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�لعمل و�قفا ي�ساعدك على �إنقا�ص وزنك

خ�سارة  يف  ي�ساعدك  العمل  اثناء  ال��وق��وف  ان  جديدة  درا���س��ة  ك�سفت 
بع�ض الوزن، ون�سرت هذه الدرا�سة الأربعاء املا�سي يف املجلة الأوروبية 

لطب القلب الوقائي. 
ال�سبب يف ذلك هو اأن الوقوف يحرق 15ر0 �سعرة حرارية يف الدقيقة 

الواحدة. 
ال�سخ�ض  ف��اإن  اأمريكيون  قلب  اأطباء  اأج��راه��ا  التي  للدرا�سة  وطبقا 
اجللو�ض  م��ن  ب��دل  واق��ف��ا  ويعمل  كيلوجراما   65 وزن���ه  يبلغ  ال���ذى 
�سريطة  ال�سنة  يف  كيلوجرام  5ر2  �سيخ�سر  يوميا  �ساعات  �ست  مل��دة 

احتفاظه بنف�ض القدر من ال�سعرات احلرارية التي ي�ستهلكها. 
لوبيز- فران�سي�سكو  ال��درا���س��ة  اأع����دوا  ال��ذي��ن  الباحثني  كبري  وق���ال 

ال�سعرات  املزيد من  العمل ل يحرق فقط  "الوقوف يف  اإن  خيمينيز 
احلرارية، بل اإن الن�ساط الع�سلي الإ�سايف يخف�ض معدلت النوبات 
القلبية وال�سكتات الدماغية وال�سكري، وبالتايل فاإن فوائد الوقوف 

ميكن اأن تتجاوز ال�سيطرة على الوزن". 

ن�سخة جديدة من مونوبويل تعاقب �ملحتالني
تخرج اإىل الأ�سواق قريباً ن�سخة جديدة من لعبة مونوبويل ال�سهرية 
تلحظ وقوع عمليات احتيال من الالعبني وتعاقبهم عليها، بح�سب 

ما اأعلنت �سركة ها�سربو.
تقوم هذه اللعبة التي ظهرت لأول مرة يف العام 1935، على املناف�سة 
وحت�سيل  الفنادق  وبناء  والعقارات  الأم���وال  جمع  يف  الالعبني  بني 
الواردات. واأظهرت درا�سة حديثة اأن ن�سف من لعبوا مونوبويل غ�ّسوا 
اللعبة عقوبات  تدرج يف  اأن  لذا قررت ها�سربو  يغ�ّسوا،  اأن  اأو حاولوا 

على عمليات الحتيال.
بني  �سيوعاً  الأك��ر  احليل  متّثل  بطاقة   15 اأ�سافت  الغاية،  ولهذه 
اأوراق  �سرقة  اأو  فندق  مكان  تغيري  اأو  خ��ان��ة،  القفز  مثل  الالعبني، 
يف  مرتكبه  ي��ودع  الحتيال  ك�سف  م��ن  الالعبون  متكن  واإن  نقدية. 

ال�سجن حيث تنتظره الأ�سفاد البال�ستيكية.
ويف الن�سخة اجلديدة التي �ستكون متوفرة اعتباراً من خريف العام 
اأن يتوىّل اإدارة امل�سرف،  اأحد الالعبني  2018 مل يعد مطلوباً من 
باب  لهم  يفتح  م��ا  وه��و  ذل��ك،  على  يتناوبون  الالعبني  ك��ل  �سار  ب��ل 

الختال�ض ويعّر�سهم للعقاب.
ظهرت هذه اللعبة يف الأ�سواق يف العام 1935، وتعود فكرة ت�سميمها 
اإىل رجل عاطل عن العمل اأتت الأزم��ة القت�سادية الكربى يف العام 
1929 على حياته. وهي موجودة اليوم يف 114 بلداً وقد بيع منها 

اأكر من 275 مليون ن�سخة. 

يفقد �إبهامه وعينه ب�سبب �ملحمول 
تعر�ض طفل �سيني ل يتجاوز من العمر 12 عاماً لإ�سابات خطرية، 
م�سرجاً  عليه  وع��ر  �سحنه،  اأثناء  املحمول  هاتفه  انفجار  اإث��ر  على 

بالدماء، قبل اأن يتم نقله اإىل امل�ست�سفى. 
اإبهام  بقطع  ت�سبب  اأن��ه  لدرجة  ج��داً،  قوياً  ك��ان  النفجار  اأن  ويبدو 
مينغ جي�سو، الذي كان يحاول الو�سول اإىل هاتفه املحمول، كما فقد 
ميل  ديلي  �سحيفة  بح�سب  للحادث،  نتيجة  اليمنى  عينه  يف  الب�سر 

الربيطانية.
حياته،  لإن��ق��اذ  ���س��اع��ات   5 ا�ستمرت  ج��راح��ي��ة  لعملية  مينغ  وخ�سع 
اأن الفتى ل يزال يتعافى يف امل�ست�سفى،  وذكرت و�سائل اإعالم حملية 
املا�سي يف مقاطعة غوانت�سي  31 يناير  بعد احل��ادث الذي وقع يوم 

جنوبي ال�سني.
الهاتف الذي ت�سبب باحلادثة من طراز هوا تانغ يف تي يف 59 م�سنوع 
يد  الأ�سابع يف  باقي  اأن  ال�سينية،  الأ�سعة  �سور  واأظهرت  ال�سني،  يف 

مينغ اليمنى ت�سررت ب�سكل كبري بفعل النفجار.
وتقول �سقيقة مينغ الكربى اإنها �سمعت �سوت انفجار قوي، وهرعت 
متلك  اإنها  والدته  ذك��رت  حني  يف  بالدماء.  م�سرجاً  �سقيقها  لتجد 
الهاتف منذ نحو عامني، واأعطته لبنها بعد اأن ا�سرتت هاتفاً جديداً 
لنف�سها. يف حني مل تعلق ال�سركة املنتجة للهاتف بعد على احلادثة. 
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ي�ستغرقان 8 �ساعات 
ل�سيانة معّد�ت يف �لف�ساء

الزمن  مي�سوركني  والك�سندر  �سكابلريوف  اأن��ط��ون  الف�ساء  رائ���دا  حطم 
و13  �ساعات   8 اأم�سيا  حيث  الف�ساء  يف  ال�سري  ملهمات  امل�سجل  الرو�سي 

دقيقة لتطوير هوائي على ال�سطح اخلارجي ملحطة الف�ساء الدولية.
�ساعات  �ست  مل��دة  الف�ساء  يف  ال�سري  مهمة  ت�ستمر  اأن  املفرت�ض  من  وك��ان 
ون�سف ال�ساعة، اأي �ست دقائق اأطول من الزمن القيا�سي الرو�سي ال�سابق، 
وخام�ض اأطول مدة على الإطالق، لكنها ا�ستغرقت وقتاً اأطول حيث واجه 

رائدا الف�ساء �سعوبات يف و�سع الهوائي يف املو�سع ال�سحيح.
وقالت وكالة الف�ساء الأمريكية نا�سا يف وقت �سابق فى بيان لها اإن مهمة 
ات�سالت  اإلكرتونيات لهوائي  التخل�ض من �سندوق  الف�ساء كانت  رائدي 

وحدة خدمة زفيزدا وا�ستبداله باآخر حمدث. 
واأ�ساف البيان ان الهوائي عايل ال�ستقطاب يدعم الت�سالت بني وحدات 
الأمامية  النقاط  ف��ى  الرو�سية  وال��وح��دات  الرو�سية  للرحالت  التحكم 

املدارية.
اأن يقوم رائدا  وف��ى وق��ت �سابق م��ن الأ���س��ب��وع اجل���اري ك��ان م��ن املفرت�ض 
الف�ساء مارك فاند هاي من الوليات املتحدة، ونوري�سيج كاناى من اليابان 
بال�سري يف الف�ساء لتنفيذ اأعمال �سيانة ل�كانادارم 2 وهو ذراع اآيل ي�ساعد 

�سفن الإمدادات على منت املحطة الف�سائية الدولية.
وذكرت وكالة نا�سا اآنذاك اأنه مت تاأجيل هذه الرحلة حتى منت�سف فرباير 

ب�سبب م�سكلة برجمية يتعني حلها.

�لقد�ص..عا�سمة..
فل�سطني..�أ�سماء ثالثة تو�ئم 
اأولده  ع���ل���ى  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ����س���اب  اأط����ل����ق 
وعا�سمة  القد�ض  اأ�سماء  التواأم  الثالثة 
ال���ق���رار  ع���ل���ى  ردا  وذل������ك  وف��ل�����س��ط��ني، 
الأمريكي باعتبار مدينة القد�ض املحتلة 

عا�سمة لإ�سرائيل.
وي��ق��ي��م ن�����س��ال ال�����س��ي��ق��ل��ي، ال��ب��ال��غ من 
جنوب  يون�ض  خ��ان  يف  عاما،   30 العمر 
قطاع غزة املحا�سر. وقد اأجنبت زوجته 
اأطفال. ثالثة  �سهر  نحو  "اإ�سالم" قبل 

بهذه  اأولده  ���س��ّم��ى  اإن�����ه  ن�����س��ال  وق�����ال 
عا�سمة  ال��ق��د���ض  اأن  "لنوؤكد  الأ���س��م��اء 
فل�سطني الأبدية". واأطلق على الذكرين 
ا�سم القد�ض وفل�سطني وعلى الأنثى ا�سم 
عبارة  الثالثة  الأ�سماء  لت�سكل  عا�سمة، 

فل�سطني". عا�سمة  "القد�ض 
ون�سف  عامان  عمرها  طفلة  وللزوجني 
ا�سم  على  دلل  ا�سم  عليها  اأطلقا  ال��ع��ام 
املغربي  دلل  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  امل���ق���اوم���ة 
العمليات  يف  �ساركت  التي  �ساركت  التي 
اأربعة  ق��ب��ل  "فتح"  حل���رك���ة  ال��ف��دائ��ي��ة 
"ل قيمة  اأن�����ه  ن�����س��ال  وي��ع��ت��رب  ع���ق���ود. 
القد�ض  ترامب.  دونالد  الرئي�ض  لقرار 

عا�سمتنا الأبدية".

�لعثور على قطعتي 
�أملا�ص عمالقتني 

ت��ع��دي��ن يف جمهورية  ع��م��ال  ع��ر 
على  رو�سيا  �سرق  �سمايل  ياقوتيا 
تزنان  عمالقتني  اأمل��ا���ض  قطعتي 
ملا  وفقاً  ق��رياط،  و85.6   97.9
الوطنية  "الرو�سا"  �سركة  ذكرته 
اأك�����رب ����س���رك���ات اإن����ت����اج الأمل����ا�����ض يف 

العامل.
وق���ال م��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال�����س��رك��ة يف 
اأك���ر  م���ن  ب���داي���ة  "القطع  ب���ي���ان 
للغاية.  ن�����ادرة  ق�����رياط   50 م���ن 
ت���ب���اع ب�����س��ك��ل رئ��ي�����س��ي يف م�����زادات 
ح��ي��ث ه��ن��اك ط��ل��ب ك��ب��ري عليها". 
واأ�ساف اأن املا�ض امل�ستخرج من بئر 

يوبيلينايا من النوع ال�سفاف.
وع���ر ع��ل��ى اأك����رب ق��ط��ع��ة م��ا���ض يف 
رو�سيا يف حقبة الحتاد ال�سوفيتي 
وتزن 342.5 قرياط وا�ستخرجت 
ي��اق��وت��ي��ا يف  "مري" يف  م��ن منجم 
عام  يف  واك��ت�����س��ف��ت   .1980 ع���ام 
181 قرياط  تزن  2017 ما�سة 
اأرخاجنل�سك  مدينة  يف  منجم  يف 
يف �سمال غرب رو�سيا، والتي كانت 

اأكرب اأملا�سة مكت�سفة يف اأوروبا. 

درون ت�سايق 
طائرة مدينة

ح��ل��ق��ت ط���ائ���رة م�����س��رية ع��ل��ى بعد 
اأثناء  م���ن ط���ائ���رة م��دن��ي��ة  اأم���ت���ار 
ه��ب��وط��ه��ا يف م��ط��ار م���اك���ران قرب 

مدينة ل�ض فيغا�ض الأمريكية.
التقطته  ال���ذي  ال��ف��ي��دي��و  واأظ��ه��ر 
كامريا مثبتة يف الدرون اأن الأخرية 
ركاب  ي��ث��ري خم���اوف  ب�سكل  حت��ل��ق 
الطريان  اإدارة  وكذلك  الطائرات 
امل���دين ال��ف��ي��درال��ي��ة، وف��ق م��ا اأورد 
 lasvegasnow ت���ل���ف���زي���ون 

املحلي. 
ولي�ض وا�سحا متى وقعت احلادثة، 
لكن التلفزيون املحلي اعتمد على 
على  ن�سرت  التي  الفيديو  مقاطع 

موقع للدرونز.
وي���ح���ظ���ر ال���ق���ان���ون يف ال����ولي����ات 
ال���درون���ز على  اأن حت��ل��ق  امل��ت��ح��دة 

ارتفاع اأكر من 121 مرتا.
وق��ال��ت �سلطة ال��ط��ريان امل��دين يف 
باأمر  علمت  اإنها  املتحدة  الوليات 
الفيديو، م�سرية اإىل اأنها تبحث يف 

الأمر حاليا.
ال��درون غرامة  وقد يواجه م�سرّي 
 250-1500 مالية ترتاوح بني 
ف�����س��ال عن  اأم���ريك���ي،  األ����ف دولر 
�سنوات،   3 مل���دة  ال�سجن  اح��ت��م��ال 
اأن ط��ائ��رت��ه حلقت  ث��ب��وت  يف ح��ال 

بطريقة غري اآمنة.

�ل�ساي �لأ�سود ي�ساعد 
على �لتنحيف

الأ�سود  ال�ساي  تناول  اأن  العلماء  اأعلن 
ويح�سن  ال����وزن  اإن��ق��ا���ض  ع��ل��ى  ي�ساعد 

عمل الأمعاء.
ال���ع���ل���م���اء يف جملة  ن�������س���ره  م�����ا  ه������ذا 
 European Journal of"
Natrition" حيث اأكدوا اأن ال�ساي 
الأ����س���ود ي�����س��اع��د ع��ل��ى ت��خ��ف��ي�����ض وزن 
اجل�سم ويح�سن عمل البكترييا املفيدة 

يف الأمعاء.
هينينغ  ������س�����وزان  ال���ب���اح���ث���ة  وق����ال����ت 
لو�ض  يف  ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا  ج���ام���ع���ة  م����ن 
اأن  "نعرف منذ مدة طويلة  اأجنلو�ض: 
البوليفينول املوجود يف ال�ساي الأخ�سر 
يوؤثر بقوة على ج�سم الإن�سان اأكر من 
لأنه  الأ�سود،  ال�ساي  يف  املوجود  مثيله 

الإن�سان.  ج�سم  ودم  ن�سيج  اإىل  يدخل 
اإل اأنه تبني اأن ال�ساي الأ�سود ميكن اأن 
يوؤثر على بكترييا الأمعاء، وهذا بحد 
ذاته يوؤدي اإىل حت�سن ال�سحة وتنزيل 

الوزن".
ال�سابقة  الأع������وام  يف  ال��ع��ل��م��اء  واه���ت���م 
بالإيجابيات ال�سحية لل�ساي الأخ�سر. 
حياة  ومراقبة  الدرا�سات  اأثبتت  وكما 
احليوانات،  على  والتجارب  املتطوعني 
بالفعل  يحتوي  الأخ�����س��ر  ال�ساي  ف��اإن 
النافعة،  اخل���وا����ض  م���ن  ال��ك��ث��ري  ع��ل��ى 
املطيلة للعمر: فهو يقلل من احتمال 
متزق جدران ال�سرايني، وينظم عملية 
ويح�سن  للغلوكوز  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل 

اأداء القلب.

اإىل نتائج تعزز هذا الطرح. ويف  وتو�سلت درا�سة حديثة 
هذا ال�سدد ذكر موقع "�سيكاغو تربيون" الأمريكي نقاًل 
عن درا�سة حديثة اأن �سرب كمية كبرية من املاء قد تنتج 
التهاب  م��ن  ويحمي  متوقعة  غ��ري  اإي��ج��اب��ي��ة  ف��وائ��د  عنه 

امل�سالك البولية لدى الن�ساء.
واأو�سحت الدرا�سة ال�سادرة مطلع هذا الأ�سبوع اأن الن�ساء 
�ستة  �سربن  اللواتي  البولية  امل�سالك  بالتهاب  امل�سابات 
ال�سيطرة على  يومياً متكّن من  امل��اء  اإ�سافية من  اأك��واب 
الأ�سخا�ض  م��ع  باملقارنة  البولية،  امل�سالك  يف  الل��ت��ه��اب 

الذين ل ي�سربون هذه الكمية من املياه يومياً.
الفرتة  اأن  بلغاريا  اإج��راوؤه��ا يف  التي مت  الدرا�سة  واأف��ادت 
كمية  �سربن  اللواتي  الن�ساء  فيها  تعر�ست  التي  الزمنية 
اأكرب من املاء كانت اأطول باملقارنة مع اللواتي مل ي�سربن 
اأن  اإىل  اأ�سارت الدرا�سة  اأكرب من املاء يف اليوم. كما  قدراً 
البولية.  امل�سالك  بالتهاب  لالإ�سابة  عر�سة  اأكر  الن�ساء 
اأن  حيث  البيولوجي،  الرتكيب  اإىل  جزئياً  ذل��ك  وُيرجح 
اأق�سر جمرى البول ُي�سهل من مهمة البكترييا الدخول 

اإىل املهبل والتوجه اإىل املثانة.
الأمرا�ض  ق�سم  ورئ��ي�����ض  ال��درا���س��ة  على  امل�����س��رف  وي��ق��ول 
هوتون،  توما�ض  ميامي،  بجامعة  الطب  كلية  يف  املعدية 
امل�سالك  ال��ت��ه��اب  خ��ط��ر  يقلل  ال�����س��وائ��ل  ت��ن��اول  زي����ادة  اإن 
البولية بطريقتني: الأوىل من خالل منع البكترييا من 
اللت�ساق يف املثانة، والثانية عرب احلد من الرتكيز الكلي 

للبكترييا التي ميكن اأن ت�سبب العدوى.
واع��ت��م��دت ال��ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى درا���س��ة اأج��ري��ت ع��ل��ى اأك���ر من 
الأقل يف اآخر ثالث �سنوات من  على  عانت  ام��راأة   140
امل�ساركات  من  اخل��رباء  وطلب  البولية.  امل�سالك  التهاب 
�ستة  ُيعادل  اأو ما  اإ�سافية،  الدرا�سة �سرب لرت ون�سف  يف 
اأكواب من املاء، اأي مبعدل ن�سف قنينة من املاء عند كل 

وجبة.
اأنهم ل ي�ستطيعون حتديد كمية  اأكد اخلرباء  اإىل ذلك، 
املياه التي يجب �سربها يومياً للح�سول على فوائد اأكر. 
بيد اأنهم يوؤكدون اأن �سرب اأي كمية مرتفعة من ال�سوائل 

ولو من غري املياه  يعود مبنافع عديدة لل�سحة.
يف  ال�سهر  ه��ذا  تقدميها  مت  ال��درا���س��ة  اأن  بالذكر  جدير   
اأمريكا  يف  املعدية  الأم��را���ض  جلمعية  ال�سنوي  الجتماع 
وجمعية علم الأوبئة ال�سحية يف اأمريكا وجمعية اأمرا�ض 

الأطفال املعدية.
كمية املاء التي يحتاجها اجل�سم يومياً؟

يختلف العلماء يف الكمية التي يجب اأن ي�سربها الإن�سان 
من املاء يومياً، وحتى اأن بع�سهم و�سع ما ي�سمى ب�"قاعدة 
اللرتين" لتحديد هذه الكمية. درا�سة ا�سرتالية تخل�ض 

اإىل نتيجة تغري نظرتنا اإىل هذه القاعدة و�سحتها.
ي��ح��م��ل ال��ك��ث��ري م��ن الأ���س��خ��ا���ض قنينة م��ي��اه ال�����س��رب يف 
ما،  مكاناً  يق�سدون  اأو  للعمل  يذهبون  ح��ني  حقائبهم 
املاء  ف�سرب  العمل:  طاولة  ف��وق  جانب  على  ي�سعوها  اأو 
واإذا  عموماً.  الب�سري  وللج�سم  لل�سحة،  �سرورياً  يبقى 
�سربنا منه كمية قليلة، فاإن ذلك يوؤدي اإىل عرقلة الأي�ض 

وخف�ض الأداء البدين والعقلي.
املاء  كمية  ه��ي  م��ا  اأخ����رى  ب��ع��ب��ارة  اأو  ح���د؟  اأي  اإىل  ل��ك��ن 

ال�سرورية التي يحتاج اإليها اجل�سم يومياً؟.
يختلف الباحثون والأط��ب��اء ح��ول ه��ذا الأم��ر منذ مدة 

ال�سيء  بع�ض  تختلف  ق��د  الكمية  اأن  و�سحيح  ط��وي��ل��ة. 
فيها  يعي�ض  التي  املنطقة  كمناخ  العوامل  بع�ض  بح�سب 
الكمية  اأن  ال�سائع  م��ن  اأن  اإل  اجل�سم،  وكبنية  الإن�����س��ان، 
امل��و���س��ى ب��ه��ا ط��ب��ي��اً ه��ي 2.2 ل��رت ل��ل��م��راأة ي��وم��ي��اً، ونحو 
جملة  يف  العلمي  الق�سم  يفيد  كما  للرجال،  ل��رتات   3

"فوكو�ض" الأملانية. 
بيد اأن البع�ض ل يلتزم بهذه الكمية معترباً رمبا اأن الأمر 
الأ�سخا�ض  على  الأول  املقام  يف  ينطبق  وه��ذا  ب��ه.  مبالغ 
كثرياً،  يتعرقون  ل  اأو  ج�سدياً  ج��ه��داً  يبذلون  ل  ال��ذي��ن 
لاللتزام  فقط  واإمن���ا  بالعط�ض،  ال�سعور  دون  فال�سرب 
باملعايري ال�سحية، يبدو نوعاً من الإجبار الذي ل يرغب 

فيه البع�ض.
ولكن هل ميكن اأن يكون �سرب املاء اإجباراً ودون ال�سعور 
"فوكو�ض" الأملانية  تنقل جملة  فعاًل؟.  بالعط�ض �سحياً 

اإنهم  قولهم  امل�ساألة،  در�سوا هذه  ا�سرتاليني  باحثني  عن 
تو�سلوا خالل بحوثهم اإىل اأن القواعد ال�سائعة املتعلقة 
ميكن  ي��وم��ي��اً  الإن�����س��ان  ي�سربها  اأن  يجب  ال��ت��ي  بالكمية 

خمالفتها.
ال��ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة مونا�ض  ال��درا���س��ة ج��ع��ل  ويف ه���ذه 
ال�سرتالية جمموعة من الأ�سخا�ض ي�سربون كثرياً من 
اإثر  بالعط�ض  ال�سعور  بعد  خمتلفني:  موقفني  يف  امل���اء 
وقت  يف  بالعط�ض  ال�سعور  ب��دون  اأو  الريا�سية،  التمارين 

متاأخر من النهار.
عند  �سعورهم  ع��ن  الأ���س��خ��ا���ض  �ُسئل  الو�سعني  ك��ال  ويف 
امل�ساركني  اأن  النتيجة  فكانت  ل��ه،  وتقييمهم  امل��اء  �سرب 
باأنه  بالعط�ض  ال�سعور  املاء دون  �سرب  ق��دروا  يف الختبار 
اأ�سعب اأكر مرات من �سعوبته عند ال�سعور بالعط�ض اإثر 

التمارين الريا�سية التي تبعث على التعرق الغزير.

للن�ساء .. �سرب �ملاء 
بكرثة يحمي من �للتهاب!

"�سرب كمية كبرية من املياه قد يحمي من التهاب امل�سالك البولية لدى 
الن�ساء". هذه خال�سة درا�سة حديثة �سلطت ال�سوء على هذا املر�ض 
املتف�سي لدى الن�ساء خ�سو�سًا، واأظهرت اأهمية املاء يف تقدمي حلول 

فعالة ومن دون تكلفة مالية مرتفعة.
النا�ض  عي�ض  ل�سمان  �سروري  وهو  م�ستحيلة،  احلياة  تغدو  دونه  من 
اأنه م�سدر فرحة للكثريين على غرار  واحليوان على حد �سواء. كما 
بع�ض  يف  احل��روب  الن��دالع  الرئي�سية  االأ�سباب  بني  وم��ن  امل��زارع��ني 
مناطق العامل. هذه فقط بع�ض مميزات املاء التي ال ح�سر لها. ويبدو 
اأن هذه القائمة تت�سع يومًا بعد يومًا، خ�سو�سًا حني ي�سبح هذا العن�سر 

احليوي حمط درا�سة اخلرباء.
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�ش�ؤون حملية

»االإمارات تبتكر« توا�سل فعالياتها بجامعة االإمارات

�سـيارة بـالتكنــولــوجيــا �ملبتكــرة تــر�قـب حــركة �ملــرور

در��سة جديدة من جامعة �لإمار�ت تك�سف �حتمالية تاأثري فريو�ص منت�سر يف �لإ�سابة مبر�ص �لت�سلب �ملتعدد

�سمن مبادرات �سهر االإمارات لالبتكار

د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة – �أبوظبي تعلن عن تطوير �ملن�سة �لثقافية �لرقمية  ثقافة �أبوظبي

•• العني – الفجر

ال��ط��رق وامل��وا���س��الت وال�سالمة  اأب��ح��اث  ق��دم مركز 
املرورية عر�ساً ل�سيارة جمهزة بالتكنولوجيا املبتكرة 
اإىل  م��رك��ب��ة  م��ن  الآيل  الت�����س��ال  لتمكني  امل��ت��ق��دم��ة 
مركبة بغر�ض املالحة يف الوقت احلقيقي ومراقبة 
ت�سمن  كما  احل�����س��ري��ة.  ال�سبكات  يف  امل���رور  ح��رك��ة 
عملها  وك��ي��ف��ي��ة  للتقنية  م��ب�����س��ط��اً  ���س��رح��اً  ال��ع��ر���ض 

لأغرا�ض املالحة والتحكم املروري. 
فر�سة  يعد  ال��ن��م��وذج  ه����ذا  ع����ر�ض  اأن  اإىل  ي�س����ار 
للطلبة واأع�ساء هيئة التدري�ض والباحثني باجلامعة 
وكذلك املوؤ�س�سات املعنية ب�سناعة ال�سيارات ووكالت 
فوائدها  على  التعرف  ال�سلة  ذات  والإدارات  النقل 
وت��وظ��ي��ف ه���ذه امل��ع��رف��ة يف اب��ت��ك��ار ت��ق��ن��ي��ات توا�سل 

املركبات.
وق���دم ال��ربوف��ي�����س��ور زاه���ي ح��وا���ض – م��دي��ر مركز 
 ،RTTSRC امل��روري��ة  وال�سالمة  الطرق  بحوث 
يف  والباحثني   املبتكرين  الطلبة  من  عمله  وفريق 
من  جتهيزها  مت  ل�سيارة  ع��ر���س��اً  الإم�����ارات  جامعة 
ومتطورة  مبتكرة  بتكنولوجيا  ���س��ي��ارات   6 �سمن 
لتحقيق الت�سال الآيل يف ما بينها لأغرا�ض املالحة 
ذكية  تطبيقات  ا�ستحداث  ع��رب  امل����روري،  والتحكم 
ل��ت��ج��اوز الزدح�����ام يف  امل���روري���ة  بال�سالمة  وخ��ا���س��ة 
الطرق والتعرف الذاتي على اأف�سل الطرق للو�سول 
اإىل الوجهة املحددة عرب الأقمار ال�سناعية، وتكون 
اجلهاز من ثالثة وحدات  حتكم وهي وحدة املعاجلة 
املركبات  ب��ني  ال��ت��وا���س��ل  CPU، ووح���دة  امل��رك��زي��ة 
 Wireless Communication WC
، ووح����دة ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة امل��ك��ان��ي��ة عرب 
ذكية  خوارزمية  وتوجد   ،GPS ال�سناعية  الأقمار 
حتقق التوا�سل بني الأجهزة يف كل املركبات لتحديث 
يف  وجهته  اإىل  امل�ستخدم  و���س��ول  و�سمان  البيانات 

اأق�سر وقت ممكن.
تاتا  �سركة  مع  وبالتعاون  البتكار  هذا  اأن  اإىل  ي�سار 
العاملية لال�ست�سارات يف تطوير هذه التقنية املبتكرة 
ال��ع��امل��ي��ة البحثية  امل��ج��الت  اأ���س��ه��ر  ن�����س��ره يف  ق��د مت 

العلمية املرموقة.

كلية االإدارة واالقت�ساد تبتكر تقنيات حتافظ 
على النزاهة العلمية

من  متكاملة  من�سة  خ��ل��ق  ع��ل��ى  الب��ت��ك��ار  ه���ذا  ي��رك��ز 
متكن  التفاعلية  ال��ك��ت��ب  داخ���ل  ال��ذك��ي��ة  التطبيقات 
والمتحانات  ل��الخ��ت��ب��ارات  اخل�����س��وع  م���ن  ال��ط��ل��ب��ة 
اأ�ساليب  من  وغريها  والنتحال  الغ�ض،  من  والتقليل 
ال��غ�����ض الأك���ادمي���ي داخ���ل ال��ف�����س��ول ال��درا���س��ي��ة وقدم 
املعلومات  نظم  ق�سم  -م��ن  حممد  الفقار  ذو  الأ�ستاذ 
البتكار،  –�ساحب  والقت�ساد  الإدارة  بكلية  الإداري��ة 
وكيف   ،”Smart Device“ ابتكاره  عن  �سرحاً 
الف�سول  داخل  العلمية  الأمانة  على  باحلفاظ  ي�سهم 
التكنولوجية  الو�سائل  اأح���دث  با�ستخدام  الدرا�سية 
 ،Black Board – ب��ورد  البالك  تطبيقات   من 
�سات  وال�سناب   ،ResPonduS الري�سبوندن�ض-  و 
 Snapshot S. Recorders -سكرين ريكوردرز�

، وغريها من التطبيقات املبتكرة. 

كلية العلوم: ابتكر مع الروبوت"
البيلي- مدير  بح�سور �سعاد الأ�ستاذ الدكتور حممد 
اجلامعة، وعدد من القيادات الإدارية واأع�ساء الهيئة 
العلوم  كلية  نظمت  باجلامعة.  والطلبة  التدري�سية 
بالتعاون مع جمل�ض علماء الإمارات ور�سة عمل حول 
“اأبتكر  العلمية  الب��ت��ك��ارات  يف  ال��روب��وت��ات  تطبيقات 
على  اجل��ام��ع��ة  طلبة  ت�سجيع  ب��ه��دف  الروبوت"،  م��ع 
الذكية،  ال��روب��وت��ات  جم��ال  يف  البتكار  ثقافة  تعزيز  

وتطبيقاتها العلمية املختلفة.
للروبوتات  البتكار  مفهوم  تعريف  الور�سة  تناولت   
امل�ساريع  وا�ستعرا�ض  املختلفة،  وتطبيقاتها  الذكية 
الذكية، مثل" م�سروع ثري  الروبوت  املختلفة لأن��واع 
�سمن  �سنف  " ال���ذي   -3G Robot روب����وت  ج��ي 
للمخرتعني  ال���ع���امل  ح����ول  اخ������رتاع   100 اأف�������س���ل 
امليدالية  ع��ل��ى  وح�����س��ل   ،  2008 ال���ع���ام  يف  ال���ع���رب 
تطويرها  ج��رى  التي  الخ��رتاع��ات  لأف�سل  الذهبية 
ل��ل��ع��ام 2009، وم�����س��روع ال���روب���وت ال��ذك��ي ال���ذي مت 
 2010 ال���ع���ام  يف  ال���دول���ة  يف  م����رة  لأول  ت�����س��م��ي��م��ه 
وي�ستخدم   "Police Robot" ويطلق عليه ا�سم 
امل�سابني  لإخ���الء  والع�سكرية  املدنية  التطبيقات  يف 

يف امل��ن��اط��ق اخل��ط��رة، وت��ط��وي��ره ل��الأع��م��ال امل��دن��ي��ة يف 
تنظيف ال�سواطئ والأماكن العامة. كما مت ا�ستعرا�ض 
ذاتية  الروبوتية  "املركبات  الذكية  الروبوتات  م�سروع 
 UGV-Unmanned Ground-القيادة
�سوي�سرية،  ���س��رك��ة  م��ع  وت��ط��وي��ره   ،“  Veichel
ي�سعب  التي  ملناطق اخلطرية  اإىل  امل�ساعدات  لإر�سال 
اإليها جغرافيا، والتي قد ت�سل �سرعتها اإىل  الو�سول 
نظام  م�سروع  اإىل  بالإ�سافة  ال�ساعة،  يف  كم   180
ال��ط��ائ��رة ب���دون ط��ي��ار ب��ا���س��ت��خ��دام وت��وج��ي��ه الروبوت 
 – ال�سام�سي  حممد  املهند�ض  ال��ور���س��ة  ق��دم  ال��ذك��ي. 
التنفيذي  والرئي�ض  الإم���ارات-  علماء  جمل�ض  ع�سو 
ل�سركة RoBoHiTecK، وهي الأوىل من نوعها 
يف دولة الإم��ارات ومنطقة اخلليج، وتعنى يف اخرتاع 
يف  املختلفة  وتطبيقاتها  الذكية  الروبوتات  وتطوير 

جمالت الذكاء ال�سناعي خلدمة الإن�سان.

كلية الطب والعلوم ال�سحية تبتكر
فعاليات  و�سمن  اجلامعة  ابتكارات  فعاليات  اإط��ار  يف 
�سلطان  بن  زاي��د  الإم���ارات لالبتكار نظم مركز  �سهر 
اآل نهيان للعلوم ال�سحية يف قاعة ال�سيخ خليفة بكلية 
الطب والعلوم ال�سحية فعاليات ور�سة الطب اجليني 
عن  تعريفاً  الور�سة  قدمت  والفارماكوجينوميك�ض. 
على  "الفارماكوجينوم"  وع��ل��م  اجل��ي��ن��وم  ع��ل��م  اأث����ر 
ال�سحة العامة و�سحة املجتمع وخا�سة بعدما اأحرزت 
الكت�سافات احلديثة املبنية على التطورات املت�سارعة 
النواحي  م��ن  ال��ط��ب  يف  نوعية  ن��ق��الت  العلم  ه��ذا  يف 
الت�سخي�سية والعالجية، وت�سميم العالجات النوعية، 
وت��ط��وي��ر اأ���س��ال��ي��ب ال��وق��اي��ة م���ن الأم����را�����ض ك��م��ا مت 
ا�ستعرا�ض نتائج الدرا�سات التي قدموها حول الطب 
اجليني والوراثي، والرتكيز على التطبيقات الوا�سعة 
وكذلك  ال�سحية،  والرعاية  الطب  يف  اجلينوم  لعلم 
ك�سف تاأثري اجلينوم على ال�ستجابة الدوائية. حيث 
العيون  طب  ا�ستاذ  في�سيليو،  بروف�سور  اخلبري  ق��دم 
والب�سريات يف جامعة يال لل�سحة العامة، بالوليات 
املتحدة عر�ساً تعريفياً حول" علم اجلينوم يف مراقبة 
ال�سحة العامة، تناول فيه الإجابة عن الت�ساوؤل حول 
الك�سف عن  الإ�سراع يف  كيف متكن علم اجلينوم من 

وقدم  العاملية،  الب�سرية  للكوارث  امل�سببة  الفريو�سات 
و  القاتل   زينكا  فايرو�ض  انت�سار  م��ن  الأمثلة  بع�ض 
ب�سام  الربوفي�سور  وق��ام  وغ��ريه��ا.  الإي��ب��ول  فايرو�ض 
بكلية الطب والعلوم  الأمرا�ض  علي رئي�ض ق�سم علم 
الإم��ارات بتقدمي عر�ض تو�سيحي  ال�سحية بجامعة 
حول " علم الوراثة واجلينوم يف الطب خالل اأربعني 
دقيقة" وعلم الوراثة واجلينوم، وكيف يحدد اجلينوم 
وطرق  ب��الأم��را���ض،  وعالقته  الب�سر،  ب��ني  ال��ف��روق��ات 
عرب  املوروثة  والأم��را���ض  الوراثية،  الأمرا�ض  انتقال 
جني واحد. واأ�سار ت د. هنادي عبد الرحمن -طالبة 
 –  DNA�ال �سل�سلة  "تقنية  عر�سها  يف  دك��ت��وراه- 
اجليل الثاين، يف ت�سخي�ض الأمرا�ض اأحادية اجلني"، 
امل�سببة  اجلينية  ال��ت��ن��وع��ات  ع��ن  الك�سف  اأه��م��ي��ة  اإىل 
لالأمرا�ض، وما هي تقنية الت�سل�سل من اجليل الثاين، 
وكيف ميكن ا�ستخدام هذه التقنية للك�سف عن م�سببات 
الأمرا�ض املوروثة بجني واحد وقدمت زميلتها الباحثة 
"الفارماكوجنومك�ض  حول  حما�سرة  املحايري،  زينة 
يف لوكيميا الدم احلادة لدى الأطفال" عرب التعريف 
مهم  كمجال  ال�����س��رط��ان  الفارماكوجنومك�ض،  بعلم 
للعلم، وتطبيقات هذا العلم على لوكيميا الدم احلادة 
النتائج،  من  ذل��ك  يح�سن  اأن  ميكن  وكيف  لالأطفال، 
اأزه���ار ط��الل رحمة م��ن معهد ال�سحة  فيما ق��دم��ت  
اجلامعة  يف  ال�سحية  للدرا�سات  زاي��د  ومركز  العامة 
"الفارماكوجنومك�ض  ب��ع��ن��وان  بحثية  علمية  ن��ب��ذة 
املتحدة"  العربية  الإم����ارات  واق��ع  ال��ع��ام��ة:  وال�سحة 
عن  العامة  ال�سحة  تخ�س�ض  الطلبة  تعليم  لدرا�سة 
لعدم  ن��ظ��را  املختلفة  درا���س��ت��ه��م  م��راح��ل  اجل��ي��ن��وم يف 
العلمية  املناهج  يف  اجلينوم  حول  كافية  ثقافة  وج��ود 
الفارماكوجنومك�ض  علم  تطبيق   يف  عائقا  ميثل  مبا 
يف الدولة. واأو�سحت فاطمة امل�سكري –مديرة مركز 
زايد للعلوم ال�سحية-  باأن هذه الور�سة تاأتي يف اإطار 
فعاليات �سهر الإمارات لالبتكار ونظمت بالتعاون مع 
املنظمة الدولية لتمويل الأبحاث العلمية والطبية يف 
علم اجلينوم الطبي والفارماكوجينومك�ض – جولدن 
اململكة  يف   ،Golden Helix هيليك�ض فاوندي�سن
املعمق  وبحث  علمية  ق�سايا  ع��دة  وتناولت  املتحدة.. 

يف علم الطب اجليني و الفارماكوجينوميك�ض.

•• العني - الفجر

وجدت درا�سة قام بها عدد من باحثي جامعة المارات 
والتي ن�سرت يف جملة PLOS ONE هذا الأ�سبوع 
 )MS( املتعدد  الت�سلب  مر�ض  بني  عالقة  هناك  اأن 
اأو   )EB( اإب�ستاين-بار"   " ي�سمى  منت�سر  وف��ريو���ض 
"اإي بي"، وتعد هذه الدرا�سة الأكرب من نوعها لإجراء 
اأن�سجة  يف  بي  اإي  الفريو�ض  لوجود  املبا�سر  الفح�ض 

الدماغ با�ستخدام تقنيات ك�سف ح�سا�سة للغاية. 
وت�سري الإح�سائيات اإىل وجود ما يقارب اإثنني مليون 
الت�سلب  مبر�ض  م�ساب  العامل  حول  �سخ�ض  ون�سف 
املر�ض حتى  لهذا  اإىل عالج  التو�سل  يتم  املتعدد ومل 
الآن، حيث يعد مر�ض الت�سلب املتعدد مر�ض ع�سبي 
ال�����س��ب��اب، وغ��ال��ب��اً ما  ي��وه��ن اجل�سم وع���ادة م��ا ي�سيب 
جلفاراز  الدكتور  الأ�ستاذ  ويقول  الإع��اق��ة.  اإىل  ي��وؤدي 
ق�سم  ورئي�ض  للدرا�سة  البحثي  الفريق  -رئي�ض  خ��ان 
والعلوم  الطب  بكلية  واملناعة  الدقيقة  الأح��ي��اء  علم 
ال�سحية يف جامعة الإم��ارات- والذي ق�سى اأكر من 
25 عاماً يف البحث عن الفريو�ض والأمرا�ض املتعلقة 
به: "على الرغم من اإجراء العديد من الأبحاث حول 
�سبب  اأن  اإل  املا�سية،  العقود  م��دى  على  امل��ر���ض  ه��ذا 
حتى  معروف  غري  املتعدد  الت�سلب  مبر�ض  الإ�سابة 
اأنها  يعتقد  التي  العوامل  من  ع��دد  هناك  ولكن  الآن، 
قد تت�سبب يف الإ�سابة باملر�ض، مبا يف ذلك الفريو�ض 

اإذا كان  اأث��ار ج��دًل كبرياً فيما  )اإي ب��ي(، الأم��ر ال��ذي 
الفريو�ض له عالقة بالإ�سابة باملر�ض."

وقام الفريق امل�سرتك بني جامعة الإمارات وباحثني يف 
املتعدد بجامعة  الت�سلب  مركز روكي ماوننتني ملر�ض 
كولورادو، بفح�ض اأكر من األف عينة دماغ لأ�سخا�ض 

م�سابني باملر�ض وغريهم ممن ل يعانون منه، حيث 
العينات  معظم  يف  الفريو�ض  وج��ود  الدرا�سة  اأظ��ه��رت 
التي مت اأخذها من دماغ امل�سابني باملر�ض، حيث اأو�سح 
الأ�ستاذ الدكتور جلفاراز: "على الرغم من اأن النتائج 
التي تو�سلنا اإليها تبني اأن الفريو�ض موجود يف معظم 

اأن�سجة الدماغ للم�سابني مبر�ض الت�سلب املتعدد، اإل 
اأن ذلك ل يعني اأن الفريو�ض ي�سبب املر�ض".

ي�سيب  منت�سراً  ف��ريو���س��اً  ب���ي(  )اإي  ال��ف��ريو���ض  وي��ع��د 
اأك���ر م��ن %90 م��ن الأ���س��خ��ا���ض ح���ول ال��ع��امل. ويف 
ال��ف��ريو���ض بعد دخوله  ي��ق��وم  الإ���س��اب��ة  معظم ح���الت 
ج�سم ال�سخ�ض بالختباء يف نوع معني من خاليا الدم 
اإن  ب���دون   B-lymphocytes ي�سمى  البي�ساء 

ي�ساب اجل�سم باأي مر�ض.
 وب���دوره���ا ق��ال��ت اأ���س��م��اء احل��و���س��ن��ي -ط��ال��ب��ة دكتوراه 
الطب  بكلية  وامل��ن��اع��ة  الدقيقة  الأح��ي��اء  علم  ق�سم  يف 
موؤلفة  واأول  الإم�����ارات  جامعة  يف  ال�سحية  وال��ع��ل��وم 
تو�سلنا  التي  للنتائج  ج��داً  �سعيدون  "نحن  للدرا�سة 
اإليها"، واأ�سافت اأن الدماغ يعد ع�سواً فريداً يف ج�سم 
بطبيعته  معقم  فهو  الأع�����س��اء،  كباقي  لي�ض  الن�سان 
الك�سف  "ويعد  دقيقة،  حية  كائنات  على  يحتوي  ول 
عن وجود الفريو�ض يف معظم امل�سابني باملر�ض نتيجًة 
الفريو�ض  بني  العالقة  فهم  على  نعمل  ونحن  مهمًة 
اإليها  النتائج التي تو�سلت  اأن  اإىل  واملر�ض."  م�سريًة 
كيفية متكن  ح���ول:  ال��ت�����س��اوؤلت  ب���اب  تفتح  ال��درا���س��ة 
الفريو�ض من الدخول اإىل الدماغ؟ وما هو تاأثري هذا 
على  الق�ساء  �سي�ساعد  وه��ل  ال��دم��اغ؟  على  الفريو�ض 
ب��امل��ر���ض؟ وه��ل �ست�ساعد  ال��ف��ريو���ض يف منع الإ���س��اب��ة 
معرفة �سبب الإ�سابة باملر�ض ب�سكل كبري يف التو�سل 

لعالج ملر�ض الت�سلب التعدد والوقاية منه.

•• اأبوظبي - الفجر

اأبوظبي عن تطوير  اأعلنت دائرة الثقافة وال�سياحة - 
توفر  التي  اجلديدة  الرقمية  املن�سة  اأبوظبي،  ثقافة 
التاريخية  امل��ع��ل��وم��ات  ك���اف���ة  جت��م��ع  ���س��ام��ل��ة  م��ن�����س��ة 
الفنية  الأن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات  وال��ث��ق��اف��ي��ة واأج���ن���دة 

والثقافية يف اإمارة اأبوظبي حتت مظلة واحدة.
 Abu Dhabi اأب��وظ��ب��ي  ث��ق��اف��ة  تطبيق  و�سيتيح 
اأبوظبي  احتفالية  اإط��ار  يف  ياأتي  التي   ،Culture
اإمكانية  للم�ستخدمني   ، ل��الب��ت��ك��ار  الإم�����ارات  ب�سهر 
الثقافية  امل��ع��ل��وم��ات  ج��م��ي��ع  اإىل  ال���ف���وري  ال���و����س���ول 
والرتاثية عن الإمارة عرب هواتفهم واأجهزتهم الذكية 
موقعاً  اأبوظبي"  "ثقافة  من�سة  وتت�سمن  املحمولة. 
اإلكرتونياً وتطبيقاً على الهاتف املحمول قنوات خا�سة 
على مواقع �سبكات التوا�سل الجتماعي، بهدف اإطالع 
امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وج��م��ي��ع م��ن ي��رغ��ب مب��ع��رف��ة املزيد 
تقدمي  ج��ان��ب  اإىل  الغني،  الإم����ارة  وت���راث  ثقافة  ع��ن 
والطالب  والأك��ادمي��ي��ني  للباحثني  واف��ي��ة  معلومات 
ال�ستفادة  عرب  وذل��ك  باأبوظبي.  املتعلقة  بحوثهم  يف 
يف  توظيفها  مت  التي  احلديثة  الرقمية  التقنيات  من 
�سعيد غبا�ض، مدير  �سيف  �سعادة  وق��ال  امل��ب��ادرة.  ه��ذه 
– اأبوظبي: مت ت�سميم  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  عام 
اإطار  اإط��الق��ه يف  �سيتم  ال��ذي  التطبيق،  ه��ذا  وتطوير 
احتفالية دولة الإمارات العربية املتحدة ب�سهر البتكار، 

للرتويج ب�سكل مبتكر وفّعال اإىل ما تتمتع به اأبوظبي 
ال�سواء،  على  ومعا�سرة  تاريخية  ثقافية،  معامل  من 
والتكنولوجية  ال��رق��م��ي��ة  الأدوات  ت��وف��ري  خ���الل  م��ن 
جتربة  و�ست�سكل  اجل��م��ي��ع.  اأم����ام  وال�����س��ه��ل��ة  امل��ن��ا���س��ب��ة 
تفاعلية  ثقافية  من�سة  الرقمية  الثقافية  اأب��وظ��ب��ي 
الثقافة  مبا�سرة، مبا يتيح للزوار الطالع احلي على 

الغنية لأبوظبي، ويلهمهم لتجربة ذلك باأنف�سهم.
جميع  التطبيق  يت�سمن  اأّن  على  حر�سنا  واأ���س��اف: 
احلال  بطبيعة  ه��ي  وال��ت��ي  ال��رق��م��ي��ة  املن�سة  عنا�سر 
ال�ستعمال،  و���س��ه��ل��ة  ل��ل��م�����س��ت��خ��دم،  ���س��دي��ق��ة  ع��ن��ا���س��ر 
لأي  للمعلومات  موثوقاً  م�سدراً  جعلها  اإىل  وهدفنا 
حول  ثقافية  معلومات  على  للح�سول  ي�سعى  �سخ�ض 
التطبيق  ه��ذا  يكون  اأّن  – ون�سعى  وتاريخها  اأبوظبي 

الذكي مبثابة اأوراكل اأبوظبي.
درجة،   360 جتربة  �سيوفر التطبيق  �سعادته:  واأ�سار 
���س��ام��ل��ة، وواج���ه���ة �سخ�سية،  ت��ف��اع��ل��ي��ة  ع���رب خ��ري��ط��ة 
وق�س�ض يوثقها امل�ستخدم، اإ�سافًة اإىل ميزات �ست�سمح 
�سيتم  كما  اأبوظبي،  اإىل  رحلتهم  بتخطيط  للراغبني 
دمج تكنولوجيا حتديد املواقع اجلغرافية والبث احلي 
املبا�سر يف التطبيق. واأعلنت دائرة الثقافة وال�سياحة – 
اأبوظبي عن موعد اإطالق هذا التطبيق يف حدث خا�ض 
يقام يوم 27 فرباير، و�سيكون متاحاً بثالث لغات هي 
العربية والإجنليزية والفرن�سية. و�سيتوفر على اأجهزة 
الهاتف املحمول اأبل التي تعمل بنظام "IOS" اأو التي 

عرب  اإليها  الو�سول  وميكن  "اأندرويد"،  بنظام  تعمل 
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فرتة  تخ�سي�ض  ل��الب��ت��ك��ار  الإم�������ارات  ���س��ه��ر  وي�����س��ه��د 
مبادراتها  اأح���دث  لعر�ض  اإم����ارة  لكل  حم���ددة  زمنية 
ويبداأ  البتكار.  وت�سجيع  رعاية  جم��ال  يف  وبراجمها 
دائرة  تنظم  حيث  اأبوظبي،  يف  الأول  اأ�سبوعه  احل��دث 
يف  متنوعة  فعاليات  اأب��وظ��ب��ي   – وال�سياحة  الثقافة 

فرباير يف الإم��ارة.  وتعك�ض هذه الفعاليات واملبادرات 
احلدث  اأه���داف  كامل  �سهر  م��دى  على  �ست�ستمر  التي 
املتمثلة يف تعزيز مكانة الدولة كمركز عاملي لالبتكار، 
البتكار، وحتفيز اجلهات  ثقافة  ون�سر  القدرات  وبناء 
احل��ك��وم��ي��ة وال���ق���ط���اع اخل���ا����ض والأف�������راد ع��ل��ى تبني 
واأفكار  م��ب��ادرات  وتنفيذ  واإط���الق  البتكار،  ممار�سات 

مبتكرة على م�ستوى الدولة.

تزامنٌا مع فعاليات �سهر االإبتكار
بلدية مدينة �لعني تطلق خمترب 

�لبتكار لتقدمي وحتليل �لأفكار �ملبتكرة
•• العني – الفجر

اأطلقت بلدية مدينة العني خمترب البتكار لإثراء وتثمني ثقافة البتكار 
، وجاء  املجال  اأبوظبي يف هذا  اإم��ارة  لروؤية حكومة  املوؤ�س�سة و تطبيقاً  يف 
افتتاح خمترب البتكار تزامناً مع احتفالت الدولة ب�سهر الإمارات لالبتكار 
، وذلك بح�سور �سعادة الدكتور مطر النعيمي مدير عام بلدية مدينة العني 
، حيث تاأتي هذه اخلطوة جت�سيدا للممار�سات البتكارية على م�ستوى دولة 
المارات و  الهادفة اإىل تطوير العمل احلكومي، مبا يعزز تناف�سية اجلهات 
احلكومية  لت�سبح دولة المارات   العربية املتحدة يف م�ساف الدول الأكر 

ابتكاراً على م�ستوى العامل. 
، جاءت مبادرة  التميز   الأداء ومكتب  اإدارة  ال�سام�سي مدير  وقال مبارك 
اإن�ساء خمترب البتكار لتخ�سي�سه كمركز رئي�سي يف املوؤ�س�سة وكبيئة حا�سنة 
لتقدمي وحتليل الأفكار املبتكرة ، بهدف  تطبيقها يف اأنظمة العمل  لتحقيق  
الأهداف البلدية وتقدمي حلول للتحديات التي تواجه بلدية مدينة العني 
على الوجه اخل�سو�ض واجلهات احلكومّية عامة ، وياأتي ذلك  عن طريق 
عقد جل�سات   وور�ض يتم  من خاللها  توليد اف�سل الأفكار واملقرتحات ، 
ومب�ساركة عدد من املعنيني الداخليني واخلارجيني يف مثل هذه اجلل�سات،  
كما و ي�ستهدف املخترب ابراز املمار�سات واملواهب والخرتاعات الإبداعية 

من املوظفني ومن  امل�ساركات اخلارجية لأفراد  املجتمع.
خ�سبة  بيئة  توفري  اإىل  البتكار  خمترب  ويهدف  كما  ال�سام�سي،   واأ�ساف 
لإنتاج الأفكار الإبداعية واملبتكرة، عالوة على تطوير منظومة اخلدمات 
بيئة  حت�سني  اإىل  اإ�سافة   ، العني  مدينة  يف  املجتمع  واإ�سعاد  والإج����راءات 
اأ���س��ح��اب ال��ت��ف��ك��ري الإبداعي   ال��ع��م��ل ل���دى م��وظ��ف��ي ال��ب��ل��دي��ة ، و حت��ف��ي��ز 
ال�سراكة مع موؤ�س�سات  ، وحت�سني  واإب��راز م�ساركاتهم للمجتمع  للم�ساركة 
املبتكرة  املعلومات  تبادل  يدعم  فيما  والتعليمي  واخلا�ض  املحلي  القطاع 

والتجارب واملمار�سات الإبداعية.
ومن جهتها قالت فاطمة الهرمودي رئي�ض فريق الإبداع والبتكار ،  عقدت 
بلدية مدينة العني منذ بداية اإطالق خمترب البتكار  اأكر من10 جل�سات 
اإّن الأفكار املبتكرة هي التي ت�سنع الفرق يف  حوارية ، وذلك من منطلق  
العمل احلكومي،  حيث متحورت  اجلل�سات البتكارية حول حقوق امللكية 
ال�سطناعي،   الذكاء  خمترب  لإط��الق   ذهني   ع�سف  وجل�سات   ، الفكرية 
والدرو�ض امل�ستفادة من تنفيذ خمططات توزيع الق�سائم ال�سكنية ، وجل�سات 
الطرق  ان���ارة  باأعمال  اخلا�سة  املناق�سة  م�ستندات  لإع���داد  ذهني  ع�سف 
اإيرادات  زي��ادة  اإمكانية  اإىل جل�سة ع�سف ذهني  حول  اإ�سافة    ، و�سيانتها 
التحديات  ال�سبابي  حول ح�سر  اأخ��رى لفريق همة   ، و جل�سات  املوؤ�س�سة 
يف البلديات وطرق معاجلتها ،  عالوة على جل�سات ال�سع����ادة الوظيفي����ة، 

وجل�سات اأخرى لتطوير خطة تطبيق منظومة  البتكار يف البلدية.
وا�ستكملت الهرمودي  ، حول املخرجات املتوقعة لإطالق خمترب البتكار 
فهي  تتمثل يف �سمان  توفر خطط داخلية وقوائم ملتابعة الأفكار الناجتة 
من جل�سات الع�سف الذهني ، و حت�سني قدرات املوظفني عن طريق التدريب 
و�سع  اإىل  اإ�سافة  والتخيلي،  التحليلي  التفكري   طرق  وحتفيز  الإب��داع��ي 
امل�ساركات  ، وحتفيز  القطاعات   موؤ�سرات لتنفيذ املقرتحات البتكارية يف 
وت�سعى  كما  واملجتمع،  املوظفني  قبل  من  املخترب  وممار�سات  فعاليات  يف 
املمار�سات  لإب��راز  البتكار،  جم��ال  يف  تخ�س�سية  مكتبة   ان�ساء  ل  البلدية 

البتكارية يف املوؤ�س�سة و و�سع حلول للتحديات القائمة يف البلدية.



يرف�ض عدد كبري من الأهايل اليوم فح�ض املواليد اجلدد 
كي ل يتعر�سوا للمخاطر التي ترافق �سحب عّينة دم بعد 

دقائق على ولدتهم. 
املجال، يتجاهل  املتداولة يف هذا  الأفكار  لكن على عك�ض 

هوؤلء منافع هذا الفح�ض ال�سامل.
من خالل حتديد امل�ساكل التي رمبا ت�سيب �سحة الطفل 

اأو تهّدد حياته على املدى الطويل،

 ميكن اإنقاذه اأو حمايته من الأمرا�ض. ي�سمح الت�سخي�ض 
اجلدد  امل��وال��ي��د  ب��اإن��ق��اذ  املنا�سب  الطبي  وال��ت��دخ��ل  املبكر 
املعّر�سني للخطر من ا�سطرابات رمبا ت�سبب لهم اإعاقات 

فكرية وج�سدية يف امل�ستقبل القريب اأو البعيد.

ا�سطرابات اأي�سية
حت�سل فحو�ض املواليد اجلدد خالل اأول 72 �ساعة من 

اأي�سية خلقية. يتطلب  اأي ا�سطرابات  ولدتهم بحثاً عن 
ب�سع  ل�سحب  الطفل  كعب  وخ��ز  الب�سيط  الإج����راء  ه��ذا 

قطرات من الدم، 
ويرتكز على تقنية )مطياف الكتلة الرتاديف( التي ت�سمح 
ودقيقة  �سريعة  بوترية  الأي�سية  ال�سطرابات  بتحديد 

رغم غياب الأعرا�ض الوا�سحة.
اأي�سية  عيوب  ع��ن  يبحث  ال��ذي  الفح�ض  ي�سمح  كذلك   

اأخرى بتجنب اإعاقات عقلية لحقة اأي�ساً.
منو  اإىل  بالن�سبة  اأ�سا�سياً  الدرقية  الغدة  هرمون  ُيعترب 

اجل�سم والدماغ.
 لذا يقّيم فح�ض املولود اجلديد اأداء الغدة الدرقية اأي�ساً. 
نوم  اأث��ن��اء  ويح�سل  ال�سمع  مب�ستوى  اآخ��ر  فح�ض  يتعلق 

الطفل وي�ستعمل معدات خا�سة. 
حمتملة  ا�سطرابات  اإىل  اأحياناً  ي�سري  الفح�ض  اأّن  حتى 
اأي  الذين ل يحملون  الأطفال  النمو لدى  على م�ستوى 

تاريخ عائلي يف هذه الأمرا�ض.
يف  وي����رتددون  الفح�ض  ه��ذا  باأهمية  ال��ن��ا���ض  يفكر  فيما 
يواجهها  التي  املتزايدة  املخاطر  الأطباء  ي��درك  اإجرائه، 
املواليد اجلدد، فقد يكونون معّر�سني ل�سطرابات مُتّهد 
دائمة  وج�سدية  ومعرفية  ع�سبية  ب��اأ���س��رار  لإ�سابتهم 
م�ستقباًل. قد يبدو الطفل املعّر�ض لهذه املخاطر �سليماً 
اأو  اأ�سابيع  عند ولدته لأن الأعرا�ض ل تظهر قبل مرور 

اأ�سهر، ولالأ�سف تكون الأ�سرار تر�ّسخت.
اأخرياً، ميكن اعتبار فحو�ض املواليد اجلدد اإجنازاً حقيقياً 
من  الالحقة  ال�سنوات  خالل  الأطفال  م�ستقبل  حلماية 
�سمانة  ال��ي��وم  الب�سيط  الثقب  ه��ذا  ي��ك��ون  ق��د  حياتهم. 

ل�سحة اأولدنا م�ستقباًل!

�شحة وتغذية
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كيف  لكن  واال�سرتخاء.  الراحة  لهم  يعيد  ال��ذي  التدليك  باإيجاد  اجلميع  يحلم 
اإىل  ا�ستنادًا  ينا�سبك  الذي  التدليك  اكت�سف  نوع يف كل حالة؟  اأن�سب  ميكن اختيار 

حاجاتك.

 ماذا لو عرفنا اأننا ن�ستطيع حماية اأطفالنا من تهديدات غري منظورة؟ بف�سل فح�ض دم ب�سيط، ير�سد االأطباء اليوم اأي ا�سطرابات �سارة وخطرية ال 
ميكن ك�سفها عند الوالدة.

فحو�ص مولودك �جلديد �لأوىل.. منافع كثرية ل تهمليها

حاجة اإىل تفريغ التعب
حتّب طرد ال�سموم من ج�سمك:

عقد  بتجزئة  يق�سي  ال���ذي  )غ��وا���س��ا(  تدليك  على  رّك���ز 
خالل  الت�سنجات.  لفك  اأمل�ض  ط��رف  لها  ب���اأداة  الطاقة 
اجل��ل�����س��ة ال��ت��ي جت��م��ع ب��ني ال��ع��الج ب���الإب���ر وب���ني حركات 
اأن  يثبت  م��ا  معينة،  ن��ق��اط  يف  الب�سرة  تتلّون  التملي�ض، 
العالج بداأ يخفف اللتهابات. هكذا يفّرغ اجل�سم ال�سموم 
ويحّرر دورة الطاقة تزامناً مع اإرخاء الع�سالت وا�ستعادة 

احليوية.

ال حتّب الربد:
تق�سي تقنية كّي اجللد بتحفيز مناطق الطاقة بوا�سطة 
م�سدر حرارة يف نقاط الوخز بالإبر. يف الطب ال�سيني، 
واملفا�سل  ال���روم���ات���ي���زم  اأوج������اع  ال��ط��ري��ق��ة  ه����ذه  ت��ع��ال��ج 
والع�سالت وال�سطرابات اله�سمية اأو الن�سائية. ُت�ستعمل 
�سدادات قما�سية مليئة مب�ساحيق نباتية منقوعة يف زيت 
وتتجدد  واملفا�سل  الع�سالت  ت�سخن  ما  �سرعان  �ساخن. 
طويلة  وح��ي��وي��ة  ف���وري  بتح�سن  �ست�سعر  ال��ط��اق��ة.  دورة 

الأمد.

حاجة اإىل فّك الت�سنجات

حتّب ال�سغوط القوية والعميقة:
ي�����س��ّك��ل ت��دل��ي��ك )ت��وي��ن��ا( ال��ك��ال���س��ي��ك��ي ج����زءاً م��ن الطب 
ال�سيني وي�ستهدف الع�سالت لتذويب جميع الت�سنجات. 
احتكاكات  ع��رب  والأم���ع���اء  الأرب���ط���ة  ع��ل��ى  ينعك�ض  ك��ذل��ك 
و�سغوط مطّولة ترّكز على مناطق الأمل. �ستكون الراحة 
و�سعها  والع�سالت  الأع�ساب  ت�ستعيد  بعدما  م�سمونة 

الطبيعي وتلني املفا�سل وتزول الأوجاع.

ال حتب ال�سعور باالأمل:
من  وامل��ري��ح��ة  القدمية  ل��وم��ي(  )ل��وم��ي  ممار�سة  بف�سل 
يف  و�سل�ض  وعميق  وغ��ام��ر  ق��وي  لتدليٍك  ا�ستعّد  ه���اواي، 
طول  على  مطّولة  حركات  على  التدليك  ه��ذا  يرّكز  اآن. 
اإىل  للعودة  ال�سهرية  احل��ب(  )مل�سة  وي�ستعمل  ال��ذراع��ني 
ُبعداً  الطريقة  اأم��ه. حتمل هذه  رحم  و�سعية اجلنني يف 
ال��ذات ومع  التناغم مع  اإىل جتديد  اأي�ساً وتهدف  روحياً 

البيئة املحيطة.

حاجة اإىل مكافحة ال�سغط النف�سي
حتّب ا�ستعمال الزيوت:

ميتد تدليك )اأبهيانغا( من الراأ�ض اإىل اأخم�ض القدمني 
وي�ستق من الطب الهندي التقليدي وي�ستعمل كمية كبرية 

من زيت اللوز الذي ُيدَهن يف البداية على الع�سع�ض ثم 
على طول القولون والظهر بحركات دائرية وا�سعة و�سوًل 
�سل�سلة  خ��الل  من  اجل�سم.  مناطق  كامل  اإىل  النهاية  يف 
ال�سل�سة،  ال��ق��وي��ة واحل���رك���ات  ال�����س��غ��وط  م��ت��الح��ق��ة م��ن 
ميكن تليني الظهر وحت�سني نقل التدفق الع�سبي، علماً 
التدفق يح�ّسن م�ستوى الرتكيز والوعي  اأن تنظيم ذلك 
املزاج  على  ينعك�ض  التدليك  ه��ذا  اأّن  يعني  ما  اجل�سدي، 

وي�ساهم يف تنظيم ال�سغط النف�سي ومظاهر القلق.

ال حتّب خلع مالب�سك اأثناء التدليك:
العميق لأنه  التايلندي  ب��ورارن(  �سينا�سبك تدليك )نواد 
ل يتطلب خلع املالب�ض الف�سفا�سة. يكفي اأن تتمّدد على 

�سجادة �سميكة. 
يقوم املعاِلج بحركات اليوغا اجلامدة: من خالل ا�ستهداف 
جميع الع�سالت، �سيجعل املفا�سل تتنف�ض والأوتار تلني. 
ويتجدد  املناطق  جميع  يف  الع�سبي  التدفق  يتنقل  هكذا 
�ست�سعر  احل��وا���ض.  وتن�سط  اجل�سدية  ب��ال��راح��ة  ال�سعور 

بهدوء عميق وا�سرتخاء �سديد.

حاجة اإىل اإخراج العواطف
حتّب ا�ستهداف اجل�سم والروح يف اآن:

هذا  يعالج  بالإبر.  بالوخز  ال�سبيه  )ال�سيات�سو(  مبداأ  اإنه 
التدليك بدوره اأمل الظهر والروح عرب �سغوط متوا�سلة 
فيها  التي جتري  الطول  بدرجات متفاوتة على خطوط 

م�سادر الطاقة.
 �سرعان ما تتال�سى الن�سدادات ويرت�ّسخ �سعور بالهدوء 
الداخلي ويتحرر اإيقاع التنف�ض. ي�سمح هذا الهدوء باإعادة 

الرتكيز على الذات والحتماء من الت�سنجات.

ال حتّب اأن يدّلكك اأحد:
)تغني(  املعاِلج  يجعلها  التبتية؟  الأطباق  جّربت  لو  ماذا 
يف  ال�سوتية  املوجة  فتنت�سر  خ�سبي  بق�سيب  فركها  عرب 

الغرفة وداخل اجل�سم.
 ت�سمح هذه الذبذبات املو�سيقية التي تنت�سر حول البطن 

وال�سدر بزيادة الطاقة على م�ستوى اجل�سم والعقل.

اخرت النوع االأن�سب حلالتك

�لتدليك.. يعيد لكم �لر�حة و�ل�سرتخاء
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :التميمي وم�ساركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 63119    بتاريخ : 2004/08/22

امل�سجلة بالرقم : 63119    بتاريخ : 2005/02/07
باإ�سم املالك : كوردي�ض كوربوري�سن

وعنوانه : 6500 با�سيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�سم املتنازل له : كاردينال هيلث   �سوي�سرا 515 جي ام بي ات�ض

 وعنوانه : ليندن�سرتا�سي 10،  6340 بار، �سوي�سرا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 142 بتاريخ : 2014/07/01

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :التميمي وم�ساركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 63246    بتاريخ : 2004/08/28

امل�سجلة بالرقم : 63246    بتاريخ : 2005/04/09
باإ�سم املالك : كوردي�ض كوربوري�سن

وعنوانه : 6500 با�سيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�سم املتنازل له : كاردينال هيلث   �سوي�سرا 515 جي ام بي ات�ض

 وعنوانه : ليندن�سرتا�سي 10،  6340 بار، �سوي�سرا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 142 بتاريخ : 2014/07/01

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :التميمي وم�ساركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 67254  بتاريخ : 2005/02/16

امل�سجلة بالرقم : 67254   بتاريخ : 2005/12/06
باإ�سم املالك : كوردي�ض كوربوري�سن

وعنوانه : 6500 با�سيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�سم املتنازل له : كاردينال هيلث   �سوي�سرا 515 جي ام بي ات�ض

 وعنوانه : ليندن�سرتا�سي 10،  6340 بار، �سوي�سرا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 150 بتاريخ : 2015/03/03

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :التميمي وم�ساركوه

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 70115    بتاريخ : 2005/05/31

امل�سجلة بالرقم : 70115    بتاريخ : 2006/03/06
باإ�سم املالك : كوردي�ض كوربوري�سن

وعنوانه : 6500 با�سيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�سم املتنازل له : كاردينال هيلث   �سوي�سرا 515 جي ام بي ات�ض

 وعنوانه : ليندن�سرتا�سي 10،  6340 بار، �سوي�سرا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 152 بتاريخ : 2015/05/05

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :التميمي وم�ساركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 91885   بتاريخ : 2007/03/15

امل�سجلة بالرقم : 91885    بتاريخ : 2008/06/12
باإ�سم املالك : كوردي�ض كوربوري�سن

وعنوانه : 6500 با�سيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�سم املتنازل له : كاردينال هيلث   �سوي�سرا 515 جي ام بي ات�ض

 وعنوانه : ليندن�سرتا�سي 10،  6340 بار، �سوي�سرا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 178 بتاريخ : 2017/07/31

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :التميمي وم�ساركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 94369    بتاريخ : 2007/05/08

امل�سجلة بالرقم : 94369    بتاريخ : 2008/10/28
باإ�سم املالك : كوردي�ض كوربوري�سن

وعنوانه : 6500 با�سيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�سم املتنازل له : كاردينال هيلث   �سوي�سرا 515 جي ام بي ات�ض

 وعنوانه : ليندن�سرتا�سي 10،  6340 بار، �سوي�سرا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 175 بتاريخ : 2017/05/02

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10 
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :التميمي وم�ساركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 94370    بتاريخ : 2007/05/08

امل�سجلة بالرقم : 94370    بتاريخ : 2008/10/27
باإ�سم املالك : كوردي�ض كوربوري�سن

وعنوانه : 6500 با�سيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�سم املتنازل له : كاردينال هيلث   �سوي�سرا 515 جي ام بي ات�ض

 وعنوانه : ليندن�سرتا�سي 10،  6340 بار، �سوي�سرا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 178 بتاريخ : 2017/07/31

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41 
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :التميمي وم�ساركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 94371    بتاريخ : 2007/05/08

امل�سجلة بالرقم : 94371    بتاريخ : 2008/07/15
باإ�سم املالك : كوردي�ض كوربوري�سن

وعنوانه : 6500 با�سيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�سم املتنازل له : كاردينال هيلث   �سوي�سرا 515 جي ام بي ات�ض

 وعنوانه : ليندن�سرتا�سي 10،  6340 بار، �سوي�سرا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 178 بتاريخ : 2017/07/31

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16 
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :التميمي وم�ساركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 70266    بتاريخ : 2005/06/07

امل�سجلة بالرقم : 70266    بتاريخ : 2006/03/15
باإ�سم املالك : كوردي�ض كوربوري�سن

وعنوانه : 6500 با�سيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�سم املتنازل له : كاردينال هيلث   �سوي�سرا 515 جي ام بي ات�ض

 وعنوانه : ليندن�سرتا�سي 10،  6340 بار، �سوي�سرا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 152 بتاريخ : 2015/05/05

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :التميمي وم�ساركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 73366  بتاريخ : 2005/09/21

امل�سجلة بالرقم : 73366    بتاريخ : 2007/01/24
باإ�سم املالك : كوردي�ض كوربوري�سن

وعنوانه : 6500 با�سيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�سم املتنازل له : كاردينال هيلث   �سوي�سرا 515 جي ام بي ات�ض

 وعنوانه : ليندن�سرتا�سي 10،  6340 بار، �سوي�سرا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 157 بتاريخ : 2015/10/15

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :التميمي وم�ساركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 76786  بتاريخ : 2006/01/17

امل�سجلة بالرقم : 76786    بتاريخ : 2007/03/28
باإ�سم املالك : كوردي�ض كوربوري�سن

وعنوانه : 6500 با�سيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�سم املتنازل له : كاردينال هيلث   �سوي�سرا 515 جي ام بي ات�ض

 وعنوانه : ليندن�سرتا�سي 10،  6340 بار، �سوي�سرا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 161 بتاريخ : 2016/02/21

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :التميمي وم�ساركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 86407   بتاريخ : 2006/10/15

امل�سجلة بالرقم : 86407    بتاريخ : 2008/03/02
باإ�سم املالك : كوردي�ض كوربوري�سن

 وعنوانه : 6500 با�سيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�سم املتنازل له : كاردينال هيلث   �سوي�سرا 515 جي ام بي ات�ض

 وعنوانه : ليندن�سرتا�سي 10،  6340 بار، �سوي�سرا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 174 بتاريخ : 2017/03/29

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 94656    بتاريخ : 2007/05/15

امل�سجلة بالرقم : 94656    بتاريخ : 2008/10/28
باإ�سم املالك : كوردي�ض كوربوري�سن

وعنوانه : 6500 با�سيو بادري  باركواي، فرميونت، كاليفورنيا  94555، الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�سم املتنازل له : كاردينال هيلث   �سوي�سرا 515 جي ام بي ات�ض

 وعنوانه : ليندن�سرتا�سي 10،  6340 بار، �سوي�سرا.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد : 178 بتاريخ : 2017/07/31

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/07/06      

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2018/01/14   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :التميمي وم�ساركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم : 238080    بتاريخ : 2015/08/04

امل�سجلة بالرقم : 238080    بتاريخ : 2016/03/15
باإ�سم املالك : كينجدم انيماليا ال ال �سي 

وعنوانه : 1241 اليكرتيك افينيو ،   فيني�ض ، كالفيفورنيا 90291 ،   الوليات املتحدة الأمريكية.
 ا�سم املتنازل له :  يونيليفر بي ال �سي

 وعنوانه :  بورت �سناليت ،  ويرال ، مر�سي�سايد ،  اململكة املتحدة.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد :  بتاريخ :

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/12/06      

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل : 2017/12/26   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك : التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم : 111731

باإ�سم : يونيليفر بي ال �سي وعنوانه : بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.   
بتاريخ:2009/11/25 وامل�سجلة حتت الرقم : 98041 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30 
ال�ساي ومنتجات ال�ساي ، امل�سروبات التي يكون ال�ساي عن�سر ا�سا�سي فيها ، ال�ساي مثلج ، اأع�ساب وم�ستخل�سات 

غري طبية اأ�سا�سها عن�سر ال�ساي ، الثلج.
انتهاء حلماية يف: 2018/04/29 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/04/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم : 26281

باإ�سم : �سانت ايفز لبوراتوريز ، انك 
وعنوانه : 700 �سيلفان افينيو ، اجنلوود كليف�ض ، ان جيه 07632 ، الوليات املتحدة الأمريكية   

بتاريخ:1999/08/24 وامل�سجلة حتت الرقم : 22065 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3 
مواد التجميل و مواد الزينة ، منتجات العناية بال�سعر ، و بالتحديد ال�سامبو ، مواد التكييف املثبتات ، مواد 
الت�سكيل ، الهالميات واجلل ، منتجات العناية بالب�سرة و بالتحديد كرميات اليدين والب�سرة ، غ�سول الوجه 
و الب�سرة ، كرميات التنظيف ، مرطبات الب�سرة ، مواد نداوة وترطيب الب�سرة ، اجلل لأغرا�ض الغت�سال 
، منتجات العناية لإزالة جتاعيد الب�سرة واأقنعة التجميل ، ال�سابون ومواد التنظيف وبالتحديد ال�سابون 
، مواد تنظيف الوجه ، الغ�سول لأغرا�ض احلمام والغت�سال ، ال�سابون ال�سائل لليدين والوجه واجل�سم ، 

مزيالت الروائح الكريهة وم�سادات العرق والواقعة يف الفئة رقم )3( .
انتهاء حلماية يف: 2018/04/29 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/04/29

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك : التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم : 25536

باإ�سم : كوم�سكوب، اإنك. اأوف نورث كارولينا
 وعنوانه : 1100 كوم�سكوب بلي�ض ، اإ�ض اإي ، هيكوري ، نورث كارولينا 28602 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2001/04/11 وامل�سجلة حتت الرقم : 27662 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9 
، حبال ولوحات  النحا�سية  و ال�سالك واحلبال  الكابالت  ب�سبكات الت�سالت وبالتحديد  املتعلقة  املنتجات 

التو�سيل الواقعة يف الفئة 9
انتهاء حلماية يف: 2018/03/03 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/03/03

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك : التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم : 20822

باإ�سم : ارو اإلكرتونيك�ض ، انك 
وعنوانه : 9201 ئي .دراي كريك رود ، �سنتينيال ، كولورادو 80112 ، الوليات املتحدة الأمريكية .

بتاريخ:1999/05/09 وامل�سجلة حتت الرقم : 20822 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
خدمات التوزيع والت�سويق عن بعد وحمالت البيع بالتجزئة املخت�سة يف جمال القطع واملكونات اللكرتونية 
امللحقة  والأج��ه��زة  الكمبيوتر  ومكونات  وقطع  الكمبيوتر  واأنظمة  الكمبيوتر  واأج��ه��زة  املو�سالت  واأ�سباه 

بالكمبيوتر ، الإ�سافات اخلا�سة بالكمبيوتر ، لوازم وملحقات الكمبيوتر الواردة يف الفئة 35.
انتهاء حلماية يف: 2018/02/07 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/02/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  5  فرباير 2018 العدد 12242

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم : 25271

باإ�سم : ارو اإلكرتونيك�ض ، انك 
وعنوانه : 9201 ئي .دراي كريك رود ، �سنتينيال ، كولورادو 80112 ، الوليات املتحدة الأمريكية .

بتاريخ:1999/05/09 وامل�سجلة حتت الرقم : 20823 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
خدمات التوزيع والت�سويق عن بعد وحمالت البيع بالتجزئة املخت�سة يف جمال القطع واملكونات اللكرتونية 
امللحقة  والأج��ه��زة  الكمبيوتر  ومكونات  وقطع  الكمبيوتر  واأنظمة  الكمبيوتر  واأج��ه��زة  املو�سالت  واأ�سباه 

بالكمبيوتر ، الإ�سافات اخلا�سة بالكمبيوتر ، لوازم وملحقات الكمبيوتر الواردة يف الفئة 35.
انتهاء حلماية يف: 2018/02/07 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/02/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم : 25272

باإ�سم : ارو اإلكرتونيك�ض ، انك 
وعنوانه : 9201 ئي .دراي كريك رود ، �سنتينيال ، كولورادو 80112 ، الوليات املتحدة الأمريكية .

بتاريخ:2000/01/22 وامل�سجلة حتت الرقم : 23160 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42
خدمات القيمة امل�سافة حتديداً القيمة امل�سافة اإىل اأو الواقعة يف منتج اأو �سلعة من خالل عملية الت�سنيع 
اأو الت�سويق دون ح�ساب تكلفة املواد واللوازم والتغليف والتكاليف غري املبا�سرة ، خدمات اإعادة امل�سح حتديداً 
خدمات مراقبة اجلودة وال�سمان التي بناء عليها يتم اإعادة فح�ض املكونات اللكرتونية ل�سمان توافقها مع 
موا�سفات ال�سركة امل�سنعة ، خدمات الت�سميم والربجمة يف جمالت الكمبيوتر واللكرتونيات ، خدمات 
يف  امل�ساعدة  حتديداً  املنتجات  فح�ض  خدمات   ، واللكرتونيات  الكمبيوتر  جم��الت  يف  الفنية  ال�ست�سارات 

الت�سميم والت�سنيع التعاقدي لعينات منتجات لل�سركات امل�سنعة الواردة يف الفئة 42.  
انتهاء حلماية يف: 2018/02/07 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/02/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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�لأور�ق �ملالية حتذر من �أن�سطة 
�ل�ستثمار يف �لأ�سول �لرقمية

•• اأبوظبي-وام:

وجهت هيئة الأوراق املالية وال�سلع اإىل امل�ستثمرين تعميما ب�سرورة التزام 
اأق�سى درجات احلذر من كافة اأن�سطة جمع الأموال القائمة على ال�ستثمار 
يف الأ�سول الرقمية امل�سفرة مثل العمالت والأدوات الرمزية التي قد يجري 
�سواء متت  املتحدة  العربية  الإم��ارات  باآخر داخل دولة  اأو  ب�سكل  مزاولتها 
الإ�سدارات  اأو  الأولية للعمالت  »الإ�سدارات  ب�  الأن�سطة  اإىل هذه  الإ�سارة 
الأولية لالأدوات الرمزية«. ونوهت الهيئة - يف تعميمها - باأن هذه الأ�سول 
اأو  ال��ط��رح  عمليات  يف  ال���س��رتاك  خ��الل  م��ن  للم�ستثمرين  بيعها  ي��ج��ري 
بطرق اأخرى مقابل احل�سول على عمالت رقمية واأن �سروط وميزات هذه 
املنتجات الأدوات تتفاوت ب�سكل كبري يف كل حالة، كما تختلف كذلك طبيعة 
اإن وجدت التي يح�سل عليها امل�ستثمر فيها ..م�سرية  اأو الفوائد  احلقوق 
اإىل اأن هذه املنتجات الأدوات تنطوي على م�ستوى عايل جداً من امل�ساربة 
اإدراك  بامل�ستثمرين  الهيئة  واأه��اب��ت  اأ�سعارها.  يف  كبرية  بتقلبات  وتت�سم 
بع�ض  اأن  واأهمها  املنتجات،  هذه  يف  بال�ستثمار  املرتبطة  التالية  املخاطر 
هذه املنتجات ل تخ�سع لأي جهة تنظيمية اأو رقابية ومن ثم تكون عر�سة 
خلطر الغ�ض والتحايل وقد تكون هذه املنتجات م�سدرة من جهات تعمل 
منها،  التحقق  ميكن  ل  اأجنبية  واأنظمة  لقوانني  وتخ�سع  ال��دول��ة  خ��ارج 
الأموال  تتبع   - العملية  الناحية  من   - للغاية  ال�سعب  من  يكون  رمب��ا  و 

امل�ستثمرة اأو ا�سرتدادها يف حالة تعر اأو ف�سل اإ�سدار الأداة الرقمية.
الثانوية  ت��داول ه��ذه الإ���س��دارات والأدوات يف الأ���س��واق  اأن  واأك��دت الهيئة 
الكافية  بال�سيولة  يتمتع  ول  ومتقلب  وا�سح  ت�سعري غري  لأ�سلوب  عر�سة 
وخا�سة   - امل�ستثمرين  م��ن  ال��ع��دي��د  يتمكن  األ  املحتمل  م��ن  ان��ه  كما   ..
املتوقعة،  وال��ع��ائ��دات  والتكلفة  املخاطر  فهم  م��ن   - الأف����راد  امل�ستثمرين 
املعلومات  اأن  الهيئة  واأ�سافت  الأدوات.  ه��ذه  يف  ا�ستثمارهم  عن  النا�سئة 
اأوغري  م��دق��ق��ة،  غ��ري  ت��ك��ون  ق��د  الأدوات  ه���ذه  ع��ن  للم�ستثمرين  امل��ت��اح��ة 
مكتملة، وقد يتم عر�ض هذا الن�ساط ال�ستثماري بطريقة م�سللة وتفتقد 
مع  املحتملة  الفوائد  على  التاأكيد  خ��الل  م��ن  امل��ث��ال  �سبيل  على  للتوازن 
جتاهل املخاطر. واأكدت هيئة الأوراق املالية وال�سلع اأن الأدوات امل�سار اإليها 
غري معرتف بها من الهيئة ول تخ�سع لتنظيمها اأو رقابتها اأو اإ�سرافها يف 
الوقت احلايل، واأنه ل تتوفر اأية حماية قانونية اأو تنظيمية لهذا النوع من 
ال�ستثمار، ونبهت الهيئة امل�ستثمرين اإىل اأن تبعات النخراط يف هذا النوع 
من الأن�سطة تقع على عاتق امل�ستثمر وحده ويتحمل ب�سكل كامل م�سوؤولية 
قراره بهذا اخل�سو�ض. واأهابت الهيئة بجميع اجلهات امل�سدرة للمنتجات 
الأدوات الرقمية املذكورة ، والو�سطاء الذين يزاولون ن�ساط الو�ساطة فيها 
امل�سورة  التي تتيح تداولها، طلب  املن�سات  ب�ساأنها، وكذا  امل�سورة  اأو تقدمي 
�سماناً  ال�سلة  ذات  التنظيمية  واجلهات  املخت�سة  القانونية  اجلهات  من 

لالمتثال جلميع الأنظمة والت�سريعات ال�سارية بهذا اخل�سو�ض.
تطبيق  لت�سهيل  عمل  فريق  بت�سكيل  م��وؤخ��راً  قامت  اأن��ه��ا  الهيئة  وتابعت 
وخ�س�ست  املجال،  هذا  م�ستجدات  ومتابعة  املالية  التكنولوجيا  مبادرات 
عن  والإج��اب��ة  الأ�سئلة  لتلقي   fintech@sca.ae الكرتوين  الربيد 

ال�ستف�سارات املتعلقة مبجال التكنولوجيا املالية.

معر�ص دبي �لعاملي للقو�رب 
ي�ستعر�ص جمموعة مميزة من �ليخوت 

•• دبي-وام:

ي�سلط معر�ض دبي العاملي للقوارب املقرر تنظيمه خالل الفرتة من 27 
الواجهات  م�ساريع  اأح��دث  على  على  ال�سوء  املقبل  مار�ض   3 اإىل  فرباير 
�سمن  متميًزا  موقًعا  املائية  دب��ي  قناة  حتتل  اإذ  دب��ي  يف  الفريدة  البحرية 
للمعر�ض  اجلديد  املوقع  .وي��وّف��ر  العاملية  املالحية  الوجهات  اأه��م  اإح��دى 
ل�ستعرا�ض  ف��ري��دة  من�سة   .. العاملي  ال��ت��ج��اري  دب��ي  مركز  ينظمه  ال��ذي 

جمموعة مميزة من اليخوت والقوارب التي اأنتجها م�سنعون عامليون.
وقالت تريك�سي لوه مريماند النائب الأول للرئي�ض يف مركز دبي التجاري 
العاملي اأن دبي اأكدت مكانتها العاملية كوجهة رئي�سية للمالحة الرتفيهية 

يف املنطقة وي�سعى معر�ض دبي العاملي للقوارب اإىل تعزيز هذه املكانة .
من جهته قال عامر علي املدير التنفيذي ل�سلطة مدينة دبي املالحية اإن 
على  ملمو�سة  اإيجابية  نتائج  دبي  يف  الرتفيهية  املالحة  منتجات  لتنظيم 

هواة الريا�سات البحرية واملالحة يف دبي �سواء من الزوار اأو املقيمني .
ت�سفي جمموعة امل�ساريع الكربى للواجهات املائية يف دبي مزيًدا من الألق 
اإىل �سواطئ دولة الإمارات العربية املتحدة ومنها م�سروع دبي هاربور املقرر 
ان يزيد القدرة ال�ستيعابية احلالية لدبي البالغة 3 اآلف يخت بنحو 50 
400 يخت كما يوفر امل�سروع  األف و  اأكر من  باملائة تقريًبا ومبا يوازي 

مرا�ض جديدة لليخوت الفاخرة التي ي�سل طولها اإىل 85 مرًتا.
ال��ي��خ��وت التي  اإف ج��ي لت�سميم  اإ����ض  ف��ران��ك��و ج��ي��اين م��ال��ك �سركة  وق���ال 
تتخذ من دبي مقًرا لها وت�سارك اإىل جانب حوايل 800 عالمة جتارية 
تنتقل  احلديثة  التطويرية  امل�ساريع  اأن  للقوارب  العاملي  دب��ي  معر�ض  يف 
دبي  مرا�سي  وت��ع��د  ج��دي��دة  م�ستويات  اإىل  للمنطقة  املالحية  ب��ال��ق��درات 

وم�ساريع دبي املائية من الأف�سل يف العامل بجدارة .

 �لإمار�ت ت�سارك يف �لجتماعات 
�لتح�سريية للمجل�ص �لقت�سادي �لعربي 

القاهرة-وام:
ت�سارك دولة المارات يف اأعمال الجتماعات التح�سريية للدورة الوزارية 
ال�101 للمجل�ض القت�سادي والجتماعي التي بداأت اأم�ض مبقر الأمانة 
العامة للجامعة العربية يف القاهرة. تراأ�ض وفد الدولة �سعادة حممد �سالح 
�سلواح م�ست�سار وزير القت�ساد و�سم حممد بن �سليمان من ادارة التفاقيات 
القت�سادية بوزارة القت�ساد. وناق�ست اللجنة التي عقدت برئا�سة ال�سودان 
حت�سري امللف القت�سادي والجتماعي ملجل�ض اجلامعة على م�ستوى القمة 
يف دورته ال29 واملقررة مار�ض املقبل باململكة العربية ال�سعودية ف�سال عن 
التنموية القت�سادية والجتماعية يف  العربية  الإعداد والتح�سري للقمة 
دورتها الرابعة ومناق�سة مقرتح ان�ساء املجل�ض الأعلى لل�سكان والتنمية يف 

الدول العربية.

لتهيئة املواهب الوطنية ل�سباق املناف�سة العاملية

»جمعية �لإمار�ت لرعاية �ملوهوبني« تطلق برنامج »�لذكاء �ل�سطناعي«
�ساحي خلفان: »مرحلة جديدة من التميز يف اال�ستثمار يف العقول االإماراتية 

•• دبي-الفجر:

امل�ستقبل  ب��ن��اء  ب��اجت��اه  ق��وي��ة  دف��ع��ة  يف 
ال�سطناعي،  ال����ذك����اء  اإىل  ا����س���ت���ن���اداً 
لرعاية  الإم��������ارات  “جمعية  اأط��ل��ق��ت 
“جامعة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  املوهوبني” 
اليوم  الذكية”  حم��م��د  ب���ن  ح���م���دان 
برنامج   )2018 ف��رباي��ر   3 )ال�سبت 
“الذكاء ال�سطناعي” املوجه لتدريب 
49 موهوباً من املتاأهلني اإىل “م�سابقة 
“املربمج  ب��رن��ام��ج  اإط���ار  يف  هاكاثون” 
املواطن”، الذي يعد الربنامج الوطني 
تن�سئة  الإم���ارات يف  نوعه يف  الأول من 
التكنولوجيا  اأدوات  م��ن  متمكن  جيل 
وا�ست�سراف  ���س��ن��ع  م�������س���رية  ل���ق���ي���ادة 
امل�ستقبل وفق متطلبات القرن احلادي 
وال��ع�����س��ري��ن. وح�����س��ر ح��ف��ل الإط����الق 
م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ���س��اح��ي خ��ل��ف��ان متيم، 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال�����س��رط��ة والأم�����ن العام 
“جمعية  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ب��دب��ي 
رئي�ض  املوهوبني”  ل��رع��اي��ة  الإم������ارات 
بن  ح���م���دان  “جامعة  اأم���ن���اء  جم��ل�����ض 
اللتزام  ج���ّدد  ال���ذي  الذكية”،  حممد 
اأجيال  لبناء  الالزمة  املمكنات  بتوفري 
جديداً  م��رك��زاً  الإم���ارات  موؤهلة جلعل 
وت�سريعات  وتقنيات  اآل��ي��ات  تطوير  يف 
برنامج  ويح�سى  ال�سطناعي.  الذكاء 
“جمعية  ال�سطناعي” بدعم  “الذكاء 
يكت�سب  ل��ك��ون��ه  التعاونية”،  الحت�����اد 

اأه���م���ي���ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ت��وؤ���س�����ض جليل 
جديد من املربجمني املواطنني الذين 
الذكاء  روب��وت��ات  برجمة  لغات  يتقنون 
ال�سطناعي. ويتمحور الربنامج، الذي 
رفد  حول  اأ�سبوع،   12 مدى  على  يقام 
املواطنني املوهوبني من الفئة العمرية 
بني 7 و10 اأعوام مبهارات التعامل مع 
 )COSMO( “كوزمو”  ال��روب��وت 
قادراً  جتعله  ذكية  بتكنولوجيا  املجهز 
القرارات،  واتخاذ  العامل  اكت�ساف  على 
املتعلقة بربجمته  الإمل��ام باجلوانب  مع 
واكت�ساف  وال��ت��ح��ك��م  ال��ر���س��د  واآل���ي���ات 
ط������رق ج�����دي�����دة ل�����س����ت����خ����دام ال����ذك����اء 
عدة.  حيوية  جم��الت  يف  ال�سطناعي 
ويوفر الربنامج اأي�ساً الأدوات الالزمة 
ل��ل��م��وه��وب��ني م���ن ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة بني 
“ماك�ض”  ل��ربجم��ة  ع��ام��اً  و14   11
الذي  املتطور  ال��روب��وت   ،)M.A.X(
وال�����ذي يجمع  اإن�����س��اً   12 ي��ب��ل��غ ط��ول��ه 
ال���س��ط��ن��اع��ي والربجمة  ال���ذك���اء  ب��ني 
على  ق��درت��ه��م  ت��ع��زي��ز  م��ع  املتخ�س�سة، 
بناء على عمليات  برامج معقدة  اإع��داد 
حتكم  اأدوات  ب���ا����س���ت���خ���دام  م��ن��ط��ق��ي��ة 
قال  ال��رتح��ي��ب��ي��ة،  كلمته  ويف  ب�سيطة. 
متيم:  خلفان  �ساحي  ال��ف��ري��ق  م��ع��ايل 
“الذكاء  ب���رن���ام���ج  ب����اإط����الق  “نفخر 
ال�سطناعي” الذي ميهد الطريق اأمام 
مرحلة جديدة من التميز يف ال�ستثمار 
يف العقول الإماراتية واملواهب الوطنية 

ب��اع��ت��ب��اره ال���س��ت��ث��م��ار الأج�����دى لدولة 
الإمارات، ا�ستلهاماً من الروؤية احلكيمة 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
العقول  “تطوير  اأّن  ع��ل��ى  اأّك����د  ال����ذي 
الب�سرية هو العمل�ة العاملية لقت�سادات 
وال�سبيل  وال��ع�����س��ري��ن،  احل����ادي  ال��ق��رن 
م�ستدامة”.  تنمية  لتحقيق  ال��وح��ي��د 
ون��ن��ظ��ر ب��ث��ق��ة ح��ي��ال ال��ربن��ام��ج املوجه 
لالرتقاء بالقدرات النا�سئة للموهوبني 
تكنولوجيا  باإيجابية مع  التعاطي  على 
رفدهم  اأعيننا  ن�سب  وا�سعني  الع�سر، 
الذكاء  واملهارة الالزمة جلعل  باملعرفة 
تطوير  يف  ال��زاوي��ة  حجر  ال�سطناعي 
التحتية  والبنية  والقطاعات  اخلدمات 
“ا�سرتاتيجية  ب����  ع��م��اًل  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 

الإمارات للذكاء ال�سطناعي”.
“املربمج  “ك�سف  خ���ل���ف���ان:  واخ���ت���ت���م 
وطنية  م��واه��ب  املبتكر” ع��ن  امل��واط��ن 
والتميز  البتكار  عالية من  درج��ة  على 
يف جمال الربجمة، ما يدفعنا اإىل فتح 
اآفاق جديدة لتاأهيلها بال�سكل الأمثل يف 
خو�ض �سباق املناف�سة العاملية وامل�ساهمة 
يف حتويل امل�سار التنموي نحو البتكار 
واملعرفة والذكاء ال�سطناعي، ان�سجاماً 
 ”2071 الإم����ارات  “مئوية  روؤي���ة  م��ع 
لتاأمني  ال��راي��ة  يحمل  جيل  جتهيز  يف 
الإمارات  مكانة  ورف��ع  �سعيد  م�ستقبل 

ملناف�سة اأف�سل الدول يف العامل.”
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال م���اج���د ح��م��د رحمة 
ال�سام�سي: ي�سعدنا امل�ساركة يف برنامج 
نتطلع  ال��ذي  ال�سطناعي”  “الذكاء 
من  ج������زءاً  ن���ك���ون  اأن  اإىل  خ���الل���ه  م���ن 
امل�ساهمني يف دعم التوجه الوطني نحو 
لتوظيف  موؤهلة  وطنية  كفاءات  اإع��داد 
تقنيات امل�ستقبل يف دفع م�سرية النه�سة 
وال��ت��ق��دم وال��ن��م��اء يف دول����ة الإم������ارات، 
ان�سجاماً مع ال�سيا�سة احلكيمة لقيادتنا 
الر�سيدة التي تويل ال�ستثمار الب�سري 
اأولوية ق�سوى باعتباره الدعامة القوية 
ونتطلع  امل�ستقبل.  الوطن و�سنع  لبناء 
ال�������الزم لإجن�����اح  ال����دع����م  ت���ق���دمي  اإىل 
�سيكون بال  ال���ذي  ال��ن��وع��ي،  ال��ربن��ام��ج 
اإط��الق العنان  �سك نقلة نوعية باجتاه 
املواطنة، مبا يحقق  الب�سرية  للطاقات 
تاأهيل  يف   ”2021 الإم����ارات  “روؤية 
والبتكار  باملعرفة  يتميزون  اإماراتيني 

خللق اقت�ساد تناف�سي وم�ستدام.
واأ�������س������اف ال�������س���ام�������س���ي ق���ط���ع���ت دول����ة 
الم��ارات �سوطاً كبرياً يف جمال الذكاء 
امل�سوؤولية  منطلق  وم��ن  ال�سطناعي 
اجلماعي  ال���ع���م���ل  وح�����ب  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
التطور  يف  ق��دم��اً  امل�سي  يف  ي�سهم  مب��ا 
امل��ن�����س��ودة يتوجب  الأه������داف  وحت��ق��ي��ق 
علينا بتوفري الدعم والرعاية الالزمة 
ملثل هذه الربامج الرائدة والتي ت�سب 

يف م�سلحة الوطن واملواطن.

ب�����اأّن ب��رن��ام��ج املربمج  وي���ج���در ال���ذك���ر 
امل���واط���ن مي��ث��ل ن��ت��اج ال�����س��راك��ة املثمرة 
بني جمعية الإمارات لرعاية املوهوبني 

وجامعة حمدان بن حممد الذكية. 
الأوىل  دورت�������ه  يف  ال���ربن���ام���ج  و����س���ه���د 
ت��خ��ري��ج 96 ط��ال��ب��اً جن���ح م��ن��ه��م 12 
طالباً بالو�سول اإىل مرحلة النهائيات. 
وخ�������س���ع امل�������س���ارك���ون ل���ت���دري���ب عايل 
املدربني،  من  مبا�سر  باإ�سراف  امل�ستوى 
ال���ذي���ن ح��ر���س��وا ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق منوذج 
امل�ستويات  يف  احل����ي����اة  م�����دى  ال��ت��ع��ل��م 
املوهوبني  اإع���داد  ي�سمن  مب��ا  الثالثة، 
م�سابقة  خالل  للتميز  الأمثل  بال�سكل 
ه���اك���اث���ون ال���ت���ي ت���وج���ت ال��ف��ائ��ز بلقب 

املربمج املبتكر.
ورك�������ز امل�����ربم�����ج امل�����واط�����ن ع���ل���ى رف���د 
ج��دي��دة ومهارات  امل��وه��وب��ني مب��ع��ارف 
عالية يف الربجمة بلغة احلا�سوب، من 
والتطبيقات  الأل���ع���اب  ت�سميم  خ���الل 
وبا�ستخدام  والإل���ك���رتون���ي���ة  ال��رق��م��ي��ة 
غيم  ك��ودو  مثل  متعددة  برجمة  بيئات 
 )KODU Game Lab( لب 
 )Microsoft( التابعة ملايكرو�سوفت
لآب���ل  ال��ت��اب��ع��ة   )Swift( و���س��وي��ف��ت 
ل�غوغل  التابعة  وبلوكلي    )Apple(
امل�ساقات  اإىل  بالإ�سافة   )Google(
عرب  وامل��ت��اح��ة  املتخ�س�سة  التعليمية 
ال�سحابي  اجل���ام���ع���ي  احل������رم  م��ن�����س��ة 

.)Cloud Campus(

م�سر ت�ست�سيف »�إيجب�ص 
فرب�ير   12  »2018

•• القاهرة-وام:

البرتول  وزي��ر  املال  املهند�ض ط��ارق  اأعلن 
الدورة  اإط��الق  امل�سري  املعدنية  وال��روة 
الدويل  وم��وؤمت��ر م�سر  مل��ع��ر���ض  ال��ث��ان��ي��ة 
رعاية  حت��ت   2018 اإي��ج��ب�����ض  ل��ل��ب��رتول 
-12 الرئي�ض امل�سري خالل الفرتة من 
الوزير  واأو����س���ح  اجل������اري.  ف���رباي���ر   14
انعقاد  اأن  اأم�ض  ا���س��دره  بيان  يف  امل�سري 
على  بناء  ي��اأت��ي  للموؤمتر  الثانية  ال���دورة 
رغبة امل�سرتكني ا�ستثماراً ملا �سهدته وقائع 
جناحات  من  املا�سي  العام  خالل  املوؤمتر 
فنية وح�سور دويل وا�سع . واأ�سار الوزير 
من  ال��ع��دي��د  ���س��ه��د   2017 ع���ام  اأن  اإىل 
النجاحات على راأ�سها اإجناز 4 م�سروعات 
كربى لإنتاج الغاز الطبيعي اأ�سافت اأكر 
يومياً  غ���از  ق���دم مكعب  م��ل��ي��ار  6ر1  م��ن 
“تور�ض  الأ�سكندرية  �سمال  حقول  ومنها 
وليربا” واأتول ونور�ض وحقل ظهر الذي 
مت بدء الإنتاج املبكر منه موؤخراً . واأو�سح 
ان م�سر ت�سهد خطوات اإيجابية يف جمال 
الغاز  ���س��وق  تنظيم  ق��ان��ون  منها  ال��ط��اق��ة 
للتحول  القومي  م�سر  وم�سروع  اجلديد 
الغاز  وت�������داول  ل���ت���ج���ارة  اإق��ل��ي��م��ي  مل���رك���ز 

والبرتول الذي ي�سري بخطى ثابتة.

�سمن م�ساعيها لرت�سيخ مبادئ االقت�ساد االأخ�سر وخف�ض الب�سمة الكربونية يف الدولة

مو��سالت �لإمار�ت تعر�ص �حلافلة �لكهربائية يف »يوم بال مركبات«

يف اإطار �سعيها لتعزيز مكانة دولة االإمارات كوجهة عاملية يف جمال التكنولوجيا املالية
وز�رة �ملالية �سريك ��سرت�تيجي يف فعالية »فينوفايت« 

�ل�سرق �لأو�سط على هام�ص �سهر �لمار�ت �لبتكار 2018 

البلو�سي  ع��ارف  ال�سيد  وق��ال  للمبادرة. 
مبوا�سالت  ال���ت�������س���وي���ق  اإدارة  م���دي���ر 
“يوم  املوؤ�س�سة يف  م�ساركة  اأن  الإم���ارات، 
املوؤ�س�سة  ح��ر���ض  جت�ّسد  مركبات”  ب��ال 
ال�سرتاتيجية  واأهدافها  وفق توجهاتها 
ومقت�سياتها،  البيئية  ال�ستدامة  على 
يف  اخل�سراء  التنمية  ممار�سات  وتعزيز 
وخدماتها  وم�ساريعها  مبادراتها  جميع 
املقدمة، مبا يواكب خطط وروؤى القيادة 
التنمية  لتحقيق  ال��ط��م��وح��ة  ال��ر���س��ي��دة 
الب�سمة  وخف�ض  ال�ساملة،  امل�ستدامة 

•• دبي-الفجر:

تر�سيخ  يف  املوؤ�س�سية  لقيمها  جت�����س��ي��داً 
الأخ�������س���ر، وخف�ض  الق��ت�����س��اد  م���ب���ادئ 
�ساركت  ال��دول��ة،  يف  الكربونية  الب�سمة 
“يوم بال  الإم���ارات مب��ب��ادرة  موا�سالت 
التا�سعة، والتي  مركبات” �سمن دورتها 
تقام بتنظيم من بلدية دبي، من خالل 
ا�ستعرا�ض احلافلة املدر�سية الكهربائية 
التي تعد الأوىل من نوعها على امل�ستوى 
امل�ساحب  امل���ع���ر����ض  خ����الل  الإق���ل���ي���م���ي 

البلو�سي  واأو�سح  الدولة.  يف  الكربونية 
خالل  م���ن  ا���س��ت��ع��ر���س��ت  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن 
التي  الإجن�������ازات  امل��ع��ر���ض  يف  من�ستها 
الإم����ارات يف جمال  م��وا���س��الت  حققتها 
املدر�سية  احل��اف��ل��ة  اأه��م��ه��ا  ال���س��ت��دام��ة 
نوعها  من  الأوىل  تعد  التي  الكهربائية 
جانب  اإىل  الإق���ل���ي���م���ي،  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
عر�ض مركبة مت حتويلها للعمل بالغاز 
الطبيعي من قبل مركز الحتاد لتحويل 
–اأحد  الطبيعي  بالغاز  للعمل  املركبات 
مراكز الأعمال التابعة للموؤ�س�سة-، حيث 

البيئية  بالفوائد  اجل��م��ه��ور  تعريف  مت 
للعمل  امل��رك��ب��ات  لتحويل  والقت�سادية 
عملية  وتكلفة  وم���دة  الطبيعي،  بالغاز 
اإىل املوا�سفات العاملية  اإ�سافة  التحويل، 
واأّكد  التحويل.  عملية  لتنفيذ  املطبقة 
البلو�سي اأن م�ساركة املوؤ�س�سة يف املعر�ض 
وامل�ساركني،  ال���زوار  م��ن  ب��اإ���س��ادة  حظيت 
كونها عك�ست حر�ض املوؤ�س�سة على تعزيز 
وتوفري  ال��دول��ة،  يف  البيئية  ال�ستدامة 
امل�ستهلك،  على  اقت�سادياً  م�سافة  قيمة 
اأطلقت  اأن موا�سالت الإم��ارات  مو�سحاً 

منها  امل�����س��ت��دام��ة  امل�����س��اري��ع  م��ن  �سل�سلة 
حتويل املركبات للعمل بالغاز الطبيعي، 
وجت���دي���د الإط��������ارات، وال��غ�����س��ل اجل���اف، 
املوؤ�س�سة  م���رك���ب���ات  اأ����س���ط���ول  وت���ع���زي���ز 
بال�سيارات الكهربائية ال�سديقة للبيئة، 
وتطبيق خطط تطوير نظام ال�ستدامة 
ومعايريها يف مباين املوؤ�س�سة ومرافقها 
وع��م��ل��ي��ات��ه��ا ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة والإداري�����������ة، 
طريف  تلبي  التي  امل�ساريع  م��ن  وغ��ريه��ا 
ال�ستثماري  النجاح  اأي  بنجاح،  املعادلة 

وال�ستدامة معاً.

والعاملي،  الإق��ل��ي��م��ي  ال�سعيدين  ع��ل��ى 
مل��ن��اق�����س��ة وا���س��ت��ع��را���ض ال��ف��ر���ض التي 
يوفرها ال�ستثمار يف جمالت البتكار 
�سي�سارك  ح��ي��ث  امل���ال���ي���ة،  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
قطاع  يف  ال��رائ��دي��ن  الفعالية  ه���ذه  يف 
ا�سرتاليا،  م���ن  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
واململكة  وماليزيا،  والهند،  وال�سني، 
امل���ت���ح���دة، اإىل ج��ان��ب دول����ة الإم������ارات 

العربية املتحدة.
واأك����د ���س��ع��ادة ي��ون�����ض ح��اج��ي اخل���وري، 
ال����ت����زام  ع���ل���ى  امل����ال����ي����ة  وزارة  وك����ي����ل 
امل�ساهمة  يف  ب�����س��ع��ي��ه��ا  امل���ال���ي���ة  وزارة 
الرامية  احل��ك��وم��ي��ة  ال���روؤي���ة  بتحقيق 
النفط  ع���ل���ى  الع���ت���م���اد  خ��ف�����ض  اإىل 
وال���ت���ح���ول ن���ح���و اق���ت�������س���اد امل���ع���رف���ة 
وذلك  والب��ت��ك��ار،  القائم على الإبداع 
التكنولوجيا  ب��ق��ط��اع  الرت����ق����اء  ع���رب 
التقنيات  وتطوير  احلكومية،  املالية 
ويف  القطاع،  ه��ذا  النمو يف  تدعم  التي 
تقنية  من  ال�ستفادة  تعظيم  مقدمتها 
اإ�سافة  ق���دم���ت  ال���ت���ي  ت�����س��ني  ال��ب��ل��وك 

•• دبي-الفجر:

العربية  الم������ارات  دول����ة  ت�ست�سيف   
 27 اإىل   26 م��ن  ال��ف��رتة  امل��ت��ح��دة يف 
»فينوفايت«  فعالية  ال��ق��ادم��ة  ف��رباي��ر 
الرائدة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  الو����س���ط  ال�����س��رق 
التكنولوجيا  اب����ت����ك����ارات  جم�����ال  يف 
ك�سريك  املالية  وزارة  وت�سارك  املالية، 
تنظمها  التي  الفعالية  يف  ا�سرتاتيجي 
الو�سط  ال�������س���رق  ف��ي��ن��وف��اي��ت  ���س��رك��ة 
�سهر  خ���الل  فعالياتها  اب���رز  ك���اإح���دى 
دعم  بهدف  وذل��ك  لالبتكار،  الم���ارات 
ت��ع��زي��ز مكانة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة الب��ت��ك��ار 
دولة الإم��ارات كوجهة عاملية يف جمال 
باأحدث  والتعريف  املالية  التكنولوجيا 

م�ستجدات قطاع التكنولوجيا املالية. 
ال�سرق  »ف��ي��ن��وف��اي��ت«  ف��ع��ال��ي��ة  وجت��م��ع 
الأو�سط حتت مظلتها اأكر من 400 
التكنولوجيا  ق���ط���اع  رواد  م���ن  رائ�����د 
الإع�����الم،  ورواد  وال�������س���رك���ات  امل���ال���ي���ة، 
واملمولني  امل��ال��ي��ة  وم����زودي اخل��دم��ات 

امل���ايل.  وق��ال �سعادته:  ك��ربى للقطاع 
دعم  يف  جهودها  املالية  وزارة  »توا�سل 
داعمة  بيئة  وتهيئة  البتكار  وت�سجيع 
اإط����ار الل���ت���زام بتحقيق  ل���ه، وذل���ك يف 
لالبتكار،  ال��وط��ن��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
روؤية  حتقيق  يف  امل�ساهمة  اإىل  الهادفة 
خمتلف  ودع������م   ،2021 الإم����������ارات 
حكومة  ج��ع��ل  يف  ال��وط��ن��ي��ة  اجل���ه���ود 
الإم�������ارات يف م�����س��اّف ال�����دول الأك����ر 
حيث  ال�����دويل،  ال�سعيد  ع��ل��ى  اب��ت��ك��اراً 
البتكار  دع����م  ع��ل��ى  ال�������وزارة  حت��ر���ض 
يتمثالن  م���ت���وازي���ني  خ���ط���ني  ���س��م��ن 
تقدمي  ع��رب  عملها  اآل���ي���ات  ت��ط��وي��ر  يف 
الالزم  التمويل  وت��ق��دمي  الب��ت��ك��ارات، 

للمبتكرين يف خمتلف املجالت.«
ال�سرق  »فينوفايت«  فعالية  و�ستتطرق 
اأ�سا�سية  ق�����س��اي��ا  ث���الث  اإىل  الأو����س���ط 
ت�����س��م��ل الإدم����������اج امل��������ايل، وت����ط����ورات 
التكنولوجيا املالية مثل تقنية البلوك 
ال�سطناعي،  الذكاء  وتطبيقات  ت�سني 
وال�سركات  البنوك  بني  التعاون  واآلية 

املالية،  التكنولوجيا  جمال  يف  الرائدة 
اخلا�سة  ال��ت��ج��ارب  �ست�ستعر�ض  ك��م��ا 
البلوك  لتقنية  التجريبي  بالتطبيق 
ك��ل من  ال��ع��ام��ل��ة يف  ال��ب��ن��وك  ت�سني يف 
العربية  الإم����ارات  ودول���ة  الهند  دول���ة 
املتحدة، واأطر ال�ستفادة من التغريات 
ال��ت��ي ي�����س��ه��ده��ا ال��ق��ط��اع ال��ب��ن��ك��ي، اإىل 
ماليزيا  دول���ة  جت��رب��ة  مناق�سة  ج��ان��ب 
يف ا�ستخدام العمالت الرقمية امل�سفرة. 
لفعالية  امل��ال��ي��ة  وزارة  تنظيم  وي���اأت���ي 
اإطار  يف  الأو�سط  “فينوفايت” ال�سرق 
على  ال���وزارة  تنظمها  التي  الفعاليات 
هام�ض �سهر المارات لالبتكار 2018 
املزمع يف فرباير 2018. وتعترب هذه 
الفعالية اإحدى اأبرز الفعاليات الرائدة 
يف جمال البتكارات املالية حول العامل، 
و�سيليكون  نيويورك  من  كل  يف  وتقام 
ف���ايل، ول���ن���دن، وه��ون��غ ك��ون��غ، وتعترب 
التي يتم تنظيم هذا  املرة الوىل  هذه 
الو�سط يف  ال�سرق  احل��دث يف منطقة 

اإمارة دبي. 
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قيمة  درهم  مليون   600
ت�سرفات �لعقار�ت بدبي  

•• دبي-وام:

حققت الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي و الأمالك يف دبي اأكر من 
مبايعة   159 ت�سجيل  ام�ض  ال��دائ��رة  �سهدت  حيث  دره��م  مليون   600
80 مليون  14 مبايعة لالأرا�سى بقيمة  343 مليون درهم منها  بقيمة 

درهم و 145 مبايعة لل�سقق و الفلل بقيمة 263 مليون درهم.
جبل  منطقة  فى  درهم  مليون  وجاءت اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 25 
درهم فى منطقة  12 مليون  بقيمة  تليها مبايعة  الأوىل  ال�سناعية  على 

جبل على تليها مبايعة بقيمة 8 ماليني درهم فى منطقة مدينة املطار.
 3 �سجلت  اإذ  املبايعات  املناطق من حيث عدد  اليفرة2  ت�سدرت منطقة  و 
لال�ستثمار  دب��ي  جممع  منطقة  تلتها  دره��م  ماليني   7 بقيمة  مبايعات 
11 مليون درهم وثالثة فى اخلوانيج  الثاين بت�سجيلها مبايعتني بقيمة 

الأوىل بت�سجيلها مبايعة واحدة بقيمة 3 ماليني درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق و الفلل جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون 
ماليني   8 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم   2 جزيرة  مبنطقة  دره��م 
8 ماليني دره��م فى  اأخ��ريا مبايعة بقيمة  2 و  دره��م فى منطقة جزيرة 

منطقة جزيرة 2.
و  ال�سقق  مبايعات  ع��دد  املناطق من حيث  دب��ي  ت�سدرت منطقة مر�سى  و 
الفلل اإذ �سجلت 36 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم وتلتها منطقة اخلليج 
التجارى بت�سجيلها 18 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وثالثة فى منطقة 

الثنية الأوىل بت�سجيلها 9 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.
و�سجلت الرهونات قيمة قدرها 257 مليون درهم منها 21 رهن اأرا�ض 
بقيمة 214 مليون درهم و 31 رهن فلل و�سقق بقيمة 43 مليون درهم، 
و كان اأهمها مبنطقة الرب�ساء الوىل بقيمة 105 ماليني درهم واأخرى 

فى منطقة اجلداف بقيمة 51 مليون درهم.

 جمعية �ملحللني �ملاليني 

ت�ست�سيف موؤمتر� �قليميا لال�ستثمار 
•• دبي-وام:

ت�ست�سيف جمعية املحللني املاليني املعتمدين يف الإمارات ..موؤمتر ال�سرق 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا لال�ستثمار يف 22 فرباير ب مبنى �سوق اأبوظبي 
العاملي بجزيرة املارية يف اأبوظبي. و�سيجمع املوؤمتر الذي يقام حتت عنوان 
ال�سرق  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
الع�سر  يف  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط 
�سهادات  وح��م��ل��ة  اأع�������س���اء  ال��رق��م��ي 
املعتمدين  امل��ال��ي��ني  املحللني  معهد 
ال�ستثمار  ق���ط���اع  خ������رباء  وك����ب����ار 
املوؤثرة على  الق�سايا  اأحدث  ملناق�سة 
الذكاء  ت��ق��دم  اأع��ق��اب  ال���س��ت��ث��م��ار يف 
املتحدثون  وي��ت��ب��ادل   . ال�سطناعي 
ا�����س����رتات����ي����ج����ي����ات  يف  خ�����ربات�����ه�����م 
ال�ستثمار يف �سياق الثورة ال�سناعية 
الرابعة  لثورة التكنولوجية احلالية 
اليوم  اأ�سواق  خم�س�سات الأ�سول يف 
وكيفية تاأثري ا�سرتاتيجيات التنويع 
على  النفط  ع��ن  بعيدا  الق��ت�����س��ادي 
اقت�سادات منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. وقال عامر خان�ساحب 
حملل مايل معتمد رئي�ض جمعية املحللني املاليني املعتمدين يف الإمارات: 
نظرا للتحديات التي ترافق ديناميات ال�سوق املتطورة يف ال�سرق الأو�سط 
يتعني على خرباء وممتهني ال�ستثمار تكييف ا�سرتاتيجياتهم ال�ستثمارية 
لت�سمل تكنولوجيات بديلة جديدة . وقبيل انعقاد املوؤمتر �سيتم ن�سر نتائج 
ال�ستبيان ال�سنوي لآراء جمعيات معهد املحللني املاليني املعتمدين يف اأ�سواق 
ال�سرق الأو�سط والذي ي�سرب اأغوار اأفكار واآراء خرباء ال�ستثمار العاملني 

يف املنطقة حول جمموعة كبرية من التوجهات التي ت�سود الأ�سواق .

�سندوق خليفة ي�سارك يف �ملنتدى 
�لعاملي لالبتكار�ت �لزر�عية 

•• اأبوظبي-وام :

يف  )زرع���ي(  برنامج  خ��الل  من  امل�ساريع  لتطوير  خليفة  �سندوق  ي�سارك 
تنطلق  وال���ذي  اخلام�سة  بن�سحته  ال��زراع��ي��ة  لالبتكارات  العاملي  املنتدى 

فعالياته اليوم مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض .
ياأتي املنتدى العاملي لالبتكارات الزراعية تزامناً مع فعاليات �سهر الإمارات 
لالبتكار الذي انطلق بداية فرباير اجلاري حيث ي�ستعر�ض املنتدى اأحدث 
البتكارات والتقنيات يف جمال ا�ستدامة القطاع الزراعي والأمن الغذائي 

على امتداد ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
امل�ساريع املرتكزة  اأحد برامج �سندوق خليفة لتطوير  ويعد برنامج زرعي 
اإقامة �سناعة زراعية  اإىل  املائية وبالطرق احلديثة ويهدف  الزراعة  على 

م�ستدامة ومنتجة يف اأبوظبي با�ستخدام التقنيات املبتكرة.
ل�����س��ن��دوق خليفة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ال��درم��ك��ي  ع��ب��داهلل  ���س��ع��ادة  و���س��رح 
لالبتكارات  ال��ع��امل��ي  ب��امل��ن��ت��دى  ال�����س��ن��دوق  م�����س��ارك��ة  اأن  امل�����س��اري��ع  لتطوير 
الزراعية جاء يف اإطار الدور الذي يقوم به ال�سندوق يف دعم ا�سرتاتيجية 
الهادفة   2021 الإم��ارات  لروؤية  الوطنية  الأجندة  ال�ساملة عرب  التنمية 
خللق بيئة م�ستدامة، واملحافظة على املوارد املائية وكذلك العتماد ب�سكل 
اأكرب على الطاقة النظيفة م�سرياً اإىل اأن الربنامج ياأتي �سمن الأولويات 
التي و�سعها ال�سندوق لن�سر الوعي املبكر باأهمية الزراعة واإظهار ذلك من 

خالل م�ساركته يف الفعاليات املقامة يف الدولة.
واأ�سار الدرمكي اإىل اأن الربنامج امل�سارك باملنتدى يهدف اإىل دعم املزارعني 
الإماراتيني يف ال�ستثمار بقطاع التكنولوجيا اجلديدة مبا يف ذلك اأنظمة 
الربنامج مينح  اأن  دره��م كما  1 مليون  ق��دره  اأق�سى  املائية بحد  الزراعة 
م�ستحقيه فرتة �سماح ق�سوى هي 24 �سهراً وي�سل احلد الأق�سى لفرتة 
متاحة  املتقدمة  التقنيات  ه��ذه  جلعل  م��زارع  لكل  �سهراً   60 اإىل  ال�سداد 

للمزارعني يف جميع اأنحاء اإمارة اأبوظبي.

تنفيذا لتوجيهات رئي�ض الدولة بتطوير البنية التحتية لقطاع املاء والكهرباء يف اإمارة اأبوظبي

�ملجل�ص �لتنفيذي يعتمد عدد� من م�ساريع تطوير �لبنية �لتحتية 
ل�سركة �أبوظبي للنقل و�لتحكم »تر�ن�سكو« بتكلفة تقدر  بـ 585 مليون درهم

يف مقابلة ح�سرية مع »نيك�ست �سيتي« يف نيويورك

�أبوغز�لة: �ملدينة �لذكية يجب �أن تخدم �أهد�فها �لن�سانية

م�ستويات  على  اأو  املعي�سي  القت�سادي 
ال���ف���ق���ر، وع���ل���ى ال�����س��ح��ة وع���ل���ى جميع 

الأمور التي توؤثر على رفاهية الفرد.
كذلك يجب البدء يف ا�ستخدام م�سطلح 
اأن يكون النا�ض هم املحور الرئي�سي. هذا 
ما اأرغب باأن اأكون عليه: اأن يكون النا�ض 
هم املحور الرئي�سي لأن اأغلبية املوؤ�سرات 
تعطى للدولة، ن�سب البطالة والت�سخم 
املدفوعات  وم��ي��زن  وال�سيولة  وغ��ريه��ا، 

للتاأثري  امل����ت����ح����دة  الأمم  ل�������س���ن���دوق 
الجتماعي واختارت الدكتور اأبو غزالة 
لقناعاته  وذل��ك  املجل�ض  ه��ذا  يف  ع�سوا 
خالل  م��ن  اأف�سل  ع��امل  اإي��ج��اد  باأهمية 

ت�سخري تقنية املعلومات والت�سالت.
بالقواعد  األ�����ت�����زم  رج������ل  اأن�������ا  وق��������ال: 
الكثري  ه��ن��اك  ح��ي��ات��ي  والأن���ظ���م���ة. ويف 
والأنظمة  القواعد  �سياغة  هيئات  من 
املحا�سبة  ملعايري  ال���دويل  املجل�ض  مثل 
التاأثري  كيفية  ح��ول  املعايري  و�سياغة 
كبريا  تطورا  نحرز  قد  املواطنني.  على 
ال��وق��ت ق��د ي��ح��دث تراجع  ل��ك��ن يف ذات 
اليومية  احل����ي����اة  م�������س���ت���وى  يف  ك���ب���ري 
فان  يل  بالن�سبة  ل��ذل��ك،  ل��ل��م��واط��ن��ني. 
ال���ذك���اء ه���و مب�����س��ت��وى تاأثريه  ت��ع��ري��ف 
التقدم  م�ستوى  ولي�ض  املواطنني  على 

التكنولوجي. 
وبالن�سبة للدكتور اأبوغزاله والذي �سارك 
و�سع الأهداف الإمنائية لالألفية  يف 
لتقنية  العاملي  الئتالف  رئي�ض  ب�سفته 
والتنمية فان  والت�����س��الت  امل��ع��ل��وم��ات 
كلمة املحافظة تعني الإبقاء على ال�سيء. 
التنمية  على  املحافظة  نريد  ل  وق���ال: 
ن��ح��اف��ظ ع��ل��ى الأه�����داف.  اأن  ن��ري��د  ول 
ولي�ض  عليها  الإب��ق��اء  تعني  فاملحافظة 

حتقيقها.
اأعتقد اأن ما نحتاج اليه هي م�سطلحات 

اأه��داف للتقدم  مثل التقدم. نحتاج اىل 
ولي�ض اأهداف امنائية م�ستدامة. نحتاج 
زمن  اإط����ار  �سمن  للتقدم  اأه����داف  اىل 
وه����ذا م���ا ك��ان��ت حت��ت��اج ال��ي��ه الأه�����داف 
كنت  وال��ت��ي  الأوىل  لالألفية  المنائية  
باإطار زمني لكنهم  جزءا منها وطالبت 
اأجابوا باأنه اأمر م�ستحيل. يجب اأن يكون 
ملدة  النتظار  ولي�ض  زمني  اإط���ار  هناك 
15 عاما اأخرى. لقد اأ�سبحت الأو�ساع 
ع��امل��ي��ا اأ����س���واأ مم��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه. وجميع 
ت�سري  واحلقائق  الجتماعية  املوؤ�سرات 
اآخر.  ب��ع��د  ي��وم��ا  ي�����س��وء  ال��و���س��ع  اأن  اىل 
اأبوغزاله  الدكتور  �سعادة  اأن  اإىل  ي�سار 
تراأ�ض اأكر من 14 فريق عمل ومبادرة 
نائب  من�سب  و�سغل  املتحدة،  الأمم  يف 
امل��ت��ح��دة خالل  ال��رئ��ي�����ض لت��ف��اق الأمم 
ف���رتة ت���ويل ك���ويف ع��ن��ان وب���ان ك��ي مون 
من�سبهما كاأمني عام الأمم املتحدة. كما 
لل�سنة  خا�سا  �سفريا  ليكون  اختياره  مت 
اأجل  م��ن  امل�ستدامة  لل�سياحة  الدولية 

التنمية.
اأبوغزاله  الدكتور  اأك��د  اأخ��رى  من جهة 
على احلاجة لوجود موؤ�سرات اجتماعية 
القت�سادية  امل����وؤ�����س����رات  م���ث���ل  مت���ام���ا 
ل��وج��ود موؤ�سر  وامل��ال��ي��ة: هناك ���س��رورة 
للتعليم  الجتماعي  وللتاأثري  للتعليم 
امل�ستوى  ع��ل��ى  الج��ت��م��اع��ي  ول��ل��ت��اأث��ري 

•• نيويورك –الفجر:

 اأكد �سعادة الدكتور طالل اأبوغزاله اأن 
اأن تكون كذلك  املدينة الذكية ل ميكن 
الأهداف  خدمة  اأج��ل  من  عملت  اإذا  اإل 
ح�سرية  مقابلة  يف  و���س��دد  الإن�����س��ان��ي��ة، 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  دال��ي�����س��ي��و،  ت���وم  م��ع 
املعنى  على  �سيتي  نيك�ست  جملة  ونا�سر 
احلقيقي لكلمة »ذكية« بالقول اإنك »قد 
متتلك اأف�سل التقنيات احلديثة واأف�سل 
الطرق والأف�سل من كل �سيء ولكن اإذا 
مل تاأخذ بالعتبار راحة ورفاهية الفرد، 

اذن لن تكون هذه التكنولوجيا ذكية«.
و�سلنا  لقد  اأبوغزالة:  الدكتور  واأ�ساف 
اأ����س���رى  اأ����س���ب���ح���ن���ا ف��ي��ه��ا  اىل م���رح���ل���ة 
وحققنا  كبري  ب�سكل  تطورنا  اأننا  فكرة 
املعلومات  ت��ق��ن��ي��ة  جم�����ال  يف  ال���ك���ث���ري 
مهما  باأننا  ن�سينا  ولكننا  والت�����س��الت، 
حققنا من اجنازات فان تقنية املعلومات 
واأداة.  و�سيلة  جم���رد  ه��ي  والت�����س��الت 
لتقنية  ال��ع��امل��ي  الئ��ت��الف  ت��راأ���س��ت  لقد 
والتنمية وكان  والت�����س��الت  املعلومات 
ا�ستخدام  ك��ي��ف��ي��ة  ه���و  ال��رئ��ي�����ض  ه��دف��ن��ا 
دفع  يف  والت�����س��الت  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية 

عجلة التنمية القت�سادية وازدهارها.
نيويورك  املتحدة يف  الأمم  اأطلقت  وقد 
امل�ستوى  رف���ي���ع  ال���س��ت�����س��اري  امل��ج��ل�����ض 

بالدولة،  تتعلق  م��وؤ���س��رات  جميعا  ه��ي 
لكنني اأمتنى اأن اأرى موؤ�سرات حمورها 
تطورنا  كيفية  تبني  وال��ت��ي  الأ�سخا�ض 
�سيتي ومقرها  نيك�ست  اأين نتجه.  واىل 
ي��وم��ي��ة تن�سر  ف��ي��الدل��ف��ي��ا ه���ي جم��ل��ة 
بتغطية  وت��ع��ن��ى  الن���رتن���ت  �سبكة  ع��ل��ى 
والبتكارات  ال��ق��ادة  واأخ��ب��ار  ال�سيا�سات 
املناطق  ال��ت��ق��دم يف  ت��دف��ع ع��ج��ل��ة  ال��ت��ي 

احل�سرية يف جميع اأنحاء العامل.

�لإمار�ت تبحث مع �ل�سويد �آفاق �لتعاون يف جمالت �لبتكار و�مل�ساريع �ل�سغرية 
•• اأبوظبي-وام:

بحث معايل املهند�ض �سلطان بن �سعيد 
امل��ن�����س��وري وزي���ر الق��ت�����س��اد م��ع معايل 
والبتكار  امل�ساريع  وزي��ر  دينربغ  مايكل 
التعاون  تعزيز  �سبل  ال�سويد  مملكة  يف 
امل�����س��رتك ب���ني الإم��������ارات وال�����س��وي��د يف 
للبلدين  الهامة  وامل��ج��الت  القطاعات 
وتكنولوجيا  الب��ت��ك��ار  جم���ال  وخ��ا���س��ة 
املعلومات وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
وريادة الأعمال والطاقة املتجددة ف�ساًل 
عن ا�ستعرا�ض عدد من الفر�ض الواعدة 
بني  التجاري  التبادل  م�ستوى  لتعزيز 

ال��ل��ق��اء يف م��ق��ر وزارة  ال��ب��ل��دي��ن. ع��ق��د 
�سعادة  بح�سور  اأب��وظ��ب��ي  يف  الق��ت�����س��اد 
ل�سوؤون  امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  الكيت  جمعة 
ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة و���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
وزارة  يف  م�ساعد  وكيل  ال�سام�سي  الفن 
�سعادة هرنيك لن��در هومل  و  القت�ساد 
الدولة  ل����دى  ال�����س��وي��د  ���س��ف��ري مم��ل��ك��ة 

واأع�ساء الوفد ال�سويدي.
واأك����د ال��وزي��ر امل��ن�����س��وري خ���الل اللقاء 
تنمية  ع���ل���ى  الإم����������ارات  دول������ة  ح���ر����ض 
مملكة  م��ع  الثنائية  عالقاتها  وت��ع��زي��ز 
ال�سويد ال�سديقة وخا�سة يف القطاعات 
التي  القطاعات  الهامة حتديا  احليوية 

تخدم م�سرية التنمية يف الإمارات وتعزز 
جهودها يف التحول نحو اقت�ساد املعرفة 
ب�سواعد  والبتكار  الإب���داع  على  القائم 
وكوادر مواطنة موؤهلة مت�سلحة بالعلم 

واملعرفة .
الذي  امللمو�ض  بالتطور  معاليه  ون���وه 
ت�سهده العالقات القت�سادية بني دولة 
الإمارات ومملكة ال�سويد خا�سة يف ظل 
التفاقيات  م��ن  ع���دد  ال��ب��ل��دي��ن  ت��وق��ي��ع 
ال���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا حت��ف��ي��ز ف���ر����ض منو 
ال����س���ت���ث���م���ارات امل���ت���ب���ادل���ة وف���ت���ح اآف�����اق 
والتجاري  الق��ت�����س��ادي  للتعاون  اأو���س��ع 
املذكرة  اأه��م��ي��ة  اإىل  امل�������س���رتك..لف���ت���ا 

املوقعة واخلا�سة بتعزيز التعاون مبجال 
البتكار. وقال املن�سوري منتلك عالقات 
�سداقة وطيدة مع مملكة ال�سويد التي 
ت��ع��د رائ����دة يف جم���ال الب��ت��ك��ار والتنوع 
القت�سادي كما اأنها موطن جائزة نوبل 
التي حتتفي بقدرة الأفكار على امل�ساهمة 

يف تطوير عاملنا نحو الأف�سل.
اأن جمالت البتكار والبحث  اإىل  واأ�سار 
واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع  العلمي 
لقيادة  املر�سحة  القطاعات  �سمن  تاأتي 
مرحلة اأكر ن�ساطاً للعالقات امل�سرتكة 
مذكرة  البلدين  توقيع  ظ��ل  يف  خا�سة 
البتكار  يف  التعاون  اأط��ر  لتعزيز  تفاهم 
مع حتديد املجالت ذات الأولوية والتي 
مي��ت��ل��ك ف��ي��ه��ا اجل���ان���ب���ان جت�����ارب غنية 
املنفعة  حتقق  �سراكات  اإق��ام��ة  يف  ت�سهم 
اأه��م��ي��ة موا�سلة  امل��ت��ب��ادل��ة. واأك����د ع��ل��ى 
اأف�سل  لتحقيق  التوا�سل  قنوات  تعزيز 
التفاقية  ت��ل��ك  م���ن  مم��ك��ن��ة  ا���س��ت��ف��ادة 
التنموية  الأه�����داف  م��ع  يتما�سى  ومب���ا 
اأن الإم�����ارات  ل��ك��ال ال��ب��ل��دي��ن م��و���س��ح��اً 
م�ستهدف  رئي�سية  ق��ط��اع��ات   7 ح���ددت 
وذلك  املقبلة  املرحلة  خ��الل  تطويرها 
�سمن ال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار 
الدولة  اإطالقها �سمن جهود  والتي مت 
اقت�ساد  نحو  التحول  خطوات  لت�سريع 

املعرفة القائم على الإبداع والبتكار.

متتلك  القطاعات  تلك  اأغلب  اأن  وتابع 
ال�سويد جتربة غنية بها وهو ما نتطلع 
املقبلة  امل��رح��ل��ة  خ��الل  منه  لال�ستفادة 
وحتديداً يف املجالت التي تخدم اأن�سطة 
البحث العلمي يف ظل ما حققته ال�سويد 

من تقدم كبري يف هذا ال�سدد.
وقال معايل املهند�ض �سلطان بن �سعيد 
على  حت���ر����ض  ال����دول����ة  اإن  امل���ن�������س���وري 
الأعمال  اأف�سل ممار�سات  الطالع على 
واملعرفة  والبتكار  الريادة  القائمة على 
يف العامل لنتقاء اأن�سب الأدوات والآليات 
ال��ت��ي م���ن ���س��اأن��ه��ا اأن ت��دع��م روؤي��ت��ه��ا يف 
املعرفة  اقت�ساد قائم على  التحول نحو 
يف  الرائدة  ال�سويدية  بالتجربة  م�سيدا 
هذا املجال وحتديدا على �سعيد الربط 
ومراكز  امل�ساريع  تنمية  موؤ�س�سات  ب��ني 

البحث العلمي.
واأكد املن�سوري اأن الإمارات متتلك اليوم 
�سعيد  على  امل�ستوى  رفيعة  موؤ�س�سات 
البحوث  وم���راك���ز  اجل��ام��ع��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
امل�ساريع  دع����م  وم���وؤ����س�������س���ات  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ال�سغرية واملتو�سطة م�سريا اإىل امل�ساعي 
الربط  قنوات  لتعزيز  الهادفة  واجلهود 
بالفعل مبا  القائمة  املوؤ�س�سات  بني هذه 
قطاع  يف  امل��ع��رف��ة  م��ك��ون  بتعزيز  ي�سمح 
ريادة الأعمال واإقامة م�سروعات تعتمد 

على اأفكار ابتكارية.

•• اأبو ظبي-الفجر:

والتحكم  للنقل  ظبي  اأب���و  �سركة  تنفذ 
)تران�سكو( التابعة لهيئة مياه وكهرباء 
اأب���وظ���ب���ي ع�����ددا م���ن م�����س��اري��ع تطوير 
والكهرباء  امل��اء  لقطاع  التحتية  البنية 
اأبوظبي،  اإم��ارة  من  متفرقة  مناطق  يف 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ض  اع��ت��م��ده��ا  وال���ت���ي 
 585 ت��ق��ارب  بتكلفة  اأب���و ظبي  لإم����ارة 

مليون درهم.
باخلطة  امل���������س����اري����ع  ه������ذه  وت����رت����ب����ط   
لل�سنوات  اخل��م�����س��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وجمموعة  للهيئة   )2021-2017(
كفاءة  حتقيق  اإىل  وال��رام��ي��ة  �سركاتها 
وا�ستدامة خدمات توفري املاء والكهرباء 
لكافة �سرائح امل�ستهلكني،  حيث ت�ساهم 
ال��ه��ي��ئ��ة وجم��م��وع��ة ���س��رك��ات��ه��ا يف دعم 
اأه������داف خ��ط��ة اأب���وظ���ب���ي خ��ا���س��ة فيما 
يتعلق ب�سمان كفاءة وا�ستدامة خدمات 
الطلب،  اإدارة  وحت�سني  والكهرباء  املياه 
من خالل بناء منظومة متكاملة للماء 
الطاقة  املختلفة:  بعنا�سرها  والكهرباء 
وتبّني  واملتجددة،  والتقليدية  النظيفة 
بنية  وبناء  وامل�ستدامة  املبتكرة  احللول 

حتتية متطورة.

ت��ن��ف��ي��ذا لروؤية  امل�����س��اري��ع  ه����ذه  وت���اأت���ي 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اهلل”،  “حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل 
وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اأب��و ظبي،  اآل نهيان، ويّل عهد  زاي��د  بن 
امل�سلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب 
ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  اهلل”،  “حفظه 
حمدان بن زايد اآل نهيان، ممثل احلاكم 
م�سرية  ل��ت��ع��زي��ز  ال���ظ���ف���رة،  م��ن��ط��ق��ة  يف 
من  الهيئة  فيها  ت�سهم  ال��ت��ي  التنمية 
للماء  التحتية  البنية  م�ساريع  خ��الل 

والكهرباء.
ويف هذا ال�سياق اأ�ساد �سعادة عبد اهلل علي 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الأح��ب��اب��ي  م�سلح 
بالهتمام  اأبوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة 
الر�سيدة  احلكومة  توليه  ال��ذي  الكبري 
لقطاع املاء والكهرباء يف الإمارة، موؤكدا 
�سركاتها  وجم��م��وع��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ح���ر����ض 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  ه����دف  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
وك���ه���رب���اء و�سرف  م�����اء  ق���ط���اع  ب�������س���اأن 
ال�ستغالل  ي�����س��م��ن  م�����س��ت��دام  ���س��ح��ي 
حتقيق  اإىل  بالإ�سافة  للموارد،  الأمثل 
اإن�ساء  املتمثلة يف  اأبوظبي  اأه��داف خطة 
واجلاهزية  للوقاية  متكاملة  منظومة 
ل�سمان �سالمة املجتمع، واإعداد مناطق 

باحتياجات  ت��ف��ي  م��ت��ك��ام��ل��ة  ح�����س��ري��ة 
املجتمع، وحتقيق م�ساركة فاعلة لأبناء 
وتقدمي جتربة  العمل،  �سوق  الدولة يف 
واإدارة  م��ت��م��ي��زة،  م��ت��ع��ام��ل��ني  خ���دم���ات 

متكاملة للموارد الب�سرية.
د الأحبابي على مواكبة ا�سرتاتيجية  واأكَّ
 ،2030 اأبوظبي  اإم���ارة  ل��روؤي��ة  الهيئة 
ال�سرتاتيجية  ه������ذه  ت��ع��ك�����ض  ح���ي���ث 
حتقيقها  املطلوب  والأه���داف  املوؤ�سرات 
اأ�ساد  وامل��رت��ب��ط��ة ب��خ��ط��ة الإم������ارة. ك��م��ا 
توليه  ال��ذي  الكبري  بالهتمام  �سعادته 
احلكومة الر�سيدة لقطاع املاء والكهرباء 
للدعم  تقديره  ع��ن  معربا  الإم����ارة،  يف 
احلكومي املتوا�سل مل�سرية التنمية التي 
م�ساريع  خ��الل  من  الهيئة  فيها  ت�سهم 
على  وال��ك��ه��رب��اء  للماء  التحتية  البنية 
حر�ض  اإىل  وم�����س��ريا  ال��دول��ة،  م�ستوى 
اأف�سل  اأن تكون واح��دة من  الهيئة على 
املوؤ�س�سات العاملية الرائدة يف جمال املاء 

والكهرباء.
والتحكم  للنقل  اأبوظبي  �سركة  وت��ق��وم 
)تران�سكو( بتنفيذ العديد من م�ساريع 
الطاقة يف منطقة الظفرة والتي تهدف 
الكهربائية  ال�سبكة  وتقوية  تعزيز  اإىل 
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ت���وازن���ه���ا، مب���ا ي�سمح 

منطقة  داخ��ل  تو�سعات  باأعمال  اأدن���وك 
الطاقة  ال�سبعية والرميثة، ونظرا لأن 
التو�سعات  ل��ه��ذه  املطلوبة  الكهربائية 
املحطات  خ��الل  م��ن  تغذيتها  ميكن  ل 
احلالية، فلذلك تقوم �سركة اأدنوك ببناء 
 220/33 جهد  ج��دي��دت��ني  حمطتني 
لتغذية  وال��رم��ي��ث��ة  ب��ال�����س��ب��ع��ي��ة  ك.ف 
اأحمال التو�سعات اجلديدة. وعليه تقوم 
���س��رك��ة ت��ران�����س��ك��و ب��ه��ذا امل�����س��روع لعمل 
الوقاية  ن��ظ��ام  ال��الزم��ة يف  ال��ت��ع��دي��الت 
والت�سالت للخطوط الهوائية ملحطتي 
الطاقة  لتو�سيل  وال�سبعية  الرميثة 
اجلديدين  املحطتني  اإىل  الكهربائية 

وربطهما بال�سبكة الكهربائية.
كما تقوم �سركة تران�سكو بتنفيذ اأعمال 
م�سروع خط الربط الهوائي بني حمطة 
الباهية  وحم��ط��ة  اجل���دي���دة  ال��ط��وي��ل��ة 
املرتبطة  وال��ت��ح��ك��م  احل��م��اي��ة  واأع���م���ال 
مليون   43.8 وق����دره����ا  ب��ت��ك��ل��ف��ة  ب��ه��ا 
دره����م، وذل���ك ل��ت��اأم��ني ت��غ��ذي��ة الأحمال 
الواقعة  للمناطق  املتزايدة  الكهربائية 
�سمن احلدود اجلغرافية ملدينة اأبوظبي 
واجلزر املحيطة بها، من منطقة الباهية 
مرورا بجزيرة يا�ض وجزيرة ال�سعديات 

حتى جزيرة اأبوظبي.

بربط ونقل الطاقة املنتجة من حمطة 
براكة النووية لإنتاج الطاقة ب�سبكة نقل 
اأهم  وم��ن  ك.ف،   400 جهد  الكهرباء 
وتركيب  ت��وري��د  م�سروع  امل�ساريع  ه��ذه 
ك.ف   400 ج���ه���د  م���ف���ات���ي���ح  حم���ط���ة 
وقدرها  ب��ت��ك��ل��ف��ة  ال���ظ���ف���رة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
اأعمال  درهم، وم�سروع  193.7 مليون 
اخل�����ط ال���ه���وائ���ي ب����ني حم���ط���ة ب�����اب 2 
ك.ف   400 ج��ه��د  ال���ظ���ف���رة  وحم���ط���ة 
ك.ف   400 جهد  الهوائية  واخلطوط 
بتكلفة  وال��ف��اي��ة  ال��ظ��ف��رة  ح��ول منطقة 
وقدرها 285.5 مليون درهم، وم�سروع 
الت�سالت  و  ال��وق��اي��ة  اأن��ظ��م��ة  اأع���م���ال 
ال��ه��وائ��ي��ة يف حم��ط��ة براكة  ل��ل��خ��ط��وط 
التعديالت  اأع��م��ال  اإىل  اإ�سافة  النووية 
يف املحطات املرتبطة بها بتكلفة وقدرها 

درهم. مليون   34.6
بتنفيذ  ال�سركة  تقوم  ذل��ك،  اإىل  اإ�سافة 
احلماية  ن����ظ����ام  ت����ع����دي����الت  م���������س����روع 
والت�������س���الت ل��ل��خ��ط��وط ال��ه��وائ��ي��ة يف 
التابعتني  وال�سبعية  الرميثة  حمطتي 
الوطنية  ظ���ب���ي  اأب������و  ب������رتول  ل�����س��رك��ة 
اأنظمة  ت���ع���دي���ل  وت�������س���م���ل  )اأدن������������وك(، 
بتكلفة وقدرها  املقابلة  الربط  حمطات 
�سركة  تقوم  درهم، حيث  مليون   26.9
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در��سة : �لإمار�ت �لأقل عامليا و�إقليميا يف تاأثري�ت تطبيق �سريبة �لقيمة �مل�سافة على قطاعات �لأعمال 

�قت�سادية عجمان توؤكد �أهمية مر�كز ت�سهيل يف خدمة �ملتعاملني

•• دبي-وام :

الإم����ارات  دول���ة  اأن  حديثة  درا���س��ة  ك�سفت 
ت��ت��م��ت��ع ب���اأق���ل ن�����س��ب��ة ع��امل��ي��ا واإق��ل��ي��م��ي��ا يف 
���س��ري��ب��ة ال��ق��ي��م��ة امل�����س��اف��ة م��ق��ارن��ة بدول 
واأملانيا  و���س��وي�����س��را  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
كما  وا�سرتاليا  اأفريقيا  وجنوب  واملك�سيك 
تعد الإمارات الأقل عربيا بني الدول التي 

تطبق �سريبة القيمة امل�سافة كذلك.
واأك������دت ���س��ب��ك��ة ال��الي��ن�����ض ال��ع��امل��ي��ة ملراكز 
دولة  اأن  اأعدتها  التي  الدرا�سة  الأعمال يف 
الإم������ارات ت��ع��د الأق����ل ع��امل��ي��ا واإق��ل��ي��م��ي��ا يف 
امل�سافة  القيمة  �سريبة  تطبيق  ت��اأث��ريات 
ع���ل���ى ق���ط���اع���ات الأع�����م�����ال الأم��������ر ال����ذي 
بيئتها  بتناف�سية  حتتفظ  ال��دول��ة  يجعل 

ال�ستثمارية يف كافة القطاعات.
واأج�����رت ال��درا���س��ة م��ق��ارن��ة ب��ني الإم�����ارات 
وعدة دول حول العامل ك�سفت من خاللها 
اأن بريطانيا وفرن�سا تطبق �سريبة القيمة 
 19% واأمل���ان���ي���ا   20% بن�سبة  امل�����س��اف��ة 
وال�سني %17 واملك�سيك %16 وجنوب 
اأفريقيا %14 وا�سرتاليا تفر�ض �سريبة 
 8% �سوي�سرا  و   10% بامل�سافة  �سبيهة 
ما يجعل الإم��ارات من الدول الأقل عامليا 

يف تطبيق ال�سرائب.
اأق����ل دول����ة يف  اأن  اإىل  ال���درا����س���ة  واأ�����س����ارت 
 5% ت��اي��وان  هي  امل�سافة  القيمة  تطبيق 
%7 ف��ي��م��ا ج���اءت  و����س���ن���غ���اف���ورة ب��ن�����س��ب��ة 
وال�سويد  والدمنارك   27% بن�سبة  املجر 
 21% وا�سبانيا   22% واإيطاليا   25%
وت��رك��ي��ا %18 ���س��م��ن ال����دول الأع���ل���ى يف 
تطبيق �سريبة القيمة امل�سافة .. وتفر�ض 
دول اأخرى �سريبة »القيمة امل�سافة« مثل 
 7 ب��ني  ال��ربازي��ل  و   18% رو���س��ي��ا بن�سبة 
واندوني�سيا   %  13،5 والهند   18% و 
وكوريا اجلنوبية %10 وال�سنغال 18% 

و�سريلنكا 12%.
وعربيا �سربت الدرا�سة اأمثلة على تطبيق 
ال�سريبة حيث جاءت تون�ض الأعلى بن�سبة 
%17 وم�سر  7 و  %18 واجلزائر بني 

%14 و لبنان 10%.
وثمنت ال��درا���س��ة ق��رار جمل�ض ال���وزراء يف 
دولة الإم��ارات الأخ��ري بتخ�سي�ض 70% 
م���ن ع���وائ���د ���س��ري��ب��ة ال��ق��ي��م��ة امل�����س��اف��ة يف 

واملناطق  واخل���دم���ات  امل��ت��ط��ورة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
احلرة واللوج�ستيات ومتانة النظام املايل. 
اأنه ومنذ تاأ�سي�ض  اأ�سارت الدرا�سة اإىل  كما 
الإم���������ارات ق���دم���ت احل���ك���وم���ة دع���م���ا غري 
الأع��م��ال كافة وه��و ما  حم��دود لقطاعات 
كبرية  فر�سا  وال�سركات  للموؤ�س�سات  وف��ر 

للنمو والتو�سع داخل وخارج الإمارات.
واأع���رب���ت ���س��رك��ات »���س��ب��ك��ة ال��الي��ن�����ض« عن 
تفاوؤلها جتاه �سري الأعمال خالل 2018 
اع��ت��م��ادا ع��ل��ى خ��ربات��ه��ا امل��رتاك��م��ة يف دول 
ت��ط��ب��ي��ق ���س��ري��ب��ة ال��ق��ي��م��ة امل�����س��اف��ة على 

اأعمالها يف العديد من دول العامل.
واأو���س��ح��ت درا����س���ة »���س��ب��ك��ة ال��الي��ن�����ض« اأن 
اإقليميا  ال��ف��ر���ض  ت���زال دول���ة  الإم�����ارات ل 
وبعيدة  م��ت��و���س��ط��ة  ال����روؤي����ة  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر 
بالتنمية وفتح جمالت  يتعلق  املدى فيما 
ال�ستثمارات  بينها  من  جديدة  ا�ستثمارية 
وتقنية  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ق��ط��اع��ات  يف 
امل���ع���ل���وم���ات والت���������س����الت وغ����ريه����ا من 

القطاعات ال�ستثمارية التقليدية.
الأعمال  اأن  ال��درا���س��ة  اأف����ادت  ال�سياق  ويف 
املرتبطة بالقطاعات املعفية من ال�سريبة 
م��ث��ل ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي متثل 
باخلدمات  م��ق��ارن��ة  ن�سبية  م��ي��زة  ك��ذل��ك 

الذي  الأم����ر  املحلية  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��دول��ة 
يعزز من قدرة احلكومات املحلية على �سخ 

م�ساريع وا�ستثمارات تنموية جديدة.
تاأثريات  اأي��ة  ح��دوث  ال��درا���س��ة  وا�ستبعدت 
القيمة  ���س��ري��ب��ة  ت��ط��ب��ي��ق  ج�����راء  ���س��ل��ب��ي��ة 
»اك�سبو  ع��ل��ى خ��ط��ط وم�����س��اري��ع  امل�����س��اف��ة 
قد  امل�����س��اري��ع  ه���ذه  اأن  ..م���وؤك���دة   »2020
م�ستدامة  ا���س��ت��ث��م��اري��ة  جم�����الت  ف��ت��ح��ت 
لالإمارات يف جميع القطاعات ال�ستثمارية 
الإمارات  اأن  الدرا�سة  واأك��دت   . واخلدمية 
وم��ق��ارن��ة ب��دول املنطقة تظل الأف�����س��ل يف 
الثقة بال�ستثمارات وتوافر امليزات الن�سبية 
ما  وخا�سة  الأع��م��ال  من��و  يف  ت�ساهم  التي 
وعدم  وال�سفافية  التحتية  بالبنى  يتعلق 
عن  ف�سال   ، ال��دخ��ل  على  �سرائب  ف��ر���ض 
لال�ستثمار  املنظمة  املحكمة  الت�سريعات 
امليزانيات  اأن  اإىل  ال���درا����س���ة  واأ�����س����ارت   .
الحتادية واملحلية التي مت الإع��الن عنها 
للعام 2018 جميعها توؤكد على اأن الإنفاق 
احلكومي على التنمية يتزايد الأمر الذي 
موا�سلة  ع��ل��ى  الأع���م���ال  ق��ط��اع��ات  ي�سجع 
النمو بالتبعية كما اأن دولة الإمارات تقدم 
على  امل�سجعة  احل���واف���ز  م��ن  ك��ب��ريا  ع����ددا 
بالبنى  مدعومة  الأع��م��ال  وا�ستدامة  منو 

واملنتجات املقدمة يف قطاعات اأخرى.
ال�سركات  غ��ال��ب��ي��ة  اأن  ال���درا����س���ة  وذك�����رت 
املتواجدة يف »�سبكة الالين�ض« يف الإمارات 
املطبقة  ال�سرائب  باأنظمة  معرفة  لديها 
يف اأك��ر من 150 دول��ة ح��ول العامل كما 
تعد ال�سريبة الأكر �سيوعا يف العامل مبا 
فيها دول الحت��اد الأوروب��ي البالغ عددها 
28 دول����ة. واأو���س��ح��ت ه���ذه ال�����س��رك��ات اأن 
اإيرادات  �ستوفر  ال�سريبة  ب��اأن  ثقة  لديها 
لالإنفاق  توجيهها  �سيتم  اإ�سافية  حكومية 
اخلدمية  القطاعات  يف  وب��الأخ�����ض  ال��ع��ام 
مثل الإنفاق على البنية التحتية وال�سحة 
واملوا�سالت وغريها من  والنقل  والتعليم 
ال��ق��ط��اع��ات ال��ه��ام��ة الأم����ر ال���ذي ينعك�ض 
قطاعات  م��ن  العديد  حت�سن  على  اإيجابا 

الأعمال بالتبعية .
الإقليمي  ال��رئ��ي�����ض  ك��ام��ل  ���س��ري��ف  واأك�����د 
يف  ل��الأع��م��ال  العاملية  ال��الي��ن�����ض«  ل�«�سبكة 
رو���س��ي��ا وال�����س��رق الأو����س���ط واأف��ري��ق��ي��ا اأن 
ال�����س��ري��ب��ة ���س��ت�����س��اه��م يف ن��ه��اي��ة الأم�����ر يف 
يف  ت�ساهم  ك��ب��رية  حكومية  م�ساريع  ط��رح 
اأن  كامل  وك�سف  الأع��م��ال.  ا�ستدامة ومنو 
»�سبكة الالين�ض« با�سرت ومنذ طرح فكرة 
بتزويد  امل�سافة  القيمة  �سريبة  تطبيق 

�لنقد �ملتد�ول خارج �لبنوك يقفز 
�ىل 67.7 مليار درهم خالل 2017 

•• اأبوظبي-وام:

قفز اجمايل ر�سيد النقد املتداول خارج البنوك العاملة يف دولة الإمارات 
اىل اأعلى م�ستوياته منذ يونيو املا�سي بعدما و�سلت قيمته 67.7 مليار 
درهم يف نهاية �سهر دي�سمرب من العام 2017 بزيادة قدرها 5.4 مليار 
2016 . وبح�سب اح�ساءات م�سرف  درهم مقارنة مع الر�سيد يف العام 
الإمارات املركزي فقد منا النقد املتداول خارج اجلهاز امل�سريف يف المارات 
عر�ض  م��ن   4% ع��ل��ى  م�ستحوذا   2017 ال��ع��ام  خ���الل   8.7% بن�سبة 
و�سبه  النقدية  ال��ودائ��ع  يت�سمن  وال��ذي  الأ�سمل  “ن3” مبفهومه  النقد 
النقدية اىل جانب الودائع احلكومية . ويعد النقد املتداول خارج البنوك 
والنقد يف  امل�سدر  النقد  اي�سا  ي�سمل  النقد  ن1 ذي  اأح��د عنا�سر عر�ض 
الإم���ارات  م�سرف  لت�سنيفات  وفقا  النقدية  للودائع  بال�سافة  البنوك 
امل��ت��داول خ���ارج اط���ار اجل��ه��از امل�سريف  ال��زي��ادة يف النقد  امل��رك��زي. وت�سري 
الإنفاق على  اأجل  ال�سيولة من  الأف��راد واملوؤ�س�سات لهذه  مدى احتياجات 
متطلبات احلياة اليومية كما يعد موؤ�سرا على تعزيز الن�ساط للعديد من 
وتظهر  الوطني.  الإقت�ساد  مكونات  ت�سكل  التي  الإقت�سادية  القطاعات 
القراءة اخلا�سة بحركة النقد املتداول خارج اجلهاز امل�سريف اأن ر�سيد هذا 
 67.5 من  ارتفع  %0.3 حيث  بن�سبة  ال�سهري  امل�ستوى  على  البند منا 
مليار درهم يف نوفمرب اىل 67.7 مليار درهم يف �سهر دي�سمرب من العام 
2017 . وكان ر�سيد النقد خارج البنوك �سهد تذبذبا خالل العام املا�سي 
وتوا�سل   2017 الول من  الربع  درهم يف  مليار  حيث اأرتفع اىل 65.4 
67.4 مليار درهم مع نهاية �سهر  الثاين اىل م�ستوى  الربع  ال�سعود يف 
يونيو. اأما يف الربع الثالث من العام فقد �سجل تراجعا اىل 64.4 مليار 
درهم قبل اأن يعاود الرتفاع يف الربع الأخري من العام ويقفز اىل 67.5 

مليار درهم يف �سهر نوفمرب و 67.7 مليار درهم يف �سهر دي�سمرب .

 منتدى �أبوظبي لريادة �لأعمال 
�مل�ستد�مة ينطلق 21 فرب�ير

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت جمموعة اأبوظبي لال�ستدامة عقد منتدى اأبوظبي لريادة الأعمال 
امل�ستدامة يف الفرتة 21-22 فرباير اجلاري يف اأبوظبي حتت �سعار و�سع 
مراعاة  اأهمية  على  العام  هذا  املنتدى  �سريكز  اأولوياتنا.  �سمن  الطبيعة 
املال  راأ���ض  الأع��م��ال من خ��الل تبني ح�ساب  البيئية يف قطاع  الع��ت��ب��ارات 
الطبيعي لدفع عجلة النمو امل�ستدام. و�سيت�سمن احلدث الذي ي�ستمر ملدة 
اأبوظبي، مناق�سات وتبادل خربات وروؤى  يومني بدعم من هيئة البيئة - 
مبتكرة لإلهام امل�ساركني وال�سركاء لتحقيق النجاح يف رحلتهم نحو تطبيق 
ال�ستدامة من خالل دمج العتبارات البيئية يف التخطيط وعملية اتخاذ 

القرارات اخلا�سة باأن�سطة الأعمال ل�سمان م�ستقبل م�ستدام.
ال�ستدامة  وخ��رباء  التنفيذيني  امل��دراء  من   200 املنتدى  يف  و�سي�سارك 
وذلك  واملنطقة  الإم���ارات  دول��ة  يف  املوؤ�س�سات  خمتلف  من  ال��ق��رار  و�سناع 
واآخر  الطبيعي  امل���ال  ب��راأ���ض  املرتبطة  وامل��خ��اط��ر  ال��ف��ر���ض  على  للتعرف 
عنه  والك�سف  الطبيعي  امل���ال  راأ����ض  ح�ساب  بطريقة  املتعلقة  امل�ستجدات 
مع  املتخ�س�سة  واملعرفة  الأفكار  لتبادل  للم�ساركني  الفر�سة  �ستتاح  كما 

متحدثني رفيعي امل�ستوى عرب �سل�سلة من حلقات النقا�ض وور�ض العمل.
الهيئة:  للعمليات يف  امل�ساعد  العام  الأم��ني  زم��زم  اهلل  الدكتور عبد  وق��ال 
اأبوظبي لريادة الأعمال امل�ستدامة ال�سوء هذا  منتدى  ي�سلط  اأن  “ي�سرنا 
الأرباح  لتحقيق  الكاملة  التكلفة  فدمج  الطبيعي  امل��ال  راأ����ض  على  ال��ع��ام 
حا�سم  اأم��ر  ه��و  القت�سادي  النمو  يف  الطبيعة  مب�ساهمة  الع���رتاف  م��ع 

للموؤ�س�سات وقادة الأعمال والقت�ساديني يف حتقيق التقدم والنجاح”.
واأ�ساف د. زمزم “�سي�ساهم تعاوننا مع ائتالف راأ�ض املال الطبيعي يف حتديد 
النهج واملنهجية التي �سممت على امل�ستوى الإقليمي،والتي من �ساأنها اأن 
ت�سمح بدمج راأ�ض املال الطبيعي يف عمليات �سنع القرار يف ال�سركات الأمر 

الذي �سي�ساعد بدوره يف بناء اقت�ساد قوي يقدر قيمة املوارد الطبيعية”.
واأ�سار اإىل اأن املنتدى هذا العام �سريكز على اأهمية تطبيق احت�ساب قيمة 
مما  التجارية؛  التقارير  اأو  ال��ق��رار  �سنع  عملية  يف  الطبيعي  امل��ال  راأ����ض 
احلا�سمة  ال�ستدامة  ق�سايا  يف  والبتكار  الرتكيز  على  ال�سركات  ي�ساعد 
وحت��دي��د وف�����ورات يف ال��ت��ك��ال��ي��ف واحل���د م��ن امل��خ��اط��ر وحت�����س��ني تدفقات 
الإيرادات وتعزيز ال�سمعة واملكانة املوؤ�س�سية. وقالت هدى احلوقاين مديرة 
م�ستوحى  العام  هذا  منتدى  مو�سوع  “اإن  لال�ستدامة  اأبوظبي  جمموعة 
من الأهمية املتزايدة لنهج راأ�ض املال الطبيعي يف القطاعني العام واخلا�ض 
فاملوؤ�س�سات املبتكرة حتول املخاطر اإىل فر�ض وبالتايل خلق ميزة تناف�سية. 
وحتتاج املوؤ�س�سات يف اإمارة اأبوظبي اإىل حتويل عملياتها و�سل�سلة التوريد 
الأعمال  تغيري من��اذج  �سياق  فوائد جتارية يف  م�ستدام يحقق  اإىل من��وذج 
املال  راأ���ض  لئتالف  التنفيذي  املدير  ج��وخ  م��ارك  ويتحدث   .“ امل�ستدامة 
وكيف  الطبيعي  امل��ال  لراأ�ض  املتزايد  الوعي  عن  املنتدى  خ��الل  الطبيعي 
ميكنه اأن ي�ساعد يف تغيري عقلية ا�سرتاتيجية الأعمال .وقال جوخ:”تدرك 
املوؤ�س�سات الآن اأن عملياتها تعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على �سحة عنا�سر حمددة 
من عاملنا الطبيعي واأن حماية وتعزيز �سحة هذه الأ�سول الطبيعية اأمر 
بالغ الأهمية لنجاحها امل�ستمر”. واأكد جوج “اأن اأبوظبي اأ�سبحت رائدة يف 
هذا النهج يف املنطقة معرباً عن �سعادته باإتاحة الفر�سة لالئتالف للعودة 

من جديد لتدريب املوؤ�س�سات يف املنطقة”.

��سبوع �أبوظبي يف �لهند ينطلق بنيودلهي �ليوم 
•• نيودلهي-وام:

اأ�سبوع  لط��الق  ا�ستعداداتها  اأبوظبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  اأكملت 
الهندية نيودلهي  العا�سمة  اليوم يف  اأعماله  الذي يبداأ  الهند  اأبوظبي يف 
املقبل يف مومباي  الربعاء  يوم  فعالياته  ي�ستاأنف  فيما  على مدى يومني 

كربى مدن الهند واىل غاية 9 فرباير اجلاري.
وت��واف��دت ف��رق ال��دائ��رة ووف��وده��ا امل�سرفة على تنظيم احل��دث منذ اأم�ض 
اىل العا�سمة »نيودلهي« للوقوف على جاهزية الرتتيبات املعدة لطالق 
ال�سبوع مبا يعك�ض اهميته القت�سادية والتجارية بالن�سبة لدولة المارات 
امل�ستثمرين  من  مزيد  جللب  خ�سو�سا  واأبوظبي  عموما  املتحدة  العربية 
اللوج�ستية  الفر�ض والمكانيات  والتعرف على  الهند  ورجال العمال يف 

والقت�سادية التي تتمتع بها امارة ابوظبي لتاأ�سي�ض وتطوير اأعمالهم.
وي�سعى ا�سبوع ابوظبي يف الهند اىل تاأكيد الأهمية التي توليها المارات 
ال�سبوع  اليها  �سيتوجه  التي  وال��دول  الهند  ال�سرتاتيجيني يف  ل�سركائها 

لحقا.

باملعلومات  والعامليني  املحليني  عمالئها 
وال�ست�سارات الكافية عن تطبيق ال�سريبة 
كما عملت »ال�سبكة« على تعريف ال�سركات 
الإمارات  يف  التواجد  يف  الراغبة  الأخ��رى 

بهذه ال�سريبة.
خالل  تبحث  ال��الي��ن�����ض«  »�سبكة  ان  وق���ال 
ال��ف��رتة احل��ال��ي��ة م��ع ال��ع��دي��د م��ن اجلهات 
احلكومية وال�ستثمارية يف الإمارات �سبل 
م�ساعدة ال�سركات املتواجدة �سمن �سبكتها 
�سل�سة  ب�سورة  اأعمالها  موا�سلة  ل�سمان 
ترتكز  »الالين�ض«  جهود  اأن  اإىل  ..م�سريا 
ب��اأ���س��ع��ار م�سجعة  اأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  يف 
والنمو  التطور  على  مل�ساعدتهم  لعمالئها 

داخل الدولة.
واأ�ساف » اإن حكومة دولة الإم��ارات ت�سعى 
ل�����س��م��ان ا���س��ت��دام��ة وا���س��ت��م��راري��ة توفري 
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة ع��ال��ي��ة اجل�����ودة يف 
�سريبة  دخ��ل  ان  اىل  ..م�سريا   « امل�ستقبل 
القيمة امل�سافة ميثل رافدا جديدا لتحقيق 
العتماد  خف�ض  يف  املتمثلة  ال��دول��ة  روؤي���ة 
على النفط كما اأن انعكا�سات ال�سريبة على 
كلفة املعي�سة يف الإمارات �ستكون حمدودة، 
منط  ح�سب  ال��ت��اأث��ري  ه��ذا  �سيتفاوت  فيما 

حياة الأفراد و�سلوكياتهم يف الإنفاق.
واأكد كامل اأن الإمارات تعد دولة ا�ستثنائية 
ال�����س��رك��ات وم��وط��ن��ا لأهم  ا���س��ت�����س��اف��ة  يف 
املنطقة  م�ستوى  على  ال��ري��ادي��ة  امل�ساريع 
ال�ستثمارية  ال����دول����ة  ب��ن��ي��ة  و����س���اه���م���ت 
وت��ط��وره��ا لن��ط��الق ه���ذه ال�����س��رك��ات نحو 

اأ�سواق عديدة يف املنطقة واأفريقيا.

 •• عجمان-وام:

مدير  النعيمي  عي�سى  علي  �سعادة  اأك��د 
ع����ام دائ������رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������س���ادي���ة يف 
ع��ج��م��ان اأه��م��ي��ة ال�����دور ال����ذي ت��ق��وم به 
اخلدمات  ت���ق���دمي  يف  ت�����س��ه��ي��ل  م���راك���ز 

�سبيل  يف  التوا�سل  وتعزيز  للمتعاملني 
مع  والتن�سيق  العمل  اإج����راءات  تطوير 
ال�����س��رك��اء يف الإم�����ارة. ج���اء ذل���ك خالل 
عجمان  يف  ت�سهيل  م��راك��ز  ع��ل��ى  ج��ول��ة 
واجتماع �سعادته مع م�سوؤوليها بح�سور 
�سعادة ال�سيخ عبداهلل بن نا�سر النعيمي 

الت�سجيل  ل�سوؤون  العام  املدير  م�ساعد 
القت�سادي والرقابة وعدد من م�سوؤويل 
الدائرة. وجاءت الزيارة يف اإطار اجلولت 
امل�����س��وؤول��ون يف  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  املنتظمة 
على  منهم  حر�ساً  القت�سادية  الدائرة 
تفقد �سري الأعمال يف الفروع اخلارجية 

والوقوف على احتياجات املتعاملني.
م�سوؤويل  م����ع  ال��ن��ع��ي��م��ي  وا����س���ت���ع���ر����ض 
وناق�ض  تواجههم  التي  املعوقات  املراكز 
..كما  املنا�سبة  احل��ل��ول  لإي��ج��اد  ال�سبل 
الأعمال  اأه��م  على  العمل  وفريق  اطلع 
الفرتة  خ��الل  ت�سهيل  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي 

املدير  ال��زي��ارة، وج��ه  املا�سية. ويف ختام 
اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  ب�سرورة  العام 
ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني، مب����ا ي��ع��ك�����ض ال�������س���ورة 
الدائرة  ع���ن  واحل�����س��اري��ة  الإي��ج��اب��ي��ة 
ب�سكل خ��ا���ض وال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة يف 

اإمارة عجمان ب�سكل عام.

جمموعة االحتاد للطريان ت�سجع طالب اجلامعات واملدار�ض االإماراتية ورواد االأعمال ال�سباب على االبتكار

معر�ص ملبتكر�ت �ملخرتعني �لإمار�تيني �ل�سباب يف �إطار »�سهر �لإمار�ت لالبتكار«
•• اأبوظبي-الفجر:

يف اإطار �سهر الإم��ارات لالبتكار، تنظم 
جمموعة الحتاد للطريان م�سابقة يف 
تقنيات الذكاء ال�سطناعي تهدف اإىل 
واملدار�ض  اجل��ام��ع��ات  ط���الب  ت�سجيع 
على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  بدولة 
قطاعات  يف  اإب���داع���ي���ة  ح���ل���ول  اب���ت���ك���ار 
التقنيات  با�ستخدام  وال�سياحة  ال�سفر 
امل�����س��اب��ق��ة يف مركز  ت���ق���ام  امل���ت���ق���دم���ة.  
الب��ت��ك��ار ال��ت��اب��ع ل��الحت��اد ل��ل��ط��ريان يف 
الفرتة من 1 اإىل 7 فرباير، مب�ساركة 
ما يزيد عن 40 من طالب اجلامعات 
جميعاً  يتبارون  الإم��ارات��ي��ة،  وامل��دار���ض 
من  لتحديني  مبتكرة  حلول  اإي��ج��اد  يف 
ال�سفر  بقطاعات  الفعلي  العمل  واق��ع 
وال�سياحة عرب تقنية »وات�سون« للذكاء 
يح�سل  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  ال�سطناعي. 
كل ع�سو بالفريق الفائز على تذكرتي 
تدريب  اإىل  اإ����س���اف���ة  ب���اك���و،  اإىل  ���س��ف��ر 

للطريان،  الحت����اد  مبجموعة  داخ��ل��ي 
ال��ف��ر���س��ة لتعزيز  ل��ل��ط��الب  ي��ت��ي��ح  مب���ا 
التقنيات  جم��ال  يف  املهنية  م�ساراتهم 

املرتبطة بال�سفر وال�سياحة. 
الإم������ارات  “موؤ�س�سة  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون 
جمموعة  ت��ق��ي��م  ال�سباب”،  ل��ت��ن��م��ي��ة 
معر�ساً  ك���ذل���ك  ل���ل���ط���ريان  الحت��������اد 
ال�سباب،  الإم����ارات����ي����ني  ل��ل��م��ب��ت��ك��ري��ن 
ي�����س��ارك ف��ي��ه ع���دد م��ن ال��ع��ار���س��ني من 
اإىل  ال�سباب  لتنمية  الإم���ارات  موؤ�س�سة 
الإماراتيني  ال�����س��ب��اب  م��ن  ع���دد  ج��ان��ب 
خالل  النا�سئة،  امل�ساريع  اأ�سحاب  من 
6 فرباير يف مركز  اإىل   4 الفرتة من 
الب��ت��ك��ار ال��ت��اب��ع ل��الحت��اد ل��ل��ط��ريان يف 

اأبوظبي.
للطريان  الحت��اد  جمموعة  تنظم  كما 
على مدار نف�ض الفرتة ور�سة عمل عن 
منهجية »التفكري الت�سميمي« بالتعاون 
»تقنيات  تتناول  اإم«  بي  »اآي  �سركة  مع 
ب���ل���وك ت�����س��ني يف جم�����ال ال�����ط�����ريان«، 

ب��ه��دف ت��ع��زي��ز م��ه��ارات امل�����س��ارك��ني من 
اإيجاد  على  وال�سباب  اجلامعات  طالب 
يف  خمتلفة  لتحديات  اإب��داع��ي��ة  ح��ل��ول 
تقنيات  ب��ا���س��ت��خ��دام  ال���ط���ريان  جم����ال 
اإدارة  مهارات  واإك�سابهم  ت�سني«  »بلوك 
امل�ساريع مبختلف املجالت. وتعد تقنية 
ال�سجالت«،  »�سل�سلة  اأو  ت�سني،  البلوك 
مبثابة قاعدة بيانات موزّعة لل�سجالت 
والتي  با�ستمرار  املتنامية  الإلكرتونية 
يتم ت�سميمها ب�سكل لمركزي ويحتوي 
كل �سجل منها على رابط لل�سجل ال�سابق 
التالعب  دون  يحول  مبا  زمني،  وختم 
التقنية  وت��ع��م��ل  امل�سجلة.  ب��امل��ع��ل��وم��ات 
ال�سفقات  مل��ع��اجل��ة  اإل���ك���رتوين  ك�سجل 
لكافة  يتيح  مب��ا  وتدوينها  وامل��ع��ام��الت 
احلاجة  دون  املعلومات  تتبع  الأط��راف 
ل��ت��دخ��ل ط����رف ث��ال��ث ل��ل��ت��ح��ق��ق. ومن 
التقنية  ت��ط��ب��ي��ق��ات  مت��ت��د  اأن  امل��ت��وق��ع 
بعد  ل�ّسيما  امل��ج��الت  خمتلف  لت�سمل 
اخلدمات  ق���ط���اع���ات  يف  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا 

املالية واإدارة �سال�سل التوريد والرعاية 
ال�سحية وال�سحن وغريها. 

واأف������ادت خ��ول��ة ال���ب���ادي، رئ��ي�����س��ة ق�سم 
التقنية  اإدارة  يف  والإب��������داع  الب���ت���ك���ار 
للطريان،  والبتكار مبجموعة الحتاد 
ب���ال���ق���ول: »ت�����س��ع��ى جم��م��وع��ة الحت����اد 
ورواد  ال��ط��الب  ت�سجيع  اإىل  للطريان 
الأع����م����ال ال�����س��ب��اب ب���دول���ة الإم�������ارات 
العربية املتحدة على البتكار واإ�سراكهم 
يف بيئة الأعمال ومتكينهم من اكت�ساب 
التقنيات اجلديدة  املهارات يف جمالت 
جذري  تغيري  اإح���داث  �ساأنها  م��ن  التي 
قطاعات  ل�سّيما  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
ال�����س��ف��ر وال�����س��ي��اح��ة يف اأب��وظ��ب��ي. ومن 
الإم���ارات  ال��ت��ع��اون م��ع موؤ�س�سة  خ��الل 
واجلامعات  وامل��دار���ض  ال�سباب  لتنمية 
�سوياً  جن��م��ع  اأن  ي�سعدنا  الإم���ارات���ي���ة، 
ال�سابة  ال��ع��ق��ول  اأمل�����ع  م���ن  ن��خ��ب��ة  ب���ني 
اإي����ج����اد حلول  ل��ل��ت��ن��اف�����ض ����س���وي���اً ع��ل��ى 
اإب����داع����ي����ة ل���ل���ت���ح���دي���ات ال����ت����ي ت���واج���ه 

با�ستخدام  وال�سياحة  ال�سفر  قطاعات 
وتابعت  ال�سطناعي«.  الذكاء  تقنيات 
املبتكرين  م��ع��ر���ض  »ي���وؤك���د  ب���ال���ق���ول: 
البتكار  ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى  ك��ذل��ك  ال�����س��ب��اب 
املوؤ�س�سية  والقدرات  الوطن  اأبناء  لدى 
ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي لأن 
ع���ل���ى �سعيد  ع���امل���ي���اً  م�����رك�����زاً  ت�����س��ب��ح 
وال�سياحة  ال�سفر  قطاعات  يف  البتكار 
الطريان«.  بقطاع  املرتبطة   والتقنيات 
جمموعة  اأن  اإىل  الإ������س�����ارة  وجت������در 
الحت����اد ل��ل��ط��ريان ���س��ت�����س��ارك، م��ع بدء 
���س��ه��ر الإم�������ارات ل��الب��ت��ك��ار، يف اإط���الق 
برنامج »خمتربات فكرة« بالتعاون مع 
اأبوظبي،  يف  وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة 
اأبوظبي  و����س���وق  »وم�������س���ة«،  وم��ن�����س��ة 
الوطني  اأب���وظ���ب���ي  وم����رك����ز  ال���ع���امل���ي، 
الأ�سول،  لإدارة  وم����ريال  ل��ل��م��ع��ار���ض، 
بهدف ت�سجيع ال�سركات النا�سئة ورواد 
الأع����م����ال ب��امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى الب���ت���ك���ار يف 

قطاعات ال�سفر وال�سياحة.
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   يف  الدعوى 2017/13457  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مطعم الريف امل�سري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/�سامل ال�سيد حممد �سامل رم�سان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )18657 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
لها  وح��ددت   MB990641789AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.1:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/2/13 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/12664  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة المارات خلدمات القح�ض ومنع التاكل الهند�سية 
امل��دع��ي /م��ان��اف��الن الفيندار  ذ.م.م ف���رع دب���ي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د 
رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   13917(
املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB179208374AE:ال�سكوى
2018/2/7 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/177 تنفيذ جتاري
فردية مملوكة  موؤ�س�سة  للعقارات  ار�ستقراط هومز  املنفذ �سده/1-  اىل 
�سيد خلتاي عبا�ض  الظاهري 2-  الرطخ  ل�ساحبتها عتيقة م�سبح مطر 
التنفيذ/ طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  عبا�ض  ن�سار  �سيد  نقوى 
عليك  اأق����ام  ق��د  اهلل  خ��ري  �سبلي  وميثله:جو�سلني  ع��ب��داهلل  ب�����س��ام  م���ازن 
املبلغ املنفذ به وقدره  الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
)120088( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/3883 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- لوي�سا ماجيوين جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
وميثله:جو�سلني  ����ض.ذ.م.م  التنظيف  خلدمات  تيم  اي��ه  تي  التنفيذ/اي 
�سبلي خري اهلل قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )6672( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 
عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/4209 تنفيذ جتاري
���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة  املنفذ �سده/1- �سجنيت�سر ديزانيز  اىل 
لالنتاج  )النعناع  ذ.م.م  الب��داع��ي  لالنتاج  التنفيذ/منت  طالب  ان  مبا 
البداعي �سابقا( وميثله:جو�سلني �سبلي خري اهلل قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )81269( 
�ستبا�سر  املحكمة  املحكمة وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/152 تنفيذ جتاري
ان�ستيتيوب منطقة حرة  اىل املنفذ �سده/1- فاينان�سال �سوفتوير ديفيلومبنت 
ذ.م.م 2- حممد �سامي �ساكر وب�سفته مدير/فاينان�سال �سوفتوير  ديفيلومبنت 
التنفيذ/ طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  ان�ستيتيوب 

املازمي  عبداهلل  حممد  ح�سن  وميثله:احمد  النقبي  عامر  �سامل  �سعيد  �سامل 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )270810( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/49 تنفيذ جتاري
مارت  مينى  املتميزون   -2 حبيبي  اهلل  ن��ور  �سهيلة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
غيار  لقطع  اوروب���ا  التنفيذ/�سرق  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
ال�����س��ي��ارات ومي��ث��ل��ه��ا/جم��دي اح��م��د حم��م��ود ومي��ث��ل��ه:ري��ا���ض عبداملجيد 
حم��م��ود ال��ك��ب��ان ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اعاله 
دره��م اىل  وق��دره )345530(  به  املنفذ  املبلغ  بالت�سامن  بدفع  والزامكم 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/4934  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- حممد ح�سن علي حامد جمهول حمل القامة مبا 
�ض.ذ.م.م   العامة  للتجارة  انرتنا�سونال   9 التنفيذ/هورايزون  ان طالب 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )67090(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  دره��م  بال�سافة اىل مبلغ )1576( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/5344  تنفيذ عمايل 
����ض.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  مل��واد  ال�سرق  املنفذ ���س��ده/1- ق�سر  اىل 
اأق��ام  عليك  ري�ض  قد  التنفيذ/بوبت ماكا�سايت  ان طالب  القامة مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )32298(
مبلغ )2453( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/4543  تنفيذ عمايل 
حمل  جم��ه��ول  �����ض.ذ.م.م  للنقليات  الزرق  ال��ن��ور  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   ق��د  عي�سى   عفيفي  ال�سيد  التنفيذ/احمد  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6140( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )727( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/53  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- مقهى بارفيه �ض.ذ.م.م - فرع جمهول حمل القامة 
عليك  اأق����ام   ق��د  ا���س��ف مظفر ح�سني   التنفيذ/حممد  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )22311(
مبلغ )1783( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/12822  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اخلدمات الهند�سية التقنية ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /عبدول عزيز ابراهيم قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   32615( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB990199520AE وحددت لها جل�سة 
يوم اخلمي�ض املوافق 2018/2/8 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/22  عقاري كلي
اىل املدعي عليه/فيليب مايكل لويد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك 
ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود وميثله:احمد ح�سن رم�سان اآل علي 
املدعي عليه مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد 
)13.870.588.87( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/2/6  
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.8:بالقاعة ���ض  ال�����س��اع��ة:09.30 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/469  عقاري كلي 

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �سيخ  مبارك  في�سل   -2 �سيخ  مبارك  مب�سر  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي/م�سرف دبي �ض.م.ع نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/12/11  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/م�سرف دبي �ض.م.ع 1-بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك 
ومالحقها اخلا�سة بالوحدة العقارية رقم:807 بالطابق 8 يف املبنى رقم:2 امل�سمى املبنى الوروبي 
مبدينة دبي الريا�سية وتكليف دائرة الرا�سي والمالك للغاء ا�سارة القيد العقاري الواردة يف 
�سهادة امللكية ل�سالح املدعي عليهما )�سهادة ملكية عقار( )اجارة( والزام املدعي عليهما بت�سليمها 
وامل�سروفات  بالر�سوم  عليهما  املدعي  2-بالزام  احليازة  ورد  ال�سواغل  الول خالية من  للمدعي 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 3-رف�ض ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري 
با�سم  لن�سر هذا الع��الن �سدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

        يف الدعوى رقم 2017/171 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �سده/1- �ساليم نيفيلي هوات جمهول حمل القامة مبا ان طالب 

التنفيذ/م�سرف دبي �ض.م.ع.
ق���ررت حمكمة دب��ي الب��ت��دائ��ي��ة ب���ت���اري���خ:2018/1/22 اع��الن��ك��م ل�����س��داد قيمة 
ملف  يف  التبليغ  تاريخ  من  �سهر  خالل  دره��م   )1.600.000( وقدرها  املطالبة 
التنفيذ اعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض املادة 295 
من قانون الجراءات املدنية )نوع العقار:�سقة �سكنية - املنطقة:مر�سى دبي - 
رقم الر���ض:173 - رقم املبنى:1 - ا�سم املبنى:الرمال 1 - رقم الوحدة:1505 

- رقم الطابق:15 - م�ساحة العقار:128.95 مرت مربع (
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/1928  عمايل  جزئي 
ملقاولت  2-�سماء  ����ض.ذ.م.م  التكييف  انظمة  ملقاولت  �سماء  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
انظمة الغاز ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ 2017/12/25  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/يا�سر يو�سف حممد الفكي 
بحكمت املحكمة مبثابة ح�سوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )71512( 
درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق 
بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه 
قابال لال�ستئناف  . حكما مبثابة احل�سوري  ذلك من طلبات  ما عدا  ورف�ست  فيها 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/357  ا�صتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة �سي�ستم لالن�ساءات ذ.م.م ابوظبي جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف / ب��ن��ك الم�����ارات دب���ي ال��وط��ن��ي ����ض.م.ع 
ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/  قد  امل��ال   عبداهلل  �سريف  حممد  وميثله:حبيب 

بالدعوى رقم 2016/67 جتاري كلي بتاريخ:2017/2/20 
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2018/3/11 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/224  ا�صتئناف عقاري    

2-�سركة  ذ.م.م  العقاري  والتطوير  لال�ستثمار  تنميات  �سركة   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
ب�سفته   - املاجد  نا�سر  بن  عبدالعزيز  بن  3-�سليمان  ذ.م.م  العقاري  للتطوير  تنميات 
بن  عبدالعزيز  بن  4-عبداهلل  الثالث  ال�سركات  من  املكونة  تنميات  جمموعة  يف  �سريك 
نا�سر املاجد - ب�سفته �سريك يف جمموعة تنميات املكونة من ال�سركات الثالث جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / �سوفية زيجاجنريوفا  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم 2013/39 عقاري كلي بتاريخ:2017/5/4  وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�ض  
يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/2/8 املوافق 

ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/1920  تنفيذ جتاري   
 ، مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:2016/2853 جتاري جزئي 

ب�سداد املبلغ املننفذ به وقدره )68891.67( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع

املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- جمال حميد عبداهلل ال�ساعر جمهول حمل القامة
مو�سوع العالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن ار�ض - املنطقة الرب�ساء 
الثالثة - رقم الر���ض:948 وفاء للمبلغ املطالبه وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله 

قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/35 تنفيذ جتاري
النوبي  2-�سركة  ����ض.ذ.م.م  الفندقية  لل�سقق  وين�س�سرت  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
�سامل  ال��ن��وب��ي  ���س��رك��ة( 3-ع��ي�����س��ى  ������ض.ذ.م.م )���س��ام��ن  وال�����س��ي��اح��ة  لل�سفريات 
)���س��ام��ن( جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/م�سرف الم���ارات 
اأقام  قد  ال�سالمي  را�سد  جابر  حممد  را�سد  وميثله:جابر  ���ض.م.ع  ال�سالمي 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1129418.63( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/150 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- عبدالعزيز ح�سن جمعه ح�سني جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف ابوظبي ال�سالمي وميثله:جابر را�سد 
حممد جابر را�سد ال�سالمي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1106687.32( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/159 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- حمد ح�سني حممد احمد عبداهلل البلو�سي جمهول 
ال�سالمي  الم����ارات  التنفيذ/م�سرف  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
�ض.م.ع وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  درهم   )489428.37(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/4246 تنفيذ جتاري
2-نواف  ���ض.ذ.م.م  ال�سيارات  لتاأجري  ا�ض  تي  �سركة جي  املنفذ �سده/1-  اىل 
الق��ام��ة مبا  حممد احمد حممد م��ريزا احل��م��ادي - �سامن جمهول حم��ل 
را�سد  وميثله:جابر  ���ض.م.ع  ال�سالمي  الم��ارات  التنفيذ/م�سرف  طالب  ان 
حممد جابر را�سد ال�سالمي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بالت�سامن والتكافل بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2473827( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
من  يوما   15 خالل  املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/3779 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- امييج للمقاولت والنقليات العامة وميثلها مالكها/�سيد 
التنفيذ/ طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  الكثريي  علي  حممد  �سامل 

�سركة طائر الواحه لتجارة الوقود ذ.م.م وميثله:�سوق حم�سن بدر الكثريي 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن بدفع  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )713414( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1733  ا�صتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- كوبارا كونهي مون �سد هارتان جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / م�سرف المارات ال�سالمي �ض.م.ع وميثله:جابر را�سد 
حممد جابر را�سد ال�سالمي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 

رقم 2017/1402 جتاري كلي بتاريخ:2017/9/12 
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2018/2/18 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/16  ا�صتئناف جتاري    

جمهول  �سامن   - �سبريوبولو�ض  بولي�سروني�ض   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
�ض.م.ع  ال���س��الم��ي  الم����ارات  م�سرف   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
القرار/  ا�ستاأنف  ق��د  ال�سالمي   را���س��د  جابر  حممد  را���س��د  وميثله:جابر 

احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2161/2017 جتاري كلي بتاريخ:2018/1/3 
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2018/2/26 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1508  ا�صتئناف مدين    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سامان حممد علي فوايدي جمهول حمل القامة 
مو�سى  رج��ب  ومي��ث��ل��ه:ه��اين  �سبوري  حممد  م��ه��دي   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا 
ب��ال��دع��وى رقم  ال�����س��ادر  ال��ق��رار/ احل��ك��م  ا�ستاأنف  ع��ب��داهلل اجل�سمي  ق��د 

2017/51 مدين جزئي بتاريخ:2017/11/16 
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/3/7 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/1239  ا�صتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- جمتبى مهدي قلي اأزاد جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ستاأنف / الهام م�سعود ح�سني وثوقيان وميثله:را�سد عبداهلل علي بن 
عرب  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 137/2016 مدين 

كلي بتاريخ:2016/12/12 
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/2/28 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   

       اإعادة اإعالن  بالن�صر
                   يف  الدعوى 2017/277  احوال مال امل�صلمني

اىل املدعي عليه / 1- �سحر مالك ابراهيم ب�سفتها و�سية على القا�سرين/ديار ابراهيم و�سريين 
ابراهيم  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ عبدالرزاق ابراهيم العلي وميثله:علي ا�سماعيل 
ابراهيم اجلرمن  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها يطلب املدعي من املحكمة املوقرة احلكم 
ببطالن تعيني املدعي عليها و�سية على القا�سرين )ديار ابراهيم - و�سريين ابراهيم( او عزلها 
وبتعيني املدعي ب�سفته اجلد ال�سحيح وليا او و�سيا �سرعيا على القا�سرين املذكورين مع حتميل 
املدعي عليها بامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم  الثالثاء املوافق  2018/2/13   ال�ساعة 8.30 �ض 
بالقاعة رقم )3( يف مبنى الحوال ال�سخ�سية مبنطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2445  ا�صتئناف عمايل    

يو�سف جمهول  عا�سم عبداملطلب عبدالعاطي   -1 امل�ستاأنف �سده/  اىل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف / ���س��رك��ة دام����اك ال��ع��ق��اري��ة ������ض.ذ.م.م  
ق��د ا���س��ت��اأن��ف/ احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق���م 2017/110 ع��م��ايل كلي 
بتاريخ:2017/12/21 وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 2018/2/12 
ال�ساعة 11.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  

   يف  الدعوى 2017/755  تظلم جتاري
اىل املتظلم �سده / 1-اب��رار �ساه بخاري جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
اعاله  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق���ام  ق��د  عبدال�سمد  جمعة  �سافعي  حم��م��ود   /
والر�سوم  رق��م 660/2017  ال��دع��وى  ال�����س��ادر يف  ال��ق��رار  م��ن  وم��و���س��وع��ه تظلم 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/2/25   ال�ساعة 08.30 
�ض بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/1847  مدين جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- جنيد احمد ملك خدابخ�ض جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املذكورة اعاله  الدعوى  بتاريخ 2017/8/20  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها 
ل�سالح/�سركة جمموعة المارات لالت�سالت )جمموعة ات�سالت( �ض.م.م بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )54725.13( درهم والفائدة القانونية بواقع 
9% من تاريخ ال�ستحقاق يف:2016/8/13 وحتى متام ال�سداد على ال يتجاوز ا�سل 
املبلغ املق�سي به والزمته امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/3770  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- �سركة رافي�سانت للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 2- ميهلكومار �ساندراكانت كوتي�سا 
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  رافي�سانت  ل�سركة   ال�سخ�سي  الكفيل   -
املدعي/ م�سرف الهالل �ض.م.ع قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بتاريخ:2018/1/23 احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري 
النتقال  الدعوى  ال��دور باجلدول وتكون مهمته بعد الط��الع على ملف  املخت�ض �ساحب  امل�سريف 
اىل للمدعي كامر لزم لالطالع على ملف املدعي عليه لديه من واقع ال�سجالت والدفاتر ونظام 
احلا�سب اليل على ح�سابه والطالع على ا�سول امل�ستندات وعلى ما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم وكذا 
واللكرتونية  الورقية  واملرا�سالت  املنتظمة  واللكرتونية  والورقية  التجارية  والدفاتر  ال�سجالت 
ان وجدت لبيان مامت احل�سول عليه من ت�سهيالت وانواعها وقيمتها و�سروط املنح وما مت تنفيذه 
وحددت مبلغ �ستة الف درهم كامانة للخبري وكلفت املدعي ب�سدادها، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 

 .ch1.C.14:الثالثاء املوافق:2018/2/13 ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/3274  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- عبداهلل حممد عبيد بن ثالث ال�سميلي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
م�سرف الهالل �ض.م.ع مكتب ادارة - فرع برج البحر قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
امل�سريف �ساحب  بندب اخلبري  املو�سوع  الف�سل يف  وقبل  بتاريخ:2018/1/18  املحكمة حكمت  بان 
الدور يف اجلدول ما مل يتفق الطرفان على تعيينه خالل ا�سبوع تكون مهمته الطالع على ملف 
الدعوى وما به من م�ستندات وماع�سى ان يقدم له من ا�سول م�ستندات بيان طبيعة العالقة بني 
الطراف املدعية واملدعي عليه ومن واقع ا�سول امل�ستندات واملرا�سالت املتبادلة وللخبري النتقال 
اىل اية جهة لالطالع على ما بها من م�ستندات و�سماع من يرى �سرورة �سماعه دون حلف ميني 
حددت املحكمة مبلغ )ثالثة الف درهم( تودع بخزينة املحكمة كامانة حتت ح�ساب اتعاب اخلربة 
وكلفت املدعي ب�سدادها وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق:2018/2/1 ال�ساعة:08:30 
�سدادها  وجل�سة:2018/3/1 يف حال  المانة  �سداد  القاعة:ch1.C.14.يف حال عدم  �سباحا يف 

وحتى يقدم اخلبري تقريره 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2016/429  عقاري كلي
امل��دع��ي عليه /1-�سيجو حممد ط��ه حممد ط��ه جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
املدعي/اورنغزيب خان ا�سغر حممد وميثله:عمران دروي�ض احمد حممد البلو�سي  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بتنفيذ العقد املوؤرخ 
بالر�سوم  املدعي عليه  الزام  املقدر مببلغ )1200000( درهم مع  بتاريخ:2015/7/17 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/2/11 ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   9.30
بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  وعليك 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/3709  جتاري جزئي 
بان  نعلنكم  ا�سرف عبداجلبار جمهول حمل القامة  املحكوم عليه/1- جمال  اىل 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2018/1/3 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/م�سرف الهالل �ض.م.ع مكتب ادارة - فرع برج البحر بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للم�سرف املدعي مبلغ )مائة و�ستة ع�سر الف وخم�سمائة و�ستني درهم 
وثمانية و�سبعني فل�سا( والزمته بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/44  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /1-�سانت فاريت حمزه جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
�ستارلنج اي للتجارة جي بي ا�ض �ض.ذ.م.م  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )40.000( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
التام.  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/2/14 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/4261  جتاري جزئي
للتجارة  كريا�سن  2-�سمارت  ���ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  عليه /1-موناركي  املدعي  اىل 
العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/م�ساريع ابك�ض اخلليج �ض.ذ.م.م 
وميثله:ح�سن علي مطر الريامي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها مببلغ وقدره )151.050.00( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  من   %9 والفائدة 
كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/2/19 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.12
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/3778  جتاري جزئي
ح�سن  م�سطفى   -2 ����ض.ذ.م.م  وال�سفر  لل�سياحة  وورل��د  /1-فاميلي  عليه  املدعي  اىل 
لل�سياحة  املدعي/رويال نيكول�ض  ان  �سليمان جمهول حمل القامة مبا  عبداحلميد 
�ض.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )55937.84( درهم 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد 
التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة   2018/2/5
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/2371  جتاري جزئي 

حمل  جمهول  ذ.م.م  العامة  للتجارة  انرتنا�سيونال  كي  ا�ض  جي  عليه/1-  املدعي  اىل 
ذ.م.م وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد  اليد  انكور  املدعي/م�سنع  ان  القامة مبا 
الدعوى  بتاريخ 2017/9/10  يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  البحر 
املذكورة اعاله ل�سالح/م�سنع انكور اليد ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
ت���اري���خ:2017/5/21 وحتى متام  مبلغ م��ق��داره )60705( دره��م وف��ائ��دة 9% �سنويا من 
املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمتها  ال�سداد 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست 
ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2630  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/�ستاندرد ت�سارترد بنك جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
امل��ج��م��وع��ة ال���س��ت��ث��م��اري��ة اخل�����س��و���س��ي��ة امل���ح���دودة ومي��ث��ل��ه:ع��ل��ي حم��م��د عمر 
العيدرو�ض قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب خبري متخ�س�ض 
مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة 
 ch1.C.15:بالقاعة �ض  ال�ساعة:9.30    2018/2/13 املوافق  الثالثاء  ي��وم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/2148  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- والفورد انرتنا�سيونال للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ هارفيندر �سينغ �ساهني وميثله:جو�سلني �سبلي خري اهلل مبا ان املدعي/ هارفيندر �سينغ 
بتاريخ:2018/1/29  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اعاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد  �ساهني 
احل��ك��م ال��ت��م��ه��ي��دي ال��ت��ايل:ح��ك��م��ت امل��ح��ك��م��ة وق��ب��ل ال��ف�����س��ل يف ال��دف��ع وامل��و���س��وع ب��ن��دب اخلبري 
احل�سابي �ساحب الدور يف اجلدول ما مل ي�سمه الطراف خالل ا�سبوع من تاريخ احلكم خبريا 
ان يقدمه  الدعوى وم�ستنداتها وماع�سى  الط��الع على ملف  كالتي  وتكون مهمته  الدعوى  يف 
اخل�سوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطالع على املرا�سالت الورقية 
امانة  وح���ددت  واللكرتونية  الورقية  التجارية  وال��دف��ات��ر  ال�سجالت  وج��دت  ان  واللكرتونية 
والزمت  واتعابه  ذمة ح�ساب وم�سروفات اخلبري  كامانة على  درهم  الف  خربة وقدرها ع�سرون 
املوافق:2018/2/12  الثنني  يوم  املحكمة جل�سة  لها  وح��ددت  املحكمة  ب�سدادها يف خزانة  املدعي 

 .ch2.E.22:ال�ساعة:09:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/1972  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- �سركة هاين مول ذ.م.م 2- هاين ح�سني عبدالعزيز �سبيل - الكفيل ال�سخ�سي 
ان  ���ض.م.ع مبا  الهالل  املدعي/ م�سرف  ان  ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  ل�سركة هاين مول 
املدعي/ م�سرف الهالل �ض.م.ع قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
املخت�ض  امل�سريف  اخلبري  بندب  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2017/12/27 
بالتمويل يف امل�سارف ال�سالمية �ساحب الدور باجلدول خبريا يف هذه الدعوى وتكون مهمته 
كالتي الطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وماع�سى ان يقدمه اخل�سوم والنتقال اىل مقر 
ان وجدت  واللكرتونية  الورقية  املرا�سالت  والط��الع على  المر  لزم  ان  عليها  واملدعي  املدعية 
الف  ع�سرين  وقدرها  خربة  امانة  وح��ددت  واللكرتونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�سجالت 
خزانة  يف  ب�سدادها  املدعي  والزمت  واتعابه  اخلبري  وم�سروفات  ح�ساب  ذم��ة  على  كامانة  دره��م 
ال�ساعة:09:30 �سباحا يف  امل��واف��ق:2018/3/5  الثنني  يوم  املحكمة جل�سة  لها  وح��ددت  املحكمة. 

 .ch2.E.22:القاعة
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/3229  جتاري جزئي 
نعلنكم  املحكوم عليه/1- فاطمة علي طبال ن�سريائي جمهول حمل القامة  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/12/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان 
للم�سرف  ت��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  ����ض.م.ع  الهالل  ل�سالح/م�سرف  اع��اله 
ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمتها  دره���م(   53838.18( م��ق��داره  مبلغ  امل��دع��ي 
حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/1771  جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- هايتك انرتيورز �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/11/27  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/مي باك الكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي 
مبلغ )ثمامنائة وثالثة وع�سرون الفا واربعمائة واربعة وخم�سون درهما( والفوائد 
القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2017/8/13 
وحتى ال�سداد التام والزمت املدعي عليها امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/4191  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /1-ال�سفوح للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م وميثلها/مراد مازرو 2- مراد 
العامة  للتجارة  ال�سفوح  �سركة  و�سريك  مدير  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته   - م��ازرو 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سماء قرطبة للتجارة العامة �ض.ذ.م.م وميثلها/
ح�سان عالوي وميثله:فتحية حممد برجو قوراري  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )265.824( درهم والفائدة القانونية بواقع 
12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/2/14 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/3670  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /1-حممد اكمل عديل حممد اكرم ار�ساد جمهول حمل القامة 
اأق���ام عليك الدعوى  مب��ا ان امل��دع��ي/ك��ي��وان ف���اروق خ��ان ر�سيد ف���اروق خ���ان  ق��د 
والر�سوم  دره��م   )25700( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
احلكم  و�سمول  ال��ت��ام  ال�����س��داد  وحتى  م�����ن:2015/5/25   %9 وال��ف��ائ��دة  وامل�ساريف 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/2/18 ال�ساعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12242 بتاريخ 2018/2/5   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2330  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /1-�سركة براك�سي�ض انريجي ايجنت�ض م.د.م.�ض جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/�سركة انرتنا�سيونال فيول �ساباليرز ليمتد وميثله:�سالح احمد يو�سف 
عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  العبيديل  �سالح 
واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليهما  املدعي  ت�سمني  دره��م   )555495( وق��دره  مببلغ 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة   2018/2/6 املوافق  الثالثاء  يوم 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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لأبرز  عر�ساً  م�ساركتها  خ��الل  الهيئة  وت��ق��ّدم 
م��ب��ادرات��ه��ا وم�����س��اري��ع��ه��ا ال��ت��ي ت��ت��م��ح��ور حول 
والن�سر، حيث تعر�ض جتربة معر�ض  القراءة 
ال�سارقة  ومهرجان  للكتاب،  ال��دويل  ال�سارقة 
القرائي للطفل، والربنامج املهني للنا�سرين، 
بالتعاون  �سنوياً  يقام  ال��ذي  املكتبات  وم��وؤمت��ر 
اإىل  اإ�سافة  الأمريكية،  املكتبات  جمعيات  مع 
يف  نوعها  من  الأوىل  للن�سر،  ال�سارقة  مدينة 

الوطن العربي.
الجتماعات  م����ن  ع��������دداً  ال���ه���ي���ئ���ة  ون���ظ���م���ت 
اجلهات  م��ع  ال��ت��ع��اون  �سبل  لبحث  وال��ل��ق��اءات 
الدويل  القاهرة  معر�ض  تنظيم  على  القائمة 
للكتاب، والفعاليات الأخرى املرتبطة بالقراءة 
امل�����س��ارك، الأن�سطة  ال��وف��د  وال��ك��ت��اب، ون��اق�����ض 
مع  بالتعاون  تنفيذها  ميكن  التي  وامل��ب��ادرات 
الن�سر يف  الفاعلة يف جم��ال  ع��دد من اجلهات 

جمهورية م�سر العربية.
كما اجتمع وفد الهيئة مع عدد من النا�سرين 
تقدمه  ملا  عر�ساً  وق��دم  املعر�ض،  يف  امل�ساركني 
�سناعة  م�ستوى  على  للن�سر  ال�سارقة  مدينة 
واأبدى  الأو���س��ط،  وال�سرق  املنطقة،  يف  الكتاب 
النا�سرون اهتمامهم باملدينة، وما تقدمه من 
�سواء  العربي،  العامل  يف  الن�سر  حلركة  فر�ض 
للطباعة،  ال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة  �سعيد  على 
والت�سميم،  وال��ت��خ��زي��ن،  الت�سويق،  وخ��دم��ات 

والتحرير، وغريها من اخلدمات.
وا���س��ت��ق��ب��ل��ت ال��ه��ي��ئ��ة يف ج��ن��اح��ه��ا ع������دداً من 
الهيئات  ومم��ث��ل��ي  ال��ر���س��م��ي��ة،  ال�����س��خ�����س��ي��ات 

ال��ث��ق��اف��ي��ة، وامل��ث��ق��ف��ني، وال�����س��ع��راء، والأدب������اء، 
والعالميني، حيث زار اجلناح معايل الدكتور 
حممد خمتار جمعة، وزير الأوق��اف يف م�سر، 
ال����دامي، وزي���رة الثقافة  اإي��ن��ا���ض عبد  وم��ع��ايل 
ال��دي��ن ميهوبي، وزير  ع��ز  امل�����س��ري��ة، وم��ع��ايل 
جمعة  املهند�ض  و���س��ع��ادة  اجل��زائ��ري،  الثقافة 
الإم����ارات لدى  دول��ة  �سفري  م��ب��ارك اجلنيبي، 

م�سر.
اأ�ساد معايل حممد خمتار جمعة،  من ناحيته 
وزير الأوقاف يف م�سر خالل زيارته اإىل جناح 
يقوده  وم��ا  الثقافية  ال�سارقة  بتجربة  الهيئة 
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 

حاكم  الأعلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي،  حممد 
ال�سارقة، على م�ستوى تفعيل دور الفن والأدب 
يف فتح اأفق احلوار مع خمتلف ثقافات العامل، 
اإىل اأن معر�ض الكتاب يعد واح��داً من  م�سرياً 
امل��ح��اف��ل ال��ت��ي ت��ع��زز ال���رواب���ط ال��ث��ق��اف��ي��ة بني 

خمتلف بلدان العامل العربي.
ب�����دوره ق���ال ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���ض ج��م��ع��ة مبارك 
م�سر:  ل��دى  الإم����ارات  دول��ة  �سفري  اجلنيبي، 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  م�ساركة  اإن 
تاريخ  لها  للكتاب  ال��دويل  القاهرة  يف معر�ض 
طويل ميتد اإىل اأكر من 20 عاماً، وم�ساركة 
ملا  خا�سة  اأه��م��ي��ة  لها  للكتاب  ال�����س��ارق��ة  هيئة 

تعك�سه من �سورة وا�سحة عن امل�سهد الإبداعي 
الإماراتي، وما تقوده من جهود كبرية، اإ�سافة 
اإىل م��ا ت��ق��دم��ه ���س��ن��وي��اً م��ن اإ����س���دارات مميزة 
واملبدعني  ب���ال���ك���ّت���اب  ال���ع���رب  ال����ق����راء  ت���ع���رف 

الإماراتيني.
وق����ال ���س��ع��ادة اأح��م��د ال��ع��ام��ري، رئ��ي�����ض هيئة 

ال�سارقة للكتاب: حتر�ض الهيئة على امل�ساركة 
والدولية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ك��ت��اب  م��ع��ار���ض  اأه����م  يف 
���س��م��ن روؤي����ة ك��ر���س��ه��ا ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 
ع�سو  القا�سمي،  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور 
املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة، الذي ظل يوؤكد 
اأن ال��ع��م��ل ال��ث��ق��ايف، ف��ع��ل ت��ف��اع��ل��ي، ي��ق��وم على 

اأثره  يحقق  اأن  ميكن  ول  واحل���وار،  التوا�سل 
من دون هذا اجلهد.

القاهرة  م��ع��ر���ض  ي�سكل  ال��ع��ام��ري:  واأ����س���اف 
على  مهمة  ثقافية  ت��ظ��اه��رة  للكتاب  ال���دويل 
للعاملني  ملتقى  ويعد  العربي،  امل�سهد  �سعيد 
الكّتاب  ال��ك��ت��اب، وم�����س��اح��ة جت��م��ع  يف ���س��ن��اع��ة 
ال��ع��امل، الأمر  ب��ل��دان  وامل��ث��ق��ف��ني م��ن خمتلف 
ل��ت��ق��دمي م��ا ت�سعى  ال���ذي يجعل م��ن��ه ف��ر���س��ة 
والدويل،  الإقليمي  امل�ستويني  على  الهيئة  له 
املبادرات،  اأو  املقبلة،  امل�ساريع  خالل  من  �سواء 

اأو حتى الفعاليات القائمة.
ي�سار اإىل اأن هيئة ال�سارقة للكتاب بداأت عملها 
ت�سجيع  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل   ،2014 دي�����س��م��رب  يف 
ال���س��ت��ث��م��ار يف ال�����س��ن��اع��ات الإب��داع��ي��ة وزي���ادة 
ح�ستها، وتوفري من�سة فكرية للتبادل املعريف 
واحل�سارات  ال�سعوب  بني  والثقايف  والفكري 
والثقافات، والتاأكيد على اأهمية الكتاب واأثره 
يف ن�سر الوعي يف املجتمع يف ظل التطور التقني 
املعنيني  وا�ستقطاب  امل��ع��رف��ة،  م�����س��ادر  وت��ن��وع 
والطباعة  والن�سر  ع��ام  بوجه  الثقافة  بقطاع 
اإىل  اإ�سافة  خا�ض  بوجه  والتوثيق  والرتجمة 

ُكّتاب الأطفال.

الجتماعية  ال��ف��ج��رية  ج��م��ع��ي��ة  ت�����س��ارك 
الثقافية اليوم الثنني يف فعاليات “ملتقى 
وزارة  تنظمها  ال��ت��ي  للمعلمني”  ال��ق��راءة 
الرتبية والتعليم وت�ستمر يومني يف معهد 

املعلمني بعجمان.
وت��ت��م��ث��ل امل�����س��ارك��ة يف ت��ق��دمي ���س��ت ور�ض 
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  ل��ل��م��ع��ل��م��ني  ت��دري��ب��ي��ة 
املو�سوعات  تتناول عددا من  والإجنليزية 
املهمة مثل تعزيز دور الأ�سرة واملجتمع يف 
تغيري �سلوكيات القراءة لدى الأفراد وحث 
على  املبكرة  الطفولة  مراحل  يف  الأطفال 
الهتمام بالقراءة وممار�ستها وتفعيل دور 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  دع��م  يف  الإع���الم 
يف  القراءة  تعليم  فنون  وت�سمني  للقراءة 
من  مميزة  نخبة  ال��ور���ض  وي��ق��دم  املناهج. 
اآم��ن��ة الظنحاين  اأع�����س��اء اجل��م��ع��ي��ة وه���م 
ودلل  ال��ه��ربة  ع��زت  م�سطفى  وال��دك��ت��ور 

ال�سيخ طه وفرح م�سطفى الهربة.
�سمن  خا�ض  بجناح  اجلمعية  ت�سارك  كما 
املعر�ض امل�ساحب للملتقى بهدف التعريف 
مب�سريتها الوطنية واخت�سا�ساتها ودورها 
ال�سعيدين  على  وم��ب��ادرات��ه��ا  ون�ساطاتها 
وال��دويل. ويت�سمن اجلناح عر�ض  املحلي 
بع�ض من�سورات اجلمعية والإ�سدارات التي 
واحلديث  القدمي  الفجرية  تاريخ  تتناول 
اإ���س��اف��ة اإىل اأه���م امل��ن��ج��زات احل�����س��اري��ة يف 
الإعالمي  املكتب  اأ�سدرها  والتي  الإم���ارة 

حلكومة الفجرية.
وقالت هدى الدهماين الرئي�ض التنفيذي 

اإن  ل��ل�����س��ع��ادة والإي���ج���اب���ي���ة يف اجل��م��ع��ي��ة 
مع  التعاون  تعزيز  بهدف  ج��اءت  امل�ساركة 
الثقافة  ون�سر  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  خمتلف 
لدى  ال��ق��راءة  باأهمية  وال��وع��ي  املجتمعية 
م���وؤك���دة حر�ض   .. ك���اف���ة  امل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات 
اجلمعية على امل�ساركة الفاعلة يف خمتلف 
بدور  ت�سطلع  ال��ت��ي  الوطنية  الفعاليات 
اإل��ي��ه الدولة  اإي�����س��اح م��ا و���س��ل��ت  م��ه��م يف 
واملعرفية  الثقافية  املجالت  يف  تقدم  من 

والتعليمية.
 

اجلامعة  ل��الع��الم يف  را���س��د  ب��ن  كلية حم��م��د  تنظم 
لل�سحافة  دبي  نادي  مع  بالتعاون  دبي  الأمريكية يف 
الفيلم  وم�����س��اب��ق��ة  ال�����س��ح��ف��ي  ال��ت��ح��ق��ي��ق  م�����س��اب��ق��ة 
الق�سريفيديو باللغتني العربية والجنليزية لطلبة 
ال���دول���ة احلكومية  ال���ث���اين ع�����س��ر مب���دار����ض  ال�����س��ف 

واخلا�سة.
و قال علي جابر عميد كلية حممد بن را�سد لالعالم 
م�سابقة:  ك��ل  يف  الأول  ال��ف��ائ��ز  �ستمنح  اجل��ام��ع��ة  ان 

لالعالم،  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  كلية  يف  درا���س��ي��ة  منحة 
كما متنح الفائزين الثالثة الأوائل: جوائز قّيمة. و 
�سيقوم بنك المارات دبي الوطني، وباري�ض غالريي، 
واخلليج  نيوز،  والغولف  واخلليج،  البيان،  و�سحيفة 
اآخ����ر م��وع��د ل�ستالم  ت��امي��ز ب��رع��اي��ت��ه��ا .و���س��ي��ك��ون 
النتائج  تعلن  ان  على   2018 مار�ض   15 امل�ساركات 
يف ابريل وتوزع اجلوائز على الفائزين الأوائل خالل 

منتدى الإعالم العربي. 

كرمت جلنة دوري املحرتفني خالل مباريات اجلولة 
اخلام�سة ع�سرة لدوري اخلليج العربي 19 من قدامى 
الأجهزة  مبختلف  العاملني  الريا�سيني  الإعالميني 
اأطلقتها  التي  ال��ق��دوة  زاي��د  م��ب��ادرة  �سمن  الإعالمية 

اللجنة متا�سياً مع عام 2018 عام زايد.
و���س��ه��د ل��ق��اء الإم�����ارات و���س��ب��اب الأه��ل��ي ب��ا���س��ت��اد نادي 
الإمارات براأ�ض اخليمة، تكرمي : اإبراهيم الع�سم مدير 
التحرير وح�سن الرئي�سي م�سور من جريدة الحتاد، 
وحيدر فوؤاد م�سور من اخلليج، وجيم�ض جوزيه حمرر 

و�سهاب عبد املجيد م�سور من �سحيفة خليج تاميز.
وخ���الل م��ب��اراة ال�����س��ارق��ة وح��ت��ا ج���رى ت��ك��رمي حممد 
الريا�سي،  الإع�����الم  جلمعية  ال��ع��ام  الأم����ني  اجل��وك��ر 
�سرف  دبي، وحممود  نور  باإذاعة  الكعبي مذيع  وكفاح 
�سحفي ب�سحيفة اخلليج و�سدقي عبد العزيز �سحفي 

ونا�سر  �سحفي  عطا  الدين  وبهاء  ال��روؤي��ة  ب�سحيفة 
بابو م�سور ب�سحيفة البيان ومن�سور ال�سندي �سحفي 
اليوم  الإم����ارات  ب�سحيفة  م�سور  غ��امن  اأب���و  واأ���س��ام��ة 
.و�سبق انطالق مباراة الوحدة والو�سل تكرمي �سديق 
الدين  بدر  وحممد  اخلليج  ب�سحيفة  �سحفي  عبا�ض 

م�سور من �سحيفة الروؤية.
من  ال�سام�سي  م�سبح  رب��ي��ع  امل��ذي��ع  م��ن  ك��ل  وح�����س��ل 
اإذاعة اأبو ظبي والرييك جوميز �سحفي من �سحيفة 
غلف نيوز، على تكرمي مماثل يف لقاء العني وعجمان 
وح�سر املذيع حممد فا�سل البدري من اإذاعة الفجرية 
والن�سر حيث مت تكرميه من قبل جلنة  دبا  مواجهة 
الرحمن م�سور �سحيفة  عبد  وكان  املحرتفني  دوري 
غلف نيوز هو اآخر املكرمني يف هذه املبادرة خالل لقاء 

اجلزيرة والظفرة.

•• ال�شارقة-الفجر:

�سمن جهودها الرامية اإىل تقدمي �سورة حّية عن الن�ساط الثقايف يف 
اإمارة ال�سارقة ودولة االإمارات، يف املحافل العربية والدولية، توا�سل 
هيئة ال�سارقة للكتاب م�ساركتها الفاعلة يف الدورة 49 ملعر�ض القاهرة 
الدويل للكتاب الذي ي�ستمر حتى العا�سر من فرباير اجلاري مب�ساركة 

27 دولة عربية واأجنبية، وحتل فيه اجلزائر �سيف �سرف املعر�ض.

جناحها باملعر�ض ا�ستقبل وزراء من م�سر واجلزائر

»هيئة �ل�سارقة للكتاب« تعر�ص جتربة �لإمار�ت �لثقافية يف »�لقاهرة �لدويل للكتاب«

»�لفجرية �لثقافية« ت�سارك 
يف »ملتقى �لقر�ءة« بعجمان 

�إطالق م�سابقتي �لتحقيق �ل�سحفي 
و�لفيلم �لق�سري لطالب �لثاين ع�سر 

)�ملحرتفني( تكرم �لإعالميني 
�سمن مبادرة ز�يد �لقدوة 



فــن عــربــي

31

يف مقابلة مع الإعالمية باتري�سيا ها�سم �سمن برناجمها 
�سكر عطية  اأم(،  اإف  )ف��امي  اإذاع���ة  اأث��ري  )ب�سراحة( عرب 
الأ���س��خ��ا���ض ال��ذي��ن ع��م��ل��وا م��ع��ه يف جت��ه��ي��ز الأل���ب���وم من 

�سعراء، وملحنني، وموزعني، وم�سممني.
حتمل  املنّوعة  فاأغانيه  امل��راأة  اإىل  بكامله  مهدى  الأل��ب��وم 

حالت احلّب، والغزل، واخلذلن، والفراق.
 اأي امراأة من اللواتي غنى لهن هي املف�سلة لدى جوزيف 

واأية اأغنية يهديها؟
اأغنية يقدمها تكون حلالة معينة يعي�سها  اأجاب باأن كل   
اأح���د الأ���س��خ��ا���ض، ك��ا���س��ف��اً اأن���ه ع��ا���ض )اأوق�����ات( يف اإحدى 
و�سعبة  م��ع��ك  العي�سة  )�سعبة  وق����ال:  ح��ي��ات��ه،  م��راح��ل 

العي�سة بالك(.
اأغ��ن��ي��ة يهدي  اأي���ة  اأُغ����رم الآن  ����س���وؤال، يف ح���ال  ع��ل��ى  ورداً 
حبيبته؟ اأجاب اأنه يختار )الأوىل( و)�سو حلوة(، واأن املراأة 

التي يحبها يقول لها اأنت الأوىل والأخرية.
واأيد جوزيف عطية مقولة اإن )اأكر امراأة تعذبنا تعي�ض 
يف  يبقى  يوجعنا  �سخ�ض  )اأك���ر  واأ���س��اف:  ذاك��رت��ن��ا(،  يف 
الذاكرة، كما اأن اأكر �سخ�ض يحببنا به يبقى يف الذاكرة 

اأي�ساً(.
واأكد الفنان اللبناين اأنه �سيوؤمن دائماً باحلب اإىل اأق�سى 
درج��ات��ه لأن���ه ال��رك��ي��زة يف احل��ي��اة، مهما ك��رت التجارب 

و�سعبت.
اإىل مزيج من احلب  وجوزيف طاملا كان مييل، كما قال، 
املجنون واحلب الذي ل يخلو من احلكمة. و)لكن اليوم 

اأميل اإىل احلب الذي يعتمد على العقل اأوًل(.
األلبوم اجلديد  اأن هذا  َتعترب  ام��راأة  �سوؤال كم  على  ورداً 
اأنه دخل يف عالقة جدية مع ثالث  اإىل  اأ�سار  موجه لها، 

ن�ساء فقط وعندما يلتقي بال�سابة املنا�سبة يتزوج.

كلمة وحلن
ل ي��دخ��ل ج��وزي��ف يف ج���دال ح��ول اإن ك��ان الهتمام 

على  اأو  اللحن  على  ين�سّب  اأن  يجب  الأغ��ن��ي��ة  يف 
عن  بعيدة  اإ���س��دارات��ه  ت��ك��ون  اأن  ف��الأه��م  الكلمة، 

الهدف التجاري، 
موؤكداً اأنه يركز دائماً على الأعمال التي تبقى 

لوقت اأطول مثل )ل تروحي وتعب ال�سوق 
اأغانيه عندما  واأن  راح يرجع(،  ولبنان 

ت�سل اإىل اجلمهور تر�سخ يف ذهنه، 
وال�سمان  ه���دف���ه  ه����و  وه������ذا 

لفنه.
الفنان  كان  وملا 

عموماً ُيحاط دائماً باأ�سخا�ض ياأخذ يف راأيهم حول اأغانيه، 
اأوًل براأي والدته لأنها تتمتع باإح�سا�ض  فاإن عطية يهتّم 
ب��اخ��ت��ي��اره��ا، ف�����س��اًل ع��ن �سقيقتيه  ع���ال وت�����س��ي��ب دائ���م���اً 
الذي  ال�سوق(  )تعب  مثاًل  واأعطى  املقربني،  واأ�سدقائه 

رف�سها يف البداية و�سجعته �سقيقتاه عليها.

كليب وتعاون
بهاء  امل��خ��رج  م��ع  )ت��غ��ريي(  �سي�سور  اأن���ه  واأف�����س��ح عطية 
خداج يف �سنغابورة، م�سيفاً اأن الكليب �سيت�سمن م�سهدية 
جديدة وهو ل يزال يدر�ض اخلطوات لأن الأغنية ح�سا�سة 

ودقيقة. 
على  الكليب،  اإخ���راج  يف  ي�سارك  ل��ن  اأن��ه  اإىل  لفت  كذلك 
عك�ض بع�ض اأعماله ال�سابقة، لأن خداج ينفذ الأفكار كما 

يراها عطية بعينيه.
وع����ن ت��ع��اون��ه م���ع 22 ���س��خ�����س��اً بني 

يف  وموزعني  وملحنني  �سعراء 
األ��ب��وم��ه اجل���دي���د، يف زمن 

املحدودة  التعاون  حالت 
وال�ساعر  ال��ف��ن��ان  ب���ني 
عطية  اأك�����د  وامل���ل���ح���ن، 
اأنه يحب التعامل مع 
الأ���س��م��اء ال��ت��ي وردت 
خ�سو�ساً  األبومه،  يف 

�سابقاً.  معها  جن��ح  اأن��ه 
يتعامل  اأن����ه  اإىل  ول��ف��ت 

للمرة الأوىل مع كل من 
عني  ز ملو ا

اأن��ه يهتم  ط��وين اأب��ي خليل وج��ان م��اري ريا�سي، م��وؤك��داً 
بالعمل اأكر من اهتمامه بالأ�سماء.

اأية  حتديد  راه��ن��اً  عليه  ال�سعب  من  اأن  اإىل  اأ���س��ار  كذلك 
اأغنية هي الأجنح يف الألبوم.

ذكاء واإنتاج
الذكاء يف  والكاريزما،  ال�سوت  اأن، قبل  واف��ق عطية على 
اختيار الأغاين يف م�سرية الفنان هو الأهم، موؤكداً اأن ثمة 

جنوماً حققوا جناحات كبرية ب�سبب ذكائهم. 
اختياراته  يف  ذك���ي  زي��ت��ون  نا�سيف  زم��ي��ل��ه  اأن  ينكر  ومل 

الفنية.
هل خ�سر اأم ربح مبغادرته �سركة الإنتاج )�ستار �سي�ستم(؟ 
ما�سي(  )فال�سغل  ربحاً  اأو  امل�ساألة خ�سارة  )لي�ست  اأج��اب: 
يف الوترية نف�سها(، خ�سو�ساً اأنه كان ي�سرف على اأعماله 

بن�سبة كبرية.
وهل مديرو الأعمال ي�سنعون جنوماً من ال�سف الأول، 
اأ�سار اإىل اأن على الفنان اأن يحظى بالقبول اأوًل واأن 
يكون جاهزاً لهذه اخلطوة، واإل ل ي�ستطيع مدير 
الأعمال حتقيق ذلك له، ففي نظره اإدارة الأعمال 

هي لتنظيم اأمور الفنان واأعماله فح�سب.

متثيل و�سغوط
ك�سف جوزيف عطية اأنه عر�ض عليه يف الفرتات 
ب�سبب  ولكن  م�سل�سالت  ���س��ارات  غناء  ال�سابقة 
�سغط العمل رف�ض الفكرة، م�سدداً على اأنه يحب 

اأن يدخل جمال ال�سينما كثرياً، 
ولكن مقربني منه ن�سحوه بخو�ض جتربة 
الدراما، خ�سو�ساً اأن امل�سل�سل يدخل 
اجلمهور  م����ن����ازل  اإىل 
ب�������س���ك���ل اأ������س�����رع. 
وذك���ر اأن���ه تلقى 
عر�ساً  ���س��اب��ق��اً 
اإل  للتمثيل، 
اأنه مل يقبل 
ل������ظ������روف 

العمل.
كذلك اأ�سار اإىل اأن كثريين يقولون له اإن �سخ�سيته تليق 

مب�سرح )الرحابنة(، 
التزام  اإىل  ويحتاج  ن��ظ��ره،  يف  ج���داً،  �سعب  امل�سرح  ولكن 

وخربة ووقت.
ورغم ال�سغوط، فاإن عطية يعي�ض ب�سالم، كما ذكر، �ساكراً 

اهلل على هذه النعمة.
اأما و�سائل التوا�سل الجتماعي التي �سارت فر�ساً واجباً 

على كل فنان اليوم،
 فاأكد جوزيف عطية اأن باإمكانه اأن يغيب عنها اأياماً عدة 

على  مدمناً  ي�سبح  اأن  اأو  حريته،  تقيد  اأن  يحب  ل  لأن��ه 
الهواتف الذكية.

ال�سحرورة �سباح
التي توفيت يف مثل  حول ذكرى ميالد الأ�سطورة �سباح 
كلمة  وج��ه جوزيف   ،)2014 نوفمرب  الأي���ام )26  ه��ذه 

بهذه املنا�سبة، 
�سفة  وه��ي  بالتوا�سع،  تتمتع  كانت  ال�سحرورة  اأن  واأك��د 
متّيز بها عمالقة الفن مثل وديع ال�سايف وغريه، مو�سحاً 

اأن على الفنان اأن يتعلم من هوؤلء العمالقة.

ماريتا �حلالين..هبة د�غر .. م�سدومة!
)تالقينا(

داغر  هبة  اللبنانية  املمثلة  ت�سّبه  ال��ت��ي  التعليقات  اإن��ه��ال��ت 
املالمح  متلك  حيث  جنيم،  ن�سيب  نادين  اللبنانية  باملمثلة 
نف�سها، واعترب البع�ض اأنها بالفعل ن�سخة عن املمثلة نادين.

: )غريب كيف  ا�ستفاقت على اخلرب وعلقت م�ستغربًة  هبة 
بوعى على خرب ت�سبيهي باملمثلة نادين ن�سيب جنيم مع اين 
م�ض اول مرة بن�سر �سور خا�سة فيني عرب ال�سو�سيل ميديا 
يال ما م�سكلة منيح �سبهوين مبمثلة انا بحبها كتري وحلوة 

.)!!
ال�سا�سة يف  اهم جنمات  واعتربها من  نادين كثرياً  انا احب 
لبنان والوطن العربي، لكن اأجد نف�سي بعيدة بالت�سبيه عنها 

فمالمح وجهي ولون ب�سرتي خمتلفة متاماً عنها.
ب���داأت م�سريتها يف عر�ض  داغ��ر  اأن هبة  الإ���س��ارة اىل  جت��در 
من  التمثيل  اىل  اإنتقلت  ثم  من  الكليبات،  وت�سوير  الزي��اء 
خالل م�ساركتها يف م�سل�سل "العراب" – نادي ال�سرق، ولعبت 
امل�سل�سل، كما �ساركت  دور حبيبة )ج��اد(  )با�سل خياط ( يف 
املمثل  ال�سهري )بقعة �سوء( اىل جانب  ال�سوري  امل�سل�سل  يف 
القدير �سلوم حداد، ولعبت هبة دور زوجة )دونالد ترامب( 
الذي يج�سد �سخ�سيته املمثل ال�سوري �سلوم يف اجلزء الثالث 
ب��رج��ي يف فيلم  زي���اد  ال��ف��ن��ان  م��ع  اعمالها  اآخ���ر  وك���ان  ع�سر، 

)بغم�سة عني(.

طرحت الفنانة اللبنانية ماريتا احلالين كليب اأغنيتها اجلديدة )تالقينا(، 
وذلك عرب قناتها على موقع الفيديوهات ال�سهري. الكليب اجلديد من اإخراج 

فادي �سعد، اأما الأغنية من كلمات عا�سي احلالين، واأحلان مار�سيل مدور.
ولوكها  ونعومتها  بجمالها  الأن��ظ��ار  الكليب  يف  احل��الين  ماريتا  وخطفت 

املميز.
وهي  بب�ساطتها،  القلب  تدخل  ال�سمع  على  وخفيفة  مميزة  فعاًل  الغنية 
التي تقّدم فيها ماريتا عماًل جمياًل، فهي قدمت قبلها  امل��ّرة الوىل  لي�ست 

"نا�سيني".
ومن املالحظ اأن ماريتا ل تقّدم نوعا واحدا من الغنيات، فمن �سمع اأغنيتها 
ال�سابقة "نا�سيني"، يجد انها خمتلفة متاماً عن اأغنية "تالقينا" الإيقاعية 

التي حتمل جملة مو�سيقية مميزة.

و�سائل التوا�سل االجتماعي ال تقيد حريتي

جوزيف عطية: �أركز د�ئمًا على �لأعمال �لتي تبقى لوقت �أطول
اأطلق جوزيف عطية اأخريًا األبومه )االأغاين اإيل عملتا اإِلك(، وقد بداأ م�سريته الفنية منذ 12 �سنة بعد فوزه بلقب جنم )�ستار اأكادميي(. يف حديث اأخري معه حتّدث 

الفنان اللبناين عن اأغانيه اجلديدة، وعن الغرام وال�سعوبات، م�سددًا على حّبه جمال ال�سينما.
منذ اإطالقها من �سنوات ت�سدح اأغنية )لبنان رح يرجع( جلوزيف عطية يف غالبية املنا�سبات الوطنية التي ي�سهدها لبنان، ممثلًة واحدًا من جناحات ح�سدها الفنان 
اللبناين، وهو يتابع جني ثمار جهوده يف األبومه االأخري )االأغاين اإيل عملتا اإِلك( الذي يحقق ن�سب ا�ستماع عالية، ويت�سمن ت�سع اأغاٍن جديدة واأربعًا �سبق اأن اأطلقها 

منفردة.
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�حرت�ص.. �ل�سمنة معدية 
وتنتقل مثل �لإنفلونز�

حّذرت درا�سة اأمريكية اأعدها باحثون يف جامعة كاليفورنيا من اأن ال�سمنة 
قد تكون معدية، كالإنفلونزا والأمرا�ض املو�سمية املعدية الأخرى.

وقالت الدرا�سة التي ن�سرتها ن�سرته جملة" نيوزويك الأمريكية: اإن هناك 
احتماًل بن�سبة %57 يف اأن ت�سبح بديًنا مبجرد مرافقتك ل�سديق �سمني، 

اأو لأن فرًدا من العائلة م�ساب بالبدانة.
ب��ني من��ط احلياة  الوثيق  الرت��ب��اط  اأن  اإىل  ذل��ك  يعود  ال��درا���س��ة  وبح�سب 
و�سحتنا  وزننا  على  يوؤثر  ما  غالًبا  الغذائية،  عاداتنا  وب��ني  وال�سداقات 

ب�سكل عاّم.
من  كثري  فيه  مي��ار���ض  ل  جمتمع  يف  العي�ض  اأن  ال��درا���س��ة  نتائج  وذك���رت 
للوجبات  امل��ت��وا���س��ل  ا�ستهالكهم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ري��ا���س��ة،  الأ���س��خ��ا���ض 
ال�سريعة، يوؤثر على �سلوك الأفراد املحيطني بهم. وتو�سل الباحثون اإىل 
اأن بع�ض  اإىل  اإ�سافة  اأن ال�سمنة تنتقل بفعل القرب والحتكاك املتوا�سل، 

العالقات ميكن اأن ت�سهم يف الإ�سابة بال�سمنة اأكر من غريها.

�لك�سف عن �سبب منو �لأور�م 
�ل�سرطانية ب�سرعة عالية

الكولي�سرتول  ذات م�ستويات  الغذائية  الوجبات  اأن  اأبحاث جديدة  وجدت 
العالية تزيد من �سرعة منو الأورام ال�سرطانية مبعدل 100 مرة.

واأظهر بحث علماء من جامعة كاليوفورنيا يف لو�ض اأجنلو�ض الأمريكية، 
الإ�سابة  خطر  زي��ادة  على  الدهني  الكولي�سرتول  تاأثري  اآلية  م��رة،  لأول 
اأن يوؤدي  اأ�سكال ال�سرطانات الأخ��رى، ما ميكن  ب�سرطان القولون وتطور 

اإىل تطوير اأدوية جديدة متنع حدوث ذلك.
وبهذا ال�سدد، يقول الدكتور بيرت تونتونز، من كلية ديفيد جيفن للطب 
الكولي�سرتول  ت��اأث��ري  لكت�ساف  متحم�سني  “كنا  كاليفورنيا:  جامعة  يف 
على منو اخلاليا اجلذعية يف الأمعاء، ما ي�سرع بدوره معدل ت�سكل الورم 
ال�سرطاين ب� 100 مرة. ويف حني اأن العالقة بني الكولي�سرتول الغذائي 
وراء  الكامنة  الآلية  ب�سرح  اأح��د  يقم  مل  معروف،  اأم��ر  القولون  و�سرطان 

ذلك”.
الفئران،  على   Cell Stem Cell يف  ُن�سرت  التي  الدرا�سة،  واأجريت 
حيث مت اإطعامها مواد غذائية عالية الكولي�سرتول، وُعدلت وراثيا لإنتاج 

املزيد من الكولي�سرتول الطبيعي.
اخلاليا  لنمو  ق��وي��ا  ح��اف��زا  الإ���س��ايف  الكولي�سرتول  �سكل  احل��ال��ت��ني،  ويف 
الكولي�سرتول، بداأت هذه اخلاليا  املعوية. ومع زيادة م�ستويات  اجلذعية 
يف النق�سام ب�سرعة اأكرب، ما يعني زيادة م�ساحة بطانة الن�سيج اله�سمي، 

وبالتايل م�ساعفة طول اأمعاء الفئران و�سرعة انت�سار الورم.

اإذا فتحت فمه الأكرث من  ما هو احليوان الذي ميوت 
دقيقة حيث اأنه ال يتنف�ض وفمه مفتوح.

-  ال�سفدع.
َلت راأ�ض احلية عن ج�سمها فبعد كم من الوقت  اإذا ُف�سِ

يتوقف قلبها عن النب�ض.
- )24( �س�اع�ة.

كم عدد فقرات العمود الفقرى لالأفعى.
- ل يوجد عمود فقرى لالأفعى.

اإذا فقد �سخ�ض اإحدى عينيه فكم يفقد من اإجماىل قوة ب�سره
- اخُل�م��ض.

• هل تعلم اأن �سور ال�سني العظيم هو واحد من الأ�سياء القليلة التي �سنعها الإن�سان والتي ميكن روؤيتها 
من على �سطح القمر

م  400 من  اأكر  البحر  مياه  يتخلل  ل  ال�سم�ض  �سوء  اأن  تعلم  • هل 
و�سيع  بحر  يف  ي�سقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •

لطفا على �سطحه
اجلرافيت  من  م�سنوع  الر�سا�ض  قلم  اأن  تعلم  • هل 

بها  ت��دور  التي  ال�سرعة  ب�سبب  وذل��ك  ثانية  و8  دقائق   7 من  اأك��ر  ي�ستمر  ل  الك�سوف  اأن  تعلم  هل   •
الأر�ض حول ال�سم�ض 

حوايل  و�سعت  ما  "ب" اإذا  فيتامني  من  حمتواها  ثلثي  يعادل  ما  تفقد  احلليب  زجاجة  اأن  تعلم  • هل 
�ساعتني يف �سوء النهار

ال�ساخن املاء  من  اأخف  هو  البارد  املاء  اأن  تعلم  • هل 
اإليه هذه الرائحة لدى ت�سفيته وتخزينه  ، ولكن ت�ساف  اأن الغاز يف طبيعته غاز ل رائحة له  • هل تعلم 

من اأجل عامل الأمان واحلماية لالنتباه اإليه

جحا احلكيم
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فوائد القرنبيط
لل�سرطان:  ق����ات����ل    -1  
يحتوي القرنبيط على مادة 
وهو   sulforaphane
ثبت  الذي  الكربيت  مركب 
اأنه يقتل اخلاليا اجلذعية 
ال�سرطانية، وبالتايل يعمل 

على تباطوؤ منو الورم.
�����س����ح����ة  ي����������ع����������زز    -2
ال������ق������ل������ب: ت����ع����ت����رب م�������ادة 
  s u l f o r a p h a n e

املوجودة يف القرنبيط وغريها من اخل�سراوات من املواد التي تعمل على 
حت�سني �سغط الدم وتعزيز �سحة الكلى.

اجل�سم،  يف  اللتهاب  تقليل  على  القرنبيط  يعمل  اللتهابات:  يقلل    3-
وهي حالة مرتبطة بال�سرطان واأمرا�ض اأخرى.

-4  يعزز �سحة الدماغ: القرنبيط هو م�سدر جيد من مادة )الكولني(، 
على  ي�ساعد  اأن��ه  اإذ  ال��دم��اغ،  منو  يف  بدورهما  واملعروفني  )ب(  وفيتامني 

تن�سيط وظيفة الإدراك، وحت�سني التعلم والذاكرة.
اجل�سم  قدرة  يعزز  القرنبيط  اجل�سم:  من  ال�سموم  اإزالة  على  يعمل    5-
التي  الأك�سدة  م�سادات  على  ويحتوي  متعددة،  بطرق  ال�سموم  اإزال��ة  على 

تعرف با�سم )اجلالكو�سينولت( وتعمل على اإزالة ال�سموم من اجل�سم.

دييجو"  "�سان  جامعة  يف  نف�ض  علماء  اأج��راه��ا  طبية  درا���س��ة  رت  ح���ذَّ
الأمريكية من اإدمان الأطفال ل�ستخدام الهواتف الذكية، موؤكدين اأن 

ذلك ي�سيبهم بالتعا�سة، ويعود على حالتهم املزاجية بال�سلب.
وفًقا  اإن��ه  الأو���س��ط،  ال�سرق  اأنباء  وكالة  ن�سرتها  التي  الدرا�سة  وقالت 
واملدة  واحلياة  املراهقني  ر�سا  بني  العالقة  حول  ا�ستك�سافية  لدرا�سة 
التي يق�سونها اأمام ال�سا�سات تبنّي اأن الأطفال الذين يق�سون �ساعات 
اأكر  اأم��ام الأجهزة ل ي�سعرون بال�سعادة. واأُْج��ري البحث على  اأط��ول 
من مليون طفل يف الوليات املتحدة، يف املراحل التعليمية يف ال�سف 
الثامن، العا�سر، والثاين ع�سر .. و�ساألهم العلماء عن عدد املرات التي 
عن  ف�ساًل  الكمبيوتر،  اأج��ه��زة  اأو  هواتفهم  اأم���ام  ال��وق��ت  فيها  ق�سوا 

�سوؤالهم حول التفاعالت الجتماعية ومدى �سعورهم بال�سعادة.
طويلة  �ساعات  اأم�����س��وا  ال��ذي��ن  امل��راه��ق��ني  اأنَّ  اإىل  الباحثون  وتو�سل 
ا�ستخدام  اأو  الكمبيوتر  األعاب  لعب  �سواء يف  �سا�سات،  ذات  اأجهزة  اأم��ام 
التوا�سل الجتماعي اأو اإر�سال ر�سائل ن�سية اأو للدرد�سة املرئية، كانوا 
اأن�سطة  يف  الوقت  من  املزيد  ا�ستثمروا  الذين  اأولئك  من  �سعادة  اأق��ل 
حركية مثل ممار�سة الريا�سة، اأو قراءة ال�سحف واملجالت اأو التفاعل 

مع اأ�سدقائهم.
و�سّددت الدرا�سة على اأنَّ ق�ساء �ساعات طويلة اأمام ال�سا�سة يوؤدى اإىل 
التعا�سة، ف�ساًل عن اأن التعا�سة توؤّدي اإىل املزيد من ا�ستخدام و�سائل 

التوا�سل الجتماعي ليدخل الطفل واملراهق يف دائرة مفرغة.

�إدمان �لأطفال للهو�تف �لذكية 
ي�سيبهم بالتعا�سة

امراأة ايطالية ترتدي مالب�ض فلكلورية تنزل عن طريق حبل متدل اإىل �ساحة القدي�ض مارك خالل كرنفال البندقية )رويرتز(

قرر جحا ان يكون حكيما عليما وقا�سيا فا�سال وجالدا اي�سا لذلك اخذت زوجته على عاتقها ان ت�ساعده 
وان جتعل �سيته يلف ويدور يف البالد يف من �سرقها لغربها.. وما ادراكم من هي زوجة جحا انها ام ل�سانني 
و�ساحبة العقلني التي تتكلم وتفكر بعقل امراأتني، لذلك تخرج منذ ال�سباح الباكر اإىل نبع املاء بنف�سها 
لتح�سره مع �سديقاتها تنظر وترى وحتفظ.. واي�سا يف جمال الن�ساء ت�سمع وحتكي، اما عن �سطح بيتها 
فحدث ول حرج فان عيناها تاأتيان بالبعيد واأذنيها تلتقطان الكلمات الطائرة عرب النوافذ، كما ان لها رقبة 

مثل الفنار يدور يف كل اجتاه يلتقط من هنا وهناك كل ما يفيد. 
اآذان��ه وراأ�سه لتح�سيها ثم يحدثها  كانت حتكي جلحا كل �سغرية وكبرية وهو يحفظ وي�سم.. مينح لها 
ثم يخرج ليجل�ض يف املجل�ض يف امل�سجد م�سبحته بني يديه ولكن عقله يعمل ويعمل حتى حانت له فر�سة 
�سريعة عندما جاء احلاج ا�سماعيل لي�سلم عليه فقال جحا وهو ينظر اليه متفكرا اأرى احدهم يف البيت 
ينتظرك ا�سرع فاأنت على �سفر ثم خف�ض نظره وتظاهر بالت�سبيح، فخرج احلاج ا�سماعيل ليقول للنا�ض 
عليه  ف�سلم  علي  يدعى  رج��ال  له  ج��اء  ثم  �سفر،  على  ونحن  ينتظرين  من  هناك  ان  بالفعل  اهلل  �سبحان 
وجل�ض.. نظر اليه جحا ثم قال اآه-اآه قم من هنا يا علي فاأنت تخفي يف بيتك �سيئا ل حق لك فيه، فقام علي 
و�سرخ ح�سنا ل تغ�سب يا مولنا جحا �ساأعيد الديك اإىل �ساحبه واذ طار مرة اخرى وجاء عندي �ساأعيده 

اأق�سم اأن اأعيده لكن ل تغ�سب مني يا مولي جحا. 
لوكالة  ذلك يرجع  والف�سل يف  والتنبوؤات  والكت�سافات  الكالم  يكف عن  ل  اليوم مولنا جحا  ذلك  مند 
النباء اخلا�سة به وهي اأم ل�سانني التي ت�سع اآذناها على البواب وتر�سل عيونها يف كل مكان ول ت�سرفهما 

قبل ان يعودا بالخبار.


