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�سمـادة ذكية تـ�سّرع 

�سفـاء الـجروح 
�سّمم باحثون من جامعتي هارفارد وكمربيدج �سمادة ذكية ت�ساعد 
ومتتاز  التقليدية.  بال�سمادات  مقارنة  ب�سرعة  اجل��روح  �سفاء  على 
الأدوية  من  املنا�سب  بالقدر  تعبئتها  ميكن  باأنه  اجلديدة  ال�سمادة 
املطّهرة وامل�ساد احليوي ح�سب حجم وعمق اجلرح، وميكن التحّكم 
اأي جهاز  اأو  الذكي  الهاتف  تفرزه عن طريق  ال��ذي  ال��دواء  كمية  يف 

ل�سلكي يحتوي على بلوتوث.
مزمنة،  ج��روح  م��ن  يعانون  مل��ن  هائلة  خدمة  ال�سمادة  ه��ذه  وت��وّف��ر 
القرحة  مزمنة، مثل  ت�سبب جروحاً  القرحة  اأن��واع من  وتوجد عدة 
الوريدية وقرحة ال�سكري وقرحة ال�سغط. ويتطّلب عالج مثل هذه 
اآليات معّقدة، وتوّفر ال�سمادة اجلديدة حاًل �سهاًل ل�سمان  اجلروح 

ال�سيطرة على هذه اجلروح، وت�سريع �سفائها.
من  اجل�سم  يتمكن  ومل  اأ�سابيع   4 ا�ستمر  اإذا  مزمناً  اجل��رح  ويعترب 

اإفراز العنا�سر التي ت�ساعد على �سفائه.
اأن  الهالم ميكن  �سائاًل من  تغّلف  األياف  ال�سمادة من  وتتكون مادة 

يحتوي على اأدوية متنوعة، ح�سب احتياجات اجلرح.
اجلرح،  �سفاء  ت�سريع  على  وامل�سكنات  احل��ي��وي��ة  امل�����س��ادات  وت�ساعد 
الذكية يف جرعة  ال�سمادة  التحّكم بوا�سطة  وتخفيف الأمل. وميكن 

الأدوية وفقاً ملدى عمق اجلرح، واحلالة ال�سحية التي تعيق ال�سفاء.
اأنها ت�سرع  اأجريت على ال�سمادة الذكية  اأظهرت التجارب التي  وقد 
واأنها  التقليدية،  ال�سمادات  مع  �سرعته  اأ�سعاف   3 مبعّدل  ال�سفاء 

حتمي من اجلروح من اللتهابات.

من  لال�ستفادة  طرق   5
وقتك اأثناء ال�سفر

يف الكثري من الأحيان يعاين امل�سافرون من �سعوبات يف اإم�ساء الوقت 
اأثناء ال�سفر مل�سافات بعيدة، وهذا ي�سبب لهم ال�سعور بامللل والتعب. 

ومن هذا املنطلق ينبغي على امل�سافر اأن ي�ستغل وقت الرحلة الطويل 
ليتخل�ص من ال�سجر، ويحظى بالفائدة واملتعة يف اآن معاً. لذا فقد 
مفيد  ب�سكل  الوقت  لإم�ساء  طرق   5 اأورد موقع �سيب الإلكرتوين 

اأثناء ال�سفر، على النحو التايل: 
املطالعة  1-

ت�سفح  اأو  وال��ق��راءة،  املطالعة  يف  ال��وق��ت  ي�ستغل  اأن  للم�سافر  ميكن 
الإنرتنت على هاتفه النقال اأو حا�سبه املحمول.

التاأمل  2-
اإذ يعمل  لالأع�ساب واجل�سم،  اأمراً مفيداً  ال�سفر  اأثناء  التاأمل  يعترب 
على تخفيف ال�سغط النف�سي والإرهاق اجل�سدي، ويخفف من التوتر 

والقلق.
التذكارية ال�سور  التقاط   3-

يحقق التقاط ال�سور التذكارية املتعة للم�سافر اأثناء �سفره يف رحلة 
طويلة، اإذ ميكن للم�سافر اأن مي�سي وقته يف التقاط ال�سور لنف�سه 

ولرفاقه يف ال�سفر، وخا�سة اإن كان م�سافراً بالقطار اأو ال�سيارة. 
جديدة �سداقات  تكوين   4-

اأهم  اأح��د  معهم  ال�سداقات  وتكوين  بامل�سافرين،  الخ��ت��الط  يعترب 
ال�سبل لإم�ساء الوقت اأثناء ال�سفر ب�سكل مفيد وممتع. وي�سكل عاماًل 

هاماً يف فتح اآفاق جديدة للمرء قد تفيده يف امل�ستقبل. 
الوجهة بلد  لغة  ممار�سة   5-

اإملام بلغة البلد الذي يق�سده، وتعترب الرحلة  قد يكون امل�سافر على 
فر�سة ملمار�سة هذه اللغة مع امل�سافرين الذين يتقنونها. بالإ�سافة 
اإىل اإمكانية ا�ستخدام اللغة يف املطار اأو حمطات القطار ومع �سائقي 

الأجرة، لتطوير مهاراته اللغوية والإفادة من وقته اأثناء الرحلة. 
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العمل من املنزل ي�ؤدي لإنتاجية اأف�سل
باأنهم  التهام  خطر  يواجهون  املنزل  يف  العاملني  اأن  اإىل  درا�سة  تو�سلت 
العمل  يف  اجتهادهم  اإىل  ي��وؤدي  ما  الرقابة،  ع��دم  ب�سبب  الوقت  ي�سيعون 

اأكرث.
وك�سف الباحثون يف الدرا�سة، التي هدفت اإىل اإجراء مقارنة بني اإنتاجية 
العمل من املنزل واملكتب، اأن اأولئك املوظفني يق�سون �ساعات اأكرث يف العمل 

باملنزل مقارنة باملكتب، كما اأنهم عادة ما يتخطون ما هو مطلوب منهم.
وبح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية، قد يكون ال�سبب هو اخلوف من 
التهام بالك�سل، اأو عدم وجود املحادثات امل�ستتة بني زمالء املكتب، اأو رمبا 
يكون �سيئا اآخر، ولكن النتيجة الوا�سحة لدرا�سة جامعة كارديف ، هي اأن 

العمل من املنزل ي�سفر عن اإنتاجية اأعلى.
ووفقاً لأحدث الإح�سائيات، هناك اأكرث من 4 ماليني �سخ�ص يف بريطانيا 

يق�سون ن�سف وقتهم على الأقل يف العمل من منازلهم.
عادات  ت�ساوي  منزلًيا،  بالعمل  املبتدئني  عمل  ع��ادات  اأن  الباحثون  ووج��د 

عمل موظفني املكتب بعد اكت�سابهم 3 �سنوات من اخلربة.
ومن جانبه، قال الباحث الربوفي�سور اآلن فل�ستيد، وهو من كلية العلوم 
عن  للعمل  تدريجًيا  ف�ساًل  الآن  ن�سهد   : ك��اردي��ف  بجامعة  الجتماعية 

الأماكن التقليدية مثل املكتب اأو امل�سنع اأو املحل .
اأرباب العمل ي�ستفيدون من هذه اجلهود  اأن  اأي�سا  واأ�ساف ُتظهر درا�ستنا 
من  العمل  اأث��ن��اء  اأك��رث  كفاءتهم  اإظ��ه��ار  اإىل  العمال  ي�سعى  حيث  املتزايدة 
املنزل، ولكن من الناحية الأخرى يجد العاملون من املنازل �سعوبة اأكرب 

يف ر�سم احلدود بني العمل واحلياة غري املهنية .

حتّ�ل وحمة عمالقة 
بج�سدها اإىل ق�سة جناح

لل�سخرية  ح�سناء  ع�سرينية  فتاة  تتعر�ص 
�سنها من زمالئها  يومي منذ �سغر  ب�سكل 
يف الدرا�سة واجلريان، ب�سبب وجود العديد 
اأنحاء  ب��ج��م��ي��ع  امل��ت��ف��رق��ة  ال���وح���م���ات  م���ن 
الوحمات  تلك  اأب���رز  توجد  حيث  ج�سدها، 
بو�سة. ووفًقا   32 يبلغ  ذراعها بطول  على 
ت�سعر  مل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  م���ريور  ل�سحيفة 
نوع  ب��اأي  مولنو  ليبني  ُتدعى  التي  الفتاة 
من اأنواع الأمل النف�سي منذ �سغرها، ويعود 
ال��ف�����س��ل يف ذل���ك اإىل وال��دي��ه��ا ال��ل��ذي��ن مل 
من  املفرطة  لل�سخرية  تتعر�ص  يجعالها 
يرتكاها  مل  لأن��ه��م��ا  ن��ظ��ًرا  ب��ه��ا،  املحيطني 
وحدها منذ ولدت��ه��ا. ولكن مل يكن هناك 
بلوغها  فعند  الآخ��ري��ن،  مواجهة  من  مفّر 
لتخرج  املدر�سة  اإىل  ذهبت  الدرا�سي  ال�سّن 
اإىل املجتمع وهي متتلك ما يقرب من 200 
�سخرية  يف  ت�سبب  ما  ج�سدها،  على  وحمة 
ل��ه��ا بطريقة  ب��ع�����ص زم��الئ��ه��ا  وم��ه��اج��م��ة 

عن�سرية حيث كانوا يلقبوها بالغوريال.
 24 العمر  م��ن  البالغة  ال��ف��ت��اة،  وحت��دث��ت 
ع���اًم���ا، ع��ن جت��رب��ت��ه��ا امل���ري���رة م��ع املجتمع 
العن�سرية،  الإ���س��اءات  هذه  جتاهل  وكيفية 
اأفعال  اأ�ساهد ردود  قائلة: منذ يوم ولدتي 

غريبة من جميع املحيطني بي.

ماذا تفعل اإذا �سربت 
الكثري من القه�ة؟

امل�سروبات  اأط���ي���ب  م���ن  ال��ق��ه��وة 
من  ك��ث��ري  ويف  لع�ساقها،  م���ذاق���اً 
الإن�سان منها  الأحيان ل يرتوي 
اأكرث.  اأو  ك��وب��ني  ت��ن��اول  ب��ع��د  اإل 
الكافيني  من  الكثري  تناول  لكن 
�سواء عن طريق القهوة اأو غريها 
الع�سبي،  ي��وؤّث��ر على اجل��ه��از  ق��د 
ويزيد درجة التنبه واليقظة، كما 
اأن امل�����س��ت��وي��ات ال��ع��ال��ي��ة ج���داً من 
الكافيني ت�سبب نوبات من القلق، 
يف  الأدري���ن���ال���ني  م�ستوى  وت��زي��د 
اجل�سم. اإذن، ماذا تفعل اإذا �سربت 

الكثري من القهوة؟
احل�����د الأٌق���������س����ى ال�������س���ح���ي من 
 400 ه����و  ال����ي����وم  ال���ك���اف���ي���ني يف 
م��ل��غ، وه����و م���ا ي���ع���ادل 4 اأك����واب 
م���ن ال��ق��ه��وة ع��ل��ى الأك������رث. لكن 
الأج�سام تختلف يف درجة حتّملها 
يتحّمل  ل  وب��ع�����س��ه��ا  ل��ل��ك��اف��ي��ني، 

ن�سف هذا املقدار.
من  كبرية  كمية  �سربت  اإذا  ل��ذا، 
الكافيني عليك اأن تتناول الكثري 
من املاء، لأنه ي�ساعد على تنظيف 
اجل�سم من الكافيني الزائد، اإىل 
اأن اجل�سم �سيكون بحاجة  جانب 
اإىل الرتطيب خا�سة اأن الكافيني 

مدر للبول.
واإىل جانب اإدرار البول، ي�ستنزف 
الكافيني البوتا�سيوم واملغني�سيوم 
م��ن اجل�����س��م، وه��و م��ا ي���وؤدي اإىل 
اهتزاز الأطراف عند �سرب كمية 
القهوة. لذلك، تناول  كبرية من 
اأكرث من حبة من املوز لتعوي�ص 
اجل�����������س�����م ع�������ن ن����ق���������ص ه����ذي����ن 
اأي�ساً احل�سول  املعدنني. وميكن 
على البوتا�سيوم واملغني�سيوم من 

اخل�سروات الورقية.
اجلانبية  الآث�����ار  ع��ل��ى  وللتغلب 
القهوة  م��ن  ك��ب��رية  كمية  ل�سرب 
الريا�سية  التمارين  ببع�ص  ق��م 

اخلفيفة اأو املعتدلة.
ببع�ص  ت�������س���ع���ر  ك���ن���ت  اإذا  اأم�������ا 
باأمل  الإح�����س��ا���ص  الأع��را���ص مثل 
�سربات  ت�����س��ارع  اأو  ال�������س���در،  يف 
الأف�سل  فمن  ال��ق��يء  اأو  القلب، 
ط���ل���ب امل�������س���اع���دة ال���ط���ب���ي���ة، لأن 
اأكرث  ي�ستخدمون طرقاً  الأطباء 
فاعلية يف �سحب الكافيني الزائد 
م��ن اجل�����س��م، وم���ن ه���ذه الطرق 
اإعطاء جرعة قوية من م�سهالت 

اله�سم.

ال�سرطان وال�زن 
الزائد.. العالقة املخيفة

اأن  الأمريكية  ال�سحية  ال�سلطات  اأكدت 
بال�سرطان،  اإ���س��اب��ة  األ���ف   630 ح���واىل 
ح���الت  جم���م���وع  م���ن  امل���ئ���ة  يف   40 اأي 
2014 يف  امل�����س��خ�����س��ة ع���ام  ال�����س��رط��ان 
الوليات املتحدة، كانت مرتبطة بالوزن 
ال��زائ��د، جم��ددة ال��دع��وة اإىل مزيد من 

الوقاية.
وقالت برندا فيتزغريالد مديرة مراكز 
)�سي  منها  والوقاية  الأمرا�ص  مراقبة 
اإن ه��ذا الأم���ر يثري القلق يف  ���س��ي(،  دي 
ب��ل��د ي��ع��اين ف��ي��ه 71 % 
من البالغني من الوزن 

الزائد اأو البدانة.
وزن  ي����زي����د  واأ�����س����اف����ت 
الأمريكيني  غ��ال��ب��ي��ة 
ال�������ب�������ال�������غ�������ني ع����ن 
املو�سي  امل�����س��ت��وى 

البدانة  اأو  ال��زائ��د  ال���وزن  وي��ع��ر���ص  ب��ه. 
ببع�ص  لالإ�سابة  اأك��رب  لحتمال  النا�ص 
ال�������س���رط���ان، وف�����ق م����ا نقلت  اأم�����را������ص 
ف��ران�����ص ب��ر���ص. واأو���س��ح��ت ال���ع���ودة اإىل 
الوقاية  يف  ت�ساهم  و�سحي  �سليم  وزن 
م��ن ال�����س��رط��ان. وي��ع��ر���ص ال���وزن الزائد 
ال�سخ�ص لحتمال اأكرب لالإ�سابة بثالثة 
ع�سر نوعا من ال�سرطان من بينها املريء 
واملعدة والثدي  وامل��رارة  الدرقية  والغدة 
الكبد  ع��ن  ف�سال  الطمث،  انقطاع  بعد 
والرحم،  واملبي�ص  والكلى  والبنكريا�ص 

اإ�سافة اإىل القولون وامل�ستقيم.
وت�سجل هذه الإ�سابات املرتبطة بالوزن 
الوليات  يف  متوا�سال  ارت��ف��اع��ا  ال��زائ��د 
الإجمايل  ال���ع���دد  اأن  ح���ني  يف  امل��ت��ح��دة، 
حلالت ال�سرطان اجلديدة ترتاجع منذ 

الت�سعينيات.

احلمام  ال��رط��ب يف  ال��ه��واء  م��ن��اخ  اأن  ال��درا���س��ة  وك�سفت 
ملا  ووف��ق��ا  اأك���رب.  ب�سرعة  البكترييا  انت�سار  على  �سياعد 
وجده العلماء عرب فح�ص العينات فاإن املنا�سف اليدوية 
اأ���س��ا���س��ا اإىل حقيقة اأن  ك��ان��ت ق���ذرة ج���دا، وي��رج��ع ذل��ك 
 20 م��ن  اأق�سر  اأو مب��دة  ج��ي��دا،  غ�سلها  يتم  اليدين مل 
من  للتخل�ص  اجل�سم  يحتاجها  التي  امل��دة  وه��ي  ثانية 
بغ�سل  اخل��رباء  ون�سح  اليدين.  من  ال�سارة  البكترييا 
القل،  على  الأ���س��ب��وع  يف  م���رات  ث��الث  املنا�سف  وتبديل 
وذلك من اأجل جتنب انتقال الأمرا�ص واملحافظة على 

�سحة �سليمة.
يف  برليرنت�سايتونغ  �سحيفة  ح���ذرت  اأخ���رى  جهة  م��ن 
م�سدرا  تعترب  ق��د  املنزلية  املنا�سف  اأن  م��ن  لها  تقرير 
ت�ستخدم  لأن��ه��ا  امل��ن��زل،  يف  والبكترييا  للجراثيم  كبريا 
لتوا�سل مبا�سر  تكون قد تعر�ست  التي  و  اليدين  مل�سح 

مع اللحوم النيئة ومنتجاتها.
الغ�سالة  يف  املنا�سف  ه��ذه  و���س��ع  ان  ال��ب��اح��ث��ون  وي��ح��ذر 
البكترييا  بع�ص  ت�ستطيع  قد  حيث  كافيا،  يكون  ل  قد 
مع  والتن�سيف،  الغ�سل  اأث��ن��اء  احل��ي��اة  قيد  على  ال��ب��ق��اء 
اأن  الباحثون  واأو���س��ح  املت�سخة.  املطبخ  منا�سف  بع�ص 
كان  دق��ي��ق��ت��ني،  مل���دة  غ�سيل  م�سحوق  امل��الب�����ص يف  و���س��ع 
اأك��رث من غ�سلها  البكترييا  اأك��رث فاعلية وقلل من عدد 
حرارة  درج��ة  على  املنا�سف  غ�سل  اأن  خا�سة  بالغ�سالة، 

منخف�سة ل يقتل جميع اأنواع البكترييا.
قدمت  فعال،  ب�سكل  البكترييا  من  التخل�ص  اأج��ل  ومن 
ن�سائح  اأربعة   بيلكا  روك�سانا  الأملانية  التنظيف  خبرية 

مهمة:
60 درجة.  اأيام يف حرارة  ثالثة  كل  املن�سفة  اغ�سل   .1

وتن�سح بيلكا باإ�سافة مطهر اإذا لزم الأمر.
اأن املن�سفة جافة متاما قبل ا�ستخدامها،  2.   تاأكد من 

وقد يكون من ال�سروري ا�ستخدام ن�سافة.
ل ت�سع املن�سفة يف حالة رطبة  بجوار مالب�ص     .3

اأخرى جافة لأن ذلك �سيتقل البكترييا لها.
وا�ستبدالها  كلية  املنا�سف  تغيري  يف�سل     .4

باأخرى جديدة وذلك كل فرتة.
اأهم  املرحا�ص  نظافة  اأن  البع�ص  ويظن 

م��ن امل��ط��ب��خ، وه���و م��ا ي����راه خرباء 
ال��ن��ظ��اف��ة خ��اط��ئ��ا. ف��ت��ل��وث الطعام 
ب���اجل���راث���ي���م اأ�������س������واأ م����ن و����س���ول 

يف  تكرث  اجل��راث��ي��م  اأن  �سحيح  ب�سرتنا.  اإىل  اجل��راث��ي��م 
الأم���اك���ن غ��ري ال��ن��ظ��ي��ف��ة، ل��ك��ن 99.9 ب��امل��ئ��ة م��ن هذه 
اجلراثيم املحيطة بنا غري م�سببة لالأمرا�ص. ما يعني 
اأن التنظيف �سروري ولكن بدون مبالغة،  بح�سب خرباء 

النظافة.

املنازل املعقمة ت�ضعف اجلهاز املناعي
املبالغة يف النظافة، لي�ست اأمرا جيدا يف جميع الأحوال، 
فالإفراط يف التنظيف قد ي�سعف جهاز املناعة، وي�سبب 
الإ�سابة  باأن  اأمل��اين خمت�ص  ذكر موقع  فيما  الأمرا�ص، 

بهذه احلالة قد ت�ستدعي العالج النف�سي.
من املوؤكد اأن النظافة تعد �سمة وعادة اإيجابية، غري اأنه 
لي�ست ثمة حاجة لتعقيم كل ما تالم�سه من اأ�سياء، حتى 
داخل اجلدران الأربع التي تطلق عليها منزلك. فبع�ص 
ال�سرر،  بك  تلحق  لن  املنزل  داخ��ل  املنت�سرة  اجلراثيم 
بل هي يف احلقيقة ميكن اأن ت�ساعدك على بناء اجلهاز 

املناعي جل�سمك.
امل�سورة  ب��ت��ق��دمي  اأمل����اين خمت�ص  مل��رك��ز  وت��و���س��ح درا���س��ة 
املطهرة  امل���واد  ت�ستخدم  اأن  ميكنك  اأن���ه  للم�ستهلكني، 
ذلك.  ال�سرورة  تتطلب  عندما  منزلك  لتنظيف  فقط 

هي  املكثف  التنظيف  ت�ستدعي  ال��ت��ي  احل���الت  واإح����دى 
وجود �سخ�ص يقيم باملنزل وم�ساب مبر�ص معد. ولكن 
على الرغم من اأنه من ال�سائع وجود مواد تنظيف كثرية 
ف��اإن كثريا من الأماكن فيه يتم  املنزل،  ومتعددة داخ��ل 

جتاهلها يف الغالب عند القيام بعملية التنظيف.
املنظفة  للمواد  التي ميكن  ب��ال��ذات هي  الأم��اك��ن  وه��ذه 
البكترييا  ان��ت�����س��ار  م��ق��اوم��ة  ع��ل��ى  ت�ساعد  اأن  وامل��ط��ه��رة 
يتم  اأن  يجب  املثال  �سبيل  على  فاملربدات  فيها.  ال�سارة 
تنظيفها ب�سكل منتظم مبادة منظفة لكل الأغرا�ص، كما 

يجب تنظيف مقاب�ص الأبواب بامل�سح من حني لآخر.
الإفراط  باأن  قال  العائلة  ب�سوؤون  املخت�ص  اأوربيا  موقع 
حلاجة  موؤ�سرا  يكون  ق��د  البع�ص  قبل  م��ن  النظافة  يف 
الإفراط  ف��اإن  للموقع  ووف��ق��ا  نف�سي،  ع��الج  اإىل  ه���وؤلء 
ي�سعف  وق��د  عك�سية،  نتائج  اإىل  ي��وؤدي  قد  النظافة،  يف 
املناعة، خا�سة لالأطفال، الذي يكون جهازهم املناعي ل 
زال يف طور النمو. وينظر اخلرباء اإىل اأن حالة الإفراط 
بحيث  خمتلفني،  ق�سمني  اإىل  ع��ادة  تنق�سم  النظافة  يف 
ومتوا�سل  تنظيف م�ستمر  الأ�سخا�ص على  بع�ص  يركز 
لأجزاء من املنزل على �سبيل املثال، بينما يالزم البع�ص 
الأمر  اليدين،  لغ�سل  الدائمة  باحلاجة  ال�سعور  الأخ��ر 

الذي قد ي�ستدعي اخل�سوع لعالجي نف�سي.

اخلرباء يحذرون... تغيري منا�سف 
ال�ستحمام كل اأ�سب�ع غري كاف

يف  مرة  املنزل  يف  اليدوية  واملنا�ضف  احلمام  من�ضفة  تغيري  اأن  الكثريون  يعتقد 
مغايرة.  نتيجة  اإىل  خل�ضت  درا�ضة  اأن  اإال  البكترييا،  الجتناب  كاف  االأ�ضبوع 

وك�ضفت اأن منا�ضف اليدين حتمل البكترييا اأكرث مما نتوقع.
ك�ضفت درا�ضة حديثة جلامعة اأريزونا عن اأهمية غ�ضل املنا�ضف وفوط التن�ضيف 

ال�ضخ�ضية ب�ضكل دوري، واعتبارها  جزءا اأ�ضا�ضيا من روتني نظافة حياتنا.
ووفقا ملجلة فوكو�س االأملانية، فاإن الدرا�ضة االأمريكية اأكدت على اأن االعتقاد 

ملدة  اال�ضتحمام  من�ضفة  ا�ضتخدام   ميكن  باأنه  اخلا�س 
حتى  اأنه  اإذ  خاطئ.  اأمر  هو  تغيريها  قبل  اأ�ضبوع 

اإال   مت�ضخة  وغييري  نظيفة  املن�ضفة  بييدت  لييو 
لتجمع  كبري  مكانا  تكون  اأن  ميكن  اأنييهييا 

البكترييا.
ووفقا للعلماء،  فاإن اجل�ضم يتعامل مع 
اخلا�ضة  البكترييا  هذه  اأنواع  معظم 
مبن�ضفة احلمام اإال اأن هناك م�ضكلة 

اأكرث خطورة وهي املنا�ضف اليدوية ال�ضغرية.
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�ش�ؤون حملية

�ضمن م�ضاركتها ك�ضيف �ضرف بعمان للكتاب

وفد من »الثقافة« يزور دائرة املكتبة ال�طنية لالطالع على اف�سل املمار�سات

خليفة بن حممد بن خالد وفريق واجب التطوعي ي�ضجالن يف من�ضة »متطوعني.اإمارات«

ثل اإ�سافة كبرية ومهمة للمن�سة وه� دافع لن�سمام اجلميع ميثاء احلب�سي : »واجب« يمُ

القرية الرتاثية ت�ستقبل وفدا دوليا وحتت�سن ور�سة تراثية

•• عمان – االردن  – الفجر

�سمن  جدول فعاليات م�ساركة الدولة مبعر�ص عمان 
ال�سابعة ع�سرة  للدورة  �سرف  للكتاب ك�سيف  الدويل 
برئا�سة  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  من  وف��د  ق��ام 
وتنمية  الثقافة  وزارة  وكيل  ال�سابري  عفراء  �سعادة 
املعرفة  بزيارة دائرة املكتبة الوطنية بعمان للتعرف 
املنطقة  يف  ال��رائ��دة  املكتبات  اح��دى  باعتبارها  عليها 
وو�سائل  الرقمية  التقنيات  اأح���دث  على  ول��الط��الع 
البتكار يف جمال املكتبات، حيث كان يف ا�ستقباله وفد 
القائم  ال��دائ��رة  ع��ام  مدير  برئا�سة  املكتبة  اإدارة  من 
ب��الأع��م��ال ف��را���ص احل��دي��دي وم��دي��رة اخل��دم��ات ريا 

الدبا�ص وعدد كبري من مديري الق�سام.
عفراء  ���س��ع��ادة  فيها  ن��اق�����س��ت  بجل�سة  ال���زي���ارة  ب����داأت 
ال�����س��اب��ري وال���وف���د امل���راف���ق م��ع م��دي��ر ع���ام الدائرة 
بني  التعاون  �سبل  الق�سام،  وم��دراء  بالأعمال  القائم 
مكتبة عمان الوطنية و وزارة الثقافة وتنمية املعرفة، 
خا�سة اأن املكتبة تعد رائدة يف جمال املكتبات  باملنطقة 

وحفظ الوثائق.
��د ج��م��ي��ع ارك�����ان املكتبة  ق���ام ب��ع��د ذل���ك ال���وف���د ب��ت��ف��قُّ
وا�ستمع ل�سرح وايف حول اأن�سطته املختلفة وا�ستمعوا 

قاعة  ومنها  ومعاملها؛  املكتبة  عن  تف�سيلي  �سرح  اإىل 
الطالع الرئي�سية، وقاعة الوثائق التاريخية والذي 
واملواد  التاريخية  الوثائق  من  كبري  جمموعة  ي�سم 
القدمية والنادرة، و�سجالت وخطابات بخط اليد بني 
قيادات الردن والدول الخرى ون�سخة من امل�سحف 
ال�سريف بخط اليد، بالإ�سافة اإىل املجموعات الثمينة 
من الكتب والدوريات واخلرائط واملطبوعات وال�سور 
واملخطوطات كما ا�ستعر�ص اجلانبني اأهم امل�سروعات 
امل�ستقبلية التي �سينفذانها يف جمال املكتبات، وتناول 

الطرفان �سبل التعاون امل�ستقبلي يف هذا املجال.
وزارة  وكيل  ال�سابري  ع��ف��راء  �سعادة  قالت  ب��دوره��ا  
التجارب  على  الط���الع  اإن  ال��وف��د   ورئ��ي�����ص  الثقافة 
يوجه  نهج  منها  وال�ستفادة  منها  والتعلم  الناجحة 
به با�ستمرار معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك ال نهيان 
املتميز  على   للحر�ص  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��ر 
املعرفة  لن�سر  الإدارة  يف  تطبيقه  اأهمية  على  ويوؤكد 

وتعميمها مبا يخدم الوطن واملجتمع.
تبذلها  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة  باجلهود  �سعادتها  واأ���س��ادت 
اإدارة املكتبة الوطنية يف عمان و التي �ساهدها الوفد 
باملكتبة، موؤكدة  القطاعات  الزيارة يف خمتلف  خالل 
اأن املكتبة ت�سهم ب�سكل كبري يف ن�سر الثقافة وت�سجيع 

الإطالع واإثراء الفكر التنويري.
الأول  املقام  الزيارة جاءت يف  اأن  ال�سابري  واأو�سحت 
يف  املبادرات  واأح��دث  املمار�سات  اف�سل  على  لالطالع 
وذلك  بعمان  الوطنية  املكتبة  تنفذه  ال��ت��ي  الب��ت��ك��ار 
ال��ك��ربى والناجحة  ال��ت��ج��رب��ة  ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن ه���ذه 
بالفائدة يف   ال��وزارة وهو ما يعود  والرتقاء مبكتبات 
واملبدعني  واملثقفني  والدب���اء  الكتاب  وت�سجيع  دع��م 
وت�سب يف �سالح القطاع الثقايف الإماراتي كما ت�سهم 
يف تو�سيع جمال �سراكاتها مع جميع اجلهات  املحلية 

والدولية، ويف مقدمتها اجلهات ذات ال�ساأن الثقايف .
���س��ع��ادة ع��ف��راء ال�سابري  اأه����دت  ال���زي���ارة   ويف خ��ت��ام 
ومبدعني  لكتاب  الإ����س���دارات  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  ت�سدره  الم���ارات  من 
�سكره  ع��ن  ال��وف��د  اأع���رب  كما  الوطنية،  ع��م��ان  ملكتبة 
ال�سيافة،  وك��رم  ال�ستقبال  ح�سن  على  املكتبة  لإدارة 
الثقافة  خ��دم��ة  م��ن جهد متوا�سل يف  ب��ه  ت��ق��وم  وم��ا 
حفظ  جم��ال  يف  املكتبة  به  قامت  ما  خا�سة  العربية 
الوثائق واليداع الرقمي وقانون حق املوؤلف وجمل�ص 

املعلومات ومكتبة الطفل.
ومن جانبه اأعرب فرا�ص احلديدي مدير عام الوكالة 
ال��ق��ائ��م ب��الأع��م��ال ب��ع��م��ان ع��ن رغ��ب��ت��ه يف ب���ذل جهود 

التعاون  دف��ع  الإم��ارات��ي��ني يف  ال��زم��الء  م��ع  م�سرتكة 
الدولتني  بني  امل�سافة  لتقريب  الثقافية  والتبادلت 
ال��زي��ارة يف  اأه��م��ي��ة ه��ذه  ال��وف��د على  ثقافيا، م��وؤك��داً 
ووزارة  بعمان   الوطنية  املكتبة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  تعزيز 

الثقافة الماراتية.

اقبال كبري على اجلناح
الإم����ارات  ي��وا���س��ل ج��ن��اح دول���ة  وع��ل��ى �سعيد مت�سل 
العربية املتحدة امل�ساركة ك�سيف �سرف لهذا العام يف 
معر�ص عمان الدويل للكتاب يف دورته ال�سابعة ع�سر 

و�سط ح�سور ر�سمي و�سعبي كبري.
حيث �سهد اجلناح زي��ارات عديدة من قيادات الدولة 
ت�سميم اجلناح  بروعة  واأ���س��ادوا  الأردن��ي��ني  واملثقفني 
تاريخ وحا�سر  اعطاء �سورة حيه عن  ا�ستطاع  ال��ذي 
المارات وما و�سلت اإليه من نه�سة يف القطاع الثقايف 
وما يت�سمنه اجلناح  من الكتب بالإ�سافة للفعاليات 
املوؤ�س�سات  اأثنوا على حر�ص  الثقافية والرتاثية، كما 
والدواوين  ال��ك��ت��ب  ط��ب��اع��ة  ع��ل��ى  املختلفة  الثقافية 
ك���ب���رية م���ن الكتاب  ل�����س��ري��ح��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال�����س��ع��ري��ة 
وال�سعراء الإماراتيني من ي�ساهم يف الرتقاء باحلركة 

الثقافية يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

•• ابوظبي - الفجر

اآل نهيان يف  �سجل ال�سيخ خليفة بن حممد بن خالد 
ابوظبي متطوعا يف اجلانب الإن�ساين لفر�ص التطوع 
 ، )م��ت��ط��وع��ني.اإم��ارات(  للتطوع  الوطنية  املن�سة  يف 
كما �سهد ت�سجيل فريق واجب التطوعي الذي يعمل 
املن�سة  يف  التطوعي  للعمل  ودعمه  ورعايتة  برئا�ستة 

الوطنية للتطوع متطوعني.اإمارات.
نهيان  اآل  خالد  ب��ن  حممد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  وب���ارك 
ال��ت��وج��ي��ه الثاقب  ال��ت��ط��وع��ي  رئ��ي�����ص ف���ري���ق واج�����ب 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�ص 
الدولة حفظه اهلل يف اطالق �سعار عام زايد على العام 

القادم 2018
م��وؤك��دا ان  اإح��ي��اء  دول��ة الإم����ارات ع��ام زاي��د الذكرى 
املئوية مليالد ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - طيب 
ال�ساربة  الأ���س��ي��ل��ة  ال���وف���اء  ق��ي��م  يج�سد   - ث���راه  اهلل 
ال�سخ�سية  ل��ه��ذه  الإم���ارات���ي  املجتمع  ثقافة  عمق  يف 

ال�ستثنائية العظيمة
�سيظل دوم��ا رمزا  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  اإن  واأو���س��ح 
والعاملي  ال��ع��رب��ي  ال�سعيدين  على  الإن�����س��اين  للعمل 
مب��ا ق��دم��ه م��ن م���ب���ادرات خل��دم��ة الإن�����س��ان��ي��ة جمعاء 
ومبا و�سعه من اأ�س�ص وثوابت عم�قت البعد الإن�ساين 
يف  �سورتها  ور�سخت  اخلارجية  الإم����ارات  �سيا�سة  يف 

اخلارج باعتبارها عنوانا للعطاء الإن�ساين.
العمل  مل�سلحة  زاي���د  ال�سيخ  ق��دم��ه  م��ا  اأن   : واأ���س��اف 
ال���ع���امل ك��ل��ه، ي��ج��ع��ل ا�سمه  الإن�������س���اين واخل�����ريي يف 
حمفورا يف قلوب ال�سعوب وعقولها التي ا�ستفادت وما 
ا�سمه  اأطلقت  دعمها حيث  التي  امل�سروعات  زال��ت من 
ل��ه ول��ذك��راه و  امليادين وامل���دن يف دول��ه��ا تخليدا  على 
والنجدة  للخري  رم���زا  ك��ان  اأن���ه  على  للتاريخ  ���س��ه��ادة 
الإن�سان  وك��رام��ة  وا�ستقرار  تنمية  اأج��ل  م��ن  والعمل 

على ال�ساحتني الإقليمية والدولية ، لذا اختار الفريق 
ا�سم )واجب( ليقدم الواجب الذي ي�ستطيع عليه وفاء 

للوطن وقيادته الر�سيدة.
جاء ذلك خالل ا�ستقباله يف ق�سره بالبطني مبدينة 
اب���وظ���ب���ي وف����د م��وؤ���س�����س��ة الم��������ارات وف���ري���ق من�سة 
"متطوعني.اإمارات " بح�سور اجناله ال�سيخ خالد بن 
خليفة بن خالد ال نهيان وال�سيخ حممد بن خليفة بن 
خالد ال نهيان وال�سيخ طحنون بن خليفة بن خالد ال 

نهيان واأع�ساء جمل�ص امناء فريق واجب التطوعي.
نهيان   اآل  خالد  ب��ن  حممد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  وب���ارك 
�سموه  وق���ام    " "متطوعني.اإمارات  من�سة  اط���الق 
العمل  جم���ال  يف  ال��ت��ط��وع  حم����ددا  ف��ي��ه��ا  بالت�سجيل 
بها �سمن  التطوعي  واجب  فريق  وت�سجيل  الن�ساين 
دولة  تقدم  انه  مو�سحا   ، الماراتية  التطوع  من�سات 
العمل  امل��ت��ح��دة جت��رب��ة مم��ّي��زة يف  العربية  الإم�����ارات 
التطوعي التي جبل عليها جمتمعها منذ القدم ، لي�ص 
العطاء  قيم  من  جمتمعها  به  يتمتع  ما  جت�ّسد  لأنها 
والت�سامن والتكافل فقط ، واإمنا لأن العمل التطوعي 
الذي  والإن�����س��اين  الن�ساط اخل��ريي  اأح��د مظاهر  ه��و 
متار�سه على ال�سعيد اخلارجّي، يف ظل حر�ص حكومة 
دولة الإمارات واهتمامها ودعمها الالحمدود للعمل 
العام  النفع  جمعيات  وجلهود  وموؤ�س�ساته،  التطوعي 

التطوعّية وبراجمها”.
ومن جانبها قالت �سعادة ميثاء احلب�سي نائب الرئي�ص 
التنفيذي ملوؤ�س�سة المارات: " اإن ان�سمام فريق واجب 
خالد  بن  حممد  بن  خليفة  بال�سيخ  ممّثلة  التطوعي 
مُيثل   " "متطوعني.اإمارات  من�سة  اإىل  ن��ه��ي��ان،   اآل 
اإ�سافة كبرية وهامة للمن�سة وهو دافًعا للجميع من 
. كما  اأعمالها التطوعية  اأجل الن�سمام واملُ�ساركة يف 
وا�سحة مفادها  ر�سالة  الإماراتي  للُمجتمع  ُيقدم  انه 
اختاره  ال���ذي  نف�سه  ال���س��م  وه���و  واج���ب  ال��ت��ط��وع  اأن 

وان�سمت  اأطلقها  ال���ذي  التطوعية  ل��ل��ُم��ب��ادرة  �سموه 
واملوؤ�س�سات  التطوعية  املُ��ب��ادرات  لركب  الأُخ���رى  ه��ي 
وهي  واح����دة  تطوعية  من�سة  مظلة  حت��ت  والأف�����راد 

من�سة "متطوعني.امارات".
ال��ع��دي��د من  ان�����س��م��ام  اخل���ري  ع���ام  واأ�سافت:" ���س��ه��د 
من�سة  اإىل  وُم��ب��ادرات  وموؤ�س�سات  اأف���راًدا  املتطوعني، 
املتطوعني  اأن  ي��ق��ني  ع��ل��ى  واأن�����ا  م��ت��ط��وع��ني.ام��ارات 
 " " زاي��د  ع��ام  املن�سة يف  التوافد على  �سي�ستمرون يف 
فا�سم زايد هو ُمرادف للحكمة واخلري والعطاء، لي�ص 
امل�ستويني  على  واإمن���ا  فح�سب،  واخلليج  الإم����ارات  يف 

العربي والدويل".
ومبنا�سبة اطالقه فريق واجب التطوعي قال ال�سيخ 
واجب  :ف��ري��ق  نهيان  ال  خالد  ب��ن  حممد  ب��ن  خليفة 
ر�سالة  " ال��ت��ط��وع  ه��ي  ال��ف��ري��ق  روؤي���ة  ان   : التطوعي 
" ويهدف فريق  املجتمع  " خدمة  " ور�سالته  وطنية 
رد  اىل  �سموه  ورئا�سة  برعاية   التطوعي  "واجب" 
الفراغ  اأوق���ات  وا�ستثمار  ال�سباب  على  الوطن  جميل 
ل��ل��وط��ن والقيادة  ال�����ولء  ال��ن��ا���ص واأك���ي���د  مب���ا ي��خ��دم 
الر�سيدة  وتعزيز النتماء الوطني وم�ساعدة الخرين 
لدى  التوعي  العمل  وحتفيز  الوطني  املنجز  واب���راز 

جيل ال�سباب  .
نهيان  ال  خ��ال��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�سيخ خليفة  واأ���س��اد 
باملبادرات التطوعية الفكرية الثقافية ل�سباب الوطن 
يف توثيق القيم احل�سارية للقيادة الر�سيدة وجهدهم 
ومبا  والنتماء  ال��ولء  قيم  تعزيز  يف  املتميز  البحثي 

يحفظ للوطن التاريخ امل�سرف للقيادة الر�سيدة .
ال��وط��ن على  ي��ه��دف اىل رد جميل  ال��ف��ري��ق  ان  وق���ال 
النا�ص  ي��خ��دم  مب��ا  ال��ف��راغ  اأوق����ات  ا�ستثمار  ال�����س��ب��اب، 
، ت��اأك��ي��د ال����ولء ل��ل��وط��ن وال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ، تعزيز 
املنجز  اب���راز   ، الخ��ري��ن  م�ساعدة   ، الوطني  النتماء 
املتقاعدين  ل���دى  ال��ت��وع��ي  ال��ع��م��ل  ال��وط��ن��ي وحت��ف��ي��ز 

الفريق  يف  التطوع  جم���الت  وت�سمل   . ال�سباب  جيل 
الأيام  يف  فعاليات  تنظيم  خالل  من  الوطني  التطوع 
ويوم  ال�سهيد  وي���وم  الوطني  العيد   : وه��ي  الوطنية 
امل���راأة الم��ارات��ي��ة ويوم  امل�سلحة وي��وم  ال��ق��وات  توحيد 
العلم وغريها ، وابراز ال�سخ�سيات الوطنية واملتميزة 
خالل  م��ن  ال�سحي  وال��ت��ط��وع   ، وال�سباب  الكبار  م��ن 
امل�ست�سفيات وموا�ساتهم  الزيارات للمر�سى يف  تنظيم 
وتقدمي الهدايا لهم خا�سة يف منا�سبات العياد داخل 
ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا وت��ق��دمي ال��ع��ون وال��دع��م ال�سحي 
اأ�سحاب الهمم من خالل  ، والتطوع مع  للمحتاجني 
واحياء  م��ق��اره��م  ب��زي��ارة  ال��داع��م��ة  الفعاليات  تنظيم 
ايامهم ال�سنوية مثل يوم التوحد ويوم املعاقني ويوم 
البي�ساء  الع�سا  وي��وم  اجل�سدية  العاقة  وي��وم  ال�سم 
من  البيئي  والتطوع   ، وغريها  داون  متالزمة  وي��وم 
البيئة  هيئات  م��ع  بالتن�سيق  فعاليات  تنظيم  خ��الل 
ووزارة البيئة مبا يعزز احلفاظ على البيئة الماراتية  
الربية واجلبلية والبحرية من خالل تنظيم التوعية 
باأيام البيئة العاملية وتنظيم حمالت باأهمية ال�سجار 
الوطنية مثل النخيل وال�سدر والغاف وال�سمر وغريها 
ب��رام��ج ومنا�سبات  ب��امل�����س��ارك��ة يف  ال����دويل  وال��ت��ط��وع   ،
املتحدة  المم  منظمة  خ���الل  م��ن  ال����دويل  ال��ت��ط��وع 
للتطوع واحياء يوم اخلام�ص من دي�سمرب اليوم العاملي 
من  واليوني�سيف  اليوني�سكو  مع  وبالتعاون  للتطوع 
خالل الربنامج المنائي لالأمم املتحدة يف ابوظبي .

قام  تاأ�سي�سه  م��ن  �سهر  خ��الل  الفريق  ان  اىل  واأ���س��ار 
مب��ج��م��وع��ة م��ن امل���ب���ادرات ال��ت��ط��وع��ي��ة م��ن الحتفال 
بيوم املراأة الماراتية وامل�ساركة يف يوم التطوع بكليات 
الكاتب عبداهلل  اأبوظبي وا�ست�سافة  العليا يف  التقنية 
" التطوعي  " ال��ف��زع��ة  ك��ت��اب  م���وؤل���ف  ع��ب��دال��رح��م��ن 
الدولة   امل��ر���س��ى مب�����س��ت�����س��ف��ي��ات  الأط����ف����ال  وم���ع���اي���دة 

والحتفال باليوم العاملي للمعلم .

•• ابوظبي - الفجر :

لنادي  التابعة  الرتاثية  القرية  ا�ستقبلت 
تراث الإمارات يف كا�سر الأمواج باأبوظبي، 
امل�������س���ارك���ني يف منتدى  م���ن  دول���ي���ا  وف�����دا 
الذي   ،"2017 "قدوة  ال���دويل  املعلمني 
كما  اأبوظبي،  يف  ال�سبت  ام�ص  اأعماله  ب��داأ 
ال�سغري" لعدد  "اجلالف  احت�سنت ور�سة 
من طلبة النادي.     وكان  اأحمد احلمريي 
والرعاية  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  ق�سم  رئ��ي�����ص 
ا�ستقبال  يف  ال��ن��ادي  يف  الفعاليات  وت��روي��ج 
الوفد، حيث قدم لهم �سرحاً تف�سيلياً عن 
ن�ساطاتها  واأه���م  ال��رتاث��ي��ة  القرية  م��ع��امل 

وبراجمها ومهرجاناتها ال�سنوية.
اأروقة  ك��اف��ة  �سملت  ال��وف��د بجولة  وق���ام     
اط��ل��ع��وا خاللها على ما  ال��ق��ري��ة  وم��راف��ق 
تعك�ص  اأثرية  ومقتنيات  مباٍن  حتتويه من 

ا�ستمعوا  كما  وح�����س��ارت��ه��ا،  الإم�����ارات  روح 
�سملت  تعريفية  نبذة  اإىل  جولتهم  خ��الل 
ت��اري��خ اإن�����س��اء ال��ق��ري��ة واأه��داف��ه��ا يف �سوء 
الإمارات  بدولة  احلكيمة  القيادة  اهتمام 
العربية املتحدة، يف املحافظة على مفردات 
ال���رتاث امل��ح��ل��ي.   وراف���ق ال��وف��د يف جولته 
النادي،  ال��رتاث��ي��ني يف  ع���دد م��ن اخل����رباء 
وع��ربرَّ ع��دد م��ن اأع�����س��اء ال��وف��د ال��زائ��ر عن 
تقديرهم للجهود الكبرية يف جت�سيد بع�ص 
من تاريخ ال�سعب الإماراتي، وعن اإعجابهم 
ال�����س��دي��د مل��ا ���س��اه��دوه م��ن م��ع��امل القرية 
الرتاثية التي عك�ست �سورا من حياة اأهل 
وجمالها،  بب�ساطتها  املا�سي  يف  الالإمارات 
وبينت لهم مدى التم�سك باملحافظة على 
ت��راث الآب��اء والأج���داد، رغم التطور الذي 

ح�سل يف خمتلف مفا�سل الدولة.
برنامج  فعالية  عند  القرية  زوار  وت��وق��ف 

تدريبية  ور�سة  وهي  ال�سغري"،  "اجلالف 
ح���ول كيفية  ال���ن���ادي  م��ن طلبة  مل��ج��م��وع��ة 
ال�سناعة  مب����راح����ل  ال�����ق�����وارب،  ���س��ن��اع��ة 

امل�����س��ت��خ��دم��ة يف هذه  وامل��������واد  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
وم�سميات  الرتاثية،  مب�سمياتها  ال�سناعة 
النادي  يحر�ص  حيث  ال��ق��دمي��ة،  امل��ح��ام��ل 

ي��رب��ط��ه��م برتاث  ال��ن�����صء مب��ا  تهيئة  ع��ل��ى 
اآبائهم واأجدادهم،  واإك�سابهم كل ما يتعلق 

باملوروث الوطني وقيمه ومعانيه.

م�ست�سفى ت�ام يعلن فتح باب الت�سجيل يف 
م�ؤمتر الإمارات لالأورام يف دورته ال�ساد�سة 

•• العني  - الفجر:

اأعلن م�ست�سفى توام اأحد من�ساآت �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية �سحة، 
-16 عن اقرتاب موعد الدورة ال�ساد�سة ملوؤمتر الإمارات لالأورام املوافق 
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حيث مت  فتح باب الت�سجيل جلميع مقدمي الرعاية ال�سحية.
العام  لهذا  ال�سنوي  ل���الأورام  الإم���ارات  موؤمتر  ي�ست�سيف  ت��وام  م�ست�سفى   

بدورته ال�ساد�سة والذي �سي�ستمر ملدة 
اأي��ام حيث يقوم باجلمع بني  ثالثة  
اخلرباء العامليني وقادة الفكر لتبادل 
املعارف واخلربات. كما و �سيتم خالل 
التخ�س�سات  جميع  مناق�سة  املوؤمتر 
الرئي�سية والفرعية لالأورام وكذلك 
ت��ق��دمي ال��ع��رو���ص وامل��ن��اق�����س��ات حول 
التطورات  واأح��دث  املمار�سات  اأف�سل 
والت�سخي�ص  ال�����س��رط��ان  اأب���ح���اث  يف 

والعالج.
 ي�����س��ت��ق��ب��ل امل����وؤمت����ر ه����ذا ال���ع���ام 12 
خمت�ص من م�ست�سفى جونز هوبكنز 
الطبية الدولية هو م�ست�سفى تعليمي 

احليوية  ال��ط��ب��ي��ة  ل���الأب���ح���اث  وم���رك���ز 
مقره يف مدينة بالتيمور بولية ماريالند الأمريكية. يعد م�ست�سفى جونز 
هوبكنز واحدا من اأعظم م�ست�سفيات العامل، وقد احتل قمة قائمة يو اإ�ص 
نيوز لأف�سل امل�ست�سفيات يف الوليات املتحدة لواحد وع�سرين عاماً متوالية  
اأروقته ميالد العديد من الإجن��ازات الطبية وظهور العديد من  و�سهدت 

رواد الطب واجلراحة.
م�ست�سفى  من  القادمون  املتحدثون  �سيقدمها  التي  املوا�سيع  اأه��م  من  و   
�سرطان  اإدارة  يف  امل�ساعد  الكيميائي  العالج  دور  الطبية:  هوبكنز  جونز 
الثدي، التقنيات الكال�سيكية و اجلديدة لتحديد موقع الورم قبل العملية، 
دور  البلعوم،  �سرطان  اإدارة  بال�سرطان،  امل�سابني  املر�سى  الأزم��ات يف  منع 

العالج املناعي يف �سرطان املريء و�سرطان املعدة.
6 متحدثني خمت�سني يف جمالت  العام لأول مرة  �سي�سارك هذا  و  كما   
عالج الأورام من مركز اإم دي اأندر�سون لأمرا�ص ال�سرطان التابع جلامعة 
تك�سا�ص هو اأحد اأ�سمل ثالثة مراكز اأ�سلية يف الوليات املتحدة الأمريكية 
لعالج اأمرا�ص ال�سرطان واحلا�سل على املرتبة الأوىل يف العناية مبر�سى 
ال�سرطان. وذلك يف درا�سة اإح�سائية لأف�سل م�ست�سفيات الوليات املتحدة 

ن�سرت يف "تقرير اأخبار العامل والوليات املتحدة" .
ال��ع��دي��د من  ال�ستة  امل��ت��ح��دث��ني  ق��ب��ل  م��ن  امل��ط��روح��ة  امل��وا���س��ي��ع  �ست�سمل   
�سرطان  اللمفاوي،  ال��دم  �سرطان  منها  الأورام  بعلم  اخلا�سة  املوا�سيع 
ال��ب��ن��ك��ري��ا���ص، ���س��رط��ان ال��رئ��ة وغ���ريه���ا.  وم���ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن توجه 
الطلبة يف  اإعفاء  �سيتم  اإذ  عام اخلري  مع  تزامناً  ياأتي  للموؤمتر  العام  هذا 
التخ�س�سات الطبية من ر�سوم الت�سجيل.   يحتل ق�سم الأورام مب�ست�سفى 
توام مركز ال�سدارة يف عالج مر�سى ال�سرطان وُيعترب مركزاً مرجعياً وفق 
والعالج  للت�سخي�ص  ال�سرطان  حالت  اإليه  وحُتال  العاملية  املعايري  اأحدث 
ءاً بذلك دوراً رائداً يف منطقة اخلليج، مع انفراده بتوفري  التخ�س�سي ُمتَبوِّ
خدمة الرعاية التلطيفية يف دولة الإمارات. وكان ال�سّباق يف تطبيق تقنية 
اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حمدان بن  املوّجه كما وح�سل على جائزة  العالج 
للعلوم الطبية الإجن��ازات املتميزة يف جمال الطب عن فئة الق�سم الطبي 
املتميز يف القطاع احلكومي يف دولة الإمارات مرتني.  كما و يحتوي ق�سم 
الأورام يف توام على تخ�س�سات اأورام اجلهاز اله�سمي و عيادة جراحة املعدة 
والأمعاء كما و يعالج حالت �سرطان املعدة واملريء والقولون، والأمرا�ص 
الكبدية البنكريا�سية، وكذلك الأورام اخلبيثة النادرة مثل ال�سرقوم واأورام 
الغدة الكظرية. للت�سجيل و لتقدمي ملخ�سات البحوث و الدرا�سات، يرجى 
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بقيمة 30 مليون درهم
بلدية مدينة العني تبداأ م�سروع 

�سيانة الطرق احل�سرية 
•• العني - الفجر :

الطرق  �سيانة  م�سروع  م��ن  الأوىل  املرحلة  العني  مدينة  بلدية  با�سرت 
ت�ستمل  و   ، دره��م  مليون   30 بقيمة  ع��ام  مل��دة  ت�ستمر  وال��ت��ي   ، احل�سرية 
اأربع طرق رئي�سية. حيث بداأت الأعمال  2017 على  خطة ال�سيانة لعام 
يف منت�سف �سهر �سبتمرب يف �سارع �سخبوط بن �سلطان من دوار املرخانية 
التحتية  البنية  و  الداخلية  الطرق  اإدارة  تقوم  كما  الأهلية.  دوار  حتى  و 
بن  حمدان  �سارع  ال�سيانة  اأع��م��ال   ت�سمل  حيث  امل�سروع  بقية  با�ستكمال 
حممد من ا�سارات ا�ستاد هزاع بن زايد و حتى دوار املطار، و �سيانة �سارع 
خليفة بن زايد للطريق الوا�سل من دوار الديوان و حتى دوار ع�سارج، كما 
�سيتم �سيانة اأجزاء متفرقة من �سارع زايد الأول من دوار حديقة احليوان 

و اإىل التقاطع الأخري الوا�سل بطريق العني – دبي. 
و قال املهند�ص حمد را�سد الكندي رئي�ص ق�سم �سيانة الطرق بالإنابة اأن 
للمحافظة على  العني  بلدية مدينة  تاأتي �سمن م�ساريع  ال�سيانة  عملية 
خف�ص  و  مل�ستخدميها  ال��ط��رق  ك��ف��اءة  رف��ع  و  امل��روري��ة  احل��رك��ة  ان�سيابية 
ت�سعى من خالل  العني  بلدية مدينة  اأن  كما  م�ستقباًل،  ال�سيانة  تكاليف 
خطط وم�ساريع ال�سيانة للمحافظة على اأ�سول البلدية و البنية التحتية 
كطابع ح�ساري تزخر به اإمارة اأبوظبي، و�سوًل ملناطق ح�سرية متكاملة 

تفي باحتياجات وجودة احلياة باملدينة .
كما اأو�سح اأن بلدية مدينة العني حتر�ص على راحة ال�سائقني وا�ستجابة 
تقوم  حيث    ، وخ��الف��ه  واملجال�ص  ال�سنوية  امللتقيات  يف  الأه���ايل  لطلبات 
الحجام  ح�سب  املنا�سبة  امل��روري��ة  التحويالت  وتنفيذ  الع��م��ال  بربجمة 
مناطق  مثل  امل��زدح��م��ة  املناطق  الع��ت��ب��ار  بعني  اآخ���ذة  للمركبات  امل��روري��ة 
الطرق  يف  ال�سيانة يف هذه  اعمال  تنفيذ  يتم  املدار�ص واجلامعات بحيث 
اخلطة  ح�سب  الطرق  باقي  �سيانة  يتم  و   ، ال�سيفية  املدر�سية  الج���ازات 

املو�سوعة .
ويقوم فريق الأ�سول ببلدية مدينة العني مب�سح دائم لل�سوارع يف مدينة 
العني و تقييم مدى حاجتها لل�سيانة و عمرها الفرتا�سي ، كما تتم درا�سة 
حاجة بع�ص ال�سوارع لل�سيانة الطارئة ح�سب املعايري املعمول بها يف اإمارة 
اأبوظبي ، وحتديد اأولوية ال�سيانة و اآلية ال�سيانة الأن�سب حلالة ال�سرر 

املرفوعة و ح�سب امليزانية املر�سودة لأعمال ال�سيانة.  



اأعِط االأولوية ل�ضعادتك
يف  الأول��وي��ة  تعطيها  اأن  قبل  ال�سعادة  عن  البحث  تبداأ  ل 
م�ستقبلية  اأه��داف  و�سع  اإىل  النا�ص  معظم  مييل  حياتك. 
احل���ف���اظ على  اأو  امل�����ال  ك�����س��ب  اأو  ال���ن���ج���اح  م��ث��ل حت��ق��ي��ق 
ال�سعادة؟ دّون  بالت�ساوؤل عن معنى  ال�سحة... ملاذا ل تبداأ 
خطياً تعريفك اخلا�ص لهذا املفهوم وحّدد عنا�سر ت�سمح 

لك بتحقيق ال�سعادة والرتكيز عليها.

ال تقارن �ضعادتك ب�ضعادة االآخرين
واآخ��ر. يجب  ال�سعادة بني �سخ�ص  يختلف نوع 
اإيجاد  اإىل  وت�سعى  الفكرة  ه��ذه  تتقّبل  اأن 
�ستعي�ص  واإل  ال�����س��خ�����س��ي��ة،  ���س��ع��ادت��ك 
ب�سبب غريتك من  معاناة حقيقية 

الآخرين.

طّور ح�س ف�ضولك
م�ساعر احلزن وال�سغط والقلق كفيلة بالق�ساء على ح�ّص 
يح�سل  ما  اكت�ساف  حق  من  نف�سك  حترم  حني  الف�سول. 
ال�سعادة.  من  مهّم  جانب  من  نف�سك  �ستحرم  حولك،  من 

لذا طّور ف�سولك عرب القراءة وال�سفر ومقابلة النا�ص...

تنّبه اإىل الن�ضاطات املمتعة
تنظيم  احر�ص على  لذا  ال�سعادة ملمو�سة،  تكون  اأن  يجب 
ن�ساطات ممتعة وم�سحكة مثل م�ساهدة فيلم كوميدي اأو 

مرافقة �سديق مرح.

رّكز على احلا�ضر
رّكز كل يوم على هدف حمدد وملمو�ص. ل اأهمية للن�ساط 
الذي تختاره ب�سرط اأن تكّر�ص نف�سك له بالكامل. �ستتمّكن 
اأحا�سي�سك  وم��ع  ذات���ك  م��ع  التوا�سل  م��ن  الطريقة  ب��ه��ذه 

و�ست�سعر بالر�سا عما تفعله يف الزمن احلا�سر.

عّب عن امتنانك
التي  احل��������وادث  حت������ّدد  اأن  ح������اول  م�������س���اء  ك����ل  يف 
ت���������س����ع����ر ب�����الم�����ت�����ن�����ان 

جتاهها يف ذلك اليوم. �سرعان ما تدرك اأن المتنان يعيد 
اإليك الهدوء الداخلي ويجّدد طاقتك كي تتابع امل�سار الذي 

اخرتته وتواجه امل�ساكل بب�ساطة.
ميكنك اأن تلجاأ اإىل متارين عملية لتطبيق مبداأ المتنان 
م��ع امل��ق��رب��ني م��ن��ك. اك��ت��ب على ورق���ة م��ث��اًل اأج��م��ل ثالثة 
�ستعي�ص  ل��ه.  ق��ّدم��ه��ا  ث��م  م��ع��نّي  ل�سخ�ص  بها  ت��دي��ن  اأم���ور 
حينها حلظات عاطفية قوية وحت�ّسن طريقة توا�سلك مع 

املحيطني بك.

تقّبل عجزك عن التحّكم ببع�س االأمور
اإذا �سعرَت باأ�سف دائم لأنك تعجز عن ال�سيطرة على بع�ص 
جوانب حياتك، �ستن�سى اجلوانب امل�سرقة فيها. اقتِنْع باأنك 
�ستكون بخري ورّكز على م�سائل ت�ستطيع التحكم بها وعلى 

مظاهر اإيجابية يف حياتك.

تعامل ب�ضخاء مع االآخرين
بالراحة  �ست�سعر  ال�سعادة.  من�سوب  زي��ادة  ال�سخاء  ي�سمن 
تبالغ  داع��ي كي  الآخ��ري��ن لكن ل  تتعامل بلطف مع  حني 

يف ت�سرفاتك.

ال ترفع �ضقف توقعاتك
الأهداف  امل�ستقبلية وحتقيق  بامل�ساريع  ال�سعادة  هل تربط 
الطموحات  تلك  تكون  اأن  يجب  لكن  ال�سعبة؟ 
حم������دودة وم��ن��ط��ق��ي��ة. ت���ذّك���ر الأه�������داف التي 
و���س��ع��َت��ه��ا ���س��اب��ق��اً وق��ّي��م ت��ل��ك ال��ت��ي جن��ح��َت يف 
تعاين  ل  كي  تدريجية  خطوات  اتخذ  بلوغها. 

حني تف�سل يف حتقيق اأهداف بعيدة املنال.

ال تن�َس حاجات ج�ضمك
ل تقت�سر ال�سعادة على الناحية الفكرية بل تتاأثر اأي�ساً 
ج�سدية  )جت��ارب  تخترب  اأن  يجب  اجل�سدية.  بالن�ساطات 
مثاًل  ي��وم��ي��اً  دق��ائ��ق  �ست  ال�سريع  امل�سي  ي�سمح  ���س��ع��ي��دة(. 

بزيادة امل�ساعر الإيجابية بن�سبة 30%.

ي�سدر ال�سوت عرب تيار الهواء الذي ميّر بحبلني �سوتيني 
يتذبذبان يف احلنجرة، ثم يت�سّخم ويتمّدد �سداه بف�سل 
وفتحات  الفم  وجت��وي��ف  البلعوم  مثل  ع��دة  رن��ان��ة  اأع�ساء 

الأنف.
جداً  متنوعة  جمموعة  ينتج  اأن  الإن�سان  �سوت  ي�ستطيع 
ال�سّد و�سماكة  ال��رتددات. ومن خالل تغيري م�ستوى  من 
ما  ال��ذب��ذب��ات،  ت���ردد  ن��ع��ّدل  اأن  ال�سوتية، ميكن  الأح��ب��ال 
تنجم  ن�سدرها.  التي  الأ�سوات  بتنويع طبقات  لنا  ي�سمح 

هذه التغريات كلها عن عمليات ع�سبية ودماغية.
ت�سّكل الرئتان جزءاً اأ�سا�سياً من هذه الأداة لأنهما ت�سّخان 
ال�سوتية.  الأح��ب��ال  يف  ال��ذب��ذب��ات  ببث  وت�سمحان  ال��ه��واء 
ال�سهيق: ح��ني يكون يف و�سعية  ي��وّج��ه احل��ج��اب احل��اج��ز 
منخف�سة، يوقف عمله. اأما الزفري فيح�سل عرب ع�سالت 
بالأح�ساء  مبا�سرًة  ترتبط  التي  واملائلة  الأفقية  البطن 

)كبد، معدة، اأمعاء...(.
التي ت�ستّد وت�سرتخي  ت�سمل احلنجرة الأحبال ال�سوتية 
اأ�سواتاً  املغني  ي�سدر  ك��ي  متعددة.  ع�سالت  ت��اأث��ري  حت��ت 
بطبقات خمتلفة، يجب اأن ي�سّد على حنجرته كثرياً. وحني 
�سيتغرّي  الهوائية،  الق�سبة  يف  تهبط  اأو  احلنجرة  ت�سعد 

ال�سدى ورنة ال�سوت من دون التاأثري يف الطبقة.

ال�سوت  طبقة  للحنجرة  الداخلية  الع�سالت  ت�ستهدف 
م�ستوى  بح�سب  ال�سوت  اأن���واع  خمتلف  يتحّدد  ال�����س��ادر. 
تلك  ت�سببها  ال��ت��ي  ال�����س��وت��ي��ة  ال��ث��ن��ي��ات  وت���غ���ريات  ال�����س��ّد 
�سميك  ون��وع  وج��ه��وري،  �سميك  ن��وع  املختلفة:  الع�سالت 

ومرتفع، ونوع رقيق ومنخف�ص.
مي��ّي��ز خ����رباء ال�����س��وت ب��ني اأرب����ع ط��رائ��ق ل��ب��ث الأ�سوات 

وترتبط باأمناط عمل احلنجرة اأو اآلياتها:
اجلهوري. • ال�سوت 

احللق  يف  بالكامل  احل��ن��ج��رة  تهبط  ال�����س��در:  ���س��وت   •
وتتخذ طابعاً وا�سحاً.

وت�سدر  احل��ل��ق  يف  احل��ن��ج��رة  ت�سعد  ال���راأ����ص:  ���س��وت   •
اأ�سواتاً رقيقة وخفيفة.

ترددها  يفوق  اأ�سوات  باإ�سدار  ي�سمح  ال�سفري:  • �سوت 
الغناء. يف  كثرياً  ُي�ستعمل  ل  لكنه  هريتز   1500

خمتلف الت�ضنيفات ال�ضوتية
الن�ساء  اأ�سوات  التمييز بني  الأ�سوات. ميكن  اأن��واع  تتعدد 
والأولد من جهة واأ�سوات الرجال من جهة اأخرى: تكون 
ب�سبب  ا�ستثنائية(  )اإل يف حالت  اأكرث حدة  الأوىل  الفئة 
ب�سبب  ال�سوت  يتغري  اأن  وميكن  الهرمونية.  ال��ت��اأث��ريات 

منط احلياة وعادة التدخني.

تربز �ست طبقات كال�سيكية على ال�سلم املو�سيقي:
• �سوبرانو: اأ�سوات حادة لدى الن�ساء والأولد )والرجال 

يف حالت نادرة(.
الن�ساء  ل��دى  متو�سطة  اأ���س��وات  ���س��وب��ران��و:   – م��ي��زو   •

والأولد وحتى الرجال.
والرجال. والأولد  الن�ساء  لدى  عالية  اأ�سوات  • األتو: 

الرجال. لدى  حادة  اأ�سوات  • تينور: 
الرجال. لدى  متو�سطة  اأ�سوات  • باريتون: 

الرجال. لدى  جهورية  اأ�سوات  باريتون:  • با�ص 
و�سماكته  ال�����س��وت  رّن���ة  بح�سب  الت�سنيف  ه���ذا  يح�سل 
مبا  الأ����س���وات  لإ����س���دار  امل�ستعمل  ال�سلم  اأي  وق��م��ا���س��ت��ه، 

يتما�سى مع الرنة الأ�سلية.
ح��ادة جداً  ن��وت��ات  املميزة  الأ���س��وات  بع�ص  يبلغ  اأن  ميكن 

)مثل ال�سوبرانو اخلفيف( اأو نوتات منخف�سة جداً.

لن�ضمع اأ�ضواتنا!
الراديو،  على  اأو  م�سّجل  فيديو  عرب  �سوتنا  ن�سمع  حني 
�سيبدو لنا خمتلفاً عن ال�سوت الذي ن�سمعه حني نتكلم. 
لكن ملاذا ل نحب ذلك ال�سوت امل�سّجل؟ الإجابة ب�سيطة! 
اأذَنْينا عرب قناتني: الهواء وعظم الفك  اإىل  ي�سل �سوتنا 
)من خالل الذبذبات(. تعطينا هذه القناة الثانية انطباعاً 
اأك���رث م��ن ال�����س��وت الذي  ب���اأن �سوتنا اخل��ارج��ي ج��ه��وري 

ن�سمعه داخلياً.
عرب  يكّلمنا  ال��ذي  ال�سخ�ص  هوية  نحزر  اأن  دوم��اً  نحاول 
ن��ف��اج��اأ يف حالت  ال��ه��ات��ف م��ن خ���الل ���س��وت��ه. لكننا ق��د 
يك�سف جميع  ال�����س��وت  اأن  ال��ت��ج��ارب  بع�ص  اأث��ب��ت  ك��ث��رية! 
بينما  عموماً  عدائياً  احلاد  ال�سوت  ُيعترب  عنا.  املعلومات 
ال�سوت اجلهوري اأكرث نعومة ورقة. ي�سيطر دماغنا على 
عملية التنف�ص وتوؤثر تلك العملية ب�سدة يف الأ�سوات التي 

ن�سدرها.
مثلما ميّرن  ��ّرن��ه  مُتَ اأن  �سوتك، ميكنك  كنت ل حتب  اإذا 
ال���ري���ا����س���ي ع�����س��الت��ه! ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذه ال���غ���اي���ة، ميكنك 
ال�ستعانة مبعالج النطق، اأو امل�ساركة يف جماعات غناء، اأو 
القراءة ب�سوت مرتفع، اأو التوّجه اإىل مدربني متخ�س�سني 
اإنها  والأن��ف واحلنجرة.  الأذن  اأطباء  اإىل  اأو  علناً  بالتكلم 

م�سرية فاعلة كي ت�ستعيد �سوتك احلقيقي!.

مـــنـــ�عـــات

23

تختلف اأ�ضوات النا�س، قد تكون 
اأو  ناعمة  اأو  حييادة  اأو  جهورية 
رتيبة... ولكن ما ال يختلف عليه 
جزءًا  ي�ضّكل  ال�ضوت  اأن  اثنان 
ويعك�س  �ضخ�ضيتنا  من  اأ�ضا�ضيًا 
مزاجنا على مّر حياتنا. ما الذي 
لهذه  وملاذا يزعجنا  يك�ضفه عنا، 

الدرجة حني ن�ضمعه م�ضّجاًل.

رمبا مينعك ال�ضعي اإىل حتقيق االأهداف على املدى الطويل من التمّتع مبا تعي�ضه راهنًا. بداًل من اأن تطمح دومًا اإىل االأف�ضل، 
حاول اأن تقّدر قيمة ما ي�ضعدك االآن!

رّكز على احلا�سر وحقق �سعادتك ال�سخ�سية

ت�ضّكل جزءًا اأ�ضا�ضيًا من �ضخ�ضيتنا وتعك�س مزاجنا على مّر حياتنا

ا�س�اتنا.. ملاذا تزعجنا حني ن�سمعها م�سّجلة

األحد   8   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12141  
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العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
اخطار دفع بالن�شر

 يف الق�شية التنفيذية رقم 2016/1043
اىل املحكوم عليه : �سعيد خمي�ص ا�سماعيل ح�سن ، اجلن�سية : الإمارات  ، العنوان : الإمارات عجمان 

النعيمية - بالقرب من مركز �سرطة النعيمية عجمان - الهاتف املتحرك : 9710508878194+  
يف   2016/6/20 بتاريخ  حكما  بحقك  ا�سدرت  قد  اخليمة  را���ص  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن 
الر�سوم  بالزامك بدفع مبلغ وقدره 31830.00 درهم �سامال   ، ق�سية )2016/208( مدين جزئي 
ال��ع��ن��وان : الإم�����ارات راأ�ص   ، ���س��ن��رتون ل��الل��ك��رتون��ي��ات ، اجلن�سية :  وامل�����س��اري��ف.  امل��ح��ك��وم ل��ه : 
 : املتحرك  الهاتف   ، �ص   ، الثالث  الطابق   ، اخليمة  راأ���ص  بلدية  بجوار  العبدويل،  بناية  اخليمة 
9710508640285+   ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار 

اعاله. مالحظة:+9% الفائدة
فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل ويف حالة 
تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم والر�سوم 

املرتتبة عليك.
 رئي�س ق�شم التنفيذ

      حكومة  را�س اخليمة االبتدائية
دائرة املحاكم

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2004  جتاري جزئي                               
اىل املدعي عليه /1 - اف�سل للنقليات - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / النمر للنقل العام - �ص ذ م م  
وميثلها  بالتوقيع / عبدالباري �ساودهري �سوكت ،  مبا ان املدعي / النمر للنقل العام - �ص ذ م م  وميثلها  بالتوقيع 
/ عبدالباري �ساودهري �سوكت قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/9/26  
املو�سوع  الف�سل يف  للثانية  وقبل  ل��الأوىل وح�سوري  املحكمة مبثابة احل�سوري  : حكمت  التايل  التمهيدي  احلكم 
بندب اخلبري احل�سابي  -   �ساحب الدور  يف اجلدول  - ما مل يتفق الطرفان على تعيينه خالل ا�سبوع ، تكون مهمته 
الطالع علىملف الدعوى وما به من م�ستندات النتقال اىل ال�سركة املدعية وال�سركتني املدعي عليهما لالطالع 
من واقع الدفاتر وال�سجالت الورقية واللكرتونية وما يقدم اليه من م�ستندات لبيان طبيعة العالقة بني الطرفني 
وبيان مع من العالقة اليجارية لل�سيارات ومن ت�سلمها ودور املدعي عليها الوىل ودور املدعي عليها الثانية وهل 
ت�سلمت املدعي عليها الثانية احلافالت ودليل ذلك وقيمة اليجار املرت�سد ومن املنتفع باحلافالت ومدة ذلك وبيان 
و�سف احلافالت ويف حوزة من تلك احلافالت يف الوقت الراهن ودليل و�سند ذلك وت�سفية احل�ساب بينهما حددت 
مبلغ )اربعة الف درهم( تودع بخزينة املحكمة كاأمانة حتت ح�ساب اتعاب اخلربة وكلفت املدعي بال�سداد.   وحددت لها 

. Ch.1.C.14 املحكمة جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2017/11/14  ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1215  جتاري كلي 
اىل املدعي عليهم / 1- الجتاهات لتجارة الوقود - �ص ذ م م  2- �سيخ حممد �سريف دركا�ص كونهى 
احمد / ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير الجتاهات لتجارة الوقود ذ م م  وب�سفته �سامن �سخ�سي 
للقر�ص 3- كو�سي للنقل العام - �ص ذ م م  ب�سفتها �سامنة للقر�ص - جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / بنك برودا  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 
2017/8/16 بندب اخلبري امل�سريف �ساحب الدور لالطالع على ملف الدعوى وما به من م�ستندات 
وما ع�سى ان يقدمه له اخل�سوم من م�ستندات والنتقال للبنك املدعي لالطالع على ما به من 
م�ستندات ودفاتر جتارية والكرتونية تخ�ص املدعي عليها الوىل وحددت امانة مقدارها ع�سرون 
اخلبري  وبا�سر  امل��دع��ي  �سددها  وق��د  املحكمة  خل��زان��ة  ب�سدادها  امل��دع��ي  البنك  ال��زم��ت  دره��م  ال��ف 
املاأمورية واودع تقريره ملف الدعوى وقررت املحكمة التاأجيل جلل�سة 2017/10/16 لإعالن احلكم 
التمهيدي وورود التقرير بالن�سر ،   وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثنني  املوافق 2017/10/16  

. Ch2.E.22 ال�ساعة 30 : 9 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
اإعالن بالن�شر

رقم 2017/6826   
املنذر :ح�سن حممد عبد الرحمن خان�ساحب  

املنذر اليه : �سينتفك هورايزون لل�سناعات - ذ م م 
عليكم  امل�ستحقة  املالية  اللتزامات  كافة  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
خالل ثالثون يوما من تاريخ الن�سر ، وال فاإنه لن يكون بو�سع املنذر �سوى اللجوء 
اىل مركز ف�ص املنازعات اليجارية بدبي لقامة دعوى ايجارية �سدكم والزامكم 
بكافة املبالغ امل�ستحقة عليكم ، بال�سافة اىل املطالبة بف�سخ عقد اليجار واخالءكم 
من املاأجور ، مع الزامكم بكافة الر�سوم وامل�ساريف مع الزامكم ب�سداد ا�ستهالكاتكم 

من الكهرباء واملياه وال�سرف ال�سحي وال�سرائب حتى تاريخ الخالء التام.  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   

اإعالن بالن�شر
رقم 2017/6828   

املنذر : �سامي حممد عبدالرحمن خان�ساحب   
املنذر اليه : �سركة �ساطئ جمريا للعقارات 

ينذر املنذر/ املنذر اليه ب�سرورة �سداد كافة اللتزامات املالية امل�ستحقة عليكم خالل 
ثالثون يوما من تاريخ الن�سر ، وال فاإنه لن يكون بو�سع املنذر �سوى اللجوء اىل 
مركز ف�ص املنازعات اليجارية بدبي لقامة دعوى ايجارية �سدكم والزامكم بكافة 
املبالغ امل�ستحقة عليكم ، بال�سافة اىل املطالبة بف�سخ عقد اليجار واخالءكم من 
املاأجور ، مع الزامكم بكافة الر�سوم وامل�ساريف مع الزامكم ب�سداد ا�ستهالكاتكم من 

الكهرباء واملياه وال�سرف ال�سحي وال�سرائب حتى تاريخ الخالء التام.  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1861 جتاري جزئي                                                
 اىل املحكوم عليه/1- دفان�سد انرتاكتيف ميديا �سولو�سنز - منطقة حرة - �ص م ح  
بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
ذ م م   اب��ا لاللكرتونيات - �ص  اع��اله ل�سالح/  امل��ذك��ورة  2017/6/20  يف الدعوى 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ ت�سعة الف ومائتي درهم والفائدة 
متام  وحتى   2011/3/31 يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 
ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/803 جتاري جزئي                                              

املدعي  اأن  ال�سباح  جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه/1- بدر خالد احمد 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  امل�سرف    - اخلارجية  والتجارة  لال�ستثمار  العربي  امل�سرف   /
ل�سالح/ اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/7/20 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
بان  عليه  املدعي  بالزام  امل�سرف   - اخلارجية  والتجارة  لال�ستثمار  العربي  امل�سرف 
يوؤدي للمدعي مبلغ 108.788.86 درهم قيمة املرت�سد عن القر�ص وفائدة بن�سبة %9 
والف  بامل�ساريف  عليه  املدعي  والزمت  التام  ال�سداد  وحتى   2016/11/8 من  ب�سيطة 
درهم اتعاب املحاماة ،  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر
 يف الطعن   2017/307  طعن جتاري   

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/ بنك دبي التجاري - �ص م ع وميثله / عبداهلل خمي�ص غريب 
ال��ن��اخ��ي اآل علي - ب��اع��الن امل��ط��ع��ون ���س��ده/1- خ��ال��د اب��راه��ي��م حممد 
حممد   -3 ال�سويدي  النابودة  جمعه  �سعيد  �سويدان   -2 احلمادي  علي 
عبدال�سالم عبيد دويه - جمهويل حمل القامة - نعلنكم بان الطاعن 
اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب عليكم احل�سور اىل حمكمة 

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

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2017/133 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الق�سية :  تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2015/535 جتاري كلي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )10629683.27( �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب العالن : طالب التنفيذ :  بنك ابوظبي التجاري 
املطلوب اعالنه : املنفذ �سدهما : 1- عبدال�سلطان جمال )ب�سفته كفيل و�سريك �سركة 

تريدينت انرتنا�سيونال هولدجنز - �ص م ح ( جمهول حمل القامة. 
مو�سوع الإعالن : - نعلنكم بانه مت احلجز على ال�سهم العائدة  اليكم لدى �سوق  دبي 
املايل وبياناتها )�سركة امالك للتمويل  2985( وذلك يف حدود املبلغ املنفذ به وقدره 

)10629683.27( درهم ، بناء على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ 2017/10/3 
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2378  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-  جا�سم عبداهلل �سليمان علي البلو�سي - جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك اأبوظبي التجاري - �ص م ع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 229081.34( وق��دره  مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدي  ب��اأن  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
دره��م(  ومبلغ وقدره )37.778.14 درهم( مع الفوائد بواقع 12% من تاريخ رفع 
الدعوى وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف والتعاب و �سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  2017/10/12  ال�ساعة 
8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2106  مدين  جزئي              

تكلو  جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1- مايكيل غرب مي��الك  اىل 
ف��رع دب��ي وميثله / حممد عبد  ان املدعي/ �سركة الحت��اد للتاأمني - �ص م ع 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   - اأهلي  م�سطفى  امللك 
املدعي عليه مببلغ وقدره )3.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة  9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
اخلمي�ص  املوافق  2017/10/19  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.B.10 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2377  جتاري جزئي              

م   م  ذ  �ص   - للتجارة  املدينة  اميلى 2- رمي  ال��ه  1-ن��ظ��ام حبيب   / عليه  املدعي  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي التجاري فرع -  قد اأقام عليك 
مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
وقدره )237815.46 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من 
تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  2017/10/12  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1821  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- علي عبداهلل علي حممد  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ ميزر حوا�ص كنعان ال�سديد وميثله / �سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي 
- قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره 
)950000 درهم( الزام املدعي �سدهما بالتكافل والت�سامم فيما بينهما بالر�سوم 
 2016/9/26 ا�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف 
املوافق  2017/10/19   التام.   وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص   ال�سداد  وحتى 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ���ص   9.30 ال�ساعة 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1827  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- ملكيوى للتجارة العامة - �ص ذ م م 2- قدرت اله جميد مع�سوري 3-عبداهلل حاجي 
اقا رجنرب 4- الذهبية لأعمال حفر اأبار املياه و�سيانتها - �ص ذ م م 5- �سيد حممد �سيد نعمت اله احمديان 
6- �سيلفر لين للخر�سانات - م م ح 7-ذبيح اله �سيف اله �سهرابي 8- حممد ح�سني حممد ر�سا رو�سنك 
9- ال�سندوق الذهبي للتجارة العامة - �ص ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �سادرات اإيران - 
الفرع الرئي�سي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم من )1( حتى )8( بالتكافل 
والت�سامن باأن يوؤدوا مبلغ ) 68296380.59 درهم( بالتكافل وبالت�سامن مع )9( يف حدود 10000000 درهم 
من اجمايل امللزم به من )1( اىل )8( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية بواقع %15 
من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2017/7/31 وحتى ال�سداد التام. الزام املدعني عليهم بالتكافل والت�سامن 
بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/10/23  ال�ساعة 9.30 
�ص بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل

رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1866  جتاري كلي               

ال�سخ�سية  )ب�سفته  بهوجال  �سينغ  لل  �سينغ  �ساروان   -2 م  م  ذ  �ص   - برولوجيك�ص   -1  / عليه  املدعي  اىل 
وب�سفته كفيل مت�سامن وب�سفته مدير برولوجيك�ص �ص ذ م م  ومدير كوقناتيو �سي�ستمز - �ص ذ م م وباي 
�سفة كانت(  3- لل �سينغ بهوجال )ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته كفيل مت�سامن وباأي �سفة كانت( - هندي 
�سفة  وب��اأي  مت�سامن  كفيل  وب�سفته  ال�سخ�سية  )ب�سفته  �سانا  �سينغ  نرمل  ك��اور  باجليندر   -4 اجلن�سية 
كانت( 5- برولوجيك�ص - �ص ذ م م  - فرع اأبوظبي 1 ) ب�سفتها كفيل مت�سامن وب��اأي �سفة كانت لها( 6- 
برولوجيك�ص  كوم�سريف م د م �ص )ب�سفته كفيل مت�سامن( 7- كوقناتيو �سي�ستمز - �ص ذ م م )ب�سفته كفيل 
مت�سامن(  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي التجاري - فرع وميثله / �سعيد مبارك عبيد 
والت�سامن  بالتكافل  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد    - الزحمي  احمد 
فيما بينهم مببلغ وقدره )4847606.57 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/10/18  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل

رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1249  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-اأمتك اإنرتنا�سيونال للتجارة العامة - �ص ذ م م 2- فروزان 
اإيران-  املدعي/ بنك �سادرات  ان  القامة مبا  اأحمد خزائنى  جمهويل حمل 
الفرع الرئي�سي وميثله / اإبراهيم حممد اأحمد حممد القا�سم -  قد اأقام عليك 
 1344555( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  18% من تاريخ املطالبة 
  2017/10/16 املوافق   الثنني   يوم  لها جل�سة  وح��ددت  التام.   ال�سداد  وحتى 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ص   9.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
 يف الدعوى رقم 2017/1578 جتاري جزئي

 لدى حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
املرفوعة من / ح�سن كامل ح�سن

�سد وائل ال�سيد جمال عثمان علي 
على املدعي عليه / وائل ال�سيد جمال عثمان علي ، احل�سور �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
املوافق  اخلمي�ص  م�ساء   3.00 ال�ساعة  متام  يف  عقده  املقرر  اخلربة  لجتماع  معتمد 
2016/10/12 وذلك مبقر مكتبنا الكائن باإمارة ال�سارقة - القا�سمية - بناية ميجا مول 
)اأ�سفل البناية حمل 2XL( - خلف ميجا مول - الدور الرابع - م�سطحبني معكم 
كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها للتوا�سل اخلبري احل�سابي / خالد حممد 

حممد - موبيل : 0506965124 
اخلبري احل�شابي املنتدب يف  الدعوى 
خالد حممد حممد القا�شي 
قيد وزارة العدل رقم 545 

اإعــــالن بالن�شــر
حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية 

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1740  جتاري كلي               
م  م  ذ  �ص   - للتجارة  الزينب  مدير  ب�سفته  ب��ون��واين  �ساجناي   -1  / عليه  املدعي  اىل 
و�سامن 2- فينيتا بونواين ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته كفيل و�سامن �سخ�سي للقر�ص  
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك برودا وميثله / �سعيد مبارك عبيد اأحمد 
الزحمي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل 
والت�سامن مببلغ وقدره )13761835.02 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة  12% من تاريخ  الدعاء وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  ���ص   9.30 ال�ساعة   2017/10/18 امل��واف��ق  
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 
�سيكون  الأق��ل ويف حالة تخلفك فان احلكم  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1900  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- رم�سو عبدالرزاق �سول كونديل  جمهول حمل القامة 
امللك  عبد  حممد   / وميثله  ع  م  ���ص   - للتاأمني  عمان  �سركة  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
م�سطفى اأهلي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(  مببلغ وقدره )77.550 
9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  
فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �ص   8.30 ال�ساعة    2017/10/19 امل��واف��ق  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1599  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- هيلى اليد اوفر �سيز - �ص ذ م م 2- عبد الر�سول غالم عبا�ص 
ا�سمعيلى 3- �سركة مربوكة التجارية - ذ م م 4- ح�سني ر�سا بور نق�ص بند  جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �سادرات ايران - الفرع الرئي�سي وميثله / اإبراهيم 
حممد اأحمد حممد القا�سم   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   29228991.52( وق���دره  مببلغ  عليهم 
والفائدة التاأخريية التفاقية بواقع 14% من تاريخ ال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام.  
بالقاعة  9.30 �ص  ال�ساعة  امل��واف��ق  2017/10/26   ي��وم اخلمي�ص   لها جل�سة  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/959  ا�شتئناف جتاري   

م   م  ذ  - �ص  العامة  للتجارة  دييل  امل�ستاأنف �سده/ 1- فيوت�سر   اىل 
اي���ران -  امل�ستاأنف / بنك ���س��ادرات  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد   - الرئي�سي  الفرع 
يوم  جل�سه  لها  وح���ددت   2017/5/15 ب��ت��اري��خ   2016/1457 رق���م   
الثنني  املوافق 2017/11/6  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2036   تنفيذ جتاري  
)امل��دي��ن ال�سلي( م  م  ذ  ���ص   - ال�����س��ي��ارات  ل��ت��اأج��ري  ����س���ده/1- كال�سيك وي  امل��ن��ف��ذ   اىل 

)ذات  للمقاولت  طيب  ل�سركة  ال�سخ�سي  الكفيل  ب�سفته   - جبار  عقيل  م�سطفى   -2
م�سوؤولية حمدودة( و )�سركة كال�سيك وي لتاأجري ال�سيارات �ص ذ م م( 3- عقيل جبار عبد 
الهادي - ب�سفته الكفيل ال�سخ�سي ل�سركة طيب للمقاولت )ذات م�سوؤولية حمدودة( و 
)�سركة كال�سيك وي لتاأجري ال�سيارات �ص ذ م م(  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/بنك دبي التجاري - �ص م ع  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )430420( درهم بالت�سامن والتكافل  اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2709   تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- م��اج��دة حم��م��د اأم����ني ن��ق��ي زوج����ة عبداهلل 
التنفيذ/م�سرف  ان طالب  الق��ام��ة مبا  اخل��ي��اط  جمهول حمل 
اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية  الإم��ارات ال�سالمي - �ص م ع  قد 
املبلغ املنفذ به وق��دره )574466(  امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2830   تنفيذ جتاري  
�سركة  وب�سفته مدير  ب�سخ�سه   - املنفذ �سده/1-  على ح�سني �سومايل  اىل 
 ماجد دياين للتجارة العامة - ذ م م 2- �سركة ماجد دياين للتجارة العامة - ذ م م   
لتجارة  الهاملي  حممد  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
البلو�سي -  م��راد  م وميثله/ابراهيم مو�سى علي  م  ذ   - الغذائية ماف�ص  امل��واد 
املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  بالت�سامن اىل طالب  به وقدره )118466( درهم 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال
األحد   8   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12141  

Sunday  8   October   2017  -  Issue No   12141

ت�ضت�ضيفه اأبوظبي يف 11 اأكتوبر اجلاري حتت �ضعار )معا–اأبدًا(

امللتقى الإماراتي ال�سع�دي لالأعمال يناق�ش خطط التح�ل يف ظل روؤيتي 2021 و2030 
املن�ضوري: العالقات االإماراتية ال�ضعودية ت�ضتند اإىل اأ�ض�س را�ضخة واإرادة �ضيا�ضية قوية من قيادتي البلدين 

•• اأبوظبي-الفجر

امللتقى  ف��ع��ال��ي��ات  اأب���وظ���ب���ي  ال��ع��ا���س��م��ة  ت�����س��ت�����س��ي��ف 
برعاية  ي��ق��ام  ال���ذي  ل��الأع��م��ال  ال�سعودي  الإم���ارات���ي 
اجل��اري حتت  اكتوبر   11 يف  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزارة 
الم����ارات.  ف��ن��دق ق�سر  وذل���ك يف  م��ع��ا_اب��دا  �سعار 
دولة  العزم بني  امللتقى �سمن خمرجات خلوة  ياأتي 
الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية 
القت�سادي  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اىل  وي��ه��دف 
ال����رواب����ط وف���ت���ح قنوات  وال����س���ت���ث���م���اري وت���وط���ي���د 
م�سادر  تنويع  تعزيز  اإىل  تهدف  جديدة  ا�ستثمارية 
الدخل وا�ستقطاب ا�ستثمارات ذات قيمة م�سافة اإىل 

القت�ساد وزيادة حجم ال�سادرات غري النفطية.
و�سيفتتح امللتقى بكلمتني ملعايل املهند�ص �سلطان بن 
ومعايل  الماراتي  القت�ساد  وزي��ر  املن�سوري  �سعيد 
الدكتور ماجد الق�سبي وزير التجارة وال�ستثمار يف 
امل�سوؤولني  كبار  مب�ساركة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
البلدين  الأعمال من  و�سيدات  ورجال  وامل�ستثمرين 

ال�سقيقني.
التنمية  ودائ�����رة  الق��ت�����س��اد  وزارة  امل��ل��ت��ق��ى  وي��ن��ظ��م 
– اأب��وظ��ب��ي وغ��رف��ة جت����ارة و�سناعة  الق��ت�����س��ادي��ة 
اأب��وظ��ب��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ل��ي��ا للمناطق 
�سعودي  وف��د  به  وي�سارك  املتخ�س�سة،  القت�سادية 
عدة  م�����س��وؤويل  م��ن  م�ساركا   120 م��ن  اأك���رث  ي�سم 

قطاعات حكومية ورجال و�سيدات ورواد الأعمال.
م�سرتكة  عمل  جل�سات  ث��الث  عقد  امللتقى  وي�سهد 
على  ال�سوء  الأوىل  اجلل�سة  �ست�سلط  حيث  رئي�سة 
خطط التحول الوطني للبلدين يف ظل روؤية المارات 
2021 وروؤية ال�سعودية 2030، و�ستتناول اجلل�سة 
الثالثة  اجلل�سة  اأما  ال�سناعي،  التكامل  عن  الثانية 

ف�ستخ�س�ص عن دور املراأة يف القت�ساد.
كما ي�ساحب امللتقى ال�سعودي الإماراتي ور�ص عمل 
م�سوؤولني  ب��ني  اجل��دي��دة  امل�����س��اري��ع  وط���رح  ملناق�سة 
البلدين  م��ن  الأع��م��ال  و���س��ي��دات  ورج���ال  حكوميني 
حوارية  جل�سات  عقد  اي�سا  و�سي�سهد  ال�سقيقني، 
ولقاءات ثنائية بني رجال الأعمال وروؤ�ساء ومديري 
يف  وال��دخ��ول  التعاون  تعزيز  يف  للتباحث  ال�سركات 
���س��راك��ات يف جم���الت م��ت��ع��ددة وخ��ا���س��ة يف قطاعات 
ال�سياحة والنفط وال�سناعة والت�سييد والبناء، املواد 
الطبية  واملعدات  الدوي��ة  املالية  اخلدمات  الغذائية 

والذهب واحللي. 
املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  املهند�ص  معايل  واأك��د 

اأ�س�ص  اإىل  ت�ستند  ال�سعودية  الإماراتية  العالقات  ان 
البلدين،  قيادتي  من  قوية  �سيا�سية  واإرادة  را�سخة 
جت��ع��ل��ه��ا ق�����ادرة ع��ل��ى ال��ت��ط��ور وال��ت��ق��دم اإىل الأم����ام 

با�ستمرار.
واأ�ساف معاليه اأن العالقات الإماراتية - ال�سعودية 
ت�سهد تطورا م�ستمرا وتتميز دائما بالحرتام باملودة 
منوذجا  بالفعل  تعترب  بذلك  وهي  املتبادلة  واملحبة 
ملا يجب اأن تكون عليه العالقات بني الأ�سقاء، حيث 
ب��دع��م ورع��اي��ة كبريين من  ال��ع��الق��ات  حتظى ه��ذه 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
ال�سريفني  احل��رم��ني  وخ����ادم  »ح��ف��ظ��ه اهلل«  ال��دول��ة 
اململكة  ملك  �سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك 
العربية ال�سعودية. وتعمل قيادتا البلدين وتتوا�سال 
ب���ا����س���ت���م���رار م����ن اأج������ل حت��ق��ي��ق م���زي���د م����ن العمل 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  كافة  ال�سعد  على  امل�سرتك 

والجتماعية والثقافية.
و قال معاليه ان امل�ساعر الإماراتية اجليا�سة باحلب 
م�ساركة  خالل  جليا  ظهرت  اململكة  جتاه  والتقدير 
باليوم  احتفالها  ال�سعودية  �سقيقتها  الإم��ارات  دولة 
ال�سعودية  ���س��ع��ار  حت���ت  ل��ل��م��م��ل��ك��ة  ال�87  ال��وط��ن��ي 
والإمارات #معا_اأبد . وهذه امل�ساعر ال�سادقة دليل 
لي�ص فقط على عمق العالقات والروابط التاريخية 
بني البلدين بل جت�سد قوة هذه العالقات ومتانتها 
وامل�ستوى  ال�سقيقني  البلدين  و�سعبي  قيادتي  ب��ني 
امل��ت��ط��ور ج���دا ال���ذي و���س��ل اإل��ي��ه ال��ت��ع��اون امل�سرتك 

بينهما يف كافة املجالت و اأرفع امل�ستويات.
وق��ال معاليه ان »خ��ل��وة ال��ع��زم« ب��ني دول��ة الإم���ارات 
مثلت  ال�سعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية 
البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  م�سرية  اإىل  نوعية  اإ���س��اف��ة 
التعاون  تكثيف  ت�ستهدف  اأن��ه��ا  خ��ا���س��ة  ال�سقيقني 
ال��ث��ن��ائ��ي ع���رب ال��ت�����س��اور وال��ت��ن�����س��ي��ق امل�����س��ت��م��ري��ن يف 
ال�سعودي  الماراتي  امللتقى  وياتي  عديدة،  جمالت 
ال��ع��زم كمحطة هامة  امل��ن��ب��ث��ق ع��ن خ��ل��وة  ل��الأع��م��ال 
على  وخا�سة  الثنائية  العالقات  تعزيز  طريق  على 
كما  وال�ستثماري  والقت�سادي  التجاري  ال�سعيد 
ي�سكل امللتقى من�سة تفاعلية حيوية لتوثيق الروابط 
الع��م��ال يف  ب��ني جمتمع  التعاون  وتو�سيع جم��الت 

المارات ونظريه يف ال�سعودية.
والتجاري  القت�سادي  التعاون  ان  معاليه  واأ���س��اف 
القوية  والدعائم  الركائز  اح��د  ميثل  وال�ستثماري 
للعالقات الثنائية بني البلدين ال�سقيقني و�سي�سكل 
لالأعمال من�سة حيوية  ال�سعودي  الإماراتي  امللتقى 

ل��ف��ت��ح ق���ن���وات ا���س��ت��ث��م��اري��ة ج���دي���دة وب���ح���ث فر�ص 
وام��ك��ان��ي��ات زي�����ادة ال��ت��ب��ادل ل��ت��ج��اري وال���دخ���ول يف 
م�ساريع و�سراكات ا�ستثمارية جمزية مبا يعزز ويخدم 
 .2030 ال�سعودية  وروؤي���ة   2021 الم���ارات  روؤي��ة 
ان من�سته جتمع  امللتقى  ما مييز  ان  معاليه  وا�سار 
القت�سادية  ال�سوؤون  على  القائمني  امل�سوؤولني  كبار 
والتجارية وال�ستثمارية مع ممثلي جمتمع العمال 
القطاع  ان  منوها  وم�ستثمرين،  اأع��م��ال  رج��ال  م��ن 
اخلا�ص يف البلدين يعول عليه كثريا لتعزيز التعاون 
ال�ستثماري وزيادة التبادل التجاري وتعزيز م�سرية 
وامل�ساهمة  ال�سقيقني  البلدين  امل�ستدامة يف  التنمية 
لروؤية  الكربى  ال�سرتاتيجية  اله���داف  حتقيق  يف 
المارات 2021 وروؤية ال�سعودية 2030 وم�ساندة 
وتقليل  القت�سادي  التنويع  تعزيز  يف  البلدين  نهج 

العتماد على النفط.
وت��ع��ت��رب ال���ع���الق���ات ال��ت��ج��اري��ة والق��ت�����س��ادي��ة بني 
دول  الكربى بني مثيالتها يف  وال�سعودية  الإم��ارات 
جمل�ص التعاون اخلليجي، فيما تعد الإمارات واحدة 
�سعيد  على  للمملكة  التجاريني  ال�سركاء  اأه��م  من 
التعاون  جمل�ص  ودول  ع��ام،  ب�سكل  العربية  املنطقة 
التبادل  ح��ج��م  ي��ع��د  ح��ي��ث  خ��ا���ص،  ب�سكل  اخلليجي 
ال��ت��ج��اري ب��ني اجل��ان��ب��ني الأع���ل���ى ب��ني دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي.
���س��ري��ك جت����اري لالإمارات  اأك����رب  ال�����س��ع��ودي��ة  ت��ع��د  و 
و�سهد   .. والعربية  اخلليج  منطقتي  م�ستوى  على 
خالل  كبرية  قفزة  البلدين  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 
ال�سنوات ال�ست املا�سية، حيث ارتفع اإجمايل التجارة 
مليار   55.14 م���ن  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ن��ف��ط��ي��ة  غ���ري 
العام  دره��م  71.58 مليار  اإىل   2011 ع��ام  دره��م 

املا�سي)2016( بن�سبة منو 29.8%.
ملياراً   16 ال�سعودية  من  الإم���ارات  واردات  وبلغت 
�سكلت  بينما   48% بن�سبة  دره���م  م��ل��ي��ون  و430 
 10 وبقيمة   32% ن�سبة  النفطية  غري  ال�سادرات 
مليارات و812 مليون درهم بينما ا�ستحوذت جتارة 
اإعادة الت�سدير على ن�سبة %20 وبقيمة 6 مليارات 
و679 مليون درهم من قيمة التبادل التجاري بني 

البلدين.
امل�����س��ت��ث��م��رة يف  ال����دول  الإم������ارات يف طليعة  ت��اأت��ي  و 
 30 تخّطت  با�ستثمارات  ال�سعودية  العربية  اململكة 
قطاعاً   16 تغطي  دولر(  مليارات   9( دره��م  مليار 
م��ن اأه���م ال��ق��ط��اع��ات والأن�����س��ط��ة الق��ت�����س��ادي��ة وهي 
32 �سركة وجمموعة  املقاولت والعقارات. و هناك 

واملجموعات  ال�����س��رك��ات  ك���ربي���ات  م���ن  ا���س��ت��ث��م��اري��ة 
ا�ستثمارية  م�ساريع  تنفذ  الإم��ارات��ي��ة  ال�ستثمارية 
ال�ستثمارات  ر���س��ي��د  وب��ل��غ  ال�����س��ع��ودي��ة.  يف  ك���ربى 
بنهاية  دره��م  مليون  و431  ملياراً   16 ال�سعودية 
عام 2015، و�سجلت وزارة القت�ساد 3041 �سركة 
ووكالة وعالمة �سعودية يف الإمارات منها 26 �سركة 
و2942 عالمة جتارية، علما  وكالة جتارية  و73 
الأن�سطة  ملمار�سة  املمنوحة  ال��رتاخ��ي�����ص  ع��دد  ب���اأن 
 7769 بلغت  الإم����ارات  يف  ال�سعودية  القت�سادية 
رخ�سة بنهاية 2015 منها 6279 رخ�سة جتارية 
و246 رخ�سة حرفية و949 رخ�سة مهنية و183 

رخ�سة �سناعية و111 رخ�سة �سياحية .
ووفقاً لقاعدة البيانات الرئي�سية يف وزارة القت�ساد 
املناطق  وجت��ارة  النفطية  غري  املبا�سر  التجارة  ف��اإن 
احل���رة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ���س��ه��دت��ا زي�����ادات ك��ب��رية خالل 
ال�سنوات املا�سية، حيث ارتفع قيمة التجارة املبا�سرة 
درهم  مليون  و693  ملياراً   26 من  النفطية  غري 
العام  مليون  و921  م��ل��ي��اراً   33 اإىل   2011 ع��ام 
مليوناً  و228  م��ل��ي��ارات   7 ق���دره  ب��ارت��ف��اع  امل��ا���س��ي 

وبن�سبة منو 27.1%.
كما ارتفعت قيمة جتارة املناطق احلرة بني البلدين 
من 28 ملياراً و448 مليون درهم اإىل 37 ملياراً 
و662 مليون درهم بارتفاع قدره 9 مليارات و200 

مليون وبن�سبة منو 32.4%.

ت�ضمل اململكة العربية ال�ضعودية ودولة الكويت

دائرة الثقافة وال�سياحة - اأب�ظبي تطلق ج�لة ترويجية لتحفيز
 الإقبــال على قطاع الرحــالت ال�سياحية البحرية من دول التعاون

القمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع تناق�ش يف اأملانيا دور ال�سركات ال�سغرية يف بناء قطاع �سناعي م�ستدام

»ن���������س����ع����ى م������ن خ�������الل ه�������ذه اجل����ول����ة 
على  ال�����س��وء  ت�����س��ل��ي��ط  اإىل  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
لتجارب  امل���ت���اح���ة  امل���ت���ع���ددة  اخل����ي����ارات 
ال�سياحة البحرية التي تقدمها اأبوظبي 
بالإ�سافة  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  منطقة  يف 
اإىل الربامج ال�سياحية العاملية امل�ستوى 
التي توفرها للراغبني يف خو�ص جتربة 
�سياحية �ساملة وفريدة من نوعها عرب 
م�سغلي ال�سفن ال�سياحية العاملية الذين 
الإماراتية مقراً  العا�سمة  يتخذون من 

لهم«.
مو�سم  »ح���ق���ق  ال����ظ����اه����ري:  واأ������س�����اف 
 2017/2016 ال��ب��ح��ري��ة  ال�����س��ي��اح��ة 
بف�سل  م�سبوقة،  غ��ري  قيا�سية  اأرق��ام��اً 
ت���وا����س���ل���ن���ا امل���ب���ا����س���ر م����ع ����س���رك���ائ���ن���ا يف 
م�ستوى  وع��ل��ى  املنطقة  ع��رب  ال�سناعة 
اأن ي�سهد املو�سم  اأننا نتوقع  العامل، كما 
الرحالت  �سياح  اأع����داد  يف  زي���ادة  املقبل 
ال���راغ���ب���ني يف خ���و����ص تلك  ال���ب���ح���ري���ة 

الأ�سهر  – اأب��وظ��ب��ي خ���الل  وال�����س��ي��اح��ة 
املقبلة وحتى نهاية العام اجلاري، وت�سم 
زيارات اإىل رو�سيا والهند، للم�ساهمة يف 
وا�ستكماًل جلهود قطاع  القطاع،  تنمية 
للرتويج  اأبوظبي   يف  ال�سياحية  ال�سفن 
اأبوظبي،  يف  البحرية  ال�سياحة  لقطاع 
وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  �ساركت  حيث 
اآراب��ي��ا«، �سمن معر�ص  يف جناح » ك��روز 
اأقيم  ال��ذي  اأوروب����ا«  »�سيرتيد  وم��وؤمت��ر 
الأملانية.  ه��ام��ب��ورج  م��دي��ن��ة  يف  م���وؤخ���راً 
اأبوظبي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط����ار  وذل���ك يف 
اخلليج  يف  البحرية  لل�سياحة  للرتويج 
املبا�سر مع  التوا�سل  العربي من خالل 
م�سوؤويل خطوط و�سركات اإدارة ال�سفن 
ال�����س��ي��اح��ي��ة ووك������الء ب���رام���ج وج����ولت 

الرحالت البحرية. 
املدير  الظاهري،  املطوع  �سلطان  وق��ال 
يف  بالإنابة  ال�سياحة  لقطاع  التنفيذي 
اأبوظبي:   - وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة 

التجربة ال�سياحية عرب حمطة اأبوظبي 
الفاخرة  وامل��ن�����س��اآت  ال�سياحية،  لل�سفن 
وباعتباره  القطاع.«  هذا  يف  املتخ�س�سة 
بحرية،  جلنة  تطوير  مت  نا�سئاً،  قطاعاً 
اأ�س�ستها الأمانة العامة ملجل�ص التنفيذي 
خليفة  حممد  معايل  برئا�سة  باأبوظبي 
الثقافة وال�سياحة  دائرة  املبارك، رئي�ص 
خطة  بو�سع  قامت  والتي  اأبوظبي،   –
لقيادة امل�سار امل�ستقبلي لقطاع ال�سياحة 
والتعاون  ال�سراكة  لعبت  كما  البحرية. 
وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  بني  امل�سرتك 
للطريان  الحت����اد  و���س��رك��ة  اأب��وظ��ب��ي   -
حيوياً  دوراً  للموانئ  اأب��وظ��ب��ي  و���س��رك��ة 
ال�سياحة  قطاع  من��و  وحتفيز  تعزيز  يف 

البحرية يف الإمارة. 
واأك������د ح�����ارب م���ب���ارك امل����ه����ريي، نائب 
دولة  يف  املبيعات  ل�����س��وؤون  للرئي�ص  اأول 
الإم��ارات العربية املتحدة ودول جمل�ص 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي يف ���س��رك��ة الحت���اد 

الباحثني  والت�سنيع  لل�سناعة  العاملية 
الطرق  اأف�سل  ح��ول  للحوار  واملطورين 
وال���س��ت��ف��ادة من  ال��ع��ق��ب��ات  ع��ل��ى  للتغلب 
ال�سغرية  ل��ل�����س��رك��ات  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���ص 
خالل  م��ن  الأع���م���ال  ورواد  وامل��ت��و���س��ط��ة 
تقنية  مثل  املتطورة  التقنيات  ا�ستخدام 
من  الطاقة  لتوفري   »22 اإك�ص  دي  »اأف 

غلوبل فاوندريز.
توقيع  ال���رتوي���ج���ي���ة  اجل���ول���ة  و����س���ه���دت 
العاملية  ال���ق���م���ة  ب����ني  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة 

•• دري�سدن- اأملانيا-وام:

ا�ست�سافت اأم�ص ولية �سك�سونيا الملانية 
جولة القمة العاملية لل�سناعة والت�سنيع 
اأمل��ان��ي��ا الحت���ادي���ة التي  ال��رتوي��ج��ي��ة يف 
�سركة  م��ق��ر  ن��ق��ا���س��ي��ة يف  ن�����دوة  ع���ق���دت 
»غلوبل فاوندريز« يف دري�سدن تناولت دور 
ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة يف �سال�سل 

القيمة العاملية للقطاع ال�سناعي.
للقمة  ال���رتوي���ج���ي���ة  اجل������ولت  وجت���م���ع 

تطوير  وموؤ�س�سة  والت�سنيع  لل�سناعة 
�سك�سونيا،  ولي���ة  يف  الق��ت�����س��اد  وتنمية 
وذلك للتعاون يف ت�سجيع اعتماد تقنيات 
لتحقيق  ال���راب���ع���ة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال����ث����ورة 
وامل�ستدامة.  ال�ساملة  ال�سناعية  التنمية 
رئي�ص  العلماء،  �سلطان  �سليم  بدر  و قال 
للت�سنيع  ���س��رتات��ا  ���س��رك��ة  اإدارة  جمل�ص 
ورئي�ص اللجنة التنظيمية للقمة العاملية 
لل�سناعة والت�سنيع ان امل�ساهمة الفكرية 
اأملانيا  يف  الرتويجية  اجل��ول��ة  يف  الهامة 

من  ن�سعى  طويلة  مل�سرية  ب��داي��ًة  ت�سكل 
للمجتمع  اخل���ري  حت��ق��ي��ق  اإىل  خ��الل��ه��ا 
لتقنيات  املبتكر  التوظيف  ع��رب  ال��ع��امل��ي 
ال���ث���ورة ال�����س��ن��اع��ي��ة ال��راب��ع��ة م��ع��ت��ربا ان 
امل�سوؤولة  املوؤ�س�سة  مع  اجلديدة  ال�سراكة 
ولية  يف  القت�ساد  وتنمية  تطوير  ع��ن 
�سناعًيا  قطاًعا  متتلك  والتي  �سك�سونيا، 
والعاملي،  املحلي  امل�ستويني  على  متميًزا 
امل�سرتكة  ج���ه���ودن���ا  دع����م  يف  ���س��ت�����س��اه��م 
�ساملة  ���س��ن��اع��ي��ة  ت��ن��م��ي��ة  اإىل  ل��ل��و���س��ول 

وم�ستدامة.
فاوندريز«،  »غلوبل  �سركة  اأن  اإىل  ي�سار 
مبادلة  ل�������س���رك���ة  ب���ال���ك���ام���ل  امل���م���ل���وك���ة 
مرافق  ت�سعة  حالياً  متتلك  لال�ستثمار، 
خم�سة  منها  املو�سالت،  اأ�سباه  لت�سنيع 
 � ����س���ن���غ���اف���ورة، وواح�������د يف دري�������س���دن  يف 
املتحدة  ال����ولي����ات  يف  ث��ال��ث��ة  و  اأمل���ان���ي���ا، 
الأم���ري���ك���ي���ة. وت�����س��م ه���ذه ال�����س��ب��ك��ة من 
األ��ف م��رت مربع من   156 امل��راف��ق نحو 
الآن  وت�ستعد  ��م��ة،  امل��ع��قرَّ الت�سنيع  غ��رف 
لرفع طاقتها الإنتاجية لت�سل اإىل 2.3 
 300 الإلكرتونية  الرقائق  من  مليون 
مم   200 رقائق  من  مليون  و2.2  مم، 
�سركة  امل��راف��ق  ه��ذه  مُت��ّك��ن  حيث  �سنوياً 
متطلبات  تلبية  من  فاوندريز«  »غلوبل 
ت�سم  وال��ت��ي  املتنامية،  عمالئها  ق��اع��دة 
اأك�����رث م���ن 160 ع��م��ي��اًل ي��ن��ت�����س��رون يف 
خمتلف يذكر ان موؤ�س�سة تطوير وتنمية 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�سياحية  ال�����رح�����الت  ق����ط����اع  ي���ت���اب���ع 
ال��ب��ح��ري��ة يف اأب���وظ���ب���ي ب���ق���ي���ادة دائ����رة 
حملته  اأب��وظ��ب��ي   – وال�سياحة  الثقافة 
التي ت�سبق انطالق  العاملية  الرتويجية 
-2017 ال��ب��ح��ري��ة  ال���رح���الت  م��و���س��م 

2018، يف اأربع مدن يف اململكة العربية 
الفرتة  خالل  الكويت  ودول��ة  ال�سعودية 

من 8 اإىل 12 اأكتوبر اجلاري.
قدرات  ا�ستعرا�ص  اإىل  احلملة  وتهدف 
اأبوظبي،  اإم����ارة  يف  البحرية  ال�سياحة 
وحتفيز احلجوزات من قبل دول جمل�ص 
احلملة  حم���ط���ات  وت�����س��م��ل  ال����ت����ع����اون. 
الريا�ص  العا�سمة  م��ن  ك��ل  الإقليمية 
باململكة  ال�����س��رق��ي��ة  وامل��ن��ط��ق��ة  وج�����دة 

العربية ال�سعودية ودولة الكويت. 
وت���اأت���ي ه���ذه اجل��ول��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة �سمن 
الثقافة  دائ�����رة  تن�سقها  ع��امل��ي��ة  ج��ول��ة 

للطريان قائاًل: »ي�ّسرنا اأن نّروج لقطاع 
���س��ي��اح��ة ال���رح���الت ال��ب��ح��ري��ة يف اإم����ارة 
دائرة  يف  �سركائنا  ج��ان��ب  اإىل  اأب��وظ��ب��ي 
ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة، وذل���ك م��ن خالل 
الإقليمية  باملعار�ص  والتعاون  امل�ساركة 
امل��ت��ن��ق��ل��ة ل��ق��ط��اع ال�����س��ف��ر وال�����س��ي��اح��ة يف 
ا�ستمرار  جدة والريا�ص والكويت. ومع 
كوجهة  اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة  �سمعة  من��و 
بنقل  الفخر  ي��ح��دون��ا  ع��امل��ي��ة،  �سياحية 
اأع������داد م���ت���زاي���دة م���ن امل�����س��اف��ري��ن على 
للطريان  الحت���اد  خ��ط��وط  �سبكة  م��ن 
ال�سفن  اإىل  انتقالهم  قبل  اأبوظبي،  اإىل 
الدافئة  ب��امل��ي��اه  لال�ستمتاع  ال�سياحية 

للخليج العربي«.
لل�سفن  اأب����وظ����ب����ي  حم���ط���ة  وت����ت����وق����ع 
ال�سياحية ا�ستقبال 129 رحلة يديرها 
املقبل،  املو�سم  خ��الل  بحرياً  خطاً   18
وه����و م���ا ي��ك��ر���ص م���وق���ع اأب���وظ���ب���ي على 

خريطة ال�سياحة البحرية العاملية.

القت�ساد يف ولية �سك�سونيا التي ان�سئت 
يف العام 1991 تن�سط يف ثالثة جمالت 
�سك�سونيا  ل��ولي��ة  ت����روج  ح��ي��ث  رئي�سية 
وتقدم  اخلارجية،  لال�ستثمارات  كوجهة 
للم�ستثمرين  ال���س��ت�����س��اري��ة  اخل���دم���ات 
يف  ج��دي��دة  ���س��رك��ات  بتاأ�سي�ص  ال��راغ��ب��ني 
يف  القائمة  ال�سركات  تدعم  كما  الولية، 
جهود الت�سدير وتوثيق عالقات التعاون 

مع ال�سركات خارج �سك�سونيا.
وت���ع���ت���رب ولي�������ة ���س��ك�����س��ون��ي��ا م����ن اأك����رب 
الحتادية،  اأملانيا  يف  ال�سناعية  الوليات 
حيث جتاوزت عائدات قطاع ال�سناعة يف 
الولية 63 مليار يورو يف العام 2016. 
وتتنوع الأن�سطة ال�سناعية يف �سك�سونيا، 
ال�سيارات  ب�����س��ن��اع��ة  ال����ولي����ة  وت��ت��م��ي��ز 
امل��ت��ط��ورة، م��ن خ���الل م�����س��ان��ع ل��ك��ل من 
دبليو،  اأم  وب���ي  واج�����ن،  ف��ول��ك�����ص  ���س��رك��ة 
العاملني  جم��م��وع  يبلغ  حيث  وب��ور���س��ه، 
األف   95 ال��ولي��ة  يف  ال�سيارات  قطاع  يف 

موظف.
كما متتلك �سك�سونيا اأحد اأقوى قطاعات 
نظم املعلومات وقطاعات اأ�سباه املو�سالت 
يف اأوروبا، حيث حتمل واحدٌة من بني كل 
رقيقتني اإلكرتونيتني ت�سنعان يف اأوروبا 
عدد  ويبلغ  �سك�سونيا.  يف  �سنع  ع��الم��ة 
العاملني يف جممع »�سيليكون �سك�سونيا«، 
اأ�سباه املو�سالت، ما  املتخ�س�ص ب�سناعة 

جمموعه 60 األف موظف.

املعا�سات: جيتك�ش من�سة مثالية للت�عية 
عرب ال�ستثمار القائم على املعرفة

•• اأبوظبي-الفجر: 

م�ساركتها  اأن  الجتماعية  والتاأمينات  للمعا�سات  العامة  الهيئة  اأك���دت 
فعالياته  تبداأ  الذي   2017 للتقنية  اأ�سبوع جيتك�ص  من   37 ال�  بالدورة 
اليوم الأحد مبركز دبي التجاري العاملي متثل فر�سًة واعدة للتوعية عن 
خدماتها الإلكرتونية والذكية عرب اأحداً اأهم املعار�ص التي جت�سد منوذج 
ال�ستثمار القائم على اقت�ساد املعرفة. واأو�سحت اأن �سعيها الدائم لتقدمي 
اأرقى اخلدمات وفق اأف�سل املعايري يتطلب ا�ستغالل هذه الفعاليات ب�سكل 
منا�سب للرتويج والتوعية عن هذه اخلدمات، م�سرية اإىل اأن تبادل الأفكار 
اآراء اجلمهور ومقرتحاته حول هذه اخلدمات  اإىل  وال�ستماع  واخل��ربات 
يعزز من فر�ص تطويرها وحت�سينها اإىل الأف�سل. وقالت اإن جيتك�ص يعد 
اإحدى املحطات التي عززت قدرة قطاع نظم املعلومات بالهيئة على تطوير 
خدماتها الإلكرتونية مبا يتوافق مع احتياجات وتطلعات اجلمهور، واأنها 
يف  تتمثل  اإ�سافية  اأه��داف  لتحقيق  العام  ه��ذا  دورة  يف  ح�سورها  ت�ستثمر 
على  الط���الع  م��ن  ومتكينهم  امل�ستفيدين  �سركائها  م��ع  العالقات  تنمية 
مزايا هذه اخلدمات لت�سجيعهم على ال�ستفادة منها. ودعت الهيئة كافة 
امل�ستفيدين اإىل زيارة جناحها يف املعر�ص للتعرف على اخلدمات اجلديدة 
اإقبال  من  ي�سهده  مبا  جيتك�ص  اأن  اإىل  م�سرية  خالله،  عنها  �ستعلن  التي 

كبري ميثل املكان الأن�سب لالإعالن عن ذلك.

بلدية ال�سارقة تنجز
 اأول ك�سك �سم�سي يف الإمارة

•• ال�سارقة -وام:

�سم�سي  ك�سك  اأول  امل�ساريع  اإدارة  يف  ممثلة  ال�سارقة  مدينة  بلدية  اأجن���زت 
�سديق للبيئة يف الإمارة مبنطقة �ساطئ املمزر وذلك تنفيذاً خلطة البلدية 
العتماد  وزي��ادة  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  لتحقيق  وروؤيتها  ال�سرتاتيجية 
مع  يتوافق  مبا  اخلدمية  وامل��ب��اين  املن�ساآت  ت�سغيل  يف  النظيفة  الطاقة  على 

. الأجندة الوطنية لروؤية الإمارات 2021 
واأو�سح �سعادة ثابت �سامل الطريفي مدير عام بلدية مدينة ال�سارقة اأن هذا 
املتجددة  الطاقة  امل�ستمر لالعتماد على  البلدية  �سعي  اإط��ار  ياأتي يف  امل�سروع 
والتقنيات النظيفة وال�ستخدام الأمثل ملواردها ملا لها من دور مهم يف احلفاظ 
عن  الناجتة  والن��ب��ع��اث��ات  امللوثات  م��ن  البيئة  وحماية  الإن�����س��ان  �سحة  على 
ا�ستخدام الطاقة التقليدية و�سول اىل دفع عجلة التنمية امل�ستدامة يف اإمارة 
ال�سارقة ومواكبة ما ت�سهده من تطور اقت�سادي �سخم ي�ساحبه العديد من 

التحديات البيئية التي حتتاج لإيجاد حلول متطورة وحديثة واأكرث ابتكاراً.
واأكد اأن البلدية وكافة القطاعات بها حتر�ص على تطبيق القت�ساد الأخ�سر 
واملخاطر  امللوثات  عن  بعيداً  اآم��ن  وجمتمع  وم�ستدامة  �سحية  بيئة  وتوفري 
للعمل  الأمثل  والوجهة  ال�سحية  للبيئة  رم��زاً  اأ�سبحت  ال�سارقة  اأن  �سيما  ل 
والإقامة وال�سياحة. واأو�سح الطريفي اأن هذا الإجناز اجلديد الذي ي�ساف 
املوارد  على  احل��ف��اظ  يف  ودوره����ا  ال�����س��ارق��ة  مدينة  بلدية  اإجن����ازات  ل�سل�سلة 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذاً  ج��اء  والبيئية  الطبيعية 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة فيما يتعلق 
التنمية  بني  ال��ت��وازن  وحتقيق  الإم���ارة  يف  ا�ستدامة  الأك��رث  الأ�ساليب  بتبني 
يف  ت�سهم  ال��ت��ي  �سموه  جم��ه��ودات  م��ع  وان�سجاما  والجتماعية  القت�سادية 
املكونات  باأهمية  وتوعيتهم  الوطن  اأب��ن��اء  نفو�ص  يف  البيئية  الثقافة  تر�سيخ 

البيئية واملوارد الطبيعية واحلفاظ عليها لالأجيال القادمة.

العربية للطريان تفتح مكتب مبيعات جديدا 
وخدمات اإجراءات ال�سفر يف اإمارة دبي

•• ال�سارقة-الفجر:

الأو�سط  ال�سرق  يف  اقت�سادية  ناقلة  واأك��رب  اأول  للطريان،  العربية  اأعلنت 
و�سمال افريقيا، عن تعزيز عملياتها يف دبي من خالل افتتاح مكتب مبيعات 
جديد وخدمات اإجراءات ال�سفر يف الديرة، املنطقة احليوية يف اإمارة دبي. 
ال��دي��رة، عادل  اإع��م��ار مبنطقة  اأب����راج  ال��ك��ائ��ن يف  واف��ت��ت��ح املكتب اجل��دي��د، 
مكتب  وي�ستقبل  للطريان.  العربية  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  العلي، 
الناقلة الوطنية الإماراتية العمالء من ال�سبت اإىل اخلمي�ص من 9 �سباحاً 
العربية  التنفيذي ملجموعة  الرئي�ص  العلي،  وحتى 10 م�ساًء.  وقال عادل 
مكتب  اف��ت��ت��اح  خ��الل  م��ن  خدماتنا  ن��ط��اق  نو�سع  اأن  ”ي�سرنا  ل��ل��ط��ريان: 
الراحة  تقدمي  يف  التزامنا  اإط��ار  يف  التو�سع  هذا  وياأتي  اجلديد.  املبيعات 
والقيمة امل�سافة مل�سافرينا من دبي و�سائر اإمارات الدولة “. و�سيوفر مكتب 
املبيعات واإجراءات ال�سفر اجلديد الدعم الالزم للعمالء يف حجز الرحالت 

واحل�سول اإىل اآخر العرو�ص عرب �سبكة العربية للطريان العاملية. 
و�سيتيح املكتب اجلديد للم�سافرين خدمات ت�سليم الأمتعة وا�ستالم بطاقة 
اإىل الطائرة قبل 24 �ساعة من موعد املغادرة. كما تتوفر حافلة  ال�سعود 
لنقل الركاب اإىل املطار ال�سارقة الدويل مبا�سرة لتوفري مزيد من الراحة 
اإىل 130 وجهة من  العربية للطريان رحالتها  للم�سافرين.  هذا وت�سغل 

خم�ص مراكز عمليات تنت�سر يف ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا. 
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بتنظيم جمل�س �ضيدات اأعمال عجمان
معر�ش النخبة ينطلق نهاية اكت�بر 

اجلاري مب�ساركة 40 �سيدة اأعمال
•• عجمان ـ الفجر 

عجمان،  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  يف  عجمان   اعمال  �سيدات  جمل�ص  ينظم 
وا�سرة  اع��م��ال  ���س��ي��دة   40 مب�����س��ارك��ة  الوىل  ن�سخته  يف  النخبة  م��ع��ر���ص 
اإم��ارات الدولة، حيث ينطلق بتاريخ 26 اأكتوبر اجلاري  منتجة من كافة 
وي�ستمر على مدار ثالثة اأيام يف قاعة المارات لل�سيافة مبنطقة اجلرف 

يف عجمان.
واكدت الدكتورة اآمنة خليفة اآل علي رئي�ص جمل�ص �سيدات اعمال عجمان، 
يف  للمعر�ص  املجل�ص  تنظيم  ان  النخبة،  ملعر�ص  املنظمة  اللجنة  رئي�ص 
ن�سختة الوىل ياتي اإلتزاما من املجل�ص بتنويع قنوات ربط �سيدات العمال 
ملنتجاتهن  وال��رتوي��ج  اجل��م��ه��ور  م��ع 

ب�سكل دائم.
العمال  �سيدات  م�ساريع  ان  م�سرية 
ق����د ح��ظ��ي��ت ب���دع���م م��ب��ا���س��ر وغري 
التي  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  حم��دود 
الإجراءات  كافة  ت�سخري  عملت على 
حتى  م�ساريعهن  واجن���اح  لدعمهن 
امل�������س���اري���ع التي  ت����ب����واأت واأ����س���ب���ح���ت 
اإ�ستثمارية  م�ساريع  امل����راأة  متتلكها 

مرتبطة باقت�ساد الدولة.
واأ����س���ادت ب��ح��ر���ص واه��ت��م��ام �ساحب 
را�سد  ب����ن  ح��م��ي��د  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 
ال��ن��ع��ي��م��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ي 
بن  عمار  ال�سيخ  و�سمو  عجمان  حاكم 
�سيدات العمال  � ويل عهد عجمان، على تطوير م�ساريع  النعيمي  حميد 
وا�ستدامتها وتذليل كافة العقبات التي تواجه �سيدات العمال، كما ثمنت 
جهود رئي�ص واأع�ساء جمل�ص ادارة غرفة جتارة و�سناعة عجمان على دعم 

امل�ساريع واملعار�ص التي ينفذها املجل�ص.
واو�سحت الدكتورة اآمنة خليفة ان معر�ص النخبة يهدف ل�ستقطاب رواد 
جودة  ذات  ومنتجات  م�ساريع  ميتلكون  ممن  املميزين  الع��م��ال  ورائ���دات 
عالية من اأجل الرتويج لهذه املنتجات والتعريف بها والتي تتنوع ما بني 
جانب  اإىل  املنتجات  من  وغريها  وامل�سغولت  امل��اك��ولت،  الزي���اء،  العطور، 

م�ساركة عدد من املراكز والعيادات ال�سحية.
منتوجات  لديهم  م��ن  الهمم  ا�سحاب  �سي�ستقطب  املعر�ص  ان  وا���س��اف��ت 

مميزة متا�سيا مع دعم الدولة لهم يف عام اخلري.
 واأ�سارت رئي�ص جمل�ص �سيدات اعمال عجمان، اإىل ان الهدف من تنظيم 
املجل�ص،   التي ينظمها  �سيدات العمال  النخبة وخمتلف معار�ص  معر�ص 
هي ك�سر احلاجز بني �سيدات الأعمال واملجتمع والتاأكيد على اإيجاد قنوات 
توا�سل مبا�سرة بينهم ل�سمان تطور م�ساريعهن لتكون م�ساريع ذات �سبغة 
والفكار بني  لتبادل اخل��ربات  اإ�سافة  املحلي  ال�سوق  تنموية م�ستدامة يف 

�سيدات العمال امل�ساركات.

دافزا تعلـن عـن اأول منطقة حرة 
ذكية جمركية خالل جيتك�ش للتقنية

•• دبي -وام:

تعلن �سلطة املنطقة احلرة مبطار دبي دافزا خالل م�ساركتها يف الدورة 37 
اول منطقة حرة ذكية جمركية  2017 ع�ن  للتقنية  اأ�سبوع جيتك�ص  من 

وت�ستعر�ص جمموعة مبادرات ذكية ومبتكرة .
مبادراتها  يف  ال��ري��ادي��ة  م�ستجداتها  ع��ن  احل���دث  خ���الل  داف����زا  تك�سف  و 
الأجانب  امل�ستثمرين  جتربة  نقل  اإىل  تهدف  التي  والذكية  التكنولوجية 
باملنطقة احلرة اإىل مرحلة جديدة قوامها الكفاءة وال�سرعة والتميز وذلك 
ال�ستثمارات  تدفق  وزي��ادة  بها جل��ذب  تقوم  التي  ال��دوؤوب��ة  اجلهود  �سمن 
دافزا لالبتكار جلعلها يف  وا�سرتاتيجية  اإم��ارة دبي  اإىل  املبا�سرة  الأجنبية 

م�ساف املناطق احلرة الأكرث ابتكاراً عاملياً.
يتميز جناح »دافزا« هذا العام بعر�سه جمموعة من مبادرات ذكية مبتكرة 
على �سعيد جتربة املتعاملني وقيادة املوؤ�س�سة التي تهدف من خاللها اإىل 
دعم خطة دبي بجعلها من�سة رائدة ومدينة ذكية ياأتي يف مقدمتها تعاون 
دافزا وجمارك دبي اإىل جعل »منطقة دافزا ال�سناعية« اأول منطقة ذكية 
الأمنية  اخل��دم��ات  تقدمي  �سيتم  حيث  واجلمركية  الأمنية  اخل��دم��ات  يف 
وال��ذي من  الذكي  املركز  باأ�سلوب مبتكر ومتكامل من خالل  واجلمركية 
ال�سناعية«  »داف��زا  داخل  التجارية  الأن�سطة  ممار�سة  �سهولة  تعزيز  �ساأنه 
ودون احلاجة اإىل تدخل العن�سر الب�سري يف مركز ذكي يوؤمتت الإجراءات 
على مدار ال�ساعة.. كما يتيح املركز التوا�سل املبا�سر بالفيديو مع �سباط 
اجلمارك والأمن يف حال وجود ا�ستف�سارات اأو طلب م�ساعدة لإنهاء املعاملة 
الذكي  ال��ق��ارئ  خ���الل  م��ن  ال�سحنات  وخ����روج  دخ���ول  عملية  تخلي�ص  اأو 
دائرة  مبا�سرة من خالل  ومراقبة  اخلروج  وت�ساريح  اجلمركية  للبيانات 
تلفزيونية مغلقة يف املنطقة ونظام متطور للتوا�سل بني املتعاملني ومركز 
املنطقة  املتعاملني يف  لتعزيز جتربة  اأخ��رى  م��ب��ادرة  ويف  ال��ذك��ي.  اخلدمة 
املنظومة  املتعاملني«  مع  العالقات  اإدارة  »نظام  عن  داف��زا  تك�سف  احل��رة 
قبل  احلرة  املنطقة  متعاملي  جتربة  لإدارة  ال�ساملة  التكاملية  التفاعلية 
وبعد تاأ�سي�سها والذي يتميز باأمتتة عالية للخدمات و�سرعة اإجناز فائقة 
على  توؤثر  مع�سلة  لأي  وحله  وتوقعه  با�ستجابته  يتميز  اأن��ه  اإىل  اإ�سافة 
جتربة و�سعادة املتعاملني يف دافزا واملتوقع اأن يغري التجربة احلالية جذرًيا 
اإيجابية  اأك��رث  املتعاملني  و�سعادة  ر�سا  بنتائج  التوقعات  تفوق  جتربة  اإىل 
Oracleبالتعاون  اأوراكل  املبنى على تقنية  وتفاعال و�سمم هذا النظام 

مع �سركة MindTree اإحدى �سركات »دافزا« .
كما ت�ستعر�ص املنطقة احلرة لأول مرة م�سروعها »�سيناب�ص« الذي �سمم 
امل�ساريع  اإح���دى  وه��ي  ت�سني«  »ال��ب��ل��وك  الرقمية  التعامالت  نظام  لإدارة 
املبتكرة والرائدة لربط النظام الأيكولوجي للمنطقة احلرة رقمًيا لتزويد 
املتعاملني بنافذة واحدة لكافة تعامالتها مع كافة اجلهات احلكومية الأمر 
الذي �سيوؤثر ب�سكل كبري على جتربة املتعاملني من حيث الدقة وال�سرعة 

والأمان اإ�سافة اإىل �سفافية و�سال�سة اإجراء التعامالت.

القت�ساد تبحث مع ال�يب� �سبل متكني ممار�سات امللكية الفكرية حمليًا واإقليميًا
•• اأبوظبي-الفجر:

اأحمد  امل��ه��ن��د���ص حم��م��د  ���س��ع��ادة  ب��ح��ث 
ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال�����س��ح��ي، وك��ي��ل وزارة 
الق��ت�����س��اد ل��ل�����س��وؤون الق��ت�����س��ادي��ة، مع 
����س���ع���ادة ال����دك����ت����ور ف��رن�����س��ي�����ص غ����ري، 
للملكية  العاملية  للمنظمة  العام  املدير 
ال��ت��ع��اون مع  ال��ف��ك��ري��ة )ال��وي��ب��و(، �سبل 
الفكرية  امللكية  قطاع  لتنمية  املنظمة 
ممار�ساتها  ومت��ك��ني  الإم������ارات،  ب��دول��ة 
املحلي  ال�����س��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  وتطبيقاتها 

والإقليمي.
���س��ع��ادة حم��م��د �سلطان  ال��ل��ق��اء  ح�����س��ر 
ومفو�ص  ال��ع��ادة  ف��وق  �سفري  ال��ع��وي�����ص، 
دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة لدى 
مدير  علي،  اآل  ال�سالم  وعبد  �سوي�سرا، 
التجارة  منظمة  ل���دى  ال���دول���ة  م��ك��ت��ب 
ال�سويدي،  وخ��ل��ف��ان  ب��ج��ن��ي��ف،  ال��ع��امل��ي��ة 
ب���وزارة  ال�سناعية  امللكية  اإدارة  م��دي��ر 
مديرة  احلو�سني،  وفاطمة  القت�ساد، 

اإدارة العالمات التجارية بالوزارة.
واأث���ن���ى ���س��ع��ادة حم��م��د اأح���م���د ب���ن عبد 
على  اللقاء  م�ستهل  يف  ال�سحي  العزيز 
ال���دور امل��ح��وري ال��ذي تقوم ب��ه املنظمة 
امللكية  باأنظمة  الرتقاء  يف  وم�ساهمتها 
على  والبتكار  الإب��داع  وتعزيز  الفكرية 
الدول  م�ساعي  ودع��م  العاملي،  ال�سعيد 
وبرامج  ���س��ي��ا���س��ات  ل��ت��ط��وي��ر  الأع�������س���اء 
امل��ل��ك��ي��ة ال���ف���ك���ري���ة ل���دي���ه���ا. ك���م���ا اأ����س���اد 
الدكتور  يبذلها  التي  الكبرية  باجلهود 
حماية  ب��اأه��م��ي��ة  ال��وع��ي  لتعميق  غ���ري 
حقوق امللكية الفكرية و�سرورة التعاون 

اجلماعي يف متكينها.
اأن دول�����ة الإم�������ارات  ال�����س��ح��ي  واأو�����س����ح 
م�ستمرة يف جهودها الرامية اإىل تعزيز 
ب��ي��ئ��ة امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة ل��دي��ه��ا وتطوير 

تعريف اجلمهور باأبرز امل�ضتجدات يف القطاع الرقمي

اقت�سادية دبي وم�ؤ�س�ساتها ت�ستعر�ش خدماتها الإلكرتونية والتطبيقات الذكية يف جيتك�ش 
امل�ساريع  ت��رخ��ي�����ص  ع���ل���ى  ي��ع��م��ل  ال������ذي 
التوا�سل  التي تدار عرب مواقع  التجارية 
لالأعمال«،  دب���ي  و«خ���ارط���ة  الج��ت��م��اع��ي، 
بعر�ص  اخل��ا���س��ة  الإل���ك���رتون���ي���ة  امل��ن�����س��ة 
وتوزيعها  الق��ت�����س��ادي  الأداء  م��وؤ���س��رات 
دبي.  باإمارة  القت�سادية  الأن�سطة  ح�سب 
دلياًل  ل��الأع��م��ال  دب���ي  خ��ارط��ة  وتت�سمن 
الأعمال  اأن�سطة  انت�سار  يو�سح  تفاعلياً 
الرئي�سة جغرافياً يف دبي، ويتميز بارتباط 
الرخ�ص  بيانات  ق��اع��دة  م��ع  ومبا�سر  ح��ي 

التجارية لدى اقت�سادية دبي.
وت�سارك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية 
امل�����س��اري��ع ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة، اإح���دى 
م��وؤ���س�����س��ات اق��ت�����س��ادي��ة دب�����ي، م���ن خالل 
الذي  الذكي«،  املوؤ�س�سة  »نظام  ا�ستعرا�ص 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  ال�����س��رك��ات  مي��ك��ن 
الر�سمية  ال��ب��واب��ة  ع��رب  لديها  الت�سجيل 
 ،www.sme.ae الإن�����رتن�����ت  ع���ل���ى 
ك��م��ا ي��ت��م م��ن��ح الأع�����س��اء اإم��ك��ان��ي��ة تقدمي 
الأفكار التجارية، واخلدمة التي يرغبون 
ب�سكل  امل�ستندات  ورف��ع  عليها  باحل�سول 
حالة  متابعة  اإمكانية  اإىل  اإ�سافة  مبا�سر، 
املوؤ�س�سة  ملوظفي  النظام  ويتيح  الطلب. 
معهم  والتوا�سل  الأع�ساء  تاأهيل  عملية 
مثل  اخل��دم��ات  كافة  وتوفري  فعال  ب�سكل 
ر�سوم  من  الإع��ف��اء  والتوجيه،  ال�ست�سارة 
الرخ�سة لدى دائرة التنمية القت�سادية، 
حمدان  مركز  ل��دى  مكتب  على  احل�سول 
التدريب،  ال��ت��م��وي��ل،  والب��ت��ك��ار،  ل��الإب��داع 
ولأول  والفعاليات.  املعار�ص  يف  امل�ساركة 
والتاأهيل  الت�سجيل  اآل��ي��ة  اأمت��ت��ه  مت  م��ره 
-2017 العاملية  القرية  يف  للم�ساركني 

2018، وبرنامج امل�سرتيات احلكومية.
اأول برنامج  اآل نا�سر، مدير  وقال مروان 

اأ�سحاب  م��ن  جلمهورها  ذات��ي��اً  اخل��دم��ات 
الرخ�ص التجارية با�ستخدام اأحدث اأدوات 
تكنولوجيا املعلومات والت�سالت املتاحة، 
واحلديثة  الذكية  املمكنات  كافة  وتوفري 
يف خ��دم��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني مت��ا���س��ي��اً م���ع اأرق���ى 
املعايري املتبعة عاملياً. كما يتم عر�ص اأبرز 
»الأعمال  الذكي  تطبيقها  يف  التحديثات 
الت�سجيل  ب������اإج������راءات  امل���ع���ن���ي  دب������ي«  يف 
واإعطاء ملحة حول  التجاري،  والرتخي�ص 
خ��دم��ة »ال��رخ�����س��ة ال��ف��وري��ة« ال���ذي ميكن 
رجال الأعمال وامل�ستثمرين من ا�ستخراج 
الرخ�سة التجارية يف خطوة واحدة فقط، 
ال�سركة وعقد  تاأ�سي�ص  دون احلاجة لعقد 
اإيجار املوقع »يف مدة خم�ص دقائق«، وذلك 
نقل  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  ف��ق��ط  الأوىل  ل��ل�����س��ن��ة 
عند  ال�سركة  تاأ�سي�ص  عقد  واإرف���اق  املوقع 

التجديد.
و���س��ي��ق��وم ف��ري��ق ع��م��ل خ��ا���ص م���ن قطاع 
باإعطاء  التجاري  والرتخي�ص  الت�سجيل 
الإلكرتوين«،  »ال��ت��اج��ر  برنامج  ع��ن  ملحة 

حممد  موؤ�س�سة  يف  احلكومية  امل�سرتيات 
ال�سغرية  امل�������س���اري���ع  ل��ت��ن��م��ي��ة  را����س���د  ب���ن 
على  ال�سوء  املوؤ�س�سة  »ت�سلط  واملتو�سطة: 
بوابة التوريد الإلكرتوين، القناة الر�سمية 
ع���رب الإن����رتن����ت ل��ت��ف��اع��ل ال�������س���رك���ات مع 
امل�سرتين من خمتلف اجلهات احلكومية. 
الق�سم  بالتعاون مع  املوؤ�س�سة  حيث عملت 
التقني ملوقع التوريد الإلكرتوين حلكومة 
ال��ت��ل��ق��ائ��ي جماناً  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ع��ل��ى  دب����ي 
لأع�ساء املوؤ�س�سة، حيث �سيتمكن الأع�ساء 
ا����س���م���اءه���م ع���رب �سفحة  ا����س���ت���خ���دام  م���ن 
التوريد الإلكرتوين ويتم تنبيههم لزيارة 
قطاعات  وحتديد  الذكي  التوريد  �سفحة 
الرخ�سة �سمن ملف ال�سركة ليت�سنى لهم 
تلقي تنبيهات جلميع املناق�سات وامل�ساريع 

املطروحة اخلا�سة بقطاع عملهم«.
ت�سليط  »�سيتم  نا�سر:  اآل  م��روان  واأ�ساف 
امل�ساريع  »ت�����س��ن��ي��ف  ع��ل��ى  اأي�����س��اً  ال�����س��وء 
اإم��ارة دبي« الأول  ال�سغرية واملتو�سطة يف 
م��ن ن��وع��ه ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة، الذي 

•• دبي-الفجر: 

عن  وموؤ�س�ساتها  دب��ي  اقت�سادية  اأع��ل��ن��ت 
للتقنية  جيتك�ص  اأ���س��ب��وع  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا 
ال�����دويل  دب�����ي  م���رك���ز  يف  امل����ق����ام   2017
الفرتة  خ����الل  وامل�����وؤمت�����رات،  ل��ل��م��ع��ار���ص 
 ،2017 اأك��ت��وب��ر   12 8 وح��ت��ى  ب���ني  م���ا 
ل��ع��ر���ص خ��دم��ات��ه��ا الإل��ك��رتون��ي��ة املحدثة 
لزوار  من�ستها  عرب  الذكية،  والتطبيقات 
���س��رائ��ح اجلمهور.  ج��م��ي��ع  م���ن  امل��ع��ر���ص 
اأ�سبوع  يف  دبي  اقت�سادية  م�ساركة  وتعترب 
�سيا�ستها  ���س��م��ن  م���ن  للتقنية  ج��ي��ت��ك�����ص 
ال�سركات  ك����ربى  ت��ع��ري��ف  اإىل  ال���رام���ي���ة 
ال��ت��ق��ن��ي��ة واجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة ورج�����ال 
الأعمال وامل�ستثمرين على جميع الأ�سعدة 
باأبرز امل�ستجدات واخلدمات التي توفرها 

يف القطاع الرقمي. 
تقنية  اإدارة  مدير  القيزي،  حممد  وق��ال 
»تعترب  دب�����ي:  اق��ت�����س��ادي��ة  يف  امل��ع��ل��وم��ات 
اجلهات  من  وموؤ�س�ساتها  دب��ي  اقت�سادية 
ب�سكل  التواجد  على  احلكومية احلري�سة 
دوري يف »اأ�سبوع جيتك�ص للتقنية 2017« 
احللول  ك��اف��ة  ت��ق��دمي  اإىل  ت�����س��ع��ى  ح��ي��ث 
الرقمية والذكية التي تتما�سى مع التطور 
رجال  خلدمة  الرقمي  القطاع  يف  القائم 
الأعمال وامل�ستثمرين، الذين يتخذون من 
اإمارة دبي مقراً لأعمالهم، وهو ما ي�سهل 
عليهم مزاولة الأعمال وفق اأرقى املعايري 
التناف�سية  ت�����س��وده��ا  اق��ت�����س��ادي��ة  ب��ي��ئ��ة  يف 

وال�ستدامة«.
والرتخي�ص  الت�سجيل  ق��ط��اع  وي�����س��ارك 
للتقنية  ج��ي��ت��ك�����ص  »اأ����س���ب���وع  يف  ال��ت��ج��اري 
جتربة  ع����ر�����ص  خ�������الل  م�����ن   »2017
»ال�����س��ال��ة ال���ذك���ي���ة« ال��ت��ي ت��ع��ن��ى بتقدمي 

ق��ام��ت ب����اإع����داده امل��وؤ���س�����س��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
امل��ج��ل�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة دب����ي. ويقدم 
الت�سنيف حتليل تف�سيلي، وتقييم �سامل 
دبي،  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع 
ومدى م�ساهمتها يف الناجت املحلي لإمارة 
اإنتاجية  تعزيز  يف  التح�سني  وفر�ص  دبي، 
وتناف�سية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

ال�سادرات،  لتنمية  دبي  موؤ�س�سة  وت�سارك 
اإح�����دى م��وؤ���س�����س��ات اق��ت�����س��ادي��ة دب����ي، من 
ال�سادرات  ب��«دليل  ال���زوار  تعريف  خ��الل 
نوعه  من  الأول  الإماراتية«،  وال�سناعات 
على م�ستوى الدولة بفئة املوقع اإلكرتوين 
وال��ت��ط��ب��ي��ق ال����ذك����ي، ال������ذي ي���ق���دم ملحة 
والت�سدير  الت�سنيع  ق���درات  ح��ول  ع��ام��ة 
امل�سنوعة  امل��ن��ت��ج��ات  ح����ول  وم���ع���ل���وم���ات 
اإم������ارة دب���ي ودول�����ة الإم�������ارات بح�سب  يف 
اخلا�ص  امل��ن�����س��ق  ال����دويل  الت�سنيف  رم���ز 

باملنتجات ال�سناعية.
و�ستقدم اإدارة اإ�سعاد املتعاملني يف اقت�سادية 
دبي منوذج »�سعد« للتوا�سل مع اجلمهور 
واملوقع  الجتماعي،  التوا�سل  قنوات  عرب 
الإلكرتوين لديها، حيث يعد »�سعد« نظام 
الذكاء ال�سطناعي الأول من نوعه الذي 
هذه  ومتتاز  الذكية.  دب��ي  حكومة  توفره 
اللغة  واإدراك  فهم  على  بالقدرة  اخلدمة 
على  بالعتماد  وذل��ك  الطبيعية  الب�سرية 
ل��ه��ا اخلدمة  ت��ت��ي��ح  ال��ت��ي  وات�����س��ون  تقنية 
البيانات ب�سرعة،  حتليل وتف�سري خمزون 
العمالء  ا�ستف�سارات  على  ال���رّد  ث��م  وم��ن 
يتيح النظام للم�ستثمرين ورجال الأعمال 
باللغة  الأ�سئلة  ط��رح  ال�سركات  واأ�سحاب 
املعلومات  ع��ل��ى  واحل�������س���ول  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
يف  املتوفرة  املعلومات  اأح��دث  اإىل  ا�ستناًدا 

بنك املعلومات لدى اقت�سادية دبي.

ا�ست�سراف م�ستقبل القطاع البحري يف الإمارات باأ�ساليب مبتكرة
•• اأبوظبي -وام:

اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ب��ن حممد 
البنية  ت��ط��وي��ر  وزي�����ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  ب��ل��ح��ي��ف 
الهيئة  اإدارة  جم��ل�����ص  ورئ��ي�����ص  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
والبحرية  الربية  للموا�سالت  الحتادية 
القطاع  م�ستقبل  ا�ست�سراف  اأه��م��ي��ة  على 
البحري يف دولة الإمارات باأ�ساليب مبتكرة 
مبكراً  وال��ت��ح��دي��ات  ال��ف��ر���ص  واك��ت�����س��اف 
وتوظيف الإبداع والبتكار يف عملية و�سع 
وت��ن��ف��ي��ذ اخل��ط��ط ال���س��ت��ب��اق��ي��ة يف خدمة 

ال��ت��ط��وي��ر امل�����س��ت��دام ل��ل��ق��ط��اع ال��ب��ح��ري يف 
اهمية توظيف  وا�سار معاليه اىل  الدولة. 
القطاع  لتعزيز م�ساهمة  البتكار والبداع 
القت�سادي  النمو  عجلة  دف��ع  يف  البحري 
ال��دخ��ل يف  ت��ن��وي��ع م�����س��ادر  �سيا�سة  ودع����م 
ال��دول��ة ا���س��ت��ع��دادا مل��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د النفط 
ال�سمو  ���س��اح��ب  مب��ق��ول��ة  م�����س��رت���س��دي��ن 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
دب��ي رع��اه اهلل ح��ني ق��ال: »الب��ت��ك��ار اليوم 
لي�ص خيارا بل �سرورة ولي�ص ثقافة عامة 

ع��م��ل واحل��ك��وم��ات وال�سركات  اأ���س��ل��وب  ب��ل 
تناف�سيتها  تفقد  تبتكر  ول  جت��دد  ل  التي 

وحتكم على نف�سها بالرتاجع«.
جاء ذلك خالل اجتماع معاليه مع مدراء 
ا�ست�سراف  اإط������ار  يف  ال����دول����ة  يف  امل����وان����ئ 
م�ستقبل القطاع البحري يف دولة الإمارات 
يف  ت�ساهم  متطورة  وقواعد  اأ�س�ص  وابتكار 
الدول  اإىل م�ساف  الإم���ارات  دول��ة  و�سول 
تعزيز  اإىل جانب  القطاع  املتقدمة يف هذا 
امل�ستوى  على  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع  تناف�سية 
الدويل وامل�ساهمات التي ميكن اأن تقدمها 

معايري  وتطوير  ابتكار  �سبيل  يف  ال��دول��ة 
واأن  خ�سو�ساً  العامل  يف  البحرية  املالحة 
دولة الإمارات متتلك 20 من اأهم املوانئ 
عاملياً  الأف�سل  �سمن   10 بينهم  العاملية 
77 ميناء يف  اإدارة وت�سغيل  بالإ�سافة اإىل 

خمتلف اأرجاء العامل.
وقال معايل الوزير اإن دولة الإمارات حتتل 
مكانة عاملية ب�ارزة باعتب�اره�ا لعبا م�وؤث�را 
مدعومة  العاملية  البحرية  اخل�ارطة  على 
موؤهلة  وكفاءات  عالية  تناف�سية  مبقومات 
ملواكبة التطور التكنولوجي وقيادة م�سرية 
التميز والإب��داع ت�ساهم يف تطوير معايري 
امل���الح���ة ال��ب��ح��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة م�����س��رياً اإىل 
اأهمية ال�ستثمار يف الكوادر الب�سرية ودعم 
موانئ  لتكون  البحري  القطاع  يف  التعليم 
بامل�ستقبل،  التنبوؤ  يف  دائماً  �سباقة  الدولة 

وو�سع الروؤى حلل التحديات امل�ستقبلية.
املوا�سيع  م���ن  ال��ع��دي��د  الج��ت��م��اع  وب��ح��ث 
ال��رئ��ي�����س��ة اأه��م��ه��ا ���س��ب��ل دع���م م��ل��ف تر�سح 
»املنظمة  جمل�ص  لع�سوية  الإم���ارات  دول��ة 
�سمن   /IMO/ ال���دول���ي���ة«  ال��ب��ح��ري��ة 
ال��ف��ئ��ة ال��ث��ان��ي��ة /ب/ وك�����س��ب دع���م ال���دول 
دورها  موا�سلة  اأجل  من  الت�سويت  خالل 
الدويل  البحري  القطاع  تعزيز  يف  امل��وؤث��ر 
ودفع عجلة منو التجارة البحرية العاملية، 
وامل�ساركة يف و�سع واإنفاذ القوانني الناظمة 
للقطاع البحري. كما بحث الجتماع �سبل 

تطوير وحتديث القطاع البحري وحتقيق 
م���وؤ����س���رات الأج����ن����دة ال��وط��ن��ي��ة ل���� »روؤي�����ة 
اإيجاد  اإىل  ال��رام��ي��ة   »2021 الإم�������ارات 
بنية حتتية متكاملة و�سامنة ل�ستمرارية 

التنمية امل�ستدامة.
كما تطرق الجتماع اإىل مناق�سة مو�سوع 
اإمدادات  لتوفري  للبيئة  ال�سديقة  املوانئ 
ال�سواطئ  على  النظيفة  البيئية  الطاقة 
واحل����د م���ن غ�����ازات الح��ت��ب��ا���ص احل����راري 
الن�سبة  حتقيق  و�سبل  املوانئ  من  املنبعثة 
امل�سموحة من الكربيت يف الوقود البحري 
ل��ت��ت��واءم م��ع قرار   2020 ال��ع��ام  ب��ح��ل��ول 
املنظمة  يف  البحرية  البيئة  حماية  جلنة 
البحرية الدولية ف�سال عن اأهمية البتكار 
يف م�ستقبل املوانئ لت�سهيل حركة التجارة 
البحرية العاملية واأمتتة املحطات البحرية 
والع�سرين  احل��ادي  القرن  متطلبات  وف��ق 
الإلكرتونية  البحرية  التجارة  ومنظومة 
واأف�سل املمار�سات الدولية لتحويل املوانئ 
وم�ستقبل  متطورة،  لوج�ستية  مراكز  اإىل 
امل��وان��ئ يف ظ��ل اجل��ي��ل ال��ق��ادم م��ن ال�سفن 
ذاتية القيادة وا�ستخدام الأقمار ال�سناعية 
املنظومة  وت���ط���وي���ر  الأ����س���اط���ي���ل  لإدارة 
متكاملة  بحرية  بيئة  وت��ط��وي��ر  البحرية 
املوا�سيع  م��ن  وغ��ريه��ا  وم�ستدامة  واآم��ن��ة 
الرتقاء  على  ال��دول��ة  حر�ص  تعك�ص  التي 

باملنظومة البحرية.

معاهدات الويبو يف املنطقة وي�ساهم يف 
ت�سهيل ت�سوية املنازعات يف هذا ال�سدد.

الدولة  اه��ت��م��ام  ع���ن  ال�����س��ح��ي  واأع������رب 
خمتلف  يف  الويبو  م��ع  التعاون  بتعزيز 
امللكية  ب��ق��ط��اع  ال�����س��ل��ة  ذات  امل����ج����الت 
الفكرية، ول �سيما تقدمي الدعم الفني 
ونقل املعرفة وتبادل اخلربات والتدريب 
تطوير  يف  وامل�������س���اه���م���ة  امل��ت��خ�����س�����ص 
لإدخال  املتبعة  وامل��م��ار���س��ات  ال�سيا�سات 
القطاع،  ه���ذا  ال��ت��ط��وي��ر يف  م���ن  م��زي��د 
ا�ست�سافة  يف  جهودها  دع��م  ع��ن  ف�ساًل 

املكتب اخلارجي للويبو.
م�����ن ج����ان����ب����ه، اأك�������د �����س����ع����ادة ال���دك���ت���ور 
فران�سي�ص غري اأن اجلهود الكبرية التي 
اتخذتها دولة الإمارات تعزز ريادتها يف 
جمال امللكية الفكرية وت�سجيع املبدعني 
املخرتعني،  حقوق  وحماية  واملبتكرين 
الأم��ر الذي يرفع تناف�سية الإم��ارات يف 

جمال البتكار وامللكية الفكرية.
واأ����س���اد ال��دك��ت��ور غ���ري ب��اإط��الق مئوية 
2071 التي تقوم ا�سرتاتيجياتها على 
اأن  مو�سحاً  الفكرية،  وامللكية  البتكار 
التطوير  م�سرية  اأن  يعني  التوجه  ه��ذا 
حلقوق  وامل�سجعة  البتكار  على  املبنية 
وتتزايد  ت�ستمر  �سوف  الفكرية  امللكية 
ما  وهو  املقبلة،  املراحل  خالل  وتريتها 

يعزز مكانة الإمارات يف هذا ال�سدد. 
ترحب  املنظمة  اأن  غ��ري  الدكتور  واأك��د 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع دول����ة الإم�������ارات لتعزيز 
الفكرية  وامل��ل��ك��ي��ة  الب���ت���ك���ار  م��ن��ظ��وم��ة 
الوجهات  اإح��دى  لتكون  جهودها  ودع��م 
ال����ب����ارزة يف هذا  الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة 
امللكية  ثقافة  ن�سر  اأن  مو�سحاً  امل��ج��ال، 
ال��ف��ك��ري��ة وت��ر���س��ي��خ ال��ع��م��ل ب��ه��ا وحماية 
ح��ق��وق��ه��ا ع��امل��ي��اً مي��ث��ل اأح�����د الأه�����داف 

ال�سرتاتيجية للمنظمة.

والذكية  والإلكرتونية  التحتية  البنية 
ال��داع��م��ة ل��ه��ا، وذل���ك يف اإط���ار حمددات 
رك���زت  ال���ت���ي   2021 الإم��������ارات  روؤي������ة 
اجلهود على بناء اقت�ساد تناف�سي متنوع 
والبتكار  املعرفة  على  يقوم  وم�ستدام، 
وبقيادة كفاءات وطنية مبدعة ومتمكنة. 
وبرامج  م���ب���ادرات  تطلق  اأن��ه��ا  واأ����س���اف 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  اإط��ار  يف  رائ��دة 
لالبتكار، لتكون يف م�ساف اأف�سل الدول 

املبتكرة خالل ال�سنوات املقبلة.
�سيبقى  الب��ت��ك��ار  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���اف 
التنموية  ال�سيا�سات  يف  اأ�سا�سية  ركيزة 
التي تتبناها الدولة على املدى الطويل، 
وتطوير  البتكار  ممار�سات  متثل  حيث 
القطاعات املرتبطة به والداعمة له، ويف 
مقدمتها امللكية الفكرية، ركناً رئي�سياً يف 
 »2071 الإمارات  ا�سرتاتيجية »مئوية 

معامل  لر�سم  م��وؤخ��راً  اإطالقها  التي مت 
م�سرية التقدم والنمو يف دولة الإمارات 

على مدى الأعوام اخلم�سني املقبلة.
واأو�سح ال�سحي اأن الدولة حققت بف�سل 
الطموحة  وال�����س��ي��ا���س��ات  ال������روؤى  ه����ذه 
اإجنازات مهمة عززت �سدارتها الإقليمية 
العاملي  ال�سعيد  على  املتميزة  ونتائجها 
يف خمتلف ميادين التنمية والتناف�سية، 
ول �سيما املتعلقة بالبتكار، حيث حققت 
موؤ�سر  على  مرتبة   12 مب��ق��دار  ق��ف��زة 
البتكار العاملي خالل العامني املا�سيني 

لتكون الأوىل عربياً و35 عاملياً.
اجل���ه���ود  ه������ذه  اأن  ال�������س���ح���ي  واأو�������س������ح 
امل�ستقبلية، ويف ظل  وامل��ب��ادرات وال��روؤى 
ما تتمتع به الدولة من حوافز ومميزات 
والبنية  ال�ستقرار  فريدة ونوعية، مثل 
الت�سريعية  والأط����ر  امل��ت��ط��ورة  التحتية 

القوي  والقت�ساد  الفعالة  والتنظيمية 
والنت�سار الوا�سع لتكنولوجيا املعلومات 
اإقليمياً  املرموقة  واملكانة  والت�����س��الت 
وع��امل��ي��اً ع��ل��ى خم��ت��ل��ف ال�����س��ع��د، يجعل 
ل�ست�سافة  مثالية  وج��ه��ة  ال��دول��ة  م��ن 
مكتب متثيلي خارجي للمنظمة العاملية 

للملكية الفكرية.
املكتب  ه���ذا  اف��ت��ت��اح  اأن  ���س��ع��ادت��ه  وت��اب��ع 
الويبو  وا�سرتاتيجية  اأه���داف  �سيدعم 
ا�سرتاتيجيات  يف  ال��ت��ق��ارب  تعزيز  ع��رب 
املنطقة  دول  ب����ني  ال���ف���ك���ري���ة  امل���ل���ك���ي���ة 
الداعمة  والعمليات  ال�سيا�سات  وتطوير 
ف�������س���اًل ع����ن حت�سني  ال����ق����ط����اع،  ل���ه���ذا 
الوعي  الفكرية وحت�سني  امللكية  ق��درات 
حقوق  ح��م��اي��ة  ث��ق��اف��ة  ون�����س��ر  باأهميتها 
هذا  اأن  اإىل  م�����س��رياً  ال��ف��ك��ري��ة،  امل��ل��ك��ي��ة 
تطبيق  ن��ط��اق  وي��و���س��ع  �سيعمق  امل��ك��ت��ب 
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�سعار )ات�سالت( يف اأ�سبوع جيتك�ص 
للتقنية هذا العام “قيادة امل�ستقبل 
ع��ن مهمة  ي��ع��رّب  ال���ذي  الرقمي” 
مت�سل  م�ستقبل  ب��ن��اء  يف  ال�سركة 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  رقمياً 
امل�ستقبل مبا  املتحدة، حيث ير�سم 
ي��ق��دم ال��ي��وم م��ن ح��ل��ول وخدمات 
ل��ل��م��ه��ن��د���ص �سالح  رق��م��ي��ة. وك����ان 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص   - ال��ع��ب��دويل 
ت�سريحات  “ات�سالت”  ملجموعة 
ع���ن امل�������س���ارك���ة وم����ا و���س��ل��ت اليه 
وجناحات  ا�ستثمارات  من  ال�سركة 
التوجهات  ك��اأح��د  لالبتكار  ودع���م 

احلكومية امل�ستقبلية((:
ا�ضتثمارات  حييجييم  هييو  مييا   *
الييعييام  خييييالل  “ات�ضاالت” 
هذه  تييركييزت  وفيييييمييا   2017

اال�ضتثمارات؟ 
ر�سدت “ات�سالت” للعام 2017 
ملوا�سلة  دره��م  3 مليار  م��ن  اأك��رث 
�سبكات  حت���دي���ث  يف  ال����س���ت���ث���م���ار 
الألياف  و�سبكة  املتحرك  الهاتف 
التحتية  البنية  وتطوير  ال�سوئية 
ال�ستثمار  خ�����الل  م����ن  ودع���م���ه���ا 
مثل  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال���ت���ق���ن���ي���ات  يف 
والذكاء   )IoT( الأ�سياء  اإنرتنت 
والأنظمة   )AI( ال���س��ط��ن��اع��ي 
اليوم  �سبكتنا  وت��ع��د  ال��روب��وت��ي��ة. 
اإحدى اأكرب واأ�سرع واأحدث ال�سبكات 
على م�ستوى املنطقة نتيجة لتلك 
التي  امل���ت���وا����س���ل���ة  ال����س���ت���ث���م���ارات 
مدى  ع��ل��ى  “ات�سالت”  �سختها 
ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، وال���ت���ي بلغت 
اأتاح  31 مليار درهم، الأمر الذي 
م�ستويات  يف  مبهرة  نتائج  حتقيق 
التغطية، حيث جتاوزت م�ستويات 
الثالث  اجل��ي��ل  ل�����س��ب��ك��ة  ال��ت��غ��ط��ي��ة 
واجل���ي���ل   3G( 99.58%(
 4GLTE( 97.78%( الرابع
املناطق املاأهولة بال�سكان يف الدولة. 
وبلغت ن�سبة انت�سار �سبكة الألياف 
املنازل  اإىل  ال��وا���س��ل��ة  ال�����س��وئ��ي��ة 
اأي   93.28% اىل   )FTTH(
منزل  م��ل��ي��ون   1.81 ي���ع���ادل  م���ا 
ال�سبكة، وهو ما يعد  مت�سل بهذه 
اإجنازاً جديداً للدولة يعك�ص حالة 
التفوق والريادة التي ت�سهدها على 
خمتلف الأ�سعدة. وقد �ساهم ذلك 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  ت�سدر  يف 
العامل  دول  اأف�سل  قائمة  املتحدة 
الألياف  �سبكة  تغطية  ح��ي��ث  م��ن 

ال�سوئية يف العام املا�سي. 
على  اأ�سبحنا  ذلك،  مع  وبالتوازي 
البنية  اأعمال تهيئة  اإنهاء  م�سارف 
القائمة  وامل���ن���ظ���وم���ات  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع امل��ع��اي��ري الدولية 
اخلام�ص  اجل��ي��ل  ب�سبكة  املتعلقة 
باإ�سافة  ق���م���ن���ا  ح���ي���ث   ،)5G(
م��ع��اي��ري وت��ق��ن��ي��ات م��ت��ق��دم��ة اإىل 
لتمديد  متهيداً  احلالية  �سبكتنا 
�سبكة اجليل اخلام�ص، كما اأجرينا 
العامليني  �سركائنا  م��ع  بالتن�سيق 
�سل�سلة  التكنولوجيا  م���زودي  م��ن 
م��ن ال��ت��ج��ارب والخ���ت���ب���ارات على 
لتحديد  اخل��ام�����ص  اجل��ي��ل  �سبكة 
هذا  و�سنوا�سل  جاهزيتها،  م��دى 
اإىل  للو�سول  التجارب  تلك  العام 
اأع��ل��ى ���س��رع��ة ب��ي��ان��ات مم��ك��ن��ة. ويف 
ال�سبكة  هذه  �ستكون   ،2020 عام 
و�سوف  ل���ال����س���ت���خ���دام،  م���ت���وف���رة 
ال�ستفادة  من  امل�ستخدمني  متكن 
م���ن ت��ط��ب��ي��ق��ات وا���س��ت��خ��دام��ات ل 
احلايل،  الوقت  يف  ح�سرها  ميكن 
مع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  ب��ذل��ك  لت�ساعدنا 
الرقمي  امل���ح���ت���وى  ت����ط����ّور  ذروة 
ال�سنوات  ال�سخم الذي نتوقعه يف 

القليلة القادمة.
منطقة  تهيئة  على  حالياً  ونعمل 
اإك�سبو 2020 لتكون اإحدى اأ�سرع 
يف  ات�ساًل  املناطق  واأف�سل  واأذك��ى 
اإن�ساء  ال���ع���امل، وذل����ك م��ن خ���الل 
البنية التحتية اخلا�سة باملعر�ص، 
وامل�ساركني  ل���ل���زوار  ���س��ي��ت��ي��ح  مم���ا 
يف احل����دث جت��رب��ة رق��م��ي��ة معززة 
اإليه  ت���و����س���ل���ت  م����ا  ب�����اأح�����دث  م����ن 

العام، �سيتمكن الزوار من التعرف 
غاية  وحلول  ومفاهيم  اأفكار  على 
مع  تتما�سى  والبتكار،  الإب���داع  يف 
امل��ت��ط��ل��ب��ات امل���ت���غ���رّية ل��ن��م��ط حياة 
يف  ال�سركات  واحتياجات  امل�ستهلك 

خمتلف القطاعات. 
الييعييمييالء  تيي�ييضييكييل خيييدمييية   *
جميع  يف  مهمة  تركيز  نقطة 
تقيمون  كيييييف  الييقييطيياعييات. 
تقدمونها  الييتييي  الييتييجييربيية 
لييعييمييالئييكييم، وهيييل ميين خطط 

قادمة لتح�ضينها؟ 
هذا  ال��ع��م��الء  جت��رب��ة  �سهدت  لقد 
العام نقلة نوعية متثلت يف توفري 
بغر�ص  تفاعلية  رق��م��ي��ة  من�سات 
لعمالئنا  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري 
واخلدمات  الب���ت���ك���ارات  ل��ت��ج��رب��ة 
اجلديدة وتعزيز التجربة ال�ساملة.  
ا�ستثنائية  جهود  بذل  على  ونعمل 
اأج����ل ت��وف��ري ق���ن���وات جديدة  م���ن 
ل�سيما  العمالء،  احتياجات  تلبي 
م��ع ظ��ه��ور م��ف��اه��ي��م م��ب��ت��ك��رة مثل 
املتنامية  والزيادة  الأ�سياء  اإنرتنت 
ل���ع���دد امل�����س��ت��خ��دم��ني والأج����ه����زة 

املرتبطة عرب هذه التقنية.  
على  “ات�سالت”  ح��اف��ظ��ت  وق���د 
يقّدم  وفّعال  متنوع  اأعمال  من��وذج 
ملواكبة  ل��ل��ع��م��الء  اإ���س��اف��ي��ة  ق��ي��م��ة 
احتياجاتهم  وت��ل��ب��ي��ة  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م 
امل�����ت�����غ�����رية م������ن خ��������الل اإط��������الق 
جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة ووا����س���ع���ة من 
اأف���������س����ل ال����ع����رو�����ص واخل�����دم�����ات 
العربية  الإم��ارات  املبتكرة يف دولة 

املتحدة. 
ال��ع��م��الء التي  وت���ه���دف م��ن�����س��ات 
تقدمي  اإىل  “ات�سالت”  توفرها 
تقنيات متطورة وم�ستويات عالية 
من اجلودة وال�سرعة، فقد �سَخت 
�سخمة  ا�ستثمارات  “ات�سالت” 
و�سع  ���س��اه��م يف  ال�����س��ب��ك��ة مم���ا  يف 
دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة يف 
���س��دارة ال��ع��امل ال��ع��رب��ي يف جمال 
وفقاً  وذل���ك  ال�سبكية،  اجل��اه��زي��ة 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ت��ق��ري��ر 
القت�سادي  ل��ل��م��ن��ت��دى  ال���ع���امل���ي 

العاملي يف العام املا�سي.
ون�������س���ع���ى م�����ن خ������الل ذل������ك اإىل 
ب�سكٍل  ال��ع��م��الء  جت���رب���ة  حت�����س��ني 
ع������ام م�����ن خ������الل ت����وف����ري ب���اق���ات 
بيانات ومكاملات تناف�سية متنحهم 
اأف�سل م�ستويات التوفري والقيمة 

التكنولوجيا. 
حتمل م�ضاركة “ات�ضاالت” يف 
جيتك�س فل�ضفة خا�ضة. فماذا 
�ضتقدم ال�ضركة هذا العام وما 

طرحها لهذه الدورة؟ 
�سوف ن�سلط ال�سوء ب�سكل رئي�سي 
 ،)IoT( الأ���س��ي��اء اإن���رتن���ت  ع��ل��ى 
والتقنيات  ال����رق����م����ي،  والأم���������ن 
الكبرية.  وال��ب��ي��ان��ات  ال�����س��ح��اب��ي��ة، 
و���س��ي��ت��م ا���س��ت��ع��را���ص ح��ل��ول تركز 
املدار،  ال�سبكات، والأمن  اأمن  على 
للتهديدات  ال�ستباقي  وال��ر���س��د 
ي�ستعر�ص  و���س��وف  الإل��ك��رتون��ي��ة. 
ال��ذك��ي��ة يف  املتنقلة  احل��ل��ول  رك���ن 
رائدة  تقنيات  “ات�سالت”  جناح 
مبتكرة.  مفاهيم  ذات  وم��رك��ب��ات 
وكما جرت العادة يف كل عام، نعمل 
خالل جيتك�ص على توفري جتربة 
متطورة  وت��رف��ي��ه��ي��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
ب��ا���س��ت��خ��دام اأح������دث ال���روب���وت���ات، 
واأن���ظ���م���ة ال����واق����ع الف���رتا����س���ي، 

والواقع املعزز.
الذكية  التقنيات  ح�سور  و�سيكون 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  رك���ن  يف  ج��ل��ي��اً 
رقمية  جت����رب����ة  ����س���ي���وف���ر  ال�������ذي 
ك��ام��ل��ة، ح��ي��ث ���س��ن��ق��دم م��ن خالل 
والواقع  الأ���س��ي��اء  اإن��رتن��ت  تقنيات 
نظرة  ل���ل���زائ���ري���ن  الف����رتا�����س����ي 
للرعاية  ال��رق��م��ي  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ع���ن 
ال�����س��ح��ي��ة وت���اأث���ريه���ا ع��ل��ى حياة 
الأف��راد يف دولة الإم��ارات. و�سوف 
مبتكرة  حلوًل  جناحنا  ي�ستعر�ص 
يف جمال التعليم الرقمي، واملنازل 
الذكية  التجزئة  ومتاجر  الذكية، 
بالإعالن  �سنقوم  كما  امل�ستقبلية. 
ع��ن اإجن���ازات ج��دي��دة على �سعيد 

�سرعة �سبكة اجليل اخلام�ص. 
على  امل�ستمر  ت��رك��ي��زن��ا  اإط����ار  ويف 
التقنيات لأجل اخلري”  “توظيف 
بهدف اإحداث فرق يف حياة الأفراد 
اخلا�سة،  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  م��ن 
تقنيات  ج��ن��اح��ن��ا  يف  �سن�ستعر�ص 
رائ����دة يف ه���ذا امل���ي���دان، ك��م��ا نوفر 
مل���ط���وري احل���ل���ول والأج����ه����زة ذات 
العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  من  ال�سلة 
من�سة لعر�ص ابتكاراتهم الفريدة 
اإيجابي  اأث��ر  اإح���داث  ال��ق��ادرة على 
ال�سريحة  ه�����ذه  ح���ي���اة  يف  ك���ب���ري 

اخلا�سة من املجتمع. 
وب���������س����ورة ع�����ام�����ة، وم������ن خ���الل 
من�ستنا الرقمية يف جيتك�ص لهذا 

فهم  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  امل�������س���اف���ة، 
واملتغرية  امل��ت��ب��اي��ن��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م 
تلبي  وخ��دم��ات  منتجات  لت�سميم 
تلك املتطلبات باأف�سل �سكل ممكن. 
امل�ستمر  ت��ق��دي��رن��ا  م��ن  وان��ط��الق��اً 
البتكار  �سنوا�سل  عمالئنا،  لولء 
اأن يوفر  �ساأنه  وتقدمي كل ما من 
لهم جتربة معززة ت�سعدهم وتفوق 
ت��وق��ع��ات��ه��م. ه����ذا ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
مراكزنا  �سبكة  بتو�سيع  قمنا  اأن��ن��ا 
عددها  لي�سل  ال��دول��ة  يف  ال��ذك��ي��ة 
ذك����ي،  خ���دم���ة  م���رك���ز   125 اإىل 
مم���ا ي��ع��ت��رب اإجن������ازاً ج���دي���داً يعزز 
جتربة  لتوفري  امل�ستمرة  م�ساعينا 
مب�ستويات  م��ع��ززة  رقمية  ع��م��الء 

اأعلى من الكفاءة واملرونة.
خدماتنا  مل���ح���ف���ظ���ة  وب���ال���ن�������س���ب���ة 
وحلولنا املخ�س�سة لل�سركات، فاإن 
“ات�سالت” توفر جمموعة وا�سعة 
املتكاملة  اخل��دم��ات  م��ن  ومتنوعة 
وال�ساملة ملختلف القطاعات، بدءاً 
املكتبية  الت�����س��ال  جت��ه��ي��زات  م��ن 
وو�سوًل اإىل حلول الربط ال�سبكي 
واخل�����دم�����ات امل���������دارة ل���الأع���م���ال. 
ال�سغرية  ل��ل�����س��رك��ات  ت���وف���ر  ك��م��ا 
م�سممة  ب�����اق�����ات  وامل����ت����و�����س����ط����ة 
اأف�����س��ل قيمة  ل��ت��ق��دمي  خ�����س��ي�����س��اً 

ممكنة بكلفة تناف�سية. 
اإطالق  عن  مييوؤخييرًا  *اأعلنتم 
عيييالمييية جتييييارييييية جيييدييييدة 
من  الهدف  هو  ما   .”swyp“
اعتبارها  اإطالقها؟ وهل ميكن 

مناف�ضًا ل�ضركة “ات�ضاالت”؟ 
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  مت���ت���از 
بفئة  ال��ك��ب��ري  باهتمامها  امل��ت��ح��دة 
اأ���س��غ��ر وزير  ال�����س��ب��اب ح��ي��ث ت�سم 
العامل،  م�ستوى  على  احلكومة  يف 
دور  على  تاأكيد  مبثابة  ذلك  ويعد 
الدولة  خ��دم��ة  يف  امل��ه��م  ال�����س��ب��اب 
واملجتمع. وتعد دولة الإمارات من 
اأكرث الوجهات جذباً جليل ال�سباب 
ي�ّسكل  حيث  وال��ع��امل،  املنطقة  من 
���س��ك��ان ال��دول��ة احل��ال��ي��ني م��ن فئة 
اأعمارهم  ت���رتاوح  ال��ذي��ن  ال�سباب 
من  اأك������رث  ع����ام����اً  و34   15 ب����ني 

%40 من جممل ال�سكان. 
ال�سباب  ه���وؤلء  غالبية  اأن  وح��ي��ث 
العاملة  ال��ف��ئ��ة  ���س��م��ن  ي��ن��درج��ون 
دفع  يف  ي�سهمون  فاإنهم  واملنتجة، 
دولة  يف  القت�سادي  النمو  عجلة 

الإمارات العربية املتحدة. 

وع������الوة ع��ل��ى ذل�����ك، حت��ت��ل دول���ة 
16 يف قائمة  ال���  املرتبة  الإم���ارات 
ال�������دول الأك�������رث م����الءم����ة ل�����رواد 
الأعمال. بالإ�سافة اإىل اأنها تت�سدر 
املف�سلة   20 ال�����  ال������دول  ق��ائ��م��ة 
على  بذلك  متفوقة  فيها،  للعي�ص 
املتحدة  والوليات  املتحدة  اململكة 

الأمريكية واأملانيا.
 ””swyp وياأتي اإطالقنا لعالمة
هذه  على  للرتكيز  جهودنا  ثمرة 
من�سة  وتوفري  ال�سباب  من  الفئة 
ب�سهولة  تت�سم  لهم  رقمية جديدة 
الذكية  هواتفهم  م��ن  ال�ستخدام 
وت�ستهدف  تفاعلي.  تطبيق  ع��رب 
الذين  ال�سباب  اجلديدة  عالمتنا 
اإىل   15 م���ن  اأع���م���اره���م  ت������رتاوح 
باقات  ل���ه���م  وت����ق����دم  ع����ام����اً،   29
الدفع  م�����س��ب��ق��ة  م��ت��ح��رك  ه���ات���ف 
بالإ�سافة  لهم،  خ�سي�ساً  م�سممة 
اأخ���رى مب��ا يف ذلك  اإىل ام��ت��ي��ازات 
ف���اي جم���اين وغري  اإن���رتن���ت واي 
خ�سومات  وق�������س���ائ���م  حم���������دود، 
لال�ستمتاع بها يف جمموعة وا�سعة 
والرتفيه  ال��ت��ج��زئ��ة  وج���ه���ات  م���ن 
واملطاعم. وتعمل swyp”” على 
ميكن  مم���ا  “ات�سالت”،  ���س��ب��ك��ة 
اأف�سل  من  ال�ستفادة  من  ال�سباب 

م�ستويات اجلودة وال�سرعة. 
و����������س���������وف ن�����ع�����م�����ل م���������ن خ������الل 
معايري  اإر����س���اء  ع��ل��ى   ””swyp
ج��دي��دة يف جت��رب��ة ال��ع��م��الء، فهي 
باقات  ت���وف���ري  ع���ل���ى  ت��ق��ت�����س��ر  ل 
وح�سب،  متنوعة  متحرك  ه��ات��ف 
من  ج��زءاً  تكون  اأن  اإىل  تهدف  بل 
كعالمة  وهي  ال�سباب.  حياة  منط 
يف  “ات�سالت”  تناف�ص  ل  جتارية 
فئة  ت�ستهدف  اأن��ه��ا  حيث  ال�����س��وق، 
معينة من املجتمع وهي تركز على 
تلبي  كلياً  خمتلفة  جتربة  توفري 
املتطلبات املتغرية لتلك الفئة على 
خ�سي�ساً  م�سممة  جديدة  من�سة 

لهذا الهدف.  
“ات�ضاالت”  تييدعييم  كيف   *
التوجهات  كيياأحييد  االبييتييكييار 
دعم  يف  امل�ضتقبلية  احلكومية 

م�ضرية التنمية ال�ضاملة؟
تغريات  العاملي  القت�ساد  يرتقب 
كبرية يف ال�سنوات املقبلة. وملواكبة 
ه���ذه ال��ت��غ��ريات امل��ح��ت��م��ل��ة، تهدف 
دولة  اإىل جعل  الر�سيدة  احلكومة 
الإم��ارات واح��دة من اأب��رز املن�سات 

�ضالح العبدويل الرئي�س التنفيذي ملجموعة ِ)ات�ضاالت(:

اأكرث من 3 مليارات درهم ا�ستثمارات ات�سالت يف 2017
اعتمدنا منهج التجديد واالبتكار مب�ضاركتنا يف برنامج م�ضرعات دبي امل�ضتقبل
ات�سالت حققت نقلة ن�عية يف جتربة خدمة العمالء
%  ارتفاع التغطية للجيل الرابع »4GLTE« اإىل 97.78 

ن�سبة تغطية �سبكة الألياف ال�س�ئية
% بعدد منازل 1.81 ملي�ن منزل  93.28 

م�ستقبل النم� يف قطاع الت�سالت يكمن
 يف اإنرتنت الأ�سياء والذكاء ال�سطناعي 

ا�ضرتاتيجية مرنة ومتحفظة الإدارة اال�ضتثمارات الدولية

تنامي عدد امل�ضتخدمني واالأجهزة املت�ضلة باإنرتنت االأ�ضياء

نعمل على اإثراء وتو�ضيع حمفظة حلولنا الرقمية االنفاق الراأ�ضمايل على ال�ضبكات 31 مليار درهم  Swyp جتربة جديدة ت�ضتهدف قطاع ال�ضباب 

القت�ساد  جم������الت  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
وت�سعى  وال����ت����ج����ارة.   وال�����س��ي��اح��ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ذل�����ك م����ن خ�����الل بناء 
ي�سّجع  املعرفة  على  قائم  اقت�ساد 
والتطوير  والبحث  الب��ت��ك��ار  على 
تركز  ك��م��ا  امل�������س���ت���وي���ات.  ك���اف���ة  يف 
دولة  ت�سبح  اأن  على  اأي�ساً  القيادة 
الإم�����ارات واح���دة م��ن اأف�����س��ل دول 
الأعمال،  ري����ادة  ال��ع��امل يف جم���ال 
مما ي�سهم يف توجيه الرتكيز على 
املواطنني  واإمكانات  ق��درات  تنمية 
ليكونوا قوة فعالة يف تعزيز تقدم 

ومنو الدولة.  
ال��روؤي��ة، تركزت  ومتا�سياً مع ه��ذه 
جهود “ات�سالت” خالل ال�سنوات 
الذكية  امل��دن  تطوير  على  املا�سية 
ع���ن ط���ري���ق ت���ق���دمي ح���ل���ول ذكية 
����س���ام���ل���ة وم���ب���ت���ك���رة ف�������س���اًل عن 
ال�ستفادة من ال�ستثمارات الكبرية 
التي اأجنزناها يف ال�سنوات املا�سية 
وال���ت���ي ت�����س��اه��م يف دع���م الأه�����داف 
التحول  روؤي����ة  لتحقيق  ال��وط��ن��ي��ة 

الرقمي يف الدولة.
الرقمية  وح���دت���ن���ا  خ�����الل  وم�����ن 
على  نعمل  ديجيتال”،  “ات�سالت 
لل�سركات  م��ث��ال��ي��ة  من�سة  ت��وف��ري 
م��ع خربائنا،  ل��ل��ت��وا���س��ل  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
القوية  ���س��ب��ك��ت��ن��ا  اإىل  وال���و����س���ول 
الرقمية  التقنيات  من  وال�ستفادة 
منتجات  خ���ل���ق  يف  من��ل��ك��ه��ا  ال���ت���ي 
وم�سادر دخ��ل ج��دي��دة.  وم��ن بني 
“ات�سالت  اتخذتها  التي  املبادرات 
الهدف  ه��ذا  لتحقيق  ديجيتال” 
“م�سرعات  ب��رن��ام��ج  م��ع  �سراكتها 
من  ي��ع��د  ال����ذي  امل�ستقبل”،  دب���ي 
احلكومي  ال��دع��م  م�سرعات  اأك���رب 
اأف�سل  ب���ني  وي��ج��م��ع  ال����ع����امل،  يف 
هيئات  م����ع  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ال�������س���رك���ات 
ح���ك���وم���ة دب������ي، مم����ا ي�����س��م��ح لهم 
عاملية  حلول  ون�سر  واختبار  ببناء 
القرن  حت��دي��ات  ملواجهة  امل�ستوى 

احلادي والع�سرين.
* ميييا هيييي خيييارطييية طييريييق 
�ضعيد  عييلييى  “ات�ضاالت” 

امل�ضاريع الرقمية؟  
ل��ق��د اأط��ل��ق��ن��ا ال��ع��ام امل��ا���س��ي وحدة 
كان  وق��د  ديجيتال”،  “ات�سالت 
�سوق  فعاًل يف  الإط��الق دوراً  لهذا 
التحول الرقمي الذي يقدم فر�ساً 
هامة ل�سيما يف دولة الإمارات التي 
القيادة  اه��ت��م��ام  بف�سل  اأ���س��ب��ح��ت 
ب��الب��ت��ك��ار وج��ه��ة لبناء  ال��ر���س��ي��دة 
امل�ستقبل الرقمي. ونعمل من خالل 
هذه الوحدة على متكني ال�سركات 
واملوؤ�س�سات يف القطاعني احلكومي 
واخلا�ص من التحول اإىل البيئات 
الذكية با�ستخدام اأحدث التقنيات 

وخدمات الت�سالت.
وم������ن اأب���������رز امل���������س����اري����ع ال���ك���ربى 
“ات�سالت  ب���ه���ا  ت���������س����ارك  ال����ت����ي 
اإن�ساء  يف  امل�ساركة  ه��و  ديجيتال” 
ملنتجع  ال��رق��م��ي��ة  التحتية  البنية 
ريزورت�ص”.  اآن����د  ب��ارك�����ص  “دبي 
ق��ام��ت بن�سر جم��م��وع��ة من  ح��ي��ث 
التطبيقات واحللول الذكية مبا يف 
التفاعلية،  التوا�سل  و�سائل  ذل��ك 
التذاكر،  ل�سراء  الذكية  والأجهزة 
واملواقف  الرقمية،  الدفع  واأجهزة 
واملوا�سالت  ل��ل��م��رك��ب��ات،  ال��ذك��ي��ة 
توفري  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال���ذك���ي���ة. 
كامريات مراقبة وخدمات ت�سويق 

ذكية يف اأرجاء املنتجع.
وتعتمد “ات�سالت ديجيتال” على 
ال��رك��ائ��ز، ت�سمل مواهب  ع��دد م��ن 
ع��امل��ي��ة وك����ف����اءات وط��ن��ي��ة، مب���ا يف 
ذل�����ك اأف�������س���ل ن��خ��ب��ة م����ن خ����رباء 
وم�سممي  ال���رق���م���ي���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
امل�سروعات،  وم���دي���ري  احل���ل���ول، 
ومتخ�س�سي البيانات، واملهند�سني 
اأ�سول  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال���رق���م���ي���ني، 
البيانات،  م����راك����ز  م���ث���ل  رق���م���ي���ة 
بالأنظمة  متخ�س�سة  وم��ن�����س��ات 
ال�����س��ح��اب��ي��ة والأم������ن الإل���ك���رتوين  
 ،)IoT( الأ������س�����ي�����اء  واإن������رتن������ت 
والبيانات  ال��ت��ح��ل��ي��الت  وح���ل���ول 
الرقمية،  الدفع  وبوابات  الكبرية، 
بتقنية  التحكم  مراكز  عن  ف�ساًل 

اإنرتنت الأ�سياء والأنظمة الأمنية 
وال�سحابية يف اأبوظبي ودبي، والتي 
لتقدمي  ال�ساعة  م��دار  على  تعمل 
و�سمان  ب��ال��ك��ام��ل  م������دارة  ح���ل���ول 

الر�سد ال�ستباقي. 
الأ�سهر  خالل  تركيزنا  و�سنوا�سل 
القليلة القادمة على تنمية اأعمالنا 
الرقمية من خالل اغتنام الفر�ص 
املحتملة يف ال�سوق. وبالتوازي مع 
وتو�سيع  اإث���راء  على  �سنعمل  ذل��ك، 
حمفظة حلولنا الرقمية من خالل 
وع��رو���ص جديدة  خ��دم��ات  تقدمي 
بالفيديو  امل��راق��ب��ة  خ��دم��ات  م��ث��ل 
كا�سري”  و”موبايل   ،)VSaaS(
وح�����ل�����ول ال����الف����ت����ات ال���رق���م���ي���ة. 
و�سنعزز عرو�سنا بتقنيات التحليل 
والذكاء ال�سطناعي ملنح عمالئنا 

قيمة م�سافة.  
الأداء  امليييراقيييب  *يييكييتيي�ييضييف 
�ضعيد  عييلييى  “ات�ضاالت” 
اأن  الييدولييييية  اال�ييضييتييثييمييارات 
ال�ضركة اعتمدت ا�ضرتاتيجية 
االأ�ضواق  من  للتخارج  جريئة 
جيدة  عييوائييد  حتقق  ال  التي 
االأ�ضواق  على  فقط  واالإبقاء 
مرجوة.  نتائج  حتقق  الييتييي 
هذه  يف  م�ضتمرون  اأنييتييم  فهل 
اليي�ييضيييييا�ييضيية املييتييحييفييظيية يف 

اال�ضتثمارات الدولية؟
تتمركز العمليات الدولية ملجموعة 
ال�سرق  اأن����ح����اء  يف  “ات�سالت” 
الأو�سط واأفريقيا واآ�سيا مما يعزز 
مع  والرتقاء  للنمو  فريدة  فر�ساً 
ن�سبية  وت��ق��ل��ب��ات  وج����ود حت���دي���ات 
املناطق  ه��ذه  يف  العمل  اأ���س��واق  يف 
اقت�سادية  ظ���روف  حتكمها  ال���ذي 
يتطلب  مم��ا  متباينة،  وت�سريعية 
ل�سرتاتيجية  ال�����دوري  ال��ت��ق��ي��ي��م 
الأعمال وال�ستثمارات. وبناًء عليه 
الأ�سواق  ه��ذه  بع�ص  �سهدت  فقد 
فر�ست  كربى  اقت�سادية  حتديات 
ع��ل��ى ال���س��ت��ث��م��ارات والنمو  ق��ي��وداً 
ه���ذه  ك����ل  امل�������س���ت���ق���ب���ل���ي. ويف ظ����ل 
“ات�سالت”  اأظ���ه���رت  ال��ت��ح��ولت 
ظروف  اأي  مع  التعامل  يف  مرونة 
عار�سة والتغّلب عليها مع احلفاظ 
وحقيبة  ال����ري����ادي  م��وق��ع��ه��ا  ع��ل��ى 
اأع���م���ال���ه���ا امل�����س��ت��دام��ة م���ن خالل 
اعتماد ا�سرتاتيجيات خمتلفة تبعاً 
حتكمه  وال��ذي  �سوق،  كل  لظروف 
وت�سريعية  اق���ت�������س���ادي���ة  ظ������روف 
هذا  ب��و���س��ع  قمنا  وال��ي��وم  معينة. 
بالقدرة  امل��ت��ني م��دف��وع��اً  الأ���س��ا���ص 
للحفاظ  ع��م��ل��ي��ات��ن��ا  ت��ك��ي��ي��ف  ع��ل��ى 
على ا�ستمرارية الأعمال. و�سيكون 
تركيزنا على موا�سلة ال�ستثمار يف 
احللول امل�ستقبلية وتقنيات اجليل 
اخلدمات  اأف�����س��ل  لتقدمي  ال��ق��ادم 
�سمان  م���ع  ل��ع��م��الئ��ن��ا  واحل����ل����ول 

القيمة امل�سافة مل�ساهمينا.
“ات�ضاالت”  تر�ضد  كيف   *
امليييييييجييييييياالت امليييجيييتيييميييعييييييية 
تقييمكم  هو  وما  امل�ضتهدفة؟ 
للدور املنجز من قبلكم يف هذا 

ال�ضياق؟  
امل�سوؤولية  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��ن��ب��ث��ق 
عن  “ات�سالت”  يف  الجتماعية 
والتم�سك  ال���وط���ن  اإىل  الن��ت��م��اء 
وانطالقاً  الإم���ارات���ي���ة.  ب��ال��ه��وي��ة 
“ات�سالت”  ان��ت��ه��ج��ت  ذل����ك،  م��ن 
امل�ساركة  ارتكز على  م�سوؤوًل  نهجاً 
للمجتمع،  الإمن��ائ��ي��ة  العملية  يف 
نوعية  ت���ع���زي���ز  يف  وامل�������س���اه���م���ة 
امل�سرية  اإث����راء  الأف�����راد، ويف  ح��ي��اة 
الإن�����س��ان��ي��ة ل��دول��ة الإم������ارات على 
والإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  امل�����س��ت��وي��ات 

والدولية.
 ك����م����ا و�����س����ع����ت ل����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
عمل  اإط��ار  الجتماعية  امل�سوؤولية 
العطاء  ق��ي��م  ع��ل��ى  ي��ق��وم  ت���ع���اوين 
الفعالة،  وامل�������س���ارك���ة  وال��ت��م��ك��ني 
تكنولوجيا  ت�����س��خ��ري  ج���ان���ب  اإىل 
لإيجاد  وامل���ع���ل���وم���ات  الت�������س���الت 
ح���ل���ول ف��اع��ل��ة مل��خ��ت��ل��ف امل����ب����ادرات 

املجتمعية والإن�سانية الهامة. 
وت�سرفت “ات�سالت” يف اإطار هذه 
ال�سرتاتيجية بامل�ساهمة يف حزمة 
و�ساركت يف  املتنوعة  امل��ب��ادرات  من 
واملبادرات  الكربى  الفعاليات  دعم 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ه��ام��ة. وع����ززت دورها 
ل�سيما  فاعلة  ب�سراكات  املجتمعي 
بهدف  احل���ك���وم���ي،  ال���ق���ط���اع  م����ع 
يف  امل�ستدامة  التنمية  عجلة  دف��ع 

خم��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات وامل����ج����الت، 
وال�سحة،  ال��ت��ع��ل��ي��م،  ذل���ك  يف  مب���ا 
والتنمية  وال��ب��ي��ئ��ة،  وال���ري���ا����س���ة، 
اخلريية  اجل��م��ع��ي��ات  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 

وموؤ�س�سات النفع العام.  
الإن�������ف�������اق على  م�������س���ت���وى  وب����ل����غ 
املبادرات املجتمعية اأكرث من 2.6 
الع�سر  ال�����س��ن��وات  دره����م يف  م��ل��ي��ار 
بن�سبة  م�ساهمتنا  �ساماًل  الأخ��رية 
ال�سنوية  الإي�����������رادات  م����ن   1%
ل�سالح  الإمارات”  ل�”ات�سالت 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ���س��ن��دوق 
مبادرة  فتحت  وق��د  والت�����س��الت. 
اأمامنا   )2017 اخل�����ري  )ع������ام 
بدور  للم�ساهمة  ج��دي��دة  اأب���واب���اً 
اأك��رب يف املجتمع، متثل من خالل 
الهامة،  امل�����ب�����ادرات  م���ن  ال���ع���دي���د 
بامل�ساركة  ت�����س��رف��ن��ا  ذل����ك  يف  مب���ا 
الوطن”،  “�سندوق  م���ب���ادرة  يف 
اخلريي  الأدوي���ة  �سندوق  واإن�ساء 
جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  مبانينا  يف 
والرعاية  اخل����ريي����ة،  الإح���������س����ان 
اأج�����ل  “من  مل�������س���رية  ال���ر����س���م���ي���ة 
“دبي  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  التعليم” 
امل�ساهمة  بهدف  �سنوياً  العطاء” 
يف توفري فر�ص التعليم لالأطفال 
امل��ح��ت��اج��ني، وامل�����س��ارك��ة يف احلملة 
�سومال”،  ي��ا  “لأجلك  ال��وط��ن��ي��ة 
التنمية  وزارة  م����ع  وال�������س���راك���ة 
“من�سة  اإط��������الق  يف  الأ�����س����ري����ة 
الأ�سرة” التوعوية، ورعاية بطولة 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
ال�سيدات، وغريها  العاملية لرماية 

من املبادرات املجتمعية الهامة. 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  اإع������الن  وم����ع 
زايد”،  “عام  ليكون   2018 ع��ام 
ا�سرتاتيجية  و����س���ع  ع��ل��ى  ن��ع��م��ل 
للنهج  ترقى  جمتمعية  م�سوؤولية 
الوالد  انتهجه  ال��ذي  ال�ستثنائي 
املوؤ�س�ص املغفور له باإذن اهلل تعاىل، 
نهيان،  اآل  �سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ 
اأول  زرع  ال�����ذي  ث�����راه،  اهلل  ط��ي��ب 
ب����ذرة ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 

القطاعات العاملة يف الدولة.  
*يف ظل املعطيات والتحديات 
الراهنة.. هل غرَيت ات�ضاالت 
اأنها  اأم  العمل  ا�ضرتاتيجية 
اال�ضرتاتيجية  بنف�س  ما�ضية 
كيييييميييييزود رائييييييييد خليييدميييات 

االت�ضاالت؟
واح����دة  ال���ي���وم  “ات�سالت”  ت��ع��د 
من اأبرز امل�سغلني يف توفري اأف�سل 
ال�����س��ب��ك��ات وخ���دم���ات الت�����س��ال يف 
املنطقة، وعلى الرغم من ذلك، مل 
املرموقة،  املكانة  هذه  عند  نتوقف 
بل نتطلع دائماً اإىل اآفاق اأبعد من 
ذلك. وتبلور هذا الطموح يف روؤية 
خاللها  م��ن  هدفنا  ا�سرتاتيجية 
�سريًكا  “ات�سالت”  تكون  اأن  اإىل 
فعاًل يف املجتمع وم�ساهماً رئي�سياً 
تقدمي  ع���رب  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ���س��ن��ع  يف 
اإحداث  �ساأنها  حلول وخدمات من 
وبيئات  الأف��������راد  ح���ي���اة  يف  ف�����ارق 
الرقمية  الهيمنة  الأع��م��ال يف ظل 

التي ي�سهدها العامل.  
�ستبقى  ال��روؤي��ة،  ه��ذه  على  وعطفاً 
تبّني  يف  م��ا���س��ي��ة  “ات�سالت” 
جمال  يف  رائ����دة  ت�سغيلية  من����اذج 
نف�ص  ويف  ال����رق����م����ي،  ال����ت����ح����ول 
ال����وق����ت، ال����س���ت���ف���ادة م���ن ق����درات 
احللول  لتح�سني  الرقمي  التطور 
واخل���دم���ات، وت�����س��ري��ع ط��رح��ه��ا يف 
الأ���س��واق، واإث��راء جتربة العمالء. 
ك���م���ا ت���وا����س���ل ج���ه���وده���ا مل���واءم���ة 
وامل�ساريع  امل���ب���ادرات  م��ع  اأع��م��ال��ه��ا 
من  وذل��ك  تتبّناها،  التي  الرقمية 
خالل توفري م�سادر دخل جديدة، 
خدمات  وتقدمي  الأعمال،  وتعزيز 
وح���ل���ول م��ب��ت��ك��رة وم��ت��م��ي��زة تفوق 
توقعات العمالء وتدعم احلكومات 
اأكرث  ب��ي��ئ��ات  ب��ن��اء  وامل��وؤ���س�����س��ات يف 
ذكاء، عالوًة على اكت�ساب وتوظيف 
الإمكانات الرقمية عرب عملياتها. 
طويلة  ا�سرتاتيجيتها  ترتكز  كما 
تغريات  اأي  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى  الأم�����د 
متتلك  حيث  ال�����س��وق،  يف  حمتملة 
القوية  الإم���ك���ان���ات  “ات�سالت” 
املطلوبة  امل�����رون�����ة  وم�������س���ت���وي���ات 
ال�ستجابة  م����ن  مت��ك��ن��ه��ا  ال����ت����ي 
ب��ث��ق��ة وم�������س���وؤول���ي���ة ل��ل��ت��غ��ل��ب على 
تكوين  ع���ن  ف�����س��اًل  حت���دي���ات،  اأي 
قيمة  حتقق  ا�سرتاتيجية  �سراكات 

م�سافة.

بجناح ات�سالت   5G جتربة حية جديدة ل�سرعة اجليل اخلام�ش

م�ساركتنا يف جيتك�ش 2017 حتت �سعار قيادة امل�ستقبل الرقمي
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العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2017/6714 
املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

املنذر اليه : واو بينوي �سوبر ماركت    
ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )12736.77( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2012/I/93143/خ�سو�سي/دبي( رق��م  )كيا/بيكانتو/�سالون( 
ابي�ص(  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6752   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: �ساج لتجارة الديزل  

���س��داد مبلغ وق���دره )38187.03(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  التق�سيط وذل��ك خ��الل  دره��م نتيجة الخ��الل بعقد بيع 
التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ 
)17121/خ�سو�سي/ رق��م  )تويوتا/كورول/�سالون(  ال�سيارة  على 
مع  امل��ن��ذر  قبل  م��ن  ل�ساحلكم  امل��م��ول��ة  عجمان/B/2013/ابي�ص( 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6727   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: الوادي للتربيد   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )7700.92( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)ياجن زي / واي زد كيه I/ بيك اب( رقم )52464/خ�سو�سي/دبي/
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  B/2013/ابي�ص( 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6753   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: احمد فادي حممد زهري الرب  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )35394.2( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)ت���وي���وت���ا/ك���ورول/����س���ال���ون( رق���م )50467/خ�����س��و���س��ي/ع��ج��م��ان/
M/2015/ابي�ص( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6748   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: يونيكون لتجارة اللكرتونيات  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )52541.12( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)ت��وي��وت��ا/ه��اي�����ص/ف��ان �سحن( رق��م )29450/خ�����س��و���س��ي/ع��ج��م��ان/
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  B/2014/ابي�ص( 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6759   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: رفيق عبدالكالم حممد  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )28349.2( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
على  التنفيذية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر 
)91678/خ�سو�سي/ رقم  لن�سر/�سالون(   / )ميت�سوبي�سي  ال�سيارة 
راأ�ص اخليمة/N/2011/ابي�ص( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6722   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: �سيلفار لين لل�سحن والتخلي�ص  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )40358.32( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2015/Q/ني�سان / �سني/�سالون( رقم )53643/خ�سو�سي/دبي(
ف�سي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6763   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: اك�سنجن تريدينج املنطقة احلرة بعجمان  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )96844.07( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/94731( رق��م  م��زدوج��ه(  كابينه  اب  /ب��ي��ك  كنرت  )ميت�سوبي�سي/ 
قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  خ�سو�سي/عجمان/A/2015/ابي�ص( 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6736   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: الوادي للتربيد  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )60030.03( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2015/E/91368/خ�سو�سي/دبي( رق���م  )ت��وي��وت��ا/ت��ي��دا/ف��ان( 
ابي�ص( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6758   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: مطبعه �سبيل  

���س��داد مبلغ وق���دره )34365.09(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  التق�سيط وذل��ك خ��الل  دره��م نتيجة الخ��الل بعقد بيع 
التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ 
)29570/خ�سو�سي/ رق��م  �سني/�سالون(   / )ني�سان  ال�سيارة  على 
عجمان/B/2015/ف�سي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6744   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
امل��ن��ذر ال��ي��ه: ف���ان دي���ر ه��اي��د لع��م��ال ت��رك��ي��ب م��ع��دات ن��ق��ل الطاقة 
الكهربائية والتحكم به - ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ 
وقدره )43455.73( درهم نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك 
خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات 
/29878( رقم  8/�سالون(  �سي  /اي  )جيلي  ال�سيارة  على  التنفيذية 
املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  خ�سو�سي/دبي/S/2015/ف�سي( 

مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6764   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: تارايل بيدي كايل عبدال�سمد  

 )154842.34( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�سبوع من  التق�سيط وذل��ك خ��الل  دره��م نتيجة الخ��الل بعقد بيع 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
)13174/خ�سو�سي/ رق��م  )تويوتا/لندكروزر/ا�ستي�سن(  ال�سيارة 
دبي/Q/2015/ابي�ص لوؤلوؤي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6719   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: �سيلفار لين لل�سحن والتخلي�ص  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )39974.2( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2015/Q/53644/خ�سو�سي/دبي( رقم  )ني�سان/�سني/�سالون( 
ا�سود( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6760   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: جينيال لتاأجري ال�سيارات  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )17800.4( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
على  التنفيذية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر 
)83080/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  I10/هات�سباك(  )ه��ي��ون��داي  ال�����س��ي��ارة 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/L/2014/رمادي( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6730   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: الوادي للتربيد  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )73518.53( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2015/E/تويوتا / هاي ا�ص/ با�ص( رقم )91560/خ�سو�سي/دبي(
ابي�ص( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6756   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: اليا�سني لتجارة ال�سكراب  

���س��داد مبلغ وق����دره )19939.2(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  التق�سيط وذل��ك خ��الل  دره��م نتيجة الخ��الل بعقد بيع 
التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ 
)23725/خ�سو�سي/ رق��م  /�سنرتا/�سالون(  )ني�سان  ال�سيارة  على 
ال�سارقة/2014/2/ا�سود( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6751   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: عطيه لتجارة اللحوم الطازجة واملجمده  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )77554.88( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
على  التنفيذية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر 
)73089/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  �ساحنه(   / اوم���ارك   / )ف��وت��ون  ال�سيارة 
املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  املمولة  دبي/N/2015/ابي�ص( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6761   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: �سنفلور لتاأجري ال�سيارات  

درهم   )17000( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2014/O/تويوتا/ياري�ص/�سالون( رقم )36553/خ�سو�سي/دبي(
ف�سي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6725   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: داميوند ميد�ص خلدمات تنظيف املباين  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )47137.55( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
على  التنفيذية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر 
)22983/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  اب(  /ب��ي��ك  اب  بيك   / )ني�سان  ال�سيارة 
املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  املمولة  دبي/Q/2016/ابي�ص( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6765   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: كنج فايل خلدمات امل�ساعد وال�سالمل  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )9220.16( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)70996/خ�سو�سي/دبي/ رقم  �سحن(  اب  )تويوتا/هايلوك�ص/بيك 
كافة  املنذر مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل  A/2013/ابي�ص( 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6741   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: جوجو جامي�ص جو�سيف جامي�ص 

���س��داد مبلغ وق����دره )56791.4(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  التق�سيط وذل��ك خ��الل  دره��م نتيجة الخ��الل بعقد بيع 
التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ 
)67401/خ�سو�سي/ رق��م  )تويوتا/كورول/�سالون(  ال�سيارة  على 
ال�سارقة/2015/2/ابي�ص( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6762   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: ا�سعد خليل رزق  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )51904.53( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)47572/خ�سو�سي/دبي/ رقم  /اوتالندر/ا�ستي�سن(  )ميت�سوبي�سي 
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  D/2011/ا�سود( 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6749   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: الت�سكيله لالناره  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )68439.1( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
على  التنفيذية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر 
)20724/خ�سو�سي/ رق��م  �سحن(  ا���ص/ف��ان  )تويوتا/هاي  ال�سيارة 
ال�سارقة/2014/1/ابي�ص( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6726   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: يونيفري�سال امولد للتجارة العامة  

 )128107.27( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�سبوع من  التق�سيط وذل��ك خ��الل  دره��م نتيجة الخ��الل بعقد بيع 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
)45199/خ�سو�سي/ رق��م  /ا�ستي�سن(  )ني�سان/باثفايندر  ال�سيارة 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/D/2016/احمر( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6729   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: املدحاين ملقاولت البناء  

 )138149.62( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�سبوع من  التق�سيط وذل��ك خ��الل  دره��م نتيجة الخ��الل بعقد بيع 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة )تويوتا/كو�سرت/حافلة( رقم )17301/خ�سو�سي/عجمان/
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  B/2013/ابي�ص( 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6768   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: جرنا�ص اك�سربي�ص  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )45638.65( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)ه��اي��ون��داي/ال��ن��رتا/���س��ال��ون( رق��م )13408/خ�����س��و���س��ي/ع��ج��م��ان/
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  B/2014/ابي�ص( 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6755   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: يونيفري�سال امولد للتجارة العامة  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )72636.98( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
على  التنفيذية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر 
)23569/خ�سو�سي/ رقم  اب(  )ميت�سوبي�سي/كانرت/بيك  ال�سيارة 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/F/2016/ابي�ص( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6716   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: جاك�سون يليا�ص بن يليا�ص  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )70784.23( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
على  التنفيذية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر 
)17659/خ�سو�سي/ رقم  )هايونداي/�سنتافيه/ا�ستي�سن(  ال�سيارة 
ال�سارقة/2016/1/ابي�ص( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6715   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: يونيفري�سال امولد للتجارة العامة  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )74107.52( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
على  التنفيذية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر 
ال�سيارة )ميت�سوبي�سي / كانرت / بيك اب( رقم )26940/خ�سو�سي/
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/F/2016/ابي�ص( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6735   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: مرحبا ك�سمري لنقل الركاب  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )45435.68( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
على  التنفيذية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر 
/I/ال�سيارة )تويوتا/هاي اي�ص/با�ص( رقم )45980/خ�سو�سي/دبي
ابي�ص( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6742   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: العمالق للعقارات  

درهم   )33342( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2015/P/90711/خ�سو�سي/دبي( رقم  )تويوتا/ياري�ص/�سالون( 
ابي�ص( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6767   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: حممد �سريف �سليمان بيتيباين عبداهلل بيتيباين �سليمان   
���س��داد مبلغ وق���دره )50146.76(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  التق�سيط وذل��ك خ��الل  دره��م نتيجة الخ��الل بعقد بيع 
التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ 
)53681/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  )رينو/دا�سرت/ا�ستي�سن(  ال�سيارة  على 
املنذر مع حفظ  املمولة ل�ساحلكم من قبل  ال�سارقة/2015/1/بني( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6712   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: فيجن اوت للتجارة العامة  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )54685.85( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
على  التنفيذية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر 
)90052/خ�سو�سي/ رق��م  /كروز/هات�سباك(  )�سيفروليه  ال�سيارة 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/G/2016/ازرق( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6720   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: روبرت�ص خلدمات احلرا�سة  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )56106.72( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2013/M/تويوتا/كورول/�سالون( رقم )62391/خ�سو�سي/دبي(
ف�سي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6721   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: جرنا�ص اك�سربي�ص  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )66018.77( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
على  التنفيذية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر 
ال�سيارة )هايونداي / ات�ص 1 / فان �سحن ( رقم )12263/خ�سو�سي/
عجمان/B/2014/ابي�ص( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6747   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: الظالل لتجميل الرا�سي  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )28663.06( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2013/L/32849/خ�سو�سي/دبي( رقم  )تويوتا/كورول/�سالون( 
ف�سي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6732   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: العمالق للعقارات  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )109971.98( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2015/N/تويوتا/برادو/ا�ستي�سن( رقم )19652/خ�سو�سي/دبي(
ف�سي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6769   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: امل�ساء خلدمات تنظيف املباين  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )40153.85( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)16077/خ�سو�سي/ال�سارقة/  رق��م  )تويوتا/فور�سرن/ا�ستي�سن( 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  ل��وؤل��وؤي(  ابي�ص/2013/ابي�ص 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6757   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: يونيفري�سال امولد للتجارة العامة  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )72636.98( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
على  التنفيذية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر 
)28806/خ�سو�سي/ رقم  اب(  )ميت�سوبي�سي/كانرت/بيك  ال�سيارة 
املنذر مع حفظ  قبل  ل�ساحلكم من  املمولة  دبي/F/2016/ابي�ص(  

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6718   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: املنتظم لتاأجري ال�سيارات  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )70982.19( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2014/H/تويوتا/كورول/�سالون( رقم )14887/خ�سو�سي/دبي(
ف�سي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6717   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: جرنا�ص اك�سربي�ص  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )62679.54( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)هايونداي / ات�ص 1 / فان �سحن( رقم )12261/خ�سو�سي/عجمان/
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  B/2014/ابي�ص( 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6739   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: ويلكم لتاأجري ال�سيارات  

���س��داد مبلغ وق���دره )57715.36(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  التق�سيط وذل��ك خ��الل  دره��م نتيجة الخ��الل بعقد بيع 
التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ 
)46501/خ�سو�سي/ رقم  )تويوتا/ياري�ص/هات�سباك(  ال�سيارة  على 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/E/2015/ف�سي( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6745   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: ادر�ص مانيكافيلو لك�سمانان مانيكافيلو 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )46893.87( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2016/T/13974/خ�سو�سي/دبي( رقم  )ني�سان/تيدا/هات�سباك( 
ابي�ص لوؤلوؤي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6766   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: امل�ساء للمقاولت اللكرتوميكانيكية البحرية  

���س��داد مبلغ وق���دره )83834.49(  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�سبوع من  التق�سيط وذل��ك خ��الل  دره��م نتيجة الخ��الل بعقد بيع 
التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر  ت��اري��خ 
)42588/خ�����س��و���س��ي/ رق��م  )ن��ي�����س��ان/اورف��ان/ح��اف��ل��ه(  ال�سيارة  على 
ال�سارقة/2015/1/ابي�ص( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6713   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: يونيفري�سال امولد للتجارة العامة  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )72636.98( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
على  التنفيذية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال   ، الن�سر 
)29634/خ�سو�سي/ رقم  اب(  )ميت�سوبي�سي/كانرت/بيك  ال�سيارة 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  دبي/F/2016/ابي�ص( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6723   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: القايد لتاأجري ال�سيارات  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )62147.91( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2015/L/99281/خ�سو�سي/دبي( رقم  )تويوتا/ياري�ص/�سالون( 
ابي�ص( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6724   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: نادب�سان �سوري�ص كومار نادي�سان  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )76975.29( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
)ت��وي��وت��ا/ك��ورول/���س��ال��ون( رق���م )31160/خ�����س��و���س��ي/ال�����س��ارق��ة/
كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  املمولة  B/2015/ابي�ص( 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6750   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليه: انتيجرا هيدر اوليك�ص لقطع غيار املعدات  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )31509.33( درهم 
تاريخ  ا�سبوع من  وذل��ك خالل  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
/2011/F/51507/خ�سو�سي/دبي( رقم  )تويوتا/كورول/�سالون( 
ف�سي( املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



مـــــــــــــراأة

30

األحد   8   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12141  
Sunday  8   October   2017  -  Issue No   12141

اكت�سفي  ب�سرتك؟  على  امل�سدودة  امل�سام  م�سكالت  من  تعانني   
اأف�سل احللول الفّعالة والنهائية للتخل�ص منها.

التلوث  ال�سديد،  التعرق  م��ن  اليومية  العوامل  مواجهة  م��ع 
لن�سداد  الب�سرة  تتعر�ص  امل��ك��ي��اج،  اأدوات  وا���س��ت��خ��دام  البيئي 
اجللدية  امل�سكالت  م��ن  بالكثري  لالإ�سابة  ي���وؤدي  مم��ا  امل�����س��ام، 
ال�سائعة كظهور البثور، حب ال�سباب والتجاعيد املبكرة. جتاهل 
م�سكالت امل�سام امل�سدودة يزيد من خماطر تلف الب�سرة ب�سكل 
كبري. على الرغم من توافر الكثري من امل�ستح�سرات اجلمالية 
التي تهدف لتفتيح امل�سام امل�سدودة، اإل اأن لتلك امل�ستح�سرات 

اآثار جانبية ت�سر ب�سحة الب�سرة مع مرور الوقت. 
على  ت�ساعدك  التي  والفّعالة  الطبيعية  الطرق  بع�ص  هناك 

تفتيح امل�سام امل�سدودة ب�سهولة والتخل�ص من م�سكالتها: 

البقدون�س غ�ضول   1-
بالب�سرة  للعناية  ف��ّع��ال  طبيعي  غ�����س��ول  بتح�سري  راأي����ك  م��ا 

كعامل  البقدون�ص  يعمل  امل�سدودة؟  امل�سامات  من  والتخل�ص 
طبيعي لقب�ص امل�سام الوا�سعة، كما ي�ساعد على تنقية الب�سرة 
قومي  امل�سام.  ان�سداد  يف  تت�سبب  التي  وال�سوائب  ال�سموم  من 
البقدون�ص الطازجة، ثم تنقع  اأوراق  بغ�سل كمية منا�سبة من 
10 دقائق حتى يربد املاء  يف وعاء من املاء املغلي. يرتك ملدة 
لغ�سيل  ال��ن��اجت  امل���اء  وي�ستخدم  ج��ي��داً  ي�سفى  ب��ع��ده��ا،  مت��ام��اً. 
ثم  البقدون�ص،  القطن يف منقوع  اغم�سي قطعة من  الب�سرة. 
– 15 دقيقة مع الرتكيز على   10 �سعيها على ب�سرتك ملدة 
اأماكن امل�سام امل�سدودة. كرري ذلك يوم بعد يوم للح�سول على 

نتائج فّعالة.

اخلبز �ضودا  مق�ضر   2-
املكونات  ال�سوديوم من  بيكربونات  اأو  اأن �سودا اخلبز  �سك  ل 
ا�ستخدامها  ميكنِك  اأن��ه  تعلمني  هل  لديِك.  املتوافرة  املنزلية 
امل�سدودة.  امل�سام  م��ن  يخل�سك  لطيف  مق�سر  على  للح�سول 

اخلطي ملعقة كبرية من �سودا اخلبز مع كمية منا�سبة من 
املاء للح�سول على خليط متجان�ص. ي�ستخدم اخلليط الناجت 
لفرك ب�سرة الوجه يف حركات دائرية، ثم يرتك ملدة 5 دقائق 
قبل اأن ت�سطف ب�سرة الوجه باملاء البارد. بتكرار تلك الو�سفة 
مع  امليت  اجللد  من  التخل�ص  ميكنِك  اأ�سبوعياً،  واح��دة  م��رة 
امل�سدودة  امل�سام  وتفتيح   pH اجللد  حمو�سة  معامل  موازنة 

اأي�ساً.

الليمون ع�ضري   3-
ع�سري  ف��اإن  لب�سرتك،  و�سحية  نظيفة  م�سام  على  للح�سول 
لليمون  احلام�سية  اخلوا�ص  تعمل  الأول.  احلل  هو  الليمون 
التنظيف  على  ت�ساعدِك  كما  بفّعالية،  الب�سرة  تق�سري  على 
العميق للتخل�ص من الزيوت الزائدة والأو�ساخ املرتاكمة داخل 
الأبي�ص مع ع�سري  ال�سكر  الب�سرة. فقط قومي بخلط  م�سام 
امل�سابة،  الأماكن  لفرك  الناحت  اخلليط  وا�ستخدمي  الليمون 

اتركيها لب�سع دقائق، ثم ت�سطف الب�سرة جيداً باملاء الفاتر.

الن�ضط الفحم  ما�ضك   4-
م�سكالت  لأغ��ل��ب  �سحري  ع��الج  مبثابة  الن�سط  الفحم  يعد 
الب�سرة. حيث يعمل على اإزالة ال�سموم املرتاكمة والتخل�ص من 
ال�سوائب العالقة على �سطح الب�سرة، كما يعمل على امت�سا�ص 
اخلطي  نقية مت��ام��اً.  م�����س��ام  ال���زائ���دة، مم��ا مينحك  ال��زي��وت 
كبرية  ملعقة  الن�سط مع  الفحم  ملعقة �سغرية من م�سحوق 
من الع�سل الأبي�ص. يوزع اخلليط على اأماكن امل�سام امل�سدودة 
والروؤو�ص ال�سوداء، يرتك ملدة 10 دقائق قبل اأن يفرك جيداً. 
ي�ساعد ذلك على تنقية وتفتيح م�سام الب�سرة، كما يعمل على 

مكافحة البكترييا والفطريات كذلك.

املنزيل البخار   5-
التي  املكلفة  غ��ري  احل��ل��ول  اأف�سل  م��ن  واح���د  البخارال�ساخن 
والأو�ساخ  ال�سوائب  واإزال��ة  امل�سدودة  امل�سام  تفتيح  على  ت�ساعد 
العالقة منها. قومي بتح�سري قدر من املاء املغلي، ثم عر�سي 
مبن�سفة  ال���راأ����ص  تغطية  م��ع  ال�����س��اخ��ن  للبخار  ال��وج��ه  ب�����س��رة 
قطنية ل�سمان تغلغل البخار ال�ساخن داخل الب�سرة ملدة ل تقل 

عن 10 دقائق.
للب�سرة  منا�سب  مق�سر  اأو  غ�سول  با�ستخدام  قومي  بعدها،   
التونر  ي�ستخدم  ث��م  وال�سوائب،  ال��زائ��دة  ال��زي��وت  اآث���ار  لإزال���ة 

والكرمي املرطب.
 ا�ستخدام البخار ال�ساخن ملرتني خالل الإ�سبوع مينحك اأف�سل 

النتائج مل�سام نظيفة وب�سرة حيوية.

واحلد  اللمعان  ال�سعر  اإع��ط��اء  على  ال�����س��ريوم  ي�ساعد   
ت�سفيف  م��ن��ت��ج��ات  ت�سببه  ال����ذي  ال��ت�����س��اب��ك  م��ن 
ال�سعر  ح��م��اي��ة  يف  ت���اأث���ريه  وي�ستمر  ال�����س��ع��ر 
حتى عقب ال�ستحمام.  يكون طبقة رقيقة 
العوامل  ال�سعر وخ�سالته من  حلماية 
بالرطوبة  ال�����س��ع��ر  ومي���د  اخل��ارج��ي��ة 
ال���ت���ي ي��ف��ق��ده��ا ن��ت��ي��ج��ة احل������رارة. 
املجعد  ال�سعر  ع��الج  يف  ي�ساعد 
فرده  يف  ي�ساهم  وبال�ستمرار 

واحلد من تق�سفه.
ال�سريوم  ا�ستخدام  يجب 
ول  لل�سعر  م��ف��ي��د  لأن����ه 
يحتوي على اي مواد 
كيميائية �سارة. 
م����ت����واج����د يف 
الأ���س��واق على 
�����س����ك����ل ب���خ���اخ 
منه  وي�������وج�������د 
ع��������دة اأن�����������واع. 
خم�س�ص  ن��وع 
ل������ل������ع������ن������اي������ة 
بال�سعر واآخر 
ل�����ل�����ع�����ن�����اي�����ة 
ب�����ال�����ب�����������س�����رة 
خ������ا�������س������ة  و 
العيون.  منطقة 
اأن  امل�����ع�����روف  م����ن 
لل�سعر  امل���خ�������س�������ص 
ي�سفر عنه نتائج اإيجابية 
يف احلد من تق�سف ال�سعر و 
زيادة ملعانه وترطيبه وتغذيته 

ب�سكل كبري بالإ�سافة اإىل احلد من ت�ساقطه يف فرتة ق�سرية. 
اإليِك اأهم الن�سائح واخلطوات للتمكن من ا�ستخدام ال�سريوم 

بالطريقة ال�سحيحة بالإ�سافة اإىل اأهم الفوائد املميزة له.
 

- فوائد �ضريم ال�ضعر
ال�سعر  �سريوم  ل�ستخدام  الهامة  الفوائد  من  العديد  هناك 

منها ما يلي:
 

وملعانه ال�ضعر  ترطيب   1-
ينتج  ال���ذي  التلف  م��ن  حمايته  على  ال�سعر  ���س��ريوم  ي�ساعد 
ب�سبب التعر�ص لعوامل اجلو اخلارجية. يعمل كمرطب فعال 
اأن��واع ال�سعر ويحافظ على ن�سبة الزيوت على ال�سعر  جلميع 
اإلت�ساق  اأو لزج حيث تعمل على  اأي ملم�ص دهني  دون وج��ود 
اأنواع  باإ�ستبدال  الراأ�ص. ين�سح  الأتربة واجلراثيم على فروة 
ال�سعر  ف��رد  و  تنعيم  يعمل على  لأن��ه  بال�سريوم  ال�سعر  زي��وت 
املجعد و زيادة ملعانه كما يجدد حيوية ال�سعر التالف ويخل�سه 
من الت�سابك. يجب احلر�ص على ا�ستخدامه بعد كل اإ�ستحمام 

وعلى الأقل 3 مرات ا�سبوعًيا.
 

احلرارية الت�ضفيف  اأدوات  من  احلماية   2-
على  ت�����س��اع��د  احل���راري���ة  الت�سفيف  اأدوات  اأن  امل���ع���روف  م��ن 
واملجفف  ال�سعر  كمكواة  كبري  ب�سكل  واإتالفه  ال�سعر  تق�سف 
تالف. يجب احلر�ص  �سعر  اإىل  بالنهاية  ي��وؤدي  الكهربي مما 
على ا�ستخدام ال�سريوم املنا�سب لنوع �سعرِك مما ي�ساعد على 
احلد من الآثار املدمرة لهذه الأدوات. يتم ا�ستخدام ال�سريوم 
قبل البدء يف ا�ستخدام هذه الأدوات احلرارية لتجنب تعر�ص 
ا  ال�سعر للتلف ب�سبب احلرارة الزائدة عن احلد. ميكنِك اأي�سً
احل��ف��اظ ع��ل��ى ���س��ع��رك ع��ن ط��ري��ق ر����ص ال�����س��ريوم ع��ل��ي��ه بعد 

الإنتهاء من اإ�ستخدام هذه الأدوات احلرارية.
 

ال�ضعر بو�ضيالت  تقوية   3-

الربوتني  و  ال��زن��ك  م��ن  ك��ب��رية  ن�سبة  ال�����س��ريوم على  يحتوي 
البو�سيالت  تقوية  على  م�ستمر  ب�سكل  ا�ستخدامه  في�ساعد 
تعمل  التي  الدهنية  والغدد  ال�سعر  ج��ذور  على  حتتوي  التي 
التي  الأطعمة  اإدخ���ال  تن�سي  ل  ال�سعر.  وتليني  حماية  على 
��ا اإىل ال��ن��ظ��ام الغذائي  اأي�����سً حت��ت��وي ع��ل��ى ه���ذان ال��ع��ن�����س��ران 
ال�سريوم.  ا�ستخدام  مع  واأ���س��رع  اأف�سل  نتائج  على  للح�سول 
�سوف ت�سعرين بقلة الت�ساقط واأن ال�سعر اأ�سبح اأقوى من قبل 
بعد فرتة ق�سرية ولكن يجب ال�ستمرار للح�سول على نتائج 

مميزة.
 

- ن�ضائح الإ�ضتخدام �ضريوم ال�ضعر بطريقة �ضحيحة
للح�سول  اإت��ب��اع��ه��ا  يجب  ال��ت��ي  الن�سائح  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك 
عدم  فيجب  ال�سعر  �سريوم  ا�ستخدام  من  نتيجة  اأف�سل  على 

منبت  على  ال�سريوم  توزيع  عند  الأ�سابع  اأط���راف  ا�ستخدام 
الراأ�ص بل ا�ستخدمي فر�ساة خم�س�سة لذلك.  ال�سعر وفروة 
من اأهم ال�سروط اأن يكون ال�سعر مبلل و عدم ا�ستخدام كمية 
مبا�سرة  ال�سعر  غ�سل  عقب  ال�سريوم  ا�ستخدام  يجب  كبرية. 
مل�سففات  التعر�ص  قبل  وو�سعه  هي�سانه  و  جفافه  من  للحد 
ال�سعر احلرارية. ل ت�ستخدمي كميات كبرية منه فقط من 7 
اإىل 10 نقاط ح�سب طول �سعرك كافية جًدا حتي ل تت�سببي 
لِك.  حمبب  غري  دهني  ملم�ص  ذو  وي�سبح  ال�سعر  تزييت  يف 
يجب عمل اختبار لنوع ال�سريوم امل�ستخدم برتكه على ال�سعر 
اآث���ار جانبية من  اأي  وج���ود  ع��دم  م��ن  للتاأكد  �ساعة   24 مل��دة 
املنا�سب فال�سعر  النوع  اإختيار  الدقة عند  ا�ستخدامه. فيجب 
اخلفيف يحتاج ايل �سريوم خفيف امللم�ص �سريع المت�سا�ص، 

اأما ال�سعر الكثيف واملجعد يحتاج لالأنواع ال�سميكة.

ا من مادة الكرياتني يتم و�ضعها على ال�ضعر حلمايته من التلوث الذي يتعر�س له يوميًا من عوامل اجلو التي  �ضريوم ال�ضعر هو مادة عالجية م�ضنوعة من ال�ضيليكون  واأحياًنا يتكون اأي�ضً
ا اإتباع اأنظمة غذائية خاطئة ت�ضر ب�ضحته. ت�ضاهم يف تق�ضفه وتلفه واأي�ضً

ي�ضاعد يف عالج ال�ضعر املجعد وي�ضاهم يف فرده واحلد من تق�ضفه

�سريوم ال�سعر .. حلماية �سعرك من التل�ث الذي يتعر�ش له ي�ميًا

جتاهلها يزيد من خماطر تلف الب�ضرة ب�ضكل كبري

اأف�سل احلل�ل الفّعالة لتفتيح امل�سام امل�سدودة

ال�ضّن،  يف  بالتقدم  يرتبط  هل  الن�ضج؟  مفهوم  ما 
مبعنى اأن ال�ضباب مثال قد ميلكون مقومات اجلاذبية 
اإمنا  احل�ضن  وال�ضكل  واالآميييال  االأحييالم  وتواكبهم 

يفتقرون اإىل الن�ضج؟
قدرتنا  من  يزيد  واخلبة  املعرفة  من  مزيج  هو  اأم   

على االإبداع بغ�ّس النظر عن ال�ضن؟
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�سريين �سمن اأ�سهر
 10 ممثالت اآ�سي�يات

تعاون بني هيفاء وهبي 
و �سمرية �سعيد

النور  عبد  �سريين  اللبنانية  الفنانة  اختريت 
اآ�سيويات،  مم��ث��الت   10 اأ���س��ه��ر  لئ��ح��ة  �سمن 
لتحّل يف املرتبة الثالثة اآ�سيوياً، والأوىل عربياً، 

.Brainberries بح�سب موقع
اللبنانية هيفاء  كذلك �سّمت الالئحة الفنانة 
وهبي، واملمثلة الهندية اآ�سواريا راي والأردنية 

�سبا مبارك، واجلزائرية �سوفيا بوتيالن.
و�سكرت عبد النور جمهورها على دعمه الدائم، 
عربياً،  الأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  ال���رتّب���ع  خ��ّول��ه��ا  م��ا 

وكتبت: 
لأنكم  اإليكم  اأهديها  عليها  اأح�سل  جائزة  )كل 
اليوم  عاماً...   17 منذ  كل خطوة  �سركائي يف 

اأنا فخورة لأن لدي جمهور عربي حمرتم يدعم 
الثالثة  املرتبتني  على  ح�سويل  جم��ه��ودي... 
يزيدين م�سوؤولية جتاه  والأوىل عربياً  اآ�سيوياً 

اختياراتي املقبلة. 
هدية  لأنكم  الفنية  حياتي  يف  لوجودكم  �سكراً 

من رب العاملني(.

�سيت�سمن األبوم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي 
النجمة  م���ع  م���رة  لأول  ت��ت��ع��اون  اإذ  م���ف���اج���اأة، 
�سعيد يف عم�������ل غنائي ي�سدر  املغربية �سمرية 

�سمنه.

لنف�سها،  �س������احبة )هوا هوا(  كتبته�����ا  الأغنية 
فوافق�����ت  �سم������رية  م��ع  ه��ي��ف��اء  وتوا�سل�����ت 
دون  م��ن  عنه������ا  التن�������ازل  عل������ى  الأخ�����رية 
اإحدى  ك�سفت  م��ا  بح�سب  م��������������اّدي،  ب�����دل  اأي 

ال�سحف.
واأ�سعل اخلرب مواقع التوا�سل الجتماعي،

ي����ع����رّبون عن  و����س���م���رية  ه��ي��ف��اء   وراح حم���ّب���و 
اإعجابهم بهذه اخلطوة.

�سنوات؟ �سبع  الألبومات  �سوق  عن  غيابك  �سبب  • ما 
األبومي )لينا كالم بعدين( كانت لدي رغبة يف  - مل يكن غيابي متعمداً. عندما طرحت 
بها  مررنا  التي  ال�سيا�سية  الظروف  ب�سبب  امل�سروع  تاأّجل  لكن  �سريعاً،  اآخ��ر  األبوم  تقدمي 
ال�سوق  اإىل  العودة  ان�سغايل بالتمثيل. بعد ذلك، قررت  اإىل  يف الوطن العربي بالإ�سافة 
ت�سليمه  ورغم  الألبوم  على  عملت خاللهما  تقريباً  قبل عامني  وتعاقدت مع )مزيكا( 

لل�سركة نهاية العام املا�سي فاإنه طرح خالل مو�سم ال�سيف.
الألبوم؟ اإ�سدار  تاأخر  من  بال�سيق  �سعرت  • هل 

تاريخ  ولها  كبرية  �سركة  فهي  اأعمالها،  واختيارها مواعيد طرح  )مزيكا(  اأث��ق يف   -
�سينمائي طويل، ورغم اأنني ت�سايقت لعدم معرفتي مبوعد طرح الألبوم فاإن رد فعل 
ال�سوق  يف  طرحه  بعد  اأو  )اأنغامي(  على  ح�سرياً  اإطالقه  فور  �سواء  عليه  اجلمهور 

جعلني اأ�سعر باأن جمهود عامني يف التح�سريات مل يذهب �سدى.
قدمية؟ اأ�سبحت  الألبوم  يف  املو�سيقى  تكون  اأن  من  تقلقي  • اأمل 

- على الإطالق، لأنني �سعيت اإىل تقدمي مو�سيقى خمتلفة من البداية وحر�ست على 
انتقاء اأغاٍن بكلمات واأحلان مل اأقدمها �سابقاً. واحلقيقة اأن توقيت طرح الألبوم كان 

منا�سباً للغاية يف مو�سم ال�سيف.
دياب. عمرو  األبوم  طرح  موعد  عن  البتعاد  الفنانني  بع�ص  يف�سل  • لكن 

األبومه مثل  - عمرو دي��اب جنم كبري واأن��ا واح��دة من جمهوره واأنتظر 
ماليني من النا�ص، وح�سوره يف مو�سم ال�سيف يعطي دفعاً لبقية 
الألبومات لأن اجلمهور عندما ي�ستمع اإليه �سي�ستمع اإىل فنانني 

اآخرين.
اإىل  تعاك�سني(  )بطل  ال�سعبية  الأغنية  �سممت  • ملاذا 

الألبوم؟
- لون الأغنية خمتلف عما اعتاده اجلمهور مني، 
اأنها ل ت�سبهني فاإنني �سعيدة برد الفعل  ورغم 
لقاء  م��ن  ج���اءت  فكرتها  اأن  خ�سو�ساً  عليها، 
بات�سان  حمدي  م��ع  �ساركت  بعدما  تلفزيوين 
اأغنية )الأ�ساتوك( ووج��دت رد فعل  يف تقدمي 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب  عليها  كبرياً 
ون�سب ا�ستماع كبرية. لذا اتفقنا على التعاون وهو 
ما حتقق فعاًل. �سحيح اأنني اأرى الأغنية ال�سعبية 

�سعبة ولكن لدي رغبة يف اقتحام هذه املنطقة.
على  لت�سويرها  الأل��ب��وم  م��ن  اأغ���اين  اخ��رتت  • ه��ل 

طريقة الفيديو كليب؟
ا�سمها  الألبوم  التي يحمل  كلمة(  ا�ستقريت على )ول   -
يجري  وهو  القا�سي،  حممد  املخرج  اإدارة  حتت  لأ�سّورها 
ر  راهناً معاينة لأماكن الت�سوير داخل م�سر، كذلك �ساأ�سوِّ
اأغ��ن��ي��ة اأخ����رى ل��ك��ن اخ��ت��ي��اره��ا ���س��ي��ك��ون م��ن خ���الل ا�ستفتاء 

اإلكرتوين لراأي اجلمهور.
بها  ظهرت  التي  الإطاللة  منفذة  دانا  �سقيقتك  باأن  • �سرحت 

على الغالف؟
التح�سريات،  خ��الل  الأل��ب��وم  اأغ���اين  اإىل  ومي�ص  دان���ا  ا�ستمعت   -
وفوجئت بدانا تختار لإطاللتي يف الألبوم اللون الأ�سود، ما اأ�سابني 
�سوابية  تاأكدت يل  ا�ستقبال اجلمهور  بعد  لكن  البداية،  بخوف يف 
وجهة نظرها وروؤيتها الثاقبة، ل �سيما كونها در�ست املو�سة والأزياء 

يف اإيطاليا اإىل جانب موهبتها التي اأوؤمن بها.
دويتو  وج��ود  كثريون  توقع  �سقيقتك،  عن  احلديث  مبنا�سبة   •

بينك وبني مي�ص حمدان يف الألبوم.
- نبحث عن فكرة جيدة، فلي�ست لدينا رغبة يف تقدمي اأغنية دويتو 
وكلمات جيدة.  فكرة وحلن  اإىل  الأم��ر  يحتاج  �سقيقتان.  اأننا  ملجرد 

عندما قدمنا يف بدايتنا )م�سيت �سنة( حققت جناحاً جيداً، ونحن نرغب يف تكرار التجربة لكن عرب 
عمل قوي ينا�سبنا.

راأيك؟ ما  للنجاح.  مقيا�ساً  تعد  مل  الألبومات  مبيعات  اأن  البع�ص  • يرى 
اأه��م معيار  املبيعات  كانت  املا�سي  يقدمه. يف  ما  تفاعل اجلمهور مع  فنان  املقيا�ص احلقيقي لأي   -
ولكن اختالف الزمن ووجود مواقع التوا�سل الجتماعي غرّيا هذا الواقع، علماً باأن ثمة اأرقاماً غري 

حقيقية ب�سبب �سراء امل�ساهدات. ويبقي التفاعل اجلماهريي يف احلفالت املعيار احلقيقي للنجاح.
الغناء؟ على  تفوق  بالتمثيل  جناحك  اأن  ترين  • هل 

- جنحت يف اإثبات نف�سي يف التمثيل بعد دخول هذا املجال بعيداً عن جتربتي يف الغناء، خ�سو�ساً اأنني 
عندما اأخو�ص جتربة متثيلية اأتعامل معها كممثلة ولي�ص كمطربة، و�ساأطرح األبوماتي خالل الفرتة 

املقبلة كل عامني اأو ثالثة على الأكرث.
وبركة(؟ )خري  ال�سينمائي  فيلمك  عن  • ماذا 

- �سعيدة للغاية بهذه التجربة التي جتمعني باملنتج اأحمد ال�سبكي للمرة الرابعة، واأج�سد من خاللها 
�سخ�سية زعيمة مافيا لديها ميول عدوانية وحتاول اإيقاع بطلي العمل يف امل�ساكل. تدور الأحداث يف 

اإطار كوميدي، واأمتنى اأن يحقق الفيلم رد فعل جيداً.
التجربة؟ لهذه  حم�سك  الذي  • وما 

غري  ب�سورة  كوميدي  فهو  بدايتها،  ق��راءة  بعد  عليها  وافقت  التي  القليلة  الأع��م��ال  اأح��د  الفيلم   -
طبيعية، ووقعت يف غرامه من امل�سهد الأول، ف�ساًل عن اأنني اأتعاون فيه مع فريق عمل مميز حتت 

اإدارة املخرج �سامح عبد العزيز. من ثم، اأ�سعر باأنه �سي�سكِّل نقلة يف م�سريتي الفنية(.

مقيا�س النجاح احلقيقي الأي فنان تفاعل اجلمهور مع ما يقدمه

مي �سليم: جنحت يف اإثبات نف�سي 
يف التمثيل بعيدًا عن جتربتي يف الغناء

بعد غياب �ضبع �ضنوات عن �ضوق االألبومات طرحت الفنانة مي �ضليم األبومها اجلديد )وال كلمة(. يف هذا 
احلوار تتحّدث عن االألبوم وم�ضاريعها الفنية املقبلة، اإ�ضافة اإىل فيلمها اجلديد )خري وبركة( الذي طرح 

اأخريًا.
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حمود البغيلي

ــرم النــ�ــســـــانـــــي ـــ ــت ـــ ــح ـــا ي م

ال�سـبـاين ــن  ـــ م كـــــان  اإن 

مـيـزانـي لــــــــه  ال�سـهـم 

البـانـي الــ�ــســبـــــاب  ذا  ــا  ـــ ي

الــدلـــــهـــــانـــــي تــقـــــلـــــد  ال  و 

ـــي ــــ ـــدان ـــــــردي وال ــــــرى ال وت

الــيـــود بـخـ�ســال  اإال 

مــــــــعــــــــدود كــــــــهــــــــل  وال 

عــــــــود ـــدر/ن  ــــ ق و  حــ�ــســمـــــه 

بـجـهـود ــم  ـــ ـــ ق و  بــــــــادر 

زود ـــم  ــــ ــــ وراه ــا  ـــ ـــ م ــي  ـــ ـــ ل

مـنـقـود �سعـيـهـم  فــي 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

عمر التخلف مابني بيت للإن�سان 

                               اجلهل هدام البيوت الرفيعه..!

العلم للإن�سان نور وب�ستان 

                           يقطف ثمرطلعه وزهرة ربيعه..!

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيّب اهلل ثراه

بيت الق�شيد
ميييييييييييا يييييييحيييييييييييييتيييييييييييييرم النييييي�يييييضيييييييييييانيييييييييييي

الييييي�يييييضيييييييييييبييييييييييياين مييييييييييييييين  كيييييييييييييييييييان  اإن 

الييييي�يييييضيييييييييييهيييييييييييم لييييييييييييييييييييه ميييييييييييييييييييييييزانيييييييييييي

اليييييبيييييييييييانيييييييييييي اليييييي�ييييييضييييييبييييييييييييياب  ذا  ييييييييييييييا 

اليييييدليييييييييييهيييييييييييانيييييييييييي تيييييقيييييييييييليييييييييييد  ال  و 

وتيييييييييييييييييييرى الييييييييييييييييييييييردي واليييييييييدانيييييييييييييييييييي

الييييييييييييييييييييييييييييييييييود بيييييييييييخييييييييييي�يييييضيييييييييييييييييال  اإال 

مييييييييييييييييييييعييييييييييييييييييييدود كييييييييييييييييييييهييييييييييييييييييييل  وال 

عيييييييييييييييييود قيييييييييييييييييييييييييدر/ن  و  حييييي�يييييضيييييميييييييييييه 

بيييييييييييجيييييييييييهيييييييييييود قييييييييييييييييييييم  و  بيييييييييييييييييييييييييييييادر 

زود وراهيييييييييييييييييييييييييييييييييييم  ميييييييييييييييييييييييا  ليييييييييييييييييييييييي 

فييييييييييييييييييييي �يييييضيييييعيييييييييييييييييييييييهيييييييييييم مييييييييينيييييييييقيييييييييود

 ريــتـ�يــت

ليه ت�ضجن نف�ضك بحب و ورق ؟

دام فيها روح و اح�ضا�س و حياة

حبها ... و ال تخاف من الغرق

الغرق باحلب احلى من النجاة

******

انت ال�ضبب يف كل ما حل بي 

هذا ال�ضحيح .. ابديه او اخفيه 

حبك �ضبب نكراين لي .. قلبي 

ما عاد عندي قلب احبك .. فيه

البيت مت�حد
�ييضييعييبييك عييييييز  يييييييا  دوم  ييييييعيييييزك  اهلل 

مييين طيييييب قلبك الييطييفييل  حييييييييت حييتييى 

النيييييييك يييييابييييوخييييالييييد ذخيييييرنيييييا ونييغييليييييك

والييي�يييضيييعيييب يييييرفييييع لييييك يييييديييييه ويييحييييييييك

ذياب املزروعي

كلنا خليفة
ييييييا ربيييينييييا نيييييدعيييييوك بيييالييي�يييضييير واجليييهييير

اليي�ييضيير ميييين  زاييييييييد  دار  وطيييينييييا  حتيييفيييظ 

دعييييييييوه �يييضيييرييييفيييه والييييينيييييواييييييا عييفيييييفييه

خليفه ييييييييوايل  ومييييين  خييليييييفييه  وحتييييفييييظ 

�سامل بن حماد الكعبي

حممد املر 

عطا اهلل ممدوح

) دعيييوة   ( ب�ضتان  كييل  ميين   ) ال�ضحن   ( تطوووف�ييضييار  الكعبة  على   ) باقة   ( اأرواحييهييم  و 
Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

ال�ضافية اليييعيييبييياة  ام  ييييي   .. يييالييغييالييييية 

واليييوافييييييية الييي�يييضيييافييييييية  الييي�يييضيييييييوخ  اأم 

تييي�يييضيييهييير ليييييزاييييييد يييييييوم عييييييينيييه غييافيييييه

الييينيييافيييييييه والأ  واهلل  وال  ال   .. ال 

�ييضييافييييية عيييليييوميييه  يل  حميييميييد  تييينيييجيييب 

يييا�ييضيييييخيية اليي�ييضيييييخييات وانييييتييييي وافييييييية

اليي�ييضيييييخييات  يييا�ييضيييييخيية   .. يييياليييوافييييييية 

طيييليييعيييات لييييهييييم  اليييييليييييي  احلييييييييييرار  واأم 

وعيييييييييالييييهييييا مييييييا تييييخييييلييييف الييييهييييقييييوات 

ميييياتيييينييييجييييب احليييييييييرة �يييضيييغيييري اليييييييذات

واليييييليييييي عيييييزوميييييه تيييليييجيييم الييي�يييضيييميييّات

كيييييييييييذّاب ميييييين قيييييييال الييييفييييالحييييي مييييات

�شيخة ال�شيخات 
اإهداء اإىل اأم االإمارات والعرب، اأم ال�ضيوخ �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت 

مبارك حفظها اهلل ورعاها.


