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�شكل اأ�شابع ال�شريك دليل على خيانته

وفقاً للباحثني يف جامعة �أك�سفورد، فاإن هنالك طريقة ب�سيطة للغاية 
ملعرفة ما �إذ� كان من �ملحتمل �أن يلجاأ �ملرء خليانة �سريك �حلياة.

ت�سري نتائج در��سة قام بها �لطبيب �لنف�سي �لدكتور �إيلونيد بري�س، 
�إىل �أن �لن�ساء ذو�ت �الأ�سابع �لطويلة يف �ليد �لي�سرى �أكرث �حتمااًل 

خليانة �سركاء حياتهن. 
وقد ن�سرت �لدر��سة يف جملة �جلمعية �مللكية، بعدما �أجرى �لدكتور 
عمليات  بعد  وتييبييني  متطوعة.   274 �أ�ييسييابييع  لييطييول  قيا�ساً  بييري�ييس 
�ندفاعاً  �أكييرث  �أطييول هن  �أ�سابع  �للو�تي ميلكن  �لن�ساء  بيياأن  �لقيا�س 

الإقامة عالقات رومن�سية خارج نطاق �لزو�ج. 
تكون  باأنوثة مميزة،  تتحلى  �لتي  �مليير�أة  �أن  �ل�سبب لذلك، هو  ويعود 
�لرث�ء،  �أو  �ل�سكل  �ل�سريك من حيث  �لر�سى مب�ستوى  لعدم  عر�سة 
�أخيييذت عينات ميين �حلم�س  لييه.  كما  بييدالء  مييا يدفعها للبحث عيين 
�لنووي للن�ساء �مل�ساركات يف �لدر��سة، و�أجريت لهن �ختبار�ت نف�سية 
هذه  نتائج  و�أظهرت  باأزو�جهن،  عالقتهن  نوعية  على  ركزت  كاملة، 
عن  و�لبحث  �ل�سريك  الإهييمييال  لديهن  متز�يدة  قابلية  �لفحو�سات 

غريه، وفق ما نقلت �سحيفة مريور �لربيطانية. 

الهواء الفا�شد يزيد احتمال اإجها�ض احلامل
�ملر�أة �حلامل للهو�ء  باأن تعر�س  ك�سفت در��سة جديدة مثرية للقلق 
تعر�سها  خماطر  ميين  كبري  ب�سكل  يزيد  �أن  ميكن  �أييييام  لعدة  �ملييلييوث 
تعر�س  �إن  يييوتييا،  ميين جامعة  �أمريكيون  علماء  يقول  لييالإجييهييا�ييس.   
تاأثري�ت  له  �أن يكون  �لهو�ء ملدة وجيزة، ميكن  �مليير�أة �حلامل لتلوث 

د�رماتيكية على �جل�سم، مبا يف ذلك زيادة خماطر �الإجها�س.
يفقد حو�يل  �الأر�ييس  �سخ�س على كوكب  �أن كل  �إىل  �لعلماء  وي�سري 
هذ� �لرقم �إىل  ي�سل  وقد  �لهو�ء،  تلوث  ب�سبب  من عمره  �سنة   2.6

ثمان �سنو�ت يف بع�س �لبلد�ن. 
وبح�سب �لعلماء فاإن تلوث �لهو�ء، يدفع �لرئتني للعمل بطاقة �أكرب 
ما يوؤدي �إىل تدمري خالياها، ف�ساًل عن �أنه يزيد من �سعوبة عمل 

�لقلب، وي�سيب �الأجنة بت�سوهات خلقية. 
من جهته قال �لدكتور ماثيو فولر، وهو موؤلف �لدر��سة، باأنه الحظ 
وجود عالقة وثيقة بني تلوث �لهو�ء و�إجها�س �لن�ساء. وقد قام هو 
وفريقه مبر�جعة بيانات ما يقرب من 1300 �مر�أة دخلن م�ست�سفى 
بني   �الإجييهييا�ييس  بعد  �لطبية  �لييرعيياييية  على  للح�سول  يييوتييا  جامعة 
�الأوزون  م�ستويات  بقيا�س  �لبحث،  فريق  وقام  و2015.    2007
�ل�سابقة حلاالت  �الأيييام  للهو�ء يف  �مللوثة  و�لنيرتوجني، و�جل�سيمات 
�لعو�مل  باالعتبار  �الأخيييذ  وبعد  بدر��ستها.  قييامييو�  �لتي  �الإجييهييا�ييس 
�الأخرى �لتي توؤدي �إىل �الإجها�س، تبني للعلماء باأن �لتعر�س للتلوث 
ملدة ترت�وح بني 3 �إىل 7 �أيام، ز�د من حاالت �الإجها�س لدى �لن�ساء 
%16.  ون�سح �لدكتور فولر �لن�ساء �حلو�مل بالتقليل من  بن�سبة 
لتنقية  �ملنزل  فعال يف  نظام فلرتة  وتركيب  �لهو�ء،  لتلوث  �لتعر�س 

�لهو�ء، وفق ما ورد يف �سحيفة ديلي ميل �أونالين �لربيطانية. 

هل تاأكل ما يكفي من الكال�شيوم وفيتامني »د«؟
يحتاج �جل�سم �إىل معدن �لكال�سيوم و�إىل فيتامني "د"، �أواًل: ل�سحة 
�لعظام و�الأ�سنان، وثانياً: الأد�ء وظائف عديدة د�خل �جل�سم، وللوقاية 
من م�ساكل �سحية ونف�سية. ونظر�ً لنمط �حلياة �لذي ال ي�سمح لنا 
من  )ولي�س  �ملبا�سرة  �ل�سم�س  الأ�سعة  �جللد  من  م�ساحات  بتعري�س 
ور�ء زجاج(، يحدث نق�س يف فيتامني "د" �ل�سروري ليتمكن �جل�سم 

من �مت�سا�س �ملعدن.
و�لبامية،  �لبي�ساء،  و�لفا�سوليا  �ل�سبانخ،  �لكال�سيوم.  م�سادر  �أهييم 

وفول �ل�سويا، و�ل�سردين، و�ل�سلمون، و�حلليب ومنتجاته.
و�لتونة  كال�سلمون  �لدهنية  �الأ�ييسييميياك  "د".  فيتامني  م�سادر  �أهييم 
و�لفطر  و�حلليب،  و�جليين  �لبي�س،  و�سفار  �لبقر،  وكبد  و�ملكاريل، 

)�مل�سروم(، و�لع�سائر �مل�ساف �إليها �لفيتامني.
�ل�سلمون  طريق  عن  "د"  فيتامني  من  جيدة  ح�سة  على  ولتح�سل 
على  لتح�سل  �ملطبوخ  �ل�سمك  ميين  غيير�ميياً   84 وزنييهييا  ح�سة  تيينيياول 
 50 دولييييية ميين �لفيتامني. ويييوفيير كييوب �حلليب بييني  وحييدة   450
و100 وحدة دولية. ويحتاج �ل�سخ�س �لبالغ و�لطفل بني �سن 4 و8 
�لطفل بني  بينما يحتاج  �ليوم،  دولية يف  1000 وحييدة  �إىل  �سنو�ت 

�سن 9 و18 �سنة �إىل 1300 وحدة دولية يف �ليوم.
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ال�شفر اأثناء  املرء  يتعلمها  اأ�شياء   5
وخو�س  �ملييرء،  حياة  على  تغيري�ت  الإحيييد�ث  مثالية  فر�سة  �ل�سفر  يعترب 
�لكثري من  عيين تعلم  و�كييتيي�ييسيياب خيييرب�ت جييديييدة، ف�ساًل  مييثييرية،  جتيييارب 

�الأ�سياء. 
و�أورد موقع تورمي �إنديا �الإلكرتوين قائمة باالأ�سياء �لتي يتعلمها �الإن�سان 

�أثناء قيامه برحلة �إىل خارج �لبالد، على �لنحو �لتايل: 
�لطبيعة قيمة  معرفة   1-

�ملزيد من  �ملييرء على  يتعرف  �لطبيعة،  �أح�سان  �إىل  �لذهاب يف رحلة  عند 
�الأماكن �لطبيعية �ل�ساحرة و�لتي ميكن �أن يق�سي فيها �أوقاتاً ر�ئعة، وقد 
بحياة  لال�ستمتاع  ريفيه  منطقة  �إىل  و�النتقال  �سكنه  حمل  تغيري  يقرر 

هانئة بعيد�ً عن �سخب �حلياة يف �ملدينة.
-2 �ل�سفر مينح �ل�سعور بال�سعادة

مينح �ل�سفر �ملرء �سعور�ً بالر�حة و�ل�سعادة وخا�سة لدى تعرفه على �أماكن 
جديدة وممار�سته ن�ساطات ترفيهية كثرية �أثناء رحلته.

�لوطن قيمة  معرفة   3-
�ل�سعور  لفرتة طويلة من  ي�سافرون  �لذين  �الأ�سخا�س  �لكثري من  يعاين 
باال�ستياق �إىل موطنهم، ويتعلمون مدى قيمة �لعي�س يف وطنهم يف كنف 

عائالتهم و�أ�سدقائهم. 
للحرية �حلقيقي  �ملعنى  معرفة   4-

و��سعاً  من �ملعروف باأن �ل�سفر ب�سكل منفرد عادة ما مينح �مل�سافر هام�ساً 
قيود  عن  بعيد�ً  و�ل�سياحة،  �لرتفيه  بهدف  كييان  �إن  وخا�سة  �حلرية،  من 

�لعمل و�ملجتمع. 
جديدة ثقافات  على  �لتعرف   5-

عن  خمتلفة  جديدة  ثقافة  على  �لتعرف  يف  �آخيير  بلد  �إىل  �ل�سفر  ي�ساهم 
�لثقافة �لتي �عتدت عليها، �الأمر �لذي مينحك �ملزيد من �ملعرفة، ويو�سع 

�آفاقك، ويزيد من �حرت�مك لعاد�ت وتقاليد �ل�سعوب �الأخرى.

رالف بريك�ض ذا اإنرتنت 
يوا�شل ت�شدر اإيرادات ال�شينما 
)ر�لف  �ملتحركة  �لر�سوم  فيلم  �حتفظ 
بييريييكيي�ييس ذ� �إنيييرتنيييت( بييتيي�ييسييدر �إيييييير�د�ت 
�ل�سينما �الأمريكية لالأ�سبوع �لثالث على 

�لتو�يل حمققا 16.1 مليون دوالر.
�ملتحركة  �لر�سوم  فيلم  �أي�سا  و�حتفظ 
�لذي  �ليييثييياين  بيياملييركييز  جييرييينييتيي�ييس(  )ذ� 
 15.2 حمققا  �ملا�سي  �الأ�ييسييبييوع  �حتله 
�لدر�ما  فيلم  و�حييتييفييظ  دوالر.  مييليييييون 
�لثالث  بيياملييركييز   )2 )كيييرييييد  �لييريييا�ييسييي 
مليون   10.3 بلغت  �إيييييير�د�ت  م�سجال 
دوالر. و�لفيلم بطولة مايكل بي جوردن 
طوم�سون  وتي�سا  �ستالوين  و�سيلف�سرت 

ومن �إخر�ج �ستيفن كابيل جونيور.
وحافظ فيلم �الإثارة و�لت�سويق "وحو�س 
ر�ئعة" )فانتا�ستيك بي�ست�س( على �ملركز 
�لر�بع باإير�د�ت بلغت 6.8 مليون دوالر. 
و�لفيلم بطولة �إيدي ريدماين وجود لو 

وجوين ديب و�إخر�ج ديفيد يات�س.
"غناء  �لييييدر�مييييي  �لييفيييييلييم  كييمييا حيييافيييظ 
على  ر�بيي�ييسييودي(  )بوهيميان  بوهيمي" 
�ليييذي �حييتييلييه �الأ�سبوع  �ملييركييز �خليياميي�ييس 
�ملييا�ييسييي بيييياإييييير�د�ت بييلييغييت �ييسييتيية ماليني 

دوالر.

خل�شارة الوزن..  دواء جديد 
طبيعي اآمن يحّد من ال�شهية  �ص 23

ما يجب مراعاته عند 
اأداء متارين اال�شتطالة؟ 

"فرويندين"  جمييليية  �أ�ييييسييييارت 
متييييارييييين  �أن  �إىل  �الأمليييييانييييييييييية 
�ال�ييسييتييطيياليية تييوفيير �لييعييديييد من 
كانت  �ييسييو�ء  �ل�سحية  �لييفييو�ئييد 
قييبييل �لييتييمييارييين �لييريييا�ييسييييية �أو 
بعدها، و�أو�سحت �ملجلة �الأملانية 
بييعيي�ييس �ليينيي�ييسييائييح و�الإر�ييييسيييياد�ت 
�أد�ء  عند  مر�عاتها  يجب  �لتي 

متارين �ال�ستطالة.
�ملييجييليية �الأملييانييييية باأنه  و�أو�يييسيييت 
يييييجييييوز ممييييار�ييييسيييية متييياريييين  ال 
�إىل  �لو�سول  حتى  �ال�ستطالة 
�ل�سديد،  بييييياالأمل  �ليي�ييسييعييور  حيييد 
نظر�ً الأنه يف حالة ممار�سة هذه 
فاإنها  خيياطييئ،  ب�سكل  �لتمارين 
�الأربطة  تعر�س  يف  تت�سبب  قد 
حتى  �أو  لييلييخييطيير  �مليييي�ييييسييييدودة 

�الإ�سابة بخلع �ملفا�سل.
على  يييتييعييني  �أن  عيييليييى  عييييييالوة 

مترين  �خييييتيييييييييار  �لييييريييييا�ييييسييييي 
فهناك  �مليينييا�ييسييب،  �ال�ييسييتييطيياليية 
�أد�وؤها  بع�س �لتمارين ال ميكن 
قييبييل �لييتييدريييبييات �لييريييا�ييسييييية �أو 
تييعييمييل متارين  فييمييثييال  بييعييدهييا، 
يقف  �لتي  �لثابتة،  �ال�ستطالة 
ثابت  و�ييسييع  يف  �لييريييا�ييسييي  فيها 
لعدة دقائق، على �حلد من قوة 
�لييعيي�ييسييالت، بييحيييييث ال يييتييم �سد 
مع  �أكييرب، حتى  بقوة  �لع�سالت 
فاإن  �الأوز�ن  بو��سطة  �لتمرين 
متارين �ال�ستطالة �لثابتة حتد 

من �الأد�ء.
باالعتماد  �خليييرب�ء  ن�سح  وهيينييا 
عييييلييييى متييييييارييييييين �ال�يييسيييتيييطيييالييية 
عملية  �أجيييل  ميين  �لديناميكية 
نظر�ً  �أفيي�ييسييل،  ب�سورة  �الإحييميياء 
الأنها تعمل على حتريك �جل�سم 

باأكمله. 

و�سع  طريق  عيين  �ل�سم�س  حييروق  عييالج  يف  �ل�ساي  وي�ساعد 
كمية من �ل�ساي �الأخ�سر يف حو�س �ال�ستحمام، وفقا ملوقع 
�لبارد  �مليياء  مع  �الأخ�سر  فال�ساي  �الأملييياين،  بيت"  "�أكتيف 
يعمل على تهدئة �اللتهابات �لناجتة عن �حلروق �ل�سم�سية 

وي�ساعد يف �الإ�سر�ع بعودة �جللد للونه �لطبيعي
 

الوقاية من �سرطان اجللد
من  �جللد  يقي  �لذي  بالبوليفوينول  �الأخ�سر  �ل�ساي  غنى 
بتناول  تن�سح  طبية  در��ييسيية  جعل  �ليي�ييسييارة،  �ل�سم�س  �أ�سعة 
كبديل  �الأخ�سر  �ل�ساي  من  يوميا  �أكييو�ب  �أربعة  �إىل  كوبني 
يقلل  فهو  وبالتايل  �ل�سم�س  من  �لوقاية  لكرميات  طبيعي 
ميين فيير�ييس �الإ�ييسييابيية بيياليي�ييسييرطييانييات �جلييلييدييية. ويف �لوقت 
�أن  �أخييرى ملعهد روبييرت بو�س �الأمليياين،  نف�سه خل�ست در��سة 
�لبوليفوينول �ملوجود يف �ل�ساي �الأخ�سر ي�ساعد على عالج 
ب�سكل  �لبنف�سجية  فوق  �الأ�سعة  بها  تت�سبب  �لتي  �اللتهابات 

�أكرب من عقاقري طبية �أخرى.
و�أثبتت �الأبحاث �أن مكونات �ل�ساي �الأخ�سر �أو �الأ�سود تقدم 
حماية خارجية �أي�سا للب�سرة تتمثل يف �لرتطيب، وهذ� هو 
�ل�ساي  الإ�سافة  �لتجميل  �سركات  ميين  �لعديد  جلييوء  �سبب 

للمنتجات �خلا�سة برتطيب �جل�سم ب�سكل خا�س.
وال تقت�سر �لفو�ئد على �ل�ساي �الأخ�سر فقط، فهناك �أي�سا 
من  )ي�سنع  �ل�ساي  بفطر  يعرف  مييا  �أو  �لكومبوت�سا  �ساي 
نبات �لكومبوت�سا �لذي ي�سبه �لفطر(. ميزة هذ� �ل�ساي �أنه 
وفيتامني  �الأك�سدة  م�ساد�ت  من  كبرية  كمية  على  يحتوي 
"�إي" لذلك فهو مبثابة �ملادة �ل�سحرية للباحثات عن ن�سارة 

و�سباب �لب�سرة.
وبييالييرغييم ميين وجيييود خييالفييات بييني �لييبيياحييثييني حيييول �الآثيييار 
�جلييانييبييييية لييهييذ� �ليي�ييسيياي عييلييى �لييبيي�ييسييرة �إال �أن جمييمييوعيية من 
�أنييييه مييييد �لب�سرة  تيييوؤكيييد عييلييى  �نييغييلييييي�ييس  �لييعييلييميياء يف لييو�ييس 
ي�ساعد على توحيد  �إذ  �لب�سرة  بالرطوبة ويح�سن من �سكل 

�للون و�مللم�س �لناعم، كما ذكر موقع "�أكتيف بيت".

 �سبغة طبيعية لل�سعر
�أحيانا،  �ل�سعر  �سبغ  عن  �ل�ساي  يغني  قد  لل�سعر،  وبالن�سبة 
ف�ساي �لكاموميل )�لبابوجن( قد ي�ساعدك يف �حل�سول على 
خ�سالت �سقر�ء دون ��ستخد�م �ل�سبغات �لكيميائية. وين�سح 
خرب�ء ت�سفيف �ل�سعر، بو�سع �أكيا�س �ساي �لبابوجن يف �ملاء 
�ملغلي ملدة 15 دقيقة ثم و�سعها يف �ملربد و��ستخد�م هذ� �ملاء 
جتفيفه  على  �حلر�س  مع  �أ�سبوعيا  ميير�ت  عدة  �ل�سعر  على 
فاحتا  �ل�سعر  خ�سالت  لون  ليبدو  �ل�سم�س،  حتت  ذلك  بعد 
كخليط  �لبابوجن  ميياء  �لن�ساء  بع�س  وت�ستخدم  بالتدريج. 

�إ�سايف للحناء لي�ساهم يف �إبر�ز �للون ب�سكل �أكرب.
 

اأع�ساب مفيدة للعناية بالب�سرة
جد�  �ملفيدة  و�لنباتات  لالأع�ساب  �سيدلية  وهبتنا  �لطبيعة 
لييليي�ييسييحيية. فييميين ميينييا مل يييلييجيياأ �إىل �الأعيي�ييسيياب لييعييالج بع�س 
�إليكم  �ي�سا.  باجللد  للعناية  مفيدة  �الأع�ساب  �الأميير��ييس؟ 
معلومات عن بع�س �الأع�ساب �لتي جتود بها علينا �لطبيعة 

للعنابة بب�سرتنا.

الأخدرية واحلمحم املخزين
هي �أع�ساب ميكن ��ستخال�س زيوت مفيدة جد� منها للب�سرة 
يييعييانييون ميين �الإكزميا.  بييالييتييحييديييد ميين  تييفيييييد  �أن  وميييكيينييهييا 
من  �مل�ستخل�سة  �لزيوت  هييذه  على  حتتوي  كرميات  وهناك 
�لنا�سئة عن  �أن تقلل من حكة �جللد  �الأع�ساب ميكنها  هذه 

�الإكزميا وتزويد �جللد بالدهون �لتي يحتاجها.
 

زيت ال�سبار )األوي فريا(
�لكرمي �مل�ستخل�س من نبتة �ل�سبار له مفعول �سحري على 
�جللد. فهو يجدد خاليا �لب�سرة ويزود �جللد بالرطوبة �لتي 

يحتاجها وي�ساعد على �حلد من �لبثور. كما �أن م�ستخل�س 
�ل�سبار مفيد جد� للتقليل من �لتهابات �جللد �لناجمة عن 

�لتعر�س لل�سم�س �أو لدغات �لبعو�س.

 نبتة �سانت جونز
بح�سب موقع "غيزوندهيات " �الأملاين فاإن نبتة �سانت جونز 
يف  تفيد  منها  زييييوت  ��ستخال�س  ميكن  �ملييثييقييوب  �لييعييرن  �أو 
تخفيف وتهدئة �اللتهابات �جللدية وتق�سي على �لبكرتيا 
حرقة  �لتهابات  ميين  وتخفف  �لب�سرة  على  تنت�سر  قييد  �لتي 

�ل�سم�س.
 

الكاموميل- البابوجن
نييبييات �لييكييامييوميييييل �لييتييي ت�سمى بييالييبييابييوجن �أييي�ييسييا، تييعييد من 
تهدئ  فهي  �ال�ييسييتييخييد�مييات،  ومتعدة  جييد�  �ملفيدة  �لنباتات 
بالن�سبة  �أمييا  �لع�سبي.  و�لت�سنج  �ملغ�س  من  وتقلل  �الأمييعيياء 
وجفاف  �لتهاب  ميين  يقلل  �لكاموميل  فم�ستخل�س  للجلد 
وح�سا�سية �لب�سرة. و��ستخد�م كرمي يحتوي على م�ستخل�س 
وميدها  �لب�سرة  يهدئ  �ليينييوم  �إىل  �خلييلييود  قبل  �لكاموميل 

بالعناية �لالزمة.
 

املرميية
نبتة �ملرميية من �لنباتات �لهامة حني يتعلق �الأمر بالعناية 
بالب�سرة. فهي ت�سيق �مل�سام وحتد من تكون �لبثور و�لروؤو�س 
�ل�سود�ء )زيو�ن �لب�سرة( وتعمل كمطهر للب�سرة، ح�سبما جاء 

يف تقرير ملوقع "غيزوندهيات " �الأملاين للن�سائح �لطبية.
 

القري�سة
وين�سح  �لب�سرة  حت�سني  على  ت�ساعد  فهي  �لقري�سة،  �أمييا 
من  يعانون  و�لذين  �حل�سا�سة  �لب�سرة  لييذوي  با�ستخد�مها 

كرثة �لبثور وحب �ل�سباب.

كيف يحافظ ال�شاي على جمال الب�شرة وال�شعر؟

يعرف الكثريون فوائد ال�ساي كم�ساد لالأك�سدة ومعالج لاللتهابات 
واأمرا�ض اللثة والروائح الكريهة، لكن فوائد ال�ساي اأكرث من 

ذلك اإذ ميكنه اأي�سا اإزالة البقع الداكنة من اجل�سم 
والتاأثري على بع�ض عالمات العجز وتلوين خ�سالت 

�سعرك اأي�سا.
ميكن لل�ساي اإ�سالح العديد من العيوب يف ب�سرة 
املنطقة  على  الن�سارة  واإ�سفاء  واجل�سم  الوجه 
الباحثني  من  فريق  خل�ض  اإذ  بالعني  املحيطة 

الأخ�سر  ال�ساي  اأن  اإىل  للطب،  جورجيا  بكلية 
البوليفينول  م��ادة  من  خليط  على  يحتوي 

خاليا  اإ���س��الح  يف  ت�ساهم  التي  الع�سوية 
ل�سيما  العمر،  بحكم  تتلف  التي  الب�سرة 
فوق  الأ���س��ع��ة  نتيجة  تنتج  ال��ت��ي  ت��ل��ك 
امل�ستمر  التعر�ض  )ب�سبب  البنف�سجية 

كرميات  ا�ستخدام  دون  ال�سم�ض  ل�سوء 
احلماية( وما يعرف باجلزيئات احلرة.

وفاة غام�شة 
ملربمج يف غوغل 

عرث حار�س �ملبنى �لذي ي�سم �ملقر 
�لرئي�س لغوغل يف مدينة نيويورك 
مهند�سي  �أحييييد  عييلييى  �الأميييريكييييييية 
بينما  مكتبه،  على  ميتا  �ل�سركة 
بد�أت �لتحقيقات الكت�ساف �ل�سبب 

�لغام�س ور�ء �لوفاة.
وكيييييان �ييسييكييوت كييروليي�ييسيييييك )22 
عاما( فاقد� للوعي، ومل ي�ستجب 
ملحاوالت �الإنعا�س �لقلبي �لرئوي، 
عندما و�سل �مل�سعفون �إىل �لطابق 

�ل�ساد�س حيث يقع مكتبه.
وفيييياة مهند�س  �مليي�ييسييعييفييون  و�أعيييلييين 
مكان  يف  �ليييي�ييييسيييياب  �لييييربجميييييييييات 
ت�سريح  �سيجرى  بينما  �حلييييادث، 
�لر�سمي  �ل�سبب  لتحديد  للجثة 

للموت.
يف  �لو�قعة  �ملبنى  حار�س  و�كت�سف 
�لتا�سعة من م�ساء  حو�يل �ل�ساعة 

�جلمعة �ملا�سية.
بو�ست،  نيويورك  ل�سحيفة  ووفقا 
مل ي�سر �مل�سعفون �إىل �أن �ل�سحية 
كان يعاين من �أي تاريخ مر�سي �أو 

يتعاطى �ملخدر�ت.
وكييييان كييروليي�ييسيييييك يييعييييي�ييس يف حي 
مانهاتن �ل�سهري بوالية نيويورك، 
كارنيغي  جييييامييييعيييية  يف  وتيييييخيييييرج 
حل�سابه  ووفييييقييييا  بييبيينيي�ييسييلييفييانيييييا. 
�ليي�ييسييخيي�ييسييي عييلييى لييييييينيييكيييد�إن، فقد 
�أغ�سط�س  منذ  غييوغييل  �إىل  �ن�سم 
بتاريخه  ييي�ييسييجييل  ومل  �مليييا�يييسيييي، 

�لعملي �أي موؤ�س�سة �أخرى.

الغجرية تعود 
كاملة اإىل تركيا

�لغجرية”  “�لفتاة  تركيا  عر�ست 
�لتي ت�سكلها قطع ف�سيف�ساء كاملة 
جزًء�  كانت  �لروماين  �لع�سر  من 
جامعة  يف  فيينييييية  جميييميييوعييية  ميييين 
�أمريكية ومتت �إعادتها �إىل �لبالد 
بييعييد �أكيييييرث مييين نيي�ييسييف قييييرن من 
�ل�سبت،  �أقيييييم  حفل  ويف  تهريبها. 
نوري  حممد  �لثقافة  وزيييير  �سكر 
"بولينغ  م�سوؤويل جامعة  �أر�سوي 
�أوهييياييييو  بيييواليييية  �ستيت"  غيييريييين 
وغيييييريهيييييم ممييييين كييييييان ليييهيييم دور 
فعال يف عودة �لقطع �الأثرية �لتي 
يعتقد �أنها تعود �إىل مدينة زيوغما 
�الأثرية، �لو�قعة يف حمافظة غازي 

عنتاب جنوبي تركيا.
بييولييييينييغ غرين  ��يييسيييرتت جييامييعيية 
�لييفيي�ييسيييييفيي�ييسيياء �الثيييينييييي عيي�ييسيير من 
معر�س بنيويورك يف عام 1965. 
و�تفق �مل�سوؤولون �الأتر�ك وبولينغ 

غرين على �إعادتها يف مايو.
قال �لقائم باالأعمال �الأمريكي يف 
تركيا، جيفري هوفنري: "ي�سعدنا 
�لييييييرت�ث  ميييين  بييييجييييزء  نييييرحييييب  �أن 
عر�س  ييييتيييم  �ملجيد".  �لييييرتكييييي 
زيوغما  مييتييحييف  يف  �لييفيي�ييسيييييفيي�ييسيياء 

للف�سيف�ساء يف غازي عنتاب.
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�ش�ؤون حملية

م�ست�سفى توام يد�سن اأكرب �سيدلية ذكية على م�ستوى الدولة

ال�شيدلية الذكية تخدم 500 مراجع يوميًا و ترتاوح مدة �شرف االأدوية 5 ثوان للعبوة الواحدة 

مب�ساركة اأكرث من 500 م�سارك وزائر

بلدية مدينة العني حتيي اليوم العاملي الأ�شحاب الهمم  2018

•• العني - الفجر
  ت�صوير – حممد معني

د�سن "م�ست�سفى تو�م" و �لذي يعد �أحد من�ساآت �سركة 
�الأول  �أميي�ييس  )�ييسييحيية(  �ل�سحية  لييلييخييدمييات  �أبييوظييبييي 
"�ل�سيدلية �لذكية" بح�سور كل من �ملهند�س حممد 
باملقر  �ل�سيانة  و  للمن�ساآت  �لتنفيذي  �ملدير  �لزعابي 
مل�ست�سفى  �لتنفيذي  �ملدير  �لكويتي  �سعيد  و  �لرئي�سي 
تو�م  مب�ست�سفى  �لعمليات  مدير  �لكتبي  ويو�سف  تو�م 
�أمين رحماين �ملدير �لطبي مل�ست�سفى تو�م  و �لدكتور 
�لييطييبييي مل�ست�سفى  �ملييدييير  بيياحليياج  �لييدكييتييورة غييز�ليية  و 
�ل�سيدلية  رفيع مدير  �لدكتورة خلود جمال  و  �لعني 
�لذكية  �ليي�ييسيييييدلييييية  هيييذه  تييعييتييرب  و  تييييو�م.  مب�ست�سفى 
�لذكية  �ل�سيدليات  �أكيييرب  ميين  �خلييارجييييية  بييالييعييييياد�ت 
عييلييى ميي�ييسييتييوى �ليييدولييية و يييياأتيييي هيييذ� �الإجنيييييياز خطوة 
عملية  وت�سريع  �لدو�ئية  �ل�سالمة  �سمان  �إىل  تهدف 
�ل�سيديل  باالإ�سافة الإعطاء  للمر�سى  �الأدوييية  �سرف 
وقتاً �أكرب للتعامل مع �ملري�س و �سرح �لطريقة �ملثلى 
ال�ستخد�م �الأدوية و تاأثري�تها �جلانبية و �لتد�خالت 

�لدو�ئية.
تخدم �ل�سيدلية �لذكية مايقارب 500 مر�جع يومياً 
و تييييرت�وح ميييدة �ييسييرف �الأدويييييية �ملييو�ييسييوفيية حيييو�يل 5 

ثيييو�ين للعبوة �ليييو�حيييدة بييو��ييسييطيية  روبييوتييني �ثيينييني و 
وب�سعة  �سنتيمرت  و800  مييرت   11 بييطييول  وحيييدة  كييل 

تخزينة حو�يل 60 �ألف علبة دو�ء.
�لدكتورة خلود جمال رفيع، مدير  �ل�سدد قالت  بهذ� 

�لروبوت  "يعمل  باالإنابة:  تو�م  مب�ست�سفى  �ل�سيدلية 
بقدر�ت وبتقنيات عالية وفائقة �لدقة ل�سرف �الأدوية 
ي�ساعد  مما  دو�ء  �سنف  لكل  خا�س  باركود  خالل  من 
على دقة تخزين و �سرف �الأدوييية دون �حتماالت الأي 

خطاأ طبي".
يييتييم �ييسييرف �الأدوييييييية لييلييميير�ييسييى عيييرب 9 نيييو�فيييذ منها 
�ثنتان الأ�سحاب �لهمم و �أخرى خم�س�سة لال�ست�سارة 
لتح�سري  د�خليني  منفذين  �إىل  باالإ�سافة  �لدو�ئية 

�لو�سفات �خلا�سة و �لتي حتتاج �إىل حت�سري م�سبق. 
بنظام  �لييروبييوت  "يرتبط  خييلييود:  �لييدكييتييورة  �أ�سافت  و 
�لطبي  �ل�سجل  ميثل  �لييذي  و  �الإلييكييرتوين  "ملفي" 
�الأدوية  �ل�سيديل على �سحة  تاأكيد  و عند  للمر�سى، 
مو�فقة  �أخييذ  و  �لطبيب  قبل  للمري�س من  �ملو�سوفة 
�لييتيياأمييني �ليي�ييسييحييي يييقييوم �ليييروبيييوت بيياإر�ييسييال �الأدويييييية  
باجلهاز  خييا�ييس  حيييز�م  عييرب  �ل�سيديل  �إىل  �ملييو�ييسييوفيية 
�ليييدو�ء  ��ييسييتييخييد�م  �ييسييرح  و  بالتدقيق و �ييسييرف  ليييييقييوم 

للمري�س".
حتيييتيييوي �ييسيييييدلييييية �ليييعييييييياد�ت �جلييييديييييدة عييلييى غرفة 
خا�سة باالأدوية �ملر�قبة و غرفة لتح�سري �لرتكيبات 
�ليي�ييسيييييدالنييييية غيييري �ملييتييوفييرة جتييياريييياً و �أييي�ييسيياً غرفة 
لالأدوية غري �ملدرجة يف قائمة �أدوية تو�م. و منذ بد�ية 
�لعمل بالروبوت ل�سرف �الأدوية؛ �ساعد ��ستخد�مه يف 
تقليل وقت �نتظار �ملر�سى من 20 دقيقة �سابقاً �إىل ما 
يقارب 7 دقائق و يعد هذ� �أحد �الأهييد�ف �ملرجوة من 
هذ� �مل�سروع. و قد �نعك�س هذ� على م�ستوى �خلدمة و 

�أدى �إىل زيادة مدى ر�سا �ملر�سى. 

جامعة زايد والهالل االأحمر توقعان اتفاقية 
لدعم الطلبة املواطنني امل�شجلني باجلامعة

•• اأبوظبي –الفجر 

لتعزيز  تعاون  �تفاقية  �الإمار�تي  �الأحمر  �لهالل  وهيئة  ز�يد  جامعة  وقعت 
�ل�سر�كة يف جمال �الأعمال �الإن�سانية و�الجتماعية بينهما من خالل تن�سيق 

�جلهود وتفعيل �لتعاون �لقائم بينهما يف �الأن�سطة و�ملبادر�ت ذ�ت �ل�سلة.   
�أف�سل  لتحقيق  �جلانبان  يبذلها  �لتي  �إطييار �جلهود  �التفاقية يف  تاأتي هذه 
�لعمل �خلريي  �لتي يتبنياها جتاه  �ل�سيا�سات و�ال�سرت�تيجيات  �لنتائج من 
�الأ�ستاذ  �ييسييعييادة  ز�ييييد  جامعة  عيين  �التييفيياقييييية  ووقيييع  و�ملجتمعي.  و�الإنيي�ييسيياين 
�لدكتور ريا�س �ملهيدب مدير �جلامعة، فيما وقعها عن هيئة �لهالل �الأحمر 
وذلك خالل حفل  �لهيئة،  عام  �أمني  �لفالحي  عتيق  �لدكتور حممد  �سعادة 

��ستقبال �أقامته جامعة ز�يد يف فرعها باأبوظبي. 
مليون  بقيمة  وتربعاً  منحة  �الأحمر"  "�لهالل  ُتقدم  �التفاقية،  ومبوجب 
�أجل دعم �لطلبة �ملتعففني �ملو�طنني �مل�سجلني  �ألف درهم من  و�سبعة ع�سر 
بجامعة ز�يد.  كما يتعاون �جلانبان يف جمال �ملبادر�ت و�حلمالت �خلريية 
�لتي ينظمانها وكذلك يف توفري فر�س تطوع جمتمعية لطلبة جامعة ز�يد، 
�الأ�ستاذ  �سعادة  و�أكد  �لطالبي باجلامعة.  �الأحمر  �لهالل  نادي  وكذلك دعم 
على  وحر�سها  �جلامعة  �هتمام  ز�يييد  جامعة  مدير  �ملهيدب  ريا�س  �لدكتور 
و�لتي ترتك ب�سمة قوية يف  و�لبّناءة  �ملفيدة  �ملبادر�ت  �مل�ساركة يف مثل هذه 
كما  �لتفوق،  على  وت�سجيعهم  �مل�ستهَدفني  لطلبتها  �لعلمي  �لتح�سيل  دعم 
تتطلع، من  ز�يييد  �إن جامعة  وقييال:  بعيد.  مييدى  �إىل  �ملجتمعي  �أثييرهييا  ميتد 
�ل�سر�كة يف فتح  ��ستثمار هذه  �إىل  خالل �سر�كتها مع هيئة �لهالل �الأحمر 
�آفاق جديدة لتعزيز �لتكامل �لثنائي، و�لتعاون معها يف خمتلف �ملجاالت �لتي 
لتغطي  و�الإن�ساين  �خلييريي  �لعمل  مظلة  تو�سيع  يف  �لنبيلة  �أهد�فها  تدعم 
قطاعات عديدة من �مل�ستفيدين.  و نوه بجهود �سابقة يف هذ� �الإطار لهيئة 
نا فاطمة"، �لذي �نطلق  �لهالل �الأحمر، متثلت يف دعمها م�سروع "م�سغل �أُمِّ
ز�يد  جامعة  طالبات  ميين  �إن�سانية  مبييبييادرة  �خلري"،  "عام   ،2017 عييام  يف 
��ستهدفت دعم �أُ�َسر �لالجئنَي �ل�سوريني �لذين ي�ست�سيُفُهم خميَّم "مريجب 
�لُفهود" يف �الأردن �ل�سقيق، من خالل متكنَي �ل�سيد�ت عن طريق �إحلاقهن 
�لعام  هذ�  �الأحمر  �لهالل  دعم  و�متد   .. �خلياطة  وممار�سِة  وَتَعلُِّم  باملَ�سَغِل 
لتو�سيع نطاق هذه �ملبادرة باإن�ساء م�سغل ثان يف خميم "ريت�سو�س" باليونان 
عتيق  حممد  �لدكتور  �أكييد  جانبه  وميين  ذ�تييهييا.   و�الأهييييد�ف  �لر�سالة  متبنياً 
�لتعاون  �تفاقية  �أن  �الإمار�تي  �الأحمر  �لهالل  لهيئة  �لعام  �الأمني  �لفالحي 
�لتكامل �مل�سرتك يف �لعمل  �أهمية  بني جامعة ز�يد و�لهالل �الأحمر جت�سد 
�لعربية  �الإمييييار�ت  دوليية  جمتمع  خلدمة  تعزيزه  على  و�حليير�ييس  �الإنيي�ييسيياين 
�ملتحدة وفقاً للروؤية �حلكيمة لقيادتنا �لر�سيدة �لتي تويل �لعمل �ملجتمعي 
و�الإن�ساين �هتماماً كبري�ً. و�أ�سار �إىل �أن �لهيئة، و�سمن توجيهات �سمو �ل�سيخ 
حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�س هيئة �لهالل 
وموؤ�س�سات  �لر�سمية  �لهيئات  كافة  م�ساركة  على  تعمل  �الإمييار�تييي،  �الأحمر 
�لد�عمة  و�خلريية  �الإن�سانية  �ملييبييادر�ت  تفعيل  يف  بالدولة  �خلا�س  �لقطاع 
ملبادر�ت ز�يد.. م�سيفاً: "ي�سعدين �أن �أتقدم بجزيل �ل�سكر و�لتقدير جلامعة 
ز�يد على مبادرتهم �لكرمية ودعوة �لهالل �الأحمر الإر�ساء �إحدى ركائز عام 
ز�يد من خالل �لتعاون �مل�سرتك بني �لطرفني لدعم �لطلبة �ملو�طنني خالل 
فرتة در��ستهم �جلامعية وتوفري فر�س �لتطوع �ملجتمعي ودعم نادي �لهالل 
�لطالبي بجامعة ز�يد، وذلك تر�سيخا ملعاين �لتعاون �ملجتمعي بني �لهالل 
�الأحمر وكافة موؤ�س�سات �لقطاع �لعام و�خلا�س، وعلى تنبي �ملبادر�ت �خلالقة 

�لتي تعزز جهود �لدولة يف �ملجال �الإن�ساين و�خلريي".

•• العني –  الفجر

م�ساء  �لعني  مدينة  ببلدية  �لهمم  �إ�سعاد  فريق  نظم 
�أم�س  �الأول   فعاليات  "�ليوم �لعاملي الأ�سحاب �لهمم 
  ، �لعني  مدينة  لبلدية  �لرتفيهي  " بالنادي   2018
بح�سور فاق 500 م�ساركاً  وز�ئر� من �أ�سحاب �لهمم 
من  عييدد  ممثلي  و  ومتطوعني  وعار�سني  وم�سرفني 

�جلهات �حلكومية و�سبه �حلكومية .
و�فييتييتييح �أوىل فييقيير�ت �حلييفييل �ييسييعييادة �لييدكييتييور مطر 
�ليينييعيييييمييي مييين خييييالل كييلييميية �أليييقييياهيييا، حيييييول  متكني 
�أهييد�ف �لتنمية  �الأ�سخا�س  من ذوي �لهمم  لتحقيق 
و�ملبتكرة  �ملتنوعة  �خلدمات  عرب  و�مل�ستد�مة  �ل�ساملة 
�لتي تقدمها بلدية مدينة �لعني  يف خمتلف �ملجاالت.

ذوي  �الأ�سخا�س  "  متكني  �لعاملي  �ليوم  �سعار  وييياأتييي 
مع  "  من�سجماً  و�مليي�ييسيياو�ة  �ل�سمول  و�سمان  �الإعيياقيية 
�لييتييي مل تدخر  �لييعييني  بلدية مدينة  و�أهييييد�ف  ر�ييسيياليية 
جهد�ً يف �سبيل متكني �الأ�سخا�س ذوي �الإعاقة وتعزيز 
نحو  قييدميياً  �مل�سي  �سبل  ملناق�سة   ، �ملجتمع  يف  دورهيييم 
�ل�سمولية، و �لتنمية �ملن�سفة و�مل�ستد�مة، وذلك كجزء 
 22 و��ستمل �حلفل على   �ليوم.   بهذ�  �الحتفال  من 
و�مل�سائية  �ل�سباحية  فرتتني  خالل  ��ستعر�ست  فقرة 
و�مل�سابقات  �ملعرفية  و�الأن�سطة  �لفعاليات  ت�سمنت    ،
�ل�سركاء  قيييدميييهيييا  �ليييتيييي  �ليييعيييميييل  وور�يييييييس  و�الأليييييعييييياب 
و�لد�عمني ، باالإ�سافة لعر�س �إجناز�ت �أ�سحاب �لهمم 
�الإجناز�ت  تلك  �أ�سحاب   ،وتكرمي  و�لد�خلية  �لعاملية 
و�ل�سخ�سيات �لد�عمة لها  باالإ�سافة لتكرمي �ل�سركاء. 

وتيي�ييسييميينييت �لييفييقيير�ت عيير�ييسيياً لييلييمييو�هييب عييلييى م�سرح 
�لهمم مع جمموعة  من  �أ�سحاب  �لفعالية، مب�ساركة 
�إىل جانب حما�سر�ت   ، �لعني   بلدية مدينة  موظفي 
�الإعاقة تو�سح بع�س  للمر�جعني من ذوي  خم�س�سة 
الأ�سحاب  �لعني  مدينة  بلدية  تقدمها  �لتي  �خلدمات 
�ليي�ييسييركيياء و�لد�عمني   وقييييدم  كييمييا  �أ�يييسيييرهيييم،  و  �لييهييمييم 

عرو�سا وفقر�ت متنوعة.

كما و قدمت بلدية مدينة �لعني خالل �حلفل ، توقيعاَ 
مبتكر�ً يتنا�سب مع قدر�ت �أ�سحاب �لهمم من خمتلف 
�الإعاقات ، وهو عبارة عن لوحة �سارك فيها  �أ�سحاب 
�لهمم و�حل�سور من خالل تركيب 42 عمود�ً ، لت�سكل 
�الأعمدة يف جمملها لوحة فنية ووطنية ل�سعار عام ز�يد 
عر�ست خالل �حلفل.  جدير بالذكر �ن بلدية مدينة 
�لييعييني قييدمييت عيييدة ميييبيييادر�ت يف جميييال دعيييم �أ�سحاب 

�لهمم منها ترجمة �خلدمات �لبلدية الأ�سحاب �لهمم 
بلدية  ت�سعى  حيث   �ملكفوفني،  و�أطل�س  �الإ�ييسييارة  بلغة 
�خلدمات  لكافة  �لهمم  ذوي   لو�سول   ، �لعني  مدينة 
 ، �مل�ساو�ة مع خمتلف فئات �ملجتمع  �لبلدية على قدم 
مبا ي�ساعد على ��ستيعاب ودمج �أ�سحاب �لهمم وي�سمل 
متكينهم  كذلك يف �سوق �لعمل على �لنحو �لذي يكفل 

لهم حقوقهم .

ا�ست�سافها جمل�ض عبيد الكعبي يف العني

حما�شرة توعوية حول مر�شى ال�شكري واتباع ال�شلوكات ال�شحية

منتجات »ح�شاد مزارعنا« حت�شد عالمة الثقة من اأبوظبي للجودة

•• العني - الفجر

منازف  منطقة  يف  �لييكييعييبييي  حمييمييد  عبيد   . م  �لييفييريييق  جمل�س  ��ييسييتيي�ييسيياف 
مبييدييينيية  �لييعييني حمييا�ييسييرة بييعيينييو�ن: "  �ل�سحة و�لييلييييياقيية " حييول مر�سى 
�ل�سكري  قدمها  �لدكتور م�سعل �لطيب من مركز �خلدمات �لعالجية يف 
وز�رة �ل�سحة بح�سور عدد من �أبناء �ملنطقة و�ملدعوين. وقد قدم �ملحا�سر 
عر�ساً مف�ساًل عن ت�سخي�س وعالج مر�س �ل�سكري، كما حتدث عن �أنو�ع 
�أهمية  �سارحاً  عالجه،   وطرق  وخماطره  ومر�حله  وم�سبباته  �ملر�س  هذ� 
ممار�سة �لريا�سة وتغيري منط �حلياة عند �مل�سابني وكافة �الأفيير�د و�تباع 
عند  �ملحا�سر  توقف  كما  �ملفرطة،  �ل�سمنة  من  و�حلييد  �ل�سحية  �ل�سلوكات 
�حتمال زيادة ن�سبة �إ�سابة �الأطفال يف فرتة ما قبل �ملدر�سة وخالل �ملدر�سة 
�الأطفال  يتناولها  �لتي  �ل�سحية  غييري  �الأغييذييية  نتيجة   �ل�سكري  مبر�س 

و�ل�سلوكيات غري �ل�سحية مبا يف ذلك قلة �حلركة نتيجة �ال�ستخد�م �ملتكرر 
لالأجهزة �لذكية بكافة �أنو�عها.

وك�سف �ملحا�سر عن در��سة حديثة  �سدرت يف �الإمار�ت موؤخر�ً  حددت فيها 
مبر�س  لالإ�سابة  و��ستعد�د  موؤ�سر  لديهم  �الأطييفييال  من   74% ن�سبة  �أن 
%10 ميين هيييوالء �الأطييفييال يييعييانييون من  6 �إىل  �أن  �ليي�ييسييكييري، حيث وجييد 
�ل�سمنة ويعانون �أي�ساً من مر�س �ل�سكري من �لنوع �لثاين دون ظهور �أي 

�أعر��س.
    من جهته نوه �ساحب �ملجل�س �لفريق عبيد �لكعبي باأهمية هذه �ملحا�سر�ت 
�لتي تهدف �إىل ن�سر �لوعي و�لثقافة وتعزيز �لتو��سل �الجتماعي، م�سدد�ً 

على �أهمية �لتغذية �ل�سليمة  و�سرورة ممار�سة �لريا�سة بكافة �أنو�عها.  
من  لعدد  �ملو�سمية  �النفلونز�  �سد  تطعيم  حملة  �ملحا�سرة  ت�سمنت  كما 

�حل�سور با�سر�ف �لطاقم �لطبي ل�سركة �سحة.

•• اأبوظبي – الفجر

"ح�ساد  مليينييتييجييات  �لييتييجييارييية  �لييعييالميية  حيي�ييسييلييت 
�ملز�رعني  خدمات  مركز  �أطلقها  �لتي  مز�رعنا" 
مز�رع  ميين  �ملحلية  �ملنتجات  لييرتويييج  بيياأبييوظييبييي 
�أبوظبي على عالمة �أبوظبي للثقة �لتي مينحها 
للمنتجات  و�ملطابقة  لييلييجييودة  �أبييوظييبييي  جمل�س 
و�لبيئة.  و�ليي�ييسييالميية  �ل�سحة  ملييعييايييري  �ملييطييابييقيية 
حيث تعد "عالمة �أبوظبي للثقة" مبثابة �سمان 
مز�رعنا  ح�ساد  منتجات  �لييتييز�م  يييوؤكييد  للجودة، 
مبختلف متطلبات �ل�سالمة و�أنظمة و��سرت�طات 
�سهادة  منح  ومت  �ملجل�س.  لييدى  �ملعتمدة  �جلييودة 
عالمة �أبوظبي للثقة على هام�س معر�س �سيال 
�أكييرث من  يييوم �الثيينييني لت�سمل  �الأو�ييسييط  �ل�سرق 
و�لورقيات  و�لفو�كه  �خل�سرو�ت  من  منتج   20
مر�كز  يف  وتغليفها  تعبئتها  يييتييم  �لييتييي  �ملحلية 
�لتعبئة و�لتغليف �لتابعة ملركز خدمات �ملز�رعني 
�لييطييميياطييم و�خليييييييار و�لفلفل  ميينييهييا  بيياأبييوظييبييي. 
و�لييليييييمييون و�لييتييني و�لييبييطيييييخ و�ليي�ييسييمييام و�خل�س، 
و�ملطابقة  للجودة  �أبوظبي  جمل�س  يطبق  حيث 
�أربعة معايري حل�سول تلك �ملنتجات على عالمة 
�لثقة �لتي تغطي جميع مر�حل �سل�سلة �لتوريد 
مييين بيييد�يييية �لييييزر�عيييية وحييتييى و�يييسيييول �مليينييتييج �إىل 

�مل�ستهلك.
من  �لييزر�عييييية  �ملييمييار�ييسييات  �الأول  �ملييعيييييار  ويغطي 
بييد�ييية �ليييزر�عييية حيييييث ييي�ييسييرتط حيي�ييسييول �ملزرعة 
�أبوظبي للثقة على منتجاتها  �لتي ت�سع عالمة 
�أف�سل  تطبق  �لتي  جاب"  "جلوبال  �سهادة  على 
�ملمار�سات �لزر�عية �لعاملية. باالإ�سافة �إىل �لتز�م 
�ملزرعة بال�سو�بط �لتي تطبقها موؤ�س�سات حكومة 
�لبلدية  و�ليي�ييسييوؤون  بالبيئة  يتعلق  فيما  �أبوظبي 
باالإ�سافة �إىل متطلبات مركز خدمات �ملز�رعني، 
يف حييني يييغييطييي �ملييعيييييار �ليييثييياين  ممييار�ييسييات نقل 
و�لتغليف  �لتعبئة  مر�كز  يف  وتد�ولها  �ملنتجات 

بيياأبييوظييبييي، ثم  �ملييز�رعييني  ملييركييز خييدمييات  �لتابعة 
�لتعبئة، وي�سرتط  �لثالث �سو�بط  �ملعيار  يغطي 
وجود نظام �لتتبع �لذي يوفر معلومات تف�سيلية 

عن �ملنتج ومكان وموعد زر�عته وح�ساده. 
متطلبات  فيغطي  و�الأخييييري  �ليير�بييع  �ملييعيييييار  �أميييا 

جودة و�أمان �ملنتج يف �سورته �لنهائية.   
�لتنفيذي  �لرئي�س  �جلنيبي  حممد  نا�سر  وقييال 
ملركز خدمات �ملز�رعني باأبوظبي باالإنابة " متثل 
عالمة �أبوظبي للثقة �سهادة �عتز�ز بجودة �ملنتج 
�ملحلي يهديها مركز خدمات �ملز�رعني باأبوظبي 
و�مل�ستهلكني  �أبوظبي  �إميييارة  يف  �مليييز�رع  الأ�سحاب 
�لتز�منا  عييلييى  بيييرهيييانييياً  لييتييكييون  عيييامييية،  بيي�ييسييورة 
وتوفري  �لييزر�عييييية،  �ملييمييار�ييسييات  �أفيي�ييسييل  بتطبيق 
�ل�سالمة  مييعييايييري  �أعييلييى  وفيييق  طييازجيية  منتجات 
لتد�ول  �ملتبعة  �ال�ييسييرت�طييات  و�أفيي�ييسييل  و�لييبيييييئيية، 
�ملو�د �لغذ�ئية، موؤكد�ً �أن هذ� �الإجناز ي�ساف �إىل 
م�سرية �الإجناز�ت �لتي حتققها حكومة �أبوظبي 
لتنمية وتطوير قطاع �لزر�عة، حيث يركز مركز 
خدمات �ملز�رعني باأبوظبي جل �هتمامه لتحقيق 
�ليي�ييسيييييا�ييسيية �لييعيياميية حلييكييوميية �أبييوظييبييي، وحتقيق 
بجودة  و�الرتييقيياء  �مل�ستد�مة،  �لييزر�عييييية  �لتنمية 

�لغذ�ئي  �الأميين  منظومة  لتعزيز  �ملحلي؛  �ملنتج 
يف �الإمارة.

�ل�سنو�ت  �ملركز جنح خالل  �أن  و�أ�ساف �جلنيبي 
�ملحلي، وحت�سني  �ملنتج  مييز�يييا  �إبييير�ز  �الأخيييرية يف 
�أن  مييوؤكييد�ً  �ليي�ييسييوق،  يف  مكانته  وتر�سيخ  جييودتييه 
�أ�سحبت  مز�رعنا"  "ح�ساد  �لتجارية  �لعالمة 
وذلك  �مل�ستهلكني،  ثييقيية  حتيييوز  لييلييجييودة  عييالميية 
�أ�ييسييحيياب �ملييييز�رع  بف�سل �ييسيير�كييتيينييا �ملييتييميييييزة مييع 
�لزر�عية،  �ملمار�سات  �أف�سل  بتطبيق  و�لتز�مهم 
�إىل  بيياالإ�ييسييافيية  عالية  بييجييودة  حما�سيل  و�إنييتيياج 
منتجات  توريد  يتم  �لذين  �لتجار  مع  �ل�سر�كة 

ح�ساد مز�رعنا �إليهم.. 
�أبوظبي  و�أثييينيييى �جليينيييييبييي عييلييى جييهييود جمييليي�ييس 
ومو��سفات  معايري  لو�سع  و�ملييطييابييقيية  لييلييجييودة 
مييوحييدة وتييعييزيييز �لييثييقيية يف �مليينييتييجييات و�الأ�يييسيييو�ق 
�ملحلية، م�سري�ً �إىل �أن �لدور �لذي يلعبه �ملجل�س 
ي�سهم يف حتقيق روؤية �إمارة �أبوظبي لبناء �قت�ساد 
�لتنمية  يدعم  مبييا  �جليييودة  ثقافة  وتعزيز  قييوي 
�ليي�ييسييلييع و�خلدمات،  تيينييافيي�ييسييييية  وييييعيييزز  �ليي�ييسييامييليية 
ومينح �ملنتجات �ملحلية ومنتجات ح�ساد مز�رعنا 

ثقة م�ساعفة لدى �مل�ستهلكني. 
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ل �سّك يف اأن ت�سميم دواء يكبح الإح�سا�ض باجلوع من دون الت�سبب يف 
اأننا  اأبحاث ال�سمنة. وت�سري درا�سة جديدة اإىل  تاأثريات جانبية حلم 

اقرتبنا على الأرجح خطوة اإ�سافية من هذا احللم.

على الرغم من اأهمية املاء لإبقاء اجل�سم رطبًا، فاإن هناك العديد من الأ�سياء التي متنعنا من �سرب كمية كافية من ال�سائل، كازدحام جدول اأعمالنا، اأو ن�سيان ذلك، وحتى خوفنا من 
املبالغة يف ال�سرب خوفًا من تكرار الذهاب للحمام، فما هي اأف�سل الطرق التي ن�ستطيع من خاللها احل�سول على الكمية الكافية من املاء، دون اأن يكون ذلك م�سدر اإزعاج بالن�سبة لنا؟

ويقرتح موقع هافنغتون بو�ست، 7 ا�سرتاتيجيات فائقة ال�سهولة ل�سرب املزيد من املياه، بحيث نح�سل على الكمية املطلوبة من ال�سائل ال�سروري:

املياه من  املزيد  ل�شرب  ال�شهولة  فائقة  طرق   7

�ل�سروري  ميين  �الأ�ييسييبيياب  ميين  معقدة  كتلة  �ل�سمنة  متثِّل 
معاجلة كل منها قبل �أن نرى تبدالت ملمو�سة يف �ملجتمع. 
يو�جه  وقيييد  وجييييينييييية.  و�جييتييميياعييييية،  ونف�سية،  �أييي�ييسييييية،  عييو�مييلييهييا 

�ملري�س هذه �لعو�مل كلها بدرجات متفاوتة.
�ل�سهية  من  يحّد  �لكلفة  قليل  ب�سيط  دو�ء  تو�فر  �إذ�  ذلييك،  على  عييالوة 

باأمان على �الأمد �لطويل، فقد يحقق �إجناز�ً كبري�ً.
يعتقد باحثون من مركز هيلمهولتز يف ميونخ باأملانيا �أنهم تو�سلو� على 
باحث  بفلوغر،  بييول  �لدكتور  يذكر  مماثلة.  كيماوية  مييادة  �إىل  �الأرجييح 
مر�سى  �إىل  غالباً  يطلبون  �الأطباء  �أن  �لدر��سة،  تقرير  و�سع  يف  �سارك 
�ل�سمنة خ�سارة %5 �إىل %10 من وزن ج�سمهم كل �سنة، �إال �أن هوؤالء 

قلما ينجحون يف ذلك.
بالغ  �أميير  �ل�سحري(  )�حليياجييز  هييذ�  )تخطي  �أن  بفلوغر  �لدكتور  يوؤكد 
�أنه يقود �إىل حت�ّسن يف عملية �الأي�س و�الأمر��س �الأي�سية  �الأهمية مبا 

�ملر�فقة مثل �لد�ء �ل�سكري من �لنمط �لثاين(.

رفع ال�ستار عن �سيال�سرتول
يف  �سعوبة  �لنا�س  يو�جه  �حلياة،  بنمط  �ملرتبطة  �لتدخالت  تعدد  رغم 
�أي تدخل جديد قد  بلوغ خ�سارة �لوزن �ل�سرورية. نتيجة لذلك، يقّدم 

يدفعنا يف �الجتاه �ل�سحيح فو�ئد كبرية.
د �لعلماء مركباً قد يكون مفيد�ً يف نبتة ُت�ستخدم يف �لطب �ل�سيني  حدَّ
�إله  )د�لييييية  من  �سيال�سرتول،  ُتدعى  �لتي  �مليييادة،  هييذه  ُتنَتج  �لتقليدي. 
�الأ�سلي  وموطنها   ،)Tripterygium wilfordii( �لييرعييد( 

جنوب �ل�سني.
�لكيماوية كعالج حمتمل اللتهاب  �ملييادة  �خُتربت هذه  �ل�سنني،  مّر  على 
�ملفا�سل �لروماتويدي و�ل�سرطان. �أما �حتمال ��ستعمالها كعالج لل�سمنة، 

فاخُترب �أول مرة يف عام 2015.
�كت�سف �لباحثون �أن هذ� �ملرّكب ين�ّسط يف �لفئر�ن �ل�سمينة مر�كز �ل�سبع، 
)�أطفاأت(  وهكذ�  �سبعنا.  باأننا  تخربنا  �لتي  �لدماغ  يف  �ملناطق  تلك  �أي 

�الإح�سا�س باجلوع بفاعلية.
ُن�سرت �لدر��سة �الأحدث �لتي تناولت �ل�سيال�سرتول وتاأثريه يف �ل�سمنة 

يف جملة )�لد�ء �ل�سكري(.
تو�سح �لدكتورة كارين بفوهلمان، �لباحثة �مل�سرفة على تقرير �لدر��سة: 
)تعيد �ل�سيال�سرتول تن�سيط �آليات �جل�سم �خلا�سة ل�سبط �لوزن �لتي 

تكون مطفاأة يف حالة مر�سى �ل�سمنة(.
عندما  ليبتني،  ُيدعى  �جل�سم( هرموناً  )دهييون  �لدهنية  �الأن�سجة  تفرز 
لكن  بال�سبع.  �الإح�سا�س  يحّفز  وين�ّسطها،  �لليبتني  مب�ستقبالت  يّتحد 

دمه  يف  منت�سرة  فتظل  �ملييييادة  هيييذه  جتييياه  مييقيياوميية  ينمي  �لبع�س 
ذ�ته  �الإح�سا�س  توليد  عن  عاجزة  ت�سبح  �أنها  �إال  ودهييونييه، 

�الإفر�ط  �إىل  ذلييك  فيقود  بال�سبع. 
يف �الأكل و�ل�سمنة.

بفوهلمان:  �لييدكييتييورة  تييتييابييع 
)يييخيي�ييسيير �ملييي�يييسيييابيييون عيييييادًة 
ذلك �الإح�سا�س بال�سبع الأن 
�لليبتني،  �ملييعيينييي،  �لييهييرمييون 
�ملقابل،  يف  فييييياعييييياًل.  ييييعيييود  ال 
�ختربناه،  �لييييذي  �ملييركييب  يييعيييييد 

�إىل  �لليبتني  جتييياه  �حل�سا�سية  �ليي�ييسيييييال�ييسييرتول، 
طبيعتها ومينح بالتايل �ملري�س �الإح�سا�س بال�سبع(.

خ�سارة وزن كبرية
ييي�ييسييّلييط �ليييدكيييتيييور بييفييلييوغيير �لييي�يييسيييوء على 
�لفريق  الحظها  �لتي  �ل�سلوك  يف  �لتبدالت 
�لتي  �ملذهلة  �لييوزن  وخ�سارة  �لفئر�ن  لدى 

حظيت بها.
�إىل  �ليي�ييسيييييال�ييسييرتول  �إعييطيياء  )�أدى  يييذكيير: 

نتيجة  �لطعام.  ��ستهالك  يف  كبري  تيير�جييع 
لذلك، الحظنا خ�سارة بلغت نحو %10 من 

وزن �جل�سم كمعدل خالل �الأ�سبوع �الأول(.
ولكن علينا �ليوم �أن ن�سبط حما�ستنا فيما 

جُترى  متابعة  در��سة  نتائج  ننتظر 
�لييبيي�ييسيير. لكن  عييلييى 

�لييييييدكييييييتييييييور 
غر  بفلو

يييييبييييدو 

و�ثقاً من �أن مادة �ل�سيال�سرتول �ستعمل بالطريقة ذ�تها.
�لليبتني  تقريباً جلهاز  �لفئر�ن مطابق  �لليبتني لدى  �أن جهاز  يو�سح 

لدى �الإن�سان.
 لذلك ُيبقي �آماله عالية. كذلك قد ال ُن�سطر �إىل �النتظار طوياًل. 

فقد بد�أت �لتجارب �لب�سرية يف �لواليات �ملتحدة.لكن �لباحثني ي�سارعون 
�ل�سيال�سرتول لن حتّل حمل تدخالت منط  �أن  �لتاأكيد  �إىل 
�حلياة، مثل �لنظام �لغذ�ئي �ل�سحي وممار�سة �لتمارين 
للجهود  مفيدة  دعم  و�سيلة  ت�سّكل  لكنها  �لريا�سية. 

�لتي يبذلها �الإن�سان خل�سارة �لوزن.

و�سيلة دعم مفيدة للجهود التي نبذلها للمحافظة على لياقتنا

خل�شارة الوزن..  دواء جديد 
طبيعي اآمن يحّد من ال�شهية 

كوب ماء بعد القهوة
كنت  �إذ�  لييذ�  �ملييييياه،  مثل  مرطبة  لي�ست  فهي  �سائلة،  �لقهوة  �أن  حني  يف 

باأن تتبع كل كوب قهوة بكوب  فاإنه ين�سح  �لقهوة،  معتاد��س على �سرب 
من �ملاء، فذلك ميكن �أن يح�ّسن رطوبة �جل�سم.

الكثري من الثلج
�ملف�سلة  ميي�ييسييروبيياتييك  �إىل  �لييثييلييج  مييين  �لييكييثييري  �إ�ييسييافيية  �إن 
�لييتييي تبقي ج�سمك  �لييطييرق  وعيي�ييسييائييرك، و�حييييدة ميين 
به  تت�سبب  �لذي  �سيما  �لعط�س، ال  رطباً، وتبعد عنك 

�مل�سروبات �لغازية.

اإ�سافة التوابل
وجبتك  �إىل  �لفلفل  �أو  �حلييارة  �ل�سل�سة  �إ�سافة  تعد 
تناولها،  عليك  �لتي  �مليياء  كمية  لرفع  �حليل  �إحييدى 
�سيئا  �أكييلييو�  ما  �إذ  �مليياء  ي�سربون  �لنا�س  فمعظم 

حار�ً.

املكمالت الغذائية
�أو  �أدويييييييية  تيييتييينييياول  كيينييت  �إذ� 
مكمالت غذ�ئية، فاإن ذلك 
�سيجعلك  �الأرجيييييح  عييلييى 
تيي�ييسييعيير بييياليييعيييطييي�يييس، ليييذ� 
ين�سح �خلرب�ء ب�سرب كوب 

كامل من �ملاء عند تناولها.

ال�سرب من ال�سفاطة
�ل�سفاطة  مييييين  �ليييي�ييييسييييرب 
ي�سجعك �أكرث على تناول 
�ملياه  ميين  كافية  كميات 
ممييا لييو �عييتييمييدت فقط 
على �لزجاجة �لعادية 

�أو �الأكييو�ب، فاأنت ل�ست بحاجة �إىل فتح �لزجاجة بني �لفينة و�الأخرى، 
كما �أن �ل�سفاط منا�سب لل�سرب وقت �الجتماعات.

ا�ستخدام التطبيقات الذكية
ميكن �أن ت�ساعدك �لتطبيقات �لذكية �ملتوفرة �ليوم يف تعزيز ��ستهالكك 

للماء، 
فهي تر�سل لك �إ�سعار� ب�سرورة تناول �ملياه �إن نق�ست عن �حلد �ملطلوب. 

كما �أن هذه �لتطبيقات ت�ساعدك على قيا�س كمية �ملياه يف ج�سمك.

تنويع طرق ال�سرب
�إذ� وجدت �أن �سرب �ملياه بالطرق �لتقليدية مماًل،

 فعليك �لتغيري. 
من خالل �سرب �ملياه يف �أكو�ب خم�س�سة للم�سروبات �لغازية مثاًل، فهذ� 

�سيجعلك تتلذذ باملياه.
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العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
      اإعادة مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/11577  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-الين حللول تقنية �ملعلومات جمهول حمل �القامة 
مبيييا �ن �مليييدعيييي /حيي�ييسييني �حييمييد �ليييبييياز حيي�ييسييني �لييعييو�ييسييي قيييد �أقيييييام عليك 
 )17600( وقييدرهييا  عمالية  مب�ستحقات  �ملييطييالييبيية  ومييو�ييسييوعييهييا  �لييدعييوى 
درهييييم وتيييذكيييرة عييييودة مبييبييلييغ )2000( درهييييم و�لييير�يييسيييوم و�مليي�ييسيياريييف رقم 
�ل�سكوى:MB187109681AE وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 
مكلف  فاأنت  لييذ�   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 �ل�ساعة   2018/12/23
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

      اإعادة مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/10978  عمايل جزئي

كوربوي�سن  �جنريينغ  كون�سرت�ك�سن  �ستيت  1-�ساينا   / عليه  �ملدعي  �ىل 
ميدل �ي جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /حماده علي عطيه عز�لدين 
وقدرها  �ملطالبة مب�ستحقات عمالية  �لدعوى ومو�سوعها  عليك  �أقييام  قد 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهييم   )2000( مببلغ  عييودة  وتذكرة  درهييم   )27902(
وحددت لها جل�سة يوم �الثنني   MB186435236AE:رقم �ل�سكوى
فاأنت  لذ�   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 �ل�ساعة   2018/12/24 �ملو�فق 
من  لييديييك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  �أو  باحل�سور  مكلف 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
      اإعادة اعالن مدعي عليه بالن�سر

     يف  الدعوى 2018/30  جلان اأحوال �سخ�سية
�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة بافاريا �مل�سرق ملكافحة �حلريق �ييس.ذ.م.م وميثلها �ل�سيد 
�لدكتور مهند�س/نادر ن�سحي ريا�س �سالمه جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /
�ملرحوم  تركة  على  و�سيا  وب�سفتها  �ل�سخ�سية  ب�سفتها  �لفال�سي  �سيف  جمعة  ميثاء 
جمعة �سيف ر��سد بن بخيت �لفال�سي وميثله:ح�سني علي عبد�لرحمن لوتاه قد �أقام 
�س.ذ.م.م  �حلريق  ملكافحة  �مل�سرق  بافاريا  �سركة  ت�سفية  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك 
بنادي  �ييس   10.00 �ل�ساعة   2018/12/20 �ملييو�فييق  �خلمي�س  يييوم  جل�سة  لها  وحيييددت 
�ل�سباط يف مبنى �الحو�ل �ل�سخ�سية يف منطقة �لقرهود لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

اللجان  الق�سائية   اخلا�سة

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
      مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/11233  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ن �م دبليو خلدمات تو�سيل �لطلبات جمهول حمل 
�أقيييام عليك  �لييدييين �سويلم قييد  نييور  �ملييدعييي /بو�سي ح�سن  �القيياميية مبييا �ن 
 )34937( وقييدرهييا  عمالية  مب�ستحقات  �ملييطييالييبيية  ومييو�ييسييوعييهييا  �لييدعييوى 
درهييييم وتيييذكيييرة عييييودة مبييبييلييغ )2500( درهييييم و�لييير�يييسيييوم و�مليي�ييسيياريييف رقم 
�الثنني  يييوم  جل�سة  لها  وحيييددت   MB186435507AE:ل�سكوى�
فاأنت  لذ�   ch1.A.1:بالقاعة �س   10.00 �ل�ساعة   2018/12/17 �ملو�فق 
من  لييديييك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  �أو  باحل�سور  مكلف 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/10252  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-قمة �البييد�ع للخدمات �لفنية ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /��سماعيل �سروت عبد�لعزيز ��سماعيل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )13900 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة رقم �ل�سكوى:mb185849986ae وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/12/18 �ل�ساعة 10.00 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
فان  ، ويف حالة تخلفك  �الأقييل  �أيييام على  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�سة  �و م�ستند�ت 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/11745  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-يو �ت�س ��س تريدرز �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  �ملدعي /ناجيندر�ن كاروبياه قد  �ن 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )45000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
يوم  جل�سة  لها  وحيييددت   mb186890942ae:ل�سكوى� رقييم  و�ليير�ييسييوم 
لذ�   ch2.E.22:بالقاعة 08.30 �س  �ل�ساعة   2018/12/18 �ملو�فق  �لثالثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ، ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/2154  ا�ستئناف جتاري    
حمل  جمهول  �يييه  ��ييس  �ي�ست  ميدل  فور��سول   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�القامة مبا �ن �مل�ستاأنف/ فور��سول �نف�ستمنت ليمتد وميثلها/كري�ستيان 
كروبا  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2016/42 جتاري 

كلي بتاريخ:2016/1/8     
 10.00 �ل�ساعة   2018/12/26 �ملييو�فييق  �الربييعيياء   يييوم  لها جل�سه  وحييددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رقييم  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2154  ا�ستئناف جتاري    

مبا  �القامة  حمل  جمهول  حلياين  �ليكابريل   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�ن �مل�ستاأنف/ فور��سول �نف�ستمنت ليمتد وميثلها/كري�ستيان كروبا  قد 
كلي  جتيياري   2016/42 رقييم  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �لييقيير�ر/  ��ستاأنف 

بتاريخ : 2016/1/8 
 10.00 �ل�ساعة   2018/12/26 �ملييو�فييق  �الربييعيياء   يييوم  لها جل�سه  وحييددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رقييم  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/297  ا�ستئناف جتاري    
جمهول  ذ.م.م  �لييعيياميية  للتجارة  �لكنز  �سركة   -1 �ييسييده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�أبن در حممد  قد  �مل�ستاأنف/خالقد�د �سالح زهي  �ن  حمل �القامة مبا 
كلي  2010/1080 جتاري  رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �لقر�ر/ �حلكم  ��ستاأنف 

بتاريخ:2016/3/2     
 17.30 �ل�ساعة   2018/12/26 �ملييو�فييق  �الربييعيياء   يييوم  لها جل�سه  وحييددت 
�سباحا  بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2018/5654  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- قدير �حمد ملقاوالت �لبناء �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�أقام   قييد  �كيييرب   حممد  يون�س  �لتنفيذ/حممد  طييالييب  �ن  مبييا  �القيياميية 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )3500( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�سافة �ىل 
مبلغ )575( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/3834 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �سده/1- كيت�سن كر�فت )فرع من ليمزون مونديال �س.ذ.م.م( 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سانيتارت �سي�ستمز ذ.م.م 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  قد 
�ملنفذ به وقدره )77768.80( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجيير�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/1178 تنفيذ �سرعي
�ىل �ملنفذ �سده/1- ديجانت د�يف جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/
�سيتال باتيل قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك تنفيذ 
ب�سد�د  نف�س م�سلمني  �حيييو�ل  رقيييييييم:131/2017  �لييدعييوى  �ليي�ييسييادر يف  �حلييكييم 
تاريخ  و�مل�ساريف من  للر�سوم  �سامال  به وقدره )295274( درهم  �ملنفذ  �ملبلغ 
�سخ�سية  �حييو�ل  ��ستنئاف  رقيييييم:365/2018  باال�ستئناف  و�ملييوؤيييد  �ال�ستحقاق 
فان  �سخ�سية وعليه  �حييو�ل  رقيييم:251/2018 طعن  بالطعن  و�ملميز  ومو�ريث 
بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الجيير�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/141  عمايل جزئي
نعلنكم  �القيياميية  حمييل  جمهول  �ييييس.ذ.م.م  �ن  �ساندر��س  فندق  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2018/3/4  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
مبلغ  للمدعي  تييوؤدي  بييان  عليها  �ملدعي  بييالييز�م  ح�سن  �بييو  �سادق  منر  ل�سالح/يو�سف 
)108319( درهم وبالفائدة �لقانونية بو�قع 9% �سنويا من تاريخ قيد �لدعوى وحتى 
�ل�سد�د �لتام عد� �لتعوي�س عن �لف�سل من تاريخ �سريورة �حلكم نهائيا وباملنا�سب من 
�لر�سوم و�مل�سروفات �ساملة �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف 
با�سم �ساحب  �لتايل لن�سر هذ� �العييالن �سدر  �ليوم  �عتبار� من  خالل ثالثني يوما 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2018/10070  عمايل جزئي

�ىل �ملحكوم عليه/1- �ت�س �ت�س �م للو�ساطة �لتجارية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2018/10/23  يف 
�ملدعي عليها  بالز�م  ر�سيد عبد�لر�سيد  ل�سالح/نعيم  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
بان توؤدي للمدعي مبلغ )29187( درهم وبتذكرة �لعودة لوطنه عينا �و نقد� 
و�مل�ساريف. حكما مبثابة  وبالر�سوم  �خر  �ساحب عمل  بخدمة  يلتحق  ما مل 
�حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر 
�آل  هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 

يف الطعن 2018/667 طعن جتاري
تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز

�لطاعن/1- م�سرف �المار�ت �ال�سالمي �س.م.ع
وميثله:جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سالمي 

- �سامن جمهول  �سبريوبولو�س  بولي�سروني�س  �ملطعون �سده:1-  باعالن 
�أعاله  �ملييذكييور  �لييطييعيين  �أقييييام عليكم  �لييطيياعيين  بييياأن  نعلنكم  �القيياميية  حمييل 
�سحيفة  على  للرد  وذلييك  �لتمييز  حمكمة  �ىل  �حل�سور  عليكم  ويتوجب 

�لطعن �ملقدمة �سدكم .
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2018/2399  مدين جزئي

�القامة  حمل  جمهول  �سينغ  �سوكهجيت  �سينغ  �سوريندير  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لدعوى  يف    2018/9/17 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بييان  نعلنكم 
مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �ال�ييسييبييال  ح�سن  عييبييد�هلل  ليي�ييسييالييح/�ميينييه  �عييياله  �مليييذكيييورة 
وقدره  مبلغ  للمدعية  يييوؤديييا  بييان  بالت�سامم  عليهما  �ملييدعييي  بييالييز�م  �حليي�ييسييوري 
مقابل  درهييم  خم�سمائة  ومبلغ  �مل�ساريف  من  باملنا�سب  و�لز�مهما  درهييم   )5000(
يوما  ثالثني  خييالل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  �العييالن  هييذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار� 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/4065  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة حممد عبد�لكرمي وخميجاين �لتجارية ذ.م.م 2- �متار�م 
ماخيجاين هريو 3- ر�جيف هريو خميجاين جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /
�لبحر وميثله:عبد�لعزيز خمي�س  برج  فرع   - �إد�رة  - مكتب  �ييس.م.ع  �لهالل  م�سرف 
علي فرج �ل�سام�سي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  و�لت�سامن مببلغ وقدره )400.779.69( درهم  بالتكافل 
�ملحاماة وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة 
لذ�    ch1.C.13:بالقاعة �س  �ل�ساعة:08:30  �ملييو�فييق:2018/12/27  �خلمي�س  يوم 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/3848  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-عبد�لر�سيد ميكونات جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أقييام  قد  عبد�لوهاب  �لرحمن  /�سم�ساد 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )80.000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 9% من:2015/11/30وحتى �ل�سد�د �لتام.وحددت لها جل�سة 
  ch1.C.12:يوم �الثنني �ملو�فق:2018/12/17 �ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/473  عقاري كلي

�ىل �خل�سم �ملدخل / 1-�سهريان حممد �أبل حممد - من ورثة �ملدعي عليها 
�ملييدعييي / �ن  �القيياميية مبييا  �ساملني جمهول حمييل  �ييسييادق حممد  �لثانية/زكية 

جمل�س �د�رة �الوقاف �جلعفرية �خلريية قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ثيييبيييات وقيييف وتيي�ييسييجيييييل �ليييوقيييف يف �ليي�ييسييجييل.وحييددت لييهييا جييليي�ييسيية ييييوم �الحد 
�ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.B.8  لذ� فاأنت مكلف  �ملو�فق:2019/1/6 
�و  مييذكيير�ت  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/949  جتاري كلي
جمهول  حمدي  حممد  بيين  عبد�لرحمن  بيين  1-�درييي�ييس  �ملييدخييل/  �خل�سم  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /موؤ�س�سة �لتحالف �لعاملي للتجارة قد �أقام عليك 
 )8954236( وقييدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
�ملطالبة  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تييعيياب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهييم 
وحييتييى �ليي�ييسييد�د �لييتييام.وحييددت لها جل�سة يييوم �لييثييالثيياء �ملييييو�فييييق:2018/12/25 
�أو من  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�    ch1.C.15:بالقاعة �ل�ساعة:09:30 �س 
للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/2712  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �سيجما �نرتبر�ي�سز ميدل �ي�ست �س.ذ.م.م 2- د�فيندر �سينغ �سرو�ن �سينغ 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/بنك �لفجرية �لوطني )فرع دبي( وميثله:علي ��سماعيل 
�بر�هيم �جلرمن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن 
و�لت�سامم فيما بينهم بان يوؤدو� للمدعي مبلغ وقدره )505.780.00( درهم و�لفائدة �لقانونية 
12% ت�سمني �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لت�سامم بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
12% من تاريخ �ال�ستحقاق �لو�قع يف:2014/10/16 وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2019/1/8 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/749  عقاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد علي كا�سف �حمد عبد�للطيف جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/

نور بنك )م�ساهمة عامة( - بنك نور �ال�سالمي �س.م.ع - �سابقا وميثله:جابر ر��سد حممد جابر 
ر��سد �ل�سالمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ �تفاقية �الجارة ومالحقها 
�لقيد  ��سارة  و�لغاء  �ل�سو�غل  من  خاليا  �التفاقية  مو�سوع  �لعقار  ت�سليم  عليه  �ملدعي  و�لييز�م 
وخماطبة د�ئرة �الر��سي و�المالك و�لز�مه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )1.200.000( درهم 
تعوي�سا عن �ل�سرر و�لز�مه �لر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم 
�الحد �ملو�فق 2019/1/13 �ل�ساعة 8.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/750  عقاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- زهيز هونغ �سان جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/نور بنك )م�ساهمة 
عامة( - بنك نور �ال�سالمي �س.م.ع - �سابقا وميثله:جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سالمي قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ �تفاقية �الجارة ومالحقها و�لز�م �ملدعي عليه 
ت�سليم �لعقار مو�سوع �التفاقية خاليا من �ل�سو�غل و�لغاء ��سارة �لقيد وخماطبة د�ئرة �الر��سي 
و�المالك و�لز�مه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )125.000( درهم تعوي�سا عن �ل�سرر و�لز�مه 
�لر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2019/1/13 
�ل�ساعة 8.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيام على �الأقل ويف  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/3924  جتاري جزئي
�ساه  �يييس.ذ.م.م 2- حممد علي حممد  �سوي�س لالزياء  �خلليج   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
فرع   - �د�رة  مكتب   - �ييس.م.ع  �لهالل  �ملدعي/م�سرف  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول 
�لدعوى  عليك  �أقييام  قد  �ل�سام�سي  فييرج  علي  خمي�س  وميثله:عبد�لعزيز  �لبحر  بييرج 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )149.264.97( درهم و�لر�سوم 
بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �لييتييام  �ليي�ييسييد�د  حتى  �ملييحيياميياة  و�تييعيياب  و�مل�ساريف 
كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/12/25 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch1.C.14
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

»اإح�شاء اأبوظبي« ير�شد موؤ�شرات 
التنمية امل�شتدامة يف االإمارة

•• اأبوظبي -وام:

قدم مركز �بوظبي لالإح�ساء ر�سد� باأهم دالئل �لتنمية �ل�ساملة يف �الإمارة 
خالل �لعام �ملا�سي مقارنة مع �الأعو�م �ل�سابقة وذلك �سمن تقرير حمل 
عنو�ن “موؤ�سر�ت �لتنمية �مل�ستد�مة يف �إمارة �أبوظبي 2017،” يف خطوة 
باأنها  �ملركز  �إد�رة  رئي�س جمل�س  �ملن�سوري  بن الحج  ر��سد  �سعادة  و�سفها 
ح�سيلة جهد ي�ستهدف خدمة متخذي �لقر�ر ور��سمي �خلطط و�لرب�مج 

و�ملعنيني كافة بق�سية �لتنمية �ل�ساملة يف �الإمارة.
�لتنمية  وهييي  �مل�ستد�مة  للتنمية  �لييثييالثيية  �ملييحيياور  على  �لتقرير  ويييركييز 

�القت�سادية و�الجتماعية و�ملحافظة على �لبيئة و�ملو�رد �لطبيعية.
بقية  �ساأن  �ساأنها   ، �أبوظبي  �إمييارة  �أن  �لتقرير  مقدمة  يف  �ملن�سوري  و�أكييد 
�لتنمية  تخطيط  مثل  حّتييديييات  مو�جهة  على  تعمل  �لدولية  �ملجتمعات 
�ملو�رد  �لتعدي على قدر�ت  �الأ�سا�سية دون  �الإن�سان  بحيث تلبي �حتياجات 
علمياً  �أ�سلوباً  �الإمييارة  �نتهاج  �لقادمة. ويف ظل  �الأجيال  �حتياجات  �سد  يف 
�لدقيقة  �الإح�سائية  و�ملوؤ�سر�ت  �لبيانات  على  و�عتمادها  �لتخطيط،  يف 
يف ر�ييسييم �خلييطييط و�لييرب�مييج و�تييخيياذ �ليييقييير�ر�ت، فييياإن �لييو�ييسييول �إىل تنمية 
�ساملة وم�ستد�مة �أ�سبح �أمر�ً قريب �ملنال. و�أ�ساف �أن �لتنمية �مل�ستد�مة 
�أبوظبي، كانت و�ستظل، ق�سية كل موؤ�س�سة وكل فرد، و�أن تنامي  �إمارة  يف 
باإد�رة  يتعلق  بع�سها  حتديات  تلقائياً  يفرز  لالإمارة  �لتنموية  �لطموحات 
�ملو�رد �القت�سادية وح�سن توظيفها، يف حني يتعّلق بع�سها �الآخر بدميومة 
هييذه �ملييييو�رد وبييعييدهييا �لييزميينييي، ولييذلييك ييييزد�د �لطلب يييومييا بعد يييوم على 
�لوقت  مع  وتتنّوع  تت�سع  كما  �سة،  �ملتخ�سّ �الإح�سائية  و�لبيانات  �ملوؤ�سر�ت 
جماالت ��ستخد�مها. و�ن�سجاما مع هذه �لتوجهات �ملت�سارعة جاء ��سد�ر 
�مل�ستد�مة يف  �لتنمية  �أهم دالئل  �لذي ير�سد  �أبوظبي لهذ� �جلهد  مركز 

�الإمارة خالل حقبة من �لزمن.

االإمارات تقود قاطرة »الزراعة 
العمودية« يف املنطقة

•• اأبوظبي-وام:

تطوير  �إىل  �الإميييار�ت  يف  �لغذ�ئي  لالأمن  �لوطنية  �ال�سرت�تيجية  ت�سعى 
منظومة �ساملة تقوم على �أ�س�س متكني �إنتاج �لغذ�ء �مل�ستد�م، تت�سمن 38 
مبادرة رئي�سة ق�سرية وطويلة �ملدى، �سمن روؤية عام 2051، و�أجندة عمل 
لعام 2021. ويف هذ� �ل�سدد �سلطت عدد من �ل�سحف �ملتخ�س�سة �ل�سوء 
على خطط وم�ساريع دولة �الإمار�ت نحو ��ستقطاب ��ستثمار�ت �سخمة يف 
جمال �لزر�عة �لر�أ�سية �أو �لعمودية و�سط توقعات بنمو �لقطاع يف منطقة 
�خلليج عموماً لي�سل �إىل 1.21 مليار دوالر بحلول عام 2021 ومبعدل 

منو �سنوي مركب يبلغ 26.4 فاملائة.
و�أكدت �سحيفة “بزنز �ستاندرد” �أن �الإمار�ت تقود �لتوجه نحو هذ� �لنوع 

من �ال�ستثمار�ت و�سط �الإعالن عن عدد من �مل�ساريع �لر�ئدة موؤخر�ً.
��ستقطاب  �لر�أ�سية حدود  �أو  �لعمودية  بالزر�عة  �الإمييار�ت  �هتمام  وجتيياوز 
�ال�ستثمار�ت بعد �أن �أعلنت معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب �ملهريي 
�الجتماعات  �مل�ستقبلي يف  �لغذ�ئي  �الأميين  �مل�سوؤولة عن ملف  دوليية  وزيييرة 
�ال�سرت�تيجية  عيين  �ملييا�ييسييي  نوفمرب  نهاية  �الإميييييار�ت  حلكومة  �ل�سنوية 
تطوير  �أهمها  متعددة  �أهييد�فيياً  ت�سمنت  و�لتي  �لغذ�ئي  لالأمن  �لوطنية 
�إنتاج حملي م�ستد�م با�ستخد�م �لتكنولوجيا، وتكري�س �لتقنيات �لذكية يف 
�إنتاج �لغذ�ء. و�لزر�عة �لر�أ�سية �أو �لعمودية هي نوع من �لزر�عة تنمو فيها 
�ملحا�سيل على وحد�ت معلقة يف من�ساآت د�خلية يتم �لتحكم مبناخها �آلياً.

وخ�س�ست وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
12 مزرعة عمودية الإحدى �ل�سركات �لر�ئدة يف �ملجال، فيما تعمل �سركة 
طري�ن �الإمار�ت على تد�سني �أكرب مزرعة عمودية يف �لعامل بال�سر�كة مع 
�لغذ�ئية  باملو�د  �ملرتبطة  �ال�ستري�د  �أرقييام  “كروب ون هولدجنز«. وتدفع 
و�الأر��سي  �ملييييياه  بيينييدرة  �ملرتبطة  و�مل�ساكل  فاملائة   90 �إىل  ت�سل  و�لييتييي 

�ل�ساحلة للزر�عة دول �ملنطقة لتعزيز مثل هذ� �لتوجه.
ويف �أغ�سط�س �ملا�سي ك�سفت وكالة �الأنباء �ل�سينية “�سينخو�” عن توقيع 
�تفاقية مع جامعة “ت�سونغت�سينغ” �ل�سينية ت�سعى با�ستخد�م تكنولوجيا 
حديثة �إىل ��ستخد�م �لرمال لتكون تربة �ساحلة للزر�عة على �أن يتم �إجر�ء 

�ختبار�ت ميد�نية بالتعاون مع �سركة )مو�رد( �لقاب�سة �الإمار�تية.
�أو مركز  �لغذ�ء”  “و�دي  �إنيي�ييسيياء  فييكييرة  �ملييهييريي  ميييرمي  مييعييايل  وطييرحييت 
�الآلية جلذب جيل جديد  لتنمية �الأغذية و�لزر�عة  للتكنولوجيا، مكر�ساً 

من �ملز�رعني ومتكينهم من �مل�ساعدة يف بناء �ال�ستد�مة يف �مل�ستقبل.

مب�ساركة 38 مطعمًا 
 مهرجان » قرية املطاعم«  

ينطلق اخلمي�ض يف راأ�ض اخليمة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر:

�أعلنت موؤ�س�سة �سعود بن �سقر لتنمية م�ساريع �ل�سباب ، بالتعاون مع �سركة 
ر�أ�س �خليمة �لعقارية ومب�ساركة فعالة مع موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لتنمية 
“قرية  مهرجان  فعاليات  �نييطييالق  عيين   ، و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�ساريع 
�ملطاعم” يف دورته �لثانية خالل �لفرتة من 13 �إىل 22 دي�سمرب �جلاري 
“ ميناء �لعرب “ �ملجمع �ل�سكني و�لتجاري و�لذي يعد و�حد  ، مبنطقة  
�سياحياً  38 مطعماً  ، مب�ساركة   �الإمييارة  �ل�سياحية يف  �لوجهات  �أهييم  من 
�أ�سحاب  من  مو�طنني  ل�سباب  ملكيتها  تعود  و�لتي  �ل�سهرية  �ملطاعم  من 
�مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة �الع�ساء �ملنت�سبني ملوؤ�س�ستي �سعود بن �سقر 

وحممد بن ر��سد لتنمية �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة.
بن  �سعود  ملوؤ�س�سة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  ��سماعيل  يو�سف  �أ�سار  ومن جهته 
 ، �خليمة  ر�أ�ييس  �إد�رة غرفة  وع�سو جمل�س  �ل�سباب  م�ساريع  لتنمية  �سقر 
�ىل �أن تنظيم مهرجان “ قرية �ملطاعم” بهذ� �لكم من �مل�ساركني ، يهدف 
�ىل �إ�ست�سافة �أ�سحاب �مل�ساريع �ل�سغرية يف هذ� �جلانب �ملتنوع �لذي يقدم 
�لتي تقدم  �أخييرى ميين  �ملطاعم  ، مع نوعية  �ملطبخ �المييار�تييي و�خلليجي 
وجبات عاملية ، و�سط �أجييو�ء تعك�س روؤييية �إمييارة ر�أ�ييس �خليمة يف �ملييزج بني 
�حلد�ثة و�لتقاليد ، الفتاً �ىل �ن فكرة �ملهرجان تتما�سى مع توجه �لدولة 
يف �إحياء “عام ز�يد” ، حيث �سيعك�س �لت�سميم �لعام لقرية �ملهرجان �سورة 
من �لرت�ث �المار�تي �لقدمي ، ومت ت�سميم منافذ �لبيع بطابع معماري 
فريد كل ز�وييية من زو�يييا �لقرية تعك�س تاريخ �المييار�ت وحتاكي ثقافتنا 

وتر�ثنا. 

من�شور بن زايد يفتتح معر�شي »�شيال ال�شرق االأو�شط« و»اأبوظبي الدويل للتمور«

•• ابوظبي -وام:

�فييتييتييح �ييسييمييو �ليي�ييسيييييخ ميينيي�ييسييور بيين ز�يييييد �آل 
وزير  �لييييوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نييائييب  نهيان 
جهاز  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لرئا�سة  �ييسييوؤون 
باأبوظبي  �م�س  �لغذ�ئية،  للرقابة  �أبوظبي 
فييعيياليييييات �ليييييدورة �لييتييا�ييسييعيية ملييعيير�ييس �سيال 
�لدويل  �أبوظبي  ومعر�س  �الأو�سط  �ل�سرق 
يقامان  �للذين  �ليير�بييعيية،  بن�سخته  للتمور 
مع  ��سرت�تيجية  وب�سر�كة  �سموه  برعاية 
مركز  يف  �لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي  جهاز 

�أبوظبي �لوطني للمعار�س.
وقييييام �ييسييمييوه بييجييوليية عييلييى �أجيينييحيية �ليييدول 
�لتقى  �لييعييار�ييسيية كما  �مليي�ييسيياركيية و�ليي�ييسييركييات 
�مل�ساركة  �جلييييهييييات  مييي�يييسيييوؤويل  ميييين  بيييعيييدد 
وخدماتهم  منتجاتهم  �أحيييدث  على  و�طييلييع 

�ملتخ�س�سة يف جمال �ل�سناعات �لغذ�ئية.
و�أ�سار �سموه �إىل �أن دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة ��ستطاعت بتوجيهات ودعم �لقيادة 
بناء منوذج تنموي فريد من  �حلكيمة من 
نييوعييه، قييائييم عييلييى �لييتييوفيييييق بييني متطلبات 
�حلييد�ثيية و�حلييفيياظ عييلييى �مليييييو�رد، لتحقيق 
مبادئ  عييلييى  �ملييرتييكييزة  �مليي�ييسييتييد�ميية  �لتنمية 
�الإنتاج  �الرتقاء مبعدالت  ت�سهم يف  ر��سخة 
�مل�سادر  عييلييى  �حليييفييياظ  ذ�تيييييه  �ليييوقيييت  ويف 
�لطبيعية وعدم ��ستنز�فها، الفتا �سموه �إىل 
�أن هذ� �لنموذج �تخذ من �لروؤى �ل�سديدة 
لييلييمييغييفييور لييه �ليي�ييسيييييخ ز�يييييد بيين �ييسييلييطييان �آل 
و�أ�سا�سا  لييه  منطلقا  ثيير�ه  �هلل  طيب  نهيان 

الزدهاره وتطوره.
�ال�سرت�تيجية  �أهييمييييية  عييلييى  �ييسييمييوه  و�أكييييد 
�أطلقتها  �لييتييي  �لييغييذ�ئييي  لييالأميين  �لييوطيينييييية 
�لتي تن�س على  مييوؤخيير�،  �الإميييار�ت  حكومة 
م�ساعفة �لتعاون �مل�سرتك على �ل�سعيدين 
�لعديد  �سياغة  و�إعيييادة  و�الإقليمي  �لييدويل 
ميين �ال�ييسييرت�تيييييجيييييات، لييتييتييو�فييق مييع حجم 
�ل�سناعات  قييطيياع  تييو�جييه  �لييتييي  �لييتييحييديييات 
�لتد�عيات  وميييو�جيييهييية  �لييعيياملييي  �لييغييذ�ئييييية 

�ملناخي  �لييتييغييري  يفر�سها  �لييتييي  �جل�سيمة 
�مل�ساحات  �نيييحييي�يييسيييار  عيييليييى  و�نيييعيييكيييا�يييسييياتيييهيييا 
و�نييخييفييا�ييس معدالت  ليييليييزر�عييية  �ليي�ييسيياحليية 
�ملناطق �جلافة وتو�سع  �ملطري يف  �لهطول 
رقعة �ملناطق �ل�سحر�وية، �إىل جانب �لنمو 
وما  �لعامل  ي�سهده  �لذي  �ملت�سارع  �ل�سكاين 
على  �لطلب  متز�يد يف  �رتفاع  يفر�سه من 
�إيجاد حلول  ي�ستوجب  �لذي  �الأمر  �لغذ�ء، 
هذه  مييع  �لتعامل  يف  فاعلية  �أكييرث  مبتكرة 
�لتحديات. و�سدد �سموه على �أهمية تعظيم 
�الأو�سط  �ل�سرق  �سيال  �لفائدة من معر�س 
�لعاملية  �ملييلييتييقيييييات  �أبييييييرز  �أحيييييد  بييياعيييتيييبييياره 
�لدوليني  �خليييرب�ء  ميين  نخبة  جتمع  �لييتييي 
وفر�سة  �ليييغيييذ�ء،  قييطيياع  يف  و�ملتخ�س�سني 
�حللول  الإيييجيياد  ��ستثمارها  يجب  مثالية 
على  �ملييتيينييامييي  �لييطييلييب  تلبية  ت�سمن  �لييتييي 
�ملحافظة  مييع  �الإنييتيياجييييية  وحت�سني  �لييغييذ�ء 
و�مل�ستقبلية.  �حلالية  لالأجيال  �ملييو�رد  على 
�لتطبيق  �الفييتييتيياح  بييد�ييية  يف  �سموه  ود�ييسيين 
�خلا�س بالرقابة �لذ�تية �لذي طوره جهاز 
عمليات  الأمتتة  �لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي 
�لرقابة  بعملية  و�لتحول  �لغذ�ئية  �لرقابة 

من مفهوم �لتفتي�س �إىل مفهوم �لتحقق.
ح�سر �الفييتييتيياح مييعييايل �لييدكييتييور ثييياين بن 
�أحمد �لزيودي وزير �لتغري �ملناخي و�لبيئة 
وميييعيييايل ميييرمي بيينييت حمييمييد �ييسييعيييييد حارب 
�مليييهيييريي وزييييييرة دوليييية ميي�ييسييوؤوليية عييين ملف 
�الأمييييين �لييغييذ�ئييي وميييعيييايل �لييدكييتييور �أحمد 
�لييعييام للمجل�س  �مليييزروعيييي �الأمييييني  مييبييارك 
خمي�س  مغري  �لييدكييتييور  ومييعييايل  �لتنفيذي 
�ملجتمع ع�سو  تنمية  د�ئرة  رئي�س  �خلييلي 
عبد�هلل  �ل�سيخ  ومعايل  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�ل�سحة  د�ئيييرة  رئي�س  حامد  �آل  حممد  بيين 
عيي�ييسييو �ملييجييليي�ييس �لييتيينييفيييييذي وميييعيييايل فالح 
�لتخطيط  د�ئيييرة  رئي�س  �الأحييبييابييي  حممد 
�ملجل�س  عييي�يييسيييو  و�لييييبييييلييييديييييات  �لييييعييييميييير�ين 
�آل  عي�سى  بنت  مييير�م  و�ل�سيخة  �لتنفيذي 
�لوطنية  لييلييمييبييادرة  �ليييعيييام  �الأميييييني  خييليييييفيية 

�لبحرين  مبملكة  �لزر�عي  �لقطاع  لتنمية 
�ملدير  خليفة  �آل  خليفة  بن  ر��سد  و�ل�سيخ 
�لعام ملز�رع �جلزيرة و�سعادة �سعيد �لبحري 
�ييسييامل �لييعييامييري مييدييير عييام جييهيياز �أبوظبي 

للرقابة �لغذ�ئية وعدد من �مل�سوؤولني.
وقال معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي 
�إن حتقيق  �مليينيياخييي و�لييبيييييئيية  �لييتييغييري  وزيييير 
كافة  �لقطاعات  م�ستوى  على  �ال�ستد�مة 
�الإميييار�ت وهييدف رئي�س  �أولوية لدولة  يعد 
لروؤية �الإمار�ت 2021 وميثل �لغذ�ء �أحد 
�لنقاط �لهامة �لتي تهدف �لدولة وقيادتها 
�سبل  عرب  ��ستد�متها  حتقيق  �إىل  �لر�سيدة 
من  متكاملة  منظومة  �عتماد  ت�سمل  عييدة 
�خلييطييط و�ال�ييسييرت�تيييييجيييييات �لييتييي توظف 
و�لييتييقيينيييييات �حلييديييثيية يف تطوير  �البييتييكييار 
ومنها  �لييغييذ�ء  لتوفري  �لد�عمة  �لقطاعات 
�لييييزر�عيييية وميييو�كيييبييية ليييهيييذ� �ليييهيييدف عملت 
�مليينيياخييي و�لييبيييييئيية عييلييى و�سع  �لييتييغييري  وز�رة 
و��ستد�مة  تيينييوع  لتحقيق  متكاملة  خييطيية 
�ليييغيييذ�ء مبيييا ييي�ييسييميين �حليييفييياظ عييلييى ميييو�رد 
وتنويع  ورفيييع  ��ستد�متها  و�ييسييمييان  �لبيئة 
�أن  �إىل  معاليه  و�أ�سار  �لغذ�ئية.  �الإنتاجية 
دورها  من  �لتي  �لدولية  �لفعاليات  تنظيم 
عر�س �أهم �خلرب�ت و�لتجارب و�البتكار�ت 
�لييعيياملييييية يف جمييييال �الإنييييتيييياج �ليييغيييذ�ئيييي يعد 
�أحيييييد �ليي�ييسييبييل �ليييبييينييياءة �ليييتيييي تييتييبييعييهييا دولة 
�لغذ�ء  ��ستد�مة  هييدف  لتحقيق  �الإمييييار�ت 
�أهم  ميين  و�حيييد�  “�سيال”  معر�س  وميييثييل 
و�ملنطقة  �لييدوليية  م�ستوى  على  �لفعاليات 
جلمع  من�سة  ي�سكل  كييونييه  �ملييجييال  هيييذ�  يف 
�سناع �لقر�ر و�ملخت�سني و�أ�سحاب �لتجارب 
و�أهيييييم �البيييتيييكيييار�ت و�لييتييقيينيييييات �لييعيياملييييية يف 
لتبادل  و�حيييييد  ميييكيييان  يف  �الأغييييذييييية  جمييييال 
�خلييييرب�ت وميينيياقيي�ييسيية �أفيي�ييسييل �حلييلييول �لتي 
ب�سكل فعال يف حتقيق  �مل�ساهمة  �سانها  من 
بامل�ستوى  معاليه  و�أ�ييسيياد  �لييغييذ�ء.  ��ستد�مة 
�ملحلية  �ل�سركات  �إليه  و�سلت  �لذي  �ملتقدم 
�الأغذية  جمييال  يف  �ملتخ�س�سة  و�خلليجية 

�أحدث  �أكييرب على  بييات يعتمد ب�سكل  و�لييذي 
ب�سكل فعال يف  ي�ساهم  �لعاملية ما  �لتقنيات 
�لطبيعية  �ملييييو�رد  ��ييسييتييد�ميية  على  �حلييفيياظ 

للبيئة ويزيد من �لطاقة �الإنتاجية.
من جانبها �أكدت معايل مرمي بنت حممد 
�سعيد حييارب �ملهريي وزيييرة دوليية م�سوؤولة 
�الأمن  ق�سية  �أن  �لغذ�ئي  �الأميين  ملف  عن 
�لتي  �لرئي�سية  �لق�سايا  من  تعد  �لغذ�ئي 
حيث  كبرية  �أهمية  �الإمييييار�ت  دوليية  توليها 
تعمل �لدولة يف هذ� �الإطار وفق ��سرت�تيجية 
و��سحة �ملعامل ت�ستند على �لنهو�س بو�قع 
�الإنتاج �لزر�عي �ملحلي وتنمية �ال�ستثمار�ت 
�خليييارجييييييية يف قييطيياع �لييييزر�عيييية وذلييييك من 
�لتام الأهمية تدعيم مظلة  �إدر�كها  منطلق 
�لغذ�ء يف  �إمييد�د�ت  �لغذ�ئي وتاأمني  �الأميين 
كييافيية �الأوقييييييات و�ييسييميين خمييتييلييف �لظروف 

و�سوال �ىل ��ستد�مة هذ� �لقطاع �حليوي.
�سامل  �لبحري  �سعيد  �سعادة  �أكد  من جهته 
للرقابة  �أبوظبي  �لعامري مدير عام جهاز 
�لغذ�ئية على �أهمية �ال�سرت�تيجية �لوطنية 
�لييتييي �أطييلييقييتييهييا حييكييوميية �الإمييييييار�ت لالأمن 
منظومة  تييطييوييير  �إىل  �ليييهيييادفييية  �ليييغيييذ�ئيييي 
وطيينييييية �ييسييامييليية تييقييوم عييلييى �أ�ييسيي�ييس متكني 
�إنييتيياج �لييغييذ�ء �مليي�ييسييتييد�م و�لييتييي تييرتييكييز على 
توظيف �لتقنيات و�لتكنولوجيا �حلديثة يف 
وتعزيز  �لغذ�ئي  و�لت�سنيع  �الإنتاج  عمليات 
�لدولية  �ل�سر�كات  وتنمية  �ملحلي  �الإنييتيياج 
�لت�سريعات  وتفعيل  �لغذ�ء  م�سادر  لتنويع 
و�ل�سيا�سات �لتي ت�سهم يف حت�سني �لتغذية 
و�حلد من �لهدر ل�سمان �الأمن �لغذ�ئي يف 

كافة �لظروف و�ملر�حل.
خالل  ميييين  نيييهيييدف  �لعامري”  و�أ�يييييسييييياف 
حتقيق  يف  �مليي�ييسيياهييميية  �إىل  �مليييعييير�يييس  هيييييذ� 
�لغذ�ئية  لييالأميين  �لوطنية  �ال�سرت�تيجية 
�لغذ�ء  جتييارة  ت�سهيل  يف  فاعليتها  وتعزيز 
�لييعيياملييييية وتيينييويييع ميي�ييسييادر ��ييسييتييري�د �لغذ�ء 
وتطوير �أطر عمل تعاون فعالة مع �ل�سركاء 
�لغذ�ء  جمييييال  يف  �ليييدوليييييييني  �ليييتيييجيييارييييني 

وتييعييزيييز �ملييكييانيية �لييريييادييية لييدوليية �الإمييييار�ت 
و�إن�ساء  �لغذ�ئي  لييالأميين  �لعاملي  �مل�سهد  يف 
لوج�ستية  وخييدمييات  مييتييطييورة  حتتية  بنية 
ر�ئييدة ليييو�رد�ت �الأغييذييية �إىل جانب تطوير 
للمو�د  دولية  ��ستثمار  ��سرت�تيجيات  ون�سر 

�لغذ�ئية �ال�سرت�تيجية.
يف  �الأو�سط”  �لييي�يييسيييرق  “�سيال  وييي�ييسييهييد 
�أكييرث من  دورتييه �حلالية ح�سور وم�ساركة 
�الأغذية  عاملة يف قطاعات  �سركة   1000
و�مل�سروبات و�ملعد�ت و�أجنحة وطنية الأكرث 
ي�ستقطب  �أن  �ملييتييوقييع  دولييية وميين   30 ميين 
�ملييعيير�ييس زييييييارة 25 �ألييييف ز�ئيييير وخييبييري يف 

جمال �الأغذية من �أكرث من 45 دولة.
بييالييتييعيياون مييع جمعية  �ملييعيير�ييس  كييمييا ينظم 
“الكويزين”  م�سابقة  �الإمييار�تييييية  �لطهي 
م�ستوى  عيييليييى  لييلييطييهييي  مييي�يييسيييابيييقييية  �أكيييييييرب 
�ملف�سلة للمهنيني  �ملنطقة ونقطة �اللتقاء 
�لغذ�ئية  �خلدمات  جمييال  يف  �ملتخ�س�سني 
مب�ساركة �أكرث من 1000 طاه من جميع 
فئة  عرب19  لييلييتيينييافيي�ييس  �مليينييطييقيية  �أنييييحيييياء 

خمتلفة.
“ذ�  �ملييييعيييير�ييييس كيييييذليييييك جيييييائيييييزة  وييييينييييظييييم 
يف  �مليييرميييوقييية  �جليييائيييزة  وهييييي  مريكوريز” 
خدمات توفري �لطعام على منت �لطائر�ت 
�إطالقها  مت  و�لتي  �لعامل  �أنييحيياء  جميع  يف 
ميينييذ 36 عييياميييا حتيييت �إ�ييييسيييير�ف جليينيية من 
فئات   5 وتييتيي�ييسييميين  �مليي�ييسييتييقييلييني  �خلييييييرب�ء 
�لطعام  وجبات  وتغطي  �لرئي�سية  للجو�ئز 
و�خلدمات  �لطائر�ت  منت  على  و�خلييدميية 
�لييعيياميية عييلييى ميينت �لييطييائيير�ت �إ�ييسييافيية �إىل 

بطولة �الإمار�ت �لوطنية للقهوة.
للتعريف  مثالية  من�سة  �ملييعيير�ييس  وميييثييل 
و�البتكار�ت  و�خلييدمييات  �ملنتجات  بيياأحييدث 
�ل�سوء  �أن�سطته  وت�سلط  �الأغذية  قطاع  يف 
عييلييى عييلييى �أهييييم �ملييو��ييسيييييع �حليييييوييية �لتي 
�حتياجات  لتلبية  �الأغيييذيييية  بيياإنييتيياج  تتعلق 
�لنمو  ظل  يف  �لغذ�ئية  �ل�سلع  من  �ملنطقة 

�القت�سادي و�ل�سكاين �ملت�سارع.

 »دبي لل�شياحة« ت�شلط ال�شوء على اأهمية التطّور الرقمي واإدارة االإيرادات يف قطاع ال�شيافة
•• دبي-الفجر: 

�لتجاري  و�لت�سويق  �ل�سياحة  د�ئييرة  ك�سفت 
�لتقرير  نتائج  عيين  لل�سياحة(  )دبييي  بدبي 
�لذي قامت باإعد�ده �إحدى �ل�سركات �مل�ستقلة 
�لتطّور  حيييول  �ليييدر��يييسيييات  يف  يي�ييسيية  �ملييتييخيي�ييسّ
�لرقمي يف فنادق �الإمارة، وجاء هذ� �لتقرير 
يف �إطار �إلتز�م دبي لل�سياحة بت�سهيل وترويج 
�إقر�رها  مت  �لييتييي  �الإحيياللييييية  �لتكنولوجيا 
و�أظهر  �حليييكيييومييييييية.    10X مييييبييييادرة  يف 
“�إن�سايت�س  �سركة  به  قامت  �لييذي  �لتقرير 
�الإد�رة  يف  �لر�ئد  �الإ�ست�ساري  �ملكتب  �أوت”، 
و�خلدمات  �ل�سيافة  قطاع  يف  و�ملتخ�س�س 
�أّن %80 من �لبحث عن �لفنادق و60% 
�الأو�سط  �ليي�ييسييرق  منطقة  يف  �لييوجييهييات  عيين 
و�سمال �إفريقيا يتم عرب ��ستخد�م �لهو�تف 
�ملتحركة، مما يدل على �أهمية ��سرت�تيجية 
ومو�قع  �لذكية  و�لهو�تف  �لرقمي  �الإعييالم 
من�سات  ت�سميم  عند  �الإجتماعي  �لتو��سل 
�أحد  �لرقمي  �لتطّور  �أ�سبح  ولقد  �حلجز. 
متطّلبات  مع  تتما�سى  �لتي  �ملهمة  �لعو�مل 
يتمّتعون  �لذين  �مل�سافرين  من  �ليوم  جيل 
�ملتقّدمة،  بالتكنولوجيا  ممييتييازة  مبييعييرفيية 
�لفنادق  تييزويييد  �إىل  �لتقرير  يييهييدف  حيث 
�ملجاالت  حتديد  �أجييل  من  منا�سب  بتحليل 
�إىل  باالإ�سافة  �أكييرث،  تطويرها  ميكن  �لتي 

��ستخد�م �أف�سل �الأدو�ت عند �لتنفيذ.
�لتقييم  عيينييد  بييياالإعيييتيييبيييار  �لييتييقييرييير  و�أخيييييذ 
�لفئات �ملختلفة للفنادق يف دبي وم�ستويات 
�سائر  مييع  باملقارنة  لديها  �لرقمي  �لتطور 
�لعامل.  حييول  ميين  �الأخييييرى  �ملناف�سة  �مليييدن 
�أد�ة  لديها  �لييفيينييادق  ميين   83% �أن  وتييبيينّي 
حييجييز عييلييى �الإنييييرتنييييت، عييلييميياً بيييياأن 78% 
رقمية.  ت�سويق  ��سرت�تيجيات  تنفذ  منها 
تقّدم  �لفندقية  �ملن�ساآت  ميين   63% بينما 
ل�سيوفها �إ�ستبيانات ت�ساعدها على حت�سني 
�لتقرير على  م�ستوى �خلدمة لديها، و�أكد 
قابل  كمجال  �لعمالء  عالقات  �إد�رة  �أهمية 
%21 منها تعمل  بيياأّن  �أكييرث، علماً  للتطّور 

على تطويرها حالياً. كما �أظهرت �ملزيد من 
على  لييالإييير�د�ت  �الإيجابي  �لتاأثري  �لنتائج 
�لوجهة،  على  �أو�سع  ب�سكل  وكذلك  �لفنادق 
مبا ميّكن �ل�سركاء من تقدمي جتارب خدمة 
عمالء ممّيزة ومتنّوعة. ولقد مت و�سع هذه 
�أّن  �مل�سافر، حيث  �أولييويييات  ر�أ�ييس  �ملز�يا على 
�لتو��سل  ييلييون  يييفيي�ييسّ �لييعييمييالء  ميين   86%
بينما  �الإلييكييرتوين،  �لربيد  عرب  �ل�سخ�سي 
مييين خالل  �لييتييزكيييييات  عييين   84% يييبييحييث 
يبحثون  و81%  �ل�سابقة،  �لزيار�ت  تاريخ 
تقّدمها  �ليييتيييي  و�خلييييدمييييات  �ليييعيييرو�يييس  عييين 
على  �ل�سوء  �لتقرير  ي�سلط  كما  �لوجهات. 
لكل  �لرقمية  �لتكنولوجية  �الأدو�ت  �أف�سل 
فندق مت�سمنة ميزة �لتقييم �لذ�تي للتطور 
�لرقمي. �إّن ��ستخد�م هذه �الأدو�ت �لرقمية 
�ملنا�سبة �سوف ي�ساهم يف متكني �لفنادق من 
مل�ساعدتها  بال�سيوف  بيانات  تاأ�سي�س قاعدة 
على توفري �الأن�سب لهم، الأنها حتتوي على 
وقال  �ييسييامييليية.  ومييعييلييومييات  �أد�ء  حتييليييييالت 
�سعادة هالل �سعيد �ملري، �ملدير �لعام لد�ئرة 

“بتوجيهات  �لتجاري:  و�لت�سويق  �ل�سياحة 
�آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
جمل�س  رئي�س  �لييدوليية  رئي�س  نائب  مكتوم، 
�ليييييوزر�ء حيياكييم دبيييي، رعييياه �هلل، وبيينيياء على 
�الإ�ستفادة  فاإّن هدفنا هو  �مل�ستقبلية،  روؤيته 
�أف�سل  لتقدمي  �حلديثة  �لتكنولوجيا  ميين 

من  يعّزز  مبا  ل�سيوفنا،  �لرقمية  �لتجارب 
ريييادة دبييي وهييي تخطو خطو�ت ثابتة نحو 
�أ�سبح  �مل�ستقبل �لذكي. ويف �لوقت �لر�هن، 
تييو��ييسيياًل عييرب �الإنرتنت،  �أكيييرث  �مليي�ييسييافييرون 
يف  و�لتحديثات  �لبيانات  �أحييدث  ويتوقعون 
تييوّفيير مز�يا  �إىل جييانييب  �لييوقييت �حلييقيييييقييي، 
من  متّكنهم  �ملتحركة  �لهو�تف  �أجهزة  على 
�سو�ء  رغييبيياتييهييم  وفيييق  جتيياربييهييم  تخ�سي�س 
�إّن  �لوجهات.  �أو  �لفنادق  �ختيار  خالل  من 
�لتنوع  ميين  للمزيد  م�ستمرة  حيياجيية  هيينيياك 
مبا  �لييقييطيياعييات  خمتلف  عييرب  �لتكنولوجي 
لتقدمي  و�ل�سيافة  و�ل�سفر  �ل�سياحة  فيها 
�لتقرير  هذ�  ويوؤكد  للزو�ر.  �أف�سل  جتييارب 
على �أهمية �لنظم �لذكية يف قطاع �ل�سيافة 
و�أ�سحاب  مليياّلك  وكذلك  �ل�سيوف  من  لكل 
�أهد�ف  لتحقيق  نعمل  �أنيينييا  ومبييا  �لييفيينييادق. 
 ،2025-2022 �ل�سياحية  �ال�سرت�تيجية 
فاإن هناك حاجة متز�يدة جليل جديد من 
�لتكنولوجية  و�لعرو�س  و�الإبيييد�ع  �الإبتكار 
زيارته  عند  �لييز�ئيير  جتربة  لتعزيز  �لذكية 

�ملييزيييد ميين هذ�  �إىل حتقيق  لييدبييي. ونتطلع 
من  �خلييا�ييس  �لييقييطيياع  مييع  بال�سر�كة  �لعمل 
�أجل �سمان ��ستمر�رية �لتطوير مبا يتو�فق 
مييع �إحييتييييياجييات وتييطييّلييعييات �مليي�ييسييافييرييين، كما 
للقيام  م�ستقلة  بجهة  �الإ�ستعانة  �سنو��سل 
ن�سمن  حتى  �لتقارير  و�إعييييد�د  بييالييدر��ييسييات 
رييييادة دبييي يف تطبيق �أفيي�ييسييل �ملييمييار�ييسييات يف 

�لعامل �لرقمي«.  
ور�سات تدريبية لإدارة الإيرادات 

�لييييذي يعنى  �لييتييقييرييير  �إىل هيييذ�  بيياالإ�ييسييافيية 
بالتطّور �لرقمي، فاإّن دبي لل�سياحة وكذلك 
برنامج  بتطوير  قامتا  �أوت”  “�إن�سايت�س 
تدريبي تفاعلي مبا ي�سمن ��ستمر�ر  قطاع 
�ليي�ييسييييياحيية �مليييييرن يف دبييييي بيياملييحييافييظيية على 
�لعاملية  �ملدن  مع  باملقارنة  �أ�سعاره  تناف�سية 
�لييفيينييادق على حت�سني  �الأخييييرى. ومليي�ييسيياعييدة 
وزيادة �إير�د�تها فقد مت دعوة مدر�ء �أق�سام 
و�حلجوز�ت  و�لت�سويق  و�ملبيعات  �الإييير�د�ت 
�خلا�سة  �ليييعيييميييل  ور�ييييييييس  يف  ليييليييمييي�يييسييياركييية 
بييالييربنييامييج �لييتييدريييبييي لييقييطيياع �لييفيينييادق يف 
معرفة  مييين  لييتييمييكييييينييهييم  �الإيييييييييير�د�ت  �إد�رة 
وميي�ييسيياركيية �أفيي�ييسييل �ملييمييار�ييسييات �الأ�ييسييا�ييسييييية يف 
باالإ�سافة  �ل�سوق،  وتوّقعات  �الإييير�د�ت  �إد�رة 
لتح�سني  و�الأدو�ت  �لتطبيقات  مر�قبة  �إىل 
�الإمارة  لفنادق  �الإ�ييسييغييال  ون�سب  م�ستويات 
ومتو�سط  �ملتوفرة  �لغرف  �إيييير�د�ت  وكذلك 
�ل�سعر �ليومي. وقّدم �لربنامج للم�ساركني 
و�أور�ق  على مناذج جاهزة  فر�سة �حل�سول 
عمل و�أدو�ت مر�قبة، باالإ�سافة �إىل �الإطالع 
على كافة �جلو�نب �ملتعلقة باإد�رة �الإير�د�ت، 
مبييييا فيييييهييا حتييليييييل �ليييبيييييييانيييات، وحميييفيييز�ت 
خالل  من  �لقطاع  معايري  وتقييم  �لطلب، 
�ال�ييسييرت�تيييييجيييييات �خلا�سة  �أفيي�ييسييل  �عييتييميياد 
ور�سة   22 �لييربنييامييج  وت�سمن  بيياالأ�ييسييعييار. 
م�ساركاً   419 ميين  �أكييرث  فيها  �ييسييارك  عمل 
411 من�ساأة  �سني و�ملييدر�ء من  من �ملتخ�سّ
عمل  ور�ييسيية  كييل  ��ست�سافت  فيما  فندقية، 
بيئة  تهيئة  ليي�ييسييمييان  �ييسييخيي�ييسيياً   25 حييييو�يل 

تعليمية مميزة.
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املال والأعمال

االإمارات وكوريا تعززان التعاون ب�شاأن 
براءات االخرتاع واأنظمة امللكية ال�شناعية

•• �صيوؤول-وام:

�لفكرية  للملكية  �لكوري  �ملكتب  مع  تفاهم  �القت�ساد مذكرة  وز�رة  وقعت 
�لتمهيدي  للفح�س  و�إد�رة  �ليييدويل  للبحث  كيييياإد�رة  �الأخيييري  تعيني  ب�ساأن 
�لدويل لطلبات ت�سجيل بر�ء�ت �الخرت�ع �لدولية يف دولة �الإمار�ت وذلك 
يف �إطار معاهدة �لتعاون ب�ساأن �لرب�ء�ت �لتابعة للمنظمة �لعاملية للملكية 

�لفكرية.
�لت�سغيل  نظام  �إن�ساء  للتعاون يف  ثنائية  تفاهم  �لطرفان مذكرة  وقع  كما 

�الآيل �ملتقدم �خلا�س بامللكية �ل�سناعية يف �لدولة.
ووقعت �لوز�رة مع �ملعهد �لكوري ملعلومات بر�ء�ت �الخرت�ع عقد� خلدمات 
�لدويل  �ملركز  يف  �ل�سناعية  �مللكية  �أمتتة  بربنامج  �ملتعلقة  �لفني  �لدعم 
لت�سجيل بر�ء�ت �الخرت�ع يف وز�رة �القت�ساد بجانب تعزيز �لتعاون وتبادل 
�لييذكيياء �ال�سطناعي و�البييتييكييار لتطوير  �خليييرب�ت و�لييتييجييارب يف جميياالت 

قدر�ت �لدولة باال�ستفادة من �خلرب�ت �لكورية يف هذ� �ل�سدد.
حممد  �ملهند�س  �سعادة  �القت�ساد  ليييوز�رة  ممثال  و�لعقد  �ملييذكييرتييني  وقييع 
�أحمد بن عبد �لعزيز �ل�سحي وكيل �لوز�رة لل�سوؤون �القت�سادية بح�سور 
�ملركز �لدويل لت�سجيل بر�ء�ت �الخرت�ع بالوز�رة  �ل�سويدي مدير  خلفان 
�ملكتب  مفو�س  جو  وون  بييارك  �سعادة  �لييكييوري  �جلانب  عن  وقعها  فيما   ..
�لكوري للملكية �لفكرية وذلك يف فعالية مت تنظيمها يف �لعا�سمة �لكورية 

�جلنوبية �سيئول بح�سور عدد من �مل�سوؤولني و�خلرب�ء من �جلهتني.
خدمات  وعقد  �ملذكرتني  توقيع  �إن  �ل�سحي  حممد  �ملهند�س  �سعادة  وقييال 
�ل�سابقة  و�التفاقيات  �ملذكر�ت  من  ملجموعة  ��ستكماال  ياأتي  �لفني  �لدعم 
مع �جلانب �لكوري وميثل خطوة جديدة يف �سل�سلة �جلهود �لتي تبذلها 
وز�رة �القت�ساد لتطوير بنية �مللكية �لفكرية يف دولة �الإمار�ت من �لنو�حي 
�لتكنولوجية و�ملوؤ�س�سية وتعزيز �الأطر �الإد�رية و�لقانونية الأنظمة بر�ء�ت 
�أهمية �ل�سر�كة  �أف�سل �ملمار�سات و�لتقنيات .. م�سدد� على  �الخرت�ع وفق 
تعد جمهورية كوريا من  �ملجال حيث  �لقائمة مع كوريا يف هذ�  �حليوية 
تاأتي  �أن هذه �خلطو�ت  و�أ�ساف  �لفكرية.  �مللكية  �ملتقدمة عامليا يف  �لدول 
�مللكية  مبنظومة  لالرتقاء  �ليييوز�رة  تتبناها  �لتي  �ال�سرت�تيجية  �سوء  يف 
�لفكرية يف �لدولة وال �سيما بر�ء�ت �الخرت�ع �إىل م�ستويات متقدمة جتعل 
من �الإمار�ت حمور� ر�ئد� لن�سر ثقافة �مللكية �لفكرية وتعزيز ممار�ساتها 
على م�ستوى �ملنطقة وذلك متا�سيا مع حمدد�ت “روؤية �الإمار�ت 2021 
�قت�ساد  بناء  على  تركز  و�لييتييي  �لييدوليية  يف  �مل�ستقبلية  �لتنمية  “و�أهد�ف 
و�لتكنولوجيا  �لفكرية  و�مللكية  �البتكار  فيه  ميثل  متنوع  معريف  تناف�سي 
�لكفاء�ت  فيه  وتلعب  و�لنمو  للتقدم  �لرئي�سي  �ملحرك  �لعلمي  و�لبحث 
توفر  وتابع  جوهريا.  دور�  �الأعييمييال  ورو�د  و�ملخرتعون  �ملبدعة  �لوطنية 
�ملذكرتان وعقد �لدعم �لفني �إطار� و��سحا للتعاون مع �ل�سركاء يف كوريا 
لتقدمي خدمات متميزة وعالية �لكفاءة و�ملوثوقية يف جمال �مللكية �لفكرية 
من خالل �ملركز �لدويل لت�سجيل بر�ء�ت �الخرت�ع يف وز�رة �القت�ساد كما 
�لعلمي  و�لبحث  لالبتكار  �لد�عمة  �لتكنولوجية  �لبيئة  رفييد  يف  �ست�سهم 
بطلبات  �خلا�سة  �لبيانات  قييو�عييد  وتطوير  تنظيم  خييالل  ميين  �لييدوليية  يف 
�لرب�ء�ت وتوفري �سجل متكامل للمخرتعات و�البتكار�ت و�الأبحاث �ملنفذة 
�إىل  �لييو�ييسييول  ت�سهل  متقدمة  تقنيات  با�ستخد�م  وذليييك  �ليي�ييسييدد  هييذ�  يف 
�مللكية �لفكرية يف حتفيز �البتكار  �لنتاجات �ملعرفية وتعزز م�ساهمة  تلك 
�الأوىل  �لتفاهم  مييذكييرة  توقيع  �أن  و�أو�ييسييح  �ملعرفة.  �قت�ساد  �أ�س�س  ودعييم 
�لدويل  �ملركز  قييدرة  �سيدعم  �لدولية  �الخيييرت�ع  بييير�ء�ت  بطلبات  �ملتعلقة 
�إجر�ء  و�آليييييات  قنو�ت  تو�سيع  �ليييوز�رة على  �الخيييرت�ع يف  بييير�ء�ت  لت�سجيل 
ت�سجيل  لطلبات  �ليييدويل  �لتمهيدي  و�لفح�س  �ليييدويل  �لبحث  عمليات 
�إىل �لوز�رة حيث يتم مبوجبها �لتعاون  بر�ء�ت �الخرت�ع �لدولية �لو�ردة 
و�لفح�س  �لبحث  عمليات  تنفيذ  يف  �لفكرية  للملكية  �لكوري  �ملكتب  مع 
�ملطلوبة ورفعها للمكتب �لدويل للرب�ء�ت �لتابع للمنظمة �لعاملية للملكية 
�لفكرية �الأمر �لذي يوفر �حلماية �لقانونية لالخرت�عات و�البتكار�ت يف 
�لدولة على نطاق عاملي. و�أكد �ل�سحي حر�س وز�رة �القت�ساد - من خالل 
يف  �لكوريني  �ل�سركاء  مع  �لتعاون  تعزيز  على   - �لثانية  �لتفاهم  مذكرة 
�ملركز  يف  �ل�سناعية  �مللكية  بر�مج  وت�سغيل  الإد�رة  متقدم  �آيل  نظام  �إن�ساء 
�لدويل لت�سجيل بر�ء�ت �الخرت�ع يف �لوز�رة .. م�سري� �إىل �أن �ملذكرة توفر 
�ملعرفة ونقل �خلرب�ت و�لتقنيات  �مل�سرتك على تبادل  �إطييار� مهما للعمل 
�لذي  �الأميير  �لفكرية  للملكية  �ل�سبكي  بالنظام  �ملتعلقة  �ملتقدمة  �لكورية 
�لقدر�ت  وتييعييزيييز  �حلييالييييية  �ل�سناعية  �مللكية  �أنييظييميية  تطوير  يف  �سي�سهم 
�لكاملة للدولة يف تطبيقات �مللكية �ل�سناعية وبر�ء�ت �الخرت�ع مما �سيعزز 
مكانة دولة �الإمار�ت كمحور �إقليمي بارز للملكية �لفكرية. وتهدف �ملذكرة 
�إىل و�سع �آلية مرنة وو��سعة �لنطاق حول توجيه وتعزيز �لتعاون �خلا�س 
�لكوري  �جلييانييب  مييع  �ل�سناعية  �مللكية  جمييال  يف  �ملعلومات  بتكنولوجيا 
�لت�سغيل  نظام  بيياإد�رة  �خلا�سة  �ملعلومات  تبادل  �لتعاون  جميياالت  وت�سمل 
�الآيل �ملتعلق بامللكية �ل�سناعية يف �ملركز �لدويل لت�سجيل بر�ء�ت �الخرت�ع 
بوز�رة �القت�ساد وتعزيز �لتن�سيق وتبادل �الآر�ء حول خمتلف �حلاالت �لتي 
يعمل عليها �ملركز بهدف دعم قدرته على تقدمي خدمات فعالة وم�ستقرة 
يف جمال �لرب�ء�ت. وتن�س �ملذكرة على تعزيز �لتعاون بني �جلانبني ب�ساأن 
تطوير نظام �أمتتة �مللكية �ل�سناعية يف دولة �الإمار�ت ب�سورة م�ستد�مة من 
خالل �لتوجيه �لتقني �لذي يقدمه خرب�ء �ملكتب �لكوري للملكية �لفكرية 
وعالية  مييوثييوقيية  خييدمييات  ليقدم  �ملييركييز  �أنييظييميية  و�إد�رة  ت�سغيل  عملية  يف 
�جلودة ف�سال عن تبادل �خلرب�ت و�ملعرفة لن�سر معلومات �مللكية �لفكرية 
�ال�ستفادة من تطبيقاتها بهدف  �لقطاع �خلا�س على  للجمهور وت�سجيع 
�إمكانية  حت�سني  عرب  �لفني  و�البتكار  و�لتطوير  �لبحث  عمليات  تي�سري 

�لو�سول ملعلومات �مللكية �لفكرية.

برعاية حممد بن زايد 
حامد بن زايد يفتتح حمطة كو�شكو اأبوظبي للحاويات يف ميناء خليفة

 »ات�شاالت«: اجليل اخلام�ض من ال�شبكات يعيد �شياغة القطاع ويفتح االأبواب لكافة اأوجه االبتكار

�أبوظبي  مييو�نييئ  بييني  عاما   35 مدتها  �تفاقية  مبوجب 
و�سركة كو�سكو �ملالحية للمو�نئ �ملحدودة �لتابعة ل�سركة 
�ل�سركات  كربى  من  و�حييدة  تعد  و�لتي  �ملالحية  كو�سكو 
�ل�سركة  مبوجبها  وحتظى  �لعامل  يف  �ملتكاملة  �ملالحية 
حمطة  يف  �حليياويييات  خييدمييات  تييوفييري  بامتياز  �ل�سينية 
�حلاويات رقم 2 مبيناء خليفة. وت�ستثمر �سركة كو�سكو 
درهم  مليار   1.1 من  �أكييرث  �ملييحييدودة  للمو�نئ  �ملالحية 
�ملييعييد�ت �جلييديييدة للمحطة  “ يف  “ 300 مليون دوالر 
 10 بقيمة  �أبوظبي  ��ستثمار�ت مو�نئ  �إىل  وت�ساف هذه 

مليار�ت درهم �سمن �إطار برنامج تو�سعة ميناء خليفة.
وي�سم هذ� �مل�سروع �جلديد �أكرب حمطة لفرز �حلاويات 
�جلديدة  �ملحطة  وتييعييزز  �الأو�يييسيييط..  �ليي�ييسييرق  منطقة  يف 
مكانة ميناء خليفة حيث ترتقي بت�سنيفه من �ملرتبة 89 
لي�سبح بني �أكرب 25 ميناء للحاويات يف �لعامل بدء� من 
رئي�س  لريونغ  �سو  �لكابنت  قال  جانبه  من  �ملقبل.  �لعام 
جمل�س �إد�رة �سركة كو�سكو �ملالحية “ يعترب �إكمال حمطة 
كو�سكو �أبوظبي للحاويات �إجناز� مهما �آخر على خريطة 
�ل�سر�كة �لناجحة بني �ل�سني و�أبوظبي.. وتعترب عمليات 
�ملو�نئ و�حدة من �أهم قطاعات �الأعمال �خلا�سة ب�سركة 
كو�سكو و�سوف ندعم عمليات تطوير �ملحطة وفق �أق�سى 
�حلدود �لتي تتيحها �إمكاناتنا من خالل تطوير م�سار�ت 
دفع  �أجييل  �ل�سحن من  الإعييادة  و�سبكة خم�س�سة  �ل�سحن 
عجلة �لنمو يف حمطة كو�سكو �أبوظبي للحاويات.. ومن 
بالن�سبة  �أ�سا�سيا  حمييور�  �ملحطة  هييذه  متثل  �أن  �ملنتظر 
لنا يف �إطار �مل�ساعي �لر�مية لتطوير مركز بحري عاملي 

خلدمات �إعادة �ل�سحن �لدويل و�خلدمات �للوج�ستية«.
وقال ز�نغ وي نائب رئي�س جمل�س �الإد�رة و�لع�سو �ملنتدب 
ل�سركة كو�سكو �ملالحية للمو�نئ �ملحدودة “ نحن ب�سدد 
�الآلييييية بهدف  فييرز �حليياويييات �سبه  �إطيييالق عمل حمطة 
�الأحجام  جميع  ميين  �حليياويييات  ونيياقييالت  �ل�سفن  خدمة 
و�ستوفر  للمنطقة..  و�عد  م�ستقبل  و�مل�ساهمة يف �سمان 
قيمة  ذ�ت  خييدمييات  لييلييحيياويييات  �أبييوظييبييي  كو�سكو  حمطة 
�إ�سافية مثل خدمات �ل�سفن �ل�سغرية �ملخ�س�سة لتوزيع 
�حلاويات �لقادمة عرب �ل�سفن �لكبرية و�سهولة �لتو��سل 
مييييينيياء خييليييييفيية.. وتتمحور  ميييع حمييطييات �حلييياوييييات يف 
�أبوظبي  �إر�ساء مكانة  �الأو�سع نطاقا حول  ��سرت�تيجيتنا 
وربطها  و�لتجارة  �للوج�ستية  للخدمات  �إقليمي  كمركز 
�القت�ساد..  وتنويع  لتو�سيع  �حلييرة  �ل�سناعية  باملناطق 
�سنقوم  �الأم  �ل�سركة  تقدمه  �ليييذي  �لييدعييم  خييالل  وميين 
بت�سخري نقاط �لقوة و�لقدر�ت �ال�ستثنائية �لتي منتلكها 
تناف�سية  ووجييهيية  �إقليمي  مييركييز  �إىل  �أبييوظييبييي  لتحويل 

خلدمات �ل�سحن«.
وقال �لكابنت حممد جمعة �ل�سام�سي �لرئي�س �لتنفيذي 
ملو�نئ �أبوظبي “ ترتبط حمطة كو�سكو �أبوظبي للحاويات 
يف ميناء خليفة مع �سبكة حمطات كو�سكو �لعاملية وهذ� 
يجعلها و�حدة من �أكرب مو�نئ �ل�سبكة يف منطقة �ل�سرق 
لقطاع  رئي�سا  ومييركييز�  �لهندية  �لييقييارة  و�سبه  �الأو�ييسييط 

�لنقل �لبحري �لعاملي«.
و�أ�ساف “ موقع �أبوظبي �ال�سرت�تيجي كبو�بة الآ�سيا �إىل 
مكانتها  يعزز  �أفريقيا  و�سمال  �الأو�ييسييط  �ل�سرق  منطقة 
�لتاريخية  مييبييادرتييهييا  يف  لل�سني  ��ييسييرت�تيييييجييي  ك�سريك 

•• اأبوظبي-وام: 

حتت رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�مل�سلحة  للقو�ت  �الأعييلييى  �لقائد  نييائييب  �أبييوظييبييي  عهد  ويل 
ديو�ن  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يييد  بن  حامد  �ل�سيخ  �سمو  �فتتح 
ويل عهد �أبوظبي �م�س حمطة كو�سكو �أبوظبي للحاويات 
�لتابعة ل�سركة كو�سكو �ملالحية للمو�نئ �ملحدودة يف ميناء 

خليفة.
ز�يد  بن  ذييياب بن حممد  �ل�سيخ  �سمو  �الفتتاح  �سهد حفل 
�آل نهيان رئي�س د�ئرة �لنقل ومعايل �لدكتور �سلطان �أحمد 
�أبوظبي  مييو�نييئ  �إد�رة  جمل�س  رئييييي�ييس  دولييية  وزيييير  �جلييابيير 
�مليييبيييارك رئييييي�ييس جييهيياز �ل�سوؤون  وميييعيييايل خيييليييدون خييليييييفيية 
رئي�س  �ملييرر  مر�سد  عوي�سة  �ملهند�س  ومييعييايل  �لتنفيذية 
�لهاجري  حممد  �سيف  ومعايل  �أبوظبي  يف  �لطاقة  د�ئييرة 
رئي�س د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية يف �أبوظبي و�سعادة �للو�ء 
�لركن طيار فار�س خلف خلفان �ملزروعي رئي�س جهاز حماية 
نائب  جيتزي  نينج  ومييعييايل  و�ل�سو�حل  �حليوية  �ملن�ساآت 
 »NDRC« و�الإ�ييسييالح  للتنمية  �لوطنية  �للجنة  رئي�س 
جيانت�سونغ  هييي  ومييعييايل  �ل�سعبية  �ليي�ييسييني  جييمييهييورييية  يف 
و�لكابنت  �ل�سعبية  �ل�سني  جمهورية  يف  �لنقل  وزييير  نائب 
�ملالحية  كو�سكو  �سركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  لييريونييغ  �سو 
�لييرئييييي�ييس �لتنفيذي  �ليي�ييسيياميي�ييسييي  و�لييكييابيينت حمييمييد جييمييعيية 
ملو�نئ �أبوظبي و�ل�سيد ز�نغ وي نائب رئي�س جمل�س �الإد�رة 
و�لع�سو �ملنتدب ل�سركة كو�سكو �ملالحية للمو�نئ �ملحدودة 

وعدد من �ل�سخ�سيات و�مل�سوؤولني.
وقال �سمو �ل�سيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان �إن دولة �الإمار�ت 
نهيان  �آل  ز�ييييد  بيين  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بييقيييييادة 
رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” ما�سية يف جتهيز بنية حتتية 
��ستمر�ر  ل�سمان  كافة  و�لقطاعات  �ملييجيياالت  يف  متطورة 
�لنمو �القت�سادي و�الجتماعي وبناء م�ستقبل م�سرق تنعم 

به �أجيال �لغد.
و�أكد �سموه �أن روؤية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
للقو�ت  �الأعييلييى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�مل�سلحة تركز دوما على تعزيز �ل�سر�كات �ال�سرت�تيجية مع 
�ملجتمع �لدويل و�لتعاون يف تنفيذ �مل�ساريع �ملتميزة �لقادرة 
على مو�كبة متطلبات �لنمو �مل�ستقبلي بعيد �ملدى.. م�سري� 
من  تعد  للحاويات  �أبوظبي  كو�سكو  حمطة  �أن  �إىل  �سموه 
�مل�ساريع �حليوية �لتي متتد �آثارها �الإيجابية لت�سمل عدة 
قطاعات مبا فيها �القت�ساد و�لتجارة و�ل�سناعة و�خلدمات 
�آل  �للوج�ستية وغريها. و�أ�ساد �سمو �ل�سيخ حامد بن ز�يد 
نهيان بعالقات �ل�سد�قة و�لتعاون �لر��سخة مع جمهورية 
�ل�سني �ل�سعبية �لتي �أر�سى ركائزها �لو�لد �ملوؤ�س�س �ملغفور 
ثر�ه”  �هلل  “طيب  نهيان  �آل  �سلطان  بيين  ز�ييييد  �ل�سيخ  لييه 
و�لقائمة على روؤية ��سرت�تيجية �ساملة وم�سرتكة يف بناء 
و�لتطور  بالنمو  ��ستمرت  و�لتي  م�ستقبل م�ستقر ومزدهر 
و�لثقافية  �القييتيي�ييسييادييية  �مليييجييياالت  مييين  �لييعييديييد  لييتيي�ييسييمييل 

و�لتجارية و�ال�ستثمارية مبا يحقق �مل�سالح �ملتبادلة.
و�أثنى �سموه على جهود مو�نئ �أبوظبي وتعاونها مع كو�سكو 
وخمتلف �جلهات �ملحلية الإجناز هذ� �مل�سروع �ال�سرت�تيجي 
�سمن  �ملحطة  هييذه  تد�سني  وييياأتييي  �الأفيي�ييسييل.  �لنحو  على 
�لتجارة  تطوير  �إىل  �لر�مية  �أبوظبي  مو�نئ  ��سرت�تيجية 

متا�سيا  �القت�سادي  �لتنوع  وتعزيز  �أبوظبي  يف  �لبحرية 
مييع روؤييييية �أبييوظييبييي �القييتيي�ييسييادييية 2030 ميين خيييالل منو 
�لتجارة على �سعيد �ملنطقة وجذب �ملزيد من �ال�ستثمار�ت 
�الأجنبية �ملبا�سرة. وتتطلع مو�نئ �أبوظبي �إىل زيادة �لقدرة 
�ال�ستيعابية �الجمالية مليناء خليفة من 2.5 مليون حاوية 
�ملقبلة  �خلم�س  �ل�سنو�ت  خييالل  حيياوييية  مليون   9.1 �إىل 
هذ�  يف  حيويا  دور�  �أبييوظييبييي  كو�سكو  حمطة  تلعب  حيث 
�ملجال. وقال �سمو �ل�سيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان 
كو�سكو  حمطة  تعترب   “ �أبييوظييبييي  يف  �لنقل  د�ئيييرة  رئي�س 
�إجنيييياز� مهما يف م�سريتنا  لييلييحيياويييات  �جلييديييدة  �أبييوظييبييي 
�أبوظبي عرب  2030 الإمييارة  �القت�سادية  �لروؤية  لتحقيق 
حتفيز �لنمو و�لتنويع �القت�سادي و��ستقطاب �ال�ستثمار�ت 

وتوفري فر�س عمل م�ستد�مة«.
و�أ�ساف �سموه �إن ��ستثمار �سركة كو�سكو �ملالحية للمو�نئ 
�ملقومات  على  ملمو�سا  دليال  ي�سكل  �أبوظبي  يف  �ملييحييدودة 
�ملهمة �لتي تتمتع بها �الإمارة من حيث �ملوقع �ال�سرت�تيجي 
ونييحيين على  �لييد�عييميية..  و�لييقييو�نييني  �لعمل �جليياذبيية  وبيئة 
مييزيييد من  �أميييام  �لييبيياب  �سيفتح  �ال�ستثمار  هييذ�  بييياأن  قناعة 
�ال�ستثمار�ت �الأجنبية �ملبا�سرة يف �الإمارة.. ونحن فخورون 
�أثييميير عن  و�ليييذي  �أبييوظييبييي وكو�سكو  مييو�نييئ  بييني  بالتعاون 
�إيجابية �ساملة  �آثار  �ملتميز و�لذي �ستكون له  �مل�سروع  هذ� 

ومتنوعة.
و�ستبد�أ حمطة كو�سكو �أبوظبي للحاويات عملياتها بطاقة 
حاوية  مليون   1.6 �إىل  ت�سل  �حلاويات  ملناولة  ��ستيعابية 
على ر�سيف بطول 800 مرت على �أن يتم تو�سيعه با�سافة 
حو�س  تعميق  و�سيتم   ..2020 عييام  بحلول  مييرت   400
�ملحطة �إىل 16.5 مرت �الأمر �لذي يتيح لل�سفن �لعمالقة 
�لو�سول  من  حاوية   14،000 �إىل  حمولتها  ت�سل  �لتي 

للمحطة.
�جلابر  �أحمد  �سلطان  �لدكتور  معايل  قال  �ملنا�سبة  وبهذه 
“نثمن   : �أبوظبي  مو�نئ  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  دوليية  وزييير 
عاليا روؤية �لقيادة بتطوير من�ساآت عمالقة يف جمال �لبنية 
و�لتجارة  �ملييالحيية  حييركيية  منييو  لتعزيز  لييلييمييو�نييئ  �لتحتية 
و�الجتماعي..  �القت�سادي  �لنمو  يف  و�مل�ساهمة  �لبحرية 
لييلييحيياويييات منييوذجييا جديد�  �فييتييتيياح حمييطيية كو�سكو  ويييعييد 
�ل�سني  وجمهورية  �الإميييار�ت  دوليية  بني  �لتاريخي  للتعاون 
هذ�  بتحقيق  فخر  وكلنا  �ملييجيياالت..  خمتلف  يف  �ل�سعبية 
�ملوؤ�س�س  �لو�لد  ز�يييد فمن خالل روؤييية  �الإجنيياز خالل عام 
�هلل  “طيب  نهيان  �آل  �سلطان  بيين  ز�يييد  �ل�سيخ  لييه  �ملغفور 
�أر�ست  �لر�سيدة  �لقيادة  توجيهات ومتابعة  وبف�سل  ثر�ه” 
دولة �الإمار�ت �لركائز �الأ�سا�سية لبناء دولة حديثة متتلك 
بنية حتتية متطورة ومتد يد �ل�سد�قة و�لتعاون �الإيجابي 

�لبناء �إىل خمتلف �لبلد�ن حول �لعامل«.
و�أ�ساف معاليه : “ ي�سهم هذ� �مل�سروع يف دعم ��سرت�تيجية 
و�الأعمال  للتجارة  رئي�سة  بو�بة  �حليوي  ودورهييا  �أبوظبي 
و�ال�ستثمار يف �ل�سرق �الأو�سط و�سريكا ��سرت�تيجيا رئي�سا 

ملبادرة �حلز�م و�لطريق �ل�سينية«.
مركز�  �أبوظبي  مكانة  �جلييديييدة  �حليياويييات  حمطة  وتييعييزز 
مبادرة  دعييم  يف  ت�سهم  كما  �لييبييحييري  �لنقل  لقطاع  عامليا 
لفرز  �أكييرب حمطة  ت�سم  �ل�سينية حيث  و�لطريق  �حلييز�م 
بيينيياء �ملحطة  �الأو�ييسييط. ومت  �ليي�ييسييرق  �حليياويييات يف منطقة 

�أفريقيا  �آ�ييسيييييا مييع  �حلييييز�م و�لييطييريييق و�لييهييادفيية �إىل ربيييط 
و�أوروبا بر� و�أي�سا عرب �سبكات �لنقل �لبحري على �متد�د 
�الأكييرب لدولة  �ل�سريك  �ل�سني  وتعد  6 ممر�ت جتارية”. 
�الإمييار�ت على �سعيد �لتبادل �لتجاري غري �لنفطي حيث 
�رتييفييع حييجييم �لييتييبييادل �لييتييجيياري بييني �لييبييلييدييين خيييالل عام 
53 مليار دوالر و�لذي  %15 لي�سل �إىل  2017 بن�سبة 
ميثل %14،7 من �إجمايل حجم �لتجارة �خلارجية لدولة 
�الإمييار�ت.. وخالل �لفرتة نف�سها ��ستحوذت �الإمار�ت على 
�لدول  �إىل  �ل�سينية  �ليي�ييسييادر�ت  �إجييمييايل  من   30% نحو 
�لعربية ونحو %22 من حجم �لتبادل �لتجاري �لعربي - 
�ل�سيني.. ومن �ملتوقع �أن ي�سل حجم �لتبادل �لتجاري بني 
�ل�سني و�الإمار�ت �إىل 70 مليار دوالر بحلول عام 2020. 
ميناء  مكانة  برت�سيخ  �جلديدة  �حلاويات  وت�ساهم حمطة 
�لعاملية  �لت�سغيلية  كو�سكو  لعمليات  �إقليمي  كمركز  خليفة 
�مل�سمولة  �لرئي�سية  �لتجارية  �ملر�كز  بجميع  ترتبط  حيث 
كو�سكو  بعمليات  وكييذلييك  و�لطريق”  “�حلز�م  مبييبييادرة 
حمفظة  وتغطي  �لعاملية..  مو�نئها  �سبكة  عرب  �لت�سغيلية 
�ملينائية  �مليينيياطييق  لييليي�ييسييركيية  �لييتييابييعيية  حمييطييات �حلييياوييييات 
�سرق  لل�سني وجنوب  �لرئي�سي  �لرب  �لرئي�سية �خلم�س يف 

�آ�سيا و�أوروبا و�لبحر �الأبي�س �ملتو�سط و�لبحر �الأ�سود.
�الأو�سط  �ل�سرق  لفرز �حلاويات يف  �الأكييرب  �ملحطة  وتعترب 
مب�ساحة 275 �ألف مرت وتعترب هذه �ملن�ساأة �حلديثة �أول 
مييع مر�فق  �ملنطقة  �حليياويييات يف  لييفييرز  �آلييييية  �سبه  حمطة 
كاملة  �حلييمييوليية/  ناق�سة  �حليياويييات  ل�سحنات  خم�س�سة 
�إىل جانب جمموعة متكاملة من خدمات تعبئة  �حلمولة 
غري  لل�سحنات  �لق�سري  �ملييدى  على  و�لتخزين  �حليياويييات 
�ملجمعة ف�سال عن �سهولة �لتو��سل مع حمطات �حلاويات 

يف ميناء خليفة.
وتدعم �ملحطة �جلديدة �ل�سركات �لتي ت�سعى �إىل تاأ�سي�س 
�إجر�ء  �إتاحة  عرب  �لتجارية  �أن�سطتها  تعزيز  �أو  تو�سيع  �أو 
يف  حمليا  و�للوج�ستية  و�لتخزينية  �لت�سنيعية  عملياتها 
و�ل�سرق  �الإقليمية  �الأ�ييسييو�ق  �ملحطة  تخدم  كما  �أبوظبي.. 

�أو�سطية و�الأفريقية و�لعاملية.
ت�ساهم  �آ�سيا  �سرق  من  �مل�ستثمرين  ��ستقطاب  جانب  و�إىل 
حمطة كو�سكو �أبوظبي للحاويات بتعزيز �لقدرة �لتناف�سية 
ملدينة  �الأجنبية  �ل�سركات  من  �ملزيد  وجييذب  خليفة  مليناء 
حرة  منطقة  �أكييرب  تعترب  �لتي  �أبوظبي  �ل�سناعية  خليفة 
�لتحويلية  و�ل�سناعات  و�للوج�ستية  �ل�سناعية  للعمليات 

يف �ملنطقة.
و��ييسييتييقييطييبييت ميييديييينييية خييليييييفيية �ليي�ييسيينيياعييييية �مليييميييتيييدة على 
�سركة   200 من  �أكييرث  مربعة  كيلومرت�ت   410 م�ساحة 
دوالر  مليار   17،7“ درهييم  مليار   65 بقيمة  و��ستثمار�ت 
�تفاقيات  �سينية  �سركة   19 وقعت  �الآن  وحتى  �أمريكي” 
ال�ستئجار �أر��س يف منطقة �لتطوير �ل�سناعي �لتي �أ�س�ستها 
“�سركة �ال�ستثمار و�لتعاون ور�ء �لبحار ملقاطعة جيانغ�سو 
مليناء  �حلييرة  �لتجارة  منطقة  يف   - جو�سيك   - �ملحدودة” 

خليفة خالل �سهر �أغ�سط�س 2017.
تندرج �سمن  �ملحطة �جلديدة  �أن هذه  �إىل  �الإ�ييسييارة  جتدر 
�إطار ��سرت�تيجية منو ملدة خم�س �سنو�ت �أطلقتها “مو�نئ 
�أبوظبي” بهدف رفع �لقدرة �ال�ستيعابية �الإجمالية مليناء 

خليفة �إىل 9.1 مليون حاوية منطية �سنويا.

•• دبي -وام: 

�لتنفيذي  �لييرئييييي�ييس  دوييييييييد�ر  حييييامت  �أكيييييد 
للعمليات �لدولية يف جمموعة “�ت�ساالت” 
عالوة  �ل�سبكات  ميين  �خليياميي�ييس  �جليييييل  �أن 
�لهو�تف  تقنيات  ميين  �لييقييادم  �جليييييل  عييلييى 
�إعيييييادة �سياغة  �ييسيييييعييمييالن عييلييى  �ملييتييحييركيية 
قطاع �الت�ساالت بوجه عام ملا لهما من �أثر 
�البتكار ف�سال  �أوجييه  كافة  دعم  مبا�سر يف 

عن �إثر�ء جتربة �لعمالء �ل�ساملة.
“قادة قطاع  جاء ذلك خالل فعاليات قمة 
�لتي  �ملعلومات”  وتكنولوجيا  �الت�ساالت 

عقدت يف دبي �م�س.
11 على  �لييييي  نيي�ييسييخييتييهييا  �لييقييميية يف  وركيييييزت 
قطاع  على  �لييذكييييية  �ل�سبكات  تيياأثييري  مييدى 
�التييي�يييسييياالت وجييمييعييت نييخييبيية مييين �ليييييرو�د 
و�خلييييييرب�ء و�ييسيينيياع �ليييقييير�ر مليينيياقيي�ييسيية �أهيييم 
�ل�سعيدين  على  �ل�سدد  هذ�  يف  �لتطور�ت 

�الإقليمي و�لعاملي.
حياتنا  عييلييى  �لييتييكيينييولييوجيييييا  “�أثر  وحييييول 
�سركات  تيييينيييياول  و”كيفية  �ليومية” 
 .. �لرقمي”  �لييتييحييول  فر�سة  �التيي�ييسيياالت 
قال دويد�ر �أن �جليل �خلام�س يعد بقدر�ت 

رفييييع م�ستوى  �ييسيياأنييه  لييهييا وميييين  ال حيي�ييسيير 
وهو  �لرقمي  و�لتمكني  و�الأد�ء  �خلييدمييات 
تفاعلنا  طييريييقيية  ميين  �سيغري  �ليييذي  �الأميييير 
ويوؤثر ب�سكل �إيجابي على منظومات �لعمل 
�ملختلفة. و�أ�ساف �أن �لتقنيات و�لتطبيقات 
�لذكية يف �لهو�تف �ملتحركة �أحدثت تاأثري� 
�أدى  ممييا  �مل�ستخدمني  �سلوك  على  كييبييري� 
على  للح�سول  �لتوقعات  م�ستوى  رفع  �إىل 

�أن  �ىل  و�بتكار�.. الفتا  تقدما  �أكييرث  حلول 
��سرت�تيجيتها  خييالل  وميين  “�ت�ساالت” 
�لرقمي  �مليي�ييسييتييقييبييل  “قيادة  ليييي  �لييطييمييوحيية 
مبو�كبة  تلتزم  فاإنها  �ملجتمعات”  لتمكني 
ي�سهدها  �لييتييي  �لتقنية  �لييتييطييور�ت  جميع 
بتجربة  �الرتيييييقييييياء  ييي�ييسييميين  مبييييا  �لييييعييييامل 

�لعمالء �لرقمية.
�مليي�ييسيياركيية يف  “�ت�ساالت”  قييييياد�ت  وركييييزت 

�لقمة على �الأهمية �ملتز�يدة للتكنولوجيات 
�حلييديييثيية �مليييتيييطيييورة مييثييل �ييسييبييكييات �جليل 
�سارك  �الإلكرتوين حيث  و�الأميين  �خلام�س 
خلدمات  �لتنفيذي  �لرئي�س  �أميييريي  علي 
جمموعة  يف  باجلملة  و�ملبيعات  �مل�سغلني 
بعنو�ن  نيييقيييا�يييس  حييلييقيية  يف  “�ت�ساالت” 
�ال�ستيعابية”  وطاقتها  �لبيانات  “حركة 
ومت �لرتكيز فيها على �ملتطلبات �ملتغرية يف 
جمال �ل�سعة �ال�ستيعابية وقطاع �لكابالت 
�لبحرية �لناقلة للبيانات ودور �مل�سغلني يف 

ع�سر �لبيانات �ل�سخمة.
نيييائيييب رئي�س  �ملييييرزوقييييي  و�ييييسييييارك حمييمييد 
�لدولية  بيياملييجييمييوعيية  �لتكنولوجيا  قييطيياع 
بعنو�ن  نييقييا�ييس  حييلييقيية  يف  “�ت�ساالت”  ليييي 
�لقيم  �بييتييكييار  �إعييييييادة  �خليياميي�ييس:  “�جليل 
حول  ركييزت  �لتي  �جلديدة”  �القت�سادية 
توفري  يف  �خلام�س  للجيل  �ملرتقب  �ليييدور 
�لبيانات  ميين حركة  �لييقييادم  للجيل  �لييدعييم 
دور  �إىل  �إ�سافة  �لرقمية  �لتحتية  و�لبنية 
تنمية  يف  بييالييربجميييييات  �ملييعييرفيية  �ل�سبكات 

مناذج مطورة لالأعمال وتطوير �ل�سبكات.
كما �سارك كمر�ن �أح�سن مدير تنفيذي �أول 
حلول �أمن �ملعلومات �لرقمية يف “�ت�ساالت 

“�الأمن  يف حلقة نقا�س بعنو�ن  ديجيتال” 
�لرقمية  �الأمنية  �لتحديات  �ل�سيرب�ين: 
و�لتي  �ال�ستباقية”  �حلييميياييية  وخيييطيييو�ت 
�الأمنية  �لييتييحييديييات  على  ركيييزت حميياورهييا 
�آليات  �لييعيي�ييسيير �لييرقييمييي وتييقيينيييييات دميييج  يف 
�لبنية  عنا�سر  �لرقمية يف جميع  �حلماية 
�لييتييحييتييييية لييالتيي�ييسيياالت ميييع �لييرتكيييييز على 

�ملخاطر �لرقمية وطرق جمابهتها.
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املال والأعمال

داماك العقارية متنح عقدًا بقيمة
 40 مليون درهم اإىل جمموعة برو�شكيب

•• دبي-الفجر:  

�أعلنت د�ماك �لعقارية، �ل�سركة �لر�ئدة يف جمال �لتطوير �لعقاري �لفاخر 
�إىل جمموعة  �إمار�تي  40 مليون درهم  �ملنطقة، عن منح عقٍد بقيمة  يف 
برو�سكيب للتطوير، وذلك الإجناز �أعمال �لطرق و�لبنية �لتحتية يف ق�سم 
�أكويليجيا �لذي تبلغ م�ساحته 207 �ألف مرت مربع �سمن جمّمع ’�أكويا 
مرّبعة.  قدم  مليون   55 م�ساحة  على  و�ملمتد  �لفاخر  �ل�سكني  �أك�سجني‘ 
و�لفلل  �لتاونهاو�س  �سقق  629 وحدة من  �أكويليجيا على  ق�سم  وي�ستمل 
و�مل�ساحات  �ملييمييّيييزة  �مليي�ييسييار�ت  بها  حتيط  و�لييتييي  �ملنف�سلة،  �سبه  �لييفيياخييرة 
�لعام  �ملييدييير  �ييسييجييو�ين،  قييال علي  ذليييك،  على  تعليقاً  �ليييو�رفييية.  �خليي�ييسيير�ء 
على  ودقيية  بعناية  فريقنا  “يعمل  �لعقارية‘:  ’د�ماك  �سركة  يف  للعمليات 
تطوير جمّمعات �سكنية فاخرة تلبي �حتياجات ومتطلبات جميع عمالئنا 
�لتعاون  �تفاقيات  من  مزيٍد  توقيع  عرب  ذلييك  حتقيق  ونو��سل  �ملميزين، 
جديد�ً  عقد�ً  برو�سكيب  جمموعة  منح  �الإطيييار  هييذ�  يف  وي�سعدنا  �ملثمرة. 
الإجناز �أعمال �لطرق و�لبنية �لتحتية يف ق�سم �أكويليجيا. ونوؤكد �أن �تخاذ 
هذ� �لقر�ر جاء بعد مناق�سات مف�سلة حول �الأعمال �ملميزة �لتي ُتنجزها 
�سعيد  على  �لعقارية  د�مييياك  �لييتييز�م  مييع  متيياميياً  تن�سجم  و�لييتييي  �ل�سركة، 
�جلودة.« و�سيتم �إجناز �أعمال �لطرق و�لبنية �لتحتية يف جمّمع �أكويليجيا 
حتت �إ�سر�ف وحدة �أعمال �لبنية �لتحتية �لتابعة ملجموعة برو�سكيب و�لتي 
يف  �أكويليجيا  ق�سم  ويرتبع  �ل�سكنّية.  �ملجّمعات  م�ساريع  بتطوير  تخت�س 
قلب جمّمع �أكويا �أك�سجني بجو�ر ملعب غولف عاملي �لطر�ز، كما يت�سّمن 

بركة �سباحة تخدم �لقاطنني يف هذ� �لق�سم من �ملجّمع.  

بدء اأعمال املوؤمتر الدويل 
لتربيد املناطق 2018 فى دبي

•• دبي -وام: 

بيييد�أت �أميي�ييس �أعييمييال �لييييدورة �لثامنة 
من “�ملوؤمتر �لدويل لتربيد �ملناطق 
�سمو �ل�سيخ �أحمد  2018” برعاية 
بن �سعيد �آل مكتوم رئي�س هيئة دبي 
ملجموعة  �الأعييلييى  �لرئي�س  للطري�ن 
تنظمه  و�لييييييذى  �الإميييييييييار�ت  طيييييري�ن 
�ملناطق  لييتييربيييد  �لييدولييييية  �جلييمييعييييية 
“�لطاقة  �يييسيييعيييار  حتييييت   IDEA
وذلييييك  �لذكية”  ليييليييميييدن  �ليييفيييعيييالييية 
مبيي�ييسيياركيية جمييمييوعيية مييين �خلييييرب�ء 

�لطاقة  قطاع  يف  وحمليون  دوليون  خييرب�ء  وعقد  �لرئي�سيني.  �لدوليني 
مناق�سات م�ستفي�سة حول �إمكانات وحلول جديدة ر�ئدة يف تربيد �ملناطق 
ييييوم غد  حييتييى  فعالياته  ت�ستمر  و�لييييذي  �ملييوؤمتيير  ميين  �الأول  �ليييييوم  خيييالل 
�الأول من  �ليوم  �مل�ساركون فى  و�كييد  دبييي.  �لنخلة يف  �أتالنت�س  يف منتجع 
“�إمباور”�أن  �ملركزي  للتربيد  �الإمييار�ت  موؤ�س�سة  ��ست�سافته  �ملوؤمتر�لذى 
�ىل  ي�سري  وذلييك  �ملناطق  �لعامل يف قطاع تربيد  قائمة مدن  تت�سدر  دبي 

ريادة دبي كمثال منوذجي يحتذى به عامليا يف جمال تربيد �ملناطق.
للتربيد  �الإمييييار�ت  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �سعفار  بيين  �أحييمييد  وقييال    
“يف وقتنا �لر�هن حيث ي�سكل تغري  “�إمباور” فى كلمة �الفتتاح  �ملركزي 
�ملناخ م�سدر قلق متز�يد فاإن تطبيق حلول تربيد �ملناطق �أ�سبحت حاجة 
ملحة فهي ال ت�ساعد فقط على بناء م�ستقبل م�ستد�م بل تن�سئ �أي�سا بيئة 
مو�تية لنظم �إد�رة موفرة للطاقة. ونحن و�ثقون من �أن �ملوؤمتر هذ� �لعام 
�سيقدم  بل  فح�سب  �ملمار�سات  و�أف�سل  �خلييرب�ت  لتبادل  كمنرب  يعمل  لن 
تنفيذ حلول تربيد  �أجييل  للدول و�حلكومات من  كفاءة  �أكييرث  �أي�سا خطة 
�ملناطق كحل م�ستقبلي حلياة م�ستد�مة«. وبد�أ �ملوؤمتر باجلل�سة �لنقا�سية 
�الفتتاحية حتت �سعار “�لطاقة �لفعالة للمدن �لذكية” مع كبار �مل�سوؤولني 
�لتنفيذيني يف �ل�سناعة �لذين تبادلو� وجهات �لنظر حول تربيد �ملناطق 
�لتنفيذي  و�ملدير  ثورنتون” �لرئي�س  “روب  برئا�سة  ذكيياء  �الأكييرث  للمدن 
�أع�ساء  �ملناق�سة  يف  و�سارك   IDEA �ملناطق  لتربيد  �لدولية  للجمعية 
�جلمعية مثل �أحمد بن �سعفار �لرئي�س �لتنفيذي الإمباور و�أع�ساء �آخرون 
و�ملدير  �لرئي�س  ثورنتون”  “روب  قييال  جهته  ميين  خمتلفة.  �سركات  ميين 
�ملوؤمتريجمع  �ن   IDEA �ملناطق  لتربيد  �لدولية  للجمعية  �لتنفيذي 
لتبادل  و�آ�سيا  �الأو�سط  و�ل�سرق  و�أوروبييا  �أمريكا  �سمال  دوليني من  خرب�ء 
قييطيياع تربيد  و�لييعييمييليييييات يف  و�مليييقييياوالت  �لت�سميم  �خلييييرب�ت يف جمييياالت 

�ملناطق يف �ملدن و�ملجتمعات �ل�سكنية و�جلامعات.
�أف�سل   - �لت�سغيلي  “�لتميز  عيينييو�ن  حتييت  �لييتييالييييية  �جلل�سة  و�نييطييلييقييت   
�ملمار�سات و�ال�سرت�تيجيات �لعاملية” ومن خالل ت�سليط �ل�سوء على �أهمية 
�ملبتكرة  �ملمار�سات  �أف�سل  �جلل�سة  هذه  ت�سمنت  و�لتكنولوجيا  �لت�سميم 
و�الأدو�ت و�لتقنيات �لتي �أثبتت جدو�ها و�لتي توؤدي �إىل �لتميز �لت�سغيلي 
�لتكنولوجيا  وكانت  �خلدمة.  وجييودة  و�ملياه  للطاقة  �الأمثل  و�ال�ستخد�م 
كان  فيما  �ملييوؤمتيير  يف  نوق�ست  �لييتييي  �لرئي�سية  �لعنا�سر  هييي  و�لت�سميم 
�لتمويل هو �ملو�سوع �لتايل للمناق�سة حتت �سعار “متويل موؤ�س�سات طاقة 
�ملناطق” وركزت على تو�فر م�سادر �لتمويل على �ملدى �لق�سري و�لبعيد. 
كما ت�سمنت مناق�سة حول �لروؤى �لرئي�سية للبحث عن �لتمويل وكذلك 
لدورة  �ملتغرية  لالحتياجات  وفقا  وحت�سينها  �الأميييو�ل  تدفق  �إد�رة  كيفية 
��سرت�تيجيات  �أي�سا  �ملييوؤمتيير  ناق�س  ذلييك  �إىل  وباالإ�سافة  �مليي�ييسييروع.   حياة 
يف  �لفر�س  نييطيياق  وتو�سيع  �ملناطق  لطاقة  �لكاملة  �لقيمة  عيين  �لك�سف 
جمال تربيد �ملناطق و�لت�سميم وحتديات �لبيانات وذلك من �أجل حتقيق 
�الأد�ء �ملتميز باالإ�سافة �إىل �لتقنيات �لذكية للقيا�س و�لتحكم و�لتح�سني. 
ويحمل تربيد �ملناطق �أهمية كربى مع تز�يد �لكثافة �ل�سكانية ال �سيما يف 
�ملناطق ذ�ت �ملناخ �حلار حيث �ن �قت�ساد�ت �حلجم وفعالية �أنطمة تربيد 
على  �ل�سغط  وتقليل  �حلييير�ري  �الحتبا�س  تخفي�س  على  تعمل  �ملناطق 
�سبكات �لتوزيع �لكهربائية معترب� �أن �لبنية �لتحتية لتربيد �ملناطق هي 
�ليوم �إحدى مقومات �لو�سول �ىل �ملدن �لذكية يف �مل�ستقبل وبال �أدنى �سك 

تاأتي دبي يف �ملركز �الأول عامليا يف جمال تبني تقنيات تربيد �ملناطق.

�شلطان القا�شمي ي�شهد انطالق الدورة الرابعة ملنتدى ال�شارقة لال�شتثمار االأجنبي املبا�شر

خالل اأعمال املوؤمتر املهني ال�ساد�ض »للمحا�سبة واملراجعة« يف الكويت

اأبوغزاله: الثورة املعرفية »اجلارفة« لن ت�شمح با�شتمرارنا يف مهنة التدقيق كما نحن

 •• ال�صارقة - الفجر:

�سهد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي  حممد  بن 
�الثنني،  �مييي�يييس  �ييسييبيياح  �لييي�يييسيييارقييية،  حييياكيييم 
و�ملوؤمتر�ت،  للمنا�سبات  �جلييو�هيير  مبييركييز 
ملنتدى  �ليير�بييعيية  �لييييدورة  فعاليات  �نييطييالق 
حتت  �ملبا�سر  �الأجنبي  لال�ستثمار  �ل�سارقة 
�لذي  �القت�ساد”،  “�سناعة م�ستقبل  �سعار 
ينظمه مكتب �ل�سارقة لال�ستثمار �الأجنبي 

�ملبا�سر )��ستثمر يف �ل�سارقة(.
بييييد�أت جمييريييات حييفييل �النييطييالق بال�سالم 
�ملتحدة،  �لعربية  �الإميييار�ت  لدولة  �لوطني 
ليييييلييقييي بييعييدهييا مييعييايل �ييسييلييطييان بييين �سعيد 
فيها  �أثنى  كلمة  �القت�ساد  وزييير  �ملن�سوري 
�ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  رعاية  على 
لييفييعيياليييييات �مليينييتييدى �لييييذي ييي�ييسييهييم يف ر�سم 
مالمح خريطة �ال�ستثمار �الأجنبي �ملبا�سر 
يف �لدولة ويف �إمارة �ل�سارقة خالل �ملرحلة 

�ملقبلة.
باأن  و�أكييد معايل وزييير �القت�ساد على ثقته 
تييركيييييز �لييييدورة �حلييالييييية ميين �مليينييتييدى على 
دور�ً  �سيلعب  �مل�ستقبل”  �قت�ساد  “�سناعة 
مهماً يف توجيه �لتدفقات �ال�ستثمارية نحو 
م�ساريع نوعية وقطاعات ذ�ت قيمة م�سافة 
متثل رهاناً للتنمية �القت�سادية �مل�ستقبلية 

يف �لدولة.
�أن تدفقات �ال�ستثمار  �إىل  �ملن�سوري  و�أ�سار 
على  �لثانية  لل�سنة  ت�سهد  �ملبا�سر  �الأجنبي 
تر�جعاً  �لييعيياملييي  �ليي�ييسييعيييييد  عييلييى  �لييييتييييو�يل، 
 2017 عييييام  �ييسييجييلييت يف  �ليينييمييو، حيييييث  يف 
دوالر،  تريليون   1.43 �إىل  ي�سل  �إجمالياً 
بعام  مقارنة   23% تبلغ  �نخفا�س  بن�سبة 
�لعاملي  �ال�ستثمار  لتقرير  وفييقيياً   ،2016
�الأخييييري �ليي�ييسييادر عيين �الأونيييكيييتييياد، الفييتيياً �أن 
يف  ملحوظاً  تفاوتاً  �سهدت  �لتدفقات  تلك 
�لتدفقات  �نخف�ست  حييني  ففي  توزيعها: 
بن�سبة  �ملتقدمة  �القييتيي�ييسيياد�ت  �إىل  �لييييو�ردة 
دوالر،  مييليييييار   712 نييحييو  لت�سجل   37%
يف  ��ييسييتييقيير�ر�ً  �لنامية  �القييتيي�ييسيياد�ت  �سهدت 
�إليها دون حتقيق  �لييو�ردة  �لتدفقات  معدل 
منو يذكر، باإجمايل و�سل �إىل 671 مليار 
�إىل  �لو�ردة  �إىل �لتدفقات  دوالر، باالإ�سافة 
ب�سورة  تيير�جييعييت  �النتقالية  �القييتيي�ييسيياد�ت 

كبرية �أي�ساً وبن�سبة تبلغ 27%.
و�أو�سح �ملن�سوري �أن �ملنحى �ل�سلبي يف منو 
�ال�ستثمار�ت �لعاملية خالل عام 2017 مل 
ير�فقه تر�جع مماثل يف دولة �الإمار�ت، بل 
�لدولة منو�ً  ذلييك، حققت  �لعك�س من  على 
مهماً بن�سبة %7.8 يف تدفقات �ال�ستثمار 
�الأجنبي �ملبا�سر �لو�ردة �إليها عام 2017، 

م�سجلًة �إجمالياً بلغ 10.4 مليار دوالر.
�الأول عربياً  �ملييركييز  بذلك  �لييدوليية  وتييبييو�أت 
و30 عاملياً يف جاذبيتها لال�ستثمار �الأجنبي 
تيي�ييسيينيييييفييهييا لعام  5 مييير�كيييز عييين  مييتييقييدمييًة 
�لرت�كمي  �لر�سيد  قيمة  وبلغت   ،2016
لال�ستثمار�ت �الأجنبية �ملبا�سرة �لو�ردة �إىل 
�لدولة حتى عام 2017 نحو 130 مليار 

دوالر، بنمو ن�سبته %9 عن عام 2016.
�أنييه خالل  ونييوه معايل وزييير �القت�ساد �إىل 

�لفرتة �ملمتدة من 1990 �إىل 2017، بلغ 
متو�سط �لنمو �ل�سنوي لر�سيد �ال�ستثمار�ت 
�الأجنبية �لو�ردة �إىل �لدولة %28، مقابل 
و11%  عييربييييياً،  �ليينييمييو  مييتييو�ييسييط   12%
�أن  �إىل  �ليييعيييامليييي، ميي�ييسييري�ً  �ليينييمييو  مييتييو�ييسييط 
�الأوىل  �ملرتبة  يف  مكانتها  عييززت  �الإميييار�ت 
�ملبا�سرة  �ال�ستثمار�ت  يف  عاملياً  و21  عربياً 
عام  يف  �ليييعيييامل  دول  �إىل  ميينييهييا  �لييي�يييسيييادرة 
وبنمو  14 مليار دوالر،  باإجمايل   ،2017

ن�سبته %7.7 عن عام 2016.
�الأد�ء  هييييذ�  �أن  �ملييينييي�يييسيييوري  ميييعيييايل  و�أكييييييد 
�القت�سادية  �ل�سيا�سات  �إىل  يييعييود  �ملتميز 
روؤية  �ساغتها  �لتي  �لر�ئدة  و�ال�ستثمارية 
�الأجندة  �أكيييييدت  فييقييد  �ليير�ييسيييييدة،  قيييييادتيينييا 
جاذبية  زييييييادة  �أهييمييييية   2021 �لييوطيينييييية 
كهدف  �الأجيييينييييبييييي  ليييال�يييسيييتيييثيييميييار  �ليييييدولييييية 
�ال�ستثمار  ��ستقطاب  وميثل  ��سرت�تيجي، 
�لتنمية  خطط  يف  �أ�سا�سياً  حمييور�ً  �لنوعي 
ملحدد�ت  وفقاً  �ملييدى  �لطويلة  �القت�سادية 
�أهمية  مييبييييينييا   ،2071 �الإميييييييار�ت  مييئييوييية 
�إ�ييسييد�ر �مليير�ييسييوم بقانون �حتيييادي رقييم 19 
�الأجنبي  �ال�ييسييتييثييمييار  بيي�ييسيياأن   2018 لييعييام 
�ملبا�سر، �لذي يعد قفزة نوعية يف �حلو�فز 
للم�ستثمر  �لدولة  توفرها  �لتي  و�ملميز�ت 
�إتييياحييية �مللكية  �الأجيينييبييي، و�أوليييهيييا و�أبيييرزهيييا 
جمموعة  يف  لييلييميي�ييسيياريييع   100% بن�سبة 
و�لتي  �مل�سافة،  �لقيمة  ذ�ت  �لقطاعات  من 
�لقليلة  �الأ�ييسييهيير  �ييسيييييتييم حتييديييدهييا خيييالل 
�ملقبلة، ف�ساًل عن �سمان حماية �ال�ستثمار 
تغيري  ومرونة  �ملالية  �لتحويالت  و�سهولة 
�ليي�ييسيييييغ �لييقييانييونييييية لييلييميي�ييسيياريييع مبييا يحقق 

م�سالح �مل�ستثمر.
وميي�ييسييى ميييعيييايل �مليينيي�ييسييوري يف كييلييمييتييه �أن 
�جلديد  �ملبا�سر  �الأجنبي  �ال�ستثمار  قانون 
قيييير�ر�ت  مييع جمييمييوعيية  �سيعمل  بييالييتييكييامييل 
ومبادر�ت �أخرى مت �إطالقها خالل �ملرحلة 
�ال�ستثمارية  �جليياذبييييية  لييتييعييزيييز  �ملييا�ييسييييية 

للدولة.
و�ملز�يا  �ملييحييفييز�ت  �مليينيي�ييسييوري  و��ييسييتييعيير�ييس 
�ليييدولييية جلذب  بييهييا  �لييتييي تتمتع  �لييو��ييسييعيية 
�ال�ستثمار �الأجنبي، ومن �أبرزها �ال�ستقر�ر 
و�عتماد  �القيييتييي�يييسييياد  وتيييينييييوع  �ليي�ييسيييييا�ييسييي، 
�مل�ستد�مة  للتنمية  و��سحة  ��سرت�تيجيات 
و�ملوقع  �مليي�ييسييتييقييبييلييييية،  �الجتيييياهييييات  تيييو�كيييب 
�لتحتية  و�لبنية  �ال�سرت�تيجي،  �جلغر�يف 
�ملييادييية و�الإلييكييرتونييييية �حلييديييثيية، و�متالك 
مو�نئ ومطار�ت متطورة، وقطاع لوج�ستي 

متكامل �خلدمات.
�أن ت�سهم  �القييتيي�ييسيياد  مييعييايل وزييييير  وتييوقييع 
�لبيئة �ال�ستثمارية �ملتكاملة مبا متتلكه من 
وقيير�ر�ت جديدة وحمفز�ت ومز�يا  قو�نني 
�الأجنبي  �ال�ستثمار  حجم  زييييادة  يف  ر�ئيييدة، 
جديد  م�ستوى  �إىل  للدولة  �ليييو�رد  �ملبا�سر 
يرت�وح  ومبييعييدل  �ملقبلني  �لييعييامييني  خيييالل 

بني 15 و20%.
�لقريب  �مليي�ييسييتييقييبييل  �أن  �مليينيي�ييسييوري  وكيي�ييسييف 
�ل�سيار�ت  مثل  جميياالت  يف  ��ستثمار�ت  �إىل 
�لذ�تية �لقيادة لربط �ل�سكان و�ملدن، وبناء 
�ملدن �لذكية، ومنظومات �لتعليم �ملتقدمة، 
�لقطاع  يف  و�لنانوية  �لروبوتية  و�لتقنيات 

�ل�سحي، و�بتكار حلول للمياه تدعم �الأمن 
بر�مج  دعييم  و�لييغييذ�ئييي، وم�ساريع يف  �ملييائييي 
��ستك�ساف �لف�ساء، وحمطات طاقة متجددة 

تعزز مكانة �الإمار�ت كقوة خ�سر�ء.
�خلبري  ر�و  هييييجييييي  �ليييييدكيييييتيييييور  وتيييييينيييييياول 
�الأمريكية  �ستانفورد  بجامعة  �القت�سادي 
يف كلمته، تعزيز �لتميز من خالل �البتكار، 
دعم  يف  �ل�سارقة  �إميييارة  جتربة  م�ستعر�ساً 
�أفر�د  بني  و�لعلم  �لثقافة  ون�سر  �القت�ساد 
�أهمية  �إىل  ر�و  �لييدكييتييور  و�أ�يييسيييار  �ملييجييتييمييع. 
متو��سلة  ب�سورة  �الأفكار  و��ستنباط  توليد 
�البتكار وتطوير  �لتميز من خالل  لتعزيز 
بيئة �الأعمال، و�إعطاء �الأولوية للم�ستهلك 
�ملنتج  مييع  جنب  �إىل  جنباً  �سلوكه،  وتغيري 
�لتعامل  يجب  ال  �لييذي  لل�سركة  �الأ�سا�سي 
�الهتمام  ولكن  فقط،  منتج  �أنييه  على  معه 
باالبتكار يف �لتوزيع و�لتوريد و�إعادة ت�سكيل 

فكرة �ملنتج.
وعر�س د. ر�و خالل كلمته عدد�ً من جتارب 
�لتي عانت جمموعة من  �لعاملية  �ل�سركات 
�مليي�ييسييكييالت، ولييكيين عييين طييريييق �البييتييكييار مت 
تييقييدمي �لييكييثييري مييين �حليييليييول �لييتييي غرّيت 
م�سار عمل �ل�سركات، و�أفردت �أهمية تطوير 
�ال�سطناعي  �ليييذكييياء  عيييرب  �الأعيييميييال  بيييييئيية 
و�البيييتيييكيييار، وتييطييبيييييق منيييياذج مييتييطييورة على 

�أعمال �ل�سركة.
�إىل  �لنظر  �ييسييرورة  �إىل  ر�و  د.  تييطييرق  كما 
�الأعمال،  وتطوير  لالبتكار،  �لتوقع  �أدو�ت 
للموؤ�س�سات،  �الأد�ء  قيا�سات  تعزيز  و�أهمية 
عرب تقدمي �الأفكار وتوليدها، وهو ما يتم 
�لعاملني  حتفز  �لتي  �ملتميزة  �لقيادة  عرب 
�بتكار �الأفييكييار من خييالل توفري مناخ  على 

�الإبد�ع وبيئة �لعمل نف�سها.
لتطوير  �ليينييقيياط  ميين  عييييدد�ً  ر�و  د.  وقييييدم 
و�لرعاية  �لعناية  وهيييي:  �البييتييكييار،  عقلية 
وم�ساركة  و�مليييوظيييف،  و�مليي�ييسييتييهييلييك  للمنتج 
و�الأفييييييييير�د، و�جلييييييير�ءة يف تقدمي  �الأفييييكييييار 
�الأعمال، متطرقاً �إىل �أهمية حتلي �ملوظفني 
بال�سعور بامل�سوؤولية �لفردية، وتقدمي �إطار 

عمل متكامل ي�سمل �ملنتج و�ملوظف.
ويف كلمة ل�سعادة مرو�ن بن جا�سم �ل�سركال 
�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة �ل�سارقة للتطوير 
قدم �سكره وتقديره  و�ال�ستثمار “�سروق”، 
�إىل �ييسيياحييب �ليي�ييسييمييو حيياكييم �ليي�ييسييارقيية على 
وتوجيهات  ودعييم  �مللتقى،  بافتتاح  ت�سريفه 
�سموه �ملتو��سلة لتطوير قطاعات �القت�ساد 
يف �الإمارة. وبني �ل�سركال �أن �ملنتدى ي�سعى 
الأن يكون �إ�سافة نوعية مل�سرية �القت�ساد�ت 
وم�سرية  عيييييام  بيي�ييسييكييل  و�ليييعييياملييييييية  �ملييحييلييييية 
خا�س،  ب�سكل  �ملبا�سر  �الأجنبي  �ال�ستثمار 
�قت�ساديٍة  مفاهيَم  �ملنتدى  ي�سيف  حيث 
نحو  و�لعامل  �ملنطقة  م�سرية  تعزز  جديدة 

��ستد�مة �الأعمال وتعظيم عو�ئدها.
�ل�سارقة لال�ستثمار  �إمييارة  روؤييية  �إىل  و�أ�سار 
و�أهيييمييييييية �البيييتيييكيييار و��يييسيييتيييقيييطييياب �الأفييييكييييار 
و�أن  �الأعييييييمييييييال  بيييييييئييية  لييييدعييييم  �جلييييييديييييييدة 
�مل�ستثمرين و�أ�سحاب �الأمو�ل يبحثون دوماً 
ال�ستثمار�تهم  �القييتيي�ييسييادييية  �جليييدوى  عيين 
و�لتوجهات  �ملييييادي  و�لييعييائييد  كييانييت،  �أييينييمييا 
�مل�ستقبلية هي دوماً حمور در��سات �جلدوى 

�القيييتييي�يييسييياديييية. وحييييييول ميييفيييهيييوم �جليييييدوى 
�القت�سادية للعمل �مل�ستد�م و�ملتنامي �أو�سح 
�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة �ل�سارقة للتطوير 
ف�سله  ميكن  ال  �أنييه  “�سروق”،  و�ال�ستثمار 
بييييياأي �ييسييكييل مييين �الأ�يييسيييكيييال عييين �أثييييييره على 
�أن  �ملجتمعات، وال ميكن ف�سله عن حقيقة 
للمال،  ��ستقطاب  جمييرد  لي�س  �ال�ستثمار 
فجلب �ملال لي�س باالأمر �ل�سعب، لكن �ملال 
بقدر  �القت�سادية  للبنية  ي�سيف  ال  وحييده 
و�لتجارب  و�لييعييقييول  �خليييرب�ت  ت�سيفه  مييا 
�لثقة  �أهمية  �إىل  �ل�سركال  ولفت  �ملبتكرة.  
يعود  وذلك  �ال�ستثمارية  �لتجارب  يف جناح 
�إىل ثقة �مل�ستثمرين �لذي يجعلهم ي�سعون 
�أمييو�لييهييم يف �أ�ييسييو�قيينييا، �لييتييي جييياءت نتيجة 
عمل منظومة متكاملة من �لقطاعني �لعام 
لال�ستثمار جت�سد  �لنظرة  وهذه  و�خلا�س، 
�لعاملية  �القييتيي�ييسييادييية  �الأ�يييسيييو�ق  �أن  حقيقة 
�أ�سبحت �سوقاً و�حد�ً تتالقى فيه �لتجارب 

للخروج بتجربة عاملية قوية.
�ل�سارقة  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  و�أكيييد 
دولة  �أن  “�سروق”  و�ال�ستثمار  للتطوير 
وجهة  �أ�سبحت  �ملتحدة  �لعربية  �الإميييار�ت 
جاذبة لال�ستثمار�ت من جميع دول �لعامل 
�حلكيمة،  للقيادة  يييعييود  ذلييك  يف  و�لف�سل 
�أدركيييييو�  �مليي�ييسييتييثييمييرييين �ليييذيييين  �إ�يييسيييافييية �إىل 
�أن  منوهاً  وتطلعاته،  �لبلد  هذ�  �حتياجات 
و�إمارة  �الإميييار�ت  دوليية  �قت�ساد  ذلييك يدعم 
وبناء  �لييتيينييوع  نييحييو  م�سريتها  يف  �ليي�ييسييارقيية 
�البتكار  ونيييحيييو  �ليينييفييط  بييعييد  ميييا  �قييتيي�ييسيياد 
خلدمة  �لييييييييرثوة  تيييوظيييييييف  يف  و�الإبييييييييييييد�ع 

�الإن�سان.
�ل�سارقة  �إمييييييارة  �أن  �إىل  �ليي�ييسييركييال  ولييفييت 
�ملتطورة  �لتحتية  �لبنية  تهيئة  على  تعمل 
�لدعم  كييل  وتييوفييري  �لت�سريعية  و�ملنظومة 
ونتيجة  �ال�ييسييتييثييمييارييية،  �لييعييمييلييييية  الإجنييييياح 
لذلك ��ستقطبت �إمارة �ل�سارقة خالل �لعام 
بلغت  مبا�سرة  �أجنبية  ��ستثمار�ت   2017
قيمتها نحو 6 مليار�ت درهم وبزيادة ت�سل 
وو�سلت   2016 �لييعييام  عيين   100% �إىل 
�أكرث  �إىل  �لرت�كمية  �ال�ستثمار�ت  �إجمايل 

من 36 مليار درهم.
و�ختتم �سعادة مرو�ن �ل�سركال كلمته م�سري�ً 
�إىل �أن هيئة �ل�سارقة لال�ستثمار و�لتطوير 
)�سروق( تعمل، وبتوجيهات �ساحب �ل�سمو 
�ملعامل  و��سحة  روؤييييٍة  وفييق  �ل�سارقة  حاكم 
و�إقامة  �ال�ييسييتييثييمييارييية  �خليييييييار�ت  لييتيينييويييع 
م�ساريع خدمية وجتارية و�سياحية وعقارية 
تتو�فق مع �لنهج �لتنموي �مل�ستد�م لالإمارة 
�مل�ساريع  حمييفييظيية  قيييييميية  و�يييسيييليييت  حيييييييث 
�ال�ستثمارية للهيئة نحو 7.6 مليار درهم.

لي�سهد بعدها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور 
�سلطان بن حممد �لقا�سمي، ع�سو �ملجل�س 
تييوقيييييع مذكرتي  �ليي�ييسييارقيية  �الأعيييليييى حيياكييم 
بني  �مل�سرتك  �لييتييعيياون  �سبل  لبحث  تفاهم 
�ملعنية  و�لعاملية  �ملحلية  �جلييهييات  ميين  عييدد 
وتوظيف  �ملييبييا�ييسيير  �الأجييينيييبيييي  بيياال�ييسييتييثييمييار 
�لييتييكيينييولييوجيييييا �حلييديييثيية لييالرتييقيياء بيييه، �إذ 
�ملبا�سر”  �الأجنبي  �ال�ستثمار  “مكتب  وّقييع 
�لتفاهم  ميييذكيييرة  �ليي�ييسييارقيية(  يف  )��ييسييتييثييميير 
لوكاالت  �لييعيياملييييية  “�لر�بطة  ميييع  �الأوىل 

تعزيز  بهدف  )و�يبا(  �ال�ستثمار”  ت�سجيع 
كل  ودعييم  �جلانبني،  بني  �مل�سرتكة  �جلهود 
طرف لكافة �الأن�سطة و�لفعاليات و�ملبادر�ت 
وم�ساركة  �الآخييييير،  �لييطييرف  ينظمها  �لييتييي 
�ملتعلقة  و�ليييتيييجيييارب  و�خليييييييرب�ت  �ملييييعييييارف 
بييتيي�ييسييجيييييع �ال�ييسييتييثييمييار بيييني �لييطييرفييني مبا 

يحقق �لفائدة و�ملنفعة �مل�سرتكة لهما.
ووقع �ملذكرة كل من: �سعادة حممد جمعة 
�ل�سارقة  ملكتب  �لتنفيذي  �ملييدييير  �مليي�ييسييرخ، 
و�ل�سيد  �ملييبييا�ييسيير،  �الأجييينيييبيييي  لييال�ييسييتييثييمييار 
�لتنفيذي  �لييرئييييي�ييس  �يييسيييكييياالر،  بييو�ييسييتييجييان 
للر�بطة �لعاملية لوكاالت ت�سجيع �ال�ستثمار 

)و�يبا(.
للبحوث  �لييي�يييسيييارقييية  “جممع  وّقيييييع  فيييييمييا 
�لتفاهم  مذكرة  و�البتكار”  و�لتكنولوجيا 
�لثانية مع “وكالة ترويج �سناعة �ملعلومات 
�لكورية،  د�يجون”  مييدييينيية  يف  و�لييثييقييافيية 
�لتكنولوجية  �لرت�خي�س  “مكتب  لتاأ�سي�س 
�الأول  �مل�سرتك  �ملييركييز  لي�سبح  �لكورية”، 
وكوريا  �ل�سارقة  بييني  �لييدوليية  يف  نوعه  ميين 
يف جماالت �لت�سويق �لتكنولوجي، و�لهادف 
وتقنيات  �ل�سناعية  �لتكنولوجيا  نقل  �إىل 
وتقييمها  �ل�سارقة،  �إىل  �لكورية  �ملعلومات 
منها،  �لناجحة  العتماد  �لو�قع  �أر�ييس  على 
و�لتجارية  �لبحثية  �مل�ساريع  يف  وتوظيفها 

و�ال�ستثمارية.
ووقييييييع �ملييييذكييييرة كييييل مييييين: �يييسيييعيييادة ح�سني 
�ملحمودي �لرئي�س �لتنفيذي ملجمع �ل�سارقة 
للبحوث و�لتكنولوجيا و�البتكار، و�لدكتور 
�سي جي بارك رئي�س وكالة د�يجون للرتويج 

لقطاع �ملعلومات و�لثقافة �لكورية.
�ل�سارقة  حيياكييم  �ليي�ييسييمييو  �ييسيياحييب  وتييفيي�ييسييل 
من  �لر�بعة  �ليييدورة  ورعيياة  �سركاء  بتكرمي 
�الأجنبي  لييال�ييسييتييثييمييار  �ليي�ييسييارقيية  ميينييتييدى 
�ملييبييا�ييسيير، حيييييث كييييرم �ييسييمييوه ميييعيييايل وزيييير 
�سي  بييي  �أن  �سي  قناة  ميين:  وكييل  �القت�ساد، 
�لييعييربييييية، وبيينييك �ليي�ييسييارقيية، و�ييسييركيية �أيجل 
هيلز، و�سركة ت�سويق، وجمموعة “�ينوك”، 
ومدينة �ل�سارقة لالإعالم )�سم�س(، وغرفة 
جتارة و�سناعة �ل�سارقة، و”�لر�بطة �لعاملية 
)و�ييييبيييا(،  �ال�ستثمار”  تيي�ييسييجيييييع  ليييوكييياالت 

و�سندوق �بتكار�ت.
�أروقييية ومن�سات  وكييان �سموه قييد جتييول يف 
�ملعر�س �مل�ساحب للمنتدى، م�ستمعاً �سموه 
من �لقائمني على �أبرز �مل�ساريع و�خلدمات 
و�لدو�ئر  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات  �ملقدمة من 

�مل�ساركة.
وُتعقد �لدورة �لر�بعة من منتدى �ل�سارقة 
ح�سور  و�سط  �ملبا�سر،  �الأجنبي  لال�ستثمار 
يبحثون  �أعيييميييال  رجيييل   1000 مييين  �أكييييرث 
لال�ستثمار�ت  �مليي�ييسييتييقييبييلييييية  �ليييتيييوجيييهيييات 
�لتكنولوجية  و�لتطور�ت  و�لعاملية،  �ملحلية 
�قت�ساد�ت  م�ستقبل  �ييسيينيياعيية  يف  ودورهييييييا 
�لتنموي  �لبعد  ر�ييسييد  �إىل  �إ�ييسييافيية  �لييييدول، 
ليييال�يييسيييتيييثيييميييار�ت، وو�يييسيييع �لييي�يييسيييركيييات �أمييييام 

م�سوؤولياتها �الجتماعية.
ويييجييمييع �مليينييتييدى، عييلييى ميييدى يييومييني نحو 
�ل�سخ�سيات  كييييبييييار  ميييين  ميييتيييحيييدثييياً   40
�ملحليني  �القت�ساديني  و�خلييرب�ء  �لر�سمية 

و�الإقليميني و�لدوليني.

•• الكويت –الفجر: 

و�ملر�جعني  �ملحا�سبني  جمعية  نظمت 
�ل�ساد�س  �مليييهييينيييي  �ملييييوؤمتيييير  �لييكييويييتييييية 
وزير  برعاية  و�ملر�جعة”  “للمحا�سبة 
�لييكييويييتييي خالد  �ليييتيييجيييارة و�ليي�ييسيينيياعيية 
�لدكتور  �ييسييعييادة  وبييحيي�ييسييور  �لييرو�ييسييان، 
يف  رئي�سي  كمتحدث  �أبييوغييز�لييه  طيييالل 
�ملجمع  �إد�رة  جمييليي�ييس  رئييييي�ييس  بيي�ييسييفييتييه 
�لدويل �لعربي للمحا�سبني �لقانونيني، 
�ملوؤمتر �لذي عقد حتت عنو�ن “حتديات 

وتطلعات مل�ستقبل �ملهنة«. 
وقال رئي�س جمل�س �إد�رة �ملجمع �لدويل 
�سعادة  �لقانونيني،  للمحا�سبني  �لعربي 
�لعامل  �إن  �أبيييوغيييز�ليييه  طيييالل  �لييدكييتييور 
دخل يف �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة )ثورة 
و�أكرث  و�أهم  �أكرب  �ستكون  �لتي  �ملعرفة( 
تييياأثيييري�ً ميين �ييسييابييقيياتييهييا، ميي�ييسييري� �إىل �أن 
“�لثورة �ملعرفية “�جلارفة” لن ت�سمح 
با�ستمر�رنا يف مهنة �لتدقيق كما نحن، 
�إذ� مل نو�كب هذه �لثورة ومتطلباتها«. 

و�أ�سار �أبوغز�له �إىل �أنه خالل �لع�سرين 
�ييسييتيينييتييقييل مييهيينيية تدقيق  �ملييقييبييليية  عييياميييا 
�إىل  �ملدقق”  “�الإن�سان  ميين  �حل�سابات 
 Audit Tech  ( �ملييدقييق  �لييربنييامييج 
و�سرعة  دقة  �أكرث  �لربنامج  و�سيكون   ،)
وقدرة على �كت�ساف �الأخطاء و�ملخالفات 
�لدولية  �ملحا�سبة  معايري  على  يعتمد 
�لتدقيق  ليييرب�ميييج  �ليييدولييييييية  و�مليييعييياييييري 
�سركات  بييييني  �مليينييافيي�ييسيية  �أن  ميييعيييتيييرب�   ،
ومييكيياتييب �لييتييدقيييييق �ييسييتييكييون بيينيياء على 

جودة برناجمها.  و�أ�ساف �أبوغز�له “يف 
“�لربنامج  �سيعرف  �النتقالية  �ملرحلة 
وجود  وينتهي  “�ملدقق”  باأنه  �ملدقق” 
لي�سبح  ويييتييحييول  �ملدقق”  “�الن�سان 
من  �ملطلوب  و�سيكون  �لتقني،  �خلبري 
“�لربنامج  خمييرجييات  تقييم  �ملدققني 
مالحظاتهم  و�ييييسييييع  ميييييع  �ملدقق” 

و��ستنتاجاتهم وتو�سياتهم. 
و�أو�سح �أيننا يجب �أن ندرك �أن �ملدققني 
�لربنامج،  �ييسييانييعييي  �إىل  �ييسيييييتييحييولييون 
منه،  �لبيانات  وم�ستخرجي  ومطوريه، 
�أن  ميييوؤكيييد�  �ملييعيينييييية،  للجهة  ليييييقييدمييوهييا 
ال خيييييار �آخييير �أمييامييهييم.    وبييني �لوزير 
�أخيييذ على عاتقه  �ملييوؤمتيير  �أن  �لييرو�ييسييان 
م�ستقبل  وتطلعات  حتييديييات  ت�سخي�س 

مهنة �ملحا�سبة من قبل �لقائمني عليها 
يف �لكويت ودول �ملجل�س و�لدول �لعربية 
�لتقارير  وميييعيييدي  بيياملييهيينيية  و�ملييهييتييمييني 
�ملالية ومر�قبي �حل�سابات و�الأكادمييني 
�ل�سلة.  ذ�ت  �حليييكيييومييييييية  و�جليييييهيييييات 
�أن هييييوؤالء هييم �الأقييييدر على  �إىل  و�أ�يييسيييار 
تو�جه  �لتي  �مل�ستقبلية  �خلطط  و�سع 
�حلديثة  �الجتاهات  وتو�كب  �لتحديات 
ي�سهم  مبا  �ملحا�سبية  �ملعلومات  نظم  يف 
�مل�ساعدة  �الأدو�ت  �إحييدى  �ملهنة  جعل  يف 
�القت�سادية  �لييقيير�ر�ت  ملتخذي  و�ملعنية 
�الأخذ  ميين  �حلديثة  �ملعطيات  �سوء  يف 
�لييكييامييل، وتعزيز مبد�أ  �الفيي�ييسيياح  مبييبييد�أ 
من  �حلوكمة.  قييو�عييد  وبيينيياء  �ل�سفافية 
�ملحا�سبني  جمعية  رئي�س  لفت  جانبه، 

�أن  �إىل  �حلييييي�ييس،  �ييسييقيير  و�ملييير�جيييعيييني، 
حتييديييات ومييعييوقييات جييميية تييو�جييه مهنة 
�أمييانيية يف  و�أ�ييسييبييح  و�مليير�جييعيية،  �ملحا�سبة 
عنق منت�سبي �ملهنة و�لقائمني على علم 
�مل�ستجد�ت  ليو�كب  تطويره  �ملحا�سبة 
�ملتالحقة. و�أ�ساف �أنه بات منوطاً بعلم 
�سنع  �أدو�ت  �حيييدى  يييكييون  �أن  �ملحا�سبة 
و�مل�ساهم  ليييليييدول  �القييتيي�ييسييادي  �ليييقييير�ر 
�مل�ستد�مة،  تنميتها  �لرئي�سي يف حتقيق 
�لييي�يييسيييروري �سياغة  مييين  �أنيييييه  مييييوؤكييييد�ً 
حل�سن  �ملنظمة  �لقانونية  �لت�سريعات 
�سبط �الأد�ء و�إيجاد �سيغ م�سرتكة حلل 
�مل�سكالت �لعملية �لناجمة عن �لتطبيق. 
وتاأتي �أهمية �ملوؤمتر من خالل جمموعة 
من �ملحاور �لرئي�سة من بينها: حتديات 

�ملحا�سبة  مييهيينيية  ميي�ييسييتييقييبييل  وتييطييلييعييات 
ودورها  �ملر�جعة  باالآخرين،  وعالقتها 
حما�سبة  و�لييفيي�ييسيياد،  �لييغيي�ييس  مكافحة  يف 
�ل�سريبة و�لزكاة وتطبيقاتها، �حلوكمة 
�لعام  �لقطاعني  يف  �لد�خلي  و�لتدقيق 
و�خلييا�ييس، �الجتيياهييات �حلديثة يف نظم 
�ملعلومات �ملحا�سبية وجودتها وعالقتها 

بتطور �ملهنة يف �الأ�سو�ق �لنا�سئة. 
حفل  تنظيم  مت  �ملييوؤمتيير  هام�س  وعييلييى 
و�أو�ئل  و�ملنظمني  �ملوؤمتر  لُرعاة  تكرمي 
�الأمة  جمل�س  رئي�س  برعاية  �لييطييالب، 
�لغامن،  مييرزوق  �ل�سيد  �سعادة  �لكويتي 
مت خالله تكرمي �سعادة �لدكتور طالل 
�لعربي  �لييييييدويل  و�مليييجيييميييع  �أبييييوغييييز�لييييه 

للمحا�سبني �لقانونيني. 
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املال والأعمال

 مذكرة تفاهم مع جمموعة م�سنعي الأغذية 

»هيئة االإمارات للموا�شفات واملقايي�ض« تطور قطاع �شناعة االأغذية على امل�شتوى االحتادي 
عبد اهلل املعيني:  القطاع اخلا�ض ركيزة مهمة يف تناف�سية الدولة 

القت�سادية و�سريك اأ�سا�ض يف �سياغة املوا�سفات والت�سريعات 
•• اأبوظبي، رم�صان عطا

للمو��سفات  �الإميييييييييار�ت  هيييييئيية  بييحييثييت 
تطوير  فر�س  »مو��سفات«،  و�ملقايي�س 
�ل�سناعات  قطاع  يف  �لت�سريعية  �لبنية 
�ليييغيييذ�ئييييييية عيييليييى �ملييي�يييسيييتيييوى �الحتيييييييادي، 
بالت�ساور مع �لقطاع �خلا�س، ممثاًل يف 
جمموعة م�سنعي �الأغذية و�مل�سروبات، 
ع�سو�ً،   575 ع�سويتها  يف  ت�سم  �لتي 
مليار   5.93 تناهز  ��ستثمار�ت  وتدير 
ل�سمان  حيييكيييوميييي  ميي�ييسييعييى  يف  درهيييييييم، 
�لتحديث �مل�ستمر للت�سريعات �لوطنية، 
وتعزز  �ملييحييلييي،  �لت�سنيع  ت�سجع  �لييتييي 
�القت�ساد  وتيييدعيييم  �لييتيي�ييسييدييير،  حيييركييية 
�لوطني، �سمن �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية. 
للمو��سفات  �الإميييييييار�ت  هيييييئيية  ووقيييعيييت 
وجمموعة  »ميييو��يييسيييفيييات«،  و�ملييقييايييييي�ييس 
ميي�ييسيينييعييي �الأغييييذييييية و�ملييي�يييسيييروبيييات، على 
�ل�سرق  �سيال  »معر�س  فعاليات  هام�س 
�لعا�سمة  يف  حييالييييياً  �مليينييعييقييد  �الأو�يييسيييط« 
للتعاون  تيييفييياهيييم  مييييذكييييرة  �أبييييوظييييبييييي، 
�ملعلومات،  حيث وقع  و�لتن�سيق وتبادل 
�التييفيياقييييية مييين جييانييب هيييييئيية �الإميييييار�ت 
»مو��سفات«،  و�ملييقييايييييي�ييس  للمو��سفات 
�ملييعييييينييي، ميييديييير عام  �يييسيييعيييادة عييبييد �هلل 
�لييهيييييئيية، و�ليي�ييسيييييد �ييسييالييح لييوتيياه، رئي�س 
جمموعة م�سنعي �الأغذية و�مل�سروبات، 

�لتابعة لغرفة جتارة و�سناعة دبي.
�ييسييعييادة عييبييد �هلل �ملييعييييينييي، مدير  و�أكيييييد 
يف  ت�سعى  �لهيئة  �أن  »مييو��ييسييفييات«،  عييام 
تنمية  �إىل  �لييوطيينييييية،  �الأجيييينييييدة  �إطيييييار 
وت�سهيل  �الأغذية،  �سناعة  قطاع  فر�س 

و�لت�سدير،  �ال�ستري�د  حركة  �ن�سيابية 
و�ل�سلع  �لب�سائع  حركة  ت�سهل  ب�سورة 
�القت�ساد  تيينييويييع  وتيييخيييدم  �ليييغيييذ�ئييييييية، 
�لتحديث  بيياأهييمييييية  مييينيييوهييياً  �ليييوطييينيييي، 
�الإمار�تية  و�الأنييظييميية  لييلييو�ئييح  �مل�ستمر 
�مل�ستهلك  حييقييوق  حييميياييية  ت�سمن  �لييتييي 

و�لتاجر على �ل�سو�ء.
�خلا�س  �ليييقيييطييياع  �أن  �يييسيييعيييادتيييه  وعييييييدَّ 
�أ�سا�سية  ركيييييييييزة  مييييثيييل  �الإمييييييييييار�ت  يف 
للدولة،  �القييتيي�ييسييادييية  �لييتيينييافيي�ييسييييية  يف 
�ملو��سفات  �سياغة  يف  جوهري  و�سريك 
بال�سورة  �لفنية،  و�للو�ئح  و�لت�سريعات 
�لتي ت�سهم يف بناء �قت�ساد مزدهر تتمتع 
فيه �لقطاعات �ملتعددة بقدر�ت تناف�سية 
عييالييييية، مييا يييخييدم تييوجييهييات �ليييدولييية يف 
�العتماد  وعيييدم  �لييدخييل  ميي�ييسييادر  تنويع 
قطاعاتنا  وبييياتيييت  و�حييييييد،  ميييييورد  عييلييى 
و�أبرزها  �ليينييفييطييييية،  غييري  �القييتيي�ييسييادييية 
يف  مهماً  دور�ً  تلعب  و�لت�سنيع،  �الإنييتيياج 

م�سرية �لتنوع �القت�سادي �الإمار�تي.
و�أ�سار �سعادته �إىل �أن �لتحديث �مل�ستمر 
�أن  �ساأنه  من  �لفنية  و�للو�ئح  لالأنظمة 
يييدعييم ميي�ييسييرية �لييتيينييمييييية �مليي�ييسييتييد�ميية يف 
�لدولة، ويرفع جودة �ملنتجات �ملتد�ولة 
يف �أ�سو�قنا، مبا يتما�سى مع ��سرت�تيجية 
�لهيئة 7102 – 1202، �ملنبثقة عن 

�الإميييييار�ت،  دولييية  حييكييوميية  ��سرت�تيجية 
وم�ستهدفات �الأجندة �لوطنية 1202.

5.93 مليار درهم
م�سنعي  جمموعة  �أن  �سعادته  و�أو�ييسييح 
�الأغذية و�مل�سروبات ت�سم حتت مظلتها 
575 عيي�ييسييو�ً، ميين �ملنتجني  ييينيياهييز  مييا 
و�ملوردين و�لتجار يف �لدولة، فيما تبلغ 
 5.93 ��ستثمار�ت �ملجموعة نحو  قيمة 
�إىل  �لهيئة  ن�سعى يف  فيما  درهييم،  مليار 
دعم وتعزيز �ل�سناعة �لوطنية، ال�سيما 
و�أن �لهيئة تويل زيادة �لقدرة �لتناف�سية 
رئي�سة،  �أهييمييييية  �لييوطيينييييية  لييلييميينييتييجييات 
�لقيا�سية  �ملو��سفات  ف�ساًل عن تطوير 
لييييالأغييييذييييية و�ملييينيييتيييجيييات بييي�يييسيييورة متيز 
حملياً  �ملناف�سة  عند  �لوطنية  �ملنتجات 
وخارجياً. وقبيل توقيع مذكرة �لتفاهم، 
نقا�سية مطولة مع  �لهيئة حلقة  نفذت 
�الأغذية  وم�سنعي  منتجي  جمييمييوعيية 
و�مل�سروبات، ح�سرها نحو 04 من كبار 
و�لتجار،  للتعاون  و�ملييوردييين  �مل�سنعني 
تطوير  يف  و�إ�ييييسيييير�كييييهييييم  و�ليييتييينييي�يييسيييييييق 
�لعالقة  ذ�ت  �لييقيييييا�ييسييييية  �مليييو��يييسيييفيييات 
باملنتجات �لغذ�ئية، �إذ �أكد �سعادة �ملعيني 
بييد�ييية مرحلة  يييعييد  �مليييذكيييرة  تييوقيييييع  �أن 
تكاملية جديدة بني �جلهات �لت�سريعية 
تطبيف  ل�سمان  و�ملنتجني،  و�لرقابية 

ما  �آخيير  �إىل  ��ستناد�ً  �ملمار�سات،  �أف�سل 
تو�سلت �إليه �لبحوث �لعلمية ومو�ءمتها 

مع بيئة �لت�سريعات �لدولية.
برامج وخدمات

�لور�سة،  خييييالل  �ييسييعييادتييه  و��ييسييتييعيير�ييس 
تقدمها  �لتي  و�خلييدمييات  �لرب�مج  �أبييرز 
�لهيئة يف هذ� �ل�ساأن، موؤكد�ً �أن �اللتز�م 
يوفر  �لفنية  و�للو�ئح  �ملو��سفات  بهذه 
جتارية  فيير�ييسيياً  �لييوطيينيييييني  للمنتجني 
جيدة، ويقلل من فر�س دخول منتجات 
للمو��سفات  مييطييابييقيية  غيييري  ميينييافيي�ييسيية 
�إىل  �مل�سنعني  تدفع  ب�سورة  �الإمار�تية، 
خالل  ميين  ت�سحيحية  �إجييييير�ء�ت  تبني 

�اللتز�م باملو��سفات �الإمار�تية.
�جلل�سة  خييالل  ��ستمعنا  �سعادته  وقيييال 
�ملنتجني  ميييقيييرتحيييات  �إىل  �ليينييقييا�ييسييييية 
�الأغذية  �ييسيينيياعيية  قييطيياع  يف  و�ملييييوردييييين 
�ملجموعة،  يف  �الأعييي�يييسييياء  و�ملييي�يييسيييروبيييات 
و�لتعاون،  �لتن�سيق  طرق  �أف�سل  وبحث 
لفعاليات  ��ييسييتييكييميياالأ  �لييفييعييالييييية  وتييياأتيييي 
بتنظيمها  �لهيئة  قييامييت  �لييتييي  م�سبقة 
لتعريف �مل�سنعيني و�ل�سركات باالأنظمة 
�لرقابية �ل�سادرة ب�ساأنها قر�ر�ت جمل�س 
للرقابة  �الإمييييار�تييييي  كيياليينييظييام  �لييييييوزر�ء 
و�مل�سروبات  �لييعيي�ييسييائيير  ميينييتييجييات  عييلييى 
و�لنظام �الإمار�تي للرقابة على �حلليب 

ومنتجات �الألبان. 
تن�سيق وتكامل

ب�سورة  �لهيئة مهتمة  �أن  �سعادته،  و�أكد 
نظر  وجيييهيييات  �إىل  بيياال�ييسييتييميياع  كيييبيييرية 
بيي�ييسييورة دورييييية، يف  �ملنتجني و�مليييورديييين 
بالتن�سيق  ت�سهيل عملهم  خطوة هدفها 
�ملعنية  و�لتكامل مع �جلهات �حلكومية 
�الأخييييرى، ميين �أجيييل �إز�ليييية �أيييية معوقات 
تو�جههم، وزيادة حركة �لتبادل �لتجاري 
بني دولة �الإمار�ت و�سركائها �لتجاريني، 
�مل�ستهلكني من  ملبد�أ حماية  �إغفال  دون 
فنية  ولو�ئح  ملو��سفات  تطويرنا  خالل 
وفق  �ملقبولة،  �جلييودة  م�ستويات  حتييدد 

�أف�سل �ملمار�سات �لعاملية.
و�أ�ساف �سعادة �ملعيني �أن هيئة �الإمار�ت 
»مو��سفات«،  و�ملييقييايييييي�ييس  للمو��سفات 
�الحتادي  �ل�سعيد  على  دورهيييا  ر�سخت 
�الأن�سطة  عيين  ميي�ييسييوؤول  كييجييهيياز وطيينييي 
�ملتعلقة باملو��سفات و�جلودة يف مر�حل 
و�لب�سائع،  لل�سلع  و�لييتيي�ييسييويييق  �الإنيييتييياج 
م�ستوردة  �أو  حملياً  منتجة  كانت  �سو�ء 
مييين �خلييييييارج، وبييي�يييسيييورة حتييقييق �أهييييد�ف 
�ال�ستثماري  �ملييينييياخ  تييعييزيييز  يف  دولييتيينييا 
��ستثمار�ت  تييدفييق  و�ييسييمييان  �لييدوليية،  يف 
�القت�ساد  تنويع  يف  و�الإ�ييسييهييام  �أجنبية، 

�لوطني بعيد�ً عن �لنفط.

خالل م�ساركتها يف موؤمتر ملنظمة التجارة العاملية 
ال�شعبة الربملانية االإماراتية توؤكد على دور الربملانات يف تطوير 

الت�شريعات والقوانني امل�شاعدة الإجراءات التجارة الدولية
•• جنيف-الفجر:

�أكدت �ل�سعبة �لربملانية �الإمار�تية للمجل�س �لوطني �الحتادي، على �أهمية دور 
�لربملانات يف تطوير �لت�سريعات و�لقو�نني و�ملمار�سات �لوطنية �لتي ت�ساعد على 
�لتطبيق �ل�سليم الإجر�ء�ت �لتجارة �لدولية، �سما و�أن �جر�ء�ت �لتجارة �ملقررة 
�ل�سيا�سات  يف  �نعكا�س  لها  يكون  �أن  �إىل  بحاجة  �ملختلفة  �لدولية  �ملو�ثيق  يف 

و�لرب�مج و�لت�سريعات �لوطنية.
�لوطني  �ملجل�س  ع�سو  �ل�سام�سي  عبد�هلل  �سامل  ل�سعادة  مد�خلة  يف  ذلك  جاء 
�الحتادي قدمها خالل م�ساركة �ل�سعبة �لربملانية �الإمار�تية يف �ملوؤمتر �لربملاين 
�ل�سنوي �لذي نظمته منظمة �لتجارة �لعاملية يف مقرها يف جنيف �أم�س �الأول 
“منظمة  �الأوروبييي بعنو�ن:  �لدويل و�لربملاين  بالتعاون مع �الحتاد �لربملاين 

�لتجارة �لعاملية: �لطريق �إىل �الإمام«.
خا�سة  �لتكنولوجية  �لتنمية  من  �ال�ستفادة  كيفية  �ل�سام�سي  �سعادة  وتيينيياول 
و�ملعلومات  �ملال  ور�أ�ييس  �ل�سلع و�خلدمات  �الت�سال يف خدمة  تكنولوجيا  تطور 

و�الأيدي �لعاملة عرب �حلدود �لوطنية و�الإقليمية.
و�أكد �سعادة �ل�سام�سي �أن �أبرز �سمات �القت�ساد �لعاملي يف �لوقت �لر�هن تتمثل 
يف حركة �ل�سلع و�خلدمات ور�أ�س �ملال و�ملعلومات و�الأيدي �لعاملة عرب �حلدود 
�لوطنية و�القليمية، وهي مرتبطة بتطور تكنولوجيات �الت�سال �لتي �أدت �إىل 
جعل �لعامل يبدو كقرية �سغرية، م�سيفا �أنه من �ملهم لدولنا، ومنظمة �لتجارة 
�القت�ساد  خا�سة  �لعاملي،  �لتغيري  ملو�كبة  �لدولية  �لقو�نني  تطوير  �لعاملية، 
و�لتي  �البعاد،  ثالثية  و�لطباعة  �ال�سطناعي،  و�لذكاء  �إنرتنت،  مثل  �لرقمي 
�ستلعب دور�ً موؤثر�ً يف حركة �لتجارة �لعاملية، وتاأثريها يف خف�س كلفة �لتجارة 
ورفع �الإنتاجية. و�أكد �سعادته �أهمية م�ساركة �لربملانات يف �ملفاو�سات �لتجارية 
بني �لدول �الأع�ساء يف منظمة �لتجارة �لعاملية، حيث ت�سهم مثل هذه �مل�ساركة 
�ل�سعب  �سوت  الأن  �ملفاو�سات  هذه  يف  �حلكومات  وم�سد�قية  �سرعية  زيييادة  يف 

�سيكون ممثاًل �إىل جانب �حلكومة.
�ملمار�سات  �أف�سل  تبني  يف  �حلكومات  مرونة  �أهمية  �لربملانية  �ل�سعبة  و�أكييدت 
على  تعتمد  �لتي  �جلديدة  �لتجارة  يف  �ال�ستثمار  خالل  من  و�ملبتكرة،  �لذكية 
�ملحركات  �أهيييم  ميين  �حلييديييثيية  �لتقنيات  تييعييد  حيييييث  جييديييدة،  و�أنييظييميية  تقنيات 
�الأ�سا�سية �لتي ت�سهم يف حتقيق �أف�سل �لنتائج، والبد من توظيفها ب�سكل �أمثل 

و�ال�ستفادة منها.  
كما �كدت �ل�سعبة �أهمية �ال�ستثمار قطاع �لطاقة �ملتجددة و�لبديلة، لال�ستفادة 
منها وم�ساركة �جلميع للعمل من �أجل �حلفاظ على �لبيئة، حيث �إنه البد من 
�لعمل على �إيجاد �حللول �لعاملية �مل�سرتكة، �لتي ت�سهم يف حتقيق تطور وتقدمي 
حلول للتغري �ملناخي وخف�س �النبعاثات و�حلد من �رتفاع درجة حر�رة �الأر�س. 
�لقرن  مبهار�ت  يتعلق  فيما  موحدة  معايري  و�سع  �سمان  �أهمية  �إىل  و�أ�ييسييارت 
�حلادي و�لع�سرين، و�سمان �در�ج �ملهار�ت رفيعة �مل�ستوى يف �ملناهج �لدر��سية، 
وتوفري كل من بيئات �لتمويل و�الختبار�ت �لالزمة للقيام مبزيد من �الأبحاث 

و�البتكار، و�لتاأكد من م�ساركة �لن�ساء و�ل�سباب يف هذه �لتخ�س�سات.
�لت�سريعات  و�حلكومات مبر�جعة  �لعاملية  �لتجارة  قيام منظمة  �أهمية  و�أكييدت 
وق�سايا  �لبيانات  وتدفق  �لفكرية  �مللكية  حقوق  ب�سبط  �خلا�سة  و�لقو�نني 
�ملنظمة  �ل�سباب يف عمل  و�إ�سر�ك  تناف�سية،  ميزة  على  للح�سول  �خل�سو�سية، 
�لتحديات  ب�ساأن  �لتوعية  �إىل زيادة  �مل�ستقبل باالإ�سافة  وتاأهيلهم ليكونو� قادة 
و�سع  يف  بفعالية  �مل�ساركة  على  وت�سجيعهم  �ل�سباب  تو�جه  �لتي  �القت�سادية 
بال�سيا�سات  �ملتعلقة  للمناق�سات  جييديييد  منظور  و�إ�ييسييافيية  �لييعيياميية  �ل�سيا�سات 
�القت�سادية. وناق�س �ملوؤمتر على مدى يومني، �لتحديات و�لفر�س �لتي تو�جه 
و�مل�سوؤولني يف  �ملفاو�سني  �لعاملية، من خالل �حلييو�ر مع كبار  �لتجارة  منظمة 
نحو  �ملتز�يد  و�الجتيياه  �لنا�سئة،  �لتجارية  و�حلييروب  �لعاملية،  �لتجارة  منظمة 
��ستعر��س دور �لربملانيني يف دعم �لتجارة �حلرة  �لتد�بري �الأحادية،   كما مت 
و�لنزيهة ب�سكل عام ومنظمة �لتجارة �لعاملية على وجه �خل�سو�س، باالإ�سافة �إىل 
تطور �لتقنيات �جلديدة، و�لتحول �لرقمي، و�لروبوتات، و�لذكاء �ال�سطناعي، 
و�لطباعة ثالثية �الأبعاد، �لتي �ستوؤدي �إىل �إحد�ث ثورة يف جماالت �ملختلفة، ما 

ي�ستلزم �لتغيري يف �سيا�سة �لتجارة و�ال�ستجابة لعمليات �لتحول �ل�سريع. 
�لتجارة  منظمة  �إىل  �ن�سمت  �ملتحدة  �لعربية  �الإمييييار�ت  دولييية  �أن  يييذكيير 
�لدولية  �لتجارة  يف  م�ساركتها  دعم  بهدف   1996 �أبريل   10 يف  �لعاملية 
�لتجاري  �لنظام  يتيحها  �لتي  �جلييديييدة  �لفر�س  على  �حل�سول  وتاأكيد 
�لعاملي �جلديد، وذلك يف �طار �سيا�ستها �لر�مية �إىل �النفتاح �القت�سادي، 
مبادئ  جميعها  وهي  �لعادلة  و�ملناف�سة  �ل�سوق  و�قت�ساد  �حلييرة،  و�لتجارة 

منظمة �لتجارة �لعاملية.

 نظمتها »جمعية ال�سرق الأو�سط  لإدارة املرافق«

دبي ت�شت�شيف ور�شة عمل وملتقى توا�شل حتت عنوان »عوامل النجاح يف منو قطاع اإدارة املرافق«
•• دبي-الفجر:

الإد�رة  �الأو�ييسييط  �ل�سرق  “جمعية  نظمت 
�لتي  �لييربييحييييية  غييري  �ملييوؤ�ييسيي�ييسيية  �ملر�فق”، 
توفر من�سة متخ�س�سة لرّو�د قطاع �إد�رة 
�لبناء  �ليييقييير�ر يف قييطيياع  �ملييير�فيييق و�ييسيينيياع 
�لكربى،  �ملوؤ�س�سات  و�أ�ييسييحيياب  و�لت�سييد 
حتت  تو��سل  وملتقى  عمل  ور�سة  موؤخر�ً 
قطاع  منيييو  يف  �ليينييجيياح  “عو�مل  عييينيييو�ن 
جتارة  غييرفيية  يف  وذلييييك  �ملر�فق”،  �إد�رة 
ور�ء  دبييي. وتهدف �جلمعية من  و�سناعة 
على  �ليي�ييسييوء  ت�سليط  �إىل  �لفعالية  هيييذه 
�لعنا�سر �الأ�سا�سية �ملطلوبة لنجاح وتطور 
ومنو قطاع �إد�رة �ملر�فق يف �ملنطقة يف ظل 
�لبناء  قطاع  ي�سهده  �لييذي  �ملتز�يد  �لنمو 
ور�سة  تنظيم  وييياأتييي  �الأو�ييسييط.  �ل�سرق  يف 
تزد�د  وقيييت  يف  �لييتييو��ييسييل  وملتقى  �لييعييمييل 
�أ�سا�سي  كعامل  �مليير�فييق  �إد�رة  �أهمية  فيه 
خمتلف  عييلييى  �ليييقيييطييياع  �أد�ء  تييطييوييير  يف 
�ل�سركات  تيي�ييسييعييى  حيييني  يف  �ملييي�يييسيييتيييوييييات؛ 
لتحقيق  خدماتها  تطوير  مو��سلة  �إىل 
�لتكامل مع �الأنظمة �لتكنولوجية وتعزيز 
�لييقيييييميية �ملييقييّدميية لييلييعييمييالء، مييا �ييسيياأنييه �أن 
يلعب دور�ً حمورياً يف عملية تطوير هذ� 
�لييقييطيياع. وقيييام �مليي�ييسيياركييون خييالل �لور�سة 
�لتي  �الأ�سا�سية  �لت�سليم  مبناق�سة عنا�سر 
ت�سمن تقدمي خدمات �إد�رة مر�فق عالية 
�لنقا�سية  �جلل�سة  تطرقت  كما  �جليييودة، 
�إىل وجوب �إحت�سان �الإبد�ع كعامل رئي�سي 
لتطوير �لقطاع، �إىل جانب �سرورة �لعمل 

�لرتكيز  مييع  مبتكرة  �أ�ساليب  تبني  على 
�ملر�فق  �إد�رة  �ييسييركييات  دعيييم  �أهييمييييية  عييلييى 
كيفية  حول  �لبحث  جرى  كما  لعمالئها. 
�إد�رة  �ييسييركييات  ��ييسييرت�تيييييجيييييات  ميييو�ءمييية 
�ملختلفة،  �لعمالء  متطلبات  مييع  �مليير�فييق 
وكيفية �حلفاظ على عالقة طويلة �الأمد 
�مل�سلحة،  و�أ�سحاب  �خلدمة  مييزودي  بني 
مبا يف ذلك �ملالكني و�ملوردين. وقال جمال 
�الأو�سط  �ليي�ييسييرق  “جمعية  رئي�س  لييوتيياه، 
�إد�رة  قييطيياع  “ي�سهد  �ملر�فق”:  الإد�رة 
منو�ً  �لر�هن  �لوقت  يف  �الإقليمي  �ملر�فق 
ميييطيييرد�ً وتيييطيييور�ً مييلييحييوظيياً، ومييييياًل نحو 
�الإنتاجية،  على  قائم  �أعمال  منييوذج  تبني 
�لتطوير  م�ساريع  تييز�يييد  ظييل  يف  �سيما  ال 
على  كبري  طلب  ير�فقها  �لييتييي  �لييعييقيياري 
�إد�رة �ملر�فق. وقمنا بتنظيم هذه  خدمات 

�لفعالية �نطالقاً من �لتز�منا با�ستعر��س 
و�لتطور�ت  �لتوجهات  خمتلف  ومناق�سة 
�إد�رة  بييقييطيياع  تييدفييع  �أن  �ييسيياأنييهييا  �لييتييي ميين 
�لنمو و�الزدهيييار،  ميين  �مليير�فييق نحو مزيد 
�إىل  �لييهييادفيية  ��سرت�تيجيتنا  مييع  متا�سياً 
خييلييق بيييييئيية عييميير�نييييية ميي�ييسييتييد�ميية يكون 
�القت�سادية  �لتنمية  م�سرية  يف  دور  لها 
و�الجتماعية« و�ختتم لوتاه:”نو��سل من 
لتطوير  �ملمكنة  �جلييهييود  كييل  بييذل  جهتنا 
خالل  من  �ملنطقة  يف  �ملر�فق  �إد�رة  قطاع 
وخلق  �لعاملية  �لتناف�سية  قييدرتييه  تعزيز 
�أرقيييى  وفيييق  �مليينيياطييق حمييلييييياً  �إد�رة  ثييقييافيية 
تلبية  على  نعمل  حيث  �لعاملية،  �ملييعييايييري 
�الأ�سول  مليييييدر�ء  �ملييتيينييامييييية  �الحييتييييياجييات 
�أجييييل خدمات  و�أ�يييسيييحييياب �ملييمييتييلييكييات مييين 
ور�سة  وتعترب  �مليير�فييق.  الإد�رة  م�ستد�مة 

�لتي  ن�ساطاتنا  �سل�سلة  يف  حلقة  �لييعييمييل 
�إد�رة  نييهييدف ميين ور�ئييهييا �إىل دعيييم قييطيياع 
�لييعييامييلييني يف هيييذ� �لقطاع  �ملييير�فيييق ورفيييد 
و�ليييقيييائيييميييني عييليييييه بيييامليييعيييارف و�خليييييرب�ت 
باملعايري  يتعلق  فيما  �سيما  ال  �لييالزميية، 

�لعاملية �ملتبعة يف قطاع �إد�رة �ملر�فق.«
نائب  �ليي�ييسييويييدي،  �ييسييرح علي  وميين جهته 
الإد�رة  �الأو�ييسييط  �ليي�ييسييرق  “جمعية  رئي�س 
“نحن ملتزمون بدعم �جلهود  �ملر�فق”: 
�إد�رة  بييخييدمييات  �الرتييييقيييياء  �إىل  �لييير�مييييييية 
ملو�جهة  �أ�سا�سية  دعامة  باعتبارها  �ملر�فق 
كما  �لييقييطيياع،  هييذ�  يف  �لنا�سئة  �لتحديات 
�أننا معنيون مبو�كبة �لتطور �لتكنولوجي 
�ملت�سارع و�سواًل �إىل حتقيق �أعلى م�ستويات 
�لكفاءة �لت�سغيلية يف �إد�رة �ملر�فق. و�سكلت 
ملناق�سة  مييثييالييييية  ميينيي�ييسيية  �لييعييمييل  ور�يييسييية 

�ملر�فق،  بييييياإد�رة  �ملتعلقة  �ملييو��ييسيييييع  كييافيية 
جانب  ميين  قَيمة  مناق�سات  �سهدت  حيث 
�مل�ساركني، ونحن نرى باأنها حققت �لهدف 

�ملن�سود من ور�ء تنظيمها.«
“عو�مل  بييياأّن ور�ييسيية عمل  ويييجييدر �لييذكيير 
�لنجاح يف منو قطاع �إد�رة �ملر�فق” �أقيمت 
برعاية �سركة “دري�س و�سومر” وباإ�سر�ف 
دري�س  �سركة  عييام  مدير  بري�ست�سل،  بيرت 
نقا�س  حلقة  وتخللتها  �لعاملية،  و�ييسييوميير 
ومب�ساركة  �ل�سويدي  علي  بيياإد�رة  تفاعلية 
�لهرمودي، مدير عام  كل من علي ح�سن 
�ملييير�فيييق؛ حممد  الإد�رة  �إتيي�ييسيياالت  �ييسييركيية 
عييبييد�لييكييرمي خييمييييي�ييس، مييدييير عيييام �سركة 
�ملر�فق؛ بيرت بري�ست�سل؛  �الإمييار�ت الإد�رة 
و�سوها�س �إمند�ر، رئي�س ق�سم �لدعم �لفني 

و�لتخطيط يف �سركة و�سل للعقار�ت.

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/7737(

املنذرة / �سركة اجيليتي لوجي�ستيك�ض - �ض ذ م م ، بوكالة املحامي/ح�سني لوتاه 
املنذر اليه/موؤ�س�سة دبي العقارية 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/525  عقاري كلي                 

�ل�سخ�سية  ب�سفته   - �لعو�سي  هييادي  حممد  زييياد   -1  / عليه  �ملييدعييي  �ىل     
وب�سفته من ورثة حممد هادي عبد�هلل �لعو�سي - )�بن �ملتوفى( 2-ز�هية عبد�هلل �حمد 
�لعو�سي  �ل�سخ�سية وب�سفتها من ورثة عائ�سه عبد�هلل حممد هادي  �لعو�سي - ب�سفتها 
وب�سفته  �ل�سخ�سية  ب�سفته   - �لعو�سي  هييادي  حممد  عبد�هلل  3-�ييسييالح  �ملييتييوفيياة(   )�بنة 
- ب�سفته  �لعو�سي  هييادي  �سامي عبد�هلل حممد  �ل�سيد عمر عا�سم  4-  �سليمه  ورثيية  من 
هادي  حممد  عبد�هلل  �سياء   -5 عا�سم  عمر  �ل�سيد  �سليمه  ورثيية  من  وب�سفته  �ل�سخ�سية 
�لعو�سي - ب�سفته �ل�سخ�سية وب�سفته من ورثة �سليمه �ل�سيد عمر عا�سم 6- وفاء عبد�هلل 
حممد هادي �لعو�سي - ب�سفته �ل�سخ�سية وب�سفته من ورثة �سليمه �ل�سيد عمر عا�سم 7- 
فوزيه عبد�هلل حممد هادي �لعو�سي - ب�سفتها �ل�سخ�سية وب�سفتها من ورثة مرمي حممد 
�سريف �لعو�سي  جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ �سركة �لعقارية لالإ�ستثمار )�س م 
ك( - مقفلة  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة ب�سحة ونفاذ �لتنازل �ل�سادر عن 
�ملدعي عليهم �سو�ء �مل�سدق لدى �لكاتب �لعدل و�لتنازل �لو�رد مبحا�سر وميز�نيات �ملدعي 
عليها بان قطعة �الر�س رقم 267 مبنطقة �ل�سوق �لكبري بديره مملوكة للمدعية و�لر�سوم 
و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق  2018/12/18  
�أو من ميثلك قانونيا  فاأنت مكلف باحل�سور  Ch1.B.8 لذ�  بالقاعة  �ل�ساعة 9.30 �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�الأقل. علما باأنه قد مت تاأجيل �لدعوى �إد�ريا مل�سادقة �جازة ر�سمية. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/1064 ا�ستئناف جتاري   

)�سابقا(  ح  م  م  م ح )حاليا( ك�سب برتليوم  �ييس  �نييرجييي  �ييسييده/ 1-�ميييني  �مل�ستاأنف     �ىل 
2-�لعقيلي للتجارة �س ذ م م ، 3-حممد �سالح �حمد �لعقيلي �ملرزوقي ، 4-�سعيد حممد عمر �ملرزوقي 
�لعقيلي  �سعيد  �ملرزوقي 5- فاطمه حممد  �لعقيلي  �سعيد حممد  �ملرحوم / حممد  ورثة  ب�سفته من   /
عبد�جلليل  �سامية   -6 �ملرزوقي  �لعقيلي  �سعيد حممد  �ملرحوم / حممد  ورثيية  ب�سفتها من   / �ملرزوقي 
عبد�لرحيم / ب�سفتها من ورثة �ملرحوم / حممد �سعيد حممد �لعقيلي �ملرزوقي 7- �كر�م يلماز / ب�سفتها 
من ورثة �ملرحوم / حممد �سعيد حممد �لعقيلي �ملرزوقي 8-حبيب حممد �سعيد حممد �لعقيلي �ملرزوقي 
�لعقيلي  �سعيد  �ملييرزوقييي 9-حييامييد حممد  �لعقيلي  �سعيد حممد  �ملييرحييوم / حممد  ورثيية  ب�سفته من   /
�سعيد  �ملييرزوقييي 10-�سعد حممد  �لعقيلي  �سعيد حممد  �ملرحوم / حممد  ورثيية  �ملييرزوقييي / ب�سفته من 
حممد �لعقيلي �ملرزوقي / ب�سفته من ورثة �ملرحوم / حممد �سعيد حممد �لعقيلي �ملرزوقي 11-غاليه 
�ملرزوقي   �لعقيلي  حممد  �سعيد  حممد   / �ملرحوم  ورثيية  من  ب�سفتها   / �ملرزوقي  �لعقيلي  �سعيد  حممد 
�ملرزوقي  �لعقيلي  حممد  �سعيد  حممد   / �ملرحوم  ورثيية  من  ب�سفتها   / عقيل  حممد  �حمد  12-فاطمة 
13- مرمي حممد �سعيد �لعقيلي �ملرزوقي / ب�سفتها من ورثة �ملرحوم / حممد �سعيد حممد �لعقيلي 
�ملرزوقي 14- بدور حممد �سعيد �لعقيلي �ملرزوقي / ب�سفتها من ورثة �ملرحوم / حممد �سعيد حممد 
�لعقيلي �ملرزوقي 15-ب�سرى حممد �سعيد �لعقيلي �ملرزوقي / ب�سفتها من ورثة �ملرحوم / حممد �سعيد 
�مل�ستاأنف / على حم�سن �سر�فان جهار�سوقي  �ن  �ملرزوقي  جمهويل حمل �القامة مبا  �لعقيلي  حممد 
وميثله/موزة عبيد ربيع �خلظر  قد ��ستاأنف �لقر�ر/�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2016/950 جتاري كلي 
بتاريخ 2018/6/1.   وحددت لها جل�سه يوم �الحد  �ملو�فق 2019/1/6  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم 

غيابيا علما باأنه قدم تعديل �سكل �الإ�ستئناف. 

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )7764 /2018 (

   �ملنذر :  بنك دبي �ال�سالمي.
   �ملنذر �إليها: بيغ د�دي رنت �ي كار  �س ذ م م

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )565،233.00( درهم نتيجة �الإخالل ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة 
كل  على  �لتنفيذية  �الإجييير�ء�ت  التخاذ  �ملنذر  �سي�سطر  و�إال  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع  خييالل  وذلييك  �ل�سيار�ت  متويل  بعقدى 

�ل�سيار�ت �ملموله ل�ساحلكم وبيعها باملز�د ومنها �ل�سيار�ت �لتاليه :-            
/خ�سو�سي/ دبي( من نوع) ني�سان �سنرت�_ �سالون( موديل 2015 _ لون بني   C/  91045( رقم  – �ل�سيارة   1

نوع) ني�سان ميكر�_ هات�سباك( موديل 2015 _ لون رمادي من  دبي(  /خ�سو�سي/    C/  90964( رقم  �ل�سيارة    -  2
رقم )C/ 45802  /خ�سو�سي/ دبي( من نوع)ني�سان ميكر�_ هات�سباك( موديل 2015 _ لون رمادي �ل�سيارة   -  3
/C  /خ�سو�سي/ دبي( من نوع)ني�سان ميكر�_ هات�سباك( موديل 2015 _ لون ف�سي  89697( رقم  �ل�سيارة   -  4

دبي( من نوع)ني�سان ميكر�_ هات�سباك( موديل 2015 _ لون �بي�س /خ�سو�سي/    C/  89643( رقم  �ل�سيارة   -  5
نوع)ني�سان ميكر�_ هات�سباك( موديل 2015 _ لون �بي�س من  دبي(  /خ�سو�سي/    C/  87994( رقم  �ل�سيارة   -  6

رقم )C/ 46851  /خ�سو�سي/ دبي( من نوع)ني�سان ميكر�_ هات�سباك( موديل 2015 _ لون ��سود �ل�سيارة   -  7
/خ�سو�سي/ دبي( من نوع)ني�سان ميكر�_ هات�سباك( موديل 2015 _ لون �بي�س   C/  90420( رقم  �ل�سيارة   -  8
من نوع)ني�سان ميكر�_ هات�سباك( موديل 2015 _ لون ��سود دبي(  /خ�سو�سي/    C/  46368( رقم  �ل�سيارة   -  9
�ل�سيارة رقم )C/ 91677  /خ�سو�سي/ دبي( من نوع)ني�سان �سنرت�_ �سالون( موديل 2015 _ لون ف�سي  -  10

/C  /خ�سو�سي/ دبي( من نوع)ني�سان �سنرت�_ �سالون( موديل 2015 _ لون �بي�س  47643( رقم  �ل�سيارة   -  11
دبي( من نوع)ني�سان �سنرت�_ �سالون( موديل 2015 _ لون رمادي /خ�سو�سي/    C/  90517( رقم  �ل�سيارة   -  12
- �ل�سيارة رقم )C/ 88953  /خ�سو�سي/ دبي( من نوع)ني�سان ميكر�_ هات�سباك( موديل 2015 _ لون رمادي  13

)C/ 91427  /خ�سو�سي/ دبي( من نوع)ني�سان �سنرت�_ �سالون( موديل 2015 _ لون ف�سي رقم  �ل�سيارة   -  14
/خ�سو�سي/ دبي( من نوع)ني�سان ميكر�_ هات�سباك( موديل 2015 _ لون ��سود   C/  90859( رقم  �ل�سيارة   -  15

من نوع)ني�سان ميكر�_ هات�سباك( موديل 2015 _ لون ف�سي دبي(  /خ�سو�سي/    C/  89486( رقم  �ل�سيارة   -  16
�ل�سيارة رقم )C/ 47810  /خ�سو�سي/ دبي( من نوع)ني�سان ميكر�_ هات�سباك( موديل 2015 _ لون ف�سي  -  17

/C  /خ�سو�سي/ دبي( من نوع)ني�سان ميكر�_ هات�سباك( موديل 2015 _ لون ف�سي  45081( رقم  �ل�سيارة   -  18
و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت ،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 7762 /2018 (

�ملنذر :  بنك دبي �ال�سالمي.
�ملنذر �إليها: �نفينيتي كوميونيكي�سن تريدينج دي دبليو �سي �س ذ م م

ب�سد�د  �الإخييالل  نتيجة  درهييم   )92،996.00( وقييدرة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
و�إال  �لن�سر  تيياريييخ  ميين  �أ�سبوع  خييالل  وذلييك  �ل�سيار�ت  متويل  بعقدى  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �الأقيي�ييسيياط 
�سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على كل �ل�سيار�ت �ملموله ل�ساحلكم وبيعها باملز�د ومنها 

�ل�سيار�ت �لتاليه :- 
– �ل�سيارة رقم )L/ 40167  /خ�سو�سي/ دبي ( من نوع) تويوتا كوروال - �سالون ( موديل   1
)L/ 57653  /خ�سو�سي/ دبي ( من نوع) تويوتا  رقم  �ل�سيارة    -  2   ، �بي�س  لون   _  2015
3 - �ل�سيارة رقم )L/ 40238  /خ�سو�سي/  2015 _ لون �بي�س  كييوروال - �سالون ( موديل 
دبي( من نوع ) تويوتا كوروال - �سالون ( موديل 2015 _ لون �بي�س ، و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت ،،    
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )  7765 /2018 (

�ملنذر :  بنك دبي �ال�سالمي.
�ملنذر �إليها: بريتام لنقل �ملو�د بال�ساحنات �لثقيلة و�خلفيفة �س ذ م م

�الإخالل  نتيجة  درهييم   )114،382.00( وقييدرة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقدى متويل �ل�سيار�ت وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر 
و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجيير�ء�ت �لتنفيذية على كل �ل�سيار�ت �ملموله ل�ساحلكم وبيعها 

باملز�د ومنها �ل�سيار�ت �لتاليه :- 
 ) - �سالون  كوروال  تويوتا  نوع)  ( من  دبي  رقم )R/ 42336  /خ�سو�سي/  – �ل�سيارة   1
موديل 2015 _ لون �بي�س ، 2 -  �ل�سيارة رقم )R/ 42334  /خ�سو�سي/ دبي ( من نوع) 
تويوتا كوروال - �سالون ( موديل 2015 _ لون �بي�س ،  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت ،،             
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
)  2018/ رقم ) 7759 

�ملنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك
�ملنذر �إليه : حلمي بن حممد �ملولدي باحلاج عمر    .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )54،054.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�سوناتا   هيوند�ي   ( نوع  من   ) دبي   /I/ خ�سو�سي   /34368  ( رقم  �ل�سيارة 
_�سالون ( موديل )2015( _ لون ) ف�سي ( _ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )7771 /2018 (

�ملنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك
�ملنذر �إليه : عبد�لن�سار يو�سف بنتو�ل      .

 ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )61،132.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم ) 47391/ خ�سو�سي /P/ دبي ( من نوع ) تويوتا زيال�س _ 
��سود ( _ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل  �سالون ( موديل )2014( _ لون ) 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )7756 /2018 (

�ملنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك
�ملنذر �إليه : كرمي عبد�لعزيز مرجتي عبد�لعزيز      .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )84،794.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�لتنفيذية  �الإجيييير�ء�ت  التييخيياذ  �مليينييذر  �سي�سطر  و�إال  �لن�سر  تيياريييخ  ميين  �أ�ييسييبييوع 
فورد_�دج   ( نييوع  من   ) دبييي   /I/ خ�سو�سي   /30423  ( رقييم  �ل�سيارة  على 
_��ستي�سن( موديل )2014( _ لون ) بني ( _ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2018/7758 (

�ملنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك
�ملنذر �إليه : جميل �حمد �سيخ �سيخ فايل   .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )25،586.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
كروز   �سيفروليه   ( نوع  ( من  دبي   /E/ 57791/ خ�سو�سي  ( رقم  �ل�سيارة 
من  ل�ساحلكم  و�ملمولة   _  ) ��سود   ( لييون   _  )2014( موديل   ) _�سالون 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )7769 /2018 (

�ملنذر :  بنك دبي �ال�سالمي.
�ملنذر �إليها: �سيتي �سبيد لتاجري �ل�سيار�ت ذ.م.م. ) حالياً ( �سوبرمي بي �ر �وو خلدمات رجال �العمال ) 
�سابقاً (  - ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )107،427.00( درهم نتيجة �الإخالل ب�سد�د 
�سي�سطر  و�إال  �لن�سر  تاريخ  من  �أ�سبوع  خالل  وذلك  �ل�سيار�ت  متويل  بعقدى  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �الأق�ساط 
�ل�سيار�ت  ومنها  باملز�د  وبيعها  ل�ساحلكم  �ملموله  �ل�سيار�ت  كل  على  �لتنفيذية  �الإجييير�ء�ت  التخاذ  �ملنذر 
�لتاليه :-  1 – �ل�سيارة رقم )C/ 60791 /خ�سو�سي/ دبي ( من نوع)هيوند�ي �ك�سنت_ �سالون ( 
موديل 2016 _ لون ف�سي ،  2 -  �ل�سيارة رقم )C/ 54793  /خ�سو�سي/ دبي ( من نوع)هيوند�ي 
�لينرت� - �سالون ( موديل 2016 _ لون ف�سي ، 3 - �ل�سيارة رقم )C/ 67082 /خ�سو�سي/ دبي ( 
/  C/ 68233( موديل 2016 _ لون �بي�س ، 4 - �ل�سيارة رقم ) من نوع) هيوند�ي �ك�سنت_ �سالون
خ�سو�سي/ دبي ( من نوع)هيوند�ي �لينرت� - �سالون ( موديل 2016 _ لون رمادي ، و�ملمولة ل�ساحلكم 

من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت ،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )7768 /2018 (

�ملنذر:  بنك دبي �ال�سالمي.
�ملنذر �إليها: فا�ست كار لتاجري �ل�سيار�ت

ب�سد�د  �الإخييالل  نتيجة  درهييم   )79،388.00( وقييدرة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
و�إال  �لن�سر  تيياريييخ  ميين  �أ�سبوع  خييالل  وذلييك  �ل�سيار�ت  متويل  بعقدى  �ملتعلقة  �ل�سهرية  �الأقيي�ييسيياط 
�سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على كل �ل�سيار�ت �ملموله ل�ساحلكم وبيعها باملز�د ومنها 
�ل�سيار�ت �لتاليه :- 1 – �ل�سيارة رقم )O/ 91452  /خ�سو�سي/ دبي ( من نوع) ني�سان �سني 
- �سالون ( موديل 2014 _ لون �بي�س ،  2 -  �ل�سيارة رقم )O/ 98496  /خ�سو�سي/ دبي 
 98493( رقم  �ل�سيارة   - ( من نوع) ني�سان �سني - �سالون ( موديل 2014 _ لون �بي�س ، 3 
/O  /خ�سو�سي/ دبي ( من نوع) ني�سان �سني - �سالون ( موديل 2014 _ لون �بي�س  و�ملمولة 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت ،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 7766 /2018 (

�ملنذر :  بنك دبي �ال�سالمي.
�ملنذر �إليها : ويل �سبيد لتاأجري �ل�سيار�ت �س.ذ.م.م ) حالياً (. ناهل خان لتاجري �ل�سيار�ت �س ذ م م 
)�سابقاً ( - ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )79،234.00( درهم نتيجة �الإخالل 
ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقدى متويل �ل�سيار�ت وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إال 
�سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على كل �ل�سيار�ت �ملموله ل�ساحلكم وبيعها باملز�د ومنها 
�ل�سيار�ت �لتاليه :-   1 – �ل�سيارة رقم )G/ 80266  /خ�سو�سي/ دبي ( من نوع) تويوتا كوروال 
- �سالون ( موديل 2014 _ لون �بي�س ،  -2 �ل�سيارة رقم )G/ 36286  /خ�سو�سي/ دبي ( 
 35974( رقم  �ل�سيارة    -  3  ، ��سود  لون   _ من نوع) تويوتا ياري�س - �سالون ( موديل 2014 
/G  /خ�سو�سي/ دبي ( من نوع) تويوتا كوروال - �سالون ( موديل 2014 _ لون ��سود - و�ملمولة 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت ،،                   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2018/7773 (

�ملنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك
�ملنذر �إليه : �ور�س كالوكزي   .

درهم   )102،424.00( وقييدرة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر   
نتيجة �الإخالل ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك 
خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية 
على �ل�سيارة رقم ) 21568/ خ�سو�سي /Q/ دبي ( من نوع ) جاكو�ر �ك�س 
كيه  _كوبيه ( موديل )2013( _ لون ) �حمر ( _ و�ملمولة ل�ساحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2018/7754 (

�ملنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك
�ملنذر �إليه : بوميك لالأعمال �لفنية ) �س ذ م م (    .

 ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )28،648.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
هايلوك�س   تويوتا   ( نوع  من   ) دبي   /I/ خ�سو�سي  �ل�سيارة رقم ) 89906/ 
- بيك �ب ( موديل )2008( _ لون ) �بي�س ( _ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )7770 /2018 (

�ملنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك
�ملنذر �إليه : �سانتاكومار �سواليل بوتانفيدو جوباالكري�سنان ماد�تي   .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )74،281.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم ) 15171/ خ�سو�سي /R/ دبي ( من نوع ) ني�سان �ك�س تريل 
( موديل )2015( _ لون ) �حمر ( _ و�ملمولة ل�ساحلكم من  _��ستي�سن 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )7757 /2018 (

�ملنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك
�ملنذر �إليه : علي جاويد علي يون�س   .

 ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )46،120.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
كوروال   تويوتا   ( نوع  من   ) دبي   /Q/ 46156/ خ�سو�سي �ل�سيارة رقم ) 
من  ل�ساحلكم  و�ملمولة   _  ) ��سود   ( لون   _ _�سالون ( موديل )2015( 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2018/7760 (

�ملنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك
�ملنذر �إليه : لوف �ساي �سيوجن     .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )40،795.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
بيكانتو  _ كيا   ( نوع  ( من  77425/ خ�سو�سي /D/ دبي   ( �ل�سيارة رقم 
�سالون ( موديل )2013( _ لون ) �خ�سر ( _ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
)  2018/ رقم ) 7755 

�ملنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك
�ملنذر �إليه : جن ��سريو�س �سوالنو     .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )82،208.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
82336/ خ�سو�سي /P/ دبي ( من نوع ) هوند� بايلوت  -  �ل�سيارة رقم ) 
��ستي�سن ( موديل )2015( _ لون ) �بي�س ( _ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2018/7761 (

�ملنذر :  بنك دبي �ال�سالمي  
�ملنذر �إليها  :  �سيتي �سبيد لتاجري �ل�سيار�ت ذ.م.م.)حاليا( ، �سوبرمي بي �ر �وو 

خلدمات رجال �العمال)�سابقا( 
درهم   )59،273.00( وقيييدرة  مبلغ  �ييسييد�د  ب�سرعة  �إليها  �مليينييذر  �مليينييذر  ييينييذر 
نتيجة �الإخالل ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك 
خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية 
) مر�سيد�س  نييوع  ( من  دبييي   /R/ 58648/ خ�سو�سي  ( رقييم  �ل�سيارة  على 
VIANO 3.5  - ��ستي�سن( موديل )2012( _ لون ) رمادي ( _ و�ملمولة 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )7772 /2018 (

�ملنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك
�ملنذر �إليه : فريدون وحيدوف .

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليه ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )39،199.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم ) 78793/ خ�سو�سي /B/ دبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي �تريج  
_�سالون ( موديل )2014( _ لون ) �بي�س ( _ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2018/7763 (

�ملنذر :  بنك دبي �ال�سالمي  
�ملنذر �إليها  :  �و�سيان ديبت لوجي�ستيك �سريفي�سز �س ذ م م 

ينذر �ملنذر �ملنذر �إليها ب�سرعة �سد�د مبلغ وقدرة )77،467.00( درهم نتيجة 
�الإخالل ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
�أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�سيارة رقم ) 34125/ خ�سو�سي /E/ دبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي كانرت 
– بيك �ب( موديل )2015( _ لون ) �بي�س ( _ و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم ) 2018/31365 (
�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري

�ملنذر �إليه  :  بيرت �سون فارين 
درهم   )118،115.63( وقييدرة  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �إليه   �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
نتيجة �الإخالل ب�سد�د �الأق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�سيط  وذلك 
خالل �أ�سبوع من تاريخ �لن�سر و�إال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية 
نييوع )  ( من  �أبوظبي   /  5 /�لفئة  95562/ خ�سو�سي   ( رقييم  �ل�سيارة  على 
فورد �ك�سبلورر _ ��ستي�سن ( موديل )2015( _ لون ) �أزرق ( _ و�ملمولة 

ل�ساحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/491  عقاري كلي
بييياد بروبرتيز  �يييييس.ذ.م.م 2-  نيياييين ليمتد  بييروبييرتيييييز  �ميينيييييات  عييليييييه/1-  �ملييحييكييوم  �ىل 
�ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بييان  نعلنكم  �القيياميية  حمييل  جمييهييول  ليمتد  نيياييين 
بف�سخ  بييايييك يل  ل�سالح/جوجن  �عييياله  �ملييذكييورة  �لييدعييوى  بييتيياريييخ  2018/10/28  يف 
تييوؤدي للمدعي  بييان  �لثانية  �ملدعي عليها  وبييالييز�م  �مليييوؤرخيييني:2007/5/8  �لبيع  عقدي 
�لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  عنه  و�لفائدة  درهييم   )2.069.743.25( مبلغ 
درهم  �لييف  ومببلغ  بييامليي�ييسييروفييات  وبييالييز�مييهييمييا  �لييتييام  �ليي�ييسييد�د  وحييتييى  يف:2018/6/25 
مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�س ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/4343   تنفيذ جتاري  
تنفيذ  العييمييال  �ي  بييي  2-دي  مييير�د  لوي�س  �ييسييدهييمييا/1-مييرو�ن  �ملنفذ  �ىل 
�لت�سميم �لد�خلي- �س ذ م م  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/

�بر�هيم   / وميثله  ها�سم  بني  �لعلوي  حممد  عبد�لغفار  عييدنييان  �ل�سيد 
�ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  �ملو�سى �حلمادي - قد  علي 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )360545( درهم بالت�سامن و�لتكافل 
�ستبا�سر  �ملييحييكييميية  فيييان  وعييليييييه  �ملييحييكييميية.   خييزييينيية  �و  �لتنفيذ  طييالييب  �ىل 
�ملذكور خالل  بالقر�ر  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م  �الجيير�ء�ت 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/4356  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لن�سر للهند�سة - �س ذ م م  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/ �نرتنا�سيونال �ن�سبك�سن �سريفي�سز ليمتد - فرع دبي وميثله / موزة 
عبيد ربيع �خلظر -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهييم(   147.416( وقييدره  مببلغ  عليها 
و�لفائدة   12% من تاريخ �ال�ستحقاق  وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.12 يوم �الحييد  �ملو�فق  2018/12/16  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/4003  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1 - �حمد فتحي عبد�هلل �حلييور�ين  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ بنك �مل�سرق - �سركة م�ساهمة عامة وميثله / خالد خليفة حممد �سيف 
حثبور -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه باأن يوؤدي 
للمدعي مبلغ وقدره )298340.56 درهم( مع �لفو�ئد �لبنكية وكذ� فائدة قانونية 
12% من تاريخ �ال�ستحقاق و�لتوقف عن �ل�سد�د  وحتى �ل�سد�د �لتام مع �لز�م �ملدعي 
�ملحاماة.   وحييددت لها جل�سة يوم �الحد   �تعاب  بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل  عليه 
مكلف  فاأنت  لييذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 �ل�ساعة    2018/12/9 �ملييو�فييق  
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12500 بتاريخ 2018/12/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/3822   تنفيذ جتاري  
م�سوؤولية  ذ�ت  )�سركة  �لذهبية  �ل�سوكة  مطعم  �ييسييده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/�سركة �خلليج  حمييدودة( جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب 
هوي�سل  عييلييي  عييبييد�هلل  وميييثييلييه/ر��ييسييد  م   م  -ذ  �لتحويلية  لل�سناعات 
و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقييام عليك  قد   - �لنعيمي 
�لتنفيذ  طالب  �ىل  درهييم   )103879.03( وقيييدره  بييه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�لتنفيذية  �الجيير�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�إد�رة  وقيييال خييالييد عييبييد�هلل عييميير�ن تيييرمي رئييييي�ييس جمل�س 
�لثقافية  ليييالأعيييميييال  عيييمييير�ن  وعيييبيييد�هلل  تييييرمي  مييوؤ�ييسيي�ييسيية 
جاء  �الإلكرتونية  �ل�سحافة  جائزة  �إدر�ج  �إن  و�الإن�سانية 
عن  ف�ساًل  �ل�سحافة،  هذه  ت�سهده  �لييذي  �لتطور  ملو�كبة 
�سرعة �نت�سارها و�إمكانية �لو�سول �إىل �ملعلومة بال�سرعة 
�لفائقة قيا�ساً بال�سحافة �لورقية. و�أ�سار �إىل �أن �ل�سحافة 
بيياهييتييمييام و��ييييسييييع، وهييييي مرتبطة  �الإليييكيييرتونييييييية حتييظييى 
على  �حل�سول  �إمكانية  للقارئ  توفر  �لتي  بالتكنولوجيا 

كان.  و�أينما  كييان  وقييت  �أي  يف  �ملعلومة 
�ل�سحافة  حقل  ويت�سمن 

جميع  �الإلييييكييييرتونييييييييية 
من  �ملييييييو�ييييييسييييييوعييييييات 

حتقيقات وحو�ر�ت 
ومقاالت من�سورة 
�مليييييييييييو�قيييييييييييع  يف 
�الإعييييييييالمييييييييييييييييية 
و�لييييييي�يييييييسيييييييحيييييييف 

و�ملييييييييييييييييجييييييييييييييييالت 
�الإلييييييكييييييرتونييييييييييييية 

ودول  بيييييياالإمييييييار�ت 
جميييلييي�يييس �لييييتييييعيييياون 

�خلليجي.
��ستمر�ر  بييياأن  و�أ�يييسييياف 

�الإعيييييييييالن عيييين �جلييييائييييزة 
كيييل عييييام ييييوؤكيييد عييلييى دور 

�لييعييمييل �ل�سحفي  لييتييطييوييير  �ملييلييتييزم و�ملييي�يييسيييوؤول  �ملييوؤ�ييسيي�ييسيية 
�ل�سحفية  نتاجاتهم  تييقييدمي  على  �ل�سحفيني  وت�سجيع 
و�الحتفاء بالعمل �ل�سحفي �الأكرث متيز�ً من بني �الأعمال 

�ملقدمة للجائزة.
وتعك�س تطور  �الإميييار�ت بخري  �ل�سحافة يف  بيياأن  و�أو�ييسييح 
�ملجتمع وتعرب عن نب�سه، ولذلك من �ملهم تر�سيخ ثقافة 
و�إجناز�تهم  بيياأعييمييالييهييم  و�الحييتييفييال  �ل�سحفيني  تييكييرمي 

�إىل  يييدفييع  ذلييك  الأن  �ل�سحفية، 

�لتناف�س فيما بينهم وتقدمي �أف�سل �الأعمال �ملتميزة �لتي 
ت�سكل موؤ�سر�ً على حركة �ملجتمع وتطوره.

و�أكد على �أن نطاق �جلائزة ي�سمل �الإمار�ت ودول جمل�س 
ترمي  موؤ�س�سة  ��سرت�تيجية  �إطيييار  يف  �خلليجي،  �لتعاون 
وعييبييد�هلل عييميير�ن لييالأعييمييال �لييثييقييافييييية و�الإنيي�ييسييانييييية �لتي 
��ستهدفت تو�سيع نطاق �جلائزة من �لرتكيز على �لف�ساء 

�ملحلي �إىل نظريه �خلليجي.
ودعا كافة �ل�سحفيني يف �الإمييار�ت ودول جمل�س �لتعاون 
يف  �لفوز  لهم  ومتنى  �أعمالهم  تقدمي  �إىل  �خلليجي 
�ل�سحفية،  للجائزة  ع�سرة  �ل�ساد�سة  �ليييدورة 
مييوؤكييد�ً على �أهييمييييية �ليييدور �ليييذي يقوم 
بيييه �ليي�ييسييحييفيييييون �نيييطيييالقييياً من 
تعدد وظائفهم يف خدمة 
بكل  ورفييييييييده  �مليييجيييتيييميييع 
هييييو جيييدييييد مي�سه  مييييا 
خمتلف  يف  ويييخيي�ييسييه 
�القت�سادية  �مل�ساهد 
و�الجييييييتييييييميييييياعييييييييييييية 

و�لثقافية... �إلخ.
بلجنة  يتعلق  وفيما 
قال  �جلائزة  حتكيم 
خييييالييييد تييييييرمي �إنيييهيييا 
ثالثة  مييين  ميييوؤليييفييية 
�أ�ييييسييييخييييا�ييييس وجتيييميييع 
�أكادمييني ومتخ�س�سني 

�أنها حمايدة ومهنية متتلك  و�الإعييالم، كما  �ل�سحافة  يف 
�الأعمال  يف  تنظر  حيييييث  عملها،  ميييييد�ن  يف  عييالييييية  كييفيياءة 
معينة  معايري  �إىل  �الأعييمييال  هييذه  وتخ�سع  �إليها  �ملقدمة 
ي�سعون  �لييذييين  �للجنة  �أع�ساء  ميين  وفح�س  تدقيق  بعد 

تقييمهم �لنهائي للعمل �ل�سحفي.
وميييين بيييني �لييي�يييسيييروط و�مليييعييياييييري �لييتييي تيينييظيير فيييييهييا جلنة 
�ملادة  �ملحتوى ومتا�سك  �ملو�سوع ومتانة  �ختيار  �لتحكيم، 
تعبري  حيث  ميين  �ملييو�ييسييوع  تكامل  عيين  ف�ساًل  �ل�سحفية، 
�لعنو�ن عن �ملادة �ل�سحفية وتناغم �ملادة من حيث �لربط 
بني خمتلف عنا�سرها يف �ملقدمة و�ملنت وخامتة �ملو�سوع.

وترفع جلنة حتكيم �جلائزة �ل�سحفية تقرير�ً خا�ساً عن 
جمل�س  على  ُتعر�س  حيث  �جلييائييزة،  حقول  يف  �لفائزين 
�لثقافية  لالأعمال  عمر�ن  وعبد�هلل  ترمي  موؤ�س�سة  �أمناء 
�لتحكيم،  جلنة  �جييتييميياع  بعد  يجتمع  �ليييذي  و�الإنيي�ييسييانييييية 
ويعتمد �أ�سماء �لفائزين، كما يختار �ل�سخ�سيات �لثقافية 
و�الإن�سانية �لر�ئدة يف �لعمل �لعام ويكرمها يف حفل توزيع 

�جلائزة �ل�سحفية.
taofoundation@daralkhaleej.ae

عمر�ن  وعييبييد�هلل  تييرمي  ملوؤ�س�سة  �لعامة  �الأمييانيية  وتتلقى 
لالأعمال �لثقافية و�الإن�سانية م�ساركات �ل�سحفيني، �سو�ء 
عرب �إر�سالها باليد �أو �لربيد �إىل مقر �ملوؤ�س�سة يف جريدة 
�ملوقع  �إىل  �إلكرتونياً  �إر�سالها  عرب  �أو  بال�سارقة،  �خلليج 

�خلا�س باجلائزة �ل�سحفية.
وميكن لل�سحفيني �لعاملني يف �ملوؤ�س�سات �ل�سحفية �أو من 
ين�سرون �أعمالهم �ل�سحفية يف �ملجالت و�ل�سحف �مل�ساركة 

يف فروع �جلائزة �ل�ست، مع �لتاأكيد على �أن نطاق �جلائزة 
وال  �خلييليييييجييي،  �لييتييعيياون  جمل�س  ودول  �الإمييييييار�ت  ي�سمل 
ال  �لييتييي  للجائزة �مل�ساركات  �الأمانة �لعامة  تيي�ييسييتييقييبييل 
ت�ستند  �أن  ينبغي  حيث  للجائزة،  �لتقدم  �سروط  ت�ستويف 
وعاماًل  منت�سباً  �ملر�سح  يكون  �أن  معينة وهي  معايري  �إىل 
و�أن  �لتعاون �خلليجي،  �ل�سحفي بدول جمل�س  �ملجال  يف 
تقدم �الأعمال �مل�ساركة كما هي من�سورة وب�سكلها �الأ�سلي 
�ل�سرية  �مل�سارك  �لعمل  �ملحلية، ومرفق مع  �ل�سحف  يف 
عن  كوبي«  »فوتو  ومنييوذج  �سخ�سيتان  و�سورتان  �لذ�تية 
�إال  �مل�سابقة  يف  بييامليي�ييسيياركيية  يقبل  �الأ�ييسييلييييية.وال  �مليي�ييسيياركيية 
و�حدةيف �حلو�ر  م�ساركة  مثال:  و�حد يف كل جمال،  عمل 

�ل�سحفي، م�ساركة و�حدة يف �لتحقيق �ل�سحفي.. �إلخ.
�لرت�سيح يف �جلائزة  باب  �أن فتح  �إىل  �الإ�ييسييارة  �أي�ساً جتد 
نطاق  �أن  علماً   ،2019 مار�س  من  �لعا�سر  حتى  م�ستمر 
�جلييائييزة �لييزميينييي حمييدد بييالييعييام 2018 فييقييط، وليين يتم 
قبل  �أجنييزت  �لتي  �ل�سحفية  و�الأعييمييال  �مل�ساركات  ��ستالم 
وبعد هذ� �لعام. و�سوف مينح �لفائز يف كل جمال مكافاأة 
�سهر  نهاية  توزيع �جلائزة  تقدير يف حفل  و�سهادة  مالية 

�أبريل 2019.

ال�سحافة الإلكرتونية �سمن فئاتها...

فتح باب الرت�شح يف الدورة 16 جلائزة ترمي وعبداهلل ال�شحفية

•• ال�صارقة –الفجر:

نظمت �جلامعة �لقا�سمية يف مقرها مبدينة �ل�سارقة ندوتها 
�لعلمية �لتي تاأتي يف �إطار مو�كبة �الحتفاالت باليوم �لعاملي 

للغة �لعربية بعنو�ن: »�للغة �لعربّية و�ل�سباب«.
مدير  �سامل  ر�ساد  �لدكتور  �الأ�ستاذ  برعاية  �لندوة  و�أقيمت 
�أعلنته  �جلامعة وجرى تنظيمها �ن�سجاما مع �ل�سعار �لذي 
�لعام  هذ�  �لعربية  للغة  �لعاملي  باليوم  لالحتفال  �ليون�سكو 
و�رتباطه بال�سباب و�لعمل على �إظهار� مكانة �للغة �لعربّية 

يف فل�سفة �جلامعة �لقا�سمّية ور�سالتها وروؤيتها.
 ح�سر وقائع �لندوة عدد من خمتلف طالب �جلامعية �لذين 
�متالأت به مدرجات م�سرح �ملكتبة يف �جلامعة �لقا�سمّية يف 

تاأكيد حلبهم للغة �لعربية و�عتز�زهم بها.
�لعربّية  �الإمييييار�ت  لييدوليية  �لييوطيينييّي  بال�سالم  �الحييتييفييال  بيييد�أ 
�لقر�آن  بّينات من  �آيات  �أحد طلبة �جلامعة  �ملتحدة، ثم تال 
�لكرمي، لتبد�أ �لندوة �لعلمّية باإد�رة �لدكتور عمر �أبو نو��س 
من ق�سم �للغة �لعربّية يف كلّية �الآد�ب �لذي �أ�سار  يف تقدميه 
باللغة  م�ستمّر  �حتفال  حالة  يف  �لقا�سمّية  �جلامعة  �أنَّ  �إىل 
�لعربّية و�آد�بها ملو��سلتها تعليم �لعربّية للطلبة من معظم 
ِبقاع �لعامل، ليكونو� �ُسفر�ء للغة �لعربّية يف بالدهم، قادرين 

على �لتو��سل �لف�سيح �ل�سحيح بها.
م �الأ�ستاذ �لدكتور خليفة بوجادي من كلّية �لدر��سات  ثمَّ قدَّ

�الإ�سالمّية و�لعربّية يف ُدبي ورقة علمّية عن عالقة �ل�سباب 
باللغة �لعربّية، �أّكد فيها �جلو�نب �لعلمّية يف �للغة �لعربّية، 
وقدرتها �حلقيقّية على �لوفاء بحاجة �ملتد�ول بها من كلمات 
�لعربّية  �للغة  با�ستعمال  �ل�سباب  وطيياَلييَب  ومييعيياٍن،  و�أفييكييار 
�سافية نقّية بعيدة عن �خلليط �للغوّي �ملزعج للذوق �للغوّي 
�ل�سليم، و�مل�سيء للغة �لعربية و�سفائها؛ الأنَّ �للغة �لعربّية 
�سافيا،  و�سوحا  �أ�ييسييو�تييهييا  بو�سوح  كلماتها  نطق  يف  متييتيياز 
تظهر فيه �لكلمات مريحة لالأذن وجميلة يف �لنطق، و�سهلة 
من  كثري  على  تتفوق  �ل�سوتّية  �ملز�يا  بهذه  وهي  �لَفهم،  يف 

لغات �لعامل.
م �الأ�ستاذ �لدكتور ح�سن �مللخ عميد كلّية �الآد�ب  بعد ذلك قدَّ
عن  عملّية  ورقيية  �لقا�سمّية  �جلامعة  يف  �الإن�سانّية  و�لعلوم 
عالقة جيل �ل�سباب باللغة �لعربّية ُمبّينا �أنَّه يحّق لل�سارقة 
تفخر  �أن  �لعربّية  �الإ�سالمّية  �لثقافة  عو��سم  �أهييم  �إحييدى 
من  فيها  �لعربية  �للغة  تلقاه  ملا  �لعربّية  باللغة  باهتمامها 
عناية مو�سولة م�سكورة يوؤّكدها �ساحب �ل�سمو على �لدو�م، 
وال �سيما يف �جتماع ع�سر�ت �جلن�سّيات يف �جلامعة �لقا�سمّية 
د  لدر��سة �للغة �لعربّية على �أ�س�س علمّية �سليمة حديثة، و�أكَّ
�لدكتور ح�سن �مللخ �أنَّ �ل�سباب يف �لع�سر �حلديث �سار �أكرب 
منتج للغة و�أكرب م�ستهلك لها يف �لوقت نف�سه بف�سل �نت�سار 
برز  لهذ�  �ملتطّورة؛  و�الت�ساالت  �حلديثة  �لتو��سل  و�سائل 
�للغة  �إغيينيياء  يف  �للغوّي  بالتجريب  ي�سّمى  مييا  �ل�سباب  عند 

دالالت  ذ�ت  عربّية  وُجمل  جديدة،  معّربة  بكلمات  �لعربّية 
حديثة من وحي �حلياة �ملعا�سرة؛ لهذ� فحكايتهم مع �للغة 
�أنَّها ال تخلو من �الأمل، وم�سكلتهم  �أمل، مع  �لعربّية حكاية 
مع �للغة �لعربّية م�سكلة قناعات؛ الأنَّنا يف حاجة �إىل �إقناعهم 
بقدرة �للغة �لعربّية على �لوفاء مبتطلبات حياتهم �ملعا�سرة، 
وذلك ب�سرورة حتديث �ملناهج �لتعليمّية، و�الهتمام باملهار�ت 
�للغوّية ذ�ت �لقيم �ملعا�سرة �جلميلة �ملقبولة حلياة �الإن�سان 
�لطلبة وهم عماد جيل  د�عيا  �لقرن �حلادي و�لع�سرين،  يف 
�للغة  م�ستقبل  ييه  الأنَّ �لكلمات؛  بعروبة  �لتم�ّسك  �إىل  �ل�سباب 

�لعربّية وقلبها و�أمانها.
وكييييان �ليي�ييسييعيير �لييعييربييي �لييفيي�ييسيييييح �جلييميييييل ميي�ييسييك �خلييتييام يف 
�الأ�ستاذ  �لكبري  �ل�ساعر  �جلييامييعيية  �سيف  �ألييقييى  �إذ  �ليينييدوة؛ 
نال  �سعره �جلميل،  ر�ئعتني من  �لهدية ق�سيدتني  عبد�هلل 
فيهما ��ستح�سان �حلا�سرين وت�سفيقهم عدة مّر�ت، كما نال 
�إعجابهم على روعة �الإلقاء، ومنا�سبة �لق�سيدتني للحديث 
عن �للغة �لعربّية خا�سة عندما �أ�سار �إىل مكانة �للغة �لعربّية 
وحالتها و�أهميتها، و�متدح حر�س �ساحب �ل�سمو على دعمها 

وتقويتها لتبقى حّية جميلة خالدة، مهما تغرّي �لزمان.
�لقا�سمية  �سامل مدير �جلامعة  ر�ساد  �لدكتور  �ال�ستاذ  و�أكد 
�أن �لييينيييدوة عييييززت مييين حيير�ييس �جلييامييعيية �لييقييا�ييسييمييّييية على 
يليق  مبا  �لعربّية  للغة  �لعاملّي  �ليوم  بهذ�  �سنوّيا  �الحتفال 
وجد�ن  يف  �لعربية  �للغة  ومبكانة  جهة  من  �لعربّية  باللغة 

�جلامعة �لقا�سمّية ووجودها ِو�أ�سار �إىل �أنه جرى حفل هذ� 
وفريق  �الآد�ب  كلّية  بني  جميل  وتن�سيق  وثيق  بتعاون  �لعام 
عمل من مكتب م�ساعدة مدير �جلامعة ل�سوؤون �لطلبة الفتا 

�لعربية  باللغة  �هتمامها  تاأكيد  على  �جلامعة  حر�س  �إىل 
وتدعم  �ساأنها  من  ُتعلي  �لتي  �ملختلفة  �لعلمية  و�الأن�سطة 

تدري�سها. 

ُم ندوة »اللغة العربّية وال�سباب« اجلامعة القا�سمّية تنظِّ

 طرحت عددا من االأوراق العلمية ودعت اإىل اأهمية مت�شك ال�شباب با�شتعمال اللغة العربية 

بنت  جو�هر  �ل�سيخة  �سمو  �ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  قرينة  كرمت 
“ جائزة نون  بي  �لفائز�ت  �ل�سارقة  �لقا�سمي رئي�س نادي �سيد�ت  حممد 
للفنون” يف ن�سختها �لثانية �لتي نظمها “ كوالج مركز �ملو�هب” �لتابع 
تكرمي  بهدف  �مل�ساعر”  من  “عامل  �سعار  حتت  �ل�سارقة  �سيد�ت  لنادي 
و�لفتيات يف جمايل  �ل�سيد�ت  لييدى  �حلييرة  �لفردية  �الإبييد�عييييية  �ملييو�هييب 

�لر�سم و�لت�سوير �لفوتوغر�يف.
�لقا�سمي  بنت خالد بن حممد  عائ�سة  �ل�سيخة   .. �لتكرمي  ح�سر حفل 
و�ل�سيخة مهرة بنت ماجد  �ل�سارقة  �لن�سائية يف  رئي�س جمعية �الحتيياد 
�لنومان  نورة  و�سعادة  �لدولة  يف  �إمار�تية  مدر�سة  مديرة  �أول  �لقا�سمي 
رئي�سة �ملكتب �لتنفيذي ل�سمو �ل�سيخة جو�هر بنت حممد �لقا�سمي �إىل 

جانب عدد من كبار �مل�سوؤولني يف حكومة �ل�سارقة.

و�سملت قائمة �لفائز�ت .. كال من هند خالد ح�سن �سالح ح�سن بجائزة 
نون عن “ فئة �لر�سم “ من خالل م�ساركتها بلوحة حتمل ��سم “ �أطلق 
– �لر�سم  “ وفازت فاطمة غلوم بجائزة نون للفنانة �ل�ساعدة  �سر�حي 
�لفوتوغر�يف  �لت�سوير  “ ويف فئة  “ غر�س �لرب�قع  عن لوحتها بعنو�ن 
وفازت �لفنانة مرمي �سيف م�سبح �ل�سويدي باجلائزة �الأوىل من خالل 
م�ساركتها ب�سورة حملت عنو�ن “ نحو يوم م�سرق وم�ستقبل و�عد “ يف 
حني فازت ندى عارف عي�سى بجائزة �لنجم �ل�ساعد عن �سورة “ �لهدوء 
�سلطان  بيين  ز�يييد  �ل�سيخ  لييه  �ملغفور  �إرث  فيها  ت�سور  “ و�لييتييي  �لطموح 
�إىل و�حة  “ وتعك�س حتييول دوليية �الإمييييار�ت  ثيير�ه  “ طيب �هلل  �آل نهيان 
�لبنا بجائزة  �أحمد حممد حممود  �آمنة  �ل�سابة  �لفنانة  خ�سر�ء وفازت 
�لفنية بعنو�ن  �أعمالها  نون للفنون يف معر�س نون للطالب من خالل 

عن هذه �لفئة وجد�ن  �لثاين  �ملركز  على  “ وح�سلت  �إيجابية  “م�ساعر 
عبد �هلل ح�سني عبد�هلل من خالل عملها �لفني بعنو�ن “�أمنيات ز�يد« .

ويف هذ� �ل�سدد .. �أعربت خولة �ل�سركال مدير عام نادي �سيد�ت �ل�سارقة 
عن فخرها بالدور �لكبري �لذي تبذله �ل�سارقة يف دعم �لثقافة و�لفنون 
وحر�سها �لد�ئم على تطوير �لرب�مج و�لن�ساطات �لتي ت�سهم يف تنمية 
و�لتقدير  �ل�سكر  موجهة  �إن�سانية،  �أكييرث  جمتمع  وبناء  �لفنية  �ملو�هب 
بنت  جييو�هيير  �ل�سيخة  �سمو  �ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  قرينة  �إىل 
�لالحمدود  دعمها  على  �ل�سارقة  �سيد�ت  نييادي  رئي�س  �لقا�سمي  حممد 
وتوجيهاتها �ل�سديدة �لتي تدفع �إىل �لتطور و�ل�سعي د�ئما نحو �ملر�تب 

�الأوىل.
وقالت �ل�سركال : “ لقد �خرتنا جلائزة نون للفنون هذ� �لعام �سعار “ 

عامل من �مل�ساعر “ تز�منا مع “ عام ز�يد “ لنعك�س به حر�س نادي �سيد�ت 
�أنف�سهن  عن  للتعبري  و�لفتيات  لل�سيد�ت  �لفر�سة  �إتاحة  على  �ل�سارقة 
وم�ساعرهن وجن�سد به حبنا ووفائنا للمغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
�آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه “ حيث عربت �مل�ساركات من خالل �أعمالهن 
 .  « �لرحمة و�لعطف و�لت�سامح و�حلكمة  �ملوؤ�س�س يف  �لو�لد  عن خ�سال 
“ �أنييه من خييالل تنظيم �لييدورة �لثانية من �جلييائييزة، جندد  و��سافت : 
�لتز�منا برتجمة توجيهات �سمو �ل�سيخة جو�هر بنت حممد �لقا�سمي يف 
�سقل مو�هب �جليل �جلديد يف جمال �لفن و�سوال �إىل �لريادة، ونحن 
�الإمار�تيات  �ملبدعات  �لذي �سهدته �جلائزة من  �لكبري  باالإقبال  �سعد�ء 
حيث بلغت ن�سبتهن 38 باملائة من جملة �مل�ساركات مقارنة بي 23 باملائة 

�لعام �ملا�سي.

جواهر القا�شمي تكرم الفائزات بجائزة »نون للفنون« 

•• دبي - د.حممود علياء

اأعلنت موؤ�س�سة ترمي وعبداهلل عمران لالأعمال الثقافية والإن�سانية عن فتح باب الرت�سح جلائزتها ال�سحفية يف دورتها ال�ساد�سة ع�سرة لعام 2018.  
اإدراج جائزة ال�سحافة الإلكرتونية وا�ستبدالها بحقل الكاريكاتري ال�سحفي، نظرًا لقلة امل�ساركات يف الكاريكاتري، ف�ساًل عن �سعي موؤ�س�سة ترمي  وجرى 
وتت�سمن  وتطورها.  ال�سحافة  حركة  مع  تن�سجم  حقول  واإدراج  ال�سحفية  اجلائزة  لتطوير  املتوا�سل  والإن�سانية  الثقافية  لالأعمال  عمران  وعبداهلل 

اجلائزة �ستة حقول هي التحقيق ال�سحفي واحلوار واملقال والعمود والت�سوير وال�سحافة الإلكرتونية.
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يف  �ييسييارك  �ليييذي  )�ساحمني(  فيلم  يف  ت�سارك   •
وهو  �ل�سينمائي،  قييرطيياج  الأيييييام  �حلييالييييية  �لييييدورة 
�لتون�سية،  �ليي�ييسييييينييمييا  يف  جتييربييتييك  يف  ليييك  �ليييثييياين 
�أعمال غري م�ساَهدة على م�ستوى  �مل�ساركة يف  هل 
�لييوطيين �لييعييربييي، تييكييون بييهييدف �لييكيي�ييسييب �ملييييادي �أم 

لتحقيق �سغفك �لفني �أم كليهما؟
- ال �سك يف �أن �ل�سغف هو �لذي يفر�س علينا 

ونرتك  نعمل  و�أن  �حلييييياة  يف  ن�ستمّر  �أن 
�ملقابل،  يف  �لفني.  م�سروعنا  يف  ب�سمات 
�حلاجة �ملادية ال بد موجودة، ولكن ما 
جييرى يف فيلم )�ييسيياحميينييي(، وهييو من 
�إخر�ج وكتابة جنوى �سالمة، هو فيلم 

�آَخر يف حد ذ�ته.
 بد�يُته كانت غريبًة وكانت هناك حكاية 

�أخيييييرى يف �لييكييو�لييييي�ييس. فييقييد �تيي�ييسييل بي 
مدير �لت�سوير حممد مغر�وي و�أخرَبين 

لي)�لر�حلة( جنوى  �أن هناك فيلماً تون�سياً 
�ييسييالميية، و�أخييييرَبْتييييه �أنييهييا تييبييحييث عيين ممثل 

معه؟  تتعاونني  ال  ملييياذ�  لها  فييقييال  ُي�ْسِبهني، 
فييياأجيييابيييْت الأنييييه ال تييوجييد ميييييز�نييييية تكفي 

فييميييييز�نييييية �لييفيييييلييم بيي�ييسيييييطيية وال 
�ألف دوالر،   250 تتجاوز 

فيييييييييييرّد عيييليييييييهيييا: 

حاويل، رمبا �أََحبَّ �ل�سيناريو.
وفعاًل كان �ل�سيناريو ودوري يف �لفيلم ممتعاً ومثري�ً 
وفيه حال متثيل و��سحة. وبعدما �أُعجبُت بالعمل، 
�لتقيُت بعد فرتة باملُْخِرجة يف تون�س �أثناء ت�سوير 
و�لتحدث  �التييفيياق  وخيييالل  )�أوركيييييييدييييا(  م�سل�سل 
�لعمل  تييفييا�ييسيييييل  عييين 
�لت�سوير،  وبد�ية 
�أنها  �كت�سفُت 
ميييييريييييي�يييييسييييية 
بال�سرطان 
وتيييتيييليييقيييى 
�لييييييعييييييالج 
�أملانيا،  يف 
لفيلم  � و
ييييييحيييييكيييييي 
عيييييييييييييييييييييييييين 
�يييييسيييييجيييييني 
ميييييي�ييييييسيييييياب 
مبييييييييير�يييييييييس 

�ليي�ييسييرطييان، ويييحييتييفييل بيينييهييايييتييه بييعييد خيييروجيييه من 
�لناحية  ميين  جيييد�ً  ب�سيطاً  �التييفيياق  كيييان  �ليي�ييسييجيين. 
�ملادية وجرى �لت�سوير بطريقة �سل�سلة جد�ً، وكانت 
)�سالمة( ت�سافر �أ�سبوعياً �إىل �أملانيا وتتناول جرعة 
من �لعالج وتعود يف �ليوم �لتايل �إىل �لت�سوير وكاأن 
من  �الأوىل  �لعمليات  �نتهْت  �أن  �إىل  يكن،  مل  �سيئاً 
فات�سلْت  �لتقنية،  �جلو�نب  بع�س  وبقيْت  �ملونتاج 
بي و�أخربْتني �أنها �نتهْت من �لن�سخة �الأوىل و�أنها 

تعتقد �أنها �ستعجبني،
 كما قالت يل �إنها كانت تتمنى �أن ن�ساهده معاً �أثناء 
هذ�  يتحقق  �أن  دون  ميين  رحييلييْت  ولكنها  �الفييتييتيياح، 
�حللم. وبعدما �نتهيُت من �لت�سوير �سافرُت، وبعد 
و�أخرَبين  بي  و�لتقى  لبنان  �إىل  زوجها  جيياء  فييرتة 
�أنييهييا �أو�ييسييت بييياأن تييعييود يل 50 يف �ملييئيية ميين �أربييياح 
�أي  �أتقا�سى منها  �أن  �لفيلم الأنني غادرت من دون 

�أْجر.
�لتي  و�الأدو�ر  بال�سخ�سيات  �ملُ�ساهد  تبهر  • د�ئماً 
�الإبهار يف م�سل�سلك  �سيتحقق هذ�  تقدمها، فكيف 
�جلييديييد )دقيييييقيية �ييسييمييت(، خيي�ييسييو�ييسيياً �أنييييك حتمل 
عييلييى كييتييفيييييك عيييبء �الأعيييميييال �لييتييي تيي�ييسييارك فيها 
�لتي  �ملمثلة  ��سم  �إجناحها، مهما كان  بهدف 

تقف �أمامك؟
�الإبيييهيييار يف  هيييذ�  يتحقق  �أن  �أمتيينييى   -
الأنيييه هو  �ييسييمييت(،  )دقيييييقيية  م�سل�سل 
و�مل�سوؤولية  و�حلمل  و�لعبء  �لهّم 
�لعبء  �إىل  وبالن�سبة  و�ليي�ييسييغييف. 
�لييييذي �أحييمييلييه عييلييى كييتييفييّي فهو 
�أدخل  �أن  ميكنني  وال  مييَر�ييس، 
ميييوقيييع �ليييتييي�يييسيييويييير و�أ�يييييسيييييّور 
ظهري.  و�أدييييييير  ميي�ييسيياهييدي 
فيه  �أ�ييييييسييييييارك  عيييميييل  �أي 
ييييييكيييييون ميييي�ييييسييييروعييييي من 
�لييييياء. ومنذ  �إىل  �الأليييف 
من  �النييييتييييهيييياء  مت  �أن 
�مليي�ييسييليي�ييسييل قبل  كييتييابيية 
عييامييني ونييحيين نعمل 
�إىل  �إجنيييييييييازه،  عيييليييى 
�سركة  وجييييْدنييييا  �أن 
تبّنت  �لتي  )�يييبييال( 
و�أنتجْته،  �مليي�ييسييروع 
�ل�سباح  و�ييييسييييركيييية 
�ليييتيييي �ييسييتيي�ييسييارك يف 

ت�سويقه.
�ختيار  �إىل  وبالن�سبة 
�ملمثلة، فهو �أمر �سعب 
الأن �خليار�ت قليلة، �إىل 
�ستيفاين  �خييتيييييار  مت  �أن 
منا�ِسبة  الأنيييهيييا  �ييسييليييييبييا، 
وم�سموناً.  �سكاًل  للدور 
لييييي�ييس جمرد  �ملييي�يييسيييروع 
ممييثييليية فيييقيييط، بييييل هو 
غنية  وحييييكيييياييييية  نيييي�ييييس 
حتييييييييمييييييييل مييييي�يييييسييييياميييييني 
�جتماعية وفكرية، علماً 
لي�س  )دقيقة �سمت(  �أن 

عماًل �جتماعياً. 
�أي  يف  �أ�يييييسيييييارك  وعييينيييدميييا 
عمل، �أكون على معرفة بكل 
�الإخييير�ج،  �الإ�ييسيياءة،  �ملمثلني، 
�ملو�سيقى، �أي �أكون �سريكاً فيه، 
لي�س تدخاًل، لكن نتيجة خربتي 
فاإنه  و�لكبرية،  �لعديدة  وجتاربي 
بكل  �سيء  كل  �إيّل  بالن�سبة  ي�سبح 

تفا�سيله.

)دقيقة  م�سل�سل  �إىل  بالن�سبة  هو�ج�سك  مييا   •
�سمت(؟

- ال تييوجييد هييو�جيي�ييس حييولييه �ييسييوى �خلييييوف عليه 
�عيييتييياد �جلمهور  �الأخييييييرية  �الأعيييييييو�م  وجنييياحيييه. يف 
و�ليي�ييسييركييات �ملُييْنييِتييجيية عييلييى �الأعيييميييال �لييتييي حتاكي 
�مليي�ييسيياكييل �الجييتييميياعييييية كييياليييزو�ج و�خليييييانيية و�حلب 
هي  �لتي  �حلييب  بق�س�س  يتعلق  ما  وكييل  و�النتقام 
�لقا�سم �مل�سرتك �الأكرب يف حياتنا )�ملر�أة و�لرجل، 
رجييالن و�مييير�أة، �ميير�أتييان ورجييل، ولييد من �أم ثانية 
و�الأب جمهول(، الأن مثل هذه �الأعمال �أكرث �سهولة 
وحتقق  �الإعييالنييات  �سركات  �إىل  بالن�سبة  وت�سويقاً 
�ملحطات  ميين  مطلوبة  مييعييادليية  �أنييهييا  كما  �الأربييييياح، 
�لييتييلييفييزيييونييييية. )دقيييييقييييية �ييسييمييت( هيييو خييييارج هذه 
�ملنظومة من �الأعمال، فهو يحكي عن و�قع ويّتجه 
�إىل منطقة جديدة يف �لدر�ما، منطقة �لفكر �لذي 
�أفكار  وبيياإطييالق  نييريييده،  ما  نقول  بكيف  له عالقة 
وقر�ر�ت من �جلهات �مل�سوؤولة وكيفية تلقي �ل�سارع 
لها وت�سديقه لها وتعاُمله معها، وكيفية قْتل �أنا�س 

و�إعادة �آخرين �إىل �حلياة.
تعّر�سَت  )�لهيبة(  م�سل�سل  عن  حتدثَت  • عندما 
للعتب من زميلك تيم ح�سن كما من �ملُْنِتج �سادق 
ر�أيك  ويف  موقفْيهما،  �إىل  نييظييرَت  فكيف  �ل�سباح. 
كيييييف نييظيير بييطييل )�لييهيييييبيية( �إىل مييوقييفييك، ب�سرف 
�أن  َيعترب  كونه  �ل�سباح  �ييسييادق  موقف  عيين  �لنظر 

)طريق( و)�لهيبة( هما مبثابة ولدْيه؟
- ال �سك يف �أن �سادق �ل�سباح َيعترب �أن كال �لعملني 
هما ولييد�ه وال ميّيز �أحدهما عن �الآخيير، هو تبّنى 
يكرب�  كي  �ملييال  عليهما  ودفييع  بهما  و�هتّم  �لعملنْي 
وبد�فع  ومهمنْي.  ناجحنْي  ليكونا  و�سّوقهما جيد�ً 
غريته عليهما له حّق �لرّد، و�أنا كُم�ساِرك وكممثل، 
�أن  �أي�ساً  حقي  من  وجتربتي  خربتي  خييالل  وميين 

�أعرّب عن ر�أيي.
فني  ميين منظار  �مليي�ييسييروع  �إىل  د�ئييميياً  ينظر  �ملمثل   
ال �سخ�سي، الأنه يرى م�سروعاً فيه �سوت و�سورة 

و�أ�سخا�س، 
�أقييي�يييسيييد �الأ�يييسيييخيييا�يييس �حليييقيييييييقيييييييني، بل  وهييينيييا ال 
�نُتقدت  لطاملا  جت�سيدها.  يتم  �لتي  �ل�سخ�سيات 

على �أعمال �ساركُت فيها ك�سيِف �سرٍف �أو َبَطل. 
تييعييّر�ييس لييالنييتييقيياد�ت يف حلقاته  وحييتييى )طيييرييييق( 

�الأوىل،
�إنيينييي ��ستعرُت �ييسييوتيياً ميين هنا وحييركييًة من   وقيييييل 
�أمر  �حلييييياة  �ال�ستعارة يف  �إن  وقلت  فيييرددُت  هيينيياك، 
جَتيييياُوز  �ليي�ييسييخيي�ييسييييية، ومت  بيينيياء  �أجييييل  ميين  منطقي 
�النتقاد وجنحْت �ل�سخ�سية وكانت موؤّثرة وُمْقِنعة 
و�ييسييرعييان مييا ز�ليييْت كييل �الأ�سئلة و�النييتييقيياد�ت �لتي 

ر�فقْت �لعمل يف حلقاته �الأوىل، 
ويف نهاية �لطريق حَتقق �لنجاح وهذ� يعني �أنه ال 

توجد �أي م�سكلة.
�لقول  ميكن  هييل  طويلة،  در�مييييية  جتربة  بعد   •
ييليية عيينييدك، وما  �إن �الأعيييميييال �مليي�ييسييرتكيية هييي �ملييفيي�ييسَّ
�أن �الأجيييور  �ليييذي يييقييال عيين  �لييكييالم  تعليقك عييلييى 
�ل�سوري  �ملمثل  �لتي تدفع  �سورية هي  �ل�سئيلة يف 

�إىل �لعمل خارج بلده؟
- �لن�س هو �لذي يفر�س نف�سه، و�الأعمال �مل�سرتكة 
�أثبتت ح�سورها  �أو باآخر، و�لتجارب  ناجحة ب�سكل 
فهذ�  ناجحة  د�مييت  وما  �لعربي.  �لعامل  �لكبري يف 

يعني �أنها �الأف�سل. 
�أّثر  باأزمة ب�سبب �حلييرب، وهذ� �الأميير  �سورية متّر 
وعلى  ح�سورها  وعلى  �ل�سورية  �لدر�ما  على  �سلباً 

ت�سويقها الأنها تعّر�ست للح�سار، 
و�أمتنى �ن تتجاوز �سورية �أزمَتها و�أن تعود �الأعمال 
�ل�سورية، الأن �الأعمال �لتي حتمل بيئًة بحد ذ�تها 
�أبطال من هنا وهناك، لها نكهة  من دون م�ساركة 

ور�ئحة خمتلفة.

با�شكال م�شعالين 
واأغنيات باجلملة

�ستوديوز(،  �ستايلز  �سركة )اليف  �إنتاج  �أع�سقك( من  )بخاف  بعد طرحها 
ويقول  �سح(  )لعبها  بينها  ميين  عييدة  �أغيييان  على  م�سعالين  با�سكال  تعمل 

مطلعها:
 لعبها �سح ولعني

 عرف قلبو يعلقني
طري نومي من عيني

 بنظرة و�سحكة جنني.
وك�سفت �لنجمة �للبنانية �سمن لقاء �إعالمي �أنها تعمل على �أغنية م�سرية 
ر�هناً، وو�سفتها بي)�لقنبلة �لفنية(، وهي �إيقاعية ورومان�سية يف �آن. كذلك 
بي)يا مدقدق(.  �سبيهة  �لبدوي  �لنوع  �الأردين من  �أغنية للجمهور  جهزت 
وهي  �سديد،  �أبييو  ملحم  زوجها  �أحلييان  من  علي(  )�سعب  ت�سوير  وتدر�س 

�أغنية من �ألبومها �الأخري )حبي م�س حكي(.

ر  ليليا االأطر�ض ت�شوِّ
)حركات بنات(

حتت  بنات(  )حركات  م�سل�سل  يف  م�ساهدها  ت�سوير  �الأطر�س  ليليا  بييد�أت 
�إ�سر�ف �ملخرج حممد معروف، ومن �ملقرر عر�سه خالل �لفرتة �ملقبلة.

)�إن�ستغر�م(،  موقع  على   story خا�سية  عرب  �ل�سورية  �لنجمة  ون�سرت 
وعلقت  �لعمل،  ت�سوير  كو�لي�س  ميين  جييرب  د�نييا  بالفنانة  جتمعها  �ييسييورة 

قائلة: )�أول يوم ت�سوير م�سل�سل حركات بنات(.
م�سل�سل )حركات بنات( من نوع م�سل�سالت )�ل�سيت كوم( وكوميدي خفيف، 
ولكنه بعيد عن �لتهريج. يتحدث عن عائلة موؤلفة من خالة وثالث فتيات 
�الأغنياء  �ل�سبان  �أحييد  ويتقدم  و�لديهن،  وفيياة  بعد  معها  للعي�س  ينتقلن 
�مل�ساحنات  فقر حاله، وتبد�أ  �لييزو�ج من �خلالة ليظهر لهن الحقاً  لطلب 

�سمن مو�قف طريفة.

ي�ستهدف املراأة يف ال�سعيد

لو�شي �شعيدة مب�شاركتها 
يف )البيت الكبري(

تبقى  مييا  ت�سوير  �لنقلي،  حممد  �ملييخييرج  يييو��ييسييل 
من �مل�ساهد �لد�خلية يف �جلزء �لثاين من م�سل�سل 
لييعيير�ييسييه قييبييل �ملو�سم  )�لييبيييييت �لييكييبييري(، متييهيييييد�ً 
ي�سم  و�لعمل  �لف�سيل.  رم�سان  �سهر  يف  �لدر�مي 
نخبة كبرية من �لنجوم، بينهم لو�سى و�أحمد بدير 
و�سو�سن بدر ورمي هالل، حجاج عبد�لعظيم ولقاء 
�سويد�ن وطارق �سربي، وغريهم �لكثري. كما �سهد 
وعبري  م�سطفى  د�ليييييا  �ن�سمام  �لييكييبييري(  )�لييبيييييت 
�سربي �إىل فريق �لعمل. �لذي توىل تاأليفه �أحمد 

�سبحي. 
بدورها، عرّبت �لفنانة لو�سي عن �سعادتها بامل�ساركة 
يف �مل�سل�سل، مو�سحًة �أنها �أو�سكت على �النتهاء من 
�مل�سل�سل  ي�سل  �أن  ومتنت  كافة.  م�ساهدها  ت�سوير 
�لعمل  �أن  كا�سفًة  �مليي�ييسيياهييدييين.  وعييقييول  قييلييوب  �إىل 
�مليييير�أة يف  60 حييلييقيية، وييير�ييسييد ق�سايا  يييتييكييّون ميين 
تتعلق  �سائكة،  �أخييرى  ق�سايا  عن  ف�ساًل  �ل�سعيد، 
بيييامليييري�ث وتيي�ييسييلييط �ليييرجيييال و�لييييثيييياأر، وغيييريهيييا من 

�مل�ساكل �الجتماعية.

يطّل النجم ال�سوري عابد فهد يف رم�سان 2019 من خالل م�سل�سل )دقيقة �سمت( الذي ت�ساركه بطولته �ستيفاين 
اإخراج �سوقي املاجري وكتابة �سامر ر�سوان، واإنتاج )ايبال(، بينما ت�سارك �سركة ال�سباح لالإعالم  �سليبا، وهو من 
يف الت�سويق له.يقول عابد فهد عن هذا امل�سل�سل، الذي ير�سد البنية الجتماعية وال�سيا�سية والأمنية يف �سورية 
وعالقة ال�سلطة بال�سارع، اإنه ل ي�سبه الأعمال الأخرى التي تتناول ق�س�ض احلب التي اعتاد اجلمهور على م�ساهدتها، 
مو�سحًا اأن حْمل عبء اأي عمل ي�سارك فيه مَر�ض ُيالِزمه )اإذ ل ميكنني اأن اأدخل موقع الت�سوير واأ�سّور م�ساهدي واأدير 
ظهري. واأي عمل اأ�سارك فيه يكون م�سروعي من الألف اإىل الياء )...( واأكون على معرفة بكل املمثلني، الإ�ساءة، 
اًل، لكن نتيجة خربتي وجتاربي العديدة والكبرية، فاإنه ي�سبح  الإخراج، املو�سيقى، اأي اأكون �سريكًا فيه، لي�ض َتَدخُّ

بالن�سبة اإيّل كل �سيء بكل تفا�سيله(.

يطّل يف رم�سان القادم من خالل م�سل�سل )دقيقة �سمت(

عابد فهد : االأعمال امل�شرتكة ناجحة ب�شكل اأو باآخر
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اأعرا�ض تنذر بـال�شكتة الدماغية!
�الت�سال  �ييسييرورة  على  �سرتيكر  �ستيفان  �الأملييياين  �ل�سحي  �خلييبييري  �ييسييدد 
كل  الأن  نييظييًر�  �لدماغية؛  بال�سكتة  �الإ�ييسييابيية  يف  �ال�ستباه  فييور  باالإ�سعاف 
قد  �لتي  �جل�سيمة،  �الأ�ييسيير�ر  وجتنُّب  �ملري�س  �إنييقيياذ  يف  ثمنها  لها  دقيقة 

ترتتب عليها.
�أعر��س  �أن  �لدماغية  �ل�سكتة  مر�سى  م�ساعدة  موؤ�س�سة  ع�سو  و�أو�ييسييح 

�الإ�سابة بال�سكتة �لدماغية تتمثل يف:
- �ل�سد�ع �ل�سديد �ملفاجئ )مع �لغثيان و�لقيء(

-�لدو�ر �ل�سديد �ملفاجئ
- �ل�سلل �لن�سفي

-�سعوبات �لنطق و�لكالم
- �سعوبات �مل�سي )�لرتنح و�ل�سقوط(

- تديل ز�وية �لفم
-��سطر�بات �الإح�سا�س )خدر �أو وخز يف ن�سف �لوجه �أو �لذر�ع �أو �ل�ساق(

-فقد�ن �لوعي
- ��سطر�بات �لروؤية

- �سعوبات �لبلع

حب االأم يقي االأطفال من 
االكتئاب بعد البلوغ

�الأطفال  �أن  �أمريكيون  باحثون  �أ�سرف عليها  در��سة علمية حديثة  ك�سفت 
�لذين لديهم �أمهات مينحونهم جرعات كافية من �حلب يتمتعون ب�سحة 

جيدة يف مرحلة الحقة من حياتهم.
�أن �لكبار  “ديلى ميل” �لربيطانية، وجد �لباحثون  ووفقاً ملوقع �سحيفة 
لالإ�سابة  عر�سة  �أقييل  هييم  �مل�سروط  غييري  �أمهاتهم  حييب  يتذكرون  �لييذييين 

باملر�س و�أقل عر�سة خلطر �الكتئاب.
ويعتقد �لباحثون �أن �لنمو يف منزل به حمبة من �ساأنه �أن يقلل من �الإجهاد 

وي�سجع �ل�سخ�س على �لعي�س ب�سكل جيد.
بتحليل  مي�سيغان  والية  باحثون من جامعة  قام  �لدر��سة،  نتائج  ولتاأكيد 
�أكرث  بيانات من �مل�سح �لوطني للتنمية يف �لواليات �ملتحدة، و�سملت على 

من 22 �ألف �سخ�س.
عاماً،   18 ملييدة  �الأربعينيات  منت�سف  يف  �لبالغني  �الأوىل  �لدر��سة  �تبعت 
بينما �تبعت �لدر��سة �لثانية �أولئك �لذين بلغو� 50 عاماً �أو �أكرث ملدة �ست 

�سنو�ت.
فى كلتا �لتجربتني �سئل �مل�ساركون عن مدى فهم �آبائهم مل�ساكلهم كاأطفال، 
باالإ�سافة �إىل مقد�ر �ملودة �لتي قدموها وكم حاولو� تعليمهم عن �لعامل، 
�لغدة  مر�س  ذلييك  يف  مبا  بيياالأميير��ييس،  ت�سخي�سهم  مت  قد  كانو�  �إذ�  وعما 

�لدرقية و�ل�سكري و�رتفاع �سغط �لدم و�الكتئاب.
تلقو� م�ستويات عالية  �أنهم  تذكرو�  �لذين  �مل�ساركني  �أن  �لنتائج  و�أظهرت 

من �ملودة من �أمهاتهم كانو� �أكرث �سحة و�أقل عر�سة لالكتئاب.
.Health Psychology وقد ُن�سر �لبحث يف جملة

البحر؟ برغوث  هو  • ما 
- نوع كبري من �لروبيان

للدواجن؟ ال�سطناعي  التفريخ  ا�ستخدم  من  اأول  هم  • من 
- �مل�سريون �لقدماء

العريف؟ باحلكم  املق�سود  • ما 
- �حلكم �لذي ال تر�عى فيه قو�عد �لقانون �لعام

الر�سا�ض؟ واقالم  الملا�ض  امل�سرتك بني  العامل  • ما 
�لييكييربييون هييو قييييو�م �الأمليييا�يييس وهيييو قييييو�م �ملييييادة �لييتييي تييكييتييب بييهييا �أقالم 

�لر�سا�س
الع�سى؟ لقب  عليهم  اطلق  الذين  ال�سعراء  عدد  • كم 

22

ميل  مليون   93 حو�يل  تبعد  و  �ل�سم�س  هي  �الأر�س  �إىل  جنم  �أقرب  �أن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  �لفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ال  �الإن�سان  جلد  �سمك  �أن  تعلم  هل   •
�الإن�سان يحتوي على عدة �آالف من �لغدد �لتي تفرز �لعرق بينما جلد �لفيل خال من هذه �لغدد با�ستثناء 

جفون �لعينني
�سنة ثالثني  �ملتو�سط  يف  يتجاوز  ال  �لقرد  عمر  �أن  تعلم  • هل 

�لو�حدة �لثانية  يف  مرة   )32( حو�يل  جناحها  تهز  �لذبابة  �أن  تعلم  • هل 
�ملر�س ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ال  �لن�سور  �أن  تعلم  • هل 

�لثديية �حليو�نات  �أذكى  هو   - �لدلفني   - �أن  تعلم  • هل 
مرة  24 �لتاريخ  مدى  على  �حتلت  �لقد�س  �ن  تعلم  • هل 

ج�سر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 �إىل  تاريخه  يعود  �لعامل  يف  ج�سر  �قدم  �أن  تعلم  • هل 
حجري فوق نهر ملي�س يف تركيا 

 4.5 مبقد�ر  �لبحر  �سطح  م�ستوى  عن  تنخف�س  منطقة  يف  يقع  بهولند�  بروتد�م  مطار  �أن  تعلم  • هل 
مرت 

عازف املزمار
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فوائد العد�ض مده�سة
�لعد�س  ييييعيييتيييرب 
ميييييين �الأطييييعييييميييية 
�الأ�يييييسيييييا�يييييسييييييييييية يف 
�لغذ�ئي  �ليينييظييام 
�لييييييييي�يييييييييسيييييييييحيييييييييي؛ 
على  الحييييتييييو�ئييييه 
نيييي�ييييسييييبيييية عيييالييييييية 
ميييييين �ليييييربوتيييييني 
و�الألييييييييييييييييييييييييييييييييييياف 
و�لكربوهيدر�ت.

ي�سمن  فالعد�س 
�الإحيييييييي�ييييييييسييييييييا�ييييييييس 

بال�سبع لفرتة طويلة، وي�ساعد على �له�سم، ويقوي جهاز �ملناعة. كما ميّد 
�جل�سم بالطاقة، ولذلك يعترب غذ�ء مثالياً للريا�سيني.

�ل�سروري  �لفوليك  حم�س  من  عالية  ن�سبة  على  �أي�ساً  �لعد�س  ويحتوي 
غناه  عيين  ف�ساًل  �حلييامييل،  للمر�أة  مثالياً  طعاماً  يعترب  ولييذلييك  للجنني، 

بالفيتامينات �لتي تقوي �جلهاز �لع�سبي.
�إىل �أن �لعد�س غني باملعادن �ملغذية، مثل �لبوتا�سيوم  جتدر �الإ�سارة �أي�ساً 
و�لكال�سيوم و�ملغن�سيوم و�لفو�سفور، �إ�سافة �إىل �حلديد و�لزنك، مما يجعله 

مهماً جد�ً لتقوية �ل�سعر و�الأظافر.

فتاة حتيط بها الفلفل الأحمر الفلفل من كل جانب خالل م�ساركتها يف م�سابقة اأكل الفلفل احلار يف ييت�سون، 
مقاطعة جيانغ�سي، ال�سني. )رويرتز(

يف �حدى �الأ�ساطري �ل�سينية يحكى �ن �سبياً �سغري�ً كان يهوى عزف �ملزمار وهو يرعى غنمه، فكان كلما مر 
مبكاناً زرع فيه �لبامبو قطع منه قطعه ت�سلح لعمل مزمار فاأ�سبح كي�سه ممتالأ مبقا�سات كثرية من �ملز�مري 
يجل�س بجو�ر غنمه وهى تاأكل فيعزف لها �عذب �الأحلييان وكان �سوت مزماره ي�سل مع �لهو�ء �إىل كل مكان 
حوله فيطرب له من ي�سمعه وكان هناك ح�ساناً ع�سق �سوت مزماره و�حلانه �لر�ئعه �لهادئه �حلاملة فكان كلما 
�سمعه يقرتب منه ويقف من�ستاً مثله مثل �ن�سان وهو يتمايل بر�أ�سه ويهز ذيله معجباً بتلك �لنغمات ويوماً 
بعد يوم ��سبح �الأثنان �سديقان ر�ئعان يذهبا معاً وياأتيا معاً و��سبح �حل�سان �هور� كما ��سماه �ل�سبي ينام 
عنده بجو�ر بيته وال يرتكه �بد�ً حتى ��سبح �ل�سبي فتى ر�ئعاً ميتطي ح�ساناً ر�ئعاً ال مثيل له يناديه مبزماره 

ويحدثه مبزماره فيفهمه ب�سرعة. 
يف �حد �الأيام هجم على �ململكة �ل�سغرية �عد�ًء لها فاأخذو� �لفتى من بني ��سر�هم و�لقو� به يف �حدى �خليام 
و�سط ��سرى كثريين خلف جبل �سغري خارج حدود �ململكة فجل�سو� يتحدثون فيما يفعلون وكيف يهربون وعلى 
حني وجد �لفتى بجو�ره عود�ً من �لبامبو فاأخذه بني يديه وب�سرعه �ل�سانع �ملاهر قطعه �إىل ثالث قطع و�سنع 
منه ثالث مز�مري خباأ �ثنان و�م�سك �لثالث يف يده و�خذ يعزف عليه بهدوء ورقة متناهيه حتى قال �حدهم: 
�سيجعل زمالءه �حلر��س  �ملو�سيقى  باأن �سوت  �ح�س �حد �حلر��س  �ملالئكة تطري حولنا.. وعندما  باأن  �ح�س 

ينامون قام من فوره و�خذ �ملزمار وذهب به بعيد�ً لكنه كان يريد �ن يجربه ال �ن يلقي به.
ليفك  وقييام  ت�سلل  وب�سرعه  �حليير��ييس  �ليينييوم  وهيييدوء حتى غ�سي  برقة  وتييابييع عزفه  غييريه  و�م�سك  �لفتى  عيياد 
�ل�سغري فوقف يعزف من فوقه ينادي  �إىل �جلبل  �إىل خييارج �خليمة ليهربو� بكل قوه  قيود زمييالءه وهربو� 
على ح�سانه وعندما و�سلت �أحلانه �إىل �ذ�ن �حل�سان )�هييو�ر�( ��سرع بدق �قد�مه يف �الأر�س وكان من حوله 
يعرفونه ف�سرخ �حدهم عرف )�هو�ر�( مكان �الأ�سرى هيا لننقذهم ومن فورهم �سابقو� �لريح على خيولهم 
حتى و�سولو� �جلبل يف �لوقت �ملنا�سب وكان �لفتى قد �م�سك باملزمار �لثالث �الأعلى �سوتاً يعزف به من بعيد 
لي�سمعه �حلر��س ويظلو� يف نوم �حلاملني وعندما و�سل ��سدقاءه كانت قو�ه قد �نهارت فرمى بنف�سه على ظهر 
ح�سانه ور�ح يف نوم عميق وهو ما يز�ل مي�سك يف يده �ملزمار و�الن عندما تذهب هناك �ستجد على مدخل 

�ململكة متثااًل لفتى ميتطي ح�ساناً ويف يده مزمار.

اأطعمة ُتعزز ال�شفاء الذهني لل�شيدات
�أو�ست خبرية �لتغذية �آبي �سارب، �ل�سيد�ت بالرتكيز على بع�س �الأطعمة 
خالل ف�سل �خلريف؛ للتغلب حالة من �لقلق و�لتقّلب �ملز�جّي؛ نظًر� 

ملا ينطوي عليه ذلك �لوقت من تغيذر�ت، يف هذ� �لعام.
تعزيز  يف  ُت�ساهم  �لتي  �الأطعمة  بع�س  هناك  �أن  �إىل  �ييسييارب،  و�أ�ييسييارت 

�ل�سفاء �لذهني، وهي:
-قرع �لبلوط �لذي يحمي �خلاليا من خطر �ل�سو�رد �حلّرة، ومن ثّم 

�حلماية من �ل�سيخوخة بدنًيا وذهنًيا.
يييومييًيييا؛ للحماية ميين خطر  تيينيياول حّبة تفاح و�حيييدة  �ملييو�ظييبيية على   -

�الإ�سابة مبر�س �لزهامير.
-تناول قرع ع�سلّي حمّم�س؛ الأنه ي�ساعد على �إفر�ز هرمون �سريوتونني، 

�لذي يعّزز �حلالة �ملز�جّية.

- تناول بذر �لقرع �لع�سلّي، �لذي ي�ستهر بكونه غنًيا مبادة تريبتوفان 
ا، بعن�سر �لزنك  �ملعّززة الإفر�ز هرمون �سريوتونني، و�لذي ي�ستهر �أي�سً

�ملفيد يف تعزيز قدر�ت �لتعّلم و�لذ�كرة.
�ل�سعور  وزيييادة  �ملييز�ج،  ي�ساعد على حت�سني  الأنييه  بالكركم؛  �الهتمام   -

بالبهجة، و�لوقاية من �الكتئاب.
�حلم�س  حماية  يف  للغاية،  �ملفيد  �جليييوزّي  �لييقييرع  بتناول  �الهتمام   -

�لنووّي يف �لدماغ.
-تناول �لكرنب �مللفوف، �لذي يحتوي على مادة كاميبفريول �مل�سادة 

لالأك�سدة، و�ملعروف تاأثريها �مل�ساد لالكتئاب.
فيتامني  بينها  من  �لتي  �الأك�سدة،  مب�ساد�ت  �لغنية  �لبطاطا  -تناول 

�سي، �لذي يح�ّسن �حلالة �ملز�جية �لعامة.


