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كم �سعرة حر�رية حترق و�أنت نائم؟

ي��رت��ب��ط ح���رق ال�����ش��ع��رات احل���راري���ة يف اأذه��ان��ن��ا ب��احل��رك��ة والن�شاط 
نهار  ليل  للطاقة  اجل�شم  ا�شتهالك  عملية  ت�شري  ح��ن  يف  ال��ب��دين، 
 20 ال��دم��اغ  ت�شتهلك  م��ث��اًل  احل��ي��وي��ة.  ال��وظ��ائ��ف  احتياجات  لتلبي 
باملائة من ال�شعرات احلرارية التي يحتاجها اجل�شم، وت�شتمر عملية 
ا�شتهالك هذه احل�شة على مدار اليوم باأكمله. اإليك كيف يتم تقدير 

حرق ال�شعرات اأثناء النوم:
النوم متر مبراحل  اأث��ن��اء  ال�شعرات  ح��رق  عملية  اأن  اخل��راء  يعتقد 
خمتلفة، اأي اأن ا�شتهالك ال�شعرات ال ي�شتمر بالوترية نف�شها طوال 
ال�شعرات  اإجمايل حرق  الليل، بل يزداد ويقل، وهو ما يجعل تقدير 
هما:  بعاملن  ي��ت��اأث��ر  ك��م��ا  الآخ����ر،  �شخ�ص  م��ن  يختلف  ال��ن��وم  اأث��ن��اء 
تقدير  يتم  ع��ام  وب�شكل  امل��وروث��ة.  واجلينات  اليقظة،  اأثناء  ن�شاطك 
يف  �شعرة  متو�شط ال�شعرات احلرارية التي حترقها اأثناء النوم ب� 45 
ال�شاعة، الأن اجل�شم يقوم يف وقت الراحة ب� 95 باملائة من الوظائف 
اأثناء  احليوية التي يقوم بها خالل اليقظة. ولزيادة حرق ال�شعرات 
تعتيم  الغرفة، مع  لتريد  التكييف  ح��رارة  درج��ة  قم بخف�ص  النوم 
االإ�شاءة جيداً. واحر�ص على ممار�شة متارين تت�شمن مقاومة و�شد 
�شاعة،   24 ملدة  ي�شتمر  التمارين  تاأثري  النهار الأن  للع�شالت خالل 
كما اأن النوم 7 اإىل 9 �شاعات ي�شاعد على توازن الهرمونات وهو ما 

يح�شن عملية التمثيل الغذائي وحرق ال�شعرات.

ما هي �ملر�حل �لتي يزد�د فيها وزنك؟ 
ال تقت�شر زيادة الوزن على االأ�شباب التقليدية مثل اتباع نظام غذائي 
غني بالدهون وال�شكريات، فهنالك اأوقات معينة يف حياتنا نكون فيها 

اأكرث عر�شة الكت�شاب الوزن اأكرث من اأي وقت اآخر. 
التي  اأوردت �شحيفة مريور الريطانية قائمة مبراحل احلياة  وقد 

توؤدي اإىل اكت�شاب الوزن، على النحو التايل: 
 - �شن البلوغ

باأن  التغذية  جم��ال  يف  اخل��ب��رية  غلينفيل،  م��ارل��ن  ال��دك��ت��ورة  تقول 
ُبعيد �شن البلوغ الأن اخلاليا الدهنية  اإ�شافياً  الفتيات يكت�شنب وزناً 
اأن هذه الفرتة العمرية حتتاج  تزداد لديهن يف احلجم والعدد. كما 
الطاقة  البالغن للح�شول على  اأك��رث من  �شعرات حرارية  اإىل  ع��ادة 

الالزمة. 
 - ال�شفر والعي�ص بعيداً عن املنزل

اإىل  يدفعه  م��ا  العمل،  اأو  ال��درا���ش��ة  ب��ه��دف  لل�شفر  امل���رء  ي�شطر  ق��د 
درا�شة  وت�شري  الوقت.  توفر  لعدم  ال�شريعة  الوجبات  على  االعتماد 
بهدف  ي�����ش��اف��رون  مم��ن  ط��الب   10 ك��ل  م��ن  ثمانية  اأن  اإىل  حديثة 
اجلامعية.  درا�شتهم  ف��رتة  خ��الل  اإ�شافياً  وزن���اً  يكت�شبون  ال��درا���ش��ة 
وميكن جتنب فقدان الوزن لدى الطالب عر اعتمادهم على اأنف�شهم 
يف طهي وجبات �شحية، واالبتعاد عن تناول الوجبات ال�شريعة امل�شبعة 

بالدهون وال�شعرات احلرارية.
بعدها وما  احلمل  فرتة   3-

ت��ق��ول اال���ش��ت�����ش��اري��ة يف خ�����ش��ارة ال����وزن، ال��دك��ت��ورة ���ش��ايل ن���ورت���ون: " 
 10 اإىل  الن�شاء احلوامل ي�شل  ال��وزن لدى  زي��ادة  اإن متو�شط ن�شبة 
كغ، ويت�شمن هذا الوزن كمية اإ�شافية من الدم والدهون". وتن�شح 
الدكتورة �شايل املراأة احلامل بالرتكيز على نوعية االأغذية وفوائدها 

ال�شحية، بداًل من تناول كميات كبرية من الطعام. 
الزواج  4-

الن�شاء  ن�شبة كبرية من  ب��اأن  اأجرتها جامعة غال�شكو  درا�شة  وج��دت 
يكت�شنب املزيد من الوزن بعد فرتة ق�شرية من الزواج. وقالت كاثرين 
هانكي اأخ�شائية التغذية التي قادت البحث، اإنه عندما يتزوج النا�ص، 
ي�شبح الطعام حموراً للعالقة امل�شرتكة بينهم، ويكون الرتكيز على 
على  ت�شجع  االآخ��ري��ن  مع  الطعام  م�شاركة  الأن  د�شمة  وجبات  تناول 

تناول املزيد من الطعام. 
كما اأن اال�شتقرار النف�شي الذي ت�شعر املراأة به بعد الزواج ي�شاعد على 

اكت�شاب الوزن. 
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�ل�سمك مع �للنب.. �لطب 
يفّند �لكذبة �لكربى

ي�شود اعتقاد �شائع لدى كثريين باأن تناول ال�شمك واللنب معا يوؤدي اإىل 
تناولهما  اأن  البع�ص  يعتقد  بينما  الت�شمم،  حد  اإىل  ت�شل  �شحية  م�شاكل 

جمتمعن يوؤدي اإىل ت�شبغات يف اجللد.
اإذ توؤكد جتارب  لكن للطب احلديث والعلم راأي يختلف متاما عما �شبق، 
كثريون  ���ش��ّدق��ه��ا  كرى"  "كذبة  اإال  لي�ص  االع��ت��ق��اد  ذل���ك  اأن  ودرا����ش���ات 

ل�شنوات.
ال�شمك  ت��ن��اول  م��ن  مينع  �شبب  اأي  ه��ن��اك  لي�ص  العلمية،  الناحية  فمن 
ومنتجات االألبان �شوية. واأب�شط دليل على ذلك توافر عدة و�شفات عاملية 
جتمع بن ال�شمك وم�شتقات االألبان، وفقا ملا ذكر الق�شم املخت�ص باالأغذية 

يف موقع "اإن دي تي يف".
لكن ما يجب التاأكد منه هو �شالحية االأ�شماك واالألبان قبل ا�شتهالكها 
واأن  ال�شحيح،  بال�شكل  ومطهيا  ط��ازج��ا  ال�شمك  يكون  اأن  اأي  جمتمعة، 

ي�شتخدم اللنب اأو احلليب قبل انتهاء �شالحيته.
ي�شببان  قد  جمتمعن  واللنب  ال�شمك  اأن  اأي�شا،  عليه  التاأكيد  يجب  وم��ا 
يعانون  الذين  اأولئك  اأو  االأ�شماك  من  يتح�ش�شون  مل  امل�شاكل  من  الكثري 

عدم القدرة على ه�شم الالكتوز املوجود يف منتجات االألبان.
ب�شاأن  ال�شائع  االعتقاد  موندهرا  تابا�شيا  الدكتور  الطبي  اخلبري  ويف�ّشر 
االإن�����ش��ان، يف ح��ن تولد  ت���ّرد ج�شم  االأل��ب��ان  ب���اأن  ال��ل��نب وال�شمك،  خليط 
الطاقة  م��ن  ال��ك��ث��ري  اإىل حت��ري��ر  ي��ح��ت��اج  ت��اأث��ريا معاك�شا، مم��ا  االأ���ش��م��اك 

له�شمهما معا، وهذا ما يولد عدم االرتياح.

ملاذ� يكره �ل�سخ�ص 
�سماع �سوته؟

يكون  امل�شجل  يف  �شوتنا  ن�شمع  عندما 
�شوتا  ن�شمع  اأننا  نعتقد  االأم��ر مفاجئا. 
بخيبة  بعدها  ن�شاب  ث��م  ع��ن��ه،  خمتلفا 

اأمل، فما ال�شبب يف ذلك؟
اأن  اإىل  ي��ع��ود االأم�����ر  ال��ع��ل��م��اء،  وح�����ش��ب 
بطريقة خمتلفة  �شوته  ي�شمع  االإن�شان 
املحيطة  ل��الأ���ش��وات  �شماعه  ع��ن  مت��ام��ا 
فعندما حتدث يف حميطنا موجات  به. 
�شوتية فاإنها ت�شل اإىل االأذن اخلارجية، 
اإىل  ال�شمعية  القناة  ع��ر  حتّولها  التي 
اه����ت����زازات  حت����دث  ال���ت���ي  االأذن،  ط��ب��ل��ة 

ي�شتطيع الدماغ ترجمتها اإىل اأ�شوات.
لكن عندما نتحدث فاإن الو�شع يختلف، 
اإذ ت�شدر االأذن �شوتا مثل الطبل وتهتز 
ال�شوتية  امل��وج��ات  م��ن  الداخلية  االأذن 
التي ن�شدرها، فيما تهتز اأي�شا االأحبال 
ال�شوتية وال�شعب الهوائية لدينا، وت�شق 

طريقها نحو املعاجلة ال�شوتية.
وع��ن��دم��ا ي��ن��دم��ج م�����ش��درا ال�����ش��وت معا، 
ف���اإن���ه ي��ظ��ه��ر ب�����ش��ورة م��ن��خ��ف�����ش��ة اأكرث 
اأك��رث، وذل��ك الأن جل�شم االإن�شان  وغنية 
ال����ن����رات اخلفيفة  ن��ق��ل  ع��ل��ى  ال����ق����درة 

والغنية اأكرث من الهواء.

�بعدو� �أوالدكم عن مبادئ �لت�سحية 
وحمو �لذ�ت بهدف تلبية حاجات �الآخرين �ص 23

توقف فور� عن تناول 
حبة �أ�سربين يوميا

ت��و���ش��ل��ت درا����ش���ة ح��دي��ث��ة، و�شفت 
تناول  اأن  اإىل  للغاية"،  ب�"املهمة 
االأ�شرين يوميا قد ي�شبب اأ�شرارا 
اإىل  ت�شل  االأ���ش��ح��اء،  ال�شن  لكبار 
خطر حدوث نزيف داخلي مميت.

ووف�����ق�����ا ل����ل����درا�����ش����ة االأم����ريك����ي����ة 
�شحيفة  ن�شرت  التي  االأ�شرتالية، 
ال����ري����ط����ان����ي����ة  "الغادريان" 
مل  التجارب  فاإن  منها،  مقتطفات 
توؤكد فوائد االأ�شرين لالأ�شخا�ص 

االأ�شحاء فوق �شن ال�شبعن.
وعن نتائج هذه الدرا�شة الكبرية، 
للغاية،  مهمة  اإن��ه��ا  اخل���راء  ق��ال 
حم����ذري����ن م����ن ال����ع����الج ال����ذات����ي 

باالأ�شرين.
وت�������ش���م���ن���ت ال����درا�����ش����ة االأخ�������رية 
األفا   19 ���ش��م��ل��ت  جم���م���وع���ت���ن، 
عاما   70 ف���وق  ���ش��خ�����ش��ا،  و114 
واأ�شرتاليا  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  يف 
ومل  ج��ي��دة،  ب�شحة  جميعا  ك��ان��وا 
يعانوا �شابقا من م�شاكل يف القلب، 
من  يوميا  جرعة  ن�شف  وُم��ن��ح��وا 

االأ�شرين مدة خم�ص �شنوات.
االأقرا�ص  ف��اإن  الدرا�شة،  وبح�شب 
التعر�ص  خ���ط���ر  م����ن  ت���ق���ل���ل  مل 
اأو يثبت عنها اأي  مل�شاكل يف القلب 
ف��وائ��د اأخ����رى، ب��ل زادت م��ن عدد 

حاالت نزيف املعدة الرئي�شي.
ل����دى  ال������وف������اة  خم����اط����ر  وزادت 
تتناول  ك���ان���ت  ال���ت���ي  امل���ج���م���وع���ة 
املئة  يف   5.9 بن�شبة  االأ����ش���ري���ن 
املئة  يف   5.2 ب��ن�����ش��ب��ة  م���ق���ارن���ة 
ت���ت���ن���اول  ث����ان����ي����ة مل  مل����ج����م����وع����ة 

االأ�شرين.
ماكنيل  ج��ون  الروفي�شور  وق���ال 
االأ�شرتالية:  مونا�ص  جامعة  من 
كبار  م��ن  امل��الي��ن  اأن  يعني  "هذا 
اأنحاء  جميع  يف  االأ���ش��ح��اء  ال�شن 
ال���ع���امل ال���ذي���ن ي��ت��ن��اول��ون جرعة 
منخف�شة من االأ�شرين دون �شبب 

طبي، يفعلون ذلك بال داع".

ال ت�سعي �لعد�سات 
�لال�سقة عند �ل�سباحة

عدوى  اإىل  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ت��ع��ر���ش��ت 
كادت  عينيها  اإح����دى  يف  خ��ط��رية 
اأن تركت  ب��ع��د  ب�����ش��ره��ا،  ُت��ف��ق��ده��ا 
عينيها  على  الال�شقة  ال��ع��د���ش��ات 

اأثناء �شباحتها.
اإميا جنكيز، مت�شي عطلة  وكانت 
باأمل  �شعرت  عندما  ا�شكتلندا،  يف 
ال��ي�����ش��رى بعد  ع��ي��ن��ه��ا  ���ش��دي��د يف 
عودتها  حتى  وانتظرت  ال�شباحة، 
لتزور  ب���ورمن���وث  يف  م��ن��زل��ه��ا  اإىل 
اإ�شابتها  �شخ�ص  ال���ذي  الطبيب 
القرنية،  يف  م��ي��ك��روب��ي  ب��ال��ت��ه��اب 

ت�شبب يف �شرر دائم لعينها.

�لر�ئحة �سر �جنذ�ب 
�لرجل للمر�أة

يقول العلماء اإن رائحة بع�ص الن�شاء جتعلهن 
كيماوية  م��واد  ب�شبب  للرجال  جاذبية  اأك��رث 

ُيطلقها ج�شم املراأة اأثناء فرتة خ�شوبتها. 
لدى  معينة  هرمونات  اأن  الباحثون  ووج��د 
وت�شل  الرجال،  جتذب  رائحة  تطلق  الن�شاء 

جاذبيتها اإىل ذروتها اأثناء فرتة اخل�شوبة.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن �شبب التقاط الرجال 
هذه الرائحة، قدرتهم الفطرية ورغبتهم يف 

اختيار �شريكة حياة قادرة على االإجناب. 
�شوي�شراً،  يف  ب��رن  جامعة  يف  خ���راء  ودر����ص 
وانخفا�ص  االأ����ش���رتوج���ن  ه���رم���ون  ت���اأث���ري 

الروجي�شرتون على رائحة املراأة. 
ويقول العلماء اإن الهرمونان يقومان بتنظيم 
م�شتوياتهما  فاإن  وبالتايل  ال�شهرية،  الدورة 
خ�شوبة  رئي�ص  ب�شكل  حت��دد  هي  اجل�شم،  يف 

املراأة على مدار كل �شهر. 

وك�����ش��ف��ت ال���درا����ش���ة ال��ت��ي اأج���ري���ت ع��ل��ى 28 
العالية،  االأ���ش��رتوج��ن  م�شتويات  اأن  ام���راأة، 
وانخفا�ص هرمون الروج�شرتون، موؤ�شران 

على اخل�شوبة. 
اللواتي  ال��ن�����ش��اء  اأن  ال���درا����ش���ة  واأظ����ه����رت 

وارتفاع  ان��خ��ف��ا���ص  يف  ب���ت���وازن  يتمتعن 
يتمتعن  ال���روج�������ش���رتون  ه���رم���ون 

برائحة اأف�شل. 
وق�������ال ال����ب����اح����ث ال���رئ���ي�������ش���ي يف 
الدرا�شة الدكتور جنك لومباير، 
ال��ت��ن��ا���ش��ل��ي��ة هي  ال��ه��رم��ون��ات  اإن 
م��وؤ���ش��رات ع��ل��ى خ�����ش��وب��ة امل����راأة، 

وكلما كانت م�شتوياتها عالية، 
جاذبية  اأك������رث  امل��������راأة  ك���ان���ت 
�شحيفة  ب��ح�����ش��ب  ل��ل��رج��ال، 

ديلي ميل الريطانية. 

وقالت الدرا�شة اأن االأمر ال ينطبق على الرجال فح�شب بل 
اأي�شا على الن�شاء ولكن لي�ص باملقدار املوجود لدى الرجال. 
اإذ اأ�شارت الدرا�شة اإىل �شعف ن�شاء اليوم باملقارنة باأمهاتهن، 
بن�شب ب�شيطة، واأملحت الدرا�شة اإىل اأن اأعباء املنزل اليومية 

لدى املراأة جترها على احلركة الدائبة.
لياقة بدنية اأقل

وقالت الدرا�شة اإىل اأن الباحثن قالوا اأن االأطفال اليوم هم 
اأقل يف اللياقة البدنية مما كان عليه االأطفال منذ 30 عاًما 
ن�شرت  التي  االأملانية  �شترين  جملة  حاولت  ما  وه��و  ا،  اأي�شً
اأي�����ش��ا ع��ن امل��و���ش��وع ت��ري��ره بقلة ح��رك��ة االأط��ف��ال مقارنة 
درا�شة  اإىل  االأمل��ان��ي��ة  املجلة  ولفتت  امل��ا���ش��ي.  يف  ب��االأط��ف��ال 
م�شابهة ن�شرت نتائجها عام 2013 اأفادت باأن اأطفال اليوم 
يحتاجون اإىل 90 ثانية اأكرث من اأطفال االأم�ص )1975( 
من اأجل قطع م�شافة 1.6 كيلومرتا وهو ما مت قيا�شه يف 

خمتلفة. دولة   28
من  �شبب  هي  املختلف  احلياة  ومن��ط  الفيديو  األعاب  ولعل 
ال�شابق يع�شقون  اأ�شباب قلة لياقة االأطفال الذين كانوا يف 
األعاب احلركة مثل كرة القدم وكرة اليد، وكذلك اللعب مع 
رفقائهم على البقاء يف البيت ولعب االألعاب ب�شكل منفرد اأو 

اأمام التلفزيون والكمبيوتر والهاتف.
م�شوؤولية اإعالة االأ�شرة 

يف  حتى  �شائداً  االأ���ش��رة  يف  التقليدي  االأدوار  ت��وزي��ع  م���ازال 
بينما  املنزل  ب�شوؤون  املراأة  تن�شغل  الغربية، حيث  املجتمعات 
ي�شطر الرجل اإىل اإعالة االأ�شرة. اإال اأن ذلك قد يحمل معه 
عواقب �شحية ونف�شية وخيمة عليه ح�شب درا�شة اأمريكية.

وحده  االأب  تكفل  اأن  كونيتيكت  جامعة  من  علماء  تو�شل 
كبرية.  وج�شدية  نف�شية  الأع��ب��اء  يعر�شه  االأ���ش��رة  ب��اإع��ال��ة 
)اأمريكان  االجتماعية  للعلوم  االأمريكية  اجلمعية  ون�شرت 
ذكر  املقابل  يف  الدرا�شة.  نتائج  �شو�شيولوجي(  اأ�شو�شيي�شن 
الباحثون اأن حتمل املراأة مل�شاريف العائلة لوحدها له تاأثري 
مغاير، حيث ذكر موقع "اأوريك األرت" اأن "حتمل امل�شوؤولية 
الكبرية يجعل امل��راأة �شعيدة ورا�شية. لكن ذلك ال يعني اأن 

العمل ال يوؤثر �شلبا على �شحتها".
�شارك يف الدرا�شة 3000 رجل متزوج ترتاوح اأعمارهم بن 
�شنة  اإىل   1997 االختبارات من  وامتدت  �شنة.  و32   18
النف�شية  احلالة  متابعة  متت  الفرتة  هذه  خالل   .2011
وال�شحية للم�شاركن. كما قدم امل�شاركن على امتداد 14 
�شنة تفا�شيل حجم مداخيلهم املادية. وك�شف فريق البحث 
بن�شبة  انخف�ص  للعائلة  الوحيد  املُعيل  �شعادة  م�شتوى  اأن 
خم�شة باملائة مقارنة بالفرتة التي كانت �شريكته يف احلياة 
ال�شحية  احلالة  تاأثرت  كما  العائلة،  م�شاريف  على  تعينه 

�شلبياً لدى حوايل 3.5 باملائة من امل�شاركن.

االأملاين  براك�شي�ص  ه��اي��ل  م��وق��ع  ح�شب  ال��ب��اح��ث��ون  وح���اول 
العثور على عوامل اأخرى النخفا�ص �شعادة و�شحة الرجل 
�شاعات  وع���دد  امل���ادي  وال��دخ��ل  التعليم  م�شتوى  اأو  كال�شن 
العمل االأ�شبوعية واأي�شا عدد االأطفال، اإال اأنهم مل يتمكنوا 
ال�شعور  ان��خ��ف��ا���ص  يف  ال��ع��وام��ل  ل��ه��ذه  دور  اأي  اإث���ب���ات  م��ن 
الدرا�شة  نتائج  عن  العلماء  وعلق  ال��رج��ل.  ل��دى  بال�شعادة 
بالقول: "اإنه خر جيد لكل االأزواج الذين يتق�شمون اأعباء 
احلياة". فعر تقا�شم االأعباء بن الزوج والزوجة، ي�شتفيد 
الطرفان ويعود ذلك بالنفع على احلالة ال�شحية والنف�شية 

للرجل واملراأة.

در��سة علمية توؤكد �سباب 
�ليوم �أ�سعف من �آبائهم

�أكدت در��سة حديثة �أن �سباب �ليوم �أ�سعف من �آبائهم و�أ�سالفهم. كما قالت 
�لدر��سة �إن م�ستوى �للياقة خا�سة لدى �لأطفال هو بانخفا�ض. وقد تكون 

طبيعة �حلياة �ملعا�سرة و�ألعاب �لفيديو �سببا يف قلة �حلركة لدى �لأطفال 
مقارنة بالأم�ض. �أظهرت در��سة حديثة �أن �سباب �ليوم �أ�سعف من �آبائهم، عندما 

كانو� بنف�ض �أعمارهم، وذلك وفقا ملجلة Journal Of Hand Theraby �ملخت�سة 
تقييم  على  حازو�  �ملا�سي  يف  �لرجال  �أن  تبني  �إنه  �لدر��سة  وقالت  �لطبية،  بال�سوؤون 
�أ�سالفه.  �أ�سبح �أكرث �سعفا من  �أف�سل للقوة �لتي ميتلكونها، مقارنة ب�سباب �ليوم و�لذي 
ومن �أجل �إثبات ذلك قا�ض باحثون م�ستوى قوة قب�سة �ليد وقوة �لإم�ساك بال�سيء بني 

�إ�سبعني لـ 237 طالًبا ذوي �سحة جيدة ترت�وح �أعمارهم من 20 �إىل 34 عاًما 
يف جامعات يف كارولينا �ل�سمالية. وحتديًد� بني �لذكور. وكان �لفرق 

يف تقييم �لقوة لفتا مقارنة بتجارب م�سابهة �أجريت قبل 31 عاما. 
�مل�ساركون من حمل  1985 متكن  �أنه يف عام  �إىل  �لدر��سة  ولفتت 

�أثقال بوزن 58.8 كيلوغر�ما يف �ليد �ليمنى، يف 
حمله  �ليوم  �سباب  ��ستطاع  ما  �أق�سى  كان  حني 

بيدهم �ليمنى ل يتعدى 49 كيلوغر�ما.
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�ش�ؤون حملية

يف �فتتاح �مللتقى �ل�سنوي �لـ 20 لأ�سرة جامعة ز�يد

لبنى �لقا�سمي... �لطلبة ِرهاُننا �حلقيقي للم�ستقبل 

بلدية مدينة �لعني تنجز 70 % من م�سروع در��سة �ملخاطر �جليولوجية يف �ملدينة

•• اأبوظبي – الفجر 

اأك����دت م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى ب��ن��ت خالد 
"دولة  اأن  زاي��د،  جامعة  رئي�شة  القا�شمي، 
للت�شامح  موطناً  ومازالت  كانت  االإم��ارات 
اأن هذه هي  وال�شالم، مو�شحة  والتعاي�ص 
التقاليد التي ن�شاأ عليها اأبناء هذا ال�شعب، 
وحر�ص قادته على زرعها فيهم جياًل بعد 
الوالد  اأهميتها  على  ���ش��دّد  ولطاملا  جيل، 
الراحل، موؤ�ش�ص هذه الدولة، ال�شيخ زايد 
اآل ن��ه��ي��ان، ط��ي��ب اهلل ث���راه،  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
بالذكرى  ك��ل��ه،  وال�����ش��ع��ب  ن��ح��ت��ف��ل  ال����ذي 
ت��ف��خ��ر اجلامعة  مل���ي���الده، وال����ذي  امل��ئ��وي��ة 
ال��ي��وم جن��دد العهد  ا���ش��م��ه. ون��ح��ن  بحمل 
مرة اأخرى باأن ن�شون اإرثه، ونحقق روؤيته 
للعملية  رواداً  نكون  واأن  ملمو�شاً،  واق��ع��اً 
التعليمية والبحثية يف املنطقة، واأن ن�شتمر 
م�شرق  غ��د  �شنع  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  نهجنا  يف 
عام".   ب�شكل  ولالإن�شانية  االإم��ارات  لدولة 
ج����اء ذل����ك خ����الل ال��ك��ل��م��ة ال��ت��ي افتتحت 
الع�شرين  ال�����ش��ن��وي  امللتقى  معاليها  ب��ه��ا 
الأ�شرة اجلامعة، الذي ُعِقد اأم�ص يف مركز 

املوؤمترات بفرع اجلامعة يف اأبوظبي.
كلمتها:  م�����ش��ت��ه��ل  يف  م��ع��ال��ي��ه��ا  وق����ال����ت 
اليوم  اأنتهز منا�شبة ملتقانا  اأن  "ي�شرفني 
للّدعِم  والتقدير  ال�شكِر  بعميِق  الأت��وّج��َه 
ُت��ول��ي��ه قيادُتنا  ال���ذي  وامل��ت��وا���ش��ِل  ال��ق��وّي 
راأ�ِشها  وع��ل��ى  زاي�����د،  جل��ام��ع��ة  ال��ر���ش��ي��دُة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحُب 

نهيان، رئي�ُص الدولة، حفظه اهلل. 
اأخيِه  اإىل  واالمتناِن  ال�شكِر  بكل  وتوجهت 
�شاحِب ال�شمو، ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم،  نائِب رئي�ِص الدولة، رئي�ِص جمل�ِص 
ال������وزراِء، ح��اك��ِم دب���ي، رع����اُه اهلل، حلر�ِص 
�ُشُمّوِه املتوا�شِل على دعم جامعة زايد حتى 

تبلغ مكانتها يف م�شمار التميز.
كما تقدمت معاليها بعظيِم ال�شكِر وفائِق 
التقديِر اإىل �شاحِب ال�شمو ال�شيخ  حممد 
اأبوظبي،  ع��ه��ِد  ويّل  ن��ه��ي��ان،   اآل  زاي���د  ب��ن 
القائِد االأعلى للقوات امل�شلحة، لتوجيهاِتِه 
م�شريِة  ط���ي���ل���َة  وامل�������ش���ت���م���رِة  ال�������ش���دي���دِة 

اجلامعة.
اإىل  واالم��ت��ن��ان  ال�شكر  بخال�ص  وتوجهت 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
نائب رئي�ص جمل�ص ال��وزراء ووزير �شوؤون 
اأوج������ه الدعم  ك���اف���ة  ل��ت��ق��دمي  ال���رئ���ا����ش���ة، 
اأن تقوم بر�شالتها  اأجل  جلامعة زايد، من 
على الوجه االأمثل.. واإىل �شمو ال�شيخ عبد 
اهلل بن زايد رئي�ص جمل�ص التعليم واملوارد 
مل�شرية  ومتابعته  �شموه  لرعاية  الب�شرية 
اجلامعة، وموؤ�ش�شات التعليم العايل ب�شكل 

عام.
بالدعاء  ن��ت��وج��ه  اأن  نن�شى  "وال  وق��ال��ت: 
الذين  االأب��رار  ل�شهدائنا  ي��وم،  وكل  اليوم، 
اأن ننعم باالأمن  اأرواحهم يف �شبيل  قدموا 
اهلهم  ي��ل��ه��م  اأن  اهلل  ون�������ش���األ  وال�������ش���الم، 
وذويهم ال�شر وال�شلوان ويجزيهم اخلري 

والثواب".
الدكتور  االأ���ش��ت��اذ  ���ش��ع��ادة  امل��ل��ت��ق��ى  ح�����ش��ر 
والدكتور  اجلامعة  مدير  املهيدب  ريا�ص 
اجلامعة  مدير  نائب  اأن�شي  املح�شن  عبد 
امل�شارك رئي�ص ال�شوؤون االأكادميية وعمداء 
ال��ك��ل��ي��ات واأع�������ش���اء ال��ه��ي��ئ��ت��ن االإداري�������ة 
والتدري�شية بحرمي اجلامعة يف اأبو ظبي 

ودبي. 
القا�شمي  لبنى  ال�شيخة  معايل  واأو�شحت 
العام  ب�����داأت  زاي����د  ج��ام��ع��ة  اأن  كلمتها  يف 
االأكادميي باأعلى معدل للت�شجيل الطالبي 

حتى اليوم وهو 10،500 طالب وطالبة، 
600من  اأكرث من    يقوم على تدري�شهم 
اأع�����ش��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش��ي��ة، م��ع��رب��ة عن 
االأ�شاتذة  بالكوكبة اجلديدة من  ترحيبها 
اإليها  100 ان�شموا  واالإداري��ن، وعددهم 
حديثاً لي�شل العدد الكلي الأ�شرة العاملن 

باجلامعة اإىل ما يزيد على 900 فرد. 
توا�شل  اجلامعة  اإن  ال��ق��ول  على  و���ش��ددت 
ال�����ش��ع��ي دائ����م����اً يف ا����ش���ت���ق���ط���اب ال����ك����وادر 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  م���ن  امل��ت��م��ي��زة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ال��دول��ة على وجه  وم��ن مواطني  ال��ع��امل، 
اخل�شو�ص، حيث ان�شم خالل العام املا�شي 
ثالثة وثالثون اإدارياً، وت�شعة اأ�شاتذة جدد 
من اأبناء الدولة، لي�شل جمموع االأ�شاتذة 
لنا  فهنيئا  ع�شواً،  خم�شن  اإىل  املواطنن 
اأ�شدق  هي  والتي  النوعية  االإ�شافة  ه��ذه 
اأهميًة  اأبنائنا  جن��اح  ن��ويل  اأن��ن��ا  على  دليل 
يف  �شركاء  نكون  اأن  على  ونحر�ص  الف��ت��ًة، 

رحلتهم لبلوغ القمم.
اجلامعة  اأ����ش���رة  اأع�����ش��اء  معاليها  ���ت  وَح���يَّ
والعاملن،  ال��ت��دري�����ص  ه��ي��ئ��ة  م��ن  اجل����دد 
ب��ل��دان بعيدة واختاروا  ال��ذي��ن ج���اوؤوا م��ن 
العي�ص والعمل يف دولتنا احلبيبة. وقالت: 
اليوم،  اأنكم هنا  االإدراك  ندرك متام  "اإننا 
80 دول��ة يف خمتلف  اأك��رث من  جئتم من 
ج��ه��ات االأر�������ص، مل���ا مت��ل��ك��ون م���ن كفايات 
ع��ل��م��ي��ة، واإم���ك���ان���ي���ات ع��ال��ي��ة، ���ش��ت�����ش��ه��م يف 
حتقيق اأهداف اجلامعة املن�شودة وروؤيتها: 
كموؤ�ش�شة  عامليا  بها  معرتفاً  تكون  اأن  "يف 
تعليمية رائدة للتميز يف املنطقة يف جمال 
وتنمية  والبحثية  التعليمية  االب��ت��ك��ارات 
تخدم  ال��ت��ي  الطالبية  ال��ق��ي��ادي��ة  امل��ه��ارات 
والثقايف  واالجتماعي  االقت�شادي  التقدم 

للدولة".
ت����اأُل جهدا  اجل��ام��ع��ة مل  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
الطموحة  ال����روؤي����ة  ه����ذه  اإىل  ل��ل��و���ش��ول 
دائما  اأثرها  يتجلى  والتي  حثيثة،  بخطى 
يف اأداء طلبة اجلامعة وجناحاتهم. وكيف 
التعليمية  املنظومة  وال؟ وهم حمور هذه 
اأولتها  التي  الكبرية  الثقة  اإن  بل  برّمتها. 
االإم����ارات،  ل��دول��ة  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  اإي��ان��ا 
واإداريّي  اأ�شاتذة  االأمور يف  اأولياء  وو�شعها 
اجل��ام��ع��ة ت��زي��دن��ا ف���خ���را، وت��دف��ع��ن��ا نحو 
بعد  مل��ا  ال��ط��ل��ب��ة  لتهيئة  ال��ع��م��ل  م��وا���ش��ل��ة 

التخرج، وال�شتالم االأدوار القيادية.
واأ�شافت: "اإن اأبناءنا هم رهاننا احلقيقي 
ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل، وه�����م ال����ي����وم ب����ن اأي���دي���ن���ا، 
امللقاة  االأمانة  هذه  �شون  على  فلنحر�ص 
ع��ل��ى ع��ات��ق��ن��ا، ول��ن��ع��م��ل ���ش��وي��ا ع��ل��ى اإث����راء 
اإيجابية  بيئة  وخ��ل��ق  العلمية،  جتربتهم 

جاذبة".  
اأن  اإىل  ل��ب��ن��ى  ال�����ش��ي��خ��ة    ول��ف��ت��ت م��ع��ايل 
خالل  ���ش��ع��ي��ه��ا  "وا�شلت  زاي������د  ج���ام���ع���ة 
تعليم  لتوفري  املا�شية  الع�شرين  االأع���وام 

القيم  وزرع  ل��ط��ل��ب��ت��ه��ا،  اجل�������ودة  ع�����ايل 
ي�����ش��ت��م��روا يف  واأن  ن��ف��و���ش��ه��م،  ال��ن��ب��ي��ل��ة يف 
ال��ب��ح��ث ع���ن امل��ع��رف��ة م����دى احل���ي���اة. كما 
لديهم  امل�شوؤولية  ح�ص  تنمية  على  داأب���ت 
جت���اه اأ���ش��ره��م واأوط���ان���ه���م. ف��ان�����ش��م عدد 
اآخرون  و���ش��ارك  الوطنية،  للخدمة  منهم 
الدولة  داخ�����ل  يف  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ب���االأع���م���ال 
الفعاليات  يف  امل�����ش��ارك��ة  م��ن��ه��ا  وخ��ارج��ه��ا، 
والتي  اخل��ا���ص،  االأومل��ب��ي��اد  مثل  الرئي�شية 
تعد جميعها فر�شاً ذهبيًة الأبنائنا الطلبة، 
من  احل��ي��اة،  بوتقة  يف  معارفهم  لتن�شهر 
واالبتكار،  والتحليل  اال�شتك�شاف  خ��الل 
ال��ب��ح��ت، فهم  ال��ك��م��ال  ن��ح��و  ال�����ش��ع��ي  دون 
وت��ل��ك هي  ���ش��ك،  ب��ال  اأح��ي��ان��ا  �شيخطئون 
مدر�شة احلياة، فاخلطاأ جزء من العملية 
التعليمية، وهو اأداة مهمة خللق �شخ�شية 
ويف  التغيري.  اأو  التجربة  تهاب  ال  قيادية 
ه���ذا ال�����ش��ي��اق، مل ت��دخ��ر اجل��ام��ع��ة جهداً 
ع��ل��ى قدراتهم،  ل��ل��ت��ع��رف  ال��ط��ل��ب��ة  دف���ع  يف 
مدى،  اأق�����ش��ى  اإىل  �شحذها  على  وال��ع��م��ل 
اأبناوؤنا  ول��ع��ل خ���رَي م��ث��ال ع��ل��ى ذل���ك ه��م 
الطلبة من اأ�شحاب الهمم، حيث حر�شوا 
ع��ل��ى اال����ش���ت���ف���ادة ف�����ورا م���ن ق�����رار رئي�ص 
جمل�ص الوزراء، بدمج الطلبة من اأ�شحاب 
جميع  على  ليح�شلوا  املجتمع،  يف  الهمم 
الفر�ص املتاحة الأقرانهم، ولينالوا حقهم 
املجاالت  على  م�شدداً  الكرمية،  احلياة  يف 
التعليمية لكونها اأحد اأهم ركائز التمكن 

والنجاح لهذه الفئة". 
واأ�شافت: "واإنني لفخورة حقاً باأن جامعة 
ات���خ���ذت خ���ط���وات را���ش��خ��ة لتوفري  زاي�����د 
اخل���دم���ات امل��ب��ت��ك��رة، وال���ت���ي ج��ع��ل��ت منها 
اأمن���وذج���اً يف ه���ذا امل��ج��ال، وامل��ك��ان االأمثل 
الأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى فر�ص 
تعليمية متكافئة. وال اأخفيكم �شرا، باأنني 
للتحدث  يل،  اأتيحت  متى  الفر�ص  اأنتهز 
عن مركز التقنيات امل�شاِندة الرائع املتوفر 
امل�شبوق  غ��ري  واالأداء  احل���رم���ن،  ك��ال  يف 
تطبيق  يف  ال��ط��الب��ي��ة  اخل���دم���ات  الإدارة 
جمل�ص  رئي�ص  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
من  للطلبة  امل�����ش��ان��دة  وت��ق��دمي  ال������وزراء، 
مبا  بالنف�ص  الثقة  لبناء  الهمم،  اأ�شحاب 

ي�شاعدهم يف حتقيق النجاح". 
القا�شمي:  لبنى  ال�شيخة  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
باالإجنازات  مليء  اأك��ادمي��ي  ع��ام  اأم��ام  اإننا 
باإذن اهلل، وذلك جلملة من االأ�شباب منها: 
ج��دي��دة، مبا  تعليمية  ب��رام��ج  ا���ش��ت��ح��داث 
والعامل  املجتمع  اح��ت��ي��اج��ات  م��ع  ي��ت��واف��ق 
ب�شكل عام، كما اإننا ب�شدد البدء يف التو�شعة 
االإن�شائية يف حرم اجلامعة بدبي، الإ�شافة 
واملخترات،  الدرا�شية  القاعات  من  املزيد 
من  فيه  ال��ط��الب  ا�شتقبال  م��ن  ولنتمكن 
ج���دي���د. ك��م��ا اأن���ن���ا ب�����ش��دد ط���رح ع���دد من 
البكالوريو�ص  ملرحلتي  اجلامعية  الرامج 

القادمة  ال�����ش��ن��وات  يف  العليا  وال��درا���ش��ات 
باإذن اهلل، والتي تاأتي �شمن �شعي اجلامعة 
واالهتمامات  ال��دول��ة  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 

الطالبية. 
اأكرث  ���ش��يء  ث��م��ة  لي�ص  "ولكن  واأ���ش��اف��ت: 
واحلقبة  ال���دول���ة  ب��اح��ت��ي��اج��ات  ارت���ب���اط���اً 
ال���زم���ن���ي���ة ال���راه���ن���ة م����ن جم������االت ري�����ادة 
على  دليل  خري  ولعل  واالبتكار.  االأع��م��ال 
احل���اج���ة امل��ل��ح��ة ل��ه��ذه امل����ج����االت، اإع����الن 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
اآل مكتوم- رئي�ص الوزراء حاكم دبي- عن 
عام  يف  لالبتكار  الوطنية  اال�شرتاتيجية 
نفخر  زاي���د  جامعة  يف  ون��ح��ن   .2014
املجاالت  ه���ذه  ري���ادي���اً يف  م���رك���زاً  ب��ك��ون��ن��ا 
اأن نقدم  ب��ن��ا  ن�����ش��اأت��ه��ا، ول�����ذا، ح����ريُّ  م��ن��ذ 
املزيد لدعمها، عر زرع ثقافة االبتكار يف 
طلبتنا، حيث ت�شتند ا�شرتاتيجية االبتكار 
اأهم  اأن بناء االإن�شان  يف الدولة اإىل مبداأ: 
من بناء البنيان،" واأن التعليم املبني على 
املعايري العاملية هو اأحد االأ�ش�ص الرئي�شة يف 
تعزيز االبتكار، وعلينا كذلك اال�شتمرار يف 
اأبنائنا الطلبة للتغلب على املخاوف  دفعه 
االبتكار،  نحو  انطالقهم  دون  حت��د  التي 
على  ولنحر�ص  الريادية،  االأعمال  واإن�شاء 
�شر الفر�ص املواتية لتحقيق النجاح، من 
خ��الل ال��ت��دري��ب��ات واخل����رات ال��ت��ي نرمي 
القيادية  ق��درات��ه��م  �شقل  اإىل  ورائ��ه��ا  م��ن 

والريادية. 
اأن تظل  ع��ل��ى  دائ���م���اً  ن��ح��ر���ص  اأن  وع��ل��ي��ن��ا 
للبحوث، واالبتكار،  جامعتنا رافداً خ�شباً 
واالإبداع، والبيئة التي تتحول فيها االأفكار 
واخرتاعات  وم��ن��ت��ج��ات  فنية  اأع��م��ال  اإىل 
واأع��م��ال ري��ادي��ة وبحوث ودرا���ش��ات، ت�شهم 
يف اإغ���ن���اء احل���ق���ول ال�����ش��ب��ع��ة ال��ت��ي تهدف 
فيها  االب��ت��ك��ار  تنمية  اإيل  اال�شرتاتيجية 
وهي: الطاقة املتجددة، والنقل، وال�شحة، 
والتعليم، والتكنولوجيا، واملياه، والف�شاء.  
بل اإن اجلامعة حتتفي باملدعن واملفكرين 
يف ه����ذه امل���ج���االت وغ���ريه���ا. ل����ذا، فنحن 
قادرون بال �شك على و�شع ب�شمتنا املوؤثرة 
اأود التعبري  اأينما حللنا. ويف هذا ال�شياق، 
ع��ن م���دى ���ش��روري الإن�����ش��اء م��رك��ز جديد 
ل��الب��ت��ك��ار وال����ري����ادة، حت��ت اإ����ش���راف جلنة 
التخ�ش�شات.  �شتى  باأع�شاء من  توجيهية 
بن  ل���ق���اءات  تن�شيق  مت  ال��غ��ر���ص،  ول��ه��ذا 
اأع�����ش��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش��ي��ة يف ف���رتة ما 
حت�شن  �شبل  ملناق�شة  ال��ي��وم،  ال��غ��داء  بعد 
ابتكاراً  اأك��رث  لت�شبح  اجلامعية  التجربة 

ورياديًة باإذن اهلل. 
اأع���ر لكم مرة  اأن  وق��ال��ت: وا���ش��م��ح��وا يل 
املبذولة،  ام��ت��ن��اين جل��ه��ودك��م  اأخ����رى ع��ن 
مكانًة  اجلامعة  تبلغ  اأن  يف  اأ�شهمت  التي 
اأبنائنا  مت��ث��ي��ل  ع����ن  ف�������ش���اًل  م���ت���ق���دم���ة، 
ب�شورة  ول��وط��ن��ه��م  ول��ل��ج��ام��ع��ة  الأ���ش��ره��م 

م�����ش��رف��ة يف ���ش��ت��ى ح��ق��ول امل��ع��رف��ة: منها 
البحوث املعرو�شة دولياً، واالأعمال الفنية، 

واملناف�شات الريا�شية. 
يكون  اأن  ���ش��دري  ليثلج  واإن����ه  واأ���ش��اف��ت: 
خ���ري���ج���و وخ���ري���ج���ات ج���ام���ع���ة زاي������د هم 
دائ��م��اً اخل��ي��ار االأول الأ���ش��ح��اب ال��ع��م��ل يف 
اإنهم  ب��ل  واخل��ا���ص.  احلكومّي  القطاعن 
القيادية  املنا�شب  اأف�شل  يتبووؤون  اليوم 
يف اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة، وجم�����االت ري���ادة 
واالإع���الم،  ال�شحية،  وال��رع��اي��ة  االأع��م��ال، 
وال����رتب����ي����ة، وي���ق���دم���ون اإ����ش���ه���ام���ات غري 
والفنون،  ال��ث��ق��اف��ة  جم���االت  يف  م�شبوقة 
االأبوة  �شور  اأجمل  يج�شدون  كذلك  وه��م 
واالأم���وم���ة ح��ي��ث ي��ح��ر���ش��ون ع��ل��ى تن�شئة 
التي  واملبادئ  القيم  على  وبناتهم  اأبنائهم 
اك��ت�����ش��ب��وه��ا خ����الل ����ش���ن���وات درا���ش��ت��ه��م يف 
باأهمية  الوعي  فيهم  ويغر�شون  اجلامعة، 
قاعاتنا  يف  ال��دار���ش��ن  الطلبة  اإن  ال��ع��ل��م. 
االإجن���ازات  اأ�شحاب  ه��م  ال��ي��وم،  الدرا�شية 

امللهمة غداً، فكونوا على ثقة كاملة بهم. 
وعلى ال�شعيد العاملي، فاإن اجلامعة توا�شل 
�شّق طريقها نحو االرتقاء ب�شمعتها، وكما 
تعلمون، فقد جنحت اجلامعة يف الو�شول 
للمرة  للجامعات  ال��ع��امل��ي  الت�شنيف  اإىل 
ال���رغ���م من  ن�����ش��اأت��ه��ا، وع��ل��ى  م��ن��ذ  االأوىل 
اأن  اإال  ال��ط��ري��ق،  ب��داي��ة  ك��ون��ن��ا م��ازل��ن��ا يف 
تاريخ  يعد حمطًة مهمًة يف  االإجن���از  ه��ذا 
اجل��ام��ع��ة. واحل���ق اأن ه���ذا االإجن����از الذي 
خطت به جامعة زايد خطوات واثقة نحو 
��ل ل���وال اجلهود  ال��ع��امل��ي��ة، مل ي��ك��ن ل��ي��ت��اأ���شّ
احلثيثة التي تبذلونها، والرعاية الكرمية 

من لدن قيادات الدولة. 
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب����االإ�����ش����دارات واالأع����م����ال 
ال�شابقة  االأع�����وام  ���ش��ه��دت  ف��ق��د  البحثية، 
منواً ملحوظاً يف هذا املجال من حيث الكم 
اأدائكم  على  لكم  ف�شكراً  واجل���ودة،  والنوع 
اأ���ش��ات��ذًة، وطلبًة،  بكم،  نثق  ال��رائ��ع، فنحن 
املزيد من  واإداري��ن، ونحثكم على تقدمي 

االإجنازات على جميع االأ�شعدة.
كلمتها  لبنى  ال�شيخة  م��ع��ايل  واختتمت   
قطاع  مييز  م��ا  ثمة  اأن  " لتعلموا  قائلة: 
القطاعات،  م���ن  غ����ريه  ع���ن  اجل���ام���ع���ات 
ف��ب��ع��د ���ش��ن��وات ط��وي��ل��ة م��ن ق��ي��ادت��ي لعدد 
الريادية  االأع��م��ال  واإدارة  ال�����وزارات،  م��ن 
املختلفة، والعمل مع حكومات وموؤ�ش�شات 
بَغًة  عدة، اأ�شتطيع القول باأن للجامعات �شِ
مب�شتقبل  بارتباطها  تتميز  فهي  خا�شًة، 
الدول، وال تختلف جامعة زايد عن اأقرانها 
من حيث �شعيها نحو حتقيق االأهداف من 
وامل�شاريع  ال�شيا�شات  من  جمموعة  خالل 
لهذه  اأن  ل��ك��م  اأوؤك������د  ول��ك��ن��ن��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
املوؤ�ش�شة الرائدة اأهمية خا�شة، حيث ت�شم 
اأ�شرة اجلامعة اأحد ع�شر األف �شخ�ص من 
واالأ�شاتذة  الطلبة  منهم  الفئات،  خمتلف 
واالإداري����������ون. ال���ذي���ن ي��ع��م��ل ح�����وايل 3٪ 
االإداري.  ال��دع��م  جم���االت  يف  فقط  منهم 
االآخ���رون، فجميعهم هنا، االآالف من  اأم��ا 
للتعلم،  التدري�ص،  هيئة  واأع�شاء  الطلبة، 
ون�شرها،  اجل���دي���دة  امل��ع��رف��ة  والك��ت�����ش��اف 
وت��وظ��ي��ف��ه��ا ل��ف��ه��م درو������ص امل���ا����ش���ي، وحل 
مع�شالت احلا�شر، وخلق م�شتقبل ي�شمح 
وتذكروا  ب��االزده��ار.  واملجتمعات  ل��الأف��راد 
وم��ه��ام ال وظائف  اأدوار  ه��ي  اإمن��ا  جميعا: 
ن�شتحق  ل��ك��ي  ب��ي��د  ي���دا  فلنعمل  وح�����ش��ب، 
هذا التمّيز. فنحن جزء من عامل املعرفة، 
والتعليم  واالإب�����داع،  واالأف���ك���ار، واالب��ت��ك��ار، 
والتعلم – هذا هو عاملنا. اإنه العمل االأكرث 

اإثارة وتاأثرياً يف االأفراد واملجتمعات.". 

•• العني - الفجر

اجنز قطاع تخطيط املدن و امل�شاحة %70 من م�شروع 
درا�شة املخاطر اجليولوجية يف الفوعة و �شيح الن�شا�ص 
اأعماله يف  مايو املا�شي و املتوقع االنتهاء  ، وال��ذي بداأ 
من امل�شروع مع نهاية العام ، حيث ت�شتمر الدرا�شة ملدة 
6  اأ�شهر ، مبيزانية بلغت مليون درهم ، و ذلك بهدف 
اأن تكون املناطق احل�شرية متكاملة  و تفي باحتياجات 
العمرانية  التنمية  ل�شمان  احل��ي��اة  ج���ودة  و  املجتمع 
امل�شتدامة و تخطيط البنية التحتية واملرافق املتكاملة 

املبنية على احتياجات املجتمع وخطة 2030 .
ملناطق  اجليولوجي  امل�شح  اإج���راء  على  امل�شروع  يقوم  و 
امل�شروع لعمق ال يقل عن 30 مرت حتت �شطح االأر�ص 
و مب�����ش��اح��ة اج��م��ال��ي��ة ت��زي��د ع��ن 2 م��ل��ي��ون م��رت مربع 
با�شتخدام طرق و تقنيات جيوفيزيائية منا�شبة ملناطق 
امل�شروع مما يخدم مالك و�شكان الفوعة و�شيح الن�شا�ص 
ال���ع���ن م���ن مواطنن  ���ش��ك��ان و جم��ت��م��ع م��دي��ن��ة  وك����ل 

وغريهم. 
و �شرحت املهند�شة مي الكعبي مديرة امل�شروع اأنه و من 
خ�شائ�ص  معرفة  من  البلدية  �شتتمكن  امل�شروع  خالل 
حتديد  يتم  حتى  املخططات  ه��ذه  م�شاحات  يف  الرتبة 
املناطق املطلوب تخطيطها وتوزيعها للمالك املواطنن 
ال  حتى  اأو  اإ�شافية  تكلفة  اأي  امل��واط��ن  يتكبد  ال  حتى 

يتفاجاأ املواطن باأن ق�شيمته ال ت�شلح للبناء اأو قد حتتاج 
لتح�شينات مكلفة.

امل�شروع   م���راح���ل  تت�شمن  ال��ك��ع��ب��ي  ق��ال��ت  ت��ف�����ش��ي��اًل  و 
حتت  م��رت   30 لعمق  للمنطقة  اجليوفيزيائي  امل�شح 
�شطح االأر�ص، وذلك با�شتخدام طرق وتقنيات منا�شبة 
اأي تركيب جيولوجي  من  وبالتايل حتديد  للمنطقة، 
تكهفات اأو  �شعف طبقات االأر�ص و غريها  حتت �شطح 
االأر�ص باإحداثياته واأبعاده وعمقه ، اإ�شافة اإىل تقدمي 
منوذج  ثالثي االإبعاد الأي تركيب ، و من ثم يتم اإعطاء 
املنطقة  يف  ال��رتب��ة  ل��ط��ب��ق��ات  اجل��ي��ول��وج��ي  الت�شل�شل 
واإعداد تقرير �شامل عن ذلك يت�شمن و�شف خ�شائ�ص 
ال���رتب���ة وال�������ش���خ���ور وي���ت���م رب����ط ذل����ك م���ع ال����ق����راءات 
امل���ر����ش���ودة مب��خ��ت��ل��ف االآب�����ار ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة ، ك��م��ا يحتوي 
و   ، ال�شعيفة  واملناطق  ال�شقوق  حتديد  على  التقرير 
من ثم يتم حتديد مواقع االأفالج امل�شتعملة اأو املهجورة 
وتو�شيحها على اخلريطة بكامل التفا�شيل ، فيما يتم 
يف املرحلة االأخرية حتديد من�شوب وعمق املياه اجلوفية 
يف حدود املنطقة املدرو�شة وذلك يف اآبار معايرة البيانات 
اخلريطة.  على  اإحداثياتها  اإعطاء  مع  اجليوفيزيائية 
م���ن ج��ان��ب��ه اأ����ش���اف امل��ه��ن��د���ص ���ش��ع��ود ال�����ش��ن��اين ع�شو 
م�شروع درا�شة املخاطر اجليولوجية اأن امل�شروع �شيمكن 
املهند�شن االن�شائين من و�شع ت�شاميمهم االن�شائية 
و  املجتمع  اأف���راد  �شالمة  �شمان  و  للمباين  امل�شتقبلية 

املتوقعة  النتائج  م��ن  و   ، لل�شكن  االآم��ن��ة  البيئة  توفري 
للم�شروع اإمتام امل�شح الطبوغرايف واجناز %100من  
اجليوفيزيائي  امل�����ش��ح  م��ن   100% اجن���از  و  امل�����ش��اح��ة 
االآبار  حفر  جانب  اإىل  للمخططن  الكلية  للم�شاحة 
و  امل��خ��ري��ة  التحاليل  م��ن   100% اجن���از  و  امل��ع��اي��رة 
التقرير  ت�شليم  و  واملكتبي  امليداين  العمل  االنتهاء من 

النهائي . اجلدير بالذكر اأن بلدية مدينة العن ت�شعى 
من خالل م�شروع درا�شة املخاطر اجليولوجية حلماية 
املمتلكات من اأي عوار�ص طبيعية تنتج م�شتقباًل ب�شبب 
البلدية  قامت  و   كما  ل��الأر���ص،  اجليولوجية  الطبيعة 
الدرا�شة  مثل  اجلانب  هذا  يف  عديدة  م�شاريع  باإطالق 
اجليوفيزيائية و امل�شاركة يف عدة موؤمترات ذات ال�شلة.

جامعة �الإمار�ت تنظم  ملتقى 
�لتوجيه �ملهني �خلام�ص  
لطلبة �الإد�رة و�القت�ساد

•• العني – الفجر

يوم  املتحدة  العربية  االإم��ارات  بجامعة  واالقت�شاد  االإدارة  كلية  نظمت 
من  ع��دد  بح�شور  اخلام�ص"،  املهني  التوجيه  "ملتقى  فعاليات  اأم�����ص 
ممثلي ال�شركات واأع�شاء الهيئة التدري�شية والطلبة وياأتي هذا امللتقى 
من  تزيد  وفعالة  داعمة  تعليمية  بيئة  لب�����ناء  الك�����لية  �ش����عي  اإط����ار  يف 
بالدولة  احليوية  القطاعات  ملختلف  الكلية  خريجي  توظيف  فر�ص 
حيث  العمل،  ل�شوق  واالقت�شاد  االإدارة  كلية  خريجي  تهيئة  وب��ه��دف 
لطلبة  تو�شيحية  ع��رو���ش��اً  امل�شاركة  واجل��ه��ات  ال�شركات  ممثلي  ق��دم 
الكلية لزيادة وعيهم بالفر�ص املتاحة يف �شوق العمل وتنمية مهاراتهم 

العملية. 
عر�شاً  ال���دويل-  التجاري  البنك  من  الغرير  ح�شة  االأ���ش��ت��اذة  وقدمت 
تو�شيحياً عن خطة النجاح للح�شول على فر�ص متميزة للعمل وكيفية 
توا�شل  �شبكة  لبناء  املطلوبة  واملهارات  العاملية  ال�شركات  مع  التوا�شل 
والدويل،  االإقليمي  امل�شتوين  على  واالأع��م��ال  امل��ال  جمتمع  مع  فعالة 
وكيفية بناء خطة عمل مبتكرة لتعزيز فر�ص التوظيف والنجاح لطلبة 
العاملية- ينج  اأن��د  اأرن�شت  �شركة  من  حمد  جناة  اأو�شحت  فيما  الكلية. 

تعتمدها  التي  اال�شرتاتيجية  الروؤية   ،Ernst &Young EY
ال�شركة يف ا�شتقطاب الكفاءات واملواهب عر خطتها يف تطوير مواردها 
الب�شرية وا�شتعر�شت برامج التدريب والتطوير للطلبة املوؤهلن للعمل 

يف بناء خرة عاملية يف جماالت التدقيق املايل واملحا�شب.
املهني يف  والتوجيه  التطوير  ال�شعيبي من مركز  . فيما عر�شت عبري 
ا�شتخدام  وكيفية  وظيفة  عن  البحث  ا�شرتاتيجيات  االإم���ارات  جامعة 
و�شائل التوا�شل االجتماعي للح�شول على فر�ص عمل واإعداد ال�شرية 
ال��ذات��ي��ة واإج�����راء امل��ق��اب��الت واآل���ي���ات ال��ت��وا���ش��ل ال��ف��ع��ال م��ع املوؤ�ش�شات 

وال�شركات. 

�طلقه مركز �جلينوم و�لأنظمة �حليوية
ناٍد جديد بجامعة نيويورك �أبوظبي 

يفتح �أبو�به ملناق�سة �ملو��سيع �لعلمية 
•• اأبوظبي- الفجر

نيويورك  جلامعة  التابع  احليوية  واالأنظمة  اجلينوم  علم  مركز  اأعلن 
�شل�شلة  �شي�شت�شيف  وال��ذي  علمية"،  "فكرة  ن��ادي  اإط��الق  عن  اأبوظبي 
�شتتناول  التي  العامة والغري ر�شمية  متوا�شلة من اجلل�شات احلوارية 
موا�شيع علمية ب�شكل مب�ّشط. ويهدف النادي اإىل تعزيز فهم جمتمع 
حتت  متنوعة  موا�شيع  يف  البحث  خ��الل  م��ن  وذل��ك  للعلوم،  اأب��وظ��ب��ي 
ال��ع��ل��م، وتاأثري  ال��ث��ق��ايف م��ن خ��الل  االإرث  ع��دي��دة مثل حفظ  ع��ن��اوي��ن 
ال�شاعة البيولوجية على املزاج، والتغري املناخي والتاأقلم البيئي، ودور 

العلم يف املجتمع وغريها من العناوين ال�شيقة االأخرى.
و�شُتعقد هذه اجلل�شات احلوارية ب�شكل �شهري يف ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء 
يف  "الرت"  مطعم  ب�شيافة  وذل���ك   ،2018 �شبتمر   25 م��ن  اب��ت��داًء 
منارة ال�شعديات باأبوظبي. و�شتدار اجلل�شات، والتي تبلغ مدة كل منها 
ويف  احليوية،  واالأنظمة  اجلينوم  علم  مركز  اأع�شاء  قبل  من  �شاعتن، 
مقدمتهم الدكتورة اإينا�ص قدميات، املدير امل�شارك لعمليات املركز لدى 
جامعة نيويورك اأبوظبي، وتيفاين كيلفيذر، املدير االإداري ملكتب عميد 
جامعة نيويورك مبدينة نيويورك. و�شُتعقد اجلل�شة االأوىل حتت عنوان 
الفن"  ومزارعي  القدمية  باملومياوات  الهيدروجن  ذرة  نظر  "وجهة 
بجامعة  الكيمياء  يف  امل�شاعد  االأ�شتاذ  بايا�ص،  ماريا  الدكتورة  قبل  من 

نيويورك اأبوظبي. 
واأ�شافت الدكتورة قدميات على انطالقة النادي بالقول: "الهدف من 
هذا النادي هو اإثارة اهتمام جمتمع اأبوظبي ب�شكل عام بالعلوم، واإثراء 
معارف امل�شاركن الذين يحملون هذا االهتمام من خالل تعريفهم على 
طيف متنوع من التخ�ش�شات العلمية. ولذا، فنحن مت�شوقون الإطالق 
اأن ي�شتفيد اجلميع م��ن هذه  ن��وع��ه، ون��اأم��ل  ال��ن��ادي اجل��دي��د م��ن  ه��ذا 
حياتنا  يف  العلم  يلعبه  ال��ذي  الهام  ال��دور  ليدركوا  التفاعلية  اجلل�شات 

اليومية".

خم�سني �إىل  �ملو�طنني  من  �لتدري�سية  �لهيئة  �أع�ساء  • زيادة 
�ملبتَكرة  �لتعليمية  �خلدمات  بف�سل  �لهمم  لأ�سحاب  �لأمثل  �ملكان  ز�يد  • جامعة 

جاري  و�لتخطيط  بدبي..  �جلامعة  حرم  تو�سعة  يف  • �لبدء 
لرب�مج در��سية جديدة يف �ل�سنو�ت �ملقبلة

�لأعمال  ريادة  وقطاع  �حلكومة  يف  �ملنا�سب  �أف�سل  �ليوم  يتبوؤون  • خريجونا 



اأن ع��ادات العمل تختلف ح�شب  اأك��دت درا�شة حديثة  فيينا: 
االأربعن  عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  االأ�شخا�ص  واأن  العمر، 
عاًما فقط يجب عليهم اأن ال يعملوا �شوى ثالثة اأيام فقط 

يف االأ�شبوع.
فقد  الطبى،   )theheartysoul( موقع  ذكر  ملا  ووفقاً 
ن�شر باحثون اقت�شاديون درا�شة يف �شل�شلة اأبحاث العمال يف 

معهد ملبورن والتي تو�شلت اإىل اأنه بالن�شبة للعمال الذين 
تزيد اأعمارهم عن 40 عاًما ، قد يوؤدي اأ�شبوع العمل الذي 
ي�شتغرق ثالثة اأيام فقط اإىل اأف�شل اأداء لهم، وذلك ا�شتناًدا 
اإىل التوازن بن العمل واحلياة، ولكن كيف و�شلوا اإىل الرقم 

ال�شحري الثالث؟
والبحوث  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي  ل��الق��ت�����ش��اد  م���ل���ب���ورن  م��ع��ه��د  دع����ا 

3500 امراأة و3000 رجل  االجتماعية بجامعة ملبورن 
من  �شل�شلة  خ��الل  من  عملهن  ع��ادات  لتحليل  اأ�شرتاليا  يف 

االختبارات االإدراكية، بع�شها ت�شتمل على:
عاٍل. ب�شوت  الكلمات  – قراءة 

اخللف. اإىل  االأرقام  قوائم  – قراءة 
الوقت. �شغط  حتت  واالأرقام  احلروف  – مطابقة 

االقت�شادية  ورفاهيتهم  النا�ص  حياة  نوعية  درا���ش��ة  وبعد 
الباحثون  وج�����د  ال���ع���م���ل،  وف����ر�����ص  االأ�����ش����ري����ة  وح���ي���ات���ه���م 
االقت�شاديون اأن االأفراد الذين عملوا مبعدل 25 �شاعة يف 
اإىل حتقيق االأف�شل، ويف الواقع، �شريتفع  االأ�شبوع مييلون 
 25 ع��الم��ة  اإىل  ال��ن��ا���ص  ي�شل  ال��ع��ام حتى  االإدراك����ي  االأداء 
االنخفا�ص  املعريف يف  االختبار  درجات  تبداأ  �شاعة، وعندها 

ب�شبب التعب واالإجهاد.
ويقول كولن ماكنزي، اأ�شتاذ االقت�شاد يف جامعة كيو الذي 
ذا حدين،  �شالحاً  العمل  يكون  اأن  البحث: ميكن  �شارك يف 
فيمكن اأن يحفز ن�شاط الدماغ، ولكن يف الوقت نف�شه، ميكن 
ت�شبب  اأن  املهام  واأن��واع معينة من  الطويلة  العمل  ل�شاعات 

التعب واالإجهاد مما قد يوؤدي اإىل تلف الوظائف املعرفية.

مــنــ�عـــــات
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ن�ساأ عدد هائل من �لأولد على مبادئ �لت�سحية وحمو �لذ�ت بهدف تلبية حاجات �لآخرين، ل �سيما �لأهل. تكون هذه �لوظيفة 

�أ�سا�سية يف عالقة �لطرفني غالبًا. �إنها مقاربة خاطئة، �إذ �إن من م�سوؤولية �لأهل �أن يعتنو� باأولدهم ولي�ض �لعك�ض.

يكونون  ال  ح��ن  االأوالد  ال��ن��ا���ص  ينجب  ك��ث��رية،  ح���االت  يف 
م�شتعدين لهذه التجربة. ال يتعلق هذا اال�شتعداد بامل�شتوى 
املادي، رغم اأهمية هذا اجلانب اأحياناً، بل بالنواحي النف�شية 
والعاطفية. ال يكون بع�ص االأ�شخا�ص الذين ينجبون االأوالد 
قد حّلوا م�شاكل املا�شي. نتيجًة لذلك، �شينجبون االأطفال 
الأ�شباب �شائبة و�شيكررون يف النهاية ال�شدمة التي عا�شوها 

اأو االأعرا�ص التي واجهوها يف املا�شي.
اأال ي�شدموا  وي��ح��اول��ون  ن��واي��ا ح�شنة  اأح��ي��ان��اً  االأه���ل  يحمل 
اأه����ل االخ��ت�����ش��ا���ص ويعملون  ال��ط��ف��ل ف��ي��ط��ل��ب��ون م�����ش��اع��دة 
اإنهم  غالباً  يقولون  لكنهم  بنف�شهم.  و�شعهم  حت�شن  على 
ي��ري��دون االأف�����ش��ل الأط��ف��ال��ه��م م��ن دون اأن ي��رغ��ب��وا يف بذل 
اجلهود الالزمة لتحقيق ذلك، الأن هذا التغيري لن ينا�شبهم 
االأح���وال، قد يظهر  اأ���ش��واأ  �شاقاً. يف  و�شيتطلب منهم عماًل 

كرههم للطفل بكل و�شوح.
نتيجة هذا االأ�شلوب الرتبوي الذي ي�شتق بدوره من غياب 
اأو عن  الطفل، عن ق�شد  ين�شاأ  املا�شي،  املنا�شبة يف  الرتبية 
اأن  ل��درج��ة  لالآخرين  را�شخاً  جتعله  بطريقٍة  ق�شد،  غ��ري 
يقوم بكل ما يلزم الإر�شاء النا�ص، اأو ميكن اأن ي�شبح ر�شوخه 
اأو يت�شرف بطريقة تنم عن  غري حمدود في�شّحي بنف�شه 

نزعة اإىل تدمري الذات.
يف ما يلي خم�ص طرائق �شائعة ين�شاأ عليها الطفل كي يعتني 

باالآخرين على ح�شاب راحته ال�شخ�شية.

و�لرعاية �حلب  نق�ض   .1
ي�شمل هذا النق�ص حاالت وا�شحة من �شوء املعاملة النف�شية 
التي  ال�شمنية  اأو  ال�شريحة  االإ�شاءة  واللفظية، ف�شاًل عن 
يف  الطفل  وو�شع  التعاطف  وقلة  والهجر  باالإهمال  تتمثل 

بيئة م�شيئة اأو تعري�شه للتالعب النف�شي واالأكاذيب.
اأو  احل��ب  ي�شتحق  ال  اأن���ه  ال��ظ��روف  ه��ذه  يف  الطفل  يعتقد 
االإ�شادة، اأو اأنه �شيئ وناق�ص وغري مهم وغري مرئي وي�شعر 
باأنه معّر�ص ملخاطر دائمة. لن تتوقف اآثار هذا ال�شكل من 
وتدوم  ال��ر���ش��د،  �شن  يف  ال�شخ�ص  م��ط��اردة  ع��ن  ال�شلوكيات 

طوال حياته غالباً.

�لآخرين عن  خاطئة  تعاليم   .2
ينقل االأهل واأ�شخا�ص موؤثرون اآخرون قناعات خاطئة اإىل 
خالل  م��ن  �شمناً  تعليمها  اأو  ���ش��راح��ًة  قولها  ع��ر  الطفل 

طريقة معاملتهم له.
تتعدد مناذج الر�شائل التي يتلقاها الطفل: )االأهل حمقون 

اأو  م����اًء(،  )ال���دم ال ي�شبح  اأو  دوم����اً(، 
اأن����ا وال���دك/وال���دت���ك/
اأفهم  لذا  معلّمك، 

اأكرث منك(، 

اأو )العائلة هي كل �شيء(، اأو )اأنت جمّرد طفل(، اأو )ال تكن 
اأنانياً )اأي اأنك ل�شت مهماً ومن واجبك اأن تلّبي حاجاتي((.

كلمته.  يفر�ص  االأق��وى  اأن  الظروف  ه��ذه  الطفل يف  يتعلم 
االأك��ر منه،  الت�شكيك ب�شلطة  اأنه ال ي�شتطيع  كذلك يفهم 
ال�شلطة تبقى  واأن تلك  لوالديه دوم��اً  واأن��ه �شيكون خا�شعاً 

حمقة مهما ح�شل.

�لذ�ت تقدير  من  م�سّوهة  ن�سخة   .3
م�شرة  قناعات  الطفل  يتعّلم  ال�شامة،  الطفولة  بيئات  يف 
كثرية عن نف�شه، ثم ُير�ّشخ معظمها يف داخله خالل مراحل 
الحقة اإىل اأن تعك�ص تلك االأفكار ال�شورة التي يحملها عن 

نف�شه.
واأنه  حقيقية،  قيمة  اأي��ة  يحمل  ال  اأن��ه  مثاًل  الطفل  يتعلم 
باأي  كفوء  غري  واأن��ه  كافة،  احلا�شلة  االأخطاء  عن  م�شوؤول 
يثق  اأن  ي�شتطيع  ال  واأن��ه  فا�شل(،  باأنه  اقتنع  )بعدما  �شكل 
باأحد بل يجب اأن يفعل ما يريده بنف�شه، كذلك ي�شعر باأن 
على  ح�����ش��راً  ي��ت��وّق��ف  لنف�شه  ت��ق��دي��ره 
اأُع��ِج��ب به  اإليه )اإذا  نظرة االآخ��ري��ن 
و���ش��ع��ه ممتازاً.  ���ش��ي��ك��ون  ال��ن��ا���ص، 
و�شعه  �شيكون  يفعلوا،  مل  واإذا 

�شيئاً(.

غــر  تــــوقــــعــــات   .4
منطقية

ين�شاأ عدد كبري من 
بطريقٍة  االأوالد 
ُت���������������ش�������ِع�������ره�������م 
ب���������������������ش����������رورة 
ي�����ك�����ون�����وا  اأن 
مثالين. ُيحّدد 
مقدمو  ل����ه����م 
ال���������رع���������اي���������ة 
م����������ع����������اي����������ري 
واقعية  غ����ري 
اأن  ل������درج������ة 
ال���������ط���������ف���������ل 
على  ُي��ع��اَق��ب 

)ف�شله( مهما فعل.
اأو حتى  االأخطاء طبيعياً  ارتكاب  ُيعتر  الواقع،  اأر���ص  على 
اأوالد  مُيَنع  لكن  التقدم.  واإح���راز  ال��درو���ص  لتعّلم  �شرورياً 
فعلوا:  اإذا  مريعة  عواقب  ويواجهون  االأخطاء  ارتكاب  من 
وبنق�ص  بالرف�ص  ي�شعرون  اأو  وا�شح  لعقاب  يتعّر�شون  قد 
با�شطراب  الطفل  �شُي�شاب  نتيجًة لذلك،  احلب والرعاية. 
ع�شبي وي�شعر بقلق مفرط، اأو قد يبحث عن الكمال طوال 
الوقت اأو يخ�شر حوافزه االإيجابية وترتاجع اإنتاجيته، حتى 

اأنه ي�شبح غري م�شتعد للقيام باأي اأمر.

ممنوعة �ل�سادقة  و�لعو�طف  �لأفكار   .5
 Human Development andكتاب ذك�����ر 
 Trauma: How Childhood Shapes Us
)التنمية   into Who We Are as Adults
ما  الطفولة  جتعلنا  كيف  النف�شية:  وال�شدمات  الب�شرية 
نحن عليه يف �شن الر�شد(: )تنقل م�شاعر ال�شخ�ص معلومات 
مهّمة عن بيئته وم�شتوى راحته، وتعك�ص اأفكاره نظرته اإىل 
الواقع  بهذا  املرتبطة  املفاهيم  اإن�شاء  وت�شاعده على  الواقع 
واملعلومات التي يحتوي عليها ب�شكل اأدّق... نرتكب جرمية 
وح�����ش��ي��ة ب��ح��ق االأط���ف���ال ح���ن من��ن��ع��ه��م م���ن ال��ت��وا���ش��ل مع 
م�شاعرهم واأفكارهم ومن التعبري عنها بكل �شدق(.للتاأقلم 
اأن  الطفل  يتعّلم  فيها،  وال�شمود  وخطرية  �شامة  بيئة  مع 
يقمع م�شاعره واأفكاره احلقيقية الأن اأي ت�شرف معاك�ص قد 
يعني املجازفة بخ�شارة الرابط الذي يجمعه مبن رّباه. لذا 
يعتاد الطفل على الر�شوخ وحمو ال��ذات. قد ال يدرك هذا 
ال�شخ�ص يف �شن الر�شد حقيقته وحقيقة ما ي�شعر به الأنه 

اأُجِر منذ مرحلة مبكرة على قمع ذاته احلقيقية.

�خلال�سة
يخ�شر ال�شخ�ص جزءاً اأ�شا�شياً من هويته احلقيقية اإىل االأبد 
�شتكون  ك��رى.  اأهمية  ال�شاحلة  الرتبية  حتتّل  لذا  غالباً. 

تربية الطفل اأ�شهل من معاجلة �شخ�ص را�شد جمروح.
لكن اإذا اأردنا يف النهاية ت�شليط ال�شوء على بع�ص النواحي 
االإيجابية والواعدة، ميكن التاأكيد اأن النا�ص ي�شتطيعون يف 
حاالت كثرية اأن يعيدوا اكت�شاف ذواتهم وي�شفوا من االأ�شرار 
امل�شاعدة  وتلقي  ال��ذات  تطوير  بهم عن طريق  التي حلقت 

من اخلراء الذين يعتنون بهم ويتعاطفون معهم.

�ل�سخ�سية ر�حته  ح�ساب  على  بالآخرين  يعتني  كي  �لطفل  عليها  ين�ساأ  �سائعة  طرق   5

�بعدو� �أوالدكم عن مبادئ �لت�سحية وحمو 
�لذ�ت بهدف تلبية حاجات �الآخرين

َمن تخطى �سن �لـ40 يجب �أن ال يعمل �سوى 3 �أيام باالأ�سبوع!
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العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/3041   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- �شركة ات�ص ام جي �شريفي�شز - م د م �ص  جمهول حمل االقامة 
را�شد  ه��ادف  �شلطان   / وميثله  م  م  ذ   - للتجارة  التنفيذ/تو�شكانا  طالب  ان  مبا 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   - العوي�ص  عبداهلل 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )555110( درهم وذلك تعوي�شا عما حلقها من ا�شرار 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  وت�شليمه  التوريد  عقد  تنفيذ  تاأخري  عن  بنوعية 
الدعوى  �شند  ال�شمان  �شيك  قيمة  املدعية من  ذمة  ب��راءة  2-اال�شلية  املحكمة. 
الرقم 174 وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/3049   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهما/1- مانفيندر �شينغ هارنيندر �شينغ  2-تاجيندر �شينغ  
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/موارد للتمويل - �ص م خ 
وميثله / عي�شى �شامل احمد احلر�شي املهري -  قد اأقام عليك الدعوى 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�شامن  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
وقدره )80105.96( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/2759   تنفيذ جتاري  
م   م  ذ   - �شريفي�شز منطقة حرة  برينتينج  ب�شمات  املنفذ �شده/1-  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بير لينك انرتنا�شيونال 
- �ص م ح وميثله / يو�شف حممد ح�شن حممد البحر -  قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)224597.64( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/2913   تنفيذ جتاري  
م   م  ذ  الكهروميكانيكية - �ص  باور فكتور لالأعمال  املنفذ �شده/1-  اىل 
لتجارة  القطبي  التنفيذ/النجم  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
اأقام  م��واد البناء - وميثله / يو�شف حممد ح�شن حممد البحر -  قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )128703.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/3265   تنفيذ جتاري  
امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ن�شيب ���ش��ال��ح جمعة م��ب��ارك  جم��ه��ول حمل  اىل 
العمودي  حممد  بن  عبود  بن  التنفيذ/مازن  طالب  ان  مبا  االقامة 
وميثله / ب�شار عبداهلل علي ابراهيم امل�شايبة  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)243905.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/4145  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- م�شنع فري�شلي ف��روزن ف��ودز - �ص ذ م م  جمهول 
 / اب��اد وميثله  ليدزما  ف��ري��دي  التنفيذ/  ان طالب  االق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
ب�شار عبداهلل علي ابراهيم امل�شايبة -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )156111.50( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/3937  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- نفت ايفنت ماجنمنت   جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ رونالد ا�ص بوتليج تاباجناي   قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )28669( 
باال�شافة اىل مبلغ 2134  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
االجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/4058  تنفيذ عمايل 
 اىل املنفذ �شده/1- �شيتي واي للخدمات الفنية و�شيانة املباين - �ص ذم م   
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد برهان الدين حممد 
عظيم الدين -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )49489( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. باال�شافة اىل مبلغ 3664 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/8360  عمايل جزئي             
م   جمهول حمل  م  ذ   - الفنية  للخدمات  املدينة  اأن���وار  عليه/1-  املدعى  اىل 
االق���ام���ة مب��ا اأن امل��دع��ي/حم��م��د رم�����ش��ان ح�����ش��ن حم���م���ود   ق��د اأق����ام عليك 
درهم(   47218( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف  رق���م ال�شكوى 
املوافق  االرب���ع���اء   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت    )MB184218880AE(
Ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف  ال�شاعة 9.30 �شباحا  بالقاعة    2018/9/26
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/8568  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- جراغ للمقاوالت - �ص ذ م م   جمهول حمل االقامة مبا 
اأن املدعي/ حممد مفيظ مياه   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )32285 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
وحددت    )MB184613879AE( ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف   والر�شوم 
لها جل�شة يوم اخلمي�ص  املوافق 2018/9/27   ال�شاعة 8.30 �شباحا  بالقاعة 
Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/8168  عمايل جزئي             

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ج�����راغ اك��رتوم��ي��ك��ان��ي��ك��ال وال�����ش��ي��ان��ة ال��ع��ام��ة - ����ص ذ 
اأقام  اي��ات اهلل   قد  ان املدعي / �شابوج مياه  م م  جمهول حمل االق��ام��ة مبا 
 34768( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
ال�شكوى)MB183768156AE( وحددت لها جل�شة يوم االحد   املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.B.10 بالقاعة  ���ص    9.30 ال�شاعة    2018/9/23
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/127 بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �شده/1-  حممود امل�شرف خمتار ال�شكريى   جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/  بنك ابوظبي الوطني - �شابقا - بنك ابوظبي االأول - حاليا - وميثله 
/ حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي - قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2018/9/10  
اعالنكم ل�شداد قيمة املطالبة وقدرها )2289988( درهم خالل �شهر من تاريخ التبليغ 
يف ملف التنفيذ اأعاله واإالبيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 
من قانون االجراءات املدنية ) نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم 
االر�ص : 248 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : ذا �شيجنات�شر - رقم الوحدة : 1009 - رقم 

الطابق : 10 - م�شاحة العقار : 129.56 مرت مربع(   
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/130  بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �شده/1- ا�شالم على �شالح بالهابو   جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ بنك ابوظبي الوطني -  �شابقا - بنك ابوظبي االأول - حاليا 
االبتدائية  -  قررت حمكمة دبي  ال�شويدي  �شلطان  - وميثله /حممد عي�شى 
بتاريخ  2018/9/17  اخطاركم ل�شداد قيمة املطالبة وقدرها )4273326.08( 
درهم خالل �شهر من تاريخ   االإعالن  واإالبيع العقار حمل الرهن عن طريق 
املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من قانون اجراءات مدنية وهي عبارة عن قطعة 
ار�ص - املنطقة : وادي ال�شفا 5 - رقم االر�ص : 240 - امل�شاحة : 1528.42 مرت 

مربع - وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.   
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/143  بيع عقار مرهون    
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ع��ب��دال�����ش��الم ع��ل��ي اب��راه��ي��م ع��ب��داهلل ال��ع��ي��ن��ات��ي   جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك ابوظبي التجاري  وميثله / حممد عي�شى �شلطان 
ال�شويدي - قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ  2018/9/11  اعالنكم ل�شداد قيمة 
املطالبة وقدرها )334765( درهم خالل �شهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اأعاله 
واإالبيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من قانون االجراءات 
املدنية ) نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم االر���ص : 898 
ت��اور -  رق��م العقار : 209 - رق��م الطابق :  - رق��م املبنى : 1 - ا�شم املبنى : يف ث��ري 

2 - امل�شاحة : 47.80 مرت مربع(   
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/87  بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �شدهما/1-  �شونى �شريفا�شتافا 2-انوبام �شريفا�شتافا  جمهويل 
 / املتحد   وميثله  العربي  البنك  التنفيذ/   ان طالب  االق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
بتاريخ   االبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   - ال�شويدي  �شلطان  عي�شى  حممد 
درهم   )3600000( وق��دره��ا  املطالبة  قيمة  ل�شداد  اعالنكم    2018/9/12
خالل �شهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اأعاله واإالبيع العقار حمل 
الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من قانون االجراءات املدنية ) 
نوع العقار : ار�ص - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم االر�ص : 1847 - م�شاحة 

العقار : 564.48 مرت مربع(   
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2014/265 تنفيذ عقاري      
اىل املنفذ �شدهما/1- �شركة جمموعة الواحة املحدودة   2-جمموعة الواحة 
للم�شروعات املحدودة  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ روهيت 
 2018/9/6 بتاريخ   االبتدائية  دبي  قررت حمكمة   - ت�شاند جو�شهي  كورديب 
اعالنكم ل�شداد قيمة املطالبة وقدرها )667910( درهم خالل �شهر من تاريخ 
التبليغ واإالبيع العقار  - رقم االر�ص 51 منطقة احلبيبة الرابعة - ال�شقة رقم 
)11d4( - ا�شم املبنى : oasis tower والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا 

ملقت�شيات ن�ص املادة 295 من قانون االجراءات املدنية.   
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : نور �لتاج للخدمات �لفنية  
امل��رر -  ال�شكل  العنوان : مكتب رق��م 440 ملك م��رمي ا�شماعيل حممد  - دي��رة - 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 715771  رقم القيد بال�شجل 
التجاري : 1145052 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/9/4  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
2018/9/4  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعن �سكور 
بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان  �حل�سابات   لتدقيق  بل�ض 
را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور �شعيد -  هاتف : 2973060-04   فاك�ص : 
2973071    م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : �سكور بل�ض لتدقيق �حل�سابات  
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة 
- بور �شعيد -  هاتف : 2973060-04   فاك�ص : 2973071   مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية   
بتاريخ   دب���ي  حم��اك��م  ق����رار  مب��وج��ب  وذل����ك  �لفنية   للخدمات  �لــتــاج  نــور 
2018/9/4  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/9/4  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعن يف مكتبه الكائن 
واالأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1292    ا�ستئناف مدين                  
اىل امل�شتاأنف �شده  /1- ر�شا دروي�ص  ال رحمة  جمهول حمل 
االقامة مبا ان  امل�شتاأنف /  منى عبا�ص عزيز اهلل ح�شن -  نعلنكم 
يف   2018/9/10 بتاريخ  املنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت  املحكمة  ب��ان 
الدعوى املذكورة اعاله. اخطاركم بورود تقرير ال�شيد اخلبري 
املوافق  االث��ن��ن  ي��وم  ال��دع��وى وق��د حت���ددت جل�شة  املنتدب يف 
 Ch2.E.23 بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2018/10/1

للتعقيب على التقرير. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/1323   احوال نف�س م�سلمني               

اىل امل��دع��ي عليه / 1- ه���اين ع��ل��ي حم��م��ود ع��ل��ي  جم��ه��ول حمل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ملي�ص �شمري اب��راه��ي��م -  ق��د اأق���ام عليك 
ح�شانة.    واث��ب��ات  لل�شرر  ط��الق  املطالبة   ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شاعة  امل��واف��ق  2018/10/2    الثالثاء   ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
8.30 �ص  بالقاعة رقم )9( يف مبنى االأحوال ال�شخ�شية يف منطقة 
القرهود  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/7579   عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- فا�شت لوجي�شتيك�ص لل�شحن - �ص ذ م م  جمهول حمل االقامة 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  اودي��ن - قد  فاليا  ف��واز  املدعي/حممد  اأن  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )95.000 درهم(  والفائدة القانونية 9٪ من 
والر�شوم  التام وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم(  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ 
جل�شة  لها  وح��ددت    )MB183665914AE( ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف.  
  Ch1.A.1 يوم االربعاء  املوافق 2018/9/26  ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا 
االأق��ل ويف حالة  اأي��ام على  بثالثة  قبل اجلل�شة  للمحكمة  او م�شتندات  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/7368  عمايل جزئي             

���ص ذ م م  جمهول  ال��ف��ن��ي��ة -  ل��الأع��م��ال  امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-  ه���وم الي���ن  اىل 
حم���ل االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / حم��م��د ف��ت��ح��ي م��ن�����ش��ى ع���ب���داهلل  ق���د اأق����ام 
 20550( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )1500 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
يوم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB183302946AE/2018(ال�شكوى
اخلمي�ص   املوافق 2018/1/11  ال�شاعة 9.30 �ص  بالقاعة Ch1.B.10  لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/3114   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهما/1-  افيا لل�شياحة �ص ذ م م  2-ك��رن ناجا ر يل مانى جابا 
�شيفا�شان كارابا ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية افا لل�شياحة وال�شفر - �ص ذ م م  
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك را�ص اخليمة الوطني - �ص م 
ع وميثله / حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
درهم اىل  به وقدره )851530.82(  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 1- بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل 
فيما بينهما.   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/2302   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهما/1- اوفر �شيز انريجي - �ص ذ م م  2-جميل حمفوظ 
عو�ص عبده - جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي 
التجاري - �ص م ع وميثله / نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي - قد 
بالت�شامن   وال��زام��ك��م  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
التنفيذ  به وقدره )52791857.73( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  االج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

�الإمار�ت تت�سدر موؤ�سر�ت
 �لتناف�سية �لعاملية لقطاع �الت�ساالت

•• دبي-وام:

قطاع  يف  ال��ع��امل��ي��ة  التناف�شية  يف  ج���دي���داً  اإجن�����ازاً  االإم������ارات  دول���ة  حققت 
االت�شاالت بتحقيقها مراكز متقدمة يف موؤ�شرات التناف�شية العاملية وذلك 

ح�شب النتائج التي ن�شرها االحتاد الدويل لالت�شاالت موؤخرا.
واأظهرت النتائج تقدم الدولة للمركز االأول عاملياً يف معدل اال�شرتاكات يف 
النطاق العري�ص املتنقل، باالإ�شافة اإىل حتقيق املركز االأول يف ن�شبة ال�شكان 
امل�شتفيدين من تغطية �شبكات الهاتف، وكذلك ن�شبة ال�شكان امل�شتفيدين 
من تغطية �شبكات البيانات “خدمات 3G فما فوق” .. كما حققت الدولة 

املركز الثاين عاملياً يف موؤ�شر معدل اال�شرتاكات يف الهاتف املتحرك.
ووا�شلت االمارات ريادتها يف املوؤ�شرات االأخرى، حيث حققت املركز الرابع 
عاملياً يف موؤ�شر ن�شبة االأ�شر التي لديها جهاز كمبيوتر، باالإ�شافة اإىل املركز 
ال�شابع عاملياً يف ن�شبة االأ�شر امل�شتفيدة من خدمة االنرتنت املنزيل، واملركز 
االإجناز  ه��ذا  على  وتعليقاً  االن��رتن��ت.  م�شتخدمي  ن�شبة  يف  عاملياً  الثامن 
..قال �شعادة حمد عبيد املن�شوري املدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع 
االت�شاالت “يليق بنا يف دولة االإمارات حتقيق االإجنازات املتوالية، ونحن 
ما�شون نحو حتقيق املركز الطليعي امل�شتحق لدولتنا” ..موؤكدا ان اعتالء 
الدولة للمراكز املتقدمة يف عامل االت�شاالت وتكنولوجيا املعلومات ي�شكل 
 .2021 االإم���ارات  روؤي��ة  حتقيق  �شبيل  يف  ال�شحيح  الطريق  على  خطوة 
نكون  ب��اأن  املر�شوم  باالجتاه  ن�شري  باأننا  يوؤكد  اليوم  حققناه  “ما  واأ�شاف 
االإلكرتونية-الذكية بحلول  االأول عاملياً يف اخلدمات احلكومية  املركز  يف 
الكثري  اأم��ام��ن��ا  زال  وم��ا  ه��ذا  يومنا  اإىل  الكثري  اأجن��زن��ا  لقد   ..  2021
حتقيق  على  ق��ادري��ن  باأننا  واث��ق  واأن���ا  م�شتمراً،  زال  م��ا  ال�شباق  الإجن���ازه، 
ومت�شلحن  الر�شيدة،  قيادتنا  بتوجيهات  مقتدين  االإجن���ازات،  من  املزيد 
الهيئة  وتوا�شل  الكفاءة«.  من  عالية  درج��ة  على  اإماراتية  ب�شرية  بكوادر 
العامة لتنظيم قطاع االت�شاالت العمل مع امل�شغلن لرفع ترتيب الدولة 
يف موؤ�شرات التناف�شية العاملية من خالل ا�شتمرار العمل على تطوير قطاع 
االت�شاالت والبنية التحتية للقطاع وتوفري اأف�شل اخلدمات للم�شرتكن، 
وتنظيم وت�شهيل دخول تكنولوجيا االت�شاالت احلديثة للدولة ، مبا ي�شاهم 

يف ريادة الدولة يف هذا القطاع على م�شتوى العامل. 

�أمني عام »�أوبك« يزور هيئة 
�ملنطقة �حلرة يف �لفجرية

 •• الفجرية -وام:

الفجرية  املنطقة احل��رة يف  العو�شي مدير عام هيئة  �شريف حبيب  اطلع 
�شعادة حممد باركيندو االأمن العام ملنظمة الدول امل�شدرة للنفط “ اأوبك 
“ والوفد املرافق له - خالل اللقاء الذي عقد اأم�ص يف مقر الهيئة - على 
واخلدمات  احل��رة  املنطقة  حتت�شنها  التي  اال�شتثمارية  امل�شروعات  اأه��م 
اال�شتثمارية  ال��ف��ر���ص  واأه����م  للم�شتثمرين  تقدمها  ال��ت��ي  والت�شهيالت 
املتاحة يف اإمارة الفجرية. وا�شتعر�ص العو�شي مع �شعادة حممد باركيندو 
مقومات جناح املناطق االقت�شادية وجذب اال�شتثمارات االأجنبية .. موؤكدا 
املتطورة  التحتية  البنية  وج���ود  م��ع  احل��ك��وم��ي  والتمكن  اال���ش��ت��ق��رار  اأن 
لالإمارة  اال�شرتاتيجي  واملوقع  االأعمال  ملمار�شة  والت�شريعات  والقوانن 
من اأهم عوامل النجاح. من جهته اأ�شاد االأمن العام ل� “اوبك” باإجنازات 
وجناحات دولة االإمارات ب�شكل عام واإمارة الفجرية ب�شورة خا�شة لدورها 
باال�شتثمار  القيادة  .. مثنيا على حكمة  العاملي  النفطي  ال�شوق  املتميز يف 
يف متكن مواردها الب�شرية الوطنية.. وحث منت�شبي هيئة املنطقة احلرة 
على اال�شتفادة من الفر�ص التي توفرها حكومة دولة االإمارات يف احلفاظ 

واالرتقاء باإجنازاتها.

�آند بالي« تبد�أ متويل �مل�سروعات  »بلغ   

�لنا�سئة يف �الإمار�ت 2019
•• اأبوظبي-وام:

تبداأ “ بلغ اآند بالي “- اإحدى كريات من�شات االبتكار يف جمال التكنولوجيا 
يف  ال�شغرية  وامل�شاريع  النا�شئة  ال�شركات  اإن�شاء  متويل   - بالعامل  املالية 
مرينفار  اأوميد  بح�شب   2019 العام  من  االأول  الربع  من  اعتبارا  الدولة 
الرئي�شين  ال�شركاء  “ من  اآند بالي  “ بلغ  لل�شركة. وتعد  املنتدب  الع�شو 
2017 حيث يتعاون الطرفان يف ت�شكيل  اأبوظبي العاملي منذ العام  ل�شوق 
النا�شئة.  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  تدعم  املالية  للتكنولوجيا  اأع��م��ال  م�شرعة 
وعزا مرينفار يف ت�شريحات لوكالة اأنباء االإمارات -وام اختيار الربع االأول 
من 2019 لبدء عمليات التمويل اإىل االإمعان يف �شمان اجلودة التي اأكد 
حر�ص ال�شركة على تطبيقها ب�شكل كامل خا�شة اأنه كان باالإمكان البدء يف 
هذه العمليات منذ فرتة. وقال الع�شو املنتدب لل�شركة - على هام�ص اأعمال 
الدورة الثانية من قمة اأبوظبي للتكنولوجيا املالية “ فينتك اأبوظبي” التي 
النا�شئة  ال�شركات  اإن عدد   - يومن  م��دار  على  امل��ايل  اأبوظبي  �شوق  نظمها 
التي تلقت ا�شتثمارات من “ بلغ اآند بالي “ يف خمتلف اأنحاء العامل بلغ نحو 
262 خالل العام 2017 وحده .. الفتا اإىل احلر�ص على فتح اآفاق االإبداع 
الت�شريعية  والبيئة  الفر�ص  ت��واف��رت  اأينما  املالية  التكنولوجيا  جم��ال  يف 
ال�شليمة واالآمنة. وتابع: ال�شك يف اأن اأبوظبي باتت قبلة لل�شركات النا�شئة 
من خمتلف اأنحاء العامل حيث نلم�ص ب�شكل وا�شح هذا التوجه من قبل عدد 
اإىل  التوجه  يف  املختلفة  االبتكارات  واأ�شحاب  ال�شغرية  ال�شركات  من  كبري 
اأبوظبي ومنطقة اخلليج ب�شكل عام. واأ�شاف اأن ال�شر يف قدرة االإمارات على 
اأن  يتمثل يف  االأعمال  ورواد  النا�شئة  ال�شركات  وت�شجيع  اال�شتثمارات  جذب 
امل�شرع هو من يقود دفة االإبداع ولي�ص العك�ص “.. الفتا يف هذا ال�شدد اإىل 
اأن “ امل�شكلة التقليدية التي نواجهها دوما تتمثل يف اأن امل�شرع ال ياأخذ بزمام 
املبادرة يف التعامل مع �شناعة االبتكار وتاأتي اأفعاله دوما بناًء على تطورات 
امل�شرع  يقود  حيث  االإم����ارات  دول��ة  يف  هنا  خمتلف  االأم���ر  اأن  بيد  ال�شناعة 
املناطق  اإط��الق  اإطالقه من مبادرات خالقة مثل  يتم  االبتكار مبا  �شناعة 
احلرة ومبادرات البيئة الرقمية للتكنولوجيا املالية لتمكن املوؤ�ش�شات املالية 
الختبار  معاً  والتفاعل  التوا�شل  من  املبتكرة  املالية  التكنولوجيا  و�شركات 
املالية �شمن بيئة رقمية متكاملة  الريادية للتكنولوجيا  املنتجات واحللول 

تخ�شع ملعايري رقابية وتنظيمية خا�شة. 

•• عجمان-الفجر:

االقت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة  اأط��ل��ق��ت   
يف ع��ج��م��ان م����وؤّخ����راً ب��اق��ة ج���دي���دة من 
اإجمايل  تت�شمن  ال��رق��م��ي��ة  اخل���دم���ات 
خدمة   27 اإىل  مق�شمة  خ��دم��ة   34
خدمات  و7  االق��ت�����ش��ادي��ة  للرتاخي�ص 
نظراً  وذل������ك  ال���ت���ج���اري���ة،  ل��ل��ت�����ش��اري��ح 
االأعمال  رج����ال  م���ن  ال��ك��ب��ري  ل��الق��ب��ال 
الرقمية  اخل��دم��ات  على  وامل�شتثمرين 
امل����ق����ّدم����ة ع�����ر امل�����وق�����ع االإل������ك������رتوين 
بالدائرة،  اخل��ا���ص  ال��ذك��ي  وال��ت��ط��ب��ي��ق 

العربية  االإم���ارات  دول��ة  توجه  وملواكبة 
التقنية  التطبيقات  تبّني  نحو  املتحدة 
وتقدمي  احل��ك��وم��ي  العمل  يف  احل��دي��ث��ة 
ف�شاًل  والذكية،  االإلكرتونية  اخلدمات 
عن تب�شيط االإجراءات وت�شهيل ممار�شة 
اأن�شطة االأعمال يف االإمارة، مما ي�شب يف 

حتقيق ال�شعادة للمتعاملن. 
ال�شّمري،  �شعود  اأ���ش��ار  ال�شدد  ه��ذا  ويف 
اإىل  ال��ت��ج��اري،  الت�شجيل  اإدارة  م��دي��ر 
التي  ال���رق���م���ي���ة  اخل����دم����ات  م�����ش��اه��م��ة 
وت�شريع  ت�شهيل  يف  ال���دائ���رة  ت��ق��ّدم��ه��ا 
اجن���از امل��ع��ام��الت ب��دق��ة وج����ودة عالية، 

االأمر الذي يرفع م�شتوى الثقة بالبيئة 
اال�شتثمارية يف االإمارة ويعزز جاذبيتها. 
ك��اون��رتات يف  “مت تخ�شي�ص  واأ���ش��اف: 
احلميدية  يف  املتعاملن  اإ���ش��ع��اد  م��رك��ز 
امل���ق���ب���ل���ن على  امل���ت���ع���ام���ل���ن  خل����دم����ة 
توظيف  كما مت  االإلكرتونية،  اخلدمات 
م���ق���ّدم���ي اخل����دم����ة لتقدمي  م����ن  ع�����دد 
الدعم الالزم لهذه الفئة واالإجابة على 

ا�شتف�شاراتهم”. 
اإدارة  مدير  ر�شيد،  يو�شف  يعقوب  وقال 
اخلدمات  ن�شبة  بلغت  املعلومات:  تقنية 
املتوفرة على مدار ال�شاعة والتي باإمكان 

املوقع  ع��ر  عليها  احل�شول  املتعاملن 
 ،88% الذكي  والتطبيق  االإل��ك��رتوين 
الرقمية  اخل�����دم�����ات  ت�����ش��م��ي��م  وج������اء 
والت�شهيالت  املبتكرة  احل��ل��ول  لتوفري 
الالزمة لتح�شن رحلة املتعامل وتلبيًة 

اأف�شل  م���ع  ول��ت��ت��م��ا���ش��ى  الح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
على  العمل  حالياً  وي��ج��ري  امل��م��ار���ش��ات، 
االإعالن  �شيتم  ال��ت��ي  ال��ق��ادم��ة  احل��زم��ة 
ع��ن��ه��ا خ���الل ال���رب���ع االأخ�����ري م���ن العام 

اجلاري. 

 »ند�ء« ت�سلط �ل�سوء على دور �سبكة �جليل �لر�بع لالأمن و�ل�سالمة خالل م�ساركتها يف موؤمتر ومعر�ض �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا لالت�سالت يف �لأزمات و�لطو�رئ
موؤ�س�سة �الت�ساالت �ملتخ�س�سة تناق�ص كيفية م�ساهمة هذه �لتكنولوجيا

 يف �سمان �ل�ســالمة �لعامــة ودعــم جهــود �ال�ســتجابة حلاالت �لطو�رئ
•• دبي-الفجر:

املتخ�ش�شة  االت�����ش��االت  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ع��ت��زم   
ل�شبكات  احل���������ش����ري  امل����������زود  »ن��������������داء«، 
ل��دى حكومة  واملعتمد  االآم��ن��ة  االت�����ش��االت 
وا�شرتاتيجياتها  خ��ط��ط��ه��ا  ع��ر���ص  دب����ي، 
والطوارئ  االأزم������ات  الت�����ش��االت  احل��ال��ي��ة 
وذل���ك خالل  ال��ع��ام��ة،  ال�شالمة  يف جم��ال 
التوايل يف  ال�شاد�شة على  لل�شنة  م�شاركتها 
و�شمال  االأو���ش��ط  موؤمتر ومعر�ص ال�شرق 
والطوارئ  االأزمات  اأفريقيا لالت�شاالت يف 
و�شت�شلط  دب����ي.  يف   )CC MENA(
امل��وؤ���ش�����ش��ة، ال��ت��ي ت�����ش��ارك يف ه����ذا احلدث 
بنيتها  ع��ل��ى  ال�������ش���وء  ُم�����ش��ي��ف،  ك��م�����ش��غ��ل 

التحتية ل�شبكة اجليل الرابع والدور الهام 
مبادرات  تنفيذ  دعم  يف  التكنولوجيا  لهذه 
ال�����ش��الم��ة ال��ع��ام��ة واال���ش��ت��ج��اب��ة حل���االت 
الطوارئ.    و�شيوفر موؤمتر ومعر�ص ال�شرق 
اأفريقيا لالت�شاالت يف  و���ش��م��ال  االأو���ش��ط 
االأزمات والطوارئ، الذي �شيقام يف الفرتة 
يف  اجل�������اري  ���ش��ب��ت��م��ر   25 اإىل   24 م����ن 
مدينة جمريا، ملوؤ�ش�شة »نداء« من�شة عاملية 
ال��ب��ي��ان��ات يف تعزيز  اأه��م��ي��ة رب���ط  ل��ع��ر���ص 
اأهداف  ات�شاالت الزمن احلقيقي وحتقيق 
وتتجه  وال�����ط�����وارئ.  االأزم�������ات  ات�������ش���االت 
»نداء« من خالل تطبيقها خلدمات �شبكة 
ا�شتكمال  اإىل  ال��ن��ق��ال��ة،  العري�ص  ال��ن��ط��اق 
»تيرتا«  لتقنية  احل��ال��ي��ة  التحتية  بنيتها 

�شبكة  مع  دجمها  بوا�شطة   )TETRA(
تعزيز  اأج�����ل  م���ن   )4G(الرابع اجل���ي���ل 
بال�شالمة  املعنية  اجلهات  بن  االت�شاالت 
ال���ع���ام���ة واالإغ�����اث�����ة يف ح������االت ال����ط����وارئ 
ت�شريع  امل�����ش��اه��م��ة يف  وك��ذل��ك  واالأزم�������ات، 

حتول دبي اإىل مدينة ذكية.  
وق����ال ���ش��ع��ادة م��ن�����ش��ور ب��وع�����ش��ي��ب��ه، املدير 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة »نداء«: مت خالل ال�شنوات 
االأخ���رية تقدمي الكثري من االب��ت��ك��ارات يف 
جم��ال ات�شاالت االأزم���ات وال��ط��وارئ، وهو 
ما ينعك�ص اإيجابياً على القطاعات احليوية 
وحت�شن م�شتويات االت�شال بن ال�شلطات 
موؤمتر ومعر�ص ال�شرق  وي�شكل  املعنية. 
اأفريقيا لالت�شاالت يف  و���ش��م��ال  االأو���ش��ط 

اأخرى لت�شليط  االأزم��ات والطوارئ فر�شة 
ال�����ش��وء ع��ل��ى ال��ت��ح��ول اجل�����اري يف قطاع 
الفاعلة  االأط����راف  ك��اف��ة  ودور  االت�����ش��االت 
هذا  مواكبة  �شمان  يف  امل�شلحة  واأ�شحاب 
اأجل  من  التكنولوجية  للتطورات  القطاع 
وامل�����ش��وؤول��ي��ات يف  ال��وظ��ائ��ف  اأداء  حت�����ش��ن 
القطاعات الهامة. ونحن �شعداء مب�شاركتنا 
موؤمتر ومعر�ص ال�شرق  يف  ج���دي���د  م���ن 
اأفريقيا لالت�شاالت يف  و���ش��م��ال  االأو���ش��ط 
االأزم�����ات وال���ط���وارئ، وال����ذي ���ش��ن��وؤك��د من 
تعزيز  يف  بامل�شاهمة  التزامنا  على  خالله 
ات�شاالت االأزمات والطوارئ كجزء اأ�شا�شي 
حيوي ل�شمان حتقيق ال�شالمة والنظام يف 

املجتمع املحلي. 

لت�سهيل ممار�سة �أن�سطة �لأعمال

»�قت�سادية عجمان« ُتطلق 34 خدمة رقمية

جامعة كولومبيا ت�ست�سيف �لدكتور �أبو غز�لة يف 28 �ل�سهر �حلايل
••  عمان –الفجر:

العريقة،  ك��ول��وم��ب��ي��ا  ج���ام���ع���ة  اأع���ل���ن���ت   
االأمريكية،  ن��ي��وي��ورك  م��دي��ن��ة  وم��ق��ره��ا 
ع���ن ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا ل��ل��دك��ت��ور ط����الل اأب���و 
اأمام نخبة من  غزالة الإلقاء كلمة رئي�شة 
اأ���ش��ات��ذت��ه��ا وط��الب��ه��ا، وب��دع��وة م��ن احتاد 
مع  بالتعاون  اجلامعة  يف  العرب  الطالب 
مراكز جامعة كولومبيا العاملية، للحديث 
ع�شري  عربي  جمتمع  لبناء  روؤيته  ح��ول 
قائم على املعرفة، من خالل اإطالق خطة 
معرفية �شاملة للعامل العربي، على غرار 
اإعمار  ال�����ش��ه��رية الإع�����ادة  خ��ط��ة م��ار���ش��ال 

اأوروبا يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية.
وبح�شب ما جاء على موقع مراكز جامعة 

كولومبيا العاملية، فاإن الدكتور اأبو غزالة 
يعد من قادة االأعمال البارزين، و�شاحب 
االجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز  يف  روؤي������ة 
اإ�شافة  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  يف  واالقت�شادية 
اأب���و  ط����الل  جم��م��وع��ة  م��وؤ���ش�����ص  اأن  اإىل 
غ��زال��ة ال��ع��امل��ي��ة، وال��ت��ي تعمل م��ن خالل 
100 مكتب ح��ول ال��ع��امل، قد  اأك���رث م��ن 
ال�45  ال�شنوات  م��دى  وعلى  وبنجاح،  ق��اد 
املا�شية، العديد من مبادرات بناء القدرات 
التعليم  جم��االت  يف  وال��دول��ي��ة  االإقليمية 
والبحث العلمي، ومتكن ال�شباب، وتنمية 
ال���وع���ي ب��اأه��م��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة، وبناء 
املعلومات  اعتمادا على تكنولوجيا  الرثوة 

واالت�شاالت.
اخلا�ص  واملمثل  االإع���الم  م�شت�شار  ووف��ق 

ل�شوؤون االت�شال اال�شرتاتيجي الدويل يف 
جمموعة طالل اأبو غزالة العاملية، االأ�شتاذ 
خالد دالل، فاإن “زيارة �شعادة الدكتور اأبو 
نيويورك  يف  كولومبيا  جامعة  اإىل  غزالة 
اإىل جامعة  له  وزي���ارات  دع��وات  بعد  تاأتي 
 )MIT( للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�ص 
بو�شطن  م���دي���ن���ة  يف  ه����ارف����رد  وج���ام���ع���ة 
املا�شي،  اإب���ري���ل  ���ش��ه��ر  االأم��ري��ك��ي��ة خ���الل 
اإ�شافة اإىل زيارة له بداية نوفمر القادم 
املتحدة،  اململكة  يف  اأك�شفورد  جامعة  اإىل 
الريادية  اجلامعات  اأوائ��ل  من  تعد  والتي 
على م�شتوى العامل، وذلك تقديرا للمكانة 
العلمية واملعرفية واملجتمعية التي يحظى 
امل�شتنري يف  اأبو غزالة وفكره  بها الدكتور 

خمتلف املحافل االإقليمية والعاملية«.

د�ئرة �لطاقة ت�سارك يف معر�ص وموؤمتر �لطاقة �لعاملي يف بر�سلونة

•• بر�شلونة-الفجر:

تراأ�ص معايل املهند�ص عوي�شه مر�شد املرر 
رئي�ص دائرة الطاقة، وفد الدائرة امل�شارك 
الذي  العاملي  الطاقة  يف معر�ص وموؤمتر 
اأق����ام يف م��دي��ن��ة ب��ر���ش��ل��ون��ة االأ���ش��ب��ان��ي��ة يف 
�شبتمر   20 وح���ت���ى   17 م���ن  ال���ف���رتة 
اجلاري مب�شاركة نخبة من �شناع القرار 

واخلراء واملخت�شن يف جمال الطاقة.
اأهم التحديات التجارية  ويناق�ص املوؤمتر 
والتنظيمية واجليو�شيا�شية والفنية التي 
يف  ال��ط��اق��ة  �شناعة  م�شتقبل  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر 

العامل..
الروؤية  امل���وؤمت���ر  ت��ت�����ش��م��ن حم�����اور  ك��م��ا   
اخلا�شة بانتقال الطاقة، والتمويل،ومناذج 

هذا  يف  الناجحة  اجل��دي��دة  امل�شاريع  م��ن 
القطاع احليوي.

واأك�����د م��ع��ايل امل��ه��ن��د���ص ع��وي�����ش��ه مر�شد 
امل�شاركة  اأهمية  املرر رئي�ص دائرة الطاقة 
ال��ط��اق��ة  مو�شحاً  وم���وؤمت���ر  م��ع��ر���ص  يف 
م�شاركتها  خ����الل  ���ش��رتك��ز  ال����دائ����رة  اأن 
ع��ل��ى ال��ت��ق��دم واالإجن������ازات ال��ت��ي حققتها 
دول��ة االإم��ارات العربية املتحدة يف جمال 
الطاقة واملكانة الرائدة التي و�شلت اإليها 

اأبوظبي يف ظل القيادة الر�شيدة..
اأ���ش��ار امل��رر اىل حر�ص ال��دائ��رة على   كما 
امل�����ش��ارك��ة يف امل����وؤمت����ر ل���ت���ب���ادل اخل����رات 
والتعرف على جتارب الدول يف م�شروعات 
ال����ط����اق����ة ون����ق����ل خ������رة وجت����رب����ة دول����ة 
االإم�����ارات اإىل ه��ذا امل��وؤمت��ر واأ���ش��اد بعمق 

وم��ت��ان��ة ال���ع���الق���ات ب���ن دول����ة االم�����ارات 
موؤكداً  اأ�شبانيا  ومملكة  املتحدة  العربية 
اأهمية تعزيزها يف خمتلف املجاالت ومنها 

قطاع الطاقة.
يف  امل���رر  عوي�ش�������ة  امل��ه��ن��د���ص  و�ش��������ارك 
ج��ل�����ش��ة ح����واري����ة ع���ل���ى ه���ام�������ص امل���وؤمت���ر 
الطاق����ة  عاملية يف حتول  بعنوان« جت��ارب 
واأجن���ح  اأب����رز  تناق������ص  وال��ت��ي  ب��ال��ع��امل« 
مب�شاركة  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ن���م���اذج 
احلكوم���ي  القطاعن  ممثلي  م��ن  نخبة 

واخل���ا�ص.
من  حم���اور  ع���دة  مناق�شتة  اإىل  اإ���ش��اف��ًة   
اأبوظبي  اإم��ارة  يف  الطاقة  خريطة  اأهمها 
وا�شت�شافة مقر الوكالة الدولية للطاقة 
�شرح  اىل  ا����ش���اف���ة  اي���ري���ن���ا(   ( امل���ت���ج���ددة 

االإمداد  ت��اأم��ن  يف  ال��دائ��رة  اإ�شرتاتيجية 
مي�شرة،  ب��ت��ك��ال��ي��ف  ل��ل��ط��اق��ة  امل�������ش���ت���دام 
البيئية  اجل�����وان�����ب  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  م����ع 

واالجتماعية ..
وك��ذل��ك ا���ش��ت��ع��را���ص جت��رب��ة اأب��وظ��ب��ي يف 
الربط  وم�����ش��روع  ال��ق��ط��اع،  هيكلة  اإع����ادة 
م����ن جانبها  ال���ك���ه���رب���ائ���ي اخل���ل���ي���ج���ي.   
املن�شوري  عائ�شة  امل��ه��ن��د���ش��ة  ت�شتعر�ص 
م��ن دائ����رة ال��ط��اق��ة م�����ش��روع حم��ط��ة نور 
منطقة  يف  ال�شم�شية  ل��ل��ط��اق��ة  اأب��وظ��ب��ي 
�شويحان الذي يوؤكد حر�ص الدائرة على 
التوجه نحو قطاع الطاقة املتجددة خالل 
تنفيذ  على  تعمل  حيث  القادمة،  الفرتة 
املحطات  اأكر  اأحد  باعتباره  امل�شروع  هذا 

امل�شتقلة للطاقة ال�شم�شية يف العامل..

ومتويل  وت���ط���وي���ر  اإن���������ش����اء  وي��ت�����ش��م��ن   
للطاقة  حم���ط���ة  و����ش���ي���ان���ة  وت�������ش���غ���ي���ل 
الطاقة  تكنولوجيا  با�شتخدام  ال�شم�شية 
قدرها  اإجمالية  بتكلفة  الكهرو�شوئية، 
3.2 مليار درهم، وتبلغ الطاقة االإنتاجية 
للمحطة نحو 1177 ميجاوات، ويتوقع 
املحلية  ال�شبكة  بتزويد  املحطة  ت��ب��داأ  اأن 
الثاين  الربع  خالل  الكهربائية  بالطاقة 

من عام 2019 
و�شوف ي�شهم امل�شروع يف تقلي�ص احلاجة 
ال�����ش����ت����رياد ال�����غ�����از، وا����ش���ت���دام���ة امل������وارد 
باأعلى  االإ�شتعانة  اإىل  اإ���ش��اف��ًة  الطبيعية 
لتحقيق  ال��ق��ط��اع  يف  ال���دول���ي���ة  امل��ع��اي��ري 
وا�شتخدام  ال���ط���اق���ة  مل�������ش���ادر  ال���ت���ن���وي���ع 

الطاقةاملتجددة.
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املال والأعمال

»دو« توقع مذكرة تفاهم
 مع �سوق �أبوظبي �لعاملي 

•• دبي-وام:

وقعت �شركة االإمارات لالت�شاالت املتكاملة “دو” مذكرة تفاهم مع �شوق 
وتعزيز  لدعم  اأبوظبي  العا�شمة  يف  العاملي  امل��ايل  املركز  العاملي  اأبوظبي 
على  ال�شراكة  ه��ذه  مبوجب  اجلانبان  و�شيعمل  الرقمي.  التحول  اأج��ن��دة 
يقدمها  التي  اخل��دم��ات  منظومة  بتطوير  ت�شاهم  ج��دي��دة  حلول  ابتكار 
لتكنولوجيا  التحتية  البنية  حت��دي��ث  اإىل  اإ���ش��اف��ة  العاملي  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��وق 
املعلومات واالت�شاالت لزيادة االإنتاجية وحت�شن الكفاءة الت�شغيلية. وّقع 
يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ص  ال�شويدي  خالد  من  كل  التفاهم  مذكرة 
اأبوظبي العاملي وعثمان �شلطان الرئي�ص التنفيذي ل�شركة االإمارات  �شوق 
وزير  ال�شايغ  بن علي حممد  اأحمد  املتكاملة بح�شور معايل  لالت�شاالت 
رئي�ص  احل�شيني  وحممد  العاملي  اأبوظبي  �شوق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  دول��ة 
جمل�ص اإدارة �شركة االإمارات لالت�شاالت املتكاملة. وحتدد مذكرة التفاهم 
العاملي يف جم��االت تطوير  اأبوظبي  الر�شمي للعمل بن دو و�شوق  االإط��ار 
اجلديدة  االأع���م���ال  وف��ر���ص  امل��ب��ت��ك��رة  وامل��ن�����ش��ات  التحتية  البنية  تقنيات 
التعاون  اآف����اق  م��ن  وغ��ريه��ا  التجريبية  وامل�����ش��اري��ع  ال��رق��م��ي��ة  واخل���دم���ات 
امل�شرتك. وحتدد مذكرة التفاهم �شبل التعاون بن “دو” و �شوق اأبوظبي 
العاملي ال�شتك�شاف وتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا ومن�شات االبتكار 
وغريها  التجريبية  وامل�شاريع  الرقمية  واخلدمات  العمل  فر�ص  وتوفري 
من اخلدمات وامل�شاريع يف �شوق اأبوظبي العاملي واأبو ظبي. من جانبه قال 
عثمان �شلطان الرئي�ص التنفيذي ل�شركة االمارات لالت�شاالت املتكاملة : 
�شراكاتنا مع خمتلف  القائم على تعزيز  اإىل موا�شلة نهجنا  دو  ن�شعى يف 
اجلهات عر القطاعن العام واخلا�ص جلعل التحول الرقمي واقعاً ملمو�شاً 
يف دولة االإمارات باالعتماد على قوة تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت واإن 
تعاوننا اال�شرتاتيجي مع �شوق اأبوظبي العاملي ميثل انعكا�شاً لثقة ال�شركاء 
التحول  اأجندة  تعزيز  اإىل  ن�شعى  نقدمها حيث  التي  املبتكرة  يف اخلدمات 
و�شتتيح  ال��دول��ة  يف  االقت�شادية  والقطاعات  امل��ج��االت  كافة  عر  الرقمي 
لنا هذه ال�شراكة فر�شة تطوير وابتكار حلول وخدمات رقمية خم�ش�شة 

ت�شاهم بتعزيز مكانة �شوق اأبوظبي العاملي يف املنطقة والعامل.

مليار درهم نفقات   10.44 
حكومية يف �لربع �الأول   

 •• اأبوظبي-وام:

10.44 مليار درهم  اإىل  ارتفعت قيمة النفقات الفعلية للجهات االحتادية 
تقريبا خالل الربع االأول من العام 2018 بنمو ن�شبته %17 مقارنة مع 
يعك�ص  ال��ذي  االأم��ر   2017 العام  ذاتها من  الفرتة  دره��م يف  مليار   8.92
مدى التو�شع الكبري يف االإنفاق الذي متيزت به اجلهات احلكومية االحتادية 
ت�شهدها  التي  ال�شاملة  التنمية  وذلك ال�شتمرار عجلة  اجل��اري  العام  خالل 
وزارة  عن  ال�شادر   - امليزانية  لتنفيذ  امل��ايل  االأداء  تقرير  وبح�شب  ال��دول��ة. 
املالية - فقد و�شلت ن�شبة االلتزام بتنفيذ امليزانية اإىل %100 خالل الربع 
االأول من العام اجلاري وا�شتحوذ االنفاق على قطاع اخلدمات العمومية على 
االأوىل  الثالثة  ال�شهور  االأكر من نفقات اجلهات احلكومية خالل  الن�شبة 
3.277 مليار درهم تقريبا ت�شكل ما  العام اجلاري وبقيمة بلغت نحو  من 
املوثقة من  لالأرقام  ووفقا  امل�شجلة.  النفقات  اإجمايل  %31.4 من  ن�شبته 
االأول  الربع  خالل  العمومية  اخلدمات  على  االنفاق  ف��اإن  املالية  وزارة  قبل 
العام  من  االأول  الربع  مع  باملقارنة   2.9% بن�شبة  منا   2018 العام  من 
ال�شالمة  و���ش��وؤون  العام  النظام  قطاع  على  النفقات  قيمة  وبلغت   .2017
العامة 2.346 مليار درهم خالل ال�شهور الثالثة االأوىل من العام اجلاري 
ت�شكل ما ن�شبته %22.5 من اإجمايل النفقات. وبناء على ذلك فقد و�شلت 
وال�شوؤون  ال��ع��ام  والنظام  العمومية  اخل��دم��ات  قطاعي  على  النفقات  قيمة 
%53.8 من اإجمايل  5.62 مليار درهم ت�شكل ما ن�شبته  االإ�شالمية نحو 
نفقات اجلهات احلكومية خالل الربع االأول من العام اجلاري. وعلى م�شتوى 
النفقات اخلا�شة بقطاع التعليم فقد ارتفعت اإىل 1.344 مليار درهم خالل 
الربع االأول من العام اجلاري بنمو ن�شبته %3.6 مقارنة مع 1.293 مليار 
وبلغت قيمة النفقات على قطاع  درهم خالل الربع االأول من العام 2017. 
 766 ذات��ه  العام  نهاية مار�ص من  اجل��اري وحتى  العام  بداية  ال�شحة منذ 
النفقات يف حن و�شلت  اإجمايل  %7.3 من  ن�شبته  ت�شكل ما  مليون درهم 
النفقات على قطاع احلماية االجتماعية 777 مليون درهم. اأما على �شعيد 
قطاع ال�شوؤون االقت�شادية فقد بلغت قيمة النفقات 244 مليون درهم ت�شكل 
االإ�شكان  قطاع  على  و�شلت  فيما  النفقات..  اإجمايل  من   2.3% ن�شبته  ما 
ومرافق املجتمع 99.1 مليون درهم وبن�شبة %0.9 و49 مليون درهم على 
قطاع حماية البيئة وبن�شبة %0.5 و31.8 مليون درهم على قطاع الرتفيه 

والثقافة والدين وبن�شبة %0.3 من اإجمايل النفقات.

تفعيل �لربط �الإلكرتوين 
ملناق�سات �حلكومة �الحتادية 

 •• اأبوظبي-وام :

يعمل  “ ال��ذي  واملتو�شطة  ال�شغرية  واملن�شاآت  امل�شاريع  جمل�ص  من  كل  اأعلن 
حتت مظلة وزارة االقت�شاد “ ووزارة املالية عن تفعيل نظام الربط االإلكرتوين 
ال�شغرية  للم�شاريع  الوطني  ال��رن��ام��ج  م��ع  االحت��ادي��ة  احلكومة  ملناق�شات 
املواطنن من  االأعمال  رواد  لتمكن  للمجل�ص،  التنفيذي  الذراع  واملتو�شطة؛ 
اأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة من احل�شول على ما ال يقل عن 10% 
من اإجمايل العقود وامل�شرتيات التي تقوم بها اجلهات االحتادية، وما ن�شبته 
%5 من عقود ال�شركات التي متلك احلكومة االحتادية ما ال يقل عن 25% 
ب�شاأن   2014 ل�شنة   2 رق��م  القانون  اأحكام  وذل��ك مبوجب  مالها،  راأ���ص  من 

امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة.
وياأتي هذا الربط لريفد جهود جمل�ص امل�شاريع واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة 
يف توفري الت�شهيالت واحلوافز التي اأقرها القانون االحتادي الأ�شحاب امل�شاريع 
ال�شغرية واملتو�شطة من املواطنن، وللم�شاهمة يف حتقيق الروؤى احلكومية 
�شلطان بن  الوطنية. وقال معايل  االأعمال  ري��ادة  تناف�شية  يف متكن وتعزيز 
ال�شغرية  واملن�شاآت  امل�شاريع  جمل�ص  رئي�ص  االقت�شاد  وزي��ر  املن�شوري  �شعيد 
اهتمامات  اأج��ن��دة  على  اأول��وي��ة  يحتل  االأع��م��ال  ري���ادة  ق��ط��اع  اإن  واملتو�شطة 
احلكومة، اإذ ميثل ركيزة اأ�شا�شية من ركائز التنوع االقت�شادي والتحول نحو 

اقت�شاد معريف مبني على االإبداع واالبتكار بقيادة كفاءات وكوادر وطنية.

حتت رعاية هز�ع بن ز�يد

بنك �أبوظبي �الأول يطلق فعاليات �لن�سخة �لر�بعة من معر�ص �الإ�سكان للمو�طنني

�سالح �ل�سرقي يفتتح
 »جلف �إنتليجن�ص« للطاقة

 هيئة كهرباء ومياه دبي حت�سد 11 جائزة عاملية يف قمة �الأفكار �الأمريكية 2018

•• اأبوظبي-الفجر: 

ب��ن زايد  ال�شيخ ه��زاع  حت��ت رع��اي��ة �شمو 
التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  اآل 
اأبوظبي، افتتح �شمو ال�شيخ ذياب  الإمارة 
ن��ه��ي��ان، رئي�ص  اآل  زاي����د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ص  ع�شو  ال��ن��ق��ل  دائ����رة 
الإمارة اأبوظبي فعاليات الن�شخة الرابعة 
والذي  للمواطنن  االإ�شكان  معر�ص  من 
مركز  يف  االأول  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  ي��ن��ظ��م��ه 
اأبوظبي الوطني للمعار�ص يف الفرتة ما 

بن 18-20 �شبتمر اجلاري.
بح�شور  ال��ع��ام  ه��ذا  معر�ص  تنظيم  ومت 
���ش��رك��اء ال��ب��ن��ك اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ن، هيئ�ة 
مدينة  وب���ل���دي���ة  ل���الإ����ش���ك���ان  اأب���وظ���ب�������ي 
اأب��وظ��ب��ي، ومب�����ش��ارك��ة جم��م��وع��ة وا�شعة 
والعار�شن  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن 
واملقاولن  اال���ش��ت�����ش��اري��ة  امل���ك���ات���ب  م���ن 
وامل���وردي���ن. وي��ح��ت��ل م��ع��ر���ص ه���ذا العام 
وي�شارك  مربع  مرت   11،000 م�شاحة 
فيه 120 عار�شاً، وي�شمل جمموعة من 
ذلك،  على  وتعليقاً  والندوات.  الفعاليات 
قرو�ص  رئي��ص  املن�ش�وري،  حممد  ق��ال 
اأبوظبي  بن�ك  يف  للمواطني�ن  االإ���ش�����ك��ان 
االأول: »ي�شرفنا اإطالق فعاليات معر�ص 
رعاية  ال��ي��وم حت��ت  للمواطنن  االإ���ش��ك��ان 
�شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان، نائب 
رئي�ص املجل�ص التنفيذي الإمارة اأبوظبي، 
ل�شموه  اأت���ق���دم  اأن  ه��ن��ا  م���ن  وي�����ش��ع��دين 
رعايته  ع��ل��ى  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر  ب��ج��زي��ل 

واملبادرات  للفعاليات  املتوا�شل  ودع��م��ه 
اأهم  اأحد  التي نقدمها، االأمر الذي يعّد 
اأ�شباب جناح م�شريتنا، كما اأتقدم بخال�ص 
ب��ن حممد  ذي����اب  ال�����ش��ي��خ  ل�شمو  ال�����ش��ك��ر 
النقل  دائ���رة  رئي�ص  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن 
اأبوظبي  التنفيذي الإم��ارة  املجل�ص  ع�شو 
املعر�ص. وجاء  بافتتاح  لنا  ت�شريفه  على 
بنك  قبل  م��ن  ال��ع��ام  ه��ذا  ن�شخة  تنظيم 
الكبري  لالإقبال  ا�شتجابة  االأول  اأبوظبي 
عام  اإط��الق��ه  منذ  املعر�ص  �شهده  ال���ذي 
التي  ل��ل��م�����ش��رية  وا���ش��ت��ك��م��ااًل   ،2014
امل��واط��ن��ن م��ن بناء  اإىل مت��ك��ن  ت��ه��دف 
’منزل االأحالم‘ بالن�شبة لهم؛  ما ميثل 
ت��ت��ي��ح لهم  امل��ع��ر���ص من�شة  ي��وف��ر  ح��ي��ث 
التوا�شل مع املوردين واملقاولن واملكاتب 
اإطالعهم  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  اال���ش��ت�����ش��اري��ة، 

على اأحدث الت�شاميم املعمارية”. 
االأول  اأبوظبي  بنك  “نعمل يف  واأ���ش��اف: 
الر�شيدة  ح��ك��وم��ت��ن��ا  اأه������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ا�شتدامة مبانيها  ودعم روؤي��ة االإم��ارة يف 
وم����وارده����ا، ل���ذا ن�����ش��ع��ى م���ن خ���الل هذا 
الالزمة  امل�����ش��ادر  ت��وف��ري  اإىل  امل��ع��ر���ص 
لت�شييد املنزل الذي يطمح به كل مواطن 
اإماراتي، ومبا يتما�شى يف الوقت ذاته مع 
نحو  والبيئية  الع�شرية  املقايي�ص  اأعلى 
اأكد �شعادة  اإمارة م�شتدامة”. من جانبه 
لبلدية  العام  املدير  القبي�شي،  بدر  �شيف 
االإ�شكان  م��ع��ر���ص  اأن  اأب��وظ��ب��ي،  م��دي��ن��ة 
كونه  كبرية  اأهمية  يكت�شب  للمواطنن 
مي��ث��ل ان��ع��ك��ا���ش��اً وث���م���رة ل���روؤي���ة حكومة 

ال�شمو  �شاحب  بقيادة  الر�شيدة  اأبوظبي 
رئي�ص  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل”،  “حفظه  الدولة 
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
التنفيذي الإمارة  امل�شلحة رئي�ص املجل�ص 
البنية  ت��ع��زي��ز  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي، 
اأف�شل  وت���وف���ري  االإ����ش���ك���ان���ي���ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
املمار�شات واملعايري اخلا�شة بتقدمي منتج 
عقاري عاملي املوا�شفات، مع توفري مظلة 
متويلية كبرية حتقق تطلعات املواطنن 
وتكر�ص حلمهم وطموحاتهم يف امتالك 
تعك�ص  راق��ي��ة  مبوا�شفات  منزل  بناء  اأو 
واخلري  واال���ش��ت��ق��رار  الرفاهية  م�شتوى 

الذي يعي�ص فيه اأبناء االإمارات”.
والرعاية  ب��ال��دع��م  ���ش��ع��ادت��ه  اأ����ش���اد  ك��م��ا 
هزاع  ال�شيخ  �شمو  يوليها  التي  الكبرية 
املجل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 
اأبوظبي، وب��دور �شموه  التنفيذي الإم��ارة 
االت�شال  ق��ن��وات  فتح  يف  والفعال  امل��وؤث��ر 
واملوردين  وال��ع��ار���ش��ن  امل��واط��ن��ن  ب���ن 
وتوفري  وال��ب��ن��وك،  العقارية  وال�شركات 
اأف�������ش���ل اخل�����دم�����ات ال���ت���ي ت�����ش��ه��ل على 
امل��واط��ن��ن ب��ن��اء اأو ام��ت��الك امل��ن��زل الذي 

يحقق اأحالمهم وتطلعاتهم.
وت�شارك بلدية مدينة اأبوظبي يف معر�ص 
االإ�شكان للمواطنن عر جناح ت�شتعر�ص 
م��ن خ��الل��ه ال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات، من 
�شمنها خدمات القطاع العقاري يف بلدية 
اإجراءات  ت�شمل  والتي  ابوظبي؛  مدينة 

•• الفجرية-وام:

حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�ص االأعلى 
حاكم الفجرية ..افتتح ال�شيخ �شالح بن 
ال�شناعة  دائ���رة  رئي�ص  ال�شرقي  حممد 
واالق��ت�����ش��اد ب��ال��ف��ج��رية ���ش��ب��اح اأم�����ص يف 
فعاليات  ب��ال��ف��ج��رية  ن��وف��وت��ي��ل  ف���ن���دق 
اإنتليجن�ص  جلف  ملنتدى  الثامنة  ال��دورة 
جل�شاتها  تناق�ص  والتي  الطاقة  الأ�شواق 
الو�شع  مع  التعامل  “كيفية  العام  لهذا 
النفط  تدفق  مل�شارات  اجلديد  الطبيعي 
م�شوؤولن  ب��ح�����ش��ور  وذل������ك  والغاز” 
�شناعة  يف  مرموقة  عاملية  و�شخ�شيات 
قطاعات  خمتلف  يف  ال��ع��ام��ل��ن  ال��ط��اق��ة 

التجارة والتكرير والتخزين وال�شحن.
ح�����ش��ر االف��ت��ت��اح ���ش��ع��ادة ال�����ش��ي��د حممد 
ملنظمة  العام  االأم��ن  باركيندو  �شنو�شي 
ومعايل  الدول امل�شدرة للنفط “اأوبك” 
اأرجونا راناتوجنا وزير املوارد البرتولية 
الرقباين  �شعيد  وم��ع��ايل  �شريالنكا  يف 
الفجرية  حاكم  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار 
و�شعادة الدكتور مطر حمد النيادي وكيل 
وزارة الطاقة وال�شناعة ومارتن فرانكل 

ب���ي جلوبال  اأن����د  اإ�����ص  رئ��ي�����ص م��وؤ���ش�����ش��ة 
بالت�ص ومالك جعفر املدير االإقليمي يف 
منطقة ال�شرق االأو�شط ل�شركة البرتول 

املاليزية برتونا�ص.
األقاها  بكلمة  املنتدى  فعاليات  وافتتحت 
حم��م��د ع��ب��ي��د ب���ن م���اج���د م���دي���ر دائ����رة 
ال�شناعة واالقت�شاد بالفجرية نيابة عن 
ال�شرقي  حممد  ب��ن  �شالح  ال�شيخ  �شمو 
رئي�ص الدائرة اأكد خاللها اأن الفجرية تعد 
اليوم منطقة ا�شرتاتيجية هامة اإذ حتتل 
التزويد  جم��ال  يف  عاملياً  الثانية  املرتبة 
بالوقود ..الفتاً اإىل اأن انعقاد املنتدى يف 
القيمة  يوؤكد  الثامنة  ب��دورت��ه  الفجرية 
االقت�شادية العاملية واالإقليمية للمنطقة 
ويعزز مكانتها كمركز الأهم االقت�شادات 
وقال  ال��ع��امل.  يف  الطاقة  �شناعة  ودع���م 
الرئي�شية  يناق�ص يف حماوره  املنتدى  ان 
اأدوار وم�شاهمات الدول امل�شاركة يف دعم 
ال��ت��ط��ور االق��ت�����ش��ادي ال��ع��امل��ي يف جمال 
النفط والغاز ويبحث الفر�ص امل�شتقبلية 
التي تواجه �شناعة  ومناق�شة التحديات 
الطاقة عامليا اىل جانب ال�شراكات العاملية 
التطورات  واآخ��ر  والغاز  النفط  قطاع  يف 
ال��ع��امل��ي��ة يف اأ���ش��ع��ار ال��ن��ف��ط. ب����دوره اأكد 

�شعادة الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة 
املوقع  ان  له  كلمة  يف  وال�شناعة  الطاقة 
االإمارات  لدولة  اال�شرتاتيجي  اجلغرايف 
الرابط بن ال�شرق والغرب يحقق القيمة 
االقت�شادية التناف�شية لها ..م�شددا على 
الطاقة  بتطور متطلبات  الوعي  �شرورة 
..واأكد  تناف�شية  اإيجاد حلول  عن طريق 
على اأهمية التو�شع اال�شرتاتيجي الفعال 
ال��ت��ح��ول من  يف  ال���دول���ة  تنتهجه  ال���ذي 
اأخ���رى مثل  م�����ش��ادر  اإىل  وال��غ��از  النفط 

ت�شجيل الرهن العقاري الرقمي، واملن�شة 
املتكاملة  ال��رق��م��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ذك��ي��ة 
البلدية  ت�شتعر�ص  كما  ه��ب(.  )�شمارت 
من خالل اإدارة تراخي�ص البناء امل�شاريع 
املرئي،  ال��ت��وا���ش��ل  وب��رن��ام��ج  ال�����ش��ك��ن��ي��ة، 
وخدمات الرتخي�ص الفورية، والقوانن 
البناء،  برتاخي�ص  اخلا�شة  والت�شريعات 
البلدية  طرحتها  التي  امل��ب��ادرات  وبع�ص 
ب�شاأن ترخي�ص بناء البيوت للمواطنن.  

اأبوظبي  ب��ن��ك  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  م��ن 
بقرو�ص  متخ�ش�شة  فروعاً  يوفر  االأول 
والعن  اأبوظبي  يف  للمواطنن  االإ�شكان 

الطاقة النووية. و�شهدت الدورة احلالية 
بن  وحم�����اورات  مناق�شات  امل��ن��ت��دى  م��ن 
جم��م��وع��ة م��ن ك��ب��ار ���ش��ان��ع��ي ال���ق���رار يف 
م��ا ي�شهده  ال��ط��اق��ة عامليا يف ظ��ل  ق��ط��اع 
طبيعة  وت����غ����ري  ك������رى  حت��������والت  م�����ن 
املنتدى  وخ�ش�ص  فيه.  العاملية  املناف�شة 
التالية  املوا�شيع  ملناق�شة  االأربع  جل�شاته 
 2020 بعد  ما  الفجرية  الرتتيب  على 
ال�شرق  وم���ن���ت���ج���ات  ال���ن���ف���ط  وجت���������ارة 
مناق�شة   .. والتخزين  النفطية  االأو�شط 

خدمات  ت��ق��دم  وال��ت��ي  الغربية  واملنطقة 
اإقاماتهم.  مناطق  يف  للمواطنن  �شاملة 
ا�شتلم  اأبوظبي االأول  اأن بنك  اإىل  وي�شار 
برنامج  اإط��الق  منذ  قر�شاً   34،755
قرو�ص االإ�شكان للمواطنن تبلغ قيمتها 
ت�شليم  مت  كما  دره���م،  مليار   66،38
23،000 وح��دة �شكنية حتى  اأك��رث من 
مت  م�شروع   18،200 خ��الل  م��ن  االآن 
اإجنازها يف خمتلف اأنحاء االإمارة ت�شمل 
ت�شّلم  ح��ي��ث  ج����اه����زة؛  ف��ي��ال   1،288
اجلاهزة،  م�شاكنهم  م��واط��ن��اً   1،069

وجاري ا�شتكمال ت�شليم باقي امل�شاكن. 

يف  االقت�شادية  اال�شرتاتيجيات  اأف�شل 
تخزين النفط اليوم وما االأ�شلوب الذي 
���ش��ي��ن��ج��ح؟. ك��م��ا ت��ط��رق ل��ع��دد م���ن اأهم 
جمال  يف  الراهنة  االقت�شادية  املوا�شيع 
النفط والغاز والطاقة التي مت تداولها، 
اال�شتبيان  ط��ري��ق  ع��ن  امل��ن��ت��دى،  خ���الل 
من  االخت�شا�ص  اأ�شحاب  مع  التفاعلي 
التحليالت  ا���ش��ت��ع��را���ص  ث��م   ، احل�����ش��ور 
واملحللن  اخل��������راء  ق���ب���ل  م����ن  ع��ل��ي��ه��ا 

االقت�شادين امل�شاركن يف املنتدى.

•• دبي-الفجر:

ك���ه���رب���اء ومياه  ه��ي��ئ��ة  مل���ك���ان���ة  ت����اأك����ي����داً 
دب���ي ال���رائ���دة ع��امل��ي��اً يف جم���ال االإب����داع 
تكون  ب��اأن  لروؤيتها  وحتقيقاً  واالبتكار، 
موؤ�ش�شة م�شتدامة مبتكرة على م�شتوى 
عاملية  جائزة  عاملي، ح�شدت الهيئة 11 
وخ��م�����ص ���ش��ه��ادات ت��ق��دي��ري��ة، ع��ن فئات 
االأفكار  »ق��م��ة  ج���وائ���ز  ���ش��م��ن  م��ت��ن��وع��ة 
خالل  وذل������ك   ،»2018 االأم���ري���ك���ي���ة 
اأقامته  ال�����ذي  اجل����وائ����ز  ت���وزي���ع  ح��ف��ل 
م��ن��ظ��م��ة االأف���ك���ار االأم��ري��ك��ي��ة يف فندق 
ج���ي دب��ل��ي��و م����اري����وت، يف م��دي��ن��ة ال�ص 
فيجا�ص بالواليات املتحدة االأمريكية يف 

اأغ�شط�ص املا�شي.
وفازت الهيئة باأربع جوائز ذهبية، واحدة 
�شمن فئة »فكرة العام للفريق«، وثالث 
جوائز ذهبية �شمن فئة الفرق واالأفراد 
وذلك عن التميز يف االت�شال وم�شاركة 
الن�شبة  وف����ق  ك���ام���ل  ب�����ش��ك��ل  امل��وظ��ف��ن 
كما  تنفيذي.  قائد  واأف�شل  امل�شتهدفة، 
ث��الث جوائز ف�شية  الهيئة على  ح��ازت 
مدير  اأف�������ش���ل  ع���ن  ال��ف��ئ��ة  ذات  ���ش��م��ن 
اإجمايل  يف  االأداء  يف  وال��ت��م��ي��ز  ب��رن��ام��ج 
يف  االأداء  يف  والتميز  بالدوالر«  التوفري 
الهيئة  ون��ال��ت  املطبقة،  االأف��ك��ار  حفظ 
على ثالث جوائز برونزية �شمن فئتي 

واالأف����راد.  وال��ف��رق  للفريق  ال��ع��ام  فكرة 
جائزة  الهيئة  ن��ال��ت  ذل���ك،  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
تقدير  �شهادات  وخم�شة   ،)Kudos(
اخل�شراء،  ال���ع���ام  ف���ك���رة  ف���ئ���ات  ���ش��م��ن 

والفرق واالأفراد.  
الطاير،  حم��م��د  �شعيد  ���ش��ع��ادة  واأع����رب 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ش��و 
لهيئة كهرباء ومياه دبي، خالل احلفل 

الرئي�ص  الهيئة يف مقرها  الذي نظمته 
االأفكار  الفائزين بجوائز  بدبي لتكرمي 
قطاعاتها  خم��ت��ل��ف  م����ن  االأم���ري���ك���ي���ة 
واإدارات����ه����ا، ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ال��ب��ال��غ��ة بهذا 
اعرتافاً  ُي��ع��د  ال����ذي  ال��ك��ب��ري،  االإجن������از 
وم�شاعيها  الهيئة  بجهود  جديداً  عاملياً 
احل���ث���ي���ث���ة ل���رت����ش���ي���خ ث���ق���اف���ة االإب��������داع 
احلكومي،  العمل  يف  والتميز  واالبتكار 

بها  تتمتع  التي  العاملية  للمكانة  تعزيزاً 
دبي يف جمال االبتكار، وحتقيقاً الأهداف 
التي  لالبتكار  الوطنية  اال�شرتاتيجية 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها 
بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة 
ال��وزراء حاكم دبي، رعاه  رئي�ص جمل�ص 
اهلل، جلعل دولة االإم��ارات �شمن الدول 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى العامل،  اب��ت��ك��اراً  االأك����رث 

وكذلك ا�شرتاتيجية دبي لالبتكار، التي 
اعتمدها �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ص 
رئي�ص  دبي،  حلكومة  التنفيذي  املجل�ص 
للم�شتقبل،  دبي  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�ص 
جل��ع��ل دب���ي امل��دي��ن��ة االأك�����رث اب���ت���ك���اراً يف 

العامل.
الهيئة  جهود  “تن�شجم  �شعادته:  وق��ال 
القيادة  م��ب��ادرات  مع  االبتكار  يف جم��ال 
امل�شتقبل.  و�شنع  ال�شت�شراف  الر�شيدة 
اأف�شل  ب��ت��ط��ب��ي��ق  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  ون���ل���ت���زم 
العاملية،  املعايري  اأرق���ى  وف��ق  املمار�شات 
االأ�شا�شية،  �شمتها  االبتكار  ي�شكل  التي 
بن  الرائدة  الهيئة  مكانة  عزز  ما  وهو 
واإقليمياً  حم��ل��ي��اً  اخل��دم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
حت�شدها  التي  اجل��وائ��ز  ولعل  ودول��ي��اً. 
وم�شروعاتها  م��ب��ادرات��ه��ا  ع���ن  ال��ه��ي��ئ��ة 
مرموقة  عاملية  موؤ�ش�شات  م��ن  املبتكرة 
خري دليل على تفوقها يف تر�شيخ مفهوم 
متاأ�شلة  وثقافة  عمل  كمنهج  االب��ت��ك��ار 
امل��ع��ن��ي��ن. وت���اأت���ي جوائز  ل����دى ج��م��ي��ع 
نتاج   2018 االأم��ري��ك��ي��ة  االأف���ك���ار  ق��م��ة 
لفرق عمل  دوؤوب  عمل متوا�شل وجهد 
تبنت االبتكار �شعاراً لها، و�شار التطوير 
اأ���ش��ا���ش��ي��اً م���ن خططها  امل�����ش��ت��م��ر ج�����زءاً 

وا�شرتاتيجية عملها.”
جميع  ال���ه���ي���ئ���ة  “توفر  واأ���������ش��������اف: 
القدرات  وت��ط��وي��ر  لتعزيز  االإم��ك��ان��ي��ات 
�شمن  للموظفن  واالإب��داع��ي��ة  املعرفية 
بيئة عمل حتفز على االإب��داع واالبتكار، 
ح��ي��ث اأ����ش���اف���ت ال��ه��ي��ئ��ة اأه����داف����اً �شمن 
مبا�شرًة  تعنى  اال�شرتاتيجية  خطتها 
امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز 
املعنين،  ج��م��ي��ع  واإ�����ش����ع����اد  واالب����ت����ك����ار 
جميع  يف  االبتكار  ماأ�ش�شة  وا�شتطاعت 
على  الت�شغيلية،  وعملياتها  قطاعاتها 
ال�شمو  ل�شاحب  الثاقبة  الروؤية  مواكبة 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، رعاه 
وك��ام��ل يف  ���ش��ام��ل  ب���اإح���داث تغيري  اهلل، 
واالإ�شهام يف  العمل احلكومي،  منظومة 
حتقيق مبادرة دبي الذكية، التي اأطلقها 
�شموه جلعل دبي املدينة االأذكى واالأ�شعد 

عاملياً.«

األربعاء  19   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12431  
Wednesday   19   September   2018  -  Issue No   12431



27

املال والأعمال
األربعاء  19   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12431  

Wednesday   19   September   2018  -  Issue No   12431

خالل �جتماع عقده مع �لأمني �لعام �مل�ساعد لالأمم �ملتحدة 

جمل�ص �سيد�ت �أعمال دبي يوؤكد على دور �البتكار وريادة �الأعمال يف م�سرية متكني �ملر�أة
جليمارك: �ملر�أة �لإمار�تية منوذج ر�ئد لتمكني �ملر�أة يف �ل�سرق �لأو�سط و�ملنطقة

�لقرق: حري�سون على توطيد عالقاتنا مع �لهيئات �لعاملية 
�ملرموقة وت�سخري هذه �لعالقات خلدمة �سيد�ت �الأعمال باالإمارة

بالتعاون مع �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية

غرفة عجمان تنظم ور�سة تعريفية حول »�لبلوك ت�سني«

�حتاد �لغرف يوقع مذكرة تفاهم ب�ساأن تقدمي خدمات قانونية لقطاع �الأعمال  

•• دبي _ الفجر:

عقد جمل�ص �شيدات اأعمال دبي مباحثات 
جليمارك،  ي��ان��ي��ك  ���ش��ع��ادة  م���ع  م��ث��م��رة 
االأم����ن ال��ع��ام امل�����ش��اع��د ل���الأمم املتحدة 
االأمم  لهيئة  التنفيذي  امل��دي��ر  ون��ائ��ب   ،
امل��ت��ح��دة ل��ل��م��راأة، ع��ل��ى راأ�����ص وف���د �شم 
القطاعات  خمتلف  من  �شخ�شية   20
وذلك  واالقت�شادية،  والثقافية  العلمية 
خالل اجتماع عقد االأم�ص يف مقر غرفة 

جتارة و�شناعة دبي.
�شعادة  ال��زائ��ر  ال��وف��د  ا�شتقبال  وك��ان يف 
القرق،  ���ش��ال��ح  عي�شى  رج���اء  ال��دك��ت��ورة 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ����ش���ي���دات اأع����م����ال دب���ي، 
ي��راف��ق��ه��ا ���ش��ع��ادة ف���اي���زة ال�����ش��ي��د، نائب 
رئي�ص جمل�ص �شيدات اأعمال دبي وعدد 
وبح�شور  االدارة،  جمل�ص  اع�����ش��اء  م��ن 
ال�شّباح،  م��رت�����ش��ى  ن�����دى  ال����دك����ت����ورة 
االأمن العام ملجل�ص القيادات اجلامعية 
يف  الرائدة  العلمية  املوؤ�ش�شات  وائتالف 

الدولة.
التعاون  ت��ع��زي��ز  �شبل  اجل��ان��ب��ان  وب��ح��ث 
امل���������ش����رتك، واآف����������اق ت���وح���ي���د اجل���ه���ود 
لعب  ع��ل��ى  وم�����ش��اع��دت��ه��ا  امل�����راأة  لتمكن 
االأعمال  جم��ت��م��ع  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي  دوره�����ا 
الطرفان  رك���ز  ح���ن  ع��م��ل��ه��ا، يف  وب��ي��ئ��ة 

على حت�شن وتطوير م�شاهمة املراأة يف 
ك�شعار  واعتمادها  االأع��م��ال،  ري��ادة  دع��م 
ل��ل��م��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة م���ن م�����ش��رية متكن 
امل����راأة لالبتكار  امل�����راأة، واآل���ي���ات اع��ت��م��اد 
التنموية  امل�����ش��رية  يف  دوره������ا  ل��ت��ع��زي��ز 
با�شهامات  ج��ل��ي��م��ارك  واأ����ش���اد  ال��ع��امل��ي��ة. 
امل����راأة االإم��ارات��ي��ة ال��ب��ن��اءة، واالإجن����ازات 
املا�شية  ال���ف���رتة  خ���الل  حققتها  ال��ت��ي 
لتمكن  رائ����داً  من��وذج��اً  جعلتها  وال��ت��ي 
املراأة يف املنطقة، مثنياً على ما مل�شه من 
اإ���ش��رار واإل��ت��زام من امل��راأة االإماراتية يف 
التهنئة  مقدماً  اأهدافها،  حتقيق  �شبيل 
ل��ه��ا مب��ن��ا���ش��ب��ة ي���وم امل������راأة االإم���ارات���ي���ة، 

ومتمنياً لها دوام التوفيق والنجاح.
واأ����ش���ار االأم�����ن ال���ع���ام امل�����ش��اع��د لالأمم 
اأعمال  �شيدات  جمل�ص  اأن  اإىل  املتحدة 
دبي ي�شطلع بدور هام يف م�شرية متكن 
املراأة يف منطقة ال�شرق االأو�شط، مبدياً 
فرتة  خالل  املجل�ص  حققه  مبا  اإعجابه 

ق�شرية منذ تاأ�شي�شه، ومبدياً ا�شتعداده 
لتوفري كافة الت�شهيالت، وتبادل اأف�شل 
متيكن  �شبيل  يف  املجل�ص  م��ع  اخل���رات 

املراأة ودعم دورها يف ممار�شة االأعمال.
ولفتت �شعادة الدكتورة رجاء القرق اإىل 
اأن التعاون مع هيئات عاملية  رائدة  مثل 
�شيدات  �شالح  يف  ي�شب  املتحدة  االأمم 
املجل�ص  اأن  م���وؤك���دة  دب����ي،  يف  االأع���م���ال 
���ش��ب��ك��ة عالقاته  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ح��ري�����ص 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  واع��ت��م��اد  ال���دول���ي���ة، 
االأعمال،  �شيدات  دعم  اأج��ل  من  العاملية 
والتطور،  ال��ن��م��و  ع��ل��ى  وم�����ش��اع��دت��ه��ن 
م�شرية اإىل اأن النقا�ص مع �شعادة  االأمن 
العام  امل�شاعد لالأمم املتحدة خل�ص اإىل 
عمل  عليها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  للثوابت  تاأكيد 
االإمكانات  كافة  ت�شخري  وه��ي  املجل�ص، 
�شيدات  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز  وال����ق����درات 
االأعمال يف بيئة عمل �شديدة التناف�شية 
االأعمال  �شيدات  اأن  م��وؤك��دة  االإم���ارة،  يف 

يف دب����ي مي��ت��ل��ك��ن خ����رات ك��ب��رية جراء 
واأكدت  ب��دب��ي.  االأع��م��ال  بيئة  يف  العمل 
�شعادة الدكتورة رجاء القرق ان امل�شاواة 
يف االأج���ور وال��روات��ب ب��ن اجلن�شن يف 
دولة االمارات، وال�شيا�شات والت�شريعات 
املراأة،  حقوق  حماية  ل�شمان  الوطنية 
ودع��م��ه��ا، اإمي���ان���اً ب���دوره���ا ال��رئ��ي�����ص يف 
مع  يتما�شى  الوطنية،  التنمية  عملية 
للم�شاواة  املتحدة  االمم  �شراكة  مبادرة 
 UN( ب���ن اجل��ن�����ش��ن ومت��ك��ن امل�����راأة
لالمم  العاملي  واالتفاق   )Women
القطاع  ت�شاعد  جميعها  والتي  املتحدة 
العنا�شر  يف  ال���رتك���ي���ز  ع��ل��ى  اخل���ا����ص 
بامل�شاواة  للنهو�ص  املكملة  الرئي�شية 
بن اجلن�شن يف مكان العمل ويف ال�شوق 

االقت�شادي ويف املجتمع.
اعمال  ���ش��ي��دات  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ول��ف��ت��ت 
واالبتكار  االأع���م���ال  ري����ادة  اأن  اإىل  دب���ي 
يف  امل��راأة  متكن  مل�شرية  عنواناً  ي�شكالن 

اأثبتت  امل��راأة  اأن  اإىل  اإم��ارة دب��ي، م�شريًة 
قدراتها يف اعتماد املمار�شات املبتكرة يف 
جماالت عملها يف ريادة االأعمال، موؤكدة 
اأن توجيهات القيادة الر�شيدة وحر�شها 
الدائم على دعم امل��راأة يف الدولة يعتر 
املراأة  متكن  م�شرية  جن��اح  يف  االأ���ش��ا���ص 
يف ال��دول��ة. وع��ر ���ش��ع��ادة االأم���ن العام 
امل�����ش��اع��د ع���ن ���ش��ك��ره ل��رتح��ي��ب جمل�ص 
�شيدات اأعمال دبي باحلوار البناء الذي 

�شهده يف رحاب املجل�ص.
واأعربت الدكتورة ندى مرت�شى االأمن 
ال��ق��ي��ادات اجل��ام��ع��ي��ة عن  ال��ع��ام ملجل�ص 
اعتزازها بالروابط الوثيقة التي تربط 
ال��ق��ي��ادات اجل��ام��ع��ي��ة مبجل�ص  جم��ل�����ص 
اأع��م��ال دب���ي وب��ال��دع��م امل�شتمر  ���ش��ي��دات 
امل�شرتكة  للجهود  املجل�ص  يقدمه  الذي 
الرائدة  العلمية  املوؤ�ش�شات  تبذلها  التي 
الطاقات  ومت��ك��ن  ل��ب��ن��ي��ان  ال���دول���ة  يف 

ال�شابة الرائدة.  

•• عجمان ـ الفجر 

عجمان  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���ش��وق اأب��وظ��ب��ي ل���الأوراق 
البلوك  ح���ول  تعريفية  ور���ش��ة  امل��ال��ي��ة 
املعلومات  ت�������داول  يف  ودوره  ت�����ش��ن 
ب����ن كافة  ال���ع���م���ل���ي���ات  وغ����ريه����ا م����ن 
اآمن  نطاق  �شمن  املرتبطة  االأط���راف 
و�شريع يتغلب على البعد اجلغرايف يف 
�شعادة  بح�شور  وذل��ك  قيا�شية،  اأوق��ات 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  املويجعي  عبداهلل 
ال�شويدي مدير  و�شامل  غرفة عجمان 

عام غرفة عجمان وموظفي الغرفة.
ق���دم ال��ور���ش��ة يف م��ق��ر غ��رف��ة عجمان، 
اإدارة  اأول  رئ��ي�����ص  ال��ن��ع��ي��م��ي  ع���ب���داهلل 
اأبوظبي  ب�����ش��وق  وال���رق���اب���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
لالأوراق املالية ونا�شر حممد اجل�شمي 

�شابط اول رقابة، حيث تناولت الور�شة 
ُيعتر  ال���ذي  و  ت�شن  ال��ب��ل��وك  اأه��م��ي��ة 
���ش��ب��ك��ة غ���ري م���رك���زي���ة اآم���ن���ة ي��ت��م من 
والتداوالت  التعامالت  تنفيذ  خاللها 
املرتبطة بالوثائق احلكومية واالأ�شهم 
واملنتجات املالية والعقود التجارية على 
العمالت  اإىل  اإ�شافة  اأنواعها،  اختالف 
الرقمية ب�شرعة واأمان وفعالية �شمن 

اأطراف ال�شبكة وامل�شاركن فيها.
ومت ا�شتعرا�ص اأ�شل فكرة البلوك ت�شن 
مفهومها  ت��ط��ور  وك��ي��ف��ي��ة  وت��اري��خ��ه��ا 
اجلهات  ك��رى  تتبناه  تطبيق  لي�شبح 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة ملا 
ي��ت��م��ي��ز ب���ه ن���ظ���ام ال���ب���ل���وك ت�����ش��ن من 
���ش��رع��ة وك���ف���اءة ودق�����ة واأم������ان ي�شمح 
امل�شتخدمن  ب��ن  معامالت  بح�شول 
دون احلاجة اىل تدخل اأنظمة التداول 

قوائم  ت�شمن  ذل��ك  يف  وه��ي  املركزية. 
ق��������ادرة ع���ل���ى م����ق����اوم����ة ال����ت����الع����ب يف 
�شجالت البيانات، وتتيح التبادل االآمن 
للبيانات  ال��و���ش��ول  وح��ق��وق  ل��ال���ش��ه��م 
بدون احلاجة لو�شيط اأو نظام ت�شجيل 

مركزي.
 وبذلك  فاإن “بلوك ت�شن” يعمل على 
ملعاجلة  ال��ك��رتوين  �شجل  ن��ظ��ام  هيئة 
لكل  يتيح  مب��ا   ، وت��دوي��ن��ه��ا  ال�شفقات 
�شبكة  ع��ر  امل��ع��ل��وم��ات  تتبع  االأط����راف 

اآمنة ال ت�شتدعي موؤ�ش�شات و�شيطة.
واالملام  الثقافة  اأن  املحا�شر  اك��د  كما 
رئي�شي  دور  ل��ه  ت�شن  البلوك  باأهمية 
يف ان��ت�����ش��اره واال���ش��ت��ف��ادة م��ن��ه، وخالل 
جوانب  احل�������ش���ور  ن���اق�������ص  ال����ور�����ش����ة 
ومزايا النظام ومدى امكانية تطبيقه 
وم��الئ��م��ت��ه م���ن ج��ه��ة الأخ�����رى ح�شب 

اجل���وان���ب  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة  احل����اج����ة 
التنظيمية والقانونية للبلوك ت�شن.

اأبوظبي  اأن �شوق  ومن اجلدير بالذكر 
ل�������الأوراق امل��ال��ي��ة ق����ام ب��اع��ت��م��اد نظام 
ت�شن«  »ال��ب��ل��وك  الرقمية  التعامالت 
ال���ت�������ش���وي���ت االإل�����ك�����رتوين  يف خ����دم����ة 
لل�شركات  ال���ع���م���وم���ي���ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ات 
امل�����درج�����ة، وذل������ك ك�������اأول ����ش���وق مايل 
و�شمال  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة  يف 
اأفريقيا، والثالث على م�شتوى العامل. 
البلوك  تكنولوجيا  تطبيق  اأن  ح��ي��ث 
ال�شوق  وم�شاريع  مم��ار���ش��ات  يف  ت�شن 
روؤية  بدعم  ال�شوق  ال��ت��زام  من  ينطلق 
الرقمي  ل��ل��ت��ح��ول  اأب���وظ���ب���ي  ح��ك��وم��ة 
وبناء قاعدة رقمية م�شتدامة ونا�شجة 
ت��ع��ك�����ص ح���ر����ص ال�������ش���وق ع��ل��ى تقدمي 
حلول جديدة الإجناز وتي�شري االأعمال 

يف االإمارة.
عبداهلل  �شعادة  وجه  الور�شة  ختام  ويف 
للمحا�شرين  ال�������ش���ك���ر  امل���وي���ج���ع���ي 
الور�شة  م��ع  التفاعل  على  واحل�����ش��ور 
عجمان  غ��رف��ة  ان  م��وؤك��دا  التعريفية، 
امل�شتجدات  حري�شة على مواكبة كافة 
االقت�شادي  ال��ق��ط��اع  على  ت��ط��راأ  ال��ت��ي 
اأبوظبي  ���ش��وق  بجهود  وم�شيدا  ك��ك��ل، 
بالبلوك  التعريف  يف  املالية  ل����الأوراق 
املعلومات  ح���ف���ظ  يف  ودوره  ت�������ش���ن 
و�شريعة  اآم����ن����ة  ب��ط��ري��ق��ة  وت���ب���ادل���ه���ا 

منخف�شة التكاليف الت�شغيلية.
غرفة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وق��دم  ه��ذا 
عبداهلل  ت�شلمه  ت��ذك��اري  درع  عجمان 
العمليات  اإدارة  اأول  رئ��ي�����ص  النعيمي 
وال���رق���اب���ة ب�����ش��وق اأب���وظ���ب���ي ل�����الأوراق 

املالية.

•• دبي-الفجر:

وقع احتاد غرف التجارة وال�شناعة مذكرة 
للمحامن  االم�����ارات  جمعية  م��ع  ت��ف��اه��م 
والقانونين يتم مبوجبها تقدمي خدمات 
الحتاد  القانونية  واال���ش��ت�����ش��ارات  امل��ح��ام��اة 

الغرف وغرفة االأع�شاء.
وقال حميد حممد بن �شامل االمن العام 
مذكرة  اإن  التوقيع  بعد   ، ال��غ��رف  الحت���اد 
اأف�شل  ت���ق���دمي  اإط������ار  يف  ت���اأت���ي  ال��ت��ف��اه��م 
اخلدمات امل�شاندة لدعم اأداء احتاد الغرف 
الغرف  ول��دع��م  جهة  م��ن  تن�شيقية  كجهة 
االع�������ش���اء م���ن ج��ه��ة اأخ������رى ����ش���واء على 
م�شتوى بيئة اأعمالهم وم�شاريعهم م�شريا 
اإىل اأن املذكرة تهدف اىل حتقيق  التكامل 
املوؤ�ش�شي وذلك لالإرتقاء بالعمل القانوين 
االإ�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  م��ع  يتنا�شب  مب��ا 
االحت�����ادي�����ة وامل���ح���ل���ي���ة يف جم�����ال ت���ب���ادل 
اخلرات والتجارب العملية وعقد الندوات 

واللقاءات امل�شرتكة للرقي بالفكر 
واأك����د ب��ن ���ش��امل ، ح��ر���ص االم��ان��ة العامة 
الحتاد الغرف على  تنفيذ روؤيته اجلديدة 

اأف�������ش���ل ل���ل���غ���رف االع���������ش����اء والأ����ش���ح���اب 
امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة النا�شئة التي 
ت�شهم ب�شكل اأ�شا�شي يف دفع عجلة التنمية 

االقت�شادية بالدولة .

م�شيدا بجهود جمعية االمارات للمحامن 
الغرف  دع�����م احت������اد  ع���ل���ى  وال���ق���ان���ون���ي���ن 
اال�شتثمار  يف  الراغبن  االعمال  ،ا�شحاب 
ميثل  ب�شكل  القانونية  اخلدمات  وتقدمي 

من�����وذج وط���ن���ي ف���ري���د يف ح���ب االإم�������ارات 
القانون  جم��ال  يف  ال�شيما  اأهلها  وخ��دم��ة 

والذي يعد جماال حيويا وهاما للجميع.
م���ن ج��ه��ت��ه اأع�����رب امل���ح���ام���ي  زاي����د �شعيد 
االإدارة  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  ال�����ش��ام�����ش��ي  ���ش��ي��ف 
والقانونين  للمحامن  االم���ارات  جمعية 
ع���ن ���ش��ع��ادت��ه ب��ت��وق��ي��ع ت��ل��ك امل����ذك����رة مع 
ج��ه��ة رائ����دة م��ث��ل احت����اد ال��غ��رف ، موؤكدا 
جمعية  توجهات  م��ن  �شتعزز  امل��ذك��رة  ب���اأن 
الدور  وت��الق��ي  املجتمع  خلدمة  االم���ارات 
مع  الأعمال  جمتمع  خلدمة  تن�شده  ال��ذي 
احتاد الغرف . م�شرياأ  اإىل اأن تلك املذكرة 
�شتمثل دع��م��ا م��ب��ا���ش��را الحت���اد ال��غ��رف يف 

كافة اأ�شكال اأعمالهم. 
ح�شر توقيع املذكرة حممد اأحمد النعيمي 
االمن العام امل�شاعد الحتاد الغرف واأحمد 
االقت�شادية  االدارة  مدير  القيزي  جامع 
ب��االحت��اد . وم��ن جمعية االم���ارات كل من 
ال�شر واملحامي  اأمن  املحامي علي م�شبح 
يو�شف بن حماد اأمن ال�شندوق واملحامية 
االإدارة  جم��ل�����ص  ع�����ش��و  ال���رف���اع���ي  امي�����ان 

ورئي�ص فريق ال�شراكات.

ناق�ض تطوير نظام �لدعم و�لبنية �لتحتية ل�سركات 
ذوي �لإعاقة وفتح �آفاق جديدة لريادة �لأعمال
غرفة �ل�سارقة تنظم »ملتقى ريادة �الأعمال 

للجميع« حتت �سعار »فر�ص و�عدة لذوي �الإعاقة«
•• ال�شارقة – الفجر:

جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  العوي�ص  �شلطان  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة  اأع��ل��ن 
و�شناعة ال�شارقة، عن اإ�شافة فئة جديدة اإىل فئات »جائزة ال�شارقة للتميز 
االق��ت�����ش��ادي« حت��ت ا���ش��م »ج��ائ��زة ال�شارقة ل���رواد االأع��م��ال اأ���ش��ح��اب الهمم« 

لريتفع عدد فئات اجلائزة اإىل ثماين فئات بدءاً من دورة العام املقبل.
االأعمال«  ري��ادة  »ملتقى  تنظيم  ال�شارقة  غرفة  ع��زم  عن  العوي�ص  اأعلن  كما 
بوترية �شنوية منتظمة، كمبادرة تهدف اإىل دعم وتطوير قطاع ريادة االأعمال 
انطالقاً  خا�شاً،  اهتماماً  االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�ص  واإي��الء  ال�شارقة  اإم��ارة  يف 
من دور الغرفة باعتبارها املمثل االأول ملجتمع االأعمال يف االإمارة والتزامها 

مببادىء امل�شوؤولية االجتماعية.
واأكد العوي�ص اأن اإطالق هاتن املبادرتن ياأتي ان�شجاماً مع الروؤية احلكيمة 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شديدة  والتوجيهات 
القا�شمي ع�شو املجل�ص االأعلى حاكم ال�شارقة، ب�شرورة تعزيز الثقة املتنامية 
يف ق���درات واإم��ك��ان��ات االأ���ش��خ��ا���ص ذوي االإع��اق��ة، واإع��ط��اء دف��ع وزخ���م اإ�شايف 

مل�شاريع ريادة االأعمال يف اإمارة ال�شارقة 
اأم��ام جميع  اال�شتثمار  وفتح جم��االت 
االأ�شخا�ص  فيهم  مب��ا  االأع���م���ال  رواد 
اأو�شع  اآفاق جديدة  ذوي االإعاقة، نحو 
واأرحب، وفق »روؤية االإمارات 2021« 
واالأجندة الوطنية التي تهدف اإىل اأن 
العامل  دول  اأف�شل  م��ن  ال��دول��ة  تكون 
يف جم���ال ري����ادة االأع���م���ال، م��ن خالل 
امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة  ت�شجيع 
وت��ع��زي��ز مكانة  ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص،  يف 
االإمارات يف موؤ�شرات �شهولة ممار�شة 
االأعمال والتناف�شية العاملية واالبتكار 

وريادة االأعمال والتنمية.
فر�ض و�عدة للجميع .. جاء ذلك يف 

افتتاح ملتقى ريادة االأعمال للجميع الذي نظمته غرفة ال�شارقة يف مقرها 
ال��ي��وم ال��ث��الث��اء، حت��ت �شعار »ملتقى ري���ادة االع��م��ال - ف��ر���ص واع���دة لذوي 
ال�شارقة،  غرفة  رئي�ص  العوي�ص  �شلطان  عبداهلل  �شعادة  وح�شره  االإع��اق��ة«، 
اأمن  اأحمد  الغرفة، و�شعادة حممد  اإدارة  و�شعادة رغدة ترمي ع�شو جمل�ص 
مدير عام الغرفة بالوكالة، ومنى عبدالكرمي اليافعي مدير مدينة ال�شارقة 
للخدمات االإن�شانية، ، وكيم �شو هان مدير مركز املوؤ�ش�شات التجارية لذوي 
االإعاقة يف جمهورية كوريا اجلنوبية، وجنالء املدفع املدير التنفيذي ملركز 
ال�شارقة لريادة االأعمال »�شراع«، ومرمي ال�شام�شي م�شاعد املدير العام لقطاع 

خدمات الدعم يف غرفة ال�شارقة.
كما ح�شر افتتاح امللتقى ممثلي عدد من اجلهات احلكومية يف االإمارة، وح�شد 
من  اأكرث  جانب  اإىل  واالقت�شادية،  واالجتماعية  الر�شمية  ال�شخ�شيات  من 

االإعاقة. ذوي  االأ�شخا�ص  من  اأغلبهم  �شخ�ص   200
مدينة �شديقة لذوي االإعاقة

واأكد �شعادة حممد اأحمد اأمن مدير عام غرفة ال�شارقة بالوكالة، اأن مبادرة 
ال��دوؤوب على  اإط��ار حر�شها  ياأتي يف  امللتقى  تنظيم هذا  اإىل  ال�شارقة  غرفة 
من  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�شخا�ص  من  لكل  الداعمة  وامل�شاريع  امل��ب��ادرات  اإط��الق 
جهة، ولرواد االأعمال من جهة ثانية، ولرواد االأعمال من ذوي االإعاقة من 
اأمامهم  جهة ثالثة الأنهم االأوىل بالدعم والرعاية وامل�شاندة واإف�شاح املجال 
احلياة  مقومات  وتعزيز  واالإجن���ازات  النجاحات  من  واملزيد  املزيد  لتحقيق 
امل��ب��ادرة ج��اء ان�شجاماً مع دور  اإط��الق ه��ذه  اأن  اأم��ن  ال�شعيدة لهم. واأو���ش��ح 
اإمارة  يف  االأع��م��ال  ملجتمع  االأول  املمثل  باعتبارها  وا�شرتاتيجيتها  الغرفة 
جميعها  تندرج  التي  االجتماعية،  امل�شوؤولية  مببادىء  والتزامها  ال�شارقة، 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�����ش��دي��دة  والتوجيهات  احلكيمة  ال��روؤي��ة  اإط���ار  يف 
ال�شارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
القا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  من  احلثيثة  واملتابعة 
نتائجها  واأح��دث  اأب��رز  ك��ان من بن  والتي  ال�شارقة،  ونائب حاكم  ويل عهد 
ح�شول ال�شارقة على لقب »مدينة �شديقة لذوي االإعاقة احلركية والبرت« 
اإجن��از نوعي جديد  اأي��ام قليلة، وهو  من قبل االحت��اد العاملي للمعاقن قبل 
التي  اإىل ر�شيد االإجن��ازات املحلية والدولية  نعتز ونفتخر به، كونه ُي�شاف 
حققتها االإمارة على مدى 47 عاماً، على �شعيد تفعيل م�شاركة ذوي االإعاقة 
االإمكانات  ت�شخري  كامل حقوقهم من خالل  املجتمع ودجمهم ومنحهم  يف 

وتذليل ال�شعوبات من اأجل التي�شري على هذه الفئة املهمة من املجتمع.
�هتمام خا�ض .. وقال اأمن: اإن دعم وتطوير قطاع ريادة االأعمال يف اإمارة 
ال�شارقة م�شاألة اقت�شادية بالغة االأهمية، اإال اأن املحور االأهم يف هذا امللتقى 
هو ال�شريحة االجتماعية امل�شتهدفة، واملتمثلة يف »االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة« 
الهمم«،  »اأ���ش��ح��اب  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف  عليهم  ُيطلق  ال��ذي��ن 
اخل�شو�ص،  وج��ه  على  ال�شارقة  واإم����ارة  عموماً  االإم����ارات  دول��ة  اأن  م�شيفاً 
توليان اهتماماً كبرياً باالأ�شخا�ص ذوي االإعاقة »فرعايتهم متاأ�شلة يف ديننا 
االإ�شالمي احلنيف، ويف النهج االإن�شاين لقيادة االإمارات و�شعبها«، وذلك منذ 
قيام احتاد دولة االإمارات على يد املغفور له باإذن اهلل، ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اإىل يومنا هذا، يف ظل القيادة احلكيمة  ث��راه«، و�شواًل  اآل نهيان »طيب اهلل 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة »حفظه اهلل«، 
ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ه 
املجل�ص  ال�شمو اأع�شاء  اأ�شحاب  واإخوانهما  ال�شارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�ص 
االأ�شخا�ص ذوي  باأن  الرا�شخة  القناعة  االإم��ارات، انطالقاً من  االأعلى حكام 
الدعم  كل  وت�شتحق  املجتمعات  كل  ويف  جمتمعنا  يف  مهمة  �شريحة  االإعاقة 

والرعاية واالهتمام.

التي اأق��ره��ا ه��ذا ال��ع��ام ، م��ن خ��الل ح�شد 
ال��ط��اق��ات ����ش���واء م���ن خ���الل ال��ت��ع��اون مع 
اخلا�ص  ال��ق��ط��اع  اأو  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع 
تقدمي خدمات  اأج��ل  والتعاون معهما من 
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العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

   يف الدعوى رقم 2018/642 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- بالل �شعد بالل �شعد الغبي جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف االمارات اال�شالمي �ص.م.ع وميثله:را�شد 
عبدالرزاق حممد تهلك قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )160473( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

   يف الدعوى رقم 2018/3000 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- جريالدين ماروالنو لو�شي�ص جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع وميثله:عبداهلل 
حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�شي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )15315.97( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  املحكمة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

   يف الدعوى رقم 2018/2926 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- راندي فيالنويفا �شالتو�ص جمهول حمل االقامة مبا 
ان طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع وميثله:عبداهلل حمد 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شام�شي  العمران  عمران  عبداهلل 
 )38960.58( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
   يف الدعوى رقم 2018/3071 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- يف تي ا�ص للت�شويق الوحدات ال�شكنية �ص.ذ.م.م 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/يو�شف عبداهلل �شعيد 
والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد  را�شد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )36118( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

   يف الدعوى رقم 2018/123 تنفيذ مدين
اىل املنفذ �شده/1- احمد خلفان �شيف جمعه �شيف الفال�شي جمهول 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/امل��رك��ز ال��غ��رب��ي ل��ت��ق��ومي وطب 
الدعوى  اأقام عليك  اال�شنان وميثله:�شالح ح�شن حممد مبا�شري قد 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )27163( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

   يف الدعوى رقم 2018/643 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- حممد علي حممد عبداهلل التميمي جمهول حمل 
�ص.م.ع  اال���ش��الم��ي  االم����ارات  التنفيذ/م�شرف  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
وميثله:را�شد عبدالرزاق حممد تهلك قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
 )165093.33( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/7220  عمايل جزئي

ان  االقامة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  للحلويات  1-ب�شت مك�ص   / املدعي عليه  اىل 
املدعي /زياد عبداهلل حممد البالونه قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره��م(   7332( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت   MB183686487AE:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف   وال��ر���ش��وم 
 ch1.A.2:جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2018/10/9 ال�شاعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2018/488  تظلم جتاري

اىل املتظلم �شده / 1-ها�شب ماتيالكات حامد حامد ماتيالكات فيتيل جمهول 
���ص.ذ.م.م وميثله:نا�شر مال  والواحة  العوجان   / املتظلم  ان  االقامة مبا  حمل 
اع��اله ومو�شوعه تظلم من  امل��ذك��ور  التظلم  اأق���ام عليكم  ق��د  غ��امن  اهلل حممد 
والر�شوم  جت��اري  عري�شة  على  امر   794/2018 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  القرار 
ال�شاعة 08.30  املوافق 2018/9/23    وامل�شاريف. وح��ددت لها جل�شة يوم االحد 
Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا  �ص بالقاعة : 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 

يف الطعن 2018/549 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- موؤ�ش�شة عامل امل�شتقبل للو�شاطة العقارية
وميثله:حميد غالم دروي�ص ابراهيم 

باعالن املطعون �شده:1- حمدان عبداهلل حممد �شريف العلي جمهول 
اأعاله  امل��ذك��ور  الطعن  اأق���ام عليكم  الطاعن  ب��اأن  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل 
ويتوجب عليكم احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �شحيفة 

الطعن املقدمة �شدكم .
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2018/202  ا�ستئناف تظلم جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- لي�شلى دهرما �شينا تابا �شواراجى جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف / بنك ابوظبي التجاري )فرع( وميثله:عبداهلل 
ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  ال�شام�شي  العمران  عمران  عبداهلل  حمد 

بالدعوى رقم 2018/168 تظلم جتاري     
 17.30 ال�شاعة   2018/10/10 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�شه  وح��ددت 
م�شاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 مذكرة اإعادة اإعالن بالن�سر 

                    يف  الدعوى 2018/17  التما�س اعادة نظر جتاري - ا�ستئناف
اىل امللتم�ص �شده / 1- �شركة ماري كورى ميدل ا�شت  جمهول حمل 
االقامة مبا ان امللتم�ص/ البنك التجاري الدويل CBI وميثله:عبداهلل 
ال�شادر  احلكم  التم�ص  ق��د  ال�شام�شي   العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  حمد 
ب���ت���اري���خ:2018/7/10 ،  ب��ال��دع��وى رق�������م:2017/1689 ا�شتئناف جت���اري 
ال�شاعة:10:00  امل���واف���ق:2018/10/24  االربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت 
�شباحا بالقاعة:ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حالة تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حمكمة  ال�ستئناف
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/91  ا�سكالت عمالية
مو�شوع الق�شية اإ�شكال يف التنفيذ رقم:2016/3525 عمايل

 لوقف االجراءات التنفيذية
بي�شان خلدمات  �شركة  مالكة  ب�شفتها  �شاوله  االإعالن:م�شت�شكل:عاليه  طالب 
 ، �شتيته  �شامي  ه��دى  ���ش��ده:1  اعالنه:امل�شت�شكل  املطلوب   - الفعاليات  ادارة 
يوم  بانه قد حت��ددت جل�شة  نعلنكم   : االع��الن  االقامة مو�شوع  جمهول حمل 
الثالثاء املوافق:2018/9/25 ال�شاعة : 8.30 �ص بالقاعة:ch1.C.15 للنظر 
يف اال�شكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن احل�شور 

�شي�شدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/2356  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- ال�شركة العربية اال�شكندنافية للتاأمن ���ص.م.ع - تكافل - 
ا�شكانا للتاأمن 2- حممد طارق عزيز حممد �شهاب الدين جمهول حمل االقامة 
اأقام  قد  تهلك  حممد  عبدالرزاق  وميثله:را�شد  زرك��ل  كل  املدعي/خا�شته  ان  مبا 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )200.000( 
االحد  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  واالت��ع��اب.  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  كتعوي�ص  دره��م 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.17 بالقاعة  �ص   8.30 ال�شاعة   2018/9/23 املوافق 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون 

مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/96  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- خديجه معروف 2- وحيد معروف 3- نرج�ص ح�شن جمهول 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  معروف  املدعي/زاهد  ان  مبا  االقامة  حمل 
املطالبة ببيع العقار حمل التداعي والبالغ قيمته وفقا لتقرير اخلبري يف الدعوى 
رقم:2018/7 نزاع عقاري مبلغ وقدره )1.677.830( درهم عن طريق املزاد العلني 
والت�شريح للمدعي با�شتالم ن�شيبه منه والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة 
يوم الثالثاء املوافق 2018/10/9 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  االأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
يف  الدعوى 2017/613  عقاري كلي

اىل اخل�شم املدخل / 1-�شامل را�شد الرا�شد - ب�شفته املدير امل�شئول للمدعي عليها اأثناء 
التعاقد وب�شفته موقع عقد احلجز �شند الدعوى جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
جيوتيكومار �شاملدا�ص �شيت قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بف�شخ عقد البيع 
حمل الدعوةى الخالل املدعي عليها باالجناز والت�شجيل والت�شليم والزامها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره )11.389.500( درهم ور�شوم دائرة االرا�شي واالمالك البالغ قيمتها 
بواقع 12٪.وحددت  القانونية  والفائدة  املحاماة  اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  والر�شوم   ٪4
لها جل�شة يوم االحد املوافق:2018/10/14 ال�شاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch1.B.8  لذا 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1151  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /1-اخلان ملقاوالت البناء ذ.م.م 2- غالم يحيى حممد كل جمهول حمل االقامة 
اأق��ام عليك  املالكي قد  ���ص.م.ع وميثله:عبا�ص م�شتت فندي  التجاري  املدعي /بنك دبي  ان  مبا 
درهم   )12.501.509( وق��دره  مببلغ   2+1 عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
بالت�شامن مع   4 و   3 املدعي عليهما  وال��زام  التام  ال�شداد  والفائدة 9٪ من 2018/5/15 وحتى 
املدعي عليها االوىل مبلغ وقدره )643.650( درهم والفائدة 9٪ من 2018/5/15 وحتى ال�شداد 
التام والزام املدعي عليهما 5 و 6 بالت�شامن مع املدعي عليها االوىل مببلغ وقدره )1.046.450( 
لها  واالت��ع��اب.وح��ددت  وامل�شاريف  التام  ال�شداد  وحتى  الدعوى  اقامة  من   ٪9 والفائدة  دره��م 
جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق:2018/10/4 ال�شاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch2.E.21  لذا فاأنت 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 
اإداري��ا مل�شادقة  اأي��ام على االأق��ل وذل��ك حيث مت تاأجيل الدعوى  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

موعد اجلل�شة عطلة ر�شمية مبنا�شبة راأ�ص ال�شنة الهجرية. 
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 عاجل وهام 

املو�سوع : الدعوى رقم 2018/221 مدين كلي  
ال�شادة / املطرو�شي للمحاماة  املحرتمن ، وكيل : املتجر الوطني - ذ م م ، املحرتمن 

- باالإ�شارة اىل املو�شوع اعاله ، يرجى التكرم بن�شر اإعالن للمدعي عليهم حل�شور جل�شة اخلرة 
القادمة وذلك وفق ما يلي :  - )اىل املدعي عليهم )ماريا ايك�شنيا كامبا + ا�شغر خان عبدالقدمي + 
�شيد غامن علي �شيد حممود علي ( حيث ان املدعي املتجر الوطني - ذ م م ( قد  اقام �شدكم الدعوى 
رقم )2018/221 مدين كلي( وحيث اأنه مت اإحالة الدعوى اىل اخلبري احل�شابي / علي عبداهلل �شلطان 
املرزوقي / لذا يتوجب عليكم احل�شور الجتماع اخلرة احلا�شبية يف الدعوى وذلك يف متام ال�شاعة 
العا�شرة والن�شف �شباحا يف يوم اخلمي�ص املوافق  2018/9/27 يف مقر مكتب اخلبري الكائن باإمارة دبي 
- بجوار مركز ابوهيل - بناية الفاميد )مقابل كنتاكي( ، املدخل اخللفي ، الطابق الثاين ، مكتب رقم 
)201( )موؤ�ش�شة املحيط حما�شبون قانونيون( هاتف 04/2650665 ، وفاك�ص 04/2650645( - وعليه 
يرجى احل�شور يف املوعد املحدد وتقدمي كافة ما لديكم من م�شتندات ويف حالة عدم ح�شوركم �شيتم 

امل�شي يف اإجراءات اخلرة احل�شابية يف الدعوى.  
اخلبرياحل�سابي / علي املرزوقي  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

 اخطار دفع بالن�سر
   يف الق�سية التنفيذية رقم 2018/212 - التنفيذ املدين     

اىل املحكوم عليه : فائز ح�شن عنرت ممثل �شركة عنرت ال�شترياد وت�شدير الديزل  ذ م م ، اجلن�شية : 
لبنان ، العنوان : االإمارات راأ�ص اخليمة - الق�شيدات ، الهاتف املتحرك : 9710557911931+ 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�ص اخليمة قد ا�شدرت بحقك حكما بتاريخ 2017/11/14  يف ق�شية 
)243/2017( جتاري كلي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 1668540.10 درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف  

املحكوم له : �شركة زتكو للتجارة العامة- ذ م م  وميثلها مديرها ال�شيد / عبيد حممد �شالح زبن ، 
بوكالة الدكتور / ابراهيم ح�شن املال )املحامي( اجلن�شية     ، العنوان : االإمارات دبي - الر�شاء بناية 

الر�شاء لالعمال - الهاتف املتحرك  9710556606074+ 
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله. 

مالحظات : باالإ�شافة اىل باقي منطوق احلكم 
فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة 
والر�شوم   ، لتنفيذ احلكم  املنا�شبة  القانونية  االج��راءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فان  ذلك  تخلفك عن 

املرتتبة عليك. 
 رئي�س ق�سم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اإعادة اإعالن بالن�سر  

اىل املدعى عليهم / �شاه حممد مق�شود ملقاوالت التك�شية واالر�شيات  
نعلمكم بان املدعي /كابارول للدهانات - �ص ذ م م -  يف الدعوى رقم 2018/5092 الدائرة اجلزئية 

االوىل -  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  
الزام املدعي عليه باأداء مبلغ وقدره 160701 د. اإ )مائة و�شتون الف و�شبعمائة وواحد درهم(   و 
الفائدة القانونية بواقع 12٪ �شنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام ، الزام املدعي عليها 

بالر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
االحتادية  ال�شارقة  مبحكمة   152 القاعة  االأوىل  اجلزئية  الدائرة  اأمام  ح�شورك  يقت�شي  لذا 
بها  مرفقا  علىالدعوى  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  االبتدائية 
للنظر  وذلك    ، 8.30 �شباحا  ال�شاعة   ، املوافق 2018/10/2  الثالثاء  يوم  وذلك   ، امل�شتندات  كافة 
يف الدعوى املذكور امل�شار اليها اأعاله - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم اتخاذ 

االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/4061 جتاري جزئي                                                
نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  الفتاح   عبد  عبدالفتاح  حممد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  ال��دع��وى  يف    2018/2/13 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
املدعي  للبنك  ي���وؤدي  ب��ان  امل��دع��ي عليه  ب��ال��زام  ع(  م  )���ص  امل�شرق  اع��اله ل�شالح/بنك 
مبلغ 14034997 درهم )مائة واربعون الف وثالثمائة وت�شعة واربعون درهم و�شبعة 
الق�شائية احلا�شل يف  املطالبة  تاريخ  �شنويا من  بواقع ٪9  والفائدة  وت�شعون فل�ص( 
ثالثمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  الر�شوم  عن  ف�شال  التام  ال�شداد  وحتى  م   2017/12/12
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا االع��الن �شدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/1892  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-كيلي للمقاوالت - �ص ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ زيرفون للخدمات ال�شناعية - ذ م م وميثله / حبيب عبدالرحيم 
عبداهلل احلو�شني   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها مببلغ وقدره )3103289.88 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
ال��ت��ام و �شمول احلكم  ال�شداد  ال��دع��وى وحتى  ت��اري��خ قيد  وال��ف��ائ��دة 12٪ م��ن 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم االثنن  املوافق  2018/10/8  
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ص   9.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2018/1269  ا�ستئناف جتاري   

م  م  ذ   - والكهربائية  امليكانيكية  للمقاوالت  1-ه��اي��دون  ���ش��ده/  امل�شتاأنف   اىل 
 - بروكي�ص  ب��ول  كري�شتوفري   )4  -3  ، هوملي�ص  وين�شتون  ب���ادن  نايجل   )2  -2
جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /موؤ�ش�شة اجلالل للتجارة ل�شاحبها / 
مهند جالل عبداحلكم النوباين - وميثله / عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل 
ال�شادر بالدعوى رقم : 2018/58 جتاري كلي  ا�شتاأنف احلكم  ال�شويدي - قد 
بتاريخ 2018/6/4 وحددت لها جل�شه يوم االربعاء  املوافق 2018/10/17  ال�شاعة 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�سية رقم 2017/1072  جتاري كلي  ال�سارقة 

  اإعالن املدعي عليهم بورود التقرير 
اىل املدعى عليهما /  1- �شركة نيبون لندن )ذ م م( 

3- خالد عبد احلميد عبداللطيف العاين - عراقي اجلن�شية  
حيث ان املدعي / بنك دبي اال�شالمي )�ص م ع ( 

قد اقام عليك واأخرين الدعوى رقم اأعاله
وحيث ورد تقرير اخلرة )كتاب املختر اجلنائي( واأودع ملف الدعوى. 

لذلك يقت�شي ح�شوركم امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية الثانية( يف متام ال�شاعة التا�شعة   
من �شباح يوم  2018/9/24م  وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، 
او عدم  ، ويف حالة تخلفكم عن احل�شور  التقرير والتعقيب عليه  وال�شتالم ن�شختكم من 

ار�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظرالدعوى يف غيابك. 
مكتب اإدارة الدعوى - اأمني �سر الدائرة     

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/94 ا�سكالت عمالية 
 - عبدالفتاح  اب��راه��ي��م  عمر  اب��راه��ي��م   -1  : ���ش��ده  امل�شت�شكل  اإىل 
جمهول حمل االقامة  مبا ان امل�شت�شكل / �شرعة الرق للخدمات 
الثالثاء  ي��وم  بانه قد حت��ددت جل�شة  نعلنكم  م    م  ذ  - �ص  الفنية 
 ch1.C.15 املوافق 2018/9/25   ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة
للنظر يف اال�شكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة 
اثره  ن��ف��اذ  م��ع  غيابكم  يف  ق���رار  �شي�شدر  احل�����ش��ور  ع��ن  تخلفكم 

القانوين بحقكم.
رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  19  �سبتمرب 2018 العدد 12431

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  19  �سبتمرب 2018 العدد 12431

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  19  �سبتمرب 2018 العدد 12431

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
غالمور بيوتي كون�شبت�ص م.د.م.�ص

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 285725          بتاريخ :2018/1/10     
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: غالمور بيوتي كون�شبت�ص م.د.م.�ص.
وعنوانة : دبي غالمور بيوتي كون�شبت�ص م.د.م.�ص، برج الريف، ابراج بحريات جمريا، �ص.ب 336443، دبي، 

االمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

جتميل  م�شتح�شرات  عطرية  )زي��وت  )عطور  تواليت  م��واد   ، للعرق  م�شادات  اجل��و،  تعطري  م�شتح�شرات 
مزيالت روائح كريهة لالإن�شان اأو احليوان زيوت عطرية رذاذ )�شراي( لل�شعر بخور عطور )مزيجات من 

اوراق الورد املجففة املعطرة )روائح طيبة، �شابون. 
الواق�عة بالفئة: 03

املرفق. بال�شكل  مو�شح  هو  كما  مميز  ب�شكل  التينية  و�شف العالمة : عبارة "John Allen" باأحرف 
على حدة يف  كل  الكلمات  بحق ح�شري عن  املطالبة  للعالمة يف جمملها مع عدم  احلماية  اال�شرتاطات: 

الو�شع العادي
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  19  �سبتمرب 2018 العدد 12431

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ 
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

املودعة بالرقم: 119664
بتاريخ : 2008/09/23 

با�شم : �شركة جرنال موتورز ال ال �شي
وعنوانه : 300 ريني�شانز �شنرت، �شيتي اوف ديرتويت، والية مي�شيغان 48265-

3000، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 12 - املركبات ذات املحركات، 

والقطع اخلا�شة بها يف الفئة 12. 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية  يف: 2018/09/23 وحتى تاريخ : 2028/09/23
�د�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  19  �سبتمرب 2018 العدد 12431

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/1946  جتاري جزئي
عبداجلليل  حممد  تينينجال  فاليكات   -2 امل��رزوق��ي  احمد  حممد  عمر   -1  / عليه  املدعي  اىل 
3- جاي�شري عبدالقادر جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/هارفيندر جاجموهان �شينغ �شينغ 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �شينغ  �شاريجيت  عن  وكيال  وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته 
والر�شوم  دره��م   )75000( وق��دره  مببلغ  والت�شامم  بالت�شامن  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ تعديل عقد التاأ�شي�ص يف:2017/3/22 وحتى 
ال�شداد التام و�شم ملف النزاع التجاري رقم:696/2018. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2018/9/25 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2895  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شركة �شيد حم�شن للتجارة العامة �ص.ذ.م.م 2- �شيد حم�شن �شيد 
من�شور ب�شفته مدير �شركة �شيد حم�شن للتجارة العامة ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /الكى الين للتجارة العامة قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهما ب�شداد مبلغ )14.500( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   ٪12 والفائدة 
ب��ال ك��ف��ال��ة.وح��ددت لها جل�شة ي��وم االث��ن��ن امل����واف����ق:2018/10/8 ال�����ش��اع��ة:08:30 �ص 
بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/3029  جتاري جزئي
�شتار  فايف  امريت�ص   -2 العامري  حم�شن  عبدالرحمن  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
/ال�شيخ  املدعي  ان  االقامة مبا  ���ص.ذ.م.م جمهول حمل  العامة  للتجارة  انرتنا�شيونال 
العمران  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  القا�شمي  حممد  بن  حميد  بن  جا�شم 
بن  املرمة  الت�شوية  اتفاقية  بطالن  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شام�شي 
النزاع  ال��ودي��ة يف  الت�شوية  م��رك��ز  ام���ام  واملثبته  ب���ت���اري���خ:2014/2/4  ال��دع��وى  اط���راف 
لها جل�شة  ل��ل��م��دع��ي.وح��ددت  بالن�شبة  وذل��ك  ب��ج��ل�����ش��ة:2014/2/10  رق������م:2013/1449 
لذا    ch1.C.14:بالقاعة ���ص  ال�����ش��اع��ة:08:30  امل����واف����ق:2018/10/9  ال��ث��الث��اء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
اعالن حكم بالن�سر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1387  جتاري جزئي 
احمد حممد  ���ص.ذ.م.م وميثلها حممد  للمقاوالت  املحكوم عليه/1-دلتا الين  اىل 
مقبل احلمريي 2- دلتا الين للمقاوالت العامة ذ.م.م وميثلها حممد احمد حممد 
مقبل احلمريي جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
لتعهدات  با�شيفيك  ل�شالح/ليزر  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2018/8/16 بتاريخ 
التموين بالوقود واملحروقات �ص.ذ.م.م بالزام املدعي عليهما بالت�شامن باداء مبلغ 
)85.800( درهم للمدعية واداء تعوي�ص قدره )10.200( درهم والزمتهما بالت�شامم 
بامل�شاريف والف درهم اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/2564  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- في�شل نا�شر �شيد حممد نا�شر جمهول حمل االقامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  ان املدعي/مازن عبداخلالق حممد اليا�شن قد 
وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )100000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  القانونية بواقع 12٪ من  املحاماة والفائدة  واتعاب 
�ص   8.30 ال�شاعة   2018/9/27 امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام. 
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/2621  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-امري نبيل ح�شن حممد عزو جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/م�شرف الهالل �ص.م.ع - مكتب ادارة - فرع برج البحر وميثله:علي ا�شماعيل ابراهيم 
اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ان يدفع للم�شرف 
و�شمول  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم  املدعي مبلغا وقدره )32.515.75( 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ص املوافق:2018/10/11 
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا    ch1.C.13:بالقاعة �ص  ال�شاعة:08:30 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 
اأيام على االأقل ، حيث �شادف يوم اخلمي�ص املوافق:2018/9/13 وهو اليوم املحدد لنظر 
الدعوى  هذه  تاأجيل  تقرر  فقد  الهجرية  ال�شنة  مبنا�شبة  ر�شمية  اج��ازة  الدعوى  هذه 

اداريا اىل يوم اخلمي�ص املوافق:2018/10/11 .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2431  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كون�شبت لت�شنيع انظمة االنابيب �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /وجيهي ه��ارد وي��ر �����ص.ذ.م.م ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
درهم   )4.393.4( وق����دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من تاريخ املطالبة الق�شائية 
وح��ت��ى ال�����ش��داد ال���ت���ام.وح���ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم ال��ث��الث��اء امل����واف����ق:2018/9/25 
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا    ch1.C.13:بالقاعة �ص  ال�شاعة:08:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ع��ب��دامل��ع��ط��ي ح��ام��دى احمد 
، م�����ش��ر   اجلن�شية  امل���ت���وايل 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )22657885A(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0568149433    

فقد�ن جو�ز �سفر
ا�شغر   / امل������دع������و  ف����ق����د 
باك�شتان     ، ب��ي��ه��ل��وان  خ���ان 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)4139111( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم  

0507811532

فقد�ن جو�ز �سفر

عبداجلبار   / امل��دع��و  ف��ق��د 
باك�شتان     ، اح���م���د  ���ش��ع��ي��د 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
 )8027201AW (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0529501344

فقد�ن جو�ز �سفر
امل����دع����و / ارف���ا����ش���ى  ف���ق���د 
اثيوبيا     ، ���ش��ا���ش��ا  وا���ش��ي��ال 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)4005141( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم  

0501414072

فقد�ن جو�ز �سفر

اجنيال   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
باجاالك�شا ماتيال  ، الفلبن   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )7304516EB( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0581541084

اعالن تغيري ا�سم تفقد�ن جو�ز �سفر
اعلن ان��ا / زي��ن اهلل عاتق 
ميني   ، احل���������داد  اح����م����د 
اجل��ن�����ش��ي��ة واح���م���ل ج���واز 
�شفر رقم 07820085 
�شادر من ابوظبي وارغب 
اىل  ا������ش�����م�����ي  ت�����غ�����ري  يف 

)حمدان( عاتق. 
وهذا للعلم.

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
انذار عديل بالن�سر
رقم   2018/5830   

                              مقدم من :  املنذر : منتجع احلبتور بولو - ذ م م - �شنتا ريجن�ص بولو �شابقا 
)الرخ�شة التجارية رقم 752716 ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية ، وميثلها ال�شيد/ حممد 

خلف احمد احلبتور ، 
رقم  هاتف   -  043941444  : ت  الو�شل  �شارع  الثانية  ال�شفا   - �شقيم  ام  منطقة   - بردبي   : العنوان 
 ، بتاريخ 2016/4/21  بوكالة / عمرو احمد عبدالغني مرعي رقم 2016/1/87135   ،   0501116448

Amr@habtoor.com هاتف رقم 043941444 - هاتف رقم 0501116448 بريد الكرتوين
املنذر اليه : دجويلهريمي اوليفريا لوت�شو�شكي - برازيلي اجلن�شية - جواز �شفر رقم 131549 - هاتف 

رقم 009647062214 - 0585786093 ، العنوان : دبي - اجلمرية 
 guilherme@fulholding.com : الريد االلرتوين

العن املوؤجرة : فيال �شكنية رقم 17 - داخل منتجع احلبتور بولو - ذ م م - فندق �شنتاريجين�ص بولو 
�شابقا ، رقم االر�ص 0 - 71 رقم البلدية : 276-392 رقم مكاين 3549274884 

تاريخ  حتى  دره��م(   136.949.32( والبالغة  املتاأخرة  املالية  املطالبة  ب�شداد  ع��ديل  ان��ذار   : املو�شوع 
2018/8/6 وما قد ي�شتجد.  

ان املنذر مبوجب هذا االإخطار يخطر املنذر اليه ب�شداد مبلغ املطالبة املالية امل�شتحق ال�شداد للمنذر 
والبالغ قيمته 136.949.32 درهم يف مدة اق�شاها 5 ايام عمل من تاريخه وبخالف ذلك �شوف ي�شطر 
االجراءات  بكافة  للمطالبة  بدبي  االيجارية  املنازعات  ف�ص  جلنة  اىل  املو�شوع  الحالة  اآ�شفا  املنذر 

واملبالغ امل�شتحقة والر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة مع كامل حقوق املنذر االخرى
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
انذار عديل بالن�سر
رقم   2018/5831   

                              مقدم من :  املنذر : منتجع احلبتور بولو - ذ م م - �شنتا ريجن�ص بولو �شابقا 
)الرخ�شة التجارية رقم 752716 ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية ، وميثلها ال�شيد/ حممد 

خلف احمد احلبتور ، 
رقم  هاتف   -  043941444  : ت  الو�شل  �شارع  الثانية  ال�شفا   - �شقيم  ام  منطقة   - بردبي   : العنوان 
 ، بتاريخ 2016/4/21  بوكالة / عمرو احمد عبدالغني مرعي رقم 2016/1/87135   ،   0501116448

Amr@habtoor.com هاتف رقم 043941444 - هاتف رقم 0501116448 بريد الكرتوين
 : رق��م  هاتف   -  1700189 رق��م  �شفر  ج��واز   - اجلن�شية  برازيلي   - رو�شى  ادواردو  فابيو   : اليه  املنذر 

 0585286093 - 009647062214
rossi@veracruzhk.com : العنوان : دبي - اجلمرية  ، الريد االلكرتوين

العن املوؤجرة : فيال �شكنية رقم 9 - داخل منتجع احلبتور بولو - ذ م م - فندق �شنتاريجين�ص بولو 
�شابقا ، رقم االر�ص 0 - 71 رقم البلدية : 276-392 رقم مكاين 3549274884 

تاريخ  حتى  دره��م(   139.411.45( والبالغة  املتاأخرة  املالية  املطالبة  ب�شداد  ع��ديل  ان��ذار   : املو�شوع 
2018/8/6 وما قد ي�شتجد.  

ان املنذر مبوجب هذا االإخطار يخطر املنذر اليه ب�شداد مبلغ املطالبة املالية امل�شتحق ال�شداد للمنذر 
والبالغ قيمته 139.411.45 درهم يف مدة اق�شاها 5 ايام عمل من تاريخه وبخالف ذلك �شوف ي�شطر 
االجراءات  بكافة  للمطالبة  بدبي  االيجارية  املنازعات  ف�ص  جلنة  اىل  املو�شوع  الحالة  اآ�شفا  املنذر 

واملبالغ امل�شتحقة والر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة مع كامل حقوق املنذر االخرى
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�ش���م ال�شركة : البطولة للو�شاطة العقارية “ )�ص.ذ.م.م(  
رقم الرخ�ش��ة : 613579   عن�وانها : مكتب رقم 2810 ملك �شريين حممد �شادق – 
برج خليفة   ال�شك�ل القانوين    : ذات م�شئولية حمدودة  رقم القيد بال�شجل التجاري 
: 1031812  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري 
، وذلك مبوجب القرار  ال�شركة املذكور اعاله  يف ال�شجل التجاري لديها بانحالل 
لدى  وامل�شدق   )2018/08/01( بتاريخ  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر 
ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/08/01(  وعلى من لديه اعرتا�ص او مطالبة 
التقدم اىل امل�شفي املعن يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطن 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ص )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�ش���م ال�شركة : “ �شنتك للتجارة العامة “ )�ص.ذ.م.م(  
رقم الرخ�ش��ة : 683615  عن�وانها : حمل رقم 2 و S08 ملك حممد خمي�ص جمعه 
: ذات م�شئولية حمدودة   رقم القيد بال�شجل  القانوين  ال�شك�ل  ال�شطوة   – بردبي - 
التجاري : 1109992  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت 
، وذلك مبوجب  ال�شركة املذكور اعاله  التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بانحالل 
القرار ال�شادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتاريخ )2018/09/03( وامل�شدق لدى 
مطالبة  او  اعرتا�ص  لديه  من  وعلى    )2018/09/03( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�شيد 
التقدم اىل امل�شفي املعن يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطن 
-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�ص )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات 

واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�ش����م امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
البطن     مبوجب  رق��ة   - )10-9( ملك مركز منت لالعمال   : مكتب  عن���وان����ه 
هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري 
العقارية  البطولة للو�شاطة   « املذكور اعاله للقيام بت�شفية  امل�شفي  لديها بتعين 
– برج  ���ش��ادق  رق��م 2810 ملك �شريين حممد  : مكتب  )������ص.ذ.م.م(  وعنوانها    «
بتاريخ  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار  مب��وج��ب  وذل���ك  خليفة 
)2018/08/01( وامل�شدق لدى ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/08/01(   وعلى 
من لديه اعرتا�ص او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعن يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
 منت لالعمال - رقة البطن - هاتف : )2226266 – 04( فاك�ص )2223773 – 04(

م�شتحبا معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 
ن�شر هذا االعالن.

د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�ش����م امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطن  مبوجب هذا 
التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
 “ العامة  للتجارة  “ �شنتك  بت�شفية  للقيام  اع��اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  بتعين  لديها 
)���ص.ذ.م.م(  وعنوانها  : حمل رقم 2 و S08 ملك حممد خمي�ص جمعه – بردبي 
بتاريخ  لل�شركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�شادر  القرار  مبوجب  وذلك  ال�شطوة   -
)2018/09/03( وامل�شدق لدى ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/09/03(   وعلى 
من لديه اعرتا�ص او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعن يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
 منت لالعمال - رقة البطن - هاتف : )2226266 – 04( فاك�ص )2223773 – 04(

 م�شتحبا معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 
ن�شر هذا االعالن.

د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية



ثقافة وفن�ن
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لن�سر وتعزيز مفهوم �مل�سوؤولية �ملجتمعية لدى �لأطفال

�إطالق جملة )�ملتطوع �ل�سغري( �لتي ت�سدرها جائزة »�ل�سارقة للعمل �لتطوعي«
عام  13 دون  هم  ملا  خم�س�سة  �لتطوع  جمال  يف  نوعها  من  �أوىل  • جملة 

 •• دبي - د.حممود علياء

ن��ظ��م��ت ن����دوة ال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم جل�شة 
يف  الفنية  »اجلالريهات  بعنوان  حوارية 
ال��ب��دور رئي�ص  االإم���ارات« بح�شور ب��الل 
الهاملي  ع��ب��ي��د  وع��ل��ي  االإدارة  جم��ل�����ص 
وعائ�شة  االإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب 
اخلياط  وج��م��ال  ث���اين  وم���رمي  �شلطان 
اأع�شاء جمل�ص االإدارة ود. جناة مكي ود. 
عبداخلالق عبداهلل ود. عبدالرزاق فار�ص 

الفار�ص وال�شاعر خالد ال�شنحاين.
و�شارك يف اجلل�شة احلوارية الفنان مطر 
بن الحج املدير التنفيذي ملركز اجلليلة 
لثقافة الطفل وهو من رواد فن النحت 
يف االإم��ارات ويعد من اجليل الثاين من 
جتربة  و�شاحب  االإم��ارات��ي��ن  الفنانن 

ثرية وهي مر�شم مطر الذي تاأ�ش�ص عام 
1992. وله ب�شمته الفنية التي انفرد 

بها با�شلوبه املتميز.
فنان  اأول  ويعتُر  لقمان  والفنان جالل 
ت�شكيلي رقمي يف دولة االإمارات العربية 
الو�شائط  ع��ل��ى  ع��م��ل��ه  ال���ي���وم،  امل��ت��ح��دة. 
على  ي�شتمل  وال��ذي  املتعددة،  واخلامات 
اللوحات واملنحوتات واالأعمال الرتكيبية 
واملج�شمات، والفنان يحّول بيده اخل�شب 
واالأملنيوم والزجاج والفوالذ املجلفن اإىل 
فنية  جمالية  قيمة  ذات  تعبريية  اأدوات 

عالية.
والفنانة �شفاء احلامد وهي رائدة اأعمال 
ب�شمة خا�شة  و�شع  اإماراتية جنحت يف 
افتتاح  خ���الل  م��ن  ال��ن�����ش��ائ��ي،  للح�شور 
اأول ���ش��ال��ة ع��ر���ص ت�����ش��وي��ر م��ب��ا���ش��ر يف 

ا�شتقطبت من خاللها  االأو�شط،  ال�شرق 
اأه����م امل�����ش��وري��ن ال��ع��امل��ي��ن م��ث��ل �شتيف 
ماك ك��وري، ال��ذي حمل معر�شه عنوان 
»االأم�������ريات ال�����ش��ب��ع«، وق����ام م���ن خالله 
بالتقاط �شور 20 امراأة اإماراتية رائدة 

على امتداد االإمارات ال�شبع.
حممد  ال��دك��ت��ور  الفنان  لالأم�شية  ق��دم 
الذي  اخلطيب  اإح�شان  والفنان  يو�شف 
حت��دث ع��ن قيمة ال��زم��ان وامل��ك��ان الذي 
كان ميثل حتدياً كبرياً يف الوعي الثقايف 
اجلالريهات  فكرة  اأن  وكيف  الت�شكيلي 
ال���ف���ن���ي���ة خ����رج����ت ل���ل���ن���ور م����ع ب����داي����ات 

الثمانينات من القرن املا�شي.
وحت�����دث م��ط��ر ب���ن الح����ج ع���ن جتربته 
له  بالن�شبة  الفن  ب��اأن  مطر  مر�شم  م��ع 
بي  امل��واد اخلا�شة  كان يل  تاأ�شي�ص حياة 

– فحم  املنزل )قلم  اأول��ي��ات متوفرة يف 
الفني  العمل  وكان  – اأوراق(  – خ�شب 
اأت���ب���ع خيايل  م���وج���ود يف خ��ي��ايل وك��ن��ت 
دائ���م���اً، وم���ع ال��وق��ت ت��ط��ورت وع���رف اأن 
تلك االأدوات التي كان يلعب بها هي حلم 
امل�شتقبل، و�شاهمت االأ�شرة رغم ب�شاطتها 
يف توجيهي، ومع الوقت اجتهت للنحت 
ومر�شمي  معر�شي  يل  واأ�شبح  والر�شم 
يكن  مل  املجتمع  اأن  خا�شة  بي،  اخلا�ص 
ولكن  كامل  ب�شكل  املحلي  الفنان  يدعم 
الفنانن  م��ن  االأول  الرعيل  هناك  ك��ان 
مع  بتجربتي  ال��دف��ع  يف  �شاهموا  ال��ذي��ن 
الوقت  ومع  اخلا�ص  واأ�شلوبي  اإ���ش��راري 
اأ�شبحت  االأخ�����رية  االأرب�����ع  ال�����ش��ن��وات  يف 
اأعمل فناً اأكرث الأين بعد اأن اعرتفت اأن 

الفنان ال يدير جالريي
الدولة  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  يو�شف  حممد  د. 
اأن  باعتبار  املحافل  من  كثري  اإىل  تتجه 
ملا  ثقافية  عا�شمة  بالفعل  اأ�شبحت  دبي 
وجالريهات.  معار�ص  م��ن  فيها  يتوفر 
واأ�شاف وكذلك ال نن�شى ملطر بن الحج 
اه��ت��م��ام��ه ب��ت��ع��ل��ي��م وت����دري����ب االأط���ف���ال 

خمتلف الفنون.
وع��ن جتربته حت��دث ج��الل لقمان باأنه 
�شواء كان فنان ت�شكيلي اأو مالك جالريي 
�شنوات  منذ  ب��داأه��ا  خمتلفة  فالتجربة 
اأ�شلوبه  له  وك��ان  التقليدية  باالأ�شاليب 
يف  االإلكرتونية  التقنيات  ا�شتخدام  وهو 
الفن الت�شكيلي، فقد افتتح اأول جالريي 
يف  وال����ث����اين   2006 ع����ام  اأب���وظ���ب���ي  يف 
يكون  اأن  يتوقع  يكن  ومل   ،2015 ع��ام 
جالريي  لكل  ان  باعتبار  عاملي  جالريي 

مقومات خا�شة به والتي اأهمها ال�شوق.
االإماراتية  اجل��ال��ريي��ه��ات  اأن  واأ����ش���اف 
املحلية تتحدى اجلالرييهات العاملية ال 
املقتني يف�شل ال�شراء من اجلالرييهات 
ال��ع��امل��ي��ة. وم��ن اأه���م م��ا ي��واج��ه��ه الفنان 
ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي االإم�������ارات�������ي ع������دم وج�����ود 
اإماراتية  جالرييهات  توجد  معار�ص.ال 
الفنانن  ومعظم  عاملية،  بقواعد  ت�شري 

ع��دم وجود  بتجربة  م���روا  االإم��ارات��ي��ن 
جهة عر�ص.

وعلقت �شفا احلامد باأن جتربتها بداأت 
االإم���ارات و�شلت  دول��ة  اأن  باعتبار  عاملياً 
واحل�شارة  االزده�������ار  م���ن  ج��رج��ة  اإىل 
بكل  للفن  خ�شبة  ار����ص  اأ�شبحت  حتى 

جماالته.
للت�شوير  ج��ال��ريي  افتتحت  واأ���ش��اف��ت 

اأنواع  اأ�شعب  م��ن  ويعتر  الفوتوغرايف 
الفن التي من املمكن بيعها، ولكن حبها 
وافتتحت  ال�شجاعة  منحها  للت�شوير 
وتعاملت  اخل�������ايل«  »ال����رب����ع  ج����ال����ريي 
م���ع ف��ن��ان��ن ع��امل��ي��ن م��ن��ذ ال��ب��داي��ة ويف 
للتعامل  للفنان  تتجه  احل���ايل  ال��وق��ت 
الفوتوغرايف  الفنان  اأعمال  وت�شويق  مع 

املحلي.

الثقافية  العوي�ص  علي  بن  �شلطان  موؤ�ش�شة  تنظم 
بالتعاون مع موؤ�ش�شة عبد احلميد �شومان ملتقى 
فكرياً مو�شعاً بعنوان )االأمن الثقايف( وذلك يومي 
�شبتمر-اأيلول  و27   26 واخل��م��ي�����ص  االأرب���ع���اء 
2018 باململكة االأردنية الها�شمية يف منتدى عبد 
ي�شارك  بالعا�شمة عمان.  الثقايف  �شومان  احلميد 
يف امل��ل��ت��ق��ى ن��خ��ب��ة م���ن ال��ُك��ت��اب وامل��ث��ق��ف��ن العرب 
ال��راأي يف جل�شات نقا�شية تليها حوارات  واأ�شحاب 
وت��ع��ق��ي��ب��ات، ت��ب��داأ م��ن ال�����ش��اع��ة ال��ع��ا���ش��رة �شباحاً 
اليوم  يف  ي�شارك  ظهراً.حيث  الثانية  حتى  ومتتد 
بورقة  امل��و���ش��وي  جا�شم  حم�شن  د.  م��ن  ك��ل  االأول 
احل�شانة  وم�����ش��ك��الت  ال��ث��ق��اف��ة  مفاهيم  ع��ن��وان��ه��ا 
بورقة  م��دن  د. ح�شن  و  العوملة  الثقافية يف ع�شر 
ود.  الوطنية  الثقافة  مواجهة  يف  العوملة  عنوانها 
مدحت اجليار ببحث عنوانه الثقافة بن االنغالق 
عنوانه  ببحث  معتوق،  فريدريك  د.  و  والتبعية، 
القومية والدين نظرة يف التاأثر والتاأثري، ويقدم 
فعل  بو�شفها  الثقافة  بعنوان  بحثاً  �شعيد حمدان 

مقاوم ثم تختتم اأعمال اليوم االأول ببحث )الهوية 
الثقافية وحت�شن االأمة من الذوبان( للدكتور د. 
بو ح�شن.ويدير اجلل�شات ويعقب عليها يف  اأحمد 
اليوم االأول كل من د. غ�شان عبد اخلالق، ود. زيد 

حمزة، واالأ�شتاذ هزاع الراري.
اليوم  يف  اأعمالها  الثقايف  االأم��ن  ن��دوة  توا�شل  ثم 
االإعالمية  املوؤ�ش�شات  دور  عنوانها  بورقة  الثاين 
الثقايف  ال��وع��ي  تنمية  يف  اجلماهريية  وال��رام��ج 
ل��ل��دك��ت��ور ع��ل��ي ال���ط���راح، وم���ن ث���م ورق����ة بعنوان 
الرتاث ودوره يف حفظ الهوية وتاأ�شيلها( للدكتور 
واالأمن  التعليم  بعنوان  بحث  ثم  العوري،  ح�شن 
ث��م ورق���ة بعنوان  ال��ث��ق��ايف للدكتور ���ش��الح ج���رار، 
عفاف  للدكتورة  الثقايف  لالأمن  املعريف  الر�شيد 
البطاينة، بعدها يقدم الدكتور �شعد البازعي بحثاً 
اأثر االنفجار املعريف والثورة التكنولوجية  عنوانه 
ع��ل��ى ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ث���م ي���ق���دم ال���دك���ت���ور با�شم 
التوا�شل  �شبكات  توظيف  عنوانه  بحثاً  الطوي�شي 
االجتماعي يف التح�شن املعريف ثم تختتم جل�شات 

الثقايف  االأم���ن  ب��ورق��ة عنوانها ه��ل  ال��ث��اين  ال��ي��وم 
ا�شرتاتيجية دفاعية للدكتورة بثينة اخلالدي.

على  وال��ت��ع��ق��ي��ب  اجل��ل�����ش��ات  اإدارة  ع��ل��ى  وي��ت��ع��اق��ب 
اإبراهيم  ود.  م��ق��دادي  حممد  د.  من  كل  البحوث 
ال�����ش��ي��اغ.و���ش��ي��ق��وم وف���د ي�شم  ف��اي��ز  غ��راي��ب��ة ود. 
املطوع  اهلل  االأ���ش��ت��اذ حممد عبد  الدكتور  م��ن  ك��ل 
جمل�ص  ع�شوي  العبودي  ح�شن  نا�شر  واالأ�شتاذ 
ب���ن ع��ل��ي العوي�ص  ���ش��ل��ط��ان  االأم���ن���اء يف م��وؤ���ش�����ش��ة 
املدير  ال��ق��ادر  عبد  االإل���ه  عبد  واالأ���ش��ت��اذ  الثقافية 
بن  �شلطان  موؤ�ش�شة  بتمثيل  للموؤ�ش�شة  التنفيذي 

علي العوي�ص الثقافية يف هذا امللتقى.
مل��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م بن  وي��اأت��ي ه���ذا امللتقى ت��ن��ف��ي��ذاً 
الثقافية  ال��ع��وي�����ص  ع��ل��ي  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  م��وؤ���ش�����ش��ة 
الفعاليات  وموؤ�ش�شة عبد احلميد �شومان لتنظيم 
الفنية والندوات الفكرية واالأ�شابيع الثقافية التي 
قد  املوؤ�ش�شة  وكانت  واالأردن،  االإم���ارات  بن  تعقد 
نظمت اأن�شطة مماثلة يف م�شر و �شوريا و اليمن، 
داأبت  ال��ت��ي  اجل��م��اه��ريي��ة  للفائدة  تعميماً  وذل���ك 

لتعزيزها  العمل  على  الثقافية  العوي�ص  موؤ�ش�شة 
بن  �شلطان  موؤ�ش�شة  اأن  العربي.يذكر  ال��وط��ن  يف 
عبداحلميد  موؤ�ش�شة  و  الثقافية  ال��ع��وي�����ص  ع��ل��ي 
عام  مار�ص  يف  للتفاهم  مذكرة  وقعتا  قد  �شومان  
والثقايف  العلمي  التعاون  الأوا�شر  تعزيزاً   2010
وتن�ص  العربية،  الثقافية  العلمية  املوؤ�ش�شات  بن 
ال���ت���ع���اون يف جم����االت م�شرتكة  ع��ل��ى  االت��ف��اق��ي��ة 
ي�شمل  مبا  وتوجهاتهما  املوؤ�ش�شتن  اأه��داف  تخدم 
الت�شاور وتبادل الراأي وتبادل الدعوات للموؤمترات 
واملن�شورات  وال��دوري��ات  الكتب  وت��ب��ادل  وال��ن��دوات 
املوقعن  الطرفن  م��ن  ط��رف  ك��ل  ي�شدرها  التي 
العلمية  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل  االت��ف��اق.وك��ذال��ك  على 
والثقافية يف جمال املكتبات ف�شاًل عن الربط بن 
مكتبتي املوؤ�ش�شتن عر االنرتنت، يف حن يتحدث 
هي  موؤ�ش�شة  كل  اأن  عن  االتفاقية  بنود  اأه��م  اأح��د 
كل  ي�شتطيع  مثلما  ب��الده��ا  يف  ل��الأخ��رى  ممثلة 
املتوفرة  التقنية  االمكانيات  من  اال�شتفادة  طرف 

لدى الطرف االآخر. 

للتميز  ال�شباح  ال�شيخ مبارك احلمد  م�شابقة  اأعلنت 
ال�شحفي انطالق فعاليات دورتها ال� 11 حتت �شعار 
وت�شتمر  اأم�����ص  م��ن  اع��ت��ب��ارا  »الإع�����الم يحيي وط���ن���اً« 
املقبل حاملة  دي�شمر   18 امل�شاركات حتى  با�شتقبال 
يتمثل يف تخ�شي�ص جائزة  يف جعبتها تطورا جديدا 
التعاون  ال�شباب من دول جمل�ص  واح��دة لل�شحفين 
اأمين  للم�شابقة  العليا  اللجنة  رئي�ص  اخلليجي.وقال 
العلي يف كلمة له خالل املوؤمتر ال�شحايف الذي عقده 
مبقر وكالة االأنباء الكويتية » كونا » اإن اللجنة العليا 
راأت اأن الوقت قد حان لتتجاوز هذه امل�شابقة نطاقها 
املحلي بعدما باتت موؤهلة لتلك النقلة املتميزة لت�شم 
اإىل م�شاحتها ال�شحفين من �شباب اخلليج ال �شيما 
كبار  ب�شهادة  اإليه  و�شلت  ال��ذي  الالفت  امل�شتوى  بعد 
االإعالمين الكويتين والعرب واالأوروبين لذا تقرر 
التعاون  تخ�شي�ص جائزة واحدة ل�شباب دول جمل�ص 
يكون  اأن  ���ش��ح��ايف.وي�����ش��رتط  تقرير  اأف�����ش��ل  ق�شم  يف 
العاملن يف وكالة  املحررين  امل�شابقة من  امل�شارك يف 
ال�شحف  يف  العاملن  اأو   « ك��ون��ا   « الكويتية  االأن��ب��اء 
واملجالت املحلية » الورقية واالإلكرتونية » واأال تربطه 
�شلة قرابة باأي من اأع�شاء جلان امل�شابقة كما ينبغي 
اأال يكون العمل امل�شارك �شبق ن�شره يف و�شائل االإعالم 

امل�شاركة يف  اأو �شبقت له   2018 1 يناير  قبل تاريخ 
تكون  واأن  وخارجها  الكويت  داخل  م�شابهة  م�شابقات 
400 ملحرري  بعدد كلمات ال يقل عن  العربية  لغته 
» كونا » و600 لبقية امل�شاركن على اأن يكون متعلقا 
قانونية. م�شاءلة  الأي  خا�شع  وغري  الكويتي  بال�شاأن 
و  امل��رئ��ي  يف  م��ق��دم  اأف�����ش��ل  لق�شمي  ال�شباب  فئة  ويف 
ي�شرتط  وامل�شموع  املرئي  يف  تقرير  واأف�شل  امل�شموع 
اأن يكون تاريخ تقدمي الرنامج بعد 1 يناير 2017 
واأال يكون قد ا�شرتك يف م�شابقة م�شابهة وح�شل على 
جائزة واأن يكون امل�شارك كويتيا مل يتجاوز عمره 35 
بال�شباب  اخلا�ص   « وامل�شموع  املرئي   « ق�شم  عاما.اأما 
اأن  فيه  امل�شاركة  ل��الأع��م��ال  ي�شرتط  ف��ال  الكويتين 
تتناول  ب��اأن  ي�شمح  ب��ل  املحلي  بال�شاأن  متعلقة  تكون 
دول��ي��ة. اأو  اإقليمية  اأو  ك��ان��ت  حملية  م��و���ش��وع��ات  اأي 

التعاون  جمل�ص  دول  ل�شباب  اال�شرتاك  �شروط  وعن 
اأنه  للم�شابقة  العليا  اللجنة  رئي�ص  اأو�شح  اخلليجي 
يحق لهم فقط اال�شرتاك يف هذه الفئة على اأال يزيد 
عمر امل�شرتك على 35 عاما واأال يكون العمل امل�شارك 
من�شورا يف و�شائل االإعالم قبل تاريخ 1 يناير 2018 
وال يحق الأي عمل امل�شاركة يف هذه امل�شابقة اإذا كان قد 

فاز يف م�شابقات اأخرى داخل الكويت اأو خارجها.

•• ال�شارقة –الفجر:

املوجهة  التوعوية  براجمها  �شمن 
جائزة  اأط���ل���ق���ت  االأط�����ف�����ال؛  ل��ف��ئ��ة 
جملتها  التطوعي  للعمل  ال�شارقة 
ال�شغري«  »املتطوع  ا�شم  التي حتمل 
واملُخ�ش�شة ل�شريحة االأطفال لن�شر 
وتعزيز مفهوم امل�شوؤولية املجتمعية 

وتثقيفي  توعوي  قالب  يف  عندهم، 
العمل  ق���ي���م  ي���غ���ر����ص  وت���رف���ي���ه���ي 
ال��ت��ط��وع��ي ل���دي���ه���م، وذل�����ك خالل 

موؤمتر �شحفي.
ج��اء ذل��ك خ��الل امل��وؤمت��ر ال�شحايف 
ال��������ذي ع����ق����د يف حم���م���ي���ة وا�����ش����ط 
ال�شارقة،  يف  ال���رط���ب���ة  ل���الأرا����ش���ي 
ب��ح�����ش��ور ع���دد م���ن مم��ث��ل��ي و�شائل 

االإعالم يف الدولة.
لالإعالن عن اإطالق الن�شخة االأوىل 
ال�شغري«، وهي  »املتطوع  من جملة 
جملة االأوىل من نوعها املتخ�ش�شة 
موجهة  التطوعي  العمل  جم��ال  يف 
مو�شى  فاطمة  بح�شور  ل��الأط��ف��ال، 
للجائزة،  التنفيذي  املدير  البلو�شي 
وج����ا�����ش����م احل������م������ادي اأم���������ن ع����ام 

اجلائزة. 
البلو�شي  م��و���ش��ى  ف��اط��م��ة  وق���ال���ت 
ال�شارقة  جل��ائ��زة  التنفيذي  امل��دي��ر 
للعمل التطوعي: تعد املجلة اإحدى 
مبادرات اجلائزة املخت�شة يف جمال 
العمل التطوعي املوجهة لالأطفال، 
وهي جملة املتطوع ال�شغري، �شمن 
-2017 اجل����ائ����زة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

وتعزيز  ن�������ش���ر  ب����ه����دف   ،2019
مفهوم امل�شوؤولية املجتمعية وخدمة 
اأبرزها  ومن  الفئات  لكافة  املجتمع 

فئة االأطفال و�شغار ال�شن«.
جم��ل��ة خم�����ش�����ش��ة مل���ا ه���م دون 13 

عام..
جملة  اأن  ال���ب���ل���و����ش���ي:  واأ�����ش����اف����ت 
هم  مل��ا  خم�ش�شة  ال�شغري  امل��ت��ط��وع 
ف�شلية  و���ش��ت��ك��ون  ع�����ام،   13 دون 
خالل  ن�شخ   4 ب��واق��ع  �شهور   3 ك��ل 
م��ت��وف��رة ومتاحة  و���ش��ت��ك��ون  ال���ع���ام، 
االإل����ك����رتوين اخلا�ص  امل���وق���ع  ع���ر 
املن�شات  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ب��اجل��ائ��زة، 
اخل��ا���ش��ة ب��اجل��ائ��زة وامل���راك���ز التي 

تهتم بالطفولة«.
البلو�شي،  م��و���ش��ى  ف��اط��م��ة  واأك�����دت 

ال�شارقة  جل��ائ��زة  التنفيذي  امل��دي��ر 
اأهمية  ت���اأت���ي  ال���ت���ط���وع���ي؛  ل��ل��ع��م��ل 
اإط�����الق ه����ذه ال��ن�����ش��خ��ة م���ن املجلة 
ثقافة  تعزيز  اأج��ل  م��ن  املتخ�ش�شة 
العمل التطوعي لدى اجليل النا�شئ 
يف وقت مبكر، من خالل اإبراز الدور 
العطاء  مفاهيم  وتر�شيخ  التطوعي 
املتنوع  املحتوى  عر  البناءة  وقيمه 
تهدف  وال��ت��ي  املجلة،  تناولته  التي 
ومتعا�شد   متكاتف  ج��ي��ل  ب��ن��اء  اىل 

حمب للعطاء وخدمة املجتمع. 
واأ������ش�����ارت ف��اط��م��ة ال��ب��ل��و���ش��ي؛ اإىل 
م���ن خالل  »اجل����ائ����زة« حت��ر���ص  اأن 
التي  ال��ت��وع��وي��ة  ب��راجم��ه��ا  خمتلف 

ت�شتهدف االأطفال،
ل�شاحب  ال�شديدة  ال��روؤي��ة  ملواكبة   
حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  ال�شمو 
االأعلى  امل��ج��ل�����ص  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
�شموه  زرع��ه��ا  التي  ال�شارقة،  حاكم 
بالطفولة  العناية  اإىل  ع��ق��ود  منذ 
وتعزيز كل ما من �شاأنه اأن ي�شهم يف 
التن�شئة ال�شحية وال�شليمة الأجيال 
ناجحن  اأف���راداً  ليكونوا  امل�شتقبل، 
ي�شهمون يف تنمية الوطن املجتمعية 

.
ا�شتخدام  مت  اأن��ه  البلو�شي؛  واأك���دت 
املجالت  اإع��������داد  يف  امل���ت���ب���ع  ال���ن���ه���ج 
املتخ�ش�شة والتي واحتوت على عدد 
م��ن االأب���واب م��ن خ��الل الر�شومات 
التعبريية  التي ركزت على عنا�شر 
ال�������ش���ورة وال���ر����ش���وم���ات احل���واري���ة 
االإر�شادات  جانب  اإىل  والق�ش�شية 
التثقيفية  وامل��ع��ل��وم��ات  ال��ت��وع��وي��ة، 
العامة واملتخ�ش�شة، الإبراز اجلانب 
الت�شويقي لدى قرائها من االأطفال، 
اأطلقت  التي  االأه��داف  لتن�شجم مع 

من اأجلها.
واح�����ت�����وت امل���ج���ل���ة ع���ل���ى ع������دد من  
العناوين متثلت يف؛ »يوميات �شيف 
واقعها  ي�����دور  ق�����ش��ة  وه����ي  ورمي« 
االأبوين  دور  الإب����راز  االأ���ش��رة  داخ���ل 
االأطفال،  على  االإيجابي  التاأثري  يف 
بابا �شلطان«  فيما �شلط باب »�شكراً 
مدينة  »ال�������ش���ارق���ة  ع���ل���ى  ال�������ش���وء 
»�شارقتي  باب  اأما  للطفل«،  �شديقة 
الرتفيهية  املعامل  فيرز  اجلميلة« 
ال�شارقة،  بها  تتميز  التي  لالأطفال 
و  املتطوع«  »ان��ا  عناوين  جانب  اإىل 

جميلة«  »حكايات  و  اليوم«  »مهنتي 
و »عون واأ�شحاب الهمم« و »لنلعب 
عن  ف�شاًل  الت�شلية«  »ع��امل  و  معاً« 

»م�شابقة العدد«.
ويتم توزيع املجلة من خالل املراكز 
امارة  يف  بالطفل  املهتمه  والن�شئات 

ال�شارقة، 

من�شات  ع��ن��د  تزيعها  ي��ت��م  وك��ذل��ك 
اجل���ائ���زة ال��ت��ي ت�����ش��ارك ب��ه��ا خالل 
ال�شارقة  ك���م���ه���رج���ان  امل����ع����ار�����ص 
ال�شارقة  ومعر�ص  للطفل،  القرائي 
ل��ل��ك��ت��اب ومي��ك��ن احل�شول  ال����دويل 
خالل  من  الكرتونية  الن�شخة  على 

املوقع االلكرتوين للجائزة .
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ندوة �لثقافة و�لعلوم تنظم جل�سة حو�رية 
حول �جلالرييهات �لفنية يف �الإمار�ت

موؤ�س�سة �لعوي�ض �لثقافية تنظم ملتقى )�لأمن �لثقايف(

بالتعاون مع موؤ�س�سة عبد �حلميد �سومان يف �الأردن
بدء م�سابقة �ل�سيخ مبارك �حلمد للتميز �ل�سحفي  
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)بحر(. اجلديدة  جتربتك  عن  • حدثنا 
- ينتمي امل�شل�شل اإىل الدراما ال�شعيدية الطويلة، 
حلقة   60 اإىل  ي�شل  للجمهور.  مفاجاأة  و�شي�شكل 
وبداأنا ت�شويره اأخرياً. ت�شاركني فيه جمموعة من 
الفنانن والفنانات من بينهم كوكي، وثراء جبيل. 
ك��ت��ب ال��ن�����ص اأح���م���د ع��ب��دال��ف��ت��اح وي��خ��رج��ه اأحمد 

مل�شته عند  ال��ذي  النجاح  اأن يحقق  اأمتنى  �شالح. 
قراءة ال�شيناريو للمرة االأوىل.

مينحك  كونه  للعمل  حما�شتك  �شبب  • هل 
البطولة املطلقة للمرة االأوىل؟

- ال اأنظر اإىل االأم��ور بهذه الطريقة. رغم 
اأن��ن��ي ك��ن��ت م��ر���ش��ح��اً الأك���رث م��ن ع��م��ل خالل 

اعتره  ل�)بحر(  تر�شيحي  ف��اإن  املا�شية  الفرتة 
ودور  ق�شة  اإزاء  الأن��ن��ي  اإيل  بالن�شبة  االأه���م 

ج��ي��دي��ن ب��غ�����ص ال��ن��ظ��ر عن 
امل�شاحة.

تاأخرت  البطولة  جتربة  اأّن  على  معي  تتفق  • اأال 
بالن�شبة اإليك؟

اأنني  خ�شو�شاً  نظري،  وجهة  من  فعاًل  ت��اأخ��رت   -
واالأدوار  ك��ث��رية  ناجحة  جماعية  ب��ط��والت  م��ت  ق��دَّ
تكون  اأوؤدي������ه������ا  ال����ت����ي 
ب�شهادة  خم��ت��ل��ف��ة 
اجلمهور والنقاد. 
ل����ك����ن رمب��������ا مل 
ي�����ك�����ن ال�����وق�����ت 
م�����ن�����ا������ش�����ب�����اً يف 
�شابقة،  ف�����رتات 
التي  وال����ت����ج����ارب 
ُع����ر�����ش����ت ع����ل����ّي مل 
جت�����ع�����ل�����ن�����ي 

لذا  )ب��ح��ر(.  م��ن  العك�ص  على  لها،  بقوة  متحم�شاً 
اعتر نف�شي اإزاء فر�شة درامية مهمة.

العمل؟ يف  دورك  عن  • ماذا 
- اأج�شد �شخ�شية بحر، رجل �شعيدي ب�شيط يعمل 
خ��الل��ه ق�ش�شاً  م��ن  ون�شاهد  ال��ن��خ��ل(،  يف )ج��ري��د 
عدة، خ�شو�شاً اأنه يتم�شك باملبادئ والقيم التي ن�شاأ 
ي�شعنا  باأمانة مع اجلميع. عموماً  عليها ويتعامل 
العمل اإزاء حكايات اإن�شانية تقدم جانباً خمتلفاً من 

احلياة يف ال�شعيد، حتديداً االأمور االإيجابية.
فما  �شغط،  حتت  يعمل  العمل  فريق  اأن  ت��ردد   •

ال�شبب؟
- بداأنا الت�شوير تزامناً مع اتفاق ال�شركة املنتجة 
املقبل،  نوفمر  خالل  لعر�شه  العمل  ت�شويق  على 
احللقات  اإىل  بالن�شبة  ن�شبياً  ق��ري��ب  م��وع��د  وه���و 
احللقات  ت�شوير  على  نعمل  ث��م،  من  ال�شتن. 
الراهنة  ال����ف����رتة  خ�����الل  م��ن��ت��ظ��م  ب�����ش��ك��ل 
انطالق  ب���ع���د  ال���ت�������ش���وي���ر  و����ش���ي���ت���وا����ش���ل 

العر�ص.
يف  ك��اف��ة  احل��ل��ق��ات  ���ش��ت�����ش��ورون  • ه��ل 

القاهرة؟
- الديكورات االأوىل التي �شورنا فيها 
ك��ان��ت داخ���ل ا���ش��ت��ودي��وه��ات مبنطقة 
الديكورات  اأح����د  وه����و  ال�����ش��ل��ي��ب��ة، 
ال���رئ���ي�������ش���ة ال����ت����ي ب���ن���ي���ت الإجن�����از 
ديكورات  وثمة  داخلية،  م�شاهد 
بقية  اأج����ل  م���ن  �شتبنى  اأخ�����رى 
امل�شاهد. و�شيحدد املخرج اأحمد 
التي  ال�شعيدية  امل���دن  �شالح 
من  اإليها  ال�شفر  اإىل  �شنحتاج 
اأج���ل اإجن���از ع��دد م��ن امل�شاهد 

اخلارجية.
• ترددت اأ�شماء كثرية لبطالت 
العمل، هل �شعرت  اعتذرن عن 

باالنزعاج من هذا االأمر؟
- لي�ص كل ما ُيكتب �شحيحاً يف 
اعتذر  اأدوار  ثمة  النقطة.  ه��ذه 
عنها املر�شحون االأوائل، وهو اأمر 
بداأ  امل�شل�شل  اأن  طبيعي، خ�شو�شاً 
ت�شويره فوراً، وتكون لدى البع�ص 
رغبة يف مزيد  اأو  م�شبقة  ارتباطات 
م��ن ال��وق��ت ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى االإج����ازة 

كامل  ب�شكل  اأت��ف��ّه��م  ع��م��وم��اً،  رم�����ش��ان.  �شهر  ب��ع��د 
عدم  واعتذر عن  الأدوار  اأر�شح  الأنني  اع��ت��ذارات  اأي 
القيام بها، فقد يكون الدور جيداً لكن الوقت غري 
منا�شب له اأو لدي ارتباطات م�شبقة باأعمال اأخرى 

يف التوقيت نف�شه.
• ماذا عن م�شل�شل )اجلرنال( الذي كان يفرت�ص 

عر�شه يف رم�شان املا�شي؟
- هذا امل�شل�شل من التجارب الدرامية املكتوبة ب�شكل 
جيد، والدور الذي كان يفرت�ص اأن اأقدمه خمتلف 
للتجربة  اأدي��ت��ه. حتم�شت  اآخ��ر  دور  اأي  ع��ن  مت��ام��اً 
قبل  اإنتاجية  مل�شكالت  تعر�ص  العمل  ولكن  فعاًل 
ب��داي��ت��ه رغ���م حم��اوالت��ن��ا حت��دي��د ال��وق��ت واللحاق 

بالعر�ص الرم�شاين. 
وال اأعرف م�شريه حتى االآن.

حقق  ال��ذي  )ال��ب��دل��ة(  فيلم  يف  اأخ���رياً  �شاركت   •
ك����ب����رياً يف ال���������ش����االت، ح���دث���ن���ا ع����ن هذه  جن����اح����اً 

التجربة.
- �شعدت بالتعاون جمدداً مع تامر ح�شني فهو فنان 
اأف�شل ما لديه.  اإىل تقدمي  كبري وي�شعى يف عمله 
اأخذت  �شخ�شياً،  النجاح.  الفيلم  حّقق  هلل،  احلمد 
ورغم  دوري،  اأج��ل  م��ن  االإ�شبانية  اللغة  يف  درو���ش��اً 

�شعوبة االأمر فاإنني كنت حري�شاً عليه.
للدور؟ حما�شتك  �شبب  • ما 

ال�شيناريو  ق��راأت  عندما  الفيلم  فكرة  اأعجبتني   -
الذي كتبه اأمين بهجت قمر، و�شعرت باأن التجربة 

�شتكون متميزة �شينمائياً. 
اإنه اأحد االأعمال القليلة  اأتردد يف املوافقة.  لذا مل 
اأواف��ق عليها �شريعاً، ومل�شت حب اجلمهور له  التي 
يف املرات التي توجهت فيها اإىل ال�شينما و�شاهدته 

يف ال�شاالت.

�ل�سباق �لرم�ساين
اإن ت�شوير م�شل�شل )بحر( لن  امل�شري  قال ماجد 
خ�شو�شاً  املقبل،  رم�شان  درام��ا  عن  يغيب  يجعله 
من  االنتهاء  فر�شة  مينحه  الت�شوير  انطالق  اأن 

حلقات العمل قبل رم�شان بوقت كاف.
الرم�شاين  ال�شباق  يف  للح�شور  اأن  ماجد  واأ�شاف 
ب�شبب طبيعة  الدرامي  امل�شتوى  على  متعة خا�شة 
االأعمال  ع��ن  يبحث  اأن���ه  م��وؤك��داً  الف�شيل  ال�شهر 
اأي  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  اإل��ي��ه بغ�ص  ال��ت��ي ت�شيف  اجل��ي��دة 

اعتبارات اآخرى.

ريهام عبد �لغفور �سعيدة 
بنجاح )�سوق �جلمعة( 

ُمعربًة عن �شعادتها بردود فعل اجلمهور يف قاعات ال�شينما، عن دورها يف 
الفيلم امل�شري )�شوق اجلمعة( للمخرج �شامح عبد العزيز، والذي يعر�ص 
حالياً يف القاعات ال�شينمائية العربية، قالت الفنانة ريهام عبد الغفور ان 
كا�شفًة عن  ال�شابقة،  اأعمالها  ب�شكل خمتلف عما قدمته يف  العمل قدمها 

اأدائها لدور البطولة عر جت�شيدها ل�شخ�شية املراأة ال�شعبية. 
القادر على تقدمي  الوحيد  املتميز، هو  املخرج  اأن  اإىل  نوهت،  عبدالغفور، 
الفنان ب�شورة خمتلفة، واإبراز كل طاقاته التمثيلية. متابعًة بقولها: )وهذا 
ما فعله املخرج �شامح عبدالعزيز، فقد ا�شتطاع اأن يخرج يّف كل االإمكانات 
والقدرات، خ�شو�شاً اأن الفيلم يدور يف اإطار معن وهو �شوق اجلمعة، حيث 

يلقي اأ�شواء مكثفة على املعاناة التي يكابدها التجار يف ذلك ال�شوق(.

)بتقوم( ل�سيما هاليل 
)روتانا  �شركة  اإنتاج  من  )بتقوم(  اجلديد  األبومها  ه��اليل  �شيما  اأطلقت 
للمرئيات وال�شوتيات(، وي�شّم اأربع اأغاٍن باللهجتن اخلليجية والعراقية: 

)بتقوم، واأذكرك، وطيبة، وهيه هيه(.
تعاونت �شيما هاليل يف االألبوم مع امللحنن اأحمد الهرمي، واأحمد برهان، 
الغرباوي،  وحامد  العو�ص،  وخالد  علوي،  اأحمد  وال�شعراء  �شابر،  وعلي 

واملوزعن �شريو�ص، وه�شام ال�شكران، وعثمان عبود.

كرمي عبد�لعزيز ونيللي كرمي يف )�لفيل �الأزرق(
رغم ان�شغال كل منهم بالتح�شري الأعماله الفنية اجلديدة، التي من 
املفرت�ص اأن ي�شدل عليها ال�شتار خالل االأ�شهر املقبلة، يتاأهب الكاتب 

امل�شري اأحمد مراد،
املا�ص(، لتح�شري اجلزء  ال��ذي ينتظر عر�ص فيلمه اجلديد )ت��راب   
الثاين من فيلمه )الفيل االأزرق( ، الذي يت�شارك يف بطولته الفنانون 

كرمي عبدالعزيز ونيللي كرمي وخالد ال�شاوي.

مقربون من ال�شركة املنتجة للفيلم، قالوا ل� )الراي( اإنه من املمكن اأن 
يتغري فريق العمل، ولن ي�شارك يف البطولة اإال االأبطال الرئي�شيون 
اأن كرمي عبدالعزيز ي�شتعد للبدء يف ت�شوير فيلمه  فقط، خ�شو�شاً 
اجلديد )النادي ال�شري للرجال(، كما ي�شتعد للبدء يف ت�شوير اجلزء 
الثاين من م�شل�شله )الزيبق( الذي �شيخو�ص به ال�شباق الرم�شاين 

املقبل.

اإ�شافة اإىل ذلك، فاإن الفنانة نيللي كرمي ت�شتعد للتح�شري مل�شل�شلها 
اجلديد، الذي �شتخو�ص من خالله ماراثون الدراما يف �شهر رم�شان 

املقبل.
وذكر املقّربون اأن �شّناع العمل �شيعكفون على بروفات مبدئية، لو�شع 
)الفيل  من  الثاين  اجل��زء  عليها  �شي�شري  التي  العري�شة  اخلطوط 

االزرق(.

يخو�ض ماجد �مل�سري جتربته �لأوىل يف �لبطولة �لتلفزيونية 
�لطويلة  �لدر�ما  �إىل  ينتمي  �لذي  )بحر(  م�سل�سل  خالل  من 
عن  ماجد  يتحدث  ــو�ر   �حل هذ�  يف  �أخــرً�.  ت�سويره  و�نطلق 
�لأخرى  م�ساريعه  �إىل  بالإ�سافة  ت�سويره  وكو�لي�ض  �مل�سل�سل 

وموقفه من �لدر�ما �لرم�سانية.

تر�سيحي لـ)بحر( �عتربه �لأهم بالن�سبة �إيل

ماجد �مل�سري: �أبحث عن �الأعمال �جليدة 
�لتي ت�سيف مل�سريتي �لفنية
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جتنبها عليك  قاتلة  عاد�ت   4
حدد العلماء اأربع عادات يتبعها بع�ص النا�ص يف حياتهم اليومية، لها تاأثري 

�شلبي �شار على �شحة االإن�شان.
ومن اأهم تلك العادات التي حذر منها العلماء:

1 – منط احلياة امل�شتقر، حيث يبقى االإن�شان ل�شاعات طويلة يف و�شعية 
والرو�شتات  وال��ث��دي  االأم��ع��اء  �شرطان  ب��اأم��را���ص  االإ���ش��اب��ة  اإىل  اجللو�ص، 

والرئتن، بح�شب موقع قناة “REN TV” التلفزيونية الرو�شية.
2 – تناول اللحوم واالأجبان ب�شكل مفرط، التي حتتوي على جرعة عالية 
من هرمون “IGF – 1” املوجود يف الروتينات احليوانية، يوؤدي اإىل 

منو اخلاليا ال�شرطانية.
اأول  من  عالية  بكمية  الغذاء  ت�شبع  اإىل  ي��وؤدي  الغاز  على  الطهي   –  3
هي  ال��غ��ازات  ه��ذه  وامليثانال،  النيرتوجن  اأك�شيد  وث��اين  الكربون  اأك�شيد 

نف�شها التي ت�شمم اجل�شم لدى التدخن.
ال�شحة  على  توؤثر  التي  الرئي�شية  امل�شاكل  من  النوم  قلة  تعتر   –  4
كبري  ب�شكل  تزيد  النوم  فقلة  ال�شابقة،  املمار�شات  اأك��ر من  بن�شبة  وت�شر 
من خطر املوت الأ�شباب خمتلفة؛ ملا لها من تاأثري على العمليات احليوية 

املختلفة يف اجل�شم.

در��سة حت�سم �جلدل ب�ساأن 
خطورة �لكربوهيدر�ت

الكربوهيدرات  ت��ن��اول  بتجنب  ين�شحون  م��ا  ع���ادة  ال��ت��غ��ذي��ة  خ���راء  ك���ان 
للتمتع ب�شحة اأف�شل، اإال اأن درا�شة حديثة تو�شلت اإىل حقائق تن�شف هذا 

االعتقاد.
واأوردت �شحيفة “ديلي ميل” الريطانية، يف تقرير لها اليوم اجلمعة، باأن 
باحثن يف جامعة هارفرد االأمريكية، اأجروا درا�شة على اأكرث من 15 األف 

�شخ�ص، ملعرفة تاأثري تناول الكربوهيدرات على �شحة االإن�شان.
يزيد  والبطاطا  واخلبز  املعكرونة  تناول  اأن جتنب  اإىل  الباحثون  وتو�شل 
من خطر املوت املبكر، م�شريين اإىل اأن االبتعاد عنها ي�شر اأكرث مما ينفع.

 55 –  50 ت��رتاوح ما بن  بن�شبة  الكربوهيدرات  تناول  اأن  اإىل  واأ���ش��اروا 
الذين  اأن  االأف�شل �شحياً، يف حن  هو  الطعام يومياً  اإجمايل  املئة من  يف 
املئة يف  70 يف  اأك��رث من  اأو  كربوهيدرات  املئة  40 يف  اأق��ل من  يتناولون 

طعامهم معرو�شون خلطر الوفاة بن�شبة اأعلى.
وبينت الدرا�شة اأن اخلطر االأكر يكمن يف ا�شتبدال الكربوهيدرات باأطعمة 
مثل اللحوم احلمراء واجلنب، لكن اخلطر ينخف�ص كثرياً يف حال تناول 

االأ�شخا�ص الفواكه واخل�شار عو�شاً عن الكربوهيدرات.
واأنهت هذه الدرا�شة اجلدل الدائر منذ عقود، ب�شاأن ما اإذا كان تاأثري خف�ص 

الكربوهيدرات �شيوؤدي اإىل متتع االإن�شان ب�شحة اأف�شل.

؟ �لعامل  يف  بلد  �كرب  هو  • ما 
تبلغ  كانت  ال��ذي  ال�شابق  ال�شوفيتي  االحت��اد  العامل هو  بلد يف  اك��ر   
م�شاحة  ���ش��د���ص  ي����وازي  م��ا  اأي  م��رب��ع��ا  م��ي��ال   8649489 م�شاحته 
انهيار  وبعد  االآن  اأم��ا  ن�شمة  مليون   276 �شكانه  عدد  ويبلغ  الياب�شة 
املرتبة  كندا  احتلت  فقد  دوي���الت  اإىل  وتق�شيمه  ال�شوفيتي  االحت���اد 
االأوىل  مب�شاحة تبلغ 3851787 ميل مربع اآما عدد �شكانها في�شل 

اإىل 26 مليون فقط 
؟ �لعامل  يف  حيو�ن  �كرب  هو  • ما 

اإىل ما يزيد  اكر حيوان يف عاملنا هو احل��وت االأزرق قد ي�شل طوله 
150 طن لدى اكتمال من��وه  كرث �شيد  100 قدم ووزن��ه اإىل  على 

احلوت االأزرق ف�شار اليوم نادر الوجود  
؟ �لعامل  يف  حيو�ن  �أطول  هو  • ما 

 اأطول حيوان يف العامل هو الزرافة قد تنظر الزرافة اإىل االأ�شفل من 
علو 20 قدما اأي ما يوازي علو منزل موؤلف من طابقن  

العطور �شناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنر  حوت  اأمعاء  من  ي�شتخرج  العنر  اأن  تعلم  • هل 
اأيام ثالثة  م�شرية  من  ال�شيء  تب�شر  كانت  اليمامة  زرقاء  اأن  تعلم  • هل 

العرب االأطباء  هم  املثانة  يف  احل�شى  تفتيت  اإىل  اأ�شاروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
الهدف على  النظر  لت�شديد  اإدارتهما  و  العينن  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 

االأر�ص على  اجلاذبية  �شد�ص  ت�شاوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 
بالقرياط املا�ص  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
بح�راً ع�شر  �ش�تة   : هو  ال�شعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

الكواكب  ارتفاع  لقيا�ص  فلكية  اآلة  اال�شطرالب  اآلة  اأن  تعلم  • هل 
الدينا�شور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �شار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 

فرنا�ص بن  عبا�ص  وا�شمه  عربي  ا�شل  من  هو  الطريان  حاول  اإن�شان  اأول  اأن  تعلم  • هل 
اجلراحة  يف  اخليوط  ا�شتخدم  من  اول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 

بريطانيا  يف  موجودة  كانت  العامل  يف  دبابة  اول  اأن  تعلم  • هل 
مرات باأربع  ال�شم�ص  اأ�شعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�شعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكرث  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 

الفتى املدلل

األربعاء  19   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12431  
Wednesday   19   September   2018  -  Issue No   12431

�لبطاطا �حللوة
البطاطا احللوة من اأكرث اخل�شروات 
ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��ع��ن��ا���ش��ر ال��غ��ذائ��ي��ة، حيث 
للمركبات  مم����ت����اًزا  م�������ش���دًرا  ت��ع��ت��ر 
ت�شاعد  فهي  ل��ذا  املعروفة،  الطبيعية 
بالعديد  االإ���ش��اب��ة  خم��اط��ر  تقليل  يف 
من االأمرا�ص اخلطرة. اأ�شارت درا�شة 

حتمي  التي  ال�شحية  الفوائد  من  العديد  احللوة  للبطاطا  اأن  اإىل  حديثة 
االإن�شان من االأمرا�ص اخلطرية، ولعل اأبرز فوائدها، االآتي:

B6 ي�شاعد على احلد من احلم�ص  احتواء البطاطا احللوة على فيتامن 
يحمي  احللوة  البطاطا  تناول  ف��اإن  لذلك  اأج�شامنا،  يف  الكيميائي  االأميني 
اإن  حيث  التنك�شية،  االأم��را���ص  من  االأخ���رى  واالأن���واع  القلبية  النوبات  من 
البطاطا احللوة تعمل على ربط احلم�ص االأميني مع االأمرا�ص التنك�شية، 
االأمر الذي يقي من النوبات القلبية. تعتر البطاطا احللوة م�شدًرا غنًيا 
جميع  من  الوقاية  يف  ي�شاعد  ال��ذي  االأم��ر  وال��زن��ك،  واملغني�شيوم  باحلديد 
من  وحمايته  اجل�شم  مناعة  وزي����ادة  كاالأنيميا  ب��ال��دم  املتعلقة  االأم���را����ص 
االأمرا�ص اخلبيثة واالأورام، وزيادة ن�شاط الدورة الدموية. وتعتر البطاطا 
الرد  فريو�شات  درء  يف  ي�شاهم  وال��ذي   ،C بفيتامن  غنًيا  م�شدًرا  احللوة 
وت�شكيل  اله�شم،  عملية  وحت�شن  واالأ���ش��ن��ان،  العظام  وتكوين  واالإنفلونزا 
خاليا الدم وت�شريع التئام اجلروح، كما ي�شاعد اخلاليا يف اإنتاج الكوالجن 
الذي ي�شاعد بدوره يف احلفاظ على مرونة اجللد ون�شارة الب�شرة، كما اأنه 

ي�شاعد يف حماية اجل�شم من ال�شموم التي قد تكون لها عالقة بال�شرطان.

�أ�سد برتقايل �للون، �سممه �لفنان �إيز دفلني، و�لذي ي�سكل جزًء� من مهرجان لندن للت�سميم، معرو�ض يف 
ميد�ن تر�فلجار،يف �لعا�سمة �لربيطانية. )رويرتز(

ابا �شالح رجل عجوز عا�ص حياته ي�شقى ويتعب حتى اأ�شبح من اأغنياء قريته، يف احد االأيام جل�ص يف داره ينظر 
البنه �شالح وهو حزين.. مل يكن لديه غريه لذلك كان يوفر له كل ما يتمناه ورغم ذلك جاءت االأمور على 
عك�ص ما متنى االب فلم يكن �شالح غري فتى مدلل وحيد ال ياأبه ب�شيء ال يعمل وال يفكر يف العمل لذلك قال 
ابا �شالح لزوجته ام ابنه عندما اموت لن يعرف �شالح قيمة املال بل �شي�شرفه على هواه وملذاته و�شينتهي املال 

يف زمن قليل بعدها رمبا تعي�شون يف فقر ورمبا ال جتدون ما تعي�شون فيه فكيف ن�شلح حاله؟
فكرت ام �شالح كثريا ثم قالت اترك االمر يل رمبا ا�شتطعت ان افعل معه �شيء .. ذهبت االم بطيبتها وحنانها 
.. بكت  يا امي  اق��رتب منها �شالح و�شاألها م��اذا بك  راأ�شها وظهر عليها احل��زن وعندما  ابنها وقد احنت  اإىل 
بحرارة من كل قلبها وبالطبع فهي تبكي حلزنها على ولدها لكنها ادعت ان حزنها �شببه ال يهمه فقال بل 
يهمني كل ما يجري هنا احكي يل ارجوك .. فقالت وتق�شم ان ال تقول البيك فقال اق�شم فقالت االم ان اباك 
مير بظروف مالية �شيئة جدا وقد خ�شر معظم ماله يف احدى ال�شفقات واالن نحن على و�شك ان ال جند قوت 
يومنا وهو ال يريد ان يخرك فهو يقول انك فتى مدلل ول�شت برجل حتى تتحمل هذا اخلر وانك لن تهتم 

باالمر وتعي�ص على امل ان ترث ما �شيرتكه لتعبث به فكيف لو عرفت انه لن يرتك لنا غري الفقر.
حزن �شالح ب�شب ما اأ�شاب والده واأي�شا حزن الن والده ال يراه اال فتى مدلال.. فنام ليلته قلقا ويف ال�شباح 
كان قد عزم على امرا ما فخرج من فوره يبحث عن عمل يقوم به ويك�شب منه ما ي�شد احتياجاته ابيه وامه .. 
وبالفعل مع �شعيه اجلاد وجد عمال وقبله بل وداوم عليه منذ ال�شباح اإىل امل�شاء ويف نهاية اال�شبوع االول منحه 
�شاحب العمل اجرته فاخذها وهو �شعيد ويكاد قلبه ان قفز فرحا وحمل املال لوالده وكاأنه يحمل كنزا وذهبا 
لوالده وقال له يا ابي هذا املال ك�شبته من عملي فام�شك االب الدنانري والقى فيها يف املوقد فانزعج �شالح 

وا�شرع وام�شك الدنانري وكاد ان يحرق ا�شابعه وقال ملاذا.. انا تعبت يف هذا املال الآتي به.. وملاذا تفعل ذلك.
ابت�شم االب واخد املال من يده وقال االن انت بالفعل ولدي وهذا املال ك�شبته من تعبك واح�ش�شت بطعمه وكيف 

هو غايل لقد ا�شعدت قلبي وت�شتحق ان ترث اموايل بعد ان عرفت كيف تعبت الوفر لك هذا املال.

ك�شفت درا�شة طبية حديثة، عن م�شار �شحية جديدة ت�شببها 
ال�شمنة لالإن�شان متثلت يف اأنها توؤدي مل�شاكل توؤثر على الرتكيز 

واملهارات العقلية االأخرى.
واعتمدت الدرا�شة التي اأجراها باحثون من معهد الن�ص بالنك 
اأعمارهم  تزيد  ا  �شخ�شً ل�2637  دماغية  بيانات  على  االأمل��اين 
تقي�ص  حتى  معرفة  الخ��ت��ب��ارات  اأخ�شعتهم  ث��م  �شنة،   55 ع��ن 

�شحتهم العقلية.
واأظهرت الدرا�شة وفقا ل�شحيفة “ديلي ميل” الريطانية، اأن 
لالإ�شابة  عر�شة  اأكرث  ال�شمنة،  من  يعانون  الذين  االأ�شخا�ص 

توؤدي  ال�شمنة  اإن  الباحثون:  وق��ال  بغريهم.  مقارنة  باخلرف 
اإىل ت�شريع �شيخوخة اجل�شم، كما اأن زيادة الوزن حتد من قدرة 

العقل على التعامل مع االأمور الطارئة وحل امل�شكالت.
ال�شمنة،  ت�شرًرا مب�شكلة  اأكرث  الن�شاء  اأن  اإىل  النتائج  وخل�شت 
اأكرث عر�شة  اأن من يعانون زيادة الوزن يف حميط البطن  كما 

للخطر.
�شحية  ال���ش��ط��راب��ات  الرئي�شية  االأ���ش��ب��اب  م��ن  ال�شمنة  وت��ع��د 
خطرية مثل اأمرا�ص القلب والكول�شرتول وارتفاع �شغط الدم 

وال�شكري.

�ل�سمنة توؤثر على �لرتكيز 
و�ملهار�ت �لعقلية


