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هل ي�سبب تاأخري الإفطار زيادة الوزن؟
الإ�صابة  خطر  بزيادة  متاأخر  وق��ت  يف  الفرا�ش  اإىل  الذهاب  يرتبط 
بال�صكري، ويرجع ذلك اإىل �صببني: الإفطار يف وقت متاأخر، وتناول 
درا�صة  وبح�صب  ال�صهر.  اأثناء  اجل��وع  لإ�صباع  بالدهون  غنية  اأطعمة 
جديدة اأجريت يف جامعة اإلينوي يعترب الإفطار املتاأخر �صبباً رئي�صاً 

وراء البدانة وال�صكري.
كيف  ميدي�صن”  “ديابيتيك  دوري��ة  ن�صرتها  التي  الدرا�صة  وف�صرت 
اإىل عدم  ذل��ك  ي��وؤدي  الإف��ط��ار على اجل�صم، حيث  تاأخري وق��ت  يوؤثر 
ملواعيد  وف��ق��اً  البنكريا�ش  ي��ف��رزه  ال���ذي  الأن�����ص��ول��ني  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة 
لياًل  النوم  مبداأ  حول  تنتظم  والتي  الطبيعية،  البيولوجية  ال�صاعة 

وال�صتيقاظ يف بداية ال�صباح.
باإفراز  البنكريا�ش  يقوم  الأن�صولني،  م��ن  ال�صتفادة  لعدم  ونتيجة 
املزيد منه، ونتيجة زيادته تقل ح�صا�صية اخلاليا والأن�صجة له، فال 

يقوم بالدور املطلوب يف حرق اجللوكوز.
الرئي�صية  الوجبات  مواعيد  على  باحلفاظ  الدرا�صة  نتائج  واأو�صت 
ال�صهر  من  احلد  وي�صاعد  البيولوجية،  ال�صاعة  مع  متناغمة  لتكون 

وال�صتيقاظ املبكر وتناول الإفطار يف بداية ال�صباح.

اخل�س الأحمر اأم الأخ�سر؟.. الفوارق والفوائد
اعتاد كثري من النا�ش على تناول اخل�ش الأخ�صر، بينما اختار اآخرون 
الب��ت��ع��اد ع��ن اخل�����ش الأح��م��ر ب�صبب غ��راب��ة ل��ون��ه، لكن م��ا ل يعرفه 

كثريون اأنه مهما اختلف لون اخل�ش تبقى فوائده الغذائية واحدة.
ويوؤكد خرباء التغذية اأن الفارق الوحيد بني اخل�ش الأحمر ونظريه 
جميع  اأن  الرغم  على  اأق�صر،  �صالحيته  مدة  الأول  اأن  هو  الأخ�صر 

اأنواع اخل�ش قابلة للتلف يف نهاية املطاف.
وتعد اأوراق اخل�ش من م�صادر التغذية الغنية بالبوتا�صيوم، كما اأنها 
للحفاظ  ج��دا  مثالية  يجعلها  م��ا  وه���ذا  ال��ك��اروت��ي��ن��ات،  على  حت��ت��وي 
اأدائ��ه، وامل�صاهمة يف احلفاظ على توازن  على �صحة القلب وحت�صني 

ال�صوائل يف اجل�صم.
يعد  ال�صلطة،  من  كجزء  اأو  هو  كما  تناوله  مت  �صواء  اخل�ش،  اأن  كما 
اجل�صم،  مناعة  تعزز  التي  املغذية  ب��امل��واد  مليء  لأن��ه  خفيفة  وجبة 
فهو مليء  وكذلك  �صعراته احلرارية منخف�صة جدا،  اأن  ف�صال عن 

بالألياف، التي ت�صعر الإن�صان بال�صبع لفرتة اأطول.
وُين�صح با�صتهالك اخل�ش يف غ�صون اأ�صبوع من �صرائه اإذا مت تخزينه 
القيام  واإمن��ا  التخزين،  بعدم غ�صله قبل  جيدا، كما يو�صي اخل��رباء 

بذلك فقط قبل تناوله مبا�صرة.
بلفه بورق جرائد  التغذية  وعن طرق تخزين اخل�ش، ين�صح خرباء 
وتخزينه يف الثالجة، لكن باإمكانه و�صع اخل�ش يف وعاء به ماء خارج 
الغرفة، وه��ذا يكفي لالإبقاء على ن�صارته  الثالجة يف درج��ة ح��رارة 

لفرتة معقولة من الزمن.
جتدر الإ�صارة اإىل اأنه قبل ب�صع �صنوات، كان من ال�صعب العثور على 
ي�صبه  الذي  اخل�ش  وهو  اآي�صربغ،  ت�صكيلة خ�ش  با�صتثناء  نوع من  اأي 

امللفوف اإىل حد كبري.
لكن اليوم، اأ�صبح بالإمكان �صراء اخل�ش الأخ�صر ذو الأوراق الطويلة، 
واخل�ش ذو الأوراق احلمراء، وكذلك اخل�ش الذي يختلط فيه اللونني 

الأحمر والأخ�صر.

كبار ال�سن اأكرث ُعر�سة ل�سوء التغذية
اأوردت جملة “ال�صيدليات احلديثة” اأن كبار ال�صن اأكرث ُعر�صة ل�صوء 
الأمرا�ش  الناجمة عن  الآلم  اأو  الأدوي��ة،  بع�ش  تت�صبب  اإذ  التغذية، 
املزمنة، اأو الأمرا�ش اخلطرية يف فقدان ال�صهية، وتناول الطعام على 

نحو غري كاٍف.
التعب  يف  تتمثل  التغذية  �صوء  اأعرا�ش  اأن  الأملانية  املجلة  واأو�صحت 
الفم  يف  بالتهابات  والإ���ص��اب��ة  ال����وزن،  وف��ق��دان  واخل��م��ول،  امل�صتمر، 

وال�صفاه، وبطء �صفاء اجلروح.
لذلك يتعني على كبار ال�صن اإمداد اأج�صامهم بالفيتامينات، واملعادن، 
بالتنوع  باتباع نظام غذائي �صحي يت�صم  والربوتني على نحو كاٍف، 

والتوازن، مع ا�صت�صارة الطبيب اإذا اقت�صى الأمر.
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حتذير من ال�سكتة الدماغية..
اأعرا�س ل تتجاهلها 

اإذا �صعرت ببع�ش الأعرا�ش ال�صحية الطارئة، فعليك األ تهملها لأنها قد 
ولذلك  دماغية،  ب�صكتة  الإ�صابة  مثل  خطرية  متاعب  على  موؤ�صرا  تكون 

يتوجب عليك اأن ت�صارع اإىل ا�صت�صارة الطبيب.
اأول موؤ�صر على قرب  فاإن   ،»»boredpanda« نقل موقع  ما  وبح�صب 
اأع�صاء  الإ�صابة املحتملة بال�صكتة الدماغية، هو �صعور الإن�صان بتنمل يف 

اليد اأو الوجه والرجل، ويجري ذلك غالبا يف ن�صف اجل�صم فقط.
اأما املوؤ�صر الثاين فهو الإح�صا�ش بالدوار، ف�صال عن ال�صعور بنوع من اخلفة 
يف الراأ�ش، ورمبا التعر�ش لإغماءة يف بع�ش الأحيان في�صبح الإن�صان غري 

قادر على امل�صي ب�صكل طبيعي.
ال��روؤي��ة ب�صكل  اأن ثالث ه��ذه الأع��را���ش؛ ه��و ا���ص��ط��راب  ويو�صح الأط��ب��اء 
الإن�صان، على نحو مفاجئ،  “متقطع” يداهم  اإىل جانب �صداع  مفاجئ، 

ويتكرر بني احلني والآخر.  
اأما املوؤ�صر اخلام�ش على اإ�صابة حمتملة بال�صكتة، فهو مالحظة �صعوبات 
غري معهودة يف الفهم والكالم، وي�صاف هذا اإىل اإح�صا�ش مفاجئ بفقدان 

الرتكيز وال�صطراب كموؤ�صر �صاد�ش.
ويحذر الأطباء من ال�صعوبات املفاجئة يف التنف�ش كموؤ�صر �صابع، لأنها قد 
تكون تنبيها، ويف حال مل تقم بت�صخي�ش مبكر، فاإن العواقب قد ت�صل حتى 

الوفاة املفاجئة.

»لو« يقدم ملحة من 
م�سل�سله البابوي اجلديد 
قدم املمثل “جود لو” ملحة من م�صل�صله 
الذي  بوب(،  نيو  )ذا  اجلديد”  “البابا 
م�صل�صله  ع���امل  نف�ش  يف  اأح���داث���ه  ت���دور 
“البابا اليافع” )ذا ياجن بوب(،  ال�صابق 
مهرجان  يف  �صورينتينو  باولو  للمخرج 

البندقية ال�صينمائي.
لتج�صيد  اجلديد  امل�صل�صل  يف  لو  ويعود 
اأ�صبح  ال���ذي  ب���ي���الردو،  ليني  �صخ�صية 
بابا  اأول  الثالث ع�صر، وهو  البابا بيو�ش 

اأمريكي يف التاريخ.
يلعبها  التي  ال�صخ�صية  تدخل  اأن  وبعد 
معقدة  �صخ�صية  ُتنتخب  غيبوبة،  يف  لو 
مالكوفيت�ش،  ج��ون  املمثل  دوره���ا  يلعب 
لتحتل الكر�صي البابوي حتت ا�صم البابا 

يوحنا بول�ش الثالث.
امل�صل�صل  حلقات  م��ن  حلقتان  وُع��ر���ص��ت 
الت�صع يف املهرجان الذي ت�صتمر اأن�صطته 
حتى يوم ال�صبت. ويظهر” لو” يف اإعالن 
بزي  ���ص��اط��ئ  ع��ل��ى  ي�صري  وه���و  امل�صل�صل 
املقابل ي�صري  الن�صاء ويف  �صباحة وحوله 
مالكوفيت�ش يف الفاتيكان بالزي البابوي 
الكامل. وحتدث معجزات خالل الدراما 

ويتعلم الرجالن التعاي�ش معا.
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النظام الغذائي النباتي 
مرتبط بالزهامير

ك�صفت خبرية يف علوم التغذية اأن لالأنظمة 
�صحة  على  �صلبي  تاأثري  النباتية  الغذائية 
الإ�صابة  خم��اط��ر  م��ن  ت��زي��د  حيث  الب�صر، 

ببع�ش الأمرا�ش، اأبرزها الزهامير.
نيوز”  “�صكاي  م����وق����ع  ذك�����ر  م����ا  ووف�������ق 
النباتي  الغذائي  النظام  ف��اإن  الربيطاين، 
خ�صو�صا  مهمة،  غذائية  لعنا�صر  يفتقر 
تلك امل�صوؤولة عن �صحة الدماغ، وهو الأمر 

الذي يهدد بالإ�صابة بالزهامير.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة اإمي���ا دي��رب��ي�����ص��اي��ر، وهي 
الإن�صان  ابتعاد  اأن  التغذية،  يف  اأخ�صائية 
يف  يت�صبب  احليوانية  املنتجات  ت��ن��اول  ع��ن 
يف  بوفرة  املوجود  الكولني،  مركب  نق�صان 

البي�ش واللحوم والدجاج والأ�صماك.
املجلة  ع��ل��ى  ن�����ص��ر  م���ق���ال  واأو�����ص����ح����ت، يف 
الطبية الربيطانية، اأن نق�صان الكولني يف 

ج�صم الإن�صان ميكن اأن يوؤدي اإىل الإ�صابة 
مبر�ش اخلرف.

واأ�صافت:”الكولني من العنا�صر ال�صرورية 
يعزز  اإذ  الإدراك،  ووظائف  الدماغ  ل�صحة 
ال���ق���درة ع��ل��ى ال��رتك��ي��ز وي��ح�����ص��ن امل�����زاج.. 
اإىل  ي�صعف  الكولني  نق�ش  ف��اإن  وب��ال��ت��ايل 

حد كبري هذه الوظائف«.
كما اأبرزت اأن مركب الكولني مفيد للمراأة 
ر�صيعها  من��و  على  ي�صاعد  حيث  احل��ام��ل، 

بال�صكل املثايل.
ديربي�صاير  اإميا  الدكتورة  مقال  ويتناق�ش 
الأ�صخا�ش  اأن  وج��دت  �صابقة،  درا���ص��ات  مع 
النباتية،  الأط��ع��م��ة  على  يعتمدون  ال��ذي��ن 
الغذائي  نظامهم  يف  الدهون،  من  اخلالية 
طبيعية  واأوزان  ج��ي��دة  ب��ق��ل��وب  ي��ت��م��ت��ع��ون 

ون�صاط اأكرث.

عن  يبتعدوا  ب���اأن  ال�صيب  ميقتون  م��ن  اخل��ب��رية  وتن�صح 
ال�صتفادة  دون  حت��ول  لأن��ه��ا  لاللتهاب  امل�صببة  الأطعمة 
من العنا�صر املغذية يف الطعام، وهذه العنا�صر هي التي 

ت�صاعد على مقاومة اآثار التقدم يف العمر.
ويف املنحى نف�صه، تو�صي اخلبرية  بالبتعاد عن الوجبات 
اأما  الدهون وامللح فيها،  ال�صريعة، نظرا لرتفاع معدلت 
التوت  فاكهتا  فهي  ال�صيب  تاأخري  على  امل�صاعدة  الأغذية 

والأفوكادو ف�صال عن اخل�صراوات الورقية.
اإل  ال�صيب  زح��ف  ل��وق��ف  امل��ت��خ��ذة  الإج�����راءات  تكتمل  ول 
يريح  حتى  ال��ن��وم  م��ن  كافيا  ق�صطا  الإن�����ص��ان  ينال  حينما 
ج�صمه مما يخ�صع له من اإرهاق طيلة اليوم، ويتوجب اأن 

يكون النوم يف مكان نظيف وهادئ.
جورنال”،  هيلث  “توب  يف  �صابقا  ن�صرت  درا�صة  وبح�صب 
م��ن جراء  م��ب��ك��رة  ���ص��ن  ق��د يح�صل ح��ت��ى يف  ال�صيب  ف���اإن 
 ،»B-6»و »E»و »D« الفيتامينات مثل  النق�ش يف بع�ش 

اأو ب�صبب الإرهاق وعوامل جينية.
قد  ال�صيب  اإن  اخل��رباء  يقول  ال�صائد،  العتقاد  وبخالف 
اأي يف  ال�صباب  ي��زال يف ريعان  الإن�صان وه��و ل  �صعر  يغزو 
مرادفا  لي�ش  الأبي�ش  ال�صعر  ف��اإن  وبالتايل  الع�صرينات، 

لل�صيخوخة بال�صرورة.
وحني يح�صل هذا الرتاجع يف اخلاليا امل�صوؤولة عن اللون 
يف الب�صيالت، ي�صيب ال�صعر ويكت�صب اللون الأبي�ش الذي 

اعتدنا على روؤيته على روؤو�ش املتقدمني يف ال�صن.
فهذه  ال�صيب،  ظهور  على  ب��دوره  اجليني  العامل  وي��وؤث��ر 
الأبي�ش  الإن�����ص��ان  ل��دى  مبكر  وق��ت  ال��ظ��اه��رة حت�صل يف 
الآ�صيويني،  ف��و���ص��ط  ال�����ص��م��راء،  ال��ب�����ص��رة  ب����ذوي  م��ق��ارن��ة 

مثال، يظهر هذا اللون الأبي�ش ابتداء من 25 اأما و�صط 
الأمريكيني من اأ�صل اأفريقي فيربز بعد الثالثني.

يوؤكد  للهموم،  نتيجة  ال�صيب  يعتربون  الكثريين  ولأن 
ال�صعور  ي���وؤدي  اإذ  ن�صبيا،  �صحيح  الأم���ر  ه��ذا  اأن  اخل���رباء 
بالإرهاق والإجهاد اإىل اختالل يف املواد امل�صادة لالأك�صدة 

باجل�صم.
وحني تتاأثر املواد امل�صادة لالأك�صدة يف اجل�صم ت�صبح غري 
عبارة  الأخ���رية  وه��ذه  احل��رة،  ال�صوارد  على �صبط  كافية 
املر�ش  اإىل  وت����وؤدي  ب��اخل��الي��ا،  اأذى  تلحق  ج��زي��ئ��ات  ع��ن 

وال�صيخوخة.

العالقة بني ال�شيب وجهاز املناعة
اك��ت�����ص��اف بع�ش  ب��ق��وة يف  م��ا���ص��ي��ة  ال��ع��ل��م  اأن عجلة  ي��ب��دو 
الإن�صان غالبا  �صعر  الذي يغطي  ال�صيب،  اأ�صباب عالمات 
يف مراحل عمرية متقدمة نوعا ما. درا�صة علمية حديثة 
عن  امل�صوؤولة  اجلينات  بني  عالقة  هناك  اأن  اإىل  تخل�ش 

ت�صبغ ال�صعر واملناعة. فكيف ذلك؟
اأن هناك عالقة بني اجلينات  اإىل  درا�صة حديثة  تو�صلت 
امل�������ص���وؤول���ة ع���ن ظ���ه���ور ال�����ص��ي��ب واجل���ي���ن���ات املُ��ت��ح��ك��م��ة يف 
امل��ن��اع��ة يف اجل�����ص��م، وال���ت���ي حت��م��ي��ه م���ن الإ�صابة  ج��ه��از 
املتخ�ص�ش  العلمي  املوقع  اإليه  اأ�صار  ملا  طبقا  بالأمرا�ش، 

.»neurosciencenews«
واأو�صحت الدرا�صة ال�صادرة بتعاون بني خرباء يف املعاهد 
الوطنية لل�صحة يف الوليات املتحدة الأمريكية، وجامعة 
لهجوم من  يتعر�ش اجل�صم  اأنه عندما  برمنغهام  األباما 
مهمة  املناعة  جهاز  ياأخذ  البكترييا،  اأو  الفريو�صات  قبل 

القدرة  متتلك  اخلاليا  اأن  واأ�صافت  اجل�صم،  عن  الدفاع 
اإذ  باجل�صم،  املُحيطة  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ه��دي��دات  ك�صف  على 
تنتج اخلاليا جزيئات اإ�صارة ُتدعى الإنرتفريون “ خاليا 

حُتارب البكترييا والفريو�صات«.
ُتعطي  الإن��رتف��ريون،  اأن جزيئات  الدرا�صة  وجاء يف نف�ش 
بدورها اإ�صارة اإىل اخلاليا الأخرى من اأجل تغري جيني، 
املناعية  اخلاليا  وُين�صط  الفريو�صات،  تكاثر  دون  يحول 

التي تعمل على حماية اجل�صم.
واأ�صارت الدرا�صة اإىل اأن رد فعل جهاز املناعة اإزاء الهجمات 
اخلاليا  مُيكن  حيث   ،»MITF»ُيدعى بروتني  يف  ُيوؤثر 
من  ال�صعر”  ب�����ص��ي��الت  يف  م���وج���ودة  خ��الي��ا   “ ال�صبغية 
 »MITF« ب��روت��ني  يفقد  اأن���ه عندما  واأ���ص��اف��ت  ال��ع��م��ل، 
�صيطرته على ا�صتجابة الإنرتفريون يف اخلاليا اجلذعية 
مع  )�صيب(  رم���ادي  اإىل  ال�صعر  يتحول  ق��د  )ال�صبغية(، 

مرور الوقت.
“نحن  ه��اري�����ش:  ميلي�صا  ال��درا���ص��ة  على  امل�صرفة  وق��ال��ت 
م��ه��ت��م��ون ب��اجل��ي��ن��ات ال���ت���ي ت���وؤث���ر ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة احلفاظ 
الوقت”،  م��رور  م��ع  بنا  اخلا�صة  اجلذعية  اخل��الي��ا  على 
امل��وق��ع العلمي املتخ�ص�ش  اإل��ي��ه  اأ���ص��ار  واأ���ص��اف��ت، وف��ق م��ا 
لنا  ت�صمح  اجل��ي��ن��وم  “اأدوات  اأن   ،»sciencedaily«
بتقييم كيف اأن كل اجلينات املوجودة يف اجلينوم الب�صري 
ت��ت��غ��ري بطريقة  ت��ت��ف��اع��ل يف ظ����روف خم��ت��ل��ف��ة، واأح���ي���ان���ا 
يف  امل�صاركني  اأح��د  ب��اف��ان  ويليام  ق��ال  فيما  نتوقعها”،  ل 
اأن اجلينات،  اإىل  “هذا الكت�صاف اجلديد ي�صري  الدرا�صة 
على  اأي�����ص��ا  تعمل  واجل��ل��د  ال�صعر  �صباغ  يف  تتحكم  ال��ت��ي 

التحكم يف نظام املناعة«.

تعرف على اأعرا�س 
التهاب الكبد 

اإن  الأمل��ان��ي��ة  الكبد  موؤ�ص�صة  قالت 
الكبد  للتهاب  املميزة  الأع��را���ش 
للجلد،  الأ���ص��ف��ر  ال��ل��ون  يف  تتمثل 
والعني، واللون الداكن للبول، اإىل 
اأخ���رى مثل  اأع��را���ش عامة  جانب 
التعب ال�صديد، والغثيان، والقيء، 

واآلم البطن.
للتهاب  اأن  امل��وؤ���ص�����ص��ة  واأو���ص��ح��ت 
ال��ك��ب��د ال���وب���ائ���ي اأن������واع ع����دة، هي 
التهابات A وE التي تنتقل ب�صبب 
تلوث الطعام واملاء، والتهابات B و
C وD التي تنتقل عرب مالم�صة 
�صوائل اجل�صم املوبوءة عرب احَلقن 

مثاًل، اأو الت�صال اجلن�صي .
وترتتب على التهاب الكبد الوبائي 
الكبد،  تليف  مثل  وخيمة  عواقب 
عالجه  لذلك  الكبد،  �صرطان  اأو 
يف الوقت املنا�صب.  وميكن الوقاية 
 Bو A من التهاب الكبد الوبائي 
وD بالتطعيم، يف انتظار التو�صل 

.C اإىل تطعيم �صد النوع

هل توؤثر اإ�سعاعات الهاتف 
الذكي على ال�سحة

اجليل  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ط������رح  م�����ع 
يف  الت�����ص��الت  ل�صبكات  اخل��ام�����ش 
ال���ع���امل، جتددت  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف 
امل��خ��اوف م��ن ال��ت��اأث��ريات ال�صحية 
الهواتف  لإ����ص���ع���اع���ات  ال�����ص��ل��ب��ي��ة 
ت���ق���ري���ر حديث  واأث��������ار  ال���ذك���ي���ة. 
اأ�صار  اأن  بعد  امل��خ��اوف  م��ن  امل��زي��د 
اأن  ميكن  ال��ه��وات��ف  بع�ش  اأن  اإىل 
ت�صرب اإ�صعاعات اأكرث من املتوقع. 
وام����ت����الأت اأق�������ص���ام ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات يف 
الجتماعي  ال���ت���وا����ص���ل  م����واق����ع 
بالذين  ويوتيوب  ب��وك  في�ش  مثل 
اأعلنوا خماوفهم من اأ�صعة ترددات 
�صبكات  ت�����ص��ت��خ��دم��ه��ا  ل���ص��ل��ك��ي��ة 

الت�صالت.
كوم”  دوت  ن��ت  “�صي  موقع  وذك��ر 
اأنه  التكنولوجيا،  يف  املتخ�ص�ش 
توؤكد  ال��ع��ل��م��ي��ة  الأدل�����ة  اأن  ورغ����م 
���ص��ب��ب ق���وي للقلق،  ي��وج��د  اأن����ه ل 
اأ�صعة  اأن  يعتقدون  الكثريين  ف��اإن 
ال�����رتددات ال��ال���ص��ل��ك��ي��ة، مي��ك��ن اأن 

تكون �صارة بهم.
كمية  ه���ن���اك  اأن  امل���وق���ع  واأ�����ص����اف 
عن  العلمية  البيانات  م��ن  ك��ب��رية 
ه����ذه ال��ق�����ص��ي��ة م���ا ي��ج��ع��ل الأم����ر 
م���ع���ق���داً ل��ل��غ��اي��ة ل��ل��م�����ص��ت��ه��ل��ك��ني و 
اإىل  خل������رباء ال�������ص���ح���ة، م�������ص���رياً 
نيوزيلندا  “جملة  ن�صرتها  درا�صة 
امل�صاألة  اأن  اإىل  ت�����ص��ري  الطبية” 
اإىل  ت�صري  لكنها  بالفعل،  معقدة 
اأن احلديث عن التاأثريات ال�صارة 
يظهر  ل  الذكية،  الهواتف  لأ�صعة 
اإل يف الدرا�صات العلمية منخف�صة 

القيمة.

»خطوات ب�سيطة« توؤخر زحف ال�سيب على �سعرك 

�شعرك،  على  ال�شيب  زح��ف  يخ�شون  مم��ن  كنت  اإذا 
ببع�ض  القيام  ت�شتطيع  فاإنك  العمر،  يف  التقدم  مع 
اخلطوات، حتى حتافظ قدر الإمكان على لون �شعرك 

الأ�شلي، لكنك قد ل تتفادى الأمر ب�شكل نهائي.
ال�شعر،  ب�شيالت  من  ماليني  الإن�شان  ج�شم  يف  وتوجد 
التي تقوم باإنتاج ال�شعر واملادة ال�شبغية امل�شوؤولة عن 

اللون “امليالنني”، ومع مرور الزمن، ترتاجع 
اخلاليا املرتبطة باللون يف الب�شيالت، 

مما يفقد ال�شعر لونه الأ�شود.
ف��اإن   ،»wptv« م��وق��ع  وبح�شب 
عليه  امل�شيب،  تفادي  يريد  من 

نظامه  اإىل  ج��ي��دا  ينتبه  اأن 
الغذائي، لأن �شباغة ال�شعر 

بني الفينة والأخرى لي�شت 
احلل الوحيد.

التغذية،  خبرية  وت��ق��ول 
جودي رواند، اإن الإن�شان ل 

ي�شتطيع التحكم يف ال�شيخوخة، 
من  وذل���ك  ي��وؤخ��ره��ا،  اأن  بو�شعه  لكن 

ال�شحي واملواظبة على  الغذائي  النظام  التزام  خالل 
ممار�شة الريا�شة.
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�ش�ؤون حملية

يف لقائه مع الطلبة امل�شتجدين

مدير جامعة الإمارات يوؤكد على اأهمية التعليم اجلامعي ودور الطلبة يف بناء الوطن 
املطالبة ب�شرورة اللتزام باللوائح وال�شيا�شات والنظم والقوانني املعتمدة يف اجلامعة

مب�شاركة الإمارات

اتفاق عربي باإن�ساء جتمع للمخرتعني يف ختام حتدي لندن 

بحث تعزيز التعاون امل�شرتك يف جمال الطفولة 

اأمني عام الربملان العربي للطفل يلتقي �سفري �سلطنة عمان يف القاهرة 

�سرطة اأبوظبي تنظم حما�سرة  
توعية بيئية

•• العني – الفجر

املوؤ�ص�صي  والتطوير  ال�صرتاتيجية  مبركز  والتميز  اجل��ودة  اإدارة  نظمت 
ب�صرطة اأبو ظبي حما�صرة توعية بيئية بعنوان “اإعادة التدوير “، مبجمع 
الوعي  ن�صر  بهدف  البيئة  اأ�صدقاء  جمعية  مع  بالتعاون  ال�صرطة،  اإدارات 

البيئي لدى منت�صبي القوة. 
وتهدف املحا�صرة اإىل رفع م�صتوى الوعي لدى املنت�صبني وبث روح املبادرة 
ون�صر  الطبيعية،  وم��وارده��ا  البيئة  على  املحافظة  ب�����ص��رورة  وتوعيتهم 
البيئة  خدمة  جم��الت  يف  الإيجابية  الجت��اه��ات  وتنمية  البيئية  الثقافة 

والعمل اليدوي لالهتمام بالق�صايا البيئية   .
واأكدت املحا�صرة اأهمية  التقليل من ا�صتهالك الورق والذي ي�صهم بدوره 
على  التدوير  اإع���ادة  باأهمية  احل�صور  وتعريف   ، امل���وارد  على  احل��ف��اظ  يف 

البيئة واملجتمع  .

 جمل�س �ساحية ال�سبيحية يف خورفكان يبحث خططه 
وبراجمه حتى نهاية العام اجلاري واأدواره يف تعزيز 

اأعمال جلانه الدائمة وما توؤديه خلدمة املجتمع 
•• خورفكان –الفجر:

اأكد جمل�ش �صاحية ال�صبيحية التابع لدائرة �صوؤون ال�صواحي والقرى 
وتوجيهات  روؤى  لتحقيق  عمله  موا�صلة  اأهمية  على  ال�صارقة  بحكومة 
ع�صو  القا�صمي  حم��م��د  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
املجتمعي من خالل  التالحم  تعزيز  ال�صارقة يف  الأعلى حاكم  املجل�ش 
التالقي  بتعزيز  اجتماعي  ب��دور  القيام  يف  وجهودها  ال�صاحية  اأدوار  
الأ�صري بني املواطنني يف خمتلف الأحياء وفق منظومة من  الأن�صطة 

والفعاليات وخمتلف املنا�صبات على مدار العام.
واأ�صار جمل�ش ال�صاحية على اأهمية تعزيز جهوده بهدف تنمية التوا�صل 
وفق  وذل��ك  اجل��ه��ات  كافة  م��ع  بالتعاون  متطلباتهم  وتلبية  ال���ص��ر  م��ع 
خطة ال�صاحية احلالية . جاء ذلك خالل الجتماع الذي عقده جمل�ش 
�صاحية ال�صبيحية مبقره يف مدينة خورفكان وتراأ�ش الجتماع حممد 
خلفان  وح�صره  ال��زب��ارة  �صاحية  جمل�ش  رئي�ش  النقبي  ال��غ��اوي  اأحمد 
�صالح النقبي نائب الرئي�ش  واأع�صاء املجل�ش وهم وعدنان علي ح�صن 
احلو�صني وحممد اأحمد الغاوي النقبي وخالد مو�صى اإبراهيم البلو�صي  
الك�صار  اهلل  عبد  العزيز  وعبد  النقبي  خملوف  �صعيد  حممد  وخلفان 

احلمادي  ورا�صد �صامل عبد اهلل النقبي
فيما  املجل�ش  نفذها  التي  الأعمال  كافة  تناول  الجتماع  وجرى خالل 
الزبارة وح�صي  اأه��ايل منطقتي  ب�صوؤون  اخت�صا�صاته   يخ�ش جم��الت 
يف مدينة خورفكان  وقدموا التهاين لقيادة و�صعب الإم��ارات مبنا�صبة 
بدء العام الدرا�صي اجلديد 2019-2020م ومتنوا للميدان الرتبوي 
النجاح والتوفيق واأن يحقق الطلبة م�صتويات عليا من الرتقاء العلمي 
الثالث من  الربع  فعاليات  ال�صاحية خمتلف  وناق�ش جمل�ش  واملعريف. 
2019م وما يت�صمنه من خطط وبرامج اجتماعية متنوعة على  عام 
الأه��ايل وتفاعلوا معها. واطل��عوا  اأ�صاد بها  اأن�صطة  �صوء ما حققه من 
اأدوار  لتعزيز  تناولهم  ال�صاحية بجانب  اأهايل  واحتياجات  على طلبات 
اللجان الثالث الدائمة ملجل�ش ال�صاحية بهدف ر�صد ومتابعة احتياجات 
�صاأنها  يلزم يف  بها لتخاذ ما  ال�صواحي  �صوؤون  دائ��رة  واإب���الغ   الأه��ايل 

ف�صال عن الفعاليات النوعية التي �صيتم تنفيذها خلدمة املجتمع .

•• العني - الفجر

جامعة  مدير  البيلي  حممد  الدكتور  الأ���ص��ت��اذ  اأك��د 
الإمارات على اأهمية التعليم اجلامعي ودور الطلبة 
ال�صباب يف بناء الوطن وذلك خالل لقائه الرتحيبي 
الإمارات  جامعة  يف  املقبولني  امل�صتجدين  بالطلبة 
وقال: اإننا نفخر بكم ونتطلع اإىل حر�صكم يف اجلد 

واملثابرة لت�صهموا يف بناء املجتمع والدولة.
ورحب البيلي بالكوكبة اجلديدة من الطلبة الذين 
اإليهم حتيات  العام اجلامعي، ونقل  مت قبولهم هذا 
معايل �صعيد اأحمد غبا�ش الرئي�ش الأعلى للجامعة 
وال��ن��ج��اح يف م�صريتهم  ب��ال��ت��وف��ي��ق  ل��ه��م  ومت��ن��ي��ات��ه 
الإمارات  اختيارهم جلامعة  و�صكرهم على  العلمية، 

ملوا�صلة م�صريتهم الأكادميية واملهنية، 
للطلبة  واإر����ص���ادات  توجيهات  البيلي  ���ص��ع��ادة  وق���دم 
اجل��دد م��وؤك��داً فيها على ���ص��رورة الل��ت��زام باللوائح 
اجلامعة  يف  املعتمدة  والقوانني  والنظم  وال�صيا�صات 
وتنظيم  �صري  “امل�صتقبل” ل�صمان  جامعة  الوطنية 

�صعادته  وت���وج���ه  ال��ت��ع��ل��م��ي��ة،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
من  جديدة  مرحلة  تبداأ  اليوم  للطلبة:  باحلديث 

م�صريتكم العلمية والتعليمية، مرحلة تعتمد اعتماداً 
كبرياً على النقا�ش والبحث العلمي التي تختلف عن 

املراحل التعليمية يف املدار�ش، مرحلة تتطلب مهارات 
وق��درات يكون للطالب ال��دور الأك��رب ب��اأن ينهل من 
بناء  امل�صاهمة يف  اأج���ل  وال��ع��ل��وم م��ن  امل��ع��رف��ة  ب��ح��ور 
الر�صيدة،  قيادتنا  اإليه  ت�صبوا  الذي  املثايل  النموذج 
براجمها  ونوعية  امل��رم��وق��ة،  اجلامعة  ه��ذه  وملكانة 
الأكادميية املتميزة يف انتاج املعرفة والبحث العلمي 
الإم��ارات تطرح برامج  اأن جامعة  والبتكار”. حيث 
درا�صية تواكب الثورة ال�صناعية الرابعة وتتما�صى مع 

الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية املتحدة.
اإدارة  عن  تعريفاً  امل�صتجدين  للطلبة  �صعادته  وق��دم 
اإدارة  حر�ش  على  م��وؤك��داً  كلياتها  وعمداء  اجلامعة 
يخدم  ما  كل  تقدمي  على  فيها  والعاملني  اجلامعة 
اإىل  لال�صتماع  الأكادميية  م�صريتهم  اأث��ن��اء  الطلبة 
والتحاور  الطلبة  ومبادرات  ومقرتحات  واأفكار  اآراء 
اأكد  كما  ا�صتف�صاراتهم.  على  وال��رد  ق��رب  عن  معهم 
على اأهمية التزام الطلبة باملثابرة واجلد والجتهاد 
وك���ذا الل��ت��زام ب��ال��ل��وائ��ح وال��ق��وان��ني امل��ع��م��ول بها يف 

اجلامعة.

•• لندن- الفجر

للمخرتعني  العاملي  الحت��اد  اختتم ممثلو   
امل�صاركة  ب���الإم���ارات  امل��خ��رتع��ني  وجمعيات 
الربيطانية   امل����خ����رتع����ني  ج���م���ع���ي���ة  م������ع  
الن�صخة اجلديدة لتحدي معر�ش  فعاليات 
والتجارة  ل����الخ����رتاع  ال���ع���امل���ي  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
)ITE( 2019  وجوائز العام لالخرتاع 
وع��ق��د ممثلو ج��م��ع��ي��ات وم���راك���ز الخ���رتاع 
ت��ن�����ص��ي��ق��ي��ا  يف هيلتون  اج��ت��م��اع��ا  ال��ع��رب��ي��ة 
الحتاد  ع��ن  ممثلني  بح�صور  لندن  اأوملبيا 
املغربية  واجل��م��ع��ي��ة  ل��ل��م��خ��رتع��ني  ال����دويل 
ل��ل��م��خ��رتع��ني وم���رك���ز الب���ت���ك���ار والإب�������داع 
للمخرتعني  العراقية  واجلمعية  العراقي 
واملجل�ش امل�صري لالبتكار والإبداع وحماية 
ال��ت��اأ���ص��ي�����ص��ة جلمعية  وال��ل��ج��ن��ة  امل��ع��ل��وم��ات 

املخرتعني الإماراتية.
واأث���ن���ى امل��ج��ت��م��ع��ون ع��ل��ى احل�����ص��ور العربي 
امل���م���ي���ز ل���ل���م���خ���رتع���ني ال�����ع�����رب يف حت���دي 
ل��ن��دن امل��خ��رتع��ني وف���وزه���م ب��ال��ع��دي��د من 
التقدم  ع��ك�����ص��ت  ال���ت���ي  امل��ت��ق��دم��ة  اجل����وائ����ز 
العربي  ب��ال��وط��ن  امل��زده��ر  وامل��ع��ريف  العلمي 
ومراكز  وجمعيات  موؤ�ص�صات  ت�صهده  وم��ا 
من  العربية  والبتكار  الخ��رتاع  وم��ب��ادرات 
العربية  احل���ك���وم���ات  م���ن  لحم������دود  دع����م 
وج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة “ ب��ي��ت ال��ع��رب “ 
الخرتاع  ومناف�صات  وم��وؤمت��رات  لفعاليات 
تعزيز  يف  ي�صهم  مب��ا  وج��وائ��زه��ا  والب��ت��ك��ار 
امل��خ��رتع��ني وامل��ب��ت��ك��ري��ن . وقال  وت�����ص��ج��ي��ع 

عبداهلل  اأحمد  املهند�ش  الإم��ارات��ي  املخرتع 
العلمي  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�ش  ع�صو  جم��ان 
جلمعية  التاأ�صي�صية  اللجنة  رئي�ش  ب��دب��ي 
امل��خ��رتع��ني الإم��ارات��ي��ة : ل��دول��ة الإم����ارات  
�صماء الخرتاع  واملميز  يف  الأول  ح�صورها 
العاملي ودعمها الالحمدود لربامج وجوائز 
الخ��رتاع والبتكار واعتماد �صهر �صنوي له 
بتوجيهات �صامية من �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب  رئي�ش 
دبي-  ال���وزراء حاكم  رئي�ش جمل�ش  ال��دول��ة 
اأبناء الإم��ارات يف  رعاه اهلل -ومنوها بتميز 

عامل الخرتاع
عربي  جتمع  تاأ�صي�ش  بفكرة  جم��ان  ورح��ب 

يخدم املخرتعني العرب وباإ�صراف ر�صمي
من جانبها قالت امل�صت�صارة الدكتورة جيهان  
لالبتكار  امل�����ص��ري  املجل�ش  رئ��ي�����ش  ف��رح��ات 
العربية  القومية  الأه��م��ي��ة  م��ن  والب�����داع: 
ت��اأ���ص��ي�����ش احت����اد ع��رب��ي جلمعيات  ال���ك���ربى 
وم���راك���ز امل��خ��رتع��ني ال���ع���رب ل��ي��ع��م��ل على 
ت��ن�����ص��ي��ق اجل���ه���ود يف احل���ف���اظ ع��ل��ى حقوق 
جامعة  م��ع  وبالتن�صيق  ال��ع��رب  امل��خ��رتع��ني 
الدول العربية والحتاد العاملي للمخرتعني 
) وي���ب���ا ( وال����ص���ت���ف���ادة م���ن ج���ه���ود احت���اد 
من  الحت���اد  يتمكن  حتى  ال��ع��رب  املحامني 
حلماية  ال���دويل  ال��ق��ان��وين  الغطاء  حتقيق 

املخرتعات العربية.
ال���ربوف���ي�������ص���ورة هناء  امل���خ���رتع���ة  واأع����رب����ت 
املغربية  اجل���م���ع���ي���ة  رئ����ي���������ش  ه���ا����ص���ي���م���ي 
ال�صلطان  جامعة  ع��ام  اأم���ني  للمخرتعيني 

قيام  لفكرة  ال��ت��ام  تاأييدها  �صليمان  م��ولي 
بعقد  ورح��ب��ت  للمخرتعيني  ع��رب��ي  احت���اد 
اجتماع تن�صيقي يف نوفمرب املقبل على هام�ش 
حتدي املعر�ش املغربي الدويل لالخرتاعات 
ال��ع��دي��د من  �صيت�صمن  ال���ذي  والب��ت��ك��ارات 
امل�������ص���اري���ع يف ع�����امل الخ��������رتاع والب���ت���ك���ار 
والإب�������داع وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واحل���ل���ول ويعد 
اخرتاعاتهم   اأحدث  لعر�ش  فر�صة  املعر�ش 
ولهذه   ، امل��ع��ل��وم��ات  وت���ب���ادل  واب��ت��ك��ارات��ه��م 
املنا�صبة تاأتي وفود من اأكرث من العديد من 
دول العامل  لتقدمي اخرتاعاتهم احلا�صلة 
على براءة اخرتاع واأفكار جديدة ، واملناف�صة 
والخرتاعات  امل�صاركني  من  العديد  يجمع 
يف ال��ع��دي��د م���ن امل���ج���الت امل��ت��ن��وع��ة ورحب 
مركز  رئي�ش  العالق  ليث  املهند�ش  املخرتع 
رئي�ش جمعية  ال��ع��راق��ي  والب����داع  الب��ت��ك��ار 
املخرتعيني العراقية باأهمية وجود منظمة 
عربية قومية للمخرتعني تن�صق العمل بني 
ن�صاط  وت��ع��زز   ال��ع��رب��ي��ة  الق��ط��ار  جمعيات 
فيه  املتخ�ص�ش  ال��وع��ي  تن�صر  و  الخ����رتاع 
وتطور مهارات امل�صتجدين يف املجال وتدعم 
مهاراتهم  ت��ط��وي��ر  خ����الل  م���ن  ق���درات���ه���م 
م�صرتكة  عربية  وم��وؤمت��رات  دورات  باقامة 
���ص��ج��ل ع��رب��ي ق��وم��ي للمخرتعني  واإن�����ص��اء 
ملجل�ش  العامة  الأمانة  �صاكرا  والخرتاعات 
التعاون اخلليجي يف ا�صتحداث �صجل خليجي 
موحد لالخرتاعات باأقطار املنطقة ومنوها 
بنجاح الإمارات يف تنظيم وا�صت�صافة امللتقى 

اخلليجي الأول للمبتكرين يف دبي 

•• القاهرة –الفجر:

ال�صفري  للطفل  العربي  للربملان  العام  الأم��ني  ال��ب��اروت  عثمان  اأمي��ن  زار 
جمهورية  ل��دى  ُعمان  �صلطنة  �صفري  العي�صائي  اأحمد  بن  على  الدكتور 
مبكتب  العربية  ال���دول  جامعة  ل��دى  ال��دائ��م  وم��ن��دوب��ه��ا  العربية  م�صر 

ال�صفري مبقر ال�صفارة العمانية بالقاهرة اأم�ش الثنني.
خمتلف  على  العي�صائي  اأحمد  بن  على  الدكتور  ال�صفري  ال��ب��اورت  واأطلع 
اجلهود التي بذلت لإن�صاء الربملان العربي للطفل كاأحد املوؤ�ص�صات التابعة 
جلامعة الدول العربية بدعم من �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 

ال�صارقة_  ح��اك��م  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�ش  ع�صو  القا�صمي  حممد  ب��ن 
حفظه اهلل ورعاه_ بهدف العناية بالطفولة العربية ومتكينهم من اأداء 

واجبهم جتاه اأوطانهم.
بدوره رحب ال�صفري الدكتور على بن اأحمد العي�صائي بزيارة اأمين عثمان 
الباروت مثمنا الدور الذي يقوم به الربملان العربي للطفل لبناء �صخ�صيات 

الأطفال الربملانيني،
مدينة  يف  للطفل  العربي  الربملان  تاأ�صي�ش  خطوات  ال��ب��اروت  وا�صتعر�ش 
واأعمال  املا�صية  الفرتة  ط��وال  املتحدة  العربية  الم��ارات  بدولة  ال�صارقة 

اجلل�صتني ال�صابقتني املعقودتني بجانب املناق�صات املختلفة .

مو�صحا اأن الربملان ومن خالل جل�صتيه عك�ش جتربة نوعية على امل�صتوى 
يف  الربملانية  احلالة  وتاأ�صيل  تاأ�صي�ش  على  احلر�ش  مدى  واأب��رز  العربي 
الربملانية  ندوتهم  وتاأ�صي�ش  بناء  يف  الأط��ف��ال  وم�صاركة  الطفولة  ع��امل 
الت�صريعية والرقابية من اأجل الو�صول اإىل حالة برملانية ثقافية تبداأ مع 

الطفولة وت�صتمر اإىل اآفاق بال حدود. 
وتناول الباروت مع �صفري �صلطنة ُعمان لدى جمهورية م�صر العربية �صبل 

تعزيز التعاون امل�صرتك يف جمال الطفولة.
ويف نهاية اللقاء اأهدى اأمين عثمان الباروت درع الربملان العربي للطفل 

لل�صفري الدكتور على بن اأحمد العي�صائي .
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من  ع��ددا  تثري  الطاقة  م�شروبات  �شوق  يف  ال�شريعة  ال��ق��راءة 
�شخم  اإنه  اإذ  ال�شوق،  هذا  طبيعة  حول  ال�شتفهام  عالمات 

متنام، تبلغ حجم مبيعاته �شنويا حوايل 44 مليار يورو 
)49.9 مليار دولر( طبقا ملوقع نيوتر�شنال اآوت لوك 
Nutritional outlook، ورغم ذلك ل يجري عليه 
ما يجري على بقية الأ�شواق من تطوير وابتكار وظهور 

لعالمات جتارية جديدة.

الأخطر 
م���������������������������ن 

ال�صوق  طبيعة 
غري التقليدية هو 

طبيعة املنتج نف�صه، اإذ 
الكبري على  الإق��ب��ال  دف��ع 

قبل  م��ن  الطاقة  م�صروبات 
الباحثني  وال�صباب  املراهقني 

اإىل اإجراء درا�صات متعددة حول 
اأن  ال��درا���ص��ات  واأثبتت  املنتج،  ذل��ك 

تركيبته تعر�ش جماهريه امل�صتهدفة 
اإىل خطر املوت املفاجئ حال الإفراط يف 

تناوله.

تباطوؤ البتكار ومنو املنتجات
م�صروبات  منتجات  اإط���الق  ن�صبة  بلغت    2017 ع��ام 

اإطالق  عمليات  م��ن   2.7% م��ن  اأق���ل  اجل��دي��دة  الطاقة 
امل�صروبات الغازية خالل نف�ش العام، وباملقارنة مع الأعوام 
ولي�ش  تناق�ش  يف  التجديد  ن�صبة  اأن  نكت�صف  ال�صابقة 
عام  اجل��دي��دة  الطاقة  م�صروبات  ن�صبة  كانت  اإذ  العك�ش، 
2012 تبلغ %5 من حجم امل�صروبات الغازية اجلديدة.

ه��ن��اك ع��دد م��ن الأ���ص��ب��اب ل��ه��ذا ال��ت��ب��اط��وؤ، اأب��رزه��ا هيمنة 
العالمات التجارية متعددة اجلن�صيات على عمليتي الإنتاج 
والت�صويق، فقد اأدخلت �صركات امل�صروبات الغازية ال�صائدة 
عالمات جتارية مل�صروبات الطاقة اأو ا�صتحوذت عليها مبا 
يحكم �صيطرتها على ال�صوق، ومع تنامي حجم املبيعات مل 
تعد هناك �صرورة لبتكار جديد، اإ�صافة اإىل تقل�ش عدد 
العالمات التجارية الأ�صغر واملتنوعة التي تدخل ال�صوق 

ب�صكل كبري يف مواجهة العالمات التجارية العاملية.
النمو املتزايد حلجم مبيعاتها اأزعج العلماء الذين اأجروا 
امل�صتهلكني  ت�صيب  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر  حجم  اأث��ب��ت��ت  درا���ص��ات 

وتوؤدي اأحيانا اإىل الوفاة املفاجئة.

مكونات اأ�شا�شية واأمرا�ض مرتبطة
كريب  ديفي�ش  امل��راه��ق  غ���ادر   ،2017 اأب��ري��ل/ن��ي�����ص��ان  يف 
وظهر  و�صحيا،  ن�صيطا  وك��ان  املدر�صة،  اإىل  متجها  منزله 

ذلك اليوم �صقط يف الف�صل على ركبتيه واأخرب زمالءه اأنه 
ي�صعر بالدوار.

الوليات  يف  ريت�صالند  مقاطعة  من  كريب  نقل 
وبعد  ق��ري��ب،  م�صت�صفى  اإىل  امل��ت��ح��دة 
يف  ج��اء  كما  م��ات،  تقريبا  �صاعتني 

تقرير �صحيفة وا�صنطن بو�صت.
واأعلن الطبيب ال�صرعي -الذي قام 
املفاجئ  م��وت��ه  اأن  اجل��ث��ة-  بت�صريح 
اأ�صدقاءه  اأن  لول  لغزا  �صي�صبح  كان 
كريب  تناوله  مبا  الطبيب  اأخ��ربوا 
قبل موته، واأ�صار الطبيب اإىل اأنه 
ال�صحية  تناول  �صاعتني  خ��الل 
ك����ب����ريي����ن من  م���������ص����روب����ني 
اإ�صافة  الطاقة،  م�صروبات 
قائال  ق���ه���وة،  ك����وب  اإىل 
كافيا من  قدرا  “تناول 
الكافيني لتعطيل قلبه 
وتوقفه يف النهاية”.

وت����ع����د م�������ص���روب���ات 
بني  �صائعة  ال��ط��اق��ة 
واملراهقني،  ال�صباب 
ثاين  ت��ع��ت��رب  ح���ي���ث 
م����ك����م����ل غ������ذائ������ي يف 
الوليات املتحدة، وفقا 
للمركز الوطني لل�صحة 

لتكميلية  والتكاملية.ا
تلك  كبرية وحت�����ت�����وي  ن�صبة  على  امل�صروبات 

م���ن ال��ك��اف��ي��ني وال�����ص��ك��ر وب��ع�����ش امل��ك��ون��ات الأخ�����رى مثل 
اجلوارانا والتوراين واجلين�صنغ وفيتامينات “ب” وي�صبب 
من  ع���ددا  امل�صتخدمة  ون�صبها  م��ع��ا  امل��ك��ون��ات  ت��ل��ك  خ��ل��ط 

الأمرا�ش.

الكافيني مكون اأ�شا�شي
يعترب امل��ك��ون الأ���ص��ا���ص��ي مل�����ص��روب��ات ال��ط��اق��ة ال��ت��ي تعترب 
اأك���رث خ��ط��ورة ع��ل��ى ال��ق��ل��ب م��ن امل�����ص��روب��ات ال��ت��ي حتتوي 
القلب  رابطة  ملا جاء يف جملة  وفقا  الكافيني فقط،  على 

الأمريكية.
وتزيد م�صتويات الكافيني يف م�صروب الطاقة عن اجلرعة 
اأربعمئة  اإىل  ت�صل  والتي  للبالغني  با�صتهالكها  امل�صموح 
جمموعة  ذك��رت��ه  مل��ا  وفقا  يوميا،  الكافيني  م��ن  ملليغرام 
مايو كلينيك. ولكن عندما يتعلق الأمر باملراهقني، تو�صي 

الأكادميية الأمريكية لطب الأطفال بعدم احل�صول على 
اأكرث من مئة ملليغرام.

القلب  دق���ات  زي���ادة  يف  الكافيني  م��ن  الكثري  ي�صبب  فقد 
ال�صريعة وارتفاع �صغط الدم واآلم ال�صدر، وفقا ملقال طبي 
 Mother Nature من�صور على �صبكة الطبيعة الأم

.Network
النوم،  م�صاكل  م��ث��ل:  جانبية  اآث���ارا  ي�صبب  اأن  ميكن  كما 
ي�صبب  اأن  الكافيني ميكن  اأن  املعدة. كما  الأرق، ا�صطراب 
م�����ص��اك��ل اأك����رث خ��ط��ورة ل��الأ���ص��خ��ا���ش ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 

م�صاكل يف القلب اأو الذين يتناولون اأدوية معينة.
واأ�صارت درا�صة من�صورة يف املجلة الكندية لأمرا�ش القلب 
املفاجئة  القلبية  الوفيات  �صبب  الطاقة  اأن م�صروبات  اإىل 
ل���دى ال�����ص��ب��اب الأ����ص���ح���اء. ن��ظ��را ل���وج���ود ك��م��ي��ات كبرية 
القلب  م�صاكل  تفاقم  اإىل  ت���وؤدي  وال�صكر  الكافيني  م��ن 

الأ�صا�صية.
مب�صروبات  امل�صتخدم  الأ���ص��ا���ص��ي  الكافيني  اإىل  واإ���ص��اف��ة 
ال��ط��اق��ة، ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن م�����ص��ادر ال��ك��اف��ي��ني الأخ���رى 
فابيان  د.  بقيادة  البحث  اأكد فريق  “املقنعة” فيها، حيث 
واجلين�صنغ  اجل���واران���ا  مثل  امل��ك��ون��ات  تلك  اأن  �صان�صي�ش 
وال���ت���وراي���ن حت��ت��وي ع��ل��ى ت��رك��ي��زات م��ن ال��ك��اف��ي��ني اأعلى 
تلك  من  عالية  جرعات  تناول  واأن  بالقهوة،  املوجود  من 
على  خطرا  ي�صكل  اأن  ميكن  الأ�صا�صي  الكافيني  مع  امل��واد 

ال�صحة.

كمية هائلة من ال�شكر
جراما  و34   21 بني  ما  على  الطاقة  م�صروبات  حتتوي 
 2013 عام  اأجريت  لدرا�صة  وفقا  عبوة،  لكل  ال�صكر  من 

يف طب الأطفال،
اأو  واح��دا  يتناولون  الذين  امل�صتخدمني  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت   
اأربعة  فاإنهم يح�صلون على  الطاقة  ثالثة من م�صروبات 
واأن  يوميا،  ب��ه  املو�صى  الأق�����ص��ى  احل��د  اأ���ص��ع��اف  �صتة  اإىل 
ال�صباب الذين يتناولون م�صروبات الطاقة بانتظام ميكن 
الأ�صنان.  وم�صاكل  لل�صمنة  اأك��رب  فر�صة  لديهم  يكون  اأن 
اإىل  ا�صتهالك الكثري منها  ي��وؤدي  ال��وق��ت، قد  وم��ع م��رور 

الإ�صابة بالنوع الثاين من مر�ش ال�صكري.

ن�شائح 
تو�صل د. �صان�صي�ش وفريقه اإىل العديد من الن�صائح التي 
تفيد م�صتهلكي م�صروبات الطاقة من املراهقني وال�صباب 

منها:
الطاقة  م�صروب  من  ملليغراما   250 تناول  ميكن   1-

يوميا فقط.
الريا�صة. ممار�صة  اأثناء  اأو  قبل  تناولها  جتنب   2-

حالت  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  امل��راه��ق��ني  ع��ل��ى  ي��ج��ب   3-

قبل  القلب  طبيب  ا�صت�صارة  اأدوي����ة  وي��ت��ن��اول��ون  مر�صية 
تناول امل�صروب.

الوفاة. اإىل  يوؤدي  املخدرات  اأو  اخلمر  مع  تناولها   4-

�شائعة بني ال�شباب واملراهقني

م�سروبات الطاقة قد تكون �سببا يف املوت املفاجئ 

جامعة  يف  الباحثني  من  فريق  وك�صف 
التي  درا����ص���ت���ه���م  -يف  ك���ام���ربي���دج 
)بلو�ش  العلمية  املجلة  ن�صرتها 
جيناتك�ش(- اأن العوامل البيئية 
اخلارجية مثل تناول الأطعمة 
ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ع���دد كبري 
من ال�صعرات احلرارية، واتباع 
منط حياة خال من احلركة؛ 
ت�صهم يف اكت�صاب الوزن الزائد 
ب��ال�����ص��م��ن��ة. ولكن  والإ����ص���اب���ة 
العامل الوراثي يلعب 
يف  اأ���ص��ا���ص��ي��ا  دورا 

باجلينات  متعلقة  النحافة  اأن  ثبت  حيث  ال��ن��ح��اف��ة، 
الوراثية متاما مثل ال�صمنة املفرطة.

اأج���ري���ت على  اأن ال���درا����ص���ات ال��ت��ي  واأك�����د ال��ب��اح��ث��ون 
و70%   40 بني  اأن��ه  عن  ك�صفت  والتوائم  العائالت 
وت�صاءل  وراثية.  تعد  اجل�صم  وزن  يف  الختالفات  من 
ال��ب��اح��ث��ون ع��م��ا اإذا ك��ان��ت اجل��ي��ن��ات ال��ت��ي ت��وؤث��ر على 
وجهني  ال�صمنة  على  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  واجل��ي��ن��ات  النحافة 
لعملة واحدة؟ واإذا كانت هناك اختالفات جينية مهمة 
)نيوزويك(،  ُن�صر يف جملة  ملقال  وفقا  وذلك  بينهما؟ 

للكاتبة كا�صمريا غاندر.
ول��ل��ت��ح��ق��ق م���ن ه���ذا الأم�����ر، ق����ارن ال��ع��ل��م��اء البيانات 
 74%( نحيال  ا  �صخ�صً ل�1622  التابعة  ال��وراث��ي��ة 
منهم اأكدوا اأن النحافة متوارثة يف العائلة(، و1985 
��ا ي��ع��ان��ون م��ن ال�����ص��م��ن��ة امل��ف��رط��ة، و10433  ���ص��خ�����صً
مبثابة  ليكونوا  طبيعي  وزن  لديهم  اآخرين  ا  �صخ�صً

جمموعة املراقبة.
اجلينية  املتغريات  بتحديد  الباحثون  يكتف  ومل 
بال�صمنة،  الإ���ص��اب��ة  زي����ادة خ��ط��ر  ع��ن  امل�����ص��وؤول��ة 
جديدة  وراث��ي��ة  مناطق  وج���ود  اأي�����ص��ا  اكت�صفوا  ب��ل 
اأو زيادة الوزن. ثم قام  مرتبطة بالنحافة 
ال��ب��اح��ث��ون ب��ح�����ص��اب درج����ة اخلطر 
بناًء  بالبدانة  لالإ�صابة  اجليني 

على هذه املتغريات.

خماطر جينية
اأو�صحت  الإط�������ار،  ه����ذا  ويف 
من  بارو�صو  اإيني�ش  الدكتورة 
معهد ويلكوم �صاجنر الربيطاين، 
اأن��ه )كما  ال��درا���ص��ة،  �صاركت يف  التي 
كان متوقًعا، وجدنا اأن الأ�صخا�ش الذين 
يعانون من الوزن الزائد لديهم درجة اأعلى 

الذين يتمتعون  باأولئك  املخاطر اجلينية مقارنة  من 
بوزن طبيعي، مما يزيد من خطر الإ�صابة بال�صمنة. 

وهذا يعني اأن املتغريات اجلينية ل تعمل ل�صاحلهم(.
ونقلت الكاتبة عن الدكتورة �صدف فاروقي من جامعة 
كامربيدج يف اململكة املتحدة، وهي موؤلفة م�صاركة يف 
القائلة  الفكرة  على  ق�صى  البحث  اأن  ال��درا���ص��ة،  ه��ذه 
الناحية  م��ن  )م��ت��ف��وق��ون  النحيفني  الأ���ص��خ��ا���ش  اإن 

الأخالقية كما ي�صري البع�ش(.
واأكدت فاروقي اأن هذا البحث هو الأول من نوعه الذي 
بلياقة بدنية  النحيفني يتمتعون  الأ�صخا�ش  اأن  يثبت 
جيدة لأنهم ل يحملون عبء اجلينات التي تزيد من 

فر�ش اإ�صابتهم بالوزن الزائد. 
وكتب الباحثون اأن فهم كيفية تاأثري هذه اجلينات على 
حجم اجل�صم ميكن اأن ميهد الطريق اأمام العالج عن 

طريق الأدوية.
واأ�صافت فاروقي اأنه اإذا متكنا من العثور على اجلينات 
قادرين  حينها  نكون  اإ���ص��ايف،  وزن  اكت�صاب  متنع  التي 
اإ�صرتاتيجيات  لإي��ج��اد  اجلينات  ه��ذه  ا�صتهداف  على 
جديدة لإنقا�ش الوزن وم�صاعدة الأ�صخا�ش الذين ل 

يتمتعون بهذه امليزات.
يف  ال��وراث��ي��ة  الأوب��ئ��ة  علم  اأ�صتاذ  �صبيكتور،  تيم  وع��ّل��ق 
كينجز ك��ول��ي��دج ل��ن��دن يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، ال���ذي مل 

ي�صارك يف الدرا�صة، 
قائال اإن )هذه الدرا�صة ت�صلط ال�صوء على ما تو�صلنا 
اإليه خالل 15 �صنة املا�صية من الدرا�صات التي اأُجريت 
اأن��ه عامل  ثبت  الوراثة  اأن علم  �صيما  التوائم، ل  على 

مهم يف حتديد النحافة اأو ال�صمنة(.
وتوؤدي ال�صمنة اإىل ارتفاع خماطر الإ�صابة باأمرا�ش، 

منها:
 امرا�ش القلب، وبع�ش اأنواع ال�صرطان، وداء ال�صكري 

من النوع الثاين، وال�صكتة الدماغية.

ملاذا ل يكت�سب �سديقك النحيل وزنا اإ�سافيا؟
هل لديك �شديق نحيل ياأكل اأكرث منك ول يح�شب ال�شعرات احلرارية ويبقى دائما نحيال، يف حني تعاين اأنت من زيادة الوزن رغم جهودك اجلبارة؟

يف الوقت الذي يبدو من ال�شهل بالن�شبة لبع�ض الأ�شخا�ض املحافظة على نحافة اأج�شامهم، ي�شارع اآخرون ب�شكل م�شتمر ملكافحة الوزن الزائد؛ ومن هذا املنطلق، اأجرى 
باحثون درا�شة طبية اأرادوا من خاللها فهم الأ�شباب التي جتعل اأوزان الأ�شخا�ض الذين يعي�شون يف بيئات مت�شابهة تتفاوت ب�شكل كبري.
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العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/5360 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/09/9 الثنني  يوم  م�شاء   6:00 ال�شاعة 

�شده نوجيت �شينغ اناند او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                 الو�شف   �شعر التقييم  

                                               اثاث فاخر   226،470 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  �شبتمرب  2019 العدد 12721 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  �شبتمرب  2019 العدد 12721 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  �شبتمرب  2019 العدد 12721 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  �شبتمرب  2019 العدد 12721 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  �شبتمرب  2019 العدد 12721 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  �شبتمرب  2019 العدد 12721 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  �شبتمرب  2019 العدد 12721 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  �شبتمرب  2019 العدد 12721 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  �شبتمرب  2019 العدد 12721 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  3  �شبتمرب  2019 العدد 12721 

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/3062  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صدهما/1- الريامي للزجاج والألومنيوم - �ش ذ م م 2-الريامي 
ل��ل��م��ق��اولت - ���ش ذ م م  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/  
ليجمون كومباراكارا انتوين حوهن وميثله /احمد ح�صن حممد عبداهلل 
والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  املازمي  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )64746( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
بال�صافة اىل مبلغ 4583 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقد املدعو / مهتاب مان�صاها 
باك�صتان   ، مان�صاها  حممد 
�صفره ج������واز   -  اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )AG1713353( رق��م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������ص����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

0502780928

فقدان جواز �سفر
عبدالعال   / امل���دع���و  ف��ق��د 
ع���ب���دال���ع���ال حممد  حم��م��د 
اجلن�صية  م�����ص��ر   ، ال��ل��ي��ث��ي 
رق������م  �������ص������ف������ره  ج�������������واز   -
)07689248( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0505818242

فقدان جواز �سفر

ف���ق���د امل�����دع�����و/ را�����ص����ت����ي بت 
اندوني�صيا   ، ك��اري��ن  اجن��ك��ات 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   )AT217979(
ت�صليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�صفارة الندوني�صية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ب�صام  ط������ارق  امل����دع����و/  ف���ق���د 
فل�صطني   ، امل�صري  �صليمان 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)4478011(  يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
اق��رب مركز  او  الفل�صطينية  

�صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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املال والأعمال

موؤمتر �سكيلك�س ينطلق اليوم ليمهد الطريق 
لع�سر �سل�سلة التوريد الرقمية يف املنطقة

•• دبي -وام:

ال��ع��امل نحو دب��ي ه��ذا الأ���ص��ب��وع حيث  امل���واد يف  اأن��ظ��ار قطاع مناولة  تتجه 
�صل�صلة  م��وؤمت��ر  يف  وال��ع��امل  املنطقة  م��ن  املتخ�ص�صني  م��ن  نخبة  جتتمع 
التوريد واخلدمات اللوج�صتية “�صكيلك�ش” الذي تنطلق فعالياته اليوم يف 
مركز دبي التجاري العاملي ل�صتك�صاف وتطوير القطاع يف الع�صر اجلديد 

من �صل�صلة التوريد الرقمية.
املتاحة لت�صكيل  النهائي يف اخليارات  التوريد وامل�صتخدم  ويتباحث خرباء 
اإطار عمل جديد يف القطاع مبنطقة ال�صرق الأو�صط �صمن املوؤمتر الذي 

يقام على مدى يوم واحد.
ويتحّرى املجتمعون التاأثريات والفر�ش النا�صئة عن زيادة رقمنة القطاع 
الكبرية  والبيانات  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  ذل��ك  يف  مبا  املتطورة  والتقنيات 
القطاع  يف  نوعية  نقلة  حتدث  التي  والروبوتات  ت�صني”  “بلوك  وتقنيات 

لتح�صني مدى كفاءة الأعمال وال�صركات.
وق�����ال ج��ا���ص��م��ي��ت ب��ك�����ص��ي م���دي���ر جم��م��وع��ة اخل����دم����ات الأخ�������رى مي�صي 
فرانكفورت ال�صرق الأو�صط اجلهة املنظمة لفعاليات معر�ش مناولة املواد 
ال�صرق  ا�صتعداد  �صرتكز على مدى  املناق�صات  اإن   2019 الأو�صط  ال�صرق 
الأو�صط لعتماد التقنيات وما �صينتج عنها من حتّولت نوعية، و�صيتطّرق 
الهتمام  تتطلب  القطاع  يف  م�صكالت  لأرب��ع  امل�صاركة  والوفود  املتحدثون 
التوزيع  عمليات  وتعقيدات  التربيد  �صل�صلة  واإدارة  البتكار  وهي:  العاجل 
اإىل  التجزئة الإلكرتونية، لفتا  التجارة الإلكرتونية وم�صتقبل جتارة  يف 
اأن املوؤمتر يعد حمورياً لتحديد الفر�ش ومعاجلة العراقيل التي تعرت�ش 
الطريق اأمام التنفيذ ال�صل�ش للحلول الرقمية واإنرتنت الأ�صياء يف ال�صرق 
حتدد  اأن  وميكن  وتنبوؤية،  وذكية  �صفافة  توريد  ل�صل�صلة  و�صوًل  الأو�صط 

التوجهات نا�صئة املالمح امل�صتقبلية للقطاع الإقليمي.
م�صتخدمني  من  وال��روؤى  الأفكار  لطرح  مرموقة  ة  من�صّ املوؤمتر  وي�صكل 
نهائيني ميثلون قطاعات تتنّوع بني جتارة الأدوية وامل�صتح�صرات الطبية 
والأغذية وامل�صروبات والإلكرتونيات وجتارة املفرو�صات وموّردي اخلدمات 
اللوج�صتية وال�صحن والتكنولوجيا اإىل جانب جمهور رفيع امل�صتوى ميثل 

القطاع ب�صورة عامة.
ويعترب “�صكيلك�ش” من اأبرز فعاليات معر�ش مناولة املواد ال�صرق الأو�صط 
والتخزين  اللوج�صتية  باخلدمات  املتخ�ص�صة  التجارية  املن�صة   2019

وحلول �صل�صلة التوريد.
وينطلق املعر�ش واملوؤمتر يف ظل قطاع حتويلي ت�صكل فيه جتارة التجزئة 
الإلكرتونية املحلية وعرب احلدود اليوم ن�صبة ترتاوح بني 65 - 75 باملائة 
من اإجمايل �صوق التجارة الإلكرتونية يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا 
بينما ت�صكل عائدات اخلدمات اللوج�صتية للنقل والتخزين وال�صحن ن�صبة 

ترتاوح بني 20 - 25 باملائة من اإجمال جتارة التجزئة الإلكرتونية.
هام�ش  على  ال�صت�صارية  واخلدمات  لالأبحاث  العاملية  “اآرانكا”  ون�صرت 
ر�صمّياً  تقريراً   2019 الأو���ص��ط  ال�صرق  امل���واد  مناولة  معر�ش  فعاليات 
اأ�صارت فيه اإىل مدى اأهمية تذليل العراقيل وتعزيز العتماد على التقنيات 
يف الرتقاء بتجارة التجزئة الإلكرتونية يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا 
لي�صجل معدلت منو �صنوية تقدر بنحو 25 باملائة حتى عام 2023 لت�صل 

قيمته اإىل 34 مليار دولر اأمريكي.
واخلدمات  امل���واد  م��ن��اول��ة  على  تو�ّصعي  ت��اأث��ري  النمو  لتوقعات  و�صيكون 
دبليو   6“ موؤ�ص�صة  لتحليالت  وف��ق��اً  املنطقة  يف  والتخزين  اللوج�صتية 
ري�صري�ش” لالأبحاث وال�صت�صارات والتي ترّجح اأن ت�صهد هذه القطاعات 
لت�صل   2025 ع��ام  حتى  باملائة   5.4 بن�صبة  م��رتاك��م  �صنوي  من��و  معدل 

قيمتها اإىل 69.2 مليار دولر اأمريكي.
والت�صدير  الت�صنيع  اأن�صطة  املنطقة على  تركيز احلكومات يف  زيادة  ومع 
ا�صتقطب  ال�صوق  الهائلة يف  الرقمية والإمكانات  التقنيات  والعتماد على 
الأ�صعدة  خمتلف  على  اليوم  قبل  ي�صهده  مل  ملحوظاً  اهتماماً  املعر�ش 
لتعزيز زخم  املحلية والإقليمية والدولية حيث �صّم جناحاً وطنياً �صينياً 

التفاقيات التجارية املربمة موؤخراً بني الإمارات وال�صني.

»يوروتري 2019« اأبوظبي .. الإنتاج املحلي 
ركيزة ال�ستدامة بقطاع الرثوة احليوانية

•• اأبوظبي -وام:

الرثوة  قطاع  يف  ال�صتدامة  لتحقيق  اأ�صا�صية  ركيزة  املحلي  الإنتاج  ي�صكل 
الأ�صواق  ورف��د  امل�صتهلكني  احتياجات  تلبية  يف  دور  م��ن  ل��ه  مل��ا  احليوانية 

باملنتجات املتميزة وكذلك توفري قنوات ت�صدير لالأ�صواق اخلارجية.
ت�صريحات  يف  الأو�صط”  ال�صرق  “يوروتري  معر�ش  يف  م�صاركون  واأك���د 
لوكالة اأنباء الإمارات “وام” اأن تبني املمار�صات والتقنيات احلديثة ي�صهم 
يف دعم قطاع الرثوة احليوانية والنتاج املحلي وزيادة العائد القت�صادي 

للمربني.
وقال �صعادة را�صد حممد املن�صوري رئي�ش اللجنة املنظمة ملعر�ش “يوروتري 
الرثوة  مربي  مب�صاركة  يحظى  ال��ذي  احل��دث  ه��ذا  اإن  الأو�صط”  ال�صرق 
التقنيات  كافة  على  مثالية لطالعهم  من�صة  توفري  ي�صهم يف  احليوانية 

واملمار�صات املتقدمة التي ت�صهم يف تعزيز انتاجيتهم.
املعرفة  لتبادل  من�صة  كذلك  يوفر  الأو���ص��ط  ال�صرق  يوروتري  اأن  واأ���ص��اف 
واخلربات بني مربي الرثوة احليوانية من داخل الدولة وخارجها ويعمل 
الإنتاج احليواين  والتقنيات يف جمالت  البتكارات  اأحدث  ا�صتقطاب  على 
اإىل املنطقة وهو ما ي�صهم يف تعظيم كفاءة الإنتاج احليواين لتلبية توقعات 

النمو يف املنطقة.
اأبوظبي  هيئة  با�صم  امل��ت��ح��دث  القا�صمي  ث��ام��ر  املهند�ش  ق��ال  جانبه  م��ن 
الزراعي  القطاع  با�صتدامة  معنية  الهيئة  اإن  الغذائية  وال�صالمة  للزراعة 
ب�صقيه النباتي واحليواين وكذلك تعزيز منظومة الأمن احليوي وهو ما 

ي�صب يف م�صلحة حتقيق الأمن الغذائي.
واأو�صح اأن ممار�صتنا وخططنا امل�صتقبلية تعنى با�صتدامة هذا القطاع من 
اأف�صل ممار�صات الإنتاج والرتبية وكذلك التقنيات املطلوبة  حيث تقدمي 

يف عملية اإدارة القطيع.
واأ�صار اإىل اأن اإمارة اأبوظبي متتلك ثروة حيوانية كبرية تبلغ اأكرث من 3.5 
مليون راأ�ش موؤكدا اأن و�صع مزيج متكامل من برامج الدعم وبرامج الوقاية 
والإر�صاد يف ظل وجود من�صات ومعار�ش عاملية مثل معر�ش يوروتري ي�صهم 

يف تعزيز ا�صتدامة هذا القطاع احليوي.

الزيودي والعلماء ي�شهدان ان�شمام جمموعة جديدة من موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ض ملبادرة »احلد من هدر الغذاء«

الإمارات ملتزمة بالهدف العاملي خلف�س معدل الهدر 
% بحلول عام 2030  واخل�سائر الغذائية والنفايات بن�سبة 50 

•• دبي-وام: 

اأحمد  ب��ن  ث���اين  ال��دك��ت��ور  �صهد م��ع��ايل 
والبيئة  املناخي  التغري  وزي��ر  ال��زي��ودي 
العلماء  ���ص��ل��ط��ان  ب����ن  ع���م���ر  وم����ع����ايل 
توقيع  ال�صطناعي  للذكاء  دول��ة  وزي��ر 
موؤ�ص�صات  م�����ن  ج�����دي�����دة  جم���م���وع���ة 
ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخل���ا����ش على 
امل�صاركة يف تنفيذ تعهدات الدولة باحلد 
م���ن ه���در ال���غ���ذاء، وال���ت���ي ت���اأت���ي �صمن 
يف  للدولة  املحددة  الوطنية  امل�صاهمات 

ملف التغري املناخي.
جاء التوقيع خالل فعالية نظمتها وزارة 
التغري املناخي والبيئة يف مقر م�صرعات 
م�صتقبل دبي يف اأبراج الإمارات بالتعاون 
يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  “وينوو”  ���ص��رك��ة  م���ع 
بان�صمام  لالحتفال  الغذاء  تكنولوجيا 
ع���دد م���ن م��وؤ���ص�����ص��ات ال��ق��ط��اع اخلا�ش 
والتزامها  ال�صيافة  ق��ط��اع  وب��الأخ�����ش 
ب���ت���ع���ه���دات ال�����دول�����ة ب���احل���د م����ن هدر 
الغذاء، بح�صور عدد من رجال الأعمال 
وممثلني عن ال�صركات الوطنية يف دولة 

الإمارات.
املن�صمة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ق��ائ��م��ة  وت�����ص��م��ل 
وبلدية  ل��ل��ط��ريان،  الحت���اد   : للمبادرة 

وم��ن��ت��ج��ع��ات جمموعة  وف����ن����ادق  دب�����ي، 
ه��ي��ل��ت��ون، وج���م���ريا اأب�������راج الإم��������ارات، 
للمنتجعات  اإي�������ه  ج���ي���ه  وجم����م����وع����ة 
املن�صاآت،  لإدارة  ميار  و�صركة  والفنادق، 
اإحدى ال�صركات التابعة ل�صركة الربكة 

القاب�صة.
ث���اين الزيودي  ال��دك��ت��ور  واأك����د م��ع��ايل 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ال��ت��زام 
ب���ال���وف���اء ب��ال��ه��دف ال��ع��امل��ي امل��ت��م��ث��ل يف 
الهدر  م���ع���دل  ع����ام يف  حت��ق��ي��ق خ��ف�����ش 
بن�صبة  والنفايات  الغذائية  واخل�صائر 
مبوجب   ،2030 ع��ام  بحلول   50%
اأه����داف التنمية  12 م��ن  ال��ه��دف رق��م 
اخلا�ش  امل���ت���ح���دة  ل�����الأمم  امل�����ص��ت��دام��ة 

بال�صتهالك والإنتاج امل�صتدامني.
واأو�صح معاليه اأن الوزارة بالتعاون مع 
الدولة  تعهدات  اإط���ار  ويف  وينو  �صركة 
2017 مبادرة  العام  اأواخ��ر  اأطلقت يف 
قطاع  موؤ�ص�صات  م��ن  ع��دد  فيها  ���ص��ارك 
خف�ش  ا�صتهدفت  الدولة،  يف  ال�صيافة 
م��ع��دلت ه��در ال��ط��ع��ام، وت��وف��ري ميلون 
وجبة  وم���ل���ي���وين   ،2018 يف  وج���ب���ة 
 ،2020 يف  م��الي��ني  و3   ،2019 يف 
�صارت عليه  ال��ذي  النهج  اأن  اإىل  م�صرياً 
التوفري  �صاهم يف جتاوز معدل  املبادرة 

ما  وت��وف��ري   ،2018 للعام  امل�صتهدف 
للعام  وج���ب���ة  م��ل��ي��ون   1.6 ع���ن  ي���زي���د 

اجلاري.
مل��ا حققته امل��ب��ادرة م��ن جناح  وا���ص��ت��ن��اداً 
ال����زي����ودي  ال���دك���ت���ور  دع�����ا  الآن،  ح���ت���ى 
ك��اف��ة م��وؤ���ص�����ص��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ش، ويف 
مقدمتها قطاع ال�صيافة اإىل الن�صمام 
يف  بامل�صاركة  والل���ت���زام  ال��ت��ع��ه��دات  اإىل 
الغذاء،  ال��دول��ة للحد م��ن ه��در  ج��ه��ود 
مل��واك��ب��ة م�����ص��ت��ه��دف��ات روؤي�����ة الإم������ارات 
 ،2071 الإم������ارات  وم��ئ��وي��ة   ،2021
لالأجيال  اأف�������ص���ل  م�����ص��ت��ق��ب��ل  واإي����ج����اد 

احلالية واملقبلة.
الدكتور  معايل  �صهد  الفعالية،  وخالل 
ث����اين ب���ن اأح���م���د ال����زي����ودي الإط�����الق 
امل��ح��ل��ي ل��ن��ظ��ام ال���ذك���اء ال���ص��ط��ن��اع��ي » 
لتعزيز   »Winnow Vision
الطعام،  ه���در  م��ع��دلت  ك��ف��اءة خ��ف�����ش 
للتطور  ال�صريعة  ال��وت��رية  اأن  م��وؤك��دا 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وح���ر����ش ال����دول����ة على 
وبالأخ�ش  التكنولوجيات  هذه  توظيف 
يف  �صاهم  ال�صطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات 
تعزيز  يف  امل�صتقبلية  توجهاتها  حتقيق 
ودع���م ك��اف��ة اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة لتحقيق 

ال�صتدامة.

قطاع  مل�صوؤويل  اجل��دي��د  النظام  ويتيح 
ال�����ص��ي��اف��ة وب���الأخ�������ش امل�����ص��رف��ني على 
ونفايات  بواقي  وتتبع  مراقبة  املطابخ 
�صور  التقاط  عرب  دقيق  ب�صكل  الطعام 
الوقف  يف  ت�صاهم  مرئية  وت�صجيالت 
على دورتها وت�صهيل عمليات فرزها ما 

يعزز كفاءة خف�ش معدل هدر الغذاء.
العلماء  �صلطان  ب��ن  عمر  معايل  وق��ال 
وزي����ر دول����ة ل��ل��ذك��اء الإ���ص��ط��ن��اع��ي اإن 
دولة الإمارات تركز على تو�صيع قاعدة 
التكنولوجيا  ت��ط��ب��ي��ق��ات  يف  الب���ت���ك���ار 
الذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  وب���الأخ�������ش  احل��دي��ث��ة 
حتقيق  يف  وت��وظ��ي��ف��ه��ا  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
وتعزيز  امل�����ص��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه������داف 
يواكب  العاملية مبا  وريادتها  تناف�صيتها 
م�����ص��ت��ه��دف��ات روؤي�����ة الإم�������ارات 2021 
مو�صحاً   ،2071 الإم������ارات  وم��ئ��وي��ة 
وتوظيف  ا����ص���ت���خ���دام  يف  ال��ت��و���ص��ع  اأن 
منظومة  ع��ل��ى  يعتمد  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ه���ذه 
املتبادل  وال��ت��ع��اون  العمل  م��ن  متكاملة 
القطاعني احلكومي واخلا�ش مبا  بني 

ي�صمل كافة القطاعات.
الذكاء  تقنيات  توظيف  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
ال�صطناعي يف خدمة اأحد م�صتهدفات 
خ��ف�����ش معدلت  وامل��ت��م��ث��ل يف  ال���دول���ة 

لال�صتخدام  منوذجاً  ميثل  الغذاء  هدر 
ال���ف���ع���ال وال������ذي مي��ك��ن ع����ربه حتقيق 
اأف�صل  م�صتقبل  واإي���ج���اد  ال���ص��ت��دام��ة 

لالأجيال احلالية واملقبلة.
من جهته، قال مارك زورني�ش الرئي�ش 
ل�صركة  امل��وؤ���ص�����ش  وال�����ص��ري��ك  التنفيذي 
دولة  يف  ال�����ص��ي��اف��ة  ق��ط��اع  اإن  “وينو” 
دورا  يلعب  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
هاماً يف جهود خف�ش، معرباً عن فخره 
الطهاة  حققها  التي  الرائعة  بالنتائج 
اإمكانية  اأث��ب��ت��وا  اإذ  وي��ن��و  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الأعمال  وتنمية  تعزيز  معدلة  حتقيق 
واللتزام  البيئة  على  احل��ف��اظ  ظ��ل  يف 

بالإنتاج وال�صتهالك امل�صتدامني.
واأ���ص��اف: مع كل ما ر�صدناه من جناح 
ونتطلع  بدايتها  يف  مبادرتنا  ت���زال  م��ا 
اإىل تو�صيع نطاق تاأثرينا لنحقق مزيدا 
العاملية  للجهود  والتعزيز  ال��دع��م  م��ن 

واملحلية يف هذا اخل�صو�ش.
وت�صمنت الفعالية جل�صة حوارية حول 
يف  ال�صطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  دور 
دعم اأهداف التنمية امل�صتدامة، والتزام 
ال����دول����ة ب���ال���ه���دف ال���ع���امل���ي ل��ل��ح��د من 
عام  بحلول   50% بن�صبة  الغذاء  ه��در 

.2030

•• دبي-وام:

اأن  ل���ال����ص���ت���ث���م���ار  اأع�����ل�����ن جم����م����ع دب�������ي 
ال�صتثمارات يف بنيته التحتية و�صلت اإىل 
وتركزت  تاأ�صي�صه  منذ  دره��م  مليار   1،5
ين�صجم  مبا  التحتية  البنية  حت�صني  على 
امل�صتمرة  املجتمعية  التنمية  مبادرات  مع 
وت�صم  املتطورة  التحتية  بالبنية  اخلا�صة 
���ص��ب��ك��ة ط���رق داخ��ل��ي��ة ي��زي��د ط��ول��ه��ا على 
حت�صينات  وا���ص��ت��ك��م��ال  ك��ي��ل��وم��رتا   140
ونقاط  الطرق  وتو�صيع  اجلديدة  املداخل 
اخل���روج ب��ه��دف ت�صهيل ح��رك��ة امل���رور من 

واإىل املجمع.
وقامت هيئة الطرق واملوا�صالت يف دبي - 
يف اإطار م�صاريع حت�صني الطرق يف املجمع 
- باإن�صاء ج�صرين يف �صارع ال�صيخ زايد بن 
الأوىل  املرحلتني  ب��ني  نهيان  اآل  ح��م��دان 
وهو  لال�صتثمار  دبي  جممع  من  والثانية 
امل�صروع  ويت�صمن  ال���ص��ت��خ��دام  قيد  الآن 
���ص��ارع اخل��دم��ات مب�صارين يف كل  حت�صني 
زايد  ال�صيخ  ���ص��ارع��ي  ام��ت��داد  ع��ل��ى  اجت���اه 
لتح�صني  واليالي�ش  نهيان  اآل  حمدان  بن 

مداخل املجمع من جهة �صارع اليالي�ش.
وي��ن��درج اف��ت��ت��اح امل��دخ��ل اجل��دي��د يف اإطار 
اليالي�ش  ط��ري��ق  لتو�صعة  ال��ه��ي��ئ��ة  خ��ط��ة 
اإىل جم��م��ع دبي  امل������وؤدي  اإك�����ص��ب��و  و����ص���ارع 
يف  اجل��دي��دة  امل��داخ��ل  وت�صهم  لال�صتثمار 
حت�صني حركة املركبات املتجهة اإىل املناطق 
ال�صناعية والتجارية وال�صكنية يف املجمع 
وخمرجا  مدخال   11 حاليا  يوجد  حيث 

اإىل املجمع من الطرق الرئي�صة.
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  حت�����ص��ي��ن��ات  و���ص��اه��م��ت 
للطرق بدعم املنطقة ال�صناعية يف املجمع 
وارتباطها  ال��ط��رق  ���ص��ب��ك��ات  حت�����ص��ني  م��ع 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ن��ق��ل  مب�������ص���ارات 
عن  ف�صال  الأ�صواق  اإىل  الو�صول  وتعزيز 
التو�صيل ال�صريع للمواد اخلام اإىل وحدات 
والتطوير  البحث  وخم��ت��ربات  الت�صنيع 

واأخريا من�صاآت املعاجلة والتجميع.
وق�����ال ع��م��ر امل�����ص��م��ار م���دي���ر ع����ام جممع 
ال�صرتاتيجي  امل��وق��ع  اإن  لال�صتثمار  دب��ي 

املناطق  اأك�����رث  اإح������دى  ي��ج��ع��ل��ه  ل��ل��م��ج��م��ع 
على  وال�����ص��رك��ات  للم�صتاأجرين  امل��رغ��وب��ة 
ح��د ���ص��واء وي��ت��ع��اون امل��ج��م��ع م��ع اجلهات 
البنية  وحت�صني  لتو�صيع  كثب  عن  املعنية 
املبذولة  اجل��ه��ود  م��وا���ص��ل��ة  م��ع  التحتية 
العام  النقل  و�صائل  بني  التكامل  ل�صمان 
ا�صتثمارات  على  الإن��ف��اق  اأن  اإىل  لفتا   ..
ال���ط���رق وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ���ص��ك��ل عامال 
املنطقة  ال��ن��م��و يف  ع��ج��ل��ة  ل��دف��ع  رئ��ي�����ص��ي��ا 
جوهرية  ا���ص��ت��ث��م��ارات  تعد  واأن��ه��ا  ل�صيما 
والقت�صادي  الجتماعي  النمو  لتحقيق 

وي��ف��خ��ر امل��ج��م��ع مب�����ص��اه��م��ت��ه ال��ف��ع��ال��ة يف 
املدينة.  تطوير  م��ن  املهمة  امل��رح��ل��ة  ه��ذه 
ويف اإط���ار اجل��ه��ود ال���دوؤوب���ة ال��ت��ي يبذلها 
البنية  لتطوير  لال�صتثمار  دب���ي  جم��م��ع 
التحتية مت تخ�صي�ش 125 مليون درهم 
ممرات  و�صيانة  العامة  امل��راف��ق  لتح�صني 
احلالية  التحتية  البنية  وحت��دي��ث  امل�صاة 
احلافالت  لركاب  مكيفة  مظالت  واإن�صاء 
و���ص��ريت��ف��ع ع���دد ه���ذه امل��ظ��الت يف املجمع 
العام  20 مظلة بحلول نهاية  اإىل   9 من 
اجلاري. ويقع “ جممع دبي لال�صتثمار” 

التجارية  ال��وج��ه��ات  م��ن  دق��ائ��ق  بعد  على 
�صارعي  من  اإليه  الو�صول  وميكن  املهمة 
الإم������ارات وال�����ص��ي��خ زاي����د وي��ج��ري العمل 
امل��و���ص��وع��ة لإن�صاء  ح��ال��ي��ا وف���ق اخل��ط��ط 
كيلومرتا   15 ب��ط��ول   ”2020 “خط 
ل��ت��و���ص��ع��ة اخل���ط الأح���م���ر مل���رتو دب���ي من 
 2020 “اإك�صبو  حمطة نخيل اإىل موقع 
دبي” و���ص��ي��م��ر خ���ط امل����رتو اجل���دي���د من 
جممع دبي لال�صتثمار وتوؤكد التقارير اأن 
جميع اأعمال الأنفاق اخلا�صة باملرتو �صيتم 

النتهاء منها وفق اخلطط املو�صوعة.

 توفر نقطتني للركاب القادمني واملغادرين

مطار راأ�س اخليمة الدويل ي�سارك»ترافيل اك�س« ل�سرف العمالت
•• راأ�س اخليمة – �سليمان املاحي 

اأعلن مطار راأ�ش اخليمة الدويل عن �صراكة 
ج��دي��دة م��ع ���ص��رك��ة ت��راف��ي��ل اك�����ش ل�صرف 
الرئي�ش  مقرها   التي  الأجنبية   العمالت 
70 دولة  اأك��رث من  يف لندن و موجودة يف 
ح���ول ال��ع��امل وت��ت��ي��ح  ح��رك��ة الأم�����وال عرب 
املالية  املوؤ�ص�صات  و  للم�صتهلكني  احل���دود 
حول العامل . و تعليقا على النجاح يف اإبرام 
ال�صيد  ق��ال  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  ه��ذة 
���ص��اجن��اي خ��ان��ا ال��رئ��ي�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملطار 
و  دائما  ن�صعى  ال��دويل نحن  راأ���ش اخليمة 
با�صتمرار لتوفري اف�صل اخلدمات مل�صافري 
الدويل  اخليمة  راأ���ش  مطار  م�صتخدمي  و 
كما نطمح دائما بان نقوم بتو�صيل اأ�صهل و 
اأ�صرع اخلدمات مل�صافري مطار راأ�ش اخليمة 
و خ�صو�صا بعد اإ�صافة املزيد من الرحالت 
اجلوية اعتبارا من اأكتوبر 2019 �صنوفر 
اأوروبية  وج��ه��ة   26 اإىل  ال�صفر  اإم��ك��ان��ي��ة 
�صوي�صرا  و  اأملانيا  و  بريطانيا  ذال��ك  مبا يف 
و تركيا .  �صتعزز �صراكتنا هذة مع ترافيل 
خالل  من  امل�صافرين  العمالء  راح��ة  اك�ش 
مطار راأ�ش اخليمة حيث اإن �صركة ترافيل 

اأث���ب���ت���ت ج���دارت���ه���ا يف راح�����ة خدمة  اك�������ش 
العامل من خالل  اأنحاء  العمالء يف جميع 
اأ�صعار تناف�صية للم�صافرين و نحن  تقدمي 
�صت�صمن  ال�صراكة  ه��ذة  اأن  م��ن  م��ت��اأك��دون 

خدمة �صل�صة و مريحة للم�صافرين . 
ال�صلطات  ج��م��ي��ع  ن�����ص��ك��ر  اأن  اأي�����ص��ا  ن���ود  و 
املحلية على دعمهم لتحقيق هذه ال�صراكة 
و اإننا نتطلع اإىل العديد من هذه ال�صراكات 
التي ت�صمن للم�صافرين ال�صتمتاع باأف�صل 

التجارب يف مطار راأ�ش اخليمة . 
املنتدب  الع�صو  اأي�صا  علق  املنا�صبة  بهذه  و 
 – ف���ان  ت���وم  ال�صيد  اك�����ش  ت��راف��ي��ل  ل�صركة 
ي�����ص��ع��دن��ا ���ص��راك��ت��ن��ا ه����ذة م���ع م���ط���ار راأ�����ش 
اخل��ي��م��ة ال����دويل ل��ت��ق��دمي جت��رب��ة مريحة 
اخليمة  راأ�������ش  م���ط���ار  ل��ع��م��الء  ���ص��ل�����ص��ة  و 
الدولية  الأجنبية  العمالت  جميع  بتوفري 
احلايل  الوقت  يف  امل�صريف.   التحويالت  و 
ال��دويل رحالت  راأ���ش اخليمة  ي�صري مطار 
العامل  ح��ول  الوجهات  خمتلف  م��ن  جوية 
اباد و جدة و لهور  اإ�صالم  مثل القاهرة و 
و بي�صاور و كاليكوت و كاتوفيت�صي و بوزنان 
ووار�صو و فوروكالو و لوك�صمبورغ و براغ و 
مو�صكو اإىل مطار راأ�ش اخليمة الدويل  .. 

مليار درهم ا�ستثمارات البنية التحتية يف جممع دبي لال�ستثمار  1,5
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املال والأعمال

»هيئة الت�سالت« تبداأ م�سورة حول 
ا�سرتاتيجية تقنية اجليل اخلام�س

•• اأبوظبي-وام:

طلبت هيئة تنظيم الت�صالت من جميع املعنيني تزويدها مبالحظاتهم 
الدولية  املتنقلة  الت�صالت  تقنية  ل�صرتاتيجية  الرئي�صة  املالمح  ح��ول 

2020 واملعروفة باجليل اخلام�ش« G5 »يف دولة الإمارات.
هي   -  5G اخلام�ش  اجليل  با�صم  املعروفة   - املتقدمة  الت�صالت  وتعد 
الثورة التكنولوجية التالية يف النطاق العري�ش النقال. ومتا�صيا مع روؤية 
دولة الإمارات 2021، تهدف الهيئة اإىل اأن تكون املحرك الرئي�ش لإطالق 

. هذه التقنية ر�صميا خالل العام 2020 
وجاء طلب الهيئة بهذا اخل�صو�ش مبوجب ا�صت�صارة طرحتها على موقعها 
الإلكرتوين بداأت يف الأول من �صبتمرب اجلاري ومتتد حتى تاريخ 15 من 
ال�صهر ذاته وذلك انطالقا من قيم التعاون والتفاعل واللتزام املتبعة يف 

عمليات الهيئة .
واأكدت الهيئة اأن هذه ال�صت�صارة تهدف اإىل مواكبة التطورات يف القطاع 
وهو ما يعزز حجم امل�صاركة من ال�صركاء واملعنيني كافة من خالل تقدمي 
وذلك  الوثيقة،  هذه  يف  املقرتحة  الن�صو�ش  حول  وتعليقاتهم  مرئياتهم 

قبل اأن تتخذ الهيئة قرارها النهائي بهذا ال�صاأن.
ال�صت�صارة  ه��ذه  حيال  ردوده���ا  بتقدمي  ال��راغ��ب��ة  املعنية  الأط����راف  وعلى 

التقدم بذلك خطيا اإىل الهيئة اأو عرب الربيد الإلكرتوين.
�صبكات اجليل  لتنفيذ  الهيئة خريطة طريق  تبنت   2017 العام  وخ��الل 
التقنية املتقدمة وقد  املبكر لهذه  اخلام�ش وذلك بهدف متكني الإط��الق 
ال�����رتددي وذل���ك ملنح  ال��ط��ي��ف  م��ي��ج��اه��ريت��ز م��ن   200 ج���رى تخ�صي�ش 
الدولة  يف  املتحرك  الهاتف  خدمات  م��زودي  من  لهم  للمرخ�ش  الفر�صة 

بن�صر ال�صبكات اخلا�صة بهذا اجليل .
ي�صار اإىل اأن مزودي خدمة الهاتف املتحرك يف الدولة اأكدوا جاهزية �صبكة 

اجليل اخلام�ش يف موقع اإك�صبو، وذلك قبل نهاية عام 2019.

الإمارات ت�سارك يف اجتماع اللجنة القت�سادية للتح�سري 
لوزاري املجل�س القت�سادي والجتماعي بالقاهرة

•• القاهرة-وام:

القت�صادية  اللجنة  اأع��م��ال  يف  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ت�����ص��ارك 
العربية التابعة للمجل�ش القت�صادي والجتماعي، التي بداأت اأم�ش مبقر 
الأمانة العامة للجامعة العربية وذلك للتح�صري لدورته الوزاري املقررة 
اخلمي�ش بالقاهرة. تراأ�ش وفد الدولة �صعادة حممد �صالح �صلواح م�صت�صار 
وزير القت�صاد و�صم الوفد اأحمد بن �صليمان باإدارة التفاقيات القت�صادية 

واللجان امل�صرتكة بوزارة القت�صاد.
الدول  ملجل�ش جامعة  القت�صادي  امللف  يومني  اللجنة على مدى  تناق�ش 
تعقد  والتي   31 دورت��ه��ا  يف  املقبلة  العربية  القمة  م�صتوى  على  العربية 
يف مار�ش املقبل، اإىل جانب متابعة تنفيذ ق��رارات ال��دورة 103 للمجل�ش 
املجل�ش  دورتي  العامة فيما بني  المانة  ون�صاط  القت�صادي والجتماعي 

103 و104 يف اجلوانب الجتماعية والقت�صادية .
العربية  القمة  ق���رارات  تنفيذ  متابعة  ح��ول  تقريرا  اللجنة  تناق�ش  كما 
يف  عقدت  والتي  الرابعة  دورتها  يف  والجتماعية  والقت�صادية  التنموية 

بريوت يناير املا�صي.
وتبحث اللجنة القت�صادية متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الفريقية 
يف دورتها الرابعة التي عقدت يف مالبو بغينيا ال�صتوائية والعداد للقمة 
القمة  ع��ن  ال�����ص��ادر  ال��ري��ا���ش  اع���الن  تنفيذ  متابعة  ج��ان��ب  اىل  اخلام�صة 
الريا�ش  يف  عقدت  التي  اجلنوبية  امريكا  ودول  العربية  للدول  الرابعة 
وتناق�ش اللجنة حمور اأعمال الدورة : منطقة التجارة  نوفمرب 2015. 
جانب  اىل  العربي  اجلمركي  الحت���اد  وت��ط��ورات  ال��ك��ربى  العربية  احل��رة 

مناق�صة بندا حول ال�صتثمار يف الدول العربية .
بدعم  املتعلقة  الدورية  البنود  من  ع��ددا  القت�صادية  اللجنة  تناق�ش  كما 
 2019 لعام  املوحد  العربي  القت�صادي  والتقرير  الفل�صطيني  القت�صاد 
النقد  ل�صندوق  امل�صرتك  ال�صنوي  لالجتماع  امل��وح��د  العربي  واخل��ط��اب 
والبنك الدوليني لعام 2019 وتقرير المن الغذائي العربي لعام 2018 
اىل جانب عدد من املو�صوعات املتعلقة باملنظمة العربية للتنمية الزراعية 

ومناق�صة تقارير وقرارات املجال�ش الوزارية واللجان.

 »الدقم «.. وجهة �سياحية فريدة 
مبحافظة الو�سطى يف عمان

•• م�سقط -وام:

تعد ولية الدقم اإحدى وليات حمافظة الو�صطى التي تقع على ال�صريط 
حمافظة  عن  وتبعد  الهندي  املحيط  على  املفتوح  العرب  لبحر  ال�صاحلي 
ومناخها  اجلميلة  ب�صواطئها  وتتميز  كيلومرتا   550 ح���وايل  م�صقط 
ال�صيف  ف�صل  يف  �صياحيا  مق�صدا  الدقم  وُت��ع��دُّ  ال��ع��ام،  م��دار  على  املعتدل 

نظرا ملناخها املعتدل.
 “ وت�صّكل  الأخ���رى،  ال�صياحية  املقومات  من  العديد  بالولية  توجد  كما 
حديقة ال�صخور” اأحد اأبرز هذه املواقع، وتعد موقعا جيولوجيا فريدا من 
نوعه، كما تتميز الدقم ب�صواطئها البكر وقرى ال�صيد الرتاثية وبقربها 

من حممّية الكائنات احلية والفطرية.
البيئة  بالدقم على توفري  القت�صادية اخلا�صة  املنطقة  وقد عملت هيئة 
�صياحية  تاأ�صي�ش منطقة  ال�صياحية من خالل  ال�صتثمارات  لنمو  املنا�صبة 
مرتا  كيلو   26 مب�صاحة  �صاحلي  �صريط  على  تقع  بحرية  بواجهة  تتميز 
مربعا وميتد على طول 19 كيلومرتا ومت تزويدها بجميع مرافق البنية 

الأ�صا�صية من كهرباء ومياه وطرق وات�صالت.
واأكد الدكتور اإ�صماعيل بن اأحمد البلو�صي الرئي�ش التنفيذي بالوكالة يف 
العديد  ا�صتقطبت  املنطقة  اأن  بالدقم  اخلا�صة  القت�صادية  املنطقة  هيئة 
ال�صياحية  امل�صاريع  عدد  اأن  اإىل  م�صرًيا  النوعية،  ال�صياحية  امل�صاريع  من 
م�صروًعا   27 يبلغ  عليها  التوقيع  مت  وال��ت��ي  تنفيذها  واجل���اري  القائمة 
تت�صمن فنادق من فئة ال� 3 وال� 4 وال� 5 جنوم و�صقًقا فندقية ومنتجعات 
ومن�صاآت �صياحية متنوعة ت�صتمل على املطاعم والأندية الرتفيهية واملقاهي 

واملحالت التجارية واحلدائق املائية وال�صقق والفلل ال�صكنية.
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لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ل��وت��اه،  ع��ل��ي 
امل�صتهلك  وحماية  التجارية  ال��رق��اب��ة 
قطاع  “يعمل  دب������ي:  اق���ت�������ص���ادي���ة  يف 
امل�صتهلك  وحماية  التجارية  ال��رق��اب��ة 
التجارية  ال��ب��ي��ئ��ة  م��ف��ه��وم  ن�����ص��ر  ع��ل��ى 

•• دبي-الفجر: 

وحماية  التجارية  الرقابة  قطاع  يبداأ 
�صل�صلة  دب���ي  اق��ت�����ص��ادي��ة  يف  امل�صتهلك 
جمموعة  على  امليدانية  ال��زي��ارات  من 
متنوعة من املحالت واملن�صاآت التجارية 
يف ال�����ص��وق امل��ح��ل��ي ب���اإم���ارة دب���ي، وذلك 
الأعمال  جمتمع  وثقافة  وعي  لتعزيز 
بحقوقهم وواجباتهم يف “يوم اللتزام 
مطلع  تقام  التي  امل��ب��ادرة  التجاري”، 
�صهر �صبتمرب من كل عام، بهدف ن�صر 
بني  التناف�صية  الأعمال  مزاولة  ثقافة 
ال�صركات واأ�صحاب املحالت دون فر�ش 
جتاههم.  مالية  غرامات  اأو  خمالفات 
وتاأتي هذه املبادرة �صمن ا�صرتاتيجية 
ا�صتدامة  اإىل  الرامية  دب��ي  اقت�صادية 
على  التجاري  والوعي  اللتزام  ثقافة 
جانب  اإىل  التجارية،  املن�صاآت  م�صتوى 

الأعمال  ب���واق���ع  ال��ث��ق��ة  م�����ص��ت��وى  رف���ع 
دبي،  ال��ت��ي حتلتها  ال��ت��ج��اري��ة  وامل��ك��ان��ة 
التطوير  نحو  ال�صركات  دفع  وبالتايل 
ع���ل���ى تقدمي  وال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة  امل�����ص��ت��م��ر 

اخلدمات يف ال�صوق بالإمارة.
الل�����ت�����زام  “يوم  م������ب������ادرة  وت���ت���م���ث���ل 
التجاري” يف تخ�صي�ش اقت�صادية دبي 
قطاعات  خمتلف  لزيارة  توعوياً  يوماً 
الأعمال يف اإمارة دبي، وتوجيه الن�صح 
والإر�صاد اإىل اأ�صحاب املن�صاآت املخالفة 
الإ�صهام  وبالتايل  مالية،  غرامات  دون 
التجار،  ب����ني  ال����وع����ي  م�����ص��ت��وى  رف�����ع 
نحو  والدافع  الثقة،  منحهم  وبالتايل 
اأف�صل  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل�������ص���رتك  ال���ت���ع���اون 
امل��م��ار���ص��ات يف الل��ت��زام ال��ت��ج��اري، مما 
يف  والتناف�صية  اجل��ودة  من  ذل��ك  يعزز 

طرح اخلدمات.
را�صد  حممد  ق��ال  ذات���ه،  النحو  وع��ل��ى 

وتوعية  العاملية،  الثقافة  ذات  املثالية 
وتوجيهم  التجارية  املن�صاآت  اأ�صحاب 
ب����ال�����ص����رتاط����ات ال�����ص��ح��ي��ح��ة، وذل����ك 
اآف������اق النمو،  م��ن��ا ع��ل��ى دع����م  ح��ر���ص��اً 
بني  ومتكاملة  م�صتدامة  �صراكة  وبناء 
ال�صوق  يف  واخلا�ش  احلكومي  القطاع 
املحلي، وهو الأمر يوؤكد على اأن اإمارة 
التناف�صية  ل���الأع���م���ال  ���ص��دي��ق��ة  دب����ي 
وحم�����ط�����ة جل����م����ي����ع ال�����راغ�����ب�����ني من 
خمتلف اجلن�صيات يف مزاولة اأعمالهم 
ال���ت���ج���اري���ة«.  واأ�����ص����اف ل���وت���اه: “قام 
“يوم اللتزام  فريق القطاع يف مبادرة 
ما  ب��زي��ارة   2018 ل��ل��ع��ام  التجاري” 
ل ي��ق��ل ع��ن 515 م��ن�����ص��اأة جت��اري��ة يف 
ع��دد م��ن املناطق ب��اإم��ارة دب��ي، وخالل 
وجود  على  التنبيه  مت  ال��زي��ارات  تلك 
الرخ�صة  ع��ل��ى  خم��ال��ف��ة  اأو  م��الح��ظ��ة 
جتارية.  م��ن�����ص��اأة   74 يف  ال���ت���ج���اري���ة 

اأمام  العقبات  اقت�صادية دبي  نهدف يف 
�صريكاً  يعترب  ال���ذي  اخل��ا���ش  ال��ق��ط��اع 
ا�صرتاتيجياً يف التنمية امل�صتدامة التي 
تخو�صها اإمارة دبي، وهو الأمر ي�صاهم 
ال��ت��ج��ار وثقتهم  ���ص��ع��ادة  ذل���ك يف رف���ع 
ب��واق��ع الع��م��ال وال���ص��ت��ث��م��ار يف اإم���ارة 

دبي ودولة المارات ب�صكل عام«.
يف  يهدف  القطاع  اأن  على  لوتاه  واأك��د 
املقام الأول اإىل ت�صهيل مزاولة الأعمال 
امل�صتهلك  بني  احلقوق  على  واحلفاظ 
والتاجر، منوها اأن رفع م�صتوى الوعي 
يف جمتمع الأعمال كفيل بزيادة ثقافة 
اجلودة  معايري  ورف���ع  وال�����ص��راء  البيع 
يف  والتميز  املتبعة،  املمار�صات  واأف�صل 
تقدم  التي  واخل��دم��ات  املنتجات  ط��رح 
ل��ل��م�����ص��ت��ه��ل��ك��ني ب�����ص��ك��ل وح����ي����ادي، مما 
ي�صمن ذلك حماية امل�صتهلكني وتراجع 

ال�صكاوى ب�صكل ملحوظ.

•• عجمان-الفجر:

يف  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  وق��ع��ت 
ع��ج��م��ان م���ذك���رة ت��ف��اه��م م���ع م�صرف 
لتعزيز  وذل�����ك  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة،  الإم���������ارات 
ال����ت����ع����اون ب����ني ال���ط���رف���ني يف جم���ال 
دع����م ومت���وي���ل م�����ص��اري��ع ال�����ص��ب��اب يف 
تنمية وتطوير  ي�صهم يف  الإم���ارة، مبا 
امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة، وتعزيز 

م�صاهمتها يف منو القت�صاد الوطني.
النعيمي،  ع��ي�����ص��ى  ع��ل��ي  ���ص��ع��ادة  وق����ال 
حتر�ش   “ ال�������دائ�������رة:  ع������ام  م����دي����ر 
الدائرة على تعزيز عالقات ال�صراكات 
وال��ت��ع��اون م��ع خم��ت��ل��ف امل��وؤ���ص�����ص��ات يف 
خمتلف  توفري  يف  ي�صهم  مبا  ال��دول��ة، 
امل�صاريع  لأ����ص���ح���اب  ال���دع���م  اأ����ص���ك���ال 
ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة، ح��ي��ث تهدف 
الإمارات  م�صرف  مع  التفاهم  مذكرة 
منا�صبة  خ��ي��ارات  ت��وف��ري  اإىل  للتنمية 
ل��ت��م��وي��ل امل�����ص��اري��ع امل�����ص��ج��ل��ة ل��دي��ن��ا يف 
برنامج تعزيز، مبا يعزز م�صاهمتها يف 

القطاعات القت�صادية ذات الأولوية »

���ص��ع��ادة في�صل عقيل  اأك���د  م��ن ج��ان��ب��ه 
الب�صتكي، الرئي�ش التنفيذي للم�صرف: 
�صمن  العمل  على  امل�صرف  حر�ش   “
حمددة  فعالة  ور���ص��ال��ة  وا�صحة  روؤي���ة 

بالتعاون  منها  الن��ط��الق  يتم  امل��ع��امل 
دعم  يف  ال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  مع 
ال�صغرية  امل�����ص��اري��ع  ق��ط��اع  وت��ط��وي��ر 
باعتباره  الأع��م��ال  وري���ادة  واملتو�صطة 

التنويع  ل��ت��ع��زي��ز  اأ����ص���ا����ص���ي���اً  حم�������وراً 
وال�صتدامة ومنو القت�صاد الوطني.

دائم  ب�����ص��ك��ل  ن��ع��م��ل  “نحن  واأ�����ص����اف: 
امل�صرفية  احل���ل���ول  اأف�������ص���ل  ل��ت��ق��دمي 

لت�صجيع ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 
الناجت  منو  يف  بفعالية  امل�صاهمة  على 
امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل غ��ري ال��ن��ف��ط��ي مبا 
الإم����ارات  روؤي����ة  اأه����داف  م��ع  يتما�صى 

  ».2021
وق���د ن�����ص��ت امل���ذك���رة ع��ل��ى ج���ذب رواد 
امل�صاريع  وت�صجيع  املواطنني  الأع��م��ال 
ق��ي��م��ة م�صافة  ال��ت��ي حت��ق��ق  امل��ب��ت��ك��رة 
ل��الق��ت�����ص��اد، ح��ي��ث ���ص��ت��ق��وم ال���دائ���رة 
وتر�صيح  امل�������ص���رف  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق 
تعزيز   “ برنامج  يف  امل�صجلة  امل�صاريع 
“ للح�صول على متويل مي�صر وبن�صب 
مناف�صة ح�صب ال�صروط املعتمدة لدى 

امل�صرف..
ك����م����ا ت�������ص���م���ن���ت امل������ذك������رة ال����ت����ع����اون 
التدريب  جم�����ال  يف  ال���ط���رف���ني  ب����ني 
اخلا�صة  املعلومات  وتبادل  والدرا�صات 
واملتو�صطة،  ال�صغرية  امل�صاريع  بقطاع 
اإ�صافًة اإىل الت�صويق املتبادل للخدمات 
ال�صباب  مل�صاريع  ال��داع��م��ة  وامل���ب���ادرات 
املتاحة  التوا�صل  قنوات  خمتلف  عرب 

لدى الطرفني.

•• دبي-الفجر:

عن  “�ش.م.ع.” اأم�ش  الوطني  دب��ي  الإم���ارات  بنك  اأعلن 
م�صتقباًل،   40% اإىل  الأجانب  متلك  ن�صبة  لزيادة  نيته 
و���ص��ي�����ص��ع��ى اإىل احل�����ص��ول ع��ل��ى امل���واف���ق���ات ال���الزم���ة من 
الوقت  ال�����ص��ل��ة يف  ذات  ال��رق��اب��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات  امل�����ص��اه��م��ني 

املنا�صب.
كما اأعلن البنك اأم�ش عن رفع ن�صبة متلك الأجانب من 
اأن ح�صل على  بعد  وذل��ك  ف��وري  ب��اأث��ر   20% اإىل   5%
م�صاهمي  من  كل  وموافقة  ال��الزم��ة  الرقابية  املوافقات 

وجمل�ش اإدارة البنك.
اآل  �صعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  �صمو  الإط���ار، �صرح  ه��ذا  ويف 
الوطني  دب��ي  الإم���ارات  بنك  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  مكتوم، 
قائاًل: “اإنه من دواعي �صرور بنك الإمارات دبي الوطني 
الإع����الن ع��ن رف���ع ن�صبة مت��ل��ك الأج���ان���ب م��ن %5 اإىل 
نيته  ع��ن  الإع���الن  البنك  ي�صر  ف���وري. كما  ب��اأث��ر   20%

م�صتقباًل   40% اإىل  الأج����ان����ب  مت��ل��ك  ن�����ص��ب��ة  ل���زي���ادة 
الالزمة  ال��رق��اب��ي��ة  امل��واف��ق��ات  ع��ل��ى  للح�صول  و�صي�صعى 
وموافقة كل من م�صاهمي وجمل�ش اإدارة البنك. وبالنظر 
الوطني من مكانة  الإم���ارات دبي  اإىل ما يحظى به بنك 
بارزة ك�صريك ا�صرتاتيجي حلكومة دولة الإمارات العربية 
املتحدة الر�صيدة، فنحن على ثقة باأن اإعالن اليوم �صيكون 
الدولة  ق��ي��ادة  واأه�����داف  روؤي����ة  ب��ل��ورة  ف��اع��اًل يف  ل��ه دوراً 

وتطويرها كمن�صة حمورية يف القت�صاد العاملي. »
قائاًل:  مكتوم  اآل  �صعيد  بن  اأحمد  ال�صيخ  �صمو  واأ���ص��اف 
دولة  مكانة  �صري�ّصخ  الإع���الن  ه��ذا  ب��اأن  ثقة  على  “نحن 
الإمارات العربية املتحدة كاإحدى اأكرث القت�صادات جذباً 
لال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة، و�صي�صاهم كذلك يف زيادة 
تدفقات ال�صيولة وتر�صيخ مكانة وعمق اأ�صواق راأ�ش املال يف 
الدولة. وف�صاًل عن ذلك، تهدف هذه اخلطوة اىل تنويع 
قاعدة  م�صتثمري البنك فيما يوا�صل بنك الإمارات دبي 

الوطني حتقيق القيمة مل�صاهميه.«

رفع ن�شبة الأجانب تقفز بال�شهم للحد الأعلى
وقد قفز �صهم بنك الإم��ارات دبي الوطني املدرج يف �صوق 
بالغا   15% يوميا  به  امل�صموح  الأعلى  باحلد  امل��ايل  دبي 
13.15 درهم مع انت�صاف جل�صة تعامالت الإثنني وذلك 
عقب دخول قرار رفع ن�صبة متلك الأجانب يف البنك من 

5 اإىل 20 % حيز التنفيذ.
وجت��اوزت قيمة ال�صفقات املربمة على ال�صهم بعد مرور 
درهم  مليون   300 ح��اج��ز  ال���ت���داولت  على  دقيقة   90
و�صط عمليات �صراء موؤ�ص�صية اأجنبية مكثفة ترى يف اأحد 
عدم  ا�صتثمارية مميزة يجب  فر�صة  املنطقة  بنوك  اأك��رب 

اإ�صاعتها .
ومع الن�صاط الكبري الذي �صهده �صهم بنك الإمارات دبي 
بن�صبة  املايل  ل�صوق دبي  العام  املوؤ�صر  ارتفع  الوطني فقد 
4.2 % بالغا 2875 نقطة وهو اأعلى م�صتوى له منذ 

عدة اأ�صهر.
الرقابية  املوافقات  كل  ا�صتلم  اإن��ه  البنك  ق��ال  جانبه  من 

والداخلية الالزمة لزيادة ن�صبة متلك الأجانب من 5% 
اإىل %20، ووفقا لذلك مت تعديل النظام الأ�صا�صي له.

•• اأبوظبي-وام:

التنفيذي  امل���دي���ر  ال�����ص��ي��ب��ه  ع��ل��ي  اأك����د 
لقطاع ال�صياحة والت�صويق بالإنابة يف 
اأبوظبي   – وال�صياحة  الثقافة  دائ���رة 
خطة  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ب������داأت  ال����دائ����رة  اأن 
ا�صرتاتيجية �صاملة ت�صتمر ملدة عامني 
ال�صينيني  ال�صياح  ع��دد  زي���ادة  ب��ه��دف 
�صائح  األ�����ف   600 ب��ن��ح��و  لأب���وظ���ب���ي 

بحلول العام 2021.
وقال ال�صيبه - يف ت�صريحات �صحفية 
ع��ل��ى ه��ام�����ش ان��ط��الق اأع���م���ال ال���دورة 
 2019 ال�����ص��ني  ملتقى  م��ن  ال��ث��ام��ن��ة 
جزءا  ي��ع��د  امل��ل��ت��ق��ى  اإن   - اأب��وظ��ب��ي  يف 
املو�صوعة  ال�صرتاتيجية  اخلطة  من 
ال�صني  من  ال�صياحة  حركة  لتن�صيط 
من�صة  مي���ث���ل  ك����ون����ه  اأب����وظ����ب����ي  اإىل 
للتوا�صل بني كبار امل�صرتين ال�صينيني 
ومزودي اخلدمات والربامج واجلولت 
ال�صياحية يف الإمارة. واأ�صاف اأن دائرة 

ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة تعمل ح��ال��ي��ا من 
خ���الل ال��ت��ع��اون م��ع ال��ق��ط��اع��ني العام 
واخلا�ش على تطوير منتجات �صياحية 
وداخل  اأب��وظ��ب��ي  �صاحل  على  متنوعة 
املدينة تتنوع ما بني ثقافية وترفيهية 
بالإ�صافة اإىل توفري عدد من املنتجات 
ال�صياحية اليومية وذلك بهدف اإتاحة 
ال�صائح  اأم��ام  متعددة  �صياحية  خيارات 
ال�صيني لتعزيز جتربته وحتقيق اأكرب 
ال�صياحية  باملواقع  ال�صتمتاع  قدر من 

الفريدة.
تلبية  اأبوظبي ت�صتهدف  اأن  اإىل  واأ�صار 
من  ال�صينيني  ال�صياح  تطلعات  كافة 
ال�صياحيني  امل��ر���ص��دي��ن  ت��وف��ري  ح��ي��ث 
ال�صينية  ال���ل���غ���ة  ي���ت���ح���دث���ون  ال������ذي 
“املندرين” وذلك يف الفنادق واملراكز 
املعلومات  لتوفري  ب��الإم��ارة  التجارية 

ال�صياحية ب�صهولة..
من  ك���ب���ري  ع������دد  وج�������ود  اإىل  لف����ت����ا   
اللغة  مي���ت���ل���ك���ون  ال�������ذي  امل����واط����ن����ني 

ال�صينية ويعملون مر�صدين �صياحيني 
ترخي�ش  ع��ل��ى  ال���دائ���رة  ت��ع��م��ل  بينما 
يتحدثون  ج��دد  �صياحيني  مر�صدين 
ال�����ص��ي��ن��ي��ة م���ن خ���الل تب�صيط  ال��ل��غ��ة 
. وق�����ال علي  ال��رتخ��ي�����ش  اإج���������راءات 
ال�صينية  ال��ل��غ��ة  ت���وف���ري  اإن  ال�����ص��ي��ب��ه 
���ص��م��ن ق��ائ��م��ة ال��ل��غ��ات ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق » 
ي�صهل على   »VisitAbuDhabi
املعلومات  ا�صتقبال  ال�صيني  ال�صائح 
واختيار الوجهات بي�صر م�صريا اإىل اأنه 
�صيتم تعميم اللغة ال�صينية على كافة 
الوجهات ال�صياحية باأبوظبي ل�صتقبال 
الزوار من ال�صينيني وت�صهيل رحلتهم 

وق�صاء اأوقات ممتعة يف العا�صمة .
ونوه اإىل اأن دائرة ال�صياحية والثقافة 
تبحث حاليا ت�صهيل عملية الدفع لدى 
تطبيقات  طريق  عن  ال�صيني  ال�صائح 
من  ب��ه��م  اخل��ا���ص��ة  ال�صينية  ال��ه��ات��ف 
خ���الل ال��ت��ع��اون م��ع ع���دد م��ن البنوك 
وحمالت التجزئة لتوفري خيارات دفع 

متعددة ومرنة تنعك�ش على زيادة عدد 
ال�صياح اإىل اأبوظبي.

وقال اإن اأبوظبي ت�صتهدف رفع معدل 
ليلة   1.6 من  ال�صيني  ال�صائح  اإقامة 
ليلتني  م��ن  اأك���رث  اإىل  ح��ال��ي��ا  فندقية 
ف��ن��دق��ي��ت��ني خ���الل ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة يف 
اإىل  ال�صينيني  ال�صياح  زي��ادة عدد  ظل 
خالل   %  21.8 ب��ن�����ص��ب��ة  اأب���وظ���ب���ي 
الن�صف الأول من العام احلايل مقارنة 
2018 فيما  العام  ذاتها من  بالفرتة 
�صائح  األ���ف   400 اأب��وظ��ب��ي  ا�صتقبلت 

�صيني خالل العام املا�صي. 
�صمن  متقدماً  موقعاً  ال�صني  وحتتل 
اخلارجية  ال�صياحية  الأ����ص���واق  اأك���رب 
لإم���������ارة اأب����وظ����ب����ي م����ن ن���اح���ي���ة عدد 
التي  الفندقية  من�صاآتها  يف  ال��ن��زلء 
�صيني  ن��زي��ل   209،000 ا�صتقبلت 
خالل الأ�صهر ال�صتة الأوىل من العام 
اجلاري وتطمح الدائرة اإىل الرتحيب 
�صنوياً  ���ص��ي��ن��ي  ن��زي��ل  ب�600،000 

قال  ب�����دوره   .2021 ال���ع���ام  ب��ح��ل��ول 
روب نيكول�ش مدير �صركة “اإن بي اآي 
اأبوظبي  اإن  للحدث  املنظمة  ميديا” 
ال�صياح  قبل  باهتمام كبري من  حتظى 
مل���ا مت��ت��ل��ك��ه م���ن مقومات  ال�����ص��ي��ن��ي��ني 
فريدة  وت��رف��ي��ه��ي��ة  وث��ق��اف��ي��ة  �صياحية 
جتربتهم  وت�����رثي  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م  ت��ل��ب��ي 
اأبوظبي  اأن  اإىل  م�����ص��ريا  ال�����ص��ي��اح��ي��ة 
قادرة  عاملية  �صياحية  واجهة  اأ�صبحت 
ا�صتثنائية لزوارها  على توفري جتربة 
العطالت  اأوق��ات  بقاء  ي�صعدون  الذين 

فيها. 
من  ال��ث��ام��ن��ة  ال�������دورة  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
انطلقت   “ ال�صني2019  “ملتقى 
للعاملني  الرئي�صي  اليوم وهو احلدث 
واملهتمني  وال�صياحة  ال�صفر  قطاع  يف 
 3 اإىل  ال�����ص��ي��ن��ي وي�����ص��ت��م��ر  ب��ال�����ص��وق 
�صبتمرب احل��ايل يف حلبة مر�صى يا�ش 
اأهم  م���ن   100 ب��اأب��وظ��ب��ي مب�����ص��ارك��ة 

امل�صرتين يف قطاع ال�صياحة وال�صفر.

زيارات وحوارات تثقيفية دون فر�ض غرامات على املخالفني

»اقت�سادية دبي« تزور جمتمع الأعمال ال�سوق املحلي للتوعية بواجباتهم يف »يوم اللتزام التجاري«

مذكرة تفاهم لتمويل م�ساريع ال�سباب يف اقت�سادية عجمان
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املال والأعمال

دائرة الأرا�سي والأمالك بدبي ومكتب »بي اإ�س اإيه« تطلقان مبادرة »املحامي العقاري« 

برعاية من�سور بن زايد ..انطالق فعاليات معر�س »يوروتري ال�سرق الأو�سط« يف اأبوظبي

مليارات درهم واردات و�سادرات الإمارات من خدمات الت�سالت خالل 2018  10

•• دبي-الفجر:

اأعلنت دائرة الأرا�صي والأمالك بدبي، 
اأحمد  اإيه  اإ�ش  “بي  بالتعاون مع مكتب 
للمحاماة  وم�صاركوه”،  ه����زمي  ب���ن 
وال���ص��ت�����ص��ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة، ع��ن اإطالق 
الرامية  العقاري”  “املحامي  م��ب��ادرة 
اإىل ت�صهيل اآليات عمل القطاع العقاري 

يف دبي.
وج�����رى ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م بني 
“بي  الأرا�صي والأم��الك ومكتب  دائرة 
اإ�ش اإيه” بهدف تعزيز فر�ش ال�صتثمار 
دب��ي، وذل��ك عرب  الإقليمية والعاملية يف 
توفري اإطار عمل مبتكر من �صاأنه تعزيز 
اإجراءات  وتب�صيط  ال�صفافية  م�صتويات 
يف  للم�صتثمرين  بالن�صبة  امل��ع��ام��الت 
ال���ق���ط���اع. و���ص��ت��وف��ر ال����دائ����رة يف اإط����ار 
مبادرة “املحامي العقاري” العديد من 
احللول ال�صتثمارية لإزالة القيود التي 
تفر�صها القوانني العقارية احلالية، ما 
ي�صمح بتعزيز ال�صتثمارات العقارية يف 

دبي.
كما �صت�صاعد املبادرة اجلديدة يف ت�صهيل 
قبل  من  العقارات  وبيع  �صراء  عمليات 
الكاملة،  امللكية الأجنبية  ال�صركات ذات 
وب��ال��ت��ايل فتح ال�����ص��وق اأم���ام امل��زي��د من 

امل�صتثمرين من ال�صركات.
وقال �صلطان بطي بن جمرن مدير عام 

دائرة الأرا�صي والأمالك بدبي: “ن�صعى 
الأرا�����ص����ي والأم�������الك بدبي  دائ�����رة  يف 
احلكيمة  ق��ي��ادت��ن��ا  ت��وج��ي��ه��ات  دع���م  اإىل 
دبي  جلعل  املر�صومة  وال�صرتاتيجيات 
اأك���رث امل���دن ذك����اًء واأ���ص��ع��ده��ا يف العامل، 
“بي  تاأتي هذه املذكرة مع مكتب  حيث 
اإىل  الرامية  اأه��داف��ن��ا  �صمن  اإيه”  اإ���ش 
وال�صتثمارات  ال�����ص��رك��ات  وج���ذب  دم���ج 
نعمل  كما  دب��ي،  اإىل  الأجنبية  العقارية 
على تعزيز القطاع العقاري يف الإمارة، 

التي ت�صمن  ال�صراكات  من خالل هذه 
التنظيمية  الإج���راءات  و�صرعة  �صهولة 
�صّرح  ج���ان���ب���ه،  م���ن  وال����ص���ت���ث���م���اري���ة«. 
اأول  ب��ن ه��زمي �صريك  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
الهدف  “اإن  اإيه”:  اإ���ش  “بي  مكتب  يف 
الرئي�ش ملبادرة “املحامي العقاري” هو 
تعزيز انفتاح �صوق العقارات يف دبي اأمام 
املزيد من امل�صتثمرين لزيادة التدفقات 
ال�صتثمارية اإليها، اإذ تعمل املبادرة على 
ت��وف��ري اإط�����ار ع��م��ل ق���ان���وين م���ن �صاأنه 

عمليات  اإج�������راءات  وت��ب�����ص��ي��ط  ت�����ص��ه��ي��ل 
ا�صتثمار روؤو���ش الأم��وال يف الإم��ارة، ما 
وا�صعة  جمموعة  ا�صتقطاب  يف  �صي�صهم 

من امل�صتثمرين واملعامالت«. 
نتعاون  اأن  “ي�صرنا  ه��زمي:  بن  واأ�صاف 
جم���دداً م��ع دائ���رة الأرا���ص��ي والأمالك 
على  بذلناها  التي  اجلهود  لدعم  بدبي 
دعم  اإىل  وال���رام���ي���ة  ع���ام���اً   20 م����دى 
امل�صالح ال�صتثمارية لعمالئنا يف جمال 
القطاع العقاري بدبي، اإذ يتمحور اإطار 

العمل ال�صتثماري الذي توفره املبادرة 
اأم��ام العمالء  حول تب�صيط الإج���راءات 

باملقام الأول«.
 ويلعب مكتب “بي اإ�ش اإيه” دوراً رئي�صياً 
يف دعم امل�صتثمرين العقاريني الدوليني 
والإقليميني واملحليني، �صواًء من اأفراد 
اأو  م��ت��ع��اق��دي��ن  اأو  م��ال��ي��ة  م��وؤ���ص�����ص��ات  اأو 
حكومية،  هيئات  اأو  ع��ق��اري��ني  و���ص��ط��اء 
وم�صاريعهم  اأع��م��ال��ه��م  ���ص��م��ن  وذل�����ك 
وا���ص��ت��ث��م��ارات��ه��م ال��ع��ام��ة. وخ���الل وقت 
�صابق من هذا العام، ح�صل مكتب “بي 
مكتب  “اأف�صل  ج��ائ��زة  على  اإيه”  اإ����ش 
وذلك  حماماة اإقليمي للعام 2019”، 
ال�صرق  “جوائز  ت���وزي���ع  ح��ف��ل  ���ص��م��ن 
تنظمها  ال��ت��ي  القانونية”  الأو�����ص����ط 
يف  ال��ق��ان��ون��ي��ني  امل�����ص��ت�����ص��اري��ن  “رابطة 

ال�صرق الأو�صط«.
امل��ري املدير  وب���دوره، ق��ال ماجد �صقر 
واخلدمات  الت�صجيل  لقطاع  التنفيذي 
والأمالك  الأرا���ص��ي  دائ��رة  العقارية يف 
مع  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  “ت�صّجل  ب��دب��ي: 
نحو  اأخ������رى  خ���ط���وة  اإيه”  اإ������ش  “بي 
���ص��م��ان راح�����ة و����ص���ع���ادة ع��م��الئ��ن��ا من 
خالل تب�صيط عمليات القطاع العقاري 
جهدنا  ق�������ص���ارى  و����ص���ن���ب���ذل  دب������ي،  يف 
الأه����داف  ك��اف��ة  حتقيق  يف  للم�صاعدة 
الت�صجيل  ومواكبة التطورات يف جمال 

واخلدمات العقارية«.

•• اأبوظبي-وام: 

الأوىل  الن�صخة  ف��ع��ال��ي��ات  اأم�����ش  ان��ط��ل��ق��ت 
الأو�صط”  ال�صرق  “يوروتري  معر�ش  م��ن 
ال�صيخ  �صمو  رعاية  وذل��ك حتت  اأبوظبي  يف 
ن��ائ��ب رئي�ش  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن زاي����د  م��ن�����ص��ور 
الرئا�صة  �����ص����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����ش 
للزراعة  اأبوظبي  اإدارة هيئة  رئي�ش جمل�ش 

وال�صالمة الغذائية.
ح�صر افتتاح املعر�ش - الذي ت�صتمر اأعماله 
اأبوظبي  4 �صبتمرب اجل��اري يف مركز  حتى 
معايل   - “اأدنيك”  ل��ل��م��ع��ار���ش  ال��وط��ن��ي 
ال��دك��ت��ور ث���اين ب���ن اأح���م���د ال���زي���ودي وزير 
بنت  مرمي  ومعايل  والبيئة  املناخي  التغري 
دولة  وزي����ر  امل��ه��ريي  ح����ارب  �صعيد  حم��م��د 
الغذائي ومعايل  الأم��ن  امل�صوؤولة عن ملف 
الدكتور مغري خمي�ش اخلييلي رئي�ش دائرة 
تنمية املجتمع الع�صو املنتدب لهيئة اأبوظبي 
�صعيد  و�صعادة  الغذائية  وال�صالمة  للزراعة 
الهيئة  ع��ام  مدير  العامري  �صامل  البحري 
و����ص���ع���ادة را����ص���د حم��م��د امل��ن�����ص��وري رئي�ش 
اللجنة املنظمة للمعر�ش وعدد من املديرين 
واملوؤ�ص�صات  الهيئة  وق���ي���ادات  التنفيذيني 

والهيئات احلكومية يف اإمارة اأبوظبي. وقال 
معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي اإن 
الهتمام والدعم الذي تولية دولة الإمارات 
وتوظيف  ل��الب��ت��ك��ار  ال��ر���ص��ي��دة  وق��ي��ادت��ه��ا 
اأحدث التجارب والتقنيات العاملية لتحقيق 
القطاعات  كافة  م�صتوى  على  ال�صتدامة 
بق�صايا  ال�صلة  ذات  القطاعات  وبالأخ�ش 
الدولة  م��ن  جعل  ال��غ��ذائ��ي  والم���ن  التنوع 
حا�صنة ومن�صة عاملية ملجموعة وا�صعة من 
الفعاليات املهمة واملتخ�ص�صة يف هذا املجال. 
اأ���ص��اد معاليه   .. املعر�ش  وخ��الل جولته يف 
التي  وباجلهود  للتنظيم  الرائد  بامل�صتوى 
وال�صالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  تبذلها 
الرثوة  ا�صتدامة  جهود  تعزيز  يف  الغذائية 
املحلي  الإن��ت��اج احل��ي��واين  ودع��م  احليوانية 

وحتقيق منظومة التنوع الغذائي.
من جانبها قالت معايل مرمي بنت حممد 
: مي���ث���ل معر�ش  امل����ه����ريي  ح������ارب  ���ص��ع��ي��د 
خطوة  الأو�صط”  ال�������ص���رق  “يوروتري 
رائ�����دة ن��ح��و ت��ع��زي��ز الإن����ت����اج احل���ي���واين يف 
با�صتخدام  العامل  دول  وخمتلف  الإم���ارات 
قطاع  ي�صاهم  حيث  احلديثة  التكنولوجيا 
الغذاء  اإن��ت��اج  يف حت�صني  احليوانية  ال��رثوة 

وخلق فر�ش جديدة لهذا القطاع يف الدولة 
التي نواجها  التحديات  العديد من  يف ظل 
ال�صحراوية  البيئة  يف  اأهمها  تتمثل  والتي 

واجلافة.
واأ�صافت معاليها : بجانب تقنيات الزراعة 
احل���دي���ث���ة لإن�����ت�����اج خم��ت��ل��ف اخل�������ص���روات 
احليوانية  ال��رثوة  تنمية  �صتمثل  والفواكه 
بالتاأكيد رافدا مهما يف حتقيق م�صتهدفات 
الغذائي  ل��الأم��ن  الوطنية  ال�صرتاتيجية 
ودعم منظومة عملنا امل�صرتك الهادفة اإىل 
وباأ�صعار  وك���ايف  واأم���ن  غ���ذاء �صحي  ت��وف��ري 
منا�صبة يف كل الظروف لكل اأفراد املجتمع.

الن�صخة  خ���الل  م��ن  تطلعها  ع��ن  واأع���رب���ت 
من  ال���ص��ت��ف��ادة  اإىل  امل��ع��ر���ش  م���ن  الأوىل 
اأف�صل الإمكانيات واحللول العاملية يف قطاع 
الرثوة احليوانية حيث توفر الإمارات بيئة 
خ�صبة لال�صتثمار يف هذا القطاع والتو�صع 
فيه مبا يلبي اأهدافنا يف تنويع اإنتاج الغذاء 
وحتقيق الكفاءة يف الإنتاج مبا يفتح املجال 
اإن���ت���اج الغذاء  اأم�����ام ال��ع��دي��د م���ن م�����ص��اري��ع 

الأخرى يف كل اأنحاء الإمارات.
من جهته قال معايل الدكتور مغري خمي�ش 
اخلييلي : تاأتي ا�صت�صافة وتنظيم معر�ش 

يف  م��رة  لأول  الأو�صط”  ال�صرق  “يوروتري 
لقطاع  املتنامية  لالأهمية  انعكا�صا  اأبوظبي 
الرثوة احليوانية كونه ي�صكل رافدا حموريا 
من روافد الأمن الغذائي يف الإمارة ودافعا 
القت�صادي  وال��ت��ن��وع  التنمية  لعجلة  قويا 
تعزيز  وم��وؤث��را يف م�صرية  واع��دا  وم�صاهما 

منو الناجت املحلي الإجمايل.
ال�صرق  ي��وروت��ري  معر�ش  ي�صكل   : واأ���ص��اف 
الأو�����ص����ط م��ن�����ص��ة م��ث��ال��ي��ة ومم���ي���زة لكافة 
والعاملني يف قطاعات  واملخت�صني  املعنيني 
اإذ  املنطقة  م�صتوى  على  احليوانية  ال��رثوة 
دوليا  حمفال  ي��وف��ر  اأن���ه  يف  اأهميته  تكمن 
واأ�صحاب  مل��رب��ي  ���ص��روري��ة  ب����ارزا وحم��ط��ة 
اأف�صل  ل��ل��وق��وف على  ال����رثوات احل��ي��وان��ي��ة 
والتقنيات  والأ�صاليب  امل�صتدامة  املمار�صات 
جمال  يف  املتبعة  احل��دي��ث��ة  والتكنولوجيا 
الإن�����ت�����اج احل�����ي�����واين ول����ت����ب����ادل اخل�����ربات 
والتجارب الناجحة ولإثراء املخزون املعريف 
وتطوير الإمكانات للعاملني يف هذا القطاع 
حت�صني  من  متكينهم  اإىل  و�صول  احليوي 
الأداء ورفع النتاجية. وتخلل اأجندة اليوم 
ال�صاللت  اأف�صل  م�صابقة  ان��ط��الق  الأول 
م�صجل  راأ������ش  اآلف   5 ل����  ل��ل��غ��ذاء  امل��ن��ت��ج��ة 

مب�صاركة حملية واإقليمية من بينها اململكة 
و�صلطنة  الكويت  ودول��ة  ال�صعودية  العربية 
ع��م��ان ك��م��ا ���ص��اح��ب ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���ش بدء 
ل�  املحلية  ال�����ص��اللت  اأف�����ص��ل  على  امل����زادات 
مربي  م��ن   175 مب�صاركة  راأ����ش   1300
الفعاليات  �صهدت  كما  احل��ي��وان��ي��ة  ال���رثوة 

تنظيم عدد من ور�ش العمل املتخ�ص�صة.
وي�صارك يف املعر�ش اأكرث من 120 عار�صا 
ميثلون نحو 150 �صركة من 16 دول من 
بينها اململكة العربية ال�صعودية التي ت�صارك 
املعر�ش  الأوىل من  للن�صخة  ك�صيف �صرف 
كما �صاحب فعاليات املعر�ش يف يومه الأول 
واأ�صاليب  ل��ت��ق��ن��ي��ات  ح��ي��ة  ع���رو����ش  ت��ن��ظ��ي��م 
ال��رتب��ي��ة والإن����ت����اج وي�����ص��ه��د ال���ي���وم الثاين 
املوؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  ان��ط��الق  غ���دا  للمعر�ش 
الأو�صط  ال�صرق  ي��وروت��ري  ملعر�ش  ال���دويل 
اأبوظبي  هيئة  باإ�صراف  احليوانية  للرثوة 
للزراعة وال�صالمة الغذائية ودعم من املعهد 
ال���رثوة احل��ي��وان��ي��ة وذلك  ال���دويل لبحوث 
واملخت�صني  اخل���رباء  م��ن  نخبة  مب�صاركة 
و�صحة  احليواين  الإنتاج  كافة جم��الت  يف 
التعليمية  واملوؤ�ص�صات  الهيئة  من  احليوان 

املحلية وبيوت اخلربة واملنظمات العاملية.

لأنني اأحب احلقيقة واأحبكم اأقول:
املطلوب تخريج خمرتعني... 

ل باحثني عن عمل
لي�ش  اأن  ال��ع��ل��م��اء  ي��ت��ف��ق   
متطابقان  دم��اغ��ان  هناك 
يولدان  ط��ف��الن  ح��ت��ى  اأو 
لديهما  ع����ائ����ل����ة  اأي  يف 
اأود  وه��ن��ا   . نف�صه  ال��دم��اغ 
اأن اأ���ص��األ: اإذا ك��ان ه��ذا هو 
احل���ال، مل��اذا ي��ق��ّدم نظامنا 
نف��صه من  النوع  التعليمي 
خمتلفة  لأن������واع  ال��ت��ع��ل��ي��م 
اأن  م���ن ال���ع���ق���ول، يف ح���ني 
لك��ل  ي���ع���ط���ون  الأط������ب������اء 
املنا�ص���ب  الع��الج  مري�ش 

خل�صائ�ش ج�صده؟
على  تركز  التي  العائلية  الثقافة  تغيري  اإىل  نحتاج  لذلك  تبعا 
ثابت�ة  مالية  عوائ�د  حتق�ق  التي  الوظائ�ف  نحو  الأب��ن��اء  توجيه 
اأو  م��ك��ان�����ة مهني�ة  ت��وف��������ر  ال��ت�����ي  ت��ل��ك  اأو  ال���ص��ت��ق��رار،  اإىل  ���ص��ع��ي��اً 
النظر  ب�صرف  الجتماعية،  الوجاه�ة  معه�ا  تتحق��ق  اجتماعية 

عن ما التوظي�ف الأمث�ل للقدرات العلمية لالأبناء. 
“العال��م  ك��ت��اب��ي احل��دي�����ث  اأ����ص���رت يف  ك��م��ا  امل��ع��رف�����ة،  ع�����ص��ر  ويف 
املعريف املتوّقد”، نحن بحاجة اإىل تعليم مبني عل�ى تكنولوجي���ا 

املعلوم����ات والت�صالت..
 ولهذا نحن بحاجة اإىل مدار�ش املعرف�ة وجامع�ات املعرف�ة ونحتاج 
اإىل ال�صتفادة من ق��درات الذكاء ال�صطناعي يف التعليم. نحن 
وحرم  لعب  �صاحات  اإىل  ولي�ش  لالبتكار،  حا�صنات  اإىل  بحاجة 
جامعي. نحن بحاجة اإىل التعّلم عن طريق الذكاء ال�صطناعي، 
لتحويل  ب��رام��ج  واإىل  امل���ع���ريف،  امل����ال  راأ�����ش  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  واإىل 
الخرتاع�ات اإىل منتجات جتاري��ة. ينبغ�ي ا�صتثم�ار م��وارد البح��ث 
والتطوي��ر لدين�ا ف�ي املخرتعي�ن ال�صغ�ار، ويج�ب توجيهه�م نح�و 
البتكار. يف كلية ط��الل اأبوغ�زالة اجلامعية لالبتكار، الطالب ل 

يتخرج بامتحان بل باخرتاع.
يج�ب اأن يتح�ول املعلم�ون اإىل م�صت�صارين تقنيني لأطفالنا ولي�ش 
اإىل ملقنني وحما�صري�ن. ذلك لأن�ه لي�ش لدى املعلم اأي معلومة 
للطالب  عنها  ليحا�صر  الإن��رتن��ت  على  م��وج��ودة  غ��ري  جدي�دة 
والعديد من اجلامعات  هارفرد  جامعة  يف  كلمتي  يف  قلت  “كما 

دولياً واإقليمياً ».
امل�صتقبل املنظور لن يكون هناك حرم  اأنه يف  اأجزم  اأن  واأ�صتطيع 
وزارات  هن�اك  تك�ون  ول�ن  مدر�صية،  مالعب  �صاح�ات  اأو  جامعي 
كت�ب  ه��ن��اك  ت��ك��ون  ول��ن  حكومية،  تعليم  موؤ�ص�صات  ول  تعلي���م 
مطبوع�ة ول امتحان�ات للح�صول على �صهادات، ولن تكون هناك 
�صتوؤدي  املعرفة  ثورة  اإن  بي�ص�اء ول طبا�صري!.  ول  �صوداء  األ�واح 
الرقمية  الث�ورة  وت�صونامي  احل��ايل،  التعليم  نظ�ام  انهي�ار  اإىل 
املتوق�د �صيق�ص�ي عل�ى التعلي�م التقلي��دي و�صيعّلم الطلبة بع�صهم 

البع�ش بدًل من الأ�صاتذة.
التعل�م مب�دار�ش  و���ص��ي��ت��م  ال��ت��ع��ل��ي��م،  ع��ن  ب���دًل  ال��ت��ع��ّل��م  و���ص��ي��ح��ل 
يف  الغ�ش  و�صينتهي  للجمي�ع،  كوني�اً  املتاح�ة  املجاني�ة  الإنرتن�ت 
المتحانات لأن الرتكيز �صيكون على التعّلم �صعياً وراء البتكار، 

ل وراء الدرجات العلمية.
اإجبارية  املهنية  امل��وؤه��الت  جتعل  ف�صوف  الدرا�صية  الربامج  اأم��ا 
�صمن برامج التعّلم، و�صيكون املطل�وب اأن يتخرج الطالب ب�صهادة 
اأكادميية و�صه�ادات مهنية. و�صيكون الرتكيز على العل�وم التقني�ة 
و�صيكون  الأوىل.  التعليم  مراحل  منذ  والهند�صة  والريا�صيات 
اأول�ى  يف  اأ�صا�صياً  متطلباً  الإلكرتونية  واحللول  الربجمة  تعّلم 
والتحاليل  الأبح�اث  التعّل�م ح�ول  و�صيتمح�ور  الدرا�ص�ة،  مراح�ل 
الأ�صتاذ  حمل  �صيح�ل  التقني  واملوّجه  التلقني.  ب��دل  وال�صتنتاج 
امللقن، والإن�صان الرقمي املبتك�ر بدًل من الإن�صان املتعلم. و�صتكون 

جميع املع�ارف الب�صري�ة متاح�ة للجمي�ع رقميا ًوجمانّية.
الذكاء ال�صطناعي �صيدخل املعرفة اإىل العق�ل دون احلاجة اإىل 
حفظه�ا “م�صروع جوجل لعق�ل متعلم ندخله على عقلنا”. و�صوف 
ت�صبح الإنرتنت ف�ي حياتنا كاجله�از الع�صب�ي ف�ي ج�صم الإن�صان. 
�صتفوق قدرة عقولنا قدرة الكمبيوتر. �صنعي�ش مع الأ�صياء ونعمل 

معه�ا لن�صبح نحن وه�ي جمتمعاً واحداً.
يف عام 1988، ت�ص�ور كات�ب اخليال العلمي اإ�صحق اأزميوف اأنه 
جميعاً  فاإننا  ب�صبكة،  مت�صاًل  جهازاً  ميتلك  �صخ�ش  كل  ك��ان  اإذا 
حاجة  هناك  تكون  ول��ن  وا�صعة  افرتا�صية  مكتبة  م�ن  �صنتعل�م 

للمدار�ش. املدار�ش �صوف ت�صبح ح�صانات لرعاية الأطفال!
تدريب  ب��ل  فح�صب،  امل��ع��ل��وم��ات  حف��ظ  ذات�����ه  بح��د  العل�م  لي��ش 
تي�صال: ل  �صركة  رئي�ش  األ��ون م�صك  التفكري. يقول  العق�ل على 
تخلطوا بني املدر�صة والتعليم، اأنا ل�م اأدر�ش ف�ي ه�ارفرد ولكن من 
يعمل حتت اإدارتي تخرج منها. ويقول مارك تويني: ل ت�صمحوا 
ف����ارادي:  م��اي��ك��ل  ي��ق��ول  واأخ��ي�����راً  تعلمكم.  تعي�ق  اأن  ل��ل��م��دار���ش 
املحا�صرات  اأن  حي�ن  ف�ي  حمبب��ة  غي��ر  تعّل�م  التي  املحا�صرات 

املحببة ل تعلم.
لي�ص�وا  والأ�صات�ذة  زبائ�ن،  لي�صوا  والطلبة  ب�صاعة،  لي�ش  التعلم 
اأدوات، واجلامع�ة لي�ص�ت م�صنع�اً. الطلب�ة يغ�ص�ون يف المتحانات 
مما  اأك���رث  ال��ن��ج�����اح  ع��الم��ات  ع��ل��ى  ي��رّك��ز  التعليمي  نظامنا  لأن 
اللغة  ماج�صتري  يف  ينجح  مل  نف�صه  �صك�صبري  التعّلم.  على  يرّكز 
اللغة  ماج�صتري  يف  ينجح  اأن  لأح�د  ميكن  ل  اأن��ه  اإل  الإنكليزية، 

الإنكليزية دون درا�صة �صك�صبري.
غريه�م  لتوظيف  م�صاريع  يطلق�ون  خم��رتع��ني  تخريج  ن��ري��د 
لدى  العمل  عن  باحثي�ن  “عاطلي�ن”  تخريج  م�ن  ب��دل  لديهم 

غريهم.
بقلم: طالل اأبوغزالة 

•• اأبوظبي -وام:

الإم���ارات من خدمات  دول��ة  بلغت قيمة واردات و���ص��ادرات 
 2018 العام  خ��الل  دره��م  مليارات   10 نحو  الت�صالت 
يف  دره���م  مليار   9.64 م��ع  م��ق��ارن��ة   3.7% ن�صبته  بنمو 
العام 2017 يف خطوة تعك�ش حمافظة موؤ�صر القطاع على 
نهجه ال�صاعد، الأمر الذي عزز من موقعه على امل�صتوى 
ال�����دويل. وك���ان���ت ال���دول���ة ارت���ق���ت م���ن امل���رك���ز /61/ اإىل 
املركز ال� 5 عامليا يف موؤ�صر التناف�صية يف قطاع الت�صالت 
�صلة  يف  التناف�صية  يقي�ش  وال���ذي  ع��ام  ب�صكل  وامل��ع��ل��وم��ات 
الأ���ص��ع��ار وق��ط��اع الإن���رتن���ت وق��ط��اع الت�����ص��الت الهاتفية 
وال��ق��وان��ني ذات ال��ع��الق��ة ب��ال��ق��ط��اع خ���الل ال��ع��ام 2018 
موؤ�صر  تقرير  ن�صرها  التي  املوؤ�صرات  بيانات  بح�صب  وذلك 
املعرفة العاملي ال�صادر عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي. 
ويظهر الر�صد اخلا�ش بحركة التجارة اخلا�صة بخدمات 
اأن  الربعي  امل�صتوى  على  و���ص��ادرات/  واردات   / الت�صالت 
الأك���رث من��وا وبن�صبة  ك��ان  املا�صي  ال��ع��ام  الأول م��ن  ال��رب��ع 
اإىل  اخل��دم��ات  قيمة  ارت��ف��ع��ت  ح��ي��ث   9.4% اإىل  و���ص��ل��ت 
2.218 مليار درهم يف  2.429 مليار درهم مقارنة مع 

الربع ذاته من العام 2017. يف حني منا يف الربع الثالث 
2.588 مليار  2.418 مليار درهم اإىل  %7 من  بن�صبة 

درهم تقريبا خالل فرتة الر�صد.
بلغت قيمة  املا�صي فقد  العام  الثاين من  الربع  اأما خالل 
 2.587 الت�صالت  خدمات  من  الدولة  و�صادرت  واردات 
 2.547 باملقارنة مع   1.6% ن�صبتها  بزيادة  درهم  مليار 
2017. وا�صتقرت  ال��ع��ام  ذات��ه م��ن  ال��رب��ع  مليار دره��م يف 
القيمة خالل الربع الأخري من العام عند 2.451 مليار 
اأو  اإذاع���ة  ت�صمل  الت�����ص��الت  خ��دم��ات  اأن  اإىل  ي�صار  دره���م. 
املعلومات  م��ن  وغ��ريه��ا  والبيانات  وال�����ص��ورة  ال�صوت  نقل 
الإذاعة  و�صبكات  والربقيات  والتلك�ش  الهاتف  طريق  عن 
الإلكرتوين  وال��ربي��د  والف�صائية  ال�صلكية  وال��ت��ل��ف��زي��ون 
وعقد  الأع��م��ال،  �صبكات  خ��دم��ات  ت�صمل  كذلك  والفاك�ش، 
وخدمات  احلا�صوب،  �صبكة  بوا�صطة  بعد  عن  الجتماعات 
الدعم، ول ت�صمل قيمة املعلومات املنقولة. ويدخل يف هذه 
الفئة اأي�صا خدمات الت�صالت عن طريق الهاتف املحمول، 
وخدمات �صيانة ال�صبكات وخدمات النفاذ اإىل ال�صبكة، مبا 
من  وي�صتبعد  الإنرتنت  ب�صبكة  التو�صيل  خدمات  ذلك  يف 
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم  2019/1769  تنفيذ جتاري  
جمهول  امل��ح��رزي   علي  �صالح  اح��م��د  جنيب  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/الفريدو بايونى وميثله/ب�صار 
التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  امل�صايبة - قد  ابراهيم  عبداهلل علي 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )309330( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

م����وه����ان   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اجلن�صية  نيبال     ، جاوتام 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )0 8 4 5 8 4 2 6 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0545500356

فقدان جواز �سفر
م�����اري�����ه   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ك�����ري�����������ص�����زل�����دا ج�����ام�����ريو 
اجلن�صية  الفلبني   ، ل�صتينو 
رق������م  �������ص������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )A2978278P(
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم  0527888430

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / حممد نا�صر 
�صوريا   اجلن�صية   ، ح�صني 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )N010844839 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

 0566718197

فقدان جواز �سفر

حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
حممد  ا���������ص��������رف  ع�������دي�������ل 
اجلن�صية  باك�صتان   ، ا�صرف 
رق������م  �������ص������ف������ره  ج��������������واز   -
من   )1846411MK(
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم  0569293672

فقدان جواز �سفر

�صيماء   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اجلن�صية  امل����غ����رب     ، ب��ن��ب��ا 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )5 8 3 5 4 8 9 p a (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0589342312

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و / ع��دي��ل خان 
باك�صتان   ، ع����م����ر  ����ص���ي���د 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )VB4125952( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0501782296

فقدان جواز �سفر

ليت�صيل   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الفلبني     ، ب��اي��ون��ا  ك��وي��ن��ك��و 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )3431617EC( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0568651197

فقدان جواز �سفر

ي�صيوورك   / امل���دع���و  ف��ق��د 
اثيوبيا   ، ك���ا����ص���او  اي���ال���ي���و 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )EP3727914( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0509124888

فقدان جواز �سفر
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ق�شم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 218 ل�شنة 2019 
اىل املحكوم عليه / تران�ش جلف اإنرجي - �ش م ح  

ا�صدرت  قد  الإبتدائية  الحت��ادي��ة  ال�صارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
بحقكم حكما بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )23868( درهم. 

ل�صالح املحكوم له/ بارول دبي - ذ م م
اليه  امل�صار  برقم  و�صجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث 
اعاله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل 
املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�صور  عن  تخلفك  حال  ويف  للن�صر. 

�صتبا�صر النظر الق�صية يف غيابك
 رئي�ض مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
�شادر من حمكمة ال�شارقة الإحتادية 

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2017/7729 

املرفوعة من املدعي/ م�صتودع زليخة لالأدوية واملعدات الطبية - ذ م م 
�صد املدعي عليه بنك برودا )فرع ال�صارقة( اخل�صم املدخل : �صركة ا�صتيك انفو�صولو�صنز للتجارة �ش ذ م م 

نعلمك باأنه قد �صدر بحقكم حكما يف الدعوى امل�صار اليها ق�صى بالآتي : 
حكمت املحكمة ح�صوريا بحق املدعي عليهم الثاين والثالثة والرابعة ومبثابة احل�صوري بحق املدعي عليه الأول 

حكمت املحكمة ح�صوريا للمدعي عليه ، ومبثابة احل�صوري للخ�صمني املدخلني :  يف الدعوى الأ�صلية : 
1- بعدم قبول الدفع املبدى من املدعي عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �صفة 

2- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 340.040.70 درهم مع الفائدة بواقع 7% من تاريخ 2017/4/24 وحتى 
ال�صداد التام على ال تزيد الفائدة على ا�صل املبلغ املق�صى به ، وبالر�صوم وامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�ش 

ما عدا ذلك من طلبات.  يف دعوى ال�صمان الفرعية. 
1- بالزام اخل�صم املدخل الثاين يف دعوى ال�صمان الفرعية )بنك الإمارات دبي الوطني - فرع املنطقة احلرة باحلمرية( ان 
يوؤدي للمدعي - يف دعوى ال�صمان الفرعية - املبلغ املق�صى به عليه يف الدعوى الأ�صلية ، مع الزام اخل�صم املدخل الثاين 

بالر�صوم وامل�صروفات وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1007
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ �صيخه �صعيد غامن احلزمى - اإماراتية اجلن�صية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ حممد نور احلق اف�صار علي - 
بنغالدي�صي اجلن�صية وذلك يف الرخ�صة )نور العامل لتفكيك ال�صيارات امل�صتعملة وقطع غيارها( 
والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )754335( تعديالت اخرى : تغيري ال�صكل 

القانوين من موؤ�ص�صة فردية اىل موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ش  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1017

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ بابو�صانكاراتيل - الهند اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن 
 كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ عبداهلل عمر علي ال�صمري - الإمارات اجلن�صية ، 
يف الرخ�صة با�صم )مطعم النجم الالمع( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )724496( 
ال�صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة. التعديالت الأخرى : تغيري ال�صكل القانوين 

للموؤ�ص�صة حيث كانت )موؤ�ص�صة فردية بوكيل خدمات( لت�صبح )موؤ�ص�صة فردية( 
وعمالبن�ش املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ش  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان : ال�صيد/ 
كي ام �صيف اهلل غازي اأحمد - اجلن�صية : بنغالدي�ش وطلب الت�صديق على حمرر 
يت�صمن )تنازل( يف ح�صته البالغة 100% يف ال�صم التجاري مغ�صلة الوطن ، ن�صاط 
القت�صادية  التنمية  دائ��رة  واملرخ�ش من   ، املالب�ش  ، غ�صيل  املالب�ش  الرخ�صة كي 
دائرة  يف   1989/11/28 بتاريخ  ال�صادر   241140 رق��م  مهنية  رخ�صة  خورفكان  يف 
التنمية الإقت�صادية بخورفكان.  اىل ال�صيد/ طارق الإ�صالم بابو عبدامللك هاولدر 
- اجلن�صية : بنغالدي�ش ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
�صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني 

من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3

اعالن عديل بالن�شر
رقم )2019/6232(

املنذر : �صركة بن حم العقارية - �ش ذ م م )اجلن�صية : الإمارات(   بوكالة املحامي / حممد �صيف التميمي 
العنوان / اأبوظبي - �صارع حمدان - بناية نظارات يتيم - مكتب 103 هاتف رقم 0564535108

املنذر اليه / كوم�صوفت ل�صت�صارات احلا�صب اليل وميثلها / اني�ش يو�صف �صيخ حممد يو�صف 
)اجلن�صية : باك�صتان( 

املو�صوع : - حيث اقام مقدم الطلب بانذار املنذر اليه ، اإل ان الإنذار مل يتم اإعالنه لغلق املكان ، وملا كان يهم 
املنذر اليه �صركة نلتم�ش الت�صريح باإعالنها بالن�صر 

بناء عليه 
ينبه على املنذر اليه ب�صرورة �صرعة �صداد القيمة اليجارية املتاأخرة ومقدرها 62.640 )اثنني و�صتون الف 
و�صتمائة واربعون درهم( م�صافا اليها 5% الزيادة املقررة قانونا وذلك خالل ا�صبوع من تاريخ الإعالن بهذا 
الإنذار ، وهذا للعلم مبا احتواه ونفاذ مفعوله قانونا مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى قبل املنذر اليه 

بكل حتفظ واإحرتام
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3
مذكرة اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
يف  الق�شية رقم )2019/3471( دائرة اليوم الواحد )الثانية(

اىل املدعى عليه : معاذ حممود اأبو عائ�صة - �صوري اجلن�صية 
حيث ان املدعي : اأحمد عبداهلل حممد اليا�صي - اإماراتي اجلن�صية 

اأعاله  رقمها  املذكور  الدعوى  عليك  اقام  قد   - جزئي   2019/3471 رقم  الدعوى  يف 
عليه  املدعي  ل�صالح  املدعي  من  ال�صادر  اخلا�صة  الوكالة  بالغاء  احلكم   : فيها  ويطالبك 
اأ�صول لدى مكتب  A99605 واملوثقة  2015/6/21 حتت رقم  وعزله منها وموؤرخة 
الكاتب العدل ال�صارقة دار الق�صاء والغاء ما يتعبها من اأثار ، وبالزام املدعي عليه بالر�صوم 
وامل�صاريف وبدل اتعاب املحاماة.  لذلك يقت�صي ح�صورك امام حمكمة ال�صارقة الإحتادية 
الإبتدائية ، قاعة 137 وذلك بتاريخ 2019/9/15 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي 
ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنكم يف الوقت 

املحدد و�صيتم اتخاذ الجراءات القانونية يف غيابكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3
الإعالن بالن�شر باللغة العربية  

اىل املدعى عليه /حممد نافذ حممد عجور - اردين اجلن�صية 
نعلمكم بان املدعي/بنك ابوظبي التجاري يف الدعوى رقم 2019/2427 اجلزئية ال�صاد�صة  
درهم   56418 بدفع  عليه  املدعي  الزام  فيها:  يطالب  اعاله  املذكورة  الدعوى  رفع  قد 
والفائدة التاأخريية 12.79% �صنويا عن قر�ش ال�صيارة من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام 

ال�صداد الفعلي والزام املدعي عليه بدفع الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
لذا يقت�صي ح�صورك اأمام  مكتب اإدارة الدائرة الدعوى رقم 8 اجلزئية ال�صاد�صة مبحكمة 
ال�صارقة الحتادية البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات ، وذلك املوافق 2019/9/16 ، ال�صاعة 8.30 �صباحا 
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�صار اليها اأعاله - بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم 

ح�صورك �صيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6387(

املنذر : ام بي ام العقارية - ذ م م 
املنذر اليه : اللفية الف�صية للمقاولت الفنية - �ش ذ م م  )جمهول حمل الإقامة( 

ير�صل املنذر هذا النذار اىل املنذر اليه لنذاره ب�صداد امل�صتحقات اليجارية الغري مدفوعة 
واملبالغ جراء الفرتة التي تلت انتهاء العقد املرت�صدة بذمة املنذر اليه يف خالل 30 يوم وهي 
كالتايل : مبلغ / 44000 / درهم من تاريخ 2018/8/5 ولغاية تاريخ 2019/8/5 ، ا�صافة ملا  
ي�صتحق من ايجار وحتى تاريخ التخلية الفعلي املرتتب بذمتكم ، نتيجة  ا�صغالكم )املكتب 
305( العائدة ملالكها بنك دبي التجاري  ، واملوؤجر من قبله ل�صاحلكم ، وال �صن�صطر اآ�صفني 
املذكورة مع حتميلكم كافة ما  ال�صقة  القانونية يف مواجهتكم لخالء  لتخاذ الج��راءات 

ينتج عن ذلك من ر�صوم وم�صاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6386(

املنذر : ام بي ام العقارية - ذ م م 
املنذر اليه : حممد النقرا�صي لالعمال الفنية - ذ م م - )جمهول حمل الإقامة( 

مدفوعة  الغري  اليجارية  امل�صتحقات  ب�صداد  لن��ذاره  اليه  املنذر  اىل  الن��ذار  هذا  املنذر  ير�صل 
واملبالغ جراء الفرتة التي تلت انتهاء العقد املرت�صدة بذمة املنذر اليه يف خالل 30 يوم وهي 
ملا   ا�صافة    2019/9/9 ت��اري��خ   ولغاية   2017/5/9 تاريخ  دره��م من   /  70000  / مبلغ   : كالتايل 
ي�صتحق من ايجار وحتى تاريخ التخلية الفعلي املرتتب بذمتكم ، نتيجة  ا�صغالكم ) ال�صقة 203( 
يف بناية حممد �صلطان مطر احلالمي التي يقوم باإدارتها املنذر الكائنة يف دبي - املرر - واملوؤجرة 
اآ�صفني لتخاذ الج��راءات القانونية يف مواجهتكم لخالء  من قبله ل�صاحلكم ، وال �صن�صطر 

ال�صقة املذكورة مع حتميلكم ما ينتج عن ذلك من ر�صوم وم�صاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2019/2341 جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1- 54 اإي�صت للمطاعم - �ش ذ م م 2- 54 اي�صت لالإ�صتثمارات - �ش ذ م م جمهويل حمل القامة 
مبا اأن املدعي/ رفيعة عبداهلل حممد �صعيد املال - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/8/4 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ رفيعة عبداهلل حممد �صعيد املال بحل وت�صفية ال�صركة املدعي عليها الثانية 
)�صركة 54 اي�صت لال�صتثمارات - �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة( وتعيني اخلبري �صاحب الدور باجلدول م�صفيا لها 
، وذلك بتكليفه ب�صهر حكم الت�صفية وجرد كافة ا�صول ال�صركة وح�صر مالها من حقوق وما عليها من التزامات 
وعلى مدير ال�صركة حترى قائمة مف�صلة باأمول ال�صركة ميزانيتها ومالها من حقوق لدى الغري وما عليها من 
التزامات وديون وتكليف امل�صفي ببيع موجوات ال�صركة بطريق املزاد العلني واإيداع ح�صيلة البيع يف اأحد امل�صاريف 
وحت�صل  ال�صركة  على  امل�صتحقة  الديون  جميع  وت�صفية  ال�صركة  دائني  واإخطار  الت�صفية  حتت  ال�صركة  حل�صاب 
وح��ددت مبلغ  بح�صب ح�صته  كل  ال�صركاء  ام��وال على  يتبقي من  ما  وتوزيع  ديوانها  و�صداد  الغري  لدى  حقوقها 
املدعي عليهما  والزمت  الت�صفية  امل�صفي ت�صاف على عاتق  واجر  الف درهم حتت ح�صاب م�صاريف  خم�صة ع�صر 
بامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/1435 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- جمموعة 54 اي�صت جلوبال لالإ�صتثمارات - ذ م م 2- �صركة رون��داب وورل��د - �ش ذ م م جمهويل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/7/16 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ رفيعة 
عبداهلل حممد �صعيد املال عن نف�صها وب�صفتها �صريكة راونداب وورلد �ش ذ م م بحل وت�صفية ال�صركة املدعي عليها الثانية 
، وذلك  ال��دور باجلدول م�صفيا لها  )�صركة راون��داب وورل��د - �صركة ذات م�صوؤولية حم��دودة( وتعيني اخلبري �صاحب 
بتكليفه ب�صهر حكم الت�صفية وجرد كافة ا�صول ال�صركة وح�صر مالها من حقوق وما عليها من التزامات وعلى مدير 
التزامات وديون  ال�صركة ميزانيتها ومالها من حقوق لدى الغري وما عليها من  باأمول  ال�صركة حترير قائمة مف�صلة 
وتكليف امل�صفي ببيع موجوات ال�صركة بطريق املزاد العلني واإيداع ح�صيلة البيع يف اأحد امل�صاريف حل�صاب ال�صركة حتت 
الت�صفية واإخطار دائني ال�صركة وت�صفية جميع الديون امل�صتحقة على ال�صركة وحت�صل حقوقها لدى الغري و�صداد ديونها 
وتوزيع ما يتبقي من اموال على ال�صركاء كل بح�صب ح�صته وحددت مبلغ خم�صة ع�صر الف درهم حتت ح�صاب م�صاريف 
واجر امل�صفي ت�صاف على عاتق الت�صفية والزمت املدعي عليها الأوىل بامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم 2019/3150 تنفيذ جتاري  

ن���زاد م��ع��ريف  جم��ه��ول حمل  املنفذ ���ص��ده/1- ه��دا ح�صني �صالح  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/لوتاه بي �صي جاز )ذ م م( )فرع دبي( 
وميثله/ نا�صر حمد �صليمان جابر ال�صام�صي - قد اأقام عليك الدعوى 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اله  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
)10212.70( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/3182 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1- اأي ا�ش اأي تي ايه ئي منطقة حرة - ذ م م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ نتورك دي�صرتيبيوترز منطقة حرة - ذ م م وميثله / 
احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي - مبوجب قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ 
2019/9/1 بتكليفهم بالوفاء يف الدعوى املذكورة اعاله فانت مكلف ب�صداد 
مبلغ وقدره )239402 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
بخزينة  او  للمدعية  التام  ال�صداد  وحتى  ال��دع��وى  اقامة  تاريخ  من   %12
بالقرار  الإلتزام  بحقكم يف حالة عدم  الإج���راءات  �صتبا�صر  وعليه  املحكمة 

املذكور خالل خم�صة ايام من تاريخ ن�صر هذا الإعالن. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3
الدعوى رقم )2019/2275( جتاري جزئي  

اىل املدعي عليهما )دريك اآند �صكل اإجننريينج - ذ م م( 
حيث ان املدعية )زيو تكنولوجيز - ذ م م( 

قد اقامت �صدكم الدعوى رقم )2019/2275 جتاري جزئي( وحيث انه مت اإحالة الدعوى 
اىل اخلبري احل�صابي / علي عبداهلل �صلطان املرزوقي / لذا يتوجب عليكم احل�صور لجتماع 
اخلربة احل�صابية/يف الدعوى وذلك يف متام العا�صرة يف يوم اخلمي�ش املوافق 2019/9/12  
يف مقر مكتب اخلبري الكائن باإمارة دبي ، بجوار مركز ابو هيل ، بناية الفاميد )مقابل 
كنتاكي( املدخل اخللفي ، الطابق الثاين ، مكتب رقم )201( )موؤ�ص�صة املحيط حما�صبون 
قانونيون( هاتف : 2650665-04  وفاك�ش 04/2650645( وعليه يرجى احل�صور يف املوعد 
يف  امل�صي  �صيتم  ح�صوركم  عدم  حالة  ويف  م�صتندات  من  لديكم  ما  كافة  وتقدمي  املحدد 

اإجراءات اخلربة احل�صابية يف الدعوى. 
اخلبري احل�شابي /علي املرزوقي  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3

اعـالن تنازل عن رخ�شة
يرجى العلم انه �صيقوم الكاتب العدل بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة 
بني الأطراف املذكورة ا�صماوؤهم ادناه : من : الطرف الأول : عبدالعزيز 
علي حممد بن دخني املطرو�صي - اجلن�صية : الإمارات ، اىل الطرف الثاين 
: احمد �صعيد غامن �صعيد احلزمي -  اجلن�صية : الإمارات  - بال�صم التجاري 
)مطعم وكافترييا ند وا�صط( رخ�صة �صادرة من دائرة التنمية الإقت�صادية 

بعجمان رقم )42034( وامل�صجلة بغرفة جتارة و�صناعة عجمان.
وعليه �صيقوم الكاتب العدل بالت�صديق على التنازل بعد انق�صاء 14 يوما 

من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.  
الكاتب العدل / بدار الق�شاء بعجمان  

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3
يف الدعوى رقم 2019/514 جتاري جزئي - اأبوظبي 

املدعي : اأميك�ش ال�صرق الو�صط - �ش م ب - الإمارات 
املدعي عليه : جمال احمد عبداهلل �صامل العلي

بناء على تكليفنا مبهمة اخلربة امل�صرفية من قبل حمكمة ابوظبي الإبتدائية يف الدعوى 
رقم 2019/514 جتاري جزئي واملقامة من املدعية / اأميك�ش ال�صرق الو�صط - �ش م ب - 
الإمارات - وتنفيذا للمهمة يدعو اخلبري امل�صريف املنتدب بالدعوى املذكورة اأعاله املدعي 
عليه حل�صور اإجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 2019/9/10 ال�صاعة العا�صرة 
والن�صف �صباحا - �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد الكائن بدبي - منطقة اخلليج التجاري 
- تقاطع �صارع العلم مع �صارع برج خليفة - بناية برامي - الطابق 28 - مكتب رقم 2804 ، 
ويف حال تخلفكم عن احل�صور فاإن اخلربة �صتبا�صر اعمالها وتقدم تقريرها للمحكمة من 

واقع امل�صتندات املتاحة.  
اخلبري امل�شريف 
ماهر عادل امل�شاعيد  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3
اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية  2019/929 

اإىل املحكوم عليها / مغ�صلة ال�صقرة 
اأ�صدرت  قد  البتدائية  الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
بحقكم حكما يف الدعوى رقم )2018/3255( عمايل جزئي ، يق�صى باإلزامكم 
ان  وحيث  وامل�صاريف.  الر�صوم  �صامال  دره��م   )14.103( وق���دره  مبلغ  بدفع 
املحكوم له/حممد �صيد احلق باتواري عبداحلميد باتواري ، قد تقدما بطلب 
ب�صداد  مكلفني  اأنتم  لذا   2019/929 رقم  حتت  التنفيذ  و�صجل  احلكم  تنفيذ 
املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ ن�صر الخطار ويف حال تخلفكم 
لتنفيذ  املنا�صبة  القانونية  الج���راءات  بحقكم  �صتتخذ  املحكمة  ف��اإن  ذلك  عن 

احلكم ح�صب ال�صول.
قلم التنفيذ املدين - بدار الق�شاء عجمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3
اعالن بالن�شر

رقم )2019/6322(
املنذر : مطعم ايه دبليو ايه �صي هوم - �ش ذ م م 

ميثلها املدير / بن ان�صيليم �صيجيميزيو    
املنذر اليه : �صركة عبداهلل مبارك �صرور ال�صام�صي ملقاولت البناء - �ش ذ م م 

ينذر املنذر / املنذر اليها ب�صرورة ت�صديد املبلغ املرت�صد بذمته والبالغ )29200( 
ت�صعة وع�صرون الف ومائتان درهم وذلك خالل مهلة اق�صاها �صبعة ايام من تاريخ 
القانونية  املنذر اىل اتخاذ كافة الإج��راءات  ، واإل �صي�صطر  الإن��ذار  ا�صتالمه هذا 
املبلغ  على  املرتتبة  القانونية  الفوائد  مع  ذكر  مبا  للمطالبة  واملدنية  واجلزائية 
بالإ�صافة اىل التعوي�ش اجلابر للعطل وال�صرر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�صوم 

وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6390(

املخطر / املنذر : او بي كي للعقارات - �ش ذ م م 
املخطر اليه /املنذر اليه : بيل نيلز اند �صبا  - جمهول العنوان 

فان املنذرة تنذر املنذر اليه ب�صرورة اخالء املاأجور )P1-LS-2( الواقع يف مارينا بروميناد 
الواقعة يف منطقة  القطعة رقم )391 - 392(  )MARINA PROMENADE( على 
اإم��ارة لعدم �صداد بدل اليجار امل�صتحق مع مطالبة املنذر اليها ب�صداد كافة  مر�صى دبي 
والإنرتنت  وامل��ي��اه   الكهرباء  فواتري  كافة  و���ص��داد  واملرت�صدة  امل�صتحقة  الي��ج��ار  ب��دلت 
الن�صر  بهذا  تبلغكم  تاريخ  يوما من  وذل��ك خالل 30  الفعلي  الإخ��الء  تاريخ  والغاز حتى 
واإل �صت�صطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية مع حفظ كافة حقوق املنذرة 

القانونية الخرى وحتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف والتعاب. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6385(

مقدم من املنذر : عي�صى رنك بوى - ايراين اجلن�صية 
اىل املنذر اليه : �صامر رباح م�صطفى العمري - بريطاين اجلن�صية   

جمهول حمل الإقامة 
 )39( رق��م  ال�صيك  امل���دون يف  املبلغ  ب�صداد  اليه  امل��ن��ذر  ينذر  امل��ن��ذر 
بقيمة   2017/12/31 بتاريخ  دب��ي  بنك  �صيتي  بنك  على  امل�صحوب 
اي��ام من  دره��م خ��الل )5( خم�صة  الف  )110.000( مائة وع�صرة 

تاريخ الن�صر وفقا للقانون.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

 يف  الدعوى 2019/2124 مدين جزئي                 
اىل املدعي عليه / 1- اجلر�ش خلدمات الأعمال الكهروميكانيكية - ذ م م 2-ا�صفاق 
امل��دع��ي/ الالين�ش للتاأمني  ان  اأح��م��د جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  رف��ي��ق حممد 
عليك  اأق��ام  قد  احلمادي  عبداهلل  حممد  �صعد   / وميثله  عامة  م�صاهمة  �صركة   -
املدعي عليه مببلغ )60.900 درهم( )�صتون  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها 
تاريخ  �صنويا من  بواقع %12  بالإ�صافة اىل فائدة قانونية  الف وت�صعمائة درهم( 
 2019/9/4 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت  ال�صداد.  املطالبة حتى مت��ام 
ال�صاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم 2019/1712 تنفيذ مدين  

حمل  جمهول  ليمتد  ماجنمنت  �صنرت  �صده/1-تاون  املنفذ  اىل 
قد   - حماده  را�صد  يو�صف  التنفيذ/وليد  طالب  ان  مبا  القامة 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )149534.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية  الج�����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  امل��ح��ك��م��ة.  
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12721 بتاريخ 2019/9/3

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم 2019/222 تنفيذ عقاري 

اىل املنفذ �صده/1- اأنوبرا�ش مي�صيكي�ش  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
مو�صى  رج��ب  هانى   / وميثله  م  م  ذ  ���ش   - ون���دورز  اوف  �صتي  التنفيذ/فالكن 
عبداهلل اجل�صمي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
املبلغ  بدفع   ، كلي  عقاري   2016/223 رقم  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  بتنفيذ 
املنفذ به وقدره )1631657.97( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة2-

فان  وعليه   .2008/4/2 بتاريخ  عليه  واملدعي  املدعية  بني  امل��ربم  العقد  ف�صخ 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�سارقة-الفجر:

مب�����ص��ارك��ة اأك����رث م���ن 357 م�����ص��وراً ع��امل��ي��اً من 
فعاليات  اجل��اري،  �صبتمرب  من  ال�19  يف  تنطلق 
للت�صوير  ال��دويل  املهرجان  من  الرابعة  ال���دورة 
الإعالمي  املكتب  ينظمها  ال��ت��ي  “اإك�صبوجر”، 
حلكومة ال�صارقة، وتقدم خالل 4 اأيام اأكرث من 
1112 �صورة يف 38 معر�صاً فردياً، و8 معار�ش 
جماعية، تروي جميعها �صرية احلياة بتفا�صيلها 

املكّثفة. 
و  ونقا�صية،  ح��واري��ة  جل�صة   33 احل��دث  وينظم 
امل�صورين  اأمل��ع  م��ن   10 يقدمها  عمل  17ور�صة 
جتاربهم  ي�������ص���ت���ع���ر����ص���ون  ال�����ذي�����ن  ال����ع����امل����ي����ني، 
الإبداعية، اإىل جانب ا�صت�صافة 21 من اخلرباء 
الفوتوغرايف  الت�صوير  جم��ال  يف  واملتخ�ص�صني 
ال�صحفية  وامل���وؤ����ص�������ص���ات  ال����وك����الت  ك����ربى  م���ن 
وال�صركات الرائدة يف �صناعة املعدات وم�صتلزمات 

الت�صوير. 
ج���اء ذل���ك خ���الل م��وؤمت��ر الإع����الن ع��ن فعاليات 
امل��ه��رج��ان ال���ذي عقد �صباح اأم�����ش )الث��ن��ني( يف 
م�����ص��رح امل���ج���از، وحت����دث خ��الل��ه ك��ل م��ن ال�صيخ 
�صلطان بن اأحمد القا�صمي رئي�ش جمل�ش ال�صارقة 
لالإعالم، و�صعادة طارق �صعيد عالي، مدير املكتب 
عدداً  حوله  وجمع  ال�صارقة،  حلكومة  الإعالمي 
من الإعالميات والإعالميني، وحمبي الت�صوير 

الفوتوغرايف من خمتلف اأنحاء العامل.
اأبوابه  اأحمد : املهرجان يفتح  ال�صيخ �صلطان بن 

لعي�ش جتارب جديدة مع ال�صورة 
ال�صيخ  اأك�����د  امل���وؤمت���ر  خ����الل  األ���ق���اه���ا  ك��ل��م��ة  ويف 
يفتح  امل��ه��رج��ان  اأن  القا�صمي  اأح��م��د  ب��ن  �صلطان 
ول��ل��ع��ام ال���راب���ع اأب���واب���ه اأم����ام م��ب��دع��ي ال��ع��امل��ي يف 
جتارب  ليعي�صوا  ال��ف��وت��وغ��رايف  الت�صوير  جم��ال 
م�صاحة  يف  جميعاً  ويلتقوا  ال�صورة،  مع  جديدة 
واحدة ت�صم اآلف التجارب واحلكايات، ويقدموا 

اإبداعاتهم ويعرفوا بها. 

وتابع ال�صيخ �صلطان بن اأحمد القا�صمي:” عملت 
ك�صبيل  الفنون  تكري�ش  على  زال��ت  ول  ال�صارقة 
اإك�صبوجر نوؤمن باأن  للحوار الإن�صاين، ونحن يف 
عليه،  وت��وؤك��د  اجلمال  ت��روي  عاملية  لغة  ال�صورة 
وت��ق��ف ���ص��اه��دة ع��ل��ى ال��ك��ث��ري م��ن الأح�����داث التي 
ي��وؤك��د املهرجان م��ن خالل  مت��ر يف احل��ي��اة، لهذا 
ا�صت�صافته لنخبة من اأملع امل�صورين العامليني على 
دور ال�صورة يف تغيري املفاهيم والقيم والتعريف 
بح�صارات وثقافات ال�صعوب، ملا لها من قوة كبرية 
يف ك�صف احلقيقة، وتوثيق اجلمال، ون�صر اخلري 

وال�صالم«. 
اأن  اإىل  ل��الإع��الم  ال�صارقة  جمل�ش  رئي�ش  واأ���ص��ار 
العامل  امل�����ص��وري��ن ح���ول  ي��دع��و جميع  امل��ه��رج��ان 
تطرح  �صور  وتقدمي  الإب���داع  ثقافة  تكري�ش  اإىل 
الق�صايا وتعاجلها يف اآن معاً بالقول:” اخرتنا اأن 
ليكون  �صاماًل،  بعداً  العام  دورة هذا  �صعار  يحمل 
ر�صالة وا�صحة و�صادقة جلميع امل�صورين حتثهم 
للبحث عن موا�صيع ت�صهم يف لفت اأنظار العامل 
لتقريب  وتدعوهم  الكربى،  الإن�صانية  للق�صايا 
ذاكرة  وتوثيق  عي�صنا  وت�صجيل جتارب  احلقيقة، 

بالدنا«. 

طارق عالي: املهرجان ر�ّصخ مكانته كملتقًى عاملّياً 
يجمع رّواد الت�صور والهواة واجلمهور املحلي

اأو���ص��ح �صعادة ط��ارق �صعيد ع��الي، مدير  ب���دوره 
املهرجان  اأن  ال�صارقة  حلكومة  الإعالمي  املكتب 
الت�صوير  رواد  ر�ّصخ مكانته كملتقى عاملّي يجمع 
والهواة واجلمهور املحلي ال�صغوف بهذا النوع من 
وتبادل  للتحاور  اأمامهم  املجال  ويفتح  الفنون، 

اخلربات واملعارف لالرتقاء بهذا املجال. 
اأهمية  على  اإك�صبوجر  يوؤكد  عام  كّل  يف  وتابع”: 
الت�صوير الفوتوغرايف، ودور ال�صورة يف خمتلف 
جمالت احلياة، التي تتطرق لها املعار�ش الفنية 
اجل��ل�����ص��ات احلوارية  م���ن  و���ص��ل�����ص��ل��ة  امل�����ص��اح��ب��ة، 
نخبة  يقدمها  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل  وور�����ش  وال��ن��ق��ا���ص��ي��ة 

من  الت�صوير،  وخ���رباء  العامليني  امل�صورين  م��ن 
ع��ن جملة  احل��دث  اأي���ام  وطيلة  يبحثوا  مبدعني 
ال�صحفيني  امل�����ص��وري��ن  ت���دف���ع  ال���ت���ي  الأ����ص���ب���اب 
ال�صراعات،  مناطق  اإىل  ال��ذه��اب  يف  لال�صتمرار 
املحيطة  املخاطر  رغم  احلية،  الكائنات  وموطن 

بهم وغريها من املواقف«.
 206 ي��ق��دم��ه��ا  م��ع��ر���ص��اً  و46  ���ص��ورة   1112

م�صورين من خمتلف اأنحاء العامل
خالل   م��ن  ال�����ص��وء  امل��ه��رج��ان  ي�صلط  واأكمل:” 
الق�صايا  م����ن  ال���ك���ث���ري  ع���ل���ى  �����ص����ورة   1112
وحمايتها،  بالبيئة  اله��ت��م��ام  م��ث��ل  واحل��ك��اي��ات 
يخو�صها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  ال��ت��ج��ارب  وي�صتعر�ش 
متخ�ص�صاً،  معر�صاً   46 خ��الل  م��ن  امل�����ص��ورون 
 206 يقدمها  جماعية،  و8  ف��ردي��اً،   38 منها 

م�صورين من خمتلف اأنحاء العامل«. 
ي���زورون  خمتلفة  دول  خم�ش  م��ن  م�صورين   5

ال�صارقة يفوزون بجائزة الت�صوير الفوتوغرايف
واأ�صار عالي اإىل اأن منحة تيموثي اآلن ا�صتقبلت 
 5 ن�صيب  م��ن  ذه��ب��ت  للم�صاركة،  طلباً   1269
�صيزورون  خمتلفة،  دول  خم�ش  م��ن  م�����ص��وري��ن 
ال�صارقة لأول مرة هذا العام، وهّم: �صهاب نا�صري 
من ايران، اآن بانتيال، من اليونان، ورو�صي فانغ 
م��ن ت���اي���وان، و���ص��ريج��ي ب��ار���ص��ك��وف م��ن رو�صيا، 

و�صنثل كوماران راجندران من الهند«.
واأ�صاف عالي اإىل اأن جائزة الت�صوير الفوتوغرايف 
�صمن  م�صاركة   14757 ا�صتقطبت  العام  لهذا 
ال��ف��وت��وغ��رايف من  الت�صوير  ف��ن��ون  م��ن  فئة   11
 70 100 دول������ة، و����ص���ل ع����دد امل��ر���ص��ح��ني ل��ه��ا 
يف  عنها  الإع���الن  �صيتم  دول���ة،   31 م��ن  مر�صحاً 

ختام املهرجان.
ال�صخ�صية(  )ال�����ص��ور  ال��ب��ورت��ري��ه  فئة  وتابع:” 
و�صل  حيث  للم�صورين  ا�صتقطاباً  الأك��رث  كانت 
م�صاركة،   4،715 بها  اخلا�صة  امل�صاركات  ع��دد 
“الت�صوير  ف��ئ��ة  يف  امل�����ص��ارك��ني  ع���دد  و���ص��ل  فيما 
بالهاتف املحمول” 1،598 م�صاركة، �صّمت 20 

عماًل فنياً من فل�صطني، و37 من �صوريا، و29 
عماًل   238 امل��ه��رج��ان  ا�صتقبل  كما  اليمن،  م��ن 
اجلائزة  يف  و96  ال�����ص��غ��ار،  ف��ئ��ة  �صمن  اإب��داع��ي��اً 

اخلا�صة ملوظفي حكومة ال�صارقة«. 
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وي��ق��ام امل��ه��رج��ان ه���ذا ال��ع��ام حت��ت اأرب��ع��ة حماور 
هي: “ �صّور روعة املغامرة، و�صّور عمق امل�صاعر، 
مبا  واق���ع احلياة”،  و���ص��ّور  ال��ف��ن،  �صحر  و���ص��ّور 
يرتجم ر�صالة املهرجان يف ن�صر الوعي بالق�صايا 
تغيري  يف  ال�صورة  قوة  على  والتاأكيد  الإن�صانية، 

الأحداث، ونقلها، و�صرد تفا�صيلها.
 وي��ك�����ص��ف اإك�����ص��ب��وج��ر م���ن خ����الل حم������اوره عن 
واليومية،  ال��ع��اب��رة  وحلظاتها  احل��ي��اة  جماليات 
حيث يروي بال�صور �صرية �صعوب، وبلدان، ويعرب 
وال��غ��اب��ات والأدغ����ال يف  ال���رباري  بالعد�صات نحو 
الوقت الذي ي�صجل ذاكرة احلروب والأزمات التي 

مرت بها بع�ش البلدان حول العامل. 
 

اإبداعات خالدة لنخبة من امل�شورين
ويحتفي املهرجان هذا العام باإبداعات 4 م�صورين 
ي�صبق  خا�ش  معر�ش  تنظيم  خالل  من  عامليني، 
النطالق، يف 18 �صبتمرب املقبل، حيث يقّدم كّل 
امل�صورين  اأ�صهر  اأحد  ويلك�ش  �صتيفن  امل�صور  من 
اإب��داع��ات��ه يف م��ع��ر���ش حت��ت عنوان  الأم��ري��ك��ي��ني 
الربية  وم�صور احلياة  الليل”،  اإىل  النهار  “من 
ال��ذي ي�صتعر�ش جت��ارب��ه يف  ب���ورارد لوكا�ش  وي��ل 

معر�ش “اأر�ش العمالقة«. 
للم�صور  خا�صاً  معر�صاً  املهرجان  يحت�صن  فيما 
فران�ش لنتنج بعنوان “وجهاً لوجه مع احلياة”، 
بت�صابكاتها  ال��ي��وم��ي��ة  احل���ي���اة  ت��ف��ا���ص��ي��ل  وي���ق���دم 
غابرييل  امل�صور  معر�ش  خالل  من  وجمالياتها 
جدرانه  ع��ل��ى  ي�����ص��م  ال����ذي  “النور”،  وي��ك��ب��ول��د 
خمتلف  من  عد�صته  ر�صدتها  وق�ص�ش  حكايات 

انحاء العامل.
 

ا�شتوديو تفاعلي متكامل 
التفاعلي”،  “ال�صتوديو  امل��ه��رج��ان  وي�صت�صيف 
حيث �صيتم بناء ا�صتديو متكامل للت�صوير، لتعليم 
البورتريه،  ت�����ص��وي��ر  واآل���ي���ات  ت��ق��ن��ي��ات  احل�����ص��ور 
وال�����ص��ور ال��ع��ائ��ل��ي��ة ال��ت��ذك��اري��ة، وت��وف��ري من�صة 

لي�صارك اجلمهور جتاربه ويوثقها يف املهرجان.

ور�����ش م��ت��ن��وع��ة ي��ق��دم��ه��ا ن��خ��ب��ة م���ن اخل�����رباء يف 
املجال

متخ�ص�صة  ع��م��ل  ور���ص��ة   17 امل��ه��رج��ان  وي��ق��دم 
بني  ما  تدمج  10 م�صورين حمرتفني  يقدمها 
اجلمهور  وت�صت�صيف  والعلمي،  النظري  اجلانب 
كما  املحرتفني،  جانب  اإىل  ومبتدئني  ه��واة  من 
وتقييم  48 جل�صة مراجعة  املهرجان  ي�صت�صيف 
لل�صري الفنية يقودها 8 من اخلرباء العامليني يف 

جمال الت�صوير ال�صوئي.

جل�شات نقا�ض جماعية
ويحت�صن احلدث 16 جل�صة نقا�ش جماعية على 
املوا�صيع  اأي���ام، تبحث يف حزمة من  اأرب��ع��ة  م��دار 
وتهدف  الت�صوير،  جم��الت  يف  واملهمة  املتنوعة 
اإىل م�صاعفة الإبداع وتدعيم اخلربات واملعارف 

الفنية للم�صورين.

�شراكات 
وتاأكيداً على دوره كمن�صة تقوم على التعاون لي�ش 
خمتلف  مع  بل  فح�صب  الت�صوير  موؤ�ص�صات  مع 
ه��ي��ئ��ات وم��وؤ���ص�����ص��ات ال���دول���ة ال��ت��ي ُت��ع��ن��ى بالفن، 
الإمارة  يف  والفنية  الثقافية  للمنظومة  ودع��م��اً 
والدولة ككل، يقدم املهرجان هذا العام جمموعة 
وموؤ�ص�صات  ج��ه��ات  ت��ق��وده��ا  ال��ت��ي  الفعاليات  م��ن 
حكومية يف الإم��ارة، حيث �صيكون اجلمهور على 
تنظمه  اجلرمية”،  مل�صرح  “�صيناريو  مع  موعد 

�صرطة ال�صارقة. 
وتنظم موؤ�ص�صة فن، املعنية يف تعزيز ودعم الفّن 
الإمارات،  بدولة  والنا�صئة  لالأطفال  الإع��الم��ي 
مدينة  تقدم  كما  ل��الأط��ف��ال،  خا�صة  عمل  ور���ص��ة 
ال�صارقة لالإعالم )�صم�ش( ور�ش عمل وم�صابقات 
اإبراز  خاللها  من  ت�صتهدف  متخ�ص�صة  ت�صوير 
دورها الرائد يف املجال، اإىل جانب تنظيم املعر�ش 
التجاري الذي يفتح الباب اأمام اجلمهور للتعرف 
الت�صوير  ب�صركات  اخلا�صة  املنتجات  اأحدث  على 
اإىل  اإ�صافة  للجمهور  الن�صائح  وتقدمي  العاملية 
ت��ن��ظ��ي��م ور�����ش ع��م��ل وح����واري����ات ب�����ص��ك��ل جماين 

للجمهور. 
وتزامناً مع نيل ال�صارقة للقب العا�صمة العاملية 
املهرجان  خ���الل  �صيتم   ،2019 ل��ل��ع��ام  ل��ل��ك��ت��اب 
ت��وق��ي��ع ع���دد م���ن ال��ك��ت��ب امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف جمال 
ال�صارقة  فعاليات  جلنة  مع  بالتعاون  الت�صوير، 

عا�صمة عاملية للكتاب.

اأعمال فنية تزين ال�شارقة ودبي 
يف  جتوب  خارجية  معار�ش   5 اإك�صبوجر  وينظم 
كّل من اإمارة ال�صارقة ودبي، حيث �صيقام معر�ش 
“ال�صورة  ف��وت��و(  بر�ش  )وورل���د  تنظمه  خ��ارج��ي 
 45 ل��  ���ص��ورة   45 يجمع  العاملية”  ال�صحفية 
بال�صارقة،  املائية”  امل��ج��از  “واجهة  يف  م�����ص��وراً 
اإىل جانب 44 �صورة ُتعر�ش يف 4 مراكز ت�صّوق 
)مولت(: دبي مول، مول الإمارات، �صيتي �صنرت 
اإك�صبوجر  وي�صكل  م����ردف.  �صنرت  �صيتي  دي����رة، 
املنطقة،  يف  ال��ت�����ص��وي��ر  ل��ف��ن  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن�����ص��ة 
اخلارجية  امل���ع���ار����ش  م���ن  وي��ت�����ص��م��ن جم��م��وع��ة 
حتت�صنها اإمارة ال�صارقة ودبي وتنطلق يف 8 من 
نخبة  ال��رائ��د  احل��دث  ه��ذا  وي�صتقطب  �صبتمرب. 
من امل�صورين العامليني وخرباء �صناعة الت�صوير، 
ومينح ع�صاق الت�صوير فر�صة مثالية للقاء كبار 
ومهارات  خربات  واكت�صاب  املحرتفني  امل�صورين 

تقنية جديدة يف كيفية التعامل مع الكامريا.

يعقد �شمن اأربعة حماور ت�شلط ال�شوء على املغامرة وامل�شاعر والفنون واحلياة من 19-22 �شبتمرب

اأكرث من 1112 �سورة لـ357 م�سورًا عامليًا يروون تفا�سيل احلياة يف اإك�سبوجر 2019

•• ال�سارقة-الفجر:

اح��ت��ف��اء ب��ال�����ص��ارق��ة ���ص��ي��ف مم��ي��ز على 
مو�صكو  م��ع��ر���ش  م���ن  ال�32  ال�������دورة 
ي�صت�صيف   ،2019 ل��ل��ك��ت��اب  ال�����دويل 
يف  )غ���ورك���ي(،  للفنون  مو�صكو  م�����ص��رح 
النمرود  م�صرحية  �صبتمرب،  م��ن  ال�5 
ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 
ال��ق��ا���ص��م��ي، ع�����ص��و املجل�ش  ب���ن حم��م��د 
الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة، ال��ت��ي يج�صد 

الق�صايا  م���ن  ج��م��ل��ة  خ��الل��ه��ا  م���ن 
با�صتدعاء  الإن�صانية  وال�صراعات 

ق�������ص���ة اأح�������د اأ����ص���ه���ر امل����ل����وك يف 
التاريخ.

جاءت  التي  امل�صرحية  وت��روي 
من �صينوغرافيا واإخراج الفنان 

وتنظيم  امل���رزوق���ي،  املن�صف  التون�صي 
لدائرة  التابع  الوطني  ال�صارقة  م�صرح 
النمرود  ال�����ص��ارق��ة، ح��ك��اي��ة  ال��ث��ق��اف��ة يف 
ب���ن ك��ن��ع��ان ح��اك��م ب��اب��ل وم��ل��ك مملكة 
والطغيان  الظلم  عنه  ذاع  ال��ذي  اآ���ص��ور 
و�صفك دماء الأبرياء وامل�صالني من اأهل 

يف  ليبقى  ب��اب��ل، 

بعد  يعترب  مل��ن  ع��ربة  التاريخ  �صفحات 
حقوقهم  ال���ن���ا����ش  ���ص��ل��ب  يف  اأم���ع���ن  اأن 
ق�صة  العمل  ي��ت��ن��اول  حيث  واأم��وال��ه��م، 
ال��ن��م��رود هددت  ل��دم��اغ  بعو�صة  دخ���ول 
عالجه  ليكون  مملكته،  واأرك���ان  حياته 
ال�������ص���رب ب����الأح����ذي����ة ع���ل���ى راأ�����ص����ه من 
طلبه  على  بناء  وامل�صطهدين  الفقراء 
من اأجل اإخراج البعو�صة، يف دعوة 
����ص���ري���ح���ة لأخ�������ذ ال���ع���ربة 

والعظة من التاريخ.
البطولة  دور  ويلعب 
امل���������ص����رح����ي����ة  يف 
ال������������ف������������ن������������ان 
الإم���������ارات���������ي 
اأح����������������م����������������د 
اجل���������ص����م����ي 
 ) د و لنمر ا (
حا�صية  اأح��د 
امل�����������������ل�����������������ك 
�����ح�����اك،  ال�����������صّ
جمعة  وحم���م���د 
)خُم��������������رب امل�����ل�����ك 
ال�صّحاك(، وعبداهلل 
جي�ش  )ق���ائ���د  م�����ص��ع��ود، 
النمرود(، واأحمد عبد الرزاق 

)وزي���ر ال��ن��م��رود(، وع��ب��داهلل ب��ن حيدر 
)كابي احلداد(،

�صاحب  �صالح  )امل��ل��ك  يو�صف  وحممد   
خزانة النمرود(، وكوكبة من اأملع املمثلني 
الإماراتيني والعرب، كما ي�صرف الفنان 
الفنية  الإدارة  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ري  حم��م��د 
الت�صويرية  مو�صيقاها  وو�صع  للعمل، 

املو�صيقي اإبراهيم الأمريي.
باأعمال �صاحب  العربية  املكتبة  وحتفل 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ص��ل��ط��ان بن 

حممد القا�صمي امل�صرحية،
 ح���ي���ث اأ�����ص����در ����ص���م���وه جم���م���وع���ة من 
الأعمال ال�صردية وامل�صرحية منها عودة 
طبق  �صورة  والواقع  الق�صية،  هولكو، 

الأ�صل،
 وط�������ورغ�������وت، و����ص���م�������ص���ون اجل����ب����ار، 
واحلجر  والنمرود،  الأك��رب،  والإ�صكندر 

الأ�صود، وعلياء وع�صام، 
النور  ب����ني  ال���������ص����راع   .. اهلل  وك����ت����اب 
م�صارح  والظالم، حيث جابت عرو�صها 

الوطن العربي والعامل. 
“النمرود”  م�صرحية  تنظيم  وي���اأت���ي 
مميزاً  �صيفاً  ال�صارقة  م�صاركة  خ��الل 
الدويل  مو�صكو  معر�ش  فعاليات  على 
التكرمي  الإم���ارة  ت�صجل  حيث  للكتاب، 

املعر�ش  ت��اري��خ  يف  عربية  ملدينة  الأول 
الذي يعقد خالل الفرتة من 4 وحتى 
ال�صارقة  ل��ت��ك��ون  امل��ق��ب��ل،  ���ص��ب��ت��م��رب   8
والعربية  الإماراتية  للثقافتني  �صفرية 
يف اجل��م��ه��وري��ة ال��رو���ص��ي��ة، وت��ع��ّرف من 
خالل هذه امل�صاركة مب�صروعها الثقايف 
الذي و�صع روؤيته �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
القا�صمي،  حممد  بن  �صلطان  الدكتور 
ال�صارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ش  ع�صو 

منذ ما يزيد عن اأربعة عقود.
يف  م�صاركتها  خ��الل  ال�����ص��ارق��ة  وت�صعى 

املعر�ش،
للكتاب،  ال�����ص��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  وب���اإ����ص���راف   
الثقافية  وال��ن��خ��ب  ال����زّوار  تعريف  اإىل 
العربية  احل�صارة  على  اأوروبية  ال�صرق 
واألق اللغة والرتاث العربي، من خالل 
والندوات  اجلل�صات  من  �صل�صلة  تنظيم 
جماليات  ت�����ص��ت��ع��ر���ش  ال��ت��ي  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
اإىل  باأ�صكاله،  والأدب  وال�صعر  ال��رواي��ة 
ج���ان���ب ت�����ص��ل��ي��ط ال�������ص���وء ع���ل���ى ال�����دور 
الهوية  ت�صكيل  يف  ال��رتاث  يلعبه  ال��ذي 
املجتمعية لل�صعب الماراتي من خالل 
اجلمهور  ت��ع��ري��ف  يف  ت�����ص��ه��م  ف��ع��ال��ي��ات 
الرو�صي على اأ�صالة الثقافة الإماراتية 

والعربية.

احتفاء بال�شارقة �شيف مميز على معر�ض مو�شكو الدويل للكتاب 2019

م�سرحية النمرود حلاكم ال�سارقة على 
خ�سبة م�سرح غوركي للفنون يف مو�سكو 
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امل�شرح هو )اللذة(، والتلفزيون املال وال�شهرة

اأجنو ريحان: انا وفّية للدور الذي اأج�سده

�َصَبه بينك وبني الأدوار وال�صخ�صيات  ال�صا�صة؟•  كم يوجد  �َصَبه بينك وبني الأدوار وال�صخ�صيات التي تقّدمينها على  •  كم يوجد 
التي تقّدمينها على ال�صا�صة؟

- الأدوار التي لعبُتها ُت�ْصِبهني ومل األعب اأدواراً بعيدة عني، وغالبية املمثلني يراقبون نقاط القوة يف �صخ�صياتهم ويدر�صونها ويقدمونها 
بح�صب ما يتطّلب الدور. 

الأدوار التي قّدمُتها بعيداً عن امل�صرح يف )اإنتي مني( و)ت�صيللو( كانت قريبة مني بطريقة الكالم واملَواقف، ولكن ُيفرت�ش اأن يكون 
دوري اجلديد بعيداً عن �صخ�صيتي يف )اإنتي مني( وعن �صخ�صيتي احلقيقية. ما يهّمني ان النا�ش �صاهدوا )غادة( يف )اإنتي مني( 

ومل ي�صاهدوا اأجنو، لأنني وفّية للدور الذي األعبه، وهديف اأن ي�صّدقني النا�ش.
يقّدمها؟ التي  ال�صخ�صية  كانت  مهما  ذاته  من  اخلروج  ي�صتطيع  ل  الفنان  اإن  القول  ميكن  •  هل 

- هذا الأمر يرتبط بالدور لدرجة اأن النا�ش ين�صون، ولكن املمّثل يكون يف احلقيقة يتحدث تقريباً بالطريقة  نف�صها 
التي يتكلم بها يف احلياة. 

املهّم اأن يقتنع الفنان بالدور الذي يلعبه. ومن خالل جتربتي يف امل�صرح، اكت�صفُت اأن املمثل عندما يقتنع يف حلظة ما 
باأنه انف�صل عن نف�صه وبات يتحّدث عرب ال�صخ�صية ي�صتطيع اأن ي�صل اإىل النا�ش.

 يف م�صرحية )جمدرة حمرا( مثاًل األعب 3 )كراكرتات( تتكّلم مع بع�صها، وال�صخ�صيات الثالث هي اأنا ولكنني اأغرّي 
ثانية  �صاهدوين يف حلظة )فطم( ويف حلظة  اأنهم  يوؤكدون يل  والنا�ش  ال�صوت وحَركة اجل�صم.  �صيئاً من خالل 
)�صعاد( ويف حلظة ثالثة )مرمي(، وهذا يعني اأنني ا�صتطعُت اأن اأكون وفّيًة لل�صخ�صية التي األعبها اإىل درجة 

اأن النا�ش ي�صّدقونني.
ُت�ْصِبُهك؟ ل  اأدواراً  فيها  تقّدمني  اأخرى  لأعمال  رين  حت�صّ •  هل 

- نعم، ولكن لن اأحتّدث عنها. هناك عْر�صان من �صركتْي اإنتاج ولكنني مل اأقراأ الن�ش حتى الآن، 
ويف �صوء قراءتي لهما �صاأختار بينهما.

م�صاَركات  ل��ه  ك��ان��ت  مهما  للممثل  ���ص��روري��ة  ح��اج��ة  التلفزيون  اإن  ال��ق��ول  ميكن  ه��ل    •
م�ْصرحية؟

- اأقول دائماً اإن امل�صرح هو اللذة، والتلفزيون هو املال وال�صهرة، وال�صينما هي العاملية.
بينهما؟ املمثل  ُيواِزن  اأن  •  ويجب 

اللذة والتحدي  ال�صغرية، وَمن يبحث عن  ال�صا�صة  اأن يطّل على  املال يجب  يِرد  - َمن 
وال�صغف يتجه اإىل امل�صرح، وَمن يِرد العاملية يجب اأن يقّدم �صينما. 

اأن تكون جتاربه فيها  الثالث، وبالإمكان  املجالت  اأن يتواجد يف هذه  املمثل  باإمكان 
ناجحة اأو فا�صلة، ارتباطاً بالن�ش والإخراج. 

اأنا ميكن اأن اأ�صارك فيها جميعاً، ولكني ل اأقبل اإل مبا يعجبني. 
مثاًل ُعر�ش علّي اأخرياً فيلم من بطولتي ولكنني اعتذرُت عن عدم امل�صاركة فيه، 
الفيلم غري  اأن عنا�صر  لأنني وج��دُت  ال�صينما،  بالعمل يف  اأرغ��ب  كنُت  اأنني  مع 

مكتملة.
 •  ماذا تق�صدين باأن ال�صينما هي العاملية؟

ل الفنان اىل العاملية، والتلفزيون حمّلي وميكن اأن  - ال�صينما ميكن اأن تو�صِ
اأن ي�صارك يف مهرجانات  اأما الفيلم ومبجّرد  اأبعد تقدير،  يكون م�صرتكاً يف 
حول  النا�ش  ي��ه��ّم  مو�صوعه  ك��ان  اإذا  وخ�صو�صاً  العاملية  اإىل  ل  يو�صِ ف��اإن��ه 

العامل.
ال�صينما  بني  متكاملة  التمثيلية  الدورُة  تكون  اأن  على  حتر�صني  •  وهل 

وامل�صرح والتلفزيون؟
- اأعتقد ان هذا حال كل املمثلني. بالن�صبة للم�صرح، فاإن غالبية املمثلني، 
وفيه  �صعب  لأن���ه  عنه  الب��ت��ع��اد  لون  يف�صّ التمثيل،  در���ص��وا  ال���ذي  وح��ت��ى 

م�صوؤولية وتعب. 
مثاًل )ا�صمي جوليا(، اأول م�صرحياتي التي قّدمُتها مبفردي ك�)مونودرام(، 

ا�صتغرق التح�صري لها 8 اأ�صهر. 
امل�صرح اأ�صبه بور�صات عمل متتالية، واجلمهور يكافئ املمثل مبا�صرة وميكن 
املُ�صاِهد  يغ�ّش  اأن  فيه م�صاحَمة وميكن  التلفزيون  بينما  اأو ل،  ي�صّدقه  اأن 
والعمل  املمثل  لأن  تربيرات  اإيجاد  وميكن  ُمْقِنع،  غري  َم�ْصهد  عن  الطرف 
اأما امل�صرح فم�صوؤولياته اأكرب وكذلك مكافاأته، وهو اأ�صبح  �صيفان يف بيوتنا، 
جزءاً مني ول ميكنني اأن اأبتعد عنه. تقدير اجلمهور للفنان بعد مغادرة امل�صرح 

اأو عندما يقف وي�صّفق له، ل يوجد فنان اإل ويتمنى حلظًة مماثلة.
)اإنتي  باب  اأمامي  ُفتح  متلو(  )ما يف  ف  َتَوقُّ فبعد  التلفزيون،  اإىل  بالن�صبة  اأما   
بينها م�صرحيتان وفيلم وم�صل�صالن،  بعده و�صلْتني عرو�ٌش خمتلفة  مني( ومن 
وبح�صب ما فهمُت اأن املُْنِتجني كانوا يظنون اأنني مرتبطة بعقٍد مع )ما يف متلو(، 
عدا عن اأنني وقتها مل اأكن اأملك وقت فراغ، وكنُت ل اأقبل اإل مبا ُيْقِنُعني، ف�صاًل عن 
كوين مدّر�صة، ومل اأكن بحاجة اإىل مردود مادي، وكان َتواُزين يتحقق بني املدر�صة و)ما 

يف متلو( والأولد. 

�سكران مرجتى ت�سدم اجلميع 
التوا�صل املختلفة، بعد  الفنانة �صكران مرجتى اجلدل على مواقع  اأثارت 
انت�صار ت�صريحها ال�صادم يف اإحدى املقابالت التلفزيونية حول رغبتها يف 
اأرح��م الراحمني، ولأنني  امل��وت، لأن اهلل  اأمتنى  امل��وت، حيث قالت: )دائما 

�صاألتقي والدي وجميع النا�ش الطيبني، حيث ل يوجد اأي �صر(.
وردَّت �صكران على �صوؤال حول حزن حمبيها عليها بعد رحيلها، م�صرية اإىل 
ووطنها  والدتها  اأن  اإىل  لفتة  موتها،  من  يومني  بعد  �صتن�صى  النا�ش  اأن 
�صورية وبلدها الأم فل�صطني من ي�صتحقون اأن متوت من اأجلهم، وك�صفت 
اأنها فكرت بالنتحار يف فرتة �صابقة، ب�صبب مرورها بظروف نف�صية �صعبة، 

موؤكدة اأنها الآن بحاٍل اأف�صل بكثري وجتاوزت املو�صوع.

�سالح عبداهلل �سعيد مب�ساركته
 يف )ل�س  بغداد(

اأ�سماء اأبو اليزيد... 
يف )�سكة دبو�س(

انتهى  اإن��ه  عبداهلل  �صالح  امل�صري  الفنان  ق��ال 
من ت�صوير امل�صاهد اخلا�صة به يف فيلم )ل�ش 
ب����غ����داد(، م���ع ال��ف��ن��ان��ني حم��م��د اإم������ام وفتحي 

عبدالوهاب واأحمد رزق واأمينة خليل.

مب�صاركته  ����ص���ع���ادت���ه  ع����ن  ع����ب����داهلل،  واأع��������رب 
خ��الل اأح����داث ال��ع��م��ل، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل جتربته 
اإم��ام، م�صرياً  ال�صاب حممد  الفنان  الرائعة مع 
ب��ردود الأفعال  اأي�صاً  اأن��ه �صعيد  اإىل  اآخ��ر  جانب 

و)�صقة  )ه��وج��ان(  م�صل�صلي  جت��اه  الإي��ج��اب��ي��ة 
في�صل( اللذين �صارك بهما يف ال�صباق الدرامي 
من  كبري  ع��دد  جانب  اإىل  املا�صي،  الرم�صاين 

النجوم.

اأ�صماء  امل�����ص��ري��ة  ال��ف��ن��ان��ة  ت��ت��ه��ي��اأ 
اأبواليزيد حالياً لت�صوير م�صاهدها 
حيث  دب��و���ش(،  )�صكة  م�صل�صل  يف 
الن�ش،  ب����ق����راءة  اأخ�������رياً  ���ص��رع��ت 
اخلا�ش  ال��درام��ي  اخل��ط  لت�صلك 
اأدائها  عن  ل���)ال��راي(  كا�صفًة  بها. 
لدور البطولة املطلقة يف امل�صل�صل، 
الذي يتكّون من 45 حلقة، وتدور 
اجتماعي،  م�����ص��م��ار  يف  اأح����داث����ه 

بقيادة املخرج اأحمد اجلندي. 
اأبواليزيد  اأعربت  يف غ�صون ذلك، 
عن غبطتها بردود الفعل الإيجابية 
الذي  )ه���وج���ان(،  م�صل�صل  جت���اه 
املاراثون  يف  خ��الل��ه  م��ن  ���ص��ارك��ت 
رم�صان  ���ص��ه��ر  خ����الل  ال����درام����ي 
العمل  املا�صي، مثمنًة جتربتها يف 
م��ع ال��ف��ن��ان حممد اإم����ام. يف حني 
عرجت اإىل جناح جتربتها يف الفن 
فيلم  يف  م�صاركتها  ع��رب  ال�����ص��اب��ع، 
)امل��م��ر(، ال���ذي اع��ت��ربت��ه م��ن اأهم 
بالتعاون  قدمتها،  التي  الأع��م��ال 
مع اأحمد عز واأحمد �صالح ح�صني 
ال�صينما  يف  النجوم  من  وغريهما 

امل�صرية.

فيما اأطّلت بدور مميز يف م�شل�شل )اإنتي مني( الذي ُعر�ض يف املو�شم الدرامي الأخري، وَفَتَح اأمامها املجال لأدوار خمتلفة، �شينمائيًا 
ف الربنامج الكوميدي ال�شاخر )ما يف متلو(  اأنها اكت�شفْت بعد توقُّ اأو�شحت املمثلة اللبنانية اأجنو ريحان  وم�شرحيًا وتلفزيونيًا، 
تَكَرة للربنامج، لكنها من بعده تهافتت عليها العرو�ض، وهي حاليًا ب�شدد در�ض عر�شنْي لتختار  اأنها حُمْ املُْنِتجني كانوا يظنون  ان 

بينهما.
ريحان، اعتربت اأن امل�شرح هو )اللذة(، يف حني و�شفت التلفزيون باأنه املال وال�شهرة، و�شّددت 
على اأن ال�شينما تعني الو�شول اإىل العاملية. كما نوهت اإىل اأنها ل تقبل اإل مبا يعجبها 
وُيقنعها من الأعمال، موؤكدًة اأنها وفّية للدورالذي جت�شده، كي ي�شّدقها النا�ض.
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ال�سو�ساء البي�ساء.. الو�سفة ال�سحرية لنوم �سريع لالأطفال
هل لديك طفل �صغري؟ لو كانت الإجابة نعم، فهذا يعني اأنك تعاين من قلة 
نومه اأو عدم انتظام مواعيد ا�صتيقاظه ومنامه، من املوؤكد اأنك جربِت العديد 
به  وال�صري  والغناء  كالهدهدة  الأم���ر،  ال��ط��رق، يف حم��اول��ة منك لإجن���اح  م��ن 
العابر،  والنجاح  الدائم  الف�صل  املحاولت ما بني  حممول على كتفيك، مئات 
لكن ما بالك لو عرفت اأن احلل لي�ش مطلقا يف الهدوء، ول ال�صوء اخلافت، اأو 
ال�صوت الهام�ش، احلل يكمن فقط يف ال�صو�صاء، ال�صو�صاء البي�صاء هي احلل 

لطفلك الر�صيع نحو نوم هادئ.
�صو�صاء  اأنها  البع�ش  يعتقد  التي  الأ�صوات  من  نوع  هي  البي�صاء  ال�صو�صاء 
مزعجة، لكنها ت�صاعد كثريا يف عمليات النوم املعقد لدى الكثري من الأطفال، 
من  اأك���رث  التهدئة  �صمات  ال��ي��دوي��ة  الغ�صالة  فل�صوت  اأح��ي��ان��ا،  ال��ك��ب��ار  ول���دى 
الإزعاج، وكثريون منا يتذكرون تلك الأيام اخلوايل حيث كانت معظم املنازل 
الأجواء  تلك  يف  بعمق  ينامون  وكباره  البيت  اأطفال  وك��ان  ا�صتخدامها  تعتاد 

والأ�صوات.

�شو�شاء تريح الأع�شاب!
الأ�صوات املتكررة بنمط ثابت هي ما يطلق عليها م�صمى ال�صو�صاء البي�صاء، 
ب�صكل  ال��ن��وم  على  ال�صنة  عمر  وحتى  ال���ولدة  حديثي  الأط��ف��ال  ت�صاعد  التي 
اأ�صوات  النوم،  الأم جمهودا خارقا لتحفيز طفلها على  اأن تبذل  منتظم، دون 
مثل ت�صوي�ش التلفزيون، اأو �صوت املكن�صة الكهربائية، اأو �صوت جمفف ال�صعر، 
اأو زخات املطر، اأو حم�صر الطعام، ميكنك العتماد عليها ب�صكل كبري للو�صول 

لنوم مثايل لطفلك الوديع.
فكرة  من  اأت��ى  ال�صو�صاء،  من  النوع  ه��ذا  لت�صمية  الأبي�ش  اللون  تخ�صي�ش 
تكّون اللون الأبي�ش من اندماج جميع الأل��وان ببع�صها، فهكذا هي الأ�صوات 
املختلفة الرتددات حني تندمج فيخرج منها ما ت�صمى بال�صو�صاء البي�صاء. اإذا 
كان هناك اأكرث من �صخ�ش بالغرفة، كل منهم له �صوت، �صوت اأحدهم مي�صغ 
واآخ��ر �صوت �صخريه عال، ففي هذه احلالة،  الطعام، والآخ��ر ي�صتمع لهاتفه، 
فاإن اأ�صمن حل للنوم هو اللجوء لل�صو�صاء البي�صاء، وهو الرتكيز على �صوت 
واحد منتظم، واخلروج من كافة الأ�صوات الأخ��رى، فلو ركزت كافة حوا�صك 
على ال�صتماع ل�صوت ال�صخري، فاإنك لن ت�صمع باقي الأ�صوات، وبهذا �صت�صمن 
النوم.  اأكرث من اجتاه، وتفتيت تركيزك وانتباهك بعيدا عن  عدم ت�صتتك يف 
لي�صت جمرد �صوت  الأطفال، فهي  �صحرها اخلا�ش على  البي�صاء  لل�صو�صاء 
منطي يدمنون ال�صتماع اإليه، لكن ال�صر يكمن يف اأن تلك الأ�صوات ت�صبه اإىل 
حد كبري الأ�صوات التي كانوا ي�صتمعون اإليها وهم اأجنة يف رحم الأم، مثل دقات 
قلب الأم، و�صوت تدفق الدماء يف الأوردة الدموية، واأ�صوات املعدة والقولون، 
فهذه الأ�صوات التي تتقارب مع منطية ال�صو�صاء البي�صاء، هي ما تولد األفة 

بينها وبني الطفل، لذا ي�صعر بالأمان عندما ي�صتمع اإليها وينام يف �صكون.

اأ�شرار ال�شو�شاء البي�شاء
الراحة التي حت�صل عليها الأم بعد تنومي طفلها من مزايا ال�صو�صاء البي�صاء، 
لكنها كذلك لها بع�ش العيوب التي اأثبتها العلماء الذين ن�صحوا بعدم العتماد 
عليها و�صيلًة لتنومي الطفل ب�صكل دائم، مع مراعاة العتماد على هذه الو�صيلة 
اأنها قد ت�صر  اأولها  لأ�صباب عدة  وذل��ك  لفرتات حم��دودة وب�صوت منخف�ش، 
ال�صوت  ف��اإن درج��ة  ا�صتخدامها، لذلك  الإف��راط يف  الطفل عند  �صمع  بحا�صة 
امل�صموح بها ل تتجاوز 60 دي�صيبال، كما اأن العتياد عليها قد يخلق من الطفل 

�صخ�صا مزعجا يف حالة عدم وجودها، فال جمال لنومه دونها.

• ما ا�شل كلمة الذرة امل�شتخدمة يف امل�شطلح الكيميائي؟
يوناين وتعني الغري قابل للق�صمة

تاأخذ هذا ال�شم ؟ ان  قبل  مر�شيد�ض  �شيارة  ا�شم  كان  • ماذا 
جيلينيك

عليه التم؟ يطلق  الذي  الطائر  هو  • ما 
الوز البي�ش المريكي

اآلة  على  ال�شفحات  اإح��دى  يف  �شورة  ت�شغري  مت   •
ت�شوير اإىل 60 % من حجمها الأ�شلي ثم مت ت�شغري 
ال�شورة الناجتة بن�شبة 20 % فما هي ن�شبة الت�شغري 

النهائية من حجم ال�شورة الأ�شلي ؟
%  48

• هل تعلم اأن خ�صوف القمر يعني اأن يحتجب نور القمر خلف ال�صم�ش فال يبدو اأبداً.
اجلذر  اإيجاد عمليات  وراء  واأن��ه  بالريا�صيات  بعلومه  ا�صتهر  اخل��وارزم��ي  الإ�صالمي  العامل  اأن  تعلم  هل   •

ويعطي املعادلت الريا�صية الأخرى واأنه هو مبتكر علم اجلرب. 
اأول من ترجمت له كتب الكيمياء والطب والفلك وغريهما من الكتب الفل�صفية هو خالد  اأن  هل تعلم   •
بن يزيد بن معاوية بن اأبي �صفيان الأمري الأموي الذي زهد باخلالفة حبا بالعلم وان�صرف يوؤلف ويرتجم 

كتب الكيمياء والعلوم املختلفة.
• هل تعلم اأن اأول من بنى املدار�ش يف الإ�صالم هو نظام امللك امللقب بقوم الدين وا�صمه احل�صن بن علي بن 
ا�صحق بن العبا�ش وهو اأول من لقب ب� اأتابك. وهو اأول من بنى املدار�ش لطالب العلم فبنى نظامية بغداد، 
النظامية  املدر�صة  يف  التدري�ش  ويل  من  اأول  وك��ان  اأ�صبهان.  ونظامية  طو�ش  ونظامية  ني�صابور،  ونظامية 

ببغداد اأبو ا�صحاق ال�صريازي �صيخ ال�صافعية � يف وقته. 
• هل تعلم اأن الراديوم اإكت�صفه الفيزيائي الفرن�صي بياركوري وزوجته البولونية ماري يف عام 1898.

• هل تعلم اأن نظرية الن�صبية اإكت�صفها العامل الأملاين الأ�صل والمريكي اجلن�صية الفيزيائي الربت اآني�صتاين 
الذي ن�صر هذه النظرية يف العام 1905 م.

• هل تعلم اأن ا�صتخدام الرادار لأول مرة كان يف احلرب العاملية الثانية يف العام 1939.

احلرية
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ال�شوفان
من  ال���������ص����وف����ان  اإن 
الأ�صا�صية  ال��وج��ب��ات 
اأي نظام تخ�صي�ش  يف 
�صعراته  لأن  وذل����ك 
قليلة،  احل�������راري�������ة 
م�صرًيا اإىل اأن الكوب 
يحتوي  منه  ال��واح��د 
�صعًرا   130 ع���ل���ى 

حرارًيا.
ك�������م�������ا اأن����������������ه غ����ن����ي 
الغذائية  ب���الأل���ي���اف 
مع  وال�����ربوت�����ي�����ن�����ات 
ن�������ص���ب���ة ق���ل���ي���ل���ة من 

الدهون.
خماطر  وتقليل  ال��دم  �صكر  م�صتوى  تنظيم  على  اي�صا  ال�صوفان  وي�صاعد 
ال�صار  ال��ك��ول��ي�����ص��رتول  م��ن  التخّل�ش  ع��ل��ى  ي�صاعد  ك��م��ا  ال�����ص��ك��ري  م��ر���ش 

باجل�صم. 
ويعد ال�صوفان خالًيا من اجللوتني ولذلك فهو اآمن ملن يعانون ح�صا�صية 

اجللوتني.
واأثبتت بع�ش الدرا�صات اأن ال�صوفان يحتوي على مواد حتمي من ال�صرطان 
وخا�صة �صرطان الثدي كما يحتوي على م�صادات لالأك�صدة حتمى القلب 

من املواد ال�صارة امل�صببة لالأمرا�ش، كما يقوي املناعة.
وميكن تناول ال�صوفان مع حليب خايل الد�صم اأو حليب ال�صويا كما ميكن 

ا�صتخدامه يف عمل املخبوزات اأو مع اخل�صروات. 

املمثلة بينيلوبي كروز توقع ملعجبيها لدى و�شولها حل�شور مهرجان البندقية ال�شينمائي ال�شاد�ض وال�شتني، باإيطاليا. رويرتز

او �صغرياً من بط�صه وكان له مقوله دائماً يرددها  كان احد امللوك ظاملا اإىل درجة كبرية ومل يكن يرحم كبرياً 
ان افراد �صعبه ما هم ال كالباً لديه فثار احد �صباب اململكة ويدعى عابد ثورة كبرية و�صرخ يف النا�ش يحفزهم 
على التخل�ش من هذا الكابو�ش ومن الظلم والطغيان ويقول لهم انهم لو عا�صوا حتت حكم هذا امللك فلن يكون 
خلفهم جياًل اآخر لأن امللك �صيبيد ال�صعب كله من اجلوع والعط�ش واملر�ش.. ثار ال�صعب �صد امللك ثورة عارمة لكن 
امللك بقواده ا�صتطاعوا ان يخر�صوا النا�ش ويهددوهم باحلديد والنار واأر�صل امللك قواده للبحث عن ال�صاب الذي 
حر�صهم لكن عابد كان قد هرب حتت احلاح امه اإىل خارج اململكة فهام على وجهه يف ال�صحراء حتى كاد يهلك 
ولول ان احد القوافل حلقته ما كان بقي له يوماً اآخر، ترك رئي�ش القافلة عابد حتت ايدي ابنته الكبرية لتعتني 
به فقامت على عالجه حتى ا�صرتد عافيته واكمل معهم رحلتهم.. وعندما �صاأله رئي�ش القافله عن وجهته قال له 
اين ل اجته اإىل اية مكان بل كنت فاراً من ظلم امللك، زاد ترحيب رئي�ش القافلة بعابد وا�صت�صافه حتى و�صل اإىل 
اخته وهناك زاد اكرام الرجل لعابد ثم عر�ش عليه ان يتزوج ابنته ويعي�ش بني اهل قبيلته فوافق عابد على الفور 
ملا اح�ش به من قبول جتاه الفتاه.. ولكن �صعادته مل ت�صتمر كثرياً فهناك كان احد �صباب القبيلة يكيد له وقد امتالأ 
قلبه كرها ب�صبب زواج عابد من ابنة رئي�ش القبيلة وقد كان ال�صاب يريدها لنف�صه لذلك ا�صتدرك ال�صاب عابد 
اإىل مبارزة بينهما فلم ي�صتطيع عابد ان يرف�ش ذلك وال ات�صف باجلنب واخلوف فنزل وبارزه وا�صتطاع ان يقتله 
فزاد مقداره يف القبيلة واأ�صبح له مكانة عظيمة فعا�ش �صنوات رزق فيها باأولد حني ا�صتطاع احد افراد القبيلة ان 
يذهب بتجاره اإىل مدينة عابد ويعود باأخبارهم التى تثبت ان امللك ما زال يفتك باأهل مدينته، اح�ش عابد بقب�صة 
يف قلبه واأ�صر ان يعود اإىل اململكة لريى امه ويعود بها ولكن زوجته خافت عليه فقال لها ان �صاء ربي يل العودة 
فلن اأتاأخر وان مل ي�صاأ فاأذكري حكايتي لأولدي. ودع عابد زوجته واجته اإىل مدينته من فوره فو�صلها ليل اليوم 
الثالث فت�صلل اإىل بيت امه ودق بابها ففتحته والرعب ميالأ قلبها وعندما �صاهدته مل ت�صدق عيناها لكنها راحت 
يف بكاء �صديد وهى تتمتم انها كانت حت�ش بعودته وانها �صرتاه قبل موتها.. ا�صفق عليها ولدها وهدء من روعها 
لكنها كادت ت�صرخ وهى تقول انه ل مير يوماً دون ان يعرب هذا املكان جنود امللك وانها ت�صتحلفه باهلل ان يعود 
حيثما كان فقال انه لن يرتك املكان حتى تاأتي معه وخوفاً عليه مللمت ا�صياءها الب�صيطة وركبت معه جواده وخرجا 
من املدينة حتت �صتار الليل يحفظهما الذي ل يغفل ول ينام، وو�صل بها �صاملة اإىل حيث توجد زوجته واأولده 

لتعي�ش معه ما بقي لها من عمر تنعم باحلرية والكرامة.  

التمارين الريا�سية تقي من الكتئاب والقلق
اأن  اأدّلة على  قالت نتائج درا�صة جديدة اإن هناك 
م�صاكل  م��ن  تقي  الريا�صية  التمارين  ممار�صة 
نف�صية بعينها مثل الكتئاب والقلق. وتدعم هذه 
اإليه درا�صات �صابقة من فوائد  اأ�صارت  النتائج ما 
اللياقة البدنية لل�صحة النف�صية. ويعني ذلك اأن 
مبا�صر  غري  ب�صكل  القلب  �صحة  تفيد  الريا�صة 
اللذين  والك��ت��ئ��اب  النف�صي  ال��ت��وت��ر  تقليل  ع��رب 

يجهدان القلب.
م�صتوى اللياقة البدنية املنخف�ش يرتبط بزيادة 
املخاطر على ال�صحة النف�صية بن�صبة 47 باملائة، 
املخاطر  ه��ذه  بزيادة  يرتبط  املتو�صط  وامل�صتوى 

بن�صبة 23 باملائة وتو�صلت الدرا�صة التي اأجريت 
اأبحاثها يف جامعة كوليج بلندن، اإىل اأن م�صتوى 
اللياقة البدنية املنخف�ش يرتبط بزيادة املخاطر 
واأن  ب��امل��ائ��ة،   47 بن�صبة  النف�صية  ال�صحة  على 
يرتبط  البدنية  اللياقة  م��ن  املتو�صط  امل�صتوى 

بزيادة هذه املخاطر بن�صبة 23 باملائة.
وُن�صرت نتائج الدرا�صة يف »جورنال اأوف اأفيكتيف 
الريا�صية  ال��ت��م��اري��ن  اأن  ووج���دت  اأوردر«،  دي�����ش 
ولأع�صاء  للدماغ  الأك�صجني  تدفق  م��ن  حت�صن 
اجل�����ص��م الأخ�������رى، وي�����ص��اع��د ذل����ك ع��ل��ى خف�ش 

م�صتوى الكتئاب والقلق النف�صي.


