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متى ميكن للطفل اأكل البو�شار؟
بع�ص اأنواع الطعام تتطّلب مزيداً من احلر�ص عند تقدميها للطفل 
ينبغي  ع��وام��ل  ع��دة  وت��وج��د  ب��اأم��ان.  تناولها  ي�ستطيع  ك��ي  ال�سغري 
اأهمها  لل�سغري،  )الف�سار(  البو�سار  تقدمي  عند  احل�سبان  يف  اأخذها 

ُعمره، وقدرته على مراعاة اآداب الطعام، تفادياً خلطر االختناق.
ويعترب البو�سار طعاماً لذيذاً، ويرتبط عادة مب�ساهدة االأفالم �سواء 
االأطفال  لطب  االأمريكية  االأكادميية  وتن�سح  البيت.  اأو  ال�سينما  يف 
البو�سار  5 �سنوات، الأن حبة  البو�سار للطفل قبل ُعمر  بعدم تقدمي 

ميكن اأن تكون كبرية وت�سبب له اختناقاً عند البلع.
وب�سكل عام، كلما كان الطفل �سغرياً ينبغي تقطيع الطعام له قطعاً 
اأما االأطعمة الكاملة في�سكل  �سغرية كي ي�ستطيع م�سغه وابتالعه. 

ق�سمها وم�سغها وبلعها �سعوبة، اإىل جانب خطر االختناق.
ويتطّلب اأكل الب�سار باأمان للطفل ال�سغري اأن يكون جال�ساً، الأن القفز 

واحلركة يزيدان خطر االختناق اأثناء البلع.
لذلك يعترب ُعمر 5 �سنوات اآمنا بالن�سبة للطفل لتناول البو�سار من 
م�سغ  لل�سغري  ميكن  كيف  �سرح  االأبوين  على  ينبغي  كما  قلق،  دون 

وبلع حبة البو�سار.

زيادة الفركتوز تعيق حرق الدهون
قالت نتائج درا�سة جديدة اإن زيادة الفركتوز )�سكر الفاكهة( يف النظام 
الغذائي توؤثر �سلباً على قدرة الكبد على التمثيل الغذائي للدهون، 
بينما توؤدي زيادة اجللوكوز اإىل العك�ص، اأي حرق املزيد من الدهون 
بوا�سطة الكبد. وتدفع زيادة كمية الفركتوز الكبد اإىل تخزين املزيد 
اأكل  مع  يت�ساوى  الفاكهة  �سكر  الكثري من  اأك��ل  اأن  اأي  ال��ده��ون،  من 

الدهون!
جلامعة  ال��ت��اب��ع  �سنرت"  ديابيت�ص  "جو�سلني  يف  ال��درا���س��ة  واأج��ري��ت 

هارفارد، وُن�سرت نتائجها يف جملة "�سل ميتابوليزم".
لي�ص  الفاكهة  �سكر  اأك��ل  االإف���راط يف  اأن  الدرا�سة من  نتائج  وح��ّذرت 
يزّود  التي  احل��راري��ة  ال�سعرات  كمية  اإىل  ال�سبب  يرجع  وال  �سحياً، 
بها اجل�سم، واإمنا اإىل تاأثريه ال�سلبي على الطريقة التي يتعامل بها 

الكبد مع الدهون.
على  وال�سيطرة  ال���وزن،  �سبط  ي��ح��اول��ون  م��ن  البحث  فريق  ون�سح 
ن�سبة ال�سكر والدهون با�ستخدام اجللوكوز للتحلية باعتدال بداًل من 
االإفراط يف تناول �سكر الفاكهة باعتباره �سحياً، الأن اأكل الكثري منه 

يعادل اأكل الدهون.

اأغلى قهوة يف العامل تنتجها 
قطط حبي�شة 

ك�سفت �سور ن�سرت على مواقع التوا�سل االجتماعي، الكلفة اخلفية 
التي تدفعها قطط الزباد الربية الإنتاج اأغلى قهوة يف العامل، والتي 

قد ي�سل ثمن الفنجان الواحد منها اإىل 100 دوالر اأمريكي. 
يعي�ص يف  ال��ذي  الزباد  ي�سمى قط  بف�سل حيوان  القهوة  وتنتج هذه 
اأن  قبل  ال��ن  حبوب  يتناول  اآ�سيا،  �سرق  جنوب  يف  ا�ستوائية  غ��اب��ات 
لفظها على �سكل ف�سالت ُتمع وحتم�ص لت�سنع منها قهوة فاخرة. 
احتجاز  يف  الطريقة  بهذه  القهوة  ب�سناعة  املزارعني  �سغف  وت�سبب 
اأعداد كبرية من القطط يف اأقفا�ص قامتة ومظلمة يف �سروط �سحية 

�سيئة. 
واكت�سف املدافعان عن حقوق احليوان، اآمي جونز وبول هيلي ظروف 

هذه لقطط املروعة يف مزرعة فيتنامية.
يذكر اأن �سركات ال�سياحة وال�سفر مبا فيها اإك�سبيديا ال�سهرية تنظم 
الثمن  باهظة  لواك"  "كوبي  قهوة  لتناول  خا�سة  �سياحية  ج��والت 
وفق  لل�سياح،  واأندوني�سيا،  فيتنام،  يف  ال��زب��اد،  قطط  تنتجها  والتي 

موقع "ميرتو" االإلكرتوين. 
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طنجرة ال�شغط.. 
فوائد ال يعرفها كثريون

ال  ال��ت��ي  ال�سغط"،  "طنجرة  �سفري  �سماع  م��ن  ال��ن��ا���ص  م��ن  كثري  ينزعج 
يكاد يخلو بيت منها، وعلى الرغم من ذلك فاإن لها فوائد قد ال يعرفها 

كثريون.
وبينما اأ�سبح من النادر اليوم ا�ستخدام طناجر ال�سغط يف البيوت احلديثة 
يزلن  االأمهات ال  بع�ص  ف��اإن  تكنولوجية،  اأدوات طبخ  على  املعتمدة كثريا 

يجدن فيها االأداة االأمثل لطهي الطعام.
وتعمل طنجرة ال�سغط على تقليل وقت الطهي اإىل الن�سف تقريبا، كما 
بدوره  وه��ذا  الربع،  اإىل  االأطعمة  لطهي  املطلوبة  الغليان  مدة  تقلل  اأنها 

يجعل حت�سري الطعام اأ�سرع.
ويقول خرباء التغذية اإن الطعام املغلي يف طنجرة ال�سغط يحتفظ مبعظم 
العنا�سر الغذائية مقارنة مع الطعام املح�سر بطرق اأخرى، كما اأنه يبقى 

األذ، اإذ اإنه يكون مطيها بالكامل. 
ف�سال عن ذلك فاإن ا�ستخدام طنجرة ال�سغط يحافظ على برودة املطبخ، 
حيث يتم ا�ستخدام حرارة اأقل اأثناء الطهي، وبالتايل ميكن توفري الطاقة 

على نحو كبري.
اإىل  يتحول  ال��ذي  امل��اء  بخار  توظيف  اإىل  بال�سغط  الطهي  اآلية  وت�ستند 
اإىل  بالو�سول  وي�سمح  الغليان،  درج��ة  العايل من  ال�سغط  يقلل  اإذ  �سائل، 

درجة حرارة اأعلى بكثري من 100 درجة مئوية.
تدر االإ�سارة اإىل اأنه من املهم عند اختيار طنجرة ال�سغط اأن تكون قوية 
هذه  مثل  الأن  الطناجر،  من  النوع  ه��ذا  يف  معروفة  تارية  عالمة  وذات 

القدور ُتعترب قنبلة موقوتة اإذا مل ت�ستخدم بطريقة �سليمة.

نا�شا ت�شتعد ل�شري 
ف�شائي ن�شائي بالكامل

عادت اال�ستعدادات جمددا ل�سري ف�سائي 
ن�سائي بالكامل، بعد �ستة اأ�سهر من خطاأ 
اأدى  الف�سائية  ال�سرتات  ب�ساأن  حم��رج 

اإىل اإلغاء الرحلة.
ف�ساء  رائ����دت����ي  اأن  ن���ا����س���ا  اأع���ل���ن���ت  اإذ 
الدولية  ب��امل��ح��ط��ة  ب��ال��ف��ع��ل  ت���ت���واج���دان 
وقت  يف  الف�ساء  يف  بال�سري  �ستقومان 

الحق من ال�سهر.
الرائدتان كري�ستينا كوخ وزميلتها التي 
�ست�سريان  مري  جي�سيكا  موؤخرا  و�سلت 
يف الف�ساء يوم 21 اأكتوبر- ت�سرين اأول 
لرتكيب بطاريات جديدة. و�سيكون هذا 
ب�ساأن  خم�سة  من  الف�ساء  يف  �سري  راب��ع 
املقبل،  االأح��د  االأول  و�سيكون  بطاريات. 
برفقة  ال��ف�����س��اء  يف  ك���وخ  �ست�سري  وف��ي��ه 

زميل.
اأن تخرج كوخ لل�سري  كان من املفرت�ص 
يف الف�ساء برفقة زميلة يف مار�ص -اآذار 
اإلغاء  عليها  تعني  نا�سا  اأن  اإال  امل��ا���س��ي. 
اخل��ط��ة ب�����س��ب��ب ع���دم وج����ود وق���ت كاف 
متو�سط  ث����اين  ف�����س��ائ��ي  زي  ل��ت��ج��ه��ي��ز 
امل��ق��ا���ص. وق��ال��ت رائ����دة ال��ف�����س��اء ميغان 
م��اك��ارث��ر، ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����ص ن��ا���س��ا، اإن ذلك 

�سيكون اإجنازا ي�ستحق االحتفال.

 8 اأخطاء بتنظيف املنزل 
ت�شيبك باالأمرا�ض �ص 23

املخ ي�شاب بالتعب جراء 
التمارين الريا�شية املفرطة

من املتوقع اأن ي�ساب اجل�سم بالتعب بعد التدريبات الريا�سية املفرطة، ولكن هل مثل 
ال�سوؤال  ه��ذا  على  جديدة  درا�سة  اأجابت  اأي�سا؟  متعبا  الذهن  تعل  التدريبات  ه��ذه 
باالإيجاب. وذكر موقع "�ساين�ص ديلي" املعني ب�سوؤون العلم اأنه عندما فر�ص الباحثون 
ال�سباقات الثالثية، وجدوا �سكال  تدريبا مفرطا على الريا�سيني الذين ي�ساركون يف 

من اأ�سكال التعب الذهني.
القرارات.  اتخاذ  عن  امل�سوؤول  امل��خ  ج��زء  يف  الن�ساط  تراجع  على  التعب  ه��ذا  وا�ستمل 
وت�سرف الريا�سيون اأي�سا ب�سكل مندفع حيث اختاروا املكافاآت الفورية بدال من تلك 

التي تاأخذ وقتا اأطول الجنازها.
هذه الدرا�سة ن�سرت يف "دورية "كارنت بيولوجي ".

ويقول املوؤلف الرئي�سي للدرا�سة ماتيا�ص بي�سيليونيه مب�ست�سفى "بيتي �سالبرتير" يف 
باري�ص: "املنطقة اجلبهية التي تاأثرت جراء االإفراط يف التدريبات الريا�سية كانت هي 
ال�سابقة...  املعريف املفرط يف درا�ساتنا  العمل  اأمام  اأظهرت �سعفا  التي  املنطقة  نف�سها 
التحكم  عن  امل�سوؤولة  امل��خ  �سبكة  من  �سعيفة  نقطة  باملخ  املنطقة  ه��ذه  ب��دت  وبالتايل 
والبدين  الذهني  اجلهد  بني  �سلة  وج��ود  اإىل  الدرا�سات  ت�سري  ع��ام  وب�سكل  املعريف". 
اأن هذا  اأن ال�سبب يف ذلك هو  اإىل  وكالهما يتطلب حتكما معرفيا. وت�سري الدرا�سات 
التحكم �سروري يف التدريب الريا�سي املفرط للحفاظ على اجلهد البدين والو�سول 

اإىل هدف بعيد يتطلب حتكما معرفيا.

تاأثري الكافيني على خاليا ال�سرطان
لكن الباحثني مل يهتموا بكمية القهوة التي �سربها هوؤالء 
وا�ستبعدوا عامل الكمية من اختباراتهم يف املخرب، حيث 
رك����زوا ع��ل��ى حم��ت��وى ال��ق��ه��وة ب��ح��د ذات��ه��ا وت��اأث��ريه��ا على 
اأنها تكافح  اإىل  خاليا �سرطان الربو�ستاتا، حيث تو�سلوا 
الكافيني  ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى  ال��ق��ه��وة  ت��ل��ك اخل��الي��ا واأن 
تخف�ص ب�سكل كبري انق�سام وتكاثر اخلاليا وقدرتها على 
افتقدت  ذلك،  العك�ص من  االأورام اخلبيثة. وعلى  ت�سكيل 
القهوة اخلالية من الكافيني هذه االإمكانية والتاأثري على 
خاليا �سرطان الربو�ستاتا، وفق موقع "كيدميا" االأملاين 

املخت�ص يف املوا�سيع ال�سحية.
التي  الكافيني هي  اأن مادة  وبالتايل، فاإنه وعلى ما يبدو 
توؤثر على تلك اخلاليا من بني املواد العديدة التي تدخل 
يف تركيب م�سحوق القهوة، ح�سب الباحثني، هذا باالإ�سافة 
دوراً  يلعب  االإيطالية  الطريقة  على  حت�سريها  اأن  اإىل 

اأي�ساً يف فعالية القهوة وتاأثريها على اخلاليا.
فهي  القهوة  االإيطاليون  بها  يح�سر  التي  الطريقة  اأم��ا 
ودرجة  ال���ع���ايل   ال�����س��غ��ط  ع��ل��ى  االأوىل  ب��ال��درج��ة  تعتمد 
)فلرت(.  م��ر���ّس��ح  ا���س��ت��خ��دام  دون  للماء  العالية  احل����رارة 
ويعتقد الباحثون اأن حت�سري القهوة بهذه الطريقة على 
يف  الن�سطة  البيولوجية  العنا�سر  تركيز  يزيد  يبدو  م��ا 

القهوة، ح�سب تقرير موقع "اآبونت".

كيف ميكن للقهوة اأن ت�ساعد مر�سى تليف الكبد؟
يف اأملانيا ميوت حوايل مليون �سخ�ص �سنوياً جراء مر�ص 
العلمية  االأبحاث  اإليه  تو�سلت  ما  اآخ��ر  لكن  الكبد،  تليف 
هو اأن تناول القهوة يومياً ميكن اأن يحمي من تليف الكبد 
املعروف ب�"ت�سمع" الكبد الناجت عن اإدمان الكحول، فكيف 

يتم ذلك؟
ت��ع��زي��ز عملية  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د  ال���ق���ه���وة  اأن  امل����ع����روف  م���ن 
واحل��د من خطر  ال��دم��اغ  اأداء  ورف��ع م�ستوى  اال�ستقالب 
درا�سة  ال��ث��اين. لكن  ال��ن��وع  ال�سكر م��ن  االإ���س��اب��ة مب��ر���ص 
يقلل  يومياً  القهوة  من  كوبني  تناول  اأن  اأظهرت  حديثة 

من خطر االإ�سابة بتليف الكبد بن�سبة 43 يف املائة.

امل�سروبات  ت���ن���اول  يف  االإف�������راط  وي��ع��د 
الدهني  ال��ك��ب��د  وال���ت���ه���اب  ال��ك��ح��ول��ي��ة 
 "C" بنوعيه  ال��وب��ائ��ي  الكبد  وال��ت��ه��اب 

و"B" من بني اأكرث اأ�سباب االإ�سابة بتليف 
الكبد �سيوعاً، وهو حالة تتميز بظهور ندبة 

يف ال��ك��ب��د، م��ا ي���وؤدي ب���دوره اإىل ح���دوث ف�سل 
كبدي. ويف حالة االإ�سابة بتليف الكبد، يحل 

الن�سيج املتليف مكان الن�سيج ال�سليم، ما يعيق 
ب�سكل طبيعي وي�سبح غري  الكبد بوظائفه  قيام 

اإن��ت��اج م��واد خم��رثة ويعجز ع��ن القيام  ق��ادر على 
بتنقية اجل�سم من ال�سموم.

لكن عالج هذا املر�ص ب�سكل مبكر يزيد من فر�ص 
احلد من تفاقمه، وال�سوؤال هنا كيف ميكن للقهوة 

اأن ت�ساهم يف الوقاية من م�سكلة تليف الكبد؟
وفقاً لنتائج الدرا�سة التي ن�سرت يف املجلة الطبية 
 Alimentary Pharmacology &(

على  حت��ت��وي  ال��ق��ه��وة  ف���اإن   ،)Therapeutics
وال��ت��ي ميكن  ن�سط  بيولوجي  األ��ف مركب  م��ن  اأك��رث 
اأن يكون لها تاأثري اإيجابي على ال�سحة. من بني هذه 

املركبات الكافيني وحم�ص الكلوروجينيك وقهويول 
وال��ك��اف��ي�����س��ت��ول وغ���ريه���ا م���ن امل���رك���ب���ات. ك���ل هذه 
اجلهاز  حتفيز  على  ق��ادرة  القهوة  تعل  املركبات 
التاأك�سدي  االإج���ه���اد  وتخفيف  امل��رك��زي  الع�سبي 

واالل��ت��ه��اب��ات، ب��االإ���س��اف��ة اإىل ال��ت��اأث��ري امل�����س��اد للمواد 
امل�سرطنة. ويبدو اأنها قادرة على حماية الكبد اأي�ساً.

ورغم وجود اأبحاث �سابقة ت�سري اإىل وجود عالقة بني 
يت�سمن  اأن حتلياًل جديداً  اإال  الكبد،  القهوة وحماية 
عدة درا�سات اأجريت على 430 األف م�سارك اأثبت اأن 
يقلل  اأن  اليوم ميكن  القهوة يف  واح��د من  تناول كوب 

22 يف  اإىل  بن�سبة ت�سل  الكبد  بتليف  االإ�سابة  من خطر 
اأن زيادة تناول القهوة يقلل  اإىل  املائة. وخل�ست الدرا�سة 

من خطر االإ�سابة بتليف الكبد.
املعني  االأمل������اين  هويته"  "غيزوندهايت  مل��وق��ع  ووف���ق���اً 
اإليها  ت��و���س��ل  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  ه���ذه  ن��ت��ائ��ج  ف���اإن  بال�سحة، 

ن  حثو لبا ا
ت���خ�������ص  ال 
حاالت  جميع 
الكبد،  ت��ل��ي��ف 
بل احلالة التي 
يكون فيها تليف 
عن  ن��ات��اً  الكبد 
الكحول.  اإدم�������ان 
االأبحاث  ت��زال  وما 
ج���اري���ة مل��ع��رف��ة ما 
للقهوة  ك������ان  اإذا 
على  اإيجابي  تاأثري 
الكبد  تليف  م�سكلة 
امل�سببات  ع��ن  ال��ن��اجت 
كالتهاب  االأخ����������رى، 
اأو  ال�����وب�����ائ�����ي  ال����ك����ب����د 

التهاب الكبد الدهني.
يتو�سل  مل  االآن،  ح��ت��ى 
نتيجة  اي��ج��اد  اإىل  العلماء 
م��وؤك��دة ح��ول اآل��ي��ة حماية 
ال��ت��ل��ي��ف الناجت  ال��ك��ب��د م��ن 
ع��ن اإدم����ان ال��ك��ح��ول بف�سل 
وبح�سب  لكن،  القهوة،  تناول 
اأمرا�ص  اأخ�سائيي  بع�ص  راأي 
اجل���ه���از ال��ه�����س��م��ي، ف����اإن امل����واد 
وخ�سائ�سها  ال��ن  ح��ب��ات  يف  امل��وج��ودة  لالأك�سدة  امل�����س��ادة 
امل�سادة لاللتهاب تقوم بدور مهم يف ذلك، علماً باأن تناول 
على  الكحول  مدمني  ي�ساعد  اأن  ميكن  ال  وح��ده  القهوة 
موقع  اأورد  ح�سبما  التليف،  م�سكلة  م��ن  كبدهم  حماية 

"فيتفورفون" االأملاين.

ال�شجائر االإلكرتونية.. 
الدخان القاتل بقف�ض االتهام

توا�سل اأعداد الوفيات التي يعتقد 
يف  غام�ص  مر�ص  عن  ناجمة  اأنها 
ال�سجائر  بتدخني  يرتبط  ال��رئ��ة 
الوقت  يف  ارتفاعها،  االإل��ك��رتون��ي��ة 
املنادية  االأ�����س����وات  ت��رت��ف��ع  ال����ذي 

مبحاربة هذا النوع من ال�سجائر.
واأ�سارت املراكز االأمريكية ملكافحة 
عدد  اأن  منها،  والوقاية  االأمرا�ص 
مر�ص  ب�سبب  عنها  املبلغ  احل��االت 
بتدخني  يرتبط  الرئة  يف  غام�ص 
ال�����س��ج��ائ��ر االإل��ك��رتون��ي��ة ب��ل��غ 18 
احل����االت  اأن  اإىل  م�����س��رية  ح���ال���ة، 
باالإ�سابة  وامل���ح���ت���م���ل���ة  امل�����وؤك�����دة 
باملر�ص و�سلت اإىل 1080 يف 48 

والية حتى االآن.
العدد  ه��ذا  اأن  اإىل  املراكز  واأ���س��ارت 
مقارنة بوجود 805 حاالت اإ�سابة 

االأ�سبوع املا�سي.
االآن  امل��ح��ق��ق��ون ح��ت��ى  ي��رب��ط  ومل 
اأو مكون  واأي منتج  االأمرا�ص  بني 
زيوت  اإىل  اأ����س���اروا  لكنهم  ب��ع��ي��ن��ه، 
حتتوي  االإلكرتونية  ال�سجائر  يف 
كانابينول،  ه���ي���درو  رب���اع���ي  ع��ل��ى 
املاريغوانا.  مكونات  اأح��د  من  وه��و 
ال�سجائر  مدخني  اأع����داد  وت�سهد 
ففي  ك��ب��ريا،  ارتفاعا  االإلكرتونية 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ل��وح��ده��ا هناك 
يدخنونها،  �سخ�ص  م��الي��ني   10
بينما ي�سل هذا الرقم يف بريطانيا 
خطورة  وت��ك��م��ن  م��الي��ني.   3 اإىل 
ن�سبة  ب���ارت���ف���اع  ال�����س��ج��ائ��ر  ه�����ذه 
امل��راه��ق��ني ال���ذي���ن ي��دخ��ن��ون��ه��ا، اإذ 
ت�سري بيانات اإىل اأن 20 يف املئة من 
يدخنون  الثانوية  امل��دار���ص  ط��الب 

اإلكرتونيا ولو مرة يف ال�سهر.

اأ�شرتاليا متول اأبحاثا 
ب�شاأن القنب الطبي  

قال وزير ال�سحة االأ�سرتايل جريج 
هنت اإن اأ�سرتاليا �ستخ�س�ص ثالثة 
 2.03( اأ���س��رتايل  دوالر  ماليني 
اخلا�سة  لالأبحاث  دوالر(  مليون 
مل�ساعدة مر�سى  القنب  با�ستخدام 
ال�سرطان بعد تزايد الطلب ب�سكل 
وعلى  الطبي.  القنب  على  �سريع 
الرغم من اأن معظم هذه املنتجات 
اأ�سرتاليا  اأنحاء  قانونية يف معظم 
للمر�سى  اإال  ب��ه��ا  ي�سمح  ال  ف��اإن��ه 
كما  و�سفة طبيب  على  بناء  فقط 
الطبي  ال��ق��ن��ب  و���س��ن��ع  زراع����ة  اأن 
هنت  وق���ال  ترخي�سا.  ي�ستلزمان 
اإنه مت ال�سماح الأكرث من 11 األف 
القنب  ع��ل��ى  ب��احل�����س��ول  م��ري�����ص 
املوافقات  م��ع��ظ��م  وك��ان��ت  ال��ط��ب��ي 
ه���ذا ال��ع��ام. وت�����س��ري ب��ي��ان��ات وزارة 
ال�سحة اإىل اأن 78 �سركة م�سموح 
القنب  وج���ن���ي  ب���زراع���ة  االآن  ل��ه��ا 
ال��ط��ب��ي م��ق��اب��ل ���س��رك��ة واح�����دة يف 

مار�ص -اآذار 2017.

القهوة على الطريقة االإيطالية 
تقيك من �شرطان الربو�شتاتا

من املعروف اأن مطبخ دول البحر املتو�سط واأطباقه �سهية و�سحية. لكن اجلديد 
الإيطالية يقي  الطريقة  القهوة على  اأن حت�سري  العلماء هو  اإليه  الذي تو�سل 
الطريقة  على  القهوة  حت�سر  كيف  لكن  الربو�ستاتا.  ب�سرطان  الإ�سابة  من 

الإيطالية؟
على  حم�سرة  قهوة  فناجني  ثالثة  من  اأكثثر  ي�سربون  كانوا  الذين  الثثرجثثال 

الطريقة الإيطالية كل يوم كانت خماطر اإ�سابتهم ب�سرطان الربو�ستاتا اأقل 
50 يف املئة. هذا ما تو�سل اإليه باحثون ن�سروا نتيجة  من غريهم باأكر من 
بحثهم يف جملة ال�سرطان الدولية "اإنرتنا�سونال جورنال اأوف كان�سر"، ح�سب 

تقرير ن�سره موقع �سبكة ال�سيادلة الأملان "اآبونت".
اآلف رجل يف منطقة  �سبعة  النتيجة مبراقبة  اإىل هذه  الباحثون  وتو�سل 
موليزي و�سط اإيطاليا لأربعة اأعوام، كانوا ي�سربون كل يوم اأكر من ثالثة 

فناجني قهوة كل يوم و�ساألهوهم عن طريقة حت�سريهم للقهوة.
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�ش�ؤون حملية

عن فئة ال�سراكات والتعاون الدويل

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تفوز باجلائزة العربية للم�شوؤولية االجتماعية 

متا�سيًا مع ا�سرتاتيجية الّتحول الذكي

جامعة االإمارات تقدم خدمات وم�شاريع ذكية يف معر�ض جيتك�ض 2019

تخريج 15  منت�شبًا  من �شرطة  اأبوظبي  بربنامج اإعالميون واعدون 

مرور 10 �سنوات على رحيل املربي حممد را�سد التميمي

جملد توثيقي عن اأول معلم وموؤ�ش�ض مدر�شة نظامية يف العني

••  اأبوظبي - الفجر

لنخيل  ال��دول��ي��ة  العامة جل��ائ��زة خليفة  االأم��ان��ة  ف���ازت 
للم�سوؤولية  العربية  باجلائزة  الزراعي  واالبتكار  التمر 
باملركز   2019 ع�سرة  الثانية  دورت��ه��ا  يف  االجتماعية 
تكرمي  ال��دويل، ومت  والتعاون  ال�سركات  فئة  االأول عن 
اجلائزة خالل حفل اأقامته ال�سبكة العربية للم�سوؤولية 
االجتماعية للموؤ�س�سات م�ساء يوم االأربعاء املا�سي املوافق 
02 اأكتوبر 2019 بفندق ريتز كارلتون بدبي. وتعليقاً 
عن الفوز باجلائزة قال �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد 
اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 
من  الرفيع  التكرمي  بهذا  نحظى  اأن  ي�سعدنا  ال��زراع��ي 
ياأتي  وال��ذي  االجتماعية،  للم�سوؤولية  العربية  ال�سبكة 
تاأكيداً على مكانة اجلائزة كموؤ�س�سة وطنية تعمل على 
ترجمة روؤية القيادة الر�سيدة الأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ 
النخيل  البنية لزراعة  "حفظهم اهلل" يف دعم وتطوير 

واإنتاج التمور على امل�ستوى الوطني والعربي والدويل. 
كما ي��اأت��ي ه��ذا ال��ت��ك��رمي اإث���ر ال��ف��وز ب��اجل��ائ��زة ع��ن فئة 
"املهرجان  والتعاون حول م�سروع  املجتمعية  ال�سراكات 
العامة  االأمانة  تنظمه  امل�سرية" الذي  للتمور  ال��دويل 
للجائزة يف جمهورية م�سر العربية منذ خم�ص �سنوات 
ال�سيخ  �سمو  م��ن  مبكرمة   2019-2015 متوالية 
من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء، 
ال�سيخ نهيان  ال��رئ��ا���س��ة وم��ت��اب��ع��ة م��ع��ايل  ���س��وؤون  وزي���ر 
اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
م�سر  جمهورية  يف  �سركائنا  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  اجل��ائ��زة، 
العربية كل من وزارة التجارة وال�سناعة ووزارة الزراعة 
وا�ست�سالح االأرا�سي ومنظمة االأغذية والزراعة لالأمم 
املتحدة )الفاو( وعدد كبري من منظمات املجتمع املدين 
و���س��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص. واأك����د ب���اأن ه���ذه ال�سراكة 
ال�سراكة  م�سروع  اإط���ار  يف  ت��ن��درج  وال��ت��ع��اون  املجتمعية 
اأقرتها منظمة  التي  والتعاون بني دول اجلنوب جنوب 

امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه�����داف  لتحقيق  امل��ت��ح��دة  االأمم 
الدولية. املمار�سات  اأف�سل  وفق   2030

هالل  الدكتور  �سعادة  اأ���س��ار  فقد  ال��ف��وز  تفا�سيل  وع��ن 
ح��م��ي��د ���س��اع��د ال��ك��ع��ب��ي ع�����س��و جم��ل�����ص اأم���ن���اء اجلائزة، 
امل�سروع هو  باأن  بالقول  املالية واالإداري��ة  اللجنة  رئي�ص 
دعم  اإىل  تهدف  وا�سحة  روؤي��ة  لها  ا�سرتاتيجية  �سراكة 
وانتاج  النخيل  زراع��ة  لقطاع  التحتية  البنية  وتطوير 
وت�����س��ن��ي��ع ال��ت��م��ور يف ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة حتت 
ويتخلل  امل�سرية"  للتمور  ال���دويل  "املهرجان  مظلة 
التنفيذية منها  امل���ب���ادرات  ال�����س��راك��ة ع��دد م��ن  م�����س��روع 
ت��اأه��ي��ل م�����س��ن��ع ���س��ي��وة احل��ك��وم��ي مب��ح��اف��ظ��ة مطروح 
�سهادات  على  احل�سول  من  امل��زارع��ني  ومتكني  للتمور 
للتمور معتمدة من جهات  الع�سوية  والزراعة  اجل��ودة 
الوادي  مت��ور  جممع  وتاأهيل  االأوروب���ي���ة،  االخت�سا�ص 
واإن�����س��اء خمازن  ال����وادي اجل��دي��د،  اجل��دي��د مبحافظة 
التمور املربدة يف حمافظة البحرية. كما مت االنتهاء من 

امل�سرية  للتمور  القومية  اال�سرتاتيجية  اخلطة  اإع��داد 
وغريها من الربامج التي مت التوافق عليها بني اأطراف 

ال�سراكة لتحقيق الهدف املن�سود.
م�سرياً اإىل اأننا نفخر ونعتز مبا حققه املهرجان الدويل 
�سراكة  ع��ن  تعرب  جن��اح  ق�سة  ب�سفته  امل�سرية  للتمور 
امل��ت��ح��دة ممثلة  م�����س��وؤول��ة ب��ني دول���ة االإم�����ارات العربية 
بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، 
التجارة  ب������وزارة  ال��ع��رب��ي��ة مم��ث��ل��ة  وج��م��ه��وري��ة م�����س��ر 
واملجتمع  اخلا�سة  ال�سركات  مع  وبالتعاون  وال�سناعة، 
املدين، لتطوير البنية التحتية لقطاع النخيل وت�سنيع 
فخامة  برعاية  املهرجان  حظي  كما  امل�سرية.  التمور 
الرئي�ص عبد الفتاح ال�سي�سي، ومبكرمة من �سمو ال�سيخ 
الوزراء  اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص  من�سور بن زايد 
معايل  واه��ت��م��ام  "حفظه اهلل"  ال��رئ��ا���س��ة  ���س��وؤون  وزي���ر 
رئي�ص  الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  نهيان  ال�سيخ 

جمل�ص اأمناء اجلائزة.

•• العني - الفجر

مبجموعة  املتحدة  العربية  االإم���ارات  جامعة  ت�سارك 
جيتك�ص  معر�ص  يف  وامل�ساريع  اخلدمات  من  متميزة 
االأحد  اأم�ص  اأعماله  افتتح  وال��ذي   ،2019 للتقنيات 
دبي التجاري العاملي،  مركز  يف   ،2019 اأكتوبر   06
اإقبااًل ملحوظاً من زائري  حيث �سهد جناح اجلامعة 
ج��ي��ت��ك�����ص وامل��ه��ت��م��ني ب���ع���امل ال��ت��ق��ن��ي��ات واالب���ت���ك���ارات 
العلمي  البحث  م�ستوى  على  وامل�ستجدات  احلديثة 
وخا�سة فيما يتعلق بعلوم الروبوتات وتقنيات الف�ساء 

والذكاء اال�سطناعي.
البيلي مدير  ال��دك��ت��ور حممد  االأ���س��ت��اذ  ���س��ع��ادة  واأك���د 
امل�ستمرة  اجلامعة  م�ساركة  اأن  على  االإم���ارات  جامعة 
يف معر�ص جيتك�ص تاأتي يف اإطار اإبراز اأهمية م�ستوى 
امل�ساريع الطالبية املعرو�سة يف جناح اجلامعة، واأهمية 
ا���س��ت��ح��دث خ���دم���ات ج���دي���دة ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق اجلامعة 
االلكرتونية  الطلبة  خدمات  مثل  الذكية،  للهواتف 
والبلوك ت�سني، مبا يتما�سى مع ا�سرتاتيجية التحول 

الذكي يف جميع املجاالت وت�سجيع االبتكار والتطوير 
االأمثل للتقنيات احلديثة يف خمتلف جماالت العمل. 

تكون  اأن  ع��ل��ى  ك��ب��ري  وب�����س��ك��ل  ن��ح��ر���ص  "اإننا  وق�����ال: 
دائماً"،  متميزة  وطلبتها  اجلامعة  باحثي  م�ساركة 

الن�سخة احلالية  اأن م�ساركة اجلامعة يف  على  موؤكداً 
من معر�ص جيتك�ص تعد فر�سة ثرية لعر�ص اإجنازات 
املوؤ�س�سات  مع  وال�سراكات  التعاون  وتفعيل  اجلامعة، 
ال��ك��ربى يف ه��ذا امل��ج��ال، وال���ذي ينعك�ص ب���دوره على 
التكنولوجيا  االإم��ارات يف �سناعة  دولة  تر�سيخ مكانة 
يف  ك��ربى  عاملية  من�سة  باعتباره  واالب��ت��ك��ار،  واملعرفة 

عامل تقنية املعلومات.
هذا  جيتك�ص  يف  ت�سارك  اجلامعة  اأن  بالذكر،  جدير 
العام بعدة م�ساريع مبتكرة يف جمال تقنية املعلومات، 
والروبوتات  ال��ط��اق��ة  وع��ل��وم  اال���س��ط��ن��اع��ي  وال���ذك���اء 
عر�ص  امل��ث��ال:  �سبيل  على  ومنها  ال�سحية  وال��ع��ل��وم 
"بو�سيف"  و  ال��ذك��ي��ة،  ال�����س��ح��ة  ت��ع��ق��ب  اأداة  م�����س��روع 
الذكاء  تكنولوجيا  على  قائم  روب��وت  عن  عبارة  وه��و 
املعلومات،  ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ة  وط����ور يف  ���س��م��م  ال�����س��ن��اع��ي 
لتوفري  اال�سطناعي  وال��ذك��اء  هيالثريك،  و�سل�سلة 
وحتليل  رب���وت،  يف  ا�سطناعي  دم��اغ��ي  وب��ن��اء  الطاقة، 
با�ستخدام  ال�سرطان  عن  للك�سف  اأري  ميكرو  بيانات 

خوارزميات التعلم االآيل.

•• العني - الفجر

و�سابًة   �ساًبا   15 بتخريج  اأبوظبي   �سرطة   احتفلت 
واعدون" الذي  " اإعالميون  بربنامج  منت�سبيها  من 
  TWO FOUR54 ���س��رك��ة  ت��ن��ف��ي��ذه  يف  ج���رى 

واالإنتاج  لال�ست�سارات  برياميديا  �سركة  مع  بالتعاون 
االإعالمي.

امل�ساركني يف الربنامج  اأن  اأبوظبي  واأو�سحت �سرطة   
مت اختيارهم من �سمن 37 �سخ�ساً، ومت تقييم طلبات 
امل�ساركة ومقابلة املوهوبني من قبل جلنة مكونة من 

نخبة من املتخ�س�سني املحليني والدوليني.
 وزارت وفود من اإدارة التدريب بقطاع املوارد الب�سرية، 
ومركز  القيادة،  �سوؤون  بقطاع  االأمني  االإع��الم  واإدارة 
اإدارة املواهب ب�سرطة اأبوظبي، امل�ساركني يف الربنامج 
على  واط���ل���ع���ت   TWO FOUR54 ب�����س��رك��ة 

تاربهم ومواهبهم يف جماالت فنون العمل االإعالمي 
ق����درات  ت��ط��وي��ر و���س��ق��ل  اإىل  ال���ربن���ام���ج  ي���ه���دف  و   .
واالإذاع����ة  ال�سحافة  جم���ال  يف  امل��وه��وب��ني  املنت�سبني 
للمنت�سبني  متميزة  ��ا  ف��ر���سً ي��وف��ر  كما  وال��ت��ل��ف��زي��ون، 

ل�سقل مهاراتهم .

•• العني - الفجر

اح��ت��ف��ل م��رك��ز ع��ني ل��الإع��الم وال��ت��وث��ي��ق  ب� 
ي�سادف  ال���ذي  للمعلم"  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم   "
ع����ام  ب���اإ����س���دار جملد   ك���ل  م���ن  اك��ت��وب��ر   5
ت��وث��ي��ق��ي ي��ح��م��ل اأر���س��ي��ف وذك���ري���ات و�سور 
را�سد  حممد  الراحل  واملربي  املعلم  و�سرية 
اأول  موؤ�س�ص   )2009 التميمي)1925� 
م��در���س��ة ن��ظ��ام��ي��ة يف م��دي��ن��ة ال��ع��ني وذلك 

مبنا�سبة مرور ع�سر�سنوات على رحيله .  
وي��ع��ت��رب ال��ت��م��ي��م��ي وم���ن امل��ع��ل��م��ني االأوائ�����ل 
زاي��د بن  ال�سيخ   له  املغفور  الذين  كلفهم  
�سلطان  اآل نهيان  "طيب اهلل ثراه " بالقيام  
مل�����س��رية  التعليم   ب��و���س��ع  ال��ل��ب��ن��ات  االأوىل  
االنطالقة   ه��ي  النهيانية  مدر�سة  فكانت  
االأوىل يف مدينتي اأبوظبي والعني، وهو من 
موظفي الرعيل االأول يف الدوائر واملوؤ�س�سات 

املناهج   يف  ب�سماته  ل��ه  وك��ان��ت  احل��ك��وم��ي��ة، 
الرتبوية مع بداية التعليم النظامي، حتى 
التي  والق�سائد  االأنا�سيد  ع�سرات  كتب  انه 
ما زال يرتدد �سداها حتى يومنا هذا، كما 
تتلمذ على ي��دي��ه م��ئ��ات ال��ط��الب وم��ن هم 
اأبرز  وك��ان من  القيادية،   املنا�سب  اأعلى  يف 
تالمذته يف ال�سفوف االأوىل �ساحب ال�سمو 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ 
الدولة - حفظه اهلل- و�سمو ال�سيخ �سلطان 
بن زايد اآل نهيان وال�سيخ �سرور بن حممد 
واأبناء  القيادات  من  كبري  وع��دد  نهيان،  اآل 

القبائل  وال�سخ�سيات وامل�سوؤولني.
وم��ن��ذ ���س��ن��وات ُم��ن��ح ال��راح��ل ج��ائ��زة خليفة 
للمعلم تقديراً ملنجزاته وجهوده  يف جمال 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م،  ك��م��ا م��ن��ح��ه �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأب��و ظبي  عهد 

مل�سريته يف  تقديراً  اأبوظبي  امل�سلحة جائزة 
الرتبية والتعليم.

ويروي املعلم الراحل حممد را�سد التميمي 
يف اإحدى املقابالت ال�سحافية  ق�سة تاأ�سي�ص 
فيقول:  ال��ع��ني  يف  ن��ظ��ام��ي��ة   م��در���س��ة  اأول 
ال�سيخ  طلب  حني  حياتي  جمرى  "  تغري 
زايد بن �سلطان - رحمه اهلل - حاكم العني 
مبهمة  وكلفني  �سخ�سياً  مقابلتي  حينذاك 
تعليم اأبناء املنطقة، حيث ح�سرت اإىل ق�سر 
املويجعي، وبداأت يومذاك مع رحلة تاأ�سي�ص 
خطوتنا  وك���ان���ت  ن��ظ��ام��ي��ة،  م���در����س���ة  اأول 
العربية  واأ�سا�سيات  اللغة  تدري�ص  االأوىل 
وكان  واحل�ساب،  والريا�سيات  واالإجنليزية 
املعلم  وكنت   ،1955 عام  ذلك يف منت�سف 
" .وي�����س��ري جن���ل املعلم  ال��ع��ني  ال��وح��ي��د يف 
بداأ  وال��ده  اأن   اإىل  التميمي   را�سد  الراحل 
ب��ال��ث��ق��اف��ة والعلم،  وم��ه��ت��م��اً  ح��ي��ات��ه م��ع��ل��م��اً 

وك���ان���ت ���س��ع��ادت��ه ت��ك��م��ن يف اأن����ه ع��ل��م مئات 
املنا�سب،  اأعلى  و�سل  من  ومنهم  الطالب، 
وهوؤالء كلهم ظلوا يحرتمونه ويت�سلون به 
با�ستمرار اإىل حني وفاته وينادونه "معلمنا 
" اإن   : دائ��م��ا  ي��ق��ول  وال����دي  وك���ان  االأول"، 
اأف�سل لقب حمبب وقريب جداً على قلبي، 

هو لقب املعلم ". 
وع������ن ال����ذك����ري����ات ال����ت����ي ي��ح��م��ل��ه��ا را����س���د 
والدي  " ك��ان   : يقول  وال���ده  ع��ن  التميمي 
وكان  للعلم،  و���س��ع��ى  تعلم  مكافحا ً  رج���اًل 
وال��ق��ي��م، وكانت  امل��ب��ادئ  م��ن  ك��ث��رياً  يحمل 
ال�سيخ  املوؤ�س�ص  له  باملغفور  طيبة   عالقته 
زاي���د ال���ذي ك���ان ي��ح��رتم��ه ك��ث��رياً، وي�ساأله  
ب��ا���س��ت��م��رار ع���ن ظ����روف امل��در���س��ة واأح�����وال 
املدر�سة   كانت  اإذا  ي�ساأله   ك��ان  كما  الطلبة، 
الطلبة  وم����دى ت����اوب  ���س��يء،  اإىل  حت��ت��اج 
معه وطاعتهم وتنفيذهم لواجباتهم، وكان 

ال�����س��ي��خ زاي���د ع��ا���س��ق��ا ل��ل��ع��ل��م، وي��ق��در عالياً 
على  املواطنني  وي�سجع  واملتعلمني  املعلمني 
التعلم وحت�سيل املعرفة، وكان يزور املدر�سة 

النهيانية بني الفينة واالأخرى " .

كبارنا قدوتنا جل�شة نقا�شية 
ب�شرطة اأبوظبي

•• العني - الفجر

اأبوظبي  نظمت مديرية �سرطة العا�سمة  بقطاع االأمن اجلنائي ب�سرطة 
عرفاناً  امل��دي��ري��ة  مقر  يف  قدوتنا"  ه��م  ك��ب��ارن��ا  بعنوان"   نقا�سية  جل�سة 
بالت�سحيات التي قاموا بها يف خدمة وطنهم واأ�سرهم وجمتمعهم، وذلك 

مبنا�سبة اليوم الدويل للم�سنني . 
 ، العا�سمة  �سرطة  النيادي مدير مديرية  العقيد حمد عبداهلل  واأو���س��ح  
اأهمية كباراملواطنني  اأن اجلل�سة ت�سمنت فقرات ثقافية واجتماعية تعزز 
العمرية،  الفئة  بهذه  اأبوظبي  �سرطة  اهتمام  من  انطالقاً  جمتمعنا  يف 

وتكرمياً لدورهم املجتمعي.   
واأ�ساد برعاية ودعم القيادة الر�سيدة  للم�سنني  �سحياً ونف�سياً وجمتمعياً  
اإىل  اأو�سانا به ديننا االإ�سالمي احلنيف، وقيمنا االجتماعية الداعية  كما 

رعاية كبار املواطنني والعناية واالهتمام بهم.
وح�سر احلفل �سعادة خليفة اأحمد ال�سويدي ، و�سعادة حممد عبداجلليل 
الفهيم ، و�سعادة ح�سني علي ال�سايغ ،و�سعادة احمد عبدالرحيم القبي�سي، 

و�سعادة �سديق فتح علي اخلاجة.
لل�سوؤون  امل��دي��ر  ن��ائ��ب  اخل���وري  ح�سني  حممد  العقيد  احل��ف��ل  ح�سر  كما 
االإداري���ة،  وم��دراء املراكز وروؤ���س��اء االأق�سام وع��دد من ال�سباط واملدنيني 
العديد من  باملديرية كما ت�سمن احلفل فعاليات متنوعة، �سملت تقدمي 
خولة  وا�ستعر�ست   االأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة  فيها  �ساركت   ، املحا�سرات 
احلكومية  اجل��ه��ات  دور  حم��ور  باملوؤ�س�سة  امل�سنني  ق�سم  رئي�سة  الكعبي  
يف ت��ق��دمي اخل��دم��ات ل��ك��ب��ار امل��واط��ن��ني ك��م��ا ���س��ارك م��رك��ز ال��ق��وة الناعمة 
لال�ست�سارات والتدريب يف حمور دور املجتمع يف ن�سر الثقافة لكبار ال�سن 

قدمه الدكتور �سيف اجلابري مدير املركز .

بعد عملية ال�ستئ�سال نتيجة �سرطان الثدي
ا�شت�شاري اجلراحة التجميلية، ي�شهم 

بخربته يف ا�شتعادة ال�شدر ل�شكله الطبيعي 
•• دبي - الفجر

 ُيعترب �سرطان الثدي من اأكرث اأنواع ال�سرطان �سيوعاً يف العامل، اإذ ي�سيب 
هذا املر�ص حوايل %15 من الن�ساء حول العامل. ومع ذلك، فاإّن اإجراءات 
الفح�ص املبكر والتوعية ال�سحية، اإىل جانب التطورات التي حلقت باأنظمة 
معدالت  من  رفعت  الكيميائي،  وال��ع��الج  االإ�سعاعي  والت�سوير  اجل��راح��ة 

ال�سفاء منه اإىل م�ستوًى عاٍل جداً.
يف املقابل، يرتك هذا املر�ص، وكذلك 
عالجه، اأثراً دائماً يف ج�سد املراأة، قّلما 
ن��ت��ح��دث ع��ن��ه. وت��ب��ق��ى اإع����ادة ترميم 
العملية اجلراحية حلقة  بعد  الثدي 
ناق�سة بالن�سبة اإىل املراأة الراغبة يف 
هذا  ويف  الطبيعية.  حياتها  ا�ستعادة 
االإطار، تهدف عملية ا�ستعادة الثدي 
عن  التعوي�ص  اإىل  الطبيعي،  �سكله 
اال�ستئ�سال،  نتيجة  االأن�����س��ج��ة  فقد 
وهو االأم��ر ال��ذي ي��وؤدي بال �سك اإىل 
���س��ع��ور امل�����راأة ب��ن��ق�����ٍص يف االأن���وث���ة اأو 

فقداٍن لها، وبانعدام الثقة بالنف�ص.
هو  الثدي،  ب�سرطان  امل�سابة  للمراأة  اجلراحية،  غري  احللول  اأب�سط  اأح��د 
توحي  اإذ  للثدي،  املعهود  ال�سكل  حتاكي  خا�سة،  �سدر  حّمالة  ا�ستخدام 
بامتالء موقعه، وتزيل اأّي اختالف يف احلجم وال�سكل بني الثديني. ميزة 
حّمالة ال�سدر هذه هي اأنها ت�سكل حاًل خارجياً ال يتطلب تدخاًل جراحياً، 
الن�ساء ا�ستخدامها. ومع ذلك، فاإّن اجلانب ال�سلبي  ما ي�سهل على جميع 

فيها هو اأنها جمرد اإجراٍء متويهي يف ال�سكل، ال يعيد الثدي يف الواقع.
االإجراء اجلراحي التقليدي الإعادة ترميم الثدي، يتطّلب اإزالة بع�ص اجللد 
البطن، ال�ستخدامها يف  اأو من منطقة  الظهر،  والع�سالت من  والدهون 
ملء موقع الثدي. هذا االإجراء ينتج عنه مظهٌر طبيعي، كما ميكن تعديل 

ال�سكل واحلجم املطلوبني، با�ستخدام ح�سوات ال�سيليكون.
اأما اجلانب ال�سلبي يف هذا االإجراء، فهو اأّن منطقًة اأخرى من اجل�سم، اأي 
البطن اأو الظهر، قد ت�سعف نتيجة اإزالة بع�ص الع�سالت منها، باالإ�سافة 
اإزالته،  مت��ت  ال���ذي  اجل���زء  ب��ني  وال�����س��راي��ني  االأوردة  رب��ط  يف  �سعوبة  اإىل 

واالأن�سجة يف ال�سدر.
الثدي،  �سكل  ا�ستعادة  على  تقوم  ومبتكرة،  جديدة  طريقٌة  تتوفر  اليوم 
الورم  ا�ستئ�سال  اإجراء  ال�سيليكون فقط. كذلك ميكن  با�ستخدام ح�سوات 
من خالل ت�سغري الثدي ورفعه، فتتم اإزالة ربع الورم فقط، وُيرتك باقي 

الثدي على حاله.
باأّن  الثدي،  التي تعاين من �سرطان  االأح��دب للمراأة  الدكتور ماهر  يوؤكد 
اجلراحة لي�ست نهاية العامل، واأنه تتوفر خيارات متعددة تتيح لها ا�ستعادة 
اأنت جميلة، وميكنك  اأنثى،  اأنت  ال�سكل الطبيعي ل�سدرها، بقدر االإمكان. 

اأن تعي�سي حياتك كلها بكامل الثقة بالنف�ص.



باأمرا�ص  االإ�سابة  خماطر  من  يحّد  اجليد  النوم 
القلب  واأم��را���ص  ال��دم  ارتفاع �سغط  خطرية مثل 
وال�����س��ك��ر. وي��ن��ط��وي ه���ذا اجل���ان���ب ال�����س��ح��ي على 
االفتقار  اإن  اإذ  لالأمهات،  بالن�سبة  خا�سة  اأهمية 
للنوم الكايف يوؤثر �سلباً على تربية االأطفال ب�سكل 

متوازن، وهو اأمر يغفل عنه الكثريون.
التنمية  يف  متخ�س�ص  باحث  اأجراها  درا�سة  تعدد 
اإيلينوي  الب�سرية والدرا�سات العائلية من جامعة 

االأمريكية، خماطر قلة النوم على االأمهات.

خماطر نق�ص النوم
ق�سٍط  على  حت�سلن  ال  الالتي  االأمهات  اأن   -  1
اتباع  اإىل  اأك�����رب  ُي��ب��دي��ن م���ي���اًل  ال���ن���وم  ك�����اٍف م���ن 
بالرتاخي  يت�سف  ال��ذي  املت�ساهل  الرتبية  من��ط 

واالفتقار اإىل االن�سباط. 
الكايف  الق�سط  على  يوؤدي عدم احل�سول  قد   -  2
النهار،  امل���زاج خ��الل  تقلبات  اإىل  ل��ي��اًل  ال��ن��وم  م��ن 
ب�سرعة  ال�����س��ع��ور  اأو  ال��رتك��ي��ز  ف���ق���دان  وب���ال���ت���ايل 

بالتعب.
عديدة،  الأيام  احلالة  هذه  ا�ستمرار  حال  يف   -  3
باالإ�سافة  االأم���د  طويلة  ع��واق��ب  اإىل  ت���وؤدي  فقد 
التاأثري  ع��ن  ف�ساًل  خ��ط��رية،  �سحية  م�ساكل  اإىل 
واالأ�سخا�ص  ال��ع��ائ��ل��ة  م��ع  ال��ع��الق��ة  ع��ل��ى  ال�سلبي 

املحيطني. 
اأطفالهن،  اإهمال  اإىل  اأكرث مياًل  – ت�سبح االأم   4

والذين قد يقومون بت�سرفات موؤذية اأو �سارة.

ن�سائح مل�ساعدة الأمهات

بها  ين�سح  منا�سبة  �سرير  مرتبة  – ا�ستخدام   1
االأطباء.

والتي  احلرارية  ’في�سكو‘  رغ��وة  ا�ستخدام   –  2
الطبيعية  اخلام  مواد  من  م�سافاً  حتتوي مزيجاً 
امل�ستدامة والتي مت التثبت علمياً من بقائها اأكرث 
اإمكانية  اأط��ول، ما يتيح للم�ستخدم  ب��رودة لفرتة 

احل�سول على نوم هانئ ومريح طوال الليل.
تدليك  وجل�سات  اليوغا  درو�ص  اإىل  – اللجوء   3

القدمني وغريها.
النوم مبا�سرة، فهو  الطعام قبل  تناول  – عدم   4

ينهك املعدة، ويجعل نومك م�سطرباً. 
النعناع  اأو  ال��ي��ان�����س��ون  م���ن  ك����وب  ����س���رب   –  5

ال�ساخن. واالبتعاد عن القهوة وال�ساي
فهذا  البيت،  اإىل  لياًل  االأ�سدقاء  دعوة  – عدم   6

يجهز الطفل للنوم اأكرث ويبعد عنك القلق. 
وقت  ح��ت��ى  ال��ت��ل��ف��زي��ون  م��ت��اب��ع��ة  ت��ن��ب��ي   –  7

متاأخر.
لياًل،  طفلك  مع  اإيجابية  تكوين  اأن  – حاويل   8

وال تثريي غ�سبه الأ�سياء غري منطقية .
االأمر. لزم  اإذا  طبيب  – ا�ست�سارة   9

الأ�سود العفن  فرك   1-
"فرك العفن االأ�سود الناجم عن الرطوبة  تقول راليت�سا 
ال��ت��ن��ف�����س��ي، وحتى  ي�����س��ب��ب م�����س��اك��ل يف اجل���ه���از  اأن  مي��ك��ن 
الهلو�سة. وغالباً ما ينمو العفن االأ�سود على جدران رطبة 
احلية  الع�سوية  القوالب  لهذه  وميكن  ال�سمية.  �سديد 

اإر�سال اجلراثيم اإىل الهواء لتنت�سر يف اأرجاء املنزل".

املنزل يف  الريا�سة  ممار�سة   -  2
التي تكمن  االأخ��ط��اء  ال��درا���س��ات ح��ول  الكثري م��ن  هناك 

ال�ساالت  م��ع��دات  حتمل  م��ا  وغالباً  التمرين،  م��ع��دات  يف 
باملراحي�ص  مقارنة  اجلراثيم  من  اأك��رب  ع��دداً  الريا�سية 
اأن ت�سبب االأك��زمي��ا وحب  - مبا يف ذل��ك تلك التي ميكن 

ال�سباب والعديد من االأمرا�ص اخلطرية.

ال�سرير ترتيب   -  3
تن�سح رالي�ستا بالتوقف عن ترتيب ال�سرير مبا�سرة عند 

اال�ستيقاظ يف ال�سباح، 
وبداًل من ذلك يجب اأن ترتك فرا�سك يتنف�ص بعد اإزالة 

الرطوبة  ت�سكل  ملنع  وذل��ك  ال��وق��ت،  لبع�ص  عنه  اللحاف 
والعث.

الكهربائية املكن�سة  تنظيف  عدم   -  4
ال��ب��ك��ت��ريي��ا واجل���راث���ي���م وت��ع�����س�����ص داخ����ل املكن�سة  ت��ن��ت��ق��ل 

الكهربائية ب�سرعة كبرية، 
املكان�ص  %15 من جميع  اأن نحو  اإىل  وت�سري الدرا�سات 
يف  ا�سطرابات  ت�سبب  جرثومة  على  حتتوي  الكهربائية 

االأمعاء.
 لذلك يجب تفريغ املكن�سة وتعقيمها على اأ�سا�ص منتظم.

الثالجة �سقوق  تنظيف  اإهمال   -  5
عادة ما حتتوي القطعة املطاطية التي تغلق باب الثالجة 
االأطعمة،  لبقايا  م�سائد  اإىل  تتحول  وزواي��ا  �سقوق  على 

وتبقى هناك لفرتة طويلة،
والبكترييا،  اجلراثيم  من  كبرية  كميات  عليها  وتتجمع   

ويف نف�ص الوقت ميكن اأن يت�سكل العفن فيها.

املطبخ منا�سف  تغيري  اإهمال   -  6
قبل  م��رات  ع��دة  ال�ساي  منا�سف  ا�ستخدام  يتم  م��ا  غالًبا 

رميها يف الغ�سالة،
 لكن يجب عليك تغيريها كل يوم.

رطبة  ال�ساي  منا�سف  ت��ك��ون  م��ا  "غالباً  راليت�سا  وت��ق��ول 
للبكترييا  ي�سمح  مم��ا   - ال�سابق  اال�ستخدام  م��ن  وداف��ئ��ة 

بالتكاثر ب�سرعة.
 اأن�سحك اإما با�ستبدالها كل يوم باأخرى نظيفة وجافة. اأو 
اغ�سليها يف نهاية كل يوم بحيث تكون جاهزة لال�ستخدام 

مرة اأخرى يف �سباح اليوم التايل".

مفتوحًا املرحا�ص  غطاء  ترك   7-
امل��رح��ا���ص، تتطاير جزيئات  امل��اء يف  يف ك��ل م��رة يتم �سخ 

الف�سالت يف الهواء،
ب��ال��ه��واء ملوثة  امل��اء املحمولة  م��ا تكون ق��ط��رات   وغ��ال��ب��اً 

بالفريو�سات والبكترييا.

التقطيع األواح  غ�سل   -  8
التقطيع  األ��واح  اأن غ�سل  املنازل،  رب��ات  الكثري من  تعتقد 
لكن  امليكروبات،  من  للتخل�ص  يكفي  اجللي  و�سائل  باملاء 
التعقيم  قوية  م��ادة  ا�ستخدام  ب�سرورة  تو�سي  رالي�ستا 
يف  عميقاً  املتغلغلة  والبكترييا  اجل��راث��ي��م  على  للق�ساء 

األواح التقطيع.

 8 اأخطاء بتنظيف املنزل ت�شيبك باالأمرا�ض

نق�ض النوم يوؤثر �شلبًا على اأداء 
واجبات االأمومة

يربط خرباء ال�سحة دومًا بني النظافة والعناية ال�سخ�سية 
من جهة، وبني احلفاظ على �سحتنا والوقاية من الأمرا�ص 

من جهة اأخرى.
اإل اأن عمليات التنظيف نف�سها ميكن اأن تكون م�سدرًا للخطر 
على ال�سحة، يف حال مل تتم بال�سكل املطلوب. وتبني خبرية 
التي  رالي�ستا برودانوفا جمموعة من الأخطاء،  التنظيف 
مريور  �سحيفة  بح�سب  التنظيف،  اأعمال  يف  جتنبها  يجب 

الربيطانية:

�شحة وتغذية
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مليار درهم جتارة اأبوظبي   121.5
غري النفطية خالل 7 اأ�شهر

•• اأبوظبي-وام:

بلغ�ت قيمة التجارة اخلارجية من ال�سلع غري النفطية عرب منافذ اإمارة اأبوظبي 
121.5 مليار درهم تقريبا خالل االأ�سهر ال�سبعة االأوىل من العام 2019 وذلك 
اأبوظبي . وت�سدرت اململكة  اإح�ساء  اأم�ص عن مركز  وفقا الأحدث االأرقام ال�سادرة 
العربية ال�سعودية قائمة اأكرث الدول تارة مع اأبوظبي وبقيمة بلغت 5.1 مليار 
درهم  1.18 مليار  ب�  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يوليو تالها  �سهر  درهم خالل 
االأرقام  وتقت�سر  دره��م.  مليون   916 ب�  واليابان  دره��م  مليون   950 ب�  والكويت 
النفطية  ال�سلعية غري  التجارة  قيمة  على  لالإح�ساء  اأبوظبي  ال�سادرة عن مركز 
التي دخلت من املنافذ الربية والبحرية واجلوية الإمارة اأبوظبي اأو خرجت منها، 
النفطية مع  غ��ري  اأبوظبي  ك��ل ت��ارة  ال�سلع ال متثل  ه��ذه  اأن  يعني  ال��ذي  االأم���ر 
العامل اخلارجي اإذ اأن هناك جانبا منها يتم عرب منافذ االإمارات االأخرى. وتظهر 
االإح�ساءات العديد من املوؤ�سرات االإيجابية التي حتققت على �سعيد حركة تارة 
االإمارة خا�سة على م�ستوى اإعادة الت�سدير التي وا�سلت ارتفاعها اإىل 31 مليار 
درهم يف حني �ساهم الرت�سيد اال�ستهالكي يف خف�ص قيمة الواردات خالل الفرتة 
من يناير وحتى يوليو من العام اجلاري اإىل 57 مليار درهم منذ بداية العام وحتى 
33.5 مليار درهم. وعلى  نهاية يوليو وعلى �سعيد ال�سادرات فقد بلغت قيمتها 
امل�ستوى ال�سهري فقد بلغت تارة اأبوظبي خالل �سهر يوليو 17 مليار درهم تقريبا 
منها 7.48 مليار درهم للواردات ونحو 4.71 مليار درهم لل�سادرات و4.755 
مليار درهم لتجارة اإعادة الت�سدير. وا�ستحوذت اللوازم ال�سناعية على 77.4% 
من اإجمايل �سادرات االإمارة خالل االأ�سهر ال�سبعة االأوىل من العام اجلاري وبقيمة 
و�سلت اإىل 26 مليار درهم تقريبا .. فيما بلغت قيمة �سادرات االأغذية وامل�سروبات 

3.62 مليار درهم وتوزعت بقية القيمة على �سادرات االإمارة االأخرى.

غرفة عجمان ت�شارك يف ندوة الغرف العربية 
والغرف العربية االأجنبية امل�شرتكة يف برلني

•• عجمان- الفجر

�سارك �سعادة �سامل ال�سويدي مدير عام غرفة تارة و�سناعة عجمان يف اأعمال 
االجنبية  العربية  والغرف  العربية  للغرف  التنفيذيني  وامل�سوؤولني  امل��دراء  ندوة 
امل�سرتكة يف برلني � اأملانيا، لبحث التعاون بني الغرف التجارية املُ�ساركة واالطالع 
ومنت�سبيها.  الأع�سائها  ال��ت��ج��ارة  غ��رف  تعتمدها  ال��ت��ي  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  على 
ت�سمنت اأعمال الندوة اأهم اخلدمات بني الغرف العربية والغرف امل�سرتكة،  كما 
هذا  يف  الناجحة  التجارب  على  واالط���الع  للغرف  املجتمعية  امل�سوؤولية  تناولت 
القطاع اخلا�ص  دعم  االأوروب���ي يف  االحت��اد  برامج  واطلع احل�سور على  ال�سدد، 
منها.  اال�ستفادة  وكيفية  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�سروعات  العربية  ال��دول  يف 
كما ت�سمنت الندوة اأنظمة التدريب والتعليم ملواكبة الوظائف اجلديدة يف ظل 
الثورة ال�سناعية الرابعة، وو�سع خطة اعالمية م�سرتكة ت�سمن اإبراز املنتجات 
افتتاح  الندوة  اأعمال  و�سهدت  امل�ساريع. هذا  وا�ستدامة  ي�سمن منو  العربية مبا 
منتدى ال�سحة العربي االملاين. وا�ستعر�ص مدير عام غرفة عجمان جهود غرفة 
امل�سروعات  ال�سيما  اأع�سائها  وا�ستدامة  منو  ت�سمن  خدمات  تقدمي  يف  عجمان 
املجتمعية  للم�سوؤولية  عجمان  مركز  حول  نبذة  قدم  كما  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
اإحدى مبادرات غرفة عجمان ودور املركز يف تعزيز ممار�سات امل�سوؤولية املجتمعية 
لدى القطاع اخلا�ص. هذا ووجه �سعادة �سامل ال�سويدي ال�سكر اإىل احتاد الغرف 
العربية والغرف العربية االجنبية والغرفة العربية االملانية على تنظيم الندوة 
ودورها يف الربط املبا�سر بني غرف التجارة وال�سناعة مبا ي�سمن تقدمي خدمات 
اأف�سل لالأع�ساء واخلروج بتو�سيات من �ساأنها اأن ت�سيف ملنت�سبي الغرف، م�سريا 
اإىل اأن غرفة عجمان حري�سة على احل�سور يف كافة الفعاليات املرتبطة باأعمال 

غرف التجارية حملياً واقليمياً ودولياً.

بتكلفة تقدر بث 250 مليون درهم

�شيادة للتطوير تطلق مبيعات م�شروع » املهرة« ال�شكني يف مدينة م�شدر باأبوظبي
•• اأبوظبي: رم�ضان عطا

العقاري  للتطوير  �سيادة  �سركة  اأعلنت 
ال�سكنية  الوحدات  اإطالق مبيعات  عن 
ي��ق��ع يف  ال����ذي  “ املهرة”  م�����س��روع  يف 
يعترب  و  ب���اأب���وظ���ب���ي،  م�����س��در  م��دي��ن��ة 

امل�سروع االأكرث ا�ستدامة يف العامل.
ل��ق��اء ���س��م عدداً  ال�����س��رك��ة  وق���د نظمت 
العقارية  الو�ساطة  �سركات  من  كبرياً 
العاملة يف الدولة يف مقر �سركة �سيادة 
الواقع مبدينة م�سدر وذلك لتعريفها 
ال��ت��ي يت�سمنها  وامل��م��ي��زات   ، ب��امل�����س��روع 
للم�سرتين  ت���ق���دم  ال���ت���ي  واخل����دم����ات 

واملقيمني به .
ع�سو  دراج����ي  ���س��وق��ي  ال�سيد  واأو����س���ح 
ل�سركة  التنفيذي  والرئي�ص  موؤ�س�ص 
القى  ق��د  امل�����س��روع  اأن  للتطوير  �سيادة 

اهتماما كبرياً ووا�سعاً من امل�ستثمرين 
املتاح  وال��ت��م��ل��ك  ب��ال�����س��راء  ال���راغ���ب���ني 
بالدولة  املقيمني  او  امل��واط��ن��ني  اأم����ام 
الدولة  خ��������������������ارج  م���ن  واالأج��ان�����������������������ب 
واال�ستثمار  ب��ال�����س��������������������راء  ال���راغ���ب���ني 
متكنت  ال�سركة  اأن  واأف����اد   . والتملك 
الوحدات  على  ح��ج��وزات  ت�سجيل  م��ن 
 % ال�����س��ك��ن��ي��ة ل��ل��م�����س��روع ب��ن�����س��ب��ة 30 
ح��ت��ى ال���ي���وم م��ع��رب��اً ع���ن ت��وق��ع��ات��ه ان 
ت�سجيل حجوزات على  ال�سركة  تتمكن 
معظم وحدات امل�سروع قبل نهاية العام 
الوحدات  اأ���س��ع��ار  ت��ب��داأ  اجل����اري، حيث 

ال�سكنية من 520 األف درهم.
املهرة   “ م�������س���روع  اأن  دراج������ي  وذك�����ر 
داخل  متميز  مبوقع  يتمتع  ال�سكني” 
م��دي��ن��ة م�����س��در و ت��ت��وف��ر ب���ه وح����دات 
يتنا�سب  مب��ا  امل�ساحة  متنوعة  �سكنية 

مع متطلبات امل�سرتين وامل�ستثمرين، و 
تعترب ا�سعار الوحدات ال�سكنية تناف�سية 
م��ع ت��وف��ر ح��ل��ول مت��وي��ل ب��ال��ت��ع��اون مع 
ال��ب��ن��وك وامل�����س��ارف العاملة  ع���دد م��ن 
التي  الت�سهيالت  ج��ان��ب  اىل  ب��ال��دول��ة 
ما  يف  للتطوير  �سيادة  �سركة  توفرها 

يتعلق بالدفعات وطرق ال�سداد.
و اأ����س���اد دراج����ي ب��ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر بني 
و�سركات  ل��ل��ت��ط��وي��ر  ����س���ي���ادة  ����س���رك���ة 
ال��ت�����س��وي��ق ال��ع��ق��اري ال��ت��ي ت��ع��م��ل على 
ال����رتوي����ج ل��ل��م�����س��روع داخ������ل ال���دول���ة 
وخ��ارج��ه��ا، م��ع��رب��اً ع��ن ت��وق��ع��ات��ه ببيع 
كامل الوحدات ال�سكنية للم�سروع قبل 

نهاية العام اجلاري.
التنفيذي  وال��رئ��ي�����ص  امل��وؤ���س�����ص  واأف�����اد 
القطاع  اأن  ل��ل��ت��ط��وي��ر  ���س��ي��ادة  ل�����س��رك��ة 
يحافظ  ي��زال  ما  اأبوظبي  يف  العقاري 

على جاذبيته اال�ستثمارية االمر الذي 
عقاري  م�سروع  الإط��الق  ال�سركة  دف��ع 
اأن  اىل  م�سرياً  يا�ص،  جزيرة  يف  جديد 
م��ن اخليارات  ع����دداً  ت��در���ص  ال�����س��رك��ة 
اأبوظبي خالل  يف  العقاري  لال�ستثمار 

الفرتة املقبلة.
وي�سمل م�سروع “ املهرة” ال�سكني على 
حيث   ، االرت��ف��اع  متو�سطتني  بنايتني 
يوفر امل�سروع نحو 300 وحدة �سكنية 
جمهزة بالكامل، وذات اإطاللة متميزة 
واملدينة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال�������س���وارع  ع��ل��ى 

امل�ستدامة املحيطة بها.
ا�ستوديوهات  ب���ني  ال�����س��ق��ق  وت������رتاوح 
ن��وم، والتي مت ت�سميمها  3 غ��رف  اإىل 
البيئية  املعايري  يلبي  ع�سري  باأ�سلوب 

التي تتميز بها مدينة م�سدر.
امل�����س��روع بحلول  اإجن�����از  امل���ق���رر  و م���ن 

موؤكدا   ،2021 عام  الثاين من  الربع 
ال��ت��زام ال�����س��رك��ة ب��اإجن��از امل�����س��روع وفق 

اجلدول الزمني املحدد.

اتفاقية بني »دبي لل�شلع« و»جافزا« لتوفري حلول تخزين وخدمات لوج�شتية 

اأحدث م�ساريع »�سروق« ال�سياحية البيئية 

»واحة البداير« ال�شياحية الفاخرة ت�شتقبل الزوار يف قلب �شحراء البداير بال�شارقة

•• دبي-وام:

املنطقة   - امل��ت��ع��ددة  لل�سلع  دب��ي  مركز  وق��ع 
احل�������رة ال�����رائ�����دة ع���ل���ى م�������س���ت���وى ال���ع���امل 
املخت�سة  دب��ي  حلكومة  التابعة  وال�سلطة 
احلرة  واملنطقة   - وامل�ساريع  ال�سلع  بتجارة 
مل��وان��ئ دبي  ال��ت��اب��ع��ة  “جافزا”  جل��ب��ل ع��ل��ي 
العامل  امل�سغل  االإم����ارات  اإقليم   – العاملية 
ل��ل��م��ح��ط��ات ال��ب��ح��ري��ة وامل�����س��اه��م ال���ب���ارز يف 
االأح���د..  اأم�����ص  االإقليمية  ال��ت��ج��ارة  متكني 
ل��ت��وف��ري ح���ل���ول تخزين  ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ة 

االأع�ساء  ل��ل�����س��رك��ات  لوج�ستية  وخ���دم���ات 
للمركز.  التابعة  املنطقة احلرة  امل�سجلة يف 
التنفيذي  الرئي�ص  �سليم  ب��ن  اأح��م��د  وق���ال 
لل�سلع  دب��ي  ملركز  التنفيذي  وامل��دي��ر  االأول 
نحو خم�سة  قبل  تاأ�سي�سها  منذ  اإن��ه  املتعدد 
جلبل  احل��رة  املنطقة  لعبت  عاما  وثالثني 
علي دورا مهما يف و�سول دبي اإىل مكانتها 

احلالية كمركز عاملي للتجارة.
اأن���ه مب��وج��ب االت��ف��اق��ي��ة �ستتمكن  واأ����س���اف 
ملركز  احلرة  املنطقة  يف  االأع�ساء  ال�سركات 
دبي لل�سلع املتعددة من الو�سول اإىل اأحدث 

خدمات التخزين واخلدمات اللوج�ستية يف 
اإ�سافية وم��ن خالل  ر���س��وم  اأي  دون  ج��اف��زا 
االتفاقية  وت���وف���ر  واح�����دة  ات�����س��ال  ن��ق��ط��ة 
املنطقة  يف  القائمة  لل�سركات  قويا  ح��اف��زا 
احلرة ملركز دبي لل�سلع املتعددة لال�ستفادة 
من الت�سهيالت املتاحة يف جافزا مع تب�سيط 
اإج���راءات���ن���ا اخل��ا���س��ة ب���االأع���م���ال م���ن اأجل 
م�ساندة عمالئنا. و �ستتيح جافزا مبوجب 
دبي  االأع�ساء يف مركز  لل�سركات  االتفاقية 
الكاملة  اال�ستفادة  اإمكانية  املتعددة  لل�سلع 
من حلول التخزين واخلدمات اللوج�ستية 

امل��ت��اح��ة يف املنطقة احل���رة جل��ب��ل ع��ل��ي مبا 
الأغرا�ص  امل�����س��ت��ودع��ات  ا���س��ت��خ��دام  ذل���ك  يف 
ال��ت��خ��زي��ن وال��ت�����س��ل��ي��م مب���ا ي�����س��ج��ع ويحفز 
كما  االإم���ارة  عرب  التجاري  الن�ساط  حركة 
املركز على  االأع�ساء يف  ال�سركات  �ستح�سل 
والرتخي�ص  الت�سجيل  ر���س��وم  م��ن  اإع���ف���اء 
جانبه  م��ن  اجل��دي��دة.  ب��اخل��دم��ة  املرتبطة 
ومدير  التنفيذي  املدير  املعلم  حممد  ذك��ر 
االإمارات  – اإقليم  العاملية  دب��ي  موانئ  ع��ام 
التنفيذي للمنطقة احلرة جلبل  والرئي�ص 
“ اأن التعاون يعترب ركيزة  علي “جافزا” : 

•• ال�ضارقة-الفجر:

والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  هيئة  اأعلنت 
البداير،  اأب������واب واح����ة  ف��ت��ح  ع���ن  )����س���روق( 
امل�������س���روع ال�����س��ي��اح��ي ال���ف���اخ���ر، اأم�����ام ال����زوار 
وال�سياح لتقدم لهم تربة اإقامة فريدة من 
نوعها تمع بني الرتاث االأ�سيل واحلداثة 
يف  املختلفة  اخل��ارج��ي��ة  االأن�سطة  ومم��ار���س��ة 
التجارية  ال��ع��الم��ة  ت��دي��ره��ا  ال��ت��ي  ال���واح���ة 

العاملية “م�سك من �سذا«.
�سياحي  م�سروع  اأول  البداير  واح��ة  وتعترب 
من نوعه يف دولة االإمارات العربية املتحدة، 
ح��ي��ث ي��ت��ف��رد ب��ت�����س��ام��ي��م��ه امل�����س��ت��وح��اة من 

النمو معا  نتمكن من حتقيق  لكي  اأ�سا�سية 
الأج����ل االق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي .. م��ع��رب��ا عن 
����س���روره ب��ت��ق��دمي ج���اف���زا مل��ن��ت��ج ج��دي��د من 
���س��اأن��ه زي���ادة ح��رك��ة االأن�����س��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة يف 
االأع�ساء  ال�سركات  اأن  املعلم  واأ�ساف  دبي«. 
�ست�ستفيد  امل��ت��ع��ددة  لل�سلع  دب���ي  م��رك��ز  يف 
نقل  ب�سبكة  ات�سال  من  جافزا  مرافق  من 
�سيعزز  مم��ا  الو�سائل  متعددة  وم��وا���س��الت 
من  ال�سلع  وا���س��ت��رياد  ت�سدير  يف  ق��درات��ه��ا 
واإىل االإم�����ارة االأم����ر ال���ذي م��ن ���س��اأن��ه دفع 

عجلة النمو االقت�سادي لدبي .

االإم��ارات��ي وي�سم غ��رف فندقية وخيام فاخرة يف  ال��رتاث 
قلب �سحراء البداير التي تعترب واحدة من اأ�سهر املناطق 
ويقدم  اخلليج،  ومنطقة  الدولة  يف  ال�ساحرة  ال�سحراوية 
تربة �سياحية بيئية متميزة. وكانت )�سروق( قد ك�سفت 
اإط��الق ثالثة م�ساريع تنتمي  2017، عن نيتها  العام  يف 
مليون   130 بتكلفة  والرتاثية  البيئية  ال�سياحة  فئة  اإىل 
درهم، وهي: نزل الرفراف يف م�سروع كلباء، ونزل الفاية يف 
مليحة، وواحة البداير يف �سحراء البداير، حيث اأعلنت يف 
اأنه �سيتم افتتاح امل�ساريع الثالثة يف العام احلايل 2019. 

م�سهد متكامل من اجلمال يف الطبيعة 
ا�ستكملت  ق��د  ال��ب��داي��ر، تكون )���س��روق(  افتتاح واح��ة  وم��ع 
“ال�سارقة  مظلة  حت��ت  تن�سوي  ال��ت��ي  ال��ث��الث��ة  امل�����س��اري��ع 
لل�سيافة” التابعة للهيئة وتدار جميعها من قبل العالمة 
البداير  واح���ة  وت��ق��ع  ���س��ذا«.   م��ن  “م�سك  ذات��ه��ا  التجارية 
اأ�سهر  من  واح���دًة  تعترب  والتي  البداير،  �سحراء  قلب  يف 
العربية،  االإم����ارات  ودول���ة  ال�سارقة  يف  ال�سياحية  املناطق 
ت�سميمها  ومت  ال�سارقة،  مدينة  من  دقيقة   40 بعد  على 
النخيل  اأ�سجار  زرع��ت  حيث  حقيقية،  بواحة  اأ�سبه  لتكون 
تعلوها  مائية  قنوات  وتهيز  حفر  ومت  كافة،  اأرجائها  يف 
امل�سروع  ويتكون  وال����زوار.  ال��ن��زالء  لعبور  ومم���رات  ج�سور 
الذي بلغت تكلفته نحو 60 مليون دره��م، من 21 غرفة 
و10 خيام، منها 11 غرفة فاخرة مع اأ�سّرة منفردة، و10 
غرف فاخرة مع اأ�سرة ل�سخ�سني، و7 خيام مع غرفة نوم 
احتياجات  لتتنا�سب مع  نوم  واح��دة، و3 خيام مع غرفتي 

النزالء وحجم عائالتهم. 

جمتمع ترفيهي ريا�سي  ومركز اأعمال مبعايري عاملية 
وتقدم واحة البداير لنزالئها و�سيوفها تربة طعام فريدة 

ويقدم  “نزوى”  مطعم  االأول  ف��اخ��ري��ن،  مطعمني  ع��رب 
ماأكوالت تقليدية م�ستوحاة من املدن التي ميّر فيها طريق 
احلرير ويت�سع ل� 58 �سيفاً، والثاين مطعم “املدام” وهو 
مطعم معا�سر تت�سمن الئحة الطعام فيه ت�سكيلة وا�سعة 
من االأطباق العاملية ويت�سع ل� 88 �سخ�ساً، ويدير املطعمني 
معروفون  طباخون  عليهما  ي�سرف  امل��ه��ارات  ع��ايل  طاقم 

بخربتهم الطويلة يف تقدمي الطعام للثقافات املتعددة. 
للنزالء  وال�سحية  الريا�سية  امل��م��ار���س��ات  على  وللحفاظ 
وال�����س��ي��وف غ��ري امل��ق��ي��م��ني، ت��وف��ر واح���ة ال��ب��داي��ر م�سبحاً 
ب��اأح��دث املعدات  ري��ا���س��ي��اً جم��ه��زاً  مبعايري ع��امل��ي��ة، ون��ادي��اً 
واالأجهزة املتنوعة، حتت رقابة منقذين ومدربني موؤهلني. 
ويخ�س�ص امل�سبح والنادي الريا�سي، �ساعات حمددة خالل 
خل�سو�سية  احرتاماً  وذل��ك  فقط  ال�سيدات  لدخول  اليوم 
الواحة  حجز  خدمة  البداير،  واح��ة  اإدارة  وتتيح  ال��ن��زالء. 
بالكامل الإقامة حفالت الزفاف اأو للمنا�سبات املختلفة يف 
وجود مدرج و�ساحة منا�سبان الإقامة العرو�ص الرتفيهية 
املجموعات  م��ت��ط��ل��ب��ات  ت��ل��ب��ي��ة  ج���ان���ب  اإىل  وامل��و���س��ي��ق��ي��ة، 
وا�ست�سافة  م��راف��ق��ه��ا  م���ع  ال���واح���ة  ح��ج��ز  يف  وال�����س��رك��ات 
عمالئها اأو موظفيها يف القاعة املخ�س�سة الأنواع خمتلفة 
من االأعمال كالور�ص اأو االجتماعات، على اأن يتم التوا�سل 
الرغبة  حال  يف  البداير  واح��ة  اإدارة  مع  م�سبقاً  والتن�سيق 

باحلجز ملجموعات كبرية. 

ن�ساطات مميزة
�سيقة  جمموعة  ونزالئها  لزائريها  البداير  واح��ة  وتنظم 
ال��ت��زل��ج على  ال��ط��ل��ق، تت�سمن  ال��ه��واء  ال��ن�����س��اط��ات يف  م��ن 
الرمال وركوب الدراجات الرملية و�سيارات الدفع الرباعي 
واجلمال لتجربة �سفاري ثرية، كما تنظم جل�سات مل�ساهدة 
���س��م��اء ال�سحراء  ال��ن��ج��وم يف  ال��ل��ي��ل وم��راق��ب��ة  االف����الم يف 

ال�سافية، اإىل جانب االأ�سناف املتنوعة من وجبات االإفطار 
“برج  على الكثبان الرملية يف ال�سباح، والع�ساء على قمة 
الليلية  للجل�سات  خ�سي�ساً  ت�سميمه  مت  ال���ذي  الربي” 
الهادئة.  ومن اأجل احلفاظ على امل�سهد الرتاثي االإماراتي 
واحة  توفر  بجماليته،  للتمتع  للزائرين  الفر�سة  واإتاحة 
البداير فر�سة م�ساهدة عرو�ص ال�سقور ومباريات القو�ص 
وال�����س��ه��م، ب��االإ���س��اف��ة اإىل ت��رب��ة احل��ن��اء ال����ذي ي��ع��د من 

الطقو�ص والتقاليد االإماراتية والعربية االأ�سيلة.

تعزيز مفهوم ال�سياحة
 البيئية يف الدولة وال�سارقة

واأكد �سعادة مروان بن جا�سم ال�سركال، الرئي�ص التنفيذي 
واحة  اأن  )���س��روق(  والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  لهيئة 
ال�سحراء  و���س��ط  يف  متكاملة  ق��ري��ة  ت�سكل  ال��ت��ي  ال��ب��داي��ر، 
ال�سياحي والبيئي يف  امل�سهد اجلمايل  اإىل  الهادئة، ت�ساف 
رافعة مهمة  ال��واح��ة ميثل  اأن  اإىل  واأ���س��ار  ال�سارقة،  اإم���ارة 
لالرتقاء بواقع ال�سياحة البيئية يف دولة االإم��ارات واإمارة 
ال�سارقة، واحلفاظ على احلياة الربية عرب ت�سليط ال�سوء 
على اأهميتها يف تعزيز اال�ستثمار والبناء والتطوير.  واأو�سح 
امل�ساريع  خ��الل  م��ن  ت��رتج��م  )���س��روق(  روؤي���ة  اأن  ال�سركال 
احلياة  بجودة  االرتقاء  مفهوم  التقليدية،  غري  ال�سياحية 
والزوار  املواطنني  اأم��ام  متعددة  توفري خيارات  من خالل 
بوجود  الطبيعة  و���س��ط  ومم��ت��ع��ة  ه��ادئ��ة  اأوق����ات  لتم�سية 
“تعك�ص م�ساريعنا  جميع و�سائل الرتفيه والراحة، وقال: 
يف )�سروق( جناح االإمارة يف تقدمي ثقافة املنطقة وتراثها 
بتاريخ  وتعريفهم  ال��ع��امل  دول  خمتلف  م��ن  ال�����س��ي��اح  اإىل 
االإمارات،  يف  الطبيعة  وجمال  وع��ادات��ه  االإم��ارات��ي  ال�سعب 
مبا ي�سهم يف دعم “روؤية ال�سارقة 2021” التي اأطلقتها 
هيئة االإمناء التجاري وال�سياحي باالإمارة بهدف ا�ستقطاب 

ال�سركال:  واأ���س��اف  ال�����س��ارق��ة.«  اإىل  �سائح  م��الي��ني  ع�سرة 
الوطني،  الدخل  اأه��م م�سادر  اأح��د  اليوم  ال�سياحة  “متثل 
االقت�ساد  ق��ط��اع��ات  تنويع  نحو  االإم����ارة  م�ساعي  وت��دع��م 
وت��ع��زي��ز ال��ن��م��و ال��ك��ل��ي، ح��ي��ث ي����وؤدي من��و ق��ط��اع ال�سياحة 
التجزئة  مثل  تغذيها  التي  االأخ���رى  القطاعات  من��و  اإىل 

واخلدمات واملوا�سالت وغريها«.   
ومن جهته قال �ساميون كومب�ص، الرئي�ص واملدير التنفيذي 
اإمارة  يف  وجودنا  نعزز  اأن  “ي�سعدنا  �سذا:  فنادق  ملجموعة 
مثل  فريد  مبنتجع  املتحدة  العربية  واالإم����ارات  ال�سارقة 
الناجحة مع )�سروق(،  ال�سراكة  البداير، من خالل  واحة 
حيث نتطلع لنمنح �سيوفنا تارب �سياحية ال مثيل لها يف 
اإمارة ال�سارقة، من خالل هذه الوجهة ال�سياحية التي تعد 

اإ�سافة نوعية ملحفظتنا املتنامية من الفنادق يف املنطقة«.
اإىل جانب نزلني  “تن�سم واحة البداير  واأ�ساف كومب�ص: 
الرفراف ونزل  يقدمان تارب �سياحية متنوعة هما نزل 
لت�سبح  لل�سيافة”،  ال�����س��ارق��ة  “جمموعة  �سمن  ال��ف��اي��ة 
ف���ري���دة حت���ت م��ظ��ل��ة املجموعة  ث����الث وج���ه���ات ���س��ي��اف��ة 
االأ�سيلة  العربية  وال�سيافة  الثقافة  ال���زوار  ولي�ستك�سف 

واجلمال الطبيعي الإمارة ال�سارقة«.
ي�سار اإىل اأن هيئة ال�سارقة لال�ستثمار والتطوير )�سروق( 
التي تاأ�س�ست يف العام 2009، تعترب القوة املحركة لتحّول 
و�سياحية  ا�ستثمارية  كوجهة  وتطّويرها  ال�سارقة  اإم���ارة 
البنية  م�ساريع  ومتابعة  بتقييم  ت�سطلع  حيث  وت��اري��ة، 
واال�ستثمارية  ال�سياحية  بالقطاعات  ال�سلة  ذات  التحتية 
البناء والتنمية  امل�ساركة يف عمليات  اإىل جانب  والرتاثية، 
بالن�ساطات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ت�����س��ه��ي��الت  وت���ق���دمي  ال�����س��ام��ل��ة، 
االأخرى،  واملوؤ�س�سات  الهيئات  مع  بالتعاون  اال�ستثمارية، 
من خالل اإن�ساء مركز معلومات �سامل يعمل على ت�سليط 

ال�سوء على الفر�ص اال�ستثمارية يف االإمارة ال�سارقة.

غرفة اأبوظبي تنظم معر�ض 
الفرن�شايز العاملي 22 اأكتوبر

•• اأبوظبي - وام:

 22 يومي  العاملي  الفرن�سايز  معر�ص  من  ال�سابعة  ال���دورة  فعاليات  تنطلق 
“اأدنيك”..  ل��ل��م��ع��ار���ص  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اجل����اري يف  اأك��ت��وب��ر  و23 
ب�سراكة  اأبوظبي  و�سناعة  ت��ارة  غرفة  تنظمه  ال��ذي  ال��ب��ارز  العاملي  احل��دث 
اجلمعية  م��ن  وب��دع��م  الفرن�سايز  لتنمية  االإم����ارات  راب��ط��ة  م��ع  ا�سرتاتيجية 
اأبرز فعاليات  اأحد  الدولية للفرن�سايز ومعهد مدراء الفرن�سايز املعتمدين، - 
ال��ع��امل -.  واإق��ب��اال على م�ستوى  واأك��رثه��ا جناحا  ال��ت��ج��اري  �سناعة االم��ت��ي��از 
دولية  100 جهة عار�سة  اأك��رث من  العام  املعر�ص هذا  ي�ست�سيف  اأن  ويتوقع 
15 قطاعا خمتلفا كال�سياحة والرتفيه، والنفط والغاز،  وحملية متثل نحو 
املالية،  واملوؤ�س�سات  املعلومات،  وتكنولوجيا  وال�سيافة،  واالأزي���اء،  وال��ع��ق��ارات، 
والتجارة والنقل، والرعاية ال�سحية واالأدوية، والتعليم، واالأغذية وامل�سروبات، 
وتارة التجزئة، والتنمية والتدريب، وال�سالمة واالأمن، والت�سنيع وال�سيانة، 
واخلرباء  التجاري  االمتياز  حقوق  جمعيات  من  وا�سعة  م�ساركة  جانب  اإىل 
 30 واملخت�سني يف هذا املجال. وتقدر قيمة اقت�ساد االمتياز يف ال�سوق بنحو 
مليار دوالر مع معدل منو �سنوي ن�سبته %27، مما �سيجعله اأ�سرع القطاعات 
ال�سنوات  خ��الل  �سهدت  التي  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  من��وا  النفطية  غري 
االأخرية توقيع جمموعة من ال�سفقات الكربى عرب قطاعات خمتلفة ال �سيما 
االأغذية وامل�سروبات وال�سيافة والتجزئة. وقال �سعادة حممد هالل املهريي، 
“ ي�سهد منوذج االمتياز التجاري منوا مت�ساعدا  اأبوظبي  املدير العام لغرفة 
يف املنطقة، ومن هنا تكمن اأهمية الفعاليات املخت�سة يف هذا املجال كمعر�ص 
الفرن�سايز العاملي يف توفري من�سة مهمة للتوا�سل مع اأهم العالمات التجارية 

الدولية واملحلية والتفاعل مع امل�ستثمرين .
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املال والأعمال

اإدراج اأكرب برنامج �شندات يف 
�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية 

•• اأبوظبي -وام:

اأكرب  اإدراج  عملية  اأم�ص  من  اعتبارا  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  �سهد 
 10 بقيمة  اأبوظبي  اإم���ارة  عن  ال�سادرة  االأج��ل  متو�سط  �سندات  برنامج 
م��ل��ي��ارات دوالر اأم��ري��ك��ي م��ن ث��الث ف��ئ��ات. يعد ه��ذا ال��ط��رح االأك���رب الذي 
ت�سدره حكومة اأبوظبي على �سرائح ال�سندات ال�سيادية الأجل 30 عاما .. و 
حقق االإ�سدار اأقل عائد على ال�سندات ال�سيادية ال�سادرة يف منطقة ال�سرق 
االأو�سط و�سمال اأفريقيا ملختلف االآجال واأقل عائد ا�ستطاع م�سدر �سندات 
يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا حتقيقه على ال�سندات االأوروبية 
و  الآجال 10 و30 عاما منذ االإ�سدار االأول حكومة اأبوظبي عام 2007. 
ت�سنف اأبوظبي و االإمارات ب�سكل عام بكونها اأكرث االأ�سواق ن�ساطا يف �سوق 

ال�سندات وال�سكوك على م�ستوى دول اخلليج وال�سرق االأو�سط.
العام  خ��الل  ال�سكوك  و  ال�����س��ن��دات  م��ن  ال��دول��ة  اإ����س���دارات  قيمة  بلغت  و 
املتوقع  وم��ن  دره���م/  مليار   103.5/ دوالر  مليار   28.2 نحو   2018
فقد  تف�سيال  و   .2019 العام  خ��الل  اأعلى  م�ستويات  اإىل  قيمتها  زي��ادة 
توزعت ال�سندات التي طرحتها حكومة اأبوظبي على ثالث �سرائح ت�سمنت 
االأوىل 3 مليارات دوالر بن�سبة عائد 2.125 % بواقع 65 نقطة اأ�سا�ص 
فوق ن�سبة العائد على �سندات اخلزينة االأمريكية ت�ستحق يف عام 2024.. 
اأما ال�سريحة الثانية فقد بلغت قيمتها اأي�سا 3 مليارات دوالر بن�سبة عائد 
اأ�سا�ص �سندات اخلزينة االأمريكية ت�ستحق  85 نقطة  % بواقع   2.500
يف عام 2029.. وو�سلت قيمة ال�سريحة الثالثة من ال�سندات 4 مليارات 
دوالر بن�سبة عائد 3.125 % بواقع 110 نقاط اأ�سا�ص فوق ن�سبة العائد 

. على �سندات اخلزينة االأمريكية ت�ستحق يف عام 2049 

اقت�شادية راأ�ض اخليمة تدعم اأ�شحاب 
رخ�ض الغد وذوي الهمم ِبِوَر�ض متنوعة

•• راأ�س اخليمة -الفجر

�سل�سلة  االأع��م��ال،  تطوير  ب���اإدارة  متمثلة  اخليمة،  راأ���ص  اقت�سادية  نظمت 
اأع�����س��اء برنامج  ال��ع��ام اجل���اري لتطوير م��ه��ارات  م��ن ور����ص العمل خ��الل 
الإظهار  وحتفيزهم  اليدوية  مهاراتهم  �سقل  يف  ي�ساهم  مبا  الغد،  رخ�ص 
املكياج،  ع��دة جم��االت مثل فن  ال��ور���ص يف  تنوعت  ال�سوق.    اإبداعاتهم يف 
والزراعة الداخلية، وفن الديكوباج، وموؤخراً ور�سة �سناعة املواد العطرية 
 )33( احل�سور  عدد  بلغ  حيث  ال�سيدات،  من  اإقبااًل  بدورها  �سهدت  التي 
منت�سباً ومن �سمنهم اأ�سحاب رخ�ص الغد و اأ�سحاب الهمم واملجتمع ب�سكل 
عام.  ومن جهتها �سّرحت فاطمة عبدالعزيز ال�سويدي – مدير ق�سم دعم 
وتطوير االأعمال -  باأن الور�سة �ساهمت بتعزيز مهارات امل�ساركة يف �سناعة 
الور�ص  املزيد من  بتنظيم  املنت�سبات  رغبة  اأظهرت  والتي  العطرية،  امل��واد 
الور�ص  من  ع��دد  تنظيم  �سدد  يف  ال��دائ��رة  ب��اأن  واأ�سافت  املتنوعة.  الفنية 
وال�����دورات خ��الل ال��رب��ع االأخ���ري م��ن ال��ع��ام اجل���اري ب��ن��اًء على مقرتحات 
املنت�سني لربنامج رخ�سة الغد، التي مت�ص اهتماماتهم وت�سقل مهاراتهم.  

مليون راأ�ض حجم الرثوة   3،6
احليوانية يف اأبوظبي خالل 2018

•• اأبوظبي-وام:

 3 اأبوظبي خالل العام املا�سي نحو  اإم��ارة  بلغ حجم ال��رثوة احليوانية يف 
ماليني و 599 األفا و 749 راأ�سا بن�سبة زيادة 1،5 باملئة تقريبا مقارنة مع 
عام 2017، وذلك ح�سب تقرير �سادر حديثا عن مركز اإح�ساء اأبوظبي. 
و اأو�سح التقرير اأن عدد حيازات الرثوة احليوانية “ مزارع - عزب “ بلغ 
يف عام 2018 حوايل 24 األفا و189 حيازة تتمركز 61 باملائة منها يف 
ومنطقة  باملئة   21 على  اأبوظبي  منطقة  ا�ستحوذت  فيما  العني،  منطقة 

الظفرة على 18 باملئة.
اأبوظبي  اإم���ارة  اأن  التقرير  ت�سمنها  التي  االإح�سائية  امل��وؤ���س��رات  وت��وؤك��د 
قطعت اأ�سواطا كبرية يف جمال حتقيق االأمن الغذائي، وا�ستطاعت خالل 
ال�سنوات االأخرية االرتقاء بقطاع االإنتاج احليواين من خالل دعمها ملربي 
الرثوة احليوانية ومزارع االإنتاج احليواين ذات الن�ساط التجاري مبختلف 
الغذائي  لالأمن  رافدا مهما  باعتباره  القطاع  الأهمية هذا  نظرا  اأ�سنافها 
االجتماعي  امل�ستويني  وعلى  ع��ام  ب�سكل  وال��دول��ة  ب�سكل خا�ص  االإم���ارة  يف 

واالقت�سادي.
و �سلط التقرير ال�سوء على اخلدمات البيطرية التي قدمتها هيئة اأبوظبي 
للزراعة وال�سالمة الغذائية ملربي الرثوة احليوانية يف اإمارة اأبوظبي وبلغ 
األفا و297  5 ماليني و85  التي مت تطعيمها وحت�سينها  عدد احل��االت 

حالة، فيما بلغ عدد احلاالت العالجية 527 األفا و572 حالة.
و توفر الهيئة ا�ست�سارات فنية وعملية دائمة ملربي الرثوة احليوانية من 
بيطرية  عيادة  و27  م�ست�سفيات   3 على  املوزعني  االخت�سا�سيني  خ��الل 

تابعة له.
واأو�سح التقرير اأن عدد مزارع االإنتاج احليواين التجارية يف اإمارة اأبوظبي 
و�سل اإىل 36 مزرعة يف عام 2018 حيث تطور اإنتاج هذه املزارع ب�سكل 
ملحوظ يف االآونة االأخرية وعلى �سبيل املثال بلغت اإنتاجية مزارع الدجاج 

الالحم و البي�ص 22 األف طن و 408 كيلوجرامات يف عام 2018.
االأبقار يف  البي�ص وحليب  و  الدواجن  املحلي من حلوم  االإنتاج  وي�ستحوذ 
املزارع التجارية باإمارة اأبوظبي على 29 باملائة من ح�سة ال�سوق مقابل ما 

يتم ا�سترياده من هذه املنتجات.

افتتح ا�سبوع جيتك�ص للتقنية بدورته التا�سعة والثالثني

حمدان بن حممد: تواجد اآالف ال�شركات واأكرب االأ�شماء العاملية يفتح اآفاقا 
جديدة للتعاون ويعزز اأهدافنا اال�شرتاتيجية نحو ريادة الثورة ال�شناعية الرابعة

 غرفة دبي ت�شتعر�ض خدماتها الذكية يف اأ�شبوع جيتك�ض للتقنية 2019 

•• دبي-وام:

افتتح �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي ام�ص الدورة التا�سعة 
ا���س��ب��وع جيتك�ص  م��ع��ر���ص  م���ن  وال���ث���الث���ني 
من  ال���راب���ع���ة  ال�������دورة  و   2019 ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة 
مب�ساركة  امل�ستقبل  لنجوم  جيتك�ص  معر�ص 
ولفيف من  دول��ة   100 �سركة من   4500
احلكوميني  وامل�����س��وؤول��ني  العاملية  ال��ق��ي��ادات 
واخلرباء واملتخ�س�سني واملبدعني يف �سناعة 

تقنية املعلومات واالت�ساالت.
ب��ن حممد بن  ال�سيخ ح��م��دان  �سمو  واأع���رب 
را�سد اآل مكتوم عن اإعجابه بالتطور امل�ستمر 
تمع  ك��اأه��م  مبكانته  يتفرد  ال���ذي  للحدث 
التكنولوجيا على م�ستوى  ل�سناع ومطوري 
املعنية  العاملية  الفعاليات  اأهم  املنطقة واأحد 
بالتقنيات احلديثة بكل ما حتمله من قيمة 
الرئي�ص  ال��دف��ع  وحم���رك  للتنمية  ك��ق��اط��رة 
ل��ل��ت��ط��ور االإن�������س���اين. وق����ال ���س��م��وه: “مرت 
ب��ت��ط��ور ك��ب��ري من  امل��ع��ار���ص يف دب���ي  �سناعة 
م�����س��اح��ة ل��ت��ق��دمي م��ن�����س��ات ت��ط��رح اجلديد 
وتروج للمنتجات، اإىل �ساحات اإبداعية للقاء 
الفر�ص  واكت�ساف  اخل��ربات  وتبادل  االأفكار 
وبيئة تتفاعل فيها الروؤى نحو اإيجاد حلول 
تعني االإن�سان على مواجهة التحديات يف كل 
املجاالت«. و رحب �سمو ويل عهد دبي باآالف 
خمتلف  من  املعر�ص  يف  املتواجدة  ال�سركات 
اآالف  “م�ساركة  �سموه:  وق��ال  العامل  اأنحاء 
يف  العاملية  االأ�سماء  اأك��رب  وحر�ص  ال�سركات 
على  املعلومات  وتقنية  التكنولوجيا  جم��ال 
التواجد يف هذا احلدث وا�ستقطابه للعديد 
من ال�سركات من دول تتواجد للمرة االأوىل 
للتعاون  جديدة  اآفاقا  والعامل  اأمامنا  يفتح 
الكت�ساف املزيد من احللول التي من �ساأنها 
جعل حياة االإن�سان اأ�سهل واأ�سعد... �سراكاتنا 
العامل  يف  التكنولوجيا  م��ط��وري  اأك���رب  م��ع 
�سمانة تعزز اأهدافنا اال�سرتاتيجية لنحجز 
لدبي ودولة االإمارات موقعا رياديا يف م�سرية 

الثورة ال�سناعية الرابعة«.
“جنوم  معر�ص  تخ�سي�ص  اأن  �سموه  واأك���د 
ال�سغرية  ال�������س���رك���ات  ل��ق��ط��اع  امل�ستقبل” 
التقنية  امل���ج���االت  يف  ال��ع��ام��ل��ة  وامل��ت��و���س��ط��ة 
امل��ت��ن��وع��ة ي���وؤك���د ال��ق��ي��م��ة امل��ت��ن��ام��ي��ة للحدث 
من  م��ل��م��و���ص  اإي��ج��اب��ي  ت��اأث��ري  ذات  كمن�سة 
خ���الل اإ���س��ه��ام امل��ع��ر���ص ك��ح��ل��ق��ة و���س��ل بني 
بقطاع  املعنيني  وامل�ستثمرين  االأع��م��ال  رواد 
ال��ت��ق��ن��ي��ة، وي���ع���زز ف��ر���ص من����وه مب���ا يتيحه 
للو�سول  ال�سركات  لهذه  مهمة  فر�ص  م��ن 
النمو  التي متكنها من  االأم���وال  اإىل روؤو���ص 

ومبا  اأهدافها،  وحتقيق  طموحاتها  ملوا�سلة 
ب�سورة  القطاع  ق��درات  على  اإيجابا  ينعك�ص 
عامة. وقد قام �سمو ويل عهد دبي، ترافقه 
معايل الدكتورة اأمل القبي�سي رئي�سة املجل�ص 
الوطني االحتادي وعدد من مدراء الدوائر 
اأرجاء  �سملت  وامل�سوؤولني، بجولة  احلكومية 
ما  فعالياته  �سمن  ي�����س��ارك  ال���ذي  امل��ع��ر���ص 
يزيد عن 4500 �سركة من اأكرث من 100 
دولة، يف 24 قطاعا تقنيا، و100 األف خبري 
تقني، اإ�سافة اإىل جهات حكومية وموؤ�س�سات 
املعلومات  ت��ق��ن��ي��ة  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة  خ��ا���س��ة 
والذكاء اال�سطناعي والروبوتات واحلو�سبة 
وغريها  اخلام�ص  اجليل  وتقنية  ال�سحابية 

من التقنيات اجلديدة.
و ت��ع��رف ���س��م��وه خ���الل اجل���ول���ة ع��ل��ى اأب���رز 
للتقنية”  ج��ي��ت��ك�����ص  “اأ�سبوع  م���ك���ون���ات 
امل�ستقبل”  ل��ن��ج��وم  ج��ي��ت��ك�����ص  و”معر�ص 
 10 اإىل   6 ال���ف���رتة م���ن  امل�����س��اح��ب خ����الل 
العقول  “تاآزر  �سعار  حت��ت  وامل��ق��ام  اأك��ت��وب��ر، 
واقت�ساد التكنولوجيا”، و ت�سلط هذه الدورة 
من املعر�ص على الدمج بني االبتكار التقني 
واالب������داع ال��ب�����س��ري، يف ال���وق���ت ال����ذي يعزز 
من  امل�ستقبل،  لنجوم  جيتك�ص  معر�ص  فيه 
خالل دورته الرابعة، مكانته كمن�سة عاملية 
النا�سئة،  والتقنيات  التقنية  ل��رواد  رئي�سية 
حيث �ستحظى اأكرث من 750 �سركة نا�سئة 
1،500 من  م���ن  اأك�����رث  م��ق��اب��ل��ة  ب��ف��ر���س��ة 
وبداأ  ال�سركات.  من  وامل�سرتين  امل�ستثمرين 
را�سد  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
من�سة  ب��زي��ارة  املعر�ص  يف  جولته  مكتوم  اآل 
“ات�ساالت”  لالت�ساالت  االإم���ارات  موؤ�س�سة 
واطلع على خدمات ال�سركة وما تقدمه من 
والتطبيقات  اخلام�ص  تقنيات اجليل  اأحدث 
ال�سامل  واالبتكار  الرقمي  للتحول  الداعمة 
ال���ت���ي ت���ط���ال ج��م��ي��ع ال���ق���ط���اع���ات، واأب���رزه���ا 
ال�سحية،  والرعاية  والتجزئة  النقل  قطاع 

والت�سنيع والطريان والنفط والغاز.
و تعرف �سموه من م�سوؤويل �سركة “ �سي�سكو” 
العاملية على التقنيات التي تعر�سها ال�سركة 
ال��ذي يهدف  و  املت�سل”  “التنقل  يف جم��ال 
النقل مبزيد  اإىل تزويد م�ستخدمي و�سائل 
املواكبة  الع�سرية  واخلدمات  املعلومات  من 
لتطلعاتهم .. وا�ستمع اإىل �سرح حول مبادرة 

رفع  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  امل�ستقبل”  “ف�سول 
كفاءة املعلمني وحت�سني قدرات الطالب.

و زار �سموه من�سة �سركة “اآفيا” لالت�ساالت 
ح��ي��ث اأج����رى ���س��م��وه ات�����س��اال ب��ال��ف��ي��دي��و مع 
طالب مركز را�سد الأ�سحاب الهمم، ثم توجه 
�سموه اإىل من�سة �سركة “اأريك�سون” العاملية 
واأحدث  ال�سركة  م��ب��ادرات  على  فيها  واطلع 
تقنية  با�ستخدام  التكنولوجية  االب��ت��ك��ارات 
اخلربات  تعزيز  يف  ودوره��ا  اخلام�ص  اجليل 
ال�سناعية  ال��ك��ف��اءات  وحت�����س��ني  ال�سخ�سية 

وبناء املدن امل�ستقبلية املت�سلة.
�سركة  من�سة  دب��ي  عهد  ويل  �سمو  تفقد  و 
م�سوؤوليها  م��ن  واط��ل��ع  العاملية  “هواوي” 
التحول  ال�����س��رك��ة يف جم���ال  ع��ل��ى م�����س��اري��ع 
الرقمي واال�ستفادة من االبتكارات احلديثة 
والتقنيات الثورية كاجليل اخلام�ص والذكاء 
للتعاون  ال�����س��رك��ة  وم���ب���ادرات  اال���س��ط��ن��اع��ي 
امل�����س��رتك ب���ني ك��اف��ة االأط������راف امل��ع��ن��ي��ة من 
�سموه  توقف  و  واخل��ا���ص.  ال��ع��ام  القطاعني 
لالت�ساالت  االإم������ارات  ���س��رك��ة  من�سة  ع��ن��د 
اأحدث التقنيات  واطلع على  “دو”  املتكاملة 
تكنولوجيا  جم��ال  يف  ال�سركة  طورتها  التي 
تعزيز  اإىل  والهادفة  واالت�ساالت  املعلومات 
�سموه  زار  كما  ال��دول��ة،  يف  الرقمي  التحول 
 »STC« من�سة �سركة االت�ساالت ال�سعودية
وت���ع���رف ع��ل��ى اأح�����دث م�����س��اري��ع��ه��ا يف جمال 

االآمن الرقمي واخلدمات الذكية.
كما زار �سموه جناح معر�ص “جيتك�ص لنجوم 
جمل�ص  من�سات  وتفقد   ”2019 امل�ستقبل 
ال�����س��ارق��ة و دائ����رة ال�سحة  اأع���م���ال  ���س��ي��دات 
للعلوم  عبدالعزيز  امللك  ومدينة  ظبي،  اأب��و 
ومن�سة   ،2020 اأك�سبو  ومن�سة  والتقنية، 
اليابان، ودائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  زي���ارة  و�سملت  ب��دب��ي. 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، تفقد من�سة 
�سموه  وت��ع��رف  ال��ع��امل��ي��ة  “اإب�سون”  ���س��رك��ة 
جماالت  يف  ذكية  حلول  من  تقدمه  ما  على 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال��رتف��ي��ه وغ���ريه���ا م���ن املجاالت 

ال�سناعية والتجارية.
اأج��ن��ح��ة ع���دد من  ك��ذل��ك  ال���زي���ارة  و �سملت 
“اأوراكل”  ومنها  الكربى  العاملية  ال�سركات 
ال���ت���ي ت���ط���رح م����ن خ�����الل امل���ع���ر����ص اأح�����دث 
ال�سحابية،  احلو�سبة  جم��ال  يف  م�ساريعها 

والتي  ال��ع��امل��ي��ة  “مايكرو�سوفت”  و���س��رك��ة 
تقدم يف جيتك�ص هذا العام اأحدث حلولها يف 
جمال تقنيات الذكاء اال�سطناعي واإنرتنت 
“اإنتل”  و�سركة  املعلوماتي،  واالأمن  االأ�سياء 
العاملية املتخ�س�سة يف جمال �سناعة الرقائق 
“�ساب”  و�سركتي  احلا�سوبية،  وامل��ع��اجل��ات 

و”ديل«.
خم�سة اأيام من الفعاليات.

وي��ت�����س��م��ن م��ع��ر���ص ج��ي��ت��ك�����ص ال��ع��دي��د من 
خاللها  من  �سيتم  التي  املتنوعة  الفعاليات 
التقنيات، مثل  م��ن  اجل��ي��ل اجل��دي��د  ع��ر���ص 
ف��ريج��ن ه��اي��رب ل���وب ون ال��ت��ي ت��ق��دم قطار 
كم/�ساعة   1،200 ب�سرعة  ل���وب  ال��ه��اي��رب 
�ستحتوي  بينما  ال�سفر،  على  ي�ساعد  وال��ذي 
ل��ت��ق��ن��ي��ات من���ط احلياة  م��ن��ط��ق��ة ج��ي��ت��ك�����ص 
اجلديدة على منتجات تعر�ص الأول مرة من 

.Insta360سركة �سام�سوجن، و�
�سانت  ب���وزوم���ا  ال�����س��ه��ري  اخل��ب��ري  و�سين�سم 
جون، كبري روؤ�ساء الت�سويق اإىل قائمة ت�سم 
عددا من رواد التحول مثل رونالدو م�سحور، 
وخبري  ك�����وم،  دوت  ����س���وق  ���س��رك��ة  م��وؤ���س�����ص 
ال��ذك��اء اال���س��ط��ن��اع��ي ال��ع��امل��ي ال��ب��ارز د. بن 
علماء  وكبري  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  جورتزل، 
والرئي�ص  �ستوديو”،  “�سينجوالرتي  �سركة 
�سينجوالرتي  موؤ�س�سة  وموؤ�س�ص  التنفيذي 
مقابلة  ج��ي��ت��ك�����ص  ف��ع��ال��ي��ات  وت�����س��م��ل  ن����ت. 
مبا�سرة على امل�سرح مع تايلر �سولتز، كا�سف 
املخالفات ال�سهري الذي ذاع �سيته من الفيلم 
الوثائقي لقناة HBO »املبتكر الباحث عن 
الدماء يف وادي ال�سليكون”، والذي �سي�سارك 
ب�سرد ق�سته اخلا�سة انهيار اإليزابيث هوملز، 
وال�سركة النا�سئة ثريانو�ص الختبارات الدم، 
التي قدرت قيمتها ب� 10 مليار دوالر. و�سوف 
يتبع �سولتز حلقة نقا�سية عن اأر�ص املعركة 
�سين�سم  ح��ي��ث  اخل���ام�������ص،  اجل���ي���ل  ل��ت��ق��ن��ي��ة 
وه����واوي،  اإري��ك�����س��ون  ���س��رك��ة  ال�سناعة  رواد 
ودو  ات�ساالت  املحمول  �سبكات  �سركات  اإىل 
ع�سر  يف  النجاح  يتطلبه  ال���ذي  م��ا  ملناق�سة 

تقنية اجليل اخلام�ص.
الذكاء  تقنيات  على  ال�سوء  ت�سليط  و�سيتم 
اخلام�ص  اجل���ي���ل  وت��ق��ن��ي��ات  اال���س��ط��ن��اع��ي 
والتقنيات التقدمية االأخرى خالل االأ�سبوع، 
 ،Z وذلك باالإ�سافة اإىل الرتكيز على اجليل

روؤ�ساء  كبري  بليكلي،  كونور  مثل  خ��رباء  مع 
التقني  واملهند�ص  كامب�ص،  بوكالة  الت�سويق 
اإدري�ص �ساندو، الذي قام بالفعل بربجميات 
�سات،  و�سناب  واإن�ستجرام،  ج��وج��ل،  ل�سركة 
ومت تكرميه من قبل رئي�ص الواليات املتحدة 

ال�سابق باراك اأوباما.
جمموعة  اإىل  ج��ي��ت��ك�����ص  زوار  و���س��ي�����س��ت��م��ع 
خمتارة من وكالء التغيري العاملي يف من�سات 
والطاقة  ال��ن��ا���س��ئ��ة  وال�������س���رك���ات  ال��ت��ج��زئ��ة 
الرجل  وم��ن��ه��م  االإل�����ك�����رتوين،  وال��ت�����س��وي��ق 
متاجر  جمموعة  تخيل  اإع���ادة  ع��ن  امل�سئول 
“تويز اآر اأ�ص” بال�سراكة مع B8ta الرائدة 
يف التجزئة يف وادي ال�سليكون، فيليب روب، 
موؤ�س�ص ورئي�ص B8ta والرئي�ص التنفيذي 
في�ص  اإىل  باالإ�سافة  اأ���ص  اآر  تويز  امل�ساعد يف 
�سانكاران كبري روؤ�ساء االبتكار يف “واجلرينز 
املعروف  التنفيذي  املدير  اأاليان�ص”،  بوت�ص 
باإعادة ابتكار املوؤ�س�سات الع�سرية من خالل 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي وه��ان��ز ه��وجل��ر األربيخت 
ال�سركة  دي���زر،  ب�سركة  التنفيذي  الرئي�ص 
يف  وامل��ت��واج��دة  املو�سيقى  لتقنيات  النا�سئة 
اأك���رث م��ن 180 دول����ة، وال��ت��ي ت��ت��ذب 12 

مليون م�ستخدم ن�سط.
نورماندين،  زاك  اإىل  ���س��ي�����س��ت��م��ع��ون  ك��م��ا 
اأيري�ص  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�ص  املوؤ�س�ص 
ن��وف��ا، رائ����د االأع���م���ال احل��ائ��ز ع��ل��ى العديد 
م��ن اجل���وائ���ز، ال���ذي اب��ت��ك��ر امل��ج��م��وع��ة التي 
هاد�سن  كيت  مثل  امل�ساهري  من  عدد  يتبعها 
و�سويف بو�ص. وي�سم ا�سبوع جيتك�ص للتقنية 
اأكرث  املوؤمترات  2019 مزيدا من من�سات 
من اأي وقت م�سى حيث تقدم دورة جيتك�ص 
التي  ال��ربام��ج  م��ن  �ساعة   290 ال��ع��ام  ه��ذا 
ت�����س��م واج���ه���ات ع���ر����ص ت���رك���ز ع��ل��ى اأح����دث 
ال�سناعة،  ق��ط��اع��ات  جميع  ع��رب  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
امل��ن��ت��ج��ات، وعرو�ص  م���ع ح��م��الت الإط�����الق 
تو�سيحية البتكارات �سوف تغري �سكل اللعبة، 
وتتعمق موؤمترات اأ�سبوع جيتك�ص للتقنية يف 
ال�سناعات  تغطي  التي  الكربى  االت��اه��ات 
عن  متخ�س�سة  م���وؤمت���رات  م��ع  ال��رئ��ي�����س��ي��ة، 
ال�سحية  والرعاية  اخلام�ص  اجليل  تقنيات 
والطاقة والت�سويق الرقمي والتجزئة واملدن 
الذكية والتمويل التقني وال�سركات النا�سئة، 

والتعليم.

•• دبي-الفجر: 

اأهم  دب��ي  و�سناعة  ت��ارة  غرفة  ت�ستعر�ص 
توفرها  التي  الذكية  ومبادراتها  خدماتها 
يف  اخل��ا���ص  القطاع  ممثلي  م��ن  ملتعامليها 

فعاليات  يف  م�ساركتها  خ���الل  وذل���ك  دب���ي 
جيتك�ص  “اأ�سبوع  م���ن   39 ال�����  ال��ن�����س��خ��ة 

للتقنية 2019 الذي انطلق اأم�ص االأحد.
ت�ستعر�سها  التي  الذكية  اخلدمات  وت�سمل 
من  �����س����واء  امل���ع���ر����ص  زوار  اأم�������ام  ال���غ���رف���ة 

موقعها  ع��رب  اأو  الذكية  تطبيقاتها  خ��الل 
�سهادات  اإ�����س����دار  م��ع��ام��الت  االإل����ك����رتوين 
الع�سوية  وخ��دم��ات  وال��ت�����س��دي��ق��ات  امل��ن�����س��اأ 
والتقارير  واالأب���ح���اث  ال��درا���س��ات  وخ��دم��ة 
االأعمال واخلدمات القانونية واإ�سدار دفرت 

غرفة  وع��الم��ة  للب�سائع  امل��وؤق��ت  االإدخ����ال 
لل�سركات  االج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة  دب���ي 
جمموعات  وخدمات  االئتماين  والت�سنيف 
اإىل اخلدمات  وجمال�ص االأعمال باالإ�سافة 

املتاحة للهيئات االقت�سادية واملهنية.
رئي�ص  ن��ائ��ب  ن�سيب،  جمعة  عتيق  واأ����س���ار 
يف  التجارية  اخلدمات  لقطاع  اأول  تنفيذي 
تعزيز  ت�ستهدف  الغرفة  اأن  اإىل  دبي  غرفة 
ب��اأه��م��ي��ة التحول  وع���ي جم��ت��م��ع االأع���م���ال 
الذكي يف ممار�سة االأعمال، واإثراء تربتهم 
وت���ع���زي���ز ب��ي��ئ��ة االأع����م����ال وف����ق خ��ط��ة دبي 
ان اخلدمات الذكية باتت  2021، معترباً 
معياراً ملدى تطور بيئة االأعمال ومالءمتها 
ملتطلبات النمو التي تتطلع اإليها ال�سركات 
الغرفة  اأن  اإىل  ن�سيب  ولفت  واملوؤ�س�سات.  
للتقنية  جيتك�ص  “اأ�سبوع  فعاليات  تعترب 
2019” من�سة فعالة للتعريف مب�ستوى 
اخل���دم���ات ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا للقطاع 
اخلا�ص، والتوا�سل مع املتعاملني والعمالء 
م����ن خدمات  ا����س���ت���ف���ادت���ه���م  ك��ي��ف��ي��ة  ح�����ول 
ب����اأداء �سركاتهم  ال��غ��رف��ة ال��ذك��ي��ة ل��الرت��ق��اء 
وتناف�سيتهم، م�سرياً اإىل اأن الغرفة مت�سي 
وتكاماًل  �سمولية  اأك��رث  مفهوم  نحو  بثبات 

امل�ستقبلية  الذكية  التجارة  بغرف  يعرف  ملا 
خالل  م��ن  بتطبيقها  الغرفة  ب���داأت  وال��ت��ي 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا موؤخراً  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  االأك�����س��اك 
اخلدمات  وت�����س��م��ل  م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا.  خل���دم���ة 
الغرفة يف  التي توفرها  التف�سيلية  الذكية 
وتعديل  وتديد  اإ���س��دار  الع�سوية  خدمة 
الع�سوية، وخدمة االإدخال املوؤقت للب�سائع 
بدل  واإ���س��دار  وتعديل  اإ���س��دار  ت�سمل  التي 
فاقد وبديل لدفرت االإدخال املوؤقت، وت�سمل 
خدمات �سهادة املن�ساأ اإ�سدار وتعديل واإ�سدار 
ن�سخة اإ�سافية ل�سهادة املن�ساأ، يف حني ت�سمل 
واملعلومات  الو�ساطة  القانونية  اخل��دم��ات 
القانونية. وت�سمل خدمة الدرا�سات اإ�سدار 
ور�سائل  وال���درا����س���ات  وال��ب��ح��وث  ال��ت��ق��اري��ر 
خدمات  اأم��ا  وغريها.  والتعريف  التو�سية 
ت�سريح  فت�سمل  وال��ت�����س��اري��ح  ال��رتاخ��ي�����ص 
وجمموعات  جمال�ص  وت��دي��د  وترخي�ص 
الت�سديقات  خ���دم���ات  وت�����س��م��ل  االأع����م����ال، 
و�سورة  واالأخ��ت��ام  التوقيع  على  الت�سديق 
الغرفة  موظفو  و�سيتواجد  االأ���س��ل.  طبق 
يف ج��ن��اح ال��غ��رف��ة ب��امل��ع��ر���ص ل��الإج��اب��ة عن 
وا�ستعرا�ص  امل��ع��ر���ص،  زوار  ا���س��ت��ف�����س��ارات 

خدمات الغرفة الذكية. 

ويل عهد دبي يتعرف خالل زيارته لأجنحة عدد من 
ال�سركات الكربى على اأحدث التقنيات املعلوماتية وتطبيقاتها
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املال والأعمال
امل�ساركة اخلام�سة على التوايل 

»دبي لل�شادرات« تروج للمنتجات املحلية عرب جناح الدولة يف معر�ض اأنوجا العاملي لالأغذية باأملانيا

بعد م�ساركتها الناجحة يف معر�ص �سوق ال�سفر الإفريقي »اأكوابا 2019« 

»دبي لل�شياحة« توؤكد اهتمامها والتزامها جتاه ال�شوق النيجريي

•• دبي-الفجر: 

ال�سادرات،  لتنمية  دب��ي  موؤ�س�سة  ت�سارك 
اإحدى موؤ�س�سات اقت�سادية دبي، يف معر�ص 
ت�ست�سيفه  الذي  )اأنوجا(  العاملي  االأغذية 
مدينة كولون االأملانية، وذلك عرب جناحها 
ال��ذي ي�سم حتت  “جناح دول��ة االمارات” 
مظلته 17 �سركة حملية وم�سانع عار�سة 
300 منتج  م���ن  ب���اأك���رث  ت�����س��ارك  وال���ت���ي 
اإمارتي، باال�سافة موؤ�س�سات �سبه حكومية 
لي�سل عددها  ال��دول��ة  م��ن  زائ����رة  ووف����ود 
تعمل يف �سناعة  20 جهة،  اأك��رث من  اىل 
وتاأتي  وامل�������س���روب���ات،  االأغ���ذي���ة  وت�����س��دي��ر 
ا�سرتاتيجية  ���س��م��ن  امل��وؤ���س�����س��ة  م�����س��ارك��ة 
ال�سناعات  اإب������راز  اإىل  ت���ه���دف  وا����س���ح���ة، 
املناف�سة  ع��ل��ى  ق��درات��ه��ا  وت��ع��زي��ز  امل��ح��ل��ي��ة 
اآف���اق وق��ن��وات ج��دي��دة للت�سدير يف  وف��ت��ح 
االأ����س���واق ال��ع��امل��ي��ة، ال���س��ي��م��ا واأن���ه���ا تتمتع 
وبالتايل  اجل����ودة،  م��ن  عالية  مب�ستويات 
النفطية يف  القطاعات غري  م�ساهمة  رفع 
قال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه  الوطني.  االقت�ساد 
التنفيذي  املدير  العو�سي،  �ساعد  املهند�ص 
يف موؤ�س�سة دبي لتنمية ال�سادرات: “تعترب 
�سناعة االأغذية وامل�سروبات من ال�سناعات 
احل��ي��وي��ة يف دول���ة االم�����ارات، واإم�����ارة دبي 
ع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د ح��ي��ث ت��ع��د م��ن اأكرب 
ثالث �سناعات م�ساهمة من حيث القيمة 
من  تعترب  كما  الت�سنيع،  لقطاع  امل�سافة 
ال��ق��ط��اع��ات ال�����س��ت��ة يف ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة دبي 
ال�سناعية 2030، ومن هذا املنطلق تويل 
املوؤ�س�سة اهتماما كبرياً يف الرتويج للمنتج 
املحلي وتعزيز تواجده يف خمتلف املحافل 
اأنوجا  معر�ص  ويعد  والعاملية،  االإقليمية 
للم�سنعني  الهامة  املحطات  م��ن  العاملي، 
ا�ستدامة  يف  ال��راغ��ب��ة  املحلية  وال�����س��رك��ات 
اأعمالها، والو�سول اإىل �سرائح جديدة من 

العمالء«.
االأغذية  قطاع  “ي�سهد  العو�سي:  واأ�ساف 
وامل�سروبات منواً اإيجابياً نظراً اإىل اجلهود 
االأول من  ال��رب��ع  لنتائج  ووف��ق��ا  امل��ب��ذول��ة، 
�سادرات  قيمة  بلغت  ف��ق��د  اجل����اري  ال��ع��ام 

مليار   4 ح�����وايل  وامل�������س���روب���ات  االأغ����ذي����ة 
ذاتها  ال���ف���رتة  م��ق��اب��ل   4% ب��ن�����س��ب��ة من���و 
ال�سادرات  وت��ن��وع��ت   ،2018 ال��ع��ام  م��ن 
لت�سمل االألبان والزيوت النباتية، وال�سكر، 
م�ستح�سرات  و�سكلت  املجففة،  واملنتجات 
االأغذية والزيوت النباتية وال�سكر وال�ساي 
�����س����ادرات  م����ن   ٪ 40 ح������وايل  وال���ق���ه���وة 
االأغ��ذي��ة وامل�����س��روب��ات يف ال��رب��ع االأول من 

.»2019
االإماراتية  ال�سركات  اأث��ن��ت  جانبها،  وم��ن 
على جهود موؤ�س�سة دبي لتنمية ال�سادرات 
وتو�سيع  الت�سديرية  ال��ف��ر���ص  ت��ع��زي��ز  يف 
جهته  ومن  بهم،  اخلا�سة  العمالء  قاعدة 
ق����ال ���س��ام��ي زي���ن���ب م���دي���ر ال��ت�����س��دي��ر يف 
جمموعة الدوري: ال �سك باأن امل�ساركة يف 
وخا�سًة  مهمة  العام  لهذا  اأن��وج��ا  معر�ص 
قبل  من  واإدارتها  عليها  االإ�سراف  يتم  اأنه 
موؤ�س�سة دبي لتنمية لل�سادرات ذات ال�سمعة 
االأ����س���واق اخل��ارج��ي��ة. �سنقوم  امل��ت��م��ي��زة يف 
جمموعات  خلم�ص  بالت�سويق  املعر�ص  يف 
خمتلفة من احللويات واملك�سرات والقهوة، 
���س��وق اخل��ل��ي��ج ب�سورة  ت��ت��واج��د يف  وال��ت��ي 
واالأردن  ال���ع���راق  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ع���ام���ة، 
تواجدنا  واأمريكا.  االأوربية  الدول  وبع�ص 
ال��ت��وايل قد  اأن��وج��ا ملرتني على  يف معر�ص 
اإىل  ح�سرية  ت��وزي��ع  اتفاقية  بعقد  اأث��م��ر 
ال�سوق االأورب��ي مع اأحد ال�سركات الرائدة 
اأنن تواجد  اأملانيا. ونتوقع يف هذا العام  يف 
منتجاتنا يف ال�سوق االأوروبي، كما اأننا على 
�ستكون  االم���ارات  دول��ة  م�ساركة  تامة  ثقة 

متميزة جداً كما عهدناها دائما«.
التنفيذي  الرئي�ص  العامري  م�سلم  وق��ال 
املتكامل هو فكرة  الفوعة: اجلناح  ل�سركه 
رائ��ع��ة ل��ل��ت��ع��ري��ف ب��اأ���س��ول��ن��ا وال�����س��م��اح لنا 
بتمثيل �سركتنا وعالماتنا التجارية حتت 
التفاعل  اأي�ساً  راية دولة االإم��ارات. نتوقع 
املحتملني  ال��ع��م��الء  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  م���ع 
الذين يزورون جناح  الزوار  اإىل  باالإ�سافة 
�سنعر�ص  امل���ت���ح���دة.   ال��ع��رب��ي��ة  االإم��������ارات 
ال��ف��ائ��زة من  ال��ث��الث  ال��ت��ج��اري��ة  عالماتنا 
خ���الل اأك���رث م��ن 30 م��ن��ت��ج. ن��ق��وم حالياً 

بت�سدير منتجاتنا اإىل اأكرث من 45 �سوق 
ونتطلع اإىل تو�سيعها اإىل اأ�سواق جديدة يف 

جميع اأنحاء اأوروبا واأمريكا واأفريقيا«.
عالمة  نطلق  “نحن  ال��ع��ام��ري:  واأ���س��اف 
“نوترا”  ا�سم  تارية عاملية جديدة حتت 
�سواء  التمور،  وا�سعة من  ت�سكيلة  تت�سمن 
بكميات  اأو  ب��ال��ت��ج��زئ��ة  ال��ب��ي��ع  خ���الل  م���ن 
خ�سي�ساً  ت�سميمه  مت  املنتج  وه��ذا  كبرية. 
م�ساركتنا  وخ�����الل  امل���ت���ق���دم���ة.  ل��ل��ب��ل��دان 
توقيع  م��ن  ال��ف��ع��ال��ي��ة، متكنا  يف  ال�����س��اب��ق��ة 
اأ�سواق  ول����وج  ن��ت��وق��ع  و  ات��ف��اق��ي��ات،  ث���الث 
لعالماتنا  اأوروب���ا  اأنحاء  جميع  يف  جديدة 
مع  “نوترا”  ح��دي��ث��اً  امل���ط���ورة  ال��ت��ج��اري��ة 
املنتجات  ع��رو���ص  وا���س��ع��ة م��ن  جم��م��وع��ة 
العمالء  م��ن  اإق��ب��ااًل  تلقى  اأن  نتوقع  التي 

املحتملني«.
كا�سف  حم��م��د  ق����ال  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  ويف 
اأغذية:  ���س��رك��ة  يف  ل��ت�����س��دي��ر  اأول  م��دي��ر 
متنحه  ال��������ذي  ال�����دع�����م  ن���ث���م���ن  “نحن 
م��وؤ���س�����س��ة دب�����ي ل��ت��ن��م��ي��ة ال���������س����ادرات لنا 
لتو�سيع م�ساريعنا اال�ستثمارية من خالل 
بالت�سويق  �سنقوم  االإم�����ارات.  دول���ة  ج��ن��اح 
)ماء  فئات  م��ن  اأ�سا�سية  منتجات  خلم�ص 
الطماطم  ومعجون  جم��م��دة  وخ�����س��روات 

م�ساركة  اأول  ه��ذه  وامل��خ��ب��وزات(.  والدقيق 
لنا يف هذا املعر�ص و�سقف التوقعات مرتفع 
الأننا نطلق منتجات جديدة من �ساأنها دعم 

حمفظتنا ال�ساملة«.
ل�سركه  االإدارة  مدير  مها�ص  بيا�ص  وق��ال 
جناح  “يوفر  الوطنية:  االأغ��ذي��ة  �سناعة 
���س��رك��ات الدولة  دول����ة االإم�������ارات جل��م��ي��ع 
امل�ساركة يف املعر�ص من�سة متكاملة بدعم 
نحن  ال�سادرات،  لتنمية  دبي  موؤ�س�سة  من 
على ثقة تامة باأننا �سنتمكن من الو�سول 
دولياً.  �سادراتنا  وتنمية  عاملية  اأ�سواق  اإىل 
كبرية  جمموعة  احل���ايل  ال��وق��ت  يف  لدينا 
اخلفيفة،  الوجبات  منتجات  خمتلف  من 
اأنحاء  يف  ال���دول  م��ن  العديد  اإىل  ون�سدر 
والتي  ل��ن��ا،  االأوىل  امل�ساركة  ه��ذه  ال��ع��امل. 
اأعمالنا  تو�سيع  اإىل  خ��الل��ه��ا  م��ن  نتطلع 
اأي����ام  10 دول خ����الل  اأك����رث م���ن  ل��ت�����س��م��ل 
املعر�ص. جناح دولة االإمارات يوفر فر�سة 
امل�ساركة  ال�����س��رك��ات  وجل��م��ي��ع  ل��ن��ا  متميزة 
اأع���م���ال���ه���ا، ودع�����م و����س���ول املنتج  ل��ت��ن��م��ي��ة 
يعزز  مما  العاملية،  االأ�سواق  اإىل  االإماراتي 
منو االقت�ساد الوطني«. وعلى نحو مت�سل، 
قال مغيث الدين اأحمد مدير الت�سويق يف 
�سركة كرم: “ يقدم معر�ص اأنوجا فر�سة 

جمرية لعر�ص منتجاتنا وتعزيز و�سولها 
من  ن�سعى  اجلديدة،  العاملية  االأ�سواق  اإىل 
خالل م�ساركتنا االأوىل يف هذا املعر�ص اإىل 
املنتجات  م��ن  متكاملة  جم��م��وع��ة  ت��ق��دمي 
امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي ن��ق��وم ب��ت�����س��وي��ق��ه��ا يف دولة 
املجاورة.  ب���االأ����س���واق  وم�����رورا  االإم�������ارات، 
اأ�سواق  اإىل  ال��و���س��ول  م��ن  واث���ق���ون  ن��ح��ن 
ال��ع��امل��ي«.  ومن  املعر�ص  جديدة عرب ه��ذا 
ال�سريك  اأكرين  حممود  قال  ذاتها  اجلهة 
االإ�سرتاتيجي يف �سركة اجلميل: “حتر�ص 
م�ساركتنا  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  دائ���م���اً  ال�����س��رك��ة 
وباالأخ�ص  م��ت��ك��ام��ل،  ج��ن��اح  م��ظ��ل��ة  حت���ت 
جناح االمارات بقيادة موؤ�س�سة دبي لتنمية 
ال�سادرات ذو ال�سمعة الطيبة دولياً. ُن�سوق 
يف املعر�ص ما يقارب ٢٠ منتج من منتجاتنا 
التي ن�سدرها حالياً اإىل االأ�سواق االأوربية، 
اأ�سواق  ع��دة  اإىل  ن�سدرها  اأي�����س��اً  اأن��ن��ا  كما 
يف  �ساركنا  لقد  طويلة.  ف��رتة  منذ  اأخ���رى 
ال�سفقات  قيمة  وكانت  ال�سابقة  ال���دورات 
التواجد  دره����م.  م��ل��ي��ون   3.7 ي��ق��ارب  م��ا 
االإماراتي ملحوظ جداً يف جميع املعار�ص 
جوهري  التواجد  اأي�ساً  و�سيكون  العاملية، 
دبي من�سة تارية  كونها  املعر�ص  يف هذا 

ملنطقة ال�سرق االأو�سط«. 

•• دبي-الفجر: 

اإىل  م��ن نيجرييا  ال���زّوار  اأع���داد  �سهدت 
خالل  ب��امل��ئ��ة   28 بن�سبة  ارت��ف��اع��اً  دب���ي 
العام  م����ن  االأوىل  ال�����س��ب��ع��ة  االأ����س���ه���ر 
اجل������اري، وذل����ك ب��امل��ق��ارن��ة م���ع الفرتة 
ا�ستقبلت  حيث  املا�سي،  العام  من  ذاتها 
نيجرييا،  م��ن  زائ���ر  األ���ف   113 املدينة 
17 �سمن االأ�سواق  ال�  ولتحل يف املركز 
الرئي�سية امل�سدرة للزوار اإىل دبي. وقد 
اأبدى الزوار من نيجرييا اهتماماً كبرياً 
بالتجارب املتنوعة التي تقّدمها مناطق 
اجلذب ال�سياحية واملعامل يف دبي، والتي 
التجارية،  ل��ل�����س��راك��ات  ن��ت��ي��ج��ة  ج�����اءت 
واحل������م������الت ال���ت�������س���وي���ق���ي���ة امل���ب���ت���ك���رة، 
مواقع  على  والن�سط  امل�ستمر  والتواجد 

التوا�سل االجتماعي. 
وا�ستكمااًل للنجاحات امل�ستمرة والتزاماً 
ال�سوق  يف  ال���������س����رك����اء  ج����ه����ود  ب����دع����م 
دبي  ل��دى  م��ا  وال�ستعرا�ص  النيجريي، 
�ساملة ومتنوعة  من مقومات وعرو�ص 
االإفريقية،  ال��ق��ارة  م��ن  ال����زوار  تنا�سب 
الرابع  وللعام  لل�سياحة”  “دبي  �ساركت 
ع��ل��ى ال��ت��وايل يف م��ع��ر���ص ���س��وق ال�سفر 
احلدث   ،”2019 “اأكوابا  االإف��ري��ق��ي 
وتراأ�ص  اإف��ري��ق��ي��ا.  يف  ال���رائ���د  ال�����س��ن��وي 
التنفيذي  املدير  كاظم،  ع�سام  ال��وف��د؛ 
ال�سياحي  ل��ل��ت�����س��وي��ق  دب�����ي  مل���وؤ����س�������س���ة 
�سركاء  م��ن   21 وت�����س��م��ن  وال���ت���ج���اري، 
 2020 اك�سبو  م��ن  وف��ري��ق عمل  دب���ي، 
دبي. وقد جمع هذا احلدث املتخ�س�ص 
غرب  منطقة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  وال��ع��ري��ق 

العام  القطاعني  من  ال�سركاء  اإفريقيا 
واخلا�ص، حيث وفر لهم من�سة لتبادل 
وتعزيز  ال�سوق،  حول  الرئي�سية  االأفكار 
وال�سفر  ال�سياحة  وك��الء  مع  العالقات 
واإفريقيا، وكذلك  النيجريي  ال�سوق  يف 
كوجهة  لدبي  للرتويج  الفر�سة  اإتاحة 
من  كبري  ح�سد  اأم��ام  متجددة  �سياحية 
جناح  رح��ب  وق��د  امل�ستهدف.  اجل��م��ه��ور 
دب����ي ال����ذي ف����از ب��ج��ائ��زة اأف�����س��ل جناح 
كبري  بعدد  ال��ت��وايل،  على  ال��راب��ع  للعام 
ا�ستقباله  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال�����زوار،  م��ن 
700 �سخ�ص من الوفود امل�ساركة ممن 
ح�سروا اجلل�سات احلوارية التي عقدتها 

على  ال�سوء  لت�سليط  لل�سياحة”  “دبي 
خمتلف العرو�ص التي تقدمها املدينة.

و�سارك �سعادة فهد عبيد حممد التفاق، 
نيجرييا  جمهورية  لدى  الدولة  �سفري 
كاظم،  ع�سام  اإىل  باالإ�سافة  االحتادية، 
للت�سويق  دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير 
ال�سياحي والتجاري يف اجلل�سة احلوارية 
����س���رح���ا ح�����ول قطاع  وق����دم����ا خ���الل���ه���ا 
ال�سياحة يف دبي وكذلك ا�ستعرا�ص اآخر 
االإح�����س��ائ��ي��ات اخل��ا���س��ة ب��اأرق��ام ال���زوار. 
من  جم��م��وع��ة  ع��ق��د  الفعالية  و���س��ه��دت 
االجتماعات اال�سرتاتيجية مع ال�سركاء 
االإع��الم��ي��ني وال��ت��ج��اري��ني، م��ن بينهم 

 ،»Megaletrics« ال�سريك الرئي�سي
النيجريية  ال�����س��رك��ات  اأ���س��خ��م  اإح�����دى 
�سركة  وك��ذل��ك  اإذاع��ي��ة،  ملحطات  املالكة 
ال�سركاء  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة    ،»TBI«
 GHI م����ث����ل  دب�������ي  يف  ال���رئ���ي�������س���ي���ني 
 Seki و   ،NANTA و   Assets
وغريها،   Wakanow.com و 
وقد �سارك على من�سة احلوار �ستة من 
ت�سعة  اأ���س��ل  م��ن  النيجرييني  امل�ساهري 
م�ساهري �ساركوا يف احلملة، وا�ستعر�سوا 

تاربهم يف دبي واأبدو اإعجابهم بها. 
تقدمي  لل�سياحة”  “دبي  توا�سل  وفيما 
به  ي��ح��ت��ذى  ك��م��ث��ال  ال��ن��اج��ح��ة  تربتها 

لدى قطاع ال�سياحة االإفريقي، ما زالت 
زيادة  على منهجها يف  ال��دائ��رة حتافظ 
اأن�سطتها الت�سويقية التي تت�سمن ور�ص 
التجارية  واالأن�سطة  التدريبية  العمل 
وغريها،  االإع���الم���ي���ة  اجل������والت  م��ث��ل 
ال�سركاء  ع�����دد  يف  ال���ت���و����س���ع  وك����ذل����ك 
ي�ساركون  ال���ذي���ن  دب����ي  يف  امل���وج���ودي���ن 
يف امل��ع��ار���ص وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ق��ام يف 
ن��ي��ج��ريي��ا. وم���ن ب���ني ال�����س��رك��اء الذين 
لل�سياحة”؛  “دبي  ج��ن��اح  يف  ت���واج���دوا 
امل�ست�سفى االأمريكي، وفندق اأفاين ديرة 
ال�سحة  ك��وب��ث��ورن، وهيئة  دب��ي، وف��ن��دق 
لل�سيافة،  اإع���م���ار  وجم��م��وع��ة  دب����ي،   -
�ساندز  وج��ول��دن  2020دبي،  واك�سبو 
ال��ف��ن��دق��ي��ة، وج���ول���دن تريجر  ل��ل�����س��ق��ق 
ل��ل�����س��ي��اح��ة، وج��ي��ه اإي����ه ري���زورت�������ص اآند 
وميدا   ، ج���م���ريا  ه��وت��ي��ل��ز، وجم��م��وع��ة 
دي�ستيني�سن  وب��ا���س��ي��ف��ي��ك  ل��ل�����س��ف��ري��ات، 
اآبل  وري���د  لل�سياحة،  وراي��ن��ا  لل�سياحة، 
اأريبيان  وروي��ال  لل�سياحة،  اإي�ست  ميدل 
لل�سياحة،  وتبري  ماجنمنت،  دي�ستي�سن 
دب����ي، وترافيل  ك��ارل��ت��ون  ري��ت��ز  وف��ن��دق 
نخلة  دبليو  وفندق  الي��ن،  اأو  دي�ستي�سن 

جمريا ، ووينجز تورز جلف.
ت�����ع�����زي�����ز من������وه������ا على  اأج�����������ل  وم���������ن 
ت�ستمر  االإف���ري���ق���ي���ة،  ال���ق���ارة  م�����س��ت��وى 
من  اال����س���ت���ف���ادة  يف  لل�سياحة”  “دبي 
تتوافق  التي  الت�سويقية  ا�سرتاتيجيتها 
لتقدم حمالت  االأ���س��واق،  احتياجات  مع 
ق����وة من�سات  ت�����س��ت��ف��ي��د م���ن  ت��روي��ج��ي��ة 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي يف ال��ت��اأث��ري على 

عملية �سنع قرار ال�سفر.

عبدالعزيز ورا�شد النعيمي ي�شهدان ملتقى 
امل�شتثمرين الثاين مل�شروع احلي الرتاثي يف عجمان

•• عجمان-وام:

�سهد ال�سيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئي�ص دائرة التنمية ال�سياحية 
وال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�ص دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 
فعاليات “ ملتقى امل�ستثمرين الثاين مل�سروع احلي الرتاثي “ الذي يهدف 
اىل تعريف امل�ستثمرين باآخر م�ستجدات م�سروع احلي الرتاثي، الذي يعد 
اأحد اأبرز امل�ساريع الهامة املعنية باإبراز تاريخ اإمارة عجمان واملحافظة على 
املورثات ال�سعبية فيها، والذي من املقرر اجنازه بالكامل يف �سهر فرباير من 
العام القادم، بعد اأن ا�ستغرق العمل به 15 �سهرا بتكلفة 25 مليون درهم. 
حتر�ص  عجمان  حكومة  اأن  النعيمي  حميد  بن  العزيز  عبد  ال�سيخ  واأك��د 
النعيمي  را�سد  بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  مبا�سرة  وبتوجيهات 
ع�سو املجل�ص االأعلى حاكم عجمان ومبتابعة مبا�سرة من �سمو ال�سيخ عمار 
النوعية  امل�ساريع  تبني ودع��م  ، على  النعيمي ويل عهد عجمان  بن حميد 
باالإ�سافة  ال�سياحية  الوجهات  اأه��م  اإح���دى  لتكون  بعجمان  ترتقي  التي 
باأيدهم  واالأخ���ذ  املجتمع  و���س��رائ��ح  فئات  خمتلف  م��ن  امل�ستثمرين  لدعم 
لتكون اأفكارهم واقعا ي�ستفيد منه اجلميع. وقال اأن م�سروع تطوير احلي 
الرتاثي هو نتيجة لروؤية طموحة من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 
لتطوير ت�سور تاريخي للن�سيج احل�سري حلقبة مهمة من تطور مدينة 
عجمان. من جانبه قال ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي اأن الكوادر املوؤهلة 
تبنت فكرة امل�سروع وعملت على تطويرها منذ بداية ظهور الفكرة مرورا 
امل�سروع  اأن  مبينا  االأه���داف..  وحتديد  املراحل  وو�سع  الت�سميم  مبرحلة 
عمل على املحافظة على االأ�سل القائم مع التطوير عليه واملحافظة على 
امل�سروع ممرات  لي�سم  روح احلياة  اإ�سفاء  التاريخي مع  والطابع  اجلانب 
معايري  وف��ق  م�سممة  ومبان  خارجي  وم�سرح  خارجية  وم�ساحات  م�ساة 
ال��ب��ن��اء امل�����س��ت��دام للحفاظ على االأ���س��ج��ار امل��ع��م��رة ب��االإ���س��اف��ة الإي��ج��اد كتل 
معمارية متباينة توجد تداخالت وممرات وم�ساحات وممرات قدمية مبا 

يوحي للزائر اأنه ي�سري يف حي تراثي بامتياز.

 ات�شاالت ت�شتعر�ض قدرات اجليل 
اخلام�ض يف جيتك�ض للتقنية

•• اأبوظبي-وام:

للتقنية  جيتك�ص  ا�سبوع  يف  م�ساركتها  خ��الل  ات�ساالت  �سركة  ت�ستعر�ص 
بدورته ال� 39 العديد من التكنولوجيات املتطورة املبنية على �سبكة اجليل 
والروبوتات  اال�سطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  على  ال�سوء  وت�سلط  اخلام�ص 

املتطورة والواقع االفرتا�سي والواقع املعزز واإنرتنت االأ�سياء وغريها.
عامل  اخل��ام�����ص  “اجليل  ���س��ع��ار  حت��ت  ال��ع��ام  ه���ذا  “ات�ساالت”  وت�����س��ارك 
الذي ين�سجم مع روؤيتها اال�سرتاتيجية الطموحة املتمثلة يف  بالحدود” 
“قيادة امل�ستقبل الرقمي لتمكني املجتمعات” وت�ستعر�ص جمموعة وا�سعة 

من التقنيات الذكية واملبتكرة التي تعر�ص الأول مرة يف العامل.
و قال الدكتور اأحمد بن علي، النائب االأول للرئي�ص، االت�سال املوؤ�س�سي ل� 
حتمُل م�ساركة “ات�ساالت” هذا العام خ�سو�سية  “جمموعة ات�ساالت”: 
اخلام�ص  ال�جيل  ق��درات  باندماج  مدعوماً  واع��د  رقمي  ع�سٍر  نحو  كبرية 
 IoT مع التقنيات الرقمية املتطورة االأخرى مثل اإنرتنت االأ�سياء  5G
َيطال  ال��ذي  ال�سامل  االبتكار  ي�سهم يف  ال��ذي  االأم��ر  اال�سطناعي  والذكاء 
اأعمالنا ليكون ذلك مبثابة ت�سيد حقيقي ل�سعارنا  ا�سلوب حياتنا و�سري 

هذا العام “ اجليل اخلام�ص عامل بال حدود«.
مت�سلة  اإ�سعاف  �سيارة  “ات�ساالت”  تقدمها  التي  العرو�ص  �سمن  وم��ن 
اإىل  ال��ب��ي��ان��ات احل��ي��وي��ة  ب��اإر���س��ال  ت��ق��وم   /5G/ ب�سبكة اجل��ي��ل اخل��ام�����ص
امل�ست�سفى بهدف اإعداد االأطقم الطبية يف اأق�سام الطوارئ الطبية ال�ستقبال 
املري�ص قبل و�سوله.. ولهواة االألعاب االإلكرتونية ت�ستعر�ص “ات�ساالت” 
 Cloud اأحدث تقنيات االألعاب عرب اجليل اخلام�ص واحلو�سبة ال�سحابية

.  Gaming
�سيارة  لقيادة   5G ال���  عرب  االفرتا�سي  الواقع  تقنيات  ا�ستخدام  مت  كما 
فورموال1 والتحكم من بها عن بعد من داخل جناح “ات�ساالت” مع وجود 
ال�سيارة يف منطقة بعيدة خارج املعر�ص وقد اأثبت ذلك ب�سورة عملية فريدة 
ultra- 5 وفاعلية زمن اال�ستجابة املنخف�صG من نوعها مدى �سرعة

التي متتاز بها هذه ال�سبكة.  low latency
اال�سطناعي،  للذكاء  املتقدمة  اال�ستخدامات  “ات�ساالت”  جناح  ويطوع 
والتي مت تطبيقها يف �ستى القطاعات مثل قطاع التنقل امل�ستقبلي وقطاع 
التجزئة واخلدمات ال�سحية واملدينة الذكية والرتفيه املنزيل الذكي .. و 
ي�سهد زوار “ات�ساالت” هذا العام مدى التطور الكبري يف عامل الروبوتات 

.  5G �وتقنياتها املبنية على ال

 االإمارات ت�شارك يف قمة الفولغا لال�شتثمار يف رو�شيا
•• مو�ضكو-وام:

فولغا  قمة   “ فعاليات  يف  االق��ت�����س��اد  وزارة  ���س��ارك��ت 
لال�ستثمار” و”اليوم العاملي للحالل” التي اختتمت 
اأم�ص االأول يف مدينة �سمارا مبنطقة �سمارا اأوبال�ست 

الفيدرالية �سمن اإقليم الفولغا الرو�سي.
م��ث��ل ال�����وزارة يف ال��ق��م��ة ال��ت��ي ا���س��ت��م��رت ث��الث��ة اأيام 
الرتويج  اإدارة  مدير  الزعابي  حمدان  نا�سر  حممد 
بني  للتفاعل  من�سة  القمة  وتعد  بالوزارة.  التجاري 
جمتمع االأعمال الرو�سي وامل�ستثمرين االأجانب من 
خمتلف اأنحاء العامل، وتمع حتت مظلتها م�ساركات 

وا�سعة من ممثل احلكومات ورجال االأعمال وخرباء 
املال واالقت�ساد، وتركز ب�سورة خا�سة على ال�سركات 
والتمويل  االإ�سالمي  االقت�ساد  قطاعات  يف  العاملة 
 - الزعابي  ح��م��دان  نا�سر  وق��ال حممد  االإ���س��الم��ي. 
دولة  اإن   - القمة  يف  رئي�سية  جل�سة  خ��الل  كلمته  يف 
االإمارات العربية املتحدة وجمهورية رو�سيا االحتادية 
اأ�س�ص  على  تقوم  ومتنامية  متينة  بعالقات  تتمتعان 
التعاون وال�سداقة واحرتام امل�سالح املتبادلة، موؤكدا 
اأن البلدين حققا خالل االأعوام القليلة املا�سية �سراكة 
ا�سرتاتيجية مهمة يف العديد من املجاالت ال�سيا�سية 
انعك�ست يف  وال��ث��ق��اف��ي��ة،  واالق��ت�����س��ادي��ة  وال��ت��ج��اري��ة 

التعاون وال�سراكة بني بع�ص ال�سناديق اال�ستثمارية 
واإق���ام���ة م�����س��اري��ع رائ����دة ب��ني اجل��ان��ب��ني ف�����س��ال عن 
العمل امل�سرتك على نطاق متقدم يف جمال االقت�ساد 
االإ�سالمي. واأكد اأن االإعفاء املتبادل ملواطني البلدين 
م���ن ال��ت��اأ���س��رية امل�����س��ب��ق��ة ل��ل��دخ��ول ���س��اه��م يف تعزيز 
التبادالت التجارية وزيارات رجال االأعمال وت�سجيع 
ال�سياحة واال�ستثمار والتبادل الثقايف بني اجلانبني. 
واأو�سح اأن قوة العالقات انعك�ست يف موؤ�سرات التجارة 
التبادل  حجم  و�سل  حيث  البلدين،  بني  اخلارجية 
2018 اإىل  التجاري غري النفطي بينها خالل عام 
3.4 مليار دوالر اأمريكي بنمو ن�سبته %36 مقارنة 

اأكرب �سريك  2017، واأن دولة االإم��ارات متثل  بعام 
 %  7.7 تاري عربي لرو�سيا، وت�ستحوذ على نحو 
من اإجمايل التجارة الرو�سية العربية وعلى 7.4 % 

من �سادرات رو�سيا اإىل املنطقة العربية.
وا�ستعر�ص الزعابي اأبرز مقومات االقت�ساد الوطني 
لدولة االإمارات وحوافز بيئتها اال�ستثمارية اجلاذبة 
واألقى ال�سوء على قانون اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر 
واأهميته يف توفري ت�سهيالت و�سمانات تعزز جاذبية 
امل�ستثمرين  وحت��ف��ز  ال���دول���ة  يف  االق��ت�����س��ادي  امل��ن��اخ 
االأجانب على اال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية يف 

خمتلف القطاعات احليوية يف الدولة.

العدد 12750 بتاريخ 2019/10/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2655 جتاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- اقم�سة فيفا )�ص ذ م م( ٢-ات�ص. يف. انرتنا�سيونال ليمتد 3-هري�ص 
ناريندا�ص امرناين 4- فيكرام  هاري�ص امرناين هاري�ص امرناين 5-كريان فيكرام امرناين 
ا���ص بي  امل��دع��ي/ بنك ات�ص  ل��ي��الرام هاريالدا�ص جمهويل حمل االق��ام��ة مبا ان  ���س��اوالين 
ال��دع��وى ومو�سوعها املطالبة  اأق���ام عليك  ق��د  ف��رع دب��ي -   امل��ح��دود  ال�سرق االو���س��ط  �سي 
وقدره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدوا  بان  بينهم  فيما  والت�سامن  بالت�سامم  عليهم  املدعي  بالزام 
ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  بواقع 1٢٪ من  القانونية  والفائدة  درهم(   6.547.٢43/16(
التام والزامهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. )علما بانه مت تعديل الطلبات(. 
 Ch1.C.15 وحددت لها جل�سة يوم االأحد املوافق ٢٠19/11/3 ال�ساعة 9.3٠ �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12750 بتاريخ 2019/10/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/3907 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- نا�سيونال جلف لالإن�ساءات - �ص ذ م م  جمهول حمل االقامة 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   - البناء  ملواد  التنفيذ/امتو�ست  ان طالب  مبا 
املنفذ به وقدره )٢56٢77( درهم اىل طالب  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع 
التنفيذ او خزينة املحكمة. ب�سحة وتثبيت احلجز التحظفي رقم 485 ل�سنة ٢٠18 
تاري ال�سادر بتاريخ ٢٠18/8/٢7 واملوقع على مركبات املدعي عليها االأوىل لدى 
هيئة الطرق واملوا�سالت على رخ�ستها التجارية لدى دائرة التنمية االإقت�سادية.  
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12750 بتاريخ 2019/10/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/3817   تنفيذ جتاري  
م م  جمهول  ذ  ات�ص. كي انرتنا�سيونال - �ص  املنفذ ���س��ده/1- اي.  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بيت وادي النيل للخدمات الفنية 
- �ص ذ م م وميثله/اإ�سماعيل ح�سن علي حممد اجلعبي - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )٢7٢٠9٠(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12750 بتاريخ 2019/10/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/3491   تنفيذ جتاري  
نرمل  ك��اور  ٢-باجليندر  بهوجال  �سينغ  �سينغ الل  ���س��اروان  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبا  االقامة  حمل  جمهويل  بهوجنال  �سينغ  جورديال  �سينغ  الل   -3 �سانا  �سينغ 
املايل  دب��ي  م��رك��ز  )ف���رع  امل��ح��دودة  اأي  �سي  اأي  �سي  اأي  بنك  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان 
اأقام  قد   - الكتبي  هويدن  بن  عبداهلل  �سعيد  عبداهلل  خليفة   / وميثله  العاملي( 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
)17817٢54.87( درهم بالت�سامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جبل �سري للنقليات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:2008025 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مبارك ال�سغري مر�سد مكتوم املن�سوري ٪1٠٠
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد �سيف حمد �سليمان العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فودولوجي كافيه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2491790 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي �سامل عبداهلل �سعود الدو�سري ٪1٠٠
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف امريه فتحي عبداهلل احمد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعثثثثثثثثثثالن
ال�سليمات  ال�س�����ادة/مغ�سلة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1106471 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حنان عبداهلل علي ال�سعيدي ٪1٠٠
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي خليفه حمد �سعيد الوح�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز العاهد الطبي ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1102488 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة را�سد حممد را�سد ال�سلحدي ال�سحي ٪1٠٠

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد عبداللطيف علي عي�سى العي�سى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف وادالكار مودهوكار �سكارام

تعديل لوحة االعالن/ اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم تاري من/مركز العاهد الطبي ذ.م.م
AL AAHED MEDICAL CENTRE LLC

اىل/مركز العاهد الطبي - �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
AL AAHED MEDICAL CENTRE - SOLE PROPRIETIRSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�ص الرخ�سة 
رقم:CN 1116747 باال�سم التجاري موؤ�س�سة املثايل 
الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  للنجارة 

كما كان عليه �سابقا
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعثثثثثثثثثثالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فوك�ص 

الند للنقليات واملقاوالت العامة
 رخ�سة رقم:CN 2384812 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ 17/٢/٢٠٠1   املودعة حتت رقم 41111  
 ٢٠٠3/٢/٢5 بتاريخ   3616٠  امل�سجلة حتت رقم 

 با�سم     رانكو انكوربوريتد اوف ديالوير 
وعنوانه 191 اي�ست نورث افنيو ، كارول �سرتمي ، الينوي 6٠188 ، الواليات املتحدة االأمريكية

رقم وتاريخ الن�سر يف اجلريدة الر�سمية : )1٠4 ( –  )٢/٢8/٢٠11(
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

�سمامات ، �سمامات التحكم ، �سمامات عك�سية ، منظمات ، مفاتيح فتح او غلق ، �سمامات غري كهربائية ، 
مبادالت حرارية ، اأجهزة التدفئة ، التجفيف ، التهوية لالأغرا�ص ال�سحية .

الواقعة بالفئة :    11
التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق :

 تنازل رقم   1 
 ا�سم مالك العالمة   رانكو انكوربوريتد اوف ديالوير 

روبرت�سو يو ا�ص هولدينج كورب.     ا�سم املتنازل له   
 مهنته : �سناعة وتارة 

 جن�سيته الواليات املتحدة االمريكية 
عنوان وحمل االقامة 191 اي�ست نورث افنيو ، كارول �سرتمي ،  اآي ال 6٠188 ، الواليات املتحدة االمريكية

تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل  تاريخ انتقال امللكية ٢٠14/11/13  
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثنني  7  اأكتوبر  2019 العدد 12750 
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1/7141(

املنذرة : كومنيت �سولو�سن�ص - �ص ذ م م  - بوكالة املحامي / را�سد النعيمي 
املنذر اإليها االأوىل : انكون ملقاوالت البني التحتية - �ص ذ م م 

املنذر اليها الثاين : جيلبري جان اأ�سرم 
تكلف املنذرة ، املنذر اليهما بان ي�سددا قيمة ال�سيكات اأرقام ٠٠٠15٢ ، ٠٠٠153 وامل�سحوبني 
على بنك امل�سرق بقيمة اإجمالية قدرها )3679٠ درهم( )�ستة وثالثون الف و�سبعمائة 
وت�سعون درهم( وارتدوا من البنك دون �سرف لعدم كفاية الر�سيد ، وذلك خالل مدة 
اتخاذ  �سيتم  ال�سداد  رف�ص  االإن���ذار ويف حالة  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  اي��ام من  اق�ساها خم�سة 
كافة االإج��راءات القانونية �سدكم مبا فيها ا�ست�سدار اأمر اأداء بالزامكم برد هذا املبلغ 

والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�سوم وامل�سارف املقررة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

ه���م���ا   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
باك�ستان     ، خ���ال���د  خ���ال���د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )CL4112062( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0585770390

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / ا�سالم حممد 
م�سر     ، الهنداوى  حممود 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )16864244A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0506690409

فقدان جواز �شفر
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ق�شم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم 2323 ل�شنة 2019    
اىل املحكوم عليه / عبيد �سيف را�سد عبيد �سيف  

ا�سدرت  قد  االإبتدائية  االحت��ادي��ة  ال�سارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
بحقكم حكما بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )15935٠( درهم. 

ل�سالح املحكوم له/ احمد املر جمرن �سلطان
اليه  امل�سار  برقم  و�سجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث 
اعاله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل 
املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك  حال  ويف  للن�سر. 

�ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
 رئي�ض مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         
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اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية  2019/994  

اإىل املحكوم عليه /  حممود ال�سيد حممود عالم  
اأ�سدرت  قد  االبتدائية  االحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن 
مبلغ  بدفع  باإلزامك  يق�سى   )  ٢٠17/311٢  ( رق��م  ال��دع��وى  يف  حكما  بحقك 
له/  املحكوم  ان  وحيث   ، وامل�ساريف  الر�سوم  �سامال   ، دره��م   )97564( وق��دره 
بنك ابوظبي التجاري ، قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�سجل التنفيذ حتت رقم  
٢٠19/994 ، لذا اأنت مكلف ب�سداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ 
ن�سر االخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك االجراءات 

القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ح�سب اال�سول. 
قلم التنفيذ املدين - بدار الق�شاء عجمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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بالدعوى رقم 2019/1045 جتاري جزئي - اأبوظبي  

الت�سميم  اأعمال  لتنفيذ  طابا  اىل/جنمة  دعوة 
الداخلي /حل�سور اإجتماع اخلربة واملعاينة بالدعوى 
املرفوعة من/وفاء عبداهلل حممد/ وذلك يوم االإثنني 
٢٠19/1٠/7 ال�ساعة العا�سرة �سباحا يف موقع الفيال 
الوثائق  كافة  معكم  م�سطحبني   ، النزاع  مو�سوع 

املتعلقة بالدعوى.
اخلبري الهند�شي / �شليم لوند 
هاتف / 050-7921696  

دعوة حل�شور اإجتماع خربة 
العدد 12750 بتاريخ 2019/10/7   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ عمر 
حمرر  على  الت�سديق  وطلب   ، االإم���ارات   : اجلن�سية   ، ربيع  بن  خمي�ص  حممد  عبداهلل 
يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 1٠٠٪ يف اال�سم التجاري نبع اخلور لتلميع ال�سيارات 
االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ص   ، ال�سيارات  وتلميع  تنظيف  الرخ�سة  ن�ساط   ،
التنمية  دائ��رة  يف   ٢٠٠9/8/٢4 بتاريخ  ال�سادر   6٠1465 رق��م  مهنية  رخ�سة  خورفكان  يف 
 : اجلن�سية   ، الدين  زي��ن  احمد  ف��اروق  ال�سيد/   : من  كال  اىل  بخورفكان.  االإقت�سادية 
بنغالدي�ص ، بن�سبة 5٠٪ ال�سيد/ قا�سي جامني الرحمن قا�سي عزيز الرحمن ، اجلن�سية 
: بنغالدي�ص ، بن�سبة 5٠٪  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
�سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
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 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/ حممد 
�سادات ح�سني حممد امري ح�سني ، اجلن�سية : بنغالدي�ص ، بن�سبة 5٠٪  ال�سيد/ حممد �ساكم 
ح�سن حممد امري ح�سن ، اجلن�سية : بنغالدي�ص ، بن�سبة 5٠٪ وطلبا الت�سديق على حمرر 
التجاري  اال�سم  يف   ٪1٠٠ اإجماليها  والبالغ  اعاله  املذكورة  ح�س�سهما  يف  )تنازل(  يت�سمن 
النجاح لرتكيب املظالت ، ن�ساط الرخ�سة ور�سة حداده وحلام ، تركيب املظالت ال�سم�سية 
، واملرخ�ص من دائرة التنمية االقت�سادية يف خورفكان رخ�سة مهنية رقم ٢41371 ال�سادر 
�سامل  �سلطان  ال�سيد/  اىل  بخورفكان.  االإقت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف   199٠/1٢/1٢ بتاريخ 
يف  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  االإم����ارات.   : اجلن�سية   ، النقبي  �سلوم  �سعيد 
مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12750 بتاريخ 2019/10/7   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/ عمر 
حمرر  على  الت�سديق  وطلب   ، االإم���ارات   : اجلن�سية   ، ربيع  بن  خمي�ص  حممد  عبداهلل 
يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 1٠٠٪ يف اال�سم التجاري نبع اخلور لتلميع ال�سيارات 
االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ص   ، ال�سيارات  تلميع  الرخ�سة  ن�ساط   ،  1 ف��رع   -
التنمية  دائ���رة  يف   ٢٠16/9/8 بتاريخ  ال�سادر   745967 رق��م  مهنية  رخ�سة  خورفكان  يف 
 : اجلن�سية   ، الدين  زي��ن  احمد  ف��اروق  ال�سيد/   : من  كال  اىل  بخورفكان.  االإقت�سادية 
بنغالدي�ص ، بن�سبة 5٠٪ ال�سيد/ قا�سي جامني الرحمن قا�سي عزيز الرحمن ، اجلن�سية 
: بنغالدي�ص ، بن�سبة 5٠٪  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
�سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12750 بتاريخ 2019/10/7   
 اعـــــــالن       

انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/  تقدم ايل 
وطلب   ، االإم����ارات   : اجلن�سية   ، احل��م��ادي  عبدالغني  ح�سن  حممد  ع��ب��داهلل  اح��م��د 
التجاري  اال�سم  1٠٠٪ يف  البالغة  )تنازل( يف ح�سته  يت�سمن  على حمرر  الت�سديق 
الراحة لغ�سيل ال�سيارات ، ن�ساط الرخ�سة غ�سيل وت�سحيم ال�سيارات ، واملرخ�ص من 
بتاريخ  ال�سادر  االقت�سادية يف  خورفكان رخ�سة مهنية رقم ٢41965  التنمية  دائرة 
1996/9/٢5 يف دائرة التنمية االإقت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ حممد معني الدين 
العدل يف  الكاتب  بان  : بنغالدي�ص.  ليكن معلوما للجميع  ، اجلن�سية  اأحمد �سغري 
مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12750 بتاريخ 2019/10/7   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
فى الدعوى رقم  2018/130 تنفيذ عقاري     

طالب التنفيذ: افجني كور�سكوف 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - نخلة اجلمريا - بناية الدبا�ص - الطابق الثامن - �سقة رقم 810 

املنفذ �سده : طارق اغا - عنوانه :  اإمارة دبي ، منطقة مر�سى دبي ، بجانب فندق جروفرن  هاو�ص ، بناية مارينا 
تريي�ص الوحدة رقم 8/2 الطابق االر�سي. 

اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  االي��ام  م�ساء ويف   5.00 ال�ساعة   2019/10/13 املوافق  االأح��د  يوم  انه يف 
وعلى  للمزادات  االم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى 
موقعها االلكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع 
التقدم  البيع  اعرتا�ص على  لديه  ولكل من  املزايدة  دخ��ول  قبل  االأ�سا�سي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ال 
باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. 
وفيما يلي او�ساف املمتلكات  :  ح�سة يف عقار - رقم االر�ص : 27 - املنطقة : مر�سى دبي - ا�سم املبنى : مارينا 
تريي�ص - رقم العقار : L2/8 - م�ساحة احل�سة : 76.37 مرت مربع - قيمة احل�سة : 1.233.000  درهم.  

مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/9002  عمايل جزئي             

الفعاليات جمهول حمل االقامة  املدعي عليه / 1-برود�ص وورد لتنظيم  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي / ا���س��وت��و���ص ان��ان��دك��وم��ار اه��ل��ووال��ي��ا ومي��ث��ل��ه / خ��ال��د حممد 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   - بوج�سيم  �سعيد 
عمالية وقدرها )317٠٠٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢5٠٠ درهم( والر�سوم 
وامل�����س��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 9٪ م��ن ت��اري��خ رف���ع ال���دع���وى. رقم 
االثنني  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB196552938AE(ال�سكوى
املوافق ٢٠19/1٠/٢8 ال�ساعة 8.3٠ �ص بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4611 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- جلوب كوم للتجارة العامة - �ص ذ م م  جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�سرق - �ص م ع وميثله / 
حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1٠73478.4٠( 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م 
�ستبا�سر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/412  تنفيذ جتاري  
 - ف��ردي��ة  موؤ�س�سة   - للتجارة  احل��ل��ول  جمموعة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبا  االقامة  حمل  جمهول   - ال��ب��دواوي  عبداهلل  وميلكها/عبدالرحيم 
حمد  نا�سر   / وميثله  ع  م  �ص   - التجاري  دب��ي  التنفيذ/بنك  طالب  ان 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�سام�سي  جابر  �سليمان 
وق��دره )٢٢٢8435.48( درهم اىل  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اعاله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12750 بتاريخ 2019/10/7   
اإعالن املدعي عليها الثانية مبوعد اإجتماع اخلربة ن�شرا 

يف الدعوى رقم 2019/830 جتاري كلي دبي 
اإىل املدعي عليها الثانية / باهية عبدالغني جالل هدمى يف الدعوى رقم ٢٠19/83٠ تاري 
كلي دبي ، نعلمكم باأنه قد مت ندبنا خبريا ح�سابيا يف الدعوى املذكورة املقامة �سدكم من 
قبل املدعية / ماين�سري لالإعالن )�ص ذ م م( ، وعليه ندعوكم ب�سفتكم طرفا يف الق�سية 
امل�سار اليها اأعاله للح�سور اإىل مقر اخلربة الكائن اإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - برج 
ال�سقر لالعمال - ا�سفل البناية ونديز - اأمام مركز دبي املايل العاملي - الطابق 35 - مكتب 
)5( وذلك يف متام ال�ساعة ٢.3٠ بعد الظهر املوافق ٢٠19/1٠/13 لالإجابة على ا�ستف�سارات 
اخلبري ب�ساأن الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ويف حال تخلفكم عن احل�سور وعدم 
اإر�سال من ميثلكم يف الوقت املحدد �سلفا فاإننا �سنبا�سر اإجراءات اخلربة وتقدمي تقريرنا 

لعدالة املحكمة املوقرة من واقع امل�ستندات املتاحة لدينا. 
اخلبري احل�شابي 
حممد عبدالرحمن املرزوقي )قيد رقم 129(  

تبليغ ح�شور
اإجتماع خربة ح�شابية 

العدد 12750 بتاريخ 2019/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7128(

املنذر : عمر عبداهلل علي كمال احلمادي - اإماراتي اجلن�سية 
املنذر اليه : عبداهلل خليفة عبداهلل خلفان احمد - اإماراتي اجلن�سية 

)جمهول حمل االإقامة( 
ينذر املنذر - املنذر اليه بالوفاء بقيمة ال�سيك مببلغ وقدره بقيمة 45٠٠٠ درهم 
)خم�سة واربعون الف درهم( اىل املنذر مع الفائدة القانونية من تاريخ االإ�ستحقاق 
وحتى متام ال�سداد ، وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ اإعالنه بالتكليف بالوفاء 
اأمر  واإ�سدار  الالزمة  القانونية  االإج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذر  �سي�سطر  واإال 
اإلزامه بالر�سوم الق�سائية  باملبلغ وفوائده وفقا للقانون مع  اليه  املنذر  اأداء �سد 

وامل�ساريف مع حفظ كافة حقوق املنذر. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12750 بتاريخ 2019/10/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/7126(

املنذر : دوت�ص ديجيتال ديزبوتور�ص )�ص ذ م م( 
بوكالة املحامني / عماد اأهلي وفي�سل اخلاجة ونوال  احلو�سني 

�سد املنذر اإليهم / 1- �سركة تقنية االأبراج للمقاوالت )�ص ذ م م( 
٢- عماد الدين عبداحل�سني عبداهلل - جن�سيته / �سانت كيت�ص - نافي�ص  

فان موكلتنا املنذرة تنذركما ب�سداد جملة مبلغ ال�سيكني املذكورين وقدرها 
القانونية  الف دره��م(  والفائدة  177.٠٠٠.٠٠ درهم )مائة و�سبعة و�سبعون 
التام وذلك خالل  ال�سداد  �سيك وحتى  اإ�ستحقاق كل  تاريخ  �سنويا من   ٪1٢

خم�سة ايام من تاريخ الن�سر لهذا االإنذار. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/2363 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- ا�ص اي اف للهند�سة )�ص ذ م م( جمهول حمل االقامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢٠19/8/٢8 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ �سيمي انترييورز )�ص ذ م م( بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
مائتي وع�سرين الف و�سبعمائة و�ستة وخم�سني درهم و�سبعة ع�سر فل�سا والفائدة 
القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف ٢٠19/6/11 وحتى 
متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/2894 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- ال كافالريى لتجارة املنتجات اجللدية - �ص ذ م م  جمهول 
حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  ٢٠19/9/1٠  
امل��ذك��ورة اع��اله ل�سالح/ املتفوق الأع��م��ال احل���دادة وال��ل��ح��ام �سركة  ال��دع��وى  يف 
اعمال مهنية بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ اثنني وخم�سني الف 
واربعمائة وت�سعة و�سبعني درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة 
بامل�سروفات  والزمتها  ال�سداد  مت��ام  وحتى   ٢٠19/4/٢4 يف  احلا�سل  الق�سائية 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن اأمر اأداء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/1615 امر اداء    
اىل املدعى عليه/ 1- ال�ساب للمقاوالت - �ص ذ م م ٢-اوماناكوتان جوبي بيالي 
جوبي بيالي برامو  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ دوكون لل�سناعة - 
�ص م ح - فرع دبي وميثله / علي اإبراهيم حممد احلمادي - طلب ا�ست�سدار اأمر 
املحكمة يف  بتاريخ ٢٠19/8/٢6 امرت  اأداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية 
مادة تارية بالزام املدعي عليهما مت�سامنني بان يوؤديا للمدعية مبلغ ٢1٢17 
درهم والفائدة 9٪ �سنويا من تاريخ االإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والزمتهما 
يف  احلق  ولكم  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم 

اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�ض الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن اأمر اأداء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2019/1594  امر اداء    

اىل املدعى عليه/ 1- جمال الزرع ملقاوالت البناء - �ص ذ م م ٢-عاطف حممود 
حممود جهازنايف 3-�سارميال رامي�ص �سوكال - جمهويل حمل االقامة مبا ان 
اإبراهيم حممد  املدعي/ دوكون لل�سناعة - �ص م ح - فرع دبي وميثله / علي 
احلمادي - طلب ا�ست�سدار اأمر اداء فقد قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ 
عليهم مت�سامنني  املدعي  بالزام  مادة تارية  املحكمة يف  اأم��رت   ٢٠19/8/٢3
بان يوؤدوا للمدعية مبلغ ٢536٠ درهم والفائدة 9٪ �سنويا من تاريخ اإ�ستحقاق 
درهم  الف  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمتهم  التام  ال�سداد  وحتى  ال�سيك 
اإ�ستئناف االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل  اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف 

لن�سر هذا االعالن.
رئي�ض الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12750 بتاريخ 2019/10/7   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2019/1593  امر اداء    

اىل املدعى عليه/ 1- كونتيك ملقاوالت البناء - �ص ذ م م  ٢-ا�سرف عزيز عبد 
حامد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ دوكون لل�سناعة - �ص م ح - فرع دبي 
وميثله / علي اإبراهيم حممد احلمادي - طلب ا�ست�سدار اأمر اداء فقد قررت 
حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ ٢٠19/8/٢5 اأمرت املحكمة يف مادة تارية بالزام 
والفائدة ٪9  درهم  للمدعية مبلغ 4٠3٢  يوؤديا  بان  عليهما مت�سامنني  املدعي 
�سنويا من تاريخ االإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والزمتهما بالر�سوم وامل�ساريف 
ومبلغ خم�سمائة درهم اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خالل 15 

يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�ض الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12750 بتاريخ 2019/10/7   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2019/1589  امر اداء    

اىل املدعى عليه/ 1- �سفوة الرواد للمقاوالت - �ص ذ م م  ٢-عبداحلكيم حممد 
عبداحلكيم ف�سل - جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ دوكون لل�سناعة - 
�ص م ح - فرع دبي وميثله / علي اإبراهيم حممد احلمادي - طلب ا�ست�سدار اأمر 
املحكمة يف  اأم��رت  بتاريخ ٢5/٢٠19/8  االبتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  اداء فقد 
مادة تارية بالزام املدعي عليهما مت�سامنني بان يوؤديا للمدعية مبلغ ٢٠٠٠٠ 
درهم والفائدة 9٪ �سنويا من تاريخ االإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والزمتهما 
اإ�ستئناف  بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف 

االأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن.
رئي�ض الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12750 بتاريخ 2019/10/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1304 جتاري كلي                 

ان  النهدي  جمهول حمل االقامة مبا  ام��ل �سالح   -1 املدعي عليه /  اىل 
املدعي/ اأمل �سالح النهدي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
والر�سوم  دره���م(   5.1٢5.٠٠٠.٠٠( وق���دره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
ال�سداد  وحتى   ٢٠16/7/٢8 من   ٪1٢ والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
التام.  وحددت لها جل�سة يوم االإثنني املوافق  ٢٠19/1٠/14 ال�ساعة 9.3٠ 
�ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12750 بتاريخ 2019/10/7   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 
 يف  الدعوى 2019/3184 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه /1- ا�ص . اي. اف. يو اي ايه انترييرز - �ص ذ م م  جمهول حمل 
اإ�سماعيل  م ح  وميثله / علي  ���ص   - ال��ب��ن��اء  مل���واد  دان���وب  امل��دع��ي/  ان  االق��ام��ة مب��ا 
ابراهيم اجلرمن - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة باإحالة النزاع رقم 
والفائدة   ٢49٠3.٢3 وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  وبالزام  ت��اري  ن��زاع   ٢٠19/1567
التام  ال�سداد  وحتى  االإ�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   ٪9 بواقع  التاأخريية  القانونية 
درهم والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص 
فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  8.3٠ �ص  ال�ساعة    ٢٠19/1٠/1٠ املوافق  
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12750 بتاريخ 2019/10/7   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
 يف  الدعوى 2019/8968  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- املدينه املنور للخدمات الفنية لتنفيذ جم�سمات االأبنية - 
�ص ذ م م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / عثمان خليفة عثمان عبداملجيد 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    -
)157٢٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ درهم( والر�سوم وامل�ساريف ورقم 
االأربعاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB197023456AE(ال�سكوى
املوافق ٢٠19/1٠/16 ال�ساعة 8.3٠ �ص بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12750 بتاريخ 2019/10/7   

اعالن حكم بالن�شر
   يف الدعوى رقم 2018/1974 جتاري كلي 

ك��ورو - ب�سفته كفيل  اىل املحكوم عليهم /1- رالكو بروفايلز - �ص م ح  ٢-رامي�ص بابو �سريو 
مت�سامن ملديونية رالكو بروفايلز - �ص م ح  3- ناجاالك�سمي �سريوكورو بنه �ساداالوادا ماليكار 
جونا راوو - ب�سفتها كفيل مت�سامن ملديونية رالكو بروفايلز - �ص م ح  4-�سريوكورو رامي�ص بابو 
�سي ات�ص �سوبا رام - جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
٢٠19/9/9 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك دبي التجاري - �ص م ع  بالزام املدعي عليهم 
ي��وؤدوا للبنك املدعي مبلغ وق��دره ٢٠86491.86 اثنني مليون و�ستة  بان  بالت�سامن فيما بينهم 
ب�سيطة  فائدة  فل�سا ف�سال عن  و�ستة وثمانني  دره��م  وت�سعني  وواح��د  واربعمائة  الف  وثمانني 
امل�سروفات ومبلغ  والزمتهم  ال�سداد  تاريخ ٢٠18/7/15 وحتى متام  تبداأ من  �سنويا   ٪9 بواقع 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�ضارقة-الفجر:

اح��ت��ف��اء ب��ت��ت��وي��ج )ال��ي��ون��ي�����س��ك��و( ال�����ّس��ارق��ة بلقب 
يفتح مكتب   ،»2019 للكتاب  العاملّية  »العا�سمًة 

ال�سعراء  اأم���ام  ال��ب��اب  للكتاب  العاملية  العا�سمة 
اإ�سدار  يف  للم�ساركة  ال�����س��ب��اب  ال��ع��رب  واالأدب������اء 
كتاب »اأنطولوجيا ال�سارقة« الذي يقدم خمتارات 
املعا�سر حتت  العربي  �سعرية و�سردية من االأدب 

اأ�سماء  لتجارب  ويوثق  للبحر؟«،  رئًة  »كم  عنوان 
الثقايف  امل�����س��ه��د  م��الم��ح  ال��ي��وم  ي�سكلون  وك��ت��اب 
العربي. ويويل »مكتب ال�سارقة العا�سمة العاملية 
املقدمة  ال��ن�����س��و���ص  اخ��ت��ي��ار   »2019 ل��ل��ك��ت��اب 
للم�ساركة جلنة حترير الكتاب، املكونة من نخبة 
من االأدباء والنقاد واملتخ�س�سني امل�سوؤولني مهام 

االختيار الن�سو�ص. 
»اأنطولوجيا  ك���ت���اب  حت���ري���ر  جل��ن��ة  وت�������س���رتط 
اأن تكون  امل�����س��ارك��ة  ال��راغ��ب��ني يف  ال�����س��ارق��ة« على 
العربية  ب��ال��ل��غ��ة  م��ك��ت��وب��ة  امل��ق��دم��ة  ال��ن�����س��و���ص 
عام  م��وال��ي��د  م��ن  ال��ك��ات��ب  ي��ك��ون  واأن  الف�سحى، 
1980 فما بعد، واأن يكون له كتاب واحد من�سور 

على االأقل.
وفيما يتعلق باآلية امل�ساركة، فاإنه على املتقدمني 
ار�سال ملف الن�سو�ص االأدبية املقّدمة للم�ساركة 
اخلط  حجم   ،Word  MS )ملف  الكتاب  يف 
كحد  كلمة   5000  ،Arial اخل���ط  ن���وع   ،14
اإىل ���س��ورة م��ن ج���واز ال�سفر،  اإ���س��اف��ة  اأق�����س��ى(، 
ون���ب���ذة ع���ن ال���ك���ات���ب ت��ت�����س��م��ن: )م���ك���ان املولد 

وت��اري��خ��ه، ال��ع��م��ل وم��ك��ان امل��ع��ي�����س��ة، االإ����س���دارات 
االأدب���ي���ة، واجل���وائ���ز وال��رت���س��ي��ح��ات اإن وج���دت(، 
جودة  ذات  للن�سر  م��ن��ا���س��ب��ة  ���س��خ�����س��ّي��ة  و����س���ورة 
ر�سالة  يف  املطلوبة  امللفات  ُتر�َسل  اأن  على  عالية. 
الثالثي  الكاتب  ا���س��م  حتمل  واح���دة  اإل��ك��رتون��ي��ة 
30-نوفمرب-2019  اأق�ساه  وموطنه يف موعد 
@publications :على الربيد االإلكرتوين

.com.sharjahwbc
عرب  الكتاب  يف  املُ�ساِركة  االأ�سماء  قائمة  و�سُتعلن 
العاملية  ال��ع��ا���س��م��ة  ال�����س��ارق��ة  ��ات  م��ن�����سّ خم��ت��ل��ف 
للكتاب، و�سيتم ن�َسر الكتاب وتوزيعه خالل احلفل 
اخلتامي لعام ال�سارقة العا�سمة العاملية للكتاب، 

الذي يقام يف 23 اأبريل 2020.
ي�سار اإىل اأنه جاء اختيار اللجنة الدولية لعوا�سم 
عا�سمة  “ال�سارقة  اليون�سكو  يف  العاملية  الكتاب 
لدورها  ت��ق��دي��راً   ،”2019 ل��ع��ام  للكتاب  عاملية 
البارز يف دعم الكتاب وتعزيز ثقافة القراءة، حيث 
 23 بتاريخ  باللقب  االحتفال  فعاليات  انطلقت 
يف  نوعه  من  االأ�سخم  هو  بعر�ص  املا�سي  اأبريل 

الف�سل  وليلة..  ليلة  “األف  عنوان  حمل  املنطقة 
مبادرة  جلنة  تقوم   ،2001 عام  االأخري”.ومنذ 
العوا�سم العاملية للكتاب املوؤلفة من ممثلني عن 
واالحتاد  للنا�سرين،  ال��دويل  واالحت��اد  اليون�سكو 

با�ستقبال  املكتبات،  وموؤ�س�سات  جلمعيات  الدويل 
اأنحاء  خمتلف  من  �سنوياً  امل��دن  م�ساركة  طلبات 
العا�سمة  الخ��ت��ي��ار  بتقييمها  ت��ق��وم  ث��م  ال��ع��امل، 

العاملية للكتاب.

•• ال�ضارقة-الفجر:

ال�سينما  يف  زم��ن��اً  ا�ستغرقت  تقنية  حت��والت  بعد 
مل  التي  الطويلة  االأف���الم  اأوىل  ظهرت  العاملية، 
الفيلم  ث��وب  م��ن  اللحظة  حتى  �سناعها  ي��خ��رج 
امل�سهد  وتقطيع  بالتكثيف  م��ت��اأث��ري��ن  الق�سري، 
يف  ر�سائله  اإي�سال  على  وقدرته  املختزل  واإيقاعه 

اأبلغ �سورة واأق�سر وقت.
يف  ب��ون��وي��ل  ول��وي�����ص  دايل  �سلفادر  ا�ستطاع  وك��م��ا 
 )1929( اأن��دل�����س��ي«  »ك��ل��ب  ال��ق�����س��ري  فيلمهما 
مترير انتقاداتهم لكثري من الظواهر التي كانت 
ال�سوريالية  �سورهما  خلف  ع�سرهما  يف  �سائدة 
امل��ت��الح��ق��ة، ي��ن��ج��ح ال��ي��وم خم��رج��ون ج��ّل��ه��م من 
اأفالم  ع��رب  الذكية  ر�سائلهم  تقدمي  يف  ال�سباب 
م�سابهة ت�ستقطب عادة من هم يف جيلهم واأ�سغر 

�سناً.
توّجه ي�سّكل اأحد االهتمامات االأ�سا�سية ملهرجان 
وال�سباب  لالأطفال  ال��دويل  ال�سينمائي  ال�سارقة 
 18 اإىل   13 يف  ال�����س��اب��ع��ة  دورت����ه  تنطلق  ال����ذي 

للمنا�سبات  م��رك��ز اجل��واه��ر  اأك��ت��وب��ر اجل���اري يف 
واملوؤمترات. 

»فن«  م��وؤ���س�����س��ة  ت��ن��ّظ��م��ه  ال����ذي  امل��ه��رج��ان  ي�سعى 
لالأطفال  االإع��الم��ي  الفن  ودع��م  بتعزيز  املعنية 
والنا�سئة يف االإم��ارات، وتتخذ من ال�سارقة مقراً 
لها، اإىل تر�سيخ هذا النوع من الفنون على �سعد 
متعّددة، �سواء يف تر�سيخ ذاكرة �سينمائية يف تلّقي 
ق�سايا  لتعالج  الق�سرية  التعبري  اأ���س��ك��ال  ك��اف��ة 
االإن�سانية،  امل�سامني  من  العديد  وحتمل  الواقع 
ال�سوق  ح�سابات  من  نف�سه  الوقت  يف  والتخّل�ص 
ل اخلطاب  التي تعتمد غالباً عن�سر االإثارة وتف�سّ

املبا�سر.
التعليمية  باأبعادها  االأف��الم  وحت�سر هنا �سناعة 
وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ال���ت���ي ت���ت���ن���اول ق�����س��اي��ا االأ�����س����رة، 
والتحديات البيئية، وتاأثري التكنولوجيا واالإبداع، 
وغريها من املوا�سيع الراهنة، من خالل توفري 
وور�ص  التفاعلية  واالأن�سطة  التدريبية  ال��دورات 

�سة. العمل املتخ�سّ
ق�سرية  اأف��الم  مع  موعد  على  اجلمهور  �سيكون 

منها »3 اأقدام« )2018( للمخرجة الكولومبية 
جيزيل جيني، التي تتاأمل ق�سة ب�سيطة يعي�سها 
لت�ساوؤل  اإج���اب���ة  ع��ن  بحثه  يف  ج��ون��زال��و  ال��ط��ف��ل 
اأ�سا�سي يف حياته: هل يحافظ على نظافة حذائه 

اأم ي�سحي بها يف �سبيل ا�ستمتاعه بكرة القدم؟ 
املخرج  فيلم  ع��ن��وان   )2017( ع��ائ��ل��ة«  »ح��ك��اي��ة 
االإ�سباين خو�سيه كورال يورينتيه، يتناول واقعة 
رمبا تتكّرر مع بع�ص االأطفال يف خمتلف ثقافات 
العامل وهم ينتظرون طعام الغداء، حيث يبدوؤون 
ب�����س��رد ح��ك��اي��ة ي��ب��ادر جميع اأف�����راد االأ����س���رة وهم 
ون�سج  عليها  ب��االإ���س��اف��ة  امل��ائ��دة  ح��ول  يتحّلقون 
اإليها يف امل�ساء هرباً من  اأحداث غرائبية يلوذون 

ق�سوة والدهم.
للمخرجة   )2018( وب��رت��ق��االت«  »تفاحات  اأم��ا 
ال��ه��ن��دي��ة روك�����س��ان��ا ت��ب�����س��م، ف��ي��ت��ح��دّث ع���ن قوة 
االأجيال،  بني  العداء  على  تتغلب  التي  ال�سداقة 
خيايل  بلد  يف  تعي�سان  فتاتني  ق�سة  خ��الل  م��ن 
من عامل الفواكه ينق�سم �سّكانه بني من ياأكلون 
على  اإ�سقاط  يف  التفاح،  يتناولون  الربتقال ومن 

اختالف الثقافة بني املجتمعات.
اأن����ت ك���رة طائرة؟«  اأي�����س��اً ف��ي��ل��م »ه���ل  وُي��ع��ر���ص 
)2018( للمخرجني االإيرانينينْ حممد بخ�سي 
من  جمموعة  ي��ر���س��دان  اللذين  اأه���اجن،  و�سعيد 
الالجئني املحاطني ب�سياج من االأ�سالك ال�سائكة، 
وال��ذي��ن ي��ت��وىّل حرا�ستهم ع���دد م��ن اجل��ن��ود، ال 
لعبة  يتقا�سمان  حني  اإال  بينهما  التفاعل  يتولد 
اأ�سا�سها  ���س��داق��ة  بينهما  ل��ت��ن�����س��اأ  ال��ط��ائ��رة  ك���رة 

ممار�سة الريا�سة.
ويقّدم املخرج االإ�سباين خافيري كوينتا�ص فيلمه 
اأًم تربي  »ال�سمك« )2017( الذي يروي حكاية 
من  طاقتها  ف��وق  تعمل  وه��ي  �سغريين،  ول��دي��ن 
اأجل تاأمني �سبل العي�ص لعائلتها ال�سغرية، حيث 
بينما  لهما،  تاأمينه  مقابل  الع�ساء  ع��ن  تتخلى 
يهّربان الطفالن طعامهما الذي يح�سالن عليه 

يف املدر�سة ملنحه اإىل والدتهما.
فيلم  ع���ن���وان   )2017( احل�������س���ان«  »م��ن��ح��وت��ة 
املخرجة املك�سيكية �سينثيا فرنانديز تريخو التي 
تتبع �سداقة تن�ساأ بني الفتاة ال�سغرية ماتيليدي 

م��ع احل�����س��ان اأول��ون��ي�����ص، يف اإ����س���اءة ع��ل��ى تاريخ 
ال��ع��الق��ة ب��ني الب�سر واخل��ي��ول ال��ت��ي ت��م��ع بني 

اخليال والواقع.
فيلمه  دري��د يف  التون�سي مطيع  امل��خ��رج  وي��ذه��ب 
اختالف  معاجلة  اإىل   )2018( مي��ني«  »ي�����س��ار 
وتقّبل  ل��ل��خ�����س��ارة  ا�ستجابته  يف  ال��ط��ف��ل  ت���ارب 
ال��ت��ج��ارب وال���ن���دم، ع���رب ق�����س��ة ي��ا���س��ني الطالب 
من  يعاين  ال��ذي  االبتدائية،  املدر�سة  يف  االأع�سر 
باليد  وك��ت��اب��ت��ه  لعبه  لتحويل  وال����ده  ت��وج��ي��ه��ات 

اليمنى.
وت�������س���ّور امل��خ��رج��ة االإي���ران���ي���ة م����رمي زارع�����ي يف 
تخفق  اأم  ق�سة   )2019( »م��اج��رال��ني«  فيلمها 
يف تدّبر حياة ولديها نتيجة خالفاتها املتوا�سلة 
للتخلي  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ت�سطر  لكنها  زوج���ه���ا،  م��ع 
ع��ن ول��دي��ه��ا ال��ل��ذان ي��خ��ت��ربان ت��رب��ة قا�سية يف 

حماولتهما فهم ما يجري معهما.
زار�سيل  باري�ص  الربيطاين  امل��خ��رج  وي�ستعر�ص 
العبي  بني  العالقة   )2018( »�سربة«  فيلم  يف 
اجلمباز ال�سقيقني اإ�سحاق ونوح ومدربهما الذي 

ينتظر الكثري منهما يف وقت يعي�سان فيه �سغوطاً 
عديدة لتلبية توقعاته.

املخرج  يتوّقف   ،)2018( »م�سحور«  فيلمه  ويف 
ق�س�ص  ق��راءة  تاأثري  عند  خانا  �سوهيت  الهندي 
ال��رع��ب على ط��الب يف م��در���س��ة، ت��ت��ح��ّول لديهم 
ال��ك��ث��ري م��ن امل��ع��ط��ي��ات اخل��ي��ال��ي��ة اإىل واق���ع يثري 

االأحداث حولهما.
�سوتيلو الزارو يف  األدو  املك�سيكي  املخرج  ويتناول 
فيلم »�ستارد�ست« )2017( ق�سة اأدان، ابن جامع 
القمامة يف مدينة مك�سيكو، الذي تراوده االأحالم 
ما يثري انتباه معلمه يف املدر�سة، وتقّدم املخرجة 
االإيرانية فاطمة تو�سي يف فيلم »الثور االأمريكي« 
�سوؤون  ت��اأم��ني  �ساحب  الفتى  حكاية   )2018(

اأ�سرته من خالل اعتنائه بثور العائلة.
االإي����راين علي خ�����س��دوين فاراحاين  امل��خ��رج  اأم���ا 
فيج�سد يف فيلم »يوم الواجب« )2019(، ق�سة 
الطالبة »بردي�سي« التي تلتحق باملدر�سة الثانوية، 
مرافقتها  اأثناء  امل�ساكل  من  الكثري  تثري  ولكنها 

نغم الطالبة يف املدر�سة االبتدائية.

ي�ست�سيف 13 فيلمًا عامليًا يف هذه الفئة

االأفالم الق�شرية يف »ال�شارقة ال�شينمائي لالأطفال وال�شباب« تنقل 
ر�شائل واأفكارًا مبدعة من ال�شباب اإىل العامل

وموؤلفات  كتب  وتوزيع  بن�سر  املتخ�س�سة  ال��دار   - القا�سمي  من�سورات  اأعلنت 
املجل�ص  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
»ليرب«  معر�ص  من  ال�37  الن�سخة  يف  �ست�سارك  اأن   - ال�سارقة  حاكم  االأع��ل��ى 
الدويل للكتاب - مدريد 2019 - الذي اختار ال�سارقة �سيف �سرف - باأكرث 
وكتب  وال���رواي���ات  والتاريخية  االأدب��ي��ة  املوا�سيع  خمتلف  يف  ع��ن��وان��ا   50 م��ن 
ال�سرية الذاتية لتكون يف متناول زوار املعر�ص وبكل اللغات.و�ستقدم »من�سورات 
�سموه  موؤلفات  املعر�ص  ال�سخم يف  لزوار جناحها  االإ�سبانية  باللغة  القا�سمي« 
الروائية » احلقد الدفني ، ال�سيخ االأبي�ص ، االأمري الثائر » والتي تقدم �سردا 
تاريخيا ميتزج بتقدمي اأحداث واقعية بلغة روائية عالية التو�سيف والتحليل 
»احلقد  ورواي���ة   .. معه  وتتعاي�ص  ال��ق��ارئ  من  قريبة  باأنها  ت�سعر  و�سخ�سيات 
الدفني« تتحدث عن حقبة تاريخية من تاريخ دولة االإمارات ، وحتديدا ق�سة 

ن�سال القوا�سم واأبناء االإمارات يف مواجهة القائد امل�ستعمر ال�سليبي الربتغايل 
األفون�سو البو كريك.

التاريخية ح��ول ق�سة رج��ل حاقد   « ال��دف��ني  » احل��ق��د  اأح����داث رواي���ة  وت���دور 
والبحر  اإفريقيا  �سمال  يف  ال�سليبية  احل���روب  يف  ���س��ارك  ال��ذي  »ال��ب��وك��ريك��ي« 
االأبي�ص املتو�سط ، يف اإ�سارة وا�سحة اإىل الروح العدائية التي طبعت احلمالت 
الربتغالية يف دول ال�سرق، وها هو يحلم بتحويل جمرى نهر النيل من اإثيوبيا 
االأمري  رواي��ة  قاحلة.وتتحدث  �سحراء  اإىل  م�سر  ليحول  االأحمر  البحر  اإىل 
و�سخ�سيات  واأ�سماء  اأح��داث  فيها من  ، فكل ما جاء  الثائر عن ق�سة حقيقية 
من  ن��وع  اأي  بها  يوجد  وال   ، �سموه  مكتبة  يف  �سحيحا  توثيقا  موثقة  ومواقع 
ن�سج اخليال اأو زخرف الكالم يقدمها للقارئ العربي ليطلع من خاللها على 
جزء من تاريخه يف اخلليج العربي ، ويقدم الكاتب م�ستلهما تاريخ املنطقة يف 

روايته ق�سة �سائقة حول حياة وكفاح وموت اأمري عربي ثائر هو االأمري مهنا 
الذي ا�ستطاع مع رفاقه اأن يهزم اأقوى الدول، ويوم اأن غدر برفاقه كان �سقوطه 
بداية  اأحداثها يف  االأبي�ص« ق�سة حقيقية وقعت  »ال�سيخ  رواية  املخزي.وتقدم 
القا�سمي مبا  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  املوؤلف  يكتف  ، ومل  ع�سر  التا�سع  القرن 
املتحدة  الواليات  يف  »�سليم«  ملدينة  بزيارة  قام  بل  ليكتبها  وثائق  من  يديه  يف 
 « متحف  وزار  ب��ول«  »جوهان�ص  وبلدة  املدينة  من  املتبقي  واجل��زء  االأمريكية 
اأما يف ال�سرق، فقد بحث عن   ، بيبودي » ومركز الوثائق »اي�سك�ص« يف »�سليم« 
اأحفاد جوهان�ص بول يف »ظفار« فعرث على ال�سيد » عبد اخلالق بن �ساملني بن 
اأحفاد جوهان�ص  املعروفة يف ظفار، فعرث عربها على  ال�سيدة  ابن  » وهو  ربيع 
الذي  اهلل  ال��رواي��ة على بطلها عبد  م��ن  »ب��ري��ك��ون«.وي�����س��يء  االأم  ب��ول وعلى 
�سخ�سية مهمة هي  ا�سم  ذكر  يرد  ثم   ، 1805م  العام  ب�سرد ق�سته منذ  يبداأ 

عبد اهلل بن عقيل ، اأحد ال�سادة العلويني يف ظفار والتاجر املعروف يف البحر 
االأحمر، وهو �ساحب ال�سفن الكثرية والكبرية، وهو الذي اتفق مع الفرن�سيني 
بالتاريخ،  �سموه  موؤلفات  ».وم��ن  »ك��م��ران  جزيرة  يف  لهم  وكالة  تاأ�سي�ص  على 
بيان   « ه��و  االإ�سبانية  اللغة  اإىل  وم��رتج��م  مهم  بكتاب  »امل��ن�����س��ورات«  �ست�سارك 
املوؤرخني االأماجد يف براءة ابن ماجد » وقيمة هذا الكتاب اأنه يقدم حقيقة طاملا 
ل�سقت بالبحار العربي ابن ماجد ، فقد عرث الباحث ال�سيخ الدكتور �سلطان 
القا�سمي على خمطوطة يوميات الرحلة االأوىل لفا�سكو دغاما اإىل الهند ، وهي 
ن�سخة حمفوظة يف املكتبة العامة يف مدينة اأوبورتو الربتغالية ، ومنها انطلق 
التحقيق يف »براءة ابن ماجد« مما ل�سق به من تهم ب�ساأن اإر�ساد الربتغاليني 
اإىل الهند ، وهي ق�سية ظلت على مدى �سنوات حمور بحث عكف عليه املوؤرخون 

والباحثون فاختلفوا واتفقوا وتفرقوا.

معر�ض »ليرب« الدويل للكتاب مدريد 2019 على موعد مع موؤلفات �شلطان القا�شمي الروائية والتاريخية

•• دبي- الفجر 

ان����ط����ل����ق����ت ف����ع����ال����ي����ات ال����ن���������س����خ����ة ال���������س����اد�����س����ة م����ن م����ه����رج����ان 
جلائزة  امل��ر���س��ح  ال�سينمائي  امل��خ��رج  دبلن للفيلم العربي برئا�سة 
مفيد  زارا  املهرجان  مديرة  مع  بالتعاون  �سرييدان  جيم  االأو�سكار 
تنظيم  ي��ت��م  دب��ل��ن.  يف  ب���ار  تيمبل  االإي��رل��ن��دي يف  ال��ف��ي��ل��م  معهد  يف 
الفيلم االإيرلندي وبرعاية �سوق دبي  املهرجان بال�سراكة مع معهد 
 .2014 ع��ام  تاأ�سي�سه يف  املهرجان منذ  رع��ت  التي  احل��رة جم���دداً، 
عن  ب��االإع��الن  دبلن للفيلم العربي  مهرجان  يفخر  ال��ع��ام،  ه��ذا  ويف 
ال�سهرية  التلفزيونية  ال�سل�سلة  من  كننغهام  ليام  املرموق  املمثل  اأن 
راعي  ���س��ي��ك��ون   ،)Game of Thrones( �سراع العرو�ص 

املهرجان االفتتاحي.
من املقرر اأن ي�ستمل مهرجان العام على خم�سة اأفالم عربية، وهي 

للمخرج  و�سليم«،  حول �سارة  »التقارير  الدرامي  االفتتاحي  الفيلم 
ال�سرية بني رجل  العالقة  اأح��داث��ه ح��ول  ت��دور  ال��ذي  موؤيد عليان، 
 5 ال�سبت  ي��وم  يليه  اإ�سرائيلية.  مقهى  ومالكة  فل�سطيني  تو�سيل 
اأكتوبر، عر�ص الفيلم الوثائقي املذهل »ال�ساعرة« من اإخراج »�ستيفاين 
بروكهاو�ص« و«اأندريا�ص وولف« عن ال�ساعرة ال�سعودية ح�سة هالل. 
»�سوؤدد  للمخرجة  ظلي«  اأ�سعت  »ي��وم  ال�سوري  ال��درام��ا  فيلم  يتبعه 
كعدان«. اأما االأحد 6 اأكتوبر، �سيتم عر�ص الفيلمني االأخريين وهما، 
»الربج« للمخرج مات�ص جرود وفيلم »برين اآوت« للمخرج نور الدين 
املنتجة  اإىل جانب  �سوؤال وج��واب  �سي�سارك يف فقرة  ال��ذي  خلماري، 
خديجة العلمي، حيث �ستتاح للم�ساركني فر�سة طرح اأ�سئلة معمقة 

حول االأفالم املعرو�سة.
عام  افتتاحه  منذ  هائاًل  دبلن للفيلم العربي جناحاً  حقق مهرجان 
ال�سنوات  مدار  على  ال�سريف.  عمر  القدير  املمثل  بح�سور   2014

ع�ساق  دبلن للفيلم العربي  م��ه��رج��ان  ا�ستقطب  امل��ا���س��ي��ة،  االأرب����ع 
ال�سينما، واملخرجني، واملمثلني من جميع اأنحاء العامل مبا يف ذلك 

دبي وم�سر واملغرب. 
وتعليقاً على برنامج هذا العام، �سرح رئي�ص املهرجان جيم �سرييدان: 
الت�سامح.  وت�سجيع  ال��ف��روق��ات  تقلي�ص  اإىل  املهرجان  ه��ذا  »ي��ه��دف 
ويهدف كذلك اإىل خلق فهم اأكرب للعامل العربي، و�سعبه، واالأفالم 

الرائعة التي يتم اإنتاجها حالياً يف املنطقة«.
ُتعّد �سناعة االأفالم يف العامل العربي غنيًة ب�سكل ملحوظ ولها تاريخ 
عريق، وُتعترب االأفالم املختارة ملهرجان هذا العام �سفوة ما تقدمه 
ال�سينما العربية حالياً. ميثل هذا املهرجان �سراكًة رائعة بني منطقة 
اخلليج وجزيرة اأيرلندا، اإذ ت�سكل االأخرية نقطة ثقافية حمورية من 
املواهب  وعر�ص  اأيرلندا  ل�سعب  عربية ممتازة  اأف��الم  تقدمي  خالل 

الفريدة من جميع اأنحاء العامل واالحتفال بها.

مهرجان دبلن للفيلم العربي ينطلق برعاية 
�شوق دبي احلرة يف معهد الفيلم االإيرلندي

توثيقًا حلركة ال�سعر وال�سرد العربي املعا�سر 

»ال�شارقة العا�شمة العاملية للكتاب« تفتح باب امل�شاركة باأنطولوجيا ال�شارقة»كم رئًة للبحر؟«
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ر م�سل�ساًل جديداً مع املمثل القدير ب�سام كو�سا، وكنت اأعلنَت  • ُت�َسوِّ
عن فخرك مب�ساركته العمل، فهل تعتربه نقلًة يف م�سريتك الفنية، 

وكيف تتحدث عن هذا امل�سل�سل وم�ساركتك لكو�سا؟
- ال ميكنني اأن اأحتدث عن تفا�سيل امل�سل�سل الأننا يف مرحلة الت�سوير، 
وكل عمل اأ�سارك فيه اأعتربه نقلًة جديدة. وبالن�سبة اإىل هذا العمل 
حتديداً، فله مكانة خا�سة الأنني اأحب الفنان القدير ب�سام كو�سا، واأنا 
�سعيد مب�ساركتي له يف هذا امل�سل�سل. كنُت اأنتظر العمل معه منذ فرتة 
اأ�ستفيد  اليوم  الأنني  وحتققت،  اأمنية  وكاأنه  العمل  هذا  وج��اء  بعيدة 
اأنا �سعيد جداً.  من مدر�سة فنية جديدة وخمتلفة يف االأداء، ولذلك 
اأحياناً نحن نكّون نظرة معينة عن �سخ�ص، ولكن عندما نتعّرف اإليه 
عن ُقرب تتغرّي هذه النظرة، واأنا من خالل تعّريف على الفنان الكبري 

ب�سام كو�سا اكت�سفُت كم هو فنان كبري ومتوا�سع.
مغروراً؟ تظّنه  كنت  • هل 

اإذ تكون لديه  اأحياناً هناك َمن ال يحّبنا،  اأنف�سنا.  - نحن نعرف من 
فكرة معينة عن طريقتنا يف التعامل. وب�سام كو�سا متوا�سع جداً وهذا 

ما ميّيزه عن النجوم الكبار الذين ن�ستغل معهم.
مغرورون؟ الكبار  النجوم  اأن  تق�سد  • هل 

- كال. بل النجوم ال�سغار هم املغرورون.
رم�سان؟ يف  امل�سل�سل  �سُيعر�ص  • وهل 

- كال، بل هو م�سل�سل م�سرَتك طويل موؤّلف من 60 حلقة.
الطويلة،  امل�سرَتكة  امل�سل�سالت  على  اق��ب��ااًل  هناك  اأن  ت��رى  هل   •

خ�سو�ساً بعد النجاح الذي حّققه )عرو�ص بريوت(؟
َتَعلََّق اجلمهور  االأعمال، وهذه اخللطة  النا�ص يحبون هذه  - طبعاً. 
بها، ولو مل يكن االأمُر كذلك مَلا كانوا ا�ستمّروا يف اإنتاجها وتقدميها. 

اأي �سيء جميل وجّيد يحّبه النا�ص، �سواء كان م�سرَتكاً اأو لبنانياً.
الدراما  يف  ال�سوري  املمثل  وج��ود  لناحية  نظٍر  وجهُة  لك  كانت   •
املمّثل  اإن  قلَت  عندما  املو�سوع  لهذا  دعمك  الوا�سح  ومن  اللبنانية، 
ال��ل��ب��ن��اين ي��ت��واج��د يف ال���درام���ا ال�����س��وري��ة مت��ام��اً ك��م��ا ي��ت��واج��د املمثل 

ال�سوري يف الدراما املحلية؟
الدراما  يف  ونعمل  ���س��وري��ة  اإىل  ن�سافر  كلنا  احلقيقة.  ه��ي  وه���ذه   -
يعملون  ال�سوريون  املمثلون  االأ���س��م��اء.  لذكر  م�ستعّد  واأن���ا  ال�سورية 
و�سورية  م�سر  يف  يعملون  اللبنانيون  واملمثلون  اللبنانية  الدراما  يف 
واخل��ل��ي��ج. اأن���ا اأ����س���ارك بعملنينْ يف ���س��وري��ة ه���ذه ال�����س��ن��ة، وغ���ريي من 

املمّثلني اللبنانيني مثلي. 
ِرجه،  والعمل امل�سرتك الذي ن�سّوره حالياً، كاِتبه �سوري وكذلك خُمنْ
وفريق العمل كله، كما متت اال�ستعانة ببع�ص الوجوه اللبنانية. اأين 

اخلطاأ يف ذلك!
رئي�سية؟ باأدوار  ت�ساركون  • وطبعاً 

- هذا �سحيح، واأنا ال اأقبل اإال باأدوار رئي�سية. ال اأقول �سوى احلقيقة، 
َق ممّثل �سوري النجومية يف لبنان، هل يجب اأن نغ�سب  ويف حال َحقَّ
منه؟ كل اإن�سان ينال حقه، واملمثلون ال�سوريون على ال�ساحة منذ اأكرث 
اأنف�سنا  نعطي  اأن  يجب  لبنانيني  كممثلني  ونحن  عاماً  ع�سرين  من 
و�سناعة  ع��ام��اً،   20 منذ  درام��ي��ة  �سناعة  لديهم  ه��م  ال��وق��ت.  بع�ص 

الدراما عندنا بداأت قبل 7 اأو 8 اأعوام.
عربياً؟ منت�سراً  اللبناين  املمثل  ا�سم  يكون  اأال  الطبيعي  • ومن 

- طبعاً.
اأنا(؟ )بردانة  يف  دورك  عن  تتحدث  • وكيف 

- األعب دور ع�سكري يحمي املظلوم ويدافع عن العدالة. ونحن ن�سع 
اآمااًل كبرية على هذا العمل.

تراهنون؟ ماذا  • على 

واأداء  واإخراجاً  اأن��ا(، ن�ساً  النجاح متوافرة يف )بردانة  - كل مقومات 
واإنتاجاً. كل املمثلني �سّف اأول، واملحطة )mtv( رّوجتنْ له ب�سكل 

جّيد ومو�سوعه يهّم النا�ص وهم َتَرّقبوه بقّوة.
رم�سان؟ يف  اإطاللة  لك  �ستكون  • هل 

- كال، غالبية اأعمايل ُتعر�ص خارج ال�سباق الرم�ساين.
اأف�سل؟ الرم�ساين  العر�ص  اأن  ترى  • اأال 

ممثلون  فهناك  رم�سان،  يف  يطّلون  ممثلني  هناك  اأن  كما   -
ال  الناحية.  ه��ذه  من  مق�ّسمة  االأدواَر  وك��اأن  خ��ارج��ه،  يطّلون 
م�سكلة يف ذلك، واملهّم اأن ن�ستمّر يف العمل. ال يهّمني التواجد يف 

رم�سان الأنني اأجد اأن االأعمال ال تنال حّقها ب�سبب كرثتها.
تكون  رم�سان  يف  �سه  عرنْ عند  امل�سل�سل  )�سرب(  حال  • ويف 

النتيجة رائعة؟
ي��دخ��ل �سمن  ال��ع��م��ل يف رم�����س��ان ال   -

اأ���س��ارك يف  اأن  اأه���دايف، ب��ل يهّمني 
اأو  رم�سان  يف  ���س��واء  جيد  ع��م��ٍل 

خارجه.
كنت  اأن������ك  اإىل  اأ������س�����رَت   •

ب�سام  م���ع  ل��ل��ع��م��ل  ت��ط��م��ح 
ك������و�������س������ا. ه��������ل ي����وج����د 

اآَخرون تطمح  ممثلون 
للعمل معهم؟

اأح��ب عبلة كامل   -
لبنان  يف  ك���ث���رياً. 

ك��������������ان ه������ن������اك 
مم��ث��ل��ون اأح���ّب 
اأطل معهم  اأن 
ال�����درام�����ا  يف 
وحققُت ذلك، 
بينهم  وم�����ن 

ح�����م�����ادة  روال 
وف������������ادي اإب�����راه�����ي�����م 

ن�����س��ار ورفيق  ب���و  وج�����وزف 
�سمعون. هوؤالء  وتقال  اأحمد  علي 

اأ�ستغل  اأن  اأح���ب  وك��ن��ت  متثيل،  عمالقة 
اأم��ا )ال�سغار(  ��ّق��ق ه��ذا احل��ل��م،  وحَتَ معهم 

فال يعنون يل �سيئاً.
)ال�سغار(؟ ب�  تق�سد  • وَمن 

- ال�سغار �سناً.
املقبلة؟ الفرتة  يف  كمقّدم  �ستطّل  • وهل 

- كال.
اأن����ا ح��ال��ي��اً يف ف���رتة اإج�����ازة م��ن التقدمي   

ب��ع��د ت��ق��دمي ب��رن��ام��ج )ح�����س��اب��ك ع��ن��ا( لثالثة 
اأعوام متتالية. ميكن اأن اأطّل يف برنامج جديد، 

ولكنني ال اأرغب يف ذلك حالياً.
املرحلة  يف  التقدمي  عن  تتخلى  اأن  ميكن  • هل 

املقبلة؟
- ال مانع لدّي من تقدمي عمل جيد، ولكنني ل�سُت 

اأجل ذلك واأن  اأن ي�سعى من  النوع الذي ميكن  من 
ر حلقة )بيلوت( واأعر�سها على اإدارة التلفزيون  اأح�سّ

كما يفعل غريي.

رنا �شماحة... )اأمرية احلب(
احلب(،  )اأم���رية  اأغنية  ت�سجيل  م��ن  �سماحة  رن��ا  امل�سرية  املغنية  انتهت 
ا�ستعداداً لطرحها خالل الفرتة املقبلة على عدد من املحطات الف�سائية 

واالإذاعية، وعلى ح�ساباتها ال�سخ�سية على ال�سبكة العنكبوتية.
الفيديو كليب  االأغنية على طريقة  �سعادتها لت�سوير  واأب��دت �سماحة عن 

خالل رحلتها االأخرية اإىل لبنان، وهي من اإخراج اللبناين عادل �سرحان.
اأغنية )فيني  االإي��ج��اب��ي��ة ت��اه  االأف��ع��ال  ب���ردود  �سعيدة  اأن��ه��ا  اإىل  واأ���س��ارت 
بالن�سبة  الأنها تربة جديدة  باللهجة اخلليجية،  التي مت طرحها  وجع( 
اإليها، كا�سفة عن اأنها �ست�سارك خالل الفرتة املقبلة يف حفالت دار االأوبرا 

امل�سرية، معرّبة عن ت�سوقها جلمهور االأوبرا والوقوف اأمامه.

راغب عالمة �شجل اأغنية )ارتاح(
�سجل املطرب اللبناين راغب عالمة اأغنية من األبومه اجلديد، بعنوان 
)ارتاح( باللهجة امل�سرية، وهي من كلمات حممد البوغة، واأحلان حممود 

خيامي، وتوزيع طارق عبداجلابر، وهند�سة �سوتية هاين حمرو�ص.
من ناحية اأخرى، يعمل حالياً راغب عالمة على اختيار اأغنيات االألبوم، 
بعديد من اللهجات املختلفة، ليكون األبوماً متميزاً ومتنوعاً غري اأعماله 
انتهاء ت�سجيل  اأن ي�سدر االألبوم يف االأ�سواق بعد  املتوقع  ال�سابقة، ومن 

كل االأغنيات.
ي��ذك��ر اأن راغ���ب ع��الم��ة ط��رح اأخ����رياً اأح���دث اأغ��ن��ي��ات��ه ال��ت��ي حتمل ا�سم 
م�ساهدة  ن�سبة  وحققت  )يوتيوب(  على  الر�سمية  قناته  عرب  )�سدفة( 
عالية، ومن املتوقع اأن حتقق االأغنية ردود اأفعال اإيجابية نظراً اإىل تاألق 
راغب القوي يف اأدائها، اإىل جانب اختيار كلماتها واأ�سلوب حلنها وتوزيعها 

وفكرتها.

با�شم �شمرة يبداأ ت�شوير )�شندوق الدنيا(
امل�ساهد  وتمع  الدنيا(،  )�سندوق  فيلم  ت�سوير  �سمرة  با�سم  الفنان  يبداأ 
واآخرين،  ال�ساوي  خالد  والفنان  يو�سف  رانيا  الفنانة  وب��ني  بينه  االأوىل 
اإىل  )�سمرة(  بعدها  وينتقل  اأي��ام،  ملدة  الديكور  نف�ص  الت�سوير يف  وي�ستمر 
البهات.  عماد  واإخ��راج  تاأليف  م�ساهده، من  ت�سوير  اآخ��ر ال�ستكمال  ديكور 
واأكد �سمرة يف ت�سريحات �سحافية، اأن الفيلم ُيعد بطولة جماعية، وي�سارك 
مر�سي،  ع��الء  ال�����س��اوي،  خ��ال��د  منهم:  ال��ك��ب��ار،  النجوم  م��ن  جمموعة  فيه 

املوؤثرة  االإن�سانية  الق�س�ص  من  عدد  حول  يدور  والفيلم  عبداهلل.  و�سالح 
التي حتدث يف منطقة و�سط البلد بالقاهرة.

ُيذكر اأن �سمرة �سارك يف فيلم )والد رزق 2( للنجم اأحمد عز وعمرو يو�سف 
واأحمد داود واأحمد الفي�ساوي وكرمي قا�سم، للمخرج طارق العريان، وتاأليف 
ال�سينمات،  يف  عر�سه  منذ  عالية  اإي���رادات  الفيلم  وحقق  اجلهيني،  �سالح 

وظهر �سمرة ب�سخ�سية )عبا�ص اجلن(.

اأي �سيء جميل وجّيد يحّبه النا�ص، �سواء كان م�سرَتكًا اأو لبنانيًا

و�شام حنا: اأنا ال اأقبل اإال باأدوار رئي�شية
ين�سغل الفنان اللبناين و�سام حنا حاليًا بت�سوير م�سل�سل م�سرتك طويل اإىل جانب املمثل ال�سوري 
اأبو  وبديع  رزق اهلل  كارين  مع  اأنا(  م�سل�سله اجلديد )بردانة  اإىل بدء عر�ص  اإ�سافة  كو�سا،  ب�سام 

�سقرا.
، ح�سبما قال يف هذا احلوار، الأّول لأنه جمعه مبمثٍل لطاملا متنى  ويبدو حنا متحّم�سًا لكال العملنينْ
التمثيل معه، والثاين لأنه ميلك كل موا�سفات النجاح، ن�سًا واإخراجًا ومتثياًل واإنتاجًا، مع تاأكيده اأن 

ل نية لديه لتقدمي برنامج تلفزيوين جديد بعد 3 موا�سم من برنامج )ح�سابك عّنا(.
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للحامل.. اأعرا�ض خطرية جتربك على الذهاب للطبيب
اأب���رز االأع���را����ص اخل��ط��رية التي  ال��ق��ادم��ة �سنتعرف على  خ��الل االأ���س��ط��ر 

تتعر�ص لها احلامل وقد تتجاهلها ولكنها قد تقودها لالإجها�ص، ومنها:
اأث��ن��اء ف��رتة احل��م��ل تعد تعر�ص احلامل  ال���دم  -ن���زول كميات ك��ب��رية م��ن 
ال�سبب وراء  الذهاب مبا�سرة للطبيب والتعرف علي  للنزيف، ولذا عليها 
ذلك، الأن نزول كميات كبرية من الدم تعد من عالمات وجود م�سكلة يف 

الرحم كوفاة اجلنني اأو م�سكلة يف امل�سيمة.
2 كيلو يف االأ�سبوع  اأي  - يف حالة التعر�ص لزيادة الوزن ب�سكل كبري جدا 
يجب عليكي الذهاب مبا�سرة للطبيب، الأن هذا يعد عالمة علي االإ�سابة 

بت�سمم احلمل.
-نزول كميات كبرية من ال�سوائل كاملاء من املهبل تعد من عالمات انفجار 
الكي�ص املحاط به اجلنني ويجب تنب هذا االأمر بالذهاب املبا�سر للطبيب 

الأنها قد تكون والدة.

الدم ل�شرطان  اأعرا�ض   6
غالبا ما يتم ت�سخي�ص �سرطان الدم -املعروف اأي�سا باللوكيميا- يف مراحل 
متقدمة من املر�ص، فما االأ�سباب التي حتول دون ت�سخي�سه يف وقت مبكر؟ 
بح�سب موقع فوكو�ص االأملاين، ي�ساب نحو 12 األف �سخ�ص ب�سرطان الدم 
امل�سابون  يتعافى  ون��ادرا ما  600 طفل.  بينهم نحو  اأملانيا، من  �سنويا يف 
بهذا املر�ص ب�سكل كلي، فيما يعي�ص ن�سف هذا العدد فقط خم�ص �سنوات 

اأخرى من بداية ت�سخي�ص املر�ص لديهم، ح�سبما اأورد املوقع االأملاين.
تبقى  اللوكيميا  م��ن  ال�سفاء  فر�ص  ف��اإن  ال�سرطانات،  باقي  عك�ص  وعلى 
اأف�سل لدى االأطفال مقارنة باملتقدمني يف ال�سن. وغالبا ما يتم ت�سخي�ص 
�سرطان الدم بال�سدفة، بعدما يكون املر�ص قد قطع اأ�سواطا متقدمة، كما 
ح�سل مع وزير اخلارجية االأملاين االأ�سبق غيدو في�سرتفيله. فبينما كان 
في�سرتفيله يقوم بفحو�ص دم روتينية ا�ستعدادا خل�سوعه لعملية جراحية 
يف الركبة، اكت�سف االأطباء اأن هناك خلال ما بعد االطالع على نتائج فح�ص 
الدم، ح�سبما ذكر موقع فيلت االأمل��اين. وبعد اإج��راء مزيد من الفحو�ص، 
تاأكدت اإ�سابة في�سرتفيله باللوكيميا، وقد تويف جراء ذلك يف مار�ص/اآذار 
54 عاما. ي�سعب ت�سخي�ص مر�ص �سرطان الدم  2016 عن عمر يناهز 
اأعرا�ص  اأعرا�سه مع  تت�سابه  له، حيث  اأعرا�ص حمددة  لعدم ظهور  نظرا 
الدم من  اأعرا�ص �سرطان  التعرف على  االأمرا�ص. وميكن  عدد كبري من 

خالل االنتباه لتغريات حتدث يف اجل�سم، من بينها:
الوزن. يف  املفاجئ  النق�ص   1-

التبول. عادات  تغري   2-
البلع. �سعوبة   3-
اله�سم. ع�سر   4-

اللثة. اأو  االأنف  من  �سواء  نزيف  حدوث   5-
والعظام. املفا�سل  يف  حادة  باآالم  االإح�سا�ص   6-

ال�سرطان  اأن��واع  لباقي  خالفا  التعقيد  �سديد  ال��دم  �سرطان  عالج  ويبقى 
االأخرى، الأنه ال يتكون من كتلة ن�سيجية واحدة ميكن اجتثاثها عن طريق 

عملية جراحية.
ومن طرق عالج �سرطان الدم وحماربته املعاجلة الكيميائية، اأو يتم ذلك 
من  العديد  تفعيل  عن  امل�سوؤول  كيناز  التريو�سني  مثبط  دواء  خ��الل  من 

الربوتينات.

بالطائرة؟ الأطلنطي  عرب  طيار  اأول  • من 
ليندبرج

اأفر�ست؟ قمة  ت�سلق  من  اأول  • من 
اأدموند هيالري

العربية؟ الدول  جلامعة  عام  اأمني  اأول  • من 
عبد الرحمن عزام با�سا

املتحدة؟ لالأمم  عام  �سكرتري  اأول  • من 
الرنويجي تريغفي يل 

الثانية؟ العاملية  احلرب  انتهاء  بعد  اأن�سئت  منظمة  اأول  • ما 
جامعة الدول العربية

اإيطاليا. ماو�ص  ميكي  اإ�سم  هو  توبولينو  اأن  تعلم  • هل 
االأزرق. اللون  اإىل  يتحول  لالأك�سجني  تعر�سه  عند  ولكن  اللون  عدمي  البحر  جراد  دم  اأن  تعلم  • هل 

اجلن�ص. نف�ص  من  وكلها  واحد  وقت  يف  جراء   4 تنجب  اأن  ميكن  املدرع  حيوان  اأنثى  اأن  تعلم  • هل 
املوز. اأكل  يحب  الرّنة  • حيوان 

ثانية.  13 هي  للدجاج  ت�سجيلها  مت  طريان  م�سافة  اأطول  اأن  تعلم  • هل 
طعامها. ابتالع  من  لتتمكن  االأر�سية  للجاذبية  حتتاج  الطيور  اأن  تعلم  • هل 

E هو اأكرث احلروف ا�ستخداما يف اللغة االإجنليزية. حرف  اأن  تعلم  • هل 
واللغة  االإ�سبانية  واللغة  ال�سينية  امل��ان��دري��ن  لغة  ه��ي  ال��ع��امل  يف  �سيوعا  اللغات  اأك��رث  اأن  تعلم  ه��ل   •

االإجنليزية. ح�سب عدد املتحدثني بها.
الواحد  10 كيلوغرام لل�سخ�ص  ال�سوكوالته مبا يعادل  ال�سوي�سري ي�ستهلك معظم  ال�سعب  اأن  • هل تعلم 

يف �سنوياً.
وزوجته. زوج  بني  جدال  اأي  حلدوث  االأول  ال�سبب  هو  • املال 

للكالب. �سامة  تعترب  املكادمييا  اأو  اجلندل  مك�سرات  اأن  تعلم  • هل 
درجة   54،000 او  م��ئ��وي��ة  درج����ة   30000 اإىل  ي�����س��ل  ف��اإن��ه  ي�����س��رب  ح��ني  ال����ربق  اأن  ت��ع��ل��م  ه��ل   •

فهرنهايت.
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الكاكاو 
اأكدت درا�سة حديثة اأن املركبات 
يف  امل��وج��ودة  الن�سطة  احليوية 
على  احل��ف��اظ  ال��ك��اك��او ميكنها 

�سحة القلب.
ف���ى جامعة  ل��ل��ب��اح��ث��ني  ووف���ق���ا 
)���������س��������ارى( ف������ى ب���ري���ط���ان���ي���ا 
املركبات  م���ن  ال���ن���وع���ني  ف�����اإن 
ت��ع��رف با�سم  احل��ي��وي��ة وال��ت��ى 
)الفالفانول( و)بر�سينيدينز(، 
فى  خمتلف  ب�سكل  يت�سرفان 

اجل�سم.
وت��ع��ت��رب )امل��رك��ب��ات احل��ي��وي��ة( م��ن امل��رك��ب��ات ال��غ��ذائ��ي��ة امل��ف��ي��دة لل�سحة، 
واكت�سبت مركبات )الفالفانول( املتواجدة فى الكاكاو اخلام اهتماما عمليا 
امل��واد احليوية،  تتاألف من نوعني من  االأخ���رية، وه��ى  ال�سنوات  كبريا فى 
وهما )الفالفونول(، )وبرو ر�سيانيدين�ص(، حيث اأن كال املجموعتني من 
،التوت،  العنب  التفاح،  مثل  الفواكه  من  ع��دد  فى  اأي�سا  تتواجد  املركبات 
كنموذج  اخل��ام  الكاكاو  اإ�ستخدام  ف��اإن  وبالتايل  والبقول،  احلبوب  وبع�ص 
ر�سيانيدين�ص( من  )الفالفونول(، )وبرو  املحتوية على مركبى  لالأغذية 

املرجح اأن ي�ساعد فى احلفاظ على �سحة القلب.
)الفالفونول(،  ملركبى  اليومى  اال�ستهالك  اأن  متعددة  درا�سات  واأظهرت 
)وب������رو ر���س��ي��ان��ي��دي��ن�����ص( ي������وؤدى اإىل حت�����س��ني م�����س��ت��وي��ات ���س��غ��ط ال���دم 
حتى  ولكن  الدموية،  االأوع��ي��ة  مرونة  وي�سمن  ال��دم  فى  والكولي�سرتول 
االآن، كان من غري الوا�سح اإىل اأى مدى ت�سهم هذه املركبات الطبيعية فى 

اكت�ساب الفوائد املر�سودة، وما اإذا كانا يتعاونان معا اأم ال.

طفلة تلتقط �سورة لوالدتها اأثناء زيارة ملتحف Smile Safari الذي مت افتتاحه موؤخًرا يف بروك�سل. رويرتز

كان احمد تاجرا طيبا �ساحلا يفعل اخلري �سرا ولوجه اهلل وقد منحه اهلل من عطيته الكثري فكان ي�سرتي 
بكل ذلك جواهر وياقوتا ودررا فاخرة ، حتى جاء يوم كاد له �سديقه كيدا عند الوايل فما كان من الوايل اال 
ار�سل حرا�سه ليقتادوه اىل ال�سجن ظلما وعدوانا.. وقبل ان يدق احلرا�ص بابه يف ذلك اليوم كان يجل�ص يف 
�سحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جموهرات وذهب وياقوت ودرر فخاف ان يراه من يدق الباب فالقى 
بها يف حفرة وراءه غطت باالزهار والورود فلم ينتبه لها احد من احلرا�ص الذين اقتادوه اإىل الوايل الذي امر 

مب�سادرة كل ما يف داره والقائه يف ال�سجن .
جرى ماجرى وبقي يف احلب�ص مدة طويلة هي �سنوات جاءت فيها ف�سول وذهبت ف�سول ومل يفكر احد من 
ا�سدقائه او ا�سحابه يف الذهاب اإىل البيت او احلديقة ملعاينتها خا�سة بعد ان متت م�سادرة كل ما يف البيت 

وا�سبح خاويا على عرو�سه فجف الب�ستان ويب�ص.
مات الوايل، ومن جاء بعده اطلق �سراح التاجر بعدما عرف انه حب�ص ظلما، وذهب اإىل بيته وعاد له خادم كان 
خمل�سا لريعاه فاأخذ التاجر يتذكر جمل�سه يف احلديقة وما القى فيها من جواهر فت�ساءل يا ترى هل هناك 
من �سئ منها... فذهب اإىل املو�سع ذاته واخذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب االر�ص وجد احدى جواهره حتى 
وجدها كلها ومل ي�سع منها واحدة.. و�سبحان من اأبقاها فقد كانت هي كل راأ�ص ماله فحمد اهلل وعلم انه قد 

بقيت له اأعماله ال�ساحلة يف الدنيا.

درا�شة توؤكد وجود �شلة بني ال�شمنة واالكتئاب
يواجهون خماطر  الزائد،  ال��وزن  اأو  ال�سمنة  يعانون  الذين  االأ�سخا�ص 
اأعلى لالإ�سابة باالكتئاب، وفًقا لدرا�سة دمناركية جديدة. ي�ساعد موؤ�سر 
اأو  الزائد،  ال��وزن  ال�سخ�ص يعاين  اإذا كان  كتلة اجل�سم على معرفة ما 
الوزن  تق�سيم  ينبغي  املوؤ�سر،  ه��ذا  ح�ساب  اأج��ل  وم��ن  ال�سمنة.  حالة  يف 
م�سبًقا  م�ساعفته  متت  الذي  )باملرت(  الطول  على  غرامات(  )بالكيلو 
قبل عملية الق�سمة. فاإذا كانت النتيجة اأعلى من 25 فهذا يعني زيادة 

الوزن، اأما اإذا كانت النتيجة اأعلى من 30 فهذا ي�سري اإىل ال�سمنة.
الدمنارك  يف  اجلامعي  اآره��و���ص  م�ست�سفى  يف  الباحثون  اكت�سف  وق��د 
وج��ود �سلة بني االكتئاب وزي��ادة ال��وزن: وفًقا للباحثني، ف��اإنَّ زي��ادة يف 
باالكتئاب  االإ�سابة  خماطر  تزيد  غ��رام��ات  كيلو   10 مقدارها  ال��وزن 

بحواىل ن�سبة 70 يف املئة. اإنه اأمر مثري لالهتمام!
يقول د. �سورين دين�سن اأو�سرتجارد املوؤلف امل�سارك يف هذا البحث، الذي 
 :  Translational Psychiatry املتخ�س�سة  املجلة  يف  ُن�سر 
ذاتها )اأو موقع هذه  بحد  لي�ست  الوزن  زيادة  اأّن  درا�ستنا  اأثبتت  "لقد 

الزيادة يف اجل�سم( هي امل�سوؤولة عن زيادة خماطر االإ�سابة باالكتئاب: 
اإنها نتيجة نف�سية لدى ال�سخ�ص الذي يعاين زيادة الوزن، فاالأمر لي�ص 

بيولوجيًّا".
اعتمد الباحثون الدمناركيون يف نتائجهم، على درا�سة املعطيات الطبية 
 UK الوراثية الربيطانية )التي ي�سدرها البنك احليوي الربيطاين
باملعطيات  واملرتبطة  األف �سخ�ص،   330 �سملت  والتي   )Biobank
املتعلقة  النف�سي(  اجل��ي��ن��وم  احت���اد  اأ���س��دره��ا  )ال��ت��ي  النف�سية  الطبية 
األف �سخ�ص ال   345 ، و  األف �سخ�ص يعانون االكتئاب   134 بحوايل 

يعانون االكتئاب.
التقدير  على  ت�ستمل  وال�سمنة،  ال���وزن  ل��زي��ادة  النف�سية  "النتائج 
هما  ه����ذان  ك��ذل��ك:  ال����ذات  ع��ن  ال�سلبية  وال�����س��ورة  ل��ل��ذات  ال�سعيف 
كما  باالكتئاب"،  االإ���س��اب��ة  اإىل  ي��وؤدي��ان  ال��ل��ذان  الرئي�سيان  امل��ح��رك��ان 
التي  الكلمات  وتقدير  االنتباه  اإىل  الباحثون  ويدعو  املوؤلفون.  يو�سح 

نوجهها اإىل ال�سخ�ص ال�سمني وعدم و�سم الوزن الزائد.


