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حيلة غريبة لإنقا�ص الوزن 

الواليات  "غريب" للحمية يف  اأ�سلوب  باتباع  امللتزمون  اأولئك  ك�سف 
املييتييحييدة �ييسييبييب احييتييفيياظييهييم بييبييولييهييم بيييدال مييين �ييسييرفييه، قييائييليين اإن 
"�سربه" يعد طريقة طبيعية لتعزيز ال�سحة، ومنحهم ب�سرة اأف�سل، 

وم�ساعدتهم على اإنقا�ص الوزن، واحلفاظ على �سعورهم بال�سباب.
ا�ستخدامه يف غ�سل  به، وحتى  وفييرك اجللد  البول،  �سرب  اأن  ويبدو 
البع�ص  ويعتقد  م�ست،  قيييرون  اإىل  تييعييود  قييدمييية  ممييار�ييسيية  العينن 
فعاليته يف عالج االأمرا�ص، وتعزيز الطاقة، وحتى تاأخر ال�سيخوخة، 
الذين  ال�سحة  املدونن يف جمييال  وبف�سل  علميا.  يثبت  ما مل  وهييو 
اأكرب  عدد  يتجه  االإنرتنت،  على  لال�سمئزاز  املثرية  للفكرة  يروجون 

من النا�ص اإىل املرحا�ص لال�ستفادة من مزاياه ال�سحية.
االأمريكية،  اأيداهو  والييية  يف  اجلوية  االأر�ييسيياد  يف  املتخ�س�ص  ويقول 
13.6 كلغم  اإن �سرب بوله �ساعده على خ�سارة  كري�ستو دابريت�سيو، 

من وزنهي وجعله ي�سعر وكاأنه "رجال خارقا".
والية  ميين  �سيالمان،  جوليا  الر�سامة  دابريت�سيو  اأو�ييسييى  اأن  وبييعييد 
املتكرر  الظهور  معاجلة  ا�ستطاعت  احليلة،  هييذه  باتباع  ميياريييالنييد، 

للحبوب على وجهها، وفقدان 11.3 كلغم من وزنها.
لكن العلماء يقولون اإنه ال يوجد دليل على اأن هذه املمار�سة لها اأي 
فوائد، وقال اأحدهم اإن النا�ص الذين ي�سربون بولهم "ال يفعلون �سيئا 

اأكرث من جمرد اال�ستهزاء باأنف�سهم".
وعر�ست �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية �سورا الأ�سخا�ص اكت�سبوا 
�سهرة وا�سعة يف الواليات املتحدة بعد �سرب بولهم ا�ستجابة ملا اأو�ست 
به جمموعة على االإنرتنت. وتعتقد هذه املجموعة اأن البول يحتوي 
على  اجل�سم  قييدرة  لتح�سن  امت�سا�سها  اإعيييادة  ميكن  مركبات  على 

حماربة االأمرا�ص، واإزالة ال�سموم.

حتذير �صادم من جمففات اليدين يف املراحي�ص
خل�ص علماء بريطانيون اإىل اأنه يجب حظر ا�ستخدام جمفف اليدين 
الهوائي يف احلمامات، بعد اأن وجدوا اأنها تت�سبب يف ن�سر اجلراثيم، 

مما يفتح الباب اأمام مزيد من االأمرا�ص.
ميل"  "ديلي  �سحيفة  اأوردت  مييا  وفييق  ليييييدز،  جامعة  يف  علماء  وقييال 
عن  عو�سا  الييورقييييية،  املنا�سف  ا�ستعمال  اإن  اجلييمييعيية،  الييربيييطييانييييية، 
يف  وخ�سو�سا  اجلييراثيييييم،  انت�سار  خطر  ميين  يقلل  اليييييدييين،  جمفف 

املراحي�ص املوجودة يف امل�ست�سفيات.
اأنهم عرثوا على م�ستويات عالية من البكترييا اخلطرية  واأو�سحوا 
التي ت�سبب ت�سمم الدم وااللتهاب الرئوي، ف�سال عن التهابات اأخرى 

يف املعدة واالأمعاء عند ا�ستخدامات جمففات اليدين.
واأ�ساف العلماء اأن جمفف اليدين يزيد انت�سار البكترييا على االأر�ص 
ي�ستدعي،  الذي  االأميير  الورقية،  املنا�سف  اأ�سعاف من  بخم�سة  باأكرث 

وفق العلماء اإخراج املجففات من حمامات امل�ست�سفيات.
امل�سكلة  تبداأ  ويلكوك�ص:  مييارك  الدرا�سة،  يف  الرئي�سي  الباحث  وقييال 
م�سيفا:"  �سحيح"،  ب�سكل  اأيييديييهييم  النا�ص  بع�ص  يغ�سل  ال  عندما 
عندما ي�ستخدم البع�ص املجففات، فاإن امليكروبات تنت�سر حول دروة 

املياه.
يلوث  جييوي  هباء  بخلق  تقوم  اليدين  جمففات  ويلكوك�ص:"  وتابع 
املنطقة، مبا فيها املجففات ذاتها واالأر�سية واالأ�سطح االأخرى، وذلك 

اعتمادا على ت�سميم املجفف نف�سه".
واأ�ساف:" عندما ي�ستخدم البع�ص جمفف الهواء، تنت�سر امليكروبات 
املجفف  فيها  املكان مبا  يف�سد  املرحا�ص. يخلق هباء جويا  يف غرفة 

نف�سه".
واأكد الباحث الربيطاين:" اإذا مل�ص البع�ص االأ�سطح، فاإنهم يخاطرون 
باإ�سابتهم بالبكترييا والفريو�سات"، م�سريا اإىل اأن املنا�سف الورقية 

متت�ص املياه وامليكروبات املرتوكة على اليدين.
بريطانيا  يف  م�ست�سفيات   6 يف  حمامن  فح�ص  الييدرا�ييسيية  و�سملت 
بعدها  وجييرى  اأ�سبوعا،   12 ملييدة  يومية  ب�سورة  واإيطاليا،  وفرن�سا 
بن  املييقييارنيية  عييرب  املراحي�ص،  يف  البكتريي  التلوث  م�ستوى  قيا�ص 

تاأثريات املنا�سف الورقية وجمففات الهوائية.
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هل تخفف القيلولة من تعب رحالت الطريان؟
يعاين الكثريون من التعب واالإعياء بعد رحالت الطريان الطويلة، ويعزو 
البيولوجية،  �ساعة اجل�سم  اإىل حدوث خلل يف  ذلك،  الباحثون واخلييرباء 

نتيجة االنتقال بن املناطق الزمنية املختلفة.
وترتاوح االأعرا�ص بن االإجهاد اإىل ال�سعوبة يف الرتكيز، وعلى الرغم من 
عدم وجود عالج للتعامل مع ا�سطرابات ال�ساعة البيولوجية، اإال اأن هناك 

بع�ص الن�سائح للتخفيف منها، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
والية  يف  للنوم  كاليتون  معهد  موؤ�س�ص  اأوجيلي،  جوزيف  الدكتور  يك�سف 
نتمكن من  اأياًما حتى  االأميير  ي�ستغرق  اأن  ملاذا ميكن  االأمريكية،  مي�سوري 

التكيف، وملاذا "يكون ال�سفر غرًبا اأف�سل" 
املثال،  11 م�ساًء بتوقيت �سرق نيويورك على �سبيل  ال�ساعة  عندما تكون 
ال�ساعة  متييام  هييو  التوقيت  اأن  يخربك  ج�سمك  فيياإن  �ستنام،  اأنييك  وتييعييرف 
الثامنة م�ساًء بتوقيت املحيط الهادئ، ومن االأف�سل اأن تتجه اإىل الغرب، 
ال�سرق،  اإىل  اجتهت  اإذا  اأم  لال�سرتاحة،  الكايف  الوقت  لديك  يكون  حيث 
اإىل  للنهو�ص واالنطالق  �سيكون الوقت �سباحاً، و�ستجد نف�سك م�سطراً 

العمل.
وتنظم  الظالم،  يف  اخلفيفة  التغريات  مع  البيولوجية  �ساعاتنا  وتتزامن 
اجل�سم  حيييرارة  درجيية  اأمنييياط  ذلييك  يف  مبييا  متعددة  فيزيولوجية  عمليات 
ون�ساط الدماغ واإنتاج الهرمونات، ويعتقد الدكتور اأوجلي، اأن القيلولة ال 

ت�ساعد كثرياً للتعامل مع هذه امل�سكلة، بل ميكن اأن تعطي نتائج عك�سية.
وهناك �ساعتان داخليتان تقومان بتنظيم دورة النوم واال�ستيقاظ، االأوىل 
وال�ساعة  واليقظة،  النوم  بن  تييوازن  والتي  امل�ستقر،  النوم  حمرك  ت�سمى 
االأخرى هي اإيقاعنا اليومي، وامل�سوؤولة عن االأع�ساب الب�سرية يف منطقة 
حمددة من الدماغ. وال�سوء هو املفتاح الرئي�سي الذي يوؤثر على االإيقاع 
اليومي، وعندما ترتفع ال�سم�ص، ير�سل الدماغ اإ�سارات اإىل الغدة ال�سنوبرية 

لقمع اإنتاج امليالتونن، وهو الهرمون الذي امل�سوؤول عن النوم.

ب�صبب التج�ص�ص.. اأبل 
حتذف تطبيقا �صهريا

التطبيق  حييذف  عيين  اأبيييل،  �سركة  اأعلنت 
املدفوعة  التطبيقات  قائمة  على  االأول 
النتهاك  �ستور"  اآب  "ماك  متجرها  يف 

خ�سو�سية امل�ستخدمن.
  "9to5Mac" مييييوقييييع  وبيييحييي�يييسيييب 
 Adware" تيييطيييبيييييييق  حييييييييذف  مت 
ثبت  بييعييدمييا  املييتييجيير  ميين   "Doctor
م�ستخدمن  لييبيييييانييات  �يييسيييرا  تيي�ييسييجيييييلييه 
اأحد  اإىل  واإر�سالها  ت�سفحهم  و�سجالت 

اخلوادم يف ال�سن.
ورغم اأن التطبيق يبدو موثوقا وحا�سل 
اأغلبية  مييين  جنوم"   5" تييقييييييييم  عييلييى 
 - اأبييل  موافقة  جانب  اإىل  امل�ستخدمن، 
تدقيق  بعد  اإال  لتطبيق  يينييح  متمُ ال  الييتييي 
وفييحيي�ييص ميي�ييسييددييين – فييقييد �ييسييك اأحد 
املريب  ال�سلوك  يف  االأميينييييين  الباحثن 

للتطبيق واأبلغ اأبل باالأمر قبل �سهر.
اأن  "9to5Mac" اإىل  مييوقييع  واأ�ييسييار 
اإيقافه  جييرى  بال�سن  املييوجييود  اخليييادم 
ت�سغيله  اإعادة  اإمكانية  اإىل  حاليا، منبها 

جمددا يف امل�ستقبل.

اأ�صحاب الذاكرة اخلارقة.. 
التعلم عن طريق النظر وال�صمع �ص 23

حفاوة بالغة بـ»فندق 
مومباي« يف تورونتو 

لقي فيلم "فندق مومباي" هوتيل 
الهجوم  يييتيينيياول  الييييذي  مييومييبيياي 
على فندق يف تلك املدينة الهندية 
لدى  حييييارا  ا�ييسييتييقييبيياال   2008 يف 
مهرجان  يف  مييييرة  الأول  عيير�ييسييه 
�سناع  وقيييال  ال�سينمائي  تييورونييتييو 
اأن ذلك  يييعييتييقييدون  اإنيييهيييم  الييفيييييلييم 
االإن�ساين  الييتيي�ييسييوييير  اإىل  يييرجييع 
للجناة  بييل  لل�سحايا  فقط  لي�ص 

اأي�سا.
باتيل  ديف  الفيلم  ببطولة  ويقوم 
واأرميييييي هيياميير وجيياييي�ييسييون ا�سحق 
فندق  على  الهجوم  ق�سة  وييييروي 
تاج حمل الفخم يف مومباي حيث 
تل ع�سرات من النزالء وموظفي  قمُ
الفندق خالل هجوم ا�ستمر ثالثة 
اإ�ييسييالميييييون مت�سددون  نييفييذه  اأييييام 

يتمركزون يف باك�ستان.
وتييروى معظم اأحييداث الفيلم من 
الذين  االأ�يييسيييخيييا�يييص  نييظيير  وجيييهييية 
كييانييوا حمييا�ييسييرييين داخيييل الفندق 

ومن وجهة نظر امل�سلحن اأي�سا.
وقييال املييخييرج اال�ييسييرتايل اأنطوين 
اأم�ص  �سحفي  مييوؤمتيير  يف  مييارا�ييص 
جمموعة  لييديييكييم  "كان  اليي�ييسييبييت 
مييين خلفيات  اليينييا�ييص  مييين  كيييبيييرية 
فئات  من  واإثنية،  عرقية  خمتلفة 
خمتلفة  واقييتيي�ييسييادييية  اجييتييميياعييييية 
جتمعوا يف مواجهة حمنة حقيقية 

من اأجل البقاء.
اأم�ص  باتيل  ديييف   قييال  "ومثلما 

اإنه اأن�سودة للمقاومة".
وقال طاقم الفيلم اإن الفيلم الذي 
اأي�سا م�ساهد تلفزيونية  ي�ستخدم 
يبكي  بييعيي�ييسييهييم  جيييعيييل  لييلييحيي�ييسييار 
النهائية  الن�سخة  �ييسيياهييد  عيينييدمييا 
الأول مرة. وقال هامر الذي يلعب 
اإن  ديفيد  االأمييريييكييي  اليينييزيييل  دور 
ر اإن�سانية". �سيناريو الفيلم "يقطمُ

واأ�ييسيياف "ترون االأثيير الييذي تركه 
الييينيييزالء وموظفي  عييلييى  الييهييجييوم 
ب�سكل  ترونه،  اأي�سا  ولكن  الفندق 
اأتخيل،  كييمييا  ميييرة  والأول  حقيقي 

على اجلناة الفعلين".

اليابان تكت�صف اإ�صابة 
بحمى اخلنازير 

اأعلنت وزارة الزراعة اليابانية اأنها 
اأول حالة تف�ص حلمي  تاأكدت من 
اخلنازير يف اليابان منذ 26 عاما 
واأنها علقت ت�سدير حلوم خنازير 

املزارع واخلنازير الربية .
وقالت الوزارة اإنه مت اكت�ساف هذه 
جيفو  مبدينة  مييزرعيية  يف  احلييمييى 
بو�سط اليابان. وهذا النوع خمتلف 
عن حمي اخلنازير االأفريقية التي 

تف�ست يف ال�سن.

تناول عدة وجبات خفيفة 
يف اليوم ي�صر ب�صحتك

وجبات  بتناول  الباحثون  اأو�ييسييى  لطاملا 
اليوم، لكن درا�سة  خفيفة عدة مييرات يف 
اآخر،  راأي  لييهييا  يييكييون  اأن  ميييكيين  حييديييثيية 
حيييييث ميييكيين اأن تييييوؤدي هيييذه اليييعيييادة اإىل 

اأ�سرار �سحية دائمة.
وك�سفت الدرا�سة، اأن الفئران التي تمُركت 
كانت  ن�سبياً،  طويلة  لفرتات  طعام  دون 
تييتييمييتييع بيي�ييسييحيية جيييييييدة، وعييا�ييسييت لفرتة 
اعتادت على تناول  التي  اأطييول من تلك 
فيييييرتات زمنية  وجيييبيييات خييفيييييفيية خييييالل 

متقاربة.
ووجد الباحثون على نحو مثري للجدل، 
اأن الفئران التي تناول وجبة طعام واحدة 

اأطييول من  اليوم، عا�ست فييرتة زمنية  يف 
اأقرانها. وتثري هذه النتائج، التي نمُ�سرت 
يف دورية "�سيل ميتابوليزم" جداًل حول 
النظام الغذائي الذي يو�سي به االأطباء، 
والذي ينطوي على تناول وجبات طعام 

خفيفة كل �ساعتن.
اليييبييياحيييثييين ميييين ثالثة  وكييي�يييسيييف فيييرييييق 
املحوري  العامل  هو  ال�سيام  اأن  معاهد، 
كانت  فكلما  ال�سحة،  على  يييوؤثيير  اليييذي 
اأطول،  الطعام  تناول  عن  التوقف  فرتة 
امل�ساكل  يف  حتيي�ييسيينيياً  اليييفيييئيييران  اأظييييهييييرت 
املتعلقة بالتقدم يف العمر، واال�سطرابات 

االأي�سية.

وتييقييدم خييبييريتييان، هييمييا روجييوتييا ديييويييكييار، اإحييييدى اأ�سهر 
التغذية يف الهند، يف مقال لها على موقع فيت  اأخ�سائي 
"ذا كونت" املهتم بال�سحة واالأطفال، واإرين روبلز، مديرة 
اأحد الربامج التعليمية والرتفيهية لالأطفال يف اأمريكا، 
يف مقال على "�سيكاغو تريبيون"، جمموعة من الن�سائح، 

نختار منها �ستة:

قل "ال "
اأنييحيياء االحتيياد االأوروبي  اأمُجييريييت درا�ييسييات طويلة يف جميع 
فهم  هو  الغر�ص  االأطييفييال.  فيها  ين�ساأ  التي  البيئة  لبحث 
اأ�سباب ال�سمنة املتزايدة بن املراهقن يف االحتاد االأوروبي. 
ك�سفت الدرا�سات اأن الطريقة الوحيدة حلماية طفلك من 
وال�سكري  وال�سمنة  القلبية  باالأمرا�ص  لالإ�سابة  التعر�ص 
االأمرا�ص،  تلك  م�سببات  ترف�ص  اأن  هييي  الدهني  والكبد 
بها  يطالبك  التي  االأميييور  بع�ص  رف�ص  تييرتدد يف  ال  لذلك 
طفلك، اإذ ميكنك اأن تقول بكل و�سوح "ال ". على �سبيل املثال 
اإذا اأ�سبح ابنك ي�ستخدم االأجهزة االلكرتونية ب�سكل مبالغ 
فيه، اأو يتناول الكثري من رقائق البطاط�ص اأو ال�سكوالتة، اأو 

االأطعمة غري ال�سحية، فقل له بكل حزم "ال ".

امل�ساواة
واالإناث،  الذكور  بن  امل�ساواة  على  الطفل  يعتاد  اأن  يجب 
فالتفرقة بينهما تخلق م�ساكل نف�سية كبرية يعاين منها 
اجلن�سن يف مراحل متقدمة من العمر. وتن�سح ديويكار 
- والتي ح�سلت على لقب واحدة من اأقوى 50 �سخ�سية 
اأنييه يجب  االأمريكية عام -2012  بيبول  الهند ملجلة  يف 
يف  الييرجييل  عند  لييلييمييراأة  التقليدية  النظرة  على  الق�ساء 
والقائمة  املربية  �سكل  يف  حت�سرها  والتي  اليييدول،  بع�ص 
بكل االأعباء املنزلية. فمنذ ال�سغر يجب اأن يتعلم االأطفال 
اأو �سقيقاتهم من االإنيياث حتى  اأمهاتهم  الذكور  م�ساعدة 

يقدر ويحرتم املراأة وي�سعر بامل�ساواة بن اجلن�سن.

تعليم الطهي
الييدول يف العامل �سرورة  يرى خرباء التغذية يف خمتلف 

واأن  �سنوات،   4 بلوغهم  الطهي عند  االأطفال يف  م�ساركة 
مهارة  الطهي  الييدرا�ييسييي.  املنهج  ميين  جيييزًءا  الطهي  يكون 
ت�ستمر مع االأطفال طيلة حياتهم وتعلمهم االعتماد على 
االأطعمة  ابتكار  يف  الطفل  الإبييداع  وتعطي جمييااًل  النف�ص 
الطهي  الطهي هنا يعني  له.  املحبب  املييذاق  ذات  املختلفة 
ال�سحي وتركيب املكونات الغذائية املفيدة للطفل، ولي�ص 

طهي الوجبات الد�سمة واملقلية التي تدمر �سحته.

القراءة   
من االأمور التي يجب اأن يعتاد عليها ال�سغار هي القراءة، 
خا�سة مع اقرتاب العطلة ال�سيفية التي متثل وقًتا رائًعا 
ملدة  القراءة  على  روبلز  اإرييين  ت�سجع  بالكتب.  لال�ستمتاع 
30 دقيقة يومياً: "ميكن لالآباء واالأمهات القيام برحالت 
الكتب  قييراءة  على  الطفل  ت�سجيع  اأو  املحلية  املكتبة  اإىل 
ومثل  الق�سة".  يف  لراأيهم  ملخ�ص  وكتابة  يحبها  التي 
الذهنية  الييقييوة  ميين  حت�سن  اأن  �ساأنها  ميين  االأن�سطة  هييذه 

والع�سبية للطفل، كما يرى خرباء الرتبية. 

النوم اأولوية
يو�سي االأطباء بي 10-12 �ساعة من النوم يومًيا لالأطفال 
الذين ترتاوح اأعمارهم بن 5-12 �سنة و 7-8 �ساعات يف 
الليلة للبالغن. فالنوم يلعب دوًرا حا�سًما يف احلفاظ على 
والذاكرة  واملييزاج  الغذائي  والتمثيل  ال�سحي  املناعة  نظام 
بعدم  اخلييرباء  ين�سح  كما  االأخيييرى.  احليوية  والوظائف 
األعاب  ممييار�ييسيية  اأو  التلفاز  مب�ساهدة  لييالأطييفييال  ال�سماح 
لتاأثريها ال�سديد على  الفيديو قبل النوم، مبا�سرة نظراً 

عملية النوم العميق.

اللعب مع االأطفال
قد يكون اللعب هو اأف�سل طريقة ملنع ال�سمنة يف مرحلة 
اأطفالك يف  الطفولة. فمن خالل حتديد وقت للعب مع 
حياتك اليومية، حت�سل على الن�ساط واحليوية باالإ�سافة 
الذي ي�سعر باقرتاب  النف�سية للطفل  اإىل حت�سن احلالة 
اأب�سط  الوالدين مل�ستوى تفكريه وم�ساركتهما له حتى يف 

االأمور.

االأطفال ال يتعلمون اأ�سرع من البالغني
اأمورا فوق طاقتهم، بدعوى  اأحيانا  اأبناءهم  يحمل االآباء 
خبرية  لكن  البالغن.  ميين  اأ�ييسييرع  يتعلمون  االأطييفييال  اأن 
حوار  يف  اأكييدت  النف�سية  وال�سحة  الرتبية  يف  متخ�س�سة 
مع DW اأن االأطفال يتعلمون ب�سكل اأبطاأ من البالغن، 

فكيف ذلك؟
هيينيياك فييكييرة �ييسييائييعيية بيييياأن االأطيييفيييال يييتييعييلييمييون اأ�يييسيييرع من 
البالغن، غري اأن هذه الفكرة خاطئة من الناحية العلمية 
حيي�ييسييب مييا �ييسييرحييت بييه الييربوفييييي�ييسييورة بييريييجيييييت روليت، 
الرتبية  وعييلييوم  اليي�ييسيييييكييولييوجييي  الييتييطييور  يف  املتخ�س�سة 
هراء  "هذا  اإن  النف�سية  االأخ�سائية  وتييقييول    .DW لييي 
اإذ ال  اأبطاأ من البالغن بكثري،  مطلق. االأطفال يتعلمون 
اأدمغتهم يف طور النمو ولي�ست مرتبة كما هي عند  تزال 
مناطق  بيين  املهمة  "الروابط  بيياأن  وت�سيف   البالغن". 
اأعمارهم ثالث �سنوات  الدماغ لدى االأطفال الذين تبلغ 
على اخل�سو�ص، مل يتم بعد تطويرها ب�سكل كامل. فعلى 
اليمن والي�سار ي�ستغرق بع�ص  التمييز بن  املثال،  �سبيل 

الوقت لدى االأطفال".
قييادرون على  اأن االأطفال ال�سغار  كذلك يعتقد الكثريون 
تعلم اللغات اأ�سرع واأف�سل من البالغن، هذا اأي�سا تنفيه 
اأي�سا على تعلم  التعلم ينطبق  اأن بطء  التي ترى  روليت 
اللغات وتقول بهذا ال�سدد "هناك مركزان للغة يف الدماغ، 
الوقت.  اإال مبرور  بينهما  ات�سال م�ستقر  يت�سكل  حيث ال 
ال�سيء الوحيد الذي يتعلمه االأطفال ب�سكل اأف�سل واأ�سرع 
فاإنهم  لغة،  االأطييفييال  يتعلم  عندما  ال�سحيح.  النطق  هو 
اأمر  ما يتعلمونها مثل املتحدثن االأ�سلين. وهذا  غالباً 

�سعب بالن�سبة  للبالغن".
وح�سب االأخ�سائية النف�سية فاإن دماغ البالغن ال يتوقف 
ت�ستدل  اإذ  اليي�ييسييائييع،  عك�ص  عييلييى  جيييييد  ب�سكل  التعلم  عيين 
الربوفي�سورة بدرا�سة "�سائقي �سيارة االأجرة يف لندن"، اإذ 
در�ص اأطباء االأع�ساب يف بريطانيا كيفية تغري دماغ �سائق 
�سيارة االأجرة خالل ال�سنوات االأربع االأوىل يف هذه املهنة.

هذه الن�صائح من اأجل حياة �صحية اأف�صل لأطفالنا

على  فاحلفاظ  لذا  لنا،  احلقيقي  واال�ستثمار  ثروتنا  هم  اأطفالنا 
�سحتهم البدنية والنف�سية ي�ساعد يف مواجهة امل�سكالت التي نتعر�ض 
االأطفال  حلماية  النف�سيني  اخلرباء  ن�سائح  هي  فما  منوهم.  مع  لها 

ورعايتهم باأف�سل الطرق؟
املوؤ�س�سات  مبنا�سبة ف�سل ال�سيف  يف خمتلف الدول، تنظم 

من  ال��ع��دي��د  وال��رف��ي��ه��ي��ة  التعليمية 
االآب���اء  االأح�����داث ايل جت��م��ع 

واالأب���ن���اء ل��ق�����س��اء اأوق����اٍت 
وبالتحديد  ومفيدة،  ممتعة 
الطبي  م��اري  �سانت  مركز  يف 

بالواليات املتحدة.
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�ش�ؤون حملية

جامعة الإمارات تدخل مو�صوعة غيني�ص باأكرب لوحة ف�صيف�صائية يف عام زايد

مع بداية العام الدرا�سي اجلديد

جمعيةالمارات ملتالزمة داون تقدم خدماتها لأ�صحاب الهمم

ال�ستخدام الراث باأ�سكال معا�سرة 

ق�صر املويجعي ينظم �صل�صلة ور�ص عمل بالتزامن مع العودة اإىل املدار�ص 

مركز كامربيدج يحتفل باليوم العاملي للعالج الطبيعي مب�صاركة املعاجلني واملر�صى

•• العني – الفجر

قيا�سياً  رقييميياً  املييتييحييدة  العربية  االإميييييارات  جامعة  �سجلت 
يف  ف�سيف�ساء  �ييسييعييار  بيياأكييرب  غيني�ص  مييو�ييسييوعيية  يف  جييديييداً 
قبل  ال�سعار من  فكرة  جيياءت  الييورق حيث  لف  العامل من 
طلبة اجلامعة �سمن مبادرات جامعة االمييارات لعام زايد 
بهدف اإبراز حب وتقدير اأبناء االإمارات ل�سخ�سية املغفور 
 " ثييراه  " طيب اهلل  اآل نهيان  �سلطان  بيين  زايييد  ال�سيخ  لييه 
واإحياء للذكرى املئوية مليالد االأب املوؤ�س�ص حيث �سكل اأكرث 
532 طالباً وطالبة �سورة ف�سيف�سائية رائعة وبعمل  عن 

يدوي طالبي لوحة ال�سيخ زايد رحمه اهلل. و�سهد �سعادة 
حفل  اجلامعة-  –مدير  البيلي  حممد  الدكتور  االأ�ستاذ 
اإطالق ال�سعار بح�سور عدد من القيادات االإدارييية وطلبة 
اجلامعة وممثلن عن موؤ�س�سة جين�ص لالأرقام القيا�سية. 
وقد اأكد �سعادته على اأن فكرة القيام بهذا العمل هي مبادرة 
�سخ�سية من الطلبة بهدف اإثارة اهتمام اأكرب عدد ممكن 
من النا�ص يف العامل وت�سليط ال�سوء على دور زايد يف بناء 
النجاح وحبه  اليييدوؤوب يف حتقيق  و�سعيه  االإمييييارات،  دوليية 
لالإن�سانية اإ�سافة اإىل تعزيز االنتماء والوالء والفخر بباين 
الوطن وقيادتنا الر�سيدة بدولة االإمارات. ومن جانبه ذكر 

الدكتور عتيق املن�سوري-النائب امل�سارك ل�سوؤون الطلبة: 
اإن هذه املبادرة تاأتي �سمن �سياق املبادرات املرتبطة باأهداف 
وا�سرتاتيجية اجلامعة وت�سجيع الطلبة على االبتكار واإن 
الييذي حققته جامعة االإمييارات يتوج 532   االإجنيياز  "هذا 
م2   31.25 ومبيي�ييسيياحيية  �ييسيياعيية   3420 وعييمييل  طييالييبيياً، 

باهتمام ودعم من ق�سم احلياة الطالبية باجلامعة.
 كما عرب الطلبة اأ�سحاب هذا االجناز عن �سعادتهم الكبرية 
وفخرهم بت�سجيل رقم قيا�سي جديد يف مو�سوعة غيني�ص 
الأكرب �سعار ف�سيف�ساء يف العامل من لف الورق. حيث ذكرت 
العمل  هذا  اجنيياز  مت  باأنه  ال�سعدي  خمي�ص  فجر  الطالبة 

عبارة  وهي  مكلفة  وغري  ب�سيطة  مواد  با�ستخدام  العظيم 
عن �سرائط ورقية مت التعامل معها لتنفيذ اأ�سكال خمتلفة 
واأهييم ما متيز به فريق العمل هو  الهمة واحلما�ص وروح 
العمل اجلماعي بن الطلبة. وا�ستغرق اجناز هذه اللوحة 
اأ�سهر وبعمل متوا�سل يف اجلامعة. ي�سار اإىل اأن اللوحة   7
بلغ  اجلامعة  طلبة  اأجنزها  التي  العمالقة  الف�سيف�سائية 
 3.125 10 مييرتاً، وعر�سها حييوايل  ، ما يقارب  طولها  
مرتاً ، ومت ا�ستخدام 276800 ورقة لينجحوا بذلك يف 
هذه  عيير�ييص  و�سيتم  الكبري.  االإجنييياز  هييذا  على  احل�سول 

اللوحة الفنية يف كليات الطالبات.

•• العني - الفجر

اأعييليينييت جييمييعييييية االإميييييييارات ملييتييالزميية داون 
الييعييمييل وتيييقيييدمي اخلدمات  ا�ييسييتييئيينيياف  عييين 
الأبنائها من اأ�سحاب الهمم للعام الدرا�سي 
من  اعيييتيييبييياراً   2019/2018 اجليييدييييد 
اأم�ص االأحد يف مركز التطوير يف اجلمعية 
يف فيي�ييسييول الييتييدخييل املييبييكيير بيينييظييام الييييدوام 
االر�ساد  جييليي�ييسييات  اإىل  بيياالإ�ييسييافيية  الييكييامييل 
جل�سات  الطبيعي،  العالج  اال�سري،جل�سات 
العالج الوظيفي، جل�سات عالج ا�سطرابات 
اخلا�سة  الرتبية  وجل�سات  والييكييالم  اللغة 
ال�سابعة   ميييين  وذلييييييك  الييي�يييسيييليييوك  وتيييعيييدييييل 
والن�سف  الثالثة  وحتى  �سباحاً  والن�سف 

ع�سراً من االأحد اإىل اخلمي�ص.
واأ�ييييسييييادت اليييدكيييتيييورة ميينييال جيييعيييرور رئي�ص 
قدمه  الييييييذي  بييياليييدعيييم  االإدارة  جمييليي�ييص 
عي�سى  موؤ�س�سة  اال�سرتاتيجيون  �سركاوؤها 
القرق اخلريية وجمعية االحتاد التعاونية 
تطوير  يف  كيييبيييري  بيي�ييسييكييل  اأ�يييسيييهيييم  واليييييييذي 

وا�ستدامة اخلدمات يف مركز التطوير.
ل�سركائنا  الكبري  الييدور  وقالت: نثمن هذا 
اأ�سا�سياً  قوياً  رافييداً  ي�سكل  الدعم  هييذا  الأن 
ال�ستدامة تقدمي خدمات مميزة الأ�سحاب 

الهمم من ذوي متالزمة داون.
بتقدمي  بييداأ  التطوير  مركز  اأن  واأو�سحت 
متالزمة  ذوي  من  للم�ستفيدين  خدماته 
عام  اكييتييوبيير  يف  اجلن�سيات  كييافيية  ميين  داون 

الفردية  اجلل�سات  عييدد  بلغ  وقييد   ،2009
امل�ساندة  الييعييالجييييية  اخليييدميييات  جميييال  يف 
)العالج الطبيعي، العالج الوظيفي وعالج 
املييقييدميية منذ  اللغة والييكييالم(  ا�ييسييطييرابييات 
ن�ساأته وحتى يومنا هذا اأكرث من 33000 
الفردية  اجلييليي�ييسييات  اإىل  اإ�يييسيييافييية  جييليي�ييسيية 
املقدمة يف جمال االإر�ساد االأ�سري والرتبية 

اخلا�سة وتعديل ال�سلوك.
 من جانبها قالت االأ�ستاذة نوال احلاج نا�سر 
املركز  يييبييداأ   : االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب 
والعالجية  التاأهيلية  اجلييليي�ييسييات  بييتييقييدمي 
الف�سول  خييدمييات  اإىل  باالإ�سافة  امل�ساندة 
الييتيياأهيييييلييييية والييتييعييليييييمييييية  يف الييتييا�ييسييع من 
ويتميز  اجلييديييد،  الييدرا�ييسييي  للعام  �سبتمرب 

املركز بوجود فريق متعدد التخ�س�سات من 
ذوي الكفاءة واخلربات املميزة يف املجال.

والتقدير  اليي�ييسييكيير  كيييل  قيييائيييلييية:  واأردفييييييييت 
ل�سركائنا املميزين الذين اأ�سهموا يف تقدمي 
هذه اخلدمات على الوجه االأمثل، و�سربوا 

اأروع االأمثلة يف امل�سوؤولية املجتمعية.
واأكييييييدت االأ�يييسيييتييياذة �ييسييلييمييى كيينييعييان  املدير 
وفق  يعمل  املركز  بيياأن  للجمعية  التنفيذي 
املمار�سات  اأف�سل  باتباع  وا�سحة  منهجية 
العربية،  الييبيييييئيية  عييلييى  املييقيينيينيية  واملييينييياهيييج 
باأحدث  املركز  تزويد  اأنه مت  اإىل  باالإ�سافة 
واأجيييهيييزة  واليييو�يييسيييائيييل  واالأدوات  االأجييييهييييزة 
على  عك�ست  الييتييي  امليي�ييسييانييدة  التكنولوجيا 
املركز  با�سر  وقد  املقدمة.  جييودة اخلدمات 

ميينييذ �ييسيينييتيين تييقييدمي خيييدميييات جيييدييييدة  يف 
يف  والتعليمية  التاأهيلية  الف�سول  جمييال 
�سنوات   )5-3( املييبييكيير  الييتييدخييل  مييرحييليية 
العام  هذا  جديد  ف�سل  فتح  اإىل  باالإ�سافة 

�سنوات. للفئة العمرية من )8-6( 
واأ�سافت: يعمل املركز على تنمية وتطوير 
متالزمة  ذوي  من  الهمم  اأ�سحاب  قييدرات 
املبكر  التدخل  مرحلة  يف  وخ�سو�ساً  داون 
هييدف اجلمعية  املييركييز حقق  ان  اإىل  الفييتيية 
االأ�سا�سي يف حت�سن نوعية احلياة اأ�سحاب 
الهمم من ذوي متالزمة داون حيث ميدهم 
للدمج  تهيئهم  التي  االأ�سا�سية  باملقومات 
ومن  والوظيفي،  واالجتماعي  االأكييادميييي 
اجلدير بالذكر اأن املركز مكن 5 اأطفال من 
الدمج  يف ريا�ص االأطفال ومدار�ص التعليم 

العام خالل العام 2017/ 2018
اإقييبييااًل ملحوظاً على  املييركييز   هييذا وي�سهد  
تلقي اخلدمات العالجية امل�ساندة واملقدمة 
والوظيفي  الييطييبيييييعييي  اليييعيييالج  جمييييال  يف 
وعيييالج ا�ييسييطييرابييات الييلييغيية واليييكيييالم، حيث 
الكفاءة   ذوي  ميين  املييركييز  اخت�سا�سيي  اأن 
وحا�سلن على ترخي�ص مزاولة املهنة من 

قبل هيئة ال�سحة بدبي.
اإجمايل عدد  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  هذا 
متالزمة  ذوي  ميين  واملييقييبييوليين  امل�سجلن 
املا�سي  امليييو�يييسيييم  خيييييالل  املييييركييييز   يف  داون 
م�ستفيداً،   69 بلغ  قييد    2018/2017
جمال  يف  املييقييدميية  اجلل�سات  عييدد  بلغ  كما 

اأميييا يف  جمال   ،  623 الييعييالج الييطييبيييييعييي  
اجلل�سات  عييدد  بلغ  فقد  الوظيفي  الييعييالج 
عالج  جل�سات  عييدد  بلغ  حيين  يف   1174
جل�سة،   1299 والكالم  اللغة  ا�سطرابات 
االأ�يييسيييري والرتبية  االإر�يييسييياد  اأمييييا جييليي�ييسييات 
اخلا�سة فقد بلغت 1082 جل�سة، فيما بلغ 
اجمايل اجلل�سات الفردية املقدمة يف كافة 
باالإ�سافة  جل�سة،   4178 التخ�س�سات 
التاأهيلية  الييفيي�ييسييول  يف  طييلييبيية  عيي�ييسييرة  اإىل 

والتعليمية يف مرحلة التدخل املبكر.
وكيييانيييت اجلييمييعييييية قيييد اأعيييلييينيييت  عييين اإعيييييادة 
ذوي  تطوير  مييركييز  يف  الت�سجيل  بيياب  فتح 
الدرا�سي  للعام  باجلمعية  داون  متالزمة 
اجلديد 2018-2019، وملدة اأ�سبوعن ؛ 

وذلك يف مقر اجلمعية يف الق�سي�ص.

•• العني - الفجر

الدرا�سي  اليييعيييام  انييطييالقيية  ميييع  بييالييتييزاميين 
اجلديد، ومو�سم العودة اإىل املدار�ص، ينظم 
الثقافة  ليييدائيييرة  الييتييابييع  املييويييجييعييي  قيي�ييسيير 
ور�ص  ميين  �سل�سلة  – اأبييوظييبييي  واليي�ييسييييياحيية 
�سبتمرب حتى   2 من  الفرتة  خييالل  العمل 
ور�ص  ت�سميم  مت  املييقييبييل.   دي�سمرب   31
 10 ميين  العمرية  الفئات  لتنا�سب  العمل 
الرتاث  ال�ستك�ساف  وذليييك  �سنة،   18 اإىل 

والتقاليد بطريقة تفاعلية م�سوقة. 
�سباحاً   8 ال�ساعة  ميين  العمل  ور�يييص  تييقييام 
"التلوين  ور�ييسيية  وتت�سمن  ظييهييراً،   1 اإىل 
بالقهوة"، حيث يتم ا�ستخدام الورق املقوى 
وورق الكربون للر�سم بالقهوة. تعك�ص هذه 

الور�سة اإىل مكانة القهوة يف الرتاث وكيفية 
ور�سة  اأمييا  معا�سرة.  باأ�سكال  ا�ستخدامها 
با�ستخدام  وخيييوامت  اأ�ييسيياور  "�سناعة  عمل 
امل�ساركون  ت�سجع  النخل"فاإنها  خييو�ييص 
وتوظيفها  القدمية  احلييرف  معرفة   على 
اإلقاء  جانب  اإىل  معا�سرة،  ا�ستخدامات  يف 
ال�سوء على اأهمية �سجرة النخلة. كما تقام 
املل�سقات  لعمل  اأخييرى مبتكرة  ور�ييص عمل 
"القطعة  والييزخييرفيية. ومييين خيييالل ور�ييسيية 
قطعة  على  ال�سوء  ت�سليط  املميزة" �سيتم 
اأو ق�سة مميزة يف ق�سر املويجعي وتقدمي 
�سروحات اإ�سافية للم�ساركن ت�سهم يف خلق 

الت�سويق والرتفيه يف نف�ص الوقت. 
الوجهات  مييين  الييويييجييعييي  قيي�ييسيير  ويييعييتييرب 
وهو  العن،  منطقة  يف  االأ�سا�سية  الثقافية 

املكان الذي �سهد والدة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدولة،  رئي�ص  نهيان،  اآل  زايييد  بيين  خليفة 
معر�ص  على  الق�سر  ويحتوي  اهلل،  حفظه 
التاريخية، و�سا�سات  الفوتوغرافية  لل�سور 
رقمية تفاعلية ت�سرد تاريخ املبنى وقاطنيه، 
ويعترب  الييعيين.  ملنطقة  االأثييييري  والييتيياريييخ 
املعر�ص نتاجاً لعمل مكثف لفريق كبري من 
املحرتفن، يتكون من علماء اآثار، وخرباء 
�سيانة االآثار، وموؤرخن، وقييمي معار�ص، 
الذين حر�سوا على تاأ�سي�ص معر�ص يوجه 
القادمة.  للتاريخ ويحفظه لالأجيال  حتية 
التي  املتاحف  من  العديد  العن  وحتت�سن 
تييييروي قيي�ييسيي�ييسيياً فيييرييييدة، مييين بييييينييهييا ق�سر 
املويجعي، ومتحف العن الوطني، ومتحف 

ق�سر العن، وقلعة اجلاهلي. 

•• اأبوظبي- الفجر

الطبية  للرعاية  كييامييربيييدج  "مركز  نييّظييم 
قطاع  يف  الييرائييد  املييركييز  التاأهيل"،  واإعييييادة 
يف  التاأهيل  واإعيييادة  االأميييد  طويلة  الرعاية 
املييتييحييدة، فعاليًة  دولييية االإميييييارات الييعييربييييية 
الواقعة  مرافقها  �سمن  باملر�سى  خا�سة 
احتفااًل  وذلييك  واأبوظبي،  العن  اإمارتي  يف 
لي  املييوافييق  الطبيعي  للعالج  العاملي  باليوم 
8 �سبتمرب من كل عام. ويهدف هذا اليوم 
لزيادة الوعي حول اأهمية امل�ساهمة الفّعالة 

واالأطباء  الييعييالج  اأخ�سائيو  يقدمها  التي 
و�سالمته  االإنيي�ييسييان  �سحة  عييلييى  لييلييحييفيياظ 
احلركية والنف�سية.   ويف هذه املنا�سبة، �سّرح 
لي  التنفيذي  الرئي�ص  بودول�سكي،  هيياورد  د. 
"مركز كامربيدج "ندرك يف مركزنا اأهمية 
هذا اليوم وال�سبب الذي يدعونا لالحتفال 
املييتييخيي�ييسيي�ييص مييين االأطباء  بيييه ميييع فييريييقيينييا 
وعائالتهم،  املر�سى  مب�ساركة  واملعاجلن 
حمورياً  دوراً  الييفييريييق  هييييذا  يييلييعييب  حيييييث 
يف حييييياة ميير�ييسييانييا، ويييعييمييلييون عييلييى تعزيز 
بالراحة.  و�ييسييعييورهييم  الييبييدنييييية  اإمييكييانيياتييهييم 

فمن الرائع اأن ن�سهد كافة اأع�ساء جمتمع 
واإعادة  الطبية  للرعاية  كامربيدج  ’مركز 
الر�سالة  هذه  لن�سر  يلتقون  التاأهيل‘ وهم 
اليي�ييسييامييييية وميي�ييسيياركيية اأجييمييل الييلييحييظييات مع 
اأعلن  اأن  ي�سعدين  لذلك  البع�ص.  بع�سهم 
ومنذ االآن، اأننا �سنحتفل بهذا اليوم يف كل 
عام".  وخالل االحتفال؛ �سارك املر�سى مع 
عائالتهم يف العديد من االأن�سطة املتنوعة 
الب�سيطة  التقنيات  من  جمموعًة  وتعلموا 
والفعالة يف جمال العناية ال�سحية على يد 

اأطباء ومعاجلي املركز.

فعالية  »بهجة العودة 
ملدر�صة الأجيال«

برعاية وتوجيهات رئي�ص جمل�ص االإدارة ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد 
الأجيال  نهيان  اآل  خييالييد  بيين  حممد  جمعية  نظمت   ، نهيان  اآل  خييالييد  بيين 
ملدر�سة  الييعييودة  )بهجة  با�سم  فعالية  امل�ستقبل  اأجيييييال  ومكتبة  امل�ستقبل 
، تزامنا مع عودة الطلبة اإىل مدار�سهم وبداية العام الدرا�سي  االأجيال ( 
اآل  خالد  بن  حممد  ملدر�سة  بالتوجه  اجلمعية  فريق  قييام  حيث  اجلييديييد، 
تقدمي  ،ومت  االإبتدائي  االأول  ال�سف  ا�ستقبال طالب  نهيان لالأجيال ومت 
اإىل مدر�ستي( كما  قييراءة ق�سة بعنوان )هيا  فقرة )اليييراوي ( من خييالل 
مت مناق�سة الق�سة بطرح االأ�سئلة على الطالب واإعطاء الهدايا وتوزيعها 

عليهم، هذا وقد ا�ستجاب االأطفال وتفاعلوا مع الق�سة التي قدمت. 
واختتمت الفعالية بتكرمي اإدارة اجلمعية يف حن عربت االإدارة عن امتنانها 
ودور  نهيان  اآل  خييالييد  بيين  حممد  بنت  �سما  الييدكييتييورة  لل�سيخة  و�سكرها 

موؤ�س�ساتها الفعالة يف م�سرية التعليم بدولة االإمارات العربية املتحدة.

جمموعة طالل اأبو غزالة اأجنزت اأر�صفة 
اأكرث من 150 مليون ورقة اإلكرتونيًا

 
•• عمان -الفجر: 

اأعييليينييت دائيييرة االأر�ييسييفيية االإلييكييرتونييييية يف جمموعة طييالل اأبيييو غييزاليية عن 
اأر�سفتها ملا يزيد عن 150 مليون ورقة اإلكرتونيا، خالل ال�سنوات الثالث 

االأخرية.  
اأمتييتيية واأر�ييسييفيية عمل الييعييديييد من  امليييدة  وا�ستطاعت الييدائييرة خييالل هييذه 
املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة يف خمتلف القطاعات والن�ساطات يف كل من 

االأردن، ودول املنطقة والعامل. 
وقال مدير دائرة االأر�سفة االإلكرتونية يف املجموعة االأ�ستاذ �سامر الرحمي 
اأن الدائرة تاأ�س�ست ملواكبة التطور املعريف، وم�ساعدة الدوائر واملوؤ�س�سات يف 

التحول االإلكرتوين. 
واأ�سار الرحمي اإىل اأن الدائرة تعمل وفق نظام اأر�سفة عاملي متميز يتوافق 
مع معايري االآيييزو العاملية، حيث ت�سمل عملية االأر�سفة عدة مراحل تبداأ 
بتجميع الوثائق، اإعداد الوثائق، امل�سح ال�سوئي، الفهر�سة، فح�ص واإرجاع 
امللفات. وبن اأن النظام يحتوي على اأداة بحث متطورة، تتيح احل�سول على 
املعلومات باأ�سرع وقت، ويف اأي وقت، وعرب اأي جهاز اإلكرتوين �سواء جهاز 

حا�سوب اأو هاتف حممول اأو غريه من االأجهزة.
تكلفة  التخزين واحلييد من  اأماكن  لتقلي�ص  النظام جيياء  هييذا  اأن  واأ�ييسيياف 
والت�سريعات  للمعايري  االمتثال  ملتطلبات  تلبية  جاء  كما  امللفات،  تكدي�ص 
ويوفر الوقت واجلهد، ويحافظ على الوثائق وامل�ستندات من التلف، ومن 

التزوير اأو ال�سرقة اأو القر�سنة".
واأكد الرحمي "اأن هذا النظام ي�ساعد املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة على 
باأعداد  لالحتفاظ  املوؤ�س�سات  ت�ستخدمها  التي  التخزين  اأماكن  تقلي�ص 

كبرية من االوراق وامل�ستندات ويف فرتة زمنية قيا�سية".
وبن اأن نظام االأر�سفة االإلكرتونية ي�ستطيع التعامل مع اأي نوع من امللفات 
مع  كبرية  ب�سرعة  الوثائق  وا�ستعرا�ص  ا�سرتجاع  للم�ستخدم  يتيح  كما 
�سمان اأمن الوثائق و�سمان حفظ الن�سخ االحتياطية كما يتيح للم�ستخدم 
طريق  عن  الدخول  اإمكانية  مع  باالإنرتنت  االت�سال  دون  ال�سريع  العمل 

الهاتف املحمول.
و�ساملة  متنوعة  خدمات  تقدم  غزالة  اأبييو  طييالل  جمموعة  اأن  اإىل  ي�سار 
وفهر�سة  ال�سوئي  امل�سح  خدمات  ت�سمل  االإلكرتونية  االأر�سفة  جمييال  يف 
الإدارة  اال�ست�سارية  واخلييدمييات  الييوثييائييق،  اإدارة  نييظييام  وتطبيق  الييوثييائييق، 

الوثائق، وخدمات تطبيق اإدارة العمليات و�سري العمل.



جتنبها عليك  النف�صي  لالأمل  توؤدي  اأ�صباب   3

23 �سخ�ساً من  اإىل  العائدة  امل�سوحات الدماغية  عند مقارنة 
اأف�سل  الئحة  اإىل  جميعاً  )ينتمون  اخلارقة  الذاكرة  اأ�سحاب 
�سخ�ساً   23 بنتائج  للذاكرة(  العامل  بطولة  يف  �سخ�ساً   50
نف�سه،  الذكاء  ومعدل  واجلن�ص  العمر  معهم  يتقا�سمون  عادياً 
الذاكرة،  اأبطال  اأدمغة  يف  فقط:  واحييداً  فرقاً  العلماء  اكت�سف 
كانت املناطق املرتبطة بالتعلم الب�سري واملكاين وتلك املرتبطة 
بالذاكرة م�ساءة وفق منط حمدد. يف املقابل، كانت تلك املناطق 

عينها ن�سيطة بطريقة خمتلفة يف اأدمغة االأ�سخا�ص العادين.
طريق  عن  التعلم  اإىل  ميلنا  يف  املالحظات  هييذه  اأهمية  تكمن 
�ساهدنا  كلما  اأف�سل  ب�سكل  امل�سائل  تذّكر  على  وقدرتنا  النظر 
اأموراً اإ�سافية. يتقن اأ�سحاب الذاكرة اخلارقة ا�ستعمال طريقة 
حمددة لتحويل امل�سائل التي يريدون تذّكرها )اأرقام، ووجوه، 
واأوراق لعب، وحتى االأ�سكال املبهمة( اإىل �سور )ي�ساهدونها( يف 

عقولهم. تمُ�سّمى هذه العملية )بناء ق�سر الذاكرة(.
تن�سط هذه العملية بال�سكل االآتي: اأواًل، يمُحّول ال�سخ�ص امل�سائل 
امل�ستهدفة اإىل اأية �سورة ي�ستطيع تذّكرها. لتذّكر ت�سل�سل اأوراق 
اللعب مثاًل، اعرتف اإيد كوك )لّقبه )املجل�ص الريا�سي لذاكرة 
فريي�ص  تيم  االأمييريكييي  الكاتب  اإزاء  الييذاكييرة(  ب�سّيد  الييعييامل( 
وا�سحاً  وغر�ساً  حمييدداً  وفعاًل  م�سهورة  �سخ�سية  ين�سب  باأنه 
اأوراق  اإىل كل ورقيية، ثم ت�سّكل كل جمموعة موؤلفة من ثالث 
اإىل  امل�سهورة  ال�سخ�سية  ت�سري  حيث  نوعها  من  فريدة  �سورة 
الورقة االأوىل، والفعل اإىل الورقة الثانية، والغر�ص اإىل الورقة 

الثالثة.
بح�سب النظام الذي يطّبقه، ت�سبح اأوراق اأمري الب�ستوين و�ستة 
التوايل للداالي الما  الديناري موازية على  الب�ستوين واالآ�ص 
كرة  ويحمل  غاغا  بالليدي  اخلا�ص  اللحم  ثوب  يرتدي  الييذي 
ال�سلة العائدة اإىل مايكل جوردن. يرتكز نظام كوك على الفكرة 
من  اأكييرث  املاألوفة  غري  باملوؤ�سرات  تتم�سك  الذاكرة  اإن  القائلة 

املوؤ�سرات العادية.
يف  التفا�سيل  تييذّكيير  على  مل�ساعدتك  احِلييَيييل  اأف�سل  يلي  مييا  يف 

حياتك اليومية.

لتذّكر: كلمات جديدة التقنية: تغيري الروتني
يف درا�سة تقليدية اأجرتها جامعة مي�سيغان خالل ال�سبعينيات، 
الييطييالب الئييحيية كلمات خييالل ح�ستن  ميين  در�ييسييت جمموعة 
منف�سلتن. در�ص البع�ص يف غرفة �سغرية ومكتظة بينما در�ص 
اجتاه  ذات  ومييراآة  نافذتان  فيها  م�ساحة  االآخيير �سمن  البع�ص 
يف  معاً  احل�ستن  الييطييالب  ميين  جمموعة  اأول  اأم�ست  واحيييد. 
الغرفة نف�سها بينما ق�ّسمت املجموعة االأخرى احل�ستن على 
الغرفتن املختلفتن. خالل االختبار الذي خ�سع له الطالب 
يف غرفة خمتلفة بالكامل، لوحظ اأن االأفييراد الذين در�سوا يف 
اأماكن متعددة تذكروا املعلومات اأكرث من اأولئك الذين در�سوا 

غرفة  يف 

واحدة بن�سبة 35%.
البيئة  ميين  اأخيييرى  متنوعة  جييوانييب  اأن  الحقة  درا�ييسييات  اأثبتت 
املكان،  خلفية  يف  واملو�سيقى  )التوقيت،  باالأ�سخا�ص  املحيطة 
الييييوقييييوف...( قيييد تيي�ييسيياعييد عييلييى تذّكر  اأو  وو�ييسييعييييية اجلييلييو�ييص 
املييعييلييومييات اأييي�ييسيياً. بح�سب هييذه اليينييظييرييية، يييربييط الييدميياغ بن 
املوؤ�سرات  زادت  وكلما  بال�سخ�ص،  املحيط  وال�سياق  الكلمات 
اال�ستناد  اإىل  الدماغ  �سي�سطر  بالكلمات،  املرتبطة  ال�سياقية 

اإليها حن يحاول تذّكرها.

لتذّكر: الرقم ال�سري التقنية: عّد االأحرف
ميكنك اأن ت�ستعمل تاريخ ميالدك اأو رقم هاتفك طبعاً او هاتف 
ال�سريك، لكن ي�ستطيع ل�سو�ص الهوية اكت�ساف هذه املعلومات 
ب�سهولة. لذا جّرب ن�سيحة دومينيك اأوبراين، بطل العامل يف 
الذاكرة ثماين مرات. اكتب عبارة موؤلفة من اأربع كلمات ثم 
ابداأ ِبعّد االأحرف يف كل كلمة. على �سبيل املثال: )هذا هو 

رقمي ال�سري( = 3245.

ل��ت��ذّك��ر: ل��غ��ة ج��دي��دة ال��ت��ق��ن��ي��ة: ال��ق��راءة 
واالإ�سغاء

 137 انق�سم  بييورتييوريييكييو،  اأجييرتييهييا جامعة  درا�ييسيية  يف 
طالباً من الناطقن باللغة االإ�سبانية اإىل جمموعتن. 
على مر ثمانية اأ�سابيع، قراأت اأول جمموعة كتاباً باللغة 
االإنكليزية تزامناً مع االإ�سغاء اإىل ن�سخة �سوتية منه 
فاكتفت  الييثييانييييية،  املجموعة  اأميييا  االإنييكييليييييزييية.  باللغة 
بقراءة الكتاب ب�سمت. كان جميع الطالب يخ�سعون 
الطالب  اأن  لوحظ  النهاية،  يف  اأ�ييسييبييوع.  كييل  الختبار 
اأولئك  على  تفوقوا  و�سمعوها  الق�سة  قييروؤوا  الذين 

الذين اكتفوا بالقراءة يف االمتحانات الثمانية.

على  الركيز  التقنية:  ال��وج��وه  لتذّكر: 
االأنف

اخلارقة  الييذاكييرة  اأ�سحاب  من  عييدد  يتخ�س�ص  فيما 
بييالييربييط بيين االأ�ييسييميياء والييوجييوه )اإنييهييا اإحيييدى القواعد 
تقنية ق�سر  العاملية(، ال تعطي  الذاكرة  املعتمدة يف بطوالت 
الذاكرة الفاعلية نف�سها اإذا كانت �سورة الوجه متقطعة اأو اإذا 

تغريت األوانها اأو تبّدلت باأية طريقة اأخرى.
قد يكون تذّكر الوجوه والتعّرف اإليها يف �سياقات خمتلفة مهارة 
االأ�سخا�ص  يجيد  بال�سخ�سية:  عييدة  درا�ييسييات  ربطتها  خا�سة 

مثاًل.  االنطوائين  من  اأكييرث  الوجوه  اإىل  التعّرف  املنفتحون 
املجال: بدل الرتكيز على  اأخييرى يف هذا  لكن قد تنجح حيلة 
على  تركز  اأن  حيياول  النا�ص،  معظم  يفعل  كما  ال�سخ�ص  عيَني 
اأنفه. بح�سب هذه النظرية، �ست�سمح لك  اأو ي�سار  و�سط وجهه 

هذه الطريقة بحفظ الوجه كله دفعًة واحدة.

لتذّكر: الوقائع واالأرقام التقنية: تخ�سي�ص الوقت الكايف
ال �سك يف اأن اإغراق العقل باملعلومات دفعًة واحدة لي�ص اأف�سل 
اأي  حفظ  )اأو  وتذّكرها  االإحيي�ييسيياءات  لتعّلم  حلفظها.  طريقة 
ب�سكل  امل�ستهدفة  املييواد  مراجعة  �ستكون  املعلومات(،  من  نييوع 
تكرارها خالل  فاعلية من  اأكييرث  على مر فرتة مطّولة  دوري 
فرتة ق�سرية.تعود هذه التقنية اإىل عام 1885، حن اكت�سف 
اأنه ي�ستطيع تعّلم الئحة  اإبنغهاو�ص  النف�سي هريمان  الطبيب 
من الكلمات ال�سخيفة اإذا كررها 68 مرة خالل يوم واحد ثم 
اإ�سافية قبل موعد االختبار يف اليوم التايل. لكنه  �سبع مرات 
عينها  بالفاعلية  الكلمات  من  نف�سه  العدد  تعّلم  ي�ستطيع  كان 

عرب تكرارها 38 مرة خالل ثالثة اأيام.

بن  املثالية  الفا�سلة  الييفييرتات  احلديثة  البحوث  بع�ص  حييدد 
ح�س�ص الدر�ص على ال�سكل االآتي: اإذا كان امتحانك �سيح�سل 
اأ�سبوع، يجب اأن تدر�ص اليوم ثم تكرر الدر�ص بعد يوم اأو  بعد 
انتظر  ثم  اليوم  ادر�ييص  �سهر،  بعد  �سيح�سل  كييان  واإذا  يومن. 
الالحقة.  الييدر�ييص  ح�سة  مييوعييد  يحن  اأن  قبل  اأ�ييسييبييوع  ميييرور 
ثالثة  مييرور  انتظر  اأ�سهر؟  ثالثة  قبل  امتحانك  يح�سل  األيين 
اأ�سابيع يف هذه احلالة قبل اأن تدر�ص جمدداً. كلما تاأّجل موعد 
ح�ستن  اأول  بن  املثالية  الفا�سلة  الفرتة  �ستطول  االمتحان، 
اأن تراجع املعلومات للمرة االأخرية  اأي�ساً  للدر�ص. )من املفيد 

يف اليوم الذي ي�سبق االمتحان(.

لتذّكر: الئحة الت�سوق التقنية: ت�سغيل اجل�سم
كم مّرة كتبَت الئحة الت�سوق ثم ن�سيت مكانها؟ يف هذا ال�سكل 
من تقنية ق�سر الذاكرة، يجب اأن تربط االأغرا�ص الواردة على 
الئحة الت�سوق مبناطق خمتلفة من ج�سمك. تخّيل مثاًل اأنك 
اأنفك  على  بي�سة  وت�سع  راأ�سك  على  اجلبنة  علبة من  تمُوؤرجح 

وزجاجة حليب على كتفك!

اأ�سامة  النف�سي،  االأخ�سائي  اأو�سح 
قمع  اأ�ييييسييييبيييياب  ميييين  اأن  اجلييييياميييييع، 
امل�ساعر التي توؤدي لالأمل النف�سي 

ثالثة اأ�سياء هي كالتايل:
م�ساعر  رعيياييية  نف�سك  حتميل   .١

غريك.
م�ساعرك  اإظييهييار  اأن  االعييتييقيياد   .٢

داللة �سعف يف �سخ�سيتك.
٣. املجامالت امل�ستمرة.

�سل�سلة  يف  اجلييييياميييييع،  واأ�ييييييسيييييياف 
تغريدات عرب ح�سابه يف “تويرت”، 
مثل  ميي�ييسيياعييرك  بقمع  قيييييامييك  اأن 
اإظيييهيييار نييفيي�ييسييك را�يييييصٍ واأنيييييت غري 
واإظهار  بالبكاء  رغبتك  اأو  را�ييص، 
واأنيييييت  تييبيي�ييسييمييك  اأو  بيييخيييري،  اأنييييييك 
ي�ساعد  ال  الييداخييل  ميين  مت�سايق 
نف�سية  بييي�يييسيييحييية  متيييتيييعيييك  عييييلييييى 
م�ستقرة، بل يقود ملزيد من االأمل 

النف�سي.

ملا كانت ثالجتك ت�ستطيع يف هذا الع�سر اأن ت�ساعدك على الت�سوق، وباإمكان هاتفك اأن يجيب عن اأي �سوؤال 
)اأي  الذاكرة  اأبطال  اإجنازات  اأ�سبحت  لذلك،  نتيجًة  اليوم!  بعد  اأمر  اأي  تتذكر  كي  داعي  فال  يراودك، 
االأ�سخا�ض الذين يتذكرون مئات االأ�سماء والوجوه، اأو �سل�سلة من االأرقام والكلمات، اأو ترتيب جمموعات 
كبرية من اأوراق اللعب( اأ�سبه بعمل يفوق الطبيعة الب�سرية. لكن ثمة �سر �سغري وفاعل وراء االأ�سخا�ض 
الذين يتمتعون بذاكرة خارقة: يف درا�سة ُن�سرت حديثًا يف جملة )نيورون( العلمية، اكت�سف الباحثون اأن 
اأ�سحاب الذاكرة اخلارقة ال يحملون عمومًا مناطق دماغية كبرية ت�سمح لهم با�ستيعاب كميات ا�ستثنائية 

من املعلومات وحفظها. بل تبدو البنى الدماغية لديهم م�سابهة لبقية النا�ض.

 ال يحملون مناطق دماغية كبرية ت�سمح لهم با�ستيعاب املعلومات وحفظها

اأ�صحاب الذاكرة اخلارقة.. التعلم عن طريق النظر وال�صمع

مـــنـــ�عـــات
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العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/1575  جتاري كلي
هاران  جاجناد  كومار  ملالكها/برمي   - للمعار�ص  ارك   ٣60 موؤ�س�سة   -١  / عليه  املدعي  اىل 
للمعار�ص جمهول حمل  ارك  - ب�سفته كفيل موؤ�س�سة ٣60  هيياران  ٢- برمي كومار جاجناد 
االقامة مبا ان املدعي/م�سرف الهالل �ص.م.ع - مكتب ادارة - فرع برج البحر وميثله:علي 
ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
االوىل واملدعي عليه الثاين بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )67049١.5٢( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم 
مكلف  فاأنت  لييذا   Ch 1.C.15 بالقاعة  �ص   9.٣0 ال�ساعة   ٢0١8/9/١8 املوافق  الثالثاء 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/2611  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / ١- حممد نبيل �سيف عقالن جمهول حمل االقامة 
اأقام عليك الدعوى  ان املدعي/�سمري ناجي حممد احلي�ساين قد  مبا 
ومو�سوعها املطالبة مببلغ )١6000( درهم والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
 ٢0١8/9/٢0 املوافق  اخلمي�ص  يييوم  جل�سة  لها  وحييددت  املحاماة.  اتعاب 
ال�ساعة 8.٣0 �ص بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
فان  تخلفك  حالة  ويف  االأقييل  على  اأيييام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

اعالن حكم بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2018/503  مدين جزئي 

بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  املفتي  �سخر  حممد  عليه/١-�سامي  املحكوم  اىل 
اعاله  املييذكييورة  الييدعييوى  يف    ٢0١8/4/٢9 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/حمدان ال�سام�سي للمحامات واال�ست�سارات القانونية بالزام املدعي عليه بان 
تاريخ  �سنويا من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهييم   )9٣79٢( مبلغ  للمدعي  تييوؤدي 
املطالبة الق�سائية حتى متام ال�سداد على اال يتجاوز ا�سل املبلغ املق�سي به والزمته 
املحاماة ورف�ست ما عدا  اتعاب  امل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل  املنا�سب من 
يوما  ثالثن  خييالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . طلبات  ميين  ذلييك 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2017/1852  مدين جزئي 
اىل املحكوم عليه/١-اآن تايلور ٢- ترا�سي ان �ستايل جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ ٢0١8/١٢/١7  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
اعاله ل�سالح/امل�ست�سفى االمريكي - دبي )فرع من حممد وعبيد املال �ص.ذ.م.م( 
بالزام املدعي عليها االوىل بان توؤدي للمدعي مبلغ )٢0665١.٢6( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق يف:٢0١5/٣/6 حتى متام ال�سداد على اال 
امل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل  به والزمتها  املق�سي  املبلغ  ا�سل  تتجاوز 
يوما  ثالثن  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  االعييالن  هييذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

اعالن حكم بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2017/1851  مدين جزئي 

اىل املحكوم عليه/١-حمدة حممد علي ٢- نا�سر مبارك عي�سى املن�سوري جمهول 
حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢0١7/١١/٢7  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/امل�ست�سفى االمريكي - دبي )فرع من حممد وعبيد 
املال �ص.ذ.م.م( بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ )٢66.٢4٢.94( درهم 
مع الفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية يف:٢0١7/7/٢0 وحتى ال�سداد 
املبلغ املق�سي به والزامهما بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ  التام على اال تتجاوز ا�سل 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

اعالن حكم بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2012/258  مدين جزئي 

حمل  جمهول  البقاره  علي  احمد  علي  احمد   -٢ كو�سنري  عليه/١-ايانا  املدعي  اىل 
ذ.م.م  امليييال  وعييبيييييد  حمييمييد  ميين  االمييريييكييي/فييرع  املدعي/امل�ست�سفى  ان  مبييا  االقيياميية 
املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  التميمي  ح�سن  حممد  وميثله:طالل 
بتاريخ ٢0١٢/7/١7  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/امل�ست�سفى االمريكي/فرع من 
عليهما  املدعي  بالزام  احل�سوري  ومبثابة  املحكمة  بحكمت  ذ.م.م  املال  وعبيد  حممد 
بان يوؤديا بالت�سامن للمدعي مبلغ )99.645( درهم والفائدة القانونية عنه بواقع %9 
�سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد والزامهما بالر�سوم وامل�ساريف 
قابال  . حكما مبييثييابيية احليي�ييسييوري  املييحيياميياة  اتييعيياب  مييقييابييل  درهيييم  ومييبييلييغ خم�سمائة 
لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2018/2106  جتاري جزئي 
االقيياميية مبا  �ييييص.ذ.م.م جمهول حمييل  العامة  للتجارة  ام  بييي  املييدعييي عليه/١-يو  اىل 
دبييي( مبا ان املدعي/يو بيه ا�ص جلف ذ.م.م  ان املدعي/يو بيه ا�ص جلف ذ.م.م )فييرع 
بيييان املحكمة حكمت  امليييذكيييورة اعييياله وعييليييييه نعلنكم  الييدعييوى  اقيييام  )فيييرع دبيييي( قييد 
بتاريخ:٢0١8/7/٢6 احلكم التمهيدي التايل:بندب اخلبري احل�سابي املخت�ص �ساحب 
الدور باجلدول وتكون مهمته كاالتي االطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وماع�سى 
ان يقدمه اخل�سوم واالنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم االمر واالطالع 
على املرا�سالت الورقية وااللكرتونية ان وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية 
وااللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها �ستة االف درهم والزمت املدعية ب�سدادها 
، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق:٢0١8/9/٢7 ال�ساعة:08:٣0 �سباحا 

 .ch1.C.12:يف القاعة
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

اعالن حكم بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2018/620  مدين جزئي 

مبا  االقامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  العقاري  للتطوير  فينو  عليه/١-بورتو  املدعي  اىل 
ان املدعي/الرغد للمقاوالت الكهروميكانيكية وميثله:عبداهلل علي �سعيد بن �ساحوه 
ال�سويدي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢0١8/6/5  يف الدعوى 
املدعي  ال�سركة  بييالييزام  الكهروميكانيكية  للمقاوالت  ل�سالح/الرغد  اعيياله  املييذكييورة 
عليها بان توؤدي لل�سركة املدعي مبلغ مقداره )اربعمائة وت�سعة االف درهم( والفوائد 
التاأخريية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد وامل�ساريف ومبلغ 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  درهييم  خم�سمائة 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا االعييالن �سدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثن يوما 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2018/504  مدين جزئي 
حمل  جمهول  ماكو  ويبري  روث  اليك�سندرا  عليه/١-كري�ستيان  املحكوم  اىل 
يف    ٢0١8/5/١ بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة 
واال�ست�سارات  للمحامات  ال�سام�سي  ل�سالح/حمدان  اعيياله  املذكورة  الدعوى 
القانونية بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )اأحد ع�سر الف درهم 
اتعاب  مقابل  درهييم  وخم�سمائة  بامل�ساريف  والزمتها  فل�سا(  و�ستون  واثيينييان 
يوما  ثييالثيين  خييالل  لال�ستئناف  قييابييال  احليي�ييسييوري  . حكما مبثابة  املييحيياميياة 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2017/2817  مدين جزئي 
اىل املحكوم عليه/١-فقري كل خان جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    ٢0١8/6/١١ بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  خان  جهان  �ساه  خان  كل  ل�سالح/نور 
والزمته  درهييم  االف  ع�سرة  مبلغ  للمدعي  يييوؤدي  بييان  عليه  املدعي  بييالييزام 
ثالثن  خييالل  لال�ستئناف  قابال  احليي�ييسييوري  مبثابة  حكما   . بامل�ساريف 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

   يف الدعوى رقم 2018/2923 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/١- ريوينا مريكادو ريي�ص جمهول حمل االقامة مبا 
الوطني �ص.م.ع وميثله:عبداهلل  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  ان طالب 
الدعوى  عليك  اأقيييام  قييد  ال�سام�سي  الييعييمييران  عييمييران  عييبييداهلل  حمد 
وقدره  بييه  املنفذ  املبلغ  بييدفييع  والييزامييك  اعييياله  املييذكييورة  التنفيذية 
)١9٢86.06( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجييراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
   يف الدعوى رقم 2018/2924 تنفيذ جتاري

ان  ايرا�ص جمهول حمل االقامة مبا  املنفذ �سده/١- ارلن الم  اىل 
طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع وميثله:عبداهلل حمد 
عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
به وقييدره )4٣686.5٢(  املنفذ  املبلغ  والييزامييك بدفع  اعيياله  املييذكييورة 
املحكمة  فييان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طييالييب  اىل  درهيييم 
�ستبا�سر االجييراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1275  ا�صتئناف عمايل    

دبي  فييرع   - ذ.م.م  للمقاوالت  كييومييودور  �سركة   -١ �ييسييده/  امل�ستاأنف  اىل 
ا�سربيتو  لوري�سكو  /داريييو�ييص  امل�ستاأنف  ان  مبييا  االقيياميية  حمييل  جمييهييول 
رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  حبيقه  جييورج  وميثله:روكز 
جل�سه  لييهييا  وحييييددت  بيييتيييارييييخ:١6/٢0١8/5  جييزئييي  عييمييايل   ٢0١7/١١868
رقم  بالقاعة  �سباحا    ١0.00 ال�ساعة   ٢0١8/١0/8 املييوافييق  االثيينيين   يييوم 
ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2531  مدين جزئي

هيتيهامالجى  هيييرياث  هيييرياث  �ساميندا  ١-جييانيياكييا   / عليه  املييدعييي  اىل 
/انييتييون ديليب ومياال�سيكريا قد  املييدعييي  ان  االقيياميية مبييا  جمييهييول حمييل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
اخلمي�ص  يييوم  جل�سة  لها  .وحيييددت  وامل�ساريف  واليير�ييسييوم  درهييم   )١5000(
بالقاعة:ch1.B.10  لذا فاأنت  ال�ساعة:08:٣0 �ص  املوافق:٢0/٢0١8/9 
من  لييديييك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/354  مدين كلي
ان  مبا  االقيياميية  حمل  جمهول  اخلمريي  ح�سن  حممد  ١-عائ�سه   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /امل�ست�سفى االمريكي - دبي فرع من حممد وعبيد املال �ص.ذ.م.م وميثله طالل 
حممد ح�سن التميمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
بالت�سامن والتكافل بدفع مبلغ وقدره )١.75٣.895( درهم والفائدة القانونية 9% من 
تاريخ:٢0١5/١/٢٣ وحتى ال�سداد مع الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة .وحددت لها 
جل�سة يوم االحد املوافق:٢0١8/9/١6 ال�ساعة:09:٣0 �ص بالقاعة:ch2.E.21  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
       اعالن بورود التقرير بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/2106  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / ١- يو بي ام للتجارة العامة �ييص.ذ.م.م جمهول 
دبي(  )فييرع  ذ.م.م  ا�ييص جلف  بيه  املدعي/يو  ان  االقامة مبا  حمل 
بتاريخ:٢0١8/9/6  املنعقدة  بجل�ستها  قييررت  املحكمة  بان  نعلمكم 
يف اليييدعيييوى امليييذكيييورة اعيييياله اخييطيياركييم بييييورود الييتييقييرييير ال�سيد 
ييييوم اخلمي�ص  الييدعييوى وقيييد حتيييددت جل�سة  امليينييتييدب يف  اخلييبييري 
 ch1.C.12:املوافق:٢0١8/9/٢7 ال�ساعة:08:٣0 �سباحا بالقاعة

للتعقيب على التقرير.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1756  جتاري جزئي
ان  االقامة مبا  يون�ص جمهول حمل  نبي  ١-يون�ص   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأقيييام  قييد  �ييييص.ذ.م.م  ال�سيارات  لتاأجري  /الييقييدرة  املييدعييي 
والر�سوم  والفائدة  درهييم   )٣658١( وقييدره  مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها 
واملييي�يييسيييارييييف.وحيييددت لييهييا جييليي�ييسيية يييييوم االحيييييد امليييييييوافيييييييق:١6/٢0١8/9 
ال�ساعة:08:٣0 �ص بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/2977  جتاري جزئي
ال�سخ�ص  �سركة  البنا  �سالح  ملالكها  العاملية  ١-املطبعة   / عليه  املييدعييي  اىل 
الواحد ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /مونيا امبورتري�ص �ص.م.ح 
وميثله:روكز جورج حبيقه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها مببلغ وقدره )١87.565.٢5( درهم مع الفائدة القانونية وبواقع 
وامل�ساريف  واليير�ييسييوم  الييتييام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تيياريييخ  ميين  حتت�سب   %١٢
جل�سة  لها  كفالة.وحددت  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  واتعاب 
  ch1.C.12:بالقاعة �ص  ال�ساعة:٣0:08  املوافق:٢/١0/٢0١8  الثالثاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/2025  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / ١- �سينا �سوامي كومار ٢- �سينا �سوامي �سوري�ص بالو 
�سينا �سوامي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/مطعم املازم قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره 
يوم اخلمي�ص  لها جل�سة  وامل�ساريف. وحددت  والر�سوم  درهم   )49000(
املوافق ٢0١8/9/٢0 ال�ساعة 8.٣0 �ص بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/2689  جتاري جزئي

ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  فادايل  جو�سى  نيدهن   -١  / عليه  املدعي  اىل 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقييام عليك  قد  زار هتوت  ثو  املدعي/ين 
 %9 والفائدة  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )56000( وقييدره  مببلغ  عليه  املدعي 
اخلمي�ص  يوم  جل�سة  لها  وحييددت  التام.  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من 
املوافق ٢0١8/9/٢7 ال�ساعة 8.٣0 �ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/2452  جتاري جزئي

ان  مبا  االقيياميية  حمل  جمهول  ذ.م.م  البناء  ملييقيياوالت  ال�سرارة   -١  / عليه  املدعي  اىل 
ال�سناعية �ص.ذ.م.م وميثله:روكز  املدعي/فينيك�ص كونكريت برودكت�ص فرع من وايف 
جورج حبيقه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %١٢ بواقع  القانونية  الفائدة  مع  درهييم   )٣6.984( وقييدره 
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وحييددت  واالتعاب.  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد 
٢0١8/9/٢5 ال�ساعة 8.٣0 �ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/2541  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / ١- كارز اند بايك�ص ال�سالح املركبات والدراجات �ص.ذ.م.م )حاليا( بايكر 
اند بابك �ص.ذ.م.م )�سابقا( جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/�سرتوكرز ال�سرق االو�سط 
لبيع الدراجات النارية ذ.م.م - فرع دبي وميثله:روكز جورج حبيقه قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )٣١849( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع ١٢% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بدون كفالة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص 
املوافق ٢0١8/9/١٣ ال�ساعة 8.٣0 �ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/2703  جتاري جزئي

ذ.م.م جمييهييول حمل  الفنية  لييلييخييدمييات  عييلييي  انيييد  هييياري   -١  / عليه  املييدعييي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/النفاث للمقاوالت الفنية ملالكها/رجون زبري زبري الدين 
الدعوى  عليك  اأقيييام  قييد  العامري  اليينيياوري  عي�سى  حممد  وميثله:عبدالرحمن 
درهم   )٣6٢.٣٣9.4٣( وقيييدره  مببلغ  عليها  املييدعييي  بييالييزام  املطالبة  ومو�سوعها 
اال�ستحقاق وحتى  تاريخ  والفائدة ١٢% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق ٢0١8/9/١9 ال�ساعة 8.٣0 �ص 
بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

اعالن حكم بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2017/3955  جتاري جزئي 

�ييص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم  العاملية  املحكوم عليه/١-اخلليج جيوتي  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢0١8/٣/٢١  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/النمر لتجارة احلديد ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ 
ال�سداد  متام  وحتى  تيياريييخ:١0/9/٢0١7  من  اعتبارا   %9 وفائدة  درهييم   )١566٢4.84(
ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  ومبلغ ثالثمائة  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمتها 
ما زاد على ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  االعييالن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

مليار درهم �صايف دخل   16.6
بنوك اأبو ظبي خالل 6 �صهور

•• اأبوظبي-وام:

ارتفع �سايف دخل البنوك التجارية واالإ�سالمية العاملة يف امارة اأبو ظبي 
اىل 16.6 مليار درهم خالل الن�سف االأول من العام 2018 بنمو ن�سبته 

%8.4 مقارنة مع الفرتة نف�سها من العام 2017.
وجاء االرتفاع امل�سجل يف �سايف دخل بنوك اأبو ظبي منذ بداية العام اجلاري 
وحتى نهاية �سهر يونيو املا�سي مواكبا للنمو الذي �سهدته جميع موؤ�سرات 
القطاع البنكي يف دولة االإمارات وذلك وفقا ملا تظهره االإح�ساءات ال�سادرة 

عن م�سرف االإمارات املركزي.
اأربيياح البنوك التي يقع مقرها يف اأبو ظبي اىل نحو 10.4  وارتفع �سايف 
 7.2% 2018 بزيادة ن�سبتها  مليار درهم خالل الن�سف االأول من عام 

مقارنة مع الفرتة املقابلة من عام 2017.
وقال خرباء يف القطاع امل�سريف اإن اأرباح البنوك االأربعة التي يقع مقرها يف 
اأبو ظبي “اأبو ظبي االأول وبوظبي التجاري واالحتاد الوطني وم�سرف اأبو 
ظبي االإ�سالمي” فاقت التوقعات وكذلك احلال بالن�سبة لبقية موؤ�سرات 

ن�ساطها التي اأظهرت اداء اإيجابيا للغاية.
وبح�سب االأرقام التي يوثقها مركز اإح�ساء اأبو ظبي فقد بلغ �سايف الفوائد 
للبنوك التجارية خالل ال�سهور ال�ستة االأوىل من العام اجلاري نحو 16 
العام  من  ذاتها  الفرتة  مع  مقارنة   10.5% ن�سبتها  بزيادة  درهييم  مليار 

.2017
وارتفع �سايف دخل بنوك االإمارة من اال�ستثمار اىل نحو 2.5 مليار درهم 
مع  مقارنة   20% ن�سبته  بنمو  اجلييياري  الييعييام  ميين  االأول  الن�سف  خييالل 
2.1 مليار درهم يف الفرتة ذاتها من العام 2017. وعلى م�ستوى البنوك 
اال�سالمية فقد ا�ستقر �سايف دخلها خالل الن�سف االأول من العام اجلاري 
2.262 مليار درهم وهو نف�ص امل�ستوى امل�سجل يف الن�سف  عند م�ستوى 

ذاته من العام 2017.

»الأوراق املالية« ت�صدر قرارا ب�صاأن 
اعتماد الإطار التنظيمي للتكنولوجيا املالية

•• اأبوظبي -وام:

جمل�ص  رئي�ص  االقت�ساد  وزييير  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  معايل  اأ�سدر 
التنظيمي  االإطييار  اعتماد  ب�ساأن  قييرارا  وال�سلع  املالية  االأوراق  هيئة  اإدارة 
للتكنولوجيا املالية “القواعد التنظيمية للبيئة التجريبية” والذي �سيبداأ 

العمل مبوجبه يف اليوم الثاين من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.
وجاء ا�سدار القرار يف ظل التقدم ال�سريع الذي ي�سهده قطاع التكنولوجيا 
جديدة  مالية  وخييدمييات  منتجات  وظييهييور  الييعييامل  اأنييحيياء  جميع  يف  املالية 
حماية  اإىل  الرامية  الهيئة  روؤيييية  مييع  ومتا�سياً  م�ستمر.  ب�سكل  ومبتكرة 
جاذبة  بيئة  وتعزير  ال�سليم  التعامل  اأ�س�ص  وتر�سيخ  امل�ستثمرين  حقوق 

لروؤو�ص االأموال اعتماداً على نظم ابتكارية.
التنظيمي  االإطييييار  حتييديييد  اإىل  الوثيقة  هييذه  خييالل  ميين  الهيئة  وتييهييدف 
لت�سغيل واإدارة البيئة التجريبية ل�سوق راأ�ص املال، وذلك بغر�ص خلق بيئة 
جاذبة ل�سواق راأ�ص املال با�ستخدام اأنظمة مبتكرة، وجعلها من�سة للتفاعل 
مع �سركات التكنولوجيا املالية، وحت�سن االإطار التنظيمي، وامل�ساهمة يف 
باأنها  التجريبية”  البيئة  وتعرف  املخاطر.  وتنظيم  االقت�سادي،  النمو 
ي�سمح  تنظيمي  اإطييار  وفييق  املنظم  التجريبي  املالية  التكنولوجيا  خمترب 
التجاري  العمل  ومنيياذج  والربامج  واخلدمات  املنتجات  باختبار  للكيانات 
املبتكرة يف بيئة رقابية جتريبية مب�سطة، ولكن �سمن نطاق ومدة زمنية 
املالية  التكنولوجيا  اأن مفهوم خمترب  الرغم من  وعلى  ومقيدة.  حمددة 
التجريبي لي�ص جدًيدا وقد مت تطبيقه يف القطاعات غري املالية، اإال اأن هذا 

املفهوم بداأ ينت�سر موؤخرا يف القطاعات املالية يف العديد من الدول.
العربية  االإميييارات  دوليية  يف  لالبتكار  الوطنية  اال�سرتاتيجية  من  وكجزء 
اأعربت  فقد  بيئة ممكنة لالبتكار،  لتوفري وحتفيز  تهدف  والتي  املتحدة، 
هيئة االأوراق املالية وال�سلع عن حر�سها على تعزيز ودعم مفهوم االبتكار 
البيئة  و�ستكون  بذلك.  ي�سمح  تنظيمي  اإطييار  تطوير  خالل  من  ومتكينه 
واخلدمات  املنتجات  االختبار  للمبتكرين  التجريبية مبثابة عن�سر جذب 
حمددة.  تنظيمية  م�ساحة  يف  املبتكرة  التجاري  العمل  ومنيياذج  والييربامييج 
وميكن حتقيق ذلك من خالل اعتماد نهج للتخفيف اأو االإعفاء من بع�ص 
املتطلبات التنظيمية للم�ساركن يف ظل بيئة جتريبية من�سبطة، مع وجود 
اإىل  التجريبية  البيئة  تتوجه  حيث  امل�ستهلك  حلماية  منا�سبة  �سمانات 
مطوري م�ساريع التكنولوجيا املالية من �سركات نا�سئة اأو �سركات قائمة اأو 
م�ساريع فردية مدارة من قبل رواد االأعمال، و�سيتمتع امل�ساركون الراغبون 
يف دخولها ببيئة تنظيمية مي�سرة ومب�سطة. و�ستعمل الهيئة مع مقدمي 
الطلبات يف البيئة التجريبية لتقييم املنتجات اأو اخلدمات اأو الربامج اأو 
والتنظيمية  القانونية  املتطلبات  وحتديد  املبتكرة  التجاري  العمل  مناذج 
امل�ساركة يف  االإعييفيياء من االلييتييزام بها خييالل مييدة  اأو  التي ميكن تخفيفها 

البيئة التجريبية، و�سيتم تقدير ذلك لكل حالة على حدة.

»اأوفيد« يقر�ص البو�صنة 
والهر�صك 55.5 مليون دولر

•• فيينا -وام:

بقيمة  على منح قر�سن  “اأوفيد”  الدولية  للتنمية  اأوبييك  وافق �سندوق 
يف  ال�سريع”  املمر  “طريق  م�سروع  لتمويل  لدعم  دوالر  مليون   55.5

�سمال مدينة زينيت�سا ال�سناعية. 
احلرب�ص  �سليمان  �سرايفو  البو�سنية  العا�سمة  يف  القر�سن  اتفاقية  وقع 
والهر�سك  البو�سنة  احتيياد  رئي�ص  �سافارا  ومارينكو  “اأوفيد”  عييام  مدير 

وفاجو�سالف بيفاندا وزير املالية واخلزانة. 
برئا�سة  اليي�ييسيينييدوق  وفييد  اأن  اميي�ييص  فيينا  “اوفيد”يف  ا�ييسييدره  بيييييان  وذكييير 
ي�ساهم  م�ساريع  بعدة  العمل  �سري  للبو�سنة  زيارته  خالل  تفقد  احلرب�ص 
ال�سندوق يف متويلها �سملت م�سروع الطريق ال�سريع الذي يعد جزءا من 
�سبكة الطرق الرئي�سية املارة عرب اأوروبا وتربط العا�سمة املجرية بوداب�ست 
يف ال�سمال مبيناء مدينة بلوت�سي الكرواتية املطلة على البحر االأدرياتيك 

يف اجلنوب..كما افتتح الوفد طريق “بي�سرنا - بوتوك.

مب�ساركة 4000 متخ�س�ض يف ال�سناعة 

 جلفار تقدم جتاربها يف الن�صخة الأوىل الإقليمية للمعر�ص العاملي لل�صناعات الدوائية

»اقت�صادية اأبوظبي« ت�صدر قرارين لت�صهيل ممار�صة الأعمال يف الإمارة

•• راأ�س اخليمة  الفجر:

واحدة  وهيييي  “جلفار”،  �ييسييركيية  �ييسييهييدت   -
من اأكرب �سركات ت�سنيع االأدوية يف ال�سرق 
االأو�سط واإفريقيا، اإقباال كبرياً يف الن�سخة 
االأوىل من املعر�ص العاملي الرائد لل�سناعات 
الدوائية يف اأبو ظبي، والذي اجتذب 250 
يف  املييتييخيي�ييسيي�ييسيين  مييين  اآالف   4 و  يييا  عيييار�يييسً

القطاع.
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  �سعادة  وافتتح 
املعر�ص  االإميياراتييي،  الت�سامح  وزييير  نهيان، 
ال�سركة،  عام  مدير  يرافقه  اأن  قبل  ر�سمياً 

جريوم كارل اإىل جناح “جلفار«. 
واأقيم هذا احلدث يف مركز اأبوظبي الوطني 
للمعار�ص “اأدنيك” من 3 اإىل 5 �سبتمرب 
الييزوار من جميع  ا�ستقطب  2018، حيث 
الهند وتركيا  العامل من دول ت�سمل  اأنحاء 

وكوريا واليابان وال�سن.
لل�سناعات  الرائد  العاملي  املعر�ص  ويعترب 
املنطقة جتمع  رائيييدة يف  الييدوائييييية  من�سة 
واملنتجات  االأدويييييية  مييكييونييات  م�سنعي  بيين 
واملوردين وامل�سرتين، تغطي جميع مراحل 
�سل�سلة اإمدادات االأدوية، بدءاً من االأبحاث 
عيين الييعييقيياقييري  واالكييتيي�ييسييافييات و�ييسييواًل اإىل 
تنظيم  اليينييهييائييييية. ومت  اجليييرعيييات  حتييديييد 
واالأعمال  ال�سراكات  فر�ص  لزيادة  املعر�ص 
عيييليييى امليي�ييسييتييوييين امليييحيييليييي واليييييييييدويل، مما 
�ييسييييي�ييسيياعييد بيييييدوره عييلييى زييييييادة قيييييميية �سوق 
االأدوييية يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال 
درهم  مليار   162 ميين  اأكيييرث  اإىل  اأفريقيا 
عام  بييحييلييول   ) دوالر  مييليييييار  اإمييياراتيييي )44 

.2020
وحتيييدث جيييريوم كيييارل خيييالل هيييذا احلدث 
الرائد  الييعيياملييي  املييعيير�ييص  “ميثل  قيييائييياًل: 
االأو�سط  اليي�ييسييرق  يف  الييدوائييييية  لل�سناعات 
اللتقاء  املييثييايل  املييكييان   2018 واأفييريييقيييييا 
االأطراف الرئي�سين يف قطاع امل�ستح�سرات 
ذلك،  وراء  وميييا  االإقييليييييمييييية  اليي�ييسيييييدالنييييية 
للتوا�سل،  مييييعيييياً،  جييمييعييهييم  اإىل  ويييييهييييدف 
اأن  يف  �سك  وال  االأفييكييار.  وو�ييسييع  وامل�ساركة، 
اإقامة فعاليات من هذا امل�ستوى يف املنطقة 
ويف االإمارات العربية املتحدة ، والتي ت�سلط 
لل�سناعات  املييحييلييي  الييو�ييسييع  عييلييى  اليي�ييسييوء 
القطاع  هييذا  بتعزيز  �ست�ساهم   ، الييدوائييييية 

على نحو كبري.«
احلدث  لهذا  االإيجابي  باالأثر  �سعرنا  »لقد 
الكبري  االإقيييبيييال  بف�سل  االأول  اليييييوم  ميينييذ 
كبار  ميين  بع�ص  كييان  ب�سركتنا.  واالهييتييمييام 
ممثلي �سركتنا موجودين يف اجلناح اخلا�ص 
بتطوير  اخلييا�ييسيية  االأقيي�ييسييام  ميين  ب�سركتنا 
ال�سكري  وميير�ييص   ، وامليي�ييسييتييهييلييك  االأعيييميييال، 
اأق�سام  اإىل  اإ�ييسييافيية   ، والتطوير  والييبييحييث   ،
ا�ستفاد  وقييد  التوريد.  و�سل�سلة  امل�سرتيات 
هوؤالء ب�سكل كامل من فر�ص عديدة للقاء 
�سركاء االأعمال املحتملن وقادة القطاع من 

جميع اأنحاء العامل. »
متت  الييتييي  ال�ساخنة  املييو�ييسييوعييات  و�سملت 
الرئي�سية  الييعييوامييل  املعر�ص  يف  مناق�ستها 
امليييوؤثيييرة يف �ييسييوق اليي�ييسيينيياعييات الييدوائييييية يف 
الييي�يييسيييرق االأو�يييييسيييييط، مبيييا يف ذلك  ميينييطييقيية 
واالإنفاق  اال�ستثمار  وزيادة  ال�سكاين،  النمو 
ال�سحية،  اليييرعيييايييية  جمييييال  يف  احلييكييومييي 

ال�سحة،  على  الغربية  احلياة  منط  وتاأثري 
مثل ال�سمنة واالأمرا�ص املزمنة، مبا يف ذلك 
واالأوعية  القلب  واأمرا�ص  ال�سكري،  مر�ص 

الدموية واالأورام.
وقالت كارا تورنر، مديرة العالمة التجارية 
للمعر�ص العاملي الرائد لل�سناعات الدوائية 
“ اأكرث  واأفيييرييييقيييييييا:  االأو�ييييسييييط  اليي�ييسييرق  يف 
كييانييت تلك  انييتييظييارهييا  الييتييي طييال  اجلل�سات 
التي �سمت الدكتور اأمن ح�سن االأمريي، 
العامة  ال�سحة  ل�سيا�سة  امل�ساعد  الييوكيييييل 
والوقاية،  ال�سحة  وزارة  يف  والييرتاخييييي�ييص 
قطاع  ملناق�سة  املييتييحييدة،  العربية  االإمييييارات 
اليي�ييسيينيياعييات اليييدوائييييييية يف دوليييية االإمييييييارات 

ترحيباً  القييييت  واليييتيييي  امليييتيييحيييدة،  الييعييربييييية 
جيداً من قبل جمهور من املتخ�س�سن يف 

القطاع«.
واأ�ييسييار كيييارل اإىل حيييدوث حتييول يف وجهات 
فيما  املا�سية  القليلة  اليي�ييسيينييوات  يف  النظر 
املكافئة  اأو  اجليينيي�ييسييييية  بييييياالأدويييييية  يييتييعييلييق 
جلفار  ب�سركة  اليينييا�ييص  اهييتييمييام  ازداد  حيييييث 

ومنتجاتها.
الوطنية،  االأدويييية  �سركة  “ب�سفتها  وقييال: 
االأدوية  ت�سنيع  �سركات  اأكييرب  من  وواحيييدة 
جييزًءا ال يتجزاأ  ’جلفار‘  ت�سكل  املنطقة،  يف 
املتحدة،  العربية  االإميييارات  دوليية  ن�سيج  من 
بييتييوفييري حييلييول الرعاية  ونييحيين مييلييتييزمييون 

وبدعم  لييالأ�ييسيير  معقولة  بيياأ�ييسييعييار  ال�سحية 
منو القطاع«.

وبعد حتقيق منو مبيعات قوي، قمنا بزيادة 
املتحدة  العربية  االإميييارات  �سوق  يف  ح�ستنا 
اأننا  “نعتقد  االأول..  املييركييز  اإىل  للو�سول 
االآن اأمام نقطة حتول ت�سمح لنا باال�ستفادة 
لالبتكار،  اجلييديييدة  الييفيير�ييص  ميين  الكاملة 
امل�ستهلكن  وخدمة  منتجاتنا  خط  وتنمية 
بيي�ييسييكييل اأفييي�يييسيييل.. وبييفيي�ييسييل فييعيياليييييات مثل 
املعر�ص العاملي الرائد لل�سناعات الدوائية، 
فريدة  بييفيير�ييسيية  االآن  “جلفار”  تييتييمييتييع 
لييتييوؤ�ييسيي�ييص نييفيي�ييسييهييا كييقييوة رئييييي�ييسييييية يف �سوق 

امل�ستح�سرات ال�سيدالنية االإقليمية«.

•• اأبوظبي-وام:

االقت�سادية  الييتيينييمييييية  دائيييييرة  اأ�يييسيييدرت 
لت�سهيل  ييييهيييدفيييان  قييييرارييييين  اأبيييوظيييبيييي 
االقت�سادية  االأعييمييال  ممار�سة  جميياالت 
اإطييييييار  وذليييييييك يف  اأبييييوظييييبييييي  اإميييييييييارة  يف 
املبادرات واملحفزات التي تقدم ل�سركات 
العاملة  اخلييا�ييص  الييقييطيياع  ومييوؤ�ييسيي�ييسييات 
بيياالإمييارة مبا ي�سهم يف حت�سن ت�سنيف 
مركز اأبوظبي يف تقارير ممار�سة اأن�سطة 

االأعمال والتناف�سية الدولية.
واعتمدت الدائرة يف قرارها االأول تغيري 
اآلية احت�ساب ر�سم اللوحة االعالنية اإىل 
�سنويا  درهيييم   200 قيمته  ثييابييت  ر�ييسييم 
اأنواع  جلميع  والتجديد  االإ�ييسييدار  عند 
الرخ�ص االقت�سادية وذلك بهدف اإلغاء 

املفرو�ص  اليير�ييسييم  يف  الييكييبييري  الييتييفيياوت 
قيا�سا  قيمته  يييتييم حتييديييد  كيييان  والييييذي 

حلجم اللوحة االإعالنية.
كييمييا اأعييفييت اليييدائيييرة يف قيييرارهيييا الثاين 
كافة  بييياأنيييواعيييهيييا  اجلييييديييييدة  اليييرخييي�يييص 
التجارية وال�سناعية واملهنية واحلرفية 
اأبوظبي  “مركز  ر�يييسيييوم  مييين  وغيييريهيييا 
الإدارة النفايات” واحل�سول على �سهادة 

عدم املمانعة للعام االأول.
املن�سوري  �سامل  بن  �سعادة خليفة  واأكييد 
وكيييييل الييدائييرة اأن هييذه اليييقيييرارات تاأتي 
يف اإطييييار حيير�ييص اليييدائيييرة بييالييتييعيياون مع 
اجلهات  ميين  اال�سرتاتيجين  �سركائها 
تبني  على  اأبوظبي  اإمييارة  يف  احلكومية 
اأف�سل املمار�سات التي تعزز موقع االإمارة 
اإقليميا ودوليا يف جمال تناف�سية قطاع 

من  عيييدد  تنفيذ  اإىل  الفييتييا  االأعييييمييييال.. 
امل�ستمر  التطوير  اإىل  الهادفة  املبادرات 
اأبوظبي عن  يف  االأعمال  ت�سجيل  لنظام 
وتكلفة  ووقيييت  اإجيييييراءات  تقليل  طييريييق 
ممييار�ييسيية اأنيي�ييسييطيية االأعيييميييال يف االإمييييارة 
وجذب اال�ستثمارات لتوفري بيئة اأعمال 
التناف�سية  درجيييات  اأعييلييى  حتقق  مثالية 

لالإمارة.
الدائرة  �سركاء  وم�ساهمة  بدعم  واأ�ساد 
احلكومية  اجلهات  من  اال�سرتاتيجين 
يف اإمييييييارة اأبيييوظيييبيييي واليييتيييي اأ�ييسييهييمييت يف 
متييكيين اليييدائيييرة ميين اإ�يييسيييدار مييثييل هذه 
القرارات الداعمة لقطاع االأعمال والتي 
تعزز من اأداء االإمارة وحت�سن تناف�سيته 
يف تقرير البنك الدويل ملمار�سة اأن�سطة 

االأعمال.

امليينيي�ييسييوري حر�ص  �ييسييعييادة خليفة  واأكيييد 
الدائرة على تقدمي املزيد من املحفزات 
وامليييبيييادرات لتمكن الييقييطيياع اخلييا�ييص يف 
االإمييارة وجييذب اال�ستثمارات من خالل 
اإ�سدار  ومتطلبات  االجييييراءات  ت�سهيل 
الييرتخييييي�ييص االقييتيي�ييسييادي وتييوفييري بيئة 
ورجال  للم�ستثمرين  املالئمة  االأعمال 
جهودها  �يييسييييييياق  يف  وذلييييييك  ليييالأعيييميييال 
الييداعييميية لييلييحييزميية االقييتيي�ييسييادييية التي 
اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايييد 
رئي�ص  امل�سلحة  للقوات  االأعييلييى  القائد 

املجل�ص التنفيذي.
منيف  حممد  �سعادة  اأو�ييسييح  جانبه  من 
ملركز  اليييتييينيييفيييييييذي  املييييدييييير  املييينييي�يييسيييوري 
اأبييوظييبييي لييالأعييمييال الييتييابييع لييلييدائييرة اأن 

القرار اخلا�ص بر�سم اللوحة االإعالنية 
اليييدائيييرة لتقليل  اإطييييار جييهييود  ييياأتييي يف 
تكاليف اإ�سدار الرخ�سة االقت�سادية يف 
اأبوظبي خا�سة تلك التي تتطلب  اإمارة 
تركيب لوحة بحجم كبري وكان يتعدى 

ر�سومها يف ال�سابق 3000 درهم.
وذكر منيف املن�سوري اأن القرار الثاين 
املعني باإعفاء الرخ�ص اجلديدة من ر�سوم 
“مركز اأبوظبي الإدارة النفايات” يهدف 
احلكومية  اجلييهييات  جييهييود  تييدعيييييم  اإىل 
وقطاع  اال�ستثمارات  جذب  اإىل  الرامية 
الر�سوم  تييقييليييييل  خييييالل  مييين  االأعييييمييييال 
املييفييرو�ييسيية عييلييى امليي�ييسييتييثييمييرييين ورجييييال 
م�ساريعها  تاأ�سي�ص  مرحلة  يف  االأعييمييال 
اأبوظبي مبا يكفل  اإمارة  االقت�سادية يف 

لها النجاح واال�ستمرارية يف االأعمال.

جامعة واأكادميية ال�صارقة و�صركة قطرة يوقعون اتفاقية تعاون لتطوير حلول م�صتدامة لإدارة املياه
•• ال�شارقة-الفجر:

وقعت جامعة ال�سارقة، واأكادميية ال�سارقة 
التابعة لهيئة  للبحوث، و�سركة “قطرة”، 
)�سروق(،  والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة 
اتفاقية تعاون م�سرتكة، تهدف اإىل تنمية 
املجتمع املحلي وتطويره من خالل اإجراء 
اإىل  الرامية  امل�سرتكة  العلمية  البحوث 
التو�سل اإىل حلول علمية للتحديات التي 

تواجه املجتمع.
الرئي�ص  امليييبييينيييى  يف  االتييييفيييياقييييييييية،  وقييييييع 
للجامعة، كل من: االأ�ستاذ الدكتور حميد 
ال�سارقة،  جامعة  مدير  النعيمي  جمييول 
عبداحلميد  عييمييرو  الييدكييتييور  واالأ�يييسيييتييياذ 
مدير اأكادميية ال�سارقة للبحوث، و�سعادة 
مروان جا�سم ال�سركال الرئي�ص التنفيذي 
والتطوير  لييال�ييسييتييثييمييار  اليي�ييسييارقيية  لهيئة 
الدكتور  االأ�ييسييتيياذ  وذلييك بح�سور  �ييسييروق، 
نييائييب مييدييير اجلامعة  بييالييطيييييب،  مييعييميير 
ل�سوؤون البحث العلمي والدرا�سات العليا، 

واليييدكيييتيييور �يييسيييالح طييياهييير احليييييياج، نائب 
مدير اجلامعة ل�سوؤون املجتمع، واالأ�ستاذ 
م�ست�سار  اليي�ييسييامييرائييي  مييفيييييد  اليييدكيييتيييور 
للبحوث،  اليي�ييسييارقيية  اأكييادميييييية  ليييدى  اأول 
مدير  �سنابلة  عبداهلل  الدكتور  واالأ�ستاذ 
معهد البحوث للعلوم والهند�سة بجامعة 
ال�سارقة.     وتهدف االتفاقية اإىل التعاون 
يف جمال االأن�سطة البحثية والتطوير يف 
املجاالت املتعلقة با�ستخدام املياه واإدارتها 
مقرتحات  وتييقييدمي  واملنطقة،  بال�سارقة 
وم�ساريع بحثية م�سرتكة، وتنظيم ور�ص 

عمل يف نف�ص املجال.
تقييم  اإىل  الييثييالثيية  االأطييييراف  و�ست�سعى 
الهيئات  تيي�ييسييتييخييدمييهييا  الييييتييييي  الييييطييييرق 
النفايات  ا�ييسييتييخييدام  اإعييييادة  يف  احلكومية 
اأف�سل  ثيييم حتيييدييييد  امليييعييياجلييية،  اليي�ييسييائييليية 
دورة  اإدارة  جمييال  يف  العاملية  املييمييار�ييسييات 
ال�سارقة  بييهييا حلييكييوميية  املييييياه والييتييو�ييسييييية 
العييتييمييادهييا، كييمييا تييهييدف االتييفيياقييييية اإىل 
اإعييييادة ا�ييسييتييخييدام مييييياه اليي�ييسييرف ال�سحي 

بعد تنقيتها ب�سكل م�ستدام يف غري املجال 
طرق  درا�سة  يف  التعاون  و�سيتم  الزراعي، 
تخزين وا�ستخراج املياه اجلوفية، وكيفية 
منطقة  يف  ميي�ييسييتييدام  ب�سكل  ا�ييسييتييخييدامييهييا 

ال�سجعة بال�سارقة. 
ميين نيياحيييييتييه، قيييال �ييسييعييادة مييييروان جا�سم 
تفعيل  اإىل  �يييسيييروق  “ت�سعى  اليي�ييسييركييال: 
مع  اال�سرتاتيجية  ال�سراكات  من  �سل�سلة 
والهيئات  واملييوؤ�ييسيي�ييسييات  اليييدوائييير  خمتلف 
الييوطيينييييية بييهييدف االرتيييقييياء بييجييودة حياة 
ال�سارقة  اإمييييييارة  اأر�يييييص  عييلييى  الييقيياطيينيين 
ومييينيييحيييهيييا قيييييييمييية مييي�يييسيييافييية«. واأو�يييييسيييييح: 
وقعتها  الييتييي  االتييفيياقييييية  هيييذه  ت�ستهدف 
التابعة حديثة  �سركاتنا  اإحييدى  )قطرة(، 
االأكادمييتن  املوؤ�س�ستن  مييع  التاأ�سي�ص، 
مقرتحات  اإىل  الييتييو�ييسييل  الييعييريييقييتيين، 
يتعلق  مييا  كييل  يف  مبتكرة  بحثية  وحييلييول 
وجودة  ا�ستدامتها  وتييعييزيييز  املييييياه  بيييياإدارة 
ا�ستخدامها، مبا ي�سمن احلفاظ على هذا 

املورد احليوي لنا ولالأجيال القادمة.

وتعقيباً على توقيع االتفاق، قال االأ�ستاذ 
ت�سهم  النعيمي:  جمييول  حميد  الييدكييتييور 
االتفاقية ب�سكل كبري يف حت�سن الظروف 
الييبيييييئييييية يف اإميييييارة اليي�ييسييارقيية، مبيييا يخدم 
يدعم  وبالتايل  والييقييطيياعييات،  الفئات  كييل 
جييهييود املييحييافييظيية عييلييى الييبيييييئيية وحت�سن 
ال�سحة العامة، مبا يلبي تطلعات �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
حاكم  االأعييلييى  املجل�ص  ع�سو  الييقييا�ييسييمييي، 
حفظه  ال�سارقة”  رئي�ص جامعة  ال�سارقة 

اهلل تعاىل ورعاه(.
لديها  اليي�ييسييارقيية  “جامعة  اأن  واأ�ييييسيييياف 
العديد من امل�ساريع القائمة مع اأكادميية 
ال�سارقة للبحوث، ونتمنى اأن تتو�سل تلك 
املجتمع  تخدم  بحثية  نتائج  اإىل  امل�ساريع 
البيئية  التحديات  مواجهة  يف  وت�ساعده 

احلديثة«.
مدير  احلميد  عبد  عمرو  الدكتور  واأكييد 
عييييام اأكيييادميييييييية اليي�ييسييارقيية لييلييبييحييوث، اأن 
ال�سمو  �ساحب  روؤيييية  تييرتجييم  االتييفيياقييييية 

•• دبي-الفجر: 

اال�ستثمار  لتنمية  دبي  موؤ�س�سة  تنظم 
بعثة  دبييي  اقت�سادية  موؤ�س�سات  اإحييدى 
املتحدة  الييواليييات  اإىل  ثانية  ترويجية 
هذا العام خالل �سهر �سبتمرب اجلاري 
مع  الثنائية  الييعييالقييات  تييعييزيييز  بييهييدف 
االقت�سادية  الييقييوى  اأهيييم  ميين  واحييييدة 

العاملية. 
ومن املقرر اأن تزور البعثة الرتويجية 
اإنديانابولي�ص  امل�ستوى مدينتي  رفيعة 
وديييرتويييت وذليييك يف الييفييرتة ميين 15 

اإىل 22 �سبتمرب. 
ب�سكل  اليييرتوييييجييييييية  الييبييعييثيية  وتيييهيييدف 
التجارية  الييروابييط  تعزيز  اإىل  اأ�سا�سي 
انديانا  واليييييتييييي  مييييع  واالقيييتييي�يييسييياديييية 
جماالت  يف  االأمريكيتن  ومي�سيغان  
ال�سحية  والييييرعيييياييييية  الييتييكيينييولييوجيييييا 
والتعليم  واليييييزراعييييية  احلييييييياة  وعيييليييوم 
التحتية  والييبيينييييية  واليينييقييل  والييفيي�ييسيياء 
ال�سراكة  فر�ص  على  ال�سوء  وت�سليط 
واملعرفة بن دولة االمييارات والواليات 
املتحدة االمريكية يف جمال اال�ستثمار 

وال�سادرات.
البعثة  يف  يييي�يييسيييارك  ان  املييييقييييرر  ومييييين 
لتنمية  دبييي  “موؤ�س�سة  تييقييودهييا   الييتييي 
امل�سوؤولن  كبار  من  عييدد  اال�ستثمار” 
لتنمية  دبييي  موؤ�س�سة  من  التنفيذين 
االإمارة  يف  احلييرة  واملناطق  اليي�ييسييادرات 
وممييثييليين مييين �يييسيييفيييارة الييييدوليييية لدى 

االأمريكي  االأعمال  وجمل�ص  وا�سنطن 
االإماراتي وجمموعة طريان االإمارات.   
ومييييين جييهييتيية قيييييال فيييهيييد الييييقييييرقيييياوي، 
لتنمية  دبييي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير 
البعثة  تيينييظيييييم  “ياأتي  اال�ييسييتييثييمييار: 
انيييدييييانيييا  واليييييتييييي  اإىل  اليييرتوييييجييييييية 
ومي�سيغان �سمن مهام برامج البعثات 
االأمريكية  امليييييدن  لييتييغييطييييية  الييعيياملييييية 
املبذولة  اإطار اجلهود  االقت�سادية ويف 
املوؤ�س�سة  خيياللييهييا  مييين  تيي�ييسييعييى  اليييتيييي 
امل�ستثمرين  مييع  �ييسييراكييات  اإقيييامييية  اإىل 
التو�سع  مييين  ومتييكييييينييهييم  اليييدولييييييين، 
واال�ييسييتييداميية يف اأعييمييالييهييم ميين خالل 

اإمارة دبي. 
واأ�ساف القرقاوي: “ان البعثة احلالية 
الناجحة  التجارية  مهمتنا  بعد  تاأتي 
و�سين�سيناتي  كولومبو�ص  مدينتي  اإىل 
املا�سي،  ميييار�يييص  يف  اأوهييياييييو  والييييية  يف 
من  بعدد  خاللها  وفدنا  التقى  والتي 
رجال االأعمال وامل�سوؤولن احلكومين 
االأمريكين للتعريف مبزايا دبي كبوابة 
وناأمل  االأخييييييرى.  الييعيياملييييية  ليييالأ�يييسيييواق 
من  نتمكن  اأن  احلالية  البعثة  خييالل 
الهامة  واملزايا  الفر�ص  كافيييييييية  عر�ص 
واأن نبن  املييحييلييييية،  اليي�ييسييوق  املييتيياحيية يف 
ال  االأمييريييكييييية،  لل�سركات  كيييييف ميييكيين 
�سيما تلك العاملة يف جمال الت�سدير، 
تيينييمييييية اأعييمييالييهييا عيييرب اال�ييسييتييفييادة من 
امل�سجعة  العديدة  التناف�سييييييية  املييزايييا 
على اال�ستثمار يف دبييييييييي كمركز اإقليمي 

اأو �ييسييبييه اإقييليييييمييي الأعيييمييياليييهيييا.«     من 
العو�سي،  �ساعد  املهند�ص  قييال  جهته، 
لتنمية  دبييي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير 
يف  نظرائنا  مع  “�سنناق�ص  ال�سادرات: 
الفر�ص  من  العديد  املتحدة  الواليات 
للم�ستثمرين  دبيييييي  تيييقيييدميييهيييا  اليييتيييي 
االأجانب، حيث ال توفر االإمييارة فر�ص 
تقدم  واإمنييا  فح�سب،  العاملي  التوا�سل 
اأي�ساً بيئة م�سجعة ملمار�سة االعمال ال 
مثيل لها لل�سركات الدولية العاملة يف 
خمتلف القطاعات. اإ�سافة اإىل توا�سل 
التحتية لت�سهيل حركة  البنية  تطوير 
االأ�سواق  بيين  اأ�يييسيييرع  ب�سكل  الييبيي�ييسييائييع 

العاملية.
اليينيياجت املحلي  بييالييذكيير  ان  و اجلييدييير 
منواً  بلغ  ديييرتويييت،  ملدينة  االإجييمييايل 
 2011 %9.8 يف الفرتة من  بن�سبة 
دولية  بوابة  تعترب  وهييي   ،2016 اإىل 
اأ�سواق الواليات املتحدة باعتبارها  اإىل 
البالد  للت�سدير يف  �سوق  �ساد�ص  اأكييرب 
امريكي  دوالر  مييليييييار   42.1 وبييواقييع 
خالل العام 2016. كما ت�سم املدينة 

1.300 �سركة دولية من 38 بلداً.
اأميييييا واليييييية اإنيييدييييانيييا، اليييتيييي تييقييع فيها 
مييدييينيية اإنييديييانييابييولييييي�ييص الييبييالييغ عدد 
 ،2017 عييام  يف  مليون   6.6 �سكانها 
املعمرة  لييليي�ييسييلييع  بيي�ييسيينيياعيياتييهييا  فييتييعييرف 
الناجت  ميين   16% بنحو  ت�سهم  الييتييي 
ييياأتييي بعد  لييلييوالييية،  االإجييمييايل  املحلي 
والعقارات  واليييتييياأمييين  الييتييمييويييل  ذليييك 

امل�ساهمة  القطاعات  كاأكرب  وتاأجريها 
الييذي بلغ  الناجت املحلي االإجييمييايل،  يف 
359.1 مليون دوالر امريكي يف العام 

املا�سي.       
اأن حجم التجارة غري  واجلدير ذكره، 
ودولة  املتحدة  الييواليييات  بن  النفطية 
مليار    24.28 اإىل  و�ييسييل  االإمييييييارات 
دوالر اأمريكي يف العام 2017. وحتى 
 1.500 اأكرث من  هذا التاريخ، هناك 
�يييسيييركييية اأميييرييييكييييييية ميي�ييسييجييليية يف دوليييية 

االإمارات..
من  اأكييييييييرث  وجييييييييود  اإىل  بيييياالإ�ييييسييييافيييية 
50.000 مواطن اأمريكي يعي�سون يف 
الدولة. كما �ست�سارك الواليات املتحدة 
دبيييي من   2020 اأكيي�ييسييبييو  مييعيير�ييص  يف 

خالل جناحها الوطني. 

حاكم ال�سارقة الرامية اإىل حتقيق التنمية 
امليي�ييسييتييداميية الإميييييارة اليي�ييسييارقيية مييين خالل 
الفتاً  املختلفة،  املييوؤ�ييسيي�ييسييات  بيين  الييتييعيياون 
ال�سارقة  هيئة  مييع  ال�سراكة  اأهمية  اإىل  
وجامعة  �ييسييروق،  والتطوير-  لال�ستثمار 
الرئي�ص  بال�سريك  و�سفها  التي  ال�سارقة 
هييذه االتفاقية  اأن  واأ�ييسيياف  لييالأكييادميييييية، 
�ستعمل على جتاوز بع�ص التحديات التي 
تواجه االإمارة يف جمال اال�ستخدام اجليد 
تنمية  �سيعمل على  بدوره  والذي  للمياه، 

اقت�ساد االإمارة.
تاأ�سي�ص  عيين  اأعلنت  �ييسييروق  اأن  اإىل  ي�سار 
قييطييرة يف يييوليييييو املييا�ييسييي، بيياليي�ييسييراكيية مع 
لتنفيذ  الييعيياملييييية،  “بي�سك�ص”  جمييمييوعيية 
ومعاجلة  تفريغ  حمطة  تطوير  م�سروع 
مياه ال�سرف ال�سحي يف منطقة ال�سجعة 
م�ساعفة  ي�ستهدف  والييييذي  بيياليي�ييسييارقيية، 
القدرة االإنتاجية لها من 30 مليون لرت 
املعاجلة  املييييياه  ميين  لييرت  مييليييييون   60 اإىل 

يومياً لال�ستخدام ال�سناعي.

مليون درهم قيمة   516
ت�صرفات عقارات دبي ام�ص

•• دبي -وام:

حققت الت�سرفات العقارية يف دبي اأكرث 
تقرير  واأفييياد  درهيييم.  مليون   516 ميين 
الييتيي�ييسييرفييات - اليييذي ييي�ييسييدر عيين دائرة 
الدائر  باأن  االأرا�سي واالأمييالك بدبي - 
مبايعة   123 تيي�ييسييجيييييل  اميي�ييص  �ييسييهييدت 
 24 ميينييهييا  درهييييم  مييليييييون   167 بقيمة 
مليون   60 بقيمة  لييالأرا�ييسييي  مييبييايييعيية 
درهم و99 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 
107 مالين درهم. واأ�سار التقرير اإىل 
بقيمة  االأرا�سي جاءت  مبايعات  اأهم  اأن 
ال�سوق  ميينييطييقيية  يف  درهييييم  مييليييييون   12
مالين   4 بقيمة  مبايعة  تليها  الكبري 
تليها   6 ال�سفا  وادي  منطقة  يف  درهييم 
مييبييايييعيية بييقيييييميية 3 مييياليييين درهييييييم يف 

منطقة وادي ال�سفا 5.
االأوىل  ال�سبا  ند  منطقة  اأن  اإىل  ولفت 
ت�سدرت املناطق من حيث عدد املبايعات 
اإذ �سجلت 11 مبايعة بقيمة 25 مليون 
 6 درهييييم تييلييتييهييا ميينييطييقيية وادي اليي�ييسييفييا 
مالين   7 بقيمة  مبايعتن  بت�سجيلها 
مبايعات  بييياأهيييم  يييتييعييلييق  وفيييييمييا  درهيييييم. 
اليي�ييسييقييق والييفييلييل جيييياءت مييبييايييعيية بقيمة 
دبي  مر�سى  مبنطقة  درهيييم  مييالييين   6
 5 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم 
خليفة  بيييرج  منطقة  يف  درهيييم  مييالييين 
4 مالين درهم  واأخييريا مبايعة بقيمة 

يف منطقة مر�سى دبي.

»موؤ�ص�صة دبي لتنمية ال�صتثمار« تنظم بعثة ترويجية ثانية اإىل الوليات املتحدة لتعزيز العالقات الثنائية

االثنني  10   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12423  
Monday   10   September   2018  -  Issue No   12423



26

املال والأعمال

»دبي املايل العاملي« يوا�صل تر�صيخ مكانته مركزا اإقليميا 
لأ�صخم �صركات اإدارة الرثوات والأ�صول يف العامل

•• دبي-وام:

ال�سرق  الرائد يف منطقة  املييايل  املركز   - العاملي  املييايل  دبييي  يوا�سل مركز 
اإدارة  قطاع  يف  ملحوظ  منييٍو  ت�سجيل   - اآ�سيا  وجيينييوب  واأفريقيا  االأو�ييسييط 
رائييدة يف تو�سيع  ا�ستمرار �سركات عاملية  الييرثوات واالأ�ييسييول لديه يف ظل 

نطاق اأعمالها يف املركز.
فقد ارتفع عدد ال�سركات وامل�ست�سارين العاملين املتخ�س�سن امل�سّجلن يف 
 25 اأ�سخم  اأ�سل  13 من  ذلييك  �سركة مبا يف   200 اأكييرث من  اإىل  املركز 
ي�سّم  العامل حيث  وثييروات على م�ستوى  اأ�سول  بيياإدارة  �سركة متخ�س�سة 
املركز اأكرث من 60 �سندوقاً ا�ستثمارياً م�سرتكاً ما يجعله الوجهة االأبرز 

لل�سناديق اال�ستثمارية يف املنطقة.
يربط  العاملي باعتباره ج�سراً  املايل  ويتيح املوقع اال�سرتاتيجي ملركز دبي 
املنطقة بجميع اأنحاء العامل لل�سركات اإدارة اأعمالها �سمن وخارج منطقة 
ال�سرق االأو�سط واأفريقيا وجنوب اآ�سيا مبا يف ذلك اآ�سيا واأوروبا واأفريقيا 

انطالقاً من مقّراتها يف دبي.
وقال عارف اأمريي الرئي�ص التنفيذي ل�سلطة مركز دبي املايل العاملي اأن 
قطاع اإدارة الرثوات واالأ�سول ميثل ركيزة اأ�سا�سية لقطاع اخلدمات املالية 
اإليها مركز دبي املايل  املزدهرة يف دبي ويف ظل املكانة الرائدة التي و�سل 
العاملي كاأحد اأبرز املراكز املالية على م�ستوى العامل فقد بات هذا القطاع 
اأحد نقاط قوتنا الرئي�سية، حيث تنظر املوؤ�س�سات املالية الكربى اليوم اإىل 
دبي عموماً واملركز خ�سو�ساً كمن�سة مف�سلة للو�سول اإىل فر�ص اال�ستثمار 

وم�سادر راأ�ص املال يف االأ�سواق االإقليمية والعاملية.
واأ�ساف اأن قطاع اإدارة الرثوات واالأ�سول يف املركز �سهد منواً ثابتاً وكبرياً 
املايل  دبييي  ومركز  بدبي  وامل�ستمرة  القوية  الثقة  يعك�ص  مما  اليوم  حتى 
املركز  قيام  ظل  يف  الوترية  بنف�ص  النمو  هذا  ي�ستمر  اأن  ..متوقعا  العاملي 
اأعماله ومنظومته  بيئة  لتعزيز جاذبية  ت�سريعات وقوانن جديدة  بطرح 
 2024 لييعييام  للمركز  النمو  ا�سرتاتيجية  مييع  يتما�سى  مبييا  الت�سريعية 
ال�سناديق  اأي�ساً  منها  ت�ستفيد  التي  املرنة  املركز  هياكل  اأن  اىل  م�سريا   ..
تناف�سية  ميزة  متثل  اخلا�سة  الييرثوات  اإدارة  واأن�سطة  العائلية  االئتمانية 
اأف�سل  مع  وتتما�سى  ال�سوق  احتياجات  تلبي  باعتبارها  للمركز  بالن�سبة 

املمار�سات املعتمدة عاملياً.
ويحت�سن مركز دبي املايل العاملي املقرات االإقليمية لي 13 �سركة من اأ�سل 
م�ستوى  على  واالأ�ييسييول  اليييرثوات  اإدارة  يف  متخ�س�سة  �سركة   25 اأ�سخم 
ان�سمت  الييتييي  اإنرتنا�سيونال”  “فيديليتي  �ييسييركيية  بينها  ومييين  الييعييامل 
اإل  اآي  “اإف  ا�سم  حتت  امل�سّجلة  ال�سركة  ح�سلت  ..وقييد  املركز  اإىل  موؤخراً 
ِقبل �سلطة دبي  على ترخي�ص من  اإنرتنا�سيونال ليميتد”  دي�سرتبيوترز 
اإدارة  على  املركز  يف  اجلديد  مكتبها  و�ستعمل من خالل  املالية  للخدمات 
اأحدث  اأفريقيا ما ي�سكل  االأو�سط وجنوب  ال�سرق  االأ�سول يف  اإدارة  اأعمال 

مثال على النمو امل�ستمر الذي ي�سهده جمتمع املركز.

�صنداي اك�صرب�ص: التنوع ومناطق 
اجلذب العاملية �صر جناحات دبي ال�صياحية

•• اأبوظبي-وام:

قطاع  بجاذبية  الربيطانية  اإك�سرب�ص”  “�ساندي  ل�سحيفة  تقرير  اأ�ساد 
ال�سياحة يف اإمارة دبي ..م�سرياً اإىل اأن مناطق اجلذب العاملية وتنوع اخليارات 
اأمام ال�سياحية يكفالن مكانة متقدمة لدبي على خريطة ال�سياحة العاملية. 
و�سلط التقرير ال�سوء على ثراء اخليارات ال�سياحية والرتفيهية يف االإمارة 
التي باتت ت�ست�سيف على اأر�سها اأ�سهر العالمات الفندقية العاملية واأكرب 
واأكد  وال�سعبية.  التقليدية  االأ�سواق  جانب  اإىل  والرتفيه  الت�سوق  مراكز 
التقرير اأن اإمارة دبي باتت اإحدى اأهم الوجهات لل�سياحة العائلية بف�سل 
تنوع الفعاليات واالأن�سطة الرتفيهية التي ت�سهدها على مدار العام والتي 
تتنا�سب مع كافة ال�سرائح العمرية. وتناول التقرير اخليارات املتنوعة على 
الراحة  �سبل  كل  لنزالئها  تقدم  والتي  الفندقية  االإقامة  م�ستوى خيارات 
والرفاهية مبا يتنا�سب مع خمتلف امليزانيات ..م�سريا باإعجاب اإىل جتربة 
الهدوء واال�سرتخاء التي توفرها الفنادق واملنتجعات الواقعة على �ساطئ 
ال�سفاري  ع�ساق  ميين  لييزوارهييا  ال�سحراوية  املنتجعات  تقدم  فيما  البحر 

جتربة فريدة قد ال تتوافر يف مكان اآخر من العامل.
مراكز  اإىل  باالإ�سافة  والييبييازارات  التقليدية  االأ�ييسييواق  اأن  التقرير  ويبن 
الت�سوق احلديثة واملتطورة ت�سكل اأحد اأبرز اأ�سباب عودة العديد من ال�سياح 
واملحلية كل ما  العاملية  املطاعم  الييذي يجدون يف  دبييي  اإميييارة  اإىل  عييام  كل 
ير�سي اأذواقهم. و�سجلت دبي خالل الن�سف االأول من العام اجلاري رقماً 
مليون   8،10 عددهم  ليبلغ  الدولين  الييزوار  ا�ستقبال  يف  جديداً  قيا�سياً 
زائر وذلك بزيادة على الفرتة ذاتها من العام املا�سي. واأكدت االإح�ساءات 
جناح  ا�ستمرار  بدبي  الييتييجيياري  والت�سويق  ال�سياحة  دائيييرة  عيين  اليي�ييسييادرة 
القطاع ال�سياحي لالإمارة والذي قّدر حجمه بحوايل 109 مليارات درهم 

مع نهاية عام 2017. 

حاكم عجمان ي�صتقبل وفد رجال اأعمال وم�صتثمرين �صعوديني

 غرفة عجمان ت�صتقبل وفدا من اك�صبو 2020 لبحث التعاون امل�صرتك

•• عجمان -وام: 

حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�ص االأعلى 
بالديوان  مييكييتييبييه  يف   - عييجييمييان  حيياكييم 
الدكتور  برئا�سة  �سعوديا  وفيييدا  اميي�ييص- 
عبدالرحمن عبداهلل عبدالعزيز امل�سيقح 
الو�سائل  جمموعة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
جمل�ص  وع�سو  الق�سيم  يف  ال�سناعية 
اأعمال  �ييسييم رجيييييال  اليي�ييسييابييق  الييي�يييسيييورى 
الييدكييتييور خليفه  وميي�ييسييتييثييمييرييين رافيييقيييه 
اجلامعية  الكلية  مدير  ال�سعايل  را�سد 

لالأم والعلوم االأ�سرية.
بالوفد  اللقاء  م�ستهل  يف  �سموه  ورحييب 
ال�سعودي .. معربا عن اأمله يف اال�ستفادة 
من تبادل الزيارات واخلربات يف جمال 
والتجارة  واليي�ييسييحيية  واليينييقييل  الييتييعييليييييم 
بن  واالقت�ساد  وال�سناعة  واال�ستثمار 

البلدين ال�سقيقن.
اأن  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  واأكيييد 
دوليييية االإمييييييارات عيياميية واإميييييارة عجمان 

عملية  تيييفيييعيييييييل  ا�يييسيييتيييطييياعيييت  خيييا�يييسييية 
وامليادين  اليييقيييطييياعيييات  يف  اال�ييسييتييثييمييار 
للم�ستثمرين  اأو�ييسييع  اآفيييياق  وفييتييح  كييافيية 
يييخييدم النظرة  اليييعيييرب واالأجييييانييييب مبيييا 
يف  التحتية  البنى  لتطوير  امل�ستقبلية 
تلك القطاعات وتنفيذ واإقامة م�ساريع 
بكل  ورفييدهييا  كيييربى  و�سحية  تعليمية 
التي  والت�سهيالت  واحلييوافييز  املقومات 
تيييهيييدف ال�ييسييتييقييطيياب روؤو�يييييييص االأمييييييوال 
وذلك  امل�ساريع  تلك  وتييطييوييير  وازدهييييار 
تتبناها  الييتييي  االنييفييتيياح  �سيا�سة  بف�سل 
االإمكانيات  جييميييييع  وتيي�ييسييخيير  الييييدوليييية 

لتعزيز م�سرية القطاع اخلا�ص.
وحيييييث �يييسيييميييوه الييييوفييييد الييي�يييسيييعيييودي على 
م�ساريع  وتنفيذ  عجمان  يف  اال�ستثمار 
خا�سة يف قطاع التعليم العايل وال�سحة 
وتييقيينييييية امليييعيييليييوميييات واال�يييسيييتيييفيييادة من 
تقدمها  الييتييي  واحليييوافيييز  الييتيي�ييسييهيييييالت 
الدوائر واملوؤ�س�سات والهيئات احلكومية 
واخلييا�ييسيية وامليي�ييسيياركيية يف املييعييار�ييص التي 

تقام يف الدولة عامة وعجمان خا�سة.

اإىل  ال�سمو حاكم عجمان  ودعييا �ساحب 
ميي�ييسيياريييع م�سرتكة بن  اإقيياميية  �ييسييرورة 
رجال االأعمال االإماراتين وال�سعودين 
ييي�ييسييتييفيييييد ميينييهييا اليييطيييرفيييان تيييركيييز على 
اإىل  اإ�ييسييافيية  تعليمية  جامعات  تاأ�سي�ص 

اال�ستثمار يف املجاالت االأخرى.
تناول اللقاء.. بحث �سبل تعزيز عالقات 
اليييتيييعييياون اليييثييينيييائيييي بيييين اجليييانيييبييين يف 
املجاالت كافة وتطويرها وبحث العديد 
وامل�ساريع  وامليييقيييرتحيييات  االأفييييكييييار  مييين 
اال�ستثماري  امليينيياخ  ظييل  يف  امل�ستقبلية 
االإميييارة من خالل  الييذي توفره  املتميز 
املتكاملة  التحتية  والييبيينييييية  اخليييدميييات 
يف  امل�ساريع  هييذه  مثل  لقيام  والييالزميية 
جييميييييع الييقييطيياعييات �يييسيييواء اخلييدمييييية اأو 

التعليمية او ال�سحية اأو االقت�سادية.
التي  الييعييديييدة  املييزايييا  اللقاء على  وركيييز 
من  ا�ستثماري  كمركز  عجمان  تقدمها 
والبنية  اال�سرتاتيجي  موقعها  خييالل 
اللوج�ستية  والقدرات  املتميزة  التحتية 

املتقدمة وتنوع املوارد.

منا�سبات  تنظيم  اأهمية  اجلانبان  واأكييد 
لتعريف  م�ستقبال  م�سرتكة  وفعاليات 
كيييل مييين عجمان  االأعييييمييييال يف  جمييتييمييع 
وال�سعودية على مزايا اال�ستثمار بينهما 
وت�سجيع رجال االأعمال وال�سركات على 
اال�ستفادة من الفر�ص املتاحة يف خمتلف 
القطاعات واإقامة ال�سراكات فيما بينهم 
تعزيز  على  امل�سرتك  احليير�ييص  اإطيييار  يف 

اأطر التعاون بن االإمارات وال�سعودية.
حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وا�ستمع 
ال�سعودي  الوفد  من  النعيمي  را�سد  بن 
الزيارة  اأهييييييداف  حيييول  واف  �ييسييرح  اإىل 
الفر�ص  ا�ييسييتييكيي�ييسيياف  تييتيي�ييسييميين  واليييتيييي 
اال�ستثمارية يف االإمارات عامة وعجمان 
يف  ملحوظا  منييوا  ت�سهد  والييتييي  خا�سة 
خمييتييلييف الييقييطيياعييات حيييييث قيييدم الوفد 
نبذة عن منطقة الق�سيم واأهم امل�ساريع 

التطويرية فيها.
الدكتور عبدالرحمن  اأو�سح  من جانبه 
عيييبيييداهلل عييبييدالييعييزيييز امليي�ييسيييييقييح -خالل 
اإىل  اأن الهدف من زيييارة الوفد  اللقاء- 

التعاون  وتييطييوييير  تييقييوييية  هيييو  عييجييمييان 
وتيييوطيييييييد اليييعيييالقيييات ا�ييسييتييثييمييارييية بن 
اإمارة عجمان ومنطقة الق�سيم وتنفيذ 
م�ستثمرين  بييين  ميي�ييسييرتكيية  ميي�ييسيياريييع 
بالعمل  الراغبن  و�سعودين  اإماراتين 
عيياميية وعجمان  االإميييياراتييييي  اليي�ييسييوق  يف 
خا�سة ومنطقة الق�سيم وت�سهيل مهام 

امل�ستثمرين يف البلدين.
الدكتور  ال�سيخ  معايل   .. اللقاء  ح�سر 
ديوان  رئي�ص  النعيمي  �سعيد  بن  ماجد 
حيياكييم عييجييمييان و�ييسييعييادة اليي�ييسيييييخ حممد 
بن عبداهلل النعيمي رئي�ص دائرة امليناء 
را�سد  حمد  و�ييسييعييادة  عجمان  وجييمييارك 
و�سعادة  احليياكييم  دييييوان  مدير  النعيمي 
عيييبيييداهلل اأميييين اليي�ييسييرفيياء امليي�ييسييتيي�ييسييار يف 
ديييوان احلاكم و�سعادة حمد بن غليطة 
ال�سكرتري اخلا�ص ل�ساحب ال�سمو حاكم 
املطرو�سي  �سيف  �سامل  و�سعادة  عجمان 
نييائييب مييدييير اليييدييييوان و�ييسييعييادة يو�سف 
الت�سريفات  عييام  مدير  النعيمي  حممد 

وال�سيافة وعدد من كبار امل�سوؤولن.

•• عجمان ـ الفجر 

ا�ستقبلت غرفة جتارة و�سناعة عجمان 
وذلك   2020 اك�سبو  مكتب  ميين  وفييدا 
الغرفة  بيييين  الييييتييييعيييياون  اأطييييييير  ليييبيييحيييث 
وا�ستعدادات  جتهيزات  على  والقائمن 
ا�ستفادة  ييي�ييسييميين  مبيييا  الييعيياملييي  احلييييدث 
اأع�ساء ومنت�سبي الغرفة وتو�سيع قاعدة 
يف  اخلييا�ييص  القطاع  وزيييييارات  م�ساركات 

اإمارة عجمان ملقر احلدث.
الييغييرفيية �سعادة  اليييوفيييد مبييقيير  ا�ييسييتييقييبييل 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  املويجعي  عييبييداهلل 
ال�سيد  اليييوفيييد  و�يييسيييم  عييجييمييان،  غيييرفييية 
التنفيذي  املييدييير  العلي  حممد  جنيب 
اآل  و�سمية  دبييي،    2020 اإك�سبو  ملكتب 
احلكومي  االت�سال  م�ساريع  مدير  علي 

يف مكتب اإك�سبو 2020.
عبداهلل  �سعادة  رحييب  اللقاء  بييداييية  ويف 

جهود  على  واثيينييى  باحل�سور  املويجعي 
م�سيدا   ،  2020 اك�سبو  على  القائمن 
للحدث  اال�ستعداد  الدوؤوبة يف  باجلهود 
جناح  املييعيير�ييص  �سيمثل  بييحيييييث  الييعيياملييي 
واالأمن  وال�سياحة  لالقت�ساد  م�ستدام 
والبنية التحتية لدولة االمارات عموما 

ودبي على وجه اخل�سو�ص.   
على  حري�سة  عييجييمييان  غييرفيية  اأن  واأكييييد 
الييتييوا�ييسييل اليييدائيييم والييفييعييال مييع مكتب 
مبا  عييليييييه،  والييقييائييميين   2020 اك�سبو 
لتج�سيد  اجلييهييود  كييافيية  تييظييافيير  يعك�ص 
اليي�ييسييورة امليي�ييسييرفيية لييدوليية االمييييييارات يف 
غرف  ومعتربا  العاملي،  املعر�ص  تنفيذ 
الربط  قنوات  اأحييد  عييام  ب�سكل  التجارة 
والقطاع  “اك�سبو”  بييين  الييرئييييي�ييسييييية 

اخلا�ص من ال�سركات وامل�سانع.
واأ�سار رئي�ص جمل�ص اإدارة غرفة عجمان 
عجمان  غييييرفيييية  تيييوجيييييييه  اأهيييمييييييية  اإىل 

امل�ساركة  �سرورة  ومتعامليها  الأع�سائها 
واال�يييسيييتيييفيييادة ميييين احلييييييدث ميييين خالل 
ور�يييص الييعييمييل والييينيييدوات املييوجييهيية حول 
واملوؤ�س�سات  لل�سركات  املتاحة  الفر�ص 
امليي�ييسيياركيية والييتييعيياون يف تنظيم  واآليييييييات 
وان  املييعيير�ييص، ال�سيما  اليييزييييارات خييالل 
عدد امل�سجلن من عجمان عرب البوابة 
 210 اإىل  ي�سل  الك�سبو  االلييكييرتونييييية 

�سجل. ممُ
اعتماد  �ييسييرورة  على  احل�سور  اأكييد  كما 
للوفود  ا�ستقبالها  �سمن  عجمان  غرفة 
العامل،  دول  خمتلف  ميين  االقييتيي�ييسييادييية 
اإىل  ميدانية  زيييييارات  لتنفيذ  التن�سيق 
الوفود  تييلييك  لييتييعييريييف  اكيي�ييسييبييو  ميييوقيييع 
بالتجهيزات القائمة واالطالع على اآخر 
املتوقعة  والنتائج  واالأهداف  امل�ستجدات 

على الزوار وامل�ساركن ب�سكل عام.
وخيييالل الييلييقيياء مت ا�ييسييتييعييرا�ييص ملخ�ص 

حييول احليييدث الييعيياملييي ميين خييالل تاريخ 
واملنتجات  االخييييرتاعييييات  واهييييم  اكيي�ييسييبييو 
مييرة، واالهداف  التي مت اطالقها الأول 
يف  تتلخ�ص  والييتييي  للمعر�ص  ال�سبعة 
ا�ييسييتييقييبييال 25 مييليييييون زائييير عييلييى مدار 
االقت�سادية  القطاعات  وتعزيز  املعر�ص 
ال�سباب  واليييييهيييييام  وا�يييييسيييييراك  اليييقيييائيييمييية 
وت�سميم وت�سليم موقع اك�سبو ا�ستثنائي 
قيييييا�ييسييييية مع  اإىل ميي�ييسيياركيية  واليييو�يييسيييول 
اإرث  وايييجيياد  العمليات  �سال�سة  �سمان 
اأولوية  العاملي  احلييدث  يييويل  كما  قيم، 
ال�سغرية  وامل�ساريع  بال�سركات  خا�سة 
واملتو�سطة من خالل االلتزام بتخ�سي�ص 
%20 من ميزانيته لل�سركات ال�سغرية 

واملتو�سطة.
اأكيييييد احليي�ييسييور على  الييلييقيياء  ويف خيييتيييام 
�يييسيييرورة ميي�ييسيياركيية وزيييييييارة كييافيية فئات 
املجتمع للحدث العاملي واهمية ا�ستعداد 

واأفراد  واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات 
ا�ستغالل  يف  امليي�ييسيياهييميية  مييين  املييجييتييمييع 
اك�سبو  معر�ص  يتيحها  الييتييي  الييفيير�ييص 
ال�سركات وامل�سانع يف  2020، وتوجيه 

التخطيط لال�ستفادة من املعر�ص.  
بتوجيه  املويجعي  عبداهلل  �سعادة  وقييام 
بالعر�ص  م�سيداً  احل�سور،  اإىل  ال�سكر 
اك�سبو  وفيييييد  قيييدميييه  الييييييذي  امليييتيييكييياميييل 
تذكاري  درع  بييتييقييدمي  وقيييييام   ،2020
املدير  العلي  حممد  جنيب  ال�سيد  اإىل 

التنفيذي ملكتب اإك�سبو.
 ح�سر اللقاء �سامل ال�سويدي مدير عام 
مدير  اجلزيري  و�سالح  عجمان  غرفة 
عام دائرة التنمية ال�سياحية يف عجمان، 
ونا�سر الظفري املدير التنفيذي لقطاع 
الييتييخييطيييييط ودعيييييم االأعييي�يييسييياء وحممد 
اجلناحي املدير التنفيذي لقطاع تنمية 

االعمال واال�ستثمار يف غرفة عجمان.

يف اإطار جهودها لدعم رواد االأعمال واأ�سحاب امل�ساريع النا�سئة يف املنطقة

»دبي للم�صاريع النا�صئة« تطلق دورة جديدة من »�صل�صلة لقاءات الأعمال« 
•• دبي-الفجر:

يف اإطار جهودها لدعم رواد االأعمال يف املنطقة، وتعزيز دور ال�سركات واأ�سحاب 
اإحدى مبادرات غرفة جتارة  امل�ساريع النا�سئة، تنظم “دبي للم�ساريع النا�سئة”، 
و�سناعة دبي املبتكرة لدعم ريادة االأعمال، بالتعاون مع “منطقة 2071” دورة 
االأعمال  وريييادة  النا�سئة  بامل�ساريع  خا�سة  االأعييمييال  لقاءات  �سل�سلة  من  جديدة 

وذلك ابتداًء من 12 �سبتمرب احلايل ولغاية 14 نوفمرب القادم. 
االإمارات  اأبييراج  اأربييعيياء يف  يييوم  �ستقام كل  التي  االأعييمييال،  لقاءات  �سل�سلة  وتهدف 
بدبي، اإىل ت�سليط ال�سوء على اأبرز املوا�سيع التي تهم اأ�سحاب امل�ساريع النا�سئة 
واال�ستفادة  التجارية  م�ساريعهم  وحت�سن  تطوير  على  وت�ساعدهم  العامل  حول 
اأبرز  االأعييمييال، وذلييك مب�ساركة وح�سور نخبة من  من جتييارب غريهم يف عييامل 

املتحدثن يف املنطقة ومن خمتلف املجاالت والقطاعات.
وت�سهد هذه اللقاءات م�ساركة رواد اأعمال ال�ستعرا�ص جتاربهم الناجحة، وكيفية 

التغلب على التحديات، واأبرز االأدوات الالزمة لتنمية االأعمال وتطويرها. 

تنظيم  اأهمية  دبي على  االأعمال يف غرفة  ريييادة  �ساي�سيفا، مدير  ناتاليا  واأكييدت 
هذه ال�سل�سلة من اللقاءات ب�سكل دوري وذلك مل�ساعدة اأ�سحاب امل�ساريع النا�سئة 
اأن هذه ال�سل�سلة  ورواد االأعمال لتطوير وحت�سن م�ساريعهم التجارية، معتربة 
هي من�سة مثالية جلمع اأ�سحاب امل�ساريع النا�سئة من خمتلف الفئات واملجاالت 

لتبادل اخلربات واملعلومات واإن�ساء �سراكات مربحة. 
واأ�سافت �ساي�سيفا اأن غرفة دبي تهدف عرب مبادرتها “دبي للم�ساريع النا�سئة” 
وم�ساعدتهم  دبي  يف  واملتو�سطة  وال�سغرية  النا�سئة  امل�ساريع  اأ�سحاب  دعم  اإىل 
اأن هذه  موؤكدة كذلك  االأعييمييال،  ريييادة  عييامل  والنجاح يف  اأهدافهم  اإىل  للو�سول 
واملعلومات  والتدريبات  باملهارات  االإميييارة  يف  امل�ساريع  اأ�سحاب  �ستزود  ال�سل�سلة 

الالزمة لتطوير وحت�سن م�ساريعهم التجارية واملبتكرة. 
 ،2016 العام  خالل  الغرفة  اأطلقتها  التي  النا�سئة”،  للم�ساريع  “دبي  وتعترب 
االأوىل من نوعها يف منطقة ال�سرق االأو�سط واأفريقيا، والتي تعمل حتت مظلة 
مدينة دبي الذكية، وجت�سد قيمة ال�سراكة بن القطاعن العام واخلا�ص بهدف 
االأعمال يف  لييرواد  رئي�سياً  االأعمال، حيث تعترب م�سدراً  ت�سجيع االبتكار وريييادة 

العمل اجلديدة، كما ميكن اال�سرتاك  للزوار االطييالع على فر�ص  دبييي، وميكن 
ولييقيياءات وغييريهييا من  والييييدورات  التكنولوجيا،  التي تركز على  االأحيييداث  بيياأهييم 

املعلومات املتطورة الهامة.
وتدعم “دبي للم�ساريع النا�سئة” ا�سرتاتيجية غرفة دبي الرامية اإىل دعم رواد 
ا�سرتاتيجية   ،2015 عييام  يف  الغرفة  اأطلقت  حيث  االبتكار،  وت�سجيع  االأعييمييال 
االبتكار الهادفة اإىل متثيل ودعم وحماية م�سالح جمتمع االأعمال يف دبي. كما 
توا�سل الغرفة جهودها يف دعم اأ�سحاب امل�ساريع من خالل برنامج “جتار دبي”، 
والذي يعمل على تطوير اأفكار رجال االأعمال االإماراتين مبا يخدم بيئة العمل 

يف دبي.
تهدف  للم�ستقبل  دبي  موؤ�س�سة  من  مبتكرة  مبادرة   ”2071 “منطقة  وتعترب 
اإىل ت�سكيل م�ستقبل دولة االإمارات وجعلها اأف�سل دولة يف العامل وحتقيق اأهداف 
مع جهود  “�سل�سلة لقاءات االأعمال”  2071. وتتما�سى  خطة مئوية االإمييارات 
ال�سناعة  وخييرباء  واملفكرين  املبدعن  بن  التعاون  لتعزيز   ”2071 “منطقة 

ورواد االأعمال لالرتقاء مبكانة وم�ستقبل دبي عاملياً. 
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املال والأعمال
للرويج لفر�ض اال�ستثمار يف االإمارة و�سمن برنامج زياراتها اخلارجية

غرفة ال�صارقة« تنظم وت�صارك يف 10 بعثات جتارية حتى نهاية العام

اللجنة املنظمة للقمة العاملية لالقت�صاد الأخ�صر تعقد اجتماعها التن�صيقي الثالث

خمتلف االأ�سواق الواعدة حول العامل.
واعترب العوي�ص اأن الزيارات وامل�ساركات 
لتعزيز  مثالية  فر�ساً  اخلارجية متثل 
امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون  م�ستويات 
بن غرفة ال�سارقة ونظرائها يف خمتلف 
الدول امل�ستهدفة يف �سبيل تعزيز حركة 
ال�سادرات  وتنمية  اخلارجية  التجارة 
اأن هذه  وزيادة معدالت منوها، موؤكداً 
الزيارات تتم بناء على درا�سات جدوى 
امل�ستوى  عيييايل  وتيينيي�ييسيييييق  م�ستفي�سة 
لرجال  الفر�ص  اأف�سل  اإتاحة  ل�سمان 
االأعمال وامل�ستثمرين لعقد اجتماعات 
مييع نييظييرائييهييم يف خمييتييلييف الييييدول مبا 
ييي�ييسيياعييدهييم عييلييى اليييتيييعيييرف عييين قرب 
جماالت  على  الر�سمية  القنوات  وعرب 
املتبادل،  الييتييعيياون  واآفييييياق  اال�ييسييتييثييمييار 
وتعزيز  اأعييمييالييهييم  تييطييوييير  وبييياليييتيييايل 
ح�سورهم يف اأ�سواق ومناطق جغرافية 

جديدة.

فتح اأبواب جديدة
من جهته، قال �سعادة حممد اأحمد اأمن 
مدير عام غرفة ال�سارقة بالوكالة، اإن 
البعثات والزيارات واالأحداث اخلارجية 
التي تعتزم الغرفة تنظيمها اأو امل�ساركة 
فيييييهييا خيييالل اليي�ييسييهييور االأربيييعييية املقبلة 
جرت  لييزيييارات  ا�ستكمااًل  ياأتي  بع�سها 
اأ�سهمت  وقييد  ال�سابقة  ال�سنوات  خييالل 
اأبييواب جديدة لتطوير وتقوية  يف فتح 
والعديد  الييي�يييسيييارقييية  بيييين  اليييعيييالقيييات 
الرتويج  كييمييا جنييحييت يف  اليييييدول  مييين 
والتعريف باملنتجات ال�سناعية املحلية 
القطاع  تعزيز �سادرات  دوراً يف  ولعبت 
العديد  االأ�يييسيييواق  اإىل  املحلي  اخلييا�ييص 
من االأ�سواق االأجنبية، وهي تهدف اإىل 
الفائدة  وتر�سيخ  ما حتقق  على  البناء 
التجارية  الييعييالقييات  دائيييييرة  وتييو�ييسييعيية 
جمتمع  بييييين  املييييتييييبييييادليييية  وامليييي�ييييسييييالييييح 
االأعمال االإماراتي ونظرائهم يف الدول 

االأخرى.
الزيارات  بييرنييامييج  اأن  اأميييين  واأ�يييسييياف 
التي  امليي�ييسيياركييات  ميين  الييعييديييد  يت�سمن 
تتم للمرة االأوىل، وهي تاأتي ا�ستجابة 
ملطالب ممثلي القطاعات االقت�سادية، 
بناء  اأو  ر�ييسييمييييية،  ليييدعيييوات  تييلييبييييية  اأو 
عييلييى درا�يييسيييات قيييام بيياإعييدادهييا اخلرباء 
العالقات  اإدارة  يف  االقيييتييي�يييسيييادييييون 
لتنمية  اليي�ييسييارقيية  مييركييز  الييدولييييية ويف 
ال�سادرات التابع للغرفة، وهي جميعها 
تييينيييدرج يف اإطيييييار حيير�ييص الييغييرفيية على 
الرتويج الإمارة ال�سارقة بو�سفها مركز 
ملمار�سة  تناف�سي  اإقييليييييمييي  اقييتيي�ييسييادي 
لال�ستثمار  جيياذبيية  ومن�سة  االأعيييميييال 
العاملية  لل�سركات  مثالية  عبور  وبوابة 

الراغبة بالتو�سع يف اأ�سواق املنطقة.

-10 يف اململكة املغربية خالل الفرتة 
13 اأكتوبر املقبل، وذلك يف اإطار �سعي 
عالقاتها  وتييطييوييير  لييتيينييمييييية  الييغييرفيية 
وال�سناعة  التجارة  غرفة  مييع  املمتدة 
واخلييييييدمييييييات جليييهييية طييينيييجييية تيييطيييوان 
�سعادة  احل�سيمة وتلبية لدعوة وجهها 
عييميير مييييورو رئييييي�ييص غييرفيية طيينييجيية اإىل 

غرفة ال�سارقة.
وتهدف هذه الزيارة التي من املقرر اأن 
ال�سارقة  غرفة  رئي�ص  �سعادة  يراأ�سها 
كبار  ميين  عييدد  ع�سويتها  يف  و�ست�سم 
والدوائر  املوؤ�س�سات  ميين  ال�سخ�سيات 
اإمييييارة اليي�ييسييارقيية ونخبة  احلييكييومييييية يف 
اإىل  وامل�ستثمرين،  االأعييمييال  رجييال  من 
االهتمام  ذات  املوا�سيع  حول  التباحث 
امل�سرتك والتعرف على الفر�ص املتاحة 

للتعاون واال�ستثمار بن اجلانبن.
ويتخلل الزيارة عقد �سل�سلة لقاءات مع 
م�سوؤويل قطاعات ال�سناعة واال�ستثمار 
والتجارة واالقت�ساد الرقمي والزراعي 
تطوان  طيينييجيية  جييهيية  يف  واليي�ييسييييياحييي 
امل�سوؤولن  ميين  عيييدد  وميييع  احليي�ييسيييييميية، 
احلكومين وروؤ�ساء االحتادات والغرف 
اململكة  يف  والييي�يييسييينييياعييييييية  اليييتيييجييياريييية 
املغربية، اإىل جانب لقاءات ثنائية بن 
ونظرائهم  االإماراتين  االأعمال  رجال 
تنظيم  الييزيييارة  �ست�سمل  كما  املييغيياربيية. 
املنطقة  ميين  كييل  اإىل  ميدانية  زيييييارات 
املتو�سطي”  و”امليناء  بطنجة  احليييرة 
وعدد من املن�ساآت االقت�سادية وم�سانع 
الكهرباء  واإنتاج  والطائرات  لل�سيارات 
اإىل جولة  بيياالإ�ييسييافيية  اليييريييياح،  بييطيياقيية 

�سياحية يف املدينة.

منتدى اال�ستثمار العاملي
وتيي�ييسييارك غييرفيية اليي�ييسييارقيية حتييت مظلة 
الدورة  يف  االإميياراتييييية  االقت�ساد  وزارة 
العاملي  اال�ييسييتييثييمييار  مليينييتييدى  الييعييا�ييسييرة 
 World Investment(
تمُنظمه  الييييذي   )Forum 2018
منظمة االأمم املتحدة للتجارة والتنمية 
ال�سوي�سرية  العا�سمة  يف  “اأونكتاد” 
يف  “اال�ستثمار  �ييسييعييار  حتيييت  جيينيييييف، 
خالل  وذليييييك  امل�ستدامة”  الييتيينييمييييية 

الفرتة 22-26 اأكتوبر املقبل.

معر�ض �سيال باري�ض
كما ت�سارك غرفة ال�سارقة يف “معر�ص 
معر�ص  اأكييرب   ”2018 باري�ص  �سيال 
يمُقام  الييذي  الغذائية  للمواد  العامل  يف 
من  اأكييرث  م�ساركة  وي�سهد  عامن  كييل 
6000 عار�ص من جميع اأنحاء العامل. 
وتاأتي م�ساركة الغرفة يف احلدث الذي 
الفرن�سية  العا�سمة  يف  فعالياته  تقام 
باري�ص خالل الفرتة 21-25 اأكتوبر 

•• ال�شارقة –الفجر:

ال�سارقة  و�سناعة  جتييارة  غرفة  تمُنظم 
عدد  اإىل  التجارية  البعثات  ميين  عيييدداً 
خالل  واالأجنبية  العربية  اليييدول  ميين 
الييي�يييسيييهيييور اليييثيييالثييية امليييقيييبيييلييية، تييييبييييداأ يف 
وت�ستمر  اجلييييياري  �سبتمرب  منت�سف 
وذلك  املقبل،  دي�سمرب  منت�سف  لغاية 
زييياراتييهييا اخلارجية  بييرنييامييج  اإطييييار  يف 

لعام 2018.
العديد  يف  امل�ساركة  الغرفة  تعتزم  كما 
املهمة حول  االأحييداث االقت�سادية  من 
مع  والتن�سيق  بالتعاون  وذلييك  العامل، 
عييدد ميين اجلييهييات الر�سمية ميين داخل 
وتيييهيييدف جميعها  وخيييارجيييهيييا،  اليييدولييية 
كمركز  ال�سارقة  الإميييارة  الييرتويييج  اإىل 
ال�سعيدين  عييلييى  حيييييييوي  اقييتيي�ييسييادي 

االإقليمي والدويل.
تعتزم  التي  الييزيييارات  هييذه  تهدف  كما 
اإىل  امل�ساركة فيها،  اأو  الغرفة تنظيمها 
يف  املتاحة  اال�ستثمار  بفر�ص  التعريف 
ال�سارقة والت�سويق لل�سناعات الوطنية 
وفيييتيييح اأ�ييييسييييواق جيييدييييدة اأميييييام جمتمع 
توطيد  جييانييب  اإىل  املييحييلييي،  االأعيييميييال 
عالقات التعاون والتبادل التجاري مع 

خمتلف دول العامل.

بناء ج�سور
العوي�ص  �سلطان  عبداهلل  �سعادة  وقييال 
جتييييارة  غيييرفييية  اإدارة  جمييليي�ييص  رئييييييي�يييص 
الغرفة  مييبييادرة  اإن  ال�سارقة،  و�سناعة 
وامل�ساركة  التجارية  البعثات  اإيفاد  اإىل 
االقت�سادية  الفعاليات  من  العديد  يف 
الدولية تندرج �سمن برنامج الزيارات 
كل  ينظمها  التي  ال�سنوية  اخلييارجييييية 
ال�سادرات  لتنمية  ال�سارقة  مركز  من 
الغرفة،  يف  الييدولييييية  الييعييالقييات  واإدارة 
اإطييييار حيير�ييص الغرفة  تيياأتييي يف  والييتييي 
على حتقيق جملة من االأهييداف، ومن 
اأبرزها موا�سلة العمل على بناء ج�سور 
ال�سارقة  بييين  احلييي�يييسييياري  الييتييوا�ييسييل 
لدولة  ال�سديقة  العامل  دول  وخمتلف 
اأوا�سر  تييقييوييية  االإميييييييارات، ميين خيييالل 
واالإن�سانية  االقييتيي�ييسييادييية  اليييعيييالقيييات 
جمتمعات  بييين  امليييتيييبيييادلييية  واملييي�يييسييياليييح 
تلك  و�ييسييعييوب  خييا�ييص  ب�سكل  االأعيييميييال 
الييييييييدول بيي�ييسييكييل عيييييييام، وفييييييق الييييروؤييييية 
ال�سمو  ل�ساحب  والتوجيهات احلكيمة 
اليي�ييسيييييخ الييدكييتييور �ييسييلييطييان بييين حممد 
حاكم  االأعلى  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي 
�سمو  ميين  احلثيثة  واملتابعة  ال�سارقة، 
�سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ 
حاكم  ونييييائييييب  عيييهيييد  ويل  الييقييا�ييسييمييي 

ال�سارقة.
الزيارات  هيييذه  اأن  الييعييوييي�ييص  واأ�يييسييياف 
والييبييعييثييات وامليي�ييسيياركييات اخلييارجييييية هي 
و�ييسيييييليية نيياجييحيية اأثييبييتييت فيياعييليييييتييهييا يف 
املحلي ورفع  اخلييا�ييص  الييقييطيياع  خييدميية 
ن�سب التبادل التجاري واإقامة �سراكات 
ا�ستثمارية جديدة وواعدة بن ال�سارقة 
كما  ال�سديقة،  الييبييلييدان  ميين  والييعييديييد 
اأ�سهمت يف الرتويج للمنتجات وال�سلع 
الييوطيينييييية وتيي�ييسييليييييط اليي�ييسييوء عييلييى ما 
تتميز به من مزايا تف�سيلية وتناف�سية 
وجودتها  تيينييوعييهييا  ليينيياحييييية  اإيييجييابييييية 
اإىل  واأ�ييسييعييارهييا،  العالية  وموا�سفاتها 
جانب دورها يف فتح جماالت ت�سويقية 
جيييدييييدة ملييجييتييمييع االأعييييمييييال املييحييلييي يف 

برنامج البعثات وامل�ساركات
والفعاليات  الييبييعييثييات  قييائييميية  وتيي�ييسييمييل 
واالأحداث التي �ستنظمها وت�سارك فيها 
الدورة  املقبلة،  الييفييرتة  خييالل  الغرفة 
لرجال  الييثيياين  “امللتقى  ميين  الييثييانييييية 
االأعمال االإماراتين – الربتغالين”، 
وبعثة جتارية ر�سمية اإىل مدينة طنجة 
املغربية،  اململكة  يف  احل�سيمة  تييطييوان 
واأ�سبوع االإمارات يف ال�سعودية، والدورة 
دوليييية  بيييين  املييي�يييسيييرتكييية  لييلييجيينيية  الي14 
االإمارات واجلمهورية اجلزائرية. كما 
اال�ستثمار  منتدى  يف  الغرفة  ت�سارك 
�سيال  معر�ص  ويف  جنيف،  يف  الييعيياملييي 
اإىل  بعثتن  تنظيم  جانب  اإىل  باري�ص، 

كل من اأوغندا وكينيا.

اللجنة االإماراتية اجلزائرية
م�ساركتها  اليي�ييسييارقيية  غييرفيية  وتيي�ييسييتييهييل 
يف  للم�ساركة  وفييد  بابتعاث  اخلارجية 
بن  امليي�ييسييرتكيية  للجنة  الي14  اليييييدورة 
دولة االإمارات واجلمهورية اجلزائرية 
الييتييي تييقييام فييعييالييييياتييهييا خيييالل الفرتة 
حيث  اجليييييييياري،  �ييسييبييتييمييرب   17-16
التعاون  بيييياإدارة  ممثلة  الييغييرفيية  تبحث 
الدويل يف اجتماعات اللجنة امل�سرتكة 
�سلطان  املهند�ص  معايل  يراأ�سها  التي 
اإمكانية  االقييتيي�ييسيياد،  وزيييير  امليينيي�ييسييوري 
التبادل  لييزيييادة  بييرامييج  اأو  خطة  و�سع 
التجاري بن اإمارة ال�سارقة وجمهورية 
اإىل  الييقييطيياعييات،  خمتلف  يف  اجليييزائييير 
جانب البحث يف اإمكانية و�سع برنامج 
ال�سارقة  غييرفيية  بييين  اليييوفيييود  لييتييبييادل 

ونظرائها يف اجلزائر.
ثم تنظم غرفة ال�سارقة ممثلة مبركز 
اليييي�ييييسييييادرات بعثة  لييتيينييمييييية  الييي�يييسيييارقييية 
رو�سيا  جمهورية  عا�سمة  اإىل  جتارية 
-17 الفرتة  االحتادية مو�سكو خالل 

19 �سبتمرب اجليياري، وذلييك بالتعاون 
مع غرف االإمارات، بوفد جتاري ي�سم 
املواد  20 �سركة ميين قييطيياع  اأكيييرث ميين 
املعنية  املوؤ�س�سات  ميين  وعييدد  الغذائية 
ال�سارقة،  اإمييارة  يف  االقت�سادي  بال�ساأن 
واال�ستثمار  اليييتيييعييياون  اآفييييييياق  لييبييحييث 

املتبادل.

امللتقى االإماراتي الربتغايل
بييياإدارة  متمثلة  اليي�ييسييارقيية  غييرفيية  تمُنظم 
الفرتة  خيييييالل  اليييدولييييييية  اليييعيييالقيييات 
ر�سمية  بييعييثيية  املييقييبييل  اأكييتييوبيير   10-7
الربتغال  جيييميييهيييوريييية  اإىل  جتييييارييييية 
الثانية  الييييدورة  اأعييمييال  يف  للم�ساركة 
االأعمال  لييرجييال  الييثيياين  “امللتقى  ميين 
يف  الربتغالين”   – االإمييييياراتييييييييييين 
مع  بالتعاون  وذلك  ل�سبونة،  العا�سمة 
الربتغالية   - العربية  الغرفة  من  كل 
وتاأتي  الربتغالية.  اال�ستثمار  ووكيياليية 
يتخلله  اليييذي  الييثيياين  امللتقى  تنظيم 
اقت�سادية  مليينيي�ييسيياآت  ميييييدانييييية  زييييييارات 
تعريفية  وجييوالت  و�سناعية  وجتييارييية 
ليي�ييسييبييونيية، يف �سوء  و�ييسييييياحييييية عيييدة يف 
االأول  الربتغايل   - االإميياراتييي  امللتقى 
اأبريل  الييغييرفيية يف  اليييذي عييقييد يف مييقيير 

.2016

طنجة تطوان
زيارة  تنظيم  اليي�ييسييارقيية  غييرفيية  وتييعييتييزم 
ر�سمية لوفد جتاري من اإمارة ال�سارقة 
احل�سيمة  تييطييوان  طنجة  مييدييينيية  اإىل 

املييقييبييل، عييلييى راأ�يييييص وفييييد ييي�ييسييم عييييدداً 
اإمارة  يف  الغذائية  امليييواد  �سنعي  ممُ ميين 
موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  وذلييك  ال�سارقة، 
ال�سادرات، و�سمن اجلناح  دبي لتنمية 
18 �سركة من  الييذي ي�سم  االإميياراتييي 

خمتلف اإمارات الدولة.

اأ�سبوع االإمارات يف ال�سعودية
تيي�ييسييارك غييرفيية اليي�ييسييارقيية بييوفييد رفيع 
امل�ستوى من اإمارة ال�سارقة يف فعاليات 
“اأ�سبوع االإمارات يف ال�سعودية” الذي 
تيي�ييسييتيي�ييسيييييفييه مييدييينيية اليييرييييا�يييص خالل 
حتت  املييقييبييل،  نوفمرب   10-7 الييفييرتة 
واالقت�سادي  التنموي  “التعاون  �سعار 
واال�ييييييسييييييتييييييثييييييميييييياري بييييييين االإمييييييييييييييييارات 

وال�سعودية«.
ويقام “اأ�سبوع االإمارات يف ال�سعودية” 
تييزاميينيياً مييع احييتييفيياالت الييدوليية باليوم 
الوطني الي47 ومبنا�سبة “عام زايد”، 
و�سناعة  جتيييييارة  غيييرفييية  مييين  وبيييدعيييم 
االإمارات  غرف  رعاية  وحتت  اأبوظبي، 
اليييدويل  والييتييعيياون  اخلييارجييييية  ووزارة 
و�سفارة االإمارات يف ال�سعودية. وي�سّكل 
اقت�سادية  من�سة  اأكييييرب  احلييييدث  هيييذا 
اإعيييالمييييييية وثييقييافييييية تيي�ييسييم نييخييبيية من 
والوزراء  االأعمال  ورجييال  �سيدات  كبار 

وال�سفراء والدبلوما�سين.
ا�ستعرا�ص  اإىل  ال�سارقة  غرفة  وت�سعى 
اال�ستثمار  وفر�ص  املتنوعة  ن�ساطاتها 
وجماالت  االإمييييارة  يف  املتاحة  الييواعييدة 
التعاون بن رجال االأعمال االإماراتين 
واأ�سقائهم يف ال�سعودية، حيث ي�ستهدف 
ودعم  اال�ستثمار  حركة  تعزيز  احلييدث 
البلدين.  بييين  املييي�يييسيييرتك  االقيييتييي�يييسييياد 
االأ�ييييسييييبييييوع موؤمتر  هيييييذا  يييتييخييلييل  كيييميييا 
ا�ييسييتييثييميياري وميييعييير�يييص اقيييتييي�يييسيييادي يف 
والييعييقييار والطرق  اليي�ييسييييياحيية  جميييياالت 
واملوانىء والتعليم وال�سحة وحمطات 
واالت�ساالت وغريها وكذلك  الكهرباء 

امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة.

اأوغندا وكينيا
وينظم مركز ال�سارقة لتنمية ال�سادرات 
يف غرفة ال�سارقة بعثة جتارية اإىل كل 
من اأوغندا وكينيا خالل الفرتة 10-

14 دي�سمرب املقبل، وذلك بالتعاون مع 
باأبوظبي  االقت�سادية  التنمية  دائيييرة 
ال�سعودية،  اليي�ييسييادرات  تنمية  وهيييييئيية 
العالقات  اأوا�يييسييير  تييقييوييية  اإىل  تييهييدف 
التبادل  نيي�ييسييب  ورفييييييع  االقيييتييي�يييسييياديييية 
ا�ستثمارية  �سراكات  واإقيياميية  التجاري 
ال�سارقة وهاتن  بيين  وواعيييدة  جييديييدة 

الدولتن.
ا�ستكمااًل  املزدوجة  الزيارة  هذه  وتاأتي 
اأوفدتها  التي  املتتالية  البعثات  جلهود 
الغرفة خالل االأعييوام االأخييرية بهدف 
دعيييم وميي�ييسييانييدة جمتمعي االأعيييميييال يف 
لتعزيز  وال�سعودية  االإمييييارات  ميين  كييل 
اأ�سواق  واكت�ساف  منتجاتهم  �ييسييادرات 
اأعمالهم  تييو�ييسيييييع  يف  تيي�ييسييهييم  جيييدييييدة 
�سراكات  وعييقييد  االإفييريييقييييية  اليييقيييارة  يف 
البعثة  و�ست�سم  جمييدييية.  ا�ستثمارية 
هييذا العام ع�سرات رجييال االأعييمييال من 
االإميييييارات واليي�ييسييعييودييية يف اإطيييار العمل 
والتكامل  الييتييعيياون  لتحقيق  امليي�ييسييرتك 
ال�سقيقن  الييبييلييدييين  بيين  االقييتيي�ييسييادي 
املتنامية  التاريخية  العالقات  وتعزيز 

بينهما.

•• دبي-الفجر: 
عقدت اللجنة املنظمة للدورة اخلام�سة 
االأخ�سر  لالقت�ساد  العاملية  القمة  من 
الثالث  التن�سيقي  اجتماعها   2018
�سعيد  �يييسيييعيييادة  تيييراأ�يييسيييه  الييييييذي  لييلييقييميية 
حمييمييد الييطيياييير، نييائييب رئييييي�ييص املجل�ص 
املنتدب  الع�سو  بييدبييي،  للطاقة  االأعييلييى 
والرئي�ص التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه 
لالقت�ساد  العاملية  القمة  رئي�ص  دبيييي، 
تفا�سيل  مناق�سة  متت  حيث  االأخ�سر، 
�سري عمل اللجان املتخ�س�سة كل ح�سب 
التح�سريات  اإطييار  يف  وذلك  اخت�سا�سه 
لدعم  هامة  من�سة  ت�سكل  والتي  للقمة 
والتنمية  االأخييي�يييسييير  االقيييتييي�يييسييياد  منييييو 

اخل�سراء.
اأحييمييد بن  �ييسييعييادة  كما ح�سر االجييتييميياع 
للمجل�ص  العام  االأميين  املحريبي،  بطي 
وليد  واملهند�ص  بدبي،  للطاقة  االأعييلييى 
اإدارة  رئييييي�ييص جمييليي�ييص  نيييائيييب  �ييسييلييمييان، 
االأخ�سر،  لالقت�ساد  الييعيياملييييية  املنظمة 
النائب  االأكيييييييرف،  يييو�ييسييف  اليييدكيييتيييور  و 
التنفيذي للرئي�ص لقطاع دعم االأعمال 
مورينغ،  وفيييييرودي  الييبيي�ييسييرييية،  واملييييييوارد 
املتحدة  االأمم  لييربنييامييج  املييقيييييم  املييمييثييل 
االإمنييائييي لييدى دوليية االإمييييارات العربية 
مدير   �سلطان،  وعبدالرحيم  املييتييحييدة، 
االأخ�سر  لييالقييتيي�ييسيياد  الييعيياملييييية  امليينييظييميية 
وعدد من اع�ساء اللجان املعنية بتنظيم 
الرئي�سي  الهيئة  احلييدث وذلييك يف مقر 

بدبي . 
وتقام الدورة اخلام�سة من القمة برعاية 
كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة 
دبي-رعاه  الييوزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص 
اأكتوبر   25 و   24 يييومييي  وذلييييك  اهلل، 
القادم يف مركز دبي الدويل للموؤمترات 
العاملية  املنظمة  وتنظمها  واملييعييار�ييص، 
لالقت�ساد االأخ�سر وهيئة كهرباء ومياه 
دبي بالتعاون مع جمموعة من ال�سركاء 
الييعييام من  هييذا  الييدولييييين. وتعقد دورة 
القمة حتت �سعار “تعزيز االبتكار، قيادة 
حماور  ثييالثيية  عييلييى  وتييركييز  التغيري”، 
رئي�سية هي: روؤو�ص االأموال اخل�سراء، 
والتفاعل  والييقيييييادة  الرقمي،  والتحول 

املجتمعي.
“ياأتي   : الييطيياييير  �سعيد  �ييسييعييادة  وقييييال 

توجيهات  مييع  متييا�ييسيييييا  الييقييميية   تنظيم 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ييسيياحييب  �ييسيييييدي 
بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة 
رئييييي�ييص جمييليي�ييص اليييييييوزراء حيياكييم دبييييي - 
يف  امل�ستدامة  التنمية  لتعزيز  اهلل،  رعاه 
جييانييبيياً حموريا  ت�سكل  الييتييي  و  اليييدولييية، 
الهادفة   2071 االمييييارات  مئوية  ميين 
اأف�سل دوليية يف  االإميييارات  اأن ت�سبح  اإىل 
العامل وروؤييية االمييارات 2021، وخطة 
�سعينا  اإىل  بييياالإ�يييسيييافييية   ،2021 دبييييي 
ا�سرتاتيجية  اأهييداف  لتحقيق  املتوا�سل 
والتي   2050 النظيفة  للطاقة  دبيييي 
طاقة  ميييين   7% تيييوفيييري  اإىل  تيييهيييدف 
النظيفة  اليييطييياقييية  مييي�يييسيييادر  ميييين  دبيييييي 

بحلول  و25%   ،2020 بيييحيييليييول 
 ”2050 بييحييلييول  و75%   ،2030
مركزاً  دبييييي  اإمييييييارة  تيي�ييسييبييح  اأن  بيييهيييدف 
لييالقييتيي�ييسيياد االأخييي�يييسييير.« وخالل  عيياملييييياً 
االأعمال  ا�ستعرا�ص جدول  االجتماع مت 
والتقدم  الييلييجييان  عييمييل  �ييسييري  وملخ�ص 
اإىل مناق�سة  اإ�ييسييافيية  احييييرازه،  اليييذي مت 
نخبة  با�ست�سافة  اخلا�سة  التح�سريات 
القرار  و�ييسيينيياع  ال�سخ�سيات  كييبييار  ميين 
العام  اليييقيييطييياعييين  ميييين  الييييييييراأي  وقيييييييادة 
واخلا�ص وذوي االخت�سا�ص يف جماالت 
امل�ستدامة  والتنمية  االأخ�سر  االقت�ساد 
والنقا�سات  اجلييليي�ييسييات  اإىل  بيياالإ�ييسييافيية 
التي �ستنظم خاللها.  كما وجه �سعادته 

احلدث  بتنظيم  املعنية  الييلييجييان  جميع 
بينها  فيما  والعمل  التعاون  تعزيز  اىل 
تكون  واأن  حمييددة،  ا�سرتاتيجيات  وفييق 
املتابعة للعمليات التح�سريية متوا�سلة 
�سرورة  على  �سعادته  �سدد  كما  وفعالة، 
فعالية  ي�سمن  مبييا  امل�ستمر  التن�سيق 
االأداء والتنفيذ من جميع اللجان املالية 
واالعالمية  واللوج�ستية  والتنظيمية 
مييييين اأجييييييييل اجنيييييييياح احليييييييييدث، وكيييذليييك 
خمتلف  مع  والتن�سيق  التوا�سل  تعزيز 
مبا  والعاملية  االقليمية  املعنية  اجلهات 
حتقيق  يف  الييقييميية  ر�ييسيياليية  دعيييم  ي�سمن 
االأخ�سر  االقت�ساد  اىل  والتحول  النمو 

وتر�سيخ ثقافة التنمية امل�ستدامة. 

كهرباء دبي تبحث التعاون
 مع هيونداي الكورية

•• دبي-وام: 

بحث �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�ص التنفيذي لهيئة 
للهند�سة  هيونداي  �سركة  من  وفييدا  ا�ستقباله  خييالل  دبييي  ومياه  كهرباء 
واالإنييي�يييسييياءات �ييسييبييل الييتييعيياون امليي�ييسييرتك وتييوطيييييد الييعييالقييات الييثيينييائييييية بن 

اجلانبن.
التنفيذي للعمليات ونائب  الزائر كال من �سن جون الرئي�ص  �سم الوفد 
العام  املدير  نائب  بارك  الطاقة وواي جي  االأول لقطاع حمطات  الرئي�ص 

ملكتب هيونداي للهند�سة واالإن�ساءات يف دولة االإمارات.
هيونداي  و�سركة  الهيئة  بن  التعاون  اأهمية  اللقاء  خييالل  الطاير  واأكييد 
وتبادل اأف�سل املمار�سات والتجارب العاملية من اأجل تر�سيخ �سراكات طويلة 
اأو�سع  اآفيياق  لت�سمل  الهيئة والعمل على تطويرها  املييدى يف جميياالت عمل 

متكن كل طرف من اال�ستفادة من جتارب الطرف االآخر.
الهيئة  وم�ساريع  وخطط  برامج  يف  التعاون  �سبل  الوفد  مع  وا�ستعر�ص 
االإمارات  ريييادة دولة  الر�سيدة يف تعزيز  القيادة  روؤييية  اإىل حتقيق  الهادفة 
املقدمة  اخلييدمييات  وجيييودة  واالإنييتيياجييييية  االأداء  مب�ستوى  واالرتييقيياء  عامليا 
واالإن�ساءات  للهند�سة  هيونداي  �سركة  وفد  اأ�ساد  جهته  من   . للمتعاملن 
م�سروعاتها  بامل�ساركة يف  اهتمامه  مبديا  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  بجهود 

واالإ�سهام يف حتقيق النمو امل�ستدام الإمارة دبي.

مذكرة تفاهم بني غرفة اأبوظبي
 و�صلطة الت�صجيل يف �صوق اأبوظبي العاملي

•• ابوظبي-وام:

وقعت غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي مبقر الغرفة، مذكرة تفاهم مع �سلطة 
الت�سجيل لدى �سوق اأبوظبي العاملي، املركز املايل الدويل يف اأبوظبي، وذلك 
واخلربات  الت�سجيل  ممار�سات  اأف�سل  وتييبييادل  امل�سرتك  التعاون  لتعزيز 
واملعلومات لدى اجلانبن. وقع املذكرة �سعادة حممد هالل املهريي مدير 
التنفيذي  الرئي�ص  املهريي،  بن ظاهر  وال�سيد ظاهر  اأبوظبي،  عام غرفة 

ل�سلطة الت�سجيل يف �سوق اأبوظبي العاملي.
ييياأتييي من  التفاهم،  مييذكييرة  توقيع  اأن  املييهييريي  هييالل  �سعادة حممد  واأكيييد 
واقرتاح  املييعييرفيية،  اقت�ساد  مييبييادئ  بتبني  اأبييوظييبييي  غييرفيية  الييتييزام  منطلق 
تقوم  التي  اخلا�ص،  القطاع  لتطوير  والتنفيذية  اال�سرتاتيجية  اخلطط 
واخلا�سة،  احلكومية  اجلييهييات  مييع  امليي�ييسييرتك  الييتييعيياون  فيير�ييص  تعزيز  على 
مبا  وال�سناعية  التجارية  ال�سوؤون  وتنظيم  العمل  تطوير  بهدف  وذلييك 
القطاع  وت�سجيع  وحتفيز  امل�ستدامة،  االقت�سادية  التنمية  حتقيق  يكفل 
اخلا�ص على مواكبة التطورات االقت�سادية، متا�سياً مع اخلطط التنموية 
ال�سرتاتيجية اإمارة اأبوظبي 2030، م�سرياً اإىل اأن دعم اأن�سطة القطاعات 
اخلا�سة املختلفة، وتقدمي اأف�سل اخلدمات الأع�ساء الغرفة، يعد من مهام 

وواجبات غرفة اأبوظبي. 
تعزيز عالقات  ت�ساهم يف  املذكرة  هييذه  اإن  املهريي  بن ظاهر  وقييال ظاهر 
اأبوظبي  يف  املالية  املوؤ�س�سات  مع  ال�سركات  بن  امل�ستمر  والتعاون  ال�سراكة 
العاملي  اأبييوظييبييي  �ييسييوق  يف  العاملة  لل�سركات  تتيح  كما  االإميييييارات،  ودولييية 
من  واال�ييسييتييفييادة  اأبييوظييبييي  و�سناعة  جتيييارة  غييرفيية  ع�سوية  على  احل�سول 
بتطوير  االلييتييزام  واأكييد  لالأع�ساء.  املقدمة  املتكاملة  واخلييدمييات  الربامج 
وبيينيياء عييالقييات جييديييدة مييع خمتلف االأطيييييراف املييعيينييييية، وبييحييث واإطيييالق 
مبادرات ثنائية مميزة تعزز �سبكة عالقات املتعاملن معنا، وتقدمي فر�ص 
وتنويع م�سادر  ا�ستدامة  بهدف  املنطقة،  لل�سركات يف  متنوعة  ا�ستثمارية 
نائب  القبي�سي  غرير  عبداهلل  ال�سيد  اأكييد  جانبه  من  الوطني.   اقت�سادنا 
الطرفن  حر�ص  لتوؤكد  جيياءت  االتفاقية  اإن  اأبييوظييبييي،  غرفة  عييام  مدير 
املوؤ�س�سي بن  والتكامل  املتبادل،  اال�سرتاتيجي  التعاون  دعائم  اإر�ساء  على 
االقت�سادية  الييروؤييية  حتقيق  يف  للم�ساهمة  واخلا�سة،  احلكومية  اجلهات 

الإمارة اأبوظبي.

دبي ت�صت�صيف منتدى بنغالدي�ص القت�صادي
•• دبي - وام: 

االآن  بات  اأنييه  دبي  ا�ست�سافته  الييذي  االقت�سادي  بنغالدي�ص  منتدى  ك�سف 
ال�سناعات  يف  باملائة   100 بن�سبة  التملك  االأجانب  امل�ستثمرين  مبقدور 
الت�سديرية واال�ستفادة من انخفا�ص تكلفة الرتخي�ص واالأرا�سي واالإنتاج 
االإعالن  بعد  البلدان  من  عدد  اإىل  الر�سوم  من  املعفي  الت�سدير  وحوافز 
عن اإن�ساء 100 منطقة اقت�سادية جديدة. واأ�سار املنتدى اإىل اأن حكومة 
ا�ستقطاب  يف   2017-  2016 امليييايل  الييعييام  خييالل  جنحت  بنجالدي�ص 
2.45 مليار دوالر وبن�سبة منو  اأجنبية مبا�سرة بلغت قيمتها  ا�ستثمارات 
انعك�ص  ما  وهو  االأ�سبق  املييايل  العام  مع  مقارنة  باملائة   22.5 اإىل  و�سلت 
على ت�سنيف وكالة “�ستاندرد اآند بورز” االئتماين لبنغالدي�ص عند “بي 
بي” مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة وعند”3 بي اأي” مع نظرة م�ستقبلية 
�سعادة  وقييال  “موديز«.  االئتماين  الت�سنيف  موؤ�س�سة  قبل  ميين  م�ستقرة 
حممد عمران �سفري جمهورية بنجالدي�ص ال�سعبية لدى الدولة اإن بالده 
فيها  لال�ستثمار  االإماراتية  ال�سركات  ناحية  من  متناميا  اهتماما  �سهدت 
يف الوقت الذي يعمل فيه عدد كبري من ال�سركات البنجالية على تاأ�سي�ص 

�سركات يف االإمارات مما يعزز فر�ص اال�ستثمار بن البلدين.
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اعـالن تغيري ا�صـم
تقدمت املواطنة )�سليمه ابراهيم حممد ابراهيم بن طوق( 
التوثيقات  ق�سم   - االبتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 

بتغيري ا�سمها من)�سليمه( اىل)�سالمه(
املذكور خالل ١5  الق�سم  فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر االعالن
عواطف ال�صريف - كاتب عدل

حممد �صامل املن�صوري - قا�صي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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 اعـــــــالن

 : خورفكان   والت�سديقات-  العدل  الكاتب  بييادارة  العدل  الكاتب  انييا  ايل  تقدم   
الت�سديق على  ، وطلب  : بنغالدي�ص  ، اجلن�سية  ناننو مياه  ال�سيد/ نور حممد 
بقالة  الييتييجيياري  اال�ييسييم  يف   %١00 الييبييالييغيية  ح�سته  يف  )تييينيييازل(  يت�سمن  حميييرر 
االقت�سادية يف  التنمية  دائييرة  واملرخ�ص من   ، بقالة  الرخ�سة  ن�ساط   ، العي�سى 
خورفكان رخ�سة جتارية رقم ١40469 ال�سادر بتاريخ ١985/١/6 يف دائرة التنمية 
االقت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ حممد روبيل ح�سن حممد اأبو طالب موال، 
مدينة  يف  الييعييدل  الكاتب  بييان  للجميع  معلوما  ليكن   - بنغالدي�ص   : اجلن�سية 
بعد  املييذكييور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان 

انق�ساء ا�سبوعن من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
  اعالن بالن�صر

املرجع : ١60
اجلن�سية  عراقية    ، اجلارو�ص  عزيز  زهري  زهراء  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة ١00%  يف املعروف ل�سيانة ال�سيارات  
- مبوجب رخ�سة رقم )7٢0٣98( اىل ال�سيد/ موؤيد �سليمان توكل ، �سوري اجلن�سية - 

تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة اىل اخر . 
وعمالبن�ص املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  ٢0١٣ يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
 الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
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 اإعالن بالن�صر بالدعوى 2018/2269 جتاري جزئي - دبي  

اإىل املدعي عليها / بافاريان كيت�سن للتجارة العامة - �ص ذ م م 
اقامت  قد  العامة  للتجارة  الينكو  موؤ�س�سة  املدعية/  ان  مبا 
خبريا  انتدبتنا  قد  املحكمة  ان  ومبا  اعاله  املذكورة  الدعوى 
االأول  اخلربة  اجتماع  حل�سور  ندعوكم  فاإننا  الدعوى  هذه  يف 
االربعاء  يوم  ال�ساعة ١١.00 �سباح  القانوين  او ح�سور ممثلكم 
٢0١8/9/١٢ مبكتبنا بدبي عود ميثاء بناية �سبكرتوم مكتب ١0٢ 

هاتف : ٣١٣8888-04  
اخلبريالهند�صي
حممد ناظم ا�صرب 050-4167395

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

 اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى   
مذكرة اإعالن موعد جل�صة بالن�صر للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   

الرقم 2018/135 جتاري كلي  
اإىل املدعي عليها : فيبجيور انرتنا�سيونال �ص م ح  - ميثلها مديرها / جاكوب ماثيو �سانكوريكال 

حيث ان املدعية/ �سركة النمر لتجارة احلديد - ذ م م 
قد اقام عليك الدعوى رقم ٢0١8/١٣5 جتاري كلي ، وعليه يقت�سي ح�سورك اىل حمكمة را�ص اخليمة - اأمام 
مكتب اإدارة الدعوى - يوم االأحد ال�ساعة التا�سعة �سباحا املوافق ٢0١8/9/١6 م  وذلك لالإجابة على الدعوى 
، وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفكم عن احل�سور او ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد 
اعاله فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقكم :- طالبا فيها تلتم�ص املدعية من املحكمة املوقرة :- 

اأوال - قيد الدعوى وحتديد اقرب جل�سة لنظرها واإعالن املدعي عليها بال�سحيفة وامل�ستندات.  
الف وت�سعمائة  �سبعمائة وثمانون  ب�سداد مبلغ وقدره 780.979.00 درهم )فقط  املدعي عليها  الزام   - ثانيا 
وت�سعة و�سبعون درهما ال غري( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام مع 

�سمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة. 
ثالثا - الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.

مكتب  اإدارة الدعوى

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 حكومة راأ�س اخليمة - دائرة املحاكم 

اإعالن بالن�صر  
  2018/148 منازعات ايجارية    

اإىل املدعي عليها : فتيحة مفاتيح 
حيث اأن املدعي / عبدالوهاب عبداهلل العلي الوزان 

قد اقام الدعوى احلقوقية ٢0١8/١48 منازعات ايجارية �سد املدعي عليها 
وملا �سنورد فيما بعد / وملا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا نطلب ، 

الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره ٣5000 درهم )خم�سة وثالثون الف درهم( 
القيمة االيجارية امل�ستحقة للعن املوؤجرة اعتبارا من ٢0١7/7/١ حتى تاريخ ٢0١8/6/٣0 ، من 
تاريخ اال�ستحقاق حتى متام ال�سداد والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب 
املحاماة.  مما يقت�سي ح�سورك اىل مكتب اإدارة الدعوى االبتدائية مبحكمة راأ�ص اخلمية يوم 

االربعاء املوافق ٢0١8/9/١٢ م ال�ساعة التا�سعة �سباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع. 
حرر بتاريخ ٢0١8/9/5 

مكتب  اإدارة الدعوى/ معاذ احمد العمو�س 

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإعالن

اإعالن للح�صور اأمام حمكمة راأ�س اخليمة االإبتدائية 
رقم الدعوى 2018/137  احوال �صخ�صية

بناء على طلب مدعي / امل حممد قادر بخ�ص 
اىل مدعي عليه / مو�سى عي�سى كلغي - العنوان / االإمارات - راأ�ص اخليمة - املعريي�ص - 
را�ص اخليمة - بالقرب من ال�سوق معريي�ص - �سارع احمد بن ماجد  ، هاتف متحرك / 
9685577١799١+ - فانت مكلف باحل�سور اأمام حمكمة راأ�ص اخليمة االبتدائية �سخ�سيا 
املوافق ٢4/٢0١8/9  االثنن  يوم  ١7.00 من  ال�ساعة  وكيل معتمد عنك يف  بوا�سطة  او 

اإعالن بالن�سر بانهاء التحقيقات واإعادة الدعوى للمرافعة.  
حرر يف ٢0١8/9/6 م       اأمانة ال�سر 

امانة �سر دائرة االحوال ال�سخ�سية الثالثة : احمد عبداحلميد يو�سف احلفناوي
حكومة را�س اخليمة 
املحكمة االبتدائية - ق�صم كتبة اجلل�صات 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/2291 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/١- دت�ص �ستار كون�سرتك�سن - ذ م م ٢-�سركة اخلليج للحديد والهند�سة  ٣-بنك راأ�ص اخليمة 
الوطني - �ص م ع جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢0١8/8/١٣  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ �سركة قلب املعادن �ص ذ م م وميثلها قانونا مديرها ال�سيد/ جريفا�سي�ص توما�ص  
الدعوى  قبول  بعدم   -  : اأوال  عليها  للمدعي  بالن�سبة  �سفة  ذي  غري  على  لرفعها  الدعوى  قبول  بعدم   -: اأوال 
لرفعها على غري ذي �سفة بالن�سبة للمدعي عليها االوىل  ، ثانيا : بالزام املدعي عليها الثانية بان توؤدي للمدعية 
مبلغ ٢.54٢.860.00 ريال قطري او ما يعادله بالدرهم االإماراتي والفائدة على هذا املبلغ بواقع 9%  �سنويا من 
٢0١7/7/٢5 وحتى ال�سداد التام وبان ترد لها ا�سل الكفالة امل�سرفية رقم IGTI702401674 ال�سادرة من 
بنك را�ص اخليمة ، ثالثا : - الزام املدعي عليه الثالث بان يرد للمدعية املبلغ الذي قام بخ�سمة من ح�سابها نظري 
الثانية والثالث بامل�ساريف ومبلغ  IGTI702401674 والزمت املدعي عليهما  ا�سدار خطاب الكفالة رقم  
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف  اتعاب  الف درهم مقابل 
خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/3360 عمايل جزئي                                              

االقامة  م  جمهول حمل  م  ذ  �ص   - ال�سيارات  لتاأجري  تونتي  تونتي  املدعي عليه/١-  اىل 
مبا اأن املدعي / �سيف الدين نا�سر فالح بني هاين - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املنعقدة بتاريخ ٢0١8/7/١6 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ �سيف الدين نا�سر فالح 
بني هاين بحكمت املحكمة مبثابة ح�سوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
قد  التنفيذ  وقييت  يكن  مل  ما  نقدا  قيمتها  او  موطنه  اىل  العودة  وتذكرة  درهييم   ١4١87٢
من  املدعي  واعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب  والزمتها  اخيير  علم  �ساحب  بخدمة  التحق 
ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املدير ، 

التاأجري والرتخي�ص 
دائرة التنمية االقت�سادية -  دبي ، االإمارات العربية املتحدة 

املو�سوع : )�سهادة ت�سفية( �سركة اإيجل يونايتد انرتنا�سيونال - ذ م م 
�سيدي العزيز / �سيدتي ، 

١- ا�ستناذا اىل البيانات املالية املدققة التي مت تدقيقها للفرتة من ١ يوليو ٢0١7 اىل ١١ يوليو ٢0١8 ، وقرار 
 امل�ساهمن بتاريخ ١١ يوليو ٢0١8 ، التي مت اإعطاوؤه لنا من قبل اإدارة �سركة اإيجل يونايتد انرتنا�سيونال )ذ م م( ، 

م�سجلة يف دائرة التنمية االقت�سادية ، دبي ، برخ�سة جتارية. رقم 5٣46١0 ، نحن نعلن : 
٢- ال�سركة يف الوقت احلا�سر يف عملية اخلتام / ت�سفية 

٣- اغلقت ال�سركة ح�ساباتها امل�سرفية يف ٢5 اكتوبر ٢0١6 ، على ا�سا�ص املعلومات والبيانات التي توفرها لنا 
االإدارة ، ال توجد التزامات غري م�سددة جتاه اطراف ثالثة ، هذ يخ�سع ال�سعار �ستن�سره االإدارة يف �سحيفتن 

حمليتن فيما يتعلقة بااللتزامات او االعرتا�سات القائمة )اإن وجدت( املتعلقة بالت�سفية. 
يتم اإ�سدار هذا اخلطاب بناء على طلب العميل امل�سار اليه اأعاله.

 ح�صني الها�صمي ملراجعة احل�صابات

�صهادة ت�صفية 
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يف الدعوى رقم 2017/1557 اإ�صتئناف جتاري 

املعلن اإليهما / اخل�سم املدخل الثاين / فادي  حممود �سهاب الدين 
اخل�سم املدخل الثالث : ناجي حممود �سهاب الدين 

اخل�سم املدخل الرابع : �سركة �سي�ستم لالإن�ساءات - �ص ذ م م 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة العمال اخلربة املحا�سبية يف الدعوى اعاله فقد 
حددنا يوم االأحد املوافق ٢0١8/9/٢٣، وذلك يف متام اخلام�سة ع�سرا  موعدا لعقد االجتماع 
االول للخربة  املحا�سبية وذلك مبكتبنا الكائن دبي- بر دبي- �سارع ال�سيخ زايد بالقرب من 
حمطة مرتو املركز املايل ، برج العطار مكتب رقم ٢40٣ ، الطابق الرابع والع�سرون - هاتف 
رقم  ٣589996-04 وفاك�ص ٣589966-04 �ص ب 9١١5٣ - دبي.  لذا يطلب ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونا حل�سور االجتماع املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.
 i2an م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية- ع�سو يف

اخلبري املحا�سبي : د. م�سعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�صور
 االجتماع للخربة االول
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 اإعالن بالن�صر باللغة العربية واالجنليزية 

يف الدعوى التنفيذية رقم 2017/271 
اىل املنفذ �سده/ ال�سامية ملقاوالت التك�سية واالر�سيات ل�ساحبها �سامية 

جبن عبدالوحيد - حيث ان املنفذ / نا�سر حيات عمر حيات 
اقام عليك لدى املحكمة الدعوى التنفيذية فيقت�سي ح�سورك اأمام هذه 
املحكمة يف ال�ساعة العا�سرة والن�سف من يوم االحد املوافق ٢٣/٢0١8/9 
ويف حالة تخلفك عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابك.
القا�صي / احمد حممد الظنحاين
رئي�س حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية             

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/5641 )

املنذر :  حممد اأحمد علي اللغاي النقبي - اإماراتي اجلن�سية 
املنذر اليه : فايز حممد جمعة مفتاح - جمهول حمل االقامة 

ابوظبي  بنك  على  درهييم م�سحوب   5000٢٢ رقم  �سيك  للمنذر  اأعطى  ان  اليه  للمنذر  �سبق 
املنذر(  درهييم من  الييف  وع�سرون  واربعة  )مائتان  درهييم   ٢٢4.000 وقييدره  اال�سالمي مببلغ 
ب�سرعة  املنذر  انييذره  وقد   ، الر�سيد  كفاية  لعدم  دون �سرف  ارتييد  للبنك  ال�سيك  وبتقدمي 
�سدادهم مبوجب االنذار رقم ٢0١7/١/١07854 خالل خم�سة ايام من تاريخ ت�سليمه لهذا 
االنذار ، وحيث انه مل يت�سلم املنذر اليه االنذار مما حدا باملنذر اىل اإنذاره عن طريق الن�سر 
ب�سرعة �سداد املبلغ خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا االنذار واإال �سي�سطر املنذرة التخاذ 

كافة الطرق القانونية التي حتمي له حقها حاال وم�ستقبال.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/224   ا�صتئناف عقاري    

ان  االقامة مبا  اأني�ص جمهول حمل  �سده/١-حممد  امل�ستاأنف  اىل 
امل�ستاأنف /ديار للتطوير - �ص م ع  فرع   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم 
  ٢0١8/7/١8 بتاريخ  كلي  عقاري   ٢0١7/4٣8 رقم  بالدعوى  ال�سادر 
وحددت لها جل�سه يوم االثنن  املوافق ٢0١8/١0/١5  ال�ساعة ١0.00 
�سباحا  بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
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مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/14  التما�س اإعادة نظر جتاري - ا�صتئناف 

بور�سلي  را�سد  را�سد بور�سلي ٢-را�سد يو�سف  امللتم�ص �سده/ ١-عييادل يو�سف  اىل 
٣-فوزي يو�سف را�سد بور�سلي 4-يعقوب يو�سف را�سد بور�سلي 5-غنيمة يو�سف را�سد 
بور�سلي  6-�سبحية يو�سف را�سد بور�سلي 7-فوزية يو�سف را�سد بور�سلريجمهويل 
حمل االقامة مبا ان امللتم�ص/�سيف را�سد حمرعن وميثله/عبداهلل مروان عبداهلل 
احمد بخيت املطرو�سي  قد التم�ص اإعييادة النظر يف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 
  ٢0١8/9/٢٣ املوافق  االحييد  يوم  لها جل�سه  وحييددت  ا�ستئناف حقوق.   ١999/١46١
ال�ساعة ١0.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/1707  ا�صتئناف عمايل    
اىل امل�ستاأنف �سده/١- االيهم للرخام واجلرانيت - ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /حممد عبداحلليم الد�سوقي عثمان  
بييالييدعييوى رقيييم ٢0١8/١٢84 عمايل  اليي�ييسييادر  ا�ييسييتيياأنييف احلييكييم  قييد 
املوافق  االثنن  يوم  لها جل�سه  وحييددت  بتاريخ ٢8/٢0١8/6  جزئي 
 ch2.D.19 رقم  بالقاعة  ١0.00 �سباحا   ال�ساعة   ٢0١8/١0/١5
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/6396  عمايل جزئي             

)هوتل  �سابقا   - للعقارات  ابرمتنت  هوتيل  ١-موؤ�س�سة  املييدخييل/  اخل�سم  اىل 
ابرتتمينت للعقارات ذ م م حاليا( جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / جراند 
بييل فيييييو هييوتييل منطقة حيييرة - ذ م م  وميييثييلييه / حمييمييد را�ييسييد حمييمييد بيين جرب 
عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقييام  قد   - ال�سويدي 
وقدرها )57٢60 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )8000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف.  
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق ٢0١8/9/٢7  ال�ساعة 8.٣0 �ص  بالقاعة 
Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/8396  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / ١- ال�سراع امللكي لتجارة اال�سماك - ذ م م  جمهول حمل 
اأقام  الغز   قد  ابييو  اأحمد حممد  اأحمد  اأحمد  عييالء   / املدعي  ان  االقامة مبا 
 ١0000( وقييدرهييا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الييدعييوى  عليك 
درهيييييم( وتيييذكيييرة عييييودة مبييبييلييغ )١000 درهيييييم( والييير�يييسيييوم وامليي�ييسيياريييف ورقم 
ال�سكوى)MB184432172AE( وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 
مكلف  فيياأنييت  ليييذا    Ch1.A.2 بييالييقيياعيية  �يييص    8.٣0 اليي�ييسيياعيية    ٢0١8/١0/7
او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 
 يف  الدعوى 2018/1651  جتاري كلي 

 اىل املدعي عليه / ١- علري�سا ح�سن بور متن ٢-ايرافيت للتجارة العامة - �ص ذ م م  
م  م  ذ   - العامة  للتجارة  �سايرو�ص  �سركة  املييدعييي/  ان  مبا  االقيياميية  حمل  جمهويل 
اأقييام عليك الدعوى  وميثله / عبداهلل مييروان عبداهلل اأحمد بخيت املطرو�سي  قد 
مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
من   %١٢ والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )400١505( وقييدره 
املوافق  االثيينيين  يييوم  لها جل�سة  الييتييام. وحيييددت  اليي�ييسييداد  اال�ستحقاق وحتى  تيياريييخ  
٢0١8/9/٢4 ال�ساعة 9.٣0 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/5489  عمايل جزئي 
اىل املدعى عليه/١- بيلدتيك للمقاوالت - �ص ذ م م جمهول حمل االقامة مبا اأن 
املدعي/حممد نور االمن عبدالرجيك - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   ٢000( عييوده مببلغ  وتييذكييرة  درهييم(   44699( وقييدرهييا  عمالية  مب�ستحقات 
  )MB182124460AE( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.  رقم ال�سكوى
وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق ٢0١8/١0/١0  ال�ساعة 8.٣0 �سباحا  بالقاعة 
Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

 اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/6446  عمايل جزئي 

البناء ذ م م - فرع دبييي   جمهول حمل  امللكي ملقاوالت  الفار�ص  اىل املدعى عليه/١- 
الدعوى  عليك  اأقييييام  قييد   - �سينغ  دار�يييسيييان  �سينغ  املييدعييي/غييورميييييت  اأن  مبييا  االقيياميية 
وتذكرة عوده مببلغ  درهم(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )5900  ومو�سوعها 
  )MB182296101AE( ال�سكوى  رقييم  وامل�ساريف.  والر�سوم  درهييم(   ٢000(
بالقاعة  �سباحا   8.٣0 اليي�ييسيياعيية   ٢0١8/8/5 املييوافييق  االحيييد  ييييوم  جل�سة  لييهييا  وحييييددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذا   Ch1.A.1
ويف  االأقييل  على  اأيييام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2018/2210   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/١- �ساهد علي حممد ب�سري  جمهول حمل االقامة مبا 
عبدالرحمن   / وميثله  قا�سم  حممد  رئي�ص  التنفيذ/حممد  طالب  ان 
التنفيذية  الييدعييوى  عليك  اأقيييام  قييد   - ن�سيب  بيين  عبدالرحمن  ن�سيب 
درهم  وقييدره )١07579(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعيياله  املذكورة 
�ستبا�سر  املحكمة  فييان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/3127  تنفيذ جتاري  
ال�سيك  مظهرة  ال�سركة  )ب�سفتها  م  م  ذ  �ص   - انرتنا�سيونال  فن  �سن  �ييسييده/١-  املنفذ  اىل 
ال�سيك  مظهر  )ب�سفته  �سينغ  �سينغ  انكار  راج  ٢-بو�سب  اليييدويل(  التجاري  البنك  ل�سالح 
من ح�ساب �سركة �سن فن انرتنا�سيونال �ص ذ م م ل�سالح البنك التجاري الدويل(  ٣-املاهر 
لتجارة الوقود �ص ذ م م )ب�سفتها ال�سركة م�سدرة ال�سيك( ، 4-�سريجيت تانكابان تانكابان 
ب�سفته املوقع على ال�سيك واملخول بالتوقيع عن �سركة املاهر لتجارة الوقود - ذ م م  جمهويل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل - �ص م ع وميثله / حممد عي�سى 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  ال�سويدي - قد  �سلطان 
املنفذ به وقدره )٣٣74١7( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/3809  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- ون ورلد ترافيل �سريفي�سز - م د م �ص   جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ جياكومار جايار امان وميثله / حممد احمد 
اعاله  املييذكييورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقييام  قد  اللنجاوي    احمد  علي 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١٢0604( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة. باال�سافة اىل مبلغ 7٣4 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
االلتزام  عييدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجيييراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فييان 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
       اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/7184  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-مركز هارف�ست للتدريب �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /امين حممد حممد اني�ص احمد قا�سم قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )١7550 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB183827888AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�سة يوم الثالثاء املوافق ٢0١8/9/٢5 ال�ساعة 08.٣0 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذا 
، ويف حالة  االأقييل  اأيييام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

       اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/8135  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-نايت�ص بريدج خلدمات االمن �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
ومو�سوعها  الييدعييوى  عليك  اأقييام  قد  احمد  مق�سود  علي  /حيدر  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )١6600 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB183118675AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:بالقاعة ال�ساعة 08.٣0 �ص  املوافق ١٢/٢0١8/9  االربعاء  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذا 
، ويف حالة  االأقييل  اأيييام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/369  ا�صتئناف مدين    
اىل امل�ستاأنف �سده/ ١- جاكبرييز �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�ستاأنف /اك�سا للتاأمن اخلليج �ص.م.ب - م- فرع دبي وميثله:حبيب 
حممد �سريف عبداهلل املال قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 
املوافق  االربييعيياء   يييوم  جل�سه  لها  وحيييددت  جزئي  مييدين   ٢0١7/٣07٣
 ch2.D.17 رقييم  بالقاعة  �سباحا    ١0.00 ال�ساعة   ٢0١8/١0/١7
تخلفكم  حييال  ويف  قانونيا  ميثلكم  ميين  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/760  ا�صتئناف مدين    
امل�ستاأنف �سده/ ١- جايانتي مانوج مانوج فران�سي�ص جمهول حمل  اىل 
االقيييامييية مبييا ان امليي�ييسييتيياأنييف /احييمييد كييبييري فييارابيييييل بييافييوتييي وميثله:مي 
عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن ن�سيب الفال�سي قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم ٢0١7/٢4٢7 مدين جزئي بتاريخ:٣١/٢0١8/5 
وحددت لها جل�سه يوم االثنن  املوافق ٢0١8/9/١7 ال�ساعة ١0.00 �سباحا  
ميثلكم  ميين  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رقييم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/2734 تنفيذ جتاري

 - عرعور  احمد  عمر   -٢ ذ.م.م  للديكور  ارت  جولدن  �سركة  �ييسييده/١-  املنفذ  اىل 
ب�سفته املمثل القانوين ل�سركة جولدن ارت للديكور ذ.م.م واملالك جمهويل حمل 
املهريي وميثله:�سيف  التنفيذ/عو�سة احمد حممد حميد  ان طالب  االقامة مبا 
اعاله  املييذكييورة  التنفيذية  الييدعييوى  عليك  اأقييام  قد  ال�سام�سي  عبيد  را�سد  عبيد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )665٣٢( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجييراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
   يف الدعوى رقم 2018/2950 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/١- حممد اأ�سد اقبال ٢- نات�سور ال قادرن للمقاوالت 
التنفيذ/العمران  طالب  ان  مبييا  االقيياميية  حمييل  جمهويل  �ييييص.ذ.م.م 
للنقل العام �ص.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
طالب  اىل  درهييم   )579575( وقييدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والييزامييك 
�ستبا�سر االجراءات  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 

يف الطعن 2018/619 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

)امل�سرف(  اخلارجيه  والتجاره  لال�ستمثار  العربي  امل�سرف  الطاعن/١- 
وميثله:نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي 

باعالن املطعون �سده:١- رويال اند�سرتيز �ص.م.ح - ذ.م.م ٢- �سركة رويال 
بيرتو انريجي �ييص.م.ح ب�سفته كفيال ٣- �سوراب جويال دهارم جويال 4- 
اوتكا�ص جويال دار ام بال جويال جمهول حمل االقامة نعلنكم باأن الطاعن 
حمكمة  اىل  احل�سور  عليكم  ويتوجب  اأعيياله  املييذكييور  الطعن  عليكم  اأقييام 

التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
اعالن �صحيفة طعن بالن�صر 

يف الطعن 2018/577 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/١- عبداهلل �سليمان مراد الطاهر

وميثله:حمده ح�سن احمد جا�سم مكي 
٢- علي  �يييص.ذ.م.م  تيليكوم  تي  ا�ييص  اي  �سركة  املطعون �سدهم:١-  باعالن 
�سليمان مراد عبداهلل الطاهر البلو�سي ٣- �سركة التويجري انرتنا�سيونال 
جمهول حمل االقامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله 
�سحيفة  على  للرد  وذلييك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�سور  عليكم  ويتوجب 

الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/3582  تنفيذ عمايل 
اىل امليينييفييذ �يييسيييده/١- اجميييد فيييياروق لييلييخييدمييات الفنية �ييييص.ذ.م.م   
التنفيذ/عبداخلالق مقبول  ان طالب  جمهول حمل االقامة مبا 
ح�سن  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
او  التنفيذ  به وقييدره )85٣0( درهييم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 
يوما من   ١5 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2018/3300  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/١- موناركي للتجارة العامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
الزيري وميثله:�سمري  ا�سماعيل توفيق  التنفيذ/مها اجنيال  ان طالب  مبا 
والزامك  اعيياله  املييذكييورة  التنفيذية  الدعوى  اأقييام  عليك  حليم كنعان  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )96769.١0( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )7١44( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/3932  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- مقهى �سيورو�ص باي ما�سون جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/جهووي كاريونيل ويلديز  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١9806( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )١608( 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2018/4100  تنفيذ عمايل 

�ص.ذ.م.م  اال�سماك  لتجارة  الذهبي  الهامور  �سده/١-  املنفذ  اىل 
جمييهييول حميييل االقيييامييية مبيييا ان طييالييب الييتيينييفيييييذ/ميي�ييسييعييد احمد 
املذكورة  التنفيذية  الييدعييوى  عليك  اأقيييام   قييد  �ساهن   عبدالغني 
وقيييدره )4750( درهييم اىل  بييه  املنفذ  املبلغ  والييزامييك بدفع  اعيياله 
�ستبا�سر  املحكمة  فييان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

مذكرة اعالن بالن�صر
             يف  الدعوى 2018/178  ا�صتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ ١- �سركة البحار ال�سبع لتجارة قطع غيار ال�سيارات �ص.ذ.م.م 
٢- ماين في�سنو دوت �سارما عن نف�سها وب�سفتها كفيال �سخ�سيا ملديونية �سركة 
البحار ال�سبع لتجارة قطع غيار ال�سيارات �ص.ذ.م.م ٣- راجيف كومار �ساتيا فري 
�سارما عن نف�سه وب�سفته كفيال �سخ�سيا ملديونية �سركة البحار ال�سبع لتجارة 
قطع غيار ال�سيارات �ييص.ذ.م.م  جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك 
االحتاد الوطني �سركة م�ساهمة عامة  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 
٢0١8/١١9 تظلم جتاري - وحددت لها جل�سه يوم االربعاء  املوافق ١٢/٢0١8/9 
ال�ساعة ١7.٣0 م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

مذكرة اعالن بالن�صر
             يف  الدعوى 2018/175  ا�صتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ ١- ماين في�سنو دوت �سارما ٢- راجيف كومار 
امل�ستاأنف  ان  �سارما  جمهويل حمل االقامة مبا  �سارما  �ساتيا فري 
/ بنك االحتاد الوطني �سركة م�ساهمة عامة  قد ا�ستاأنف/ احلكم 
ال�سادر بالدعوى رقم ٢0١8/١٢0 تظلم جتاري - وحددت لها جل�سه 
بالقاعة  م�ساءا    ١7.٣0 ال�ساعة   ٢0١8/9/١٢ املوافق  االربييعيياء   يوم 
قانونيا  او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch1.B.7 رقم 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

             يف  الدعوى 2018/16  ا�صتئناف تظلم جتاري    
ارن�ست   -٢ ديييالور جون  بن  ري�سارد جون   -١ امل�ستاأنف �سده/  اىل 
جون دوالر جون  جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / �سركة 
الوفاق للتمويل �ص.م.خ  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 
٢0١7/6٢٢ تظلم جتاري - وحددت لها جل�سه يوم االربعاء  املوافق 
٢0١8/9/١٢ ال�ساعة ١7.٣0 م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه 
يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
             يف  الدعوى 2018/1252  احوال نف�س م�صلمني

اىل املدعي عليه / ١- احمد حممد ال�سله  جمهول حمل االقامة 
الدعوى  اأقييام عليك  قد  احمد خلف   املدعي/ عبيد �سابر  ان  مبا 
ومو�سوعها املطالبة بالطالق لل�سرر والهجر والر�سوم وامل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم  االحد املوافق  ٢0١8/9/٢٣   ال�ساعة 8.٣0 �ص 
بالقاعة رقم )9( لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/3122   تنفيذ جتاري  
اىل امليينييفييذ �يييسيييده/١- عييبييداهلل حمييمييد عييبييداهلل اليي�ييسييحييي جمييهييول حمل 
)م(  ب  م  �ص  االو�ييسييط(  )ال�سرق  التنفيذ/اميك�ص  طالب  ان  مبا  االقيياميية 
اأقييام عليك  - قد  ال�سويدي  �سلطان  االإميييارات وميثله / حممد عي�سى   -
املبلغ املنفذ به وقدره  الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )78684.٢6(
االلتزام  عييدم  حيياليية  يف  بحقك  التنفيذية  االجييييراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/2330  تنفيذ عمايل 
اىل امليينييفييذ �يييسيييده/١- �ييسييركيية اأحييمييد بيين د�ييسييمييال لييلييمييقيياوالت - ذ م م   
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ ديفانا مارامبيلي - قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعيياله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقييام 
املنفذ به وقدره )١٢065( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  درهييم   ١046 مبلغ  اىل  باال�سافة 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام  �ستبا�سر االجييراءات  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

اإعادة اإعالن بالن�صر 
 الدعوى رقم 2018/4948 الدائرة املدنية اجلزئية الثانية

اىل املدعى عليه : رائد علي حممد اأحمد ال�سحي 
نعلمك بان املدعي :  بنك راأ�ص اخليمة الوطني 

يف الدعوى رقم ٢0١8/4948  الدائرة املدنية اجلزئية الثانية ، 
قد رفعت الدعوى املذكورة اعاله تطالب فيها :  الزام املدعي عليه باداء مبلغ وقدره ٣١.٢67656 
فل�سا(  وثالثون  وواحد  درهما  وخم�سون  و�ستة  و�ستمائة  الف  و�ستون  و�سبعة  )مائتان  درهم 
 ، املديونية  لكامل  ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة 
الدائرة  امام  باحل�سور  مكلفون  انتم  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�سروفات  بالر�سوم  والزامه 
بتاريخ ٢4/٢0١8/9  االبتدائية قاعة ١5١  ال�سارقة االحتادية  الثانية مبحكمة  املدنية اجلزئية 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك مدعي عليه 
حتريرا ٢0١8/9/9 

 حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
  اعالن بالن�صر

املرجع : ١6١
اجلن�سية   هندية   - �سينغ  جوالب  �سينغ  برا�سي  ال�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
مقوماتها  بكافة  اأدناه  املذكورة  املن�ساأة  يف   )%١00( البالغة  ح�ستها  كامل  عن  تنازلت 
املادية واملعنوية اىل ال�سيدة / نيدا زياب خان زياب وحيد خان - باك�ستانية اجلن�سية 
يف املوؤ�س�سة الفردية بوكيل خدمات امل�سماة )�سالون كحل العيون لل�سيدات( واملرخ�سة 

برقم )7٣5١4٣( من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة. 
وعمالبن�ص املادة )١4( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  ٢0١٣ 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�ص 

على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
  الكاتب العدل بال�صارقة   

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   

فقدت املدعوة / عبري احمد ار�سيد 
 �سورية اجلن�سية 

 )N006922225( جواز �سفرها رقم 
لل�سفارة   ت�سليمه  عييليييييه  يييعييرث  مميين  يييرجييى 

ال�سورية  اأو اأقرب مركز �سرطة باالإمارات.

فقدان جواز �صفر هارتينى  يييونييى   / املييدعييو  فييقييد 
بيينييت حميييى اليييديييين اييييينييييداجن ، 
انييدونييييي�ييسيييييا اجليينيي�ييسييييية - جواز 
 )175812AS( رقم  �سفره 
ت�سليمه  عليه  يعرث  ممن  يرجى 
بيي�ييسييفييارة انييدونييييي�ييسيييييا  او اقيييرب 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر
جاجن�سيك   / املييدعييو  فقد 
كوريا  جييمييهييورييية   ، بيييييارك 
�سفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييسييييية 
 )11028003( رقيييييم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   االتييي�يييسيييال 

0506135722

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو/ حممد ر�سل احمد 
بنغالدي�ص   ، مييياليييك  عيييبيييدول 
اجليينيي�ييسييييية جيييييواز �ييسييفييره رقم 
يرجى   -  )A0584989(
ت�سليمه  عيييليييييييه  ييييعيييرث  مميييين 
بيياليي�ييسييفييارة الييبيينييغييالدييي�ييسييييية او 
اقرب مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر
نييياظييير ح�سن  املييييدعييييو/  فييقييد 
بيييياكيييي�ييييسييييتييييان   ، بيييييكييييي�يييييص  اهلل 
اجليينيي�ييسييييية جييييواز �ييسييفييره رقم 
 - )6 8 9 6 7 4 2 M H (
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر
فييقييد املييدعييو / �ييسيياه جهان 
افييييغييييانيييي�ييييسييييتييييان     ، بيييييييييييتييييياب 
�سفره  جيييييواز   - اجليينيي�ييسييييية 
 )03659440( رقيييييم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   االتييي�يييسيييال 

0555548133

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو / معاويه ب�سرى 
الييي�يييسيييودان     ، ابييييكيييير احييييمييييد 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)1294363( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0564089812

فقدان جواز �صفر
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املو�صم امل�صرحي ي�صهد جمهورًا نوعيًا يف كلباء ودبا احل�صن

•• ال�شارقة –الفجر:

اأعلن برنامج من�سد ال�سارقة الذي تنظمه قناة ال�سارقة، 
اختبارات  انطالق  عن  لالإعالم  ال�سارقة  ملوؤ�س�سة  التابعة 
املت�سابقن يف دورته احلادية ع�سرة يف كل من ال�سعودية، 
اأن  املغرب، وم�سر، واالأردن، واجلزائر، واالإمييارات، كا�سفاً 
ا�ستقبال طلبات التقدم عرب االإنرتنت تتوا�سل من 14 - 
www. :30 من ال�سهر اجلاري عرب املوقع االإلكرتوين

.smc.ae/munshid
الدول  خمتلف  يف  تبداأ  االختبارات  اأن  الربنامج  وك�سف 
8 م�ساًء، حيث ت�ستقبل جلنة  اإىل  8 �سباحاً  ال�ساعة  من 
املتحدة  العربية  االإمييارات  دولة  املت�سابقن من  الربنامج 
يف اإمارة ال�سارقة يوم ال�سبت 22 من �سبتمرب اجلاري يف 

مبنى تلفزيون ال�سارقة.
العربية  اململكة  ميين  للم�ساركن  االأداء  اخييتييبييارات  وتييقييام 
ال�سهر  ميين   14 اجلمعة  يييوم  جييدة  مدينة  يف  ال�سعودية 

يف  تعقد  فيما  كورني�ص،  بلو  رادييي�ييسييون  فندق  يف  اجلييياري 
اململكة املغربية يف العا�سمة الرباط يوم الثالثاء 18 من 

ال�سهر اجلاري يف فندق �سوفيتيل حديقة الورود.
ت�ستقبل االختبارات املت�سابقن من اجلمهورية امل�سرية يف 
15 من ال�سهر اجلاري يف  العا�سمة القاهرة يوم ال�سبت 

فندق النيل ريتز كارلتون، 
االأردنية  اململكة  من  للمتقدمن  االختبارات  تعقد  فيما 
الها�سمية يف العا�سمة عّمان يوم اجلمعة 14 من ال�سهر 
تييقييام االختبارات  كييمييا  فيينييدق عييّمييان روتيييانيييا،  اجليييياري يف 
العا�سمة  يف  اجلييزائييرييية  اجلييمييهييورييية  ميين  للمت�سابقن 
فندق  يف  اجلييياري  ال�سهر  ميين   15 ال�سبت  يييوم  اجلييزائيير 

�سوفيتيل حديقة احلامة.
ذات  اأنا�سيد  اختيار  املتقدمن  على  الربنامج  وي�سرتط 
م�سمون هادف، واأداء ن�سيد اأو موال ملدة ال تزيد عن ثالث 
دقائق، اإ�سافة اإىل االلتزام باملظهر الالئق، واأن يكون عمر 

املتقدم بن 18 و28 عاماً.

•• ال�شارقة – الفجر: 

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سرة  من  كرمية  برعاية 
حاكم  االأعييلييى  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي  حممد  بيين  �سلطان 
االإمييييارات،  يف  امل�سرحين  جمعية  ميين  وبتنظيم  اليي�ييسييارقيية، 
عرو�ص  الفائتن،  واجلمعة  اخلمي�ص  يومي  م�ساء  اإنطلقت 
املييو�ييسييم امليي�ييسييرحييي يف دورتييييه الييرابييعيية عيي�ييسييرة، حيييييث �سمت 
»موال  ميي�ييسييرحيييييات:   4 الييييدورة  هيييذه  الييعييرو�ييص يف  ت�سكيلة 
تاأليف  ميين  الوطني  اخليمة  راأ�يييص  م�سرح  لفرقة  حيييدادي« 
احلليان،  مرعي  الفنان  واإخيييراج  عبداهلل  اإ�سماعيل  الكاتب 
وميي�ييسييرحييييية »املييجيينييون« لييفييرقيية ميي�ييسييرح اليي�ييسييارقيية الوطني، 
»ليلك  وم�سرحية  العامري،  حممد  الفنان  واإخيييراج  اإعيييداد 
االأ�ستاذ  واإخييراج  تاأليف  بال�سارقة  للم�سرح احلديث  �سحى« 
الكاتب  ملوؤلفها  النعل«  »حرب  واأخييريا م�سرحية  غنام،  غنام 

اإ�سماعيل عبداهلل واإخراج الفنان ح�سن رجب، لفرقة جمعية 
دبا احل�سن للثقافة والرتاث وامل�سرح. واأدى اأدوار البطولة 
يف العرو�ص نخبة من جنوم امل�سرح االإماراتي، منهم: جمال 
اإبراهيم  ال�سميطي، مرعي احلليان، مروان عبداهلل �سالح، 
يو�سف  م�سعود،  عبداهلل  �ساكر،  اآالء  �سمبيج،  حميد  �سامل، 
عمر  العلي،  هيفاء  بتيجا،  �سعيد  البقي�سي،  مو�سى  الكعبي، 
املال، ح�سن يو�سف، في�سل علي، حممد جمعة، رائد داالتي، 
دافييييون، حممد بن  بيين  الييعييلييي، �سلطان  نيييوره  امليينيياعييي،  عليا 
يعروف، عبداحلميد البلو�سي، مبارك خمي�ص، ناجي جمعة، 
التي قدمت يف عطلة  العرو�ص  واآخييرون.وتييوزعييت  عييذاري، 
نهاية االأ�سبوع على م�سرحن، حيث عر�ست على قاعة املركز 
وم�سرحية  حيييدادي  مييوال  م�سرحية  كلباء  مبدينة  الثقايف 
ا�ست�ساف  بييدبييا احل�سن فقد  الييثييقييايف  املييركييز  اأميييا  املييجيينييون، 
يف  العرو�ص  و�ستتبادل  �سحى.  وليلك  النعل  حرب  عر�سي 

نهاية االأ�سبوع القادم بن كلباء ودبا احل�سن، حيث �ستعر�ص 
يف مدينة كلباء م�سرحيتا حرب النعل وليلك �سحى، بينما 
م�سرحيتا  احل�سن  بدبا  الثقايف  املركز  خ�سبة  على  �سيقدم 

موال حدادي واملجنون. 
اأ�سبوعه االأول ح�سوراً  و�سهدت عرو�ص املو�سم امل�سرحي يف 
ي�ستمتع  واع،  جمهور  اأنييه  على  اأكييد  الييذي  للجمهور،  نوعياً 
بالعرو�ص امل�سرحية اجليدة، �سواء ارتدت ثوب الكوميديا اأو 

ارتدت اأي ثوب اأنيق ومبهر اآخر.
امل�سرحين  �سنوياً جمعية  امل�سرحي تنظمه  املو�سم  اأن  يذكر 
الثقافة  ودائرة  املعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزارة  بالتعاون مع 
الدوائر  من  وعدد  لالإعالم،  ال�سارقة  وموؤ�س�سة  بال�سارقة، 
يتم  واأن عرو�سه  االأخييرى،  واملوؤ�س�سات احلكومية  والهيئات 
امل�سرحية  ال�سارقة  اأيييام  اختيارها من مما قدم يف مهرجان 

يف دورتها االأخرية. 

»هداية« ينظم املوؤمتر الدويل اخلام�ص 
لبحوث مكافحة التطرف العنيف

» ال�صارقة للرتاث « يناق�ص م�صاريع 
الدبلومات املهنية يف الرتاث الثقايف 

مكافحة  يف  للتميز  الييدويل  هداية  مركز  نظم 
ال�سنوي  الييييدويل  املييوؤمتيير   « العنيف  الييتييطييرف 
العنيف  الييتييطييرف  مكافحة  لبحوث  اخليياميي�ييص 
ويلز  يف  �ييسييوانييزي  مييدييينيية  يف   «  2018 لييعييام 
موؤ�س�سة  مييع  بالتعاون  وذلييك  املتحدة  باململكة 
ومركز  �سوانزي  وجامعة  �سات�سي«  & �سي  »اإم 
االأمم  وهيئة  واال�ست�سارات  للبحوث  ترند�ص 

املتحدة للمراأة. 
وحيييدد امليي�ييسيياركييون - وعييلييى ميييدار ثييالثيية اأييييام - 
االحتياجات احلالية ذات ال�سلة بتنفيذ برامج 
على  منه  والوقاية  العنيف  التطرف  مكافحة 
اأر�ص الواقع والطرق والو�سائل التي من خاللها 
تعزيز معارف وبحوث مكافحة التطرف العنيف 

وذلك من اأجل تاأكيد التما�سك واالت�ساق بينها 
وبن املمار�سات املتعلقة بالتنفيذ.

العديدة  باأ�سكاله  العنيف  التطرف  وي�ستمر 
ودوافعه يف تهديد جمتمعاتنا من خالل تكييف 
االتيي�ييسييال اجلديدة  وو�ييسييائييل  الييتييكيينييولييوجيييييات 
املوؤمتر  اأثيينيياء  التفاعلية  النقا�سات  وتيينيياولييت 
العديد من املو�سوعات الهامة ومنها اخلطاب 
القائم  �سواء  والتطرف  العنف  خلطاب  امل�ساد 
املتطرف  باليمن  واملييعيينييي  دييينييي  اأ�ييسييا�ييص  عييلييى 
وو�سائل  احلديثة  والتكنولوجيات  والتجنيد 

االإعالم والتعليم واإعادة االدماج. 
وقييييام مييركييز هيييدايييية - �ييسييعيييييا لييتييعييزيييز اجلهود 
ال�سلة  ذات  االأعييبيياء  وتقا�سم  للتعاون  الدولية 

 - ميينييه  والييوقيياييية  العنيف  الييتييطييرف  مبكافحة 
قائم  اال�سرتاتيجية  لل�سراكة  منييوذج  بيياإيييجيياد 
على منح عدد من املوؤ�س�سات الفر�سة من اأجل 
رعيياييية هيييذا املييوؤمتيير الييهييام والييتييي ميين �سمنها 
االأمم  وهيئة  العاملي  للتغري  بلري  تييوين  معهد 
لل�سيا�سات  االأ�ييسييرتايل  واملعهد  للمراأة  املتحدة 
اال�سرتاتيجية واملركز العاملي لالأمن التعاوين 
لدرا�سات  اليييدويل  واملييركييز  ريييزولييف«   « و�سبكة 
اأر«  اإ�ييص  �سي  اأي   « ال�سيا�سي  والعنف  التطرف 
الدويل  الييقيياهييرة  ومييركييز  »بريك�ص«  وموؤ�س�سة 
لت�سوية النزاعات وحفظ وبناء ال�سالم » تريبل 
املتحدة  للخدمات  امللكي  واملعهد  اإيييه«  بي  �سي 

»رو�سي«.

جل�سة  االول  اأم�ص  للرتاث  ال�سارقة  معهد  نظم 
الدفعة  اليييدار�يييسييين يف  مييين  ملييجييمييوعيية  ميينيياقيي�ييسيية 
بالرتاث  املييهيينييييية  اليييدبيييليييوميييات  مييين  اخليياميي�ييسيية 
الثقايف والتي �سمت ت�سعة باحثن يف تخ�س�سات 

خمتلفة.
ح�سر املناق�سة �سعادة الدكتور عبد العزيز امل�سلم 
حممد  والدكتور  للرتاث  ال�سارقة  معهد  رئي�ص 
املعهد  يف  االأكييادميييي  املدير  احلافظ  عبد  ح�سن 
املدير  نييائييب  ك�سمولة  وليييييد  ب�سمة  والييدكييتييورة 
االأكادميي باالإ�سافة اإىل جمموعة من املناق�سن 

اخلارجين.
اأن  امل�سلم  العزيز  عبد  الدكتور  �سعادة  واأو�ييسييح 
املعهد يهدف اإىل رفد املجال التعليمي االأكادميي 
والتطبيقية،  اليينييظييرييية  الييعييلييمييييية،  بيييامليييعيييارف 

لتخريج  الالزمة  املعرفية  املييهييارات  ومبجموعة 
اأق�سام  بيياحييثيين قيييادريييين عييلييى فييهييم وا�ييسييتيييييعيياب 

الرتاث واإدارة م�سروعاته.
اأن معهد ال�سارقة للرتاث يعمل على  اإىل  ولفت 
من  ال�سعبية  والفنون  الرتاثية  املعارف  تر�سيخ 
تنفيذا  اأطلقها  التي  املهنية  الدبلومات  خييالل 
لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ص االأعلى حاكم 
عددا  و�سملت   2016 عام  �سبتمرب  يف  ال�سارقة 
من التخ�س�سات املهمة يف جمال الرتاث الثقايف 
وبييياإ�يييسيييراف نييخييبيية مييين االأكيييادميييييييين واخلييييرباء 
واملتخ�س�سن يف هذا املجال وذلك بهدف تكوين 
اليينييافييعيية يف  بيياملييعييارف  مييدربيية ومت�سلحة  كييييوادر 
الكبري  الفراغ  ل�سد  الثقايف  الييرتاث  فييروع  �ستى 

املنهجي يف  العلمي والتكوين  التاأطري  يف جمال 
الرتاث«.

تت�سل  الييدبييلييومييات  هيييذه  اأن  اإىل  امل�سلم  واأ�يييسيييار 
بالرتاث الثقايف ب�سقيه املادي وغري املادي وهي 
وتهدف  الييعييربييي  الييعييامل  يف  نييوعييهييا  ميين  االأوىل 
تعنى  مهنية  كييوادر  وتاأهيل  وتييدريييب  تهيئة  اإىل 
بحفظ الرتاث اخلليجي والعربي يف ظل طموح 
حمليا  املتخ�س�سة  املييوؤ�ييسيي�ييسيية  يييكييون  بييياأن  املييعييهييد 
واإقليميا ودوليا يف رفد امليدان الثقايف والرتبوي 
باملعارف  مييييييزودة  بيي�ييسييرييية  بيييكيييوادر  واليي�ييسييييياحييي 
الثقايف  للرتاث  فعالة  الإدارة  الالزمة  واملييهييارات 
باأهميته من  الييوعييي  وتييعييزيييز  وحييفييظييه و�ييسييونييه 
وتنمية  االإن�سانية  املعرفة  بناء  امل�ساهمة يف  اأجل 

االقت�ساد الثقايف.
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حممد حماقي يتخّلى عن حلمه من اأجل الفّن

جتربة اأوىل
رغم اأنه �سارك ك�سيف �سرف يف اإحدى حلقات م�سل�سل "لهفة" للنجمة 
اأمام  دنيا �سمري غامن قبل عامن، ال يزال مييرتّدداً نحو جتربته االأوىل 

كامريات ال�سا�سة ال�سينمائية.
وقد علمت و�سائل اعالمية اأن حماقي ال يزال ي�سعر بالقلق اجتاه فيلمه 
االأول يف ال�سينما الذي بالفعل تعاقد عليه قبل فرتة مع اإحدى �سركات 

االإنتاج الفنية، 
ولكنه قرر اأنه �سيبداأ بالفعل اال�ستعدادات االأوىل لعمله ال�سينمائي االأول 

بعد اإجازة عيد االأ�سحى مبا�سرة.
ال�سينما  يف  االأوىل  جتربته  تكون  اأن  حماقي  اختار  وقييد 

الأنها تبقى يف ذاكرة اجلمهور، 
كما اأن العمل ال�سينمائي ال يحتاج لتفّرغ طويل كالعمل 
يف الدراما التلفزيونية؛ وهو ما يحتاج اإليه حماقي يف 

جتربته االأوىل.

حلم الكرة
ال يعرف جمهور حممد حماقي اأنه كان لديه حلم بعيد 

متاماً عن الغناء اأثناء طفولته، حيث كان يع�سق كرة القدم ولديه موهبة 
لة لديه، وكان يتمنى يف طفولته اأن ي�سبح  خا�سة يف هذه الريا�سة املف�سّ

العب كرة م�سهوراً،
 ولكنه يف �سن الرابعة ع�سرة تخّلى عن حلمه ليبداأ حلماً اآخر.

ويقول حماقي عن هذا يف ت�سريحاته اخلا�سة اإنه كان يحب كرة القدم 
كثرياً وكان يتدرب يف النادي االأهلي اأثناء طفولته، 

النادي  تيييرك  يييقييّرر  جعله  وقتهييييييا  ميييييدربه  مييع  ملوقييييف  تعّر�ص  ولكنه 
متاماً.

بالغناء،  بقوة حلمه  يكن  بالكرة مل  اأن حلمه  اإىل  وي�سري حماقي 
لذلك مل يتم�ّسك به كثرياً ليبداأ بحلم جديد.

حفالت جديدة
نّية  هيينيياك  اأن  اعالمية  و�سائل  قييالييت  اأخيييرى،  ناحية  ميين 
الإحياء حماقي حفاًل جديداً يف ال�سعودية بعد جناح حفله 

الغنائي االأول قبل نحو اأربعة اأ�سهر،
 كييمييا يييحيي�ييسيير نييفيي�ييسييه جلييوليية حييفييالت �ييسيييييفييييية يف م�سر 

وخارجها اأي�ساً خالل املو�سم ال�سيفي احلايل.

 Ups and( بعنوان  جديديًا  األبومًا  توما  اأنطوين  اللبناين  الفنان  اأطلق 
 ،)Universal Music Mena( �سركة  له  اأنتجْته  الذي   )Downs
والذي يحمل توقيعه كالمًا وتلحينًا. العمل يحظى ب�سدى اإيجابي يف الدول 
العربية، وهو اأعاد الأنطوين الثقة بالفن بعدما كان قّرر يف فرة من الفرات 
الثالث من برنامج )رق�ض النجوم(، قال  االعتزال.توما، الذي فاز باملو�سم 
ان تفكريه يف االعتزال كان ب�سبب ال�سعوبة التي عانى منها، )اإذ قلُت ملاذا 
اأعّذب نف�سي يف حني اأن هناك فنانني ال يقّدمون اأعمااًل مب�ستوى ما اأقّدمه؟(، 
كا�سفًا عن اأنه يخطط لعمل م�سرك مع جنم املو�سم االأول من برنامج )�ستار 

اأكادميي( حممد عطية، بعدما ت�ساركا �سابقًا يف دويتو )كل ليلة(.

ال�ساحة  اإىل  به  يعود  الذي  الغنائي اجلديد  األبومه  النهائية على  اللم�سات  الفنان حممد حماقي و�سع  اأنهى 
الغنائية بعد غياب ما يقرب من ثالثة اأعوام منذ األبومه االأخري "عمره ما يغيب"،

حيث قّرر اأن يتفّرغ لتجربته االأوىل يف جمال التمثيل فور اطمئنانه على االألبوم واإنهاء ارتباطاته الفنية 
يف املو�سم ال�سيفي احلايل.

كيف  جديداً،  األبوماً  اأخرياً  • طرحَت 
اأغنياته وكم  مت التح�سري له واختيار 

ا�ستغرق التح�سري له؟
ييره منذ نحو عامن،  اأحيي�ييسّ االألييبييوم   -
مررتمُ  التي  املييراحييل  حتاكي  واأغنياته 
كخيبات  التح�سري،  فييرتة  خييالل  بها 
االأمل والتحديات كما االأوقات اجلميلة 

التي ع�ستمُها.
 8 وي�سم  االإنكليزية  باللغة  االألييبييوم   

اأغنيات،
مب�ستوى  يكون  اأن  على  حر�سنا  وقييد 

عاملي،
 بحيث اأن من ي�ستمع اإىل االأغنيات ال 
اأي  اأغنيات  وبن  بينها  بالفارق  ي�سعر 

فنان اأجنبي. 

ونيييييزالت(  )طيييليييعيييات  عييين  • تييتييحييدث 
خيييالل الييعيياميين االأخييييريييييين، ميييا اأبيييرز 
خيبات االأمييل التي مييررَت بها مع اأنك 

�ساحب �سهرة عاملية؟
كان  االأول  األييبييومييي  اأجنييييزتمُ  عندما   -

باللغة الفرن�سية، 
ويومها طلبْت مني �سركة االإنتاج التي 
كنت اأتعامل معها اأن اأغني بالفرن�سية،

 مع اأنني مل اأكن اأرغب يف ذلك، الأنني 
وكنت  باالإنكليزية  اأكييرث  للغناء  اأرتييياح 

اأكتب االأغنيات بهذه اللغة. 
واأعي�ص يف  اأزال �سغرياً  حينها كنتمُ ال 

فرن�سا وبعيداً عن لبنان وعائلتي.
و�ييسيياركييتمُ يف  لبنان  اإىل  عييدتمُ   وبعدما 
برنامج )رق�ص النجوم( فزتمُ باللقب، 

اأغنيات  جمييمييوعيية  جيييهيييزت  ثيييم  وميييين 
باالإنكليزية واأ�سمعتمُها ل�سركة االإنتاج، 

باللغة  العمل  يكون  اأن  لكنها مل حتب 
يف  ينت�سر  ليين  اإنييه  وقييالييت  االإنكليزية، 

فرن�سا.
لندن  اإىل  و�ييسييافييرت  تركتمُها  ولييذلييك،   

ودر�ستمُ هناك. 
اأ�سعر  ومل  �سعبة  كييانييت  الييفييرتة  تييلييك 
اأريييييد اأن اأكييمييل واأحيي�ييسيي�ييسييتمُ باأن  بيياأنيينييي 
اأجل  هناك تعباً كبرياً يجب بْذله من 

الفن والغناء،
اأكمل  اأتييرك كل �سيء واأن   وفكرتمُ باأن 

يف جمال اخت�سا�سي، 
اأكون  لن  اأنني  �سريعاً  اأدركيييتمُ  ولكنني 
�سعيداً اإال من خالل الغناء والفن، اإىل 
ال�سركة  وبيين  بيني  ات�سال  ح�سل  اأن 
واأحبْتها  االأغنيات  اإىل  ا�ستمعْت  التي 

كثرياً، 
�يييسيييركييية  عييييلييييى  الييييقيييييييييميييين  اأن  كييييمييييا 
دبي  يف   )Universal Music(
رغبتهم  عن  واأعلنوا  االأغنيات  اأَحييبييوا 
واآميينييوا بحلمي، وميين يومها  يف دعمي 

. عدت وتفاءلتمُ

يومها؟ االعتزال  يف  فّكرَت  • وهل 
التي  اليي�ييسييعييوبيية  ب�سبب  ولييكيين  نييعييم،   -

عانيتمُ منها، 
نييفيي�ييسييي يف حن  اأعيييييييّذب  ملييييياذا  قيييليييتمُ  اإذ 
اأعمااًل  يييقييّدمييون  ال  فنانن  هيينيياك  اأن 
مب�ستوى ما اأقّدمه. كانت اأياماً �سعبة، 

الظروف  ويف مثل هذه 

يكتب الفنان اأجمل االأعمال. 

فنانن  هيينيياك  اإن  تييقييول  وكييياأنيييك   •
يتعبون  ال  اأنيييهيييم  ميييع  ا�ييسييتييهييروا 

مثلك؟
ذليييييك  اأقييييي�يييييسيييييد  مل   -

كنتمُ  بيييييل  حتييييييديييييييداً، 
اأحتّدث عن جتربتي.

 اأنييييييييا اأطيييييييييرح اأعيييييميييييااًل 
ولكنني  عييييياٍل،  مبيي�ييسييتييوى 

حتظى  ال  بيييياأنييييهييييا  اأ�ييييسييييعيييير 
بالتقدير،

يجيدون  ال  اليينييا�ييص  الأن  اإمييييا   
تقديرها واإما الأنها ال ت�سل اإىل 

لكن  املييطييلييوبيية.  بالطريقة  اليينييا�ييص 
االألبوم اجلديد يحظى بن�سبة ا�ستماع 

كبرية يف العامل العربي،
 ومل يعد توجد منه ن�سٌخ �سوى يف عدٍد 

حمدود يف )الفريجن(.
 احليييميييد هلل )هيييليييق ميييا�يييسيييي احليييييال( 

واليينييا�ييص اأحييبييوا االأغيينيييييات يف العامل 
العربي.

 ميييين خييييييالل االألييييييبييييييوم اجلييييديييييد، 
تخطيتمُ كل اأزمات املا�سي.

جداً  �سغرياً  كنت  اإنيييك  قييلييَت   •
خالل العامن املا�سين،

كييربت خاللهما  باأنك  ت�سعر   فهل 
ع�سرات ال�سنن ل�سّدة ق�سوتهما؟

- هييذا مييا اأ�ييسييعيير بييه، الأنيينييي تعلمتمُ 

الكثري خاللهما. 
عندما يجل�ص االإن�سان مع نف�سه ويفكر 
اإجازة  وياأخذ  حياته  يف 

من كل �سيء،
 فيياإنييه يكرب 
بيييي�ييييسييييرعيييية 
ثم  ومييييين 
ييييييييييعيييييييييود 
ويييييقييييرر 
ن  اأ
يفعل 

اأكرث  بطريقة  يريدها  الييتييي  االأ�ييسييييياء 
و�سوحاً.

)رق�ص  جتييربيية  لييك  قيييّدميييْت  • ميييياذا 
النجوم( عربياً؟

وعّرفت  كثرية  اأبييوابيياً  اأمامي  فتحْت   -
اليييينييييا�ييييص عيييليييى جيييييوانيييييب اأخيييييييييرى من 
مني  يييتييقييّربييون  وجعلتهم  �سخ�سيتي 
العامل  اإىل  ييلَيينييي  اأَْو�ييسَ الربنامج  اأكيييرث. 

العربي و�ساروا يحبونني اأكرث،
 لي�ص من اأجل الفن فقط، بل من اأجل 

�سخ�سيتي.
 يف املقابل، هناك َمن مل يحبوين اأبداً. 
عرو�ساً  تييلييقيييييتمُ  الييييربنييييامييييج،  وبيييعيييد 

لت�سوير اإعالنات وللتمثيل.

الرق�ص  اأن  يعني  هييذا   •
ا�سمك  وجيييعيييل  َخييييَدَمييييك 
اأكييييييييييييرث من  ييييينييييتيييي�ييييسيييير 

الغناء؟
اأنييه اأّمن  - ال �سك يف 
ولكن  �ييييسييييهييييرة،  يل 
يجب اأال نن�سى اأنني 
اأغني قبل اأن اأرق�ص 
واأمييييييييّثييييييييل. الييينيييا�يييص 
اأََحّبوين يف الرق�ص،

 وليييييكييييين ميييييين اأجييييييل 
اإىل  اال�يييييييسيييييييتيييييييمييييييياع 

ومن  االأغنيات 

اأجل املو�سيقى اأواًل. 
واأنا  عملي،  يف  كييثييرياً  اأفيييادين  الرق�ص 
امليي�ييسييرح حييالييييياً. ويف حال  اأرقيي�ييص على 
لب مني اأن اأرق�ص يف االأفالم، ميكن  طمُ

اأن اأفعل ذلك.

يف  �ييسييتييعييمييل  اأنيييييك  يييعيينييي  هييييذا  • هيييل 
التمثيل؟

- �سبق اأن �ساركتمُ قبل عام ون�سف العام 
يف الفيلم ال�سينمائي )اند اك�سن(، 

يير حييالييييياً لييتييجييربيية جييديييدة مع  واأحيي�ييسّ
)�سيتكوم(  عيين  عييبييارة  عييطييييية  حمييمييد 

�سنبا�سر بت�سويره قريباً.

مبحمد  مميييييييزة  عيييالقييية  تييربييطييك   •
عطية؟

- هييو �ييسييديييق مييقييرب ميينييي ميينييذ اأربيييع 
نف�سها.  االهييتييمييامييات  ولدينا  �ييسيينييوات، 
كما  امل�سل�سل،  كتابة  يف  نت�سارك  نحن 
ب�سديقتي  جيييييييدة  عيييالقييية  عييلييى  اأنيييييه 

جي�سيكا. 

الغناء؟ يف  اأي�ساً  • وَت�ساركتما 
- نعم، قّدمنا دويتو بعنوان )كل ليلة(. 
باالإنكليزية  واأنييييا  بييالييعييربييييية  غيينييى  هييو 
امل�ساهدات،  مالين  االأغنية  وحّققْت 

ونحن نخطط مل�سروع اآخر مماثل.

الييييغيييينيييياء  عيييييليييييى  مييييي�يييييسيييييّر  اأنيييييييييييت   •

باالإنكليزية؟
- نييعييم، الأنييينيييي )األيييييدغ بييحييرف الييييراء( 
)الييلييدغيية الييرائييييية(. وقييد اعييتييدتمُ منذ 
اللون  اإىل  اال�يييسيييتيييمييياع  عييلييى  اليي�ييسييغيير 
االأجنبي، والغناء بالعربية �سعب جداً 
وهو مدر�سة خمتلفة متاماً عن الغناء 

باالإنكليزية.

لل�سهرة  تخطط  اأنييك  يف  �سك  وال   •
العاملية؟

اأ�سبح  حيييال  يييزعييل يف  ليين  فيينييان  اأي   -
عاملياً. والغناء باالإنكليزية يفتح اأمامي 

االأبواب.

العربية؟ باللغة  �ستمثل  • ولكنك 
- طبعاً.

�سيمُعر�ص  وهل  امل�سروع،  اأ�سبح  • اأين 
يف رم�سان مثاًل؟

ومل  االأوىل  اخلييييطييييوة  يف  نييييييزال  ال   -
ن�سّور اأي حلقة بعد. عندما ننتهي من 
عر�سه.  موعد  نقّرر  عندها  الت�سوير 

ننتظر اأن ي�سبح كل �سيء ر�سمياً.

م�سري؟ • االإنتاج 
- بل لبناين.

جي�سيكا؟ هي  • ومن 
- جي�سيكا هي حبيبتي، ونحن معا منذ 

�سنوات.  3

ب�سبب ال�سعوبة التي عانيُت منها فكرت باالإعتزال

اأنطوين توما: لن اأكون �صعيدًا اإل من خالل الغناء والفن
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تناول الأ�صماك بانتظام يزيد 
من طاقة وحيوية اجل�صم

فريق  اأجييراهييا  التي  االأمريكية،  العلمية  الييدرا�ييسييات  نتائج  اأحيييدث  ك�سفت 
االأمريكية،  هييارفييورد  جامعة  الييطييب  كلية  يف  االأمييريييكييييين  الباحثن  ميين 
بانتظام يزيد من الطاقة احليوية  البحر واالأ�سماك  اأن تناول فواكه  عن 
العادات  اأبحاثهم على  اأجييروا  االأمريكيون، قد  الباحثون  يف اجل�سم. وكان 
اأن االأزواج  النتائج،  500 زوج وزوجة ملدة عام. وك�سفت  الغذائية حلوايل 
الذين تناولوا االأ�سماك وفواكه البحار اإىل جانب املحار واالأ�سداف ب�سورة 

منتظمة متتعوا بطاقة اأكرب وحب اأكرث للحياة.

تناول الأطعمة احلارة ُيقوي جهاز املناعة
كنها اأن تهدئ  اأثبتت درا�سة حديثة، اأن االأطعمة الغنية بالتوابل احلارة، ميمُ
تناولها يف يوم �سيفي حار، وتزيد من عملية االأي�ص  من الن�ساط وتمُنع�ص ممُ

وت�ساعد على تقوية جهاز املناعة.
وعند تناول االأطعمة الغنية بالتوابل، خا�سة عندما يتعلق االأمر بالفلفل 
احلار، فاإنك تتاأثر مبركب كيميائي يعرف با�سم capsaicin، يوجد يف 

اأن�سجة البذور واالأغ�سية الداخلية للفلفل، وفق "رو�سيا اليوم".
 ،TRPV1 بي  املعروفة  الفم،  االأمل يف  املركب مب�ستقبالت  هذا  ويرتبط 
بيياأن هناك حييرارة موؤملة يف الفم،  اإىل الدماغ  اإ�ييسييارات حتذير  والتي تر�سل 

مثل النار.
ملنعنا  بل   ،capsaicin للك�سف عن  امل�ستقبالت م�سممة  ومل تكن هذه 
يبداأ  لييذا  الييداخييل؛  اأفواهنا من  يحرق  اأن  الييذي ميكن  الطعام  تناول  من 
اجل�سم بالعمل على تربيد نف�سه عن طريق التعرق، وتدفق الدم اإىل الوجه 

وحتى انهمار الدمع من العيون اأو �سيالن االأنف.
وعلى الرغم من االأمل، ي�سعر بع�ص النا�ص يف كثري من االأحيان بالن�سوة 
يحفز   capsaicin الأن  احليييارة،  بالتوابل  الغنية  االأطعمة  تناول  بعد 

اإ�سارات يف الدماغ، ت�سدر ناقلن ع�سبين: االإندورفن والدوبامن.
بينما  بال�سعادة،  ت�سعر  ويجعلك  االأمل  تخفيف  على  االإنييدورفيين  وي�ساعد 

يلعب الدوبامن دوًرا مهًما يف اإح�سا�سنا باملكافاأة.
على  قدرتك  يعزز  بالتوابل  الغنية  االأطعمة  تناول  فيياإن  احلييال،  وبطبيعة 
عندما  نف�سها  بييالييقييوة  الع�سبية  امل�ستقبالت  تتفاعل  ال  حييتييى  حتملها؛ 

.capsaicin تتالم�ص مع
Chile Pepper يف  بييو�ييسييالنييد، مييدييير معهد  بييول  الييدكييتييور،  ويييقييول 
جامعة والية نيو مك�سيكو: اإن تخدر الفم هو طريقة اجل�سم حلماية نف�سه 
من االأمل، وما يحدث هو اأن "م�ستقبالت الذوق تر�سل اإ�سارة اإىل عقلك باأن 
اأو حرارة، وهنا يبداأ دماغك باإنتاج االإندروفن  اأملًا يف �سكل �سخونة  هناك 

للحد من هذا االأمل الذي ي�سبب اخلدر".
درجة  تربيد  على  تعمل  الييبيياردة  االأطعمة  بع�ص  اأن  اإىل  االإ�ييسييارة  وجتييدر 
حرارتك الداخلية ب�سرعة كبرية، ما يوؤدي اإىل رفع درجة حرارة اجل�سم، 
ولكن االأطعمة الغنية بالتوابل احلارة ترفع درجة حرارة ج�سمك، لتتنا�سب 
رطوبة  تتبخر  اأن  ومبجرد  بالتعرق،  وتبداأ  اخلارجية  احلييرارة  درجيية  مع 

اجل�سم، ميكن اأن ي�سعر الفرد بانخفا�ص احلرارة واالنتعا�ص تدريجًيا.

كم عظمة يف اجل�سم الب�سري وما فائدتها ؟ 
اما  خمتلفة،  وا�ييسييكييال  احييجييام  لييهييا  عظمة   2.. ميين  اكيييرث  ج�سمنا  يف 
الفخذ وكلها معا  الطويل ففي  واما  ال�سغرى فتوجد يف عمق االذن 
توؤلف الهيكل العظمي، وهناك �سل�سلة من العظام املكد�سة فوق بع�سها 
ولوال  الييفييقييري  الييعييمييود  وت�سمى  الظهر  عند  اجل�سم  تييدعييم  البع�ص 
العظام ال�سبحنا مثل االكيا�ص الرخوة كما ان العظام حتمي اع�ساءنا 
خوذة  وكانها  الييدميياغ  حتمي  التي  اجلمجمة  مثل  العطب  ال�سريعة 

وال�سلوع التي حتمي الرئتن والقلب .
كيف ميكن ان تتحرك العظام معا ؟ 

ان  ميكن  وبف�سلها  املفا�سل  هييي  معينة  موا�سع  يف  العظام  تتالقي 
تتحرك مثل مف�سل الركبتن والوركن ومف�سل الكتف .. اما عظام 
الفك  عظم  اال  منها  يتحرك  ال  وثابتة  ملتحمة  فاكرثيتها  الييراأ�ييص 

اال�سفل . 

. ا�سكتلندا  هى  اجلولف  لعبة  عرفت  دولة  اأول  اأن  تعلم  • هل 
. االأمريكية  املتحدة  الواليات  من  وهو  الكاتبة  االآلة  خمرتع  هو  �سولز  كري�ستوفر  اأن  تعلم  • هل 

. الر�سا�ص  املدفع  خمرتع  هو  مك�سيم  هريام  اأن  تعلم  • هل 
 . الزالزل  حدوث  ت�سجيل  جهاز  هو  ال�سيزموجراف  اأن  تعلم  • هل 

. م   1930 ت�سارلزريخرتعام  االأمريكى  العامل  الزالزل  قيا�ص  جهاز  • اخرتع 
• هل تعلم اأن االإمام حممد متوىل ال�سعراوى من مواليد اأول ابريل عام 1911 م بقرية دقادو�ص وتويف 

يف 17 يونيه عام 1998 م .
اأن قلم احلرب اجلاف املوجود فى الوقت احلا�سر  اخرتعه ال�سحفى املجرى الدي�سلو جوزيف  • هل تعلم 

بريو وكان ذلك فى الثالثينيات .
. م   1957 وتوفىعام  لبنان  فى  م   1889 عام  ما�سى  اأبو  اإيليا  • ولد 

. النار  اكت�سفوا  من  اأول  هم  ال�سن  اأهل  اأن  تعلم  • هل 
. م   1904 عام  الفيفا  القدم  لكرة  الدوىل  االحتاد  • تاأ�س�ص 

.  1923 عام  اإىل  تاأ�سي�سه  يعود  الدوىل  البولي�ص  اأو  • االنرتبول 
 .  1958 عام  تاأ�س�ست  امل�سرتكة  االأوروبية  • ال�سوق 

حنظلة
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الكزبرة
تعد  "الكزبرة" 
ميييييين اليييينييييبيييياتييييات 
التي  الييعيي�ييسييبييييية 
اجل�سم  تييينيييظيييف 
مييييييين اليييي�ييييسييييمييييوم 
وتييييييييييطييييييييييردهييييييييييا 
وتقي  ليييليييخيييارج، 
ميين الييعييديييد من 

االأمرا�ص.
ومييييييين الييييفييييوائييييد 
الييييييي�يييييييسيييييييحييييييييييييييية 
 ، " ة بر للكز "
اأنيييهيييا تيي�ييسيياعييد يف 
من  الكبد  تنقية 

اإ�سافة  لها،  الكلى ومتنع تكون احل�سوات  تعّزز من وظائف  الدهون، كما 
اإىل املحافظة على امل�ستوى املعتدل لل�سكر يف الدم.

وحتتوي "الكزبرة" على العديد من املعادن التي ت�ساعد يف تنقية اجل�سم 
وتنقية  الييدم  من  الثقيلة  املعادن  بجذب  قيامها  اإىل  اإ�سافة  ال�سموم،  من 

االأع�ساء الداخلية واالأن�سجة، مبا ي�سبه عملية "غ�سل" للج�سم.
وتوجد طرق متعددة لال�ستفادة الق�سوى من نبات "الكزبرة"، منها:

املمثلة �سلمى حايك خالل ح�سورها العر�ض االأول لفيلم The Hummingbird Project خالل مهرجان تورنتو ال�سينمائي الدويل. )ا ف ب(

وقد  ال�سم�ص  وحييرارة  احلر  لهيب  و�سط  قدميه  على  م�سيا  ال�سحراء  يعرب  ويدعى حنظلة  الرعاة  اأحييد  كان 
ا�سابه اجلوع والعط�ص.. ويف اأثناء ذلك وجد جمال يعرب ال�سحراء وحيدا فم�سى معه حتى هداه اجلمل اإىل 
اأبدا ومل يكن  ماء عذب، وهناك �سرب حنظلة وارتييوى كثريا ولكن اجلمل اأخذ ي�سرب وي�سرب وكاأنه الي�سبع 
حنظلة يعرف اأن اجلمل ميالأ �سنامه حتي ي�ستطيع اأن يحمله ويعرب معه ال�سحراء ،وبعد فرتة �سار االثنان 
حتى و�سال اإىل واحة ت�سكنها قبيلة كبرية نزال فيها �سيفن كرمين ومكث فيها يومن حتى خريهما كبري 
والييزواد ويرحالن فاختار حنطلة  الييزاد  او يحمالن  القبيلة  فييردان من  كاأنهما  اأن يعي�سا معهما  القبيلة من 
اأن يعي�ص و�سط افراد القبيلة . اأخذ حنطلة يفكر كثريا فيعمل يدر عليه ربحا يكفيه �سر ال�سوؤال وهنا تذكر 
ماكان يفعله اجلمل حينما مالأ �سنامه باملاء لي�ستفيد منه اثناء الرحلة فجاءت له فكرة جميلة واخذ يبحث 
عن جلود احليوانات القوية ثم ينظفها جيدا ويجعلها مل�ساء المعة نطيفة خالية من الرائحة وبعد ذلك يقوم 
بخياطة متينة واليرتك منها غري رقبة طويلة تربط منها بعد اأن متالأ باملاء ليحملها من اراد ال�سفر فوق 
ظهره لتعينه على العط�ص و�سط ال�سحراء ،وهكذا راجت فكرة حنظلة واطلق عليها ا�سحاب القبيلة وعاء املاء 
اجللدي ومنهم من ا�سماها قربة ومنهم من ا�سماها مطرة الأنها حتتفظ باملاء نظيفا طاهرا فعا�ص حنظلة يف 
و�سطهم كرمي النف�ص عزيزا مبا يك�سبه من �سناعة القربة وبعد ذلك جلاأ اإىل طريقة اخرى للتك�سب مل يكن 
يجيدها افراد القبيلة فقد كان يجيد �سناعة بع�ص االثاثاث من االخ�ساب فكان يتقن �سناعة االواين اخل�سبية 
و�سناعة القوارب وغريها فا�ستعان باملواد ال�سمغية امل�ستخرجة من اال�سجار وحوافر الذبائح وا�ستعان اي�سا 
بامعاء احليوانات الذبيحة وا�سياء كثرية ليتقن عمله ولتخرج من بن يديه ا�سياء جيدة ال�سنع فا�ستطاعوا 
ان ينزلوا اإىل النهر ال�سغري بقواربهم املتينة وعلمهم �سيد اال�سماك ومتليحها كما �سنع لهم بع�ص االدوات 
اإىل جنة  الواحة  انواع اخل�سروات والفاكهة حتى حتولت  البيئية وكان اي�سا يعلمهم زراعة بع�ص  املو�سيقية 
�سغرية ت�سكنها قبيلة �سعيدة �سميت بعد ذلك با�سم حنظلة بعدها تزوج حنظلة من ابنة �سيخ القبيلة وا�ستحق 

اأن يكون فخرا لهم وعنوانا لهم يف كل اأعمالهم الطيبة .

العن  يف  وحكة  بحرقان  االأ�سخا�ص  بع�ص  ي�ساب 
وكيف ميكن  ذلييك؟  اأ�سباب  فما هي  ال�سباحة،  بعد 

مواجهة هذه املتاعب؟
لالإجابة على هذه االأ�سئلة قال الربوفي�سور فرانك 
بعد  العن  يف  واحلكة  احلرقان  �سبب  اإن  هولت�ص: 
ال�سباحة يرجع يف الغالب اإىل الكلور، الذي يت�سبب 
يف تهيج الييعيين بيياال�ييسييرتاك مييع الييبييول املييوجييود يف 

مياه امل�سبح اأو العرق اأو جزيئات االأو�ساخ.
واأ�ساف طبيب العيون االأملاين: اأن فتح العن حتت 
وبالتايل  الدمعية،  الطبقة  فقدان  يف  يت�سبب  املاء 

العن  داخيييييل  اإىل  واالأو�يييييسييييياخ  اجليييراثيييييييم  تييتييوغييل 
ب�سهولة.

كما قد يرجع احلرقان اإىل دخول الرمل اأو الكرمي 
�سطف  ينبغي  وهنا  العن،  يف  ال�سم�ص  من  الواقي 

العن جيدا باملاء.
با�ستعمال  هولت�ص  ين�سح  العن  حرقان  وملواجهة 
الييييدمييييوع اال�ييسييطيينيياعييييية امليييحيييتيييويييية عيييليييى حم�ص 
الهيالورونيك اأو مرهم العن مع مراعاة عدم فرك 
العن، م�سددا على �سرورة ا�ست�سارة الطبيب اإذا مل 

تتال�سى املتاعب بعد مرور 24 �ساعة.

اأ�صباب حرقان  العني بعد ال�صباحة وعالجه


