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ترتيب ال�صرير يخربك عن �صخ�صيتك

يومي،  ب�شكل  �شباحاً  ال�شرير  ترتيب  من  بال�شيق  الكثريون  ي�شعر 
لكن الباحثني يقولون اإن اأهمية هذا االإجراء ال تقت�شر على ا�شتعادة 

تنظيم الغرفة، بل متتد اإىل نواٍح �شحية ونف�شية اأخرى. 
واأظهر م�شح جديد، اأن االلتزام برتتيب ال�شرير يومياً، من العادات 
الهامة، التي تاأخذ االإنتاجية واحلالة املزاجية وحتى احلياة النف�شية 

اإىل م�شتويات جديدة بالكامل.
األفي  نحو  �شمل  ا�شتطالع  بعد  النتائج،  هذه  اإىل  الباحثون  وتو�شل 
فيما  اليومية  وعاداتهم  ال�شخ�شية  �شماتهم  على  والتعرف  اأمريكي، 

يتعلق برتتيب ال�شرير. 
وك�شفت الدرا�شة اأن هذا االإجراء اليومي مفيد جداً، وينعك�س ب�شكل 
ب�شكل  الراحة  على  القدرة  ومينحه  االإن�شان،  �شخ�شية  على  اإيجابي 

اأف�شل يف الليل، وقدرة خارقة على اال�شتيقاظ دون اإنذار.
ال�شرير  اإىل ترتيب  االأخ��رى للذين مييلون  ال�شمات وال�شفات  ومن 
اأنهم  �شليبوليز  �شركة  اأج��رت��ه  ال���ذي  اال�شتطالع  وج��د  ال�شباح،  يف 
ي�شتيقظون يف وقت مبكر ب�شكل عام، وياأخذون قيلولة اأق�شر مقارنًة 
مغامرين،  يكونوا  اأن  املرجح  وم��ن  اأ�شّرتهم،  يرتبون  ال  الذين  م��ع  
واث��ق��ني، واج��ت��م��اع��ي��ني. اأم���ا ال��ذي��ن ي��رتك��ون اأ���ش��ّرت��ه��م غ��ري مرتبة، 
اأقل قدرة على اال�شتيقاظ يف ال�شباح،  اأن يكونوا  فرجح اال�شتطالع، 
يكونوا  واأن  امل��ال��ي��ة،  اأو  التجارية  امل��ج��االت  يف  العمل  اإىل  ومييليون 

خجولني، مزاجيني، ف�شوليني و�شاخرين.

الفول ال�صوداين م�صاد لالكتئاب 
الفول  زب���دة  ت��ت��ن��اول  اأو  ال�����ش��وداين كوجبة خفيفة  ت��اأك��ل  كنت  ���ش��واء 
ال�شوداين على االإفطار مع اخلبز اأو �شرائح التفاح ال ينبغي اأن تنظر 
اإليه على اأنه م�شدر للطاقة يجدد الن�شاط فقط. هناك فوائد �شحية 
رائعة تعود على القلب والدماغ وكل اأجزاء اجل�شم من هذا الطعام، 

اإليك ما حتتاج معرفته عنها:
�شرطان  نباتية حت��ارب  وم��ك��ون��ات  ده��ون  ال�����ش��وداين على  * يحتوي   

املعدة، ومتنع منّوه.
* يقلل الكول�شرتول اجليد الذي يحتويه ال�شوداين من الكول�شرتول 

ال�شار يف اجل�شم ويطرده.
ان�����ش��داد ال�شرايني  ل��الأك�����ش��دة مت��ن��ع  ال�������ش���وداين م�����ش��ادات  ي��وف��ر   *

واجللطة.
* اأكل ال�شوداين مفيد للوقاية من ال�شكري، الأنه ال يرفع ن�شبة ال�شكر 

بالدم ب�شرعة، ويعّزز االإح�شا�س بال�شبع.
* يحتوي ال�شوداين على مادة تزيد اإنتاج اجل�شم لهرمون ال�شريوتونني 

الذي يخّفف االكتئاب.

الرياح العاتية  تهزم مياه ال�صالل
ر���ش��دت م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و ن�����ش��رت، م���وؤخ���را، ري��اح��ا ع��ات��ي��ة ه��ب��ت على 
ا�شكتلندا، لدرجة اأنها دفعت مياه ال�شالل، الواقع فوق منحدر �شاهق 

اإىل اخللف، وهي التي تعرف بقوة جريانها.
ويف فيديو التقطه رجل يدعى، كري�س مارتن، يف جزيرة �شكاي، التي 
تتميز باملنحدرات ال�شخرية، وتقع يف خليج "تال�شكري" �شمال غربي 

البالد.
ويظهر الفيديو، الذي ميتد ل� 26 ثانية، مياه ال�شالل وهي ترتاجع 

اإىل الوراء، وكاأنها �شحابة غبار تتبدد �شريعا.
املائي عند  ت��زداد كلما اقرتبت من املجرى  املياه  اأن �شرعة  ومعروف 
اإذ  واأق���وى،  اأ���ش��رع  "كالوم" كانت  العا�شفة  ري��اح  لكن  املنحدر،  حافة 

قدرت االأر�شاد اجلوية �شرعتها بنحو 130 كلم يف ال�شاعة.
وقال مارتن تعليقا على الفيديو اإنه ذهب اإىل اجلزيرة �شمن اإجازته، 
موؤكدا اأن العا�شفة مل متنعه من الذهاب اإىل هناك ليفاجاأ بالظاهرة 
الغريبة، التي �شّورها بهاتفه وو�شف مقاطع الفيديو، التي التقطتها 

ب�"املذهلة".
الفيديو  ن�شر  اآالف م�شتخدم   3 اأك��ر من  اأع��اد  �شاعات،  ويف غ�شون 

و�شاهده ع�شرات االآالف.
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بالكبريي تك�صف عن 
هاتفها الر�صيق

ك�شفت �شركة "بالكبريي" خالل م�شاركتها يف "اأ�شبوع جيتك�س للتقنية"، 
الذي يقام يف دبي، عن هاتفها الذكي اجلديد "كي 2"، املتميز بت�شميمه 

االأنيق، وبوزنه اخلفيف.
وينتمي الهاتف اجلديد اإىل عائلة "كي"، اإال اأنه ياأتي بت�شميم خمتلف من 
حيث لوحة املفاتيح التي جاءت اأرفع من الطرز ال�شابقة، ف�شال عن هيكل 

غراما. اجلهاز االأخف، ويبلغ وزن الهاتف 168 
الوزن،  كربونات خفيف  البويل  على  هاتفها  �شناعة  ال�شركة يف  واعتمدت 
ب�شرعة  الكتابة  امل�شتخدم من  ذكية، متّكن  اأنها دجمت لوحة مفاتيح  كما 

كبرية بف�شل اإمكانية تخ�شي�شها ل�52 اخت�شارا خمتلفا.
ويعد الهاتف اأول اأجهزة بالكبريي، يوفر كامريا مزدوجة، بدقة 12 ميغا 
بك�شل، ف�شال عن بطارية طويلة العمر �شعة 3500 ميلي اأمبري/�شاعة، 

تدوم ليومني كاملني.
تبلغ  ب���دق���ة  اإن���������ش����ات،   4.5 ق���ي���ا����س  ع���ر����س  ب�����ش��ا���ش��ة   "2 "كي  وي����اأت����ي 
األوان  وبعمق  الو�شوح،  العر�س عايل  بتقنية  "1620080X1" بك�شل، 
"4 كي" مبعدل  اأنه مبقدور الهاتف ت�شجيل الفيديو بدقة  24 بت، كما 

الثانية. يف  اإطارا   30
اأ�شيف معالج  اأوريو"، كما   8.1 "اآندرويد  الت�شغيل  بنظام  ويعمل اجلهاز 
غيغابايت،   6 �شعة  ع�شوائي  و���ش��ول  وذاك���رة  دراغون"،  �شناب  "كوالكوم 

وذاكرة قراءة ت�شل اإىل 128 غيغابايت.

رئي�س اإندوني�صيا 
يحذر: ال�صتاء قادم!

اأ�شاب امل�شل�شل ال�شهري "لعبة العرو�س" 
هو�س  ب��ح��ال��ة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف  ع�شاقه 
امل�شاهد  اأو  ���ش��خ�����ش��ي��ات��ه  ب�����ش��ب��ب  ����ش���واء 
وال���ع���ب���ارات ال��رن��ان��ة ال��ت��ي ظ��ه��رت عرب 
االآن،  حتى  بثت  ال��ت��ي  ال�شبعة  االأج����زاء 
امتد  امل�شل�شل  كلمات  ت��اأث��ري  اأن  وي��ب��دو 

لي�شل اإىل عامل ال�شيا�شة العاملية.
ال��رئ��ي�����س االإن��دون��ي�����ش��ي ج��وك��و وي����دودو 
ا�شتعمل العبارة ال�شهرية "ال�شتاء قادم" 
خالل االجتماع ال�شنوي ل�شندوق النقد 
والبنك ال��دويل ليعرب عن خماوفه من 
العاملي  االقت�شاد  تواجه  التي  امل�شكالت 

يف الوقت الراهن.
ما ي�شتعمل  ال��ذي غالباً  وق��ال وي���دودو، 
اأع��م��ال درام��ي��ة يف كلماته،  ع��ب��ارات م��ن 
"جميع امل�شاعب التي حتيط باالقت�شاد 
ال��ع��امل��ي ت��ك��ف��ي ل��ت��م��ن��ح��ن��ا ال�����ش��ع��ور ب���اأن 
ال�شتاء قادم!". واأعرب رئي�س اإندوني�شيا 
خالل نف�س االجتماع عن قلقه من حالة 
اأكرب الدول االقت�شادية يف  ال�شراع بني 
باتت  االأخ��رية  الفرتة  "يف  قائال  العامل 
ال��ع��الق��ات ب��ني اأك���رب اق��ت�����ش��ادات العامل 

اأ�شبه مب�شل�شل "لعبة العرو�س".

فح�س ال�صحوم الثالثية.. 
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هل ميكن زيادة فر�س 
احلمل ب�صبي؟

مراحل  اأك��ر  من  للحمل  التخطيط 
الرتقب التي متر بها املراأة، وتتطّلب 
م�شتوى  على  اال�شتعداد  م��ن  الكثري 
التغذية والن�شاط البدين واحل�شول 
ع��ل��ى ���ش��اع��ات ال��ن��وم ال��ك��اف��ي��ة. وتفيد 
اأن�����ه م��ق��اب��ل ك���ل 1050  ال���ت���ق���اري���ر 
اأي  فتاة.   1000 تولد  �شبي  مولود 
اأن احتماالت اإجناب �شبي هي االأزيد، 
الفر�س من  لكن ميكنك تعزيز هذه 
التالية  الغذائية  التعديالت  خ��الل 

للزوجني:
* ت���ن���اول امل���زي���د م���ن ال�������ش���ودي���وم يف 
واالأطعمة  املخلالت  باإ�شافة  الطعام، 
حماولة  ق��ب��ل  وج��ب��ات��ك  اإىل  اململحة 
احلمل، الأن ال�شوديوم يزيد احتفاظ 

اجل�شم بال�شوائل، وهو ما يتيح مزيداً 
من الرتطيب الذي ي�شمح للحيوانات 
ب���ال���و����ش���ول اإىل  ال����ذك����ري����ة  امل���ن���وي���ة 

البوي�شة وتخ�شيبها.
اخلبز  مثل  الكاملة،  احل��ب��وب  اأك���ل   *
االأ�شمر واالأرز البني، وحبوب االإفطار 
امل�شنوعة من حبوب كاملة، للح�شول 

على جمموعة فيتامينات "ب".
واملاأكوالت  احلمراء،  اللحوم  تناول   *
والفواكه  واخل�������ش���روات  ال��ب��ح��ري��ة، 

الطازجة.
* وُيعتقد اأي�شاً اأن زيادة كمية ال�شكر 
ومعها  ق��ل��ي��اًل،  االأم  ت��ت��ن��اول��ه��ا  ال��ت��ي 
من  ي��زي��د  والكال�شيوم،  البوتا�شيوم 

فر�س احلمل ب�شبي.

�سعف ال�سمع وت�أثريه على النطق
بوا�شطة مقيا�س خا�س ميكن فح�س االأذن. عندما ي�شل 
اال�شتجابة  تتم  ال�شليمة  الداخلية  االأذن  اإىل  ال�شوت 
���ش��وت��ي��ة مي��ك��ن ت�شجيلها  ال�����ش��م��ع مب���وج���ات  مل��ح��ف��زات 

بوا�شطة م�شبار �شغري يو�شع يف القناة ال�شمعية.
ل�شعف  املبكر  الك�شف  اأن  اإىل  م��ول��ر  الطبيب  وي�شري 
ال�شمع يزيد من فر�س عالجه وا�شتعادة ال�شمع كامال 
وال�شو�شاء  االأ���ش��وات  �شماع  "ينبغي  بقوله:  وي�شيف 
االأع�شاب، ويتم هذا خالل  عندها فقط ميكن ت�شبيك 
ال�شنوات االأربع االأوىل. فاإذا مل تتمكن االأذن من �شماع 
االأ���ش��وات ب�شكل ك��اف خ��الل ه��ذه ال��ف��رتة، ي�شبح تعلم 

الكالم اأي�شا غري ممكن".
جهاز  على  الطفل  يح�شل  اأن  م��ن  الب��د  ذل��ك  ولتجنب 
اأي�شا �شبطه  املهم  وق��ت ممكن. وم��ن  اأق��رب  لل�شمع يف 
ما  ح�شب  ال�شمع  على  ق��درت��ه  فح�س  بعد  بدقة  ب�شكل 

يوؤكد مولر.

ال�سم�ع�ت وحده� ال تكفي اأحي�ن�
البد  اإذ  دوم��ا،  جمديا  يكون  ال  قد  ال�شماعات  ا�شتعمال 
امل�شتع�شية.  االأذن يف بع�س احل��االت  زراع��ة قوقعة  من 
وهو ما يقوم به االأطباء موؤخرا يف اأملانيا. فعندما تكون 
�شليما  ال�شمعي الزال  والع�شب  الداخلية م�شابة  االأذن 
هذا  ير�شل  االأذن.  قوقعة  �شكل  على  جهاز  زراع���ة  يتم 
ال�شمعي  الع�شب  اإىل  ال�شوت  ذبذبات  احلديث  اجلهاز 

كمحفزات كهربائية.
الذين  ال�شمع يحتاج االأطفال  واإىل جانب عالج �شعف 
يعانون من هذه امل�شكلة اإىل تدريب على النطق، ما يتيح 

للدماغ معاجلة االإ�شارات ال�شوتية ب�شكل اأف�شل وهو ما 
يقوم به مار�شيل. اإذ بداأ التدرب على النطق منذ اأن كان 
يف الثالثة من عمره ومتكن من حتقيق جناح مذهل، ما 

جعل والدته ت�شعر ب�شعادة ال تو�شف ح�شب قولها.

الته�ب�ت االأذن الو�سطى عند االأطف�ل وطرق عالجه�
ي�شبب التهاب االأذن الو�شطى اآالما كبرية عند االأطفال. 
ولكن  ال��ل��وزت��ني.  بت�شخم  االلتهاب  يرتبط  م��ا  وغالبا 
طريقة ت�شخي�س االلتهاب وعالجه �شهلة جدا وحتى اأن 
ت�شببت االلتهابات مب�شاعفات مثل متزق طبلة االأذن اأو 

�شعف ال�شمع.
الو�شطى.  االأذن  بالتهابات  االأط��ف��ال  ي�شاب  م��ا  ك��ث��رياً 
ما ترتافق  االأذن، وغالباً  اآالم �شديدة يف  االأعرا�س هي 
مع حمى وغثيان. واأ�شارت الدكتورة االأخ�شائية االأملانية 
اأن  اإىل  تاي�شمان  واالأذن واحلنجرة كري�شتني  االأن��ف  يف 
التهاب  غالبا  ي�شبب  االأط��ف��ال  ل��دى  اللوزتني  تت�شخم 
 ،DW ح��وار مع  الطبيبة يف  وذك��رت  الو�شطى.  االأذن 
مبيكروب  االإ�شابة  ب�شبب  اللوزتني  تتورم  "عندما  اأن��ه 
فاإن ذلك يوؤدي اإىل ان�شداد يف القناة ال�شمعية التي ت�شل 
بني البلعوم االأنفي واالأذن الو�شطى. ان�شداد هذه القناة 
يوؤدي اإىل ا�شطراب يف تهوية االأذن، مما ميهد الطريق 

لالإ�شابة بالتهاب االأذن الو�شطى".
ي�شاف اإىل ذلك اأن القناة ال�شمعية لدى االأطفال تكون 
اإىل  امليكروبات  انتقال  بالتايل  ي�شهل  م��ا  وه��و  اأق�����ش��ر، 

االأذن الو�شطى.
التهاب  االأطفال على  لدى  وا�شحا  موؤ�شرا  تعد  واالآالم 
االأذن الو�شطى، فال�شغط يزداد على االأذن الو�شطى يف 

و�شعية النوم، وبذلك يزداد االأمل. وهذا ما اأكدته يوليا 
روبن التي يعاين اأوالده��ا الثالثة من م�شاكل يف االأذن 
الو�شطى. واأ�شافت يف حوارها مع DW، اأن ابنها "كان 
نرفعه  وعندما  ال�شرير،  على  يرقد  عندما  دائماً  يبكي 
يف  نعتقد  وكنا  البكاء،  عن  يكف  ك��ان  ال�شرير  على  من 
اآخر،  �شيء  اأي  اأو  يريد م�شايقتنا  اأو  اأنه جائع  البداية 
الذي  االأط��ف��ال،  اإىل طبيب  التايل  اليوم  وق��د ذهبنا يف 
واأن  الو�شطى،  االأذن  يف  التهاب  من  يعاين  اأن��ه  اأخ��ربن��ا 
اأذنه كانت توؤمله طوال الليل، وخا�شة عندما ي�شتلقي يف 

ال�شرير".
اأن  تاي�شمان  االأمل��ان��ي��ة  االأخ�شائية  ذك���رت  جانبها،  م��ن 
اجل�شم يفرز "�شائاًل خماطياً يتجمع خلف طبلة االأذن، 
مما يوؤدي اإىل زيادة ال�شغط يف االأذن الو�شطى وانتفاخ 

طبلة االأذن، وهو االأمر الذي يت�شبب يف حدوث اآالم.
اأما ت�شخي�س االلتهاب فيتم عرب فح�س االأذنني واالأنف 
واحلنجرة للك�شف عن االلتهاب. واإذا كانت طبلة االأذن 
حممرة اأو منتفخة وال�شائل الذي خلفها عكر فهذا يدل 

على التهاب االأذن الو�شطى.

عالج االلته�ب
وق��ال��ت ال��ط��ب��ي��ب��ة ت��اي�����ش��م��ان اإن ع���الج االل��ت��ه��اب يكون 
بوا�شطة بخاخ االأنف واحلبوب امل�شكنة. واأ�شارت اإىل اأن 
واأ�شافت:"  للعالج.  جدا  "اإبوبروفني" منا�شب  م�شكن 
ال��ن��ت��ائ��ج، ف����اإذا كانت  وب��ع��د ي��وم��ني ي��ج��ب التحقق م��ن 
احلالة هي عدوى بكتريية قوية، اأي اأن املاء خلف طبلة 
هذه  يف  يتعني  ف��اإن��ه  معكر،  ب��ل  ���ش��اف��ي��اً،  يعد  مل  االأذن 

احلالة ا�شتخدام م�شاد حيوي".

عالج �صعف ال�صمع لدى 
الأطفال.. ال�صماعات ل تكفي

لذا  ال��والدة.  منذ  لهم  املرافق  ال�سمع  �سعف  م�سكلة  من  االأطف�ل  من  كثري  يع�ين 
ين�سح االأطب�ء يف اأمل�ني� ب�سرورة اإجراء فح�ص مبكر حل��سة ال�سمع لدى االطف�ل، 

ال�سمع  ح��سة  ا�سرتج�ع  فر�ص  من  يزيد  مبكرا  ال�سمع  �سعف  م�سكلة  ف�كت�س�ف 
لديهم.

"ك�نت �سدمة كبرية يل ولزوجي واحتجن� لوقت طويل حتى نتقبل االأمر"، 
ب�أن  معرفته�  لدى  ح�له�  بونيني  ال�سيدة  ت�سف  هكذا 

ابنه� م�ر�سيل )5 اأعوام( يع�ين من �سعف يف ال�سمع. 
ومت اكت�س�ف م�سكلة ال�سمع لديه منذ والدته، ليح�سل 

على �سم�ع�ت وهو يف ال�سهر الث�لث من عمره.
ويف حديثه مع DW يوؤكد الطبيب كالو�ص مولر اأخ�س�ئي اأنف 

اأذن حنجرة وجود اأ�سب�ب خمتلفة توؤثر على ح��سة ال�سمع. 
اأثن�ء  اأ�سب�ب وراثية وي�س�ب به� الطفل  فبع�سه� يعود اإىل 

اأو يف مرحلة الطفولة. لذا ين�سح الطبيب مولر  احلمل 
م�سيف�  االط��ف���ل  ل��دى  ال�سمع  ح��سة  مراقبة  ���س��رورة 

غري  لل�سو�س�ء  االأطف�ل  ا�ستج�بة  تكون  ""عندم�  بقوله 
�سليمة كنب�ح الكالب مثال، فالبد من زي�رة اأخ�س�ئي االأنف 

واالأذن واحلنجرة ليقوم بت�سخي�ص ح�لته".

�صام�صونغ تخف�س 
اأ�صعار اأجهزتها

هواتف  اأ����ش���ع���ار  ان���خ���ف���ا����س  رغ�����م 
اإن  اإال   ،9 واإ����س   8 اإ����س  غاالك�شي 
وجيها  �شببا  تعطيك  �شام�شونغ 
اأي�����ا م���ن هذين  ت�����ش��رتي  ل��ك��ي ال 

اجلهازين.
وي�����ش��ت��ط��ي��ع زب���ائ���ن ال�����ش��رك��ة من 
احل�شول  الذكية  هواتفها  ع�شاق 
ج����دي����دة، المتالك  ���ش��ف��ق��ة  ع��ل��ى 
واأرخ�س ثمنا  اأح��دث  جهاز جديد 

ومبوا�شفات رمبا تكون اأف�شل.
املتعلقة  ال�شفقة  يف  اخلو�س  قبل 
ب�����د من  اجل������دي������د، ال  ب����اجل����ه����از 
ا���ش��ت��ع��را���س اأ����ش���ع���ار ج���ه���ازي اأ����س 
�شام�شونغ  م��وق��ع  يف   9 واإ�����س   8
موقع  يف  وك�����ذل�����ك  ال����ر�����ش����م����ي، 
�شام�شونغ  خف�شت  فقد  اأم����ازون. 
 679 اإىل   9+ واأ����س   9 اأ����س  �شعر 
جنيها اإ�شرتلينيا، بانخفا�س قدره 
فيبلغ   9+ اأ����س  اأم���ا  ج��ن��ي��ه��ا،   50
اأرخ�س  اأي  جنيها،   799 ح��ال��ي��ا 

بنحو 60 جنيها.
فاإنه  اأم����������ازون،  م���وق���ع  ع����رب  اأم������ا 
ميكنك احل�شول على جهاز اأ�س 8 
مقابل 387 جنيها، فيما ت�شتطيع 
احل�شول على اأ�س 9 مقابل 528 

جنيها.
على اأي حال هذه هي اأ�شعار اأ�س 8 
واأ�س 9، لكن ملاذا يجب اأال ت�شرتي 
اأيا منهما؟ اجلواب عند �شام�شونغ، 

بالطبع.
فقد اأعلنت ال�شركة عن طرح جهاز 
منا�شب  وب�شعر  ب��ال��ك��ام��ل،  ج��دي��د 
متاما، وهذا اجلهاز هو غاالك�شي 

اإيه 9.
معظم  على  اجلهاز  ه��ذا  ويحتوي 
اإ�س  ج��ه��ازي  يف  امل��وج��ودة  التقنية 
اأي�شا  يحتوي  لكنه   ،8 واإ����س   9
على جمموعة كامريات رباعية يف 

اجلهة اخللفية من اجلهاز.
اأك�������ر بثالث  اأن�������ه  ي���ع���ن���ي  وه�������ذا 
ك�������ام�������ريات م������ن ج�����ه�����از اأ����������س 8 

وكامريتني من جهاز اأ�س +9.

اأجنلينا جويل ت�صدم 
حمبيها بـ »لوك« اجلدة

من  جويل   النجمة  اأجنلينا  انتهت 
 Come  اجل��دي��د فيلمها  ت�شوير 
قدمية  ف��ي��ه  ب���دت  ال����ذي   ، Away
للع�شر  ت����ع����ود  ال����ت����ي  ب����اأزي����ائ����ه����ا 

الفيكتوري، وبب�شرتها ال�شاحبة.
ون�����ش��ر ال��ن��ج��م دي��ف��ي��د اأوي����ل����و عرب 
مواقع  اح��د  على  اخلا�شة  �شفحته 
ال����ت����وا�����ش����ل االج����ت����م����اع����ي، ����ش���ورة 
جماعية لفريق عمل الفيلم، وتظهر 
الفيلم  ع��م��ل  ف���ري���ق  ب���ني  اأجن��ل��ي��ن��ا 
بف�شتانها االأ�شود الطويل، امل�شتوحى 
وت�شريحة  ع�شر  التا�شع  القرن  من 

�شعرها املرفوعة اإىل االأعلى.
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�ش�ؤون حملية

افتتحه وزير التغري املن�خي والبيئة بح�سور45 دولة و 120 خمت�سً� من خمتلف اأنح�ء الع�مل

املوؤمتر العاملي لرابطة الرتبويني يف حدائق احليوان بداأ اأعماله مبركز املوؤمترات بالعني
االإم�رات اأول دولة ت�ست�سيف املوؤمتر على م�ستوى ال�سرق االأو�سط

�سعيً� لتعزيز مك�نة اأبوظبي كوجهة �سي�حية رائدة

 دائرة الثقافة وال�صياحة - اأبوظبي تعر�س اأحدث ابتكاراتها يف جمال التكنولوجيا خالل اأ�صبوع جيتك�س للتقنية 2018

•• العني –  الفجر
ت�صوير – حممد معني

اأعمال  بالعني  املوؤمترات  مبركز  اأم�س  �شباح  انطلقت 
املوؤمتر العاملي لرابطة الرتبويني يف حدائق احليوانات 
اأحمد  الدكتور ثاين بن  افتتحها معايل  بالعامل،التى 
الزيودي وزير التغيري املناخي والبيئة، بح�شور جيمي 
كوب�شي مدير التدريب يف االحتاد العاملي للحفاظ على 
الهاجري  مبارك  غ��امن  و�شعادة  وم��وارده��ا،  الطبيعة 
مدير عام املوؤ�ش�شة العامة حلديقة احليوان واالحياء 
االأوىل على  للمرة  املوؤمتر  يقام  بالعني.  حيث  املائية 
وم�شاركة  دولة  بح�شور45  االو�شط  ال�شرق  م�شتوى 
يعر�شون  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  خمت�شاً   120
احلياة  على  احل��ف��اظ  وحت��دي��ات  واأبحاثهم  جتاربهم 
الطبيعة  ن�شر ثقافة �شون  املائية والربية من خالل 
واأه��م��ي��ة حماية  املجتمع  ل���دى  ال��ب��ي��ول��وج��ي  وال��ت��ن��وع 

البيئة كم�شوؤولية متثلها �شلوكيات كل فرد.
ال��زي��ودي فى  الدكتور  اك��د معايل  املوؤمتر  بداية  وف��ى 
باالنقرا�س  امل��ه��ددة  النباتات  اأن���واع  حماية  اأن  كلمته 
اأو املعر�شة للخطر حظيت بنف�س القدر من االهتمام 
كاأ�شجار الغاف والقرم وغريها، باالإ�شافة اإىل حماية 
واإعالنها  وال��ب��ح��ري��ة  ال���ربي���ة  امل��ن��اط��ق  م���ن  ال��ع��دي��د 
ك��م��ح��م��ي��ات ط��ب��ي��ع��ي��ة ب��ه��دف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى التنوع 
االأحيائي. ونّوه معاليه اإىل اأن دولة االمارات العربية 
املتحدة �شعت اإىل زيادة عدد املحميات الطبيعية املعلنة 
ر�شميا بالدولة ومبا يتوافق مع الن�شب العاملية املحددة، 
اإىل   2010 19 يف ع��ام  حيث زاد ع��دد املحميات من 
43 حممية يف عام 2017، كما ارتفع عدد املحميات 
التي مت ت�شجيلها كمحميات اأرا�شي رطبة ذات اأهمية 

دولية يف اإطار اتفاقية "رام�شار" من 2 يف عام 2010 
اإىل 7 حمميات يف عام 2017.

وم���ن ج��ان��ب��ه، رح���ب ���ش��ع��ادة غ���امن م��ب��ارك الهاجري 
باحل�شور موؤكداً على م�شرية ودور حديقة احليوانات 
على   1968 ع��ام  يف  اإن�شائها  منذ  التعليم  يف  بالعني 
يد موؤ�ش�س دول��ة االإم��ارات املغفور له ب��اإذن اهلل تعاىل 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان.
واأ�شاف الهاجري يف كلمته " اإننا ومنذ اإن�شاء احلديقة 
مب�شوؤولياتنا  ال���وف���اء  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ن��ا  ع��ام��اً   50 ق��ب��ل 
و�شون  باالنقرا�س  امل��ه��ددة  احل��ي��وان��ات  حماية  جت��اه 
املجتمع  مفاهيم  بتح�شني  ا  اأي�شً قمنا  كما  الطبيعة، 
ورب��ط��ه��م ب��احل��ي��اة ال��ربي��ة واأه��م��ي��ة احل��ف��اظ عليها، 

الب�شيطة  البيئية  ال�شلوكيات  ب���اأن  اإدراك��ه��م  وتعزيز 
كفيلة مبنحنا حياة بيئية اأف�شل للم�شتقبل".

واأكد �شعادة غامن مبارك الهاجري قائاًل "لقد حر�شت 
التعليمي  دوره��ا  دعم  على  بالعني  احليوانات  حديقة 
ثقافياً  ���ش��رح��اً   2016 ع��ام  يف  فافتتحنا  وال��ث��ق��ايف، 
ال�شحراء  لعلوم  زايد  ال�شيخ  يتمثل يف مركز  اإبداعياً 
الذي يقدم لنا والأجيال امل�شتقبل روؤية و�شغف املغفور 
له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان يف 

حماية البيئة واحلياة الربية".
و�شون  " الثقافة  �شعار  حتت  العام  هذا  املوؤمتر  ياأتي 
حدائق  يف  للتعليم  اأع���م���ق  ب�����ش��ري  ب��ع��د   - ال��ط��ب��ي��ع��ة 
امل��ج��ت��م��ع من  اإ�����ش����راك  "وذلك م���ن خ����الل  احل���ي���وان 

ال�شلوكيات  على  وت�شجيعهم  احل��ي��وان  ح��دائ��ق  زوار 
املهددة  الطبيعة واحليوانات  امل�شتدامة للحفاظ على 

باالنقرا�س.
بورقة  املوؤمتر  يف  بالعني  احليوانات  حديقة  وت�شارك 
ق�شم  مدير   - ال�شام�شي  �شامل  �شم�شة  تقدمها  عمل 
ق�شم  جت��رب��ة  خ��الل��ه��ا  ت��ع��ر���س  التعليمية،  ال���ربام���ج 
بالبيئة  واملجتمع  ال��رتاث  رب��ط  يف  الرتاثية  الربامج 
و����ش���ون ال��ط��ب��ي��ع��ة ودوره����م����ا ال���ت���ب���اديل امل��ن�����ش��ج��م يف 
الطبيعة  حماية  وجعل  الربية  احلياة  على  احلفاظ 
بالعني  اإن�����ش��ان��ي��ة حتملها ح��دي��ق��ة احل��ي��وان��ات  ث��ق��اف��ة 
ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة وال��ت��ي ت��خ��دم ر���ش��ال��ة احل��دي��ق��ة يف 
تفاعلية  تعليمية  ب��رام��ج  ت��ق��دمي  و  الطبيعة  ���ش��ون 

فريدة من نوعها. 
حديقة  تقدم  للموؤمتر  ا�شت�شافتها  برنامج  و�شمن 
مميزة  وثقافية  �شياحية  جت��رب��ة  بالعني  احل��ي��وان��ات 
للزوار من خالل جوالت ورحالت يف مناطق ومعامل 
دولة  ت��ربز من خاللها احلديقة جن��اح  العني  مدينة 
االمارات يف مواكبة الع�شر احلديث مع احلفاظ على 
اأ�شالة وعراقة املوروث االإماراتي االجتماعي والبيئي. 
جدير بالذكر اأن حديقة احليوانات بالعني قد حظيت 
عامني  ك��ل  ي��ق��ام  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  تنظيم  و  با�شت�شافة 
حدائق  من  ع��دد  مع  املناف�شة  بعد  عربية  جهة  ك��اأول 
ودول  واأوروب���ا  ال�شمالية  واأمريكا  اأمريكا  يف  احليوان 
اأخرى، داعمة بذلك جهود دولة االإم��ارات يف التوعية 
واحلفاظ  الطبيعة  و�شون  التفاعلي  التعليم  مبجال 
�شتى  الب�شرية يف  املعرفة  الربية، وتنمية  على احلياة 
الوجه  واإب����راز  الثقايف  بالتبادل  وااله��ت��م��ام  امل��ج��االت 
واالهتمام  التعاي�س  على  القائم  للدولة  احل�����ش��اري 

بالق�شايا البيئية.

•• اأبوظبي - الفجر

التكنولوجية  التزامها يف تعزيز خدماتها  على  تاأكيداً 
 - وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  اأعلنت  الرقمي،  والتحول 
التفاعلية  التقنيات  من  جمموعة  اعتمادها  اأبوظبي 
اجلديدة، من خالل جناحها امل�شارك يف الدورة ال�38 

من "اأ�شبوع جيتك�س للتقنية 2018". 
وت�شعى دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي من خالل 
مكانة  تعزيز  اإىل  االأ�شبوع  هذا  فعاليات  يف  م�شاركتها 
اأبوظبي كوجهة �شياحية رائدة، وامل�شاهمة يف ا�شتقطاب 
ا�شتعرا�س  اإىل  باالإ�شافة  ال��زوار.  من  متزايدة  اأع��داد 
اإىل  تقدمها  ال��ت��ي  املبتكرة  واخل��دم��ات  اأه���م  احللول 
ع��م��الئ��ه��ا و���ش��رك��ائ��ه��ا وم��وظ��ف��ي��ه��ا مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى مع 

متطلباتهم وتطلعاتهم بطريقة �شهلة واأكر فاعلية.
الثقافة  دائ��رة  وكيل  غبا�س،  �شعيد  �شيف  �شعادة  وق��ال 
ال��ع��دي��د من  "ن�شهد ح��ال��ي��اً  اأب��وظ��ب��ي:   - وال�����ش��ي��اح��ة 
التغريات امللمو�شة واملت�شارعة �شمن كافة املجاالت يف 
ظل ا�شتخدام التكنولوجيا احلديثة، مبا ي�شمل قطاعي 
من  ا�شتثنائهما  ميكن  ال  اللذين  والثقافة  ال�شياحة 
الثقافة  دائرة  العاملية، لذا نحر�س يف  التوجهات  هذه 
التقنيات  اأح���دث  اع��ت��م��اد  على  اأب��وظ��ب��ي   - وال�شياحة 
مع  متا�شياً  وا�شرتاتيجتنا  خططنا  تطوير  ل�شمان 
بتقدمي  التزامنا  �شياق  يف  وذل���ك  املجتمع  متطلبات 
اأبوظبي  خدمات متميزة وغري م�شبوقة ل�شكان وزوار 
من خالل جتاوز احلا�شر وا�شتح�شار تقنيات امل�شتقبل 

بهدف  واالت�����ش��ال  ال��رتاب��ط  تعزز  اأن  �شاأنها  م��ن  التي 
الفر�شة  لهم  يتيح  مب��ا  امل�شتخدمني،  جت��رب��ة  اإث����راء 

خلو�س املزيد من التجارب الفريدة يف اإمارتنا".
ويف اإط����ار ال��ق��ط��اع��ات االأرب���ع���ة ال��ت��ي ي��ت��م��ح��ور حولها 
الذكية،  امل���دن  وه���ي  ال���ع���ام؛  ’جيتك�س‘ ه���ذا  م��ع��ر���س 
االأ�شياء،  واإن����رتن����ت  واالف���رتا����ش���ي،  امل���ع���زز  وال����واق����ع 
والت�شنيع الذكي، ا�شت�شافت دائرة الثقافة وال�شياحة 
ت�شمنت  الفعاليات  من  متنوعة  جمموعة  اأبوظبي   -
من  اإلكرتونية  من�شات  عرب  جديدة  خدمات  اإط��الق 

�شاأنها تب�شيط االإجراءات االإدارية لل�شركات التي تتخذ 
من االإمارة مقراً لها. ويندرج �شمنها تطبيق التفتي�س 
متيحاً  اأبوظبي  يف  الفندقية  املن�شاآت  ي�شتهدف  ال��ذي 
بكل  والت�شنيف  التفتي�س  اإج���راءات  اإدارة  اإمكانية  لها 
الفعاليات  ترخي�س  تطبيق  يعترب  ح��ني  يف  �شال�شة، 
املعنية  ال�شركات  لكافة  ت�شمح  �شاملة  ت�شجيل  من�شة 
فعالياتها  ت�����ش��ج��ي��ل  اإج���������راءات  وت��ن��ف��ي��ذ  ب��ت��خ��ط��ي��ط 

وترخي�شها مبنتهى ال�شهولة.
 ،"2018 "جيتك�س  وكجزء من م�شاركتها يف معر�س 

االأوىل، على  ول��ل��م��رة  اأي�����ش��اً،  ال�����ش��وء  ال��دائ��رة  ت�شلط 
على  به  اخلا�س  والتطبيق  االإلكرتوين  الثقايف  املوقع 
للرتاث  الرتويج  بهدف  وامل�شمم  املحمولة،  االأج��ه��زة 
الثقايف الأبوظبي، والذي مت اإطالقه يف وقت �شابق من 
ي�شتعر�س  �شاماًل  دل��ي��اًل  ي�شّكل  حيث  اجل���اري؛  ال��ع��ام 
اأهم العنا�شر امللمو�شة وغري امللمو�شة لرتاث اأبوظبي، 
املرئية  والفنون  االأدائ��ي��ة  العرو�س  برامج  ي�شمل  مبا 
ال�شكان والزّوار الراغبني  واأن�شطة املتاحف، م�شتهدفاً 

با�شتك�شاف ثقافة االإمارة.
عن  اأبوظبي   - وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة  اأعلنت  كما   
اإطالق لعبة ’اأبطال املجرة‘ الرقمية، والتي تهدف اإىل 
تب�شيط منظومة مكتب م�شاعدة الزوار عرب تقدميها 
يف �شيغة لعبة، وت�شجيع موظفي الدائرة على تقدمي 

اأعلى م�شتويات الدعم يف خدمة العمالء.
الثقافة  دائ���رة  اأطلقت  التفاعلية،  قنواتها  �شياق  ويف 
للم�شاعدة  ’مر�شد‘  تطبيق  اأب��وظ��ب��ي   - وال�����ش��ي��اح��ة 
الواقع  ع��ل��ى  16‘القائمة  ’هايف  وتقنية  ال��ذك��ي��ة، 
االفرتا�شي، والتي متثل غرفة حتكم وقيادة وحمطة 

�شاملة لكافة البيانات االإح�شائية اخلا�شة بالدائرة. 
جيتك�س  ’اأ�شبوع  م��ن  ال�38  ال�����دورة  اأن  اإىل  وي�����ش��ار 
للتقنية‘ تقام يف مركز دبي التجاري العاملي يف الفرتة 
من 14 ولغاية 18 اأكتوبر 2018. حيث تعترب دورة 
ال��ع��ام احل���ايل االأك���رب يف ت��اري��خ امل��ع��ر���س، حيث ت�شهد 
م�شاركة اأكر من 4،500 جهة عار�شة من اأكر من 

دولة.  100

متور املجهول االأردنية تت�سدر امل�س�حة يف جملة ال�سجرة املب�ركة
ال�صجرة املباركة عدد خا�س باملهرجان 

الدويل الأول للتمور الأردنية
واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة  العامة  االأمانة  عن  �شدر 
ب��ال��ت��وازي م��ع انطالق  امل��ب��ارك��ة  ال�شجرة  ال��زراع��ي ع��دد خا�س م��ن جملة 
املهرجان الدويل االأول للتمور االأردنية 2018 حيث اأفردت املجلة م�شاحة 
واجلدوى  ال��زراع��ي��ة  االأهمية  حيث  م��ن  االأردن��ي��ة  املجهول  لتمور  خا�شة 
االقت�شادية وحتديات الزراعة واالإنتاج والت�شدير، حيث اأ�شار خبري منظمة 
يف  خريي  علي  حممد  الدكتور  االأ�شتاذ  املتحدة  لالأمم  والزراعة  االأغذية 
اأ�شناف متور  بني  ا�شتهر  قد  املجهول  اأن متر  اإىل  املجلة  ت�شدر  له  مقال 

عرف  حتى  العامل 
الفاكهة  مب����ل����ك 
بكرب  ثماره  لتميز 
احل����ج����م وج���م���ال 
ونعومة  ���ش��ك��ل��ه��ا 
وح�شن  م��ل��م�����ش��ه��ا 
ونكهتها  ط��ع��م��ه��ا 
وحتملها الرتحيل 
وال��������ت��������خ��������زي��������ن 
املجزية  واأ�شعارها 
العالية  وفخامتها 
ف��������ج��������ذب رغ�����ب�����ة 
امل����ع����ن����ي����ني ب������ه يف 
اال������ش�����ت�����ث�����م�����ار يف 
والدخول  زراع��ت��ه 
االأ�������ش������واق  يف  ب�����ه 
املختلفة. ويت�شدر 
امل����ج����ه����ول ال����ي����وم 

اأوروبا واأمريكا التي ال  اأ�شواق �شادرات التمور ال�شعبة االخرتاق يف غرب 
ترقى الجتياز تناف�شها اإال اأجود االأ�شناف العاملية واأف�شلها اإعداداً وعر�شاً. 
فاملنتجون الذين ي�شتهدفون بيع منتجاتهم يف اأ�شواق اأمريكا وغرب اأوروبا 
40 األف طناً من  منتجو جودة و�شحن ال كميات فح�شب. وي�شوق حوايل 
املقدر بحوايل  العامل  اإنتاج متور  العام حالياً من جملة  املجهول يف  متور 
يف  املجهول  متور  من  املزيد  ل�شخ  وا�شع  واملجال  العام،  يف  طناً  مليون   8
هذه االأ�شواق. وحر�شاً من املعنيني برتقية قطاع النخيل يف املنطقة كان 
بتقانات  املعرفة  ون�شر  زراعته  تعميم  وت�شجيع  املجهول  ب�شنف  االهتمام 

التعامل معه. 
كما اأ�شار خبري النخيل والتمور االأ�شتاذ الدكتور ح�شن خالد العكيدي من 
اململكة االأردنية الها�شمية يف مقال اآخر �شمن اجل�شرة املباركة اىل االأهمية 
اال�شرتاتيجية واحليز الذي ي�شغله متر املجهول يف االقت�شاد االأردين، يف 
الوقت الذي ي�شهد فيه قطاع زراعة واإنتاج التمور االأردنية وخ�شو�شاً متور 
املجهول يف مناطق وادي االأردن تطوراً ملمو�شاً، اإذ يقدر اإنتاج اململكة من 

متور املجهول حوايل %14 من االإنتاج العاملي.
وحول اأ�شل �شجرة نخيل املجهول يقول الدكتور العكيدي باأن اأ�شل نخلة 
ال�شخ�شيات  وكبار  القوم  لعالية  يقدم  وك��ان  العربي  املغرب  من  املجهول 
البيو�س  مبر�س  امل��غ��رب  واح���ات  اإ���ش��اب��ة  وب�شبب  املغربية  اململكة  ول���زوار 
الذي ق�شى على ن�شبة كبرية من نخيل اململكة يف حينها ويف خطوة الإنقاذ 
النخيل مت اإهداء ف�شائل من هذا ال�شنف اإىل الواليات املتحدة االأمريكية 
املركز االإقليمي  الغذاء والزراعة الدولية  اأن�شاأت منظمة  الوقت  ويف نف�س 
الدرا�شات  لعمل  اإفريقيا  و�شمال  االأدن��ى  لل�شرق  والتمور  النخيل  لبحوث 
هذا  الإكثار  واإنكلرتا  وفرن�شا  اأمريكا  يف  الباحثون  ا�شتطاع  وقد  والبحوث 
ال�شنف وحت�شني بيئته وخدمته لكي يعطي ثماراً ذات حجم و�شكل مميز 
)فل�شطني(  املحتلة  االأر����س  يف  زراع��ت��ه  وانت�شرت  اجل��ي��د  ال��ق��وام  وك��ذل��ك 
 2008 اإفريقيا واالإم��ارات وال�شعودية عام  1990 وجنوب  واالأردن �شنة 
واأخرياً يف العراق يف �شنة 2013، اإن هذا ال�شنف يحتاج اإىل طريقة تعامل 

خا�س جداً من ذوي االإملام واخلربة يف عملية الري وخدمة راأ�س النخلة.
ك��م��ا ���ش��م ال��ع��دد اخل��ا���س م��ن جم��ل��ة ال�����ش��ج��رة امل��ب��ارك��ة يف جنباته ثالثة 
�شتة  م��ن  التمر  بنخيل  واملخت�شني  العلماء  لكبار  علمياً  بحثاً  وع�شرون 
اأ���ش��ا���ش��ي��ة ه��ي حم���ور مت��ر املجهول،  دول ع��رب��ي��ة، ج���اءت يف �شبعة حم���اور 
حمور �شو�شة النخيل احلمراء، حمور حتديات املناف�شة للتمور العربية يف 
االأ�شواق الدولية، وحمور االبتكار والتقنيات يف قطاع نخيل التمر وحمور 

ال�شناعات الغذائية املرتبطة بالتمور حمور اأمرا�س نخيل التمر.

اأبو غزالة: ربط جمتمعات البحث والتعليم يف ال�صومال 
مع �صبكات البحث والتعليم العربية والعاملية

 •• عمان -الفجر: 

ل�شبكات  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  اأع��ل��ن��ت 
 "ASREN" وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ب��ح��ث 
ا�شتكمال الربط بنجاح بني ال�شبكة 
ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ب��ح��ث وال���ت���ع���ل���ي���م يف 
 "SomaliREN" ال�����ش��وم��ال 
للبحث  االإق����ل����ي����م����ي����ة  وال�������ش���ب���ك���ة 
اإفريقيا  وجنوب  �شرق  يف  والتعليم 
وبال�شبكة   "UbuntuNet"
والتعليم  ل���ل���ب���ح���ث  االأوروب��������ي��������ة 
م�شروع  ���ش��م��ن   "GEANT"
ال���رب���ط االإف���ري���ق���ي ال���ث���اين ال���ذي 
ي�شارك يف متويله االحتاد االأوروبي. 
وي���وف���ر ه���ذا ال���رب���ط االت�����ش��ال مع 
والتعليم  للبحث  العربية  ال�شبكة 

 ."ASREN"
يف  والتعليم  البحث  �شبكة  وتعترب 
املوؤ�ش�شة  هي  اإفريقيا  وجنوب  �شرق 
 "ASREN" مل��ن��ظ��م��ة  ال��ن��ظ��رية 
وو�شط  غ��رب  �شبكة  اإىل  باالإ�شافة 

 ."WACREN " افريقيا
اأجل  من  معا  ال�شبكات  هذه  وتعمل 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  خ���دم���ات  ت���ق���دمي 
البحث  مل��ج��ت��م��ع��ات  االإل���ك���رتون���ي���ة 

اإطار متويل  والتعليم االإفريقية يف 
مل�����ش��روع الربط  االحت����اد االأوروب������ي 
االإفريقي الثاين بالتعاون مع �شبكة 

البحث والتعليم االأوروبية.
وقال �شعادة الدكتور طالل اأبو غزالة 
ل�شبكات  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  رئ��ي�����س 
"اإن  ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ع��ل��ي��م:  ال��ب��ح��ث 
�شبكة البحوث والتعليم ال�شومالية 
�شركاء  هم   "UbuntuNet"و
ملنظمة "ASREN" بهدف زيادة 
يف  والتعليم  البحوث  �شبكات  �شعة 
وخارجها،  العربية  املناطق  جميع 
واإن دعم املفو�شية االأوروبية مل�شروع 
وم�شروع  ال��ث��اين  االفريقي  ال��رب��ط 
الثالث  االأوروم���ت���و����ش���ط���ي  ال���رب���ط 
اأ�شا�شي يف االت�شال مع  كان له دور 
االأوروبية   "GEANT" �شبكة 
امل��������وارد  خم���ت���ل���ف  اىل  ل���ل���و����ش���ول 

البحثية واحلا�شوبية".
من جانبه، رحب الرئي�س التنفيذي 
 "UbuntuNet" ل�������ش���ب���ك���ة 
بهذا  ه����وب����ا  ب����ا�����ش����ك����ال  ال�����دك�����ت�����ور 
�شبكة  يف  ن�����ش��ع��ر  وق�������ال:  ال���ت���ط���ور 
باأنه  "UbuntuNet" بالفخر 
اأ�شبحت  املتعددة،  التحديات  ورغم 

والتعليم  للبحث  الوطنية  ال�شبكة 
يف ال�شومال االآن مت�شلة ب�شبكتنا. 
بزمالئنا  حما�س  وبكل  نرحب  كما 
من جمتمع �شبكة البحث والتعليم 
باأن  ن��وؤم��ن  اأن��ن��ا  حيث  ال�شومالية. 
ال��ت��ع��اون بني  �شيحفز  ال��رب��ط  ه���ذا 
ال�شومال وجمتمع البحث والتعليم 

العاملي. 
لل�شبكة  التنفيذي  الرئي�س  وع��رب 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ب��ح��وث وال��ت��ع��ل��ي��م يف 
ال�شومال عبداهلل بيهي ح�شني عن 
�شعادته بهذا االإجناز م�شريا اإىل اأنه 
حلم اأ�شبح حقيقة لل�شبكة الوطنية 

للتعليم  وك��ذل��ك  والتعليم  للبحث 
وجمتمع  ال�������ش���وم���ال  يف  ال����ع����ايل 

وموؤ�ش�شات البحث يف الدولة. 
نقطة  ه���و  ال���رب���ط  ه����ذا  اأن  واأك������د 
كبرية  روؤي������ة  ال���ب���داي���ة يف حت��ق��ي��ق 
البحث  م��وؤ���ش�����ش��ات  رب���ط ج��م��ي��ع  يف 
�شركائها  بينها وبني  والتعليم فيما 
خاللها  م����ن  ل��ي��ت��ح��ق��ق  ال���ع���امل���ي���ني 
ومن�شاآت  م�������ش���ادر  اإىل  ال���و����ش���ول 
�شكره  وق�����دم  وال��ت��ع��ل��ي��م.  ال��ب��ح��ث 
جلميع ال�شركاء لدورهم يف حتقيق 
التطور بالرغم من التحديات  هذا 

املتعددة على اأر�س الواقع.

حتت �سع�ر الكفيف –املب�سر
جامعة الإمارات حتتفل باليوم العاملي للع�صا البي�صاء

•• العني - الفجر

"الكفيف  ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  االإم�����ارات  ج��ام��ع��ة  ال��رتب��ي��ة يف  كلية  نظمت 
مع  بالتعاون  البي�شاء،  للع�شا  العاملي  اليوم  مع  تزامناً  –املب�شر" 
اخلا�شة،  االحتياجات  وذوي  االإن�شانية  للرعاية  العليا  زايد  موؤ�ش�شة 

يف م�شرح مبنى كلية تقنية املعلومات باحلرم اجلامعي.
ياأتي  الرتبية"  كلية  وك��ي��ل  احلو�شني  جن��وى  ال��دك��ت��ورة  واأو���ش��ح��ت 
اإطار حر�س  البي�شاء يف  للع�شا  العاملي  باليوم  الرتبية  كلية  احتفال 
اإعداد  الر�شيدة يف �شرورة  قيادتنا  روؤي��ة  تبني  االإم��ارات على  جامعة 
جماالت  يف  املتخ�ش�شة  الوطنية  ال��ك��وادر  لتاأهيل  العلمية  ال��ربام��ج 
الرتبية اخلا�شة والعمل على اإعداد الربامج االأكادميية واملهنية التي 
اإبراز  الهمم وت�شجعيهم يف  لتاأهيل اأ�شحاب  املتكاملة  توفر اخلدمات 
والتدريب  التعليم  املجتمع من خالل  مواهبهم وتكري�شها يف خدمة 
املهني. وقدمت فاطمة الظاهري – من ق�شم خدمات اأ�شحاب الهمم-
والبالغ عددهم 75 طالباً وطالبة، عر�شاً عن اخلدمات التي توفرها 
اجلامعة لهذه الفئة، وا�شتعر�شت اآليات دمج املكفوفني من الطلبة يف 
العديد  فيما عقدت جل�شة حوارية حول جتارب  املجتمع اجلامعي.  
جتاربهم  وا�شتعرا�س  املكفوفني  من  وخريجيها  اجلامعة  طلبة  من 
درا�شتهم  اإ�شرارهم وعزميتهم يف موا�شلة  اأظهرت  التي  وحتدياتهم 
باملجتمع معربين عن فخرهم مبوا�شلة  فاعلني  اأف��راداً  يكونوا  واأن 
االإمارات  دول��ة  يف  الر�شيدة  القيادة  تقدمه  ال��ذي  وال��دع��م  تعليمهم 
الإبداعات  معر�س  ُن��ظ��م  الفعالية  هام�س  وع��ل��ى  امل��ت��ح��دة.  العربية 
قدم  كما  امل�شاركة،  اجل��ه��ات  م��ن  الهمم  ذوي  م��ن  الطلبة  واب��ت��ك��ارات 
امل�����ش��ارك��ون ع���دداً م��ن امل��ح��ا���ش��رات ع��ن اأه��م��ي��ة دم��ج امل��ع��اق��ني ب�شرياً 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ع��ايل،  التعليم  وم��وؤ���ش�����ش��ات  احلكومية  امل��دار���س  يف 
ا�شتعرا�س اأحدث االبتكارات التكنولوجية والتعليمية لتعليم الطلبة 

ومناهج وطرق التدري�س اخلا�شة.

حديقة احليوانات بالعني تواكب تطلعات احلكومة 
الذكية بخدمات جمتمعية وترفيهية يف جيتك�س 2018

•• العني – الفجر

هيئة  ج��ن��اح  يف  م�شاركتها  �شمن  ب��ال��ع��ني  احل��ي��وان��ات  ح��دي��ق��ة  ت��ع��ر���س 
من  جمموعة   2018 جيتك�س  مبعر�س  الذكية  واخل��دم��ات  االنظمة 
ومتعة  �شهولة  اكر  احلديقة  زي��ارة  جتعل  التي  االلكرتونية  خدماتها 
اأف�شل التقنيات املبتكرة التي  و تعزز جتربة ال��زوار من خالل توظيف 

تت�شم بالكفاءة وال�شرعة واال�شتباقية.
تت�شمن امل�شاركة االوىل حلديقة احليوانات بالعني يف معر�س جيتك�س 
اأربع خدمات ذكية هي تطبيق الهاتف املتحرك لزوار احلديقة و انرتنت 
ت�شكل  والتي   ، لالطفال  الذكية  وال�شاعة  طيار  ب��دون  وطائرة  اال�شياء 
�شاملة يف تقدمي اجليل اجلديد من اخلدمات احلكومية بحلول  نقلة 

مرنة تلبي احتياجات الزوار ال�شخ�شية.
يت�شمن تطبيق الهاتف عدة مميزات ت�شاعد الزوار يف اال�شتفادة الق�شوى 
من خدمات احلديقة فيمكن للزائر التخطيط امل�شبق للزيارة وحتديد 
التطبيق  يقوم  ثم  من  و  زيارتها  امل��راد  التجارب  و  احليوانات  معار�س 
ا�شتخدامها كاآلية توجيه و حترك  بتحديد م�شار الرحلة والتي ميكن 
التذاكر  الزائر يف ارجاء احلديقة، كما ميكن للزائر �شراء  عند تواجد 

من خالل التطبيق وغريها من املزايا االأخرى التي ميكن عر�شها.
  IOT وتقدم حديقة احليوانات بالعني للزائر تقنية انرتنت االأ�شياء 
ومعلومات  اإ�شعارات  ار�شال  و  موقعه  لتحديد   beacon با�شتخدام 
خا�شة باحليوانات املتواجدة يف حميطه ،فيما ميكنه معرفة معلومات 
يتم  كذلك  االإ���ش��ع��ار،  اأو  التنبيه  على  بال�شغط  احل��ي��وان  ع��ن  اإ�شافية 
ا�شتخدام هذه التقنية لتحديد مكان الزائر عند طلبه خلدمة املركبات 
و  الرائجة  املعار�س  ملعرفة  احل��راري��ة  اخلريطة  ر�شم  اأو   ، ال��ط��وارئ  اأو 
طبيعة الزيارات. وتتميز اخلدمة الثالثة بخا�شية اإر�شال طائرة  بدون 

طيار ملوقع الزائر عند طلب امل�شاعدة الطارئة عرب تطبيق الهاتف.



من خالل درا�شة تعابري الوجه ال�شغرية وفح�س النظام 
اخلا�س بكل �شخ�س، يوفر نظام ا�شت�شعار االأمل م�شتوى 

من املو�شوعية ي�شعب عادة الو�شول اإليه يف هذا املجال. 
االأمريكية:  بيت�شربغ  ج��ام��ع��ة  يف  ك��وه��ن  ج��ي��ف��ري  ي��ق��ول 

)هذه املقايي�س مفيدة يف متييز االأمل احلقيقي عن االأمل 
املزيف(، من ثم ميكن للنظام اأن يحدث فرقاً يف ما يتعّلق 
بو�شف امل�شكنات التي قد ت�شبب االإدم��ان، وك�شف املخادع 

الذي يّدعي اأنه يتاأمل.
ويقول ديانبو ليو، الذي اأن�شاأ النظام مع زمالئه يف معهد 
االأمل  م�شتويات  قيا�س  اإن  للتكنولوجيا،  ما�شات�شو�شت�س 
االأمل  يختربون  فالنا�س  �شعبة،  مهمة  يعد  مبو�شوعية 
يختلف  اأن  ميكن  لذلك  متنوعة،  باأ�شكال  عنه  ويعربون 
تقدير الطبيب الآالم املري�س غالباً عن درجة االأمل التي 

�شّرح بها االأخري.

فيديويه�ت
النظام  االأم��ر، دّرب ليو وفريقه  ويف حماولة لتاأكيد هذا 
ويتاأوهون  يتلوون  اأ�شخا�شاً  تت�شمن  فيديو  اأ�شرطة  على 
من االأمل. عر�س كل �شريط �شخ�شاً م�شاباً باأمل يف الكتف، 
اأداء حركات خمتلفة، ثم تقييم م�شتويات  كان طلب منه 
االأمل التي �شعر بها. وكانت النتيجة اأن النظام متّكن من 
ا�شتخدام االختالفات الدقيقة يف تعابري الوجه، لتقدمي 

تخمني حول كيفية �شعور ال�شخ�س املعني.
الوجه كا�شفة ب�شكل  اأج��زاء معينة من  اإن ثمة  يقول ليو 

اإىل  متيل  والفم  االأن��ف  ح��ول  الكثرية  فاحلركات  خا�س، 
االإ�شارة اإىل اأعلى درجات االأمل التي ي�شّرح بها ال�شخ�س 
اإىل تقليل حاالت  ي��وؤدي ذل��ك  ذات��ه. بناء عليه، رمب��ا  عن 

ادعاء االأمل للح�شول على م�شكنات تت�شبب باالإدمان.
ال يزال الوقت مبكراً، اإال اأن ليو قال اإن هذا النظام ميكن 
االأطباء  يحّمله  تطبيق  اإىل  يتحّول  اأن  املطاف  نهاية  يف 

على هواتفهم الذكية. 

النظام،  ل��ت��دري��ب  ا�شتعملت  ال��ت��ي  الفيديو  اأ���ش��رط��ة  اأم���ا 
من  ل��ذا،  مثاليني،  وت�شوير  اإ���ش��اءة  ظ��روف  يف  ف�شورت 
غري املرجح اأن يكون النظام دقيقاً اإذا ا�شتخدم مع املر�شى 

احلقيقيني. 
مع ذلك، يخطط ليو ملزيد من تدريب النظام، مب�شاعدة 
اإذا  اأ�شخا�س يتاأملون، ملعرفة ما  اأ�شرطة فيديو اأخرى عن 

ز قدراته على تقييم االأمل. كان هذا االأمر يعزِّ
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معدالت  من  ج��زءًا  الثالثية  ال�سحوم  فح�ص  ي�سّكل 
الكول�سرتول وهو يقي�ص م�ستوي�ت ال�سحوم الثالثية يف 
اإذا كنت على  ال�سحوم  الدم. ميكن قي��ص م�ستوى تلك 
االأخرية  لكن يف احل�لة  الطع�م.  تن�ولت  اإذا  اأو  الريق 
يظن  لذا  ال��دم،  يف  الثالثية  ال�سحوم  م�ستوي�ت  تزيد 
قبل  االأك��ل  عن  متتنع  اأن  يجب  اأن��ك  االأط��ب���ء  بع�ص 

اخل�سوع للفح�ص.

لن يخدع الوجه ال�سج�ع نظ�م ا�ست�سع�ر االأمل اجلديد الذي ي�سنف ن�سبة االأوج�ع التي ي�سعر 
به� ال�سخ�ص من خالل النظر اإىل وجهه، وميكن اأن ي�س�عد االأطب�ء يف حتديد عالج للمر�سى.

ال�شحوم  فحو�س  اأن  حديث  بحث  ك�شف  ذل��ك،  مع 
الثالثية بعد االأكل قد تكون دقيقة بقدر الفحو�س 
يقول  الظروف.  بع�س  الريق يف  على  التي حت�شل 
عتبة  ت��ف��وق  ال��ت��ي  ال�شحوم  م�شتويات  اإن  اخل���رباء 

مرتفعة. ُتعترب  االأكل  بعد  ملغ/دي�شليرت   200
االأن�شجة  يف  ال��ث��الث��ي��ة  ال�����ش��ح��وم  اجل�����ش��م  ي���خ���ّزن 
الدم.  جم��رى  نحو  اأي�����ش��اً  تتحرك  لكنها  الدهنية 
�شيما  ال�����ش��ع��رات احل����راري����ة، ال  ف��ائ�����س  ن  وُي����خ����زَّ
���ش��ح��وم ثالثية،  �شكل  ع��ل��ى  ال��ن�����ش��وي��ة،  ال�����ش��ك��ري��ات 
وظائف  حلماية  ال�شحوم  تلك  اجل�شم  وي�شتعمل 

اخلاليا.
ُتقا�س م�شتويات ال�شحوم الثالثية عموماً كجزء من 
معدالت الدهون االإجمالية لتقييم خطر االإ�شابة 
ميكن  كذلك،  الدموية.  واالأوعية  القلب  باأمرا�س 
اللجوء اإىل فح�س الدم ال�شتك�شاف ال�شبب الكامن 

وراء التهاب البنكريا�س.

على الريق وبعد االأكل
ميكن اإجراء فح�س الدم على الريق اأو بعد االأكل. 
فاإن  الدهون،  من  نوعاً  الثالثية  ال�شحوم  كانت  ملا 
م�شتوياتها ُتقا�س كجزٍء من فح�س م�شتوى الدهون 
يف الدم. ترتفع معدالتها يف الدم بعد وجبة الطعام 
الأنها تتنقل من االأمعاء اإىل جمرى الدم ثم ت�شل 

اإىل االأن�شجة الدهنية لتخزينها هناك.
ُيطلَب  الريق،  على  الثالثية  ال�شحوم  فح�س  عند 
منك االمتناع عن االأكل قبل �شحب الدم واختباره 
مبدة ترتاوح بني 9 و12 �شاعة. اأما الفحو�س التي 
حت�شل بعد االأك��ل، فال تفر�س عليك االمتناع عن 

تناول الطعام قبل الفح�س.
حتليل  اإىل  الباحثون  عمد  االأخ����رية،  ال�شنوات  يف 
االأك��ل. وفق  الثالثية بعد  ال�شحوم  منافع فحو�س 
معظم  يف  ال�شحوم  م�شتويات  تكون  النظرية،  هذه 
ف����رتات ال��ي��وم م�����ش��اوي��ة مل��ا ه��ي ع��ل��ي��ه ب��ع��د وجبات 

دون  املاأخوذة من  العّينة  اعتبار  لذا ميكن  الطعام، 
االمتناع عن االأكل مفيدة.

التو�شيات يف هذا املجال يف عام  اأوروب���ا، تغريت  يف 
2014 ومل يعد االمتناع عن االأكل قبل الفحو�س 
)الكلية  ق�����ّش��م��ت  ب����دوره����ا،  م��ط��ل��وب��اً.  ال��روت��ي��ن��ي��ة 
املرتبطة  توجيهاتها  القلب(  الأم��را���س  االأمريكية 
االأكل  بعد  اأو  الريق  على  الفح�س  اإج���راء  بتوقيت 
بح�شب و���ش��ع ك��ل ف���رد. اع��ت��ب��اراً م��ن ع��ام 2016، 

اأ�شبحت تو�شياتها على ال�شكل االآتي:
لدى  القلب  ب��اأم��را���س  االإ���ش��اب��ة  خطر  لتقييم   •
الكول�شرتول:  الرت��ف��اع  ع��الج��اً  يتلقى  ال  �شخ�ٍس 

اإجراء الفح�س بعد االأكل مقبول.
بعد  الفح�س  اإجراء  االأي�س:  متالزمة  • لفح�س 

االأكل مقبول.
تاريخاً  ي��ح��م��ل��ون  ال���ذي���ن  االأف��������راد  ل��ف��ح�����س   •
اأ�شيبوا  اأو  الوراثية  الكول�شرتول  مب�شاكل  عائلياً 
اإجراء الفح�س  باأمرا�س القلب يف مرحلة مبكرة: 

على الريق مطلوب.
الدم  �شحوم  بزيادة  ال�شخ�س  اإ�شابة  من  • للتاأكد 
اأو ارت���ف���اع م�����ش��ت��وي��ات ال�����ش��ح��وم ال��ث��الث��ي��ة: اإج���راء 

الفح�س على الريق حُمبَّذ.
• لتقييم التهاب البنكريا�س: اإجراء الفح�س على 

الريق حُمبَّذ.
لدى  القلب  ب��اأم��را���س  االإ���ش��اب��ة  خطر  لتقييم   •
اإجراء  الكول�شرتول:  ياأخذ عالجاً الرتفاع  �شخ�ٍس 

الفح�س على الريق حُمبَّذ.
قد يكون اإجراء الفح�س بعد االأكل مريحاً ومنا�شباً 
اأماناً  اأك���ر  اأن���ه  حتى  ال��ن��ا���س،  معظم  اإىل  بالن�شبة 
يف  نق�شاً  يعانون  ق��د  الأن��ه��م  بال�شكري  للم�شابني 

�شكر الدم حني ميتنعون عن االأكل لفرتة.
م�شتويات  ي�شجلون  الذين  االأ�شخا�س  يو�شى  لكن 
ال�شحوم  ن��ح��و غ���ري ط��ب��ي��ع��ي م���ن  م��رت��ف��ع��ة ع��ل��ى 
الثالثية يف الفحو�س احلا�شلة بعد االأكل باإجراء 

فح�س على الريق للتاأكد من النتيجة.

املعدالت الطبيعية
يرتكز معظم التوجيهات امل�شتحدثة التي ت�شري اإىل 
)الكلية  بح�شب  الثالثية  ال�شحوم  م�شتوى  ارتفاع 
االأم���ريك���ي���ة الأم���را����س ال��ق��ل��ب( و)ج��م��ع��ي��ة القلب 

االأمريكية( على املعدالت التالية:
اأو  ملغ/دي�شليرت   100 من  اأقل  املثلى:  • العتبة 

مول/ليرت. ميلي   1.1
150 ملغ/دي�شليرتاً  اأقل من  الطبيعي:  • املعدل 

اأو 1.7 ميلي مول/ليرت.
ملغ/ و199   150 ب��ني  ال��ق�����ش��وى:  ال��ع��ت��ب��ة   •

دي�شليرتاً اأو بني 1.7 و2.2 ميلي مول/ليرت.
• معدل مرتفع: بني 200 و499 ملغ/دي�شليرتاً 

اأو بني 2.3 و5.6 ميلي مول/ليرت.
ملغ/  500 م��ن  اأك����ر  ج����داً:  م��رت��ف��ع  • م��ع��دل 

دي�شليرت اأو 5.6 ميلي مول/ليرت.
معدل  ُيعترب  االأك����ل،  بعد  فح�شاً  ي��ج��ري  م��ن  لكل 
هذه  بعد  مرتفعاً.  فوق  وما  ملغ/دي�شليرت   200
ال�شحوم  يفح�س  اأن  ع��م��وم��اً  منه  ُي��ط��لَ��ب  العتبة، 

الثالثية على الريق ملتابعة احلالة عن قرب.

ال�سحوم  ف��ح�����ص  اإىل  حت��ت���ج  ف��ئ���ت  اأي 
الثالثية؟

ال�شحوم  م�����ش��ت��وي��ات  ف��ح�����س  اإىل  ال��ن��ا���س  ي��ح��ت��اج 
باأمرا�س  اإ�شابتهم  خطر  لتقييم  لديهم  الثالثية 

القلب واالأوعية الدموية.
م�شتوى  االأ���ش��ح��اء  ال��را���ش��دون  يفح�س  اأن  ي��ج��ب 
اأربع  ك��ل  الثالثية  ال�شحوم  ي�شمل  ال��ذي  ال��ده��ون 
باأمرا�س  اإ�شابتهم  خطر  لتقييم  �شنوات  �شت  اإىل 

القلب.
اإذا كان  اإ�شافية  اإجراء الفح�س يف منا�شبات  ميكن 
باأمرا�س  لالإ�شابة  خطر  عوامل  يحمل  ال�شخ�س 

القلب، نذكر منها:
• التدخني.

البدانة. اأو  الزائد  • الوزن 
تكون  )ق��د  �شحية  غ��ري  غ��ذائ��ي��ة  حمية  تبّني   •
غنية بالدهون امل�شبعة وال�شكريات وقليلة الفاكهة 

واخل�شراوات(.

احلركة. • قلة 
الدم. �شغط  • ارتفاع 

احلاد  الكول�شرتول  بارتفاع  عائلي  تاريخ  • وجود 
اأو حاالت مبكرة من اأمرا�س القلب.

القلب. يف  مبر�س  م�شبقاً  • االإ�شابة 
ال�شكري. قبل  ما  مرحلة  اأو  • ال�شكري 

الثالثية  ال�شحوم  فح�س  اإىل  اأي�شاً  احلاجة  ت��ربز 
مل��راق��ب��ة م���دى ف��اع��ل��ي��ة ت��ع��دي��الت اأ���ش��ل��وب احلياة 
حت�شني  بينها  م��ن  ال���ده���ون،  م�����ش��ت��وى  لتخفي�س 
اأو  اجل�شدية،  التمارين  وتكثيف  الغذائية  احلمية 

اأو  لتقييم فاعلية االأدوي��ة املاأخوذة مثل الفايربيت 
االأوميغا 3 اأو النيا�شني اأو ال�شتاتني.

القلب(  الأم����را�����س  االأم���ريك���ي���ة  )ال��ك��ل��ي��ة  ت��و���ش��ي 
و)ج��م��ع��ي��ة ال��ق��ل��ب االأم��ريك��ي��ة( ال��را���ش��دي��ن الذين 
وال�شحوم  الكول�شرتول  الرت��ف��اع  ع��الج��اً  ي��اأخ��ذون 
ال��ث��الث��ي��ة بفح�س ال��ده��ون ع��ل��ى ال��ري��ق ب��ع��د مدة 
ترتاوح بني 4 و12 اأ�شبوعاً على بدء العالج. لكن 
عند  الفح�س  ه���ذا  م��ن  التحقق  اإع����ادة  م��ن  ب��د  ال 
احلاجة ملراقبة اأثر تعديل اأ�شلوب احلياة واالأدوية.

ي�����ش��دد اخل�����رباء ع��ل��ى اأن ال���ه���دف االأ����ش���ا����ش���ي من 
يتعلق  والكول�شرتول  الثالثية  ال�شحوم  عالجات 
بتخفي�س خماطر اأمرا�س القلب. بغ�س النظر عن 
اعتبار  ال�شحة على  يّتفق خرباء  املاأخوذة،  االأدوي��ة 
اأ�شا�شياً  ج��زءاً  احلياة  اأ�شلوب  يف  ال�شحية  اخليارات 

من اخلطة الرامية اإىل تخفي�س تلك املخاطر.
ب�����ش��اأن اخليارات  ال��راه��ن��ة  ال��ت��و���ش��ي��ات  ي��ل��ي  يف م��ا 
اأمرا�س  خم��اط��ر  بتقلي�س  ت�شمح  ال��ت��ي  ال�شحية 
القلب وتخفي�س م�شتويات الكول�شرتول وال�شحوم 

الثالثية:
التدخني. عن  • االإقالع 

اليومية. اجل�شدية  الن�شاطات  • تكثيف 
امل�شبعة. الدهون  من  • احلد 

امل�شّنعة. ال�شكريات  ا�شتهالك  عن  • االمتناع 
�شحي. وزن  على  • احلفاظ 

واخل�شراوات. الفاكهة  ا�شتهالك  • زيادة 
ال�شويا  مثل  الدهنية  غري  الربوتينات  اختيار   •
وال�������ش���م���ك وامل���ك�������ش���رات وال���ف���ا����ش���ول���ي���ا وال����دج����اج 

واحلب�س.

خم�طر ارتف�ع ال�سحوم الثالثية اأو هبوطه�
الثالثية  ال�شحوم  بني  القائمة  العالقة  تت�شح  مل 
بعد،  بالكامل  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س 
م�شتويات  ارت��ف��اع  اأن  تثبت  التي  االأدل���ة  تزيد  لكن 
ال���دم ي��زي��د خ��ط��ر االإ�شابة  ال��ث��الث��ي��ة يف  ال�����ش��ح��وم 

مب�شاكل يف القلب.
ت��ت��ف��اع��ل ال�����ش��ح��وم ال��ث��الث��ي��ة م��ع اجل�����ش��م بطرائق 
معقدة ويتابع العلماء درا�شة تلك التفاعالت حتى 
الثالثية  ال�شحوم  اأن  ع��دة  درا���ش��ات  ك�شفت  االآن. 
تزيد حدة االلتهاب الذي يعزز امل�شار واالن�شدادات 

يف االأوعية الدموية.
كذلك، قد يوؤدي ارتفاع م�شتويات ال�شحوم الثالثية 
طبية  م�شكلة  ُيعترب  ال��ذي  البنكريا�س  التهاب  اإىل 
ميتد  البطن  يف  ق��وي��اً  اأمل���اً  ت�شبب  اأن  ميكن  ح���ادة، 
من اأعلى املعدة اإىل الظهر، حتى اأنه قد يوؤدي اإىل 
ق�شور يف االأع�شاء من �شاأنه اأن يطرح خطورة على 

حياة املري�س.

كيف نغري م�ستوي�ت ال�سحوم الثالثية؟
زي��ادة م�شتويات  التالية يف  ال�شحية  امل�شاكل  ت�شهم 

ال�شحوم الثالثية يف الدم:
الكحول. على  • االإدمان 

• ال�شكري.
الكلى. • اأمرا�س 

الدرقية. الغدة  • اأمرا�س 
الكبد. • اأمرا�س 

االأي�س. • متالزمة 
م�شتويات  يف  نف�شه  االأث����ر  االأدوي�����ة  بع�س  يعطي 
ال�شحوم الثالثية يف الدم. يف جميع هذه احلاالت، 
يتعاون الطبيب مع املري�س ملعاجلة امل�شكلة الكامنة 

اأو اإحداث التعديالت الالزمة على اأدويته.
ميكن اأن يقوم ال�شخ�س بخيارات حمددة يف اأ�شلوب 
حياته لتخفي�س م�شتويات ال�شحوم الثالثية لديه، 

نذكر منها:
التدخني. عن  • االإقالع 

املنتظمة. اجل�شدية  التمارين  • تكثيف 
�شحية. غذائية  بحمية  • االلتزام 

الثالثية  ال�����ش��ح��وم  ف��ح��و���س  ن��ت��ائ��ج  اأ�����ش����ارت  اإذا 
اإىل  �شحية  م��وؤ���ش��رات  م��ن  وغ��ريه��ا  والكول�شرتول 
�شيو�شي  القلب،  باأمرا�س  االإ�شابة  ارتفاع خماطر 
ال��ط��ب��ي��ب ع��ل��ى االأرج�������ح ب��خ��ط��ة ع��الج��ي��ة فاعلة 

و�شيتابع احلالة عن قرب.
احلياة من خالل  اأ�شلوب  بتغيري  اأهم عامل  يتعلق 
الن�شاطات  وممار�شة  مثاًل  �شحية  بحمية  االلتزام 

اجل�شدية يومياً واالإقالع عن التدخني.
قد يو�شي الطبيب اأي�شاً باأدوية لتخفي�س م�شتوى 
 3 واالأوم��ي��غ��ا  الفايربيت  مثل  الثالثية،  ال�شحوم 
تلك  م�شتويات  تكون  حني  وال�شتاتني،  والنيا�شني 
اأن  ميكن  الح��ق��اً،  ح���ادة.  ب��درج��ة  مرتفعة  ال�شحوم 
للتحقق  الثالثية  لل�شحوم  متكررة  يطلب فحو�شاً 

من فاعلية الربنامج العالجي.
م�شتوى  االأ���ش��ح��اء  ال��را���ش��دون  يفح�س  اأن  ي��ج��ب 
اإىل   4 كل  الثالثية  ال�شحوم  ي�شمل  ال��ذي  الدهون 

�شنوات  6

لتقييم خطر االإ�س�بة ب�أمرا�ص القلب واالأوعية الدموية

فح�س ال�صحوم الثالثية.. على الريق اأم بعد الأكل؟

ميكن اأن ي�س�عد االأطب�ء يف حتديد عالج للمر�سى

نظام ل�صت�صعار الأمل من خالل تعابري الوجه
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�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2017/639 جتاري كلي 
3-حممد  عبدالر�شيد  حممد  عبدالرقيب  2-حممد  م(  م  )ذ  الزيوت  ل�شناعة  تيك   - يف  عليه/1-  املحكوم  اىل 
عبدالرفيع حممد عبدالر�شيد 4-كا�شف ح�شني احمد ح�شني 5-جلوبال لوبريكانت�س وميثلها نيلي�س كومار ناتو 
ار الل باريهار ب�شفته املفو�س بالتوقيع على ال�شيكات املخ�شومة 6-�شركة داكا للتجارة العامة وميثلها حممد 
امني اال�شالم حممد عبداجلليل ب�شفته ال�شخ�س املفو�س بالتوقيع على ال�شيكات املخ�شومة 7-�شركة اوبتامي�س 
على  بالتوقيع  املفو�س  ال�شخ�س  ب�شفته  باريخ  جيهاي  بانكا  باريخ  جبهاي  بانكا  ري�س  وميثلها  انرتنا�شيونال 
ال�شيكات اخل�شومة - جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/5/31  
بان  املدخلني  واخل�شوم  عليهما  املدعي  بالزام  ع   م  �س  التجاري  دب��ي  بنك  ل�شالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف 
يوؤدوا بالت�شامن والتكافل اىل البنك املدعي مبلغ )6.520.251.79( درهم �شتة ماليني وخم�شمائة وع�شرون الفا 
ومئتان وواحد وخم�شون درهم وت�شعة و�شبعون فل�س والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 2016/11/9 وحتى 
متام ال�شداد والزامكم بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  االع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

مذكرة �عالن بالن�سر
يف  �لدعوى 2018/240 ��ستئناف تنفيذ جتاري 

مبا  االقامة  حمل  جمهول  الريامي   1-جمموعة  �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
ان  ات�س  بي  ام  جي  بيفي�شتغانغي�شتكنك  اي  تي  بي  /�شركة  امل�شتاأنف  ان 
كو كيه جيه - �شركة املانية وميثله / حبيب حممد �شريف عبداهلل املال 
جتاري      تنفيذ   2013/1629 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد   -
ال�شاعة 17.30  امل��واف��ق 2018/11/7    االرب��ع��اء   ي��وم  وح��ددت لها جل�شه 
م�شاءا بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/3572  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-رامي عبداهلل م�شطفى ال�شفاريني  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ ايهاب امني م�شطفى املو�شى وميثله / زايد �شعيد را�شد �شعيد 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - ال�شحي 
مببلغ وقدره )200000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  
12% من تاريخ ت�شجيل الدعوى وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم 
االربعاء  املوافق  2018/10/31  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/1833  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�شركة م�شعب القداح التجارية - ذ م م - فرع  جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/ ميلينيوم ل�شناعة ال�شحوم وزيوت التزليق - �س ذ م م وميثله 
/ هانى رجب مو�شى عبداهلل اجل�شمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
القانونية  الفائدة  املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره )1.399.357 درهم( مع  بالزام 
بواقع 12% �شنويا مع الزام بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة 
لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  9.30 �س  ال�شاعة    2018/11/5 امل��واف��ق   االثنني   ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأي��ام على االأق��ل ويف حالة تخلفك فان  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2018/1794  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-�شركة كري�شتال ماربل للتجارة - ذ م م  2-ك��ارول ال�شويري  جمهويل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ جلوبال للمقاوالت - �س ذ م م وميثله / غازي ابراهيم احمد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن  بن �شيفان -  قد 
والتكافل والت�شامم ب�شداد مبلغ وقدره )630.355 درهم( )�شتمائة وثالثون الفا وثالثمائة 
وخم�شة وخم�شون درهما( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة حتى ال�شداد التام 
املدعية من �شرر والر�شوم  باال�شافة اىل مبلغ وقدره )200.000 درهم( تعوي�شا عما حلق 
 9.30 ال�شاعة   2018/10/29 املوافق   االثنني   يوم  لها جل�شة  وح��ددت  واالتعاب.  وامل�شاريف 
�س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/3045  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- النا�شر ل�شناعة املقطورات - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ ديال لتوريد احلديد )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( وميثله / عبدالرحمن 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  عليك  اأق���ام  ق��د   - امل��ط��وع  ح�شن حممد 
والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(  عليها مببلغ وقدره )183.794 
االتفاقية بواقع 18% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم االحد  املوافق  2018/10/28   ال�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/2587  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- كون�شوليدايتد انترينا�شيونال للمقاوالت - �س ذ م م  2-عمرو 
ارعمرو  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ احلجر الرملي لتجارة مواد البناء -�س 
ذ م م وميثله / عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم  مببلغ وقدره )38640 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2018/10/16  ال�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

       �عادة �عالن بالن�سر        
 يف  �لدعوى 2018/3028  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1-اإم ئي للتطوير - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة مبا ان 
عبدالرحمن   / وميثله  م  م  ذ  �س   - للمقاوالت  الوطنية  ال�شعفار  �شركة  املدعي/ 
ح�شن حممد املطوع -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   322.006.20( وق��دره  مببلغ  عليه 
ال��ت��ام.   وح��ددت لها جل�شة  ال�شداد  تاريخ  اال�شتحقاق  وحتى  والفائدة 12% من 
Ch1.C.14 لذا  يوم االحد  املوافق  2018/10/21  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2018/6467(

املنذر : �شيخة �شليمان العبد الزيودي - بوكالة املحامي / زايد ال�شحي 
املنذر اليه : حلمي حممد حلمي حممد )جمهول حمل االقامة( 

اخلا�شة  املعلومات  املت�شمنة  امل�شتندات  جميع  ت�شليم  و�شرعة  ب�شرورة  اليه  للمنذر  امل��ن��ذرة  تتوجه 
قبلكم  من  املوؤ�ش�شة  با�شم  املوقعة  العقود  وا���ش��ول  بالعمالء  اخلا�شة  امللفات  ت�شمل  والتي  باملوؤ�ش�شة 
واالختام وجميع االوراق املعنونة با�شم �شما املهريي لتوريد العمالة وك�شف ح�شاب باالأموال امل�شتلمة 
من جميع التعاقدات التي متت من قبلكم با�شم املوؤ�ش�شة خالل فرتة عملكم وبعدها والتوقف فورا عن 
ا�شتخدام ا�شم موؤ�ش�شة �شما لالإعالن باأي طريق من طرق االإعالن ، وميهله �شبعة ايام من تاريخ هذا 
االإعالن للرد على ما جاء باالنذار واإال �شي�شطر التخاذ كافة االجراءات القانونية الالزمة قبله واللجوء 
للق�شاء للمطالبة باملبلغ امل�شتحق والفائدة القانونية عنه والتعوي�س اجلابر ملا اأ�شابه من اأ�شرار بحكم 

م�شمول بالنفاذ املعجل مع حتمل املنذر اليه ر�شوم وم�شروفات التقا�شي واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2018/6423 (

املنذرة : الروؤية للرتجمة وخدمات رجال االأعمال
بوكالة املحامية / هدى عي�شى بن ر�شا 

املنذر اليها : كودريد للمعار�س والفعاليات 
�شداد  عن  التخلف  نتيجة  دره��م   44.000 مبلغ  املنذرة  ل�شالح  ذمتها  يف  مرت�شد  اليها  املنذر 

م�شتحقات اعمال الرتجمة التي قامت بها املنذرة ل�شالح املنذر اليها 
اليها  املنذر  ان  اإال   ، امل�شتحقات  تلك  ب�شداد  وتكرارا  م��رارا  اليها  املنذر  مطالبة  من  وبالرغم 

امتنعت عن ال�شداد دون مربر اأو م�شوغ قانوين. 
ب�شداد  االأك��ر  ا�شبوع على  اليها خالل  املنذر  يكلف  االن��ذار  املنذر ومبوجب هذا  فان   ، لذلك 
مبلغ 44.000 درهم قيمة م�شتحقاتها عن اعمال الرتجمة ، واإال فاننا �شن�شطر اىل اتخاذ كافة 

االجراءات القانونية لتح�شيل املبلغ والفوائد والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2018/6469(

املنذرة : التفاهم لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م -  بوكالة املحامي / زايد ال�شحي 
املنذر اليهما / 1-�شيف تران�س لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )�س ذ م م(

2- عارف علي بيج  - )جمهويل حمل االقامة( 
يتوجه املنذر للمنذر اليهم باداء املبلغ املرت�شد بذمتهم ل�شالح املنذرة وقدره  169.267 
ايام من  درهما )مائة وت�شع و�شتون الف ومائتي و�شبعة و�شتون درهما( وميهله �شبعة 
كافة االجراءات  �شي�شطر التخاذ  واإال  ب��االن��ذار  للرد على ما ج��اء  االإع��الن  ه��ذا  تاريخ 
القانونية الالزمة قبله واللجوء للق�شاء للمطالبة باملبلغ امل�شتحق والفائدة القانونية 
حتمل  مع  املعجل  بالنفاذ  م�شمول  بحكم  اأ�شرار  من  اأ�شابه  ملا  اجلابر  والتعوي�س  عنه 

املنذر اليه ر�شوم وم�شروفات التقا�شي واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2018/6449 (

املنذر : �شركة  ال�شفوة للعقارات )ذ م م( 
املنذر اليها : �شركة يونيفر�شال بايونري للمعادن  - �س ذ م م 

االيجار  بدل  �شداد  ب�شرورة  العديل  االن��ذار  هذا  مبوجب  اليها  املنذر  تنذر  املنذرة  ان 
املتاأخر عن امل�شتودع رقم )8( الواقع يف املبنى رقم )7( على قطعة االر�س رقم )260-

قانون  التي حددها  يوما   )30( مهلة  )2( خالل  لال�شتثمار  دبي  597( منطقة جممع 
الكفيلة  القانونية  االج���راءات  كافة  ملبا�شرة  ت�شطر  �شوف  املنذرة  فان  واإال  االي��ج��ارات 
بتح�شيل حقوقها واخالء املنذر اليها من العني املوؤجرة وا�شتالمها خالية من اي �شاغل 

، باال�شافة اىل حتميل املنذر اليها كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

مذكرة �إعالن �خل�سم �ملدخل بالن�سر
يف �لدعوى 2018/2528 مدين جزئي  

اإىل اخل�شم املدخل / 1- نور ب�شر خمل�س الرحمن ، اخل�شم املدخل / 2-موؤ�ش�شة الق�شر 
الالمع للمقاوالت العامة - جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي عليه / دار التاأمني 
)�س م ع( فرع دبي - وميثله / �شيخة حممد �شيف علي املحرزي - قد اقام عليك الدعوى 
لتقدميه  �شكال  االإدخ���ال  طلب  بقبول   : ال�شكل  حيث  من   ، االإدخ���ال  طلب  ومو�شوعها 
امل��دخ��ل االأول  ك��ل م��ن اخل�شم  ب��ال��زام   : ال��ق��ان��ون. ثانيا  اأح��ك��ام  امل��ق��رر مبوجب  بال�شكل 
وخ�شم املدخل الثاين بالت�شامن فيما بينهما مبا ع�شى ان تراه املحكمة املوقرة م�شتحقا 
عليها  املدعي  مبواجهة  املاثلة  الدعوى  برف�س   : ثالثا   ، ومبالغ  تعوي�س  من  للمدعي 
لعدم ال�شحة وعدم الثبوت مع الزام رافعها مب�شروفاتها. وحددت جل�شة 2018/10/21 

بالقاعة Ch1.B.10 لنظر الدعوى.  
رئي�ض �لق�سم   

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2018/6468(

املنذرة : �شركة ت�شانغت�شو هواعريوى التجارية الدولية املحدودة
بوكالة املحامي / زايد ال�شحي 

املنذر اليه : بي بي ا�س للتجارة العامة - �س ذ م م   )جمهويل حمل االقامة( 
يتوجه املنذر للمنذر اليهم باداء املبلغ املرت�شد بذمتهم ل�شالح املنذرة وقدره 274.476.46 
دوالر امريكي )ما يعادل مليون وع�شرة االف وواحد و�شبعون درهما( ،  وميهله �شبعة ايام 
من تاريخ هذا االإعالن للرد على ما جاء باالنذار واإال �شي�شطر التخاذ كافة االجراءات 
القانونية الالزمة قبله واللجوء للق�شاء للمطالبة باملبلغ امل�شتحق والفائدة القانونية 
حتمل  مع  املعجل  بالنفاذ  م�شمول  بحكم  اأ�شرار  من  اأ�شابه  ملا  اجلابر  والتعوي�س  عنه 

املنذر اليه ر�شوم وم�شروفات التقا�شي واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2018/6450 (

املنذر : �شركة  ال�شفوة للعقارات )ذ م م( 
املنذر اليها : �شركة كرييتف ل�شناعة االأملنيوم والزجاج - �س ذ م م 

االيجار  بدل  �شداد  ب�شرورة  العديل  االن��ذار  هذا  مبوجب  اليها  املنذر  تنذر  املنذرة  ان 
املتاأخر عن امل�شتودع رقم )14( الواقع يف املبنى رقم )6( على قطعة االر�س رقم )260-
قانون  التي حددها  يوما   )30( مهلة  )2( خالل  لال�شتثمار  دبي  597( منطقة جممع 
الكفيلة  القانونية  االج���راءات  كافة  ملبا�شرة  ت�شطر  �شوف  املنذرة  فان  واإال  االي��ج��ارات 
بتح�شيل حقوقها واخالء املنذر اليها من العني املوؤجرة وا�شتالمها خالية من اي �شاغل 

، باال�شافة اىل حتميل املنذر اليها كافة الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2018/6472(
املنذر : �شركة فريي�شتار ل�شيانة املباين - �س ذ م م 

املنذر اليه : �شكاى تيليكوم لتجارة �شرائح الهاتف االإلكرتوين - �س ذ م م 
)تعذر الو�شول باالإر�شاد( 

املو�شوع : اإنذار بتنفيذ التزام عقدى 
خم�شة  اق�شاها  م��دة  خ��الل   ، دره��م   )55.486.5( مبلغ  ب�شداد  اليه  املنذر  ينذر 
ايام من تاريخ ن�شر هذا االنذار واإال �شي�شطر املنذر ا�شفا اىل اتخاذ االجراءات 
الق�شائية للمطالبة باملبلغ مع التعوي�س اجلابر للعطل وال�شرر وحتميل املنذر 

اليه بكافة ر�شوم م�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.  
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
مذكرة �عادة �عالن بالن�سر

يف  �لدعوى 2018/261  ��ستئناف عقاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-اأمري جهانكري �شادقي جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�شتاأنف /فالكن �شتي اوف ون��دورز - �س ذ م م وميثله / هاين رجب 
مو�شى عبداهلل اجل�شمي -  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى 
جل�شه  لها  وح���ددت   2018/9/11 بتاريخ  كلي  ع��ق��اري   2016/222  : رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2018/11/19 املوافق  االثنني  يوم 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

مذكرة �عادة �عالن بالن�سر
يف  �لدعوى 2018/1358  ��ستئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-�شركة �شهرب للتجارة - �س ذ م م ، 2-وحيد فتح 
اله مرادى �شهرب جمهول حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك �شادرات 
ايران - الفرع الرئي�شي -  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى 
لها جل�شه  وح��ددت   2018/6/19 بتاريخ  كلي  2017/1083 جت��اري   : رقم 
يوم االثنني  املوافق 2018/11/12  ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
مذكرة �عادة �عالن بالن�سر

يف  �لدعوى 2018/265 ��ستئناف تظلم جتاري 
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-كرييليوك فيات�شي�شالف يفغينيفت�س 2-مورا�شوفا 
/دميرتى  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  بافلوفنا  اوك�شانا 
الها�شمي  برهان  مرت�شى  يعقوب  مرت�شى  حممد   / وميثله  �شكوبيليف 
بالدعوى رقم : 2018/270 تظلم جتاري  ال�شادر  ا�شتاأنف احلكم  -  قد 
ال�شاعة 17.30  املوافق 2018/11/7   - وح��ددت لها جل�شه يوم االرب��ع��اء  
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.B.10 رق��م  بالقاعة  م�����ش��اءا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
مذكرة �عادة �عالن بالن�سر

يف  �لدعوى 2018/1211  ��ستئناف جتاري   
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-قدرت اله جميد مع�شورى ، 2-�شيد حممد �شيد 
جمهويل  رو�شنك   ر�شا  حممد  ح�شني  3-حممد   ، احمديان  ال��ه  نعمت 
الرئي�شي    الفرع   - اي��ران  �شادرات  /بنك  امل�شتاأنف  ان  مبا  االقامة  حمل 
قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم  2017/1827 جتاري كلي بتاريخ 
2018/5/29 وحددت لها جل�شه يوم االربعاء  املوافق 2018/11/7  ال�شاعة 
10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch1.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

مذكرة �عادة �عالن بالن�سر
يف  �لدعوى 2018/1153   ��ستئناف جتاري   

زاده  جمهول  عامل وىل  1- مهرزاد حم�شن  �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /حول البحار ال�شبع للتجارة العامة 
رق��م :  بالدعوى  ال�شادر  ال��ق��رار/ احلكم  ا�شتاأنف  ق��د  م   م  ذ  ���س   -
2017/1294 جتاري كلي بتاريخ 2018/5/22 وحددت لها جل�شه يوم 
الثالثاء  املوافق 2018/10/23  ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
مذكرة �عالن بالن�سر

يف  �لدعوى 2018/1211  ��ستئناف جتاري   
امل�شتاأنف �شده/ 1-�شيلفر الين للخر�شانات - م م ح  جمهول  اىل 
حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك �شادرات ايران - الفرع الرئي�شي   
ب��ال��دع��وى رق��م 2017/1827 جتاري  ال�����ش��ادر  ا���ش��ت��اأن��ف احل��ك��م  ق��د 
املوافق  االرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�شه  بتاريخ 2018/5/29 وح��ددت  كلي 
 ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2018/11/7
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

مذكرة �عالن بالن�سر
يف  �لدعوى 2018/243  ��ستئناف مدين    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-موؤيد حممد ب�شار �شالمي  جمهول حمل االقامة 
دبي  ف��رع   - ع  م  �س   - التكافلي  للتاأمني  ميثاق  /�شركة  امل�شتاأنف  ان  مبا 
وميثله / علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن -  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
    2018/2/26 بتاريخ  جزئي  مدين   2017/1677  : رقم  بالدعوى  ال�شادر 
وحددت لها جل�شه يوم االحد املوافق 2018/11/11 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

مذكرة �عالن بالن�سر
يف  �لدعوى 2018/1335  ��ستئناف مدين    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-حممد رافعي بوناث با رامبيل  جمهول حمل 
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حمافظ امل�صرف املركزي: قانون الدين العام اجلديد 
ير�صي الأ�ص�س لتطوير �صوق لل�صندات مقومة بالدرهم 

•• ابوظبي-وام:

اأن ير�شي  املركزي  امل�شرف  املن�شوري، حمافظ  توقع معايل مبارك را�شد 
االأ�ش�س  الذي �شدر عن احلكومة االحتادية  العام اجلديد  الدين  ق�����انون 
لتط��وير �ش��وق لل�ش�ندات املقّومة بالدرهم يف الدولة. واعترب يف ت�شريح له 
اإذ من �شاأنها اأن تر�ّشخ دعائم قوية لالأ�شواق  ام�س ه���ذه اخلطوة مهمة” 
املالية وجتعلها اأكر عمقاً ومرونة، وت�شع موؤ�شراً معيارياً ملنحنى العائد 
للتمويل  اأكر تنوعاً  Yield Curve، مبا ي�شاعد على توفري م�شادر 
التدفقات  ال�شتقطاب  وجاذبية  املحلية،  للمدخرات  كفاءة  اأك��ر  وتوظيف 
واو�شح انه من �شاأن تطوير �شوق ن�ش�طة  الراأ�شمالية اإىل داخل الدولة”. 
لل�ش�ندات العامة واخلا�شة مبا يف ذلك ال�شكوك اأن يوفر االأدوات الالزمة 
للقطاع امل�شريف وفقا ملتطلبات ال�شيولة مثل متطلبات وفاق بازل 3، ويتيح 

للم�شتثمرين اإمكانية موازنة املخاطر يف حمافظ ا�شتثمارية اأكر تنوعاً.
امل�شي  تتمثل يف  التي  الدولة،  روؤي��ة  يتما�شى بوجه عام مع  ان ذلك  واك��د 
قدماً نحو مزيد من التنويع يف االقت�شاد.. ا�شتناداً اإىل و�شعها كمركز مايل 

دويل واإقليمي م�شتمر يف النمو.. وحت�شني الت�شنيف االئتماين للدولة.

 »جيتك�س« وفل�صفة القيادة 
الذكية يف التنمية امل�صتدامة

•• ابوظبي-وام:

افتتاح معر�س جيتك�س للتقنية يف دورته الثامنة والثالثني عزز القناعات 
املحلية والدولية باأن طموحات دولة االإمارات العربية املتحدة يف اأن تتبواأ 
طموحات  ه��ي   ،2021 بحلول  الذكية  اخل��دم��ات  يف  عاملياً  االأول  امل��رك��ز 

متتلك عقاًل مركزياً موؤ�ش�شياً وبرناجماً تنفيذياً حُمكم احللقات.
اآالف ج��ه��ة حكومية وخا�شة  اأرب��ع��ة  ف��ي��ه  ت�����ش��ارك  ال���ذي  امل��ع��ر���س  اأه��م��ي��ة 
متخ�ش�شة يف تقنية املعلومات والذكاء اال�شطناعي وغريها من التقنيات، 
العاملية  واملمار�شات  االبتكارات  اأف�شل  لعر�س  لي�شت فقط يف كونه جتمعاً 
يف اخلدمات الرقمية والذكية، واإمنا اأي�شاً يف كونه خمترباً ومن�شة جتمع 
اجلمهور مع احلكومة يف تفاعل يومي يرفع �شوية اخلدمات وُيح�ّشن عملية 
�شنع القرار. وهذه هي روح الفل�شفة القيادية التي تنعم بها االإمارات التي 

ت�شع االإن�شان والتنمية امل�شتدامة يف عني االهتمام والرعاية.
هل اأو�شكنا يف االإمارات على االرتقاء ملركز جديد عاملياً يف موؤ�شر جاهزية 
اخلدمات االلكرتونية والذكاء؟ هذا ال�شوؤال ال زال مطروحاً، ولدى الذين 
تدعو  كافية  معطيات  واملتابعة،  ال�شلة  ذوي  م��ن  اأنف�شهم  على  ط��رح��وه 
وروؤية  الوطنية  االأج��ن��دة  حلقات  تنفيذ  وات�شاق  ف�شرعة  امل���رّبر،  للتفاوؤل 
بربنامج  ن  حُم�شّ الوا�شح  الهدف  اأن  اإىل  بثقة  ت�شري   ،2021 االإم���ارات 

دقيق .
للذكاء  ال��ع��امل��ي��ة  “القمة  يف  االأخ������رية  االإم�������ارات  م�����ش��ارك��ة  ح��ظ��ي��ت  ل��ق��د 
ذوي  ط��رف  من  ال�شابغ  بالتقدير  العام”  ال�شالح  اأج��ل  من  اال�شطناعي 
احلكومة  “ابتكارات  على  االط��الع  لهم  تي�ّشر  ممن  االأمم��ي  االخت�شا�س 
اخلاّلقة” التي ت�شمنت جتارب جذرية جديدة على م�شتوى العامل ت�شاعد 

احلكومات يف قيادة التغيري ا�شتعداداً للم�شتقبل.
ولذلك فاإننا منتلك حق الثقة والتفاوؤل بان االإمارات التي تنفذ مثل هذا 
موؤهلة  باتت  واالإب���داع،  االبتكار  طريق  على  احللقات  متوا�شل  الربنامج 
الإح����راز امل��زي��د م��ن ال��ت��ق��دم ب��ع��زمي��ة ال��ق��ي��ادة وم�����ش��ارك��ة ال��ق��ط��اع��ني العام 

واخلا�س .
يف �شلب االأجندة الوطنية وروؤية االإمارات 2021، موقع ووظيفة اأ�شا�شية 
لتحويل  رئي�شية  بوابة  باعتباره  املعلومات،  وتكنولوجيا  االت�شال  لقطاع 
الذي  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  اآف���اق  والرت��ي��اد  ذك��ي��ة،  حلول  اإىل  التكنولوجيا 
توؤمن احلكومة اأنه مفتاح قوة الدولة يف امل�شتقبل لدعم االقت�شاد الوطني 
�شمن  االإم���ارات  و�شع  ميكنها  وطنية  تخ�ش�شية  وخ��ربات  طاقات  بقيادة 
قائمة الدول امل�شدرة لكل املنتجات ذات العالقة بهذه التقنيات . كّنا �شهود 
اليوم على تد�شني دورة جديدة من معر�س جيتك�س ، وقريباً �شنكون على 
موعد مع ترقي االإمارات اإىل املرتبة اخلام�شة يف موؤ�شر جاهزية اخلدمات 
“فنحن لن  �شنوات  ث��الث  االأمم��ي��ة خ��الل  ال�����ش��دارة  اإىل  الذكية، و���ش��واًل 
اآل مكتوم نائب  كما قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد  نتوقف” 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل«.

»التعليم واملعرفة« تطلق البوابة الإلكرتونية 
للم�صتثمرين يف املدار�س اخلا�صة باأبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

يف  للم�شتثمرين  االلكرتونية  “البوابة  وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ���رة  اأطلقت 
للتقنية  جيتك�س  اأ���ش��ب��وع  مبعر�س  م�شاركتها  خ��الل  اخلا�شة”  امل��دار���س 

2018�شمن جناح حكومة اأبوظبي.
وتاأتي البوابة االإلكرتونية يف اإطار احلر�س على تزويد امل�شتثمرين بكافة 
اأبوظبي وحتقيق نقلة  اإمارة  املعلومات الالزمة الإن�شاء مدار�س خا�شة يف 
وتوفري  املتعاملني  جلميع  احلكومية  اخلدمات  تقدمي  طريقة  يف  نوعية 

اأف�شل التقنيات التي تت�شم بالكفاءة وال�شرعة واال�شتباقية.
بامل�شتثمرين  اخلا�شة  االإلكرتونية  اخل��دم��ات  من  حزمة  البوابة  وتوفر 
ا�شتثمارية �شائبة  ق��رارات  لهم التخاذ  ال��الزم  الدعم  تقدمي  وتعمل على 
قطاع  يف  اال�شتثمار  عن  والبيانات  املعلومات  باأحدث  تزويدهم  خالل  من 
�شفحة  خالل  من  اجلديدة  امليزات  هذه  وتقدم  اأبوظبي.  باإمارة  التعليم 
اإلكرتونية تعد من�شة معلومات وبيانات موحدة ومتكاملة للم�شتثمرين يف 
هذا القطاع احليوي حيث تت�شمن معلومات دقيقة عن املدار�س اخلا�شة 
الطلبة  اأع��داد  املختلفة ومقارنات بني  املناطق  واإىل  الطلبة من  كتنقالت 
امل�شجلني والطاقة اال�شتيعابية للمدار�س كما ميكن للم�شتثمرين االطالع 

على كافة املعلومات وت�شنيف املدار�س ح�شب املنهج اأو املنطقة اأو املدينة.
كما تتيح البوابة االإلكرتونية للم�شتثمر فر�شا ا�شتثمارية مميزة من خالل 
االطالع على معلومات وا�شحة ودقيقة عن الفر�س اال�شتثمارية املتوفرة 
املتوافرة  ل��الأرا���ش��ي  تفاعلية  خ��ارط��ة  وت��وف��ري  اخل��ا���س  التعليم  ق��ط��اع  يف 
لال�شتثمار يف هذا املجال ونوع االأر�س وو�شعها واملنطقة واملوقع اجلغرايف 

وم�شاحة االأر�س بالقدم املربع.

مطارات دبي تتبنى �صحابة مايكرو�صوفت اأزور �صمن رحلتها نحو عامل التحول الرقمي

يف اإط�ر روؤيته الق�ئمة على االبتك�ر والتميز وا�ست�سراف امل�ستقبل

�صندوق خليفة يطلق حزمة من اخلدمات 
املطورة خالل »اأ�صبوع جيتك�س للتقنية 2018«

•• اأبوظبي-الفجر:

امل�شاريع  لتطوير  خليفة  ���ش��ن��دوق  اأط��ل��ق 
جيتك�س  “اأ�شبوع  يف  م�����ش��ارك��ت��ه  خ����الل 
ح���ك���وم���ة  ج������ن������اح  �����ش����م����ن   ،”2018
م���ن اخلدمات  م��ت��ن��وع��ة  ب��اق��ة  اأب���وظ���ب���ي، 
االبتكار  على  القائمة  امل��ط��ّورة،  وامل�شاريع 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة، ان��ط��الق��اً من 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى مفاهيم  روؤي���ت���ه اجل���دي���دة 
وا�شت�شراف  واالب�����داع  واالب��ت��ك��ار  ال��ت��م��ي��ز 
عمله  خ����ط����ة  اإط�����������ار  ويف  امل�������ش���ت���ق���ب���ل، 
ال��ت��ي تعك�س ر���ش��ال��ت��ه يف  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، 
اإع�������داد ج��ي��ل ج���دي���د م���ن رواد االأع���م���ال 
االإماراتيني من خالل غر�س ون�شر ثقافة 
وامل�شاهمة يف  ال��دول��ة،  االأع��م��ال يف  ري���ادة 
ودعم  االقت�شادي  التنويع  م�شرية  تعزيز 
العاملة  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية  امل�����ش��اري��ع 
والذكاء  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق��ط��اع��ات  ���ش��م��ن 

اال�شطناعي والتقنيات احلديثة. 
املعر�س  يف  خليفة  ���ش��ن��دوق  وي�شتعر�س 
الذكية  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  اخل���دم���ات  اأح�����دث 
اجلديدة واملبتكرة، التي ت�شب يف م�شلحة 
االبتكار  وت�����ش��ج��ي��ع  احل����ر  ال��ع��م��ل  ت��ع��زي��ز 
امل��ت��ط��ورة يف  التقنيات  واع��ت��م��اد  واالب����داع 
وياأتي  االإم���ارات���ي���ني.  االأع���م���ال  رواد  دع���م 
خليفة  ����ش���ن���دوق  “موقع  م���ق���ّدم���ه���ا  يف 
االأعمال  رواد  ميّكن  ال��ذي  االإلكرتوين” 
وا�شت�شارات  التمويل  على  احل�شول  م��ن 

االأع����م����ال وال���ت���دري���ب ع���ن ط���ري���ق املوقع 
الطلبات  ج��م��ي��ع  وم��ت��اب��ع��ه  االل����ك����رتوين 
مبا�شرة مع اال�شت�شاري، و”موقع دليلي” 
يف  اأدوات  ي�شم  وال����ذي  اجل��دي��دة  بحلته 
الب�شرية  امل���وارد  اإدارة  مثل  ع��دة  جم��االت 
واالإعالم  املالية  واإدارة  ال�شركات  وقوانني 
والت�شدير والتكنولوجيا وغريها، اإ�شافة 
“بوابة �شندوق خليفة االإلكرتونية”  اإىل 
امل�شتخدم من  ال��ت��ي متكن  اخل��دم��ة  وه��ي 
احل�������ش���ول ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل��ع��ل��وم��ات حول 
ت�����ش��ن��ي��ف امل�������ش���اري���ع وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا واآخ�����ر 
ت�شهيالت  يوّفر  ما  امل��وج��ودة،  العرو�شات 
ويعمل  املواطنني  االأعمال  ل��رواد  اإ�شافية 
وتطوير  لتعزيز  حا�شنة  بيئة  خلق  على 
املواطن  ال�شباب  وت�شجيع  االأع��م��ال  ري��ادة 
على تاأ�شي�س امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 

املبتكرة واملتميزة.
ويف هذا االإطار، اأكد �شعادة عبداهلل �شعيد 
ل�شندوق  التنفيذي  الرئي�س  ال��درم��ك��ي، 
ال�شندوق  اأن  امل�����ش��اري��ع،  لتطوير  خليفة 
رائد يف جمال التحول الرقمي وما�ٍس يف 
م�شريته الريادية التي توؤكد حر�شه على 
واعتماد  واالبتكار  االب��داع  مفاهيم  تعزيز 
وتوجهه  وامل��ت��ط��ورة،  احل��دي��ث��ة  التقنيات 
الدعم  نحو توفري منظومة متكاملة من 
امل�شاريع  ل��ت��ط��وي��ر  امل������ايل  وغ�����ري  امل������ايل 
والعاملة  الدولة  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية 
اال�شرتاتيجية  القطاعات  خمتلف  �شمن 

االأك����ر حيوية  ال��ق��ط��اع��ات  م��ق��ّدم��ه��ا  ويف 
ون�شاطاً مثل قطاع “تكنولوجيا املعلومات 
الذكي”  “التحول  وق��ط��اع  واالت�شال” 

وقطاع “الذكاء اال�شطناعي«. 
�شندوق خليفة  “نعمل يف  �شعادته:  وق��ال 
اأجل  م��ن  احلثيثة  جهودنا  موا�شلة  على 
وحا�شنة،  م��ن��ا���ش��ب��ة  اأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة  ت��ه��ي��ئ��ة 
ت�شمن منو امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة 
والنجاح،  التطور  حتقيق  على  وت�شاعدها 
وذل����ك م���ن خ���الل ت��ق��دمي جم��م��وع��ة من 
املبادرات واخلدمات والربامج التي ت�شب 
الدولة  يف  االأع����م����ال  ري�����ادة  م�����ش��ل��ح��ة  يف 
تاأ�شي�س  م���ن  امل���واط���ن  ال�����ش��ب��اب  ومت��ك��ني 
الدعم  وتلقي  وان�شيابية،  ب�شهولة  اأعماله 
الذي  وال��ن��ج��اح،  النمو  لتحقيق  امل��ط��ل��وب 
اقت�شاد  م�����ش��ل��ح��ة  ع��ل��ى  ب�����دوره  ي��ن��ع��ك�����س 
خالل  من  ونهدف  بالنمو.  االآخ��ذ  البالد 
للتقنية  جيتك�س  “اأ�شبوع  يف  م�شاركتنا 
خدماتنا  اأح����دث  ع��ر���س  اإىل   ،”2018
والتكنولوجيا،  لالبتكار  الداعمة  الذكية، 
واملتاحة لرواد االأعمال واأ�شحاب امل�شاريع 
الدولة، مبا يعزز  ال�شغرية واملتو�شطة يف 
اأبوظبي  واإم����ارة  عموماً  االإم����ارات  مكانة 
ع���ل���ى وج�����ه اخل�������ش���و����س، ك���م���رك���ز عاملي 
الذكية،  واخلدمات  التكنولوجي  لالبتكار 
ح��ي��ث ي��ق��ود ال�����ش��ن��دوق اجل��ه��ود الوطنية 
املبذولة لغر�س ون�شر مفاهيم الريادة بني 
�شفوف املواطنني ال�شباب، وتعزيز القدرة 

•• دبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت م��ط��ارات دب���ي ام�����س ع��ن اعتمادها 
 ، امل��وث��وق��ة  اأزور  م��اي��ك��رو���ش��وف��ت  ل�����ش��ح��اب��ة 
ا�شرتاتيجية  من  وتعد هذه اخلطوة ج��زءاً 
الهادفة لال�شتمرار نحو دفع  مطارات دبي 
بهدف  املوؤ�ش�شة  يف  الرقمي  التحول  عجلة 
وتعزيز  املوظفني  ومتكني  العمالء  اإ�شراك 

العمليات وحت�شني املنتجات واخلدمات.
مليون   90 ن��ح��و  دب���ي  م���ط���ارات  ت�شتقبل 
م�����ش��اف��ر ك��ل ع���ام ب��اع��ت��ب��اره��ا م��رك��زا عامليا 
والعمل، ومن  الرتفيه  بغر�س  للم�شافرين 
املتوقع اأن يزيد هذا العدد اإىل 120 مليونا 

ق��ررت مطارات  ، وق��د   2025 بحلول ع��ام 
امل�شي قدماً  ه��ذه اخلطوة  دب��ي من خ��الل 
التكنولوجية  التحتية  البنية  حت�شني  نحو 
ت���ق���دمي جت���رب���ة مم��ت��ع��ة وفريدة  ل�����ش��م��ان 
ل��ك��ل م�����ش��اف��ر. وق���ال م��اي��ك��ل اب��ت�����ش��ون نائب 
والبنية  للتكنولوجيا  التنفيذي  الرئي�س 
التحتية يف مطارات دبي “عندما ننظر اإىل 
باأعمالنا  اخلا�شة   العاملية  احلقائق  بع�س 
ن��اجت بياناتنا  %50 من  ب��اأن ح��وايل  جند 
طريق  ع���ن  اخل�����ارج  م���ن  ت���اأت���ي  الت�شغيلية 
امل����ط����ارات االأخ�������رى وك���ذل���ك ال���ع���دي���د من 
�شركات الطريان املختلفة ، لذلك اأ�شبحت 

ال�شحابية  اخل������دم������ات 
حتمياً  اأم���راً  لنا  بالن�شبة 
ملواكبة  اخ��ت��ي��اري��اً  ول��ي�����س 
املتغريات ال�شريعة وتلبية 
اح���ت���ي���اج���ات ع���م���الئ���ن���ا ، 
ف���������ش����اًل ع�����ن ف����وائ����ده����ا 
املرونة  اتاحة  يف  الكبرية 
والقدرة  احلركة  و�شرعة 
التو�شع  ع��ل��ى  وال��ق��اب��ل��ي��ة 
وت����ق����ل����ي����ل ال����ت����ك����ال����ي����ف ، 
�شحابة  ل��ن��ا  ت�����ش��م��ح  ك��م��ا 
اأزور  م����اي����ك����رو�����ش����وف����ت 
م�شتوى  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ 
ج���ودة اخل��دم��ة ال��ت��ي من 

اأنحاء  امل�����ش��اف��ري��ن يف جميع  رب���ط   ���ش��اأن��ه��ا 
ال��ع��امل ب���اإم���ارة دب���ي ، يف ح��ني ن��ق��وم نحن 
فريدة  جت��ارب  تقدمي  يف  عملنا   مبوا�شلة 

للعمالء وبناء بيئة  اآمنة لهم«. 
على  الطلب  يف  زي��ادة  مايكرو�شوفت  ت�شهد 
م��ن��ط��ق��ة اخلليج  ال�����ش��ح��اب��ي��ة يف  خ��دم��ات��ه��ا 
واأف��ري��ق��ي��ا على  االأو���ش��ط  ال�����ش��رق  ومنطقة 
ووفقاً   ، االأخ���رية  ال�شنوات  يف  وا���ش��ع  نطاق 
ال�شتطالع اأجرته �شركة مايكرو�شوفت قام 
اال�شتطالع  �شملهم  الذين  ن�شف  اأكر من 
بن�شبة  %51 باإختيار احلو�شبة ال�شحابية 
كاأولوية ق�شوى يجب اعتمادها ، ومن خالل 

ال�شغرية  املحلية  ل��ل�����ش��رك��ات  التناف�شية 
اإ�شافة  النمو،  وت�شجيعها على  واملتو�شطة 
واالإبداع  االأعمال  ريادة  دعم  اإىل موا�شلة 
�شندوق  ويحر�س  ال��دول��ة.«  يف  واالبتكار 
خ��ل��ي��ف��ة م���ن خ����الل ه����ذه امل�������ش���ارك���ة على 
وا�شتخدام  واالب�������داع  االب���ت���ك���ار  ت�����ش��ج��ي��ع 
التقنيات الذكية، وتقدمي جتربة منوذجية 
الأحدث  احلكومية  املوؤ�ش�شات  تبني  ح��ول 
املتعاملني  م�شلحة  تخدم  التي  التقنيات 

هذا املنطلق اأعلنت �شركة مايكرو�شوفت يف 
مار�س من هذا العام اأنها �شتقدم لعمالئها 
يف ال�شرق االأو�شط �شحابة موثوق بها واآمنة 
ومتعددة اال�شتخدامات من مركزين بيانات 
خم�ش�شني يف االإمارات ، يقع اأحدهما يف دبي 
مايكرو�شوفت  متتلك  اأبوظبي.  يف  واالآخ��ر 
���ش��راك��ة وث��ي��ق��ة وع��ري��ق��ة م��ع م��ط��ارات دبي  
مت��ت��د الأك���ر م��ن ع�����ش��رات ال�����ش��ن��ني ، علماً 
مايكرو�شوفت  من�شة  على  ت�شت�شيف  اأنها 
الوقت احلايل تطبيقات  ال�شحابية يف  اأزور 
واخلدمات  املجل�س  مثل  دب��ي   ملطار  هامة 
االإلكرتونية وخدمة »WOW-Fi«، كما 
العاملي  الفريق  ي�شتخدم 
اأي�شاً  دب����ي  م���ط���ارات  يف 
 365 اأوف���ي�������س  ب��رن��ام��ج 
لالأمتتة  و����ش���ريب���وي���ن���ت 
االع��������م��������ال وال�����ت�����ع�����اون 
، ف�شال عن  واالإن��ت��اج��ي��ة 
اأي�شاً  “يامر”  ب��رن��ام��ج 
الذي يقوم بدعم خدمات 

املطار.
وقال �شيد ح�شي�س املدير 
ال���ع���ام االإق���ل���ي���م���ي  لدى 
مايكرو�شوفت  ����ش���رك���ة 
نتطلع  “نحن  اخل��ل��ي��ج 
م���ط���ارات  م���راف���ق���ة  اإىل 

تفعيل  اإىل  اإ���ش��اف��ة  بتجربتهم،  وت��رت��ق��ي 
�شبكة التوا�شل اال�شرتاتيجي، وا�شتك�شاف 
التقنيات  والتعرف على  قطاعات جديدة، 
اجلديدة والتكنولوجيا املتطورة من اأجل 
ال�شامل،  والنمو  امل�شتدامة  التنمية  تعزيز 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  امل�������ش���اري���ع  ودع�����م 
التنمية  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  االإم�����ارات�����ي�����ة 
االجتماعية واالقت�شادية لدولة االإمارات 

العربية املتحدة. 

دبي يف مراحلها التالية نحو عامل التحول 
احدى  اإدارة  ب���اأن  نتفهم  ون��ح��ن   ، ال��رق��م��ي 
اأك��رب وج��ه��ات ال��ع��امل ازدح��ام��اً كمطار دبي 
والتخطيط  اجل������ريء  ال��ت��ف��ك��ري  ي��ت��ط��ل��ب 
وهذا   ، ال�شائبة  ال��ق��رارات  وات��خ��اذ  الدقيق 
ما توفره ال�شحابة الذكية من خالل و�شع 
يحتاجها  التي  والبيانات  املعلومات  جميع 
اأ���ش��ح��اب ال��ق��رار يف م��ت��ن��اول اأي��دي��ه��م ، كما 
تعمل على توفري املرونة والقابلية الالزمة 
الوقت  نف�س  ، ويف  لطرح تطبيقات جديدة 
احل�شول  يف  ب��اال���ش��ت��م��رار  للعمالء  ت�شمح 
تتما�شى مع  ذات ج��ودة عالية  على خدمات 

متطلباتهم دون مواجهة اأية عوائق«. 

 موانئ دبي العاملية – اإقليم الإمارات تت�صدر جتارة الإلكرتونيات 
•• دبي-الفجر: 

– اإقليم  ت��وا���ش��ل م��وان��ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة 
للتجارة  ال����رائ����د  امل���م���ك���ن  االإم�����������ارات، 
املتقّدمة  م��ك��ان��ت��ه��ا  ت���ب���وء  االإق��ل��ي��م��ي��ة، 
ال�شلع  وخ��روج  لدخول  مف�شلة  كوجهة 
ال�شرق  منطقة  واإىل  م��ن  االإل��ك��رتون��ي��ة 
االأو�شط، فيما تعزز خدماتها اللوج�شتية 
ل��ل��ق��ط��اع م���ن خ����الل ا���ش��ت��خ��دام اأح����دث 

التقنيات لتح�شني الكفاءة واالإنتاجية.
– اإقليم  ال��ع��امل��ي��ة  وت��ل��ع��ب م���وان���ئ دب���ي 
قطاع  من��و  يف  م��رك��زي��اً  دوراً  االإم������ارات 
والتكنولوجيا  امل�شتهلك  اإل��ك��رتون��ي��ات 
اإلكرتونيات  وتعترب  االإم���ارات.  دول��ة  يف 
اخلم�شة  ال���ق���ط���اع���ات  م����ن  امل�����ش��ت��ه��ل��ك 
من  املائة  يف   76 متثل  التي  الرئي�شية 

جتارة جافزا.
وقام ميناء جبل علي خالل عام 2017 
مبناولة 131 األف حاوية منطية )طول 
ع�شرين قدماً( من جتارة االإلكرتونيات، 
واأك���ر م��ن 86 األ��ف ح��اوي��ة يف الن�شف 
االأول من العام اجلاري 2018. ومنت 
االإل��ك��رتون��ي��ات يف جافزا  ق��اع��دة عمالء 
2017 مقارنة  العام  %16 يف  بن�شبة 

بالعام ال�شابق.
– اإقليم  العاملية  دب��ي  موانئ  تعمل  كما 
االإمارات على تعزيز �شل�شلة التوريد من 

العاملية براجمها  و�شتعر�س موانئ دبي 
وامل�شممة  ال��رق��م��ي  للتحول  امل�شتمرة 
قطاعات  لتطوير  ا�شرتاتيجيتها  لدعم 
متكاملة يف �شل�شلة التوريد مثل املوانئ 
احلرة  وامل��ن��اط��ق  ال�شناعية  واملجمعات 
خالل  وذل���ك  اللوج�شتية،  واخل���دم���ات 
للتقنية  جيتك�س  اأ���ش��ب��وع  يف  م�شاركتها 
يف  االأول  ال���ت���ق���ن���ي  احل������دث   ،2018

املنطقة.
وب��امل��ن��ا���ش��ب��ة، ق���ال حم��م��د امل��ع��ل��م، املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي وم����دي����ر ع�����ام م����وان����ئ دبي 
املتوقع  االإم���ارات: من  – اإقليم  العاملية 
امل�شتهلك  اإل��ك��رتون��ي��ات  ���ش��وق  ينمو  اأن 

خالل ا�شتخدام التقنيات املبتكرة وو�شع 
معايري جديدة الإمكانيات مناولة ال�شلع 
املتنامية  احل��اج��ة  وتلبية  االإل��ك��رتون��ي��ة 
اإىل اخلدمات اللوج�شتية ح�شب الطلب 
على  اال�شتهالكي  الطلب  زي��ادة  نتيجة 
عمليات  خ��الل  من  االإلكرتونية  ال�شلع 

ال�شراء عرب االإنرتنت.
العمل  اآليات  رقمنة  تطبيق  ت�شارع  ومع 
ة اأوراكل الرقمية ال�شحابية  �شمن من�شّ
يف  ال��رائ��د  امل��ي��ن��اء  وبو�شفه   ،)SaaS(
�شيلعب  ال��ع��امل��ي��ة،  دب���ي  م��وان��ئ  حمفظة 
دورا  احل���رة  واملنطقة  علي  جبل  ميناء 
التكنولوجيا  تبني  ت��ع��زي��ز  يف  حم��وري��ا 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  يف  ال��رق��م��ي��ة 

املتحدة.
�شتقوم  اجل���دي���دة،  املن�شة  م��ن  وك��ج��زء 
تقنيات يف  بت�شمني  العاملية  دبي  موانئ 
جمال الذكاء اال�شطناعي، وتعلم االآلة، 
ت�شني،  بلوك  و�شل�شلة  االأ�شياء  واإنرتنت 
واإن�شاء  ذك�����اء  اأك�����ر  ع��م��ل��ي��ات  ل��ت��ق��دمي 
بالنفع  ت��ع��ود  ذك��ي��ة  لوج�شتية  خ��دم��ات 

على العمالء.
ت��ت��واف��ق ج��ه��ود م��وان��ئ دب��ي العاملية مع 
اأطلقها  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  امل��دي��ن��ة  م���ب���ادرة 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم،  اآل 

جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل. 

املائة  7.7 يف  بن�شبة  االإم���ارات  يف دول��ة 
العام.  دره��م هذا  مليار   14 اإىل  لي�شل 
التجزئة عرب  ازده���ار جت��ارة  اإىل جانب 
الت�شليم  على  الطلب  وزي���ادة  االإن��رتن��ت 
ولهذا  اال���ش��ت��ه��الك��ي��ة،  لل�شلع  االأ����ش���رع 
التوريد  �شل�شلة  تلبي  اأن  على  نحر�س 
ال��ع��امل��ي��ة ه����ذه ال���ت���غ���ي���ريات م���ن خالل 
التي تعد  املبتكرة  التقنية  تبني احللول 
الثورة  ع�����ش��ر  يف  االأم�����ام  اإىل  ال��ط��ري��ق 
ن��ح��ن يف �شدد  ال���راب���ع���ة.   ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
يف  الكفاءة  لتعزيز  فعالة  من�شة  جتهيز 
لتنمية  امليناء، وكذلك  و�شاحات  اأر�شفة 

قطاعات جديدة.
دبي  م��وان��ئ  يف  “ن�شعى  املعلم:  واأ���ش��اف 
والبنى  النقل  قطاع  متكني  اإىل  العاملية 
اأهمية  ونعي  العاملية  للتجارة  التحتية 
ال��ث��وري��ة يف ر�شم  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ا���ش��ت��خ��دام 
العاملية،  النقل  م�شتقبل جديد ل�شناعة 
الدوليني  امل�شغلني  كنا يف طليعة  ولهذا 
للموانئ واملحطات البحرية والربية يف 
ال�شرعة  اإىل ع�شر النقل فائق  الدخول 
ا�شتخدام  اإمكانية  ا�شتك�شاف  خالل  من 
تقنية الهايربلوب وغريها من احللول 
اأعلنا موؤخرا عن  الذكية، حيث  التقنية 
“كارغو�شبيد”، النظام الثوري لتو�شيل 
وبتكلفة  ال���ط���ريان  ب�����ش��رع��ة  ال��ب�����ش��ائ��ع 
اأقرب اإىل النقل بال�شاحنات، ليكون من 

جذريا  تغيريا  �شتحدث  التي  امل�شاريع 
ودعم  اللوج�شتية  اخل��دم��ات  ق��ط��اع  يف 
املناطق االقت�شادية. ويعك�س هذا النظام 
الروؤية امل�شتقبلية ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
دولتنا  ري����ادة  مي��ث��ل  ك��م��ا  اهلل”،  “رعاه 
يف ق���ي���ادة ال��ت��ح��والت ال��ع��امل��ي��ة الإح����داث 

تغيريات جذرية«. 
ال��ع��امل��ي��ة يف  دب���ي  �شي�شهد ج��ن��اح م��وان��ئ 
جتارب   ”2018 “جيتك�س  م��ع��ر���س 
ال���ش��ت��خ��دام االأمت���ت���ة ع��ل��ى ن��ط��اق وا�شع 
عن  ف�شاًل  الت�شغيلية،  الكفاءة  لتعزيز 
ن�شر البيانات الكبرية، واإنرتنت االأ�شياء، 
يف  اال�شطناعي  وال��ذك��اء  وال��روب��وت��ات، 
واملنطقة احل��رة، ودبي  ميناء جبل علي 
ل���الأم���ن، وجميع  ال��ت��ج��اري��ة، وال��ع��امل��ي��ة 
وح��دات االأع��م��ال يف موانئ دب��ي العاملية 

– اإقليم االإمارات.
ال�شنوات  العاملية يف  دبي  عر�شت موانئ 
املا�شية ع��ددا من امل��ب��ادرات مبا يف ذلك 
مركز القيادة والتحكم عن بعد، وهو حل 
و�شمان  االإنتاجية  لتعزيز  م�شمم  ذكي 
�شالمة العمليات والعاملني ونظام عني 
الن�شر، وهو نظام الوقت احلقيقي الذي 
يلتقط ويعر�س االأن�شطة التي جتري يف 

حمطة احلاويات.
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حمطة تربيد لإمباور بـ 40 األف طن 
تربيد يف جممع دبي لند ال�صكني 

•• دبي-الفجر: 

مزود  اأك��رب  “اإمباور”  املركزي  التربيد  الأنظمة  االإم���ارات  موؤ�ش�شة  ب��داأت 
خلدمات تربيد املناطق يف العامل، بت�شميم حمطة تربيد يف جممع دبي 
40 األف طن تربيد عند  اأن توفر هذه املحطة  الند ال�شكني. ومن املقرر 
واملرافق  ال�شكنية  املن�شاآت  جميع  منه  �شي�شتفيد  حيث  امل�����ش��روع،  تد�شني 
االأخرى املتواجدة  يف املجمع. وكانت اإمباور قد بداأت بخدمة جممع دبي 
الند ال�شكني يف 2010 عرب ثالث حمطات تربيد ونظراً لطلب املتزايد 
بناء  ال�شركة  ق��ررت  �شريع  ب�شكل  املباين  وزي��ادة عدد  التربيد  على خدمة 
حمطة جديدة لتوفري اأف�شل خدمة تربيد مناطق.  وللت�شريع يف وترية 
لت�شميم  اال�شت�شارية  اخلدمات  عقد  برت�شية  “اإمباور”  قامت  االإجن���از، 
73 حمطة حتى  البالغ عددها  املحطات  اإىل عدد  بذلك  لت�شاف  املحطة 
للعائالت  منا�شب  باأنه  ال�شكني  الن��د  دب��ي  جممع  يتميز    .2017 نهاية 
ويقوم بتلبية احتياجات املقيمني فيه بكفاءة من خالل الوحدات ال�شكنية 
ال�شكنية  ال�شكنية بني الوحدات  امل�شاريع  املبتكرة واملنفذة برباعة. وتتنوع 
الفاخرة واالأخرى ذات االأ�شعار التناف�شية، فيما تقدم كل منها منط معي�شة 
مميز حيث تزخر باملرافق التي ت�شمل املدار�س وريا�س االأطفال والعيادات 

الطبية ومراكز الت�شوق امل�شممة جميعاً خ�شي�شاً للعائالت.
“تعمل “اإمباور”  “اإمباور”:  وقال اأحمد بن �شعفار الرئي�س التنفيذي ل� 
عدد  زي���ادة  خ��الل  م��ن  التحتية،  بنيتها  لتطوير  ا�شرتاتيجية  خطة  وف��ق 
املناطق التي ت�شملها خدمات اأنظمة تربيد املناطق يف اإمارة دبي، وتو�شيع 
�شبكة متعامليها الذين ي�شل عددهم حالياً 85 األف متعامل، وذلك لرت�شيخ 
مكانة دبي لتكون االأكر ا�شتدامًة على 
الب�شمة  يف  واالأق��ل  العامل،  م�شتوى 
 ،2050 �شنة  ال��ع��امل  يف  الكربونية 
ا�شرتاتيجية   جت�����ش��ي��د  خ����الل  م���ن 
التي   ،2030 املتكاملة للطاقة  دبي 
اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم 
ا�شتهالك  خف�س  اإىل  الهادفة  دب��ي، 
الطاقة واملياه بن�شبة %30 بحلول 
عام 2030، وخطة دبي 2021 باأن 
وم�شتدامة،  ذكية  مدينة  دب��ي  تكون 
و�شحية،  نظيفة،  بيئية  عنا�شر  ذات 

وم�شتدامة.«
واأ�شاف بن �شعفار: “تعمل جميع حمطاتنا بفاعلية وموثوقية وكفاءة يف 
ا�شتهالك  خف�س  يف  املناطق  تربيد  اأنظمة  تقوم  حيث  الطاقة،  ا�شتخدام 
االأداء  م�شتويات  اأع��ل��ى  لتحقيق  البيئة،  على  واملحافظة  وامل��ي��اه  الطاقة 
امل�شتدام للطاقة، وللو�شول اإىل اأعلى م�شتوى ر�شا االأطراف املعنية وتلبية 
كاأكرب  وريادتها  املوؤ�ش�شة  دور  تعزيز  �شاأنه  من  وذل��ك  احتياجاتهم،  جميع 
التنمية  وامل�شاهمة يف  العامل،  املناطق على م�شتوى  مزود خلدمات تربيد 

امل�شتدامة التي نعترب �شريكاً فاعاًل فيها«. 
العاملية، مع مراعاة  املعايري  الأعلى  و�شيتم ت�شميم املحطة اجلديدة وفقاً 
معايري االأبنية اخل�شراء امل�شتدامة، والتطورات العمرانية احلديثة الإمارة 
دبي، ومبا يتنا�شب مع املظهر العام للمنطقة وال�شكل اخلارجي للمباين. 
كما  وت�شاهم املحطة ذات التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء اال�شطناعي 
يف خف�س ا�شتهالك الطاقة لعمليات التربيد باتباع منهجيات م�شتدامة، 
وذلك با�شتخدام مياه ال�شرف املعاجلة وخزانات التخزين احلراري. كما 
�شيوفر  ال��ذي  الذكي  والتحكم  املراقبة  مبركز  املحطات  ه��ذه  رب��ط  �شيتم 
من  واال�شتهالك  ال��ت��زوي��د  م��ع��دالت  حتديد  على  تعمل  ف��وري��ة  معلومات 
خالل �شغطة زر.  واجلدير بالذكر، اأن القدرة االإنتاجية ل�شركة “اإمباور” 
ت�شل اإىل اأكر من 1،34 مليون طن من التربيد وتقدم ال�شركة خدمات 
دبي  اإم���ارة  يف  ال��ب��ارزة  امل�شاريع  م��ن  لعدد  للبيئة  �شديقة  مناطق  تربيد 
العاملي  املايل  مثل جمموعة جمريا وجمريا بيت�س ريزيدن�س ومركز دبي 
ونخلة  جمريا  ب��ح��ريات  واأب����راج  الطبية  دب��ي  ومدينة  ال��ت��ج��اري  واخلليج 
جمريا ودي�شكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للت�شميم واملنطقة 

العاملية لالإنتاج االإعالمي وغريها.

غرفة دبي تعزز مفهوم جمتمع الأعمال 
الذكي عرب خدمات ذكية متطورة

•• دبي- وام:

الذكية  ومبادراتها  خدماتها  اأب��رز  دبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  ا�شتعر�شت 
ال��غ��رف��ة الكثري م��ن الوقت  ت��وف��ر على جمتمع االأع��م��ال واأع�����ش��اء  وال��ت��ي 
للتقنية  جيتك�س  “اأ�شبوع  فعاليات  يف  م�شاركتها  خ��الل  وذل���ك  واجل��ه��د 

2018? املقام حاليا يف مركز دبي التجاري العاملي.
الذكية  تطبيقاتها  عرب  الغرفة  تتيحها  التي   - الذكية  اخلدمات  وت�شمل 
واإ�شدار دفرت  الع�شوية  اإمت��ام معامالت خدمات   - االإلكرتوين  وموقعها 
وخدمة  القانونية  واخل��دم��ات  املن�شاأ  و�شهادات  للب�شائع  امل��وؤق��ت  االإدخ���ال 
للم�شوؤولية  دبي  غرفة  وعالمة  االأعمال  والتقارير  واالأب��ح��اث  الدرا�شات 

االجتماعية لل�شركات والت�شنيف االئتماين.
بتعزيز  الغرفة  ال��ت��زام  دب��ي  غرفة  ع��ام  مدير  بوعميم  حمد  �شعادة  واأك���د 
ت�شهيل  على  واحلر�س  ومتطور  ذكي  جمتمع  اإىل  اأعمالها  جمتمع  حتول 
التي  الذكية  اخل��دم��ات  اأن  اإىل  الفتا   .. اخل��دم��ات  على  عمالئها  ح�شول 
توفرها الغرفة ال تعك�س فقط �شهولة يف تقدمي اخلدمات بل متثل اأ�شلوب 
االأعمال مواكبة لطموحاتها  بيئة  تكون  تتطلع الأن  ل�شركات عاملية  جذب 
وتو�شعاتها. واأ�شار اإىل اأهمية امل�شاركة يف فعاليات “اأ�شبوع جيتك�س للتقنية 
2018? كون املعر�س من�شة مثالية للتوا�شل مع جمتمع االأعمال املحلي 
وت�شجيع ال�شركات ومتعاملي الغرفة على اال�شتفادة من اخلدمات واحللول 
يف  التناف�شية  قدراتهم  تعزيز  على  ت�شاعدهم  والتي  تقدمها  التي  الذكية 
بيئة العمل. وت�شمل اخلدمات الذكية التي توفرها الغرفة خدمة الع�شوية 
التي  املوؤقت للب�شائع  اإ�شدار وجتديد وتعديل الع�شوية وخدمة االإدخال 
املوؤقت  االإدخ��ال  لدفرت  وبديل  فاقد  بدل  واإ���ش��دار  وتعديل  اإ�شدار  ت�شمل 
وت�شمل خدمات �شهادة املن�شاأ اإ�شدار وتعديل واإ�شدار ن�شخة اإ�شافية ل�شهادة 

املن�شاأ يف حني ت�شمل اخلدمات القانونية الو�شاطة واملعلومات القانونية.

برئ��سة ح�مد بن زايد

فريق العمل ال�صتثماري الإماراتي - الهندي امل�صرتك يعقد اجتماعه ال�صاد�س يف مومباي

 غرفة عجمان ت�صتعر�س خدماتها اجلديدة واملُحدثة يف جيتك�س 2018 وتوقع اتفاقية مع �صركة فلويدميت

•• مومباي -وام:

االإماراتي  اال�شتثماري  العمل  فريق  عقد 
يف  ال�شاد�س  اجتماعه  امل�شرتك  الهندي   –
�شمو  برئا�شة  ال��ه��ن��دي��ة..  مومباي  مدينة 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي����د  ال�����ش��ي��خ ح��ام��د 
�شوري�س  اأبوظبي ومعايل  دي��وان ويل عهد 
برابهو وزير التجارة وال�شناعة والطريان 

املدين يف جمهورية الهند.
ب�شاأن  اأح��رز  ال��ذي  التقدم  االجتماع  ناق�س 
االإجراءات التي اتفق عليها خالل االجتماع 
يناير  �شهر  يف  اأب��وظ��ب��ي  ا�شت�شافته  ال���ذي 
املناق�شات  ا�شتكمال  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��ا���ش��ي.. 
ح���ول ع���دد م���ن ال��ق�����ش��اي��ا ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ذات 

االأهمية املتبادلة.
التي  االإيجابية  بالنتائج  اجلانبان  واأ���ش��اد 
معربني  امل�����ش��رتك..  العمل  فريق  حققتها 
التجارة  ت���ط���ور  مب�����ش��ت��وى  ر���ش��اه��م��ا  ع���ن 
كما  ال��ب��ل��دي��ن..  ب��ني  واال���ش��ت��ث��م��ار  الثنائية 
اتفقا على �شرورة اال�شتمرار يف بحث �شبل 
الرئي�شية  القطاعات  يف  اال�شتثمار  ت�شهيل 
النمو  واإم����ك����ان����ات  واالإم����������ارات  ال��ه��ن��د  يف 

االقت�شادي.
التعاون  ف���ر����س  اإىل  اجل���ان���ب���ان  وت���ط���رق 
عدد  بجانب  البلدين  ك��ال  يف  واال�شتثمار 
“ املحتملة  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة  امل�����ش��اري��ع  م���ن 
ال�شريعة  ال���ط���رق  ق���ط���اع  يف  ال��ه��ن��د  يف   “
 “ التحتية و”م�شاريع �شاغار ماال  والبنية 
ومطارات غرينفيلد اجلديدة.. اإ�شافة اإىل 
ال�شادرات االإماراتية والهندية املحتملة يف 
الزراعية وم�شاريع قطاع  ال�شناعات  قطاع 

معاجلة االأغذية.
كما بحث اجلانبان �� خالل جل�شات نقا�شية 
قطاعات  يف  واال�شتثمار  ال��ت��ع��اون  ف��ر���س   ����
ال���ب���ل���دي���ن.. حيث  ال�����ش��ك��ك احل���دي���دي���ة يف 
تقوم �شركة “االحتاد للقطارات” �� املطورة 
وامل�شغلة ل�شبكة ال�شكك احلديدية الوطنية 
جماالت  با�شتك�شاف   ���� االإم������ارات  دول���ة  يف 
من  نظرياتها  مع  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة 

ال�شركات يف الهند.
كما تناول االجتماع العقبات احلالية التي 
اال�شتثمارية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  بع�س  ت��واج��ه��ه��ا 
االإماراتية يف الهند والطلب الذي تقدمت 

ب�شاأن  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  ب��ه 
اإ�شافية  جوية  ا�شتحقاقات  على  احل�شول 
ون���ق���اط ات�����ش��ال يف ال���ه���ن���د.. اإ����ش���اف���ة اإىل 
اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة ل��الإ���ش��راع يف اإي��ج��اد حل 
للعقبات التي تواجهها ال�شركات االإماراتية 

يف الهند.
اأهمية  اأك���د اجل��ان��ب��ان..  ال�����ش��ي��اق  ويف ه���ذا 
ا�شتمرار منو  اأج��ل  م��ن  العقبات  ه��ذه  ح��ل 
عقد  على  واتفقا  االقت�شادية..  العالقات 
م�����ش��اورات م��ب��ا���ش��رة ب��ني االأط�����راف املعنية 
يف اأق���رب فر�شة خ��الل ال��رب��ع ال��راب��ع من 
العام اجلاري 2018 ملناق�شة هذه العقبات 
ر�شا  املنا�شب ومبا يحقق  الوقت  وحلها يف 
كال الطرفني. وعقدت بعد االجتماع ور�شة 
الفر�س  اجلانبان  خاللها  ا�شتعر�س  عمل 
اال�شتثمارية يف كال البلدين كما قدم جهاز 
اإحاطة  الور�شة  خالل  لال�شتثمار  اأبوظبي 
اأبوظبي وجهة  حول روؤيته ور�شالته جلعل 
وجذب  امل�شتقبلي  االقت�شاد  يف  ا�شتثمارية 
قوية  �شراكات  اإقامة  خالل  من  اال�شتثمار 
قادرة على حتقيق مزيد من النمو والتنوع 

يف قطاعات املعرفة.
الهنود  امل�شتثمرون  دع��ي  ال�شدد  ه��ذا  ويف 
حيث  اأب��وظ��ب��ي  يف  لال�شتثمار  وال�����ش��رك��ات 
مي��ك��ن��ه��م احل�������ش���ول ع��ل��ى خم��ت��ل��ف اأوج����ه 
امل�������ش���اع���دة وال����دع����م م���ن ج���ه���از اأب�����و ظبي 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ار مل�����ش��اري��ع��ه��م اال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف 
اأبو ظبي.. كما �شلط ممثلو الهيئات  اإمارة 
احل��ك��وم��ي��ة ال��ه��ن��دي��ة ال�����ش��وء ع��ل��ى فر�س 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ق��ط��اع��ي  يف  اال���ش��ت��ث��م��ار 

والت�شنيع يف الهند.
وقال �شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان 
بهذه املنا�شبة.. اإن فريق العمل اال�شتثماري 
االإم���ارات���ي – ال��ه��ن��دي امل�����ش��رتك يعد منذ 
فاعلة  من�شة   2012 ع��ام  خ��الل  اإن�شائه 
وتو�شيعها  وت�شهيلها  اال�شتثمارات  لتعزيز 
بني الهند واالإم��ارات.. اإ�شافة اإىل معاجلة 
العقبات الرئي�شية التي تواجهها ال�شركات 
اأنه على  يف كال البلدين. واأ�شار �شموه اإىل 
العمل  فريق  اأدى  االأخ���رية  ال�شنوات  م��دار 
امل�شرتك دورا مهما يف ت�شهيل احل��وار بني 
بالتعاون  يتعلق  ف��ي��م��ا  وال��ه��ن��د  االإم������ارات 
االقت�شادي واال�شتثماري الثنائي.. م�شيفا 

اأنه بف�شل هذا احلوار متكن اجلانبان من 
ب��ن��اء ف��ه��م اأع��م��ق الأه����داف ك��ل منهما مما 
اإح��راز تقدم يف عدد من املجاالت  اأ�شهم يف 
الرئي�شية. وقال �شموه اإن روح التعاون التي 
ب��اخل��ري ومتهد  تب�شر  اجل��ان��ب��ان  اأظ��ه��ره��ا 
ال��ت��ع��اون وال�����ش��راك��ة.. واأ�شاف  مل��زي��د م��ن 
اكت�شبناها  التي  املعرفة  بف�شل  اأن��ه  �شموه 
حتديد  ا�شتطعنا  ال�شابقة  االأع����وام  خ��الل 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ا���ش��ت��ث��م��ارات  وا���ش��ت��ه��داف 
اأوث���ق مع  ب�شكل  تتوافق  ال��ت��ي  امل��ج��االت  يف 

اأولويات احلكومة الهندية.
واأك������د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���ام���د ب���ن زاي�����د اآل 
حثيث  ب�شكل  متوا�شلة  اجلهود  نهيان..اأن 
االإماراتية  لل�شركات  كبرية  فر�س  وهناك 
يف  بينها  فيما  ال�شراكات  الإق��ام��ة  الهندية 
الرئي�شية  النمو  جم��االت  ت�شمل  م�شاريع 
اإمكانية  مع  احلديدية  ال�شكك  قطاع  مثل 
حتقيق عوائد مالية قوية.. ونحن نتطلع 
اإىل موا�شلة حوارنا اال�شرتاتيجي لتعزيز 
اأوا�����ش����ر ال���ت���ع���اون االق��ت�����ش��ادي ب���ني دولة 
االإم��ارات العربية املتحدة والهند وبالتايل 
عالقتنا  من  ممكنة  منفعة  اأق�شى  حتقيق 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة. م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال معايل 
التي جرت  املناق�شات  اإن  برابهو..  �شوري�س 
ال���ي���وم ت��خ��ل��ق ف��ر���ش��ا ا���ش��ت��ث��م��اري��ة جديدة 
وم��ن خالل  والهند..  االإم���ارات  وكبرية يف 

هذه املن�شة ا�شتطعنا حل عدد من املعوقات 
كال  يف  امل�شتثمرون  يواجهها  التي  املعلقة 
بني  اأو���ش��ع  م�شاركة  اإىل  ونتطلع  البلدين 

الهند واالإمارات خالل ال�شنوات القادمة.
واأ�شاف معاليه انه.. بف�شل التدابري التي 
تدفقات  ازدادت  ال��ه��ن��د  ح��ك��وم��ة  ات��خ��ذت��ه��ا 
اال�شتثمار االأجنبي املبا�شر ب�شورة قيا�شية 
دوالر  مليار   61.9 م��ن  اأك��ر  بلغت  حيث 
خالل عام 2018 كما حققت الهند اإجنازاً 
نوعياً فيما يتعلق ب�شهولة ممار�شة اأن�شطة 
االأع���م���ال ح��ي��ث ق��ف��زت 30 م���رك���زاً ح�شب 

ت�شنيفات البنك الدويل.
التي  ب����ال����ع����رو�����س  ن����رح����ب  ن���ح���ن  وق��������ال 
يف  العاملية  دبي  موانئ  �شركة  من  تلقيناها 
خمتلف القطاعات مبا يف ذلك م�شتودعات 
اللوج�شتية  واملجمعات  الداخلية  احلاويات 
وم�شاريع �شاجار ماال واملناطق االقت�شادية 
اخل���ا����ش���ة وت���ط���وي���ر حم���ط���ات ال���رح���الت 
اإعمار  �شركة  بروؤية  نرحب  كما  البحرية.. 
ب�شاأن برنامج ال�شراكة الغذائية بني الهند 
ودول���ة االإم�����ارات وع��رو���ش��ه��ا ح��ول املدينة 
يف  �شيتي”  ف��ود  “ميجا  ال��ك��ربى  الغذائية 
الكربى  الغذائية  واملدينة  كوت�س  مقاطعة 
يف قرية باوركيدا واملدينة الغذائية الكربى 
يف مدينة اأورانغباد وميناء ال�شيد يف اأعماق 
البحار يف مانغرول واخلدمات اللوج�شتية 

ومركز  اإي��ت��ار���ش��ي  مدينة  يف  وامل�����ش��ت��ودع��ات 
نا�شيك  ال��ف��واك��ه واخل�����ش��روات يف م��دي��ن��ة 
بيواندي..  مدينة  يف  امل�شتودعات  وم��رك��ز 
نقلة  حتقق  اأن  امل�شروعات  ه��ذه  �شاأن  وم��ن 
نوعية يف العالقات اال�شتثمارية بني الهند 

ودولة االإمارات العربية املتحدة.
اال�شتثمار  ت�شهيل  بغر�س  ان��ه  اإىل  واأ���ش��ار 
املتعلقة  وال����ع����راق����ي����ل  امل����ع����وق����ات  وح������ل 
�شوف  الهند  يف  االم��ارت��ي��ة  ب��اال���ش��ت��ث��م��ارات 
ي��ت��م ت��اأ���ش��ي�����س م��ك��ت��ب خ��ا���س ���ش��م��ن هيئة 
املعنية  املحلية  الهيئة  وهي  اإنديا  اإنفي�شت 
ب��رتوي��ج اال���ش��ت��ث��م��ار يف ال��ه��ن��د ك��م��ا �شنقوم 
م�شتوى  على  �شريعة  اآل��ي��ة  ب��اإن�����ش��اء  اأي�����ش��ا 
والرتويج  ال�شناعية  ال�شيا�شة  دائرة  وكيل 
ب��ح��ك��وم��ة ال��ه��ن��د و���ش��ف��ري دول����ة االإم������ارات 
ور�شد  ملتابعة  الهند  لدى  املتحدة  العربية 

املعوقات ب�شور م�شتمرة.
ح�����ش��ر االج���ت���م���اع ����ش���ع���ادة ي��ون�����س حاجي 
اخلوري وكيل وزارة املالية و�شعادة املهند�س 
ال���ع���زي���ز ال�شحي  ب���ن ع��ب��د  اأح���م���د  حم��م��د 
وكيل وزارة االقت�شاد لل�شوؤون االقت�شادية 
البنا  الرحمن  عبد  اأحمد  الدكتور  و�شعادة 
�شفري الدولة لدى جمهورية الهند و�شعادة 
نفديب �شينغ �شوري �شفري جمهورية الهند 
لدى الدولة وعدد من كبار امل�شوؤولني من 

كال البلدين .

•• عجمان ـ الفجر 

ت�����ش��ارك غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان يف 
�شمن   2018 جيتك�س  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات 
املعر�س،  يف  امل�شارك  عجمان  حكومة  جناح 
بثالث خدمات متنوعة تعزز �شهولة االأعمال 
ال�شركات  م��ن  ومنت�شبها  الغرفة  الأع�����ش��اء 
من  املجتمعي  ودوره����ا  جهة  م��ن  وامل�����ش��ان��ع 

جهة اأخرى. 
واأكد �شعادة �شامل ال�شويدي مدير عام غرفة 
جتارة و�شناعة عجمان، على حر�س الغرفة 
�شمن  جيتك�س  معر�س  يف  �شنوياً  بامل�شاركة 
من�شة حكومة عجمان، للتعريف والرتويج 

والذكية  االل���ك���رتون���ي���ة  اخل����دم����ات  ب����اأه����م 
ومتعاملي  اأع�شاء  تخدم  والتي  امل�شتحدثة 
ا�شتدامة ومنو  غرفة عجمان مبا ي�شب يف 
ال��ق��ط��اع االق��ت�����ش��ادي ك��ك��ل، م�����ش��ريا اإىل اأن 
املعر�س يعد فر�شة مثالية لتبادل اخلربات 
وال�����روؤى ب��ني اجل��ه��ات ال��ع��ار���ش��ة، ومن�شة 
التحول  ال���دول���ة يف  ج���ه���ود  ت��ع��ك�����س  ع��امل��ي��ة 
بتوجيهات  واأ�����ش����اد  ل���ل���خ���دم���ات.   ال��رق��م��ي 
القيادة الر�شيدة يف التحول الذكي والرقمي 
عجمان  اإم���ارة  روؤي���ة  يج�شد  مب��ا  للخدمات 
اجلهات  خمتلف  حر�س  ثمن  كما   ،2021
عجمان  اإم�������ارة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  وال�����دوائ�����ر 
جيتك�س   معر�س  يف  الفعالة  امل�شاركة  على 

وجهود حكومة عجمان الرقمية ودوره��ا يف 
ان غرفة  واأو�شح  ابراز اخلدمات اجلديدة. 
عجمان ت�شتعر�س خالل م�شاركتها عدداً من 
اخلدمات اجلديدة واملُحدثة،  ومنها خدمة 
مب�شاعدة  وامل��ع��ن��ي��ة  الذكية”  “الو�شاطة 
وامل�شانع  ال�شركات  اأ�شحاب  م��ن  االأع�����ش��اء 
تتميز  بو�شائل  التجارية  ال��ن��زاع��ات  ح��ل  يف 
باملرونة وبطرق من�شفة وودية تر�شي طريف 
بعالقاتهم  االح��ت��ف��اظ  على  وتعمل  ال��ن��زاع 
خالل  عجمان  غرفة  تطلق  كما  التجارية. 
فعاليات املعر�س تطبيق RRS  وهو عبارة 
للم�شوؤولية  عجمان  ملركز  ذكية  ن��اف��ذة  ع��ن 
املجتمعية ي�شاعد املجتمع على اإعادة تدوير 

اأو عر�س املنتجات ال�شاحلة لال�شتخدام من 
اأو  اخل��ريي��ة،  للجمعيات  بها  ال��ت��ربع  خ��الل 
الغري �شاحلة لال�شتخدام باإعادة تدويرها.

تطبيق  حتديث  ا�شتعرا�س  جانب  اإىل  ه��ذا 
اإمكانية  لتوفري  اأعمال عجمان”  “خريطة 
يف  املوجودة  التجارية  االأن�شطة  عن  البحث 
االإمارة، ومعرفة اأ�شماء املن�شاآت املزاولة لهذه 
التوا�شل  و�شهولة  واإحداثياتها  االأن�شطة 
�شرائح  كافة  ا�شتفادة  اخلدمة  لتعزز  معها، 
ذات  التجارية  االأن�شطة  اإيجاد  من  املجتمع 
يعترب  كما  االإم��ارة،  باهتماماتهم يف  ال�شلة 
التطبيق م�شدر لرواد االعمال يف احل�شول 
ت�شاعدهم  ال��ت��ي  ال���الزم���ة  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى 

وت��دع��م م�����ش��اري��ع��ه��م يف درا����ش���ة اجل����دوى و 
فر�شة درا�شة حجم اال�شتثمار يف االإمارة.

فعاليات  يف  عجمان  غرفة  م�شاركة  و�شمن 
وا�شرتاتيجيتها   ،2018 جيتك�س  معر�س 
ال���ش��ت��ق��ط��اب ال�����ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ل���الإم���ارة، 
و�شراكة  ا�شتقطاب  اتفاقية  الغرفة  وقعت 
�شوق  تن�شيط  بهدف  فلويدميت،  �شركة  مع 
العقارات  اأ�شحاب  ودعم  التجارية  العقارات 
التجارية يف االم��ارة واال�شتفادة من املن�شة 
الت�شويقية ل�شركة فلويدميت واملخت�شة يف 
خالل  من  عاملياً  التجارية  امل�شاحات  تاأجري 
من�شة ذكية توفر ت�شويق املكاتب وم�شاحات 

العمل التجارية.
وق���ع االت��ف��اق��ي��ة م��ن ج��ان��ب غ��رف��ة عجمان 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  اجل��ن��اح��ي  حممد 
جانب  وم��ن  واالأع���م���ال،   اال�شتثمار  تنمية 
املدير  عوميرين  جرير  فلويدميت،  �شركة 

التنفيذي.
اأن غ��رف��ة عجمان  واأك����د حم��م��د اجل��ن��اح��ي 
ت��ع��زي��ز ���ش��راك��ات��ه��ا لتوفري  ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى 
مو�شحاً   ، االع��م��ال  ملجتمع  نوعية  خدمات 
ت��وف��ر حلواًل  اأن  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  االت��ف��اق��ي��ة  ان 
التجارية  وامل�����ش��اح��ات  للمكاتب  ت�شويقية 
للم�شتثمرين  معتمدة  ومن�شة  االإم����ارة  يف 
ورجال االأعمال الباحثني عن مكاتب مرنة 
االإي���ج���ار، االم����ر ال����ذي ي��ع��زز من��و االعمال 

وا�شتدامتها.

�سمن فئتي »االإن�س�ءات« و»التطوير ح�سب الطلب«

»مدينة خليفة ال�صناعية« تفوز ب�صبع جوائز »اإف دي اآي« التابعة لـ »فاينان�صال تاميز«
 •• اأبوظبي-الفجر: 

مكانتها  اأبوظبي”  ال�شناعية  خليفة  “مدينة  ع���ززت 
ال���ب���ارزة ب��ني اأه����م امل����دن ال�����ش��ن��اع��ي��ة وامل��ن��اط��ق احل����رة يف 
جوائز  برنامج  �شمن  ج��وائ��ز  ب��ع��دة  ف��وزه��ا  بعد  املنطقة 
املناطق احلرة العاملية التي متنحها جملة “اإف دي اآي” 
وتعد  الربيطانية.  تاميز”  “فاينن�شال  التابعة ملجموعة 
القطاع عاملياً حيث مُتنح  االأه��م لهذا  ه��ذه اجل��وائ��ز من 

الأبرز املناطق احلرة الواعدة حول العامل. 
واحدة  تعد  وال��ت��ي  ال�شناعية،  خليفة  مدينة  ف��ازت  وق��د 
والتابعة  االأو�شط  ال�شرق  ال�شناعية يف  املناطق  اأكرب  من 
قطاع  ف��ئ��ة  ع��ن  التخ�ش�س  ب��ج��ائ��زة  اأب��وظ��ب��ي،  ل�����م��وان��ئ 
ح�شب  “التطوير  فئة  يف  اأخ���رى  ج��وائ��ز  و6  االإن�����ش��اءات 
الطلب” ع��ن ع���دد م��ن امل���ب���ادرات امل��ت��م��ي��زة، مب��ا يف ذلك 
ا�شرتاتيجيتها الذكية ال�شتقطاب اال�شتثمارات اخلارجية 

ا�شتثماراتها  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال�����ش��ني،  م��ن  وب��ال��ت��ح��دي��د 
امل�����ش��ت��م��رة يف حت��دي��ث ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة وامل���راف���ق و�شبل 
اال�شتدامة،  وممار�شات  وم��ط��ارات،  طرق  من  املوا�شالت 

وابتكار احللول واخلدمات الرائدة. 
وقال الكابنت حممد جمعة ال�شام�شي، الرئي�س التنفيذي 
اجلوائز  ب��ه��ذه  ف��وزن��ا  “يعك�س  اأبوظبي”:  “موانئ  ل��� 
التزامنا  العام  لهذا  اآي‘  دي  ’اإف  جملة  من  التقديرية 
والتجارية  ال�شناعية  التحتية  البنية  بتطوير  الرا�شخ 
اإىل  الرامية  جهودنا  الفوز  ه��ذا  ويكلل  اأبوظبي،  الإم��ارة 
مما  االإم���ارة،  اإىل  املبا�شرة  االأجنبية  اال�شتثمارات  ج��ذب 
االقت�شاد  تنمية  يف  بفعالية  للم�شاهمة  م�شريتنا  يعزز 

وتنويع م�شادر الدخل الوطني.«
التنفيذي  الرئي�س  �شاتورفيدي،  �شمري  ق��ال  جهته،  من 
خليفة  مدينة  يف  “اإننا  ال�شناعية”:  خليفة  “مدينة  ل� 
اأن  ���ش��اأن��ه  ال��ف��وز، وال����ذي م��ن  ب��ه��ذا  ال�شناعية ف��خ��ورون 

منظومة  ب��ن��اء  يف  ق��دم��اً  للم�شي  اأك����رب  ب�شكل  ي��ح��ف��زن��ا 
م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل�����ش��ن��اع��ة وخ���دم���ات ال��ت�����ش��ن��ي��ع، مب���ا ي�شمن 
النمو  حتقيق  لدينا  امل�شتاأجرين  م��ن  احلالية  للقاعدة 
حول  من  جديدة  �شركات  ا�شتقطاب  لنا  ويتيح  املن�شود، 
الواعدة يف منطقة  االأ�شواق  دخول  العامل ومتكينها من 

ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا.«
وا�شتندت جملة “اإف دي اآي” يف تقدميها لهذه اجلوائز 
ال�شناعية  خليفة  مدينة  حققتها  ال��ت��ي  االإجن����ازات  اإىل 
خ���الل ال��ع��ام، وم��ن��ه��ا: ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات م��ع 15 �شركة 
�شينية ال�شتثمار اأكر من مليار دوالر يف املدينة؛ وتاأ�شي�س 
امل�شتثمرين  خلدمة  �شينية  ك��وادر  ت�شغله  داخلي  مكتب 
ال�شناعية  خليفة  “مدينة  من  كل  واإط��الق  ال�شينيني؛ 
للمواد  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة  و”مدينة  للوج�شتيات” 
املنطقة  لتو�شعة  القائمة  واال���ش��ت��ع��دادات  االإن�شائية”؛ 
“ب” يف املدينة بحوايل 84 كيلومرًتا مربًعا ال�شتغاللها 

يف تطوير املرافق التجارية وال�شناعية واملخازن وامل�شاكن 
وامل�شاحات املجتمعية؛ وحتديث قرابة 14 كيلومرًتا من 
ال�شناعات  يف  اجلدد  امل�شتثمرين  خلدمة  الطرق  �شبكات 
العامة والثقيلة واللوج�شتيات و�شركات املوانئ؛ و�شهولة 
اجلودة  عالية  ال��ط��رق  و�شبكات  امل��ط��ارات  اإىل  ال��و���ش��ول 
ع���رب دول����ة االإم�������ارات وامل��ن��ط��ق��ة، وال���دم���ج ب��ال��ك��ام��ل مع 
اأنظمة تربيد وحتلية مياه  اإىل  باالإ�شافة  ميناء خليفة؛ 
البحر والتي تدعم ال�شناعات الثقيلة وت�شاهم يف حماية 

الروات البحرية.
وت�����ش��ل��ط ه����ذه اجل���وائ���ز ال�����ش��وء ع��ل��ى ال��ن��ج��اح والنمو 
والتي �شجلت  ال�شناعية”،  “مدينة خليفة  ل��  امل�شتمرين 
بلغت  االإ���ش��غ��ال  ن�شبة  يف  ملحوظة  زي����ادة  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام 
%27، فيما ارتفعت اأعداد العاملني فيها بن�شبة 15%. 
وحتت�شن املدينة اليوم اأكر من 200 �شركة، وا�شتثمارات 
اإجمالية تزيد قيمتها على 17.5 مليار دوالر اأمريكي.  
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بينه� 7 م�س�ريع لرائدات اأعم�ل اإم�راتي�ت

م�صاريع ريادية ذكية على من�صة »�صيدات اأعمال ال�صارقة« يف »جيتك�س لنجوم امل�صتقبل«  10

»دبي للثقافة« تعلن عن م�صابقة القت�صاد الإبداعي الإ�صالمي 
بال�صراكة مع مركز دبي لتطوير القت�صاد الإ�صالمي

•• ال�صارقة-الفجر:

�شيدات  “جمل�س  ي���ع���زز  ال����ت����وايل،  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث  ل��ل��ع��ام 
باملراأة،  لالرتقاء  مناء  ملوؤ�ش�شة  التابع  ال�شارقة”،  اأعمال 
امل�شتقبل”،  “جيتك�س لنجوم  املتميز يف معر�س  ح�شوره 
اأكتوبر   18-14 من  الفرتة  خالل  فعالياته  تقام  الذي 
اجلاري، يف “مركز دبي التجاري العاملي”، �شمن “اأ�شبوع 
 10 العام  املجل�س هذا  يعر�س  حيث  للتقنية”،  جيتك�س 
بينهن  م��ن  مبتكرات  اأع��م��ال  ل��رائ��دات  متنوعة  م�شاريع 
يف  التقنية  عنا�شر  ُتوظيف  يف  جنحن  اإم��ارات��ي��ات،  �شبع 

م�شاريعهن التجارية املختلفة.
اأعمال  �شيدات  التي يعر�شها جمل�س  امل�شاريع  اأب��رز  ومن 
ال�شارقة، ال�شريك الداعم للمراأة يف جمال التكنولوجيا يف 
الدورة احلالية من معر�س “جيتك�س لنجوم امل�شتقبل”، 
االأو�شط  ال�شرق  النا�شئة يف  لل�شركات  املعار�س  اأبرز  اأحد 
الذي تنفذه  »ميند”،   Mend واإفريقيا، وياأتي م�شروع
العو�شي )االإم���ارات(، وتعمل من خالله على  ن��ورا �شيد 
تقدمي امل�شاعدة والدعم النف�شي لل�شيدات اأثناء تعر�شهن 
و�شائل  اأح����دث  ب��ا���ش��ت��خ��دام  نف�شية   واأزم�����ات  ملنعطفات 
 Fenbits Technology وم�شروع  التكنولوجيا. 
الذي ابتكرته اأمل اجل�شمي )االإمارات(،   Solutions
يف  البال�شتيكي  التلوث  م��ن  واحل��د  امل��ي��اه،  تنقية  بهدف 
االأنهار واملحيطات، وعلى �شعيد امل�شاريع التي ت�شتهدف 
 Smart Safe شالمة االأطفال يعر�س املجل�س م�شروع�
Bus System )SSBS(، الذي اأطلقته اأية املرزوقي 
املدر�شية،  احل���اف���الت  ح�����وادث  م���ن  ل��ل��ح��د  )االإم��������ارات( 
ميتيكال   «  MythicalBear Games وم�شروع 
االإماراتية  االأع��م��ال  رائ���دة  اأبدعته  ال��ذي  جاميز”،  ب��ري 
ال�شابة ميثاء عمر حممد، ويعمل على تزويد االأ�شخا�س 
االلكرتونية  األعابهم  تطوير  لهم  تتيح  التي  ب��امل��ه��ارات 
اخلا�شة. ويف هذا ال�شدد قالت ال�شيخة هند بنت ماجد 
القا�شمي، رئي�س جمل�س �شيدات اأعمال ال�شارقة: “ن�شارك 
بجناح  ال��ع��ام  لهذا  امل�شتقبل  لنجوم  جيتك�س  معر�س  يف 
متكامل ي�شم 10 من�شات، ن�شتعر�س من خاللها نخبة 
�شركات  ابتكرتها  التي  التقنية  وال��ربام��ج  امل�شاريع  م��ن 
نا�شئة تديرها رائدات اأعمال مبدعات ومواكبات للتطور 

التقني، تتميز اأعمالهن باالبتكار والتنويع«.
قد  “كنا  القا�شمي:  ماجد  بنت  هند  ال�شيخة  واأ���ش��اف��ت 
ل�10  رع��اي��ت��ن��ا ودع��م��ن��ا  ع��ن  امل��ا���ش��ي،  �شبتمرب  اأع��ل��ن��ا يف 
�شركات نا�شئة تقودها �شيدات ورائدات اأعمال، للم�شاركة 
يف ه��ذا امل��ع��ر���س، وذل���ك ح��ر���ش��اً منا على ت��وف��ري الدعم 
لل�شيدات، حتى يت�شنى لهن اإبراز مهاراتهن واإبداعاتهن، 
م�شاريعهّن  واإجن����اح  وط��م��وح��ات��ه��ن  اأه��داف��ه��ن  وحت��ق��ي��ق 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة م���ن خ���الل ع��ر���س م�����ش��اري��ع��ه��ن ع��ل��ى جمهور 
اأف�شل  اختيار  على  حر�شنا  فقد  املعر�س.  خ��الل  كبري 
التقنية  على  وتركيزاً  وابتكاراً  اإبداعاً  واأكرها  امل�شاريع 
والتكنولوجيا من بني امل�شاريع الكثرية التي ا�شتقبلناها، 
 7 املعرو�شة  من�شات  ال�10  ب��ني  م��ن  يكون  اأن  و�شعداء 
اأعمال  ل���رائ���دات  مبتكرة  م�����ش��اري��ع  ت�شتعر�س  من�شات 

اإماراتيات اأغلبهن من فئة ال�شباب«.
 Mend م�شروع  �شاحبة  العو�شي،  �شعيد  ن��ورا  وقالت 
امل�����ش��روع على توظيف  ه��ذا  م��ن خ��الل  نعمل   : »ميند” 
النف�شي  ال���ع���ون وال���دع���م  ت��ق��دمي  ال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة يف 
لل�شيدات، حيث يعتمد امل�شروع ب�شكل كامل يف تقدمي حزم 
دعمه على التطبيقات الذكية واحللول التقنية االأخرى، 
التي بال �شك ت�شهل و�شول امل�شتفيدات اإىل خدماتنا يف اأي 
اأمل اجل�شمي، مبتكرة  زمان ومكان.  ومن جانبها قالت 
 Fenbits Technology Solutions م�شروع

بحلول  اأن��ه  اإىل  العاملية  ال�شحة  منظمة  تقارير  ت�شري   :
تعاين  مناطق  يف  العامل  �شكان  ن�شف  �شيعي�س   ،2025
من نق�س املياه ال�شاحلة لل�شرب، كما ت�شري اإىل االأعداد 
والبيئة يف  امل��ي��اه  ت��ل��وث  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  للوفيات  امل��ت��زاي��دة 
اأن���ح���اء ال���ع���امل، وان��ط��الق��اً م��ن ه���ذه التحديات  ج��م��ي��ع 
 Fenbits مل�شروع  اإطالقنا  ج��اء  ال��ع��امل  يواجها  التي 
حلول  يقدم  ال��ذي   Technology Solutions
تكنولوجية اأكر تقدماً وا�شتدامًة حلل امل�شكالت الناجمة 

عن التلوث من اأجل بيئة نظيفة و�شحية.
 Smartومن جهتها قالت اأية املرزوقي، �شاحبة م�شروع
»توؤكد اإح�شاءات   :  )Safe Bus System )SSBS
مليون   1.25 نحو  ه��ن��اك  اأن  العاملية  ال�شحة  منظمة 
�شخ�س يلقون حتفهم �شنوياً نتيجة حلوادث املرور، كما 
اإىل  الدولة  ال�شادرة يف  الر�شمية  الدرا�شات  بع�س  ت�شري 
اأن نحو %70 من االإ�شابات املميتة عند االأطفال �شببها 
ال�شغار يف  منا على �شالمة  امل��روري��ة، وحر�شاً  احل��وادث 
حافالت املدار�س اأطلقنا هذا امل�شروع، الذي جاء بعد بحث 
ويتمتع  املدر�شية،  ح��وادث احلافالت  تفا�شيل  متعمق يف 

هذا امل�شروع بالعديد من املميزات واملزايا الذكية«.
وق������ال������ت م����ي����ث����اء ع����م����ر حم�����م�����د، م�������ش���م���م���ة م�������ش���روع 
ميتيكال  »األ���ع���اب    MythicalBear Games
اأعمايل  ب����اك����ورة  ه���و  ب����ري(  م��ي��ت��ي��ك��ال  )األ����ع����اب  بري”: 

م��ن خالله  واأ�شعى  االأع��م��ال،  ري���ادة  ع��امل  وم�شاريعي يف 
يف  االإلكرتونية  االأل��ع��اب  بعامل  ال�شغوفني  م�شاعدة  اإىل 
ت�شميم وتطوير االألعاب التي يرغبون فيها، حيث نقدم 
التي يجدون فيها حظهم من  الكثري من اخليارات  لهم 
املتعة والت�شويق اإىل اجلانب الفائدة«.   واإىل جانب هذه 
وهي:  االأخ���رى  ال�شبعة  امل�شاريع  تاأتي  االأرب��ع��ة  امل�شاريع 
»هريات” وهو من�شة ت�شتهدف االأ�شخا�س   Heyraat
الذين يديرون اأعمالهم وم�شاريعهم من مكاتبهم املنزلية 
املتميزة،  وم��واه��ب��ه��م  وخ��دم��ات��ه��م  ملنتجاتهم  وي���رّوج���ون 
ويتطلعون اإىل تنمية وتطوير اأعمالهم، وهي من ت�شميم 
رائدة االأعمال االإماراتية ال�شابة ليلى ال�شعدي، وم�شروع 
MythicalBear Games »ميثيكال بري جاميز”، 
الذي اأبدعته رائدة االأعمال االإماراتية ال�شابة ميثاء عمر 
حممد، ويعمل على تزويد االأ�شخا�س باملهارات التي تتيح 

لهم تطوير األعابهم االلكرتونية اخلا�شة.
م�شروع  ي��اأت��ي  ال���زراع���ي  االإن���ت���اج  ت��ط��وي��ر  �شعيد  وع��ل��ى 
“االإبداع  �شركة  من  ج��زء  وه��و   Organic Guild
اإماراتية  اأوائل ال�شركات  وهي من  الذهبي لال�شتثمار”، 
امل�شاريع  واإدارة  ال��ع�����ش��وي��ة،  ال�����ش��ن��اع��ة  يف  متخ�ش�شة 
الزراعية  االأع����م����ال  م��ف��اه��ي��م  ت��ط��ّب��ق  ال���ت���ي  امل�����ش��ت��دام��ة 
الع�شوية يف دولة االإم��ارات، وتعمل على تطوير القطاع 

الزراعي ودعم البيئة امل�شتدامة. 

•• دبي - الفجر:

اأطلقت هيئة الثقافة والفنون يف دبي )دبي 
الثقافة  ب�����ش��وؤون  املعنية  الهيئة  للثقافة(، 
االإم�������ارة،  يف  واالآداب  وال�������رتاث  وال���ف���ن���ون 
االقت�شاد  لتطوير  دبي  بال�شراكة مع مركز 
االقت�شاد  ع��امل��ي��ة  “م�شابقة  االإ����ش���الم���ي، 
التي �شممت بهدف  االإبداعي االإ�شالمي”. 
االإبداعية  االأف���ك���ار  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�����ش��ل��ي��ط 
تعريف  ت��ق��دمي  اإىل  ت�����ش��ع��ى  ال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة 
ج��دي��د ل��ل��رواب��ط ال��ت��ي جت��م��ع ب��ني الثقافة 
دعم  اإىل  اإ���ش��اف��ة  والتكنولوجيا،  وال��ت��ج��ارة 
على  امل�����ش��اري��ع  ورواد  واملبتكرين  الفنانني 
التعبري عن روؤاه��م الفنية واالإبداعية. ومت 
الذين  تر�شيح من   130 يقارب  ما  ا�شتالم 
يجدون يف تراث الثقافة االإ�شالمية م�شدر 
واأن�شطة  الأعمال  اأفكار  وتقدمي  لهم،  اإلهام 
ترتبط باالقت�شاد االإبداعي. و�شيتم االإعالن 
عن الفائزين يوم 30 اأكتوبر املقبل، خالل 
التي  االإ���ش��الم��ي  لالقت�شاد  العاملية  القمة 

�شت�شت�شيفها اإمارة دبي.
باالإنابة  العام  املدير  النابودة،  �شعيد  وق��ال 
لهيئة الثقافة والفنون يف دبي: “اإننا يف دبي 
للثقافة نحر�س على تناغم وتكامل اأن�شطتنا 
الر�شيدة،  قيادتنا  توجيهات  مع  ومبادراتنا 

وروؤي�����ة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة رئي�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم،  را�شد 
– “رعاه اهلل”،  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�س 
وذلك يف تعزيز مكانة مدينة دبي كعا�شمة 
نوؤمن  واإن��ن��ا  االإ���ش��الم��ي.  لالقت�شاد  عاملية 
يلعب  االإ���ش��الم��ي  االإب��داع��ي  االقت�شاد  ب���اأن 
ال�شيما  املهمة،  ه��ذه  حتقيق  يف  مهًما  دوًرا 
احلياة  “منط  م��ن  مهًما  جانًبا  ميثل  واأن���ه 
قبل  م��ن  اختياره  مت  وال���ذي  االإ�شالمية”، 
االإ�شالمي،  االقت�شاد  لتطوير  دب��ي  م��رك��ز 
جانب  اإىل   ، اال�شرتاتيجية  االأرك���ان  ك��اأح��د 

التمويل االإ�شالمي وال�شناعة احلالل.
واأ�����ش����اف ال���ن���اب���ودة: وح���ر����ش���اً م��ن��ا يف دبي 
االقت�شاد  ق����ي����ادة  ن����ت����وىل  ب�������اأن  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
االإب���داع���ي، وذل���ك م��ن خ��الل اإي��ج��اد االأطر 
ودعم  بتنظيم  نقوم  حيث  لنموه.  املالئمة 
واملبادرات  الفعاليات  من  متنوعة  جمموعة 
وت�شجيع  امل����واه����ب  ل��ت��ع��زي��ز  وال�������ش���راك���ات، 
التعاون والتن�شيق بني ال�شناعات االإبداعية، 
برت�شيخ �شمعة دبي كعا�شمة ثقافية عاملية. 
اإن �شراكتنا مع مركز دبي لتطوير االقت�شاد 
الروؤية،  لهذه  ق��وًي��ا  دع��ًم��ا  االإ���ش��الم��ي متثل 
وت�شلط ال�شوء على املهمة املتكاملة لتعزيز 
احلياة  لنمط  كعا�شمة  اجلديدة  دبي  روؤي��ة 
عن  باالإعالن  نت�شرف  اإننا  كما  االإ�شالمية. 
االإبداعي  االقت�شاد  م�شابقة  يف  الفائزين 
القمة  املقبلة من  ال��دورة  خ��الل  االإ�شالمي 
الوقت  يف  االإ���ش��الم��ي،  لالقت�شاد  ال��ع��امل��ي��ة 
البيئة  بناء  موا�شلة  اإىل  فيه  نتطلع  ال��ذي 
وال�شناعات  االأف�����راد  مت��ّك��ن  ال��ت��ي  امل��ث��ال��ي��ة 
االزده���ار  ال��ت��ق��دم وحتقيق  على  االإب��داع��ي��ة 

والنمو بوترية متوا�شلة.

ع���ب���د اهلل حممد  ����ش���ع���ادة  اأك�������د  وب����������دوره، 
لتطوير  دب��ي  ملركز  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ع��ور 
“م�شابقة  اإط���الق  اأن  االإ���ش��الم��ي  االقت�شاد 
تاأتي  التي  االإ�شالمي”  االإبداعي  االقت�شاد 
والتعاون  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��ل�����ش��راك��ة  ث��م��رًة 
واملركز،  والفنون  الثقافة  هيئة  بني  الوثيق 
م���ن ���ش��اأن��ه امل�����ش��اه��م��ة يف ت��ق��دمي دع���م غري 
لتطوير  دب��ي  مركز  ال�شرتاتيجية  حم��دود 
منط  اعتربت  والتي  االإ���ش��الم��ي،  االقت�شاد 
الرئي�شية  الركائز  اأح��د  االإ���ش��الم��ي  احل��ي��اة 
املقبلة،  ال�شنوات  خ��الل  امل�شتهدفة  الثالث 
واأ�شحاب  املبتكرين  ت�شجيع  يف  ت�شهم  كما 
االأفكار املبدعة يف دعم التوجه الوطني نحو 

بناء اقت�شاد قائم على املعرفة.«
منو  اأن  ن�����درك  “اإننا  ���ش��ع��ادت��ه:  واأ�����ش����اف 
اأ�شا�س  ع��ل��ى  ي��ق��وم  االإ����ش���الم���ي  االق��ت�����ش��اد 
االإ�شالمية،  ال��ث��ق��اف��ة  واإح����ي����اء  ا����ش���ت���ع���ادة 
فالغالبية العظمى من ال�شعوب امل�شلمة هي 
ا�شتهالك  ق��وة  ي�شكلون  الذين  ال�شباب  من 
التعبري  تريد  وجدانية  وقوة  هائلة،  واإنتاج 
والهوايات  ال��ف��ن��ون  خ���الل  م���ن  ذات���ه���ا  ع���ن 

واالإبداعات.
االقت�شادية  ال���ث���ق���اف���ة  ت����اأث����ري  اإن  وق������ال 
امل�شلمني،  عند  فقط  يتوقف  ال  االإ�شالمية 
ب����ل ي���ط���ال اأي���������ش����اً ق���ط���اع���ات وا����ش���ع���ة من 
امل�شتثمرين، فقطاعات االقت�شاد االإ�شالمي 
1.6 مليار  اأك��ر من  التي تالم�س وج��دان 
ال��ع��امل، م��ا زال��ت تعترب نا�شئة  م�شلم ح��ول 
اال�شتثمارات،  من  املزيد  ال�شتقبال  وقابلة 
القطاعات  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار يف  ح����دود  ف��ال  ل���ذا 
االإ�شالمي  ل��الق��ت�����ش��اد  وال��ف��ن��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ف��ه��ي ل��ي�����ش��ت ق���ط���اع���ات ن��ا���ش��ئ��ة ف���ق���ط، بل 

ب��ني عراقتها  وي��رب��ط  ي��ط��وره��ا  م��ن  تنتظر 
وثقافة  ج��دي��د  فني  �شياق  يف  ومعا�شرتها 
جديدة، ولذلك �شممت “م�شابقة االقت�شاد 
االإبداعي االإ�شالمي” بحيث ت�شلط ال�شوء 
تقدم  التي  املبتكرة  االإبداعية  االأف��ك��ار  على 
بني  جتمع  ال��ت��ي  ل��ل��رواب��ط  ج��دي��داً  تعريفاً 
الثقافة والتجارة والتكنولوجيا، اإ�شافة اإىل 
دعم الفنانني واملبتكرين ورواد امل�شاريع على 

التعبري عن روؤاهم الفنية واالإبداعية.
ويف العام 2017، اأطلق مركز دبي لتطوير 
االقت�شاد االإ�شالمي ا�شرتاتيجيته اجلديدة 
 ،)2021-2017( االإ�شالمي  لالقت�شاد 
ت��رك��ز على حت��دي��د م��وؤ���ش��رات االأداء  وال��ت��ي 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة اجل����دي����دة، ل��ر���ش��د من���و ثالثة 
االإ�شالمي،  لالقت�شاد  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  ق��ط��اع��ات 
و”ال�شناعة  االإ�شالمي”  “التمويل  وه��ي: 
احلالل” و”منط احلياة االإ�شالمية” التي 
وال�شياحة  واالأزي����اء  وال��ف��ن  الثقافة  ت�شمل 
العائلية، اإ�شافة اإىل قيا�س مدى م�شاهمتها 
يف االقت�شاد الوطني لدولة االإمارات العربية 
املتحدة. ويعترب االقت�شاد االإ�شالمي املعريف 
وال���رق���م���ي وامل���ع���اي���ري امل��رت��ب��ط��ة ب���ه مبثابة 
القطاعات  ال��ذي يدعم ه��ذه  ال��زاوي��ة  حجر 
القيادة  روؤي����ة  حتقيق  اأج���ل  م��ن  الرئي�شية 
االإ�شالمية االقت�شادية. ويف االإطار االأ�شمل 
عمل  فقد  اجل��دي��دة،  اال�شرتاتيجية  ل��ه��ذه 
االإ�شالمي  االق��ت�����ش��اد  لتطوير  دب���ي  م��رك��ز 
اإطالق  يف  للثقافة”،  “دبي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اجلديدة  الروؤية  لتعزيز  امل��ب��ادرات  من  عدد 
االإ�شالمية.  احل��ي��اة  لنمط  كعا�شمة  لدبي 
كاماًل  ع��اًم��ا  ا�شتمرت  درا���ش��ة  اإىل  وا�شتناداً 
حول تقرير االقت�شاد االإبداعي االإ�شالمي، 

املدينة،  يف  للمقيمني  ال�شامل  واال�شتبيان 
مبادرات  خم�س  ر�شمياً  للثقافة  دبي  قدمت 

تتعلق ب�ِ”منط احلياة االإ�شالمية«.
ال��ت��ي تبذلها  امل��ت��وا���ش��ل��ة  اإط����ار اجل��ه��ود  ويف 
“دبي للثقافة” لرتويج الثقافة االإ�شالمية 
 2017 اأطلقت يف ع��ام  ال��دول��ة، فقد  خ��ارج 
كتاب “روؤى عاملية حول االقت�شاد االإبداعي 
كمدينة  خم��ت��ل��ف��ة  م����دن  يف  االإ�شالمي” 
مقابالت  وت�شمن  وم��ل��ب��ورن،  ول��ن��دن  دب���ي 
تعر�س اآراء ووجهات نظر اخلرباء املحليني 
لتعزيز  الكفيلة  ال�شبل  ح���ول  وال��دول��ي��ني، 
مكانة دبي كمركز دويل لالقت�شاد االإبداعي 
عام  ذل����ك، يف  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  االإ����ش���الم���ي. 
معر�س  للثقافة”  “دبي  نظمت   2016
املتحف  م��ع  بالتعاون  االإ�شالمية  العمالت 

االإ�شالمي يف اأ�شرتاليا.
امل�شهد  ب��اإث��راء  تلتزم  للثقافة  دب��ي  اأن  يذكر 
الثقايف الإمارة دبي انطالًقا من تراث دولة 
مد  على  وتعمل  املتحدة،  العربية  االإم���ارات 
ج�شور احلوار البّناء بني خمتلف احل�شارات 
دب���ي كمدينة  ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة  وال���ث���ق���اف���ات، 
والرتاث  للثقافة  وم�شتدامة  خالقة  عاملية 
القطاعات  ه��ذه  ومتكني  واالآداب،  والفنون 
االإبداعية  وامل����ب����ادرات  امل�����ش��اري��ع  وت��ط��وي��ر 

واملبتكرة حملياً واإقليمياً وعاملياً.

» كيف تن�صئ عالمتك التجارية« 
بجمعية الإمارات للتنمية الجتماعية

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

نظمت جمعية االإمارات للتنمية االجتماعية بفرعها بالرم�س دورة “كيف 
و  الغفار  عبد  ك��رمي  ال��دك��ت��ور  قدمها  وال��ت��ي  التجارية”  عالمتك  تن�شئ 
التعريف  اإىل  هدفت  والتي  م�شرتك.   28 بح�شور  قا�شم   عطا  الدكتور 
بالعالمة التجارية و اخلطوات االأ�شا�شية يف ت�شميم العالمة التجارية و 
طرق ت�شويق العالمة التجارية على ال�شبكة العنكبوتية بدال من الطرق 
لي�شت  التجارية  العالمة  ب��اأن  عبدالغفار  ك��رمي  الدكتور  ن��وة  ال��ق��دمي��ة.  
اأعمق من  العالمة بل هي  االأل��وان اخلا�شة بتلك  اأو  ال�شعار  فقط اال�شم، 
املنتج  اأو  اخلدمة  بتلك  املرتبطة  واالأف��ك��ار  امل�شاعر  كل  ت�شمل  فهي  ذل��ك، 
قا�شم  عطا  ال��دك��ت��ور  اأك��د  كما  للم�شتهلك.  وخا�شة  مميزة  جتربة  خللق 
م�شداقية  ذات  ت��ك��ون  الناجحة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ب���اأن  احل�����ش��ور  على 
هذه  ت�شيف  وا���ش��ح��ة.  و  م�شتدمية  �شاملة،  نوعها،  م��ن  ف��ري��دة  وم��غ��زى، 
النواحي  جميع  من  امل�شتهلك  لتجربة  م�شافة  قيمة  الناجحة  العالمات 
لهم. ويف ختام  بوعودها  تفي  دوما  امل�شتهلك الأنها  بها  يثق  وهي عالمات 
الدورة مت تخريج امل�شاركني يف الدورة واإملامهم مبفهوم العالمات التجارية 
وموقعها القانوين باعتبارها �شكاًل من اأ�شكال امللكية الفكرية، وبيان اأنواع 
وطريقة  التجارية  العالمات  ا�شتعمال  ومتطلبات  ومعايري  ال��ع��الم��ات، 

ت�شجيل العالمات التجارية.

جمارك راأ�س اخليمة تدرب موظفيها 
على قانون اجلمارك املوحد

•• راأ�س اخليمة - الفجر

قانون  يف  تدريبية  ادورة  االأث��ن��ني  ام�س  اخليمة  راأ���س  جمارك  دائ��رة  اختتمت 
اجلمارك املوحد ملوظفيها بقاعة التدريب يف املركز الرئي�شي، قدمها االأ�شتاذ 
9 من �شباط العمليات اجلمركية من  اأبو رومي و بلغ عدد امل�شاركني  يو�شف 
خمتلف املراكز اجلمركية التابعة للدائرة، وا�شتمرت الدورة على مدى يومني.  
اآلية االإجراءات  اإىل توعية العاملني يف القطاع اجلمركي على  ال��دورة  هدفت 
باالأحكام  تعريفهم  منها  ع��دة حم��اور  ال���دورة  ت�شمنت  و  امل��وح��دة.  اجلمركية 
باالإ�شافة  وواجباتهم  االإدارة  موظفني  وحقوق  االأ�شا�شية  واملفاهيم  العامة 
التحري  وكيفية  ال�شبط  ومعاينتها وحما�شر  للب�شائع  املميزة  العنا�شر  اإىل 
التدريب  مل�شتوى  املوظفني  اأ���ش��اد  ال���دورة  وخ���الل  اجل��م��رك��ي.   التهريب  ع��ن 
لهم يف م�شار عملهم  ت�شيف  التي  و  املحا�شر من معلومات مهمة  وما قدمه 
املعارف املطلوبة يف العمل اجلمركي.  وياأتي تنظيم الدورة التخ�ش�شية �شعيا 
من الدائرة اإىل تطوير مواردها وقدراتها الب�شرية ملواكبة امل�شتجدات املتعلقة 
بالعمل اجلمركي وكل ما من �شاأنه اأن ي�شهم يف بناء قدرات املوظفني و�شقلها. 

رئي�س دائرة الطاقة يتفقد م�صروع اخلط الرئي�صي 
للمياه املعاد تدويرها بني جزيرتي يا�س وال�صعديات

•• اأبوظبي -وام: 

اأبوظبي  يف  الطاقة  دارة  رئي�س  امل��رر  مر�شد  عوي�شة  املهند�س  معايل  اأك��د 
اأهمية تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وفقا الأف�شل املعايري العاملية 
باعتبار ذلك الركيزة اال�شا�شية مل�شاعي الدائرة الرامية اإىل تقدمي خدمات 
يف  الطاقة  م��وارد  خمتلف  على  املتزايدة  االحتياجات  تلبي  اجل��ودة  عالية 
االإمارة. �شرح معاليه بذلك على هام�س زيارته التفقدية ام�س ل�شري العمل 
يا�س  تدويرها بني جزيرتي  املعاد  للمياه  الرئي�شي  بناء اخلط  يف م�شروع 
وال�شعديات باإمارة اأبوظبي . ورافق معاليه �شعادة �شعيد حممد ال�شويدي 
مدير عام �شركة اأبوظبي للتوزيع والدكتور ماجد الكثريي املدير التنفيذي 
املياه  تخطيط  ق�شم  م��دي��ر  ال��ب��ادي  ع��ب��داهلل  واملهند�س  الت�شغيل  ل��دائ��رة 
واملهند�س جا�شم الظنحاين مدير ق�شم م�شاريع املياه وعدد من امل�شوؤولني 
الهام  امل�شروع  ان هذا  قال معاليه  و  امل�شروع.  والقائمني على  واملهند�شني 
اأبوظبي  اإىل �شل�شلة م�شاريع البنية احليوية التي يتم تنفيذها يف  ي�شاف 
لالرتقاء بجودة البنية التحتية لقطاع الطاقة والتاأكيد على كفاءة قطاع 
مبا  امل�شتدامة  التنمية  خطط  دع��م  يف  رئي�شياً  م�شاهماً  باعتباره  الطاقة 
االإمارات  وا�شرتاتيجية   2030 االقت�شادية  اأبوظبي  روؤي��ة  مع  ين�شجم 
للطاقة 2050.. ون�شعى من خالل هذه املبادرات اإىل تكري�س روح الفريق 
قطاع  بتطوير  املعنيني  ال�شركاء  جميع  جهود  توجيه  خ��الل  من  ال��واح��د 
القائم على تعزيز اال�شتفادة  الرئي�شي  الطاقة وت�شخريها خلدمة هدفنا 

من كافة املوارد املائية وم�شادر الطاقة التقليدية واملتجددة.

 »القت�صاد« تطلق تطبيق »امل�صوؤولية املجتمعية« عرب من�صتها يف »جيتك�س«
•• اأبوظبي-وام:

بح�شور معايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري 
وزير االقت�شاد اأطلقت وزارة االقت�شاد عرب 
االحتادية  احلكومة  ج��ن��اح  �شمن  من�شتها 
 ”2018 ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة  ج��ي��ت��ك�����س  “اأ�شبوع  يف 
املجتمعية  “للم�شوؤولية  ال��ذك��ي  التطبيق 
ومعلومات  خدمات  يقدم  الذي  لل�شركات” 
متكاملة حول الربامج املعتمدة للم�شوؤولية 
الوزارة  عر�شت  كما  ال��دول��ة.  يف  املجتمعية 
خ����الل م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف امل���ع���ر����س ع�����ددا من 
خالل  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  تطبيقاتها 
بباقة  التعريف  جانب  اإىل  املا�شية،  الفرتة 
م��ن اخل��دم��ات االإل��ك��رتون��ي��ة وال��ذك��ي��ة التي 
تقدمها عرب موقعها االإلكرتوين وتطبيقها 
ال��ذك��ي ال��ر���ش��م��ي��ني. وق����ال م��ع��ايل �شلطان 
جيتك�س  “اأ�شبوع  اإن  امل��ن�����ش��وري  �شعيد  ب��ن 
للتقنية” بات ميثل مظلة رائدة وذات �شمعة 
امل�شتجدات  اآخ���ر  ال�شتعرا�س  ب���ارزة  عاملية 
واالجتاهات يف عامل التكنولوجيا والتقنيات 
لوزارة  مثالية  من�شة  يجعله  م��ا  احلديثة، 
يف  احلكومية  اجل��ه��ات  وخمتلف  االقت�شاد 
وا�شتعرا�س  م��ب��ادرات��ه��ا  الإط����الق  ال���دول���ة، 
التكنولوجيا يف  بتوظيف  املرتبطة  جهودها 
يتما�شى مع حمددات  تطوير خدماتها مبا 
التوجه  وي���دع���م   2021 االإم�������ارات  روؤي�����ة 
اال�شرتاتيجي للدولة نحو احلكومة الذكية. 
اأن م�شاركة وزارة االقت�شاد  واأ�شاف معاليه 
العام  لهذا  للتقنية”  جيتك�س  “اأ�شبوع  يف 
يف  املتوا�شلة  جهودها  على  ال�شوء  ت�شلط 
وتطوير  والتكنولوجيا  االبتكار  بيئة  تعزيز 
م��ن��اخ االق��ت�����ش��اد ال��رق��م��ي يف ال���دول���ة، مبا 

متنوع  تناف�شي  اقت�شاد  ببناء  روؤيتها  يدعم 
كفاءات  بقيادة  واالبتكار  املعرفة  على  قائم 
وطنية، م�شريا معاليه اإىل اأن اإطالق تطبيق 
ميثل  لل�شركات”  املجتمعية  “امل�شوؤولية 
واخلدمات  التطبيقات  لبيئة  مهمة  اإ�شافة 
تطوير  يف  ي�شهم  حيث  ال����وزارة،  يف  الذكية 
للقطاع  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
التنمية  ج���ه���ود  دع����م  يف  وي�����ش��ب  اخل���ا����س 
امل�شتدامة يف الدولة. واأو�شح معايل �شلطان 
بن �شعيد املن�شوري اأن من�شة وزارة االقت�شاد 
تعر�س خالل اأيام املعر�س جمموعة وا�شعة 
من التطبيقات واخلدمات الذكية االأخرى، 
االإلكرتونية  “اللوحة  تطبيق  اأب��رزه��ا  م��ن 

الذي يوفر معلومات  التجارية”  للعالقات 
ال���ت���ج���ارة اخلارجية  ع���الق���ات  ع���ن  ���ش��ام��ل��ة 
العامل  دول  خمتلف  م��ع  االإم������ارات  ل��دول��ة 
مبا يخدم البيئة التقنية واملعرفية للتجارة 
وك���ذل���ك تطبيق  ال����دول����ة،  واال���ش��ت��ث��م��ار يف 
“الزائر ال�شعيد” الذي يهدف اإىل االرتقاء 
باملقا�شد  والتعريف  الدولة  زائري  بتجربة 
االإم��ارات، ف�شال عن  املتنوعة يف  ال�شياحية 
العالمات  خ���دم���ات  م���ن  ع��ر���س جم��م��وع��ة 
التي  االأخ��رى  الذكية  واخلدمات  التجارية 
تقدمها الوزارة جلمهور املتعاملني والفئات 
امل�شتهدفة يف القطاعني احلكومي واخلا�س. 
ويقدم تطبيق “امل�شوؤولية املجتمعية” الذي 

يف  االأوىل  للمرة  االق��ت�����ش��اد  وزارة  تعر�شه 
عن  واف��ي��ة  معلومات   ”2018 “جيتك�س 
املجتمعية  امل�شوؤولية  وبرامج  مبادرات  اأه��م 
للقطاع اخلا�س التي اعتمدتها حكومة دولة 
الوطنية  اال�شرتاتيجية  اإط���ار  يف  االإم����ارات 
الذكية  املن�شة  اأب���رزه���ا  وم���ن  اخل���ري،  ل��ع��ام 
امل�شوؤولية  وموؤ�شر  املجتمعية،  للم�شوؤولية 
املجتمعية،  امل�شوؤولية  وع��الم��ة  املجتمعية، 
وجواز امل�شوؤولية املجتمعية، ف�شال عن اأهم 
بامل�شوؤولية  املتعلقة  والبيانات  االإح�����ش��اءات 
املجتمعية يف الدولة، واالمتيازات واحلوافز 
امل�شاهمة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ت��ي حت�����ش��ل 
املجتمعية،  امل�����ش��وؤول��ي��ة  جم���ال  يف  ب��ف��ع��ال��ي��ة 

املطروحة  ب��امل�����ش��اري��ع  ق��ائ��م��ة  ج���ان���ب  اإىل 
مل�شاهمة القطاع اخلا�س عرب بند امل�شوؤولية 
القطاع  ب��ني  ال�شراكة  ي��ع��زز  مب��ا  املجتمعية 
احلكومي وقطاع االأعمال يف تعزيز م�شرية 

التنمية امل�شتدامة للدولة.
و�شلطت من�شة وزارة االقت�شاد ال�شوء على 
“اللوحة االإلكرتونية للعالقات التجارية”، 
التي باتت متوفرة ب�شيغة تطبيق ذكي على 
متاجر االأجهزة الذكية، حيث يوفر معلومات 
عن  واالإجنليزية  العربية  باللغتني  حمدثة 
لدولة  واال�شتثمارية  التجارية  ال��ع��الق��ات 
217 دول����ة وم��ن��ط��ق��ة حول  االإم������ارات م��ع 
التجارية  ال���ت���ب���ادالت  ي�����ش��م��ل  مب���ا  ال���ع���امل، 
اال�شتثمار  وحقائق  املبا�شرة  التجارة  و�شلع 
واالت��ف��اق��ي��ات امل��ربم��ة وغ��ريه��ا، م��ع مراعاة 
معايري الدقة وال�شرعة وال�شفافية و�شهولة 
اال���ش��ت��خ��دام على م���دار ال�����ش��اع��ة، م��ا يجعل 
م��ن��ه اإ���ش��اف��ة ن��وع��ي��ة ت��ع��زز ك��ف��اءة اخلدمات 
واال�شتثمار.  ال��ت��ج��ارة  جم��ال  يف  احلكومية 
الذكية،  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  اخل���دم���ات  جم���ال  ويف 
“الزائر  ت��ط��ب��ي��ق  ال������وزارة  م��ن�����ش��ة  ع��ر���ش��ت 
التجربة  اإث��راء  اإىل  يهدف  ال��ذي  ال�شعيد” 
االإم���ارات وتزويدهم  دول��ة  ل��زوار  ال�شياحية 
م�شتوى  ي��ع��زز  مب��ا  متنوعة  ذك��ي��ة  بخدمات 
لل�شياحة  ال����رتوي����ج  يف  وي�����ش��ه��م  ر����ش���اه���م 
ومبتكرة،  تقنية  ب�شورة  ودعمها  الوطنية 
امل���زارات  ع��ن  ل��ل��زائ��ر معلومات  ي��ق��دم  حيث 
ال�شياحية  والفعاليات  والفنادق  ال�شياحية 
�شعادة  اأف���راد  م��ع  “الكون�شيريج”  وخ��دم��ة 
ال���زوار وخ��دم��ة اإع���داد ال��ربن��ام��ج ال�شياحي 
موؤ�شرا  وي��وف��ر  تفاعلية،  بطريقة  ل��ل��زائ��ر 

لقيا�س �شعادة الزوار بتقنية جديدة.



28 الثالثاء  16   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12454  
Tuesday   16   October   2018  -  Issue No   12454

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
مذكرة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2018/1086  ��ستئناف جتاري    
حمل  جمهول  جمايل  حممد  اهلل  نعمت   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف / بنك �شادرات ايران - الفرع الرئي�شي  قد 
ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2017/3703 جتاري 
جزئي بتاريخ:2018/5/15 وحددت لها جل�شه يوم االثنني  املوافق 
 ch2.D.16 رقم  بالقاعة  10.00 �شباحا   ال�شاعة   2018/11/12
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

مذكرة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/1763  ��ستئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- ال�شندوق الذهبي للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
اي���ران -  امل�شتاأنف / بنك ���ش��ادرات  جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
الفرع الرئي�شي  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 
1835/2018 جتاري كلي بتاريخ:2018/7/31 وحددت لها جل�شه يوم 
االثنني  املوافق 2018/11/12 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
مذكرة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2018/1717  ��ستئناف جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شمري بابو كاروبامفتيل ابوبكر جمهول حمل 
وميثله:موزة  �شافيو  روي�س  كا�شتيلينو   / امل�شتاأنف  ان  مبا  االقامة 
عبيد رب��ي��ع اخل��ظ��ر  ق��د ا���ش��ت��اأن��ف/ احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
بتاريخ:2018/7/25 وحددت لها جل�شه  2016/1326 جتاري جزئي 
يوم االربعاء  املوافق 2018/11/14 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

مذكرة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/1888  ��ستئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- حميد كرمي قلعه جمهول حمل االقامة مبا 
ان امل�شتاأنف / ح�شني ح�شيني  قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى 
ب���ت���اري���خ:2018/11/26 وح���ددت لها  رق��م 1056-2018 جت��اري كلي 
�شباحا    10.00 ال�شاعة   2018/11/14 املوافق  االرب��ع��اء   ي��وم  جل�شه 
بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

مذكرة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/511  ��ستئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- برويز نظر جمهول حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف 
ح�شن  علي  الفاحت  مديرها  وميثلها  امل��ح��دودة  للموا�شري  و�شام  �شركة   /
القرار/ احلكم  ا�شتاأنف  عقباوي وميثله:خمتار حممد باقر غريب  قد 
بتاريخ:2018/3/11  كلي  جت���اري   2017/2335 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر 
وحددت لها جل�شه يوم االحد  املوافق 2018/11/11 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

مذكرة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/1157  ��ستئناف مدين    

مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  غيب�شون  غ��اري   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
علي  ومي��ث��ل��ه:حم��م��د  ك��وب��ان  �شارلي�س  اليك�شاندير   / امل�����ش��ت��اأن��ف  ان 
ال�شادر بالدعوى رقم  ا�شتاأنف/ احلكم  �شلطان الطويل املهريي  قد 
2018/675  مدين جزئي بتاريخ:2018/8/12 وحددت لها جل�شه يوم 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2018/10/23 املوافق  الثالثاء  
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
مذكرة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2018/1158  ��ستئناف مدين    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- يل �شيان مينغ جمهول حمل االقامة مبا ان 
امل�شتاأنف / يف تيان وميثله:ح�شني حممد ح�شن حامت احلو�شني  قد 
ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2016/417 مدين كلي وحددت 
�شباحا    10.00 ال�شاعة   2018/10/22 املوافق  االثنني   يوم  جل�شه  لها 
ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رقم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

مذكرة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/845  ��ستئناف مدين    

�شيارة  امل�شتاأنف �شده/ 1- حممد علي بن حممد ب�شري 2- يلال  اىل 
ان��د �شن  ����س.ذ.م.م جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان امل�شتاأنف / روي��ال 
دبي(    ���س.م.ب.م )فرع  املحدودة  االو�شط(  )ال�شرق  للتاأمني  الالين�س 
جزئي  مدين   815/2018 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد 
وحددت لها جل�شه يوم الثالثاء  املوافق 2018/11/13 ال�شاعة 10.00 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من  �شباحا  بالقاعة رقم 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/2830  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ار�����س االغ����وار ل��ت��ج��ارة اخل�����ش��روات وال��ف��واك��ه جم��ه��ول حمل 
اأقام عليك  االقامة مبا ان املدعي /�شركة االم��ارات لالت�شاالت املتكامله ���س.م.ع قد 
درهم   )12170.44( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
قيمة ال��ف��وات��ري اخل��دم��ة امل��ت��اأخ��رة ���ش��داده��ا وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب املحاماة 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شم ملف 
النزاع رقم:2018/1485 مدين.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق:2018/10/18 
ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch2.D.18  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/2744  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد في�شل اكرام حممد اكرام غورى جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي /�شركة االمارات لالت�شاالت املتكامله �س.م.ع قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )8.875( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�شتحقاق 
امل���واف���ق:2018/10/22  االث��ن��ني  ي��وم  لها جل�شة  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�شداد  وحتى 
ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch2.D.18  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/2866  مدين جزئي

االقامة  حمل  جمهول  النعيمي  علي  را�شد  علي  1-عبيد   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  ���س.م.ع قد  مبا ان املدعي /�شركة االم��ارات لالت�شاالت املتكامله 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )17.067.67( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�شتحقاق 
املوافق:2018/10/18  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لها  التام.وحددت  ال�شداد  وحتى 
ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch2.D.18  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
�عالن حكم بالن�سر

        يف  �لدعوى رقم 2018/2494  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه/1- اخلدمات الهند�شية التقنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
بن  عبدالرحمن  ن�شيب  وميثله:عبدالرحمن  ناير  موتو  فيتور  املدعي/فيجايان  ان 
ن�شيب نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/8/30  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/فيجايان فيتور موتو ناير بحكمت املحكمة مبثابة احل�شوري 
بالزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ )36281( درهم وتذكرة عودة اىل وطنه عينا 
او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها املنا�شب 
من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد  ال�شمو  هذا االع��الن �شدر با�شم �شاحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

�عالن حكم بالن�سر
        يف  �لدعوى رقم 2018/9130  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املحكوم عليه/1- بريفكت اجنل لتوزيع املواد االعالنية 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/9/27  يف الدعوى 
احل�شوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  جو�شى  كومار  ل�شالح/راجيندرا  اع��اله  املذكورة 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )20835( درهم وتذكرة عودة اىل وطنه 
عينا او ما يقابلها نقدا مامل يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها املنا�شب 
من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا االع��الن �شدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف �لدعوى رقم 2018/20 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �شده/1- �شركة بيبون لندن ذ.م.م 2- عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين  
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف اأبوظبي اال�شالمي وميثله:جابر 

را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي.
املطالبة  قيمة  ل�شداد  اخطاركم  ب��ت��اري��خ:2018/10/10  االبتدائية  دبي  حمكمة  قررت 
وقدرها )605.800( درهم خالل �شهر من تاريخ االعالن واال بيع العقار حمل الرهن 
باملزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون اجراءات مدنية وهي عبارة عن �شقة �شكنية 
 - S 22 العقار  - رقم   T02 املنطقة ور�شان االوىل - رقم االر�س 415 - ا�شم املبنى -

امل�شاحة 66 مرت مربع وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
        يف �لدعوى رقم 2018/9 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �شده/1- �شركة نيبون لندن ذ.م.م 2- عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين  
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف اأبوظبي اال�شالمي وميثله:جابر 

را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي.
قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ:2018/10/10 اخطاركم ل�شداد )633300( درهم 
خالل �شهر من تاريخ االعالن واال بيع العقار حمل الرهن عن طريق املزايدة وفقا 
لن�س املادة 295 من قانون اجراءات مدنية وهي عبارة عن �شقة �شكنية - املنطقة ور�شان 
S 17 - امل�شاحة 69 مرت  العقار  رقم   -  T02 االوىل - رقم االر�س 415 - ا�شم املبنى

مربع وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف �لدعوى رقم 2018/10 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �شده/1- �شركة نيبون لندن ذ.م.م 2- عبداحلميد خالد عبداحلميد العاين  
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف اأبوظبي اال�شالمي وميثله:جابر 

را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي.
 )5.507.000( ل�شداد  اخطاركم  ب��ت��اري��خ:2018/10/10  االبتدائية  دبي  حمكمة  ق��ررت 
درهم خالل �شهر من تاريخ االعالن واال بيع العقار حمل الرهن باملزايدة وفقا لن�س 
املنطقة ور�شان   - �شكنية  �شقة  اج���راءات مدنية وه��ي عبارة عن  امل��ادة 295 من قانون 
S 16  وذلك للعلم مبا  العقار  رقم   -  T02 االوىل - رقم االر�س 415 - ا�شم املبنى

جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
يف  �لدعوى 2018/979 جتاري كلي - دبي 

املدعي / موارد للتمويل - بوكالة عي�شى �شامل للمحاماة واال�شت�شارات القانونية 
املعلن اليهم / ،  املدعي عليها االأوىل : نيو جلوبال �شتيل للهند�شة ، املدعي عليها الثاين : نيو 
جلوبال للخدمات الفنية ،  املدعي عليها الثالث : �شينتيل كومار �شوبرامانيان ، املدعي عليها 
الرابعة : �شماء جمريا ل�شيانة ال�شفن ، املدعي عليها اخلام�س : برابا كاران بارتنا �شاراتني 
يف  اخلربة  العمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء   - �شاراتني  بارتنا  بيالي 
الدعوى اعاله فقد حددنا يوم االثنني املوافق 2017/10/22 يف متام ال�شاعة الواحدة والن�شف 
ظهرا  لعقد االجتماع االأول للخربة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�شارد - دبي ، ديرة 
، �شارع املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، مكتب رقم 119.  لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم 
مراجعة  وعليكم   ، بالدعوى  املتعلقة  امل�شتندات  كافة  اإح�شار  مع  االجتماع  حل�شور  قانونا 
وا�شتالم  املاأمورية  تنفيذ  اجراءات  تطورات  وملتابعة  ا�شتف�شارات  اية  ب�شاأن  باأول  اوال  اخلبري 

امل�شتندات والتعقيب عليها.
�خلبري / �سعيد حممد �ل�سارد �لفال�سي 
رقم �لقيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�سور
   �الجتماع �الأول للخربة

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

املدعي عليه : مرمي �شامل وليد ا�شماعيل 
 2018/1124 الدعوى  يف  االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  عدالة  لقرار  تنفيذ 

جتاري جزئي  املقامة �شدكم من املدعية / دار التمويل - �س م ع 
فقد مت ندبنا خبريا م�شرفيا يف الدعوى امل�شار اليها وعليه  فقد مت حتديد 
يوم االثنني املوافق 2018/10/22  ال�شاعة : 00 : 12 ظهرا موعدا الجتماع 
 - ن�شيمة   برج   - زايد  ال�شيخ  �شارع   - دبي  الكائن يف  اخلربة يف مقر مكتبنا 
مكتب رقم 303 ، هاتف 042200556 فاك�س رقم 042501250،  راجني احل�شور 
كافة  عن  �شورة  معكم  م�شطحبني  املحدد  املوعد  يف  قانونا  ميثلكم  من  او 

امل�شتندات املوؤيدة لدفوعكم.
  عبد احلميد زيتون 
خبري حم��سبي وم�سريف   

�عالن حل�سور �جتماع �خلربة  

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2018/566 جتاري جزئي                                                
االقامة  مبان  ني�شاد جمهول حمل  املدعي عليه/1- بدوفينجال حممد حنيفة  اىل 
ان املدعي / اليك�شندرا �شميدت وميثله / �شهيل حاج �شعد ال�شيخ �شعد قري�س نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/4/30  يف الدعوى املذكورة اعاله 
 100000 مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام  �شميدت  اليك�شندرا  ل�شالح/ 
ال�شيك  ا�شتحقاق  تاريخ  من  �شنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م  ال��ف  مائة 
وحتى ال�شداد التام والزمته الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

�عالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2018/1327 جتاري كلي                         
اىل املدعي عليه /1 - �شركة اأم اأ�س لالن�شاءات ذ م م  منطقة حرة  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ �شينتور لتجارة الكهربائيات �س ذ م م ، وميثلها فيليب يل روبن�شن ، مبا ان 
املدعي/ �شينتور لتجارة الكهربائيات �س ذ م م ، وميثلها فيليب يل روبن�شن  قد اقام الدعوى 
التمهيدي  احلكم   2018/10/3 بتاريخ  حكمت  املحكمة  ب��اأن  نعلنكم  وعليه  اأع��اله  امل��ذك��ورة 
التايل : بندب اأحد اخلرباء احل�شابيني املخت�شني من املقيدين بجدول اخلرباء باملحكمة 
االطالع على ملف الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه اخل�شوم واالنتقال اىل مقر 
ان  وااللكرتونية  الورقية  املرا�شالت  على  واالط��الع  االم��ر  لزم  ان  عليها  واملدعي  املدعية 
امانة خربة وقدرها  وااللكرتونية وحددت  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�شجالت  وجدت 
املوافق  1500 درهما  والزمت املدعي ب�شدادها.  وح��ددت لها املحكمة جل�شة يوم االربعاء  

.Ch2.E.22 2018/11/14  ال�شاعة 30 : 9 �شباحا يف القاعة
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2018/1000   �حو�ل نف�ض م�سلمني 
املدعي/  ان  االقامة مبا  م��زاري��ع  جمهول حمل  نبيله   -1 / املدعي عليه  اىل 
جلني عبداهلل �شيف خلفان باجلافلة وميثله / اإ�شماعيل ح�شن ابراهيم ال�شفار  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  دعوى طاعة زوجية و�شم االبناء واثبات 
ح�شانة.   وحددت لها جل�شة يوم االثنني  املوافق  2018/10/22  ال�شاعة 8.30 
�س بالقاعة رقم )3( يف  مبنى االأح��وال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود  لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

 �عادة �عالن بالن�سر        
 يف  �لدعوى 2018/281   عقاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1- غ�شان جو�س حفار  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك 
دبي اال�شالمي - �س م ع وميثله / نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي -  قد اأقام عليك 
ومالحقها  بالتملك  املنتهية  االي��ج��ارة  اتفاقية  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
املوؤرخة يف 2008/9/10 والتعوي�س مببلغ وقدره )340.000 درهم( للمدعي تعوي�شا عن 
العجز يف املبالغ امل�شلمة وعما ا�شابه من �شرر والزام املدعي عليه ب�شداد ر�شوم اخلدمة 
وفواتري املاء والكهرباء حتى االخالء التام والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب.   وحددت لها 
جل�شة يوم الثالثاء املوافق  2018/11/6  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/2020  جتاري جزئي              

ف���رع  جمهول  م  -  م  ذ  ���س  اإي���ه ميكانيكال -   - ت��ي  اإي -  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ �شيف الربهان للتجارة - �س ذ م م    قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )82584  درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ 2017/12/9 وحتى 
ال�شداد التام و�شم ملف النزاع التجاري رقم 2018/774.  وحددت لها جل�شة يوم 
اخلمي�س  املوافق  2018/11/1  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
باأن الدعوى قد  اأيام على االأقل )علما  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأجلت اإداريا(. 
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 1462

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عي�شى حممد عبدالرحمن حممد اآل كرم - اإماراتي 
اجلن�شية يرغب يف رهن كامل ح�شته البالغة 3.33% اىل ال�شيد/ علي اإ�شماعيل حممد 
عبداهلل الزرعوين - اإماراتي اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة امل�شماة )فري�شت انف�شت جروب 
راأ�س اخليمة مبوجب رخ�شة رقم )47071(. وعمالبن�س  باإمارة  تاأ�ش�شت  ذ م م( والتي 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
االجراء  الت�شديق  على  يتم  �شوف  وانه  للعلم  االعالن  ن�شر هذا  اقت�شى  العدل. فقد 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
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�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
�عالن حكم بالن�سر

        يف  �لدعوى رقم 2018/849  جتاري كلي
االقامة  ذ.م.م جمهول حمل  البناء  ملواد  اال�شيوية  ال�شركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف    2018/9/26 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
بالزام  ����س.ذ.م.م  امل��ح��دودة  البناء  خلدمات  القرق  ل�شالح/�شركة  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )627.740.90( درهم باال�شافة اىل الفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف:2017/5/24 وحتى ال�شداد 
. حكما  املحاماة  اتعاب  بامل�شاريف والف درهم مقابل  املدعي عليها  التام والزمت 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
�عالن حكم بالن�سر

        يف  �لدعوى رقم 2018/1915  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/1- رمي يو�شف خمي�س يو�شف جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/10/8  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/بنك ابوظبي التجاري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
)253.885.70( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من:2018/5/21 وحتى 
متام ال�شداد والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
�عالن حكم بالن�سر

        يف  �لدعوى رقم 2018/932  جتاري جزئي
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  ال��ط��رق  مل��ق��اوالت  ك��ون  تران�س  �شركة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/4/18  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�شالح/ن�شاط االمارات للمقاوالت العامة ذ.م.م فرع دبي بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )ثالثني الف وخم�شمائة و�شبعة دراهم و�شبعني فل�شا( 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية يف:2018/1/24 وحتى متام 
ما  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ  بامل�شروفات  والزمتها  ال�شداد 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
�عالن حكم بالن�سر

        يف  �لدعوى رقم 2018/1328  جتاري كلي
كاركر  ر���ش��ا  2- حميد  ������س.ذ.م.م  ال��ع��ام��ة  للتجارة  النجم  ن��ور  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
دي��زج��ي جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ب��ن��ك االم����ارات دب��ي الوطني �س.م.ع 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  اخلويل  عي�شى  وميثله:ماأمون 
�س.م.ع  الوطني  دبي  االم��ارات  ل�شالح/بنك  اعاله  املذكورة  الدعوى  2018/9/26  يف 
بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ 
وقدره )5.612.985/65( درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة رفع 
ومبلغ  بامل�شروفات  والزمتهما  التام  ال�شداد  وحتى  احلا�شل يف:2018/6/20  الدعوى 
قابال لال�شتئناف خالل  . حكما مبثابة احل�شوري  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  الف 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/2018  جتاري كلي

ال��دي��ن بوتيا ك��وت��ي م��اب��ي��الك��ات جم��ه��ول حمل  امل��دع��ي عليه / 1-ل��ط��ف  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /البنك التجاري الدويل �س.م.ع قد اأقام عليك الدعوى 
درهم   )627564.68( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اقامة الدعوى 
املوافق:2018/10/24  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  .وح���ددت  التام  ال�شداد  وحتى 
اأو من  ال�شاعة:09:30 �س بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2018/1690  جتاري كلي

ان  ���س.م.ح جمهول حمل االقامة مبا  املدعي عليه / 1- ح�شن اجلنابي للتجارة  اىل 
املدعي/اي بي ار ايه ام للتجارة العامة �س.ذ.م.م وميثله:�شعيد احمد حممد حممود 
العو�شي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن 
وامل�شاريف  والر�شوم  درهم  وقدره )2027198(  للمدعية مبلغ  يوؤديا  باأن  بينهما  فيما 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ا�شتحقاق اول �شيك احلا�شل بتاريخ:2017/8/9 
وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق 2018/10/29 ال�شاعة 9.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  �س بالقاعة 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
       �إعادة �إعالن بالن�سر

   فـي  �لدعوى 2018/2747  مدين جزئي
مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  ال�شليطي  علي  حمد  مبارك  فهد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  �����س.م.ع  املتكاملة  ل��الت�����ش��االت  االم����ارات  امل��دع��ي/���ش��رك��ة  ان 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )13.004.90( درهم قيمة فواتري 
اخلدمة املتاخر �شدادها والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية %12 
املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام.  ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من 
2018/10/23 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2018/2753  مدين جزئي

االقامة  حم��ل  جمهول  البو�شميط  �شعد  يو�شف  �شعد  عي�شى   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  ���س.م.ع قد  املتكاملة  املدعي/�شركة االم��ارات لالت�شاالت  ان  مبا 
والر�شوم  دره��م   )8308.29( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
التام  ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
املوافق  الثالثاء  لها جل�شة يوم  رق����م:2018/1573 م��دين. وح��ددت  النزاع  و�شم ملف 
2018/10/23 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2018/2784  مدين جزئي

ان  االق��ام��ة مب��ا  النابل�شي جمهول حم��ل  �شامر حمد   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ب��ال��رتك  ال�شهري  ر�شيد  حممد  املدعي/عبدالكرمي 
ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�شحة ونفاذ عقد بيع املركبة والتي 
تقدر مببلغ )4500( درهم والر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم االربعاء 
فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة   2018/10/24 امل��واف��ق 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية �لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
       �إعادة �إعالن بالن�سر

   فـي  �لدعوى 2018/2592  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- عبدالقادر �شهاب العبد اجل��دوع جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/امل�شت�شفى االمريكي - دبي فرع من حممد وعبيد املال �س.ذ.م.م وميثله:طالل 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  التميمي  ح�شن  حممد 
بالتكافل والت�شامن مببلغ وقدره )154.647.21( درهم والر�شوم وامل�شاريف  عليهما 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ:2017/11/2 وحتى ال�شداد التام. وحددت لها 
Ch1.B.10 لذا  جل�شة يوم االثنني املوافق 2018/11/5 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
       �إعادة �إعالن بالن�سر

   فـي  �لدعوى 2018/539  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- جوان فريناندو فالدفي�شو جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  دب��ي  ف��رع  �شي  بي  ا���س  ات�س  بنك 
واتعاب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م   )10.291.741.31( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي 
املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
املوافق 2018/11/6 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2018/497  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- حممد عبدال�شالم جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/داماك 
عقد  بف�شخ  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  امل��ح��دودة  للعقارات  ك��روان 
البيع الوحدة رقم )ا�س بي بي/15/بي 1507( �شقة فندقية الكائن مب�شروع �شيبرييا 
املوافق  الثالثاء  املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم  اتعاب  والر�شوم وامل�شاريف ومقابل 
اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة   2018/11/6
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/2807  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ح�شني خان ظفر خان ظفر خان جمهول حمل االقامة 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ق��د  امل��دع��ي /حم�شن �شحر ج��ي��زان  ان  مب��ا 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )26700( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
يوم  جل�شة  لها  التام.وحددت  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة 
االربعاء املوافق:2018/10/24 ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch2.D.17  لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/2768  مدين جزئي

االقامة  حمل  جمهول  الدحيل  �شعيد  حميد  1-خالد   / عليه  املدعي  اىل 
مب���ا ان امل���دع���ي /ع��ب��د احل�����ش��ني اق���ب���ال ك���رمي ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
درهم   )10000( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
والر�شوم وامل�شاريف.وحددت لها جل�شة يوم االثنني املوافق:2018/10/22 
ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch2.D.18  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/2786  مدين جزئي

حمل  جمهول  فا�شواين  فا�شواين  اأن��ان��درام  �شوري�س  1-هري�س   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القانونية  واال���ش��ت�����ش��ارات  للمحاماه  ن�شيب  /عبدالرحمن  امل��دع��ي  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
)وميثله املحامي/عبدالرحمن ن�شيب عبدالرحمن بن ن�شيب وميثله:عبدالرحمن 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  ن�شيب  بن  ن�شيب عبدالرحمن 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )7.500.00( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
يوم  جل�شة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�شداد  وحتى  اال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة 
امل��واف��ق:2018/10/24 ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.B.10  لذا فاأنت  االربعاء 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/2823  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-زاهر احمد العلي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /خرياهلل 
�شبي  املحامية/جو�شلني  القانونية ومتثله مالكته ومديرته  واال�شت�شارات  للمحاماة 
خرياهلل وميثله:جو�شلني �شبي خرياهلل قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه بدفع مبلغ وقدره )8.222( درهم وما ترتب عليه من فوائد قانونية 
وامل�شاريف  بالر�شوم  الزامه  مع  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع 
وم��ق��اب��ل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة.وح��ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم االرب���ع���اء امل�����واف�����ق:2018/10/24 
ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  من مذكرات  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
�عالن حكم بالن�سر

        يف  �لدعوى رقم 2017/4189  جتاري جزئي
بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  ديباليوكو�س  ال��دى  كري�شز  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/5/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
ل�شالح/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي )بنك 
من  �شنويا   %9 القانونية  والفائدة  دره��م   )27.094.58( مبلغ  الوطني(  القيوين  ام 
عليه  املدعي  والزمت  ال�شداد  احلا�شل يف:2011/12/20 حتى متام  اال�شتحقاق  تاريخ 
احل�شوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  بامل�شاريف 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر 
با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/3518  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-حم��م��د ك��م��ي��ل رح����ال جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  ���س.م.ع قد  ال��دويل  املدعي /البنك التجاري 
والر�شوم  دره���م   )459644.62( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
ال�شداد  وحتى  االقامة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
االحد  يوم  لها جل�شة  كفالة.وحددت  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام 
فاأنت  لذا    ch1.C.12:بالقاعة �س  ال�شاعة:08:30  امل��واف��ق:2018/10/28 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/3409  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممود عبا�س للنقليات جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /
جنمة كاليفورنيا ل�شيانة ال�شيارات وميثله / عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )41497( 
اال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 
وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�شة يوم 
لذا    ch1.C.12:بالقاعة �س  ال�شاعة:08:30  امل��واف��ق:2018/10/18  اخلمي�س 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2018/3357  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال�شرح للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/ار تي ا�س لتاأجري معدات البناء ذ.م.م وميثله:جو�شلني �شبلي خري اهلل قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )90000( درهم والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�شتحقاق احلا�شل يف:2017/2/28 
وحتى ال�شداد التام و�شم ملف النزاع التجاري رقم:2018/747.وحددت لها جل�شة يوم 
اخلمي�س املوافق:2018/10/25 ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2018/2243  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رايف اجري فودز انرتنا�شونال �س.م.ح جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /انكاي اك�شرب�س فرع من �شركة الري لوجي�شتيكا االمارات �س.ذ.م.م 
وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
)158.982( درهم والفائدة مبعدل 9% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد 
التام وت�شمني املدعي عليها الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها 
  ch1.C.12:جل�شة يوم االحد املوافق:2018/10/21 ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/3387  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-اج���وي ج��اراب��ات��ي جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د  االم�����ارات   - )م(  �����س.م.ب  االو����ش���ط(  )ال�����ش��رق  اميك�س 
درهم   )122455.80( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
وحتى  اال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
يوم  جل�شة  لها  ك��ف��ال��ة.وح��ددت  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  ال��ت��ام  ال�شداد 
لذا    ch1.C.14:بالقاعة �س  ال�شاعة:08:30  امل���واف���ق:2018/10/30  الثالثاء 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   

       �إعادة �إعالن بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2018/2154  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ات�س جي تي للمقاوالت ���س.ذ.م.م 2- حميد احلق ف�شل جل جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/مريك للتجارة العامة �س.ذ.م.م وميثله:جمال علي ال�شيد حممد 
بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شنقيطي 
والت�شامم مببلغ وقدره )64000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة باال�شافة اىل 
الفائدة التاأخرييه 12% من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة 
يوم اخلمي�س املوافق 2018/10/25 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12454 بتاريخ 2018/10/16   
 �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2018/1402 جتاري كلي 
                               اىل املدعي عليه / 1- بال انرتنا�شيونال للمواد الغذائية - �س ذ م م ، 
2- افينيتي بل�س للتجارة العامة - �س ذ م م  ، 3- عامر خان حممد عمر خان - ب�شفته حمرر 
ال�شيكات ، 4- اهال لتجارة اللحوم املربدة - ذ م م ، 5- ثارا بارامبيل فالييكاث عبداللطيف 
- ب�شفته حمرر ال�شيكات ، 6- مدينة املجرة للتجارة العامة - �س ذ م م  ، 7- مظهر احمد 
م�شتاق م�شتاق - ب�شفته حمرر ال�شيكات ،  8- ترانز اينفرا - م م ح ، 9- بامبينيزات �شليمان 
�شمري - ب�شفته حمرر ال�شيكات ، 10- جي ام ام لال�شتثمار - �س ذ م م  ، 11- جا�شم ح�شن 
جمعه حممد ح�شني امل��ازم - ب�شفته حمرر ال�شيكات ، 12- جي ام ام لتجارة العامة - ذ م 
م  ،  13- بال انرتنا�شيونال لتعليب اال�شماك - ذ م م - كفيل �شامن ، 14- هارجيت �شينغ 
ان��دار �شينغ - كفيل �شامن ، جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ يونايتد بنك  �شا�شار 
عليهم مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   ، )ف��رع(  ليمتد 
من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   4.965.154.39( وق��دره 
)جميع   ... كفالة  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شمول  و  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ 
الطلبات مو�شحة تف�شيليا يف �شحيفة الدعوى(. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 
2018/10/16 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
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مهرجان ال�صارقة ال�صينمائي الدويل للطفل 2018 يقدم 
يف يومه الرابع اأف�صل الأفالم من فرن�صا ورو�صيا واإيرلندا

انطالق فعاليات ملتقى اللغة العربية للناطقني بغريها

•• ال�صارقة-الفجر: 

ن���ّظ���م  م��ه��رج��ان ال�����ش��ارق��ة ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي ال���دويل 
اأول من  للطفل يف دورته ال�شاد�شة التي انطلقت 
اأم�س وت�شتمر حتى 19 من ال�شهر اجلاري ثالث 
ور���س اإب��داع��ي��ة ل��الأط��ف��ال، حت��ت ع��ن��وان »الر�شوم 
امل��ت��ح��رك��ة ل��الأط��ف��ال وال��ي��اف��ع��ني«، وور����ش���ة عمل 
ور�شة  اإىل  باالإ�شافة  الكوالي�س«،  »خلف  بعنوان 

مبادئ واأ�شا�شيات الت�شوير.
وت���ن���اول���ت ور������س ال��ع��م��ل م����ه����ارات ال��ت��ع��ام��ل مع 
اأفالم  �شناعة  يف  وتوظيفها  احلديثة،  التقنيات 
لالأطفال  �شغفاً  ت�شكل  التي  املتحركة،  ال��ر���ش��وم 
التعامل  وم��ه��ارات  فنون  اإىل  بااَلإ�شافة  والكبار، 
التعديل  ب��رام��ج  م��ث��ل  احل��دي��ث��ة  التطبيقات  م��ع 
الربامج  من  وغريها  »الفوتو�شوب«  ال�شور  على 
اإىل  الطويلة  الفيديوهات  حتويل  يف  املتخ�ش�شة 

اأفالم ق�شرية وممتعة.
ور�شة عمل الر�شوم متحركة لالأطفال واليافعني

لالأطفال  متحركة  ر�شوم  عمل  ور�شة  وتطرقت 
الفنية  امل���خ���رج���ة  اأدارت�����ه�����ا  ال���ت���ي  وال���ي���اف���ع���ني، 
والر�شامة �شحر عبد اهلل، اإىل كيفية التعامل مع 
الر�شوم  اأف��الم  �شناعة  التكنولوجيا احلديثة، يف 
ا�شتطاعت  املتحركة، بطرق وو�شائل �شهلة، حيث 
االإبداع  ب��ني  م��ا  جتمع  توليفة  لل�شغار  تقدم  اأن 

واالبتكار واكت�شاف املواهب لدى االأطفال.
وهدفت الور�شة اإىل اال�شتفادة من �شغف االأطفال 
اإي���ج���اب���ي وتعزيز  ب�����ش��ك��ل  ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات احل���دي���ث���ة، 
مهاراتهم، واإطالق العنان ملخيالتهم، يف �شناعة 
ه���ذا ال���ن���وع م���ن اأف�����الم ال��ر���ش��وم امل��ت��ح��رك��ة، كما 
ذواتهم،  ع��ن  التعبري  ف��ر���ش��ة  ال��ور���ش��ة  متنحهم 
�شمن  ال��ع��م��ل  اأ����ش���ول  تعليمهم  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

الفريق الواحد.

خلف الكوالي�ص
وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت ور����ش���ة »خ���ل���ف ال��ك��وال��ي�����س« التي 
مانيبال،  جامعة  طلبة  م��ن  جمموعة  ح�شرها 

حتويل  يف  الفوتو�شوب  برنامج  ا�شتخدام  ط��رق 
اأف��الم ذات م�شاهد ق�شرية  االأف��الم الطويلة اإىل 
ومبهرة، بغر�س جذب اأكرب عدد من امل�شاهدين، 
احلديثة  التكنولوجية  املقومات  من  واال�شتفادة 

يف �شناعة وابتكار افالمهم اخلا�شة. 
اخليارات  اأه���م  ا�شتعرا�س  ال��ور���ش��ة  ت��ن��اول��ت  كما 
تعّرف  االأف���الم، حيث  املتبعة يف �شناعة  وامل��ب��ادئ 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف �شناعة  ال�����ش��غ��ار ع��ل��ى اخل���ط���وات 
جانب  اإىل  فيها  امل�شتخدمة  واالأدوات  االأف����الم 
�شناعة  ت�شتخدم يف جم��االت  التي  اخل��دع  تناول 

االأفالم. 

الت�سوير االإبداعي
الت�شوير«  واأ�شا�شيات  »م��ب��ادئ  ور���ش��ة  وتطرقت 
وقدمها  ال��ع��رب  امل�����ش��وري��ن  احت���اد  نظمها  ال��ت��ي 
امل������درب ط�����ارق ح���ج���اوي اإىل ت��ع��ري��ف االأط���ف���ال 
اأه����م االأ���ش�����س ال���واج���ب اتباعها  امل�����ش��ارك��ني ع��ل��ى 
حيث  الفوتوغرافية،  ال�شور  التقاط  جم��ال  يف 

اأه��م املبادئ  امل��درب ال�شغار امل�شاركني على  ع��ّرف 
اأن يتقيد بها  امل�شور  التي يجب على  واخلطوات 

اللتقاط �شور اإبداعية. 
وتعّرف امل�شاركون على جماالت الت�شوير املختلفة 
الليلي  من ت�شوير الطعام والريا�شة والت�شوير 
اط��ل��ع��وا على كيفية  وال��ب��ورت��وري��ه وغ��ريه��ا، كما 
التقاط �شورهم اخلا�شة واال�شتفادة من املقومات 
كانت  �شواء  ال�شور  بالتقاط  املحيطة  والظروف 
اإىل  ت�شويرها،  امل���راد  امل���ادة  اأو  املنا�شبة  االإ���ش��اءة 
جانب التعرف على مناذج حّية من اأنواع الت�شوير 

واكت�شاف االختالفات فيما بينها. 
 17 54 فيلماً من  العام  املهرجان هذا  ويعر�س 
االأفالم  فئات  �شمن  االأوىل  للمرة  ُتعر�س  ب��ل��داً 
الروائية الطويلة، والوثائقية، والر�شوم املتحركة، 
وفئة  ال��ط��اّلب  اأف��الم  وفئة  الق�شرية،  والدولية 
الأول  يعر�س  فيلماً   12 منها  العربية،  االأف���الم 
تعر�س  فيلماً  و34  ال��ع��امل،  م�شتوى  على  م��رة 
و7  االأو����ش���ط،  ال�����ش��رق  منطقة  يف  االأوىل  للمرة 

اأفالم تعر�س على م�شتوى دولة االإمارات، وفيلماً 
واحداً يعر�س على م�شتوى دول اخلليج. 

بتنظيم  املهرجان  م��ن  ال�شاد�شة  ال���دورة  وتتميز 
اخلرباء  م��ن  نخبة  جتمع  ح��واري��ة  جل�شات   6
والنجوم واملتخ�ش�شني يف قطاع ال�شينما، اأبرزهم 
ب��راي��ن ف��رج��و���ش��ن، ف��ن��ان ر���ش��وم م��ت��ح��رك��ة، عمل 
���ش��رك��ات االإن��ت��اج العاملية: وال���ت ديزين  اأب���رز  م��ع 
اأنيمي�شن �شتوديوز، و�شيتحدث عن »عامل ديزين 
بني االأم�س واليوم«، و�شيمون ميدارد، فنان ر�شوم 
اإت�������س«، واملخرج  »ك���ام���ريا-  ���ش��رك��ة  م��ت��ح��رك��ة يف 
اللبناين �شياء مالعب، �شيتحدثان عن »�شناعة 

االأفالم مع الالجئني«.
دورات��ه يف  اأوىل  انطلقت  ال��ذي  املهرجان  وي�شعى 
عام 2013، ويقام ب�شكل �شنوي يف �شهر اأكتوبر، 
وال�شباب  االأط��ف��ال  واإب��داع��ات  مواهب  تعزيز  اإىل 
لهم  ي�شمن  مبا  ال�شينمائي،  انتاجاتهم  وعر�س 
املختلفة،  االإع��الم��ي��ة  وال��ف��ر���س  والنفع  ال��ف��ائ��دة 
اأنه حدٌث فنّي ي�شّكل حلقة و�شل مهمة بني  كما 

العاملية وك��ل ما يجد يف ع��امل الو�شائط  االأف��الم 
االإعالمية، 

نحو  االأط��ف��ال  بيد  االأخ���ذ  ا�شهامه يف  اإىل جانب 
اكت�شاف املزيد عن ثقافات ال�شعوب ون�شر ال�شالم 
ال��ع��امل��ي، واط��الع��ه��م ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ك��ي��ف يتعاي�س 
يف  ودي��ان��ت��ه��م  ثقافاتهم  مبختلف  ال��ن��ا���س  جميع 

عامل واحد ب�شالم وت�شاٍو.
جيل  واإع���داد  تن�شئة  اإىل  )ف��ن(  موؤ�ش�شة  وتهدف 
املبدعني،  وال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ني  ال��ف��ن��ان��ني  م���ن  واع����د 
اجلديدة  واالأف����الم  الفنية  ل��الأع��م��ال  وال��رتوي��ج 
التي ينتجها االأطفال والنا�شئة يف دولة االإمارات، 
واملوؤمترات  ال�شينمائية،  املهرجانات  يف  وعر�شها 
اإىل  تهدف  كما  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  الدولية 
املهرجانات،  خ��الل  من  وت�شجيعها  املواهب  دع��م 
واملوؤمترات، وور�س العمل على ال�شعيدين املحلي 
مرتابطة  �شبكة  توفري  اإىل  باالإ�شافة  وال���دويل، 
من ال�شباب املوهوبني والواعدين، ومتكينهم من 

تبادل التجارب واخلربات على نطاق عاملي.

•• ال�صارقة-الفجر:

اأجمل  م����ع  م���وع���د  ع���ل���ى  االأط�����ف�����ال 
الرابع  اليوم  يف  ال�شينمائية  االأف��الم 
ال�شينمائي  ال�����ش��ارق��ة  م��ه��رج��ان  م��ن 
لغاية  امل�������ش���ت���م���ر  ل��ل��ط��ف��ل  ال��������دويل 
موؤ�ش�شة  تنظمه  وال��ذي  19اأكتوبر 
تعزيز  يف  املتخ�ش�شة  املوؤ�ش�شة  )ف��ن( 
لالأطفال  االإع����الم����ي  ال���ف���ن  ودع�����م 

والنا�شئة يف اإمارة ال�شارقة. 
عمر  م��ن  الطلبة  اأف���الم  فئة  و�شمن 
فيلم  ي��ع��ر���س  ع��ام��اً،   13 اإىل   11
 9:15 ال�شاعة  م��ن  اب��ت��داًء  »األ��ي�����س« 
اإخراج  من  وه��و  �شباًحا،   10:10  -
ياأخذ  اإيرلندا.  من  زام��ربان��و  دانيلو 
رحلة  امل�����ش��اه��دي��ن يف  ال��ف��ي��ل��م  ه����ذا 
خاللها  ي���ر����ش���د  م���ب���ه���رة  خ���ي���ال���ي���ة 
�شغرية  فتاة  من  األي�س  منو  مراحل 
املعلقة  مراآتها  عرب  �شابة  ام���راأة  اإىل 
التدريجي  وان��ت��ق��ال��ه��ا  اجل����دار،  ع��ل��ى 
م��ن حل��ظ��ات االرت���ب���اط ال��ه��ادئ��ة بني 
االأم وطفلتها ال�شغرية، اإىل جداالت 
وهي  مرحلة  باآخر  وانتهاًء  املراهقة 

البلوغ وتكّون ال�شخ�شية امل�شتقلة.
يعر�س املهرجان اأي�شاً فيلم »الطائر 

االأخ�شر« من اإخراج كوينتني واإيرينا 
من  وم��اري��ن  وب��ي��ري  وماك�شيميليان 
ف��رن�����ش��ا، ه���و ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ق�شري 
اأخ����رق اأخ�����ش��ر اللون  ي�����ش��ور ط���ائ���راً 
دافئة  باإبقائها  وين�شغل  بي�شة  ي�شع 
اأمامه  تظهر  ول��ك��ن  تفق�س،  اأن  اإىل 
وهنا  امل��ذاق  �شهية  تبدو  فجاأًة ح�شرة 

تبداأ امل�شاكل واملواقف امل�شحكة. 
ومن فرن�شا يقدم لنا املخرج كوينتني 
�����ش����امي����ون ف���ي���ل���م االإث�����������ارة »ع���ر����س 
ال�شديقني  ق�شة  ويحكي  الف�شول«، 
امل��ق��رب��ني ج��و���س وت��ي��م ال��ل��ذي��ن قررا 
�شنع فيلم با�شتخدام كامريا ت�شوير 

8 يف ق�شر  ق��دمي��ة م��ن ط���راز �شوبر 
ق������دمي خم����ي����ف، ح���ي���ث ي�������ش���ادف���ان 
خ����الل ال��ب��ح��ث م���ال���ك امل���ن���زل ال���ذي 
ي��اأخ��ذه��م��ا يف ج���ول���ة، وي��ن��ت��ه��ي بهما 
املطاف باحل�شول على اأكر مما كانا 

يحلمان!
وي��ق��دم ل��ن��ا امل��خ��رج االإي�����راين حممد 
برزوعي عمله ال�شينمائي »بلد عاملي«، 
زمن  يف  العنف  ت��اأث��ري  فيه  وي��ع��ر���س 
اأم��ام وجوه  وي�شعنا مبا�شرة  احل��رب 

االأطفال، �شحايا املاآ�شي واحلروب.
ي���ع���ر����س ف��ي��ل��م »اإىل   وم�����ن رو����ش���ي���ا 
ريناتا  الرو�شية  للمخرجة  �شقيقتي« 

توما  ق�شة  فيه  وت���روي  �شوقيكينا، 
و���ش��ق��ي��ق��ت��ه��ا ال���ك���ربى ل��ي��ن��ا وف��ي��ه��ا ال 
�شيء ميكن اأن يفرق بينهما، لكّن لينا 
امل�شاكل  تبداأ  ال��زواج وهنا  على و�شك 
واالأح��داث مع تزايد خوف توما من 

البعد عن اأختها احلبيبة. 
»م�شافر  ال��ط��وي��ل  ال��ف��ي��ل��م  وي��ع��ر���س 
ال�شاعة  م����ن  اإ����ش���ط���ن���ب���ول«  ح���ل���ب- 
10:00 �شباحاً اإىل 12:15 ظهراً 
ال�شاعة  اآخر يف  اإىل عر�س  باالإ�شافة 
ال�شاعة  مت���ام  ويف  م�����ش��اًء.   6:30
جمموعة  ت��ع��ر���س  م�������ش���اًء   5:00
»روف«  وه��ي  الق�شرية  االأف����الم  م��ن 
وبوي  االأول  واالإزه�������ار  وال�����ش��وك��وال 

ومدرب الفيلة واإيلني. 
امل���ذك���ورة يف مركز  ت��ع��ر���س االأف�����الم 
اجل���واه���ر ل��ل��م��ن��ا���ش��ب��ات وامل����وؤمت����رات 
املائية  6، وواجهة املجاز  ومول زيرو 
وال���زوراء واملخرج االأخ��ري يف منطقة 
املعلومات  من  ملزيد  دب��ي.  اخلوانيج، 
يرجى  العرو�س،  ووق��ت  تاريخ  ح��ول 
www. زي����ارة امل��وق��ع االإل���ك���رتوين
sicff.ae اأو �شفحات املهرجان على 
و���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي عرب 
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حتت  بغريها«  للناطقني  العربية  اللغة  »ملتقى  فعاليات  ام�س  انطلقت 
�شعار »اختبار الكفاءة بني الواقع واملاأمول« والتي تنظمها دار زايد للثقافة 
االإ�شالمية يف موؤ�ش�شة ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية 
بن  اأحمد  حممد  ن�شال  الدكتورة  بح�شور  وذل��ك  اأبوظبي  يف  واالإن�شانية 

�شرباك الطنيجي املدير العام لدار زايد للثقافة االإ�شالمية.
وعر�س  الكفاءة  اختبارات  و�شع  اآليات  وط��رح  مناق�شة  اإىل  امللتقى  يهدف 
جتارب املخت�شني وتبادل خرباتهم اإ�شافة لتطوير مناذج اختبارات الكفاءة 

املطبقة حاليا بالدار.
اإن  اأبوظبي  االإ�شالمية يف  للثقافة  زاي��د  دار  فرع  العلوي مدير  علي  وق��ال 
الهدف  م��ع  ين�شجم  وامل��اأم��ول«  ال��واق��ع  ب��ني  الكفاءة  »اختبار  امللتقى  �شعار 
اال�شرتاتيجي للدار وهو«تعزيز ثقافة وهوية الدولة بتعليم اللغة العربية 

اللغة  تعليم  ج��ودة  م�شتوى  لرفع  جهودها  اإط���ار  ويف  بغريها«  للناطقني 
لهويتنا  ووف���اء  ل��الأم��ان��ة  اأداء  بينهم  ون�شرها  بغريها  للناطقني  العربية 

الوطنية.
م�شاريع  به من  تقوم  االإم���ارات مبا  لدولة  الر�شيدة  احلكومة  اأن  واأ���ش��اف 
والتميز  والتوا�شل  واالبتكار  االإب���داع  قيم  من  تر�شخه  وم��ا  وطنية  وروؤى 
االهتمام  وا�شحة يف  ا�شرتاتيجيات  بو�شع  ذلك  ترفد  املجتمع  والريادة يف 
قيمتها  وتعزيز  العامل  لغات  بني  املرموقة  مكانتها  وتاأكيد  العربية  بلغتنا 
الداعمة  موؤ�ش�شاتها  عرب  وذلك  االإماراتي  جمتمعنا  يف  التوا�شلي  ودوره��ا 

لن�شر اللغة العربية وتعليمها.
واأ�شار اإىل اأن هذا ما جعل دار زايد للثقافة االإ�شالمية ت�شعى لتحقيق روؤى 
وتقدمي  باإعداد  عليها  واملحافظة  اللغة  هذه  مكانة  تعزيز  يف  الوطن  ق��ادة 

امل�شاريع  وه��ذه  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  خمتلفة  ب��رام��ج 
والروؤى تنطلق من االإميان باأن للغة قيمة ح�شارية باعتبارها وعاء الفكر 
احل�شارة  ب��ن��اء  يف  مكانتها  العربية  فللغة  االأمم  ح�����ش��ارات  ب��ن��اء  واأ���ش��ا���س 
االأخرى  وال�شعوب  احل�شارات  مع  االإن�شاين  التوا�شل  وتعزيز  االإ�شالمية 
ونظرا الأهمية تعليم اللغة العربية باعتبارها هوية ثقافية وح�شارية قررت 

الدار عقد امللتقى للقيام بهذه امل�شوؤولية واال�شطالع بهذا الدور املهم.
وتت�شمن فعاليات امللتقى مناق�شة اأوراق عمل وطرح اآليات و�شع اختبارات 
بغر�س  وذلك  واال�شتفادة منها  وتبادل اخلربات  التجارب  الكفاءة وعر�س 
ال��دار واخل��روج بخطط  الكفاءة املطبقة حاليا يف  تطوير من��اذج اختبارات 

م�شتقبلية تخدم هذا املجال.
ومت خالل امللتقى طرح اأربع اأوراق عمل قدم الورقة االأوىل الدكتور اإبراهيم 

حممد علي عبد اللطيف رئي�س وحدة برامج اللغة العربية واختبار العني 
يف مركز التعليم امل�شتمر يف جامعة االإمارات العربية املتحدة حتدث خاللها 
اللغوية  الكفاءة  اختبارات  يف  العربية  باللغة  التحدث  مهارات  قيا�س  عن 
اأما الورقة الثانية فقدمها الدكتور علي ال�شريف من  واقعه وق�شاياه ... 
ق�شم اللغة العربية جامعة زايد اأبو ظبي حتت عنوان »اختبار اللغة العربية 
للناطقني بغريها يف �شوء مهارات القرن الواحد والع�شرين » .. فيما قدمت 
الورقة الثالثة الدكتورة نورة علي اأحمد خليل من جامعة االإمارات وحتمل 
بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  يف  الكتابة  اختبار  يف  ت��اأم��الت   « ع��ن��وان 
»واأخريا قدم الدكتور �شعيد حافظ من الدار ورقة عمل حتت عنوان » تقييم 
زايد  دار  للناطقني بغريها يف  العربية  اللغة  برامج  الكفاءة لدى خريجي 

للثقافة االإ�شالمية«.
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اإحدى  واأن���ت  ال��ف��الح��ني(  )ث���ورة  على  كبري  ال��ره��ان   •
م�شرية  يف  نوعية  نقلة  ي�شّكل  اأن  تتوّقعني  فهل  بطالته، 

الدراما اللبنانية؟
اإال نف�شه، بدءاً  - )ث��ورة الفالحني( عمل �شخم ال ي�شبه 
وكذلك  اأ�شمر،  لفيليب  الرائع  واالإخ��راج  الكبري  باالإنتاج 
والق�ش�س،  االأح������داث  وَت����داُخ����ل  وال�����ش��خ�����ش��ي��ات  ال��ن�����س 
باالإ�شافة اإىل فريق العمل الكبري الذي تعب وا�شتغل كي 
يخرج امل�شل�شل بالطريقة التي يراها النا�س. وال �شك يف اأن 
)ثورة الفالحني( �شي�شكل نقلة نوعية يف م�شرية الدراما 
اللبنانية، على اأمل اأن تنتج اأعمال اأخرى مهمة و�شخمة 
وت�شّم اأ�شماء كبرية. ونطمح يف امل�شتقبل اإىل اأعمال مثله 

واأهّم منه.
مع   2018 الرم�شاين  املو�شم  يف  غائبة  �شبه  كنِت   •

اأنك اإحدى جنمات لبنان؟
وهذا  غائبة،  �شبه  كنت   2018 الرم�شاين  املو�شم  يف   -
علّي  ُتعر�س  ع��ادًة  وال��ق��رارات.  باخليارات  يرتبط  االأم��ر 

اأعمال، واأتخذ حيالها القرار الذي يوافقني. 
وغيابي عن مو�شم رم�شان 2018 كان خياراً �شخ�شياً، 

وهذا ال مَينع من اأن اأطمح اإىل اأدوار واأن اأقدم اأعمااًل 
املو�شم  ع��ل��ى  ح��ك��راً  لي�شت  ف��ه��ذه  وج��ي��دة،  جميلة 

الرم�شاين. والعامل االأهم الختيار اأي عمل هو 
اأخ��رى خمتلفة،  عنا�شر  اإىل  باالإ�شافة  ال��دور، 
اأو  �شواء ُعر�س امل�شل�شل يف املو�شم الرم�شاين 
خارجه، على اأمل اأن اأتواجد يف العمل املنا�شب 

ويف الوقت املنا�شب. 
عمل  وه��و  )اأورك��ي��دي��ا(،  يف  �شاركِت   •

بعمل  تطّلني  وال��ي��وم  تاريخي 
ت���اري���خ���ي اآخ������ر هو 

اإننا ل�شنا  اأن هناك َمن يقول  )ث��ورة الفالحني(، يف حني 
يف زمن االأعمال التاريخية بدليل النجاح املتوا�شع الذي 

حّققه م�شل�شل )هارون الر�شيد(؟
اللبناين  امل�شل�شل  اأعمال تاريخية، االأول   3  - �شاركُت يف 
)واأ�شرقت ال�شم�س(، والثاين )اأوركيديا( الذي ُعر�س يف 
الفالحني(.  )ث��ورة  واالآن يف   ،2017 الرم�شاين  املو�شم 
والواقع اأنني ال اأعرتف بوجود زمن لالأعمال التاريخية 
واالأعمال غري التارخية، بل اأعرتف بعمٍل اإذا َوجد املمثل 

نف�شه فيه فاإنه ي�شارك فيه، 
اأن  وال���ن���ا����س مي���ك���ن 

وميكن  ي��ح��ب��وه 
اأال  اأي�����������ش�����ا 

يحبوه.

التاريخية لي�شت واحدة، وهناك فارق بني عمل  االأعمال 
واآخر، واالأعمال التاريخية التي قّدمُتها مل تكن مت�شابهة 
قّدمُت  ال�شخ�شي،  امل�شتوى  على  فيها.  اأدواري  وك��ذل��ك 
لبناين  بع�شها  متاماً،  خمتلفة  تاريخية  م�شل�شالت   3

وبع�شها عربي م�شرتك وجتاربي فيها كانت متنّوعة.
خ�شو�شاً  امل�����ش��رتك��ة،  ال��ب��ط��والت  ف��ك��رة  م��ع  اأن���ت  • ه��ل 
اأك���ر م��ن االأع��م��ال ال��ت��ي تعتمد على  اأن��ه��ا حتقق جن��اح��اً 

البطولة الثنائية؟
مع  لي�شت  وامل�شاألة  �شدها،  ول�شُت  معها  ل�شُت   -
اأك����ر م��ن ع��م��ل بطولة  ���ش��ارك��ت يف  اأو ���ش��د. 
م�شرتكة وكذلك يف اأكر من عمل بطولة 
ثنائية. وهذا االأمر يرتبط بالق�شة كما 
النا�س  بع�س  ل  يف�شّ رمب��ا  بالثنائية. 
البطوالت  على  تعتمد  التي  االأعمال 
ت��ت��ن��اول جمموعة  امل�����ش��رتك��ة، الأن��ه��ا 
ق�����ش�����س وي�������ش���ارك ف��ي��ه��ا ع����دد من 
النجوم يحب اجلمهور م�شاهدتهم 
ع��ل��ى ال�����ش��ا���ش��ة م���ن خ���الل ق�ش�س 
تكون  اأن  ميكن  كذلك،  مرتابطة. 
اإذا كانت  البطولة الثنائية ناجحة 
وال�شخ�شيات حلوة  الق�شة جميلة 
وبحال ُوجدْت كيمياء بني الثنائية 

امل�شاِركة يف العمل.
فيلم  يف  �����ش����ارك����ِت  اأن  ����ش���ب���ق   •
ال�شينما  اأعطْتِك  فهل  )زف��اف��ي��ان(، 

ما كنِت تتطلعني اإليه؟
اأن  اأحببُت  - م��ن خ��الل )زف��اف��ي��ان( 
اأطل على اجلمهور ب�شخ�شيٍة )اليت( 
النا�س  ي�شاهدين  مل  كوميدي  وب��اإط��اٍر 
كان  الفيلم  يف  دوري  �شابقاً.  خالله  من 
لبنانية  ف���ت���اة  ح�����ول  ي���ت���م���ح���ور 
اأرمنية تتكلم اللغة االأرمنية، 
واأحببُت هذا التحدي وقررُت 
اللغة  وت����ع����ّل����م����ُت  ����ه  خ����ْو�����شَ
اأق����ّدم  اأن  واأردُت  االأرم���ن���ي���ة، 
لل�شعب  ك��ت��ح��ي��ة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
كثرياً.  اأح���ب���ه  ال����ذي  االأرم����ن����ي 
كثرية  ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة  ت��ط��ّل��ع��ات��ي 
وكبرية، الأنني اأحّب ال�شينما واأحلم 
كلياً.  خمتلفة  فيها  العمل  وجتربة  بها، 
طموحي  تر�شي  �شينمائية  اأدوار  بتقدمي  اأحلم 
م�شروع  يف  ذل��ك  يتحقق  اأن  واأمت��ن��ى  واأح��الم��ي 

قريب وبدوٍر ُمنا�ِشب.
هل  لبنان،  خ���ارج  وق��ت��ك  غالبية  مت�شني  مل���اذا   •

تفكرين يف االإجناب؟

- اأ�شافر كثرياً بحكم عمل زوجي، ولذلك اأنا موجودة 
كثرياً خارج لبنان.

عائلة؟ وتكوين  باالإجناب  تفكرين  • اأال 
- طبعاً اأفكر بذلك، وهذا اأمر طبيعي.

الو�شط  ع��ن  ُب��ع��دك  ج����داً  وا���ش��ح��اً  • ي��ب��دو 
الفني، هل ب�شبب م�شاحناته؟

وامل�شاكل يف كل  امل�شاحنات  بعيدة عن  اأن��ا   -  
االأو����ش���اط، ول��ي�����س ال��و���ش��ط ال��ف��ن��ي فح�شب، 

يحب  ال  ُم�شامِل  �شخ�س  اأن��ا  طبيعتي.  وه��ذه 
اأك��ون على عالقة جيدة مع  اأن  ل  واأف�شّ امل�شاكل 

اجلميع. مع املمثلني تربطني اأعمال 
م�شاكل  ت����وج����د  وال  وزم�����ال�����ة 

اأحب  اأح����د وال  وب���ني  ب��ي��ن��ي 
ولذلك  ذل����ك،  ي��ح�����ش��ل  اأن 

ل اأن اأكون بعيدة. اأف�شّ
اإىل  وب�����ال�����ن�����������ش�����ب�����ة   •

)ال�شو�شيال ميديا(؟
- بالن�شبة اإىل )ال�شو�شيال 
م���ي���دي���ا(، اأن������ا ب���ع���ي���دة من 

تفا�شيل  ����ر  ن���������شْ ن����اح����ي����ة 
ويومياتي،  اخلا�شة  حياتي 
ولكنني اأتواجد على موقعْي 
)اإن�شتغرام( و)تويرت(. عند 
اأتابع  يل،  ع��م��ل  اأي  ع��ْر���س 
ردود فعل املتابعني واأتفاعل 
معهم واأرّد عليهم، كما اأن�شر 
اليومية  حياتي  م��ن  ���ش��وراً 
ولكن  )اإن�������ش���ت���غ���رام(،  ع����رب 
اأوؤم���ن  �شمن ح����دود، الأن��ن��ي 
ميديا(  )ال�����ش��و���ش��ي��ال  ب�����اأن 
ُوج�������دت ك����ي ت���ف���ي���دن���ا، واأن�����ا 
اأحاول اأن اأ�شتفيد من اجلانب 
باأن  لها  اأ�شمح  وال  االإيجابي، 
اإىل  تنقلني  واأن  علّي  ت�شيطر 

اجلانب ال�شلبي.
للمرحلة  حت�شرياتك  ما   •
امل��ق��ب��ل��ة وه���ل ���ش��ن�����ش��اه��دك يف 

املو�شم الرم�شاين 2019؟
جمموعة  اأق���������راأ  ح���ال���ي���اً  اأن������ا   -
ن���������ش����و�����س ب���ع�������ش���ه���ا الأع�����م�����ال 
الرم�شاين  املو�شم  يف  �شُتعر�س 
2019 وبع�شها االآخر خارجه. 
القرارات  ح�ْشم  مرحلة  يف  واأن��ا 
االآن  حتى  ق��رار  اأي  اأح�شم  ومل 

واأمتنى اأن يتحقق ذلك قريباً.

ن�صال ال�صافعي: )املحرتف( تدور 
اأحداثه يف اإطار درامي )اأك�صن(

خالد ال�صاوي ... يف )البيت الأبي�س( 
رم�صان املقبل

ق����ال ال��ف��ن��ان امل�����ش��ري ن�����ش��ال ال�����ش��اف��ع��ي، انه 
اجلديد  فيلمه  ت�شوير  يف  للبدء  حالياً  جاهز 

)املحرتف(، 
اأك�شن،  اإط����ار درام����ي  اأح���داث���ه يف  ت����دور  ال����ذي 
ب��ط��ول��ت��ه مب��ع��ي��ة م��ن��ة ف�شايل  و���ش��ي�����ش��ارك يف 
ت��ه��ام��ي، كما �شُيجري  ك��ام��ل واأح��م��د  وجم���دي 
التعاقد خالل الفرتة املقبلة مع بقية االأبطال، 

يف حني �شيتوىل اإخراجه اإبرام ن�شاأت. 
ال�شافعي ك�شف عن عكوفه على تدريبات قا�شية 
خالله  م��ن  �شيظهر  وال���ذي  للعمل،  ا���ش��ت��ع��داداً 
ب�شكل خمتلف متاماً عما ظهر عليه من قبل، 
ح��ي��ث ي��ق��وم ب��ت��ن��ف��ي��ذ ع����دد ك��ب��ري م���ن م�شاهد 
ج�شمانية  ل��ي��اق��ة  م��ن��ه  تتطلب  ال��ت��ي  احل��رك��ة، 

كبرية.
انتهى  اأنه  املوؤلف ح�شام مو�شى،  اأو�شح  ب��دوره، 
من كتابة العمل، راف�شاً االإف�شاح عن تفا�شيله 
يف الوقت الراهن، حفاظاً على االأحداث امل�شوقة 

التي �شي�شهدها العمل.
ُيذكر اأن ح�شام مو�شى ون�شال ال�شافعي، تعاونا 
ببطولته  قام  ال��ذي  )ال�شر(  اأخ��رياً يف م�شل�شل 
ح�شني فهمي ووف��اء عامر ومايا ن�شري ورمي 
ال�شماحي  وم���ازن  �شليمان  وحم��م��د  ال��ب��ارودي 
وهو  عمر،  واألفت  ج��الل  ومنة  الكاديكي  ون��ور 

من اإخراج حممد حمدي.

بالتعاقد  م�����ش��ر  يف  ال����درام����ا  جن����وم  ب�����داأ 
على االأع��م��ال اجل��دي��دة، ال��ت��ي م��ن املقرر 
املقبل،  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر  خ���الل  ت��ع��ر���س  اأن 
بينهم، خالد ال�شاوي الذي وّقع اأخرياً مع 
ال�شركة املنتجة مل�شل�شل )البيت االأبي�س(، 
عزت  مثل  الفنانني،  م��ن  ع��دد  ج��ان��ب  اإىل 
العاليلي ونبيل احللفاوي وجنالء بدر، يف 
فنانني  مع  مكثفة  مفاو�شات  جترى  حني 
امل�����ش��ل�����ش��ل، الذي  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف  اآخ����ري����ن، 

�شتدور الكامريات لت�شويره قريباً.
العمل يعد ثاين اإنتاج للثنائي رميون مقار 
وحممد حممود عبد العزيز، يف ما يتعلق 
ب��اأع��م��ال ال��ب��ط��ول��ة اجل��م��اع��ي��ة، ب��ع��د جناح 
جناحاً  حقق  ال��ذي  )ال��ط��وف��ان(،  م�شل�شل 
ك���ب���رياً، و����ش���ارك ف��ى ب��ط��ول��ت��ه ك��وك��ب��ة من 
النجوم، على غرار، وفاء عامر وفتحي عبد 
�شيحة  وهنا  وب�شرى  زاهر  واأحمد  الوهاب 
ونادية ر�شاد وروجينا وعبري �شربي واأينت 

عامر، وغريهم الكثري.
م�شدر يف ال�شركة املنتجة، قال ل�)الراي(، 
ثناياه  يف  ي��ح��م��ل  االأب���ي�������س(  )ال��ب��ي��ت  اإن 
التي  امل�����ث�����رية،  االأح�����������داث  م����ن  ال���ع���دي���د 
درام��ي، كما  اإط��ار اجتماعي  �شيطرحها يف 
التي  احلياتية  اجلوانب  من  ع��دداً  يناق�س 

تالم�س االأ�شرة يف البيت امل�شري.

اللبن�نية  املمثلة  توؤكده  م�  هذا  �سخ�سي(...  بقرار  ك�ن   2018 الرم�س�ين  املو�سم  عن  )ابتع�دي 
اإمييه �سي�ح التي تعترب اأن وجوده� يف اأي عمل يرتبط ب�لقرار الذي يواِفقه�.

ال تعرتف �سي�ح بوجود زمٍن يحكم نوع العمل، �سواء ك�ن ت�ريخيً� اأو غري ت�ريخي، بل ترى خالل 
اأال  وميكن  الن��ص  يحبه  وقد  فيه،  نف�سه  يحّقق  الذي  العمل  يف  ي�س�رك  املمثل  اأن  هذا  حواره� 

يحبوه.
انه� مل حت�سم خي�راته� حتى االآن، حيث  اإىل  الرم�س�ين 2019، ت�سري  املو�سم  وعن تواجده� يف 

تعكف على قراءة بع�ص الن�سو�ص الختي�ر م� ين��سبه� للعر�ص الرم�س�ين اأو خ�رجه.

اأح�ول اأن اأ�ستفيد من اجل�نب االإيج�بي ل�)ال�سو�سي�ل ميدي�(

اإمييه �صياح: اأحّب ال�صينما واأحلم بها، وجتربة العمل فيها خمتلفة كليًا
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طريقة مبتكرة 
لت�صخي�س ال�صرطان

اأن��واع من  طور علماء جامعة كامربيدج خوارزمية ت�شمح بت�شخي�س عدة 
ال�شرطان يف مراحلها االأوىل من خالل حتليل هواء الزفري.

Express باأن العلماء يختربون طريقتهم يف هذا املجال  وتفيد جملة 
مب�شاركة اأربعة اآالف مري�س، لت�شخي�س االإ�شابة ب�شرطان الرئة الذي ال 

يكت�شفه االأطباء اإال يف مراحله املتاأخرة، امليئو�س من �شفائها.
واإ�شافة اإىل �شرطان الرئة، ياأمل العلماء اأن ي�شمح هذا االختبار بت�شخي�س 
االأن��واع هو  القولون وامل��ريء واملعدة، الأن موؤ�شر االإ�شابة بهذه  �شرطانات 
اأثر كيميائي، ميكن اكت�شافه يف هواء الزفري، اإذ ير�شده اخلرباء بوا�شطة 

اأجهزة ا�شت�شعار على �شريحة �شيليكون رقيقة.
اخلاليا  باكت�شاف  ت�شمح  امل��ب��ت��ك��رة  “التكنولوجيا  اإن  اخل����رباء:  وي��ق��ول 
ال�شرطانية قبل ظهور اأعرا�س املر�س بو�شوح”، ما �شي�شاعد يف اإنقاذ حياة 

ع�شرات االآالف من النا�س �شنوياً.

معادن ثقيلة نتعر�س لها 
يوميا تهدد حياتنا باخلطر!

اأفادت درا�شة جديدة باأن املعادن الثقيلة الناجتة عن االنبعاثات ال�شناعية 
تزيد  اأن  ميكن  باالأ�شمدة،  املعاجلة  واملحا�شيل  االإلكرتونية  وال�شجائر 

فر�س االإ�شابة بالنوبات القلبية وال�شكتات الدماغية.
امل�شتويات  اأن  الربيطانية،  الطبية  املجلة  يف  املن�شورة  ال��درا���ش��ة  ووج���دت 
املنخف�شة من املواد ال�شامة اأو امل�شرطنة: الر�شا�س والنحا�س والكادميوم 

والزرنيخ، ميكن اأن تعر�س �شحة القلب واالأوعية الدموية لل�شرر.
ويف حني اأن تلوث املعادن ال�شامة هو م�شدر قلق كبري يف البلدان النامية، 
فاإن العديد منها �شائع ب�شكل كاف يف بريطانيا واأوروبا والواليات املتحدة 
االأمريكية، ما يجعلها م�شدرا للخطر على م�شتوى ال�شكان، ح�شبما قال 

املعد الرئي�شي للدرا�شة، الدكتور راجيف ت�شودري، من جامعة كامربيدج.
ويزيد التعر�س للزرنيخ من خطر االإ�شابة باأمرا�س القلب بن�شبة 30%، 
ب�شكتة  االإ���ش��اب��ة  خطر  م��ن  والكادميوم  للر�شا�س  التعر�س  يزيد  بينما 

دماغية بن�شبة %62 و%72 على التوايل.
النامية، مثل  ال��دول  اأهمية خا�شة يف  ذات  النتائج  اإن هذه  القول  وميكن 
بنغالد�س والهند، حيث ميكن اإ�شافة فالتر املياه واإطالق مبادرات تعليمية 

خا�شة لغ�شل املواد الغذائية، بهدف احلد من التعر�س لالأمرا�س.
للر�شا�س  ال�شكان  اآالف  تعر�س  االأمريكية،  مي�شيغان  والي��ة  اأن��ه يف  يذكر 
ال�شام املوجود يف املياه ل�شنوات، وارتبط هذا االأمر بوفيات االأجنة، ف�شال 

عن ت�شاقط ال�شعر والطفح اجللدي وخماطر اأخرى.
التاجية،  القلب  ب��اأم��را���س  اإ���ش��اب��ة  األ���ف   13 جمموعه  عما  االإب����الغ  ومت 

و4205 �شكتة دماغية يف جميع الدرا�شات.
التي حتتوي على  والدهان،  الوقود  التدريجي من  التخل�س  ويف حني مت 

الر�شا�س، يف العديد من البلدان، فاإن خملفاتها منت�شرة يف كل مكان.

االلوان  يف  عجيب  وبتن��سق  االخ�ذه  برائحته�  متت�ز   •
على  الفرا�س�ت  تف�سله�  التي  ال��وح��ي��دة  ال��زه��رة  وه��ي 
غريه� الن رحيقه� خمب� يف اأعم�قه� ؛ وتوجد بعدة األوان 

االأحمر واالأبي�ص واالأزرق واالأ�سفر والزهري فم� هي؟
 - القرنفل

؟  ال�س�ي  ورائحة  طعم  اختالف  �سبب  هو  • م� 
- عمر الورقة املقطوفة 

مل�ذا  احلركي  الدوار  من  يع�نون  االأ�سخ��ص  بع�ص   •
الكرة  دوران  ت�أثري  من  ب���ل��دوار  االإن�س�ن  ي�س�ب  ال 

االأر�سية؟
- الن حركة دوران االأر�س منتظمة

مب�  اخل�رجية  ل��الأذن  ان�سداد  اأحي�ن�  يحدث  قد   •
ي�سمى wax فكيف يكون ؟

- افرازات طبيعية لالأذن

هذا  نق�س  اأع��را���س  وتكون  العني  عمل  وح�شن  االإب�شار  عملية  ق��وة  يف  ي�شاعد   A فيتامني  اأن  تعلم  • هل 
الفيتامني بالعم�س الليلي الذي ي�شيب االإن�شان وجفاف بالعني. ويداوي ذلك بتعوي�س هذا الفيتامني وذلك 

بتناول اجلزر واالأوراق اخل�شراء و�شرب اللنب واحلليب واأكل البي�س. 
• هل تعلم اأن االإن�شان ي�شتطيع اأن يتحمل بدون تنف�س ما بني 3 � 7 دقائق فقط، فاإذا زادت على ذلك يجب 
فح�س جمرى التنف�س وحماولة حتريره من اأي عائق فاإذا مت كل ذلك وبقيت عملية التنف�س متوقفة يجب 

اللجوء عندها اإىل اإجراء عملية تنف�س ا�شطناعي .
• هل تعلم اأن اأهم اأعرا�س النزيف اأن يكون امل�شاب بالنزيف م�شفر اللون جاف الفم، عط�شاناً. وتكون درجة 
حرارته منخف�شة. يعاين من الدوخة وطنني حاد يف االأذنني. ثم ي�شاب باالإغماء. فاإذا كان امل�شاب يعاين من 
نزيف �شرياين يف اأحد االأطراف نك�شف على املكان، ونرفع الطرف اإىل االأعلى ثم ن�شغط على مكان النزيف 

بقطعة قما�س، وي�شتعمل رباط قوي اأعلى اجلرح واأ�شفله عند االإ�شابة بالنزيف الوريدي. 

املدر�س فريد
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االأفوك�دو 
ت��ع��د ف��اك��ه��ة االأف�����وك�����ادو م���ن هبات 
الطبيعة اإىل �شحتك وجمالك، فهي 
اإىل  الفيتامينات  من  بالكثري  غنية 
جانب م�شادات االأك�شدة، كما ت�شاعد 
باأمرا�س  االإ���ش��اب��ة  م��ن  يف احل��م��اي��ة 
العط�س  حت��ارب  وال�����ش��رط��ان،  القلب 

وهي مفيدة جدا يف خ�شارة الوزن.
تقلل من  انها  امل�شادة لالك�شدة، كما  باملواد  االأف��وك��ادو  ن��واة  تتمتع  كذلك 
ح�شول االلتهابات يف اجل�شم. وملن يعانون من م�شاكل يف املعدة كاال�شهال، 
امل�شكلة.  هذه  التخل�س من  يف  فعالة  كونها  االفوكادو  ن��واة  بتناول  عليكم 
م�شاكل  من  واحل��د  املعدة  يف  القرحة  وتقليل  منع  يف  مفيدة  فانها  كذلك 
اجلهاز اله�شمي. ومبا انها تقلل من حدوث االلتهابات يف اجل�شم، فانها 
اي�شا يف  ق��وي��ة  وه��ي  اجل�����ش��م،  االورام يف  ن�شوء  او  ت�شكل  ب��ال��ت��ايل حت���ارب 
حماربة اخلاليا املتطرفة يف اجل�شم ما يعني املحافظة عبى ن�شارة و�شباب 
اجل�شم. وال يخفى على احد ان اف�شل املا�شكات امل�شتخدمة ل�شد وترطيب 

الب�شرة وحماربة اثار ال�شيخوخة هي تلك املحتوية على االفوكادو.
لبذور االفوكادو فعالية كبرية يف تعزيز مناعة اجل�شم والوقاية من اال�شابة 
بامرا�س العظام، وملن يرغبون باالحتفاظ مبعدل الغلوكوز ثابتا يف الدم 
نن�شحكم بتناول نواة االفوكادو. يتم نزع النواة من داخل حبة االفوكادو 
وطحنها ثم و�شعها يف كي�س بال�شتيكي وتك�شريها، ليتم بعدها خلطها يف 

اخلالط وا�شتخدامها كبودرة على االطباق ويف كافة الوجبات.

اإيريك� بيلو�سيني خالل ح�سوره� حفل متحف ه�مر يف لو�ص اأجنلو�ص ، ك�ليفورني� لتكرمي م�رغريت اأتوود وجلني ليجون. )ا ف ب(

مل يكن هذا ال�شباح يف املدر�شة �شباحاً عادياً بالن�شبة للجميع، فقد ان�شم اإىل هيئة التدري�س مدر�س جديد 
للغة العربية والدين، ال عجب يف ذلك ولكن ما جعله حادثاً مثري هو ان ذلك املدر�س وا�شمه فريد ق�شرياً جداً، 
نعم كان ممتالأً بع�س ال�شيء مع ق�شره ال�شديد فهو ال يتعدى 110 �شم واذا كانت هيئة التدري�س قد تقبلته 
الأنهم انا�س كبار يفهمون انه ال حيلة له يف ذلك اال ان التالميذ مل ي�شكتوا فدار الهم�س والغمز وال�شحك 

والتلميحات الغريبة بينهم وكان مو�شوع ال�شاعه. 
ا�شبح اال�شتاذ فريد م�شئواًل عن تدري�س اللغه العربية لل�شفوف االأوىل ثانوي وعانى كثرياً يف اليومني االأولني 
لدخوله تلك املدر�شة ولكنه يف اليوم الثالث كان قد ا�شتجمع �شتات نف�شه وثقته واي�شاً قوته املحدودة وقرر 
.. كيف،  الق�شري ان مي�شك بزمام االم��ور  ا�شتطاع ذلك  التالميذ على احرتامه و�شبحان اهلل فقد  ان يرغم 
احكي لكم .. دخل ال�شيد فريد اإىل ال�شف وطلب اخراج كتاب اللغه العربية وفتح ال�شفحة و�شاأل من منكم قام 
بتح�شري ذلك الدر�س فلم يجد اجابه بل هم�شات و�شخرية .. ح�شناً من منكم يحفظ تلك االأية التى تتحدث 
عن نعم اهلل تعاىل .. ح�شناً ال جميب، رفع ال�شيد فريد يده بع�شاه الطويلة وهو يقول اليوم �شاأ�شامح ولكن 
لن ا�شامح بعد ذلك ورمبا جاءت الع�شا ب�شئ من االن�شباط ف�شكت اجلميع فاأ�شتدرك يقول االأن لنقراأ االأية 
ووقف بجانب الطاولة واعتدل يف وقفته ثم اطلق �شوته بالب�شملة وبداأ يف تالوة االأية الكرمية .. �شبحان من 
اخرج هذا ال�شوت العميق العايل املُنغم احللو من ذلك اجل�شد ال�شغري و�شبحان من انزل على روؤو�س التالميذ 
هدوء و�شكينة فاأعتدل اجلميع ين�شتون خا�شعني لتالوة ا�شتاذهم وعندما ختم االأية كانوا مازالوا من�شتني 
فاأ�شرع وبداأ يف �شرح االأية الكرمية كلمة كلمة بطريقة مبهرة وجميلة اجربت اجلميع على االن�شات بل انه كلما 
�شكت طالبوه بالزيادة وبداأت االأ�شئلة تنهال عليه .. ومع اخر �شوؤال رن جر�س احل�شة فاأ�شتنكروا ذلك اجلر�س 
وغ�شب بع�شهم .. اختتم ح�شته واطلق �شالمه عليهم وان�شرف وهم يف قمة ال�شعادة، وانطلقوا يف الف�شحة 
يحكون عن االأ�شتاذ فريد، يف �شباح اليوم التايل كان لالأ�شتاذ فريد �شعبية غريبة يف املدر�شة حتى للذين مل 
يح�شروا له در�شاً ويف االأذاعه املدر�شية كانت البداية بكلمات اهلل البينات اطلقها االأ�شتاذ فريد بعقريته فاأبدع 
وترك يف عيون بع�شهم بع�س الدموع وترك يف القلوب حب من نوع غريب فاأ�شبح يف �شاعات قليلة هو الورقة 
الرابحة يف املدر�شة ب�شخ�شيته اجلذابة وا�شلوبه الرتبوي املتميز وتدينه وهدوءه وال عجب يف انه بعد ذلك كان 

ي�شري وهو يح�س باأنه عمالق. 

كرة  اإن  حديثة:  اأمريكية  درا�شة  قالت 
النظام  ���ش��م��ن  ال��ك��رب��وه��ي��درات  ت���ن���اول 
بالتهاب  االإ���ش��اب��ة  يف  ت�شاهم  ال��غ��ذائ��ي، 

مفا�شل الركبة خا�شة ه�شا�شة العظام.
ب�"موؤ�ش�شة  ال��ب��ح��ث��ي  ال��ف��ري��ق  وراق�����ب 
يف  الطبية"  ل���الأب���ح���اث  اأوك����اله����وم����ا 
الواليات املتحدة، جمموعة من الفئران 
التي اأطعموها نظاًما غذائيًّا يعتمد على 

الكربوهيدرات.
يف  الكربوهيدرات  اأن  الباحثون،  ووج��د 
النظام الغذائي، خا�شة ال�شكريات، زادت 
العظمي  املف�شل  ال��ت��ه��اب  ح���دوث  خطر 
يف الركبة لدى احليوانات، حتى عندما 

كانت اأوزانها منخف�شة.
وت���ت���واج���د ال���ك���رب���وه���ي���درات ب���ك���رة يف 
اخل�شراوات الغنية بالن�شا، مثل البطاطا 
والذرة، واحلبوب ومنتجاتها مثل اخلبز، 

وجميع احللويات واملخبوزات املُ�شنعة.
وقال الدكتور تيم جريفني، قائد فريق 
يف  ال���ده���ون  ازدي�����اد  اأن  "نعلم  ال��ب��ح��ث: 
بالتهاب  االإ�شابة  خماطر  يرفع  اجل�شم 
تقييم  م��ن  نتمكن  مل  اأن��ن��ا  اإال  املفا�شل، 
تاأثري النظام الغذائي على خطر حدوث 

هذه االأمرا�س".
واأ�شاف: "النتائج تقدم لنا اأدلة جديدة 
ع��ل��ى وج���ود ت���اأث���ريات غ��ذائ��ي��ة مرتبطة 

املف�شل  ال���ت���ه���اب  ح�������االت  ازدي���������اد  م����ع 
البدانة  انعدام  ح��االت  يف  حتى  العظمي 
اأن  اإىل  ج��ري��ف��ني  واأ�����ش����ار  وال�شمنة". 
التي  العوامل  اأهم  من  واحدة  "ال�شمنة 
ومع  الركبة،  مف�شل  اآالم  لتطور  ت��وؤدي 
العالجية  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  ف���اإن  ذل���ك، 
املرتبطة  العظام  ه�شا�شة  ع��الج  اأو  ملنع 
التاأكد  ع��دم  ب�شبب  حم���دودة؛  بال�شمنة 

من ال�شبب اجلذري للمر�س".
وانتفاخ  ب��اآالم  املفا�شل  التهاب  ويرتبط 
ي��ع��ي��ق ح��رك��ة االأي�����دي واالأرج������ل، االأم���ر 
ال����ذي ي���وؤث���ر ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري ع��ل��ى ق���درات 

التنقل واحلركة.

درا�صة اأمريكية حُتذر من اأطعمة تزيد ه�صا�صة العظام


