�آل نهيان – رحمه اهلل  ،-فنحن نحتفي بقيم عديدة

غر�سها – رحمه اهلل – يف �أبناء ه��ذا الوطن ،وباين
نه�ضة ح�ضارية كبرية تعي�شها دول��ة الإم��ارات حتى
يومنا هذا ،وهو ما ي�ستحق االحتفاء بالفعل.
و�أ� �ض��اف �أن فعالية ق�م��ة ع�ل��ى ق�م��ة ال�ت��ي ت�ق��ام حتت
رعاية وزارة الداخلية حتفل مبجموعة من الدالئل
والإ�شارات الإيجابية التي تر�سخ يف ذهن ووجدان كل
من يرى هذه املبادرة ،خ�صو�صاً باختيار جبل حفيت
هذه القمة ال�شاخمة يف مدينة العني ،والتي اهتم به
املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان – رحمه اهلل – ب�شكل خ��ا���ص ،وم��ا زال جبل
حفيت �شاهداً على املراحل التاريخية والتطويرية يف
مدينة العني.
وخ�ت��م ال�شام�سي ق��ائ�لا :نتقدم بال�شكر والتقدير
ل��وزارة الداخلية على هذه اللفتة الوطنية الرائعة،
والتي من خاللها تبعث العديد من الر�سائل املهمة
ت�ؤكد بها على الإجن ��ازات العظيمة للجيل ال�سابق،
وتعلم اجليل احل��ايل م��ا قدمه املغفور ل��ه ب ��إذن اهلل
تعاىل ال�شيخ زايد من �إجنازات ا�ستطاع �أن يجعل بها
دول��ة الإم��ارات قمة بني دول العامل ،و�أ�صبح قمة يف
ذكراه وم�سريته و�إجنازاته.
وقال حممد علي ال�شام�سي من مركز العزام لل�ضيافة
الراعي الر�سمي املميز الحتفالية قمة على قمة� :أرفع
با�سمي �أ�سمى �آي��ات التهاين والتربيكات �إىل القيادة
الر�شيدة و�إىل �شعب دولة الإمارات الكرمي ،مبنا�سبة
ال�ي��وم الوطني ال �ـ  ،46وال يفوتني �أن �أ�شكر جملة
 999على دورها ور�سالتها االعالمية الهادفة اىل
تعميق الوعي الأمني املجتمعي و�إر�ساء مفهوم جديد
ل�ل�إع�لام الأم�ن��ي ،م��ا يج�سد بالفعل �شعارها "ر�ؤية
جديدة يف عالقة ال�شرطة باملجتمع .ونتمنى للجميع
التوفيق يف هذه االحتفالية ،ون�أمل �أن نكون معا يف
خمتلف �أف ��راح وفعاليات ه��ذا ال��وط��ن  ..وط��ن زايد
الأب امل�ؤ�س�س الغايل على قلوبنا جميعا.
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ت��ت��ع� ّ�دد م ��ؤ���ش��رات التعب
ال��ن��ف�����س��ي ال��ت��ي ت�ستحق
االنتباه ،من بينها اخلمول
منذ اال�ستيقاظ من النوم
و�صعوبة الرتكيز وتعكّر
املزاج ...ال بد من التعامل
م��ع ه��ذا الو�ضع بجدية!
�إل����ي����ك �أف�������ض���ل ال�����س��ب��ل
للتمييز بني التعب النف�سي
والإرهاق اجل�سدي.
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خمول و�صعوبة يف الرتكيز وتعكر املزاج

�أف�ضل ال�سبل للتمييز بني التعب النف�سي والإرهاق اجل�سدي
هل يرهقك عملك؟
ي�شري مفهوم (الإج �ه��اد ال�ت��ام) �إىل حالة م��ن الإره ��اق النف�سي واملعريف
واجل�سدي ،وقد ي�صبح واحداً من �أ�شهر الأمرا�ض املعا�صرة قريباً .بعدما
مبقدمي الرعاية وال�ع� ّم��ال االجتماعيني خالل
انح�صرت ه��ذه امل�شكلة
ّ
ال�سبعينيات ،باتت تطاول اليوم املجاالت املهنية كافة.
يربط بع�ض اخلرباء هذا الو�ضع بظروف العمل يف ال�شركات كونها تهت ّم
وتجُب الع ّمال على �إمتام مهام �صعبة قد تنعك�س �سلباً على
بح�صد الأرباح رِ
م�ستوى تقديرهم نف�سهم .هكذا ين�ش�أ �شكل من الإره��اق الفكري الذي
يختلف عن التعب ال�سليم املرتبط باجلهود التي ُتب َذل لتحقيق الإجنازات
هل تتال�شى حيويتك؟
وتكون م�صدر فخر.
رمبا ي�صيب التعب العاطفي العاملني يف جمعيات خريية لأنهم ي�شعرون يويل املحللون النف�سيون اهتماماً خا�صاً باحلالة حني ي�شتكي املر�ضى من
بعجزهم عن حتقيق نتائج مُ ر�ضِ ية ،في�ضعون يف النهاية قناع الالمباالة .خمول مفرط .بالن�سبة �إىل مدر�سة فرويد ،ي�ش ّكل التعب الدائم من دون
ت��زداد حدّة هذا التعب يف حياتنا اليومية وميكن َن ْ�سب امل�شكلة �أي�ضاً �إىل �سبب ج�سدي �أحد �أعرا�ض ع�صاب القلق.
ً
للمر�ضى امل�صابني بحاالت مماثلة ،يو�صي علماء النف�س عموما بتحديد
فقدان املعايري واملعاين الق ّيمة.
الأولويات وترتيب الأفكار وو�ضع لوائح باملهام الأ�سا�سية .لكن قد يتح ّول
هذا ال�صراع الدائم �إىل اكتئاب لأن الطاقة ت�صبح مكبوتة بدل ا�ستعمالها
هل تنق�صك الطاقة؟
التعب �شعور غري طبيعي يرتافق مع تراجع الطاقة� .سواء كان مفاجئاً خ��دم� ًة لالبتكارات والأف �ع��ال امل�ث�م��رة .ل��ذا مت � ّر مكافحة التعب النف�سي
يختف من تلقاء نف�سه بعد ليالٍ من بتحليل م��ا يح�صل يف داخلنا وحت��دي��د ال�ع��واط��ف التي حت� ّرك�ن��ا .ي�صعب
�أو تدريجياً ،ال يجب �إهماله �إذا مل
ِ
النوم العميق �أو �إذا ا�ستمرت امل�شكلة مع مرور الوقت .لكن ال ي�سهل التمييز
ٍ
ب�ضغط نف�سي
بني التعب ال�شائع والتعب النف�سي لأن التعب الذي يرتبط
متكرر و�أح��داث عاطفية ُيترَ َجم �أي�ضاً ب�أعرا�ض ج�سدية مثل الت�شنجات
الع�ضلية واالنزعاج احلاد .لكن من املالحظ �أن التعب املرتبط بعدوى �أو
اختالل التوازن البيولوجي يزداد حدة على مر اليوم ،بينما يظهر التعب
النف�سي منذ اال�ستيقاظ م��ن ال�ن��وم وي�تراف��ق م��ع تع ّكر امل ��زاج و�صعوبة
الرتكيز والإحباط ولكنه يرتاجع مع مرور ال�ساعات ويختفي يف موعد
النوم .ولي�س نادراً �أن يتفاقم الو�ضع ب�سبب الراحة!

�أن نحافظ على قوتنا للته ّرب من امل�شاعر ال�سلبية وتهدئة ت�شنجاتنا
الداخلية.
و�سائل العالج
ميكن �إيجاد حلول فاعلة للإجهاد العقلي يف جمال الطب البديل� .إذا كنت
م�صاباً بتعب نف�سي ،قد يبدو كل �شيء �صعباً يف نظرك �أو خارج �سيطرتك.
يف حاالت مماثلة ،من الأف�ضل �أن ت�ست�شري طبيباً نف�سياً لتجنّب احتمال
التع ّر�ض لالكتئاب .وحده االخت�صا�صي الذي ي�صغي �إىل مري�ضه ي�ستطيع
تقييم احلالة بدقة.
ب �ع��د ا� �س �ت �ب �ع��اد االك� �ت� �ئ ��اب ،ال ت� ��أخ ��ذ �أي
من�شطات ع�شوائية لأنها ال تعالج احلالة
بالطريقة املنا�سبة وقد ي�ؤدي التعب
النف�سي �إىل �إجهاد تام ما مل ُيعا َلج.
تتعدّد اخليارات الفاعلة مثل طب
ال �ت �ج��ان ����س وال� �ع�ل�اج بالعنا�صر
ال ��زه� �ي ��دة وال� �ن� �ب ��ات ��ات وال ��وخ ��ز
ب ��الإب ��ر و�أزه � � ��ار ب � ��اخ .ل �ك��ن يربز
ال�ع�لاج بالعطور �أك�ثر م��ن جميع
العالجات املحتملة .ت�سمح ممرات
ال�ش ّم با�ستهداف اجل�ه��از الع�صبي
م �ب��ا� �ش��ر ًة ع�ب�ر ت �ن ��� ّ�ش��ق اجلزيئات
العطرية يف الزيوت الأ�سا�سية ومن
دون مواجهة �أي �آث��ار جانبية .يبقى
ه��ذا ال �ع�لاج ال�ع�ط��ري ن���ش�ط�اً وقوياً
ب� ��� �ش ��رط �أخ� � � ��ذ ال� �ت ��داب�ي�ر
الوقائية الالزمة.

مقابل اال�سرتخاء م�سا ًء لت�سهيل النوم .ط ّبق العالج �أدن��اه ط��وال ثالثة
�أ�سابيع:
ّ
يف ال�صباح :دلك ال�ضفرية ال�شم�سية (اجلهاز الع�صبي) بخم�س قطرات من
زيت اخل�شب الأ�سا�سي املذ ّوب يف الكمية نف�سها من زيت نباتي (مكادمييا،
نواة امل�شم�ش ،لوز حلو)� .أو ا�سكب قطرتني من زيت الزجنبيل الطازج على
قر�ص حيادي.
ثم �ضع قطرتني من زيت النعناع والكينا ّ
وتن�شقه� .أو �ضع قطرتني من كل
زيت �أ�سا�سي على العنق يف ال�ساعة العا�شرة �صباحاً وظهراً ونحو الرابعة
بعد الظهر �أو بح�سب حاجتك.
يف فرتة امل�ساء :يف ع�شر قطرات من زيت نباتي ،ذ ّوب قطرتني من زيت
البابوجن الروماين املهدئ و�أرب��ع قطرات من زيت اخلزامى الذي
ويح�سن نوعية ال�ن��وم ويق ّل�ص �أع��را���ض التعب
يخفف القلق
ّ
وال�صداع ووجع البطن وخفقان القلب.
د ّلك قف�صك ال�صدري وقاعدة عنقك بهذا اخلليط قبل
النوم� .أو �ضع قطرتني من كل زيت �أ�سا�سي على منديل
ب��ال�ق��رب م��ن و� �س��ادت��ك ،ث��م مت��دد وت�ن��� ّ�ش��ق العطر
بعمق.

و�صفات عطرية
ي�ج��ب �أن ت�ع�ي��د التوازن
�إىل اجلهاز الع�صبي نهاراً
عرب حتفيزه من دون
زي � � ��ادة ع�صبيته

مع دخول ال�شتاء ..كيف تواجه
الزكام والتهاب احللق وال�سعال؟
الإ��ص��اب��ات ب�ن��زالت ال�ب�رد ،وم��ا ي�صحبها م��ن زكام
و�آالم باحللق وال�سعال واحل�م��ى� ،أم��را���ض طارئة
تقتحم اجل�سد يف �أي وق��ت ،لكنها ت��زداد وبقوة يف
ف�صل ال���ش�ت��اء ،وخ���ص��و��ص�اً م��ع ان�خ�ف��ا���ض درجات
احلرارة.
وبح�سب (غرفة ال�صيادلة بوالية هي�سن الأملانية)
ف�إنه ميكن مواجهة هذه الأعرا�ض بوا�سطة �أ�سلحة

ال�ت�ع��ود عليه .ويتعني على مر�ضى القلب توخي
مركزة تعمل على معاجلة �آثار تلك النزالت.
احلذر ،حيث �إن بع�ض البخاخات تعمل على ارتفاع
��ض�غ��ط ال� ��دم ،ومت �ث��ل ق �ط��رة م��ن امل �ح �ل��ول امللحي
الزكام
ل�ع�لاج ال��زك��ام مي�ك��ن ا��س�ت�خ��دام ب�خ��اخ الأن ��ف لأنه (ملعقة كبرية من ملح الطعام على لرت من املاء)
ي�ساعد على فتح الأنف لعملية التنف�س مرة �أخرى ،بدي ً
ال ملواجهة الزكام.
كما �أنه ي�ساعد على تهوية القنوات ال�سمعية ،ولكن
ال يف�ضل ا�ستخدامه لفرتات طويلة؛ جتنباً لت�أثري التهاب احللق
لعالج التهاب احللق توجد �أق��را���ص ا�ستحالب �أو
بخاخ للعمل على تخدير الطبقة ال�سطحية للحلق
لفرتة وجيزة.
ويف ح� ��ال ا� �ش �ت ��داد الأع� ��را�� ��ض ت�ن���ص��ح اجلمعية
الأمل��ان�ي��ة للطب ال�ع��ام وط��ب الأ� �س��رة باللجوء �إىل
امل�سكنات املحتوية على املواد الفعالة الإيبوبروفني
وال�ب��ارا��س�ي�ت��ام��ول ،وال�ت��ي يُن�صح بتعاطيها ب�شكل
منتظم خالل �أيام الإ�صابة.
وي�ساعد بونبون املرميية على ترطيب احللق .وتعد
ال�غ��رغ��رة مبحلول ملحي ( 4/1ملعقة �صغرية
من امللح على كوب من امل��اء) و�صفة منزلية فعالة
ملحاربة التهاب احللق.
ال�سعال
غالباً ما يزول ال�سعال من تلقاء نف�سه ودون �أدوية
بعد �أ�سبوعني �أو ثالثة .وهناك بع�ض الأع�شاب،
ال�ت��ي ل�ه��ا ت ��أث�ير م �ه��دئ ،م�ث��ل ال��زع�تر واللبالب.
وال يجوز ا�ستخدام مهدئات ال�سعال �إال يف النوبات
ال�شديدة خالل الليل.
احلمى
ميكن مواجهة احلمى بوا�سطة الأدوي��ة املحتوية
ع�ل��ى ال �ب��ارا� �س �ي �ت��ام��ول �أو الإي �ب��وب��روف�ي�ن .وترى
اجلمعية الأمل��ان�ي��ة للطب ال�ع��ام وط��ب الأ� �س��رة �أن
احل�م��ى اخلفيفة وامل�ت��و��س�ط��ة ال ي�ل��زم بال�ضرورة
خف�ضها بوا�سطة الأدوي� ��ة؛ حيث ميكن خف�ضها
بوا�سطة كمادات باطن ال�ساق.

�ســـبع فوائـــد طبيـــة للــفجــــــل
ح� �دَّد م��وق��ع  preventionال�ط�ب��ي �سبع
ف ��وائ ��د ط�ب�ي��ة ل �ل �ف �ج��ل ،و�أك � ��د �أن� ��ه ي�ع�ت�بر من
اخل �� �ض��راوات اجل ��ذري ��ة ال �ت��ي ي�ت��م ت�ن��اول�ه��ا يف
جميع �أنحاء العامل ،وقال� :إن الفجل ُي�ستخدم
يف عالج الكثري من الأمرا�ض كنوع من الطب
ال�ب��دي��ل لل��أدوي��ة ،وم��ن �أب ��رز ف��وائ��د الفجل يف
عالج الأمرا�ض:
 1مينع الإم�ساكيتكون الفجل من الكربوهيدرات غري القابلة
لله�ضم وه��ذا ُي�سهِّل اله�ضم ،واحتبا�س املاء،
ويثبت الإم�ساك ،والتي هي واحدة من الأ�سباب
الرئي�سية للإم�ساك.
 – 2يعالج اال�ضطرابات البولية
ال�ف�ج��ل م��در ل�ل�ب��ول يف الطبيعة ،مما
ي �ع �ن��ى �أن � ��ه ي��زي��د من
�إنتا ج البول،
وع�صري من
ال� � �ف� � �ج � ��ل
�أي � � �� � � �ض � � �اً
ي� ��� �ش� �ف ��ي

االلتهاب وال�شعور ب��احل��رق �أث�ن��اء التبول ،كما ب�شكل �إيجابي باحلد من حدوث �أمرا�ض القلب
ي �ن �ظ��ف ال �ك �ل��ى وي �ث �ب��ط االل �ت �ه��اب��ات يف الكلى والأوعية الدموية ،كما �أن له خ�صائ�ص م�ضادة
واجلهاز البويل؛ مما ي�ساعد على عالج خمتلف لل�سرطان وم�ضادة لاللتهابات.
احل��االت البولية التي تتفاقم ب�سبب ال�سموم
 5يعالج ال�سرطانالزائدة يف اجل�سم.
الفجل يعترب غني بعنا�صر مثل ديتوك�سيفريز
وف � �ي � �ت� ��ام�ي��ن  ،Cوح � ��ام� � �� � ��ض ال � �ف� ��ول � �ي� ��ك،
 – 3نق�ص الوزن
الفجل يعطى �شعوراً باالمتالء ،ويلبي اجلو َع والإنثو�سيانني ،وي�ستخدم لعالج �أن��واع كثرية
عند تناوله دون ت�شغيل عدد ال�سعرات احلرارية ،من ال�سرطان ،وخا�صة القولون والكلى واملعدة،
ك�م��ا �أن ��ه منخف�ض يف ال�ك��رب��وه�ي��درات القابلة و�سرطان الفم.
لله�ضم ،عالٍ يف النخالة ،ويحتوي على الكثري
م��ن امل��اء ،وب��ال�ت��ايل �أ�صبح خياراً  – 6يعالج ا�ضطرابات اجلهاز التنف�سي
غ ��ذائ �ي �اً ج� �ي ��داً ج � ��داً لأولئك ي�ساعد اجلهاز التنف�سي يف ح��االت تهيج الأنف
للعازمني على فقدان الوزن .واحل� �ن� �ج ��رة وط ��اق ��ة ال ��ري ��اح وال ��رئ� �ت�ي�ن التي
مي�ك��ن �أن ت ��أت��ي م��ن ن ��زالت ال�ب�رد وااللتهابات
 – 4يح�سن نظام القلب واحل�سا�سية.
والأوعية الدموية
الفجل هو م�صدر كبري  – 7يخف�ض �ضغط الدم
للأنثو�سيانني ،الفجل هو م�صدر جيد ج��داً للبوتا�سيوم؛ فهو
و مر تبط ي�ساعد ع�ل��ى ا��س�ترخ��اء الأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة ،ما
ي� � � ��ؤدي ل ��زي ��ادة
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وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
مكتب ادارة الدعوى
العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
اعادة اعالن للح�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/2798مدين جزئي
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
اىلاملدعىعليهما�-1/شركةالنجمةال�صغرىملقاوالتتركيباملعداتالكهروميكانيكية-ذمم
� -2شيبو عبدالعزيز عبدالعزيز
اقامت املدعية � /شركة اخلليج للتمويل � -ش م خ
الدعوى رقم  2017/2798مدين جزئي عجمان
املو�ضوع  :املطالبة مببلغ  260437.52دره��م والفائدة القانونية بواقع  %12والفائدة
الت�أخرية انت مكلف باحل�ضور ام��ام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية يوم االحد
املوافق � 2017/11/26شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرت جوابية على
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله بو�صفك
املدعي عليه
مكتب ادارة الدعوى

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

24
وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية اال�ستئنافية
مكتب ادارة الدعوى
العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
حمكمة عجمان االحتادية اال�ستئنافية  /مكتب �إدارة الدعوى
اعالن امل�ست�أنف �ضده للح�ضور �أمام مدير �إدارة الدعوى ن�شرا

الدعوى اال�ستئنافية رقم ( )562ل�سنة ( )2017ا�ستئناف مدين عجمان
�صادر بتاريخ  2017/8/18م  ،يف الق�ضية رقم ( )129ل�سنة ( )2017م مدين جزئي  -عجمان
امل�ست�أنف  /بنك �أم القيوين الوطني
امل�ست�أنف �ضدها  /حممد �سعيد حممد را�شد  -م�صري اجلن�سية
العنوان  :ن�شرا
ان��ت مكلف باحل�ضور ام��ام مدير ال��دع��وى يف حمكمة عجمان االحت��ادي��ة اال�ستئنافية ي��وم االثنني
 2017/11/20ال�ساعة � 9.40ص �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد وتقدمي كافة امل�ستندات خالل
ع�شرة ايام من تاريخ ا�ستالم االعالن ومن �ضمنها مذكرة جوابية على الدعوى اال�ستئنافية املرفوعة
من امل�سـت�أنف  ،ويف حال عدم ح�ضورك �شخ�صيا او بوا�سطة وكيلك املعتمد فان اال�ستئناف �سي�سمع يف
غيبتك ,حرر االعالن يف 2017/11/12
مكتب ادارة الدعوى اال�ستئنافية

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14

�إعالن بالن�شر -باالحالة
 2017/217جتاري جزئي

�إعالن حكم بالن�شر
 - 2017/140جتاري كلي

حماكم دبي

املدعي  :بنك ر�أ���س اخليمة الوطني � -ش م ع بوكالة املحامية م��وزة اخلظر  ،اجلن�سية  :العنوان /
الإمارات دبي  -مكتب رقم  - 1206اخلليج التجاري  -ابراج رجال الأعمال  -برج ا�سبكت  -الطابق - 12
رقم الهاتف +971508116113 :
اىل املدعي عليه  :جمعة ثاين مبارك اجل�لاف املهريي  -اجلن�سية  :الإم��ارات  ،العنوان  :الإم��ارات -
ال�شارقة  ،رقم الهاتف +971501923424 :
يرجى االحاطة ب�أن املحكمة �أ�صدرت بحقك وبتاريخ  2017/8/22احلكم التايل :
حكمت املحكمة  -1 /ب�صحة وتثبيت احلجز التحفظي امللقي على اموال املدعي عليه يف االمر على عري�ضة
رقم  8298/2017بحدود املبلغ احلكوم به -2 .بالزام املدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ  1342902درهما
و  71فل�سا درهما والفائدة بواقع � %6سنويا من تاريخ اقامة الدعوى يف  2017/5/17حتى ال�سداد التام
والر�سوم وامل�صاريف و  100درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.
حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للإعالن به  ،وبانق�ضاء هذا امليعاد
دون الطعن على احلكم امل�شار �إليه ف�إن املحكمة �سوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
رئي�س ق�سم الت�سجيل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س ق�سم التنفيذ

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
يف الق�ضية رقم  2017/6428م�ستعجل ال�شارقة

اىل املدعى عليها � :شركة العربية الإ�سكندنافيه للت�أمني
حيث ان املدعي  /حممد �شيخ فريد حممد عبدالرحمن  -بنغالدي�ش
قد اقام عليك الدعوى املذكور رقمها اعاله لدى هذه املحكمة  ،ويطالب فيها بندب
طبيب لتوقيع الفح�ص الطبي على املدعي و�إثبات حالته  ،وما به من ا�صابات وحتديد
ن�سبة العجز ال�صحي الذي حلق به  ،باال�ضافة للر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة .لذلك يقت�ضي ح�ضورك امام هذه املحكمة (دائرة الأمول امل�ستعجلة) يف متام
ال�ساعة الثامنة والن�صف من �صباح يوم  2017/11/22وذلك لالجابة على الدعوى
وتقدمي ما لديكم من بيانات ،ويف حال تخلفكم عن احل�ضور او عدم ار�سال وكيل عنكم
يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى يف غيابكم.

مكتب �إدارة الدعوى

مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14

مكتب �إدارة الدعوى

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
اخطار بالن�شر
اخطار دفع بالن�شر يف الق�ضية التنفيذية  2526ل�سنة 2017
اىل املحكوم عليه � /شركة مالتي فليك�س ميدل اي�ست � -ش م ح (ذ م م)
ليكن معلوما لديك بان حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية ا�صدرت بحقكم حكما
بتاريخ  2017/6/12يف الق�ضية رقم  6021ل�سنة  2016مدين جزئي بالزامكم بدفع مبلغ
وق��دره ( )31061دره��م  ،باال�ضافة للفائدة القانونية بواقع  %7من تاريخ 2016/12/2
وحتى ال�سداد التام  -ل�صالح املحكوم له � /شركة بعلبكي غروب ا�س ايه (اوف �شور) ليمتد
وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�شار اليه اعاله  ،لذا
يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل  15يوما من تاريخ اليوم التايل للن�شر
ويف ح��ال تخلفك ع��ن احل�ضور يف املعياد وال�ت��اري��خ امل�ح��دد ف��ان املحكمة �ستب�شار النظر
الق�ضية يف غيابك.

حماكم دبي

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

اىل املدعي عليهم  -1ال�صفران للتجارة العامة � -ش ذ م م
� -2شارلز كري�ستوفر �سميث  -3مارجريت �سميث
حيث ان املدعي  /بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع
قد �أقام املدعية الدعوى احلقوقية  2017/217جتاري جزئي وطلب بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن
والت�ضامم فيما بينهم ب�سداد مبلغ  469.762.13درهم (اربع مائة وت�سعة و�ستني الف و�سبع مائة
واثنان و�ستني درهم وثالثة ع�شر فل�س) للمدعي مع الزامهما بالفائدة القانونية بواقع  %12من
تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحيث
مت��ت اح��ال��ة ال��دع��وى بحالتها اىل ال��دائ��رة املخت�صة مم��ا يقت�ضي ح�ضورك اىل ال��دائ��رة الثانية
التجارية اجلزئية مبحكمة ر�أ�س اخليمة يوم االربعاء املوافق  2017/11/22ال�ساعة التا�سعة �صباحا
وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع .حرر بتاريخ 2017/11/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

وزارة العدل

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/568عقاري كلي
اىل املدعي عليه -1 /حممد نور احلق حممد احلق ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته مالك/
�سانايل هولدينجز م م ح (منطقة حرة الفجرية) جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
حممد بن مانع بن �سلطان �أبالعال وميثله� /أمل عمري ال�سبيعي  -قد �أقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ االتفاقية والزام املدعي عليهما مببلغ وقدره (31.000.000
دره ��م) وال�ف��ائ��دة القانونية ب��واق��ع � %9سنويا م��ن ت��اري��خ االخ�ل�ال وح�ت��ى ال���س��داد التام
والتعوي�ض مببلغ وق��دره ( 20.000.000دره��م) وال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف ومقابل اتعاب
املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2017/11/19ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة
 Ch1.B.8لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
اعادة اعالن للح�ضور امام مدير ادارة الدعوى
يف الدعوى رقم  - 2017/2326مدين (كلي)
�إعادة �إعالن بوا�سطة الن�شر باللغتني العربية واالجنليزية

بناء على طلب حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
اىل املدعي عليه � -1 /شركة امياب لتوزيع الكتب املدر�سية  -ذ م م
اىل املدعي عليه  -2 /منظور جيفري مانزيل
اقام املدعي � /شركة اخلليج للتمويل �ش م خ  -جن�سيته  /الإمارات العربية املتحدة
عنوانه  /ابوظبي � -شارع حمدان  -برج ال�سامان  -وزارة االقت�صاد  -الطابق الثامن  1401 -للتوا�صل
حممد عبد اهلل الطاهر 050/5277023 :
الدعوى برقم ( 2017/2326 /مدين (كلي))  -عجمان
مو�ضوعها  :بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن والت�ضامم بان ي�ؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 586.156.14
درهم  -فانت مكلف باحل�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد وذلك يف ال�ساعة  11.00من يوم � 26شهر نوفمرب ل�سنة  2017م
وذلك يف النظر يف الدعوى بو�صفك مدعي عليه
مكتب ادارة الدعوى

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1383جتاري جزئي

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/2452جتاري جزئي

اىل املتظلم �ضده  -1 /بريا فريناندي�س جمهول حمل االقامة مبا �أن التظلم /
بنك ام القيوين الوطني � -ش م ع وميثله  /عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران
ال�شام�سي قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�صادر
يف الدعوى رقم  2017/954امر على عري�ضة جتاري والر�سوم وامل�صاريف .وحددت
لها جل�سه ي��وم االح��د امل��واف��ق  2017/11/9ال�ساعة � 8.30صباحا بالقاعة رقم
 ch1.B.6لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات �أو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الأقل ويف
حالة تخلفك ف�إن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري

اىل املدعي عليه -1/بوينا فران�سي�سكو ديال بينا جمهول حمل االقامة مبا �أن املدعي
 /بنك ام القيوين الوطني � -ش م ع وميثله  /عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران
ال�شام�سي  -نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/8/10يف
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /بنك ام القيوين الوطني �ش م ع بالزام املدعي عليها
بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ  22.574.99درهم عن دين بطاقة االئتمان وفائدة � %9سنويا
ب�سيطة من  2011/12/26وحتى تاريخ ال�سداد التام والزمت املدعي عليها امل�صاريف
وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اىل املدعي عليه -1/ماهي�ش كنيا الل جمهول حمل االقامة مبا �أن املدعي  /بنك ام القيوين الوطني
 �ش م ع وميثله  /عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�سي  -نعلنكم بان املحكمة حكمتبجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/10/8يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح /بنك ام القيوين الوطني
�ش م ع بالزام املدعي عليها ان ي�ؤدي اىل البنك املدعي مبلغ مقداره  8062.66درهم (ثمانية االف
واثنان و�ستون درهما و�ستة و�ستون فل�سا) م�ضافا اليه فائدة ب�سيطة بواقع ت�سعة باملائة �سنويا %9
من تاريخ  2006/9/12وحتى  2017/7/17ثم فائدة ب�سيطة على االجمايل بواقع � %9سنويا من
تاريخ  2017/7/17وحتى ال�سداد التام والزمته بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ خ�سمائة درهم مقابل
اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/2865جتاري جزئي
اىل املدعي عليه -1/مري �سيديتا ا�سيوجن كالومبريان جمهول حمل االق��ام��ة مبا �أن
املدعي  /بنك ام القيوين الوطني � -ش م ع وميثله  /عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران
ال�شام�سي  -نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/9/26يف الدعوى
املذكورة اع�لاه ل�صالح /بنك ام القيوين الوطني �ش م ع بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي
للبنك املدعي مبلغ �ستة ع�شر ال��ف وت�سعمائة و�سبعة و�سبعني دره��م وواح��د وع�شرين
فل�سا والفائدة القانونية الب�سيطة بواقع � %9سنويا من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف
 201/12/20وحتى ال�سداد التام والزمتها بامل�صاريف ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب
املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي

حماكم دبي

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�شر
يف الدعوى  2017/570تظلم جتارى

رئي�س الق�سم

				

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12173بتاريخ 2017/11/14

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3216تنفيذ جتاري

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12173بتاريخ 2017/11/14

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3356تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده -1/دايف دويا هو�سيلو�س جمهول حمل االقامة مبا ان
طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني � -ش م ع وميثله  /عبداهلل حمد
عبداهلل عمران العمران ال�شام�سي قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )38551.52درهم
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر
االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املنفذ � �ض��ده -1/ن��اف�ين كي�شور �شاينا يل كي�شور جم�ه��ول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني � -ش م ع وميثله
 /ع�ب��داهلل حمد ع�ب��داهلل ع�م��ران ال�ع�م��ران ال�شام�سي ق��د �أق��ام عليك
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )54734.78درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1582تنفيذ مدين

اىل املنفذ �ضده -1/عبداهلل ال�سيد عبداجلليل ال�سيد علي ب�صفته من ورثة ال�سيد عبداجلليل ال�سيد الها�شمي
 -2فاطمة ال�سيد عبداجلليل ال�سيد علي ب�صفتها من ورثة ال�سيد عبداجلليل ال�سيد الها�شمي  -3هدى ال�سيد
عبداجلليل ال�سيد علي ب�صفتها من ورثة ال�سيد عبداجلليل ال�سيد الها�شمي  -4نورية ال�سيد عبداجلليل ال�سيد
علي ب�صفتها من ورثة ال�سيد عبداجلليل ال�سيد الها�شمي  -5رجاء ال�سيد عبداجلليل ال�سيد علي ب�صفتها من
ورث��ة ال�سيد عبداجلليل ال�سيد الها�شمي � -6صديقة ال�سيد عبداجلليل ال�سيد علي ب�صفتها من ورث��ة ال�سيد
عبداجلليل ال�سيد الها�شمي � -7شروق ال�سيد عبداجلليل ال�سيد علي ب�صفتها من ورثة ال�سيد عبداجلليل ال�سيد
الها�شمي  -8بدرية ال�سيد عبداجلليل ال�سيد علي ب�صفتها من ورثة ال�سيد عبداجلليل ال�سيد الها�شمي جمهول
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ�/شركة القادة التجارية  -ذ م م  -ميثلها مديرها حممد علي برازندة وميثله
 /نبيه �أحمد بدر قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ()53152
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة � -2صحة ونفاذ االتفاقية �سند الدعوى واملحررة بني املدعي ومورث
املدعي عليهم وما يرتتب على ذلك من �آثار .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة
عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/769تنفيذ مدين
اىل املنفذ �ضده -1/حممد �صالح عبدالر�سول ال�شواب جمهول حمل االقامة
مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/حممد ح�سن علي العلي ن ��وراين وميثله  /يو�سف
حممد ح�سن حممد البحر  -مبوجب القرار ال�صادر بتاريخ  2017/11/7يف
الدعوى املذكورة اعاله ب�أنه مت احلجز على اموال املنفذ �ضده  /حممد �صالح
عبدالر�سول ال�شواب واملحجوز عليها م��ن قبل ال�سيد حممد يو�سف احمد
عبداهلل احلداد وهي عبارة عن ار�ض رقم  - 166منطقة  :ال�سوق الكبري وفاء
ملبلغ املطالبة وال�سداد خالل  30يوم من تاريخ الن�شر واال فان املحكمة �ستتخذ
االجراءات القانونية بحقكم ببيع االر�ض.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14

�إعالن  -مكتب �إدارة الدعوى
الرقم  2017/255جتاري كلي
مذكرة �إعالن موعد جل�سة بالن�شر للح�ضور �أمام مكتب �إدارة الدعوى
اىل املدعي عليهما  -1 /في�صل بابو ايداتودي  -2خري الن�ساء ايراماكافيتيل بوتيكات
حيث ان املدعي  /بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع  -قد اقام عليك الدعوى رقم  2017/255جتاري كلي وعليه يقت�ضي
ح�ضورك اىل حمكمة ر�أ�س اخليمة � -أمام مكتب �إدارة الدعوى  -يوم االربعاء ال�ساعة التا�سعة �صباحا املوافق 2017/11/22م
وذلك لالجابة على الدعوى  ،وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفكم عن احل�ضور �إو �إر�سال وكيل عنكم
يف الوقت املحدد �أعاله فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى غيابيا  ،بحقكم طالبا فيها �أوال  /الت�صريح بت�سجيل دعوانا
املاثلة وحتديد اقرب جل�سة ممكنة لنظر مو�ضوعها و�إعالن املدعي عليهم ب�صورة من الئحتها وتاريخ اول جل�سة لنظر
مو�ضوعها .ثانيا  /الق�ضاء ب�صحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�صادر مبوجب الأمر على عري�ضة رقم  2017/14326حجز
حتفظي جتاري ال�صادر بتاريخ  - 2017/3/18بحدود املبلغ املطالب به ال�صادر عن مقام قا�ضي الأمور امل�ستعجلة يف ر�أ�س
اخليمة املوقر والبالغ  / 5.438.705.47درهم (خم�سة ماليني واربع مائة وثمانية وثالثني الف و�سبع مائة وخم�سة درهم
و�سبعة واربعني فل�س) ثالثا  /الق�ضاء بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للبنك املدعي قيمة مبلغ وقدره  5.438.705.47درهم
(خم�سة ماليني واربع مائة وثمانية وثالثني الف و�سبع مائة وخ�سمة درهم و�سبعة واربعني فل�س)  ،باال�ضافة اىل الفائدة
القانونية بواقع  %12من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد
رابعا  /الق�ضاء بالزام املدعي عليهم بكافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3370تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده� -1/شيتان جايك�شني �سورتا ين جمهول حمل االقامة
مب��ا ان ط��ال��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذ/ب�ن��ك ام ال�ق�ي��وي��ن ال��وط�ن��ي ��� -ش م ع وميثله
 /ع �ب��داهلل ح�م��د ع �ب��داهلل ع �م��ران ال�ع�م��ران ال�شام�سي ق��د �أق ��ام عليك
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )67398.42دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

مكتب �إدارة الدعوى

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/2048جتاري كلي
اىل املدعي عليه �-1 /سعيد حممد جعفر علي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
م�صرف الإم��ارات اال�سالمي � -ش م ع وميثله  /جابر را�شد حممد را�شد ال�سالمي
 ق��د �أق ��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام امل��دع��ي عليه مببلغ وقدره( 2.912.669.74دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والغرامة الت�أخريية
بواقع  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال
ك�ف��ال��ة .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االث�ن�ين امل��واف��ق  2017/12/11ال�ساعة � 9.30ص
بالقاعة  Ch2.E.22ل��ذا ف��أن��ت مكلف باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على
الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/440تنفيذ عقاري
اىل املنفذ ��ض��ده -1/تعمري القاب�ضة لال�ستثمار � -ش ذ م م جمهول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ق�صاد ح�سن �شناوي وميثله  /علي ابراهيم
حممد احلمادي  -قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )1098657.15درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة
املحكمة -2 .بالت�صديق على حكم املحكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2012/65
ال�صادر من مركز ابوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري على نحو ما ق�ضى به.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3408تنفيذ جتاري

اىل املنفذ ��ض��ده -1/حممد �شهاب الدين بانيكافينيل جمهول حمل
االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذ/ب�ن��ك ام ال�ق�ي��وي��ن ال��وط �ن��ي ��� -ش م ع
وميثله  /عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�سي قد �أقام عليك
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )53065.13دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12173بتاريخ 2017/11/14

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي� /سجاد حيدر و�شركاهم حما�سبون قانونيون

العنوان  :مكتب رقم  O-08A-005ملك �سمو ال�شيخ احمد بن را�شد بن �سعيد ال
مكتوم  -ديرة  -رقة البطني هاتف  04-2222126فاك�س 04-2238881 :مبوجب هذا

تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله
لت�صفية دي اي �سي انف�ستمنت�س � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي
بتاريخ  2017/1/14واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/1/14
وعلى من لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه
الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3344تنفيذ جتاري

اىل املنفذ � �ض��ده -1/جعفر كيلوت يو�سف م��اج��ال��ودن جم�ه��ول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني � -ش م ع وميثله
 /ع �ب��داهلل ح�م��د ع �ب��داهلل ع �م��ران ال�ع�م��ران ال�شام�سي ق��د �أق ��ام عليك
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )45453.32دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12173بتاريخ 2017/11/14

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

ا�سم ال�شركة  :دي اي �سي انف�ستمنت�س � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب الطابق ( )49ملك ابراج االمارات  -بردبي � -ش  /ال�شيخ زايد ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم ��دودة .رق��م الرخ�صة 587304 :رق��م القيد بال�سجل
التجاري  100912 :مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2017/1/14واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2017/1/14وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني �سجاد
حيدر و�شركاهم حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب رقم O-08A-005
ملك �سمو ال�شيخ احمد بن را�شد بن �سعيد ال مكتوم  -دي��رة  -رق��ة البطني هاتف
 04-2222126فاك�س 04-2238881 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية
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�أبوغزالة يفتتح املكتب ال�ساد�س يف ال�صني والـ 107يف العامل
افتتح �سعادة الدكتور طالل �أبوغزاله
خالل زيارته الأخرية جلمهورية ال�صني
ال�شعبية املكتب ال�ساد�س ملجموعة طالل
�أب��و غزالة يف مدينة ت�شنغدو ،لي�صبح
جم �م��وع م�ك��ات��ب امل�ج�م��وع��ة يف العامل
 107مكاتب .وي�ه��دف �إن�شاء مكتب
ت�شنغدو �إىل ت�ق��دمي خمتلف خدمات
املجموعة وخا�صة تعليم اللغة العربية،
وخدمات حماية امللكية الفكرية.
واملكاتب العاملة للمجموعة يف ال�صني
ه ��ي م �ك �ت �ب�ين يف ب �ي �ج�ي�ن ،وم �ك �ت��ب يف
��ش�ن�غ�ه��اي ،وه��ون��غ ك��ون��غ ،وقوانغت�شو،
�إ�ضافة �إىل املكتب اجلديد يف ت�شنغدو.
وتربط املجموعة مع جمهورية ال�صني
ال�شعبية ع�لاق��ة وط�ي��دة منذ �أك�ث�ر ما
يقارب  15حيث �أ�س�ست املجموعة �أول
مكتب لها لتكون ال�شركة الوحيدة غري
ال�صينية التي ح�صلت على تراخي�ص
مل��زاول��ة �أع�م��ال�ه��ا يف �شنغهاي يف العام
.2003
كما ت�ت�ع��اون امل�ج�م��وع��ة م��ع احلكومة
ال���ص�ي�ن�ي��ة يف ال �ع��دي��د م ��ن اخلدمات
�أب��رزه��ا منح احلكومة ال�صينية ثقتها
للمجموعة ب��اع�ت�م��اده��ا كجهة وحيدة
ال�ستالم وت�سليم الت�أ�شريات ال�صينية
بتفوي�ض و�إ� �ش��راف وم��واف�ق��ة اجلهات

ال�صينية ،وتتعدد تتعدد الت�أ�شريات التي
ي�صدرها املركز ما بني جتارية ،ودرا�سية
وعالجية و�سياحية وغريها.
و�أ�س�ست املجموعة معهد طالل �أبوغزاله
 كونفو�شيو�س يف العام  2008بهدفال�ت�ع��ري��ف باللغة وال�ث�ق��اف��ة ال�صينية،
وحت� �ق� �ي ��ق ف� �ه ��م م � �ت � �ب� ��ادل �أك � �ب ��ر بني
الثقافتني العربية وال�صينية ،وذلك
ب��ال �ت �ع��اون م��ع امل �ق��ر ال��رئ�ي���س��ي ملعاهد
كونفو�شيو�س يف ال���ص�ين (ه ��ان بان).
ح �ي��ث ي�ع�ت�بر م�ع�ه��د ط�ل�ال �أبوغزاله
 كونفو�شيو�س ال�شراكة ال��وح�ي��دة يفالعامل بني احلكومة ال�صينية واملمثلة
بالهان بان وم�ؤ�س�سة خا�صة.
ك�م��ا ي �ق��دم امل�ع�ه��د ب��ال �ت �ع��اون م��ع املقر
ال��رئ �ي �� �س��ي مل �ع��اه��د ك��ون �ف��و� �ش �ي��و���س يف
ال�صني وجامعة ال�شينيانغ منحا درا�سية
م�ت�ن��وع��ة ل �ط�لاب امل�ع�ه��د ال��راغ �ب�ين يف
الدرا�سة يف ال�صني ،وذل��ك بهدف منح
ال�ف��ر��ص��ة ل �ط�لاب امل�ع�ه��د لتعلم اللغة
ال�صينية يف م��وط�ن�ه��ا ،مم��ا ي�ساهم يف
�سرعة تعلم اللغة و�إتقانها بالإ�ضافة
�إىل فر�صة التعرف �إىل الثقافة ال�صينية
العريقة .ومن الربامج ال�سنوية التي
يقدمها املعهد برنامج املخيم ال�صيفي
يف ال�صني ،حيث يهدف ه��ذا الربنامج
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�أ�سواق املال الإماراتية حتافظ
على متا�سكها مع حت�سن ال�سيولة

•• �أبوظبي-وام:

�إىل ت�ع��زي��ز ال �ت �ب��ادل ال�ث�ق��ايف ال�شبابي
ب�ي�ن ال �� �ص�ي�ن ودول ال� �ع ��امل وتعميق
فهم ال�ط�لاب للغة والثقافة ال�صينية

وحتفيز الطالب و�إ�شباع �شغفهم لفهم
اللغة واحل���ض��ارة ال�صينية .ويتعاون
املعهد مع العديد من اجلهات الر�سمية

واملدار�س الأردنية ال�ستقطاب الطالب
ال� ��راغ � �ب �ي�ن ب � ��اال� � �ش �ت��راك يف املخيم
ال�صيفي.

ت�شارك بجناح كبري ي�ضم حتت مظلته � 10شركات اجنبية

امداد حتتفل ب�إكمال م�شروع �صيانة م�صنع �أدنوك لل�سماد بدون وقوع �أية ا�صابات
•• �أبوظبي-الفجر:

�أف ��اد ع�ل��ي ع�ب��دامل�ل��ك ال��رئ�ي����س التنفيذي
ل���ش��رك��ة ام � ��داد امل�ت�خ���ص���ص��ة يف خدمات
ح �ق��ول ال�ن�ف��ط �أن ال���ش��رك��ة ح�ق�ق��ت �أدا ًء
متميزا خالل العام املا�ضي و حافظت على
حجم اعمالها ون�سبة الت�شغيل ملعداتها
والقوى العاملة لديها بن�سبة ،100%
معربا عن توقعاته بتحقيق نف�س الن�سبة
خالل العام اجلاري حيث توا�صل ال�شركة
تنفيذ �أعمال متخ�ص�صة بعمليات احلفر
وال�صيانة يف املن�ش�آت البرتولية ومراكز
االن� �ت ��اج .واح �ت �ف �ل��ت ام � ��داد ع �ل��ى هام�ش

م �� �ش��ارك �ت �ه��ا يف م �ع��ر���ض ادي �ب �ي��ك ال ��ذي
انطلقت فعالياته �أم����س االث�ن�ين ب�إكمال
م �� �ش��روع ��ص�ي��ان��ة ��ش��ام�ل��ة مل���ص�ن��ع �أدن� ��وك
لل�سماد وذل ��ك مب��دة قيا�سية وبتطبيق
�أع�ل��ى معايري ال�سالمة واجل ��ودة  ،حيث
عملت ال�شركة ملدة تفوق � 500ألف �ساعة
ع�م��ل دون وق ��وع �أي ��ة ا��ص��اب��ة خ�ل�ال 30
يوما .وذك��ر عبدامللك �أن �أعمال ال�شركة
تنق�سم اىل جز�أين ،اجلزء االول عمليات
احل �ف��ر ال �ت��ي ت���س�ت�ح��وذ ع�ل��ى  40%من
اعمال ال�شركة � ،أما اجلزء الثاين يتمثل
يف عمليات ال�صيانة املتخ�ص�صة وت�ستحوذ
على  60%من عمليات ال�شركة.

وا��ش��ار اىل �أن ال�شركة ب�صدد التو�سع يف
اعمالها خ�لال ال�ف�ترة املقبلة يف جمال
خدمات عمليات احلفر والتو�سع يف جمال
اخل��دم��ات ال�ب�ح��ري��ة ع�بر ��ش��رك��ة مراكب
اململوكة بن�سبة  51%ل�شركة امداد.
وق� ��ال ع �ب��دامل �ل��ك :ن�ع�ت��زم خ�ل�ال الفرتة
املقبلة الدخول اىل ال�سوق ال�سعودي الذي
ي�ع�ت�بر م��ن اال�� �س ��واق ال ��رائ ��دة يف جمال
ال�ن�ف��ط وال �غ��از وت�ت��وف��ر ب��ه ف��ر���ص هامة
وكبرية ميكننا العمل بها  ،خا�صة يف ظل
التكامل والتعاون االقت�صادي االماراتي
ال�سعودي  ،اىل جانب درا��س��ة التو�سع يف
عدد من الدول االخرى مثل ليبيا.

و�أو�� �ض ��ح ان � �ش��رك��ة ام � ��داد مت �ث��ل 120
�شركة عاملية من الناحية التجارية تعمل
يف ق�ط��اع��ات ال�ن�ف��ط وال���ص�ي��ان��ة واحلفر
وغريها من املجاالت االخرى ،اىل جانب
االع�م��ال اخلا�صة ب�شركة ام��داد املتعلقة
بال�صيانة واحلفر واخلدمات البرتولية .
و�أ�شار اىل ان م�شاركة ال�شركة يف معر�ض
اديبيك ت�أتي �ضمن جناح كبري ي�ضم 10
�شركات اجنبية حتت مظلة ام��داد ،وهذه
ال�شركات ج��دي��دة ت���ش��ارك للمرة االوىل
اىل جانب �شركات قوية عاملة يف املجال
ال �ب�ت�رويل و مت�ث��ل ال �� �ش��رك��ات الرو�سية
 60%منها

•• دبي-وام:

ت�ست�ضيف قمة املعرفة  2017التي تنظمها م�ؤ�س�سة
حممد بن را�شد �آل مكتوم للمعرفة  -بتوجيهات �سمو
ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س امل�ؤ�س�سة
 خرباء عامليني و�صناع قرار ووزراء ومديرين تنفيذيني�إىل جانب جمموعة من العلماء والأكادمييني واملخت�صني
يف خمتلف جماالت املعرفة والثورة ال�صناعية الرابعة.
وت�سلط جل�سات القمة  -ب��دورت�ه��ا ال��راب�ع��ة حت��ت �شعار
“املعرفة ..والثورة ال�صناعية الرابعة” يف الفرتة من
 21وح�ت��ى  22نوفمرب اجل��اري مب��رك��ز دب��ي التجاري

ال�ع��امل��ي  -ال���ض��وء ع�ل��ى مفاهيم �صناعة ال �ق��رار يف ظل
الثورة ال�صناعية الرابعة وم�سرية دولة الإمارات يف هذه
الثورة �إىل جانب ت�أثريات الثورة ال�صناعية يف جماالت
الإع �ل�ام وال�ت�ع�ل�ي��م والتكنلوجيا وال���ص�ح��ة �إ��ض��اف��ة �إىل
االقت�صاد واجل��ان��ب االجتماعي والأخ�لاق��ي وم�ستقبل
الذكاء اال�صطناعي.
وت�شهد جل�سات القمة م�شاركة الدكتور هاين امللقي رئي�س
الوزراء الأردين �ضيف �شرف �ضمن جل�سة حوارية تناق�ش
�صناعة القرار يف ظل الثورة ال�صناعية الرابعة.
وقال �سعادة جمال بن حويرب املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة
�إن قائمة متحدثي قمة املعرفة لعام  2017زاخرة ب�أ�سماء

 Narrative Scienceاملتخ�ص�صة يف �إنتاج �آالت
الت�أليف الروائي وعبد املح�سن �سالمة نقيب ال�صحفيني
ورئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الأه��رام بجمهورية م�صر
العربية يف جل�سة تناق�ش الثورة الرقمية ودورها يف تطور
الإعالم وو�سائل التوا�صل االجتماعي وي�ستعر�ض ديفيد
روز الرئي�س التنفيذي ل�شركة دي�ت��و الب��ز واخل�ب�ير يف
م�ستقبل �إنرتنت الأ�شياء حتديات وتوقعات �أمن الف�ضاء
الإل�ك�تروين ..فيما تناق�ش كل من جاكي يينغ م�ؤ�س�سة
ومديرة معهد هند�سة الأحياء وتكنولوجيا النانو IBN
يف �سنغافورة و�إبراهيم ال�شربيني وعائ�شة النعيمي حمور
تكنولوجيا وتطبيقات تقنية النانو.

«مبادلة» و«هانيويل» تعززان قطاع �صناعة الطريان يف منطقة ال�شرق الأو�سط
•• دبي-وام:

وق �ع��ت � �ش��رك��ة “مبادلة لال�ستثمار”
 ال���ش��رك��ة ال�ع��امل�ي��ة ال ��رائ ��دة يف جمالاال� �س �ت �ث �م��ار اال� �س�ت�رات �ي �ج��ي والتابعة
حلكومة �أب��وظ�ب��ي  -م��ذك��رة تفاهم مع
��ش��رك��ة “هانيويل الدولية” لإطالق
عدد من املنتجات واخلدمات يف منطقة
ال�شرق الأو�سط مثل خدمات الت�صنيع
والتطوير وال�صيانة والإ�صالح والعمرة
مل �ن �ت �ج��ات ق �ط��اع � �ص �ن��اع��ة ال� �ط�ي�ران يف
املنطقة.
و”هانيويل” � �ش ��رك ��ة ال�ب�رجم �ي ��ات
ال�صناعية امل��درج��ة يف قائمة فورت�شن
 100ت �ن �ت��ج جم �م��وع��ة م ��ن تقنيات
االت���ص��ال وال�تراب��ط لقطاعات �صناعة
ال� �ط�ي�ران وامل� �ب ��اين وال �ب �ن �ي��ة التحتية
واملن�ش�آت ال�صناعية وحمطات الطاقة.
وقع مذكرة التفاهم بدر العلماء رئي�س
وحدة �صناعة الطريان يف �شركة مبادلة
لال�ستثمار وران� ��دي �أن��در� �س��ون رئي�س
ه��ان�ي��وي��ل يف �أوروب � ��ا وال �� �ش��رق الأو�سط
و�إف��ري �ق �ي��ا وال �ه �ن��د وذل ��ك ع�ل��ى هام�ش
فعاليات معر�ض دبي للطريان 2017
بح�ضور عدد من كبار املدراء وامل�س�ؤولني
التنفيذيني من كال ال�شركتني.
وت �ه��دف ال���ش��رك�ت��ان �إىل �إر�� �س ��اء ركائز
ق � ��درات ت���ص�ن�ي��ع ث�ل�اث وح � ��دات طاقة

م�ساعدة يف ال�شرق الأو� �س��ط ه��ي �إدارة
وح��دة االحتياطات وال�صيانة التنب�ؤية
واالت �� �ص��ال ..و� �س��وف ي�ب�ح��ث التحالف
يف �إمكانية ت�أجري حمركات الطائرات
وم �ك��ون��ات �ه��ا �إ� �ض��اف��ة �إىل ح �ل��ول �إدارة
امل ��راق �ب ��ة اجل ��وي ��ة م ��ن اجل �ي��ل التايل
وت�صنيع املواد املتقدمة يف املنطقة.
وق� ��ال ب ��در ال �ع �ل �م��اء ان ��ه م��ع ا�ستمرار
�سعي �شركة “مبادلة” �إىل اال�ستثمار
يف منظومة متقدمة وم��رن��ة ملنتجات
وخ��دم��ات ق�ط��اع �صناعة ال �ط�يران ف�إن
تعاوننا مع �شركة هانيويل التي تعترب
�إح��دى ال�شركات امل��درج��ة �ضمن قائمة
“ ف��ورت���ش��ن � “ 100سيمنحنا نفاذا
�إىل جمموعة رائ��دة م��ن املنتجات ذات
التكنولوجيا املتطورة التي من �ش�أنها �أن
متيز مرحلتنا القادمة من النمو.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن �إط �ل�اق ث�لاث��ة عرو�ض
للمرة الأوىل يف قطاع �صناعة الطريان
احل�ي��وي ب ��إم��ارة �أب��وظ�ب��ي بالتعاون مع
�شركة عاملية مثل هانيويل ين�سجم مع
ال �ت��زام �ن��ا ب�ت�ق��دمي م�ن�ت�ج��ات وخدمات
متطورة وتناف�سية يف قطاع الطريان.
وقال �ست�سهم مذكرة التفاهم يف حتقيق
نتائج �أف�ضل ب�شكل عام نظرا �إىل عمق
�شراكتنا وط��ول مدتها ..و��س��وف نعمل
ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ق ��درات ال �ط�يران املحلية
وال �ع��امل �ي��ة ودع ��م ع��رو��ض�ن��ا التناف�سية

واال� �س �ت �ف��ادة م��ن خ�برات �ن��ا الرئي�سية
ل �ل��و� �ص��ول �إىل م �� �س �ت �ق �ب��ل �أف� ��� �ض ��ل يف
الإم� � ��ارات وخ��ارج �ه��ا .م��ن ج��ان�ب��ه قال
نورم جيل�سدورف رئي�س هانيويل ملناطق
رو�سيا و�آ�سيا الو�سطى وتركيا وال�شرق
الأو�سط ان هانيويل قامت بتزويد قطاع
��ص�ن��اع��ة ال �ط�ي�ران ب�ت�ق�ن�ي��ات وخدمات
رائدة ملا يزيد عن  100عام.
و�أ� �ض��اف “ �أن�ن��ا ف �خ��ورون بالتعاون مع
مبادلة بهدف تعزيز ال �ق��درات املحلية
م��ن خ�لال الت�صنيع امل�ت�ق��دم وخدمات
ال���ص�ي��ان��ة والإ�� �ص�ل�اح وال� � َع� �م ��رة ..كما
ميثل ه��ذا التحالف خطوة مهمة نحو

تطوير القطاع يف املنطقة .وبالتعاون
مع �شركائنا� ،سنتمكن من تزويد حلول
ناجعة لبناء عامل يت�سم مبميزات الأمان
والذكاء واال�ستدامة والرتابط».
ومن املتوقع �أن ي�سهم التعاون بني مبادلة
وهانيويل يف تعزيز حمفظة اخلدمات
احلالية لكال ال�شركتني وتوفري فر�ص
جديدة تت�ضمن تقنيات امل��واد املتقدمة
وت�ق�ن�ي��ات امل �ح��رك��ات واالت �� �ص��ال بهدف
اال�ضطالع بقيمة م�ضافة للم�ستهلكني
ال�ن�ه��ائ�ي�ين .و��س�يرب��ط ال �ت �ع��اون �شركة
هانيويل ب�شركات �أخ��رى رئي�سية تابعة
ملبادلة وهي �سرتاتا للت�صنيع � -سرتاتا

م�صرف الهالل يطلق ح�ساب توفري طالبي
لت�شجيع ثقافة التوفري بني الطالب يف الإمارات

•• �أبوظبي-الفجر:

«قمة املعرفة  »2017ت�ستعر�ض فر�ص وحتديات الثورة ال�صناعية الرابعة
�أب ��رز اخل�ب�راء واملخت�صني مب�ج��االت ال �ث��ورة ال�صناعية
الرابعة من �شتى �أنحاء العامل والذين �سي�شكلون �إ�ضافة
نوعية للحدث و�سيناق�شون جت��ارب وخ�ب�رات ال��دول يف
جماالتهم املتخ�ص�صة كما �سي�سهمون يف �صياغة جل�سات
ع�صف ذهني معمقة تطرح ر�ؤى و�أفكارا خالقة يف م�سرية
املجتمعات نحو اال��س�ت�ف��ادة م��ن الآف ��اق ال��واع��دة للثورة
ال�صناعية الرابعة �سعيا �إىل بناء جمتمعات قائمة على
املعرفة والتنمية امل�ستدامة .وت�ست�ضيف جل�سات القمة
كال من ماجد ال�سويدي املدير العام ملدينة دبي للإعالم
ولودوفيك بليت�شر رئي�س �صندوق ابتكار الأخبار الرقمية
يف ج��وج��ل والري ب��ري�ن�ب��اوم امل��ؤ��س����س امل���ش��ارك يف �شركة

جنحت �أ�سواق املال الإماراتية يف املحافظة على متا�سكها وموا�صلة �أدائها
الإيجابي رغم تعدد عمليات جني الأرب��اح التي تعر�ضت لها خالل جل�سة
ام����س وال�ت��ي �شهدت حت�سنا يف حجم �سيولة ال �ت��داول م�ق��ارن��ة م��ع اليوم
ال�سابق.
وكان وا�ضحا �أن ن�سبة كبرية من ال�سيولة تركزت على بع�ض �أ�سهم ال�شركات
ذات الإدراج املزدوج عقب �إعالنها عن نتائجها املالية للربع الثالث من العام
اجلاري �إ�ضافة �إىل �شريحة من الأ�سهم القيادية يف ال�سوق.
وارتفع امل�ؤ�شر العام ل�سوق دبي امل��ايل �إىل م�ستوى  3477نقطة بزيادة
ن�سبتها  0.38يف املائة مقارنة بجل�سة الأم�س  ..يف حني �أغلق امل�ؤ�شر العام
ل�سوق �أبوظبي للأوراق املالية عند  4369نقطة.
وبالعودة �إىل حركة التعامالت يف �سوق دبي املايل  ..متكن �سهم �إعمار من
ال�صعود جم��ددا �إىل حاجز  8دراه��م ب��زي��ادة  12فل�سا وحلقت به بع�ض
�أ�سهم القطاع العقاري ومنها داماك وديار.
وكان �سهم جمموعة جي �أف �أت�ش  -وهو من ال�شركات ذات الإدراج املزدوج-
الأك�ثر ن�شاطا يف ال�سوق وقفزت قيمة ال�صفقات املربمة عليه �إىل 264
مليون درهم مرتفعا بن�سبة  6.2يف املائة �إىل  1.53درهم.
ويف �سوق �أبوظبي  ..عادت الإيجابية ل�سهم ات�صاالت املرتفع �إىل 17.10
درهم و�صعد �سهم الدار �إىل  2.26درهم تبعه �سهم �إ�شراق �إىل  71فل�سا.
وعلى �صعيد ال�سيولة ..ارتفعت قيمة ال�صفقات املربمة يف ال�سوقني نحو
 700مليون درهم وو�صل عدد الأ�سهم املتداولة  418مليون �سهم نفذت
من خالل � 6834صفقة.
ومن �إجمايل �أ�سهم � 65شركة جرى تداولها ام�س ..ارتفعت �أ�سعار �أ�سهم
 27فيما انخف�ضت �أ�سعار �أ�سهم � 28شركة وحافظت �أ�سهم � 10شركات
على م�ستوياتها ال�سابقة.

 واخلدمات واحللول التوربينية و�سندحل�ل��ول ال �ط�يران .و�ستعمل ال�شركتان
على تطوير �أنظمة �إدارة املراقبة اجلوية
احلالية لدى هانيويل مبا يف ذلك نظام
التعزيز الأر� �ض��ي .. SmartPath
وت�ع�ت�بر ه ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة ال��وح �ي��دة حول
العامل التي مت اعتمادها لنظام التعزيز
الأر�� �ض ��ي وه ��ي ت���س�ت�خ��دم امل�لاح��ة عرب
الأق �م��ار ال�صناعية مل�ساعدة الطائرات
على التحليق �ضمن م���س��ارات خمتلفة
ل �ل��و� �ص��ول �إىل امل �ط��ار مم��ا ي �ع��زز �سعة
امل� �ط ��ارات وامل �ج ��ال اجل� ��وي وي�ق�ل��ل من
فرتات الت�أخري.

ت�شجيعاً لثقافة التوفري بني الطالب يف الإمارات ،ون�شراً للوعي ب�أهميتها،
�أط�ل��ق م�صرف ال�ه�لال ح�ساب ت��وف�ير ط�لاب��ي لكل م��ن ط�لاب اجلامعة
والكليات املختلفة.
وي�شمل ح�ساب م�صرف ال�ه�لال للتوفري ال�ط�لاب��ي ال�ع��دي��د م��ن امليزات
التي تلبي احتياجات الطالب �أبرزها املعامالت املجانية من خالل �أجهزة
ال�صراف الآيل و�إمكانية ال�سحب النقدي ،بالإ�ضافة اىل توزيع الأرباح
�شهرياً ،وال يوجد حد �أدنى للر�صيد املطلوب لت�شغيل احل�ساب.
وتعليقاً على �إطالق ح�ساب التوفري الطالبي وكيف ميكن �أن ي�ستفيد منه
طالب الإم��ارات؛ قال �أليك�س كويلو ،الرئي�س التنفيذي مل�صرف الهالل:
من م�صلحتنا �أن ينمي الطالب ايف الإمارات عادات االدخار يف وقت مبكر
من حياتهم و�أن يديروا مواردهم املالية و�أن ينفقوا بحكمة.
و�أ�ضاف �أي�ضاً نحن نهتم اهتماماً كبرياً ونحر�ص على مواءمة �أهدافنا
مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية املتحدة ،و�سوف نقدم خم�س
فر�ص للتدريب يف كل جامعة من جامعات الإم��ارات ،من خالل ال�سحب
على �أ��ص�ح��اب ح�سابات ال�ت��وف�ير الطالبية امل�سجلة ل��دي�ن��ا� .سيتم و�ضع
املن�صات واملنافذ داخ��ل اجلامعات الكربى للتفاعل الفوري مع الطالب
وتزويدهم باملعلومات عن كيفية ت�شغيل ح�ساباتهم ،وم�ساعدتهم يف �أ ّية
ا�ستف�سارات ب���ش��أن فتح احل���س��اب .الر�سائل الق�صرية وحم�ت��وى و�سائل
الإعالم االجتماعي �سيتم ا�ستخدامها ال�ستهداف �شريحة �شباب امل�ستقبل.
ي�سعى م�صرف الهالل �إىل التميز من خالل منتجات مبتكرة ومتوافقة مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية كح�ساب التوفري الطالبي.

«فور�سايت جروب انرتنا�شيونال» تختار
دبي مقرا عامليا جديدا لعملياتها املتنوعة

•• �أبوظبي-وام:

اخ � � � �ت� � � ��ارت “فور�سايت ج � � ��روب
انرتنا�شيونال” �إم � ��ارة دب ��ي لتكون
مقرا ت�شغيليا عامليا جديدا لعملياتها
امل�ت�ن��وع��ة .ومت الإع �ل�ان ع�ل��ى هام�ش
م�شاركة ال�شركة يف معر�ض وم�ؤمتر
�أب��وظ�ب��ي ال��دويل للبرتول “�أديبك”
 �أحد �أكرب فعاليات النفط والغاز يفالعامل  -وال��ذي ب��د�أت فعالياته ام�س
وت�سمر حتى  16نوفمرب اجل��اري يف
مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض.
وت� � ��� � �س� � �ل � ��ط ف� � ��ور� � � �س� � ��اي� � ��ت ج� � � ��روب
انرتنا�شيونال خ�لال م�شاركتها يف احل��دث ال�ضوء على �شركتها اجلديدة
فور�سايت �أوف�شور دريلينغ الذي جاء ت�أ�سي�سها كثمرة جلهود ال�شركة يف �إعادة
الهيكلة ودم��ج الأعمال وا�ستحواذها م�ؤخرا على �شركة “�إت�ش� .أ���س� .أل يف
خطوة �ستتيح لها الدخول يف �أ�سواق �صناعة النفط والغاز يف كل من ال�شرق
الأو�سط والهند .وقال الدكتور رايف كومار ميهروترا �سي .بي� .أي امل�ؤ�س�س
والرئي�س التنفيذي لـفور�سايت جروب �إنرتنا�شيونال �إن �شركتهم اجلديدة
فور�سايت �أوف�شور دريلينغ تعد جزءا من جهودنهم احلالية للدخول يف �أ�سواق
�صناعة النفط وال�غ��از يف كل من الهند وال�شرق الأو��س��ط و�أ�صبح �إن�شاءها
مهما مع �إع�لان �شركته �شراء ث�لاث من�صات للحفر البحري وو�ضعها يف
دبي باعتبارها مقرا جديدا لعملياتها الت�شغيلية العاملية .و�أ�شار �إىل االلتزام
بجعل “فور�سايت �أوف�شور دريلينغ” �شركة رائ��دة للحفر البحري يف دولة
الإم��ارات وبالتايل تلعب دورا رئي�سيا يف دفع عجلة النمو يف الدولة وبقية
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .من جانبه �أ�ضاف جو�ش وي�شارت
مدير العمليات يف “فور�سايت جروب انرتنا�شيونال”�أنه اتيحت الفر�صة من
خالل م�شاركتهم الأوىل يف “معر�ض وم�ؤمتر �أبوظبي ال��دويل للبرتول”
للتعريف مبجموعتهم و�شركتهم اجلديدة فور�سايت �أوف�شور دريلينغ.
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وفق �أحدث �إح�صاءات م�صرف الإمارات املركزي

ودائع غري املقيمني تتفوق على
قرو�ضهم بـ  55.3مليار درهم

حتت رعاية رئي�س الدولة ..هزاع بن زايد يفتتح «�أديبك »2017

•• �أبوظبي-وام:

تفوقت ودائع عمالء اجلهاز امل�صريف الإماراتي من غري املقيمني على حجم
االئتمان املقدم لهم مبقدار  55.3مليار دره��م مع نهاية �شهر �سبتمرب
املا�ضي  ..وفق �أحدث �إح�صاءات م�صرف الإمارات املركزي.
وجاء التفوق الكبري لودائع غري املقيمني بعد االرتفاع الذي �سجلته �أ�سعار
الفائدة على ال��ودائ��ع وه��و م��ا �شجع على �ضخ �سيولة ج��دي��دة يف اجلهاز
امل�صريف خا�صة مع بداية الن�صف الثاين من العام وذل��ك بهدف حتقيق
�أكرب ن�سبة من املكا�سب امل�ضمونة.
وتف�صيال  ..بلغ ر�صيد ودائع غري املقيمني  188.3مليار درهم يف نهاية
�شهر �سبتمرب املا�ضي وذلك مقابل قرو�ض بقيمة  133مليار درهم خالل
الفرتة نف�سها التي ت�ضمنها ر�صد امل�صرف املركزي .
وقال خرباء يف القطاع �إن التوقعات ت�شري �إىل ا�ستمرار اجلهاز امل�صريف يف
جذب املزيد من ودائع العمالء خالل الفرتة املقبلة ومن �ضمنهم العمالء
غري املقيمني  ..م�ؤكدين �أن ارتفاع وترية ودائع هذه ال�شريحة من العمالء
يعك�س الثقة الكبرية التي يحظى بها اجلهاز امل�صريف الإماراتي.
وكانت ال�سيولة التي دخلت �إىل اجلهاز امل�صريف ارتفعت وتريتها يف الن�صف
الثاين من العام اجل��اري وهو ما �ساعد البنوك على ت�سوية الفجوة التي
كانت قائمة بني الودائع والقرو�ض وامل�سجلة ل�صالح الأخرية يف وقت �سابق
نتيجة التو�سع يف تقدمي االئتمان للعمالء على اختالف ت�صنيفاتهم وعلى
نحو يفوق احلد امل�سموح به من قبل امل�صرف املركزي.
ي�شار �إىل �أن ر�صيد �إجمايل ال��ودائ��ع ب�شكل ع��ام يف اجلهاز امل�صريف بلغت
 1.596تريليون درهم مع نهاية �شهر �سبتمرب املا�ضي  ..ويف املقابل فقد
بلغ ر�صيد �إجمايل القرو�ض  1.58تريليون درهم خالل الفرتة نف�سها.

«�أبوظبي للتنمية » يقدم  165مليون درهم
لدعم برامج تنموية متنوعة يف كولومبيا

•• �أبوظبي-وام:

وق��ع �صندوق �أبوظبي للتنمية والوكالة الرئا�سية الكولومبية للتعاون
الدويل ام�س مذكرة تفاهم يقدم مبوجبها ال�صندوق  165مليون درهم -
 45مليون دوالر �أمريكي  -كمنحة من حكومة �أبوظبي لتمويل م�شروعات
وبرامج تنموية متعددة يف كولومبيا.
وقع مذكرة التفاهم عن �صندوق �أبوظبي للتنمية � ..سعادة حممد �سيف
ال���س��وي��دي امل��دي��ر ال �ع��ام  ..فيما وق�ع�ه��ا ع��ن اجل��ان��ب ال�ك��ول��وم�ب��ي �سعادة
�سورجيو الفون�سو لوندونو زوري��ك رئي�س الوكالة الرئا�سية الكولومبية
للتعاون ال��دويل .وقال �سعادة حممد �سيف ال�سويدي �إن مذكرة التفاهم
التي مت توقيعها اليوم مع الوكالة الرئا�سية الكولومبية للتعاون الدويل
ت�أتي بتوجيهات من القيادة الر�شيدة يف الدولة للم�ساهمة يف متويل برامج
تنموية يف عدد من املحافظات الكولومبية.
و�أ�ضاف �أن �صندوق �أبوظبي للتنمية �سيدير املنحة التنموية املقدمة من
حكومة �أبوظبي والبالغ قيمتها  165مليون درهم مل�ساعدة كولومبيا على
جتاوز التحديات االقت�صادية من خالل متويل م�شاريع حيوية تعمل على
حتقيق التنمية امل�ستدامة يف البالد.
و�أو�� �ض ��ح �أن امل�ن�ح��ة ت �ه��دف �إىل مت��وي��ل م���ش��اري��ع للتنمية الإجتماعية
واالقت�صادية وتت�ضمن �إن�شاء مراكز للطفولة املبكرة والتعليم وال�صحة
�إ�ضافة �إىل دع��م امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة يف ع��دد من املحافظات
الكولومبية لتوفري فر�ص عمل لأفراد املجتمع وحت�سني م�ستوى الظروف
املعي�شية لهم .من جانبه ثمن �سعادة �سورجيو الفون�سو زوريك دور دولة
الإم��ارات وقيادتها احلكيمة على الدعم الذي تقدمه من خالل �صندوق
�أبوظبي للتنمية للعديد من دول العامل لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف تلك
ال��دول .وق��ال �إن منحة حكومة �أبوظبي �سيكون لها دور كبري يف تطوير
وحت�سني العديد م��ن اخل��دم��ات االجتماعية واالقت�صادية يف كولومبيا
خا�صة يف القطاعات التي لها عالقة مبا�شرة بتح�سني وتطوير قدرات
الأف ��راد مثل التعليم وال�صحة وت�أهيل بع�ض القطاعات لتوفري فر�ص
العمل.
و�أ�شار �إىل �أهمية التعاون امل�ستقبلي مع �صندوق �أبوظبي للتنمية يف جمال
العمل التنموي وامل�ساهمة يف متويل م�شاريع حت��دث ت��أث�يرا �إيجابيا يف
املجتمعات املحلية خا�صة و�أن كولومبيا ت�سعى ملرحلة جديدة من م�سرية
النمو االقت�صادي يف البالد وتركز على دعم قطاعات حيوية.

«طريان �أبوظبي» حت�صل على اعتماد
«بيل» للطائرات املروحية ل�صيانة طائراتها

•• دبي-وام:

�أعلنت “ �شركة طريان �أبوظبي “ ام�س ح�صولها على اعتماد ر�سمي من
�شركة “ بيل “ للطائرات املروحية � -إح��دى �شركات تك�سرتون  -للقيام
ب��أع�م��ال ال�صيانة لطائراتها م��ن ن��وع  Bell412و  Bell212على
م�ستوى دول��ة الإم��ارات وال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ب�صفتها وكيال لدعم
النمو امل�ستمر لعمالئها يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
وقال جلني �إ�سبل نائب الرئي�س التنفيذي لدعم وخدمات العمالء يف �شركة
 - Bellيف ت�صريح له بهذه املنا�سبة � -إن منطقة ال�شرق الأو�سط هي �أحد
الأ�سواق الأكرث �أهمية بالن�سبة ل�شركة بيل للطائرات املروحية وفيما ت�شهد
�شبكة م�شغلي طائراتها تو�سعا م�ستمرا فمن املهم �أن تزود عمالئها بحلول
خدمات ذكية و�سهلة لتلبية الطلب املتزايد على طائراتها يف املنطقة.
من جانبه قال ديفيد �سيل نائب رئي�س ال�شركة ملنطقة ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا ل��دى �شركة � Bellإن��ه يجمع بيل للطائرات املروحية و�شركة
ط�ي�ران �أب��وظ�ب��ي ت��اري��خ ح��اف��ل على م��دى  40ع��ام��ا حيث �أمت��ت طريان
�أبوظبي ما يزيد عن �أك�ثر من مليون �ساعة ط�يران على �أ�سطولها من
طائرات بيل املروحية و�أبدت التزاما غري حمدود با�ستخدام طائرات بيل
 525ريلنتل�س و�ستكون �أول م�شغل لهذا النوع من الطائرات يف منطقة
ال�شرق الأو�سط.

•• �أبوظبي-وام:

حت ��ت رع ��اي ��ة � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
“حفظه اهلل” ..افتتح �سمو ال�شيخ هزاع
بن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س املجل�س
التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي ام�س الدورة
ال�ع���ش��ري��ن مل �ع��ر���ض وم� ��ؤمت ��ر �أبوظبي
ال��دويل للبرتول �أدي�ب��ك  2017الذي
يقام مبركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض
يف ال �ف�ت�رة م��ن � 13إىل  16نوفمرب
اجلاري حتت �شعار “بناء عالقات متينة
لدفع عجلة النمو».
وقال �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان
�إن �أبوظبي ا�ستطاعت تر�سيخ مكانتها
كمنرب عاملي للحوار الب ّناء حول قطاع
الطاقة العاملي.
و�أ� �ض��اف �سم ّوه عقب افتتاحه معر�ض
وم� ��ؤمت ��ر �أب��وظ �ب��ي ال � ��دويل للبرتول
�أديبك � 2017أن احلدث ي�شهد م�شاركة
�إماراتية وعاملية تتميز بنقا�شات معمقة
ونظرة ا�ست�شرافية على واقع وم�ستقبل
هذا القطاع احليوي.
وت �ت �� �ض �م��ن ال � � � ��دورة ال �ع �� �ش��ري��ن من
“�أديبك” �سل�سلة حوارات مو�سعة متتد
لأرب �ع��ة �أي ��ام ب�ين �أق �ط��اب ق�ط��اع النفط
والغاز العامليني ويُنتظر �أن تكون الأكرث

ت ��أث�يراً يف ال�ق�ط��اع ،و�أن ت�سهم يف ر�سم
ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الرامية �إىل
دفع عجالت منو م�ستدام الأمد يف كافة
جماالت قطاع النفط والغاز .
وق��ام �سموه بجولة يف �أرج ��اء املعر�ض
رافقه فيها �سمو ال�شيخ ذياب بن حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان ،رئي�س دائ��رة النقل
يف �أب��وظ�ب��ي ،وم�ع��ايل ال�شيخ نهيان بن
مبارك �آل نهيان ،وزير الت�سامح ،وعدد
م ��ن ��س�م��و ال �� �ش �ي��وخ و�أ� �ص �ح ��اب املعايل
ال� � ��وزراء و�أع �� �ض��اء امل�ج�ل����س التنفيذي
وال�سفراء ،وامل�س�ؤولون وح�شد كبري من
املخت�صني يف القطاع.
وزار ��س�م��وه ع� ��دداً م��ن �أج �ن �ح��ة ال ��دول
وال���ش��رك��ات امل���ش��ارك��ة و�أ� �ش��اد بامل�ستوى
املتطور للمعر�ض.
وزار �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان
ج�ن��اح �شركة ب�ت�رول �أب��وظ�ب��ي الوطنية
“�أدنوك” يف معر�ض وم�ؤمتر �أبوظبي
ال��دويل للبرتول �أديبك  ،2017حيث
ك��ان يف ا�ستقبال �سموه معايل الدكتور
��س�ل�ط��ان ب��ن �أح �م��د اجل��اب��ر وزي ��ر دولة
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �� �ش��رك��ة ب�ت�رول
�أب ��و ظ�ب��ي ال��وط�ن�ي��ة �أدن� ��وك وجمموعة
�شركاتها.
واط�ل��ع �سموه خ�لال ال��زي��ارة على �شرح
حول مركز الذكاء اال�صطناعي بانوراما

الذي يتيح متابعة ور�صد وحتليل الأداء
ب�شكل فوري يف عمليات �أدنوك الت�شغيلية
يف كافة مراحل وجم��االت اعمال قطاع
النفط وال�غ��از .كما يتيح املركز لكوادر
�أدن��وك �سرعة اتخاذ ال�ق��رارات املنا�سبة
ل�لارت �ق��اء ب� � ��الأداء وخ�ف����ض التكاليف
وت �ع��زي��ز ال �ك �ف��اءة يف ع�م�ل�ي��ات �شركات
املجموعة.
وي� �ع ��ر� ��ض امل� ��رك� ��ز م� ��ن خ �ل��ال �شا�شة
تفاعلية ب�ط��ول  50م�ت�راً ب�ي��ان��ات عن
مبيعات وت��وزي��ع منتجات �أدن� ��وك ،مبا
يف ذل��ك متابعة م��واق��ع �أ�سطول �أدنوك
ال�ب�ح��ري م��ن ن��اق�لات ال �غ��از الطبيعي
امل�سال وال�ب�ترول بينما تقوم بتو�صيل
ان�ت��اج �أدن ��وك �إىل العمالء ح��ول العامل
فيما يوفر م��رك��زاً لإدارة الأزم ��ات تبث
معلومات و��ص��ورا مبا�شرة من خمتلف
عمليات �أدن ��وك الت�شغيلية ع�بر دائرة
تلفزيونية مغلقة.
و� �ش �ه��دت ف�ع��ال�ي��ات ال �ي��وم الأول حفل
اف�ت�ت��اح ر�سمي ��ش��ارك��ت فيه كوكبة من
امل �ت �ح��دث�ين م��ن ق� ��ادة ال �ق �ط��اع ،بينهم
م �ع��ايل ��س�ه�ي��ل ب��ن حم �م��د ف ��رج فار�س
امل� ��زروع� ��ي وزي � ��ر ال �ط��اق��ة وال�صناعة
وم �ع ��ايل ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب ��ن �أحمد
اجل��اب��ر وزي��ر دول��ة الرئي�س التنفيذي
ل�شركة برتول �أبو ظبي الوطنية �أدنوك

وجم �م��وع��ة ��ش��رك��ات�ه��ا و� �س �ع��ادة حممد
ب��ارك�ي�ن��دو الأم�ي�ن ال�ع��ام ملنظمة الدول
امل���ص��درة للبرتول �أوب ��ك .وذ ّك��ر معايل
�سهيل بن حممد املزروعي يف كلمة له،
بالتفا�ؤل ال��ذي ك��ان �أع�ل��ن عنه يف وقت
�سابق م��ن ال�ع��ام اجل��اري ،وق��ال“ :كنت
قد �ص ّرحت ب�أنني متفائل حيال الن�صف
الثاين من العام  ،2017واليوم �أ�ضيف
�أنني متفائل ب�ش�أن العام  2018كام ً
ال،
لأن�ن��ي �أرى �أن��ه ع��ام �سي�شهد فيه قطاع
النفط تعافياً كبرياً ،و�سن�شهد فيه عودة
اال�ستثمارات �إىل املنطقة».
من جانبه قال معايل الدكتور �سلطان
بن �أحمد اجلابر يف كلمة له ان �أدنوك
ت�خ�ط��ط ل �ط��رح ح���ص��ة �أق�ل�ي��ة يف ا�سهم
�شركة �أدن��وك للتوزيع لالكتتاب العام
م���ش�يرا �إىل ت��وج��ه �أدن � ��وك ن�ح��و مزيد
م ��ن ال �ت �ن��وي��ع وال �ت��و� �س��ع يف عملياتها
املتعلقة ب��ال�غ��از وال�ت�ك��ري��ر وال�صناعات
ال�ب�تروك�ي�م��اوي��ة ب�ه��دف زي ��ادة الكفاءة
الت�شغيلية مما يعزز مكانة �أدن��وك بني
املنتجني الأق��ل تكلفة يف العامل وي�سهم
يف ج ��ذب ا� �س �ت �ث �م��ارات ن��وع�ي��ة جديدة،
وه ��و م��ا ي�ت���ض��ح يف االه �ت �م��ام الوا�سع
باالمتيازات البحرية والتي جذبت �أكرث
م��ن �� 10ش��رك��اء حمتملني م��ن جميع
�أنحاء العامل .و�شدد حممد باركيندو،

طريان اخلليج توقع اتفاقية مع �شركة دبي ل�صناعات
الطريان ال�ستئجار خم�س طائرات بوينغ درمياليرن 787-9
•• دبي-الفجر:

وق� �ع ��ت ط� �ي��ران اخل �ل �ي��ج – الناقلة
الوطنية ململكة البحرين – و�شركة
دب ��ي ل �� �ص �ن��اع��ات ال� �ط�ي�ران امل� �ح ��دودة
 ام�س– ات�ف��اق�ي��ة ال��س�ت�ئ�ج��ار خم�سط��ائ��رات م��ن ط��راز بوينغ درمياليرن
 787 – 9التي من املقرر ان تن�ضم

�إىل �أ�سطول ال�شركة يف العام .2018
يذكر �أن طريان اخلليج �سوف ت�ستخدم
هذه الطائرات احلديثة املوفرة للوقود
لتحقيق ه ��دف ال�ن��اق�ل��ة يف حاجاتها
امل�ستقبلية لتو�سيع �شبكة وجهاتها على
املدى الطويل.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ع � � ّل� ��ق ال � �ك� ��اب �ت�ن ول �ي��د
عبداحلميد العلوي  -نائب الرئي�س

التنفيذي لطريان اخلليج  -على توقيع
هذه االتفاقية بقوله “�إن اتفاقيتنا مع
�شركة دبي ل�صناعات الطريان املحدودة
تعترب بداية ملرحلة جديدة من تاريخ
طريان اخلليج  ،حيث �سرنحب بخم�س
ط��ائ��رات م��ن ط��راز بوينغ درمياليرن
 787 – 9لتن�ضم �إىل �أ�سطولنا يف
الأ�شهر القادمة .وميثل ان�ضمام هذه

ال�ط��ائ��رات لأ�سطولنا خطوة هامة يف
توجهنا اال��س�ترات�ي�ج��ي ن�ح��و حتديث
�أ�� �س� �ط ��ول ط �ي��ران اخل �ل �ي��ج وحت�سني
جت��رب��ة امل �� �س��اف��ري��ن وت��و� �س �ي��ع �شبكة
خطوطها اجل��وي��ة؛ وذل��ك يف معر�ض
تعزيز ح�ضورنا على ال�ساحة الدولية.
�أم ��ا ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة دبي
ل�صناعات ال �ط�يران امل �ح��دودة ال�سيد
ف�ي�روز ت ��اراب ��ور ف �ق��ال :ي���س�ع��دن��ا دعم
طريان اخلليج يف تنفيذ ا�سرتاتيجيتها
اخلا�صة بالأ�سطول للعام  2018ويف
�سعيها لتو�سيع �شبكة وج�ه��ات�ه��ا� .إن
ت ��أج�ير ه��ذه ال �ط��ائ��رات احل��دي�ث��ة من
ق�ب��ل ��ش��رك��ة دب��ي ل���ص�ن��اع��ات الطريان
امل �ح ��دودة يعك�س ق��درت�ه��ا ع�ل��ى تلبية
متطلبات عمالئها املختلفة ،وي�أتي
ذل��ك ن�ت��اج�اً للخربة الوا�سعة ل�شركة
دب��ي ل�صناعات ال �ط�يران امل �ح��دودة يف
هذا املجال.
ان �ن��ا ن�ت�ط�ل��ع �إىل دع ��م �إح � ��دى �أع ��رق
ال � �ن� ��اق �ل�ات اجل� ��وي� ��ة يف امل �ن �ط �ق��ة يف
م�سريتها للنمو والتطور امل�ستمر.

الأم�ين العام لأوب��ك ،على �أهمية الدور
احل�ي��وي ال��ذي يلعبه معر�ض وم�ؤمتر
�أدي� �ب ��ك يف ت�ي���س�ير ال �ن �ق��ا���ش والتعاون
ب�ين جميع الأط� ��راف يف ق�ط��اع النفط
وال�غ��از على ال�ساحة العاملية ،وبو�صفه
معر�ضاً لالبتكار املتخ�ص�ص يف القطاع،
م�شرياً �إىل �أهمية التعاون يف دعم جهود
ال��دول الأع���ض��اء يف �أوب��ك وال��دول غري
الأع���ض��اء يف املنظمة م��ن �أج��ل ا�ستعادة
الثقة يف �أ�سواق النفط خالل ال�سنوات
القليلة املا�ضية .و�أع��رب عن اطمئنانه
ب� �ع ��ودة االن �ت �ع��ا���ش �إىل ك ��ل م ��ن قطاع
ال�ن�ف��ط واالق�ت���ص��اد ال �ع��امل��ي ،الف �ت �اً �إىل
�أن ال�سوق ت�شهد ع��ودة �سريعة للتوازن
واال�ستقرار.
وي� ��� �ش ��ارك يف �أدي � �ب� ��ك � 2017أك�ث�ر
م� ��ن  2,200ج� �ه ��ة ع ��ار�� �ض ��ة و27
جناحاً وط�ن�ي�اً ،وي�ست�ضيف يف برنامج
م�ؤمتره املرموق ،ب�شقيه اال�سرتاتيجي
وال �ت �خ �� �ص �� �ص��ي 900 ،م �ت �ح��دث من
اخل �ب��راء وك� �ب ��ار امل �� �س ��ؤول�ي�ن يف 185
جل�سة م��ؤمت��ر ،يُتوقع �أن يح�ضرها ما
يزيد على  10االف من �أع�ضاء الوفود
امل�شاركني يف ه��ذا املنرب العاملي املك ّر�س
لتبادل املعرفة واخلربات فميا يتوقع �أن
ي��زور احل��دث �أك�ثر من  100الف زائر
من  125دولة.

«اينوك» تو�سع ح�ضورها
العاملي يف قطاع الطريان

•• دبي-وام:

�سلطت جمموعة “اينوك” ال�ضوء على
�إم�ك��ان��ات�ه��ا العاملية املتنامية يف تزويد
وقود الطائرات وذلك خالل م�شاركتها
يف فعاليات “معر�ض دب��ي للطريان “
املقام يف مطار �آل مكتوم الدويل يف “دبي
اجلنوب».
ور� �س �خ��ت امل �ج �م��وع��ة خ �ل�ال ال�سنوات
اخل �م ����س امل��ا� �ض �ي��ة ح �� �ض��وره��ا يف قطاع
ال �ط�يران ال�ع��امل��ي حتى حققت من��وا يف
ح�ضورها الدويل مبعدل  70يف املائة.
وزودت امل �ج �م��وع��ة ه� ��ذا ال� �ع ��ام وق ��ود
ال �ط��ائ��رات يف �أ�� �س ��واق ج��دي��دة ت�شمل
الهند وجيبوتي وموري�شيو�س وجورجيا
وتايلند و�إيطاليا مما �ساهم يف تو�سعة
ن�ط��اق عملياتها لتغطي  143مطارا
يف  23دولة  .وقال �سعادة �سيف حميد
الفال�سي الرئي�س التنفيذي ملجموعة
“اينوك” -بهذه املنا�سبة � -إنه انطالقا
م� ��ن م �ك ��ان��ة اي � �ن� ��وك ك �� �ش��رك��ة ب �ت�رول
وطنية تلتزم بدعم التطلعات الرامية
�إىل تر�سيخ مكانة دولة الإمارات كالعب
رئي�سي يف قطاع الطريان على امل�ستوى
العاملي.
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«�أدنوك» تعتزم طرح ح�صة �أقلية يف �أ�سهم «�أدنوك للتوزيع» لالكتتاب العام يف �سوق �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر وزير
دول ��ة ال��رئ�ي����س التنفيذي ل�شركة ب�ت�رول �أبوظبي
الوطنية “ �أدن��وك “ وجمموعة �شركاتها ام�س عزم
�أدن��وك ط��رح ح�صة �أقلية من �أ�سهم �شركة “�أدنوك
للتوزيع” � -أك�بر �شركة لت�سويق وتوزيع املنتجات
البرتولية ومتاجر البيع بالتجزئة يف دولة االمارات
 لالكتتاب العام يف �سوق �أبوظبي للأوراق املالية.ج��اء ذل��ك يف الكلمة التي �أل�ق��اه��ا معاليه يف افتتاح
معر�ض وم�ؤمتر �أبوظبي الدويل للبرتول “�أديبك”
�أحد �أبرز الفعاليات يف قطاع النفط والغاز يف العامل
واحل��دث الأك�بر من نوعه يف قارة �أفريقيا ومنطقة
ال�شرق الأو�سط.
و�أو��ض��ح معاليه �أن ق��رار “�أدنوك” بطرح ج��زء من
�أ�سهم �شركة �أدن��وك للتوزيع ميثل خطوة تاريخية
وم�ه�م��ة ه��ي الأوىل م��ن ن��وع�ه��ا يف م���س�يرة �أدن ��وك
نحو التطوير والتحديث ..م�شددا على �أن االكتتاب
املقرتح يخ�ضع للح�صول على املوافقات ال�ضرورية
م��ن هيئة الأوراق امل��ال�ي��ة وال���س�ل��ع و� �س��وق �أبوظبي
للأوراق املالية وكافة ال�سلطات املعنية يف الدولة.
وق ��ال م�ع��ال�ي��ه “ ب�ف���ض��ل ت��وج�ي�ه��ات ودع ��م القيادة
ان�ط�ل�ق��ت �أدن � ��وك يف م���س�يرة لتحقيق ن�ق�ل��ة نوعية
�شاملة تعزز مكانتها يف قطاع الطاقة وتعزز دورها
كم�ساهم رئي�س يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية
يف دولة الإمارات وتعمل �أدنوك على تنفيذ جمموعة
من امل�ب��ادرات �ضمن م�سارات متعددة لتحقيق هذه
الأه��داف» .و�أ�ضاف الطرح املقرتح جلزء من �أ�سهم
��ش��رك��ة �أدن � ��وك ل�ل�ت��وزي��ع ل�لاك�ت�ت��اب ال �ع��ام يف �سوق
�أبوظبي للأوراق املالية ميثل فر�صة ا�ستثمارية غري
م�سبوقة للمواطنني وامل�ستثمرين من كافة �أنحاء
ال�ع��امل للدخول يف ا�ستثمارات م�شرتكة م��ع �شركة
ادنوك للتوزيع �أكرب �شركة لت�سويق وتوزيع املنتجات
البرتولية ومتاجر البيع بالتجزئة.
وق ��ال م�ع��ال�ي��ه “ مت�ث��ل ه ��ذه اخل �ط��وة معلما ب ��ارزا
يف ت��اري��خ �أدن� ��وك احل��اف��ل ب��ال�ن�ج��اح��ات والإجن� ��ازات
وخطوة مهمة يف م�سريتها امل�ستمرة نحو التحديث
والتطوير ت�ؤ�شر لبداية مرحلة جديدة ومهمة يف
منو وتطور �أ��س��واق امل��ال يف دول��ة االم ��ارات ..و�أنتهز
هذه الفر�صة لأوك��د ب�أنه ال توجد �أي نية �أو خطط
لطرح �أ�سهم �أدنوك يف �أ�سواق املال و�أن هناك و�ضوحا

تاما يف الر�ؤية حول ا�ستمرار دورها كم�ؤ�س�سة وطنية
مملوكة بالكامل حلكومة �أبوظبي تقود قطاع النفط
والغاز والتكرير والبرتوكيماويات».
و�أو�ضح معاليه �أن االكتتاب املقرتح حل�صة �أقلية يف
�شركة �أدنوك للتوزيع ي�أتي متا�شيا مع ر�ؤية القيادة
الر�شيدة التي و�ضعت �أهدافا اجتماعية واقت�صادية
طموحة ل�ضمان م�ستقبل م�ستدام ومزدهر لدولة
االم � ��ارات ..م ��ؤك��دا �أن االك�ت�ت��اب ال �ع��ام ال ��ذي تنوي
�أدن ��وك القيام ب��ه يتما�شى م��ع ا�سرتاتيجية �أدنوك
املتكاملة  2030للنمو ال��ذك��ي وال �ت��ي ت��رك��ز على
حتقيق �أق�صى قيمة من عملياتها يف كافة جماالت
ومراحل قطاع النفط والغاز بهدف زيادة الربحية يف
جمال اال�ستك�شاف والتطوير والإنتاج وزيادة القيمة
يف جمال الغازو التكرير والبرتوكيماويات و�ضمان
�إم��دادات اقت�صادية وم�ستدامة من الغاز ويتما�شى
كذلك مع برنامج مبادرات �أدن��وك اجلديد لتو�سعة
نطاق �شراكاتها اال�سرتاتيجية وخلق فر�ص جديدة
لال�ستثمارات امل�شرتكة يف خمتلف جماالت وجوانب
ومراحل الأعمال �إ�ضافة �إىل تعزيز املرونة واالرتقاء
ب� ��الأداء ورف��ع ال�ك�ف��اءة ومت�ك�ين الإدارة اال�ستباقية
ملحفظة الأ�صول ور�أ�س املال.
و�أك ��د م�ع��ايل ال��دك�ت��ور �سلطان اجل��اب��ر يف كلمته �أن
�أدن ��وك م�ستمرة يف العمل ل��رف��ع ال�سعة الإنتاجية
�إىل  3.5مليون برميل يوميا من خالل اال�ستفادة
من التكنولوجيا واالب�ت�ك��ارات احلديثة التي ت�سهم
يف االرت�ق��اء ب��الأداء وخف�ض الوقت ال��ذي ت�ستغرقه
عمليات احلفر بن�سبة .30%
كما �أكد �أن زيادة الكفاءة الت�شغيلية يعزز مكانة �أدنوك
بني املنتجني الأقل تكلفة يف العامل وي�سهم يف جذب
ا�ستثمارات نوعية جديدة وهو ما يت�ضح من االهتمام
الوا�سع باالمتيازات البحرية والتي جذبت �أكرث من
 10من ال�شركاء املحتملني من جميع �أنحاء العامل.
ويف حديثه عن قطاع اال�ستك�شاف والتطوير والإنتاج
�أكد معاليه �أن �أدنوك توا�صل تطوير املوارد لتوفري
�إمدادات اقت�صادية وم�ستدامة من الغاز ملواكبة النمو
املتزايد يف الطلب املحلي وذلك من خالل اال�ستمرار
يف حت�سني ال�ك�ف��اءة الت�شغيلية وت�ع��زي��ز التكامل يف
العمليات ذات ال�صلة واال�ستثمار يف تطوير املكامن
ال�بري��ة والبحرية للغاز والأغ�ط�ي��ة ال�غ��ازي��ة والغاز
احل��ام����ض وك��ذل��ك امل�ك��ام��ن العميقة غ�ير املطورة
ب��ا��س�ت�خ��دام �أف���ض��ل ال �ط��رق ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ال �ت��ي مت

تطويرها يف دولة الإمارات.
وتناول معاليه يف كلمته خطط وم�شاريع �أدن��وك يف
قطاع الغاز والتكرير والبرتوكيماويات م��ؤك��دا �أن
�أدنوك تعمل على تو�سعة حمفظة �أ�صولها من امل�صايف
وال���ص�ن��اع��ات ال�ب�تروك�ي�م��اوي��ة وخ�ل��ق ف��ر���ص جديدة
لل�شراكات واال�ستثمارات التي ت�سهم يف زيادة طاقتها
يف جمال تكرير اخلام بن�سبة  60%وزيادة �إنتاجها
من البرتوكيماويات لأكرث من ثالثة �أ�ضعاف.
مو�ضحا ب�أن هذه امل�شاريع التو�سعية جتعل م�صفاة
ال ��روي� �� ��س �أك �ب��ر م ��وق ��ع م �ت �ك��ام��ل ل �ت �ك��ري��ر النفط
والبرتوكيماويات يف مكان واحد يف العامل.
وقال �أن �أدن��وك �ستقوم عند اكتمال هذه امل�شروعات
ب�ت�ح��وي��ل م��ا ي �ق��رب م��ن ن���س�ب��ة  20%م��ن نفطها
اخل��ام �إىل برتوكيماويات مع تنويع املنتجات التي
حتقق قيمة �إ�ضافية ت�سهم يف التحوط واحلماية من
تقلبات �أ�سعار النفط.
وبالتوازي مع هذه اجلهود قال الدكتور اجلابر �إن
“�أدنوك” �ستعمل على فتح �أ�سواق جديدة ملنتجاتها
م��ن خ�ل�ال ال�ترك �ي��ز ع�ل��ى م��راك��ز ال�ن�م��و اجلديدة
وتنويع قاعدة عمالئها وتبني ا�سرتاتيجيات مبتكرة
للت�سويق ..م�ضيفا �أن �أدن��وك تعتزم ا�ستغالل املزيد
م��ن الفر�ص م��ن خ�لال التجارة املدعمة بالأ�صول
غري القائمة على التوقعات لزيادة هام�ش الربح من
كل برميل تنتجه.
و�أ�ضاف معاليه “�إن هذه اجلهود املتكاملة �ست�ضمن
لأدن � ��وك حت�ق�ي��ق �أق �� �ص��ى ق�ي�م��ة وامل���س��اه�م��ة يف منو
اقت�صاد دولة االمارات وكذلك �إر�ساء معايري جديدة
لنجاح ل�شركات الطاقة احلديثة».
وق��ال �إن االقت�صاد العاملي ال��ذي ينمو ب�أعلى معدل
م�ن��ذ ع��ام  2011ي�شجع ع�ل��ى تنفيذ ال�ع��دي��د من
امل�شاريع التو�سعية يف ك��اف��ة جم��االت ق�ط��اع النفط
وال �غ��از ..وا�صفا �أ�سا�سيات االقت�صاد العاملي ب�أنها
�إيجابية .و�أو�ضح معاليه �أن معدل النمو يقود الطلب
على منتجات النفط والغاز ويحرك �سوق النفط يف
االجتاه ال�صحيح ..منوها بدور االتفاقية الإطارية
التي تو�صلت اليها الدول الأع�ضاء يف منظمة الدول
امل�صدرة للنفط “�أوبك” وال��دول غري الأع�ضاء يف
املنظمة يف حتقيق اال�ستقرار يف �سوق النفط العاملي.
و�أ� �ش��ار معاليه �إىل � �ض��رورة متابعة الديناميكيات
املتغرية ملزيج الطاقة العاملي ..مو�ضحا �أن �أدنوك
ا� �س �ت �ج��اب��ت ل� �ه ��ذه ال� �ت� �غ�ي�رات م ��ن خ �ل��ال القيام
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با�ستثمارات ذكية والتفكري ب�شكل مبتكر وتبني مناذج
مبتكرة لعملياتها الت�شغيلية.
وقال “ تركز �أدن��وك على ا�ست�شراف امل�ستقبل خللق
منوذج جديد ي�ضمن ل�شركات النفط تلبية الإمدادات
يف ال��وق��ت احل��ا� �ض��ر وك��ذل��ك ال �ق��درة ع�ل��ى التكيف
م��ع خم�ت�ل��ف ال�ت�ق�ل�ب��ات ل���ض�م��ان حت�ق�ي��ق ال�ن�ج��اح يف
امل�ستقبل» .و�أ�ضاف لتحقيق هذا الهدف بد�أت �أدنوك
م�سرية ناجحة تهدف �إىل �إح��داث حت��ول ج��ذري يف
الأ�سا�سيات التي ترتكز عليها عملياتنا ون�شاطاتنا يف
قطاع النفط والغاز من خالل برنامج جديد لتو�سعة
ن�ط��اق ال���ش��راك��ات النوعية و�ضمان الإدارة الفعالة
ملحفظة الأ�صول لتحقيق اق�صى قيمة من عملياتنا
يف كافة جماالت قطاع النفط والغاز.
و�أكد معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر وزير
دول ��ة ال��رئ�ي����س التنفيذي ل�شركة ب�ت�رول �أبوظبي
الوطنية �أدنوك وجمموعة �شركاتها �أن �أدنوك تركز
على ا�ست�شراف امل�ستقبل من خالل تبني التكنولوجيا
احلديثة ومن�صات الذكاء ال�صناعي يف �سعيها لزيادة
الفعالية واالرتقاء بالأداء ..مو�ضحا �أن التكنولوجيا
التي تعتمد على حتليل البينات ال�ضخمة ت�سهم يف
متكني م�سرية �أدن��وك نحو التطور والتحديث و�أن
�أدنوك تدر�س �إمكانية اال�ستفادة من من�صات التداول
املغلقة لتحقيق قيمة �إ�ضافية من كل برميل نفط
يتم �إنتاجه.

«العني للتوزيع» تبحث تبادل املعرفة مع «�أدنوك» مبجال «املوارد الب�شرية»
•• العني -وام:

اط�ل��ع وف��د م��ن ق�سم امل ��وارد الب�شرية
والإدارة يف � �ش��رك��ة ال �ع�ي�ن للتوزيع
التابعة لهيئة مياه وكهرباء �أبوظبي
ع�ل��ى جت��رب��ة ��ش��رك��ة ب �ت�رول �أبوظبي
ال��وط�ن�ي��ة “�أدنوك” ب �� �ش ��أن التمكني
ال��وظ �ي �ف��ي وت �ف��وي ����ض ال�صالحيات
ون�ظ��ام �إدارة و�أداء تطوير امل �ه��ارات و
معاير التوظيف.
ج��اء ذل��ك خ�لال زي ��ارة وف��د م��ن ق�سم

املوارد الب�شرية والإدارة يف �شركة العني
للتوزيع اىل ق�سم دائرة املوارد الب�شرية
وال�ش�ؤون الإداري��ة يف “�أدنوك” بهدف
االط �ل��اع ع �ل��ى �أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات يف
امل� ��وارد الب�شرية وا��س�ت�ع��را���ض جتربة
“�أدنوك” بهذا ال�ش�أن.
�ضم الوفد ح�صة حمد الدرمكي مديرة
ق�سم املوارد الب�شرية والإدارة يف �شركة
العني للتوزيع وعدد من موظفي �شعبة
تخطيط وت�ط��وي��ر ال�ق��وى العاملة يف
ال�شركة.

وال�ت�ق��ى غ��امن امل��زروع��ي م��دي��ر دائرة
امل��وارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإداري ��ة يف
�شركة �أدن ��وك ال��وف��د وق��دم ل��ه عر�ضا
عن كيفية التعامل مع �إجراءات العمل
املتعلقة ب���ش��ؤون املوظفني وم�ؤ�شرات
الأداء وكيفية التغلب ع�ل��ى مواجهة
التحديات ..
و�إي �ج��اد �أف���ض��ل احل �ل��ول امل�ت�م�ي��زة لها
و�� �ض ��رورة االه �ت �م��ام ب�ت�ط��وي��ر العمل
واالرت�ق��اء مب�ستوى اخلدمات املقدمة
للموظفني وت�شجيع املبادرات املتعلقة

بتطوير املوارد الب�شرية وفقا للأهداف
اال�سرتاتيجية.
وقالت ح�صة حمد الدرمكي �أن �شركة
ال �ع�ين ال �ت��وزي��ع ت�ت�ب�ن��ى ا�سرتاتيجية
م�ت�ك��ام�ل��ة ت �ه��دف �إىل ع�ق��د املقارنات
امل �ع �ي��اري��ة وت� �ب ��ادل اخل �ب��رات و�أف�ضل
املمار�سات مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات ذات
العالقة وتعزيز العمل امل�شرتك حيث
تعمل ال�شركة مع العديد من امل�ؤ�س�سات
ال��وط �ن �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة ب� �ه ��دف حتقيق
الأه � ��داف امل��رج��وة ال �ت��ي تتما�شى مع

ر�ؤيتها وحتقق خطتها اال�سرتاتيجية
لرفع كفاءة خدماتها.
و�أك��دت �أن مثل هذه الزيارات املتبادلة
ت���س��اه��م يف ت�ط��وي��ر ال�ع�م��ل م��ن خالل
اال�� �س� �ت� �ف ��ادة م� ��ن خم �ت �ل��ف التجارب
والتطبيقات وو�ضع املبادئ الأ�سا�سية
التي ت�ساعد على اال�ستفادة الق�صوى
م��ن ك��ل ف��رد يعمل بها وه��ذه الأ�س�س
ت � �ب� ��د�أ م� ��ن ال �ت �خ �ط �ي��ط واالخ� �ت� �ي ��ار
والتدريب واحلوافز والتقييم وكل ما
له �صلة بالعن�صر الب�شري.

«�أبوظبي العاملي» يطرح مقرتح «الع�ضوية عن بعد» للم�ستثمرين الدوليني

•• �أبوظبي-الفجر:

ط��رح �سوق �أب��وظ�ب��ي العاملي ام����س ،ممث ً
ال يف �سلطة
تنظيم اخل��دم��ات امل��ال�ي��ة ورق ��ة ا��س�ت���ش��اري��ة جديدة
ح��ول �إط��ار العمل امل�ق�ترح لتطبيق “الع�ضوية عن
بعد” للمتعاملني وامل�ستثمرين الدوليني ،واجراء
بع�ض التعديالت لتعزيز نظام �سوق ر�أ�س املال ل�سوق
�أب��وظ�ب��ي ال�ع��امل��ي ،للح�صول ع�ل��ى �آراء ومالحظات
املخت�صني واجلمهور حول االقرتاحات والتعديالت
اجلديدة.
وي�سهم املقرتح اجلديد للع�ضوية عن بعد بتمكني

الو�سطاء املتواجدين خارج �سوق �أبوظبي العاملي من
الو�صول للبور�صات وبيوت املقا�صة املتواجدة داخل
ال���س��وق ،مب��ا ي�ع��زز م�شاركة امل�ستثمرين الدوليني،
وي�سهل حركة الأن�شطة املالية العابرة للحدود ،ويزيد
حجم ال�سيولة يف �سوق ر�أ�س املال ،حيث يتيح �إطار العمل
املقرتح تعزيز التبادالت املالية يف ال�سوق عرب متكني
امل�ستثمرين الدوليني من املتاجرة وت�سوية عملياتهم
التجارية ب�شكل مريح و�ضمن خيارات متعددة .كما
مي ّكن املقرتح امل�ستثمرين الأجانب احلا�صلني على
ع�ضوية التجارة عن بعد من اال�ستفادة من خدمات
ال���ش��رك��ات املهنية املتخ�ص�صة ال�ت��ي تتمتع مبعرفة

وو�صول لأ�سواق �أبوظبي ،ودول��ة الإم��ارات واملنطقة
ب�شكل عام .وت�ضم الورقة اال�ست�شارية املطروحة عدد
من املقرتحات الأخرى ت�شمل ،االعتماد على البيانات
املقدمة من البور�صات املتواجدة داخل �سوق �أبوظبي
العاملي عو�ضاً عن تقارير الأ�شخا�ص املخولني ملراقبة
الأن�شطة التجارية ،وتب�سيط متطلبات الإب�لاغ عن
املعامالت املالية داخل ال�سوق .وتو�ضيح مدى توافر
نظام تثبيت الأ�سعار والقيود املفرو�ضة عليه وفقاً
لقواعد الأ�سواق ،وادخال التغريات على م�صطلحات
الت�سمية لتو�ضيح ال�ف��روق بني التعامالت القائمة
ع �ل��ى � �س��وق �أب��وظ �ب��ي ال �ع��امل��ي وت �ل��ك ال �ت��ي ت �ت��م عرب

بيوت املقا�صة مقارن ًة بالتبادالت املالية عن بعد �أو
عرب بيوت املقا�صة .كما ت�شمل ال��ورق��ة اال�ست�شارية
جم �م��وع��ة م��ن ال �ت �ع��دي�لات ال�ت��و��ض�ي�ح�ي��ة املتنوعة
للعاملني وامل�ستخدمني لأ��س��واق ر�أ���س امل��ال يف �سوق
�أبوظبي العاملي.
وت�أتي التعديالت املقرتحة اجلديدة يف �إطار االلتزام
امل�ستمر ل���س��وق �أب��وظ �ب��ي ال�ع��امل��ي ل�ت�ط��وي��ر �أنظمته
و�إط � ��ار ع�م�ل��ه ال�ت���ش��ري�ع��ي ل�ت�ع��زي��ز ن��زاه��ة وتنظيم
من�صته املتكاملة ،وتلبية كافة احتياجات وتطلعات
امل�ستثمرين وامل�شاركني يف الأ�سواق املالية مبا ير�سخ
مكانته كمركز مايل دويل.

«�سكاي برامي» ال�سعودية للخدمات اجلوية ت�شارك مبعر�ض دبي للطريان
•• دبي-وام:

ت �� �ش��ارك “�سكاي برامي” للخدمات
اجلوية من اململكة العربية ال�سعودية
يف م �ع��ر���ض دب� ��ي ل �ل �ط�ي�ران 2017
ل�ت�ق��دمي ك��اف��ة اال��س�ت���ش��ارات واحللول
ال�ع�م�ل�ي��ة جل�م�ي��ع امل�ه�ت�م�ين بامتالك
ط��ائ��رات �أو �إدارت� �ه ��ا �أو اال��س�ت�ث�م��ار يف
الطريان اخلا�ص.
وقال �سلطان بن جمعان من�سق رحالت
ك�ب��ار ال�شخ�صيات يف ت�صريح لوكالة
�أن� �ب ��اء االم � � ��ارات “وام” ان “�سكاي
برامي” تقدم من خالل م�شاركتها يف
معر�ض دب��ي ل�ل�ط�يران جمموعة من
اخل��دم��ات ال �ت��ي مت�ي��زه��ا يف الطريان
اخل ��ا� ��ص ح �ي��ث ت �ع �ت�بر �أك �ب��ر م�شغل
ط �ي��ران خ��ا���ص يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط
م�شريا اىل ان اخل��دم��ات ت�شمل �إدارة
ال �ط��ائ��رات وم��زاي��ا امل�ل�اك والطريان
ال �ع��ار���ض وال���ص�ي��ان��ة وال��دع��م التقني

والدعم وامل�ساندة الأر�ضية والإ�سعاف
اجل � ��وي و�إدارة م �� �ش��اري��ع ال� �ط�ي�ران
وا�ست�شارات الطريان و�إدارة املطــــارات
بالإ�ضافــــــــة �إىل خدمات فالي برامي
اخل��ا� �ص��ة ب��ال��رح�ل�ات غ�ي�ر املجدولة
للمجموعات حول العامل.

و�أ�ضاف نحن يف �سكاي برامي نعمل على
تطوير اخلدمات ب�شكل م�ستمر وهدفنا
تلبية متطلبات جميع امل�سافرين من
جميع الفئات حيث نعمل على توفري
خ��دم��ات �ن��ا ع �ل��ى م� ��دار ال �� �س��اع��ة ورف ��ع
ال �ق��درة وال �ك �ف��اءة العملية بالإ�ضافة

�إىل التخل�ص من �أعباء ال�سفر وتوفري
ال��رف��اه �ي��ة وال� ��راح� ��ة واخل�صو�صية
للعمالء و�صممنا اخلدمات التنفيذية
ال �ت ��ي � �س �ت �ن��ا� �س��ب م ��ن ح �ي��ث اخلدمة
والتكلفة �شرائ َح ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
ورجال الأعمال.

و�أ� �ش��اد �سلطان ب��ن ج�م�ع��ان مب�ستوى
التنظيم الرائع ملعر�ض دبي للطريان
يف دورت��ه احلالية وال��ذي ي�شهد زيادة
يف احلجم وامل�شاركة معربا عن الفخر
ب ��أن تكون االم ��ارات ال�شقيقة منظمه
لهذا احلدث الكبري.

بور�صة دبي للذهب وال�سلع ت�ضيف  44عقد
�أ�سهم مفردة هندية �آجل ممتاز �إىل حمفظتها

•• دبي-الفجر:

يف ��ض��وء الإق �ب��ال ال �ق��وي م��ن ق�ب��ل امل�ستثمرين والأداء ال �ق��وي لن�شاط
تداول عقود الأ�سهم املفردة الهندية الآجلة ،وبعد ح�صولها على املوافقة
التنظيمية� ،أعلنت بور�صة دبي للذهب وال�سلع ام�س عن �إطالق  44عقدًا
ممتا ًزا �إ�ضافياً للأ�سهم املفردة الهندية الآجلة ،لتو�سع بذلك فئة �أ�صول
الأ�سهم �ضمن حمفظتها.
وم��ع �إدراج جمموعة �إ�ضافية من عقود الأ�سهم املفردة الهندية الآجلة،
�سيتمكن املتداولون املحليون والإقليميون من امل�شاركة يف الأداء ال�سعري
للعديد من عقود الأ�سهم التي تندرج �ضمن امل�ؤ�شرات الرئي�سية يف الهند.
و�سيتم �إدراج ع�ق��ود �إ�ضافية م��ن ه��ذا ال�ن��وع ل�ل�ت��داول يف البور�صة يف 8
دي�سمرب .2017
وتعك�س عقود الأ�سهم امل�ف��ردة الهندية الآج�ل��ة م��ن بور�صة دب��ي للذهب
وال�سلع �سعر �أ�سهم هندية �أ�سا�سية خمتارة ،لتوفر للمتداولني وامل�ستثمرين
القدرة على تكرار الأداء ال�سعري ال�سرتاتيجياتهم املعتادة يف تداول عقود
الأ�سهم ،مع اال�ستفادة من مزايا منتجات عقود �آجلة ومقا�صة مركزية.
و�سوف يوفر لهم هذا فائدة �إ�ضافية تتمثل يف الو�صول �إىل عقود �أ�سهم
هندية مع الإملام بجوانب الت�سوية النقدية .وينا�سب هذا الأمر امل�شاركني
يف ال�سوق �سواء كانوا من املجتمع املهني �أو التجزئة.
وقد �شهدت عقود الأ�سهم املفردة الهندية الآجلة يف البور�صة من ًوا قو ًيا
منذ �شهر يوليو وحتى نهاية �أكتوبر  ،2017حيث مت تداول 851,108
عقداً بقيمة  5.42مليار دوالر �أمريكي ،بنمو بلغ ع�شر �أ�ضعاف مقارنة
مع ع��ام  .2016ويف �شهر �أكتوبر ،بلغ متو�سط حجم ال�ت��داول اليومي
 10,750عقدًا بقيمة  64مليون دوالر �أمريكي ،مع معدل اهتمام مفتوح
بلغ  2,042عقدًا.
ويف تعليق له على طرح عقود الأ�سهم هذه ،قال جوراجن دي�ساي ،الرئي�س
التنفيذي لبور�صة دبي للذهب وال�سلع� :شهدنا من ًوا قو ًيا يف حجم تداول
عقود الأ�سهم املفردة الهندية الآجلة طوال عام  ،2017مما �شجعنا على
�إ�ضافة جمموعة كاملة من عقود الأ�سهم هذه �إىل حمفظتنا .و�سي�ستمر
تداول عقود الأ�سهم املفردة الهندية الآجلة اجلديدة وت�سويتها بالدوالر
الأمريكي بعد �أوقات عمل ال�سوق الهندية من دون �أي خماطر على م�ستوى
�صرف العمالت الأجنبية ،و�ضمن منظومة خالية من ال�ضرائب.
وت�شمل الإ� �ض��اف��ات اجل��دي��دة ال�ت��ي مت طرحها ل�ل�ت��داول� ،أ��س�ه��م �شركات
هندو�ستان يونيلفر ،وتاتا موتورز ،وتاتا �ستيل ،وويربو ،و�شركة هندو�ستان
للبرتول ،و�شركة ات�ش �سي �إل للتكنولوجيا ،وبنك ب��رودا ،و�شركة بو�ش
املحدودة ،وزي للم�شاريع الرتفيهية ،وم�ؤ�س�سة النفط الهندية.
و�أ��ض��اف ج��وراجن� :إن تعزيز ق��درة و�صول �أع�ضاء البور�صة ومتداوليها
للم�شاركة يف النمو والأداء ال�سعري ل�شركات هندية ك�برى م��ن خالل
من�صتنا هو �أمر فريد يف الأ�سواق الدولية ،يتما�شى مع التزامنا ب�أن نكون
قادة النمو �ضمن قطاع امل�شتقات الإقليمي ،مع تنمية فئة �أ�صول الأ�سهم
لدينا يف ال��وق��ت نف�سه .نحن نهدف م��ن خ�لال ه��ذه اخل�ط��وة �إىل تلبية
احتياجات اال�ستثمار والتحوط ملجموعة وا�سعة من م�شاركي ال�سوق يف
منطقتنا والعامل ب�شكل �أو�سع .ومتا�ش ًيا مع هذا الهدف� ،سنوا�صل تعميق
وتو�سيع نطاق جمموعة منتجاتنا.

دول اخلليج تتبنى م�شروع الالئحة
الإماراتية للمركبات الكهربائية

•• �أبوظبي-وام:

�أكد �سعادة عبد اهلل املعيني مدير عام
هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س
“موا�صفات” �أن دول اخلليج العربي
تبنت قبل �أ�سبوعني م�شروع الالئحة
الإم��ارات �ي��ة ل�ل�م��رك�ب��ات الكهربائية
�إذ تتوىل هيئة التقيي�س اخلليجية
حاليا بناء م�سودة الالئحة اخلليجية
على ما ورد يف الالئحة الإماراتية يف
هذا ال�ش�أن.
وق��ال �سعادته �أن امل���ش��روع اخلليجي
ا� �س �ت �ن��د �إىل م� ��ا ورد يف الالئحة
الإم ��ارات� �ي ��ة م ��ن ج ��وان ��ب �إيجابية
خ�صو�صا ما يتعلق بالدرا�سات امل�ستفي�ضة التي �أج��ري��ت على متطلبات
ال�سالمة والأداء العام للمركبة الكهربائية وطبيعة تكيفها مع الظروف
اجل��وي��ة يف منطقة اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي وم ��دة �شحن ال�ب�ط��اري��ة و�أداء هذه
البطاريات يف ف�صلي ال�شتاء وال�صيف �إذ �أ�س�ست “موا�صفات” من خالل
هذه الالئحة الإماراتية ملرحلة جديدة من الأ�ساليب ال�صديقة للبيئة
والداعمة لالقت�صاد الوطني.
و�أ�ضاف �أن “جهود الإم��ارات يف هذا ال�صدد تعك�س ر�ؤية القيادة الر�شيدة
يف م�سعى لتلبية ا�ستحقاقات الأجندة الوطنية التي �أعلنها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دب��ي “رعاه اهلل” خ�صو�صا يف ما يتعلق مب�ؤ�شر البيئة امل�ستدامة
وحتقيق جودة يف احلياة للمواطنني واملقيمني والزوار وتبني ودعم الدولة
ل�صناعات امل�ستقبل وتطوير مناذج �أعمال تتالءم مع متطلباتها.
واعترب �سعادة مدير عام “موا�صفات” �أن تبني الالئحة الإماراتية على
امل�ستوى اخلليجي يعود �إىل ت�شابه ال�ظ��روف املناخية يف ب�ل��دان جمل�س
ال�ت�ع��اون كما �أن ال�لائ�ح��ة الإم��ارات �ي��ة ت�ضمنت ك��ل م��ا يتعلق مب�ستقبل
التو�سع يف ا�ستخدام املركبات الكهربائية خ�صو�صا يف طرق التعامل مع
هذه ال�سيارات يف حاالت الطوارئ واحل��وادث واملتطلبات التحذيرية �إىل
جانب وجود بطاقة تبني لل�سائق �أداء ال�سيارة الكهربائية وفرتة ال�شحن
وفاعليته ومدى حتمل املركبة للظروف اجلوية القا�سية خ�صو�صا يف ف�صل
ال�صيف .و�أو�ضح �أن الهيئة ت�ؤ�س�س ملرحلة جديدة على امل�ستوى االحتادي
يف دولة الإمارات تتعلق بت�سهيل �إتاحة وتداول املركبات الذكية والكهربائية
والهجينة ومركبات خاليا الهيدروجني يف �أ�سواق الدولة ب�أ�سعار تناف�سية
للم�ستهلكني من خالل توا�صل وتن�سيق مع كربيات وكاالت �إنتاج املركبات
وامل�صنعني.
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العدد  12173بتاريخ 2017/11/14

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3384تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده-1/كري�س انرتنا�شيونال م.م.ح  -2ها�سموخ �شيفجان باتل
�سافاجان كيتا باتيل/ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته كفيل قر�ض وت�سهيالت
�شركة كري�س انرتنا�شيونال م.م.ح وب�صفته ممثل جمهويل حمل االقامة مبا
ان طالب التنفيذ/بنك ب��رودا وميثله�:سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي قد
�أق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )11303420.03درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3355تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده-1/الثالثي للمجوهرات ���ش.ذ.م.م  -2دهار ميندرا كانياالل
باغات  -ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته مدير �شركة الثالثي للمجوهرات ذ.م.م
وب�صفته �ضامن �شخ�صي للدين جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
بنك برودا وميثله�:سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي قد �أقام عليك الدعوى
التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره ()7894863
دره��م اىل ط��ال��ب التنفيذ او خزينة املحكمة .وع�ل�ي��ه ف��ان املحكمة �ستبا�شر
االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3472تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده-1/قباء لأعمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م وميثلها
مديرها/توفيق احمد خمكري  -2توفيق احمد خمكري جمهويل حمل االقامة
مبا ان طالب التنفيذ�/شركة ركاد للمواد العازلة �ش.ذ.م.م وميثله:ابراهيم علي
املو�سى احلمادي قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع
املبلغ املنفذ به وقدره ( )254347.40درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
.وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
اعالن ب�صحيفة ا�شكال بالن�شر

حماكم دبي

حماكم دبي
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يف الدعوى  2017/112ا�شكاالت �شرعية

اىل امل�ست�شكل �ضده:منى علي �سامل �سعيد الكعبي
جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�شكل:علي هزمي خمي�س �ضاحي العميمي
وميثله:عبداهلل ح�سن احمد طاهر
نعلنكم ب��ان��ه ق��د حت ��ددت جل�سة ي��وم ال�ث�لاث��اء امل� ��واف� ��ق2017/11/14:
ال�ساعة� 11:00:ص بالقاعة )2(:للنظر يف اال�شكال اعاله والتي يتوجب
عليكم ح�ضورها ويف حالة تخلفكم عن احل�ضور �سي�صدر قرار يف غيابكم
مع نفاذ �أثره القانوين بحقكم .
رئي�س الق�سم
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العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
�إعادة اعالن بالن�شر
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مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
�إعادة اعالن بالن�شر

يف الدعوى  2017/8255عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه -1 /ف�ن��دق دب��ي نوفا ذ.م.م جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /
جوناكار با�شيال ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية
وق��دره��ا ( 22920دره ��م) وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ ( 2000دره ��م) وال��ر��س��وم وامل�صاريف
رق��م ال�شكوى MB176497969AE:وح��ددت لها جل�سة ي��وم االثنني املوافق
 2017/12/4ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة ch1.A.5:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ,ويف حالة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

يف الدعوى  2017/11214عمايل جزئي

يف الدعوى  2017/8399عمايل جزئي

اىل املدعي عليه -1 /افاميا للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /عبا�س جميل حممد جميل خان قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 7483دره��م) وتذكرة ع��ودة مببلغ (2000
دره � ��م) وال ��ر� �س ��وم وامل �� �ص��اري��ف رق ��م ال�شكوىMB178197959AE:
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2017/11/27ال�ساعة � 15.00ص بالقاعة
 ch1.A.2لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

اىل امل��دع��ي عليه -1 /ال�ي�ن��ور ب��اال���س خل��دم��ات ح��زم الب�ضائع � ��ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي /عاطف نواز جان حممد جان قد �أقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 25230دره��م) وتذكرة عودة
مببلغ ( 1000درهم) والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوىMB17601341AE:
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د املوافق  2017/11/26ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة
 ch1.A.5لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

يف الدعوى  2017/9696عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /رادكاليف جلوبال �سيكيوريتي ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /اديلينا �سيدانو فوروندا قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 38238.58درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة %12من تاريخ اال�ستحقاق رقم ال�شكوىMB177009954AE/2017:
وح � ��ددت ل �ه��ا ج�ل���س��ة ي ��وم ال �ث�ل�اث��اء امل ��واف ��ق  2017/11/21ال �� �س��اع��ة � 08.30ص
بالقاعة ch1.A.1:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ,ويف
حالة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة
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حماكم دبي االبتدائية
العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
اعالن حكم متهيدي بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/5586عمايل جزئي

اىل املدعي عليه -1/خدوخيل لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجرة �ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي/حممد خان م��روت خان قد �أق��ام الدعوى املذكورة
اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت ب�ت��اري��خ 2017/10/18:احلكم التمهيدي
التايل:وقبل الف�صل يف املو�ضوع باحالة الدعوى اىل التحقيق لكي يثبت املدعي
بكافة طرق االثبات مبا فيها البينة وقرائن االح��وال حتمله م�صروفات االقامة
وجتديد االقامة و�صرحت للمدعي عليها بالنفي بذات الطرق وحددت جل�سة يوم
االحد املوافق 2017/11/12:وعلما بانه قد مت تاجيل اجلل�سه لتاريخ2017/11/19:
املوافق يوم االحد العالن املدعي عليها باحلكم التمهيدي بالن�شر  ,وحددت لها
املحكمة جل�سة يوم االحد املوافق.2017/11/19:
رئي�س الق�سم
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العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
�إعادة اعالن بالن�شر

يف الدعوى  2017/10199عمايل جزئي

يف الدعوى  2017/8191عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي ع�ل�ي��ه -1 /ف ��اي ��ن ف ��ود ل�ل�ت�ج��ارة � � � ��ش.ذ.م.م جم �ه��ول حم��ل االق ��ام ��ة مبا
ان امل��دع��ي /حم �م��د حم �م��ود اب��راه �ي��م حم�م��د ومي�ث�ل��ه:ن��ا��ص��ر ج��رم��ان ب�ط��ي عاي�ض
االحبابي قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها
( 34671دره� ��م) وت ��ذك ��رة ع� ��ودة مب�ب�ل��غ ( 3000دره� ��م) وال��ر� �س��وم وامل �� �ص��اري��ف رقم
ال�شكوى MB174468985AE:وح ��ددت ل�ه��ا جل�سة ي��وم ال �ث�لاث��اء املوافق
 2017/11/28ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة ch1.A.5:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ,ويف حالة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

اىل املدعي عليه -1 /ا���س ام ار للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /حممد حم�سن احمد خليل قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 10000درهم) وتذكرة عودة مببلغ (2000
درهم) والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوىMB177723593AE/2017:
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2017/11/22ال�ساعة  15.00م�ساءا بالقاعة
 ch1.A.1لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة
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العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
�إعادة اعالن بالن�شر

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
�إعادة اعالن بالن�شر

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1136عمايل جزئي

اىل املحكوم عليه -1/كون�سوليدايتد انترينا�شيوال للمقاوالت �ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/3/15يف
الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/حممد جاويد قي�صر خان بحكمت املحكمة مبثابة
احل�ضوري بالزام املدعى عليها ب��أن ت ��ؤدي للمدعي مبلغ (ثالثة وع�شرون الف
و�سبعمائة وثالثة و�ستون درهما) وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما
مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �صاحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من
امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيب  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/4160عمايل جزئي

يف الدعوى  2017/9536عمايل جزئي

يف الدعوى  2017/9791عمايل جزئي

يف الدعوى  2017/8530عمايل جزئي

اىل املدعي عليه -1 /مرحبا ك�شمري للنقل بال�شاحنات الثقيلة �ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي /مقبول ح�سني حممد اقبال قد �أقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 10869درهم) وتذكرة عودة مببلغ
( 2000دره��م) والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوىMB176966110AE:
وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2017/11/22ال�ساعة � 08.30ص مبكتب
القا�ضي لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

اىل املدعي عليه -1 /النحل للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /حممد وقار زولفيقار علي خان قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 13170درهم) وتذكرة عودة مببلغ (2000
درهم) والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB175956364AE:وحددت
لها جل�سة يوم االح��د املوافق  2017/11/19ال�ساعة � 08.30ص مبكتب القا�ضي
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على الأق��ل ,ويف حالة
تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

اىل املدعي عليه -1 /كري�ستال كلري بل�س خلدمات التنظيف �ش.ذ.م.م جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي /رئي�سة جماري�س عبداهلل قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 11200درهم) وتذكرة عودة مببلغ (2000
درهم) والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB176288515AE:وحددت
لها جل�سة يوم االح��د املوافق  2017/11/19ال�ساعة � 08.30ص مبكتب القا�ضي
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على الأق��ل ,ويف حالة
تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

اىل املدعي عليه� -1/سفل اك�سل للمقاوالت �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي/اجني�س ابات�شي فيالمانتو نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة
بتاريخ  2017/8/29يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/اجني�س ابات�شي فيالمانتو
ب��ال��زام املدعى عليها ب ��أن ت ��ؤدي للمدعية مبلغا ( 54.545دره�م��ا) وت��ذك��رة عودة
لوطنها على الدرجة ال�سياحية او قيمتها مامل تلتحق بخدمة �صاحب عمل اخر
وباملنا�سب من امل�صروفات واعفت املدعية من ن�صيبها منها ورف�ضت ما عدا ذلك ن
طلبات  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
مذكرة �إعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/9693عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /ايه ار جي لتجارة ملواد الغذائية �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /حممد ريحان �شبري احمد قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها
امل�ط��ال�ب��ة مب�ستحقات ع�م��ال�ي��ة وق��دره��ا ( 71459دره� ��م) وت��ذك��رة ع ��ودة مببلغ
( 2000دره��م) والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوىMB177274844AE:
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2017/12/11ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة
 ch1.A.5لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
�إعادة اعالن بالن�شر

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

يف الدعوى  2017/11036عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /تران�سمي�شن الين لالعمال الكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي /وحيد اهلل �سردار علي خان قد �أقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 12351درهم) وتذكرة عودة مببلغ
( 2000دره��م) والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوىMB178236621AE:
وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2017/11/20ال�ساعة  15.00م�ساءا بالقاعة
 ch1.A.2لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3916تنفيذ عمايل

اىل املنفذ ��ض��ده -1/الرئي�سي لتجميل احل��دائ��ق � ��ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/جهانغري عامل عبدالقدو�س قد
�أق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامك بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )9230درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

يف الدعوى  2017/10141عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /املدثر لتجارة الكهربائية ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /عديل غفار عبدالغفار قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 55500دره��م) وتذكرة ع��ودة مببلغ ( 2000درهم)
وال��ر��س��وم وامل�صاريف رق��م ال�شكوى MB177738402AE:وح��ددت لها
جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2017/11/28ال�ساعة � 08.30ص مبكتب القا�ضي لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ,ويف حالة تخلفك ف�أن
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1787عمايل جزئي

اىل املدعي عليه -1/روي��ال فالكون لنقل الركاب باحلافالت ���ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي�/صابر �شاه كاميا خ��ان نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/5/24يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح�/صابر
�شاه كاميا خان بالزام املدعى عليها ب�أن ت��ؤدي للمدعي مبلغ ( 58616.20درهم)
وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا مامل يكن وقت التنفيذ قد التحقت
بخدمة �صاحب عمل اخ��ر والزمتها باملنا�سب من امل�صروفات اعفت املدعي من
ن�صيبه فيها ما عدا ذلك من طلبات  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/362عمايل كلي
اىل املدعي عليه -1 /ه��دى علي ر�ضاء حممد ج��واد جمهول حمل االق��ام��ة مبا
ان املدعي /ال�صون ج��ان ارن��ول��د وميثله�:سعيد جمعه �سعيد ال�سويدي قد �أقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها (519193.54
درهم) و�شهادة خربة والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ
املطالبة وحتى ال�سداد التام �شمول احلكم بالنفاذ املعجل .وحددت لها جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2017/11/28ال�ساعة � 09.30ص بالقاعة  ch2.E.22لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

يف الدعوى  2017/11045عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /واي ��دوول لالن�شاءات ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان امل��دع��ي /حممد ال�شريف م�صطفى ح�سن ال�شريف ق��د �أق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 60688درهم) وتذكرة عودة مببلغ
( 2000دره��م) والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوىMB168198267AE:
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االح��د املوافق  2017/11/26ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة
 ch1.A.2لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
مذكرة �إعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/3411عمايل جزئي

اىل املدعي عليه -1 /حممود االمري الدردير للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي /ع��ادل حممود علي احمد قد �أق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 28281دره��م) وتذكرة عودة
مببلغ ( 2000درهم) والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوىmb170862430ae:
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2017/12/13ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة
 ch1.A.2لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة
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حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
مذكرة �إعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1423ا�ستئناف جتاري

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1423ا�ستئناف جتاري

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
مذكرة �إعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/750ا�ستئناف مدين

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14

اىل امل�ست�أنف �ضده� -1 /شركة اخوان خ�ضري للتجارة العامة ذ.م.م -2
هاميكو للتجارة العامة �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف
 /خليل ابراهيم عبداهلل غامن قد ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم
 2011/847جتاري كلي بتاريخ2017/7/19:
وح��ددت لها جل�سه ي��وم االرب �ع��اء امل��واف��ق  2017/11/22ال�ساعة 10.00
�صباحا بالقاعة رق��م  ch2.D.16وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /م�صطفى عبا�س خ�ضري  -2حميد عبا�س
خ�ضري جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل�ست�أنف  /خليل ابراهيم
عبداهلل غامن قد ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2011/847
جتاري كلي بتاريخ 2017/7/19:وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق
 2017/11/22ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة رق��م ch2.D.16
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم قانونيا ويف ح��ال تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضده� -1 /صهيب عبداهلل دروي�ش احل�سنى جمهول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /ميثاق للتامني التكافلي ���ش.م.ع  -فرع دبي
وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجل��رم��ن ق��د ا�ست�أنف ال�ق��رار /احلكم
ال�صادر بالدعوى رقم  2016/2062مدين جزئي بتاريخ2017/6/1:
وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق  2017/12/17ال�ساعة � 10.00صباحا
بالقاعة رق��م  ch2.D.17وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1414تنفيذ مدين

اىل املنفذ �ضده -1/عمر اليليك جمهول حمل االقامة مبا ان طالب
التنفيذ/اوم براكا�ش تارا �شاند قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره ( )4120درهم
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
مذكرة �إعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/717ا�ستئناف جتاري

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
مذكرة �إعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/503ا�ستئناف جتاري

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1137ا�ستئناف عمايل

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/1626ا�ستئناف جتاري

اىل امل�ست�أنف ��ض��ده� -1 /شركة الربن�س مل�ق��اوالت البناء ذ.م.م  -2قي�س طه
يا�سني ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته مدير �شركة الربن�س ملقاوالت البناء ذ.م.م
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /الرتكية اخلليجية لل�صخور �ش.ذ.م.م
ق��د ا�ست�أنف ال�ق��رار /احلكم ال�صادر بالدعوى رق��م  2016/1376جت��اري كلي
ب �ت��اري��خ 2017/4/11:وح��ددت لها جل�سه ي��وم االرب �ع��اء امل��واف��ق 2017/11/22
ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة رقم  ch2.D.16وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او
من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف ��ض��ده -1 /ال�شركة العربية ال�ك��وري��ة للمقاوالت العامة
�ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /ماموت ملقاوالت البناء
�ش.ذ.م.م قد ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2016/1215جتاري
كلي بتاريخ2017/3/13:
وحددت لها جل�سه يوم االربعاء املوافق  2017/12/6ال�ساعة � 10.00صباحا
بالقاعة رق��م  ch2.D.19وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او م��ن ميثلكم
قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /افينري اريبيا اي تي جي ال تي جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل�ست�أنف  /ع��رف��ان اح�م��د ومي�ث�ل��ه :فتيحة
حممد برجو ق��وراي قد ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم
 2017/2725عمايل جزئي ب�ت��اري��خ 2017/6/7:وح��ددت لها جل�سه
يوم االح��د املوافق  2017/11/19ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة
رقم  ch2.D.18وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /براند اند ترندز جمهول حمل االقامة مبا ان
امل�ست�أنف � /سلطان بن حممد بن را�شد الهوميل وميثله:را�شد عبداهلل
علي هوي�شل النعيمي قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم
 2017/1361جتاري جزئي بتاريخ2017/8/24:
وح��ددت لها جل�سه ي��وم الثالثاء امل��واف��ق  2017/11/21ال�ساعة 10.00
�صباحا بالقاعة رق��م  ch2.E.23وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من
ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
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حماكم دبي االبتدائية
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العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
�إعادة اعالن بالن�شر

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
�إعادة اعالن بالن�شر

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
�إعادة اعالن بالن�شر

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
�إعادة �إعالن بالن�شر

يف الدعوى  2017/2075مدين جزئي

يف الدعوى  2017/2549مدين جزئي

يف الدعوى  2017/564مدين كلي

اىل املدعي عليه -1 /جولدكو�ست للو�ساطه العقارية  -2عدنان ا�سحاق حممد
ا�سحاق جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/فيلي ادليتز دياز �ساماال قد �أقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مببلغ وق��دره ( )11500دره��م والر�سوم
وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2017/12/4ال�ساعة 8.30
�ص بالقاعة  Ch2.D.17لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل املدعي عليه -1 /تو�سري احمد حممد رفيق جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي/املالك للنقل الربي العام قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها
مطالبة مببلغ ( )25500درهم والر�سوم وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة يوم
االثنني املوافق  2017/11/20ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch2.D.18لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على الأق��ل ويف
حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

اىل امل��دع��ي عليه -1 /م��رمي ح�سني خ��دا م��رادي جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان املدعي/
ي�سرى �سر�سور وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي �آل علي قد �أق��ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره (مليون درهم) والر�سوم وامل�صاريف
واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام مع الزام املدعي
عليهم بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق
 2017/11/20ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.15لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2017/3355جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /حفيظة فخري زوجة قدوري  -2ال�س حممد ر�ضا ال�شريف
العمراين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/عبدو �شركي قد �أق��ام عليك
الدعوى ومو�ضوعها نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة احلكم باخراج املدعي
من ال�شركة والزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صاريف .وحددت لها جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2017/11/21ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.14لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل  ,علما بانه
مت تعديل الطلبات يف الدعوى .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

يف الدعوى  2017/1512احوال نف�س م�سلمني

اىل امل��دع��ي عليه  -1 /هديل في�صل �شاهني جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعي /ربيع حممد املحرز قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها اثبات طالق.
وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق  2017/11/19ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة
رقم )10(:يف مبنى االحوال ال�شخ�صية يف منطقة القرهود .لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على الأق��ل  ,ويف حالة تخلفك
فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/3067جتاري جزئي
اىل املدعي عليه -1 /حالف �سامل عاي�ض �شايع االحبابي جمهول حمل االقامة مبا
ان امل��دع��ي� /سليمان بن �صالح بن �ضيف اهلل العجيمي وميثله :را�شد عبداهلل علي
هوي�شل النعيمي قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( )100.000درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من
تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق
 2017/11/22ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.13لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/976جتاري كلي
اىل املحكوم عليه� -1/سيجما انرتبراي�سز ميدل اي�ست �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/10/12يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح/م�ؤ�س�سة الرمال للتجارة الدولية بالزام املدعي عليها االوىل بان ت�ؤدي
للمدعية مبلغا مقداره ( )262.750دره��م وفائدة  %9من ت��اري��خ 2017/4/19:وحتى
متام ال�سداد والزامك بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف دره��م مقابل اتعاب املحاماة
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
�إعادة اعالن بالن�شر

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

يف الدعوى  2017/539عقاري كلي
اىل امل��دع��ي عليه �-1 /أ� �س��ام��واه جيان جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان املدعي�/شركة
مارينا تريي�س �ش.ذ.م.م وميثله:هند حميد علي غدير الكتبي قد �أقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه باقي ثمن الوحدة مببلغ وقدره ()790.151
دره��م و��س��داد م��ا ي�ستحق م��ن غ��رام��ات مببلغ وق��دره ( )154.871دره��م اعتبارا من
تاريخ 2016/7/18:بواقع � %36سنويا وحتى متام ال�سداد باقي ثمن ال�شراء والر�سوم
وامل�صاريف وات�ع��اب املحاماة .وح��ددت لها جل�سة ي��وم االرب�ع��اء امل��واف��ق 2017/11/29
ال�ساعة � 11.00ص بالقاعة  Ch1.B.8ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/1528تنفيذ مدين

يف الدعوى رقم  2017/4533تنفيذ عمايل

يف الدعوى رقم  2017/2292تنفيذ عمايل

يف الدعوى رقم  2017/4262تنفيذ عمايل

اىل املنفذ � �ض��ده -1/ه��اين عمر عبداملتعال عمر �سويلم جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب التنفيذ/احمد حممود زك��ي ابراهيم
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وق��دره ( )22780دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة
املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر
هذا االعالن.

اىل املنفذ � �ض��ده� -1/أل �ي��دا ج�ل��وب��ال ل�ل�م�ق��اوالت وال��دي�ك��ور الداخلي
�ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ�/سيف اال�سالم
عامل خان قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )12293درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة
املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ( )1021دره��م ر��س��وم خلزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املنفذ �ضده -1/بال�س & مور للمقاوالت جمهول حمل االقامة
مبا ان طالب التنفيذ/رو�سيبيل كاتورامو قد �أق��ام عليك الدعوى
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ()16380
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ()1347
درهم ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املنفذ �ضده -1/جواد عبداهلل للخدمات الفنية �ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد اكرم حممد نواز قد �أقام
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )2300درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�ضافة
اىل مبلغ ( )515دره��م ر��س��وم خلزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14

العدد  12173بتاريخ 2017/11/14
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2017/706ا�ستئناف عمايل

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/495تنفيذ مدين

اىل املنفذ � �ض��ده -1/حمد حممد �صالح ال�سعدي جم�ه��ول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/تايجر وير للتجارة العامه �ش.ذ.م.م
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامكم بدفع
املبلغ املنفذ به وق��دره ( )8288دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة
املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر
هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3446تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده-1/اك�سل بال�ست �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان
طالب التنفيذ/احبار لل�صناعات ���ش.ذ.م.م وميثله�:سعيد جمعه �سعيد
ال�سويدي قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامك
بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره ( )34554.14دره��م اىل طالب التنفيذ او
خزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج� ��راءات التنفيذية
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2017/3379تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده�-1/شركة العلياء لل�شحن اجل��وي � ��ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ثامر بن احمد بن حممد �سنيور
وميثله:بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية
امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ ب��ه وق��دره ()214533.24
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل
 15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اىل امل�ست�أنف ��ض��ده -1 /هيما�سكو انرتنا�شيونال ذ.م.م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل�ست�أنف �� /س��وده�ير ��ش��ان��درا م��ان��دال قد
ا�ست�أنف /احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2016/8495عمايل جزئي
بتاريخ2017/4/10:
وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق  2017/11/26ال�ساعة 10.00
�صباحا بالقاعة رقم  ch2.D.18وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او
من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

الثالثاء  14نوفمبر  2017م  -العـدد 12173

ثقافة وفنون
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•• ال�شارقة-الفجر:

�أ�شاد ممثلو الأجنحة امل�شاركة والعار�ضون ودور الن�شر واملكتبات
بفعاليات معر�ض ال�شارقة ال��دويل للكتاب يف دورت��ه الـ 36
وح�سن التنظيم وتنوع امل�شاركات واحل�ضور الالفت من اجلمهور،
م�ؤكدين ان املعر�ض �أكد مدى ال�سمعة الطيبة التي يحظى بها
معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب مب�شاركة  1650دار ن�شر من
 60دولة تعر�ض �أكرث من  1.5مليون عنوان ،وا�ست�ضافة 393
كاتب ًا ومثقف ًا ،من  48دولة� ،إىل جانب �أكرث من  2600فعالية،
توا�صلت على مدى �أحد ع�شر يوم ًا ،ليج�سد املعر�ض الر�ؤية
التي تنطلق منها ال�شارقة يف ت�أكيد قيمة الكتاب وقدرته على
�أن يكون باب ًا لالنفتاح على العامل بكل ثقافاته وعوامله..
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معار�ض الكتب من�صة لتبادل اخلربات وتكوين ال�شراكات بني خمتلف دور الن�شر

�أحمد �شتات

ريان اجلدعاين

زايد علي

�سناء علي

عديل �شيالن

عبداحلليم العبا�سي

كما �أ�شادوا بزخر الفعاليات امل�صاحبة للمعر�ض ودوها يف اجناح املعر�ض،
وكذلك الفر�صة التي يوفرها معر�ض ال�شارقة للكتاب من تبادل اخلربات
وتكوين ال�شراكات بني خمتلف دور الن�شر امل�شاركة يف املعر�ض ،مو�ضحني
اهمية معار�ض الكتب ب�شكل عام ومثمنني دور معر�ض ال�شارقة للكتاب
ب�شكل خا�ص يف احلفاظ على مكانة الكتاب وريادته والوقوف على حلول
للتحديات التي تواجهها دور الن�شر عامة والكتاب على وجه اخل�صو�ص.
فالكتاب خري جلي�س وخ�ير اني�س لكل اف��راد املجتمع واال��س��رة واملدر�سة
عليها دور هام يف حتفيز الن�شء على القراءة واقتناء الكتب والبحث يف
خمتلف العناوين ليكون الكتاب لهم �صديقا دائما يتعلمون ويبحثون فيه
عن املعلومات التي ترثي فكرهم وتفيدهم يف حياتهم العملية والعلمية
وتنري لهم الطريق نحو امل�ستقبل.
واكد عديل �شيالن ـ مدير التطوير التجاري ملركز حممد بن را�شد لطباعة
امل�صحف ال�شريف ،ان املعر�ض فر�صة ال�ستعرا�ض امكانيات امل�ؤ�س�سات
واجلهات امل�شاركة حتت �سقف واحد مبا يتيح التعاون م�ستقبال ،و�أو�ضح
�أن م�شاركة امل��رك��ز خ�لال املعر�ض عرفت باملركز و�إمكانياته ومنتجاته
والرتاجم التي يقدمها ،م�ضيفا ان املعر�ض عزز توا�صل املركز مع دور
الن�شر امل�شاركة وبحث اال�ستفادة من اخلدمات التي يقدمها املركز ،وا�شار
ان مركز حممد بن را�شد لطباعة امل�صحف ال�شريف حري�ص على امل�شاركة
يف معر�ض ال���ش��ارق��ة واب��و ظبي للكتاب وع��دد م��ن الفعاليات للتعريف
باملركز.
م��ن جانبه ا��ش��اد زاي��د علي ،مبعر�ض ال�شارقة للكتاب وح�سن التنظيم
وم��دى التنوع ال��ذي �شهده املعر�ض من م�شاركات ك�برى دور الن�شر من
خمتلف ال��دول امل�شاركة ،واك��د ان املعر�ض يعترب اح��د اه��م ع��وام��ل دعم
الكتاب املطبوع وال�تروي��ج ل��ه وحتفيز اجلميع على اقتنائه واالهتمام
به ،وا�ضاف ان املعر�ض متيز هذا العام بتنوع الفعاليات امل�صاحبة والتي
ا�ستهدفت كافة زواره م�شريا �إىل �أن كافة ايام املعر�ض �شهدت ح�ضور الفت
من خمتلف اجلن�سيات.
و�أك��دا عادل �أحمد �شتات وعبداحلليم العبا�سي ،دار الكتب القانونية ،ان
معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب يعترب من اكرب واف�ضل معار�ض الكتاب يف
املنطقة ككل ،وا�شادا بح�سن التنظيم وتنوع دور الن�شر امل�شاركة وهذا الكم
الهائل من العناوين املختلفة واملتنوعة حتت �سقف املعر�ض ،وا�ستعر�ضت
دار الكتب القانونية العديد من العناوين القانونية الهامة ،واك��دا ان
الدار �شهدت زيارات من م�ؤ�س�سات عدة ،وا�ضافا ان الدول العربية ت�شهد
تنظيم معار�ض كربى وعلى ر�أ�س تلك املعار�ض معر�ض ال�شارقة وابوظبي
والقاهرة والريا�ض وم�سقط و�أو�ضحا ان الدار حري�صة على امل�شاركة يف
كافة معار�ض الكتب.

مرمي ال�شرف

من جانبها قالت �سناء علي ـ املكتب العربي للمعارف يف م�صر ،ان املكتب
ا�ستعر�ض خ�لال امل�ع��ر���ض ع��دد كبري م��ن ال�ع�ن��اوي��ن يف االع�ل�ام والأدب
والتاريخ واجلغرافيا وغريها من املجاالت ،وقالت ان امل�شاركة احلالية هي
اخلام�سة للمكتب يف املعر�ض ،وا�شادت بالتنظيم املتميز للمعر�ض وح�سن
توزيع االجنحة وتق�سيمها تبعا لالخت�صا�ص والعناوين واللغات ،كما
اكدت على متيز احل�ضور وزيادة اعداد الزوار مطالبة زيادة زيارة ممثلي
امل�ؤ�س�سات لأجنحة املعر�ض املتنوعة ،وقالت ان الكتاب املطبوع له �سحره
اخلا�ص وا�ضافت ان التقدم التكنولوجي يخدم الكتاب املطبوع فالعالقة
تكاملية بني الكتاب املطبوع والكتاب الرقمي كما اكدت على دور املدر�سة
واال�سرة يف حتفيز الن�شء ب�أهمية القراءة.
وقال ريان اجلدعاين ـ م�ؤ�س�سة هماليل للإعالم ،ان امل�شاركة هي الثالثة
للم�ؤ�س�سة وا�ستعر�ضت امل�ؤ�س�سة ال��رواي��ات والق�ص�ص وامل�ق��االت وال�شعر
وتطوير الذات وغريها من العناوين ،وا�شاد بتنوع امل�ؤ�س�سات ودور الن�شر
امل�شاركة يف املعر�ض وكذلك التنوع الكبري للفعاليات امل�صاحبة االمر الذي
انعك�س على زيادة زوار املعر�ض ب�شكل كبري.
�إدارة مراكز التنمية اال�سرية
ا�شادت مرمي ال�شرف رئي�س ق�سم االعالم ب��إدارة مراكز التنمية اال�سرية
التابعة للمجل�س االع�ل��ى ل�ش�ؤون اال� �س��رة ،مب�شاركة االدارة يف املعر�ض
وت�ع��رف ال��زوار على ماهية الإدارة وم��ا ي�ن��درج حت��ت مظلتها م��ن برامج
ومراكز متخ�ص�صة ،واو�ضحت �أن �إدارة مراكز التنمية اال�سرية يتبعها مركز
االر�شاد اال�سري وهو خمت�ص بعالج امل�شكالت التي تواجه �أفراد املجتمع
ويقدم خدمات ار�شادية للعمالء واملراجعني ب�سرية تامة من خالل خرباء
وخمت�صني يف خمتلف جم��االت االر�شاد “الوالدية  ،النف�سية ،الزوجية
اال�سرية ،الرتبوية ،القانونية واالقت�صادية” كما يندرج حتت مظلة �إدارة
مراكز التنمية اال�سرية �إدارة برامج اال��س��رة واملعنية بتقدمي املبادرات
التوعوية والتثقيفية للأ�سرة بجميع فئاتها ومن اهم املبادرات املجتمعية
“ مودة واجيال و 069دقيقة وجريان وامللتقى اال�سري ال�سنوي».
هذا �إىل جانب �إدارة الدرا�سات واملعلومات وهي �إدارة متخ�ص�صة بتوفري
املظلة العلمية لعمل �إدارات مراكز التنمية اال�سرية من خ�لال املعرفة
وال��ري��ادة يف معلومات وبيانات اال�سرة معتمدة على ق�سمني الأول ق�سم
البحوث والدرا�سات والثاين ق�سم املعلومات واملعرفة.
وا�ضافت مرمي ال�شرف ان جناح الإدارة ا�ستقبل خالل املعر�ض ما يزيد
عن  03حالة هذا �إىل جانب ركن االطفال وتنفيذ عدد من ور�ش العمل
للأطفال و�أولياء الأم��ور �إىل جانب م�سابقة �صورة واف�ضل تعليق والتي
�شارك فيها املئات من زوار املعر�ض.

كتاب ي�شيدون بدور ال�شارقة يف ن�شر الثقافة واالهتمام بر�سم خريطة املعرفة
•• روان �أ�سامة  :الفجر

اهتم الكتاب وامل�ؤلفون من ت�سجيل ر�أيهم يف عر�س ال�شارقة يف ن�سخته ال�ساد�سة
والثالثون نحن عنوان معر�ض ال�شارقة ال��دويل للكتاب وال��ذي ا�صبح قبلة للكتاب
والنا�شرين واجلمهور املهتم بالكتاب واملعرفة ،فهو نقطة التقاء �صناع الكلمة مع
القراء ،ومن خالل التواجد املميز جلريدة “الفجر” يف املعر�ض التقت بكتاب ا�صروا
على ت�سجيل اعجابهم بهذا احلدث الكبري.

رنا �شريف  :بوابة ثقافية عاملية

تقول الكاتبة رن��ا �شريف وقعت كتابها اجلديد
مبن�صة التوقيع مبعر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب
 :يعترب معر�ض ال�شارقة واحدا من �أهم املعار�ض
حاليا يف ال�شرق االو�سط مع القاهرة وابوظبي
ففيهم ي�ت�ن��اول ال�ك�ت��اب ق��درت�ه��م ع�ل��ى االلتقاء
واالب��داع ،فما �شاهدناه العام يف معر�ض الكتاب
ال� ��دويل وم ��ن ك��م امل ��ؤل �ف�ين وال �ك �ت��ب املعرو�ضة
وك�ث��اف��ة احل���ض��ور ت�ن��م ع��ن ال��وع��ي ال ��ذي اثرى
احلياة الأدب�ي��ة وك��ان م�شجع للكتاب �أن يبدعوا
ويقدموا كل �إبداعاتهم يف الكتب.
ففي املعر�ض هذا العام مت توقيع ق�صة الأطفال
“االمنيات تتحقق” يف رك ��ن ال �ت��وق �ي��ع وك ��ان
يوما مميزا حيث كانت االطفال يتهافتون على
الكتب ولديهم رغبة يف القراءة وهذا يعد تطورا ونر�سخ فيه حب االط�لاع والبحث لكي يتمكن
ملحوظا يف ع��امل ال �ق��راءة ان ن�ب��د�أ م��ع الطفل من التح�صيل املعريف ونغر�س فيه معنى املعرفة
ون�ح�ب�ب��ه يف ال �ك �ت��اب ل�ك��ي ن���س�م��ى ب��ه �إىل االفق وتناقل اخلربات من خالل الكتاب.

�أحمد �سالم � :شكر ًا �سلطان الثقافة
ي�ق��ول ال��روائ��ي �أح �م��د ��س�لام اح��د ال�ك�ت��اب الذين
وقعوا كتبهم يف من�صة التوقيع مبعر�ض ال�شارقة
ال��دويل للكتاب  :لي�س هناك �أروع من �أن تعرتف
بف�ضل �شخ�ص ما عليك  ،بعد االع�ت�راف بف�ضل
اهلل �سبحانه وتعاىل  ،و�أن تخرب ذلك ال�شخ�ص مبا
حتمله له يف قلبك من م�شاعر وتقدير واحرتام
لذلك �أت�ق��دم بخال�ص ال�شكر والعرفان ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع �ل��ى ح��اك��م ال �� �ش��ارق��ة  ،لإت��اح �ت��ه لنا
وللعامل كله فر�صة ح�ضور احلدث الثقايف الأكرب
 ..معر�ض ال�شارقة ال��دويل للكتاب ..ال��ذي يقام
يف ال�شارقة عا�صمة الثقافة  ،بعلمها وثقافتها
و�صروحها
ويكمن الهدف الرئي�سي من املعر�ض يف الت�شجيع
على القراءة وهي الو�سيلة الوحيدة التي ي�ستطيع
الإن�سان التخطي بها جميع احلواجز ،ومبا يعود
بالنفع عليه وعلى املجتمع والنهو�ض بالأمة ككل
مل يت�سع املقام لذكر �إجنازات �سمو ال�شيخ الدكتور
��س�ل�ط��ان ال�ق��ا��س�م��ي ع�ضو امل�ج�ل����س االع �ل��ى حاكم
ال�شارقة اخلا�صة بالثقافة والقراءة وت�شجيعه لي�س
فقط لأبناء الإمارات العربية املتحدة � ،إمنا يزحف
ب�شغف بدعمه �إىل الأم��ة العربية ككل ليجعلهم
ٍ
حمبني للعلم وال�ف�ن��ون والأدب  .وم��ا جعل حبى
واحرتامي يزداد لل�شيخ الدكتور �سلطان القا�سمي
 ،كلماته التي اهتز لها الوجدان يف �أروع ما قيل عن
م�صر عندما قال يف حفل افتتاح معر�ض ال�شارقة

للكتاب  ،لو رجعنا للتاريخ كله لوجدنا �أن م�صر هي
احل�صن احل�صني عندما اندفع املغول من ال�شرق
نواحي املغرب مل تكن �أي بلد من البلدان ت�ستطيع
�إيقافهم �إال ال�صخرة القوية التي كانت على حدود
م���ص��ر ق�ب��ل �أن ي��دن���س��وه��ا  ،وغ�يره��ا ال�ك�ث�ير من
عبارات احلب والتقدير لل�شعب امل�صري  ،ما �أروع
الكلمات والعبارات التى متنحنا القوة والفخر.
لذلك �أتقدم بخال�ص ال�شكر والتقدير والعرفان
�إىل ك��ل م��ن �ساهم يف �إجن��اح ه��ذا احل��دث الثقايف
ال�ضخم  ،والقائمني على التنظيم م��ن �إداريني
ومتطوعني وح�سن التنظيم واال�ستقبال  ،و�أمتنى
من اهلل يف كل عام يزداد ت�ألقا.

�أ�سامة عبد املق�صود  :قبلة ثقافية ودور ريادي
ي�ق��ول ال�ك��ات��ب ال�صحفي
ال �ن��اق��د الأدب � � ��ي �أ�سامة
عبد املق�صود �أن ال�شارقة
ا��ص�ب�ح��ت ق�ب�ل��ة املثقفني
واحل �� �ض��ن ال ��داف ��ئ لكل
مبدع ،حيث �أن ال�شارقة
ال �ت ��ي ت �ع��د ح��ال �ي��ا قبلة
امل �ث �ق �ف�ين ع �ل��ى م�ستوى
ال�ع��امل اثبتت �أن الكتاب
وال �ف �ك��ر ل�ي����س ل��ه وطن،
و�أن الإب � ��داع ال�ن��اب��ع من
االن���س��ان�ي��ة يختلط بكل
�سهولة مع القارئ ويجد
ل��ه ��ص��دى كبري يف عامل
امل�ع��رف��ة ،لذلك ا�صبحت
ال� ��� �ش ��ارق ��ة ب � ��واب � ��ة لكل
مفكر ومثقف يبتغي املعرفة والتوا�صل مع �أهل
الفكر يف ان�ح��اء ال�ع��امل ،ف�ضال ع��ن �أن ال�شارقة
تقيم �أك�ثر م��ن معر�ض ثقايف على م��دار العام،
فما ينته معر�ض الكتاب ال��دويل ليبد�أ معر�ض
الطفل للكتاب وم��ن ب�ع��ده امل���س��رح �أي ك��ل �شهر
هناك فعالية ثقافية كربى يعزز من روح املعرفة
وت�سهم يف ن�شر الثقافة.
واذا كنا ب�ه��ذا ال�صدد فنحن ن��رى ان وراء هذا

الإجناز العظيم فكر واع ودعم ال حمدود للكتاب
وامل��ؤل�ف�ين واملثقفني يف ال�ع��امل م��ن خ�لال �سمو
ال���ش�ي��خ ال��دك �ت��ور ��س�ل�ط��ان ب��ن حم�م��د القا�سمي
ع�ضو املجل�س االعلى حاكم ال�شارقة الذي متكن
من ر�سم خريطة ثقافية جديدة من فرط ع�شقه
للأدب والفنون وممار�سة �سموه للكتابة امل�سرحية
واالب�ح��اث وال��رواي��ة التي اث��رت املكتبة العربية
مب�ف��ردات��ه ال�سل�سة وب�ف�ك��ره العميق يف ت�أ�صيل
العروبة وع�شقه للعربية الذي يظهر للعنان.
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حتولت جي�سي عبده �إىل رقم
�صعب يف الدراما اللبنانية،
بعدما ا�ستطاعت �أن حتطم
القيود التي �صنّفتها كممثلة
كوميدية و�شاركتْ يف �أعمال
درامية وب����أدوا ٍر الفتة من
دون �أن تتخلى عن الأعمال
الكوميدية.

�أحب امل�سل�سل الذي ُيعر�ض يف مو�سم ال�شتاء

جي�سي عبده� :أعمل وفق ت�صور معني ..و�سعيدة بكل ما اقدمه
جي�سي عبده التي برزت يف رم�ضان من خالل دوره��ا يف
م�سل�سل (كاراميل)ُ ،يعر�ض لها حالياً م�سل�سل (جريان)
ع�ل��ى ق�ن��اة (�أب ��و ظ�ب��ي) وه��و يجمعها بنخبة م��ن جنوم
الكوميديا يف �سورية ،ويف مقدّمهم �سامية اجلزائري،
و�أح�م��د الأح�م��د وحممد ح��داق��ي� ،إىل جانب جن��وم من
م�صر وتون�س.
يف هذا احلوار ت�ؤكد عبده� ،أنها ال تعاين هاج�س �أو عقدة
البطولة الأوىل التي يعانيها البع�ض ،بل هي تعمل وفق
ت�ص ّور معني ،وت�شري �إىل �أن ا�سمها م��وج��ود يف ال�سوق،
وهي �سعيدة بكل ما تقدمه...
• تعر�ض ق�ن��اة (�أب ��و ظبي)
م�سل�سل (ج �ي��ران) ،وهو
ع �م��ل ع ��رب ��ي م�شرتك
ت �� �ش��ارك�ي�ن ف �ي��ه �إىل
ج� ��ان� ��ب جمموعة
م� � � � � � � � � ��ن جن� � � � � � ��وم
ال� �ك ��وم� �ي ��دي ��ا يف
��س��وري��ة ،فكيف
ت � �ت � �ح� ��دث�ي��ن
عنه؟
 -ت�صوير

امل�سل�سل ّ
مت يف �أب��وظ �ب��ي وا��س�ت�غ��رق � 4أ� �ش �ه��ر ،وه��و من
�إخ � ��راج ع��ام��ر ف �ه��د ،و�إن� �ت ��اج ��ش��رك��ة (ك�لاك �ي��ت ميديا).
امل�سل�سل كوميدي ،يقوم على جمموعة (�سكت�شات) ،وكل
حلقة ت��دور حول ق�صة معينة ،و�شارك فيه ممثلون من
غالبية الدول العربية .من �سورية �أحمد الأحمد وحممد
ح��داق��ي و�أمي ��ن ع�ب��دال���س�لام و��س��ام�ي��ة اجل��زائ��ري ،ومن
م�صر ريهام ح�سني وعمرو عبدالعزيز ،و�أنا وجنيد زين
الدين من لبنان ،ومن تون�س �سمرية املقرون ،بالإ�ضافة
�إىل جمموعة �أخرى من املمثلني.
• �سامية اجل��زائ��ري ه��ي ملكة الكوميديا يف العامل
العربي ،فكيف كان التعامل بينكما خالل الت�صوير؟
يل ��س��ام�ي��ة اجل ��زائ ��ري ه��ي ف �ع� ً
 ب��ال�ن���س�ب��ة �إ ّلا ملكة
ال�ك��وم�ي��دي��ا ،مت��ام �اً ك�م��ا ه��ي م�ن��ى وا� �ص��ف ملكة
ال ��درام ��ا .يف � �س��وري��ة ل��دي�ه��م ��ص�ن��اع��ة درام ��ا
حقيقية ،بينما يف ل�ب�ن��ان ب��د�أن��ا للتو يف
الإق �ل ��اع ،م��ن خ�ل�ال ب�ع����ض املنتجني
الذين يحاربون من �أجل الدراما.
يف ��س��وري��ة ي��ؤم�ن��ون ب��ال��درام��ا وهي
��ص�ن��اع��ة ع�ن��ده��م ،وي��در��س��ون�ه��ا يف
امل �ع ��اه ��د .وك� �ن ��تُ �أت ��اب ��ع �أعمال
� �س��ام �ي��ة اجل � ��زائ� ��ري م �ن��ذ �أن
ك� � �ن � ��تُ � � �ص � �غ�ي��رة ،وع� �ن ��دم ��ا
�شاهد ُتها خ�لال الت�صوير
ف��رح��تُ ك �ث�يراً لأن �ن��ي بني
معجبيها ،وقلتُ لها� :إنني
�أحبك كثرياً ،وه��ي قالتْ
يل �إن�ه��ا تتابعني وحتب
�أعمايل ،ففرحتُ كثرياً.
وكلما �سنحتْ الفر�صة
كنتُ خ�لال فرتات
اال�� � � �س� �ت ��راح � � ��ة
�أج�ل����س معها
ك� ��ي �أك � ��ون
ىل
�إ
ج ��ان� �ب� �ه ��ا
و�أحت� � ��دث
ال� � �ي� � �ه � ��ا.
ك � � � ��ان � � � ��ت
جت � ��رب � ��ة
رائ � �ع� ��ة

معها.
• ماذا تع ّلمتِ منها على م�ستوى التمثيل الكوميدي؟
 يف م�سل�سل (ج�ي�ران) مل �أ� �ص � ّور الكثري م��ن احللقاتم�ع�ه��ا� .أن ��ا ع ��دتُ �إىل ل�ب�ن��ان وت��رك��تُ ف��ري��ق ال�ع�م��ل وهو
ي�ستكمل الت�صوير .اجتمعتُ بها مل��دة � 4أي��ام �أو � 5أيام
ولي�س �أك�ثر ،وا�شتغلتُ معها لأي��ام ع��دة .هي مل تتغيرّ ،
ب��ل ال ت��زال كما عرفناها ،وت�شبه تلك املمثلة املحفورة
يف ر�أ�سنا التي تقدم كوميديا املوقف ،وهي �أف�ضل �أنواع
الكوميديا .روحها جميلة ،و َمن ميلك روحاً جميلة َتظهر
يف العمل .الكوميديا لي�ست �شيئاً مفتع ً
ال ،وحتى �أحمد
الأحمد وحممد حداقي بارعان ج��داً ،وجتربتي معهما
كانت �أكرث من رائعة.
• يقال �إن َمن ي�شتغل دراما يف �سورية او م�صر ال يعود
يحب العمل يف ال��درام��ا اللبنانية ،الن ال��درام��ا هناك
�صناعة ولأن�ه��م اك�ثر اح�تراف�اً .وه��ذا الكالم �أك��ده �أكرث
من ممثل وممثلة؟
 نحن �أي�ضاً تقدّمنا كثرياً يف الأع��وام الأربعة الأخريةودخ�ل��تْ �شركات ع��دة على خ��ط الإن�ت��اج وتعمل بطريقة
احرتافية جداً كما يف اخلارج ،والو�ضع تغيرّ عن ال�سابق.
يحب �أن يعمل يف
لي�س �صحيحاً �أن َمن يعمل يف اخلارج ال ّ
يحب �أن يعمل فيها ومن �أجلها .لكن بالن�سبة
بلده ،بل هو ّ
�إ ّ
يل ،كنتُ �سعيدة جداً النني ا�شتغلتُ مع �سامية اجلزائري،
واكت�سبتُ خربة منها ،وهناك فارق بني م�شاهدتها على
ال�شا�شة وبني العمل معها.
• يف ر�أيك ما ال�سبب الذي يحول دون وجود �سوى عدد
قليل من جنوم الكوميديا من العيار الثقيل يف لبنان؟
 بل هم موجودون .هناك مث ًال فادي رعيدي ،ولكن يف
لبنان ال يوجد �إنتاج كوميدي درامي ،واملحطات حت�صره
بالربامج التلفزيونية� .إال �أن الو�ضع ب��د�أ يتغيرّ  ،حيث
�شاركتُ مع ماغي بو غ�صن يف م�سل�سل (كاراميل) الذي
ُع��ر���ض يف رم�ضان  ،2017وه��و عمل كوميدي و�أحبه
النا�س كثرياً.
ً
• �ست�شاركني �أي�ضا يف الفيلم الذي يحمل ا�سم (كاراميل)،
وت�شكلني مع ماغي بو غ�صن ثنائياً من�سجماً وك�أنها ال
تريد ممثلة �سواك يف �أعمالها ،ودائ�م�اً متدحك وتثني
عليك .ما �س ّر هذه العالقة بينكما؟
 �أع� ��رف م��اغ��ي م�ن��ذ �أع� ��وام ب�ع�ي��دة ،وه��ي �صديقتي يفاحلياة ،ولكن مل ت�سنح الفر�صة لأن نلتقي يف عمل واحد،
�إال من خالل فيلم ( ،)Bébéومن ثم يف م�سل�سل (ديو
الغرام) ،وبعدها ان�شغلتْ ّ
كل منا يف �أعمالها �إىل �أن �سنحت
الفر�صة هذه ال�سنة من خالل م�سل�سل (كاراميل) ،ونحن
حب
مل من ّثل يف هذا العمل بل كنا على طبيعتنا ،ولذلك �أَ ّ
النا�س الكيمياء امل��وج��ودة بيننا ،خ�صو�صاً �أن�ن��ا نت�شابه
يف ال�شخ�صية .وم��ن وراء ه��ذا ال�ن�ج��اح وجن��اح م�سل�سل
(كاراميل) ،قررنا �أن نرتجمهما بعمل �آخ��ر فكان فيلم
(كاراميل) الذي �سي�شاهد النا�س فيه �أ�شياء �أجمل من
تلك التي �شاهدوها يف امل�سل�سل.
• �سيكون ب�أبطال امل�سل�سل �أنف�سهم ،ولكن ان�ض ّم
�إليكم ه�شام حداد؟
 هذا �صحيح ،العمل يجمعني ببطولة ماغيوظ ��اف ��ر ال �ع��اب��دي��ن وط�ل��ال اجل � ��ردي وه�شام
حداد.
• �أال تطمحني �أن ت�ك��وين بطلة ع�م��ل ب�ع��د هذه
ال�سنوات الطويلة من النجاح املتوا�صل؟
 ال �أع��اين ه��ذا الهاج�س �أو ه��ذه العقدة التي يعانيهاالبع�ض .م �ث� ً
لا� ،أن��ا �أع �م��ل ح��ال�ي�اً م��ع م��اغ��ي ب��و غ�صن،
نك�سر الدنيا� .أنا �أعمل وفق ت�ص ّور معني.
وا�ستطعنا �أن ّ
عدا ذلك ،ف�إن ا�سمي موجود يف ال�سوق و�أجد حويل �أنا�ساً

يو�سف ال�شريف عاد �إىل القاهرة  ...بعد جراحة ناجحة
ع��اد ال�ف�ن��ان امل���ص��ري ي��و��س��ف ال���ش��ري��ف �إىل العا�صمة
امل�صرية القاهرة عقب �إج��راء جراحة عاجلة بالعمود
الفقري جرت يف �أملانيا.
زوجة الفنان ،امل�ؤلفة �إجني عالء� ،إن (احلالة ال�صحية
ليو�سف م�ستقرة ،و�إنه اجرى عملية جراحية دقيقة يف
العمود الفقري ومتت العملية بنجاح وخرج منها بحمد
اهلل �ساملاً وهو االن يف �صحة جيدة).
وذك� ��رت �إجن ��ي �أن �ه��ا ظ�ل��ت ب �ج��وار زوج �ه��ا م�ن��ذ بداية
الرحلة �إىل �أملانيا ،ومت ال�سفر مبا�شرة بعد تكرميه يف
مهرجان الأه��رام للدراما ب�ساعات ،م�ضيفة( :يو�سف
تلقى الكثري من الن�صائح من الأطباء ب�ضرورة الراحة
التامة وعدم �إجهاد نف�سه يف الت�صوير جتنباً لظهور �أي
م�ضاعفات).

يحبونني وي�ساعدونني ،و�أنا �سعيدة بكل ما �أقدمه .ويف
ق�صته
علي عمل دور بطولة �أوىل و�أعجبتْني ّ
حال ُعر�ض ّ
وكاراكتريه ،فلن �أرف�ضه.
• ه��ل حت�ضرين لأع �م��ال تلفزيونية ج��دي��دة للفرتة
املقبلة؟
 كال .البدء بت�صوير �أعمال للمو�سم الرم�ضاين ما زالمبكراً.
• هل �أن��ت من النوع ال��ذي ّ
يف�ضل �أن ُتعر�ض �أعماله
خ ��ارج رم �� �ض��ان ،خ���ص��و��ص�اً و�أن غ��ال�ب�ي��ة امل�م�ث�ل�ين باتوا
يح ّبذون ذلك؟
 ال �شك يف �أن بع�ض الأعمال يلحق بها الظلم يف رم�ضانوال تنال حقها ،ب�سبب زحمة امل�سل�سالت� ،أو لأن النا�س
ي�ك��ون��ون خ ��ارج بيوتهم وال ي�ت��اب�ع��ون ال�ت�ل�ف��زي��ون� .أحب
امل�سل�سل الذي ُيعر�ض يف مو�سم ال�شتاء ،والنا�س يتابعونه

تامر ح�سني بـ
(نيولوك) ...يف (البدلة)
ا�ستثماراً للنجاح ال��ذي حققه املنتج امل�صري
وليد من�صور مع الفنان امل�صري تامر ح�سني
يف فيلمه الأخ�ير (ت�صبح علي خ�ير) ،يح�ضر
الثنائي حالياً للبدء يف الفيلم اجلديد الذي
م��ن امل �ف�تر���ض �أن ي �ط��رح يف ال �ع��ام ،2018
والذي ا�ستقر �ص ّناعه عن ا�سم مبدئي له وهو
(البدلة).
من�صور ق��ال ل�ـ (ال ��راي) �إن��ه اتفق م��ع ماندو
ال �ع��دل لإخ� ��راج ال�ف�ي�ل��م ،ال ��ذي ي�ق��وم بكتابته
امل��ؤل��ف وال�شاعر �أمي��ن بهجت قمر ،وي�شارك
يف بطولته الإع�لام��ي �أك��رم ح�سني والفنانة
دالل عبدالعزيز والفنان حممد ث��روت ،الفتاً
�إىل �أن ��ص� ّن��اع و�أب �ط��ال الفيلم ع�ق��دوا جل�سة
عمل �أخرياً لالتفاق على كافة تفا�صيل العمل
الذي مل ينته من كتابته قمر حتى الآن ،وذلك
لال�ستقرار على ال�شكل النهائي الذي يظهر به
كل بطل من �أبطال العمل.

كما ح�صل مع م�سل�سل (فخامة ال�شك) الذي تابع النا�س
(تك�سر الدنيا) يف
كل حلقاته .يف املقابل ،هناك �أع�م��ال
ّ
رم�ضان كما ح�صل مع (الهيبة) و(كاراميل) ،لكن هناك
�أعما ًال �أخرى ُظلمت ،بينما �إذا عر�ضت يف ال�شتاء ميكن �أن
يحبها النا�س و�أن تعجبهم جداً.
• ه��ذه ال�سنة �شاركتِ يف � 4أع�م��ال� .أال تعتقدين �أن
العدد مرتفع ن�سبياً؟
 ه��ذه ال�سنة ��ش��ارك��تُ يف م�سل�سالت (ف�خ��ام��ة ال�شك)و(ك��ارام �ي��ل) و(ج �ي�ران) وفيلم (ك��ارام �ي��ل) ،وه��ذا �أمر
جيد .وال �أعتقد �أن العدد كبري ،ولو كان ب�إمكاين ت�صوير
م�سل�سلينْ �إ�ضافيينْ ملا تَرددتُ  .وهذه الأعمال مل ُتعر�ض
يف وقت واحد .عندما انتهى (فخامة ال�شك) ،بد�أ عر�ض
(ك��ارام �ي��ل) بعد �أ��س�ب��وع�ين ،وح��ال�ي�اً ُي�ع��ر���ض (ج�ي�ران)،
والفيلم �س ُيعر�ض يف الأعياد.
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التوابل قد تكبح ا�شتهاء امللح وتقلل �ضغط الدم
�أفادت درا�سة �صينية �أن من يحبون �إ�ضافة التوابل �إىل
الطعام ق��د يتناولون كمية �أق��ل م��ن امللح ورمب��ا يكون
�ضغط دم�ه��م �أق ��ل مم��ا ق��د ي�ح��د م��ن خ�ط��ر تعر�ضهم
لأزمات قلبية و�سكتات دماغية .و�أظهرت الدرا�سة التي
ن�شرت يف دورية (هايربتين�شن) �أن الأ�شخا�ص الذين ال
مييلون للأطعمة املتبلة ي�ستهلكون امللح مبعدل 13.4
جرام يوميا� .أما بالن�سبة للذين ي�شتهون الأطباق املتبلة
فقد بلغ معدل تناولهم للملح  10.3جرام يوميا فقط.
كما تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �ضغط ال��دم االنقبا�ضي
�سجل انخفا�ضا ق��دره ثمانية ملليمرتات زئبقية عند
�أك�ث�ر ال�ن��ا���س �شغفا ب��الأط�ع�م��ة املتبلة م�ق��ارن��ة ب�أقلهم
حبا لهذه الأطعمة .وكان �ضغط الدم االنب�ساطي �أقل
بخم�سة ملليمرتات زئبقية لدى حمبي التوابل.

 10عوامل تزيد خطر
الإ�صابة ب�سكري احلمل

فوائد البطاطا احللوة

ال � �ب � �ط� ��اط� ��ا احل � � �ل � � ��وة م � � ��ن �أك �ث ��ر
اخل � �� � �ض� ��روات ال �غ �ن �ي��ة بالعنا�صر
ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة ،ح �ي��ث ت �ع �ت�بر م�صد ًرا
ممتا ًزا للمركبات الطبيعية املعروفة،
ل��ذا فهي ت�ساعد يف تقليل خماطر
الإ� �ص��اب��ة ب��ال �ع��دي��د م��ن الأم ��را� ��ض
اخل�ط��رة� .أ��ش��ارت درا��س��ة حديثة �إىل
�أن للبطاطا احللوة العديد من الفوائد ال�صحية التي حتمي الإن�سان من
الأمرا�ض اخلطرية ،ولعل �أبرز فوائدها ،الآت��ي :احتواء البطاطا احللوة
على فيتامني  B6ي�ساعد على احلد من احلم�ض الأميني الكيميائي يف
�أج�سامنا ،لذلك ف��إن تناول البطاطا احللوة يحمي من النوبات القلبية
والأنواع الأخرى من الأمرا�ض التنك�سية ،حيث �إن البطاطا احللوة تعمل
على ربط احلم�ض الأميني مع الأمرا�ض التنك�سية ،الأمر الذي يقي من
النوبات القلبية .تعترب البطاطا احللوة م�صد ًرا غن ًيا باحلديد واملغني�سيوم
والزنك ،الأمر الذي ي�ساعد يف الوقاية من جميع الأمرا�ض املتعلقة بالدم
كالأنيميا وزيادة مناعة اجل�سم وحمايته من الأمرا�ض اخلبيثة والأورام،
وزي ��ادة ن�شاط ال ��دورة ال��دم��وي��ة .وتعترب البطاطا احل�ل��وة م���ص��د ًرا غن ًيا
بفيتامني  ،Cوال��ذي ي�ساهم يف درء فريو�سات الربد والإنفلونزا وتكوين
العظام والأ�سنان ،وحت�سني عملية اله�ضم ،وت�شكيل خاليا الدم وت�سريع
التئام اجلروح ،كما ي�ساعد اخلاليا يف �إنتاج الكوالجني الذي ي�ساعد بدوره
يف احلفاظ على مرونة اجللد ون�ضارة الب�شرة ،كما �أنه ي�ساعد يف حماية
اجل�سم من ال�سموم التي قد تكون لها عالقة بال�سرطان.

ي�صاب  % 10-2من احلوامل ب�سكري احلمل ،وهو مر�ض غري خطري،
ب�شرط اكت�شافه يف بداية احلمل والتعامل معه ب�أ�سلوب �سليم من قبل
الطبيب املتابع حلالة املر�أة.
ويقول الدكتور عمرو عبد املح�سن ا�ست�شاري الن�ساء وال��والدة� :إن هناك
عوامل تزيد خطر الإ�صابة ب�سكري احلمل ،يف مقدمتها املعاناة من ال�سمنة
املفرطة قبل احلمل ،وهو ما ي�ستلزم من املر�أة العناية ب�صحتها ونظامها
حر�صا على جت ُّنب الإ�صابة
ال�غ��ذائ��ي ،خا�ص ًة التي ت�سعى �إىل الإجن ��ابً ،
بال�سكري خالل احلمل.
و�أ��ض��اف� ،أن من �أ�صيبت ب�سكري احلمل يف حملها الأول ،معر�ضة ب�شدة
للإ�صابة به عند احلمل مرة ثانية ،وكذلك الن�ساء الالتي لديهن تاريخ
عائلي قوي يف الإ�صابة ب�سكري احلمل.
وح��ذر � ً
أي�ضا م��ن ك��ون ارت�ف��اع �ضغط ال��دم م��ن العوامل التي تزيد خطر
الإ�صابة ،وكذلك الإجناب يف �سن كبرية تتجاوز  35عامًا ،والزيادة الكبرية
يف الوزن خالل �أ�شهر احلمل الأوىل.
وي�شري �إىل� :أن امل�ع��دل الطبيعي ل�ل��زي��ادة ط��وال �أ��ش�ه��ر احل�م��ل ه��و 11
كيلوجرامًا على الأك�ث�ر .و�أ� �ض��اف� ،أن والدة طفل بحجم كبري 4.5-4
كيلوجرام يعزز خطر الإ�صابة يف احلمل الثاين ،ومن �سبق �أن �أجننب طفلاً
ريا ظهور �سكر احلمل يف البول.
بعيب خلقي ،و�أخ ً

ن�صائح هامة ملر�ضى النقر�س

• ما هو اكرب بلد يف العامل ؟
اك�بر بلد يف العامل هو االحت��اد ال�سوفيتي ال�سابق ال��ذي كانت تبلغ
م�ساحته  8649489م�ي�لا م��رب�ع��ا �أي م��ا ي ��وازي ��س��د���س م�ساحة
الياب�سة ويبلغ عدد �سكانه  276مليون ن�سمة �أم��ا الآن وبعد انهيار
االحت��اد ال�سوفيتي وتق�سيمه �إىل دوي�ل�ات فقد احتلت كندا املرتبة
الأوىل مب�ساحة تبلغ  3851787ميل مربع �آما عدد �سكانها في�صل
�إىل  26مليون فقط

• ما هو اكرب حيوان يف العامل ؟

اكرب حيوان يف عاملنا هو احل��وت الأزرق قد ي�صل طوله �إىل ما يزيد
على  100قدم ووزن��ه �إىل  150طن لدى اكتمال من��وه كرث �صيد
احلوت الأزرق ف�صار اليوم نادر الوجود

• ما هو �أطول حيوان يف العامل ؟

�أطول حيوان يف العامل هو الزرافة قد تنظر الزرافة �إىل الأ�سفل من
علو  20قدما �أي ما يوازي علو منزل م�ؤلف من طابقني

وقال كبري الباحثني يف الدرا�سة الدكتور �شيمينج �شو
من اجلامعة الطبية للجي�ش الثالث يف ت�شونغت�شينغ
بال�صني تظهر درا�ستنا �أن اال�ستمتاع مب��ذاق التوابل
و�سيلة مهمة لتقليل تناول امللح و�ضغط ال��دم �أي��ا كان
نوع الطعام وكميته ،و�أ�ضاف �شو :نن�صح النا�س بتناول
الطعام املتبل يف حياتهم اليومية طاملا يطيقون ذلك.
وا�ستخدم الباحثون يف الدرا�سة �أي�ضا تقنيات ت�صوير
لفح�ص منطقتني يف امل��خ تعرفان ب�أنهما ت�شرتكان يف
تذوق امللح ،ووج��دوا �أن التوابل عززت ن�شاط املخ �أكرث
م��ن امل �ل��ح ،وت��رت�ب��ط ال��زي��ادة يف ت �ن��اول امل�ل��ح م�ن��ذ فرتة
طويلة باحتماالت الإ�صابة بارتفاع �ضغط الدم و�أمرا�ض
القلب ،ف�ضال عن زيادة خطر الإ�صابة بالأزمات القلبية
وال�سكتات الدماغية.

طفلة مت�شي �أمام فنانات ترتدين مالب�س �سانتا كلوز خالل احتفالية يف ال�شارع لتعزيز
مو�سم �أعياد امليالد مبنطقة الت�سوق يف �سيول( .ا ف ب)

النقر�س م��ن الأم��را���ض العظمية امل��ؤمل��ة التي تهاجم املفا�صل وت�ؤدي
نوباتها �إىل �إحمرار و�أمل �شديد يف املفا�صل ولكن التعامل معها ب�شكل
�سليم مي�ك��ن �أن يخفف م��ن الأمل وي���س��اع��د يف رح�ل��ة ال �ع�لاج وجتاوز
امل�ضاعفات.
وينت�شر ال�ن�ق��ر���س ب�ين ال��رج��ال بن�سبة �أك�ب�ر م��ن ال�ن���س��اء ول�ك��ن يزداد
معدل �إ�صابة الن�ساء بالنقر�س بعد بلوغهن �سن الي�أ�س وانقطاع الدورة
ال�شهرية.
ويقدم ا�ست�شاري جراحة العظام واملفا�صل دكتور كرمي ال�سكري ،عدة
ن�صائح هامة ملر�ضى النقر�س يف مقدمتها تناول اخل�ضراوات والفواكه
غري املطهوة كالطماطم واخليار واجلزر ومن الفاكهة ين�صح بالفراولة
والكرز ب�شكل خا�ص وتناول ع�صريهما.
كما ين�صح بتناول احلبوب واملك�سرات وتناول كم ّياتٍ كبرية من املياه.
ويحذر من بع�ض الأطعمة مثل الأن�شوجة والهليون وال�سردين واللحوم
كونها حتتوي على مركبات ع�ضوية ت�سهم يف تكون حم�ض اليوريك وهو
غري مفيد ملر�ضى النقر�س ،كما يحذر من تناول الكحول والكافيني
والأطعمة املقلية .وين�صح باحلر�ص على خف�ض الوزن الزائد والتخل�ص
من ال�سمنة باتباع نظام غذائي �صحي وممار�سة الريا�ضة ب�شكل منتظم
ولو لن�صف �ساعة يوميا.

• هل تعلم �أن �آلة اال�سطرالب �آلة فلكية لقيا�س ارتفاع الكواكب
• هل تعلم �أن اول حيوان �سار على قدميه يف التاريخ هو الدينا�صور
• هل تعلم �أن �أول �إن�سان حاول الطريان هو من ا�صل عربي وا�سمه عبا�س بن فرنا�س
• هل تعلم �أن الرازي اول من ا�ستخدم اخليوط يف اجلراحة
• هل تعلم �أن اول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا
• هل تعلم �أن �أن �أ�شعة الليزر �أقوى من �أ�شعة ال�شم�س ب�أربع مرات
• هل تعلم �أن اللغة املالطية هي �أكرث اللغات ت�أثراً باللغة العربية
• هل تعلم �أن العنرب ي�ستخرج من �أمعاء حوت العنرب وهو مادة قيمة يف �صناعة العطور
• هل تعلم �أن زرقاء اليمامة كانت تب�صر ال�شيء من م�سرية ثالثة �أيام
• هل تعلم �أن �أول من �أ�شاروا �إىل تفتيت احل�صى يف املثانة هم الأطباء العرب
• هل تعلم �أن  -الر�أر�أة  -تعني حتريك العينني و �إدارتهما لت�سديد النظر على الهدف
• هل تعلم �أن اجلاذبية على القمر ت�ساوي �سد�س اجلاذبية على الأر�ض
• هل تعلم �أن الذهب يوزن باجلرام و املا�س بالقرياط
• هل تعلم �أن عدد بحور ال�شعر هو � :سـتة ع�شر بحـراً

الفتى املدلل
ابا �صالح رجل عجوز عا�ش حياته ي�شقى ويتعب حتى �أ�صبح من �أغنياء قريته ،يف احد الأيام جل�س يف داره ينظر
البنه �صالح وهو حزين ..مل يكن لديه غريه لذلك كان يوفر له كل ما يتمناه ورغم ذلك جاءت الأمور على
عك�س ما متنى االب فلم يكن �صالح غري فتى مدلل وحيد ال ي�أبه ب�شيء ال يعمل وال يفكر يف العمل لذلك قال
ابا �صالح لزوجته ام ابنه عندما اموت لن يعرف �صالح قيمة املال بل �سي�صرفه على هواه وملذاته و�سينتهي املال
يف زمن قليل بعدها رمبا تعي�شون يف فقر ورمبا ال جتدون ما تعي�شون فيه فكيف ن�صلح حاله؟
فكرت ام �صالح كثريا ثم قالت اترك االمر يل رمبا ا�ستطعت ان افعل معه �شيء  ..ذهبت االم بطيبتها وحنانها
�إىل ابنها وقد احنت ر�أ�سها وظهر عليها احل��زن وعندما اق�ترب منها �صالح و�س�ألها م��اذا بك يا امي  ..بكت
بحرارة من كل قلبها وبالطبع فهي تبكي حلزنها على ولدها لكنها ادعت ان حزنها �سببه ال يهمه فقال بل
يهمني كل ما يجري هنا احكي يل ارجوك  ..فقالت وتق�سم ان ال تقول البيك فقال اق�سم فقالت االم ان اباك
مير بظروف مالية �سيئة جدا وقد خ�سر معظم ماله يف احدى ال�صفقات واالن نحن على و�شك ان ال جند قوت
يومنا وهو ال يريد ان يخربك فهو يقول انك فتى مدلل ول�ست برجل حتى تتحمل هذا اخلرب وانك لن تهتم
باالمر وتعي�ش على امل ان ترث ما �سيرتكه لتعبث به فكيف لو عرفت انه لن يرتك لنا غري الفقر.
حزن �صالح ب�سب ما �أ�صاب والده و�أي�ضا حزن الن والده ال يراه اال فتى مدلال ..فنام ليلته قلقا ويف ال�صباح
كان قد عزم على امرا ما فخرج من فوره يبحث عن عمل يقوم به ويك�سب منه ما ي�سد احتياجاته ابيه وامه ..
وبالفعل مع �سعيه اجلاد وجد عمال وقبله بل وداوم عليه منذ ال�صباح �إىل امل�ساء ويف نهاية اال�سبوع االول منحه
�صاحب العمل اجرته فاخذها وهو �سعيد ويكاد قلبه ان قفز فرحا وحمل املال لوالده وك�أنه يحمل كنزا وذهبا
لوالده وقال له يا ابي هذا املال ك�سبته من عملي فام�سك االب الدنانري والقى فيها يف املوقد فانزعج �صالح
وا�سرع وام�سك الدنانري وكاد ان يحرق ا�صابعه وقال ملاذا ..انا تعبت يف هذا املال لآتي به ..وملاذا تفعل ذلك.
ابت�سم االب واخد املال من يده وقال االن انت بالفعل ولدي وهذا املال ك�سبته من تعبك واح�س�ست بطعمه وكيف
هو غايل لقد ا�سعدت قلبي وت�ستحق ان ترث اموايل بعد ان عرفت كيف تعبت الوفر لك هذا املال.

