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ا�ستخدام اليد الي�سرى ُيك�سبك مهارات ا�ستثنائية
يقول اخلرباء باأن اجلزء الأي�سر من الدماغ يتمتع مبقدرات معرفية 
الذين  الأ�سخا�ص  امتالك  يف�سر  وه��ذا ما  الأمي��ن  اأك��رب من اجل��زء 
ي�ستخدمون اليد الي�سرى يف الكتابة مهارات لغوية ممتازة، ومقدرات 

فنية واإبداعية مميزة. 
قالت الدكتورة اأكريا ويربغ، زميلة جمل�ص البحوث الطبية يف جامعة 
اأك�سفورد: " قمنا بتحليل جينات اأكرث من 400000 �سخ�ص، منهم 
38000 ي�ستخدمون يدهم الي�سرى، واكت�سفنا باأن املناطق اللغوية 
تتوا�سل مع بع�سها بطريقة  املخ،  الأي�سر والأمي��ن من  يف اجلانبني 
الي�سرى  اليد  م�ستخدمي  ح�سول  يف�سر  ما  وهذا  التن�سيق.  �سديدة 
على املزيد من املهارات اللغوية مقارنة مع م�ستخدمي اليد اليمنى"

الي�سرى  الدماغ  منطقة  يف  الوراثية  ال�سفات  ب��اأن  الباحثون  ووج��د 
يجعل  مم��ا  ال��ل��غ��ة،  م��ع  تتعامل  ال��ت��ي  باملناطق  وث��ي��ق  ب�سكل  ترتبط 
م�ستخدمي اليد الي�سرى اأكرث قدرة على النطق والتعبري عن الأفكار 

بطالقة واكت�ساب مفردات كثرية. 
الي�سرى يف  اليد  مل�ستخدمي  العاملي  باليوم  يحتفل  العامل  باأن  يذكر 
الثالث ع�سر من اأغ�سط�ص )اآب( من كل عام، وفق ما نقلت �سحيفة 

مريور اأونالين الربيطانية. 

احذر التحديق يف الهاتف اأثناء الظالم
يف  طويلة  لفرتات  الذكي  الهاتف  ل�ستخدام  باهظا  ثمنا  رج��ل  دف��ع 
ظالم الليل، حيث فقد القدرة على الإب�سار متاما باإحدى عينيه بعد 

تعر�سه اإىل جلطة داخلها.
وقالت �سحيفة "�ساوث ت�ساينا مورنينغ بو�ست" ال�سينية، اإن الرجل 
الذي يدعى وانغ، فقد ب�سره اأثناء ممار�سة لعبة على هاتفه الذكي، 

يف مكان مظلم.
وذكر الأطباء يف مدينة �سيان مبقاطعة �سن�سي يف ال�سني، اأن الرجل 
تعر�سه  ب�سبب  ال��ع��ني،  ل�سبكية  امل��رك��زي  ال�سريان  بان�سداد  اأ�سيب 

جللطة.
العني"،  "�سكتة  با�سم  اي�سا  تعرف  احل��ال��ة  ه��ذه  اإن  الأط��ب��اء  وي��ق��ول 
وحتدث ب�سبب ان�سداد اأو �سيق ال�سرايني، التي تنقل الأك�سجني اإىل 
ال�سبكية، م�سريين اإىل اأنها توؤثر على ن�سبة ب�سيطة من م�ستخدمي 

الهواتف يف الظالم.
اأ�ستخدم عيني اليمنى للنظر يف هاتفي، كنت اأرى  وقال وانغ: "كنت 
ع��ادة على  يلعب  ك��ان  اأن��ه  واع��رتف  كلها"،  لي�ص  لكن  الكلمات  بع�ص 

هاتفه يف الظالم بوقت متاأخر من الليل، ولفرتات طويلة.
ومن جهة اأخرى، يرى طبيب اأمريكي اأن هذه الإ�سابة قد يتعر�ص 
ل  الوقت  هذا  ويف  القلب،  يف  م�ساكل  يعانون  الذين  ال�سن،  كبار  لها 

تكون مرتبطة با�ستخدام الهاتف الذكي.
وك�سف الدكتور غاريث ليما، جراح ال�سبكية يف م�ست�سفى نيويورك: 
"لإثبات حدوث جلطة يف العني، يجب اأن تكون هناك اأدلة. الت�سخي�ص 

يحتاج اأ�سابيع للتاأكد من هذا الأمر".

ت�سمية ح�سرة تيمنا بغريتا تونربغ
اأطلق على خنف�ساء �سغرية ع�سلية اللون ا�سم غريتا، تيمنا بالنا�سطة 
ال�سابة غريتا تونربغ، وذلك مببادرة من العامل الذي اكت�سفها، وفق 

ما اأعلن متحف العلوم الطبيعية يف لندن.
ال�سغرية من رتبة  اكت�سف هذه اخلنف�ساء  الذي  دارب��ي  وقال مايكل 
خناف�ص العنكبوت، من بني 22 �سنفا يف جمموعة املتحف: "اخرتت 
هذا ال�سم لأنني معجب فعال بعمل النا�سطة ال�سابة واأردت اأن اأنّوه 

مب�ساهمتها ال�ستثنائية" يف "رفع الوعي بامل�سائل البيئية".
وهي  ال��واح��د،  غريتاي" امليليمرت  "نيلوبتودي�ص  ط��ول  يتخطى  ول 
بدون عينني واأجنحة، وعرث عليها يف اأرا�سي نريوبي يف ال�ستينيات، 
وفق ما اأو�سح املتحف يف بيانه.   ولفت ماك�ص باركالي امل�سوؤول عن 
جمموعة اخلناف�ص يف املتحف اإىل اأن هذه الأخرية ل تزال ت�سم املئات 
من اأ�سناف اخلناف�ص التي مل حتدد بعد، وهناك اأي�سا اأنواع يف العامل 

تندثر حتى قبل اكت�سافها ب�سبب تقل�ص التنوع احليوي.
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كيف توؤثر و�سائل النقل العاّمة على ب�سرتك؟
النقل  و�سائل  ا�ستخدام  اأن  م��ن  اجللد  ب��اأم��را���ص  خمت�سة  طبيبة  ح���ّذرت 

العامة يومياً قد يوؤدي اإىل العديد من امل�ساكل للب�سرة. 
وذكرت ت�سيل�سي لوي�ص، وهي خبرية رفيعة امل�ستوى يف العناية بالب�سرة يف 
لندن، وتعمل يف هذا املجال منذ 23 عاماً، اأن التنقل امل�ستمر بو�سائل النقل 
لل�سيخوخة  �سبباً  ويكون  ب�سرتك،  ا�ستنزاف  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  العاّمة، 

املبكرة، وان�سداد امل�سام، واجلفاف، والبقع احلمراء، واجللد الباهت.
وك�سفت لوي�ص اأي�ساً عن اأهم ن�سائحها حول كيفية مواجهة هذه امل�ساكل، 
وجمال  ن�سارة  على  �سامل" للحفاظ  "روتني  اتباع  �سرورة  على  و�سددت 

الب�سرة.
باإمكان  اأن  يعني  واحل���اف���الت،  ب��ال��ق��ط��ارات  التنقل  اأن  لوي�ص  واأو���س��ح��ت 
اجلزيئات ال�سغرية، مثل اجلراثيم والبكترييا التنقل ب�سهولة من �سخ�ص 

لآخر، وتزيد احتمال تلوث الب�سرة وظهور امل�ساكل اجللدية املختلفة.
واأ�سافت "عند التنقل عرب و�سائل النقل املزدحمة، ميكن لهذه اجلزيئات 
اأن تدخل عميقاً يف م�سام اجللد، ويوؤدي ذلك اإىل م�ساكل، مثل ال�سيخوخة 
املبكرة واجلفاف، ويزيد احتمال فقدان الرطوبة ب�سكل اأ�سرع من اجللد".

اأي�ساً ظهور بقع حمراء وح�سا�سية وتهيج مع  اأن ت�سمل الأعرا�ص  وميكن 
حكة للجلد، كما اأن نق�ص الكولجني يف الهواء داخل و�سائل النقل العامة، 

يجعل اجللد يبدو م�ستنزفاً ومتوتراً للغاية.
�سم�سي  واق��ي  ا�ستخدام  ب�����س��رورة  لوي�ص  ن�سحت  ذل��ك،  ك��ل  ح��دوث  وملنع 
�سي،  فيتامني  �سريوم  اإىل  اإ�سافة   ،50 عن  يقل  ل  وقاية  بعامل  منا�سب 
على  ق��ادر  بغ�سول  الب�سرة  وتطهري  الب�سرة،  لنوع  منا�سب  يومي  ومرطب 
ديلي  �سحيفة  بح�سب  منتظم،  ب�سكل  والبكترييا  اجلراثيم  على  الق�ساء 

ميل الربيطانية.

الهاتف املتعرج قريبا يف الأ�سواق 
يف خ�سم املناف�سة املحتدمة بني عمالقة 
�سركة  ت�سعى  الذكية،  الهواتف  م�سنعي 
نف�سها  لإثبات  ال�سينية  اإل"  �سي  "تي 
والدخول على خط املناف�سة، من خالل 
ه��ات��ف ج��دي��د ق��اب��ل ل��ل��ط��ي ق��د مييزها 
�سكله  بف�سل  ال�سركات  من  غريها  عن 

الفريد.
باأخبار  "�سي نت" املخت�ص  ون�سر موقع 
اخلا�ص  للنموذج  ���س��ورة  التكنولوجيا، 
بالهاتف اجلديد، بعد اأن ن�سر يف مطلع 
العام اجلاري مناذج اأخرى ل�هواتف قابلة 

للطي ت�سعى ال�سركة لإنتاجها.
وامل���ث���ري يف ال��ه��ات��ف اجل���دي���د، اأن����ه على 
ع��ك�����ص الأج���ه���زة امل�����س��اب��ه��ة ال��ت��ي ك�سفت 
ال�����س��رك��ات الأخ������رى، ه��و قابليته  ع��ن��ه��ا 
لالنثناء مرتني، لي�سكل ما ي�سبه حرف 
الهاتف  فرد  وعند  بالإجنليزية.   "Z"
اإىل  ي�سل  �سا�سته  حجم  ف���اإن  بالكامل، 
10 بو�سات، اأما عند طيه بالكامل فاإنه 
اأقل �سمكا  ي�سبه الكتاب، مع وجود جهة 
"�سي نت"  م��ن الأخ������رى. وك����ان م��وق��ع 
اأجهزة  توثق  �سورا  ال�سابق،  يف  ن�سر  قد 
ال�سركة  ت�سعى  ل��ل��ط��ي  ق��اب��ل��ة  خمتلفة 
لإنتاجها، منها جهازان لوحيان وهاتفان 
وجهاز اآخر يتحول اإىل ما ي�سبه ال�ساعة، 

حيث يتم ارتداءه حول املع�سم.

كيف تعرف اإذا كان املنتج 
يحتوي على ال�سكر؟ �ص 23

عالج القلق والتوتر 
بالزيوت العطرية

ُت�����س��ت��خ��ل�����ص ال���زي���وت ال��ع��الج��ي��ة من 
ال��ع��ط��ري��ة، وتقوم  ال��ن��ب��ات��ات  اأج������زاء 
اجل�سم  ل���ي���ب���ادر  احل����وا�����ص  ب��ت��ح��ف��ي��ز 
ب����اإ�����س����الح ب���ع�������ص امل�������س���اك���ل وع����الج 
العديد من ال�سطرابات اجل�سمانية 
�سواء. من هذه  والنفعالية على حد 
ال���س��ط��راب��ات ال��ق��ل��ق وال��ت��وت��ر، وقد 
زيوت:  من  خليطاً  اأن  درا�سة  اأظهرت 
والبابوجن  اخل���زام���ى،  اأو  ال��الف��ن��در 
ال���روم���اين، وزه���ر ال��ربت��ق��ال مبعدل 
القلق،  يخفف  اأن  ميكن   6:2:0.5
ا�ستقرار  على  وي�ساعد  النوم،  ويزيد 
امل���ر����س���ى الذين  ل����دى  ال�����دم  ���س��غ��ط 
ي��خ�����س��ع��ون ل��ع��م��ل��ي��ة ف��ت��ح ���س��ري��ان يف 

القلب.

تخفيف  على  الالفندر  زيت  وي�ساعد 
الكتئاب، وال�سداع، ويزيد الإح�سا�ص 

ب�سفاء الذهن.
ال�سداع  الريحان  زي��ت  يخّفف  بينما 
زيت  ويعّزز  والقلق.  بالتوتر  املرتبط 
بال�سالم  الإح�����س��ا���ص  ال�سندل  خ�سب 

الداخلي، ويهدئ من القلق.
الأ�سا�سية  العطرية  ال��زي��وت  وت�سل 
اإىل اجل�سم بعدة اأ�سكال، منها: ن�سرها 
معطرات،  اأو  ال��ب��خ��اخ  ع���رب  اجل���و  يف 
داخل  معطرة  اأك��ي��ا���ص  يف  اأوب��و���س��ع��ه��ا 
الزيت  ا�ستن�ساق  او  امل��الب�����ص.  خ��زان��ة 
التدليك  اأو ع��ن ط��ري��ق  ال��ب��خ��ار،  م��ع 
ملاء  ال���زي���ت  ب���اإ����س���اف���ة  اأو  امل���و����س���ع���ي، 

ال�ستحمام.

اآخ��ر، ففي  اإىل  �سعب  القيلولة قد تختلف من  لكن فرتة 
القيلولة  وت�ستمر  "�سي�ستا"،  عليها  يطلقون  اإ���س��ب��ان��ي��ا 
النوم  وق��ت  يبلغ  �ساعتني،  نحو  اإىل  التقليدية  الإ�سبانية 
فيطلق  الق�سرية  اأم��ا  دقيقة.   90 نحو  اإىل  فيها  العميق 
لوقت  ال��غ��ف��وة  اأي   Powernap الأم��ري��ك��ي��ون  عليها 
هل  لكن  و"النوم".  "الطاقة"  كلمتني  م��ن  وه��ي  اأق�سر، 
تتنا�سب القيلولة الإ�سبانية ل�ساعتني مع متطلبات احلياة 

العملية والوظيفة؟ بالتاأكيد ل.
ع��ن ه��ذا ي��ق��ول الباحث الأمل���اين يف ���س��وؤون ال��ن��وم يورغن 
و30   10 ب��ني  يبلغ  للقيلولة  امل��ث��ايل  "الوقت  ت�����س��ويل: 
فمثاًل  اآخ���ر.  اإىل  اإن�سان  م��ن  يختلف  وحتديدها  دقيقة. 
هنا  املهم  من  ويبقى  دقيقة".   15 عن  قيلولتي  تزيد  ل 
بعد  حت��دث  وال��ت��ي  العميق  ال��ن��وم  مرحلة  قبل  ن�ستيقظ 
حوايل 30 دقيقة من النوم، كما يو�سح اخلبري الأملاين. 
ي�سبح  �سحيح  ب�سكل  "ال�ستيقاظ  ب��ال��ق��ول:  وي�����س��ي��ف 
نعا�ساً  النتيجة  فتكون  العميق،  النوم  بعد  �سعوبة  اأك��رث 

متوا�ساًل".
الأمريكيون  "اأ�ساف  ت�����س��ويل:  ي��ورغ��ن  ال��دك��ت��ور  وي��ق��ول 
والذي  الأداء،  تعزيز  تاأثري  اإىل  لالإ�سارة  القوة  م�سطلح 
لهذه  ومي��ك��ن  ن�سبياً".  ق�سرية  ن��وم  حلقة  ب��اأن��ه  �ساأ�سفه 
ال�سرتاحة الق�سرية لأن تقلل من التوتر وحت�سني الأداء، 
�سرورية"،  غ��ري  ع���ادة  جم���رد  "لي�ست  ال��ظ��ه��رية  وغ��ف��وة 

والبيولوجي  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ب��رن��اجم��ن��ا  م���ن  ج����زء  ول��ك��ن��ه��ا 
���س��ل��ب��ي��ة، رغم  ي��ع��ت��ربه��ا  م���ن  ه��ن��اك  ي����زال  م���ا  و"لالأ�سف 

ايجابياتها الكثرية".

ما مزايا غفوة الظهرية الق�صرية؟
على  امل��زاي��ا  م��ن  بالكثري  الق�سرية  الظهرية  غفوة  تعود 
اجل�سم ول تقت�سر على جمرد التغلب على التعب املوؤقت 

يف منت�سف النهار:
زيادة الرتكيز: بعد 20 دقيقة من الإغفاء، ميكنك العمل 
ويتغلب على  انتباهك  وي��زداد معدل  تركيزاً،  اأك��رث  ب�سكل 
اأدنى م�ستويات طاقة اجل�سم عند الظهرية. وفقاً خلرباء 
النهار  خ��الل  النوم  نوبة  بعد  الذهني  الأداء  ي��زداد  النوم 

بن�سبة 35 باملئة تقريباً، لت�سبح اأكرث اإنتاجية يف العمل.
قوة بدنية اأكرب: كما يزداد الأداء البدين ب�سكل كبري عن 
القيلولة  ي�ساعد  هل  الق�سرية.  الظهرية  قيلولة  طريق 
يوؤكد  ال�سياق  هذا  يف  الريا�سية؟  التمارين  قبل  مبا�سرة 
اأكانوا  �سواء  الريا�سيني،  من  العديد  اأن  الأمل��اين  اخلبري 
قيلولة  اإىل  يلجاأون  القدم،  ك��رة  لعبي  اأم  املالكمني  من 
ذهنية  بقوة  ي�سعرون  ذل��ك  "وبعد  النهار،  اأث��ن��اء  ق�سرية 
بعد  ق�سري  باإحماء  يقومون  اأن  يجب  لكنهم  وج�سدية، 

ال�ستيقاظ منها".
�سهولة اإنقا�ص الوزن: تو�سلت درا�سة للرابطة الأمريكية 

اإىل  اأن قلة النوم توؤدي  لدرا�سات ال�سمنة يف ل�ص فيغا�ص 
ارتفاع خماطر خطر زيادة الوزن وال�سمنة. ووجدت درا�سة 
ال�سهية.  التعب يحفز  اأن  اأك�سفورد  اأجرتها جامعة  اأخرى 
مع مقدار النوم املنا�سب ميكنك اأي�ساً التاأثري على عاداتك 
الغذائية ووزن ج�سمك. تعزيز ال�سحة: در�ست كلية الطب 
العالقة  العامة  لل�سحة  هارفارد  ومدر�سة  اأثينا  بجامعة 
القلب  اأمرا�ص  والوقاية من  النهار  قيلولة منت�سف  بني 
والأوعية الدموية. و�سارك فيها 23681 �سخ�ساً وكانت 
عادات نومهم خمتلفة يف بدء الدرا�سة التي ا�ستمرت لعدة 
�سنوات. وكانت النتيجة: الأ�سخا�ص الذين يداومون على 
بالنوبات  الإ�سابة  خماطر  لديهم  تقل  الظهرية،  قيلولة 
ال�سعادة:  هرمونات  من  دف��ق  باملئة.   37 بن�سبة  القلبية 
الظهرية  الق�سرية وقت  الإغفاءة  اأف�سل من  لي�ص هناك 
لت�سعر مبزاج رائق. فخاللها يزداد اإفراز هرمون ال�سعادة 

دمك. "ال�سريوتونني" يف 

غفوة  لأخ��ذ  الأم��ث��ل  الوقت  هو  ما  تت�صاءل  وق��د 
ق�صرية نهارًا؟

اأف�سل وقت لإغما�ص عينيك  باأن  الأمل��اين  يجيب اخلبري 
اأخ���ذت  ال���واح���دة وال��ث��ان��ي��ة ظ���ه���راً. واإذا  ب���ني  ال���ف���رتة  يف 
قيلولتك بعد ال�ساعة الثالثة ظهراً، ف�ستوثر على �ساعتك 

الداخلية.

فئران تقود �سيارات.. 
والإن�سان امل�ستفيد

متكن علماء اأمريكيون من تعليم 
�سيارات  ق���ي���ادة  ال���ت���ج���ارب  ف���ئ���ران 
درا�سة  اإط�����ار  يف  وذل����ك  ���س��غ��رية، 
التعلم  لتاأثري  اأعمق  لفهم  ت�سعى 
الب�سري.  ال��ع��ق��ل  م����ه����ارات  ع��ل��ى 
واأفادت "�سكاي نيوز"، باأن العلماء 
على  ال��ف��ئ��ران  ق���درة  يكت�سفوا  مل 
ال�سيارات  ق����ي����ادة  م����ه����ارة  ت��ع��ل��م 
ف��ح�����س��ب، ب���ل اإن���ه���م ت��و���س��ل��وا اإىل 
ب�سكل  تتعلم  احل��ي��وان��ات  ه���ذه  اأن 
بيئة  داخ��ل  اأف�سل يف حال و�سعت 
مقارنة  التعليمي،  �سلوكهم  حتفز 
امل��وج��ودة يف ظ��روف عادية.  بتلك 
تعلمت  ف��ق��د  ال��ب��اح��ث��ني،  وبح�سب 
املركبات،  الفئران طريقة حتريك 
م�سارها.  ت��غ��ي��ري  ك��ي��ف��ي��ة  واأي�������س���ا 
الأ�ستاذة  لم����ربت  ك��ي��ل��ي  وت���ق���ول 
بولية  ري��ت�����س��م��ون��د  ج���ام���ع���ة  يف 
فريجينيا، اإن الدرا�سة تنطوي على 
اأهمية كربى للطريقة التي يعمل 
وا�ستعانت  ال��ب�����س��ري.  ال��ع��ق��ل  ب��ه��ا 
عبارة  �سغرية،  ب�سيارات  التجربة 
اأر�سيته  ب��ال���س��ت��ي��ك��ي  وع������اء  ع����ن 
م���ن الأل���وم���ن���ي���وم، م��و���س��وع فوق 
الوعاء  م��ن  ج��ان��ب  ويف  ع��ج��الت. 
مربوطة  نحا�سية  ق�سبان   3 ثمة 
بدائرة كهربائية، ت�سمح للفاأر عند 
اأجل  ومن  ال�سيارة.  بتوجيه  مل�سها 
ت�سجيع الفئران على تعلم القيادة، 
و�سع الباحثون الأمريكيون داخل 
���س��اح��ة ال��ت��ج��رب��ة ح���ب���وب ال�����ذرة، 

و�سملت التجربة 17 فاأرا.
تعلمت  "لقد  لم������ربت:  وذك������رت 
ال�سيارة  ت��ق��ود  ك��ي��ف  )ال���ف���ئ���ران( 
ب������ط������رق ف�������ري�������دة م�������ن ن����وع����ه����ا، 
وان��خ��رط��ت يف اأمن����اط ت��وج��ي��ه مل 
ت�����س��ت��خ��دم��ه��ا م���ن ق��ب��ل م���ن اأج���ل 
املكافاأة  اإىل  النهاية  يف  ال��و���س��ول 
اأن  واأو���س��ح��ت  الذرة(".  )ح��ب��وب 
الدرا�سة ت�ساعد يف ابتكار اختبارات 
ع��و���س��ا عن  تعقيدا  اأك���رث  ج��دي��دة 
عند  وذلك  التقليدية،  الختبارات 
لدرا�سة  الفئران  من��اذج  ا�ستخدام 

الأمرا�ص النف�سية والع�سبية.

انف�سال جنمة عاملية 
عن حبيبها املمثل!

ان��ف�����س��ل��ت ال��ن��ج��م��ة ال��رتك��ي��ة  فرح 
املمثل  حبيبها  ع��ن  عبداهلل   زينب 
الرتكي  اأحمد رفعت �سوجنار ، بعد 
حلواىل  اإ�ستمرت  عاطفية  عالقة 
اأي  ي��ك�����س��ف  ح���ني مل  ع���ام���ني، يف 

منهما �سبب اإنف�سالهما.
اإخ��ت��ار الثنائي احل��ف��اظ على  وق��د 
جمعتهما  ال��ت��ي  ال�سداقة  ع��الق��ة 
اآخر ظهور لهما  البداية، وكان  يف 
بعيد  عبداهلل  اإحتفال  خ��الل  معاً، 
ميالدها يف منزلها، ب�سهرة خا�سة 
جمعتهما يف اآب-اأغ�سط�ص املا�سي.

اأ�سباب جتعل من قيلولة الظهرية جزءا من روتينك اليومي

بالرغم من النظرة ال�صلبية اإىل قيلولة الظهرية، 
ونف�صيتنا  فوائدها على ج�صمنا  اأن  اإل 

م��ت��ع��ددة ك��م��ا ي���وؤك���د خبري 
اأمل���������اين، ل���ك���ن اح����ذر 

الإ�صبانية  القيلولة 
وتذكر  �صي�صتا! 
ه����ن����اك  اأن 
مثاليًا  وق���ت���ًا 

فال  ل��ل��ق��ي��ل��ول��ة، 
تتعداه.

يلجاأ  التي  الأم���ور  م��ن  القيلولة 
لإراح��ة  احل��ار  الطق�س  ذات  ال��دول  �صكان  اإليها 
النهار،  من  بقي  ملا  الطاقة  وتعبئة  قلياًل  اجل�صم 
وقد ي�صبهها الكثريون بالك�صل والتقاع�س، لكن هذا 
الأمر خطاأ متامًا. فعلى العك�س من ذلك، َمْن ياأخذ 
اأف�صل  بانتظام، ل يعي�س ب�صحة  الظهرية  قيلولة 
وحيوية اأكرب وح�صب، بل ويعمل بعد ذلك ب�صكل 

اأكرث فاعلية بعدها.
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�ش�ؤون حملية

بالتعاون مع الأكادميية الرو�صية للعلوم

ت�سنيف الهائمات احليوانية �سل�سلة ور�ش علمية بجامعة الإمارات

ي�صعى اإىل توظيف الروبوتات ملواجهة الكوارث الطبيعية يف امل�صتقبل

الفريق الياباين يتخطى اإع�سار »هاجي�ش« مب�ساركة موؤثرة يف فري�ست جلوبال بدبي

لتحقيق ن�صبة �صفر نفايات

»تدوير« توقع مذكرة تفاهم مع موؤ�س�سة اعتماد الأعمال اخل�سراء 
»�صفر نفايات« مل�صاعدة ال�صركات واملن�صاآت على حتديد اأهدافها يف التخل�س من النفايات نهائيًا

•• العني - الفجر

يوا�سل فريق علمي من جامعة الإمارات والأكادميية 
الكائنات  اأن���واع  ب��درا���س��ة  مبو�سكو  للعلوم  الرو�سية 
احلية اجلديدة بهدف ت�سنيف الهائمات احليوانية 

والنباتية.
واأ���س��ار الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ول��ي��د ح��م��زة "رئي�ص ق�سم 
تهدف  الور�سة  ه��ذه  اأن  اإىل  باجلامعة  احلياة  علوم 
العلوم  ه�����ذه  يف  ج����دي����دة  جم������الت  اك���ت�������س���اف  اإىل 
من  املزيد  اإج��راء  على  والباحثني  الطلبة  وت�سجيع 

والعمل  اجل��دي��دة،  احلية  الكائنات  اكت�ساف  اأب��ح��اث 
البيلوجي  التنوع  قائمة  بيانات  قاعدة  حتديث  على 
يف دول����ة الإم������ارات وامل��ن��اط��ق اجل��غ��راف��ي��ة املحيطة 
تقنيات  اأح���دث  التعرف على  م��ن خ��الل  وذل��ك  بها، 
 .. ال��ه��ام  احل��ي��وي  امل��ج��ال  ه��ذا  العلمي يف  الت�سنيف 
واأ�ساف اإن هذا التعاون يتيح فر�ص التدريب العملي 
�سبل  ويعزز  بالكلية  التخ�س�ص  لطلبة  والتطبيقي 
نقل املعرفة وتطوير وبناء القدرات البحثة العلمية 
العلمية  البحوث  اأح��دث  باجلامعة،  والط��الع على 
والدرا�سات التطبيقية العاملية، وذكر:  :اإن الهائمات 

ه���ي جم��م��وع��ة م���ن ال��ك��ائ��ن��ات امل��ائ��ي��ة ال��ت��ي تعي�ص 
اأن حركتها تتبع  ب�سكل حر وحركتها حمدودة حيث 
نباتية،  هائمات  جمموعتني:  وه��ي  املائية  التيارات 
وهائمات حيوانية وهي ت�ستخدم كاأحد عوامل تقييم 
لبع�ص  مهماً  غ��ذاء  وتعد  البيئي  النظام  وخ�سوبة 
الكائنات  من  والعديد  كالأ�سماك  الأخ��رى  الكائنات 

املائية الأخرى".
  وج������رى خ�����الل ال���ور����س���ة ت���ق���دمي جم���م���وع���ة من 
ال���ع���رو����ص ال��ت��و���س��ي��ح��ي��ة وال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��م��ل��ي على 
والعمل  املتطورة،  الإلكرتونية  التل�سكوبية  الأجهزة 

على تطبيق التقنيات اجلديدة، يف ت�سنيف الهائمات 
العملي  بالتطبيق  امل�ساركون  �سيقوم  كما  احليوانية، 
زيارة  واإج���راء   ، حديثة  تقنيات  من  تعلموه  ما  لكل 
تنوع  م��ن  ب��ه  تتمتع  مل��ا  م��دي��ن��ة ح��ت��ا،  اإىل  م��ي��دان��ي��ة 
األيك�سي  اأن  اإىل  ي�سار  ال��دول��ة.   يف  كبري  بيولوجي 
كوتوف- من الأكادميية الرو�سية للعوم يف مو�سوكو، 
والدكتورة اأنا نريت�سينا- رئي�ص جمموعة الق�سريات، 
طلبة  ي�ساركون  الإم���ارات  جامعة  باحثي  من  وع��دد 
الكلية يف هذه الور�ص العلمية والتي ت�ستمر فعالياتها 

على مدى خم�سة اأيام.

•• دبي - الفجر 

يف  ب��الده��م  �سهدتها  م�سطربة  اأ�سابيع  ث��الث��ة  بعد 
اأعقاب اإع�سار هاجي�ص، اأعرب اأع�ساء الفريق الياباين 
ع��ن ام��ت��ن��ان��ه��م لإت��اح��ة ال��ف��ر���س��ة ل��ه��م للتعبري عن 
�سغفهم بالروبوتات خالل بطولة العامل للروبوتات 

والذكاء ال�سطناعي "فري�ست جلوبال" يف دبي.
من  البالغ  الفريق  مهند�ص  ك��وب��و،  روف��وت��و  وي��ق��ول 
الرئي�سي  امل��و���س��وع  �سكل  "لقد  رب��ي��ع��اً:   16 العمر 
م�سدر  واحدة"  ومياهنا  واح���دة  "اأر�سنا  للبطولة 
اإلهام للفريق الياباين الذي يتطلع اإىل الأثر الذي 

ميكن اأن حتدثه جهود اأع�سائه يف امل�ستقبل. 
اأ�سبحت  ح��ال��ي��اً،  ب��ل��دي  يف  ي��ج��ري  م��ا  اإىل  وبالنظر 

اأهمية الروبوتات يف معركتنا امل�ستقبلية �سد الكوارث 
الطبيعية اأكرث و�سوحاً من اأي وقت م�سى".

وحتت تاأثري الإع�سار ومع ارتفاع عدد الوفيات جّراء 
الفي�سانات والنهيارات الأر�سية والأمطار الغزيرة 
82 حالة وف��اة، ل  اإىل  يف الأ�سابيع الثالثة املا�سية 
على  امل�ستقبل  ب�ساأن  متفائاًل  الياباين  الفريق  يزال 
اأ�سدقاء الفريق بهذه  الرغم من تاأثر منازل بع�ص 

الكارثة الطبيعية. 
ي�سيف روفوتو: "اأعتقد اأن مهارتنا يف بناء روبوتات 
عملياتنا  يف  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  ودم����ج  ج���دي���دة 
بالأ�سرار  التحكم  على  ال�سرورية  ال��ق��درة  �ستوفر 
ب�سكل مل ن�سهده �سابقاً، و�سيكون لها اأهمية بالغة يف 
تعزيز قدرتنا على التعامل مع الأعا�سري والكوارث 

الطبيعية يف امل�ستقبل".
املتناف�سة  ال��ف��رق  اأق��ران��ه م��ن  واأث��������ن��ى روف��وت��و على 
الروبوتات  برجمة  يف  فريدة  اأ�ساليب  "راأينا  وق��ال: 
�سنتعلم  بالتاأكيد  ب�سهولة،  النفايات  من  للتخل�ص 

من ذلك".
وكونه ع�سواً يف فريق اأنتج روبوتاً على عجالت وهو 
والتخل�ص  النفايات  التقاط  يف  للم�ساعدة  م�سمم 
منها ب�سكل مالئم، مل يخطر على بال روفوتو اأبداً 
اأن �سغفه بالروبوتات �سياأخذه اإىل حدث عاملي يف دبي 
والداي  ك��ان  "لقد  ق��ائ��اًل:  ويبت�سم  وال��دي��ه،  برفقة 
ي��دع��م��ان اأح��الم��ي دائ��م��اً، ووج��وده��م��ا معي هنا هو 

حدث مهم ورائع بالن�سبة يل."
عمري،  م��ن  ال�ساد�سة  يف  كنت  اأن  "منذ  وي�سيف: 

كنت اأ�ساهد م�سابقات الروبوت التي تقام يف الكليات 
املحلية وتبث على الهواء يف التلفزيون املحلي. ومنذ 
كان  روب��وت��ات �سغرية،  ب�سناعة  ب��داأت يف غرفتي  اأن 
والداي ياأتيان دائماً ويتحدثان معي حول اجلوانب 
ال���رائ���ع���ة يف اخ���رتاع���ات���ي وال��ت��غ��ي��ريات ال��ت��ي يجب 

اإجراوؤها فيها".
يخطط روفوتو يوماً ما لبناء اأذرع واأرجل اإلكرتونية 
اأولئك  وخا�سًة  اأطرافهم،  برتت  الذين  لالأ�سخا�ص 
ال��ت��ي اأحلقت  ال��ك��وارث الطبيعية  ال��ذي��ن ع��ان��وا م��ن 
ويف  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  يف  باليابان  ال��دم��ار 
ظل وجود روفوتو والكثريين غريه ممن ي�ساركونه 
�سغف التكنولوجيا وبناء غد اأف�سل، فاإن من الوا�سح 

اأن امل�ستقبل �سيكون م�سرقاً.

•• اأبوظبي- الفجر

تدوير،   – ال���ن���ف���اي���ات  لإدارة  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  وق����ع 
اخل�سراء  الأعمال  اعتماد  موؤ�س�سة  مع  تفاهم  مذكرة 
 Green Business Certification Inc.
اإىل ن�سبة �سفر  التعاون للو�سول  GBCI((  بهدف 

نفايات.
الكعبي،  خلفان  ���س��امل  ال��دك��ت��ور  �سعادة  امل��ذك��رة  ووق���ع 
ال��ن��ف��اي��ات -تدوير،  اأب��وظ��ب��ي لإدارة  ع��ام م��رك��ز  م��دي��ر 
للمجل�ص  التنفيذي  الرئي�ص  رام��ان��وج��ام  ماهي�ص  و 
الأمريكي لالأبنية اخل�سراء وموؤ�س�سة اعتماد الأعمال 

.GBCI اخل�سراء
متكاملة  اإدارة  لتحقيق  ت��دوي��ر  �سعي  م��ع  وان�سجاماً 
وامل���وارد  ل��الأ���س��ول  الأم��ث��ل  ال�ستثمار  ع��رب  للنفايات 
ذات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  واحل���ل���ول  املتخ�س�سة،  ال��ب�����س��ري��ة 
التفاهم جهود املركز  العاملي، �ستدعم مذكرة  امل�ستوى 
الأدنى،  احل��ّد  اإىل  النفايات  اإن��ت��اج  خلف�ص  املتوا�سلة 
م��ن خ���الل ت�سجيع م��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص نحو 
لتحويل  كا�سرتاتيجية  نفايات"  "�سفر  م��ب��داأ  تبني 
اأ�سلوب معاجلة النفايات ب�سكل كامل بعيداً عن احللول 

القائمة على عدم ا�ستعادة النفايات.
وتت�سمن مذكرة التفاهم اأي�ساً توفري التدريب وبناء 
امل�سلحة،  واأ�سحاب  "تدوير"  موظفي  لدى  القدرات 
نظام  م���ن  نفايات"  "�سفر  ب��رن��ام��ج  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
 ،TRUE "للم�سدر الكاملة  والكفاءة  "ال�ستخدام 

وتنفيذه يف اإمارة اأبوظبي.
لت�سكيل  و�ستتيح مذكرة التفاهم اأمام "تدوير" فر�سة 
ف��ري��ق م���وؤه���ل وم������دّرب وم��ع��ت��م��د ي�����س��م مم��ث��ل��ني عن 
اأق�����س��ام��ه امل��خ��ت��ل��ف��ة. ويف ه���ذا الإط������ار، ���س��ي��ق��وم مركز 
"�سفر   TRUE اع��ت��م��اد  ���س��ه��ادات  بتطبيق  ت��دوي��ر 
نفايات" للتخل�ص من النفايات نهائياً، ونظام ت�سنيف 
TRUE "�سفر نفايات" مل�ساعدة ال�سركات واملن�ساآت 
على حتديد اأهدافها يف التخل�ص من النفايات نهائياً، 
امل�ساريع  ���س��ه��ادات  خ���الل  م��ن  حتقيقها  اإىل  وال�����س��ع��ي 

والعتمادات املهنية.
�سعادة  قال  التفاهم،  مذكرة  على  تعليقه  معر�ص  ويف 
الدكتور �سامل خلفان الكعبي، مدير عام مركز اأبوظبي 
الرامية  جهودنا  اإط���ار  "يف  ت��دوي��ر:  النفايات-  لإدارة 
اأ���س��ال��ي��ب ال�ستهالك  ال��ن��ف��اي��ات، وت��ع��زي��ز  ل��ل��ح��ّد م��ن 
امل�سوؤول للموارد الطبيعية، يتوافق توقيع هذه املذكرة 
قنوات  تعزيز  يف  ي�سهم  اأن���ه  كما  ا�سرتاتيجيتنا،  م��ع 

التعاون وتبادل املعرفة واخلربات مع املوؤ�س�سات.
 GBCI " وتعّد " موؤ�س�سة اعتماد الأعمال اخل�سراء
ال�������س���ه���ادات والع����ت����م����ادات يف قطاع  ه��ي��ئ��ة لإ�����س����دار 
اإدارة  على  وتعمل  وال���س��ت��دام��ة،  اخل�����س��راء  ال�سركات 
�سهادات اعتماد امل�ساريع واملحرتفني لأنظمة الت�سنيف 

ت�سميمات  "الريادة يف  �سهادة  مثل  لالأعمال  الأخ�سر 
"ال�ستخدام  ون���ظ���ام   LEED والبيئة"  ال��ط��اق��ة 
" موؤ�س�سة  والكفاءة الكاملة للم�سدر" TRUE من 
"، وال����ذي مي��ث��ل الهوية  اع��ت��م��اد الأع���م���ال اخل�����س��راء 
مببداأ  امل�����س��ّم��م��ة  الأع���م���ال  ت�سنيف  ل��ن��ظ��ام  اجل��دي��دة 

نفايات". "�سفر 
املنتجات  ت�سميم  اإىل  نفايات"  "�سفر  منهج  ويهدف 
والإجراءات، واإدارتها بطريقة حتّد من �سّمية النفايات 
احلفاظ  م��ع  منهجي،  ب�سكل  منها  وتتخل�ص  وامل����واد، 
على جميع املوارد وا�ستعادتها، بدًل من حرق النفايات 
املنهج  هذا  تطبيق  و�سي�سهم  املطامر.  اإىل  اإر�سالها  اأو 
مبنع و�سول النفايات وت�سربها اإىل الأر�ص اأو املياه اأو 

اجلو، وهو الأمر الذي ُي�سكل تهديداً خطرياً ل�سالمة 
الكوكب والإن�سان واحليوان والنبات.

تدوير  ال��ن��ف��اي��ات-  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  اأن  ي��ذك��ر 
كافة  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  الرئي�سية  احلكومية  اجل��ه��ة  ه��و 
اإدارة النفايات، من  الأن�سطة املتعلقة بتطوير خدمات 
جمع، ونقل، ومعاجلة، والتخل�ص الآمن منها بطريقة 
اأبوظبي،  اإم���ارة  اأرج���اء  خمتلف  يف  واقت�سادية  فعالة 
اأن  كما  العامة.  ال�سحة  اَف��ات  مكافحة  اإىل  بالإ�سافة 
املركز ل ياألو جهداً لرفع م�ستوى الوعي البيئي لدى 
�سكان الإمارة باأهمية احلفاظ على البيئة وت�سجيعهم 
على ممار�سة وتبني ال�سلوك البيئي ال�سليم، الذي من 

�ساأنه دفع عجلة التنمية امل�ستدامة.

زايد الظنحاين اأ�سغر �سفري 
للنوايا احل�سنة

•• دبي-الفجر

الإماراتي  الطفل  وال�سالم،   للعدالة  الدولية  الرنويجية  املنظمة  تّوجت 
اأ�سغر �سفري  للنوايا احل�سنة، لي�سبح بذلك  زايد خالد الظنحاين �سفرياً 

للنوايا احل�سنة يف العامل ويف تاريخ املنظمة الرنويجية الدولية. 
جاء ذلك خالل احلفل اخلتامي للملتقى الدويل الثاين ل�سفراء الإن�سانية 
عناين  ط��ارق  الدكتور  بح�سور  بال�سارقة،  �سرياتون  فندق  يف  اأقيم  ال��ذي 
املراأة  دع��اء بنت حممد رئي�سة موؤ�س�سة  العام للمنظمة، والأم��رية  الأم��ني 
العربية، وال�سيخ راكان بن بدر ال�سباح، والدكتورة منار ديب �سفرية ال�سالم 

والنوايا احل�سنة، وعدد من ممثلي الهيئات الدولية والإن�سانية. 
اإن اختيار الطفل الإماراتي  وقالت املنظمة الرنويجية للعدالة وال�سالم: 
قيم  ن�سر  يف  ودوره  التطوعي  العمل  يف  جل��ه��وده  تكلياًل  ج��اء  الظنحاين 
والأدي���ان،  الثقافات  خمتلف  م��ن  اأق��ران��ه  ب��ني  وال�سالم  واملحبة  الت�سامح 
م�سريًة اإىل اأنه �سوف ي�سخر جهوده يف حتقيق اأهداف املنظمة الإن�سانية، 
التي ترتكز على اإر�ساء مبادئ العدل وال�سالم والعمل الإن�ساين التطوعي، 
تتما�سى مع  التي  الإن�سانية  والقيم  الدولية  واملعايري  الأطر  وذلك �سمن 

توجهات دولة الإمارات على �سعيد العمل الإن�سانى والإمنائي.
بدوره، عرب الطفل زايد الظنحاين البالغ من العمر 12 عاماً عن فخره 
بالن�سمام اإىل نخبة �سفراء النوايا احل�سنة الدوليني الذين يعملون من 
اأجل حقوق الإن�سان والت�سامح وال�سالم، موؤكداً اأنه �سيبذل ق�سارى جهده 
مبادرات  باإطالق  و�سيقوم  الطفل،  حقوق  وتعزيز  حماية  اأجل  من  للعمل 
خ��الق��ة ت��ه��دف اإىل اإ���س��ع��اد اأط��ف��ال ال��ع��امل، وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع خمتلف 
املوؤ�س�سات املحلية والدولية.  يذكر اأن املنظمة الرنويجية للعدالة وال�سالم 
تعمل  ال��رنوي��ج،  مملكة  مقرها  �سيا�سية،  غري  اإن�سانية  دولية  منظمة  هي 
وال�سالم  الإن�سان  حقوق  ثقافة  ون�سر  املتحدة،  الأمم  مبادئ  تطبيق  على 
والتعاي�ص الجتماعي، وهي منظمة م�سجلة يف قاعدة بيانات املنظمات غري 

احلكومية يف الأمم املتحدة.

اجلمعية الأمريكية لإجازة مرافق اجلراحة الإ�سعافية 
املر�سى ورعاية  لالأداء  معايري  حتدد   AAAASF

•• دبي- الفجر

اليوم  ُيلزم خمتلف مراكز جراحة  تعميماً  دبي  ال�سحة يف  اأ�سدرت هيئة   
الواحد باحل�سول على اإجازة اعتماد دولية، ويف الوقت ذاته جرت ت�سمية 
 )AAAASF( "اجلمعية الأمريكية لإجازة مرافق اجلراحة الإ�سعافية"

كمرجٍع معتمد يف هذا اخل�سو�ص.
مرافق  لإج����ازة  الأم��ريك��ي��ة  "اجلمعية  ت�سعها  ال��ت��ي  العنا�سر  اأب����رز  م��ن 
ميكن  عامالن  وهما  املن�ساأة،  وكفاءة  الطبيب  اأداء  اجلراحة الإ�سعافية"، 
وبهدف  املر�سى.  بها  يحظى  التي  الرعاية  م�ستوى  تقييم  خاللهما  من 
اأدوات ومعايري ينبغي  تعزيز �سالمة ه��وؤلء، ت�سرتط هذه اجلمعية توفر 

ا�ستخدامها لقيا�ص م�ستوى اجلودة وتقييم اأداء املن�ساأة ب�سكل عام.
هذه الأدوات وامل�سارات ت�سمح للمن�ساآت بتحديد املجالت التي ميكن اإجراء 
حت�سينات ممكنة فيها، وو�سع خطة عملية مع تفا�سيل ومراحل تنفيذها، 
النتيجة  اأم��ا  اجل���ودة.  مبقايي�ص  التزامها  خ��الل  من  املن�ساأة  اأداء  لتعزيز 
النهائية فت�سب يف م�سلحة املر�سى الذين �سينالون رعاية اأف�سل، ويتلقون 
لإجازة  الأمريكية  "اجلمعية  ت�سعى  ال�سحية.  الرعاية  اأعلى من  م�ستوى 
للمرافق  التميز  معايري  اأعلى  حتقيق  اإىل  الإ�سعافية"  اجل��راح��ة  مرافق 
التي تتعامل معها، من خالل حتديٍث منتظم ومتوا�سل ملتطلبات �سالمة 
ك��ل من�ساأة بتوفري مرافق  ال��ت��زام  ال��رع��اي��ة، م��ع  امل��ر���س��ى وك��ف��اءة وج���ودة 
خطط  وتت�سمن  ال��دائ��م.  والتطور  امل�ستمر  الذاتي  التقييم  تتيح  واأدوات 
اأو اخللل ومن ثم ت�سويبها،  الق�سور  اأوج��ه  املن�ساأة حتديد  حت�سني جودة 
التزامها  يعك�ص  مب��ا  للمن�ساأة،  ال���دوري  ال�سنوي  بالفح�ص  الل��ت��زام  ع��رب 
بالأ�س�ص واملعايري املو�سوعة واأخذها يف العتبار.  ومن الأ�س�ص لتي ت�سعها 
بيانات  جمع  الإ�سعافية"  اجل��راح��ة  مرافق  لإج���ازة  الأمريكية  "اجلمعية 
ك��ل ثالثة  انتقاء بع�ص احل���الت  امل��ر���س��ى، م��ن خ��الل  واإج����راءات �سالمة 
اأ�سهر، وتي�سري الجتماعات مع اإدارة املن�ساأة، ملراجعة الإجراءات التي جرى 
تهدف  التدابري،  هذه  على  تاأكيدها  خالل  من  العام.  م��دار  على  اتخاذها 
"اجلمعية الأمريكية لإجازة مرافق اجلراحة الإ�سعافية" اإىل حت�سني اأداء 
املطلوب  امل�ستوى  تعتمدها، مع �سمان احلفاظ على  التي  الأدوات  وج��ودة 
"اجلمعية الأمريكية لإجازة مرافق اجلراحة  تاأ�س�ست  اأي�ساً.  املعايري  من 
الإ�سعافية" يف العام 1980، بهدف توحيد معايري جودة الرعاية ال�سحية 
من  الآلف  باعتماد  تقوم  وهي  اخلارجية.  العيادات  مرافق  يف  وحت�سينها 
املن�ساآت على م�ستوى العامل، ما يجعلها اإحدى اأكرب منظمات العتماد التي 
وناظمو  ال�سحيون  وامل�سرعون  والعياديون  الأطباء  يقر  الربح.  تبتغي  ل 
الأمريكية لإج��ازة مرافق  "اجلمعية  اأن  ال�سحية واملر�سى  الرعاية  قطاع 

اجلراحة الإ�سعافية" هي التي ت�سع "املعيار الذهبي لالعتماد".
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قد يكون الكتئاب اثناء الرجيم واحدًا من اهم الأمور التي يعاين العديد من ال�صخا�س 
يوؤدي اىل  الذي  الأمر  الوقت،  الغذائية لفرتات طويلة من  اتباع احلميات  نتيجة  منها، 
امكانية خ�صارة  الأمل من  يت�صبب حتمًا بفقدان  ما  لوقت طويل،  املاأكولت  احلرمان من 
الوزن، ويوؤدي بالتايل اىل وقف احلمية. ال ان هذه امل�صكلة تعود يف كثري من الحيان اىل 

العديد من ال�صباب والخطاء التي قد يرتكبها من يعتمد هذا الرجيم. 

ا�ستهالك  ف��خ  يف  امل�ستهلك  يقع  اأن  ال���وارد  م��ن 
ال�سكريات يف حال مل يتنبه لوجود مكونات مثل 
املعدل،  الن�سا  اأو  الالكتوز  اأو  املالتوديك�سرتين 
املكونات  قائمة  ال�سكر، عن  حتى يف حال غياب 

املذكورة يف مل�سق املنتج.
وقالت الكاتبة اآنا دورا -يف تقريرها الذي ن�سرته 
اإن  الإ�سبانية-  “الكونفيدين�سيال”  �سحيفة 
حتتوي  الغذائية  املنتجات  كانت  اإذا  ما  معرفة 

على ال�سكر لي�ص بالأمر ال�سهل.
وي��وج��د ال�����س��ك��ر يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ك��ون��ات على 
والغالكتوز،  وال��ف��رك��ت��وز،  ال��ع��ن��ب،  �سكر  غ���رار 

والدك�سرتين  الزيلوز،  عن  ف�سال  وال�سكروز، 
والن�سا املعدل، واملالتوديك�سرتين.

يف  املوجودة  ال�سكر  كمية  تقدير  ينبغي  لذلك، 
نقتني  م��ا  ك��ث��ريا  لأن��ن��ا  ا�ستهالكه،  قبل  املنتج 
خالية  باأنها  تامة  قناعة  على  ونحن  منتجات 

من ال�سكر لكنها يف الواقع لي�ست كذلك.
اأن  ينبغي  ل  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�سحة  ملنظمة  ووف��ق��ا 
ال�سعرات  م���ن   5% ن�����س��ب��ة  ال�����س��ك��ر  ي���ت���ج���اوز 
م��ا يدعونا  اإن  ال��ي��وم��ي��ة. وع��م��وم��ا،  احل���راري���ة 
لتجنب الإف��راط يف ا�ستهالك ال�سكر �سرورات 
ت�سو�ص  من  اأنف�سنا  حماية  بينها  من  وا�سحة، 

الأ�سنان وال�سمنة ومر�ص ال�سكري، الذي ميكن 
اأن يوؤدي بدوره اإىل الإ�سابة باأمرا�ص اأخرى.

-مدير  ب��ران��ك��ا  فران�سي�سكو  ال��دك��ت��ور  وح�سب 
ال�سحة  منظمة  يف  وال�����س��ح��ة  ال��ت��غ��ذي��ة  ق�����س��م 
العاملية- فاإن “ال�سكر لي�ص مكونا �سروريا من 

الناحية الغذائية..
قلل  اإذا  �سحته  بتح�سن  امل�ستهلك  و�سي�سعر   
التي   ،5% من  اأق��ل  اإىل  ال�سكريات  ا�ستهالك 
250 مللرتا  اأقل من  ا�ستهالك  تعادل تقريبا 

من امل�سروبات املحالة يوميا”.
واأو�سحت الكاتبة اأن “حركة العدالة الغذائية” 
قد تفاعلت مع م�ساألة احتواء املنتجات الغذائية 
اأ����س���درت هذه  ���س��ن��وات. وق���د  ع��ل��ى ال�سكر م��ن��ذ 
اخلا�ص  الأول  “ال�سّم  بعنوان  تقريرا  امل��ب��ادرة 
الأطفال  اأغذية  قطاع  فيه  انتقدت  بي” ال��ذي 
اإىل  ال���ولدة مبا�سرة  ب��ني  ي���رتاوح �سنهم  ال��ذي 

حدود ثالث �سنوات.
تناول  اأن  العاملية  ال�سحة  منظمة  اأك���دت  وق��د 
بال�سكريات  ال��غ��ن��ي��ة  وامل�������س���روب���ات  الأط���ع���م���ة 
غري  احل��راري��ة  لل�سعرات  مهما  م�سدرا  ميثل 
ال�سرورية خا�سة بالن�سبة لالأطفال واملراهقني 

وال�سباب.
الختيارات  ع��ل��ى  ال�����س��ك��ر  ا���س��ت��ه��الك  وي����وؤث����ر 
الغذائية للطفل، الذي عادة ما يغرّي تف�سيالته 
تعودها.  التي  ال�ستهالكية  والعادات  الغذائية 
العديد  ف��اإن  الغذائية،  العدالة  حركة  وح�سب 
اأنها  مل�سقاتها  على  يذكر  التي  املنتجات  م��ن 

خالية من ال�سكر هي يف الواقع لي�ست كذلك.

ال�صكر مكون له عديد الهويات
تعد  ل  املنتج  يف  امل��وج��ودة  ال�سكر  كمية  معرفة 
ينفي  ل  ذل��ك  ولكن  �سهلة،  اأو  ب�سيطة  م�ساألة 
وج����ود ب��ع�����ص ال���ط���رق ال��ت��ي ت�����س��اع��د يف ذلك. 
ومبوجب القانون، ينبغي اأن يحتوي مل�سق اأي 
نع منها مرتبة  منتج على جميع املكونات التي �سُ
كل  امل�ستهلك  يعرف  ه��ل  ولكن  الكمية،  ح�سب 

امل�سطلحات التي ت�سري اإىل وجود ال�سكريات؟
املنتج،  مل�سق  على  املكونات  م��ن  كثري  وت��وج��د 
عنه  نعلم  ل  الآخ���ر  والبع�ص  م��ع��روف  بع�سها 
ن���ع���رف ك���ل هذه  اأن  ال�������س���روري  ���س��ي��ئ��ا. وم����ن 
على  نكون  حتى  امل�ستخدمة  والكميات  املكونات 

دراية مبا ن�ستهلك.
احتواء  تعني  التي  باملكونات  قائمة  يلي،  وفيما 

املنتج على ال�سكريات:
العنب �سكر   1-

الفاكهة �سكر  اأو  الفركتوز   2-
الغالكتوز  3-

غلوكوز  4-
ال�سعري �سكر  اأو  املالتوز   5-

ال�سكروز  6-
النقانق �سكر  اأو  الالكتوز   7-

وي��ع��د ال��الك��ت��وز م��ن اأك���رث امل��ك��ون��ات ا�ستخداما 
يف ���س��ن��اع��ة امل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة، وه���و موجود 
واملاعز  والأغنام  البقر  ب�سكل طبيعي يف حليب 
اأي�سا  والثدييات الأخ��رى. وميكن العثور عليه 
كيميائيا  ي��ت�����س��ك��ل  وه����و  الأل����ب����ان  م�����س��ت��ق��ات  يف 

بوا�سطة الغلوكوز والغالكتوز.

ل���ذل���ك، م���ن ال�������س���روري ت���وخ���ي احل�����ذر عند 
اأن�����واع خم��ت��ل��ف��ة م���ن احل���ل���وى والآي�ص  اق��ت��ن��اء 
ال�سعرات احلرارية  والأطعمة منخف�سة  كرمي 
والنقانق  الهامربغر  )م��ث��ل  ال��ب��اردة  وال��ل��ح��وم 
واللحوم املفرومة( واحلليب املخفوق واحلبوب 
وامل��اي��ون��ي��ز وال���ع���دي���د م���ن الأط���ع���م���ة الأخ����رى 
الالكتوز  ي�ستخدم  امل�سنوعة من احلليب. كما 
يف ت�سنيع بع�ص اأنواع الأدوية وحتى يف معجون 

الأ�سنان.
-8 املالتوديك�سرتين: وهو من املكونات الأكرث 
الغذائية.  امل��ن��ت��ج��ات  ت�����س��ن��ي��ع  يف  ا���س��ت��خ��دام��ا 

لن�سا  امل��ائ��ي  التحلل  م��ن  امل���ادة  ه��ذه  وُت�ستخرج 
احلبوب  م��ن  اأي�����س��ا  ت�سنيعها  ومي��ك��ن  ال�����ذرة، 
الأخرى مثل القمح واجلاودار، اأو ا�ستخال�سها 
املوز  مثل  بالكربوهيدرات  الغنية  الأطعمة  من 

اأو نبات الك�سافا.
املالتوديك�سرتين  م����ادة  ُت�����س��ت��خ��دم  م���ا  وع�����ادة 
واحل�ساء  ال�سل�سات  يف  مثخنة  م��ادة  بو�سفها 
واملعجنات واحللويات ومنتجات الألبان والآي�ص 
واملنتجات  الغازية  امل�سروبات  عن  ف�سال  ك��ري، 
يف  وحتى  واملعجنات  اللحوم  ومنتجات  املجمدة 

م�سحوق الكاكاو.

كيف تعرف اإذا كان املنتج يحتوي على ال�سكر؟

ثالث م�سروبات تنق�ش وزنك .. اختاري منهم ما ينا�سبك

والليمون: املاء   1-
بالليمون  امل��ي��اه  خلطة  تعترب 
اأف�����س��ل امل�����س��روب��ات التي  اأح����د 
ال�سمنة،  م��ك��اف��ح��ة  يف  ت�����س��اع��د 
ال�سموم  اإزال����ة  على  ت�ساعد  اإذ 
امدادها  ب��ف�����س��ل  اجل�����س��م  م���ن 
جل�����س��م��ك ب���امل���ي���اه وم�������س���ادات 
وتعزز   ،C كفيتامني  الك�سدة 
وعمليات  الدهون  حرق  عملية 
كونها  اإىل  اإ����س���اف���ة  الأي���������ص، 
حت�����س��ن ع��م��ل��ي��ة ال��ه�����س��م، ومن 
ال�سليم  ال��ه�����س��م  اأن  امل���ع���روف 
م���ه���م ج������دا خل�������س���ارة ال�������وزن، 
وي�ساعد اجل�سم على امت�سا�ص 
العنا�سر الغذائية املهمة حلرق 

الدهون بفعالية.

طريقة التح�صري:
امزج ثالث مالعق من ع�سري 
الليمون بكوب من املاء الدافئ، 
اأ������س�����ف م���ل���ع���ق���ة ����س���غ���رية من 
الفلفل الأ�سود وملعقة �سغرية 
من الع�سل، ملزيد من الفعالية.

التفاح: خل   2-
لتعزيز  كمحفز  م��ع��روف  اخل��ل 
وت�سريعها،  الأي���������ص  ع��م��ل��ي��ة 

واحل��د من ال��وزن ال��زائ��د، وقد 
اأظ���ه���رت ب��ع�����ص ال���درا����س���ات اأن 
الوقاية  يف  ي�ساهم  ق��د  ت��ن��اول��ه 
دون  ي��ح��ول  لأن���ه  ال�سمنة،  م��ن 
تراكم الدهون يف اجل�سم، لكن 
هذه احلقائق بحاجة اإىل املزيد 

من الدرا�سات والإثباتات.

طريقة التح�صري:
من  ���س��غ��ريت��ني  ملعقتني  ���س��ع 
خ��ل ال��ت��ف��اح يف ك��وب م��ن املياه، 
اليومية  وجباتك  قبل  وا�سربه 
ال��ف��ط��ور فقط.  ق��ب��ل وج��ب��ة  اأو 
ب��ام��ك��ان��ك ا���س��اف��ة م��ل��ع��ق��ة من 
فعالية  لتعزز  الليمون  ع�سري 
تتناول  األ  ح�����اول  ال���و����س���ف���ة. 
اأكرث من ملعقتني من اخلل يف 
اليوم، لأن جت��اوزك لهذا  نف�ص 
احلد قد يعود باآثار �سلبية على 
ج�سمك، فقد يوؤدي تناول اخلل 
التقليل  اإىل  ال��وق��ت  م���رور  م��ع 
يف  البوتا�سيوم  م�ستويات  م��ن 
املعادن  كثافة  وانخفا�ص  ال��دم 

يف العظام.

الأخ�صر: ال�صاي   3-
غني عن التعريف، فهو م�سدر 

اأك�����س��دة ق��وي��ة معززة  مل�����س��ادات 
لل�سموم  وحم����ارب����ة  ل��ل��م��ن��اع��ة 
واجل�����ذور احل����رة، اإ���س��اف��ة اإىل 
امل�����س��روب الأك����رث �سهرة  ك��ون��ه 
وحرق  ال����وزن  ن���زول  عملية  يف 
ت�سريع  ط���ري���ق  ع���ن  ال����ده����ون 
بف�سل  وذل��ك  الي�ص.  عمليات 
مركب ال� )EGCG( املوجود 
يف ال�ساي الأخ�سر والذي اأثبتت 
الدرا�سات اأنه ي�ساعد على احلد 
وزيادة  الدهون  امت�سا�ص  من 
حرقها،  ع���ل���ى  اجل�������س���م  ق������درة 
وبالتايل امل�ساهمة يف احلد من 

زيادة الوزن.
الأخ�سر  ال�������س���اي  ي��ع��ت��رب  ك��م��ا 
م�����س��در مل��ج��م��وع��ة م��ه��م��ة من 
 ،C امل���غ���ذي���ات، م��ث��ل ف��ي��ت��ام��ني
الكاروتني والزنك وال�سيلينيوم 
املعادن  م��ن  وال���ك���روم وغ��ريه��ا 

النادرة.

ط����ري����ق����ة ال���ت���ح�������ص���ري 
وال�صتخدام:

ا�سرب ح��وايل 3-4 اأك��واب من 
ملكافحة  يوميا  الأخ�سر  ال�ساي 
�سربه  اأي�����س��ا  ميكنك  ال�سمنة. 

مع الزجنبيل لزيادة فعاليته.

دعم نظامك الغذائي ال�صليم مبجموعة من امل�صروبات 
فقدان  لعملية  حمفزة  كونها  اأثبت  التي  والأع�صاب 

الوزن وحرق الدهون، �صي�صاعدك حتمًا.
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�عـالن تغيري ��صـم
تقدمت املواطن )م�سطفى احمد علي �سعيد اجلابري( بطلب 
اىل حمكمة اأبوظبي البتدائية ق�سم التوثيقات بتغيري ا�سمه  

من )م�سطفى( اىل)�سعيد(
املذكور خالل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر العالن
ع��طف �ل�صريف - كاتب عدل 

�لقا�صي / �صلطان حممد خمي�س �لكعبي
قا�صي تركات �لد�ئرة �لثالثة   

   �مارة �ب�ظبي )د�ئرة �لق�صاء)
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�ثيق

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
  �صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : كنوز الدنيا لتجارة الذهب واملجوهرات - ذ م م  
الرا�ص - دي��رة -  العلي -  العنوان : حمل رقم 24-16 ملك حممد عبدالرحيم حممد 
ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 760892 رقم القيد بال�سجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1320158  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك  اأع��اله،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/10/24 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار 
املعني  امل�سفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى   2019/10/24
ال�سعايل  - ملك عبداهلل  رقم 204  : مكتب  العنوان  للتدقيق واملحا�صبة  اجلريودي 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�ص: 2389722-04  م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
  �صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  عبداهلل  ملك   -204 رق��م  مكتب   : العنوان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2389722 فاك�ص:   04-2389721  : هاتف   -
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  
كنوز الدنيا لتجارة الذهب واملجوهرات - ذ م م وذلك مبوجب قرار 
دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2019/10/24 بتاريخ  دبي  حماكم 
بتاريخ 2019/10/24 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�سطحباً 
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
 �صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : جناح الذهب للتجارة العامة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 801 - 802 - 803 - 804 ملك �سركة العوجان ال�سناعية - اخلليج 
الرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�سكل   )b )ا�ستدامة  ال��ت��ج��اري 
التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  مبوجب   1194195  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   743819  :
ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية 
وامل��وث��ق لدى  بتاريخ 2019/8/28  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة 
اأو مطالبة  اعرتا�ص  اأي  لديه  وعلى من  بتاريخ 2019/8/28  دبي  العدل حماكم  كاتب 
التقدم اإىل امل�سفي املعني كو�صت للمحا�صبة والتدقيق العنوان : مكتب رقم 203 ملك 
 : فاك�ص    04-3888438  : هاتف   - املنخول   - برهان م�سطفوى  عبدالرحيم  م�سطفى 
3888439- 04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
�صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي : كو�صت للمحا�صبة والتدقيق
م�سطفى  برهان  عبدالرحيم  م�سطفوى  ملك   203 رق��م  مكتب   : العنوان 
هذا  مبوجب    04  -3888439  : فاك�ص    04-3888438  : هاتف   - املنخول   -
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
اأعاله لت�سفية جناح الذهب للتجارة العامة - �س ذ م م وذلك مبوجب 
العدل حماكم  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/8/28 بتاريخ   دب��ي  ق��رار حماكم 
دبي بتاريخ 2019/8/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
يف  �لدع�ى 228 ل�صنة 2019 عمايل كلي - دبي 

املدعي / جورج خورى بوكالة املحامي / احمد بن هزمي وم�ساركوه للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية - املعلن اليه / املدعي عليها / الرابع / اإم دي اإ�ص تيك منطقة حرة - ذ م م  

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا 
يوم الثالثاء املوافق 2019/10/29 يف متام ال�ساعة الرابعة والن�سف م�ساءا لعقد الجتماع 
�سارع   - القرهود   ، دبي   - ال�سارد  : مكتب  الكائن يف  مكتبنا  وذلك  مبقر  للخربة  الأول 
املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، الطابق الأول ، مكتب رقم 120 ،  لذا يطلب ح�سوركم او 
من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اإح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى 
، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ 

املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 
�خلبري / �أحمد �ل�صارد �لفال�صي 
رقم �لقيد ب�ز�رة �لعدل 493 
رقم �لقيد مبحاكم دبي 154                 

 دع�ة حل�ص�ر
   �لجتماع �لأول للخربة

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
يف �لق�صية رقم 2019/1885 جتاري جزئي �أب�ظبي  

املدعي / بنك م�سر 
املدعي عليهم / حممد نبيل عبداملجيد احمد 

بتاريخ  ال�سادر  التمهيدي  باحلكم  جاء   ما  على  بناء   - اليها   امل�سار  الق�سية  يف  عليه  املدعي  اىل 
2019/10/16 عن حمكمة ابوظبي الإبتدائية يف الق�سية امل�سار اليها بعالية اإنتدبتنا اإدارة اخلرباء 
لعداد تقرير اخلربة امل�سرفية املطلوب. وبعد ا�ستالمنا املهمة فقد قررنا عقد اجتماع اخلربة الأول 
يف متام ال�ساعة 11.00 �سباحا يوم اخلمي�ص املوافق 2019/11/7 مبقر مكتب اخلبري املنتدب والكائن يف 
�سارع املرور مبنطقة املعمورة باأبوظبي ببناية بالورمي للهدايا وهي البناية اخلام�سة من بنك ابوظبي 
الأول / لالإ�ستعالم / 4734261-056    وعليه يرجى التكرم من الطراف املتقا�سية  او وكيلهم القانوين 
ح�سور الإجتماع يف املوعد واملكان املحددين لتقدمي كل طرف مذكرة �سارحة مبو�سوع الدعوى مرفقا 
بها امل�ستندات املوؤيدة ب�سكل وا�سح وم�ستقل لكل نقطة من نقاط املذكرة ال�سارحة )من خالل فوا�سل 

اإدعاءكم امام اخلربة.  Divider( لكل نقطة مبا يوؤكد 
�خلبري �مل�صريف �ملنتدب 
د. عبد �لكرمي �لزرع�ين  

�إعالن بالن�صر 
�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   

  �إعالن  بالن�صر
 رقم 2019/7754   

املنذر  : موؤ�س�سة ارنكو للعقارات 
املنذر اليه: كارلو�ص مارتن جوينتو 

املو�سوع : اإعالن بالن�سر يف اإنذار عديل رقم )2019/1/211846(  
ب�سداد مبلغ )55000 دره��م( واملرت�سدة  بذمته من  اليه  املنذر  املنذرة تخطر  ف��اإن 
ثالثون  اق�ساه  مدة  خالل  وذلك  منه  ي�ستجد  وما   2020/3/19 اليجارية  القيمة 
يوما من تاريخ ن�سر هذا الإخطار وال �سي�سطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الجراءات 
القانونية التي حتفظ لها حقها ، واملطالبة باخالء العقار طبقا لن�ص املادة  )1/25( 
ورفع   ، نف�سه  تلقاء  م��ن  منتهيا  العقد  واع��ت��ب��ار   2007 ل�سنة   26 رق��م  ال��ق��ان��ون  م��ن 

الدعوى املو�سوعية. 
  �لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
�إخطار يف �لتنفيذ رقم )2018/167) �أم �لقي�ين  - �إعالن ن�صر� 

اىل املنفذ �سده / حممد ا�سرف جوندال - باك�ستاين اجلن�سية 
الوطني  القيوين  ام  بنك   / التنفيذ  تقدم طالب  قد   - النت�سار  وا�سعة  ن�سرا بجريدة  ويعلن   ، القيوين  اأم  اإم��ارة   : العنوان 
 ، - بوكالة املحاميني / خالد كلندر + حممد احلمادي - بتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/205  جتاري جزئي 

وال�سادر بتاريخ 2017/11/28

فبموجب هذا انت مكلف بال�سداد خالل )15 يوم( امام املحكمة للوفاء مبا جاء يف ال�سند التنفيذي امل�سار اليه اعاله ويف حالة 
تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا مع حت�سيل باقي ر�سوم التنفيذ التي 

�سترتتب عليك.  حرر بتاريخ 2019/2/7 م 
مكتب �لتنفيذ 

         دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

حمكمة �م �لقي�ين �لحتادية �لبتد�ئية

البيان 
املبلغ املحكوم به 

ر�سم الدعوى - مدين 
امانة اخلربة 

ر�سم اإعالنات الن�سر - مدين 
ر�سم ن�سبي - تنفيذ )موؤجل( 

اتعاب املحاماة 
ر�سم خدمة الكرتونية - مدين +  تنفيذ )موؤجل( 

املبلغ 
32132 درهم 
1930 درهم 
5000 درهم 

1212.50 درهم 
643 درهم 
500 درهم  
700 درهم 

املجموع = 42117.50 درهم + ر�سم اإعالن بالن�سر - تنفيذ 
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�لدع�ى  رقم 2019/1047 م - مدين - كلي ، جتاري 

حمكمة عجمان �لبتد�ئية �ملدنية �لتجارية  
اىل املدعي عليه / ال�سيد: حممد عظمت جافيد رانا ، )جمهول حمل الإقامة( 

مبا اأن املدعي / بنك دبي الإ�سالمي بوكالة : مكتب نا�سر حمد ال�سام�سي للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية  - قد اقام عليكم الدعوى الق�سائية رقم 2019/1047م مدين - كلي - جتاري - عجمان ،  
فانتم مكلفون او وكيلكم القانوين باحل�سور امام اخلبري امل�سريف املكلف من عدالة املحكمة جلل�سة 
اخلربة الوىل اخلمي�ص املوافق :  2019/10/31 م ،  الواحدة ظهرا ، مبكتب )دار البيان للح�سابات 
وال�ست�سارات( دبي ، دير ، �سارع الحتاد ، مقابل القيادة العامة ل�سرطة دبي ، بجوار حمطة القيادة 
، بناية ال�سيخ را�سد لالعمال KRM ، طابق امليزانني ، مكتب رقم 5.   05 ، هاتف : 2501118 04 
، فاك�ص 2507779 04 ، 2511318 04  م�سطحبني معكم ن�سخة عن كافة امل�ستندات املوؤيدة لدفوعكم 
، وبيان وجه احلق يف  اداء مهمته  اعمال اخلربة ومتكني اخلبري من  لتي�سري  ، وما ترونه منا�سبا 

الدعوى ، ويف حال عدم احل�سور �سيتم الجراء يف غيابكم وتتحملون كامل امل�سوؤولية.
�خلبري �مل�صريف  �لدكت�ر : حممد �لفقي 
هاتف : 6521992 050     

�إعـــــــــالن 
ح�ص�ر �إجتمـــــاع �خلربة 
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�نذ�ر عديل بالن�صر

 رقم 2019/7497 
املنذر : موؤ�س�سة اأرنكو للعقارات - ميثلها ال�سيد/ عبداهلل احمد املو�سى ، ميثله بالتوقيع حممد 
علي يون�ص حممد ، �سومايل اجلن�سية مبوجب وكالة م�سدقة من كاتب العدل بدبي حتت رقم 

)2017/1/283328( بتاريخ 2017/12/27 ، ت : 0553370109 
املنذر اليهم : ويفز فا�سون اند ديزاين - ريحان �سيد �سيد افتاب احمد قمر - باك�ستاين اجلن�سية 
- وعنوانهم : دبي - اجلمريا - جمموعة 8 فلل - فيال رقم 1 - هاتف متحرك : 043941272 - رقم 

مكاين 56303 21155 
بذمته من  واملرت�سد   ، اإماراتي  درهم   )767844( مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليهم  املنذر  املنذر  يخطر 
القيمة اليجارية لغاية 2020/7/14 وما ي�ستجد منه ، وذلك خالل مدة اق�ساها )30( يوم من 
تاريخ ن�سر هذا الإخطار ، وال �سوف ي�سطر لتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ حقوقه، 
واملطالبة باخالء العقار طبقا لن�ص املادة  )1/25( من القانون رقم 26 ل�سنة 2007 واعتبار العقد 

منتهيا من تلقاء نف�سه ، ورفع الدعوى املو�سوعية. 
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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�نذ�ر عديل بالن�صر

 رقم 2019/7533 
املنذر : ال�سادة / موؤ�س�سة اأرنكو للعقارات - وميثلها ال�سيد/ �سعيد �سامل عبداهلل احمد ، ميني اجلن�سية 
توكيل م�سدق من  ، مبوجب  اجلن�سية  اإماراتي   ، املو�سى  نايف عبداهلل  ال�سيد/  وكيل عن  ب�سفته   ،

الكاتب العدب بدبي حتت رقم حمرر )2017/1/283328( بتاريخ 2017/12/27 ت : 0553370109
املنذر اليه : ال�سادة / رويال �سيرنجي للخدمات الكهروميكانيكية )�ص ذ م م( ، ال�سادر لها الرخ�سة 

من اقت�سادية دبي برقم )711525( - وعنوانه : جمهول العنوان 
 ، التي مل يدفعها  امل�ستحقة بذمته من قيمة اليجار  املبالغ   اليه ب�سرورة دفع  املنذر  املنذر  يخطر 
 )13.791  .94 وق��دره )-/  بالعقار مببلغ  التي وجدت  وال�سواغل  الأ�سرار  كافة  امل�ستحق عن  واملبلغ 
وذلك خالل )7( ايام من تاريخ ن�سر هذا الإخطار ، واإل �سوف ي�سطر املنذر لتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية �سده مبا فيها اقامة الدعوى الق�سائية وا�ست�سدار امر الأداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة 

ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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�نذ�ر عديل بالن�صر
 رقم 2019/7748   

املنذرة : مرمي عبداهلل عبيد بن عوقد املري 
1- خلفان ال�ساعر للمقاولت - �ص ذ م م  املنذر اليهما :  

2- ح�سم الدين ان�ساري وكيل احمد )هندي اجلن�سية (  
لذلك ، فاإنه ومبوجب هذا الإنذار تكلف املنذرة املنذر اليهما بالت�سامن فيما  بينهم بالوفاء ب�سرعة 
�سداد الدين املرت�سد بذمتهما وهو مبلغ وقدره 105000 درهم اإماراتي "مائة وخم�سة الف درهم" 
وهو قيمة ال�سيك رقم ال�سيك رقم 000073 امل�سحوب على بنك الفجرية الوطني ، وامل�ستحق ال�سداد 
بتاريخ 2019/6/10 وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم املنذر اليه هذا الإنذار.  ويف حالة عدم 
ال�سداد خالل الأجل املحدد فاإنه يحق للمنذرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حق 
املنذرة لقت�ساء حقها قبل املنذر اليهما بقيمة الدين املرت�سد مبلغ وقدره 105000 درهم اإماراتي 

القانونية.   بالفائدة  املطالبة  درهم" مع  الف  وخم�سة  "مائة 
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2019/7746)

املنذر : بنك الفجرية الوطني 
املنذر اليه : عبداهلل حم�سن علي ال�سويدي 

مل يقم املنذر اليه ب�سداد الدين املرت�سد بذمته عن اتفاقية ت�سهيالت م�سرفية وتر�سد بذمته 
مبلغ وقدره حتى تاريخ 2018/12/27 مبلغ 7.388.291 درهم )�سبعة ماليني وثمانية وثمانون 
الفا ومئتان وواحد وت�سعون درهم( ومل يقم ب�سداده رغم تكرار املطالبة الودية حيث ان املنذر 
اليه هو ال�سامن للمديونية مبوجب عقد الرهن لقطع الر�ص التالية :  العقار ار�ص رقم 1708 ، 
املنطقة العقارية )جبل علي( رقم البلدية )1 -500( ، قيمة الرهن 00. 3.000.000 ثالثة ماليني 
درهم  العقار ار�ص رقم 955 ، املنطقة العقارية )جبل علي( رقم البلدية )1 -500( ، قيمة الرهن 
00. 3.000.000 ثالثة ماليني دره��م.  فان املنذرة توجه هذا الإن��ذار للمنذر اليه بطلب �سداد 
الدين املرت�سد بذمته خالل 30 يوم من تاريخ الن�سر لهذا النذار حتت طائلة اتخاذ الإجراءات 

القانونية للمطالبة بها. 
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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�عالن بيع  عقار بالن�صر 

فى �لدع�ى رقم  2018/286 بيع عقار مره�ن
طالب التنفيذ: م�سرف الإمارات الإ�سالمي - م�ساهمة عامة - عنوانه : دبي - بردبي - مدينة دبي الطبية - مبنى رقم "16" 
Email/ - 3135291835 0504239566 مكاين رقم  04/3834587  موبايل رقم  الطابق الثالث ، هاتف رقم 

 AE15034031155017675 ايبان   -  omer@emiratesislamicbank.ae
 Axis(  8 ريزيدن�سز  اك�سي�ص  مبنى   ، ح�سة  ن��د  منطقة   ، دب��ي  اإم����ارة   : ع��ن��وان��ه   - عطري  ح�سني  حممد  زي���اد   : ���س��ده  املنفذ 
Residences 8( - �سقة رقم )203( الطابق الثاين - قطعة الر�ص رقم )585( - بالقرب من اأكادميية جيم�ص ويلينغتون 
- موبايل رقم : 050/6469188  - انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/11/6 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى 
%20 من الثمن  موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم 
املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما 
املنطقة : ند ح�سة - رقم   - 2111/2/21 العقار : حق منفعة على وح��دة عقارية حتى تاريخ  املمتلكات  : نوع  يلي او�ساف 
الر�ص : 585 - رقم املبنى : 8 - ا�سم املبنى : اك�سي�ص ريزيدن�سز 8 - رقم الوحدة : 203 - امل�ساحة : 85.46 مرت مربع ، ب���� 

)643.918.00( درهم - يباع لعلى عطاء -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س �لق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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بالدع�ى رقم 2019/1019 جتاري كلي - دبي 

اىل املدعي عليها / �ست�سون انف�ستمنتز ليمتد
نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا كخبري ح�سابي بالق�سية املذكورة اأعاله ، 

واملرفوعة �سدكم من / ال�سيد: الإمارات دي�سرتيكت كولينج )اإمييكول( - �ص ذ م م  
عقده  املقرر  اخل��ربة  اجتماع  بح�سور  قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفون  فانتم  وعليه 
12.00 ظهرا مبقر مكتب اخلربة  ال�ساعة  2019/11/4 يف متام  املوافق  الإثنني  يوم 
الكائن بدبي - منطقة اخلليج التجاري - خلف جي دابليو ماريوت ماركيز - بري�سيم 
تاور - الطابق الثامن - مكتب 805.  يرجى احل�سور باملوعد واملكان املحدد واإح�سار 
فان  احل�سور  عن  تخلفكم  حال  يف  بانه  علما  بالدعوى  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�ستندات 

اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا.
لال�ستف�سار الإت�سال : ب������ 4341111 04 

خبريح�صابي /  �حمد علي �حل��صني 

�إعـــــالن بالن�صـــر
 للـــح�ص�ر �أمام �خلبـــــرة 
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 �صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : مون ليت �صتار لتجارة اللكرتونيات  
العنوان : مكتب رقم 403 ملك بناء للعقارات - بردبي - عود ميثاء - ال�سكل القانوين 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م   698106  : الرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1147206
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�سركة املذكورة  ال�سجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2019/10/24  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/24  
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ات�س ايه ام لتدقيق 
م�ساريع  لدعم  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رقم  مكتب   : العنوان  احل�صابات  
ال�سباب - ديرة - بور�سعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�ص : 2973071-04  م�سطحباً 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً   )45( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف �ل�صجل �لتجاري- بتعني م�صفي 

ا�سم امل�سفي :  ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب 
: 2973071-04  مبوجب  فاك�ص    04-2973060 : -  هاتف  بور�سعيد   - دي��رة   -
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا 
وذلك مبوجب قرار  مون ليت �صتار لتجارة اللكرتونيات  اأعاله لت�سفية 
حماكم دبي بتاريخ  2019/10/24 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2019/10/24  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�صادية
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 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�صر

�صادرة من حمكمة �ل�صارقة �لحتادية �لبتد�ئية 
يف �لدع�ى  رقم )2017/6159) جتاري كلي �ل�صارقة 

  �إعالن �ملدعي عليهم باإعادة �لدع�ى من حمكمة �لإ�صتئناف 
اىل املدعى عليهم / 2- مركز خط احلياة الطبي )موؤ�س�سة فردية( 

2- �سوبهنا بامباين هاري�ص - هندية اجلن�سية 3- منرتا بهمباين هاري�ص - هندية اجلن�سية  
حيث ان املدعي / البنك العربي املتحد )�ص م ع( 

قد اقام عليكم واآخرين الدعوى رقم اأعاله.  وبجل�سة 2019/9/9م �سدر حكم من حمكمة الإ�ستئناف 
واأبقت  جديد  من  فيها  لتف�سيل  الإبتدائية  املحكمة  اىل  الدعوى  وباإعادة  امل�ستاأنف  احلكم  باإلغاء 
الف�سل يف امل�سايف.  لذلك يقت�سي ح�سورك امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية التجارية الأوىل( 
يف متام ال�ساعة التا�سعة من �سباح يوم 2019/11/4م وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك 
من بيانات ، ويف حالة تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�ستبا�سر نظر الدعوى يف غيباك.
مكتب �إد�رة �لدع�ى - �أمني �صر �لد�ئرة  

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

حمكمة �ل�صارقة �لحتادية �لبتد�ئية
�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   

حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية
تبليغ حكم بالن�صر بالإجنليزي و�لعربي 

يف �لدع�ى رقم 2016/2476 جتاري )كلي)  
اىل املحكوم عليهما  : 1- �ستار انريجي لتجارة الديزل )ذات م�سوؤولية حم��دودة( وميثلها مدير ال�سركة / 
2-عبدالنا�سر كانتو بارامبيل / عجمان - اجلرف - املنطقة ال�سناعية - منطقة رقم 20 - بالقرب من القيادة 

العامة ل�سرطة عجمان - ت : 0506868152 - 0506345697 - 0506345697 
نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2017/10/31 م  

قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ل�سالح بنك الإحتاد الوطني  

بالتايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مليون وثمامنائة  واثنني 
وع�سرين الف وت�سعمائة وواحد وخم�سني درهما وواحد ت�سعني فل�سا )مبلغ 1.822.951.91 درهم( بت�سامن 
املدعي عليه الثاين يف حدود مبلغ 1.500.000 درهم ورف�ست ما عدا ذلك من الطلبات والزامهما بامل�سروفات 

والر�سوم وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لعالنك بهذا التبليغ

حرر بتاريخ 2019/2/28 
مكتب �د�رة �لدع�ى       

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2019/7744)

املنذر : ن�ستو هايرب ماركت - ذ م م 
املنذر اليها : في�سل خلفان حممد ابراهيم 

مبوجب هذا الإنذار تخطر فيه املخطرة املخطر اليه بعدم رغبتها يف جتديد عقد اليجار 
ل�ستالم  ح�سوركم  و���س��رورة   2019/12/30 يف  ينتهي  وال���ذي   2018/12/31 يف  امل���وؤرخ 
املاأجور واملفاتيح اخلا�ص به يف موعد 2019/12/30 وهو موعد انتهاء عقد اليجار ومن 
، بالإ�سافة اىل �سداد مبلغ وق��دره )10000 ع�سرة الف  ب��راءة ذمة لحقا  ا�ستخراج  ثم 
درهم( للمخطرة وهي قيمة الغرامة التي قامت املخطرة ب�سدادها عنكم ل�سالح هيئة 
الكهرباء ومياه ال�سارقة.  واإل �سوف ن�سطر اآ�سفني لتخاذ الإجراءات القانونية بحقكم 

وعلى م�سووؤليتكم ونفقتكم ، حمتفظني بكافة احلقوق لأية جهة كانت. 
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
�نذ�ر عديل بالن�صر
رقم )2019/7718)

املنذر : بنك �سادرات ايران - )فرع فرانكفورت باملانيا( 
بوكالة املحاميني / ابراهيم حممد القا�سم  حممد ابراهيم القا�سم ، عبداهلل ابراهيم القا�سم 

املنذر اليهما :  1- �سركة رزان للتجارة العامة )ذ م م( 
2- ح�سني نياز علي جاليل بور )ايراين اجلن�سية( - جمهويل حمل الإقامة 

يوجه املنذر هذا الإنذار اىل املنذر اليهما ويكلفهما ب�سداد قيمة ال�سيك رقم )889422( امل�سحوب 
من ح�ساب املنذر اليها الأوىل بوا�سطة املنذر اليه الثاين لدى بنك �سادرات ايران - فرع املكتوم 
عنه  القانونية  التاأخريية  والفائدة  دره��م(  مليون  )ثالثون  دره��م   30.000.000 وق��دره  مببلغ 
بواقع 9% من تاريخ الإ�ستحقاق وحتى متام ال�سداد وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالم 

النذار وال فاإنه �سي�سطر اىل اتخاذ الإجراءات القانونية يف هذا ال�ساأن.  
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
�إعالن بالن�صر

رقم )2019/4160)
املنذر : الدلل للعقارات 

املنذر اليه :  ان اآي واي ايه لتجارة القم�سة �ص ذ م م  )فرع( 
املو�سوع : 

يف  اليجارية  امل�ستحقات  كافة  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
  ، خالل فرتة اق�ساها )ثالثون يوما( يوم من تاريخ ن�سر هذا الإن��ذار 
واإل �سي�سطر املنذر من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وحتميل املنذر 

اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
�عالن �أمر �أد�ء بالن�صر

 يف �لدع�ى رقم 2019/1530  �مر �د�ء 
حمل  جمهول  ليجني   مار�سيل  هيرنيت  ك��اري��ن  عليه/1-  امل��دع��ى  اىل 
القامة  مبا ان املدعي/ناريندرا �سينغ راوات وميثله / حمدان عبداهلل 
ع��ب��دال��رح��م��ن ع��ل��ي ال��ه��رم��ي - ق���ررت حمكمة دب���ي الب��ت��دائ��ي��ة بتاريخ 
2019/9/1 بالزام املدعى عليها  بان توؤدي للمدعي مبلغ 690800 درهم 
والفائدة 9% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام والزمتها 
بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما 
عدا ذلك لعدم الإ�ستحقاق. ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم 

من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س �لق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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املال والأعمال

»دبي لالإيداع « اأول �سركة م�ستقلة خلدمات 
الإيداع لالأوراق املالية يف الإمارات

•• دبي-وام:

املوافقة  “ اأم�ص ح�سولها على  “ ���ص. م. ع  امل��ايل  اأعلنت �سركة �سوق دب��ي 
اجلديدة  �سركتها  لتاأ�سي�ص  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  م��ن  الر�سمية 
“ذ. م. م.” ك��اأول �سركة م�ستقلة يف  الإي��داع �سركة دبي لالإيداع  خلدمات 
جمال خدمات الإي��داع املركزي ل��الأوراق املالية يف دولة الإم��ارات العربية 
ن�ساط  تنظيم  ب�ساأن  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  قرار  مع  يتما�سى  ومبا  املتحدة، 

الإيداع املركزي ال�سادر يف العام 2018.
“ يف اإطار عملية اإعادة تنظيم وا�سعة  “ �سركة دبي لالإيداع  ياأتي تاأ�سي�ص 
النطاق خلدمات ما بعد التداول يف ال�سوق مبا يكر�ص مكانته الرائدة يف 

قيادة جهود التطوير يف قطاع اأ�سواق املال حمليا واإقليميا.
اإع��داد اأطر العمل الت�سغيلية  “ حاليا على  “ �سركة دبي لالإيداع  و تعكف 
يوفر  مب��ا  املقبلة  املرحلة  يف  ر�سميا  ن�ساطها  ل��ب��دء  متهيدا  بها  اخلا�سة 
اإيداع  بن�ساط  ال�سلة  ذات  اخلدمات  من  متنوعة  جمموعة  للم�ستثمرين 
ال�سوق،  يف  م�ستثمر  رق��م  على  احل�سول  طلب  ذل��ك  يف  مبا  املالية  الأوراق 

خدمة العمالء، ومدفوعات الأرباح النقدية.
�سركة  مظلة  حتت  املن�سوية  ال�سركات  اإح��دى  ل��الإي��داع  دب��ي  �سركة  وتعد 
دبي للمقا�سة والإيداع املركزي ال�سركة القاب�سة املعنية بخدمات ما بعد 

التداول .
املركزي  التقا�ص  خدمات  بتقدمي  املعنية  للمقا�سة  دبي  �سركة  ت�سم  كما 
العام  من  لح��ق  وق��ت  يف  الت�سغيلي  ن�ساطها  تد�سني  يتم  اأن  ينتظر  والتي 
الأوراق  هيئة  ل��دى  املطلوبة  الرتاخي�ص  جميع  ا�ستكمال  عقب  اجل���اري 

املالية وال�سلع.
“ي�سعدنا  امل��ايل:  دبي  �سوق  �سركة  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  وقال عي�سى كاظم 
دبي  ب�سركة  اخلا�ص  الرتخي�ص  على  ر�سميا  ح�سولنا  عن  الإع��الن  اليوم 
لالإيداع من هيئة الأوراق املالية وال�سلع كخطوة اأوىل لتنفيذ خطة وا�سعة 
النطاق لتطوير واإعادة تنظيم خدمات ما بعد التداول مبا يواكب اأف�سل 
املتني  الأ�سا�ص  �ستوفر  املبادرة  هذه  ف��اإن  تقديرنا  ويف  العاملية..  املمار�سات 
لنقلة نوعية على �سعيد عمل ال�سركة مبا ي�سهم يف حتقيق اأهداف اخلطة 
املال  اأ�سواق  لقطاع  الديناميكية  ال�سمة  ويواكب   ،2021 ال�سرتاتيجية 
على امل�ستوى العاملي مبا حتمله معها من فر�ص وحتديات.. وعالوة على 
ذلك فاإن هذه املبادرة تعك�ص م�ساهمة ال�سوق الن�سطة يف اجلهود الرامية 
اإىل تعزيز م�سرية التميز املوؤ�س�سي يف دبي وتر�سيخ مكانتها كمركز حيوي 
اأعلنت  امل��ايل  اأن �سركة �سوق دبي  اإىل  الإ���س��ارة  املال.” جتدر  راأ���ص  لأ�سواق 
يف مار�ص املا�سي عن الهيكل التنظيمي اجلديد خلدمات ما بعد التداول 

بالتزامن مع احتفالها مبرور 19 عاما على تاأ�سي�ص ال�سوق.
وتتما�سى اإعادة تنظيم خدمات ما بعد التداول وف�سلها عن اأن�سطة ال�سوق 
ذات ال�سلة باإدراج وتداول الأوراق املالية مع معايري املنظمة الدولية لهيئات 
عن  ال�سادرة  التنظيمية  القواعد  و   IOSCO »اأيو�سكو«  املالية  الأوراق 
هيئة الأوراق املالية وال�سلع، عالوة على ما متخ�ست عنه عملية الت�ساور 

مع خمتلف الأطراف املعنية.
والإيداع  للمقا�سة  دب��ي  ل�سركة  العام  املدير  فكري،  م��رمي  قالت  ب��دوره��ا 
املركزي القاب�سة و�سركة دبي لالإيداع : “ ميثل الرتخي�ص خطوة مهمة 
ريادة  ير�سخ  الإم���ارات مبا  ال��ت��داول يف  بعد  ما  يف م�سرية تطوير خدمات 
ومتيز ال�سوق يف جمال خدمة العمالء الأمر الذي يلم�سه كافة املتعاملني 
معنا على مدى ال�سنوات املا�سية”. واأ�سافت اأن تاأ�سي�ص �سركة دبي لالإيداع 
العائدة  املالية  الأوراق  حماية  اآل��ي��ات  م��ن  �سيعزز  م�ستقل  ق��ان��وين  ككيان 
للم�ستثمرين واملودعة لدى مركز الإيداع وميهد الطريق ل�ستكمال تنفيذ 
خطة اإعادة التنظيم عرب اإطالق �سركة التقا�ص املركزي “دبي للمقا�سة«.

التنمية  دائ��رة  ال�سركة لدى  اإج��راءات ترخي�ص  بالفعل  ال�سوق  اأجن��ز  وقد 
القت�سادية يف دبي .

اأبوظبي ت�ست�سيف املوؤمتر العام 
الثامن ع�سر لـ »يونيدو« 3 نوفمرب

•• اأبوظبي- وام:

املتحدة  الأمم  ملنظمة  ع�سر  ال��ث��ام��ن  ال��ع��ام  امل��وؤمت��ر  اأب��وظ��ب��ي  ت�ست�سيف 
ممثلي  و  وم�سوؤول  وزير   800 “يونيدو” مب�ساركة  ال�سناعية  للتنمية 
ع�سو يف املنظمة و الذي تنظمه وزارة الطاقة وال�سناعة يف  دولة   170

الفرتة ما بني 3 و 7 نوفمرب املقبل.
وي�سبق املوؤمتر .. يف 2 نوفمرب موؤمتر خا�ص بالدول الأقل منوا يت�سمن 

جل�سات و14 فعالية م�ساحبة.  5
ياأتي اختيار اأبوظبي ل�ست�سافة هذا احلدث املهم جت�سيدا للثقة الكبرية 
العاملي  ال�سناعي  للقطاع  حت��ويل  م�ستقبل  �سياغة  يف  الإم����ارات  ب���دور 
وتطويرها قاعدة �سناعية قوية قادرة على املناف�سة على امل�ستوى العاملي. 
ال�سناعية  والثورة  اجلن�سني  بني  وامل�ساواة  ال�سباب  على  املوؤمتر  ويركز 
والقت�ساد  املتخ�س�سة  القت�سادية  واملناطق  املتجددة  والطاقة  الرابعة 

الدائري.
العاملية  امل�ساهمة  على  ال�سوء  ي�سلط  املوؤمتر معر�ص م�سغر  ي�ساحب  و 
3 نقاط يركز  اأهداف التنمية امل�ستدامة من خالل  لليونيدو يف حتقيق 

عليها وهي بناء م�ستقبل اأف�سل ، والتوا�سل، والبتكار.
و ي��ربز امل��ع��ر���ص اأه���م ال��ت��ح��دي��ات وه��ي الق��ت�����س��اد ال��دائ��ري واملجتمعات 
و  املراأة  الرابعة ومتكني  ال�سناعية  والثورة  املتجددة  والطاقة  ال�سناعية 

ال�سباب وريادة الأعمال.
ال�سناعية  التنمية  تقرير   “ احل���دث  خ��الل  اليونيدو  منظمة  وتطلق 

.«  2020
ا�سرتاتيجية  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  وال�سناعة  الطاقة  وزارة  وت�سعى 
قطاع ال�سناعة والتي تعمل حاليا على �سياغتها من خالل و�سع جمموعة 
القطاع يف  امل�ستوى الحت��ادي لرفع م�ستوى م�ساهمة  املمكنات على  من 
الناجت املحلي الإجمايل فيما يجري العمل على اإعداد هذه ال�سرتاتيجية 
بالتعاون مع اجلهات املخت�سة يف الدولة للقيام بدور اإنتاجي حقيقي قادر 

على زيادة النمو وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
وتقوم على  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  ال�سرتاتيجية اجلديدة  وتهدف 
البتكار وخف�ص انبعاثات الكربون، ودعم امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، 
م�ساهمة  ن�سبة  وحتقيق  الخ��رتاع��ات،  على  املرتكزة  ال�سناعات  وتفعيل 

البتكار يف الناجت غري النفطي للدولة %5 بحلول 2021.

الحتادية لل�صرائب: تطبيق املرحلة الثانية لنظام العالمات املميزة على التبغ ومنتجاته مطلع نوفمرب

منع ا�سترياد تبغ الأرجيلة واملعد لال�ستخدام بالت�سخني الكهربائي بدون الطوابع ال�سريبية الرقمية مار�ش املقبل
خالد الب�صتاين: النظام ي�صاهم بتطوير وزيادة دقة اإجراءات

 التفتي�س والرقابة ملنع بيع املنتجات املهربة وغري امل�صتوفاة لل�صريبة 
•• اأبوظبي-وام:

لل�سرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  ا�ستكملت 
املرحلة  لتطبيق  الالزمة  ال�ستعدادات 
العالمات  و����س���ع  ن���ظ���ام  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
لي�سمل  ومنتجاته  التبغ  على  امل��م��ي��زة 
املعروفة  الأرج���ي���ل���ة  ت��ب��غ  اأن�����واع  ج��م��ي��ع 
املعدة  ال��ت��ب��غ  ول��ف��ائ��ف  املع�سل”،  ب��ا���س��م 
الكهربائي،  ب��ال��ت�����س��خ��ني  ل��ال���س��ت��خ��دام 
والذي يبداأ العمل به اعتبارا من الأول 

من �سهر نوفمرب املقبل.
املرحلة  ت��ط��ب��ي��ق  اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  واأك��������دت 
الثانية ياأتي ا�ستكمال للتطبيق الناجح 
بداأ  التي  النظام  م��ن  الأوىل  للمرحلة 
وحيازة  “تداول”  بيع  منع  مبوجبها 
حتمل  ل  ال��ت��ي  ال�سجائر  اأن����واع  جميع 
يف  الرقمية”  ال�����س��ري��ب��ي��ة  “الطوابع 
الأ�سواق املحلية اعتبارا من بداية �سهر 
النظام  اأن  م��وؤك��دة  امل��ا���س��ي،  اأغ�سط�ص 
جهود  ل��دع��م  اأه��م��ي��ت��ه  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ومكافحة  ال�سرائب،  لتح�سيل  الهيئة 
ال��ت��ه��رب ال�����س��ري��ب��ي، ف��اإن��ه ي��ه��دف اإىل 
التجاري،  الغ�ص  امل�ستهلكني من  حماية 

وت�سرب املنتجات الرديئة لالأ�سواق.
لل�سرائب  الحتادية  الهيئة  واأو�سحت 
بالطوابع  امل��ع��رف��ة  امل��ن��ت��ج��ات  ك��اف��ة  اأن 
بنظام  امل�سمولة  ال��رق��م��ي��ة  ال�سريبية 
اإلكرتونيا  املميزة يتم تتبعها  العالمات 
للم�ستهلك  و�سولها  حتى  اإنتاجها  منذ 
النهائي ل�سمان اللتزام الكامل ب�سداد 
على  امل�ستحقة  الن��ت��ق��ائ��ي��ة  ال�����س��ري��ب��ة 
�سرورة  على  م�سددة  ومنتجاته،  التبغ 

الأرجيلة  ت��ب��غ  ت���وري���د  ���س��رك��ات  ال���ت���زام 
التبغ  ولفائف  املع�سل،  با�سم  امل��ع��روف��ة 
املعدة لال�ستخدام بالت�سخني الكهربائي 
الت�سريعات  خمالفة  ل��ت��ف��ادي  بالنظام 
ال�����س��ري��ب��ي��ة وال��ت��ع��ر���ص ل��ل��ح��رم��ان من 
اأعمالها حلني المتثال الكامل  مزاولة 

ملتطلبات النظام.
واأكد �سعادة خالد علي الب�ستاين مدير 
عام الهيئة الحتادية لل�سرائب اأن نظام 
التبغ  ع��ل��ى  امل��م��ي��زة  ال��ع��الم��ات  “و�سع 
لأول  تطبيقه  مت  ال����ذي  ومنتجاته” 
م��رة باملنطقة يف دول��ة الإم���ارات �ساهم 
والرقابة  التفتي�ص  اإج��راءات  يف تطوير 
وزيادة  والأ���س��واق،  اجلمركية  املنافذ  يف 
ب��ي��ع منتجات  مل��ن��ع  وف��اع��ل��ي��ت��ه��ا  دق��ت��ه��ا 
لل�سريبة  م�����س��ت��وف��اة  وغ�����ري  م���ه���رب���ة 
تطبيق  ي��اأت��ي  ح��ي��ث  ع��ل��ي��ه��ا،  امل�ستحقة 
املرحلة الثانية من النظام تنفيذا لقرار 
الهيئة رقم 2 ل�سنة 2019 وللربنامج 
الزمني الذي و�سعته الهيئة الحتادية 
“دي ل  �سركة  بالتن�سيق مع  لل�سرائب 

رو” امل�سغلة للنظام،.
ال�سريبية  “الطوابع  اأن  �سعادته  وق��ال 
البيانات  قاعدة  يف  امل�سجلة  الرقمية” 
بالهيئة يتم تثبيتها على عبوات منتجات 
معلومات  ط��اب��ع  ك��ل  ويت�سمن   ، التبغ 
م�سجلة اإلكرتونيا ميكن قراءتها بجهاز 
خا�ص يتم من خالله التاأكد من �سداد 

ال�سريبة على هذه املنتجات.
اأنه اعتبارا من الأول من �سهر  واأو�سح 
ملنتجي  �سيتاح   2019 املقبل  نوفمرب 
الأرجيلة،  تبغ  اأن��واع  جميع  وم�ستوردي 

لال�ستخدام  امل����ع����دة  ال���ت���ب���غ  ول���ف���ائ���ف 
اأوام���ر  اإ����س���دار  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  بالت�سخني 
الرقمية”  ال�سريبية  “الطوابع  �سراء 
م��ن م����ورد ال��ن��ظ��ام، ب��ع��د الع��ت��م��اد من 
ال��ه��ي��ئ��ة ل��ت��ث��ب��ي��ت��ه��ا ع���ل���ى ع����ب����وات هذه 
امل�سنع  م���ن  ق��ب��ل خ��روج��ه��ا  امل��ن��ت��ج��ات 
لتوريدها لالأ�سواق املحلية والتاأكد من 
�سداد ال�سريبة النتقائية عليها يف كافة 

اأنحاء الإمارات.
واأ�سار اإىل اأنه اعتبارا من الأول من �سهر 
ا�سترياد  �سيمنع   2020 املقبل  مار�ص 
جميع اأنواع تبغ الأرجيلة، ولفائف التبغ 
املعدة لال�ستخدام بالت�سخني الكهربائي 
العالمات  وج�����ود  ب�����دون  ال����دول����ة  اإىل 
الرقمية”  ال�سريبية  “الطوابع  املميزة 
�سهر  م��ن  الأول  م��ن  واع��ت��ب��ارا  ع��ل��ي��ه��ا، 
اأو  توريد  �سيمنع   2020 املقبل  يونيو 
تداول  اأو   ، ح��ي��ازة  اأو  ت��خ��زي��ن،  اأو  ن��ق��ل 
ت��ب��غ الأرج���ي���ل���ة، ولفائف  اأن�����واع  ج��م��ي��ع 
بالت�سخني  ل��ال���س��ت��خ��دام  امل��ع��دة  ال��ت��ب��غ 
“الطوابع  حت��م��ل  ل  ال��ت��ي  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
دولة  اأ���س��واق  يف  الرقمية”  ال�سريبية 
التجزئة  متاجر  منع  و�سيتم  الإم���ارات 
“الطوابع  املنتجات بدون  بيع هذه  من 
للم�ستهلكني  الرقمية”  ال�����س��ري��ب��ي��ة 
م��و���س��ح��ا ���س��ع��ادت��ه اأن�����ه مب���وج���ب قرار 
42 ل�سنة  امل��وق��ر رق��م  ال����وزراء  جمل�ص 
مميزة  ع��الم��ات  “و�سع  ب�ساأن   2018
�سيتم  التبغ”  وم��ن��ت��ج��ات  ال��ت��ب��غ  ع��ل��ى 
ف���ر����ص غ���رام���ة ع��ل��ى ال�����س��خ�����ص ال���ذي 
انتقائية  �سلعا  ب��ت��داول  يقوم  اأو  ميتلك 

حمددة ل حتمل العالمات املميزة.

وقال .. “ يف اإطار ال�ستعدادات لتطبيق 
العالمات  ن��ظ��ام  ال��ث��ان��ي��ة م��ن  امل��رح��ل��ة 
الهيئة  عقدت  ومنتجاته  للتبغ  املميزة 
اجتماعات  ع��دة  املا�سية  ال��ف��رتة  خ��الل 
ل��ل��ت��وا���س��ل م���ع مم��ث��ل��ي ���س��رك��ات التبغ 
بالتطبيق  امل��ع��ن��ي��ني  وك���اف���ة  وال���ت���ج���ار 
وال�����س��رك��ة امل��ن��ف��ذة ل��ل��ن��ظ��ام، ومت خالل 
ه����ذه الج���ت���م���اع���ات ا���س��ت��ع��را���ص خطة 
العمل ومتطلبات تطبيق النظام خالل 
التوا�سل  ي��ج��ري  كما  املقبلة،  امل��رح��ل��ة 
املعنية  كافة اجلهات  م�ستمر مع  ب�سكل 
بالقطاعني احلكومي واخلا�ص ملواءمة 
والتن�سيق  املتطلبات  وا�ستيفاء  الأنظمة 
بني كافة الأطراف ذات العالقة ل�سمان 
النظام  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  ت��ط��ب��ي��ق 

بنجاح وفاعلية«.
“الطوابع  طلب  بكيفية  يتعلق  وفيما 
الهيئة  اأو�سحت  الرقمية”  ال�سريبية 
الحتادية لل�سرائب اأنه لتقدمي الطلب 
منوذج  بتحميل  امل���ورد  اأو  امل�سنع  يقوم 
ال��راب��ط املخ�س�ص  ال��ط��ل��ب م��ن خ���الل 
الإل��ك��رتوين للهيئة  امل��وق��ع  لذلك ع��رب 
ثم  امل��ط��ل��وب��ة  ال��ب��ي��ان��ات  بتعبئة  وي��ق��وم 
املخ�س�ص  ال��راب��ط  اإىل  الطلب  اإر���س��ال 

ا�سم  على  للح�سول  امل��وق��ع  ع��رب  لذلك 
به،  اخل��ا���س��ة  امل����رور  كلمة  و  امل�ستخدم 
املعتمد،  النظام  اإىل  بالدخول  يقوم  ثم 
املرور،  وكلمة  امل�ستخدم  ا���س��م  وي��دخ��ل 
حيث  الطلبات”  “اإدارة  ق�سم  ويختار 
�سيكون باإمكان طالب الطوابع الرقمية 
املحددة  الأ���س��ا���س��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  ت�سجيل 
ل���س��ت��ك��م��ال ال��ط��ل��ب، وع���ن���د وج�����ود اأي 
ا�ستف�سارات بهذا ال�ساأن ميكن التوا�سل 
م��ع ف��ري��ق خ��دم��ة ال��ع��م��الء م��ن خالل 

املوقع.
وح��دد ق��رار جمل�ص ال��وزراء املوقر رقم 
42 ل�سنة 2018 اآلية و�سع العالمات 
���س��داد ال�سريبة  اأن���ه مت  ل��ب��ي��ان  امل��م��ي��زة 
النتقائية عن هذه ال�سلع على اأن يلتزم 
على  امل��م��ي��زة  ال��ع��الم��ات  بتثبيت  امل��ن��ت��ج 
داخل  امل��ح��ددة  النتقائية  ال�سلع  ه��ذه 
املحددة  النتقائية  ال�سلع  انتاج  من�ساأة 
مت  اإذا  مبا�سرة  والتغليف  التعبئة  بعد 
ال�سترياد  قبل  اأو  ال��دول��ة  يف  اإن��ت��اج��ه��ا 
الإم�����ارات وذلك  خ���ارج  ان��ت��اج��ه��ا  اإذا مت 
حددته  ال�����ذي  امل���ك���ان  ويف  ب��ال��ط��ري��ق��ة 
كل  ع��ل��ى  لل�سرائب  الحت���ادي���ة  الهيئة 

منتج.

%  اإك�سبو2020 دبي.. توليد الطاقة من م�سادر متجددة بن�سبة 100 
•• دبي -وام:

�سيتم  اأن��ه  دبي  اأك��دت هيئة كهرباء ومياه 
ت���ول���ي���د ال���ط���اق���ة امل�����س��ت��خ��دم��ة خ�����الل “ 
معر�ص اإك�سبو2020 دبي “ من م�سادر 
اإىل  بالإ�سافة   100% بن�سبة  متجددة 
الوا�سع  ذك��ي��ة مب��ف��ه��وم��ه��ا  ���س��ب��ك��ات  ب��ن��اء 
لتزويد املعر�ص ب�سل�سلة كاملة من اأنظمة 

التوليد والتحويل والتوزيع.
وقال �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  املنتدب 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  ت�سريحات  يف  دب���ي  وم��ي��اه 
نفذت  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن   .. “وام”  الإم��������ارات 
خالل رحلة ا�ست�سافة اإك�سبو 2020 دبي 
والإجنازات  العمالقة  امل�ساريع  من  ع��دداً 
 “ ال��واق��ع وم��ن بينها ت��زوي��د  اأر����ص  على 
خم�س�سة  بكمية  دبي”   2020 اإك�سبو 
422 ميجا  تبلغ  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  م��ن 
را�سد  ب��ن  واط وذل��ك م��ن جممع حممد 
اإىل  اإ�سافة  ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم  اآل 
الكهرباء  لنقل  �سبكات  وت��ط��وي��ر  اإن�����س��اء 
واملياه ف�سال عن توفري حمطات ال�ساحن 
الطاقة  توليد  �سيتم  اأن��ه  واأك��د  الأخ�سر. 
م�سادر  م��ن  امل��ع��ر���ص  خ��الل  امل�ستخدمة 
ذلك  وي�سمل   100% بن�سبة  م��ت��ج��ددة 
املعر�ص  ل��ت��زوي��د  ال��ذك��ي��ة  ال�����س��ب��ك��ة  ب��ن��اء 
التوليد  اأن���ظ���م���ة  م���ن  ك��ام��ل��ة  ب�����س��ل�����س��ل��ة 

والتحويل والتوزيع.
واأ�سار اإىل اأن اإك�سبو 2020 دبي يحتفي 

•• اأبوظبي-وام:

وقع مركز النقل املتكامل باإمارة اأبوظبي 
تعاون  اتفاقية  لل�سرافة  العاملية  ولولو 
ب�����س��اأن ب��ي��ع ب��ط��اق��ة ح��اف��الت ال��ذك��ي��ة يف 
لل�سرافة  العاملية  ال��ل��ول��و  ف���روع  جميع 
يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي ب���دءا م��ن ام�����ص 27 

اأكتوبر.
وقع التفاقية عن مركز النقل املتكامل 
التنفيذي  املدير  املهريي،  حمد  حممد 
لقطاع النقل العام يف املركز، فيما وقعها 
اأديب  العاملية لل�سرافة  عن جانب لولو 
ل��� ال��ل��ول��و العاملية  اأح��م��د امل��دي��ر ال��ع��ام 
عدد  التوقيع  مرا�سم  وح�سر  لل�سرافة 

من امل�سوؤولني يف اجلهتني.
التن�سيق  تعزيز  على  التفاقية  وتن�ص 
عملية  لت�سهيل  اجلانبني  بني  والتعاون 
�سيكون  ح���اف���الت ح��ي��ث  ب��ط��اق��ات  ب��ي��ع 
�سراء  احل��اف��الت  م�ستخدمي  مب��ق��دور 
30 منافذ  م���ن  اأك����رث  م���ن  ال��ب��ط��اق��ات 
العاملية لل�سرافة يف كل من  اللولو  بيع 

وت�سكل  الإن�������س���اين  والإب��������داع  ب��الب��ت��ك��ار 
التي  الرئي�سية  امل��ح��اور  اأح��د  ال�ستدامة 
الو�سول  يف  الإ���س��ه��ام  بهدف  عليها  يقوم 
اإىل م�ستقبل اأكرث ا�ستدامة وهذا ما نعمل 
ال�سراكة  م��ن  ان��ط��الق��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ي��ه يف 
2020 دبي  اإك�����س��ب��و  م���ع  ال��ت��ي جت��م��ع��ن��ا 
الر�سمي  امل�ستدامة  الطاقة  �سريك  كوننا 

للحدث.
دبي  وم���ي���اه  ك��ه��رب��اء  ه��ي��ئ��ة  اأن  وتابع:” 
درهم  مليار   4.26 م��ن  اأك���رث  خ�س�ست 
يف  واملياه  للكهرباء  التحتية  البنية  لدعم 
�سريك  اأول  ب�سفتها  دبي   2020 اإك�سبو 
ر���س��م��ي ل��ل��ط��اق��ة امل�����س��ت��دام��ة ف��ي��م��ا و�سل 
اإج���م���ايل ق��ي��م��ة م�����س��اري��ع ال��ك��ه��رب��اء التي 
 420 نحو  اإك�سبو  لدعم  الهيئة  تنفذها 
مليون درهم �سملت اإن�ساء ثالث حمطات 
 132-11 ب����ق����درة  رئ���ي�������س���ي���ة  حت����وي����ل 
املو�سوعات  اأ���س��م��اء  وحت��م��ل  ك��ي��ل��وف��ول��ت 
دب���ي وه����ي: الفر�ص  ال��ف��رع��ي��ة لإك�����س��ب��و 
على  حاليا  وتعمل  وال�ستدامة  والتنقل 
توفري الكهرباء لدعم الأعمال القائمة يف 

موقع اإك�سبو«.
وحول ا�ستعدادات الهيئة حلالت الطوارئ 
يف موقع اإك�سبو 2020 دبي .. قال الطاير 
م��ت��ك��ام��اًل لإدارة  ن��ظ��ام��اً  ال��ه��ي��ئ��ة  مت��ل��ك 
ي�سمل  فيما  املوؤ�س�سية  وامل��رون��ة  املخاطر 
الأعمال حيث  وا�ستمرارية  الأزم��ات  اإدارة 
منظمات  م��ن  اع��ت��م��ادات  الهيئة  ح�سدت 
املمار�سات  اأف�����س��ل  م���ع  م��ت��واف��ق��ة  ع��امل��ي��ة 

ب���ه���ذا ال�������س���اأن وع���ل���ى ����س���وء ذل�����ك تقوم 
وال�سرتاتيجيات  اخلطط  باإعداد  الهيئة 
ال����الزم����ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع خم��ت��ل��ف اأن�����واع 
بقطاع  يتعلق  فيما  والتهديدات  املخاطر 
الطاقة كما تنفذ التمارين ال�سرتاتيجية 
�سركائها  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  دوري  ب�����س��ك��ل 
ال�سرتاتيجيني ل�سمان كفاءة الإمكانيات 

ورفع م�ستوى اجلاهزية ب�سكل عام.
الإمكانيات  الهيئة  لدى  :” تتوّفر  وتابع 
الطوارئ يف  للتعامل مع ح��الت  الالزمة 
الفرق  توفري  خ��الل  من   2020 اإك�سبو 
امل��ع��ن��ي��ة يف امل���واق���ع ق��ب��ل احل���دث وخالله 
لأي  الفورية  ال�ستجابة  ل�سمان  وب��ع��ده 
لتوفري  اإ���س��اف��ة  بالطاقة  خا�سة  ح���الت 
و  للم�ستهلكني  اخل��دم��ة  م�ستويات  اأع��ل��ى 
عدد  تخ�سي�ص  ومت  باملعر�ص،  امل�ساركني 
لت�سهيل  املتحركة  ال��ط��اق��ة  م��ول��دات  م��ن 
الكهربائية  ب��ال�����س��ب��ك��ة  رب���ط���ه���ا  ع��م��ل��ي��ة 
ط����ارئ.  لأي  حت�����ّس��ب��ا   2020 لإك�����س��ب��و 
اأن هيئة كهرباء ومياه دبي تقوم  واأ�ساف 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق ال���دائ���م وامل�����س��ت��م��ر م���ع فريق 
ال�ستعداد  يخ�ص  فيما   2020 اإك�سبو 
واجلاهزية حلالت الطوارئ حيث جتتمع 
ب���اإدارة  املخت�سة  ال��ف��رق  م��ع  دوري  ب�سكل 
املخاطر امل�سرتكة بني الطرفني للوقوف 
اأه���م ال��ت��ح��دي��ات وامل��خ��اط��ر املتعلقة  ع��ل��ى 
لإك�سبو  الهيئة  تقدمها  التي  باخلدمات 
م�سرتك  خم��اط��ر  �سجل  وو���س��ع   2020
واإعداد خطط ال�ستجابة حلالت انقطاع 

اخلدمات اأو الطوارئ املتعلقة بالطاقة.
“الهيدروجني  م�����س��روع  ج���دي���د  وح�����ول 
تطوير  اإن  ال��ط��اي��ر  ق���ال   .. الأخ�سر” 
للتحليل  املنطقة  من�ساأة جتريبية يف  اأول 
بالطاقة  تعمل  الهيدروجيني  الكهربائي 
ال�سم�سية يف من�ساآت الختبارات اخلارجية 
التابعة للهيئة يف جممع حممد بن را�سد 
اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية يف دبي �ستنتج 
 / ك��ج��م   20  - اأخ�سر”  “هيدروجني 
���س��اع��ة م���ن H2 ي��ت��م اإن��ت��اج��ه ع��ن��د 35 
الكهرو�سوئية  ال��ط��اق��ة  با�ستخدام  ب���ار- 
 1.25MWe PEM“ ال�����س��م�����س��ي��ة 
الهيدروجني  تخزين  يتم  حيث  كهربي” 
اإىل  اإ�����س����اف����ة  بار”   35 “عند  امل���ن���ت���ج 
مت��ك��ني ا���س��ت��خ��دام ال��ه��ي��دروج��ني ملختلف 
الطاقة  كهربة  اإع��ادة  منها  ال�ستخدامات 
“خدمات  ال�����س��ب��ك��ة  يف  ���س��خ��ه��ا  واإع��������ادة 
التخزين وال�سبكات” اأو النقل- التنقل اأو 

التطبيقات ال�سناعية الأخرى.
واأو�����س����ح ي��ه��دف امل���رف���ق ال��ت��ج��ري��ب��ي اإىل 
اختبار وعر�ص احللول التقنية من طرف 
اقت�ساد  بتطوير  يتعلق  فيما  ط��رف  اإىل 
ال��ه��ي��دروج��ني يف دول���ة الإم�����ارات وتقييم 
اأن يلعبه الهيدروجني  الدور الذي ميكن 
ال��ط��اق��ة وحتديات  الأخ�����س��ر يف م��ع��اجل��ة 
 H2 تقنيات  ���س��اأن  م��ن  حيث  امل�ستقبل.. 
املتجددة  الطاقة  م�سادر  تكامل  ت�سريع 
لالنتقال  ال��ط��ري��ق  ومت��ه��ي��د  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
اإىل اق��ت�����س��اد اأخ�����س��ر م�����س��ت��دام خ����اٍل من 

اأبوظبي ومدينة العني ومنطقة  مدينة 
دراهم   10 دره��م��ا   40 بقيمة  الظفرة 
ر�سوم �سراء البطاقة ور�سيد بقيمة 30 

درهما.
وق����ال امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع النقل 
هذه  ان  املتكامل  النقل  م��رك��ز  يف  ال��ع��ام 
لل�سرافة  العاملية  اللولو  مع  التفاقية 
التعاون  يف  ب���ه  ي��ح��ت��ذى  م���ث���ال  ت�����س��ك��ل 
خلدمة  واخل��ا���ص  العام  القطاعني  بني 
امل��ت��ع��ام��ل��ني وامل��ج��ت��م��ع، وت���اأت���ي يف اإط���ار 
املركز  يبذلها  ال��ت��ي  املتوا�سلة  اجل��ه��ود 
ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  مع  بالتعاون 
للمتعاملني  اخل��دم��ات  اأف�سل  لتقدمي 
ل��ه��م ع��رب ق��ن��وات خمتلفة،  وت��وف��ريه��ا 
وتعزز  وتطلعاتهم  احتياجاتهم  تلبي 

ر�ساهم.
بني  ال����ت����ع����اون  اأن  امل����ه����ريي  واأ������س�����اف 
ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����ص ي�����س��ه��م يف 
وي�سجع  الإم���ارة  يف  العام  النقل  تطوير 
اجل��م��ه��ور ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام��ه، خ��ا���س��ة اأن 
التفاقية تاأتي يف وقت ي�سهد فيه قطاع 

يف  ملحوظة  تو�سعة  باحلافالت  النقل 
�سبكة اخلطوط املحلية واإقبال متزايدا 
من �سكان الإم��ارة وزواره��ا نظرا لتنوع 
خطوط اخلدمات وتكامل �سبكة الطرق 

ال��ت��ي ت�����س��ري ع��ل��ي��ه��ا، ح��ي��ث ب��ات��ت ت�سكل 
و�سيلة نقل رئي�سة يف التنقالت اليومية 
ت��وف��ره م��ن خ��دم��ات مريحة  مل��ا  لل�سكان 
وم���ت���ط���ورة ب���ني خم��ت��ل��ف امل���ن���اط���ق مبا 

الإم���ارات وذل��ك مبا يتما�سى  الكربون يف 
النظيفة  للطاقة  دب��ي  ا�سرتاتيجية  م��ع 
و�سعتها  ال��ت��ي  التنويع  وخ��ط��ط   2050

هيئة كهرباء ومياه دبي.
اخلطيب  اأحمد  املهند�ص  ق��ال  جانبه  من 
والت�سليم  للتطوير  التنفيذي  الرئي�ص 
2020 دبي :” نظرا  اإك�سبو  العقاري يف 
اأي  يف  والكهرباء  للماء  الكربى  لالأهمية 
م�سروع بداأنا التن�سيق والتعاون مع هيئة 
الأوىل من  املراحل  كهرباء ومياه دبي يف 
اإك�سبو2020 دبي حيث يعد دمج �سبكات 
املاء والكهرباء يف خطة البناء عمال معقدا 
وعدم  الت�سميم  ك��ف��اءة  م��راع��اة  يتطلب 
هدر نفقات البنية التحتية للكهرباء واملاء 
ال��ت��ح��ق��ق م���ن �سالحية  ب���داأن���ا يف  ل��ذل��ك 
 2015 ع��ام  يف  مبكرا  الرئي�سية  اخلطة 
وقد اأدت “ديوا” دورا رئي�سيا يف م�ساعدة 
اإك�سبو ودعمه و�سمان توفري بنية حتتية 
ك��اف��ي��ة وف��ع��ال��ة ت��خ��دم ه���ذا امل��وق��ع خالل 

فرتة احلدث.
فرعية  كهرباء  حمطات  بناء  اأن  واأ���س��اف 
اأي م�سروع ويعتمد  يعد عالمة فارقة يف 
ع���دد ه���ذه امل��ح��ط��ات ع��ل��ى ح��ج��م امل�سروع 
لإك�سبو  وبالن�سبة  للطاقة  ومدى حاجته 
حمطات  ث��الث  “ديوا”  ���س��ّي��دت   2020
وقد  ك��ي��ل��وف��ول��ت   132 ب��ط��اق��ة  ف��رع��ي��ة 
بكثري  اأبكر  وقت  املحطات يف  اأكملت هذه 
كهرباء  لهيئة  يح�سب  كبري  اإجن���از  وه��و 

ومياد دبي.

ومراكز  الأع��م��ال  ق��ط��اع  جتمعات  فيها 
الت�سوق والفنادق واملوؤ�س�سات احلكومية 
اجلهات  م��ن  وغ��ريه��ا  احلكومية  و�سبه 

اخلدمية واملناطق احليوية الأخرى.

مركز النقل املتكامل واللولو العاملية يوقعان اتفاقية لبيع بطاقات حافالت
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املال والأعمال

كهرباء دبي الأوىل عامليا يف جمال احل�سول 
على الكهرباء للعام الثالث على التوايل

•• دبي - وام:

دبي  ومياه  كهرباء  بهيئة  ممثلة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  حافظت 
احل�سول  جم��ال  يف  عاملياً  الأوىل  املرتبة  على  ال��ت��وايل  على  الثالث  للعام 
على الكهرباء ويف جميع موؤ�سراته و بعالمة كاملة %100 ح�سب تق���رير 
�سهولة  يقي�ص  وال���ذي   2020 الأع��م��ال  اأن�سطة  ملمار�سة  ال���دويل  البنك 

ممار�سة اأن�سطة الأعمال يف 190 اقت�سادا حول العامل.
و قال �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�ص التنفيذي للهيئة 
اإن احتفاظ دولة الإمارات العربية املتحدة ممثلة يف هيئة كهرباء ومياه دبي 
باملرتبة الأوىل عاملياً يف احل�سول على الكهرباء للعام الثالث على التوايل 
اإجناز نوعي جديد للهيئة نعتز ونفخر بتحقيقه ي�ساف اإىل �سجل الهيئة 
احلافل بالإجنازات املتمّيزة و يوؤكد ريادتها يف قطاع الطاقة واملياه العاملي 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  بتحقيق  التزامنا  ويعك�ص 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  دبي رعاه اهلل و�ساحب 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة«.

» دائرة الطاقة « ت�سارك يف اأ�سبوع
 الطاقة الدويل ب�سنغافورة غدا

••اأبوظبي -وام:

ب�سنغافورة  ال��دويل  الطاقة  اأ�سبوع  يف  باأبوظبي  الطاقة  دائ��رة  ت�سارك 
الذي يعقد خالل الفرتة ما بني 29 اأكتوبر اجلاري والأول من نوفمرب 
ال�سنوية  الفعالية  ه��ذه  يف  م�ساركتها  خ��الل  ال��دائ��رة  ت�سلط  و  املقبل. 
ال�سوء على حجم م�ساهمتها يف حتفيز م�سرية حتول قطاع الطاقة يف 
العاملي نحو  التوجه  اأبوظبي والتعريف بدورها ك�سريك رئي�ص يف دعم 

الطاقة النظيفة وامل�ستدامة.
تاأتي هذه الفعالية مب�ساركة وا�سعة من وزراء الطاقة، واخلرباء واملحللني 
وامل�سوؤولني التنفيذيني يف القطاع حول العامل، وذلك لتقييم التطورات 
الفعالية  اأع��م��ال  ج��دول  ي�ستمل  و  العاملي.  الطاقة  م�سهد  يف  الراهنة 

ع���ل���ى خ���ط���اب���ات رئ��ي�����س��ة وع���رو����ص 
وور�ص  ح��واري��ة  وجل�سات  تقدميية 
حتليل  على  تعمل  متخ�س�سة  عمل 
التحديات الراهنة، وتقييم الفر�ص 
الأف�سل  ال�سبل  تناق�ص  و   .. املتاحة 
نحو  فاعلة  طريق  خارطة  ل�سياغة 

م�ستقبل الطاقة امل�ستدامة.
عوي�سة  امل��ه��ن��د���ص  م���ع���ايل  ق����ال  و 
م��ر���س��د امل���رر رئ��ي�����ص دائ����رة الطاقة 
والعمل  “ ال��ت��ع��اون   : اأب��وظ��ب��ي  يف 
اجل��م��اع��ي وامل�������س���رتك م���ع خمتلف 
املخت�سة  وامل����وؤ�����س���������س����ات  اجل����ه����ات 
منوذجي  حت��ول  لتحقيق  بالقطاع 

قائم على تقلي�ص العتماد على الوقود الأحفوري وزيادة اعتماد امل�سادر 
الطاقة يف  دائ���رة  الرئي�سة يف  اأه��داف��ن��ا  اأب���رز  اأح��د   .. اجل��دي��دة للطاقة 

اأبوظبي«.
واأ�ساف معاليه : “ توؤكد م�ساركتنا يف اأ�سبوع الطاقة الدويل ب�سنغافورة 
وانطالقا  واملتجددة..  النظيفة  الطاقة  نحو  بالتحول  الثابت  التزامنا 
اإىل  فاإننا نتطلع  الطاقة،  اأهم منتجي  اأبوظبي كواحدة من  من مكانة 

م�ساركة خرباتنا وجتاربنا مع احل�سور يف هذا املجال«.

ريا�ش املبارك رئي�سا فخريا 
جلمعية املحا�سبني ومدققي احل�سابات

•• اأبوظبي-وام: 

ت�سلم معايل ريا�ص عبدالرحمن املبارك املوؤ�س�ص و ال�سريك امل�سوؤول ل� “ 
املحا�سبني ومدققي احل�سابات  الفخرية جلمعية  الرئا�سة  �سركة راي” 
عام  تاأ�سي�سها  للربح مت  ع��ام غري هادفة  نفع  وه��ي منظمة   - الدولة  يف 
وذلك   - الدولة  يف  والتدقيق  املحا�سبة  مهنة  بتطوير  ومعنية   1997
تقديرا جلهوده واإجنازاته العديدة يف تطوير مهنة املحا�سبة والتدقيق 
حمليا واإقليميا وعامليا. وبهذه املنا�سبة اأكد املبارك اأن مهنة املحا�سبة و 
بيئة  ال��دول ولها دور حموري يف تطوير  اأ�سا�ص لقت�ساد  التدقيق ركن 
الأعمال و تعزيز ثقة امل�ستثمرين من خالل �سمان جودة التقارير املالية 
ونزاهتها .. كما اأن لها مكانا مرموقا يف املجتمع ملا لها من دور يف حماية 
م�ساعدة  يف  رئي�ص  ودور  عالية  معايري  على  واحلفاظ  العامة  امل�سلحة 
ال�سفافية  مبعايري  والرت��ق��اء  اخالقي  ب�سكل  الت�سرف  على  املوؤ�س�سات 

ومكافحة الف�ساد.
املحا�سبة و  اأن للجمعية دورا مهما و حموريا يف تطوير مهنة  اأو�سح  و 
التدقيق يف الدولة وبناء الكوادر الوطنية وقال :” لذا نتطلع يف الفرتة 
الدولة  يف  التنظيمية  اجل��ه��ات  م��ع  اجلمعية  عمل  توطيد  اإىل  املقبلة 

والتدقيق  املحا�سبة  وممار�سي مهنة 
الدولية  امل���ن���ظ���م���ات  اإىل  اإ����س���اف���ة 
املعنية باملهنة ملواكبة عجلة التنمية 
القت�سادية يف الدولة ب�سكل خا�ص 
واملنطقة ب�سكل عام« . جدير بالذكر 
اأن تويل  ل��ه  “ ���س��ب��ق  “ امل���ب���ارك  اأن 
جهاز  رئ��ا���س��ة   2007 دي�����س��م��رب  يف 
م�سوؤول  ليكون  للمحا�سبة  اأبوظبي 
عن التدقيق احلكومي وذلك قبل اأن 
املحا�سبي  النظام  اإدارة  مهام  يتويل 
املالية  لدائرة  كرئي�ص  العام  وامل��ايل 
لإمارة اأبوظبي التي عمل فيها حتى 

يناير عام 2019.

جمل�ش اإدارة الهيئة الحتادية للرقابة النووية يتفقد 
حمطة براكة للطاقة النووية ويطلع على م�ستجدات رخ�سة الت�سغيل 

»اإمباور« متنح عقدًا بقيمة 197 مليون درهم لإن�ساء حمطة تربيد مناطق يف مدينة دبي لالإنتاج

 4.196 مليار درهم اأرباح بنك اأبوظبي التجاري عن الت�سعة اأ�سهر من عام 2019 

 •• اأبوظبي-الفجر: 

الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����ص  ع��ق��د 
ل��ل��رق��اب��ة ال��ن��ووي��ة اج��ت��م��اع��ه يف حمطة 
ب���راك���ة ل��ل��ط��اق��ة ال���ن���ووي���ة ال���واق���ع���ة يف 
ا�ستعرا�ص  اأج����ل  م��ن  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
واملبادرات  الت�سغيلية  م�ستجدات اخلطة 
ل��ه��ذا ال����ع����ام.  وت��ف��ق��د اأع�������س���اء جمل�ص 
النووية  للطاقة  ب��راك��ة  حمطة  الإدارة 
امل�سروع  م�����س��ت��ج��دات  ع���ل���ى  ل����الط����الع 
نواة  �سركة  اإدارة  م��ع  اجتماعاً  واأع��ق��ب��ه 
للطاقة حيث مت التطرق لعدة موا�سيع 
اأع�ساء املجل�ص على  اأطلع  خمتلفة. كما 
التطورات املتعلقة بطلب اإ�سدار رخ�سة 
والثانية  الأوىل  ل��ل��وح��دت��ني  الت�سغيل 
ملحطة براكة للطاقة النووية يف منطقة 
التفتي�ص  عمليات  ع��ن  ف�����س��اًل  ال��ظ��ف��رة 
اخل���ا����س���ة ب��امل��ح��ط��ة ل�����س��م��ان الل���ت���زام 
وال�سمانات  والأم���ن  الأم���ان  مبتطلبات 
التي تتطلبها الهيئة. يذكر اأن الهيئة يف 
املراحل الأخرية يف مراجعة طلب اإ�سدار 
طلب  مراجعة  ويعد  الت�سغيل.  رخ�سة 

براكة  ملحطة  الت�سغيل  رخ�سة  اإ���س��دار 
املهمة  الأول���وي���ات  م��ن  ال��ن��ووي��ة  للطاقة 
التزامه  ل�سمان  الهيئة  اإدارة  ملجل�ص 
يتعلق  وفيما  الرقابية.  املتطلبات  بكافة 
اإدارة  واف���ق جمل�ص  ال��ت��ع��اون،  مب��و���س��وع 

الهيئة على توقيع عدداً من التفاقيات 
ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة للهوية  م���ع  حم��ل��ي��اً 
القت�سادية  التنمية  ودائ��رة  واجلن�سية 
يف اأبوظبي لدعم متطلبات الرتاخي�ص. 
وعلى ال�سعيد الدويل، وافق املجل�ص على 

توقيع اتفاقية مع وزارة حالت الطوارئ 
ب��ي��الرو���ص وال��ت��ي تغطى  يف ج��م��ه��وري��ة 
والتدريب  ب��ال��ت��ع��اون  ت��ت��ع��ل��ق  م��وا���س��ي��ع 
الطوارئ  امل��ع��ل��وم��ات يف جم���ال  وت���ب���ادل 
ال���ن���ووي���ة والإ����س���ع���اع���ي���ة وال���وق���اي���ة من 

اإىل توقيع  ال�سعاع. كما تخطط الهيئة 
لالأبحاث  البلجيكي  املركز  مع  اتفاقية 
والتدريب  التعليم  جم��الت  يف  النووية 
التقنية  جمال  يف  والدرا�سات  والأبحاث 

النووية والوقاية من الإ�سعاع.

•• دبي-الفجر: 

لأنظمة  الإم��������ارات  م��وؤ���س�����س��ة  اأع��ل��ن��ت 
اأكرب مزود  التربيد املركزي “اإمباور”، 
خلدمات تربيد املناطق يف العامل، عن 
ب���دء ال��ع��م��ل��ي��ات الإن�����س��ائ��ي��ة يف حمطة 
بتكلفة  لالإنتاج  دب��ي  مدينة  يف  تربيد 
اإج��م��ال��ي��ة ت��ب��ل��غ 197 م��ل��ي��ون دره���م.  
مرحلتني،  على  امل�����س��روع  تنفيذ  �سيتم 
الأوىل  امل��رح��ل��ة  ت�سغيل  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى 

بنهاية عام 2020.
ال���ق���درة  اأن  “اإمباور”  واأو�����س����ح����ت 
 47،000 الإجمالية للم�سروع �ستبلغ 
طن تربيد خلدمة املتعاملني يف مدينة 
دبي لالإنتاج، وذلك �سمن ا�سرتاتيجية 
على  امل��ت��زاي��د  الطلب  لتلبية  املوؤ�س�سة 
وحر�ساً  امل���ن���اط���ق،  ت���ربي���د  خ����دم����ات 
ت����وف����ري خ����دم����ات تربيد  م���ن���ه���ا ع���ل���ى 
للبيئة،  و���س��دي��ق��ة  ع��ال��ي��ة  ج����ودة  ذات 
احل�سول  اإىل  “اإمباور”  وت����ه����دف 
مقيا�ص  وف��ق  الذهبي  الت�سنيف  على 
“الريادة يف الطاقة والت�سميم البيئي« 

بطول ي�سل اإىل حوايل 10 كم؛ لربط 
مدينة  يف  املتواجدة  املحطات  خمتلف 
“اإمباور”،  ذك���رت  وق��د  ل��الإن��ت��اج.  دب��ي 
ياأتي  الأن���اب���ي���ب  ���س��ب��ك��ات  ت��و���س��ع��ة  اأن 
�سمن خطتها لتطوير البنية التحتية 
التكنولوجيا  تقنيات  اأحدث  با�ستخدام 
ال��ذك��ي��ة، وح��ر���س��اً ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ر�سا 
توفري  خ��الل  م��ن  املتعاملني،  و�سعادة 

اأرباح بلغت 4.196 مليار درهم وا�ستمر يف 
حتقيق عوائد جمزية على حقوق امل�ساهمني 

بلغت 11.9%.
يوا�سل بنك اأبوظبي التجاري امل�سي بخطًى 
ا�ستكمال عملية توحيد الأعمال  واثقة نحو 
حتت مظلة جمموعة بنك اأبوظبي التجاري 
اجلديدة، اإذ جنحنا خالل خم�سة اأ�سهر فقط 
من اكتمال عملية الندماج القانوين مع بنك 
الحتاد الوطني، بتاريخ 1 مايو 2019، يف 
توحيد �سبكة الفروع واأجهزة ال�سّراف الآيل، 
على  التجاري  اأبوظبي  بنك  هوية  واإ�سفاء 
التابعة  امل�سرفية  اخل��دم��ات  من�سات  ك��اف��ة 
ل��ل��ب��ن��ك.  وب��ال��ف��ع��ل، ف��ق��د ب��داأن��ا م��ن��ذ مطلع 
امل�سرفية  اخلدمات  تقدمي  اجل��اري  اأكتوبر 
لعمالئنا عرب �سبكٍة مو�ّسعة ت�سّم 72 فرعاً 
اآيل، توّفر  450 ج��ه��از ���س��ّراف  واأك���رث م��ن 
لكافة  وم��وّح��دة  ا�ستثنائية  خ��دم��ًة  جميعها 
لدى  �سابقني  عمالًء  اأك��ان��وا  �سواء  العمالء، 
ب��ن��ك الحت����اد ال��وط��ن��ي اأو م��ن ع��م��الء بنك 
للغاية  مهٌم  اإجن���اٌز  وه��و  ال��ت��ج��اري،  اأبوظبي 
وخطوٌة بارزة نحو تعزيز التجربة امل�سرفية 
لأك����رث م���ن م��ل��ي��ون ع��م��ي��ل، ت�����س��ّم��ه��م اليوم 
جم��م��وع��ة ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري بف�سل 
اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ب��ذل��ه��ا ف��ري��ق العمل 
تنفيذ  ع��ن  اأث��م��ر  ال��ذي  املتوا�سل  وتفانيهم 

هذه املَهاّم املُعّقدة بكل �سهولٍة وي�سر.
اإىل  ق��دم��اً  نتطّلع  فاإننا  املُنطلق،  ه��ذا  وم��ن 
بالكامل  الأع����م����ال  ت��وح��ي��د  ع��م��ل��ي��ة  اإجن������از 
وهو   ،2020 عام  الثاين من  الربع  بحلول 
ما  اإىل  الزمنية  ال��ف��رتة  اخت�سار  يعني  م��ا 
قد  كّنا  ال��ذي  املوعد  قبل  �سهراً   17 يقارب 
اأعلّنا عنه م�سبقاً. ونت�يجًة الوترية امل�ت�سارعة 
ق�يمة  برف�ع  قمنا  اأع��م��ال�����ن��ا،  �سه�دتها  ال��ت��ي 
 Cost( ال�وفورات املُ��ستهدفة من الن�دماج
اأويل  تقييٍم  من   )Synergy Target
 840 اإىل  �سنوياً،  دره���م  مليون   615 بلغ 
ت�سريع  يف  �ساهم  مم��ا  �سنوياً  دره���م  مليون 
قيمة  ورف��ع  ملحوظ  ب�سكٍل  الأعمال  توحيد 

حقوق امل�ساهمني.
ونوا�سل الرتكيز على اإر�ساء الأُ�س�ص ملوؤ�س�سة 
من  متتلك  م��رم��وق��ة،  اإم��ارات��ي��ة  م�سرفية 
دوٍر حموري يف  لتبني  يوؤهلها  ما  الإمكانات 

املجل�ص  مي��ن��ح��ه  وال����ذي   )LEED(
الأمريكي لالأبنية اخل�سراء.

الرئي�ص  ���س��ع��ف��ار،  ب���ن  اأح���م���د  واأو����س���ح 
لأنظمة  الإم����ارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
اأن املحطة  التربيد املركزي “اإمباور”، 
لالإنتاج  دب�����ي  م���دي���ن���ة  يف  اجل�����دي�����دة 
متطورة  ت��ربي��د  ت��ق��ن��ي��ات  �ست�ستخدم 
واملياه،  للطاقة  ا�ستهالك  باأقل  تتميز 
حيث �ست�سم وحدتني لتخزين الطاقة 
كفاءة  ل��ت��ع��زي��ز   )TES( احل����راري����ة 
ذروة  �ساعات  خ��الل  الطاقة  ا�ستهالك 
ا�ستخدام  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال���س��ت��ه��الك، 
العمليات  يف   ))TSE امل��ع��اجل��ة  امل��ي��اه 
ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة ل��ل��م��ح��ط��ة مب���ا ي��ق��ل��ل من 
ا���س��ت��ه��الك امل���ي���اه ال��ع��ذب��ة وي�����س��ه��م يف 
احلفاظ على املوارد الطبيعية لالأجيال 
ال��ق��ادم��ة. وك��ان��ت م��وؤ���س�����س��ة الإم�����ارات 
»اإمباور«، قد  لأنظمة التربيد املركزي 
اأع��ل��ن��ت يف ي��ول��ي��و امل��ا���س��ي، ع��ن منحها 
جم���م���وع���ة ع���ق���ود ب����اأك����رث م����ن 100 
اأنابيبها  �سبكة  لتو�سيع  دره���م  مليون 
اخلا�سة بنقل خدمات التربيد؛ وذلك 

خدمة ذات جودة عالية ودون انقطاع.
جميع  يف  “ن�سعى  �سعفار:  بن  واأ�ساف 
توجيهات  حت��ق��ي��ق  اإىل  م�����س��روع��ات��ن��ا 
تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 
دبي  ا�سرتاتيجية  واأه��داف  ال�ستدامة 
ت�سعى  التي   2050 النظيفة  للطاقة 
لأن تكون دبي املدينة الأقل يف الب�سمة 
الكربونية على م�ستوى العامل بحلول 
2050، وا�سرتاتيجية دبي للحد  عام 
لتقليل  ال��ك��رب��ون��ي��ة  الن���ب���ع���اث���ات  م���ن 
عام  بحلول   21% بن�سبة  النبعاثات 
2021، ومبادرة “دبي الذكية” التي 
امل��دي��ن��ة الأذكى  ت��ك��ون دب��ي  ت��ه��دف لأن 
والأكرث �سعادة يف العامل، ويعد “تربيد 
امل�ساهمة  اأب��رزاحل��ل��ول  م��ن  املناطق” 
و�ست�سهم  الأه������داف.  ه���ذه  حت��ق��ي��ق  يف 
حمطة التربيد يف مدينة دبي لالإنتاج، 
والتي �ستعتمد على الذكاء ال�سطناعي 
املعايري  اأع��ل��ى  وف���ق  ت�سييدها  و�سيتم 
الطاقة  ا�ستهالك  تر�سيد  يف  العاملية، 
النبعاثات  م��ن  ل��ل��ح��د  ك��ب��رية  بن�سبة 
ال���ك���رب���ون���ي���ة واحل����ف����اظ ع���ل���ى امل������وارد 

امل�ساهمني  حقوق  على  العائد  وبلغ   2019
%11.9 على اأ�سا�ص �سنوي.

للمجموعة  ال��ع��م��ل��ي��ات  م���ن  ال���دخ���ل  ب��ل��غ   •
الثالث  الربع  بنهاية  دره��م  مليار   3.272
%1 عن  بن�سبة  ب��زي��ادة   2019 ال��ع��ام  م��ن 
م��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه يف ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن العام 
العام  م��ن  اأ�سهر  الت�سعة  وبنهاية   .2019
 9.919 العمليات  2019، بلغ الدخل من 
مليار   10.575 م��ع  م��ق��ارن��ة  دره���م  مليار 

درهم بنهاية العام املا�سي.
الدخل  اإىل  ال��ت��ك��ل��ف��ة  ن�����س��ب��ة  ح���اف���ظ���ت   •
م�ستواها  على  الندماج(  تكاليف  )با�ستثناء 
ال��ث��ال��ث من  ال��رب��ع  ب��ن��ه��اي��ة   35.8% ع��ن��د 
بنهاية   39.8% مع  مقارنة   2019 العام 
2019، مما يعك�ص  العام  الثاين من  الربع 
والذي  اأ�سا�ص  نقطة   400 مب��ق��دار  حت�سناً 
املن�سبط  بالنهج  البنك  لإلتزام  نتيجة  جاء 
حتقيق  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال��ت��ك��ال��ي��ف  اإدارة  يف 

وفورات يف تكلفة الندماج.
قاعدة راأ�سمال قوية وم�ستويات    
�سيولة مرتفعة وا�ستمرار الرتكيز على منو 
اجلارية  احل�����س��اب��ات  ال��ع��م��الء يف  اإي����داع����ات 

وح�سابات التوفري
• ب��ل��غ ���س��ايف ال��ق��رو���ص وال�����س��ل��ف��ي��ات 250 
م��ل��ي��ار دره���م وب��ل��غ��ت ودائ����ع ال��ع��م��الء 263 

مليار درهم.
احل�سابات  )يف  العمالء  اإي��داع��ات  �سكلت   •
من   37.5% التوفري(  وح�سابات  اجلارية 
اإجمايل ودائع العمالء مقارنة مع 33.1% 

بنهاية العام املا�سي.
ال�����س��ي��ول��ة ون�سبة  م�����س��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة م��ن   •
كما   95.0% بلغت  ال��ودائ��ع  اإىل  القرو�ص 
 LCR(( ال�����س��ي��ول��ة ن�����س��ب��ة ت��غ��ط��ي��ة  ب��ل��غ��ت 
الأدن������ى  احل�����د  ي��ت��خ��ط��ى  مب����ا   121.2%
املتحدة  العربية  الإم��ارات  ملتطلبات م�سرف 

املركزي التي تبلغ 100%.
 )3 )ب���ازل  امل���ال  راأ����ص  كفاية  ن�سبة  بلغت   •
الأول  ال�سق  ن�سبة  بلغت  بينما   16.57%
مبا  ق���وي���ة  راأ����س���م���ال  وق���اع���دة   13.19%
التنظيمية  اجل��ه��ات  متطلبات  م��ع  يتما�سى 
امل�سريف  النظام  يف  امل��وؤث��رة  املحلية  للبنوك 

.)DSIB(
ون��ه��ج متحفظ يف  اأ���س��ول عالية اجل���ودة   •

اإدارة املخاطر:
 2.43% املتعرثة  القرو�ص  ن�سبة  بلغت   •

ون�سبة تغطية املخ�س�سات 106.8%. 
 0.75% ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة ت��ك��ل��ف��ة امل��خ��اط��ر   •

مقارنة مع %0.72 بنهاية العام املا�سي.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع���ل���ى ه�����ذه ال���ن���ت���ائ���ج، ق�����ال عالء 
جمل�ص  وع�سو  التنفيذي  الرئي�ص  عريقات، 
 “ ال��ت��ج��اري:  اأب��وظ��ب��ي  بنك  جمموعة  اإدارة 
خالل  املالية  النتائج  ع��ن  الإع���الن  ي�سرين 
فرتة الت�سعة اأ�سهر من عام 2019، ويعك�ص 
الأداء اجليد للبنك يف الربع الثالث من هذا 
امل�سرفية  للمجموعة  القوية  الأ�س�ص  العام 
اجلديدة. ويف ظل البيئة الق�سادية ال�سائدة 
�سايف  البنك  حقق  بالتحديات،  تت�سم  التي 

م�سرية التنمية الجتماعية والقت�سادية يف 
وانطالقاً  املتحدة.  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
وروؤيتها  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ن 
التجاري  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  ي��ج��ّدد  ال�����س��دي��دة، 
الرامية  احلكومية  امل��ب��ادرات  بدعم  التزامه 
وم��ت��ن��ّوع وم�ستدام،  ق��وي  اق��ت�����س��اٍد  ب��ن��اء  اإىل 
تقوُده كفاءات اإماراتية متمّكنة. وقد اأثمرت 
امل��ت��وا���س��ل ع���ن نتائج  ج��ه��ودن��ا وال���ت���زام���ن���ا 

اإيجابية:
التجاري  اأبوظبي  بنك  جمموعة  ُتوّظف   §
اإدارات�����ه�����ا  خم��ت��ل��ف  يف  م����واط����ن����اً   1،397

واأق�سامها
اأبوظبي  ب���ن���ك  جم���م���وع���ة  يف  ح��اف��ظ��ن��ا   §
وامل�����زاي�����ا لكافة  ال�����روات�����ب  ع���ل���ى  ال���ت���ج���اري 
الهيكل  يف  ودجم���ه���م  امل��واط��ن��ني  امل��وظ��ف��ني 

املوؤ�س�سي اجلديد
§ كما َت�سَغل الكوادر املواطنة منا�سب اإدارية 
على كافة الأ�سعدة وامل�ستويات، مبا يف ذلك 
%30 من املنا�سب الرئي�سية لالإدارة العليا 

وجلنة الإدارة التنفيذية
§ كما حققت املجموعة اجنازات متميزة يف 
ت�سّكل  الإماراتية، حيث  امل��راأة  جمال متكني 
موظفيها  جم��م��وع  م��ن   77% امل��واط��ن��ات 

املواطنني
م�سرف  ل��دى  التوطني  ن�سبة  بلغت  كما   §
الن�سبة  وه����ي   ،47% م���ن  اأك�����رث  ال���ه���الل 
يف  العاملة  البنوك  بجميع  مقارنًة  الأع��ل��ى 

الدولة
با�ستمرار  ال��ت��ج��اري  اأب��وظ��ب��ي  بنك  حقق   §
والِن�َسب  املتطّلبات  تفوق  توطني  م�ستويات 

املُحّددة من ِقَبل اجلهات التنظيمية.
وم���ن ���س��اأن ال��ت��ق��ّدم ال��ك��ب��ري ال����ذي �سهدناه 
يف جم��م��وع��ة ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي ال��ت��ج��اري على 
الطريق  مت��ه��ي��د  الأع���م���ال،  ت��وح��ي��د  �سعيد 
مل����زي����ٍد م����ن ال���ن���ج���اح���ات يف امل�����س��ت��ق��ب��ل. ول 
القت�ساد  اآف��اق  جت��اه  اإيجابية  نظرتنا  ت��زال 
الوطني على املدى الطويل، والذي �سيدعمه 
ال�ستثمار املتوا�سل يف املبادرات الجتماعية 
والقت�سادية الرامية لتعزيز النمو امل�ستدام. 
وباعتباره اأحد املوؤ�س�سات امل�سرفية البارزة يف 
اأب��وظ��ب��ي التجاري  ي��دخ��ر بنك  ل��ن  ال��دول��ة، 
جهداً يف دعم هذه املبادرات والربامج الهادفة 
اإىل حتفيز وتر�سيخ التغيري الإيجابي الدائم 
مبا ي�سّب يف م�سلحة كافة الأطراف املعنية 

واملجتمع باأكمله«.
وقال ديباك كوهلر، كبري امل�سوؤولني املاليني 
ظل  “يف  ال��ت��ج��اري:  اأبوظبي  بنك  ملجموعة 
بنك  جمموعة  حّققته  ال��ذي  الكبري  التقّدم 
اأبوظبي التجاري اجلديدة على �سعيد عملية 
توحيد الأعمال، �سهدنا يف الربع الثالث من 
عام 2019 اإجنازاٍت مهّمة للمجموعة، كان 
املُ�ستهدفة من  ال��وف��ورات  اأب��رزه��ا رف��ع قيمة 
وا�سحة  والذي جاء مبثابة دللٍة  الندماج، 
ح�سدها  ب��داأن��ا  التي  امللمو�سة  الفوائد  على 
من عملية الندماج، الأمر الذي ي�ساهم يف 

تعزيز مكانتنا على املدى الطويل.
بلغ  ال��ع��م��ل��ي��ات،  ت��وح��ي��د  تكاليف  وبا�ستثناء 

الطبيعية. كما �سيتم التحكم يف املحطة 
عن طريق مركز التحكم  الذكي التابع 
لإمباور من خالل نظام جمع ومراقبة 
البيانات والتحكم بها )�سكادا( من دون 

اأي تواجد ب�سري يف املحطة«.
تقدم  “اإمباور”  اأن  ذك����ره،  واجل��دي��ر 
خ���دم���ات ت���ربي���د امل���ن���اط���ق لأك�����رث من 
1،090 مبنى، ولأكرث من 100 األف 
الإنتاجية  ال��ق��درة  ت�سل  كما  متعامل 
مليون   1،43 م��ن  اأك���رث  اإىل  لل�سركة 
ال�سركة  وت���ق���دم  ال���ت���ربي���د،  م���ن  ط���ن 
خدمات تربيد مناطق �سديقة للبيئة 
لعدد من امل�ساريع البارزة يف اإمارة دبي 
امل��ائ��ي��ة، وب��ل��و واترز،  مثل واج��ه��ة دب��ي 
بيت�ص  وج���م���ريا  ج���م���ريا،  وجم��م��وع��ة 
العاملي،  امل��ايل  دب��ي  ومركز  ريزيدن�ص، 
ال����ت����ج����اري، وم���دي���ن���ة دبي  واخل���ل���ي���ج 
الطبية، واأبراج بحريات جمريا، ونخلة 
ج���م���ريا، ودي�����س��ك��ف��ري ج����اردن����ز، وابن 
للت�سميم،  دب���ي  وح���ي  م����ول،  ب��ط��وط��ة 
الإعالمي  ل��الإن��ت��اج  العاملية  واملنطقة 

وغريها.

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع���ل���ن ب��ن��ك اأب���وظ���ب���ي ال���ت���ج���اري اأم�������ص عن 
العام  من  اأ�سهر  الت�سعة  عن  املالية  نتائجه 
على  التالية  املالية  النتائج  ت�ستند   .2019
اأ�سا�ص البيانات املالية املبدئية للت�سعة اأ�سهر 
اإمتام  بعد  املدمج  للكيان   2019 العام  من 
التجاري  اأبوظبي  بنك  الندماج بني  عملية 
ال�ستحواذ  ثم  وم��ن  الوطني  الحت��اد  وبنك 
على م�سرف الهالل بتاريخ الأول من مايو 

.2019
 • اإمتام دمج الفروع واأجهزة ال�سراف الآيل 

بالكامل خالل ن�سف الفرتة امل�ستهدفة
• مت بنجاح توحيد �سبكة الفروع التي ت�سمل 
72 فرعاً واأكرث من 450 جهاز �سراف اآيل 

على م�ستوى الدولة.
التجاري  اأب��وظ��ب��ي  بنك  اإ���س��ف��اء هوية  مت   •
امل�سرفية  اخل���دم���ات  م��ن�����س��ات  ك���اف���ة  ع��ل��ى 
 6 ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  ال��ت��اب��ع��ة للمجموعة 
ا�ستثنائية  خدمة  وتقدمي   ،2019 اأكتوبر 

وموحدة لكافة العمالء.
الأعمال  توحيد  م��ن  الن��ت��ه��اء  ا�ستهداف   •
العام  م��ن  ال��ث��اين  ال��رب��ع  بنهاية  كلي  ب�سكل 
الزمنية  ال��ف��رتة  اخت�سار  يعني  مب��ا  ال��ق��ادم 
اإىل الن�سف اأو ما ميثل 17 �سهراً من تاريخ 

اإعالن الندماج القانوين.
الوفورات  امل�ستهدف من  امل�ستوى  تخطي   •
 Cost( ال��ن��اج��م��ة ع���ن ع��م��ل��ي��ة الن����دم����اج
Synergy Target( التي مت حتديدها 
615 م��ل��ي��ون دره�����م، حيث  ب��ق��ي��م��ة  ���س��اب��ق��اً 
امل�ستوى  لي�سل  ت�ساعدياً  مراجعتها  مت��ت 
بحلول  دره���م  مليون   840 اإىل  امل�ستهدف 
نهاية عام 2021، اأي ما يعادل زيادة بن�سبة 

.37%
• كما حقق البنك بالفعل وفورات يف التكلفة 
م���ن جمموع  دره�����م،  م��ل��ي��ون   159 ب��ق��ي��م��ة 

الوفورات املُ�ستهَدفة لهذا العام. 
• اكتمال اإعادة هيكلة م�سرف الهالل حتت 
ونقل  اجل��دي��دة  امل�سرفية  املجموعة  مظلة 
اإىل  لل�سركات  امل�سرفية  اخلدمات  حمفظة 

بنك اأبوظبي التجاري.
رئي�ساً  العيدرو�ص  ال�سكيل  تعيني عبد  مت   •
اإطار  الهالل �سمن  مل�سرف  جديداً  تنفيذياً 
اخلدمات  تعزيز  اإىل  الرامية  اإ�سرتاتيجيتنا 
امل�������س���رف���ي���ة ل������الأف������راد م����ن خ������الل ق���ن���وات 

ال�سريفة الرقمية.
تت�سم  اقت�سادية  بيئة  ظ��ل  يف  ق��وي  • اأداء   
ب��ال��ت��ح��دي��ات وحت��ق��ي��ق ع��وائ��د جم��زي��ة على 

حقوق امل�ساهمني
اأرب��������اح بلغت  امل���ج���م���وع���ة ����س���ايف  ح��ق��ق��ت   •
الثالث  الربع  بنهاية  دره��م  مليار   1.413
الثاين  بالربع  ومقارنة   .2019 العام  من 
من العام 2019، حافظ �سايف الأرباح على 
مع  دره���م  م��ل��ي��ار   1.520 بقيمة  م�����س��ت��واه 

ا�ستبعاد تكاليف الندماج ملرة واحدة.
 4.196 للمجموعة  الأرب����اح  ���س��ايف  بلغ   •
العام  من  اأ�سهر  الت�سعة  بنهاية  دره��م  مليار 

 4.413 للمجموعة  املبدئية  الأرب��اح  �سايف 
الأوىل  الت�سعة  الأ���س��ه��ر  خ��الل  دره��م  مليار 
 10% بن�سبة  اجل��اري، منخف�ساً  العام  من 
 .2018 ال��ع��ام  ال��ف��رتة م��ن  م��ق��ارن��ة بنف�ص 
كما بلغ �سايف الأرب��اح املبدئية للربع الثالث 
با�ستثناء تكاليف توحيد   ،2019 العام  من 
حمافظاً  دره���م،  مليار   1.520 العمليات، 
على ا�ستقراره مقارنًة بالربع املا�سي، وذلك 
الفوائد  م���ن غ���ري  ال���دخ���ل  ارت���ف���اع  ن��ت��ي��ج��ة 
عن  ف�ساًل  للتكاليف،  املن�سبطة  والإدارة 
�سعيد  ع��ل��ى  حتقيقها  مّت  ال��ت��ي  الإجن������ازات 

عملية توحيد الأعمال املتعّلقة بالندماج.
و�سعها  على  العمومية  ميزانيتنا  وحافظت 
املجموعة  اأ�سول  اإجمايل  بلغ  حيث  القوي، 
�سبتمرب   30 بتاريخ  كما  درهم  407 مليار 
الن��دم��اج بني  اإمت���ام عملية  وب��ع��د   .2019
بنك اأبوظبي التجاري وبنك الحتاد الوطني 

ومن ثم ال�ستحواذ على
ال��ب��ن��ك عملية  ي���وا����س���ل  ال���ه���الل  م�����س��رف 
 ،)PPA( ال�ساملة  ال�سراء  �سعر  تخ�سي�ص 
الربع  بحلول  تكتمل  اأن  املتوقع  م��ن  وال��ت��ي 

الأول من عام 2020. 
ال��ق��رو���ص بنهاية  ان��خ��ف��ا���ص ���س��ايف  وُي���ع���ود 
وترية  ارت��ف��اع  اإىل  الأوىل  الت�سعة  الأ���س��ه��ر 
اأبوظبي  ب��ن��ك  ووا����س���ل  ال�������س���داد.  ع��م��ل��ي��ات 
التجاري التزامه بعدم جتديد الودائع لأجل 
عالية التكلفة، مع ال�ستمرار يف الرتكيز على 
منو الودائع يف احل�سابات اجلارية وح�سابات 
التوفري، والتي بلغت 98 مليار درهم بنهاية 
%37.5 من  ي��ع��ادل  م��ا  اأي  الثالث،  ال��رب��ع 
اإجمايل ودائع العمالء. وحافظ البنك على 
�سيولة قوية، حيث بلغت ن�سبة القرو�ص اإىل 
ال�سيولة  تغطية  ون�سبة   ،95.0% الودائع 

.121.2%
ولتزال ن�سبة التكلفة اإىل الدخل للمجموعة 
التجاري  اأبوظبي  لبنك  اأعلى من معدلّتها 
ما قبل الندماج، وذلك نتيجة ارتفاع ن�سب 
وبنك  ال��ه��الل  مل�سرف  ال��دخ��ل  اإىل  التكلفة 
اإط���ار ا�سرتاتيجيتنا  ال��وط��ن��ي.  ويف  الحت���اد 
ال��رام��ي��ة اإىل ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال���س��ت��ف��ادة من 
ف��ر���ص الأع��م��ال يف دول���ة الإم����ارات العربية 
بالفعل  التجاري  اأبوظبي  بنك  ب��داأ  املتحدة، 
التخارج من اأعماله امل�سرفية خارج الدولة. 
والأن�سطة  الأع����م����ال  اأغ��ل��ب��ي��ة  ب��ي��ع  ف��ب��ع��د 
امل�سرفية التابعة للمجموعة يف الهند ل�سالح 
من�سي قدماً يف عملية  بنك “دي �سي بي”، 
ال�سوق  يف  عملياتنا  م��ن  بالكامل  ال��ت��خ��ارج 
الهندي. كما �سرعنا اأي�ساً يف عملية التخارج 
من اأعمالنا يف كلٍّ من قطر والكويت، وقمنا 
باتخاذ الإجراءات الالزمة لإبالغ ال�سلطات 

املعنية بال�سكل الالزم.
ال��ت��ج��اري التزامه  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  وي��وا���س��ل 
العمل  مع  للم�ساهمني  اأك��رب  قيمة  بتحقيق 
ب�سكل م�ستمر على اإيجاد املزيد من الفر�ص 
املجزية التي من �ساأنها دعم جناح وطموحات 
�سيما  ل  ب��اأع��م��ال��ن��ا،  املعنية  الأط�����راف  ك��اف��ة 

عمالوؤنا وموظفونا واملجتمع ككل«.
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املال والأعمال
»بنك الإمارات دبي الوطني« ووزارة املوارد الب�سرية والتوطني 

يوقعان مذكرة تفاهم لتقدمي املزايا احل�سرية حلاملي بطاقات »اأب�سر«

اأبوظبي الوطنية للمعار�ش تفوز بجائزتني دوليتني من املوؤ�س�سة الأوروبية لإدارة اجلودة

•• دبي-الفجر: 

الوطني،  دب�����ي  الإم�����������ارات  ب���ن���ك  وق�����ع 
املنطقة،  الرائدة يف  امل�سرفية  املجموعة 
ووزارة املوارد الب�سرية والتوطني مذكرة 
اخلدمات  من�سة   ،.Liv ت��ق��دم  ت��ف��اه��م 
امل�سرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات 
ال��وط��ن��ي، مبوجبها جم��م��وع��ة من  دب���ي 
الإمارات  املزايا احل�سرية ملواطني دولة 
العربية املتحدة يف اإطار مبادرة “اأب�سر” 

التي اأطلقتها الوزارة.
ووق����ع م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ك���ل م���ن ه�سام 
ع��ب��داهلل ال��ق��ا���س��م، ن��ائ��ب رئ��ي�����ص جمل�ص 
بنك  ملجموعة  املنتدب  والع�سو  الإدارة 
الإم����ارات دب��ي ال��وط��ن��ي؛ وحم��م��د �سقر 
الب�سرية  امل����وارد  وزارة  وك��ي��ل  النعيمي 
ل�����س��وؤون اخلدمات  امل�����س��اع��د  وال��ت��وط��ني 
للتقنية  جيتك�ص  اأ�سبوع  خالل  امل�ساندة 
�ستتعاون  ال�سراكة،  اإط��ار  ويف    .2019
Liv. ومبادرة “اأب�سر” لإطالق برنامج 

الإمارات  دول��ة  ملواطني  وح�سري  فريد 
القطاع  ال��ع��ام��ل��ني يف  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اخلدمات  من�سة   .Liv وتعد  اخل��ا���ص. 
الأوىل من نوعها يف  الرقمية  امل�سرفية 
والتي  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
عمالئها  احتياجات  مواكبة  على  تركز 
ال�����س��ب��اب م��ن ج��ي��ل الأل��ف��ي��ة وم���ا بعده، 
واأط��ل��ق��ه��ا ب��ن��ك الإم������ارات دب���ي الوطني 
ال�سرتاتيجية  الأه����داف  م��ع  ان�سجاماً 
اقت�ساد  لبناء   2021 الإم���ارات  ل�روؤية 
قائم على البتكار. وتعترب Liv. واحدة 
اأ�سرع البنوك منواً يف الدولة، حيث  من 
 300 م��ن  اأك���رث  ق��اع��دة عمالئها  ت�سم 
األ�����ف ع��م��ي��ل، وت���وف���ر ب���اق���ًة ف���ري���دة من 
تلبي  ال��ت��ي  املميزة  امل�سرفية  اخل��دم��ات 
الهواتف  ع��رب  الع�سرية  احل��ي��اة  اأمن���اط 
اإمكانية فتح ح�ساٍب  الذكية مبا يف ذلك 
م�ستندات  اإىل  احل����اج����ة  دون  ف������وري 
ورق���ي���ة؛ واحل�����س��وم��ات وال���ع���رو����ص من 
ال�سريكة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  اأ���س��ه��ر 

ع����رب ال��ت��ط��ب��ي��ق؛ وال����و�����س����ول ال���ف���وري 
و�سجل  امل��ف�����س��ل��ة،  امل��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  اإىل 
اإدارة  م��ن  العمالء  لتمكني  للمعامالت 

مواردهم املالية ب�سورة اأف�سل.
التفاقية،  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  م��ع��ر���ص  ويف 
ال���ق���ا����س���م، نائب  ق�����ال ه�������س���ام ع����ب����داهلل 
املنتدب  والع�سو  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
الوطني:  دب��ي  الإم����ارات  بنك  ملجموعة 
رقمية  م�����س��رف��ي��ة  م��ن�����س��ة  “باعتبارها 
العربية  الإم���ارات  ن�ساأت ومن��ت يف دول��ة 
ب��ع��الق��ات عميقة مع  امل��ت��ح��دة وت��رت��ب��ط 
بتلبية   .Liv ت��ل��ت��زم  امل��ح��ل��ي،  امل��ج��ت��م��ع 
اح���ت���ي���اج���ات امل���واط���ن���ني ال�������س���ب���اب عرب 
وامل�سممة  املبتكرة  ومنتجاتها  خدماتها 
ومن  حياتهم.  اأمن��اط  لتالئم  خ�سي�ساً 
 .Liv س���اأن ال�������س���راك���ة اجل����دي����دة ب���ني����
عرب  والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  ووزارة 
برناجمها ’اأب�سر‘ اأن تتيح للمن�سة اإثراء 
من  وا�سعة  جمموعة  وتوفري  خدماتها 
املتمر�سني  للمواطنني  املجزية  املنتجات 

والذين  التقنيات  اأح����دث  ا���س��ت��خ��دام  يف 
ي�����س��اه��م��ون يف اق��ت�����س��اد دول����ة الإم�����ارات 
ملوا�سلة  املتحدة. ونتطلع قدماً  العربية 
والتوطني  الب�سرية  امل����وارد  وزارة  دع��م 
وللعمل �سوياً يف اإطار �سراكاتنا املتوا�سلة 
ال�ساعد  اجليل  على  بالفائدة  يعود  مبا 

من ال�سباب املواطنني«.
ومت ت�سميم مبادرة “اأب�سر” التي اأطلقها 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
يف  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان 

تعزيز  ب���ه���دف   2012 ن��وف��م��رب  ���س��ه��ر 
ن�سب التوطني ومتكني الكوادر الوطنية 
ل��دخ��ول ���س��وق ال��ع��م��ل. وت��ق��دم بطاقات 
“اأب�سر” للمواطنني عدداً من العرو�ص 
ال�سركاء  ل��دى  واحل�����س��وم��ات  احل�سرية 
م���ن ال��ق��ط��اع��ني احل���ك���وم���ي واخل���ا����ص، 
والتعليم  الجتماعية  اخلدمات  وت�سمل 
وال�سحة والإ�سكان والعرو�ص احل�سرية 
الوقود  وم�سرتيات  ال�سفر  خدمات  على 

وال�سيارات والتاأمني وغريها.

•• اأبوظبي-وام:

فازت �سركة اأبوظبي الوطنية للمعار�ص 
البتكار  جم��ال  يف  دول��ي��ت��ني  بجائزتني 
اجلودة  لإدارة  الأوروب��ي��ة  املوؤ�س�سة  م��ن 
ال�سوء  ت�سلط  خطوة  يف   ،»EFQM«
ال���ت���ي تبذلها  ال���ري���ادي���ة  ع��ل��ى اجل���ه���ود 
املمار�سات  اأف�����س��ل  تبني  ن��ح��و  ال�����س��رك��ة 

العاملية يف التميز والبتكار.
وج��اء الإع���الن ع��ن ف��وز ال�سركة �سمن 
اأقيم  الذي  “حتدي البتكار”،  فعاليات 
الأوروبية  املوؤ�س�سة  منتدى  هام�ص  على 
العا�سمة  يف   2019 اجل�����ودة  لإدارة 
الفنلندية هل�سنكي، التي ت�سلمها خليفة 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال��ق��ب��ي�����س��ي،  ي��ه��وي��ل 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رك��ة  ال��ت��ج��اري يف 
اإىل  اأدنيك  تراأ�ص وفد  الذي  للمعار�ص، 
احلفل، ومت الفوز باجلائزتني عن فئتي 
املتعاملني”  جتربة  جمال  يف  “البتكار 
الق���ت�������س���اد  جم�������ال  يف  و”البتكار 

الدائري«.

الأوروبية لإدارة اجلودة،  املوؤ�س�سة  وتعد 
منظمة غري ربحية تعمل على امل�ساهمة 
املتعلقة  ال��ت��وج��ه��ات  وت��وح��ي��د  تعزيز  يف 
ب��ال��ع��م��ل��ي��ات الإداري����������ة ال���ق���ائ���م���ة على 
اإىل جانب  امل��ن��ظ��م،  وال��ت��ع��ل��م  ال��ب��ي��ان��ات، 
وتر�سيخها  ال��ع��الق��ات  وب��ن��اء  ال��ت��ط��وي��ر 
العامل،  م�ستوى  على  املوؤ�س�سات  ل�سالح 
وهو ما يجعل من هذه اجلوائز م�ساهما 
يف تعزيز ح�سور ومكانة �سركة اأبوظبي 
ملا تبذله من  الوطنية للمعار�ص عامليا، 
ج��ه��ود م��ت��وا���س��ل��ة يف خم��ت��ل��ف جمالت 
البتكار. وقالت معايل نورة بنت حممد 
املعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزي��رة  الكعبي 
اأبوظبي  ���س��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����س��ة 
 “ “اأدنيك”..  ل��ل��م��ع��ار���ص  ال��وط��ن��ي��ة 
املرموقة  اجل��وائ��ز  ه��ذه  ح�سد  ي�سرفنا 
وال���ت���ي ت��ع��ك�����ص اع���رتاف���ا ع��امل��ي��ا بجهود 
للمعار�ص  ال��وط��ن��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رك��ة 
ال�سوء  وت�����س��ل��ط  الب���ت���ك���ار،  جم����ال  يف 
ن��ول��ي��ه��ا لتحقيق  ال���ت���ي  الأه���م���ي���ة  ع��ل��ى 
التنمية  را���س��خ��ة يف جم���الت  اإجن�����ازات 

امل�����س��ت��دام��ة وامل�����س��اري��ع امل��ب��ت��ك��رة، حيث 
العديد  حت�سد  اأن  ال�سركة  ا�ستطاعت 
وياأتي  امل��رم��وق��ة،  العاملية  اجل��وائ��ز  م��ن 
على  جديدة  خطوة  لي�سجل  الفوز  ه��ذا 
م��ع��ززا من  لل�سركة،  الإجن����ازات  ط��ري��ق 
مكانتها على اخلارطة الدولية ل�سناعة 

الفعاليات واملعار�ص«.
من جانبه، قال حميد مطر الظاهري، 
اأبوظبي  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
الوطنية للمعار�ص وجمموعة ال�سركات 
ن�سبح  اأن  يف  روؤيتنا  “ تتمثل  التابعة.. 
املعار�ص  ���س��ن��اع��ة  ال���رائ���دة يف  ال��وج��ه��ة 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  وامل��وؤمت��رات 
ال�سركة  عملت  حيث  اإف��ري��ق��ي��ا،  و�سمال 
وبراجمها  اأن�سطتها  كافة  تطوير  على 
���س��رك��ائ��ه��ا يف  ت��ط��ل��ع��ات  لتلبية وجت�����اوز 
القطاعني العام واخلا�ص، ويعد البتكار 
اأب��رز املحاور التي تقوم عليها هذه  اأحد 
ال�سرتاتيجية الرامية لتعزيز تناف�سية 
ال�سعيدين  ال�سعيدين  على  م��راك��زن��ا 
الإق���ل���ي���م���ي وال���������دويل، وق���درت���ه���ا على 

واملوؤمترات  امل��ع��ار���ص  ك��ربى  ا�ست�سافة 
ت�ساهم  اأن  �ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  ال��دول��ي��ة، 
ابوظبي  اإم����ارة  مكانة  على  ال��ت��اأك��ي��د  يف 
ك��ع��ا���س��م��ة ل���ق���ط���اع ���س��ي��اح��ة الأع����م����ال 
بهذه  ال��ف��وز  اأن  واأو����س���ح  امل��ن��ط��ق��ة«.  يف 
النجاحات  �سل�سلة  اإىل  ي��ع��ود  اجل��وائ��ز 
ال�����س��رك��ة حتقيقها يف  ا���س��ت��ط��اع��ت  ال��ت��ي 
عدد  ارتفع  حيث  احليوي،  القطاع  ه��ذا 
اجلوائز الدولية املرموقة التي ح�سدتها 
خمتلف  من  جوائز   106 اإىل  ال�سركة 
الحتادات الدولية املتخ�س�سة يف قطاع 
الدولية،  وامل��وؤمت��رات  امل��ع��ار���ص  �سناعة 
ي��دع��م م�سداقية  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن  وال���ذي 
ت�سطلع  التي  والأن�سطة  الربامج  كافة 
ال�سركة مب�سوؤولية تتنفيذها، واأن يعزز 
من موقع اأدنيك الريادي لقطاع �سياحة 

الأعمال.
الوطنية  اأب����وظ����ب����ي  ����س���رك���ة  وت���ع���ت���زم 
“حتدي  امل�ساركني يف  اإط��الع  للمعار�ص 
املدرجة  ال�سركات  وخمتلف  البتكار” 
املوؤ�س�سة  ����س���م���ن  امل�����درج�����ة  غ�����ري  اأو 

•• دبي-وام:

ت�سارك وزارة تنمية املجتمع يف معر�ص 
املجوهرات وال�ساعات باأبوظبي 2019 
م������ن خ�������الل ع�����ر������ص جم����م����وع����ة من 
باأيدي  امل�سنوعة  احل�سرية  املنتجات 
ال��ف��ت��ي��ات م��ن اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م “قالدة 
واأ����س���اور وب���زم وب��رو���ص وغ��ريه��ا وذلك 
الهمم  اأ���س��ح��اب  ومتكني  دع��م  �سياق  يف 
منتجاتهم  وت�سويق  الدامج  بالت�سغيل 
العطاء  م����ن  م����زي����د  ع���ل���ى  وح���ف���زه���م 
التنموي واملجتمعي تاأكيداً على قدرتهم 

الإنتاجية ودورهم يف املجتمع.
26 اإىل  ال��ف��رتة م��ن  وي��ق��ام املعر�ص يف 
اأبوابه  يفتح  حيث  اجل��اري  اأكتوبر   30
وحتى  ع�����س��را   04:00 ال�����س��اع��ة  م���ن 
10:00 م�ساء وذلك يف مركز اأبوظبي 

الوطني للمعار�ص.
�سليمان مديرة  ب��ن  وف��اء حمد  واأك���دت 
الهمم  اأ���س��ح��اب  وت��اأه��ي��ل  رع��اي��ة  اإدارة 
�سيتم خالل  اأن��ه  املجتمع  تنمية  ب��وزارة 
اأبوظبي  معر�ص  يف  “قالدة”  م�ساركة 
الفائزين  ع���ن  ال��ك�����س��ف  ل��ل��م��ج��وه��رات 
بجائزة اإبداع لت�سميم املجوهرات �سمن 
ف��ئ��ة ج��دي��دة م��ت��اح��ة لأ���س��ح��اب الهمم 
بالتعاون  وذل���ك  اخل�سو�ص  وج��ه  على 
القبي�سي  ع��زة  الإم��ارات��ي��ة  امل�سممة  مع 
هذه  يف  امل��ن��اف�����س��ة  اأن  اإىل  ...م�������س���رية 
حققته  ال���ذي  ال��ن��ج��اح  تعك�ص  اجل��ائ��زة 
ال�����وزارة م��ن خ���الل م�����س��روع “قالدة” 
ل�سناعة املجوهرات باأيدي الفتيات من 
“قالدة”  اأ�سبحت  وقد  الهمم  اأ�سحاب 

الدولية  امل��ع��ار���ص  خمتلف  يف  ح��ا���س��رة 
بيع  الدولة ويف منافذ  داخل  تقام  التي 
احلرة  ال�����س��وق  مثل  م��رم��وق��ة  وت�سويق 
يف مطار دبي وحمطات اأدن��وك و�سواها 
العديد من من�سات الت�سويق العاملية يف 

الف�ساء الإلكرتوين.
واأ�سافت اإن جائزة “اإبداع” تاأتي �سمن 
اأ�سحاب  الأ���س��خ��ا���ص  “اإندماج  ه���دف 
الثقافية  الأن�����س��ط��ة  خمتلف  يف  الهمم 
الوطنية  ال�سيا�سة  يف  والجتماعية” 
ل��ت��م��ك��ني اأ����س���ح���اب ال��ه��م��م وال���ت���ي من 
م�سابقات  تنظيم  هي  مبادراتها  اإح��دى 
ت�����س��م��ن م�����س��ارك��ة اأ����س���ح���اب ال��ه��م��م يف 
والريا�سية  الثقافية  املجالت  خمتلف 

والجتماعية.
اإىل  تهدف  اجل��ائ��زة  ه��ذه  اأن  واأو�سحت 
ال��ك�����س��ف ع���ن م���واه���ب اأ���س��ح��اب الهمم 
م����ن امل����واط����ن����ني وامل���ق���ي���م���ني يف دول����ة 
املجوهرات  ت�سميم  الإم���ارات يف جمال 
مبتكراتهم  لعر�ص  الفر�سة  ومنحهم 
�سيتم  ال���ت���ي  ال���ف���ري���دة  وت�����س��ام��ي��م��ه��م 
ت��ق��ي��ي��م��ه��ا م����ن ق���ب���ل خ������رباء يف جمال 
حتفيز  اإىل  �سعيا  امل��ج��وه��رات  �سناعة 
الفائزين  وت�سجيع  والبتكار  املناف�سة 
على تنمية مواهبهم لإن�ساء م�ساريعهم 
ت�سميم  ع���امل  يف  وال���دخ���ول  اخل��ا���س��ة 
امل��ج��وه��رات مب��ا ف��ي��ه م��ن دق���ة وجمال 

يلفت اأنظار الهواة وامل�سممني.
الثالثة  ال��ف��ائ��زي��ن  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
خا�سة  دروع  على  �سيح�سلون  الأوائ����ل 
“قالدة”  م���ن  ل��ه��م  م��ق��دم��ة  وه����داي����ا 
و�سهادة بالفوز اإ�سافة اإىل ور�سة تدريب 

جمانية حول ت�ساميم املجوهرات.
جمال  ه��و  الت�سميم  جم��ال  اإن  وق��ال��ت 
فيه  ل��ل��دخ��ول  الهمم  لأ���س��ح��اب  خ�سب 
وذائقة  ع��ايل  فني  ح�ص  من  يتطلبه  ملا 
عوامل  امل��ج��ال  ه��ذا  يفتح  حيث  جمالية 
اأ�سحاب الهمم ملا يتمتع به  اأمام  كثرية 
من �سهرة عاملية واحتكاكاً مع م�سممني 
عامليني الأمر الذي �سيف�سي اإىل فر�ص 
من  للمزيد  واكت�سافا  جديدة  ت�سغيلية 
املواهب التي حتتاج اإىل توجيه وت�سجيع 
وه��و م��ن اأه���م اأه���داف ج��ائ��زة “اإبداع” 

لأ�سحاب الهمم.
ل�سناعة  “قالدة”  م�����س��روع  اأن  ي��ذك��ر 
امل���ج���وه���رات ي��ت��م ب���اأي���دي ال��ف��ت��ي��ات من 
الأوراق  ا�ستثمار  ع��رب  الهمم  اأ���س��ح��اب 
امل�سرف  ق���ب���ل  م����ن  امل��ت��ل��ف��ة  ال���ن���ق���دي���ة 
فنية  م�سغولت  اإىل  وحتويلها  املركزي 
مم��زوج��ة م��ع ال��ذه��ب وال��ف�����س��ة لتكون 
تعك�ص  واإك�����س�����س��وارات  منتجات  مبثابة 
يتمتع  ال��ت��ي  ال��رف��ي��ع��ة  الفنية  ال��ذائ��ق��ة 
بها اأ�سحاب الهمم وت�سويقها للمجتمع 
مبا  املختلفة  الت�سويقية  امل��ن��اف��ذ  ع��رب 
يحقق مفهوم الدمج املجتمعي ويعك�ص 
الهمم  اأ�سحاب  ميتلكها  التي  ال��ق��درات 
من حيث احل�ّص اجلمايل والقدرة على 
�سوق  يف  املجتمعي  والن���دم���اج  ال��ع��ط��اء 
الجتماعي  ال�ستقالل  وبالتايل  العمل 

والقت�سادي.
وح���ت���ى ن��ه��اي��ة ال���ع���ام امل���ا����س���ي 2018 
من  الهمم  اأ���س��ح��اب  “قالدة”  متكنت 
ا�سمها  وح��ج��ز  ال��غ��ال��ي��ة  قيمتها  اإث��ب��ات 
وبلغ  ن��وع��ي��ة  م��ع��ار���ص   9 يف  باملناف�سة 

باأنامل  ت�سنيعها  مت  التي  القطع  ع��دد 
الطالبات املتعلقات ب� “قالدة” 3000 
الهمم  اأ���س��ح��اب  ع��دد  يبلغ  فيما  حجر 
الأحجار  ت�سنيع  يف  ي��ب��دع��ون  ال���ذي���ن 
املنتجات  وت�سمل  وط��ال��ب��ة.  طالباً   33
اأب��وظ��ب��ي الدويل  امل�����س��ارك��ة يف م��ع��ر���ص 
اأ�ساور  “قالدة  وامل��ج��وه��رات  لل�ساعات 
وبرو�ص وبزم” وتكون اإما ف�سة مطلي 

بالذهب اأو ذهب عيار 18.
وي�����ع�����د م����ع����ر�����ص اأب�����وظ�����ب�����ي ال�������دويل 
واأهم  اأب��رز  من  وال�ساعات  للمجوهرات 
العامل  م�ستوى  على  ال�سنوية  املعار�ص 
حيث يتم عر�ص جمموعات فاخرة من 
املميزة  وامل��ج��وه��رات  واحل��ل��ّي  ال�ساعات 
والتي  والإقليمية  العاملية  املاركات  ذات 

يتم ت�سنيعها يف خمتلف البلدان.

الأوروبية لإدارة اجلودة، على م�ساريعها 
تبادل  مفهوم  تعزيز  بهدف  ومبادراتها 
وذلك  املمار�سات،  اأف�سل  وتبني  املعرفة 
م���ن خ���الل ع���دة و���س��ائ��ل م��ث��ل املقالت 
�سعيد  وعلى  وال��ن��دوات.  والجتماعات 
الأوىل  ال���ف���ئ���ة  مت�����ح�����ورت  اجل������وائ������ز، 
جتربة  جمال  يف  “البتكار  يف  واملتمثلة 
�سركة  م�����س��ارك��ة  ح����ول  املتعاملني”، 
اأبوظبي الوطنية للمعار�ص يف التحدي 
الذي  البتكار”  “من�سة  ف��ك��رة  ح���ول 
الناجحة  اأح�����دث اخل���دم���ات  اأح����د  ي��ع��د 
عن  عبارة  وه��و  ال�سركة،  اأطلقتها  التي 
م�ساحة عمل تفاعلية تتيح لفرق العمل 
اأو  الأف��ك��ار  مناق�سة  فر�سة  وامل��وظ��ف��ني 
ا�ست�سافة الفعاليات خارج مكان العمل.

يف  “البتكار  وه���ي،  ال��ث��ان��ي��ة،  الفئة  اأم���ا 
قدمت  الدائري”،  الق��ت�����س��اد  جم���ال 
التي  اأدنيك”  “جرين  م��ب��ادرة  ال�سركة 
داخلي  ا�ستدامة  برنامج  ح��ول  تتمحور 
قائم على مفهوم امل�سوؤولية الجتماعية 

لل�سركات.

ويوفر املعر�ص فر�سة لاللتقاء بكل من 
والتعرف  العامليني  وامل�سممني  التجار 
املتنوعة  الإ��������س�������دارات  اأح��������دث  ع���ل���ى 
على  امل��ع��ر���ص  ي�ستمل  ك��م��ا  وامل���ح���دودة 
املجوهرات اخلا�سة بالعرائ�ص بالإ�سافة 
التي  والع�سرية  التقليدية  القطع  اىل 
اإىل جانب  �سديدة  بعناية  انتقاوؤها  يتم 
ال�ساعات  من  واأنيقة  وا�سعة  ت�سكيالت 
املجوهرات  ���س��ي��ح��ات  اآخ����ر  ع��ن  ف�����س��ال 
واحل���ل���ي ال��ي��وم��ي��ة ال���ف���ري���دة مب���ا فيها 
واملا�سية  والف�سية  الذهبية  املجوهرات 
والأح���ج���ار ال��ك��رمي��ة وال��الآل��ئ وغريها 
املعر�ص  �سيت�سمن  ذل���ك  اإىل  اإ���س��اف��ة 
امل�سممني  غ����ال����ريي  م��ن�����س��ة  اأي�������س���ا 
الإبداعات  تعر�ص  وال��ت��ي  الإم��ارات��ي��ني 

واملواهب النا�سئة املميزة.

غرفة دبي ت�سلط ال�سوء على الإمكانات غري 
امل�ستغللة ل�سادرات الإمارات اإىل اأفريقيا

•• دبي - وام:

�سجلت �سادرات دولة الإمارات اإىل الدول الأفريقية معدلت منو جيدة على 
مدى العقد املا�سي ح�سب قراءات غرفة دبي التي اأكدت اإمكانية م�ساعفة 
امل�ستقبل وذلك يف ظل حفاظ  املنتجات يف  ال�سادرات يف معظم فئات  هذه 
الإمارات على جهودها امل�ستمرة يف تطوير و�سعها كمركز جتاري لت�سدير 
املنتجات اإىل الأ�سواق الأفريقية. جاء ذلك يف حتليل ن�سرته غرفة دبي على 
هام�ص ا�ستعدادات غرفة دبي لتنظيم الدورة اخلام�سة من املنتدى العاملي 
“فر�ص  تقرير  على  وبناء  املقبل..  نوفمرب  يف  دبي  يف  لالأعمال  الفريقي 
ويقوم  الدولية.  التجارة  مركز  عن  وال�سادر  امل�ستغلة”  غري  ال�����س��ادرات 
عن  وال�سادرة  امل�ستغلة”  غري  ال�سادرات  “فر�ص  بيانات  بتناول  التحليل 
�سمات  يدر�ص  اقت�ساديا  منوذجا  ي�ستخدم  وال��ذي  الدولية  التجارة  مركز 
جهة الت�سدير وال�سوق امل�ستهدفة وقوة العالقة بينهما م�ستعر�سا بيانات 
العر�ص والطلب بجانب موؤ�سرات ت�سهيل التجارة لتحديد فر�ص ال�سادرات 

غري امل�ستغلة لدولة ت�سدير خمتارة يف �سوق م�ستهدفة خمتارة.
واأ�سار التحليل اإىل اأن �سادرات الإمارات من فئة منتجات معينة مثل “الآلت 
طاقتها  على  تفوقت  “املركبات”  اإىل  بالإ�سافة  الكهربائية”  وامل��ع��دات 
الت�سديرية للقارة الإفريقية الأمر الذي يعك�ص تطور الروابط التجارية 
بني امل�سدرين يف الإمارات واأفريقيا. ووفقا للتحليل تتوفر كافة الفر�ص 
اأمام الدولة مل�ساعفة قيمة ال�سادرات احلالية لبقية الفئات املدرجة على 
قائمة املنتجات. وبح�سب التحليل متثلت ال�سادرات الإماراتية اإىل الأ�سواق 
املعادن  ومنتجات  وال�سكر  واملطاط  البال�ستيك  يف   2017 يف  الأفريقية 
تركيبية  ومن�سوجات  اأخ��رى  ومعادن  معدنية  ومنتجات  حديدية  ومعادن 
وجموهرات  ال��ورق  ومنتجات  األبان  ومنتجات  وعطور  جتميل  ومنتجات 
ومته  و���س��اي  وقطعها  وق���وارب  نباتية  وزي���وت  ثمينة  م��ع��ادن  وم�سنوعات 
وم�سنوعات من الزجاج م�سنوعات اخلزف واأ�سمدة وبقوليات واأرز وحبوب 
مقرتحة  تو�سيات  دب��ي  غ��رف��ة  طرحته  ال���ذي  التحليل  و�سمل  م�سنعة. 
للو�سول اإىل الطاقة الت�سديرية غري امل�ستغلة بني الإمارات وقارة اأفريقيا 
بال�سكل الأمثل ودارت ب�سكل رئي�سي حول حث خمتلف املوؤ�س�سات من كال 
القطاعني العام واخلا�ص على تفعيل دورهم يف رفد روؤى دولة الإمارات يف 
تعزيز الروابط التجارية وتوطيد عالقات الأعمال مع القارة ال�سمراء وهو 
الأمر الذي ياأتي يف اإطاره ا�ست�سافة الغرفة للدورة اخلام�سة من املنتدى 
العاملي الأفريقي لالأعمال يف نوفمرب القادم والذي يعمل كمن�سة تفاعلية 
ت�ساهم يف �سد الفجوات بني اجلهات املنظمة للتجارة يف الدول الأفريقية 

وال�سركات العاملية.

�سندوق النقد الدويل يتوقع منو اقت�ساد 
% خالل 2020  الإمارات بن�سبة 3.3 

•• اأبوظبي-وام: 

اإىل  الإم����ارات  اقت�ساد  من��و  ن�سبة  ت�سل  اأن  ال���دويل  النقد  �سندوق  توقع 
اأعلى من معدل متو�سط النمو املحدد  2020 وهي  %3.3 خالل العام 
لدول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا املقدر ب� %3 الأمر الذي ي�سري اإىل 
ا�ستمرار �سعود موؤ�سر النمو لالقت�ساد الوطني للعام الثالث على التوايل. 
تاأتي توقعات ال�سندوق الدويل متوافقة مع العديد من الدرا�سات ال�سادرة 
الإماراتي  لالقت�ساد  النمو  ن�سب  ب�ساأن  املتخ�س�سة  العاملية  املوؤ�س�سات  عن 
النفطي  2019 ن�ساطا جيدا للناجت املحلي غري  العام  الذي �سهد خالل 
بدعم من املحفزات القت�سادية التي اأعلن خالل العامني املا�سيني �سواء 
اإمارات  اأو احلكومات املحلية يف خمتلف  على م�ستوى احلكومة الحتادية 
الدولة. و�سجل النمو احلقيقي يف دولة الإمارات زيادة بلغت 2.2 % على 
اأ�سا�ص �سنوي يف الربع الثاين من عام 2019 وذلك ح�سب تقديرات امل�سرف 
املركزي التي اأظهرت اأي�سا اأن اإجمايل الناجت املحلي غري النفطي ظل قويا، 
و�سجل منوا على اأ�سا�ص �سنوي قدره 1.5 % مقارنة بن�سبة قدرها 0.3 
و�سهدت ما تعرف مبوؤ�سرات املعنويات القت�سادية، حت�سنا منذ بداية   .%
والإمارات  دب��ي  يف  امل�سرتيات  مديري  موؤ�سر  ارتفع  بعدما   2019 العام 
ب�سكل ع��ام م��ع نهاية ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجل���اري اإىل اأع��ل��ى م�ستوى 
اخلا�ص  القطاع  يف  زي��ادة  التوظيف  معدل  �سجل  فيما   2014 ع��ام  منذ 
وترافق ذلك اأي�سا مع ارتفاع الئتمان املمنوح بن�سبة 4.3 %خالل الفرتة 
النمو  اآف��اق  املا�سيني. و يدعم توا�سل حت�سن  اإىل نهاية يونيو  اأبريل  من 
لالقت�ساد الوطني ا�ستمرار الرتفاع املتوقع يف الإنفاق العام واخلا�ص على 
امل�ستويني الحتادي واملحلي وزيادة ال�ستثمار قبل معر�ص اإك�سبو 2020 
املرتقب، وا�ستمرار التعايف القت�سادي الإقليمي يف �سوء تي�سري ال�سيا�سة 
الإنتاج  اآخر، وبرغم م�ستويات  املتحدة. وعلى �سعيد  النقدية يف الوليات 
القطاع  اأن  اإل  الإنتاج  اتفاقية خف�ص  بناء على  الدولة  احلالية للنفط يف 
مر�سح لال�ستفادة من مبادرة �سركة اأدنوك لال�ستثمار يف ال�سلع واخلدمات 
 400 اأعلن عنها يف وقت �سابق وبقيمة تتجاوز  ذات القيمة امل�سافة التي 

مليار درهم على مدار خم�ص �سنوات.

مليار درهم اأرباح  18.2
 8 بنوك وطنية خالل 9 �سهور

•• اأبوظبي-وام:

الأ�سهر  خ��الل  دره��م  مليار   18.2 اإىل  وطنية  بنوك   8 اأرب���اح  �سايف  ارت��ف��ع 
 17.2 مع  مقارنة   5.8% ن�سبته  بنمو   2019 العام  من  الأوىل  الت�سعة 
وجاء النمو الذي  مليار درهم تقريبا خالل الفرتة ذاتها من العام 2018. 
مبثابة  املاليني  ودب��ي  اأبوظبي  �سوقي  يف  امل��درج��ة  الثمانية  البنوك  �سجلته 
التي  التباطوؤ  حالة  رغ��م  ن�ساطه  على  باملحافظة  القطاع  جن��اح  على  موؤ�سر 
التي  البنوك  ب��اأداء  التحليل اخلا�ص  املنطقة. ويظهر  دول  بقية  ي�سهدها يف 
اأبوظبي  �سوق  يف  م��درج��ة  بنوك   5 الآن  حتى  املالية  بياناتها  ع��ن  اأف�سحت 
لالأوراق املالية حققت اأرباحا بقيمة 11.377 مليار درهم خالل الفرتة من 
يناير وحتى نهاية �سبتمرب من العام اجلاري بزيادة ن�سبتها %4.2 باملقارنة 
اأما يف �سوق   .2018 العام  10.908 مليار درهم يف الفرتة ذاتها من  مع 
�سافية  اأرباحا  املالية  بياناتها  اأف�سحت عن  بنوك   3 امل��ايل فقد حققت  دبي 
بقيمة 6.787 مليار درهم خالل الفرتة من يناير وحتى نهاية �سبتمرب من 
العام اجلاري بنمو ن�سبته 9.2 % مقارنة مع 6.211 مليار درهم يف الفرتة 
من  الأول  “ املركز  الأول  اأبوظبي  “بنك  وت�سدر   .2018 العام  من  ذاتها 
حيث �سايف الأرباح املتحققة والتي بلغت قيمتها 9.438 مليار درهم تقريبا 
يف نهاية ال�سهور الت�سعة الأوىل من 2019، مقارنة باأرباح قدرها 9.078 

مليار درهم مت حتقيقها خالل الفرتة نف�سها من عام 2018.

وزارة تنمية املجتمع تعر�ش قالدة وتكرم الفائزين بــاإبداع يف اأبوظبي للمجوهرات

االثنني    28   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12768  
Monday   28   October   2019  -  Issue No   12768



28

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدع�ى 2019/9582  عمايل جزئي             

�ص   - التجميل  م�ستح�سرات  ل��ت��ج��ارة  اجل��م��ال  1-ب��ه��ج��ة  ع��ل��ي��ه/  امل��دع��ي  اىل 
ذ م م  جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / حم��م��د ���س��اب��ر ع��ل��ي ر�سوان 
ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات عمالية  - ق���د اأق������ام ع��ل��ي��ك 
امل���ح���ام���اة ورق���م  وق���دره���ا )16000 دره������م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف وات���ع���اب 
يوم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB197539939AE/2019(ال�سكوى
لذا    Ch1.A.2 بالقاعة  ال�ساعة 10.00 �ص  املوافق 2019/11/26  الثالثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدع�ى 2019/8948 عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ي عليه /1-م��اك�����ص ب���اور ان��رتن��ا���س��ي��ون��ال ل��ل��خ��دم��ات ال��ف��ن��ي��ة - ذ م 
م  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ط��اه��ر خ��ور���س��ي��د خ��ور���س��ي��د علم  
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   11600(
الحد  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   )MB197086420AE(ال�سكوى ورق��م 
املوافق 2019/11/17 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   

مذكرة �عالن بالن�صر
يف  �لدع�ى 2019/2003 �إ�صتئناف جتاري      

اىل امل�ستاأنف �سده/1- مرمي راكني جمهول حمل القامة مبا 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد  دل��ه  /ن��ادر  امل�ستاأنف  ان 
رقم 2018/1223 جتاري كلي - وحددت لها جل�سه يوم الإثنني 
رقم  ب��ال��ق��اع��ة  ���س��ب��اح��ا   10.00 ال�����س��اع��ة   2019/11/4 امل���واف���ق 
ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة �ل�صتئناف
�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   

مذكرة �عالن بالن�صر
يف  �لدع�ى 2019/2344 �إ�صتئناف جتاري      

م( 2-ن��واف حممد  م  ذ  ال�سيارات )�ص  لتاأجري  ا�ص  تي  امل�ستاأنف �سده/ 1- جي  اىل 
لتاأجري  ا�ص  تي  ل�سركة جي  �سامن  وكفيل  ب�سفته مدير   - احلمادي  احمد حممد 
ال�سيارات - �ص ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / عبداهلل دغا�ص مطر 
غدير الكتبي - ب�سفته كفيل �سامن ل�سركة  جي تي ا�ص لتاأجري ال�سيارات )�ص ذ م م( 
وميثله / حممد احمد علي احمد اللنجاوي - قد ا�ستاأنف  احلكم ال�سادر بالدعوى 
املوافق 2019/11/4  الإثنني   يوم  لها جل�سه  وح��ددت  كلي  2018/1725 جت��اري  رقم 
ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة �ل�صتئناف

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
مذكرة �عالن بالن�صر

يف  �لدع�ى 2019/1259 �إ�صتئناف مدين      
م  م  ذ  �ص   - لوجي�ستك�ص  اي��رب��ورت  �سي  دبليو  بي  دناتا  امل�ستاأنف �سده/ 1-  اىل 
2- بال بان ايربورت لوجي�ستك�ص )فرع من دناتا بي دبليو �سي( 3- حممد يون�ص 
�سيخ  اقبال  امل�ستاأنف / حممد  ان  القامة مبا  في�ص حممد - جمهويل حمل 
ابراهيم  اقبال �سيخ( وميثله / علي  اقبال حممد  املتويف )عدنان  ب�سفته والد 
حممد احلمادي - قد ا�ستاأنف القرار/احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2018/3488 
ال�ساعة   2019/10/31 امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت  جزئي  م��دين 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حمكمة �ل�صتئناف

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

 يف �لدع�ى رقم 2019/4728 تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �سدهم/1- يحى زكريا احلاج علي 2- مارى فاين كا�سيل براديل 
ليكلرك زوجة �سيمون 3- �سركة ون ثاوند ون هورايزن�ص - �ص م ح  جمهويل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة كونيك�سيون م د م �ص وميثله 
/ ب�سار عبداهلل علي ابراهيم امل�سايبة - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )383986( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف �لدع�ى رقم  2019/4461   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم/1- رويال هاو�ص ليف �ستايل للتجارة العامة 

2- احمد بهمن احمد بهمن حممد بهمن   3- ثريا بهمن احمد بهمن 
4- منال بهمن احمد بهمن حممد بهمن  5- هاجر بهمن احمد بهمن حممد  

6- �ساره بهمن احمد   7- بيبي احمد بهمن حممد بهمن 
8- عبداحلميد احمد بهمن حممد بهمن   9- حممد احمد بهمن حممد بهمن 

10- عاتقة احمد بهمن حممد بهمن  11- فايزه احمد بهمن حممد بهمن 
خليفة   / وميثله  ح  م  م   - التنفيذ/بيبيلزانرتنا�سيونال  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول   
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  الكتبي - قد  �سعيد عبداهلل بن هويدن  عبداهلل 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1267703( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف �لدع�ى رقم  2019/5099   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- اكرب �ساه خان حممد جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�ساريون لل�سجاد - �ص ذ م م وميثله / يو�سف 
حممد احمد يو�سف احلمادي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )22597( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف �لدع�ى رقم  2019/5348   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- كال�سيك خلدمات ال�سحن - �ص ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/اأرامك�ص الإمارات - �ص ذ م م 
وميثله / اأمل عمري ال�سبيعي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )50632.40( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف �لدع�ى رقم  2019/2065   تنفيذ جتاري  
�ساندها  2-دامبري  �ص  م  د  م  تاميز  بري�سو�ص  املنفذ �سدهما/1-  اىل 
مانوهار لل �ساندها  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
م�سرف الهالل - �ص م ع  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
ب��ه وق����دره )5363011( درهم  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  اع���اله وال���زام���ك 
بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف �لدع�ى رقم 2019/4193 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- فيكتور اندريو ديل رو�ساريو كروز  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الإحتاد الوطني وميثله / عبداهلل 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - الهرمودي  علي  ر�سول  حممد 
به وق��دره )30184.94(  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف �لدع�ى رقم  2019/4407   تنفيذ جتاري  
كرامت  اهلل  2-عنايت  حممد  علي  يو�سف  لينا  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
دبي  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  �ساحل  اهلل 
التجاري وميثله / نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)4711077.61( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف �لدع�ى رقم  2010/36   تنفيذ عقاري   
2-�سركة جنمة  م  م  ذ   - والتنمية  لال�ستثمار  ال��رباق  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
غنتوت للتجارة العامة 3- �سليمان عبدالكرمي حممد طاهر الفهيم  4- بن �ساعن 
للتجارة العامة 5- �سقر عبداهلل حممد �ساعن ال�سبلي - جمهويل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ ا�سحاق ح�سني علي رحيمي وميثله / �سمرية عبداهلل علي 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ  قرقا�ص - قد 
املنفذ به وقدره )1921785.00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

   يف �لدع�ى رقم  2019/2 تنفيذ �أم�ر م�صتعجلة جتاري 
اىل املنفذ �سده/1-  �سالح عو�ص �سالح اب��ورزق  جمهول حمل القامة 
غدير  علي  حميد  هند   / وميثله  العاملية  التنفيذ/دميارا  طالب  ان  مبا 
الكتبي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )420725.5( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
وعليه  املحكمة.   خلزينة  وامل�����س��اري��ف  ال��ر���س��وم  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  املحكمة. 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف �لدع�ى رقم 2018/2746 تنفيذ جتاري  
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  ليمتد  هولدينجز  �سيفيلد  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حرة  منطقة  ادفرتايزينج  بارترن�سيب  كال�سيك  التنفيذ/  طالب  ان  مبا 
الإبتدائية  دب��ي  ق��ررت حمكمة   - ال�سبيعي  اأم��ل عمري   / م  وميثله  م  ذ   -
درهم   )298196.40( املطالبة  قيمة  ل�سداد  اعالنكم   2019/10/13 بتاريخ 
الوحدات  )رق���م  احل��ج��ز  ال��ع��ق��ار حم��ل  ب��ي��ع  واإل  اع���اله  التنفيذ  امل��ل��ف  يف 
باملبنى   83 رق��م  الأر����ص  دب��ي  مبر�سى  والكائنة   3509/3907/3906/4401
مارينا 101( خالل 15 يوم من تاريخ الإعالن وفقا ملقت�سيات ن�ص املادة 295 

من قانون الإجراءات املدنية.  
رئي�س �ل�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
 �عالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف �لدع�ى رقم  2019/476  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- ابيار للتطوير العقاري - �ص م ع - م�ساهمة مقفلة - فرع دبي - جمهول 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - خ��ان  التنفيذ/فرح  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
واملعدل   ، كلي  ع��ق��اري   2018/441 رق��م  ال��دع��وى  ال�����س��ادر يف  احل��ك��م  بتنفيذ  وال��زام��ك  اع���اله 
درهم اىل  وق��دره )67235(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع   ، ا�ستئناف عقاري  بالإ�ستئناف رقم 2019/31 
108P و  طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  2- �سحة ونفاذ عقد بيع و�سراء الوحدتني رقمي 
امل�ستاأنف وامل�ستاأنف �سدها الأوىل مب�سروع هيليانا  P109 واملوؤرخني يف 2015/2/20 طرفية 
 P109 و   108P الوحدتني رقمي  الواقعة على  اإج���راءات احلجز  دع��وى بطالن  ع��دم قبول   ،
واملوؤرخني يف 2015/2/20 مب�سروع هيليانا يف الدعوى رقم 2015/530 تنفيذ جتاري 2012/778 
تنفيذ جتاري 169 تنفيذ مدين.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
�عالن �أمر �أد�ء بالن�صر

                         يف �لدع�ى رقم 2019/1833  �مر �د�ء    
اىل املدعى عليه/ 1- ليك�ستون للمقاولت - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة  مبا ان 
ابراهيم حممد احلمادي  املدعي/دوكون لل�سناعة )�ص م ح( فرع دبي وميثله / علي 
اأول  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/9/8  - طلب ا�ست�سدار اأمر 
ليك�ستون  عليها  املدعي  بالزام   : ثانيا  الطرفني.  بني  امل��ربم  التجاري  العقد  بانفاذ   :
للمقاولت - �ص ذ م م بان توؤدي للمدعية دوكون لل�سناعة �ص م ح  فرع دبي مبلغ )الفني 
و�سبعمائة و�ستة وثمانون درهم وثمانية وثمانون فل�ص( والفائدة القانونية 9% �سنويا 
من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2019/8/17 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وال�سماريف 
ومبلغ مائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم 

من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س �لق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   

�عالن �أمر �أد�ء بالن�صر
                         يف �لدع�ى رقم 2019/1588  �مر �د�ء    

اىل املدعى عليه/ 1- ال�سقر للكهروميكانيك - �ص ذ م م   جمهول حمل القامة  
مبا ان املدعي/دوكون لل�سناعة - �ص م ح - فرع دبي وميثله / علي ابراهيم حممد 
احلمادي - قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/9/15 اأول : بانفاذ العقد 
التجاري املربم بني الطرفني ، ثانيا : بالزام املدعي عليها ال�سقر للكهروميكانيك 
- �ص ذ م م بان توؤدي للمدعية دوكون لل�سناعة �ص م ح فرع دبي )مبلغ 5037 درهم( 
تاريخ  من  �سنويا   %9 القانونية  والفائدة  دره��م(  وثالثون  و�سبعة  الف  )خم�سة 
املطالبة الق�سائية يف 2019/8/17 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 
مائي درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س �لق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   

�عالن �أمر �أد�ء بالن�صر
                         يف �لدع�ى رقم 2019/2225  �مر �د�ء    

اىل املدعى عليه/ 1- كب�سيكم لتجارة املواد الغذائية - �ص ذ م م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/تران�ص الإمارات لتجارة املوا�سي ذ م م  وهو ال�سم احلايل ، طلب ا�ست�سدار امر 
اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/10/6 اأول : بانفاذ العقد التجاري 
املربم بني الطرفني. ثانيا : بالزام املدعي عليها / كب�سيكم لتجارة املواد الغذائية - �ص ذ 
م م بان توؤدي للمدعية / تران�ص الإمارات لتجارة املوا�سي ذ م م مبلغ 149.117.15 درهم 
القانونية  والفوائد  فل�ص(   15 و  دره��م  ع�سر  و�سبعة  ومائة  الف  واربعون  وت�سعة  )مائة 
بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 2019/5/8 حتى متام ال�سداد ، وبالر�سوم 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س �لق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   

�عالن حم�صر حجز بالن�صر
يف �لدع�ى رقم 2016/2075 تنفيذ جتاري    

مو�سوع الق�سية : تنفيذ احلكم  ال�سادر يف الدعوى رقم 2015/896 جتاري كلي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1392015 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 

طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك دبي التجاري
ب�سفته   - اخل��وري  علي  ح�سني  حممود   احمد   -1  : �سده  املنفذ   : اعالنه  املطلوب 

الكفيل ال�سخ�سي  جمهول حمل القامة. 
عن  عبارة  وه��ي  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم   : الإع���الن  مو�سوع 
�سهم( وفاء  دو 3800   - املتكاملة  املايل )الإم��ارات لالإت�سالت  �سوق دبي  ا�سهم لدى 
اأع��اله وذل��ك للعلم مبا جاء  امللف  للمبلغ املطالب به وق��دره )19361.46 دره��م( يف 

ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س �لق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
�عالن حكم بالن�صر

   يف  �لدع�ى رقم 2019/328 جتاري كلي                                              
اىل املدعي عليه/1-  �سوفاد للمقاولت - �ص ذ م م  2- بهات �سودهري كومار جري�ص بهائي 3- الدلفني 
لالن�ساءات - �ص ذ م م جمهويل حمل القامة مبا اأن املدعي / م�سرف الإمارات الإ�سالمي م�ساهمة 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   - امل��دح��اين  خلفان  حممد  خلفان  عبداهلل   / وميثله  عامة 
ال�سالمي  الإم���ارات  ل�سالح/ م�سرف  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  2019/9/17  يف  بتاريخ   املنعقدة 
املدعي مبلغ  امل�سرف  ي��وؤدوا اىل  بان  والتكافل  بالت�سامن  ا ملدعي عليهم  بالزام   - م�ساهمة عامة 
فل�سا(  و�ستون  وت�سعة  درهم  و�ستون  واثنان  وثمامنائة  الف  وخم�سون  وت�سعة  وثالثمائة  )مليون 
مع الفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمتهم بالر�سوم 
وامل�ساريف ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدع�ى 2019/1443 جتاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- �سركة املن�سوري ثري بي - ذ م م 2- عامر العمر �سامل حممد 
العمر املن�سوري - ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته مدير و�سريك املن�سوري ثري بي - ذ م 
م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ ثروة لال�ستثمار - �ص ذ م م وميثله / �سامل 
عبداهلل �سلطان علي احلمادي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهما بالت�سامن والتكافل بدفع مبلغ وقدره )20.000.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 2017/7/17 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها 
لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  9.30 �ص  ال�ساعة  املوافق 2019/11/4  الإثنني  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدع�ى 2019/3948 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1-�سينتور ا�سيت ماجنمنت ليمتد - مكتب متثيل جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ ادوين هوبريت بيو�ص وميثله / فهد عبداهلل قمرب حممد 
- قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد التفاقية بني املدعي 
واملدعي عليها والزام املدعي عليها مببلغ وقدره )368000 درهم( والفائدة بواقع 
9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الإثنني  
فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ص  املوافق  2019/11/4  
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  �لدع�ى 2019/1297 جتاري كلي                 

اىل اخل�سم املدخل/ 1- اأجينا اإليزابيث لي�سلي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
فالج �سيب الإم��ارات للنقليات )�ص ذ م م( وميثله / احمد حممد علي حممد الر�سيد 
الأول وحتى  املدعي عليهم من  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  -  قد 
والر�سوم  دره���م(   675.000( وق���دره  مببلغ  وال��ت��ك��اف��ل  بالت�سامن  ي����وؤدوا  ب��ان  ال��راب��ع��ة 
وحتى   2017/1/31 الإ�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة واعالنك بان الدعوى قد مت احالتها 
الإثنني   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  القيمي.  لالخت�سا�ص  التجارية  الكلية  ال��دائ��رة  اىل 
املوافق 2019/11/4 ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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ال�سا�سة؟ عن  عموماً  بعيدًة  اأنِت  • ملاذا 
- لأنني ل اأط��رق الأب��واب ول اأق��ّدم �سوى عمل واح��د، ولكنني 
كنُت مربكة لأنني كنُت مرتبطة بعملني يف توقيت  اأخ��رياً 
واحد، الأول كان يف 4 اأكتوبر ولكنني مل اأكن جاهزة يف 
ابني يف  اإىل جانب  اأك��ون  اأن  اأردُت  لأنني  التاريخ  هذا 

امل�ست�سفى حيث خ�سع لعملية جراحية.
العمل؟ كان  • وما 

- كان مع املمثل عابد فهد الذي اأتعامل معه 
يل  وق��ال��وا  ب��ي  ات�سلوا  ه��م  الأوىل.  للمرة 
العمل  امل�سل�سل.  يف  ونريدك  بَركة  اأن��ت 
 10 كانت  الت�سوير  وم��دة  اأعجبني، 
اأن  اأي�����س��اً  اأي����ام، وه���ذا ك��ان �سيعني 
ال��ت��وق��ي��ت ���س��ي��ت�����س��ارب م���ع عملي 
الثاين )ع ا�سمك( وفرتة ت�سويره 
بني 13 و27 اأكتوبر اجل��اري مع 

فيليب اأ�سمر وكارين رزق اهلل.
ا�سمك(؟ )ع  يف  دورك  • ما 

املدّبرة  الأم  وك��اأن��ه��ا  امل��دّب��رة  دور  األ��ع��ب   -
التي تن�سح وُت�ساِند وتدعم.

طربيه؟ وفاء  تنتظره  الذي  الدور  • وما 
اأحالمي،  ال�سنوات دور  اأنتظر بعد كل هذه  اأن��ا ل   -
لأنني قّدمُت كل الأدوار. ما يهّمني من الدور لي�ص 
حجمه، بل الر�سالة الإن�سانية التي اأ�ستطيع اإي�سالها 
عربه، بطريقة �سِل�سة. اأنا ل اأمّثل، بل اأعي�ص احلالة 
عليها  اأح�سل  التي  التكرميات  ا�ستطاعتي.  بقدر 

مرّدها رمبا اأنني اأ�ستغل ب�سكل �سحيح.
ترين  هل  الأبواب.  تطرقني  ل  اأنك  اإىل  • اأ�سْرِت 

اأن هناك اإهماًل لتاريخك الفني؟
- من ناحية يوجد اإهمال، ومن ناحية اأخرى فاإن 
اإىل  يبقون  معينني  باأ�سخا�ص  ُمْلَزمون  املُْنِتجني 
اأْجري  اإن  يقال  لأن��ه  يخافون  هم  رمب��ا  جانبهم. 
عاٍل مع اأنني ل اأنال حقي مادياً، علماً اأن املال مل 
ال��دور، يف حني  يعد ُيح�سب على احللقة بل على 
اأن اأيام الت�سوير متتّد لأ�سهر بحيث ل تعود هناك 
هناك  ك��ان  ح��ال  ويف  اآخ���ر،  بعمل  لالرتباط  اإمكانية 

ارتباط بعمل اآَخر يتم اإلغاوؤه ب�سبب التاأخري بالت�سوير.
من�سفاً؟ لي�ص  الفن  • هل 

��ف ويف ال��وق��ت نف�سه غري  ُم��ْن�����سِ ل��ل��ف��ن. ك��ل ���س��يء  - ل ع��الق��ة 
على  الأم��ور  ت�سري  وتدبري،  عدالة  هناك  يكون  عندما  ف.  ُمْن�سِ
اأف�سل ما يرام وكل �سخ�ص ينال ن�سيبه يف احلياة. لكن كله جمد 
باطل، وبالرغم من ذلك كلنا نرك�ص، ولول العناية الإلهية التي 

حتفظ لبنان والنا�ص الطيبة لكنا غادرنا منذ فرتة بعيدة. 

الأ�سرفية. ع�ست تلك  اأغ���ادر  ب��ريوت ومل  ف��رتة احل��رب يف  ع�سُت كل 
اإذاع��ة �سوت لبنان  اإىل  املرحلة بُحلوها وُمّرها من الإذاع��ة اللبنانية 
بل  م��اًل،  اأتقا�َص  ومل  بذلك،  اأت�سّرف  واأن��ا  موؤ�س�سيها  من  كنُت  التي 

ا�ستغلُت ب�سمري من اأجل ق�سية.
اليوم؟ اللبنانية  الدراما  م�ستوى  جتدين  • كيف 

- موجودة ومتفاوتة، ولكن الرتكيبات ال�سائدة اليوم بع�سها منطقي 
وبع�سها الآخر ي�سبه )البازل(، حيث يتم تركيب اأدوار و�سخ�سيات ل 

عالقة لها ب�سلب املو�سوع.
امل�سرَتكة؟ الأعمال  • تق�سدين 

لها )طعمة(.  كان  ولكن  اأعماًل م�سرتكة،  قّدمنا  اأي�سا  نعم. نحن   -
ولكن الزمالء الذين ي�ساركون فيها، لبنانيون وعرب يلعبون اأدوارهم 

على اأكمل وجه.
ثانية؟ طربيه  وفاء  فيها  ترين  التي  املمثلة  هي  • َمن 

ع�سري(،  )فلتة  ل�ست  مني.  اأف�سل  وال��ك��ل  ب��اأح��د  نف�سي  اأق���ارن  ل   -
اأو ل اأحد.  اأنا  اأحد  اأح��داً ول  لكن كل فنان له ب�سمة. ل اأحد يْخلف 
ونخاف  البع�ص  بع�سنا  ن�ساند  كعائلة  نعمل  كنا  لأننا  جنحنا  نحن 
ما  وه��ذا  بع�سنا،  من  ولي�ص  بع�سنا  على  ونغار  البع�ص  بع�سنا  على 
يف  ال�سري  ن�ستطيع  نكن  مل  وننت�سر.  بدينامية  ونعمل  ننجح  جعلنا 
املغرب العربي، وكان النا�ص يحملون ال�سيارة التي جنل�ص فيها. كانت 
للم�سل�سالت قيمة، وعند عْر�ص م�سل�سٍل ما كانت ال�سوارع تخلو من 

النا�ص، لي�ص يف لبنان، بل يف كل الدول العربية.
وبرْزنا  اأ�س�سنا  العربي،  العامل  يف  لوحده  لبنان  تلفزيون  كان  عندما 
وا�ستغلنا 10 �سنوات )ليف( على الهواء ب�سكل يومي، وكل يوم هناك 
م�سل�سل خمتلف عن الذي �سبقه، بالإ�سافة اإىل )التليفيلم( الذي كنا 
ننجزه يف �ساعتني ون�سف ال�ساعة بالف�سحى. ولذلك، املمثل اللبناين 
لبنان  تلفزيون  اإىل  اللبنانية  الإذاع���ة  خّريجو  ونحن  عليه  ُيعلى  ل 
اأحد ينطق الف�سحى مثلنا، مع احرتامي لكل  اأحد ي�ساهينا، ول  ل 

املمثلني العرب.
لبنان؟ يف  الأف�سل  املمثلة  هي  • وَمن 

- ل توجد اأف�سل، بل كلهّن الأف�سل. كلهّن قامات وُمْبِدعات وجيدات 
وبناتي  �سقيقاتي  ُي�ْسِعُدين. كلهن  الأم��ر  وه��ذا  اأدواره���ن،  وينّوعن يف 
وحفيداتي. حالياً اأتابع الإعادات، وتلفزيون لبنان م�سكور لأنه عّرف 
اأتابع  اجلمهور يف العامل العربي على الفنان اللبناين. ويف الإع��ادات 
الذي  الناقد  بعني  اأتابع  واأن��ا  اأحبه،  اأ�ساهده  ما  وكل  الأعمال،  بع�ص 
العمق  على  اأرّك���ز  واجل��م��ال.  ال�سكل  اأج��ل  من  ولي�ص  الأف�سل،  يريد 
ت��وج��د خمرية  ُي�����ْس��ِع��ُدين.  اأ���س��اه��ده  وم��ا  ال�سخ�سية،  ت��ق��دمي  وكيفية 

�ساحلة وممثلون يعملون من كل قلبهم.
هذا  عن  تتحدثني  كيف  املا�سي.  العام  الكويت  يف  تكرميك  مت   •

التكرمي؟
الذي  اإىل اخلليج والرتحيب  املحيط  اأي��ام من   3 مل��دة  - مت تكرميي 
ا�ستفتاء ومت  فنان مبثله. ح�سل  اأي  يحَظ  الكويت مل  به يف  حظيُت 

اختياري ملكة الدوبالج بالأعمال الكرتونية.

رمي البارودي تك�سف 
حقيقة خطوبتها

يف  امل�ساركة  عن  غيابها  �سبب  عن  ال��ب��ارودي  رمي  امل�سرية  املمثلة  حتدثت 
اأغلب  وقتها،  عمل  اأى  علي  يعر�ص  :"مل  وق��ال��ت  املا�سي،  رم�سان  درام���ا 
ومتثيل(،  فن  )�سبعت  ال�سيطان(،  )حدائق  م�سل�سل  بعد  كذلك،  الزمالء 
لكنني تواجدت مع اجلمهور طوال العام من خالل م�سل�سل )قيد عائلي( 
الذي عر�ص اأول العام، وبعد رم�سان يعر�ص اجلزء الثاين منه حاليا، كما 

تواجدت مب�سرحية )جوازة مرتاحة(.
وعن جديدها يف ال�سينما، قالت :اأقراأ �سيناريو فيلم، لن ا�ستطيع احلديث 
عن تفا�سيله حاليا.اأما عن حقيقة خطوبتها، فقالت :مل اأرتبط، اإذا حدث 

ذلك �ساأعلن اخلرب.

حتت  عمٍل  يف  طربيه  وفاء  اللبنانية  املمثلة  ت�صارك 
خا�صًا  عماًل  ر  يح�صّ الذي  اأ�صمر  فيليب  املُْخِرج  اإدارة 
بالأعياد، بعدما اعتذرْت عن عمٍل ثاٍن مع املمثل عابد 
فهد ب�صبب جراحة خ�صع لها ابنها وت�صاربت مع موعد 

الت�صوير.
وكانت  اللبنانية  الدراما  نه�صة  �صهدت  التي  طربيه، 
اإحدى جنماتها عندما كانت يف عّزها، حتّدثت عن راأيها 

باملمثالت اللبنانيات ومب�صتوى الدراما اليوم.

ن�سرين طاف�ش ترد 
على النتقادات 
ُموؤّخراً  طالتها  التي  النتقادات  على  طاف�ص  ن�سرين  الفّنانة  رّدت 

لهم  ت�سّبب  واأّن��ه��ا  الفّني  الو�سط  يف  الفّنانات  مع  عالقتها  ب�ساأن 
الكثري من امل�ساكل. 

وقالت يف برنامج )ذا ان�سايدر بالعربي(:
 )عم نالقي تخبي�سات كتري يف ال�سو�سيال ميديا والربامج، 

و�سار عندنا هو�ص الرتاند،
 اطلع ا�ستم اأو �سب زميلك واعمل بلبلة، وهيدا ال�سي ما كان 

موجود يف زمن الكبار(.
واأ�سافت: )اأكيد كان يف بيناتهن م�ساكل ب�ص ما كانت الوقاحة 

تو�سل اأنه يطلعوا يك�سفوا عقدهم النف�سية على العلن(، 
وتابعت: )بتمنى يجي اليوم اللي فعال نفرح بنجاح بع�ص 
ون��ح��ب ب��ع�����ص ومل���ا ن�����س��وف اإن�����س��ان ���س��ع��ي��د ون���اج���ح نرتكه 

بحاله(.
اأعمالها  اأح��دث  طاف�ص  اأطلقت  قد  كانت  اآخ��ر،  جانب  على 
قناتها  على  وذلك  و�سلملي(  روح  )عاحلب  بعنوان  الغنائية 

الر�سمية مبوقع الفيديوهات اليوتيوب.
وهي  األبومها،  يف  اأغنية  اأول  طرحت  قد  اأي�ساً  وكانت 

الأغنية الرئي�سية، بعنوان )احللوة(،
 وه��ي من كلمات م�سطفى ح�سني واأحل��ان بالل 

�سرور وتوزيع هاين يعقوب.

خالد ال�ساوي يتح�سر لبطولة 
)�سندوق الدنيا(

فيما يتح�سر لبطولة الفيلم اجلديد )�سندوق 
ال�ساوي عن ترقبه  الفنان خالد  الدنيا(، ك�سف 
ل��ع��ر���ص ف��ي��ل��م��ه )ال���ف���ل���و����ص( ال�����ذي ت�����س��ارك يف 
بطولته مع تامر ح�سني وزينة، وهو من تاأليف 

حممد عبداملعطي، واإخراج �سعيد املاروق.
�سيكون  )الفلو�ص(  دوره يف  اأن  اإىل  اأمل��ح  ال�ساوي 
اإعجاب  العمل  ي��ح��وز  اأن  متمنياً  كلياً،  خمتلفاً 
���س��ا���س��ات ال�سينما.  اإب����ان ع��ر���س��ه ع��ل��ى  اجل��م��ه��ور 
ف��ي��ل��م��ه اجلديد  اإىل  ن��ف�����س��ه  ال���وق���ت  وت���ط���رق يف 
)�سندوق الدنيا(، الذي يجمعه مع با�سم �سمرة 
يتناول  العمل  اأن  ع��ن  ُمف�سحاً  يو�سف،  وران��ي��ا 
املناطق  اإح��دى  حزمة من احلكايات املختلفة يف 
امل�سرية )و�سط البلد(، وهو من تاأليف واإخراج 

عماد البهات. 
ال�ساوي على  اأي�ساً، عرج خالد  ال�سابع  الفن  يف 
و)الفيل   )2  � رزق  )ولد  وه��م��ا  اأف���الم���ه،  اآخ���ر 
الأ�سحى،  اللذين عر�سا يف مو�سم عيد  الأزرق( 
لفتاً،  جن��اح��اً  حققا  العملني  اأن  ع��ل��ى  م�����س��دداً 
ك��م��ا جت��رب��ت��ه م���ع ال��ف��ن��ان��ني اأح���م���د ع���ز وكرمي 
الكامل  التعاون  عبدالعزيز، )حيث كان يجمعنا 
اأثناء الت�سوير، ما اأ�سهم يف جناح الفيلمني بهذا 

ال�سكل(.

اأنا ل اأنتظر بعد كل هذه ال�صنوات دور اأحالمي

وفاء طربيه: ما يهّمني من الدور 
لي�ش حجمه، بل ر�سالته الإن�سانية
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•• اأبوظبي- الفجر:

ثقافية  فعاليات   4 اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  تنظم 
  24 من  الفرتة  خ��الل  م�ستمر«  »توا�سل  �سعار  حتت  متنوعة 
الثقافة  اإط��ار جهودها لرت�سيخ  املقبل، يف  30 نوفمرب  ولغاية 

العربية وتعزيز احلوار بني احل�سارات. 
و�سط  احل�سن  منطقة  يف  الثقايف  املجّمع  يف  الفعاليات  تقام   
من  والفعاليات  الأن�سطة  م��ن  جمموعة  ويت�سمن  اأب��وظ��ب��ي، 
واجلزيرة  ال��غ��رب��ي��ون  ال��رح��ال��ة  امل�����س��رق-  »رواد  ن���دوة  �سمنها 
العربية«، مب�ساركة كوكبة بارزة من امل�ست�سرقني واملتخ�س�سني 
باأ�سلوب  يقدم  معر�ص   ي�ساحبها  املنطقة،  وثقافة  ت��اري��خ  يف 
مبتكر عرو�ساً ومقتنيات تاريخية نادرة وجمموعة وا�سعة من 
اأثناء  الغربيني  الرحالة  جتربة  على  للتعرف  والوثائق  الكتب 
جتوالهم يف اجلزيرة العربية. كما يقام خالل الأ�سبوع الن�سخة 
عنوان  حت��ت  للرتجمة  ال���دويل  اأبوظبي  م��وؤمت��ر  م��ن  ال�سابعة 
»كلمة اإىل العامل« مب�ساركة نخبة من املتحدثني واملتخ�س�سني 

يف الرتجمة.
وقال �سعادة �سيف �سعيد غبا�ص، وكيل دائرة الثقافة وال�سياحة 
الفعاليات  م��ن  املجموعة  ل��ه��ذه  تنظيمنا   »ي��اأت��ي  اأب��وظ��ب��ي،   -
الثقافية يف اإطار ا�سرتاتيجية الدائرة لرت�سيخ الثقافة العربية 
ومكوناتها، عرب مناق�سات يقودها رواد الثقافة من العامل، يف 
الثقافات  واحل��وار مع  التوا�سل  تتعلق مبد ج�سور  مو�سوعات 
الأخرى، �سواء من خالل اإلقاء ال�سوء على ما اأنتجه الرحالة 
الغربيون من كتابات هامة عن اجلزيرة العربية، اأو من خالل 
مناق�سة التحديات التي تواجهها الرتجمة باعتبارها اأداة فّعالة 

لنقل املعرفة والتوا�سل مع الآخر«.  
وتابع �سعادته: »تدعم هذه الفعاليات اأي�ساً قيم الت�سامح الذي 

حتتفي به الدولة هذا العام، حيث نحر�ص يف الدائرة على طرح 
تتواجد  التي  املختلفة  بالثقافات  التعريف  يف  ت�سهم  مبادرات 
بيننا وتعزيز اأوا�سر الرتابط فيما بينها، من خالل �سل�سلة من 

امل�ساريع يف جمال املعرفة والثقافة«. 
تنطلق هذه الفعاليات بندوة »رواد امل�سرق – الرحالة الغربيون 
و25   24 يومي  م��دار  على  ت�ستمر  التي  العربية«،  واجل��زي��رة 
وكّتاب  وم�ست�سرقني،  عامليني  متخ�س�سني  مب�ساركة  نوفمرب  
ملناق�سة  العربي  وال��ع��امل  واخلليج  الإم����ارات  م��ن  واأك��ادمي��ي��ني 
الغربيني وجتاربهم، والإ�سكاليات والتحديات  الرحالة  كتابات 

يف  العربية  اجل��زي��رة  �سكان  مع  تفاعلهم  اأث��ن��اء  واجهوها  التي 
اإطار الو�سع التاريخي للمنطقة.

– الرحالة  امل�سرق  »رواد  ي��اأخ��ذ معر�ص  ال��ن��دوة،  م��ع  وت��زام��ن��اً 
ولغاية   24 ي�ستمر من  وال��ذي  العربية«،  الغربيون واجلزيرة 
30 نوفمرب، اجلمهور يف ور�ص عمل �سيقة وعرو�ص باأ�ساليب 
الكتب  من  وا�سعة  وجمموعة  ن��ادرة  تاريخية  ملقتنيات  مبتكرة 
الغربيني  الرحالة  جتربة  على  للتعرف  التاريخية،  والوثائق 

اأثناء جتوالهم يف اجلزيرة العربية.
ُيقام  وال���ذي  للرتجمة،  ال�سابع  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  م��وؤمت��ر  اأّم���ا 

نقا�سية حول  26 و27 نوفمرب، في�ستمل على جل�سات  يومي 
ال��رتج��م��ة ال��ع��رب��ي��ة وم��وق��ع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة م��ق��ارن��ة باللغات 
ُتناق�ص الأ�س�ص واملبادئ لفهم  اإىل ور�ص عمل  اإ�سافة  الأخ��رى، 
الأخرى،  واللغات  العربية  اللغة  كلمات  وعمق  ودللت  معاين 
بالإ�سافة  ال��رتج��م��ة،  عملية  اأث��ن��اء  التحديات  ل��ت��ج��اوز  وذل���ك 
امل�سطلحات  للتعامل مع  ال�سرورية  املهارات  التعرف على  اإىل 
للرتجمة  ال�سابع  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  م��وؤمت��ر  وي�سهد  اللغوية. 
العربية  اللغة  من  للرتجمة  اإطالق م�سروع “كلمة” مبادرته 
نخبة من  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  ويتحدث يف  اأخ���رى،  اأجنبية  لغات  اإىل 

كبار املرتجمني والأكادمييني املتخ�س�سني يف هذا املجال. 
– اأبوظبي،  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  تنظم  اأخ��رى،  جهة  من 
نهيان، ممثل  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  وحت��ت 
احل���اك���م يف م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة، رئ��ي�����ص ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأحمر 
الظفرة  الثانية من معر�ص  ال��دورة  فعاليات  تنظم  الإماراتي، 
2019 يف  ن��وف��م��رب   29 ول��غ��اي��ة   25 م��ن  ال��ف��رتة  للكتاب يف 

مدينة زايد.
ي�سارك يف املعر�ص25  نا�سراً وموزعاً حملياً ي�ستعر�سون اأحدث 

الإ�سدارات والكتب يف خمتلف املجالت والتخ�س�سات. 

•• ال�شارقة-الفجر:

الأول  اأم�ص  ي��وم  للكتاب،  ال�سارقة  هيئة  عقدت 
ال�سارقة،  و���س��ن��اع��ة  غ��رف��ة جت�����ارة  ال�����س��ب��ت، يف 

العرب  للنا�سرين  ال�ساد�سة  التدريبية  ال���دورة 
ومب�ساركة  ن���ي���وي���ورك،  ج��ام��ع��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
هام�ص  ع��ل��ى  ع���رب���ي،  ن��ا���س��ر   200 م���ن  اأك�����رث 
ال�ستعدادات لإقامة فعاليات الدورة ال�38 من 

ينطلق  الذي  للكتاب،  ال��دويل  ال�سارقة  معر�ص 
خالل الفرتة من 30 اأكتوبر وحتى 9 نوفمرب، 
والثقافة من  الأدب  وا�سعة من جنوم  مب�ساركة 

خمتلف دول العامل. 
ترحيبية  بكلمة  فعالياته  ال��ربن��ام��ج  وا���س��ت��ه��ل 
األ��ق��اه��ا ف��ي�����س��ل ال���ن���اب���ودة، م��ن�����س��ق ع���ام موؤمتر 
�سنوياً  الل��ت��ق��اء  »ي�سهم  فيها:  ق��ال  النا�سرين 
مع قادة و�سّناع الن�سر يف توفري روؤى وتطلعات 
الفر�ص  ت��وف��ري  يف  ف��اع��اًل  دوراً  تلعب  ج��دي��دة 
اأو�سع،  ن��ط��اق��ات  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي  الن�سر  حل�����س��ور 
ويعزز فر�ص النهو�ص بهذا الواقع الذي ميتلك 
جتارب واعدة ومتميزة ن�سعى لأن ن�ساعف من 

ح�سورها والرتقاء باإمكاناتها وقدراتها«. 
م���ن ج��ه��ت��ه��ا رّح���ب���ت اأن���دري���ا ت�����س��ام��ربز مديرة 
املهنية بجامعة  الدرا�سات  كلية  الن�سر يف  مركز 
نيويورك بامل�ساركني، كما تطرقت اإىل احلديث 
التي  التدريبية  واخلطط  الربامج  �سل�سلة  عن 
واقع  لتطوير  ج��ه��وده  اإط���ار  يف  امل��رك��ز  ينظمها 
وبناء  مبهاراتهم  والرت��ق��اء  النا�سرين  اأع��م��ال 

النا�سرين  م��ع خمتلف  الت��ف��اق��ي��ات  م��ن  ح��زم��ة 
حول العامل. 

 
قيادة  يف  ودوره  »التقليدي«  غري  التفكري 

�صركات الن�صر نحو التطور 
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��دم��ت دوم��ن��ي��ك راخ�����ا، املديرة 
التنفيذية لدار »�سور�ص بوك�ص« للن�سر الرائدة يف 
جمال ن�سر الكتب املوجهة لالأطفال واليافعني 
على م�ستوى الوليات املتحدة الأمريكية، جل�سة 
افتتاحية بعنوان »الرتقاء ب�سركات الن�سر نحو 
ابتعاد  اأهمية  على  فيها  اأك���دت  متقدمة«  اآف���اق 
النا�سرين عن الأمناط التقليدية يف عملياتهم، 
اإىل  اأعمالهم، لفتة  اأث��ر على تطوير  له من  ملا 
واأن يطور  باأنه قائد  يوؤمن  اأن  النا�سر  اأن��ه على 

من ذهنيته واأدواته. 
لتطوير  ي�سعى  ال��ذي  النا�سر  مهمة  وت��اب��ع��ت:« 
جم��الت��ه الإب���داع���ي���ة، لأن��ن��ا ن��وؤم��ن ب���اأن الكتب 
لي�ست مثل اأي منتج اآخر فهي تغري حياة النا�ص 
وحُت����دث ف��رق��اً ل���دى الأط���ف���ال وال��ك��ب��ار، وتغري 

الثقافات، لهذا لبد على اأي دار ن�سر اأن حتر�ص 
على الرتقاء مبجالت اأعمالها واأن تعّزز املوارد 
املوظفني،  اأو���س��اع  حت�سني  بهدف  لديها  املالية 
وخدمات  منتجات  توفري  على  �ستنعك�ص  كونها 

جديدة للعمالء، وا�ستقطاب اآخرين جدد«. 
 

اأثر التحليالت الرقمية على ال�صتثمار يف 
قطاع الن�صر

الن�سر  تنفيذي  ري��غ��ريت،  كيث  ق���ّدم  جهته  م��ن 
على  تعتمد  ال��ت��ي  امل�ستقلة  يولي�سي�ص،  دار  يف 
بريكلي  يف  وم��ق��ره��ا  الرقمية  البيانات  حتليل 
الرقمية  »ال��ت��ح��ل��ي��الت  جل�سة  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا،   -
ل���ن���ا����س���ري ال���ك���ت���ب«، ح���ي���ث ت���وق���ف ع���ن���د اأب�����رز 
يتعلق  فيما  النا�سرين  ت��واج��ه  التي  التحديات 
با�ستخدام التحليالت وقواعد البيانات الرقمية 
ب�سكل فاعل، حيث ك�سف عن حزمة من الأدوات 
على  النا�سرين  ت�ساعد  التي  وال�سرتاتيجيات 
ال���س��ت��ف��ادة م���ن ت��ل��ك ال��ت��ح��ل��ي��الت يف جمالت 

اأعمالهم املختلفة.

ال��الزم��ة للنا�سرين  ب����الأدوات  وع���ّرف ري��غ��ريت 
يقدمها  التي  املجانية  الأدوات  ا�ستعر�ص  حيث 
عمالق التكنولوجيا العاملية »غوغل«، مبا يتعلق 
 “ Google Analytics»بالتحليالت مثل
و “Vision Audience Insights”و 
اأمام  عر�ص  فيما   ،”Google Trends“
امل�ساركني مناذج تتعلق بكيفية ا�ستفادة فريق دار 
ن�سر يولي�سي�ص من تلك الأدوات لإحداث تاأثري 
والآلية  الأع��م��ال  اأداء  على  قيا�سه  ميكن  ف��وري 
وبيع  ن�سر  جم��الت  يف  ال�سركة  بها  تعمل  التي 

الكتب. 
واخ��ت��ت��م ري���غ���ريت ج��ل�����س��ت��ه ب���ط���رح ح���زم���ة من 
النا�سرون  ب��ه��ا  ق���ام  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل��ي��ة  ال��ت��م��اري��ن 
امل�������س���ارك���ون، ق����ّدم م���ن خ��الل��ه��ا جم��م��وع��ة من 
والتي  والتحليالت،  بالبيانات  املتعلقة  الأدوات 
النا�سرين  ع��ن  �سحيحة  مبعلومات  �سمنوها 
وامل��وؤل��ف��ني وامل��ب��دع��ني وغ��ريه��ا، ق���ادت لتعريف 
امل�ساركني على اأحدث الو�سائل املتبعة يف جمال 

جمع املعلومات واأهميتها على قطاعات الن�سر. 

�صمن فعاليات الربنامج التدريبي بالتعاون مع جامعة نيويورك 

»ال�سارقة للكتاب« تبحث مع 200 نا�سر اأ�س�ش الرتقاء بواقع الن�سر

•• اليونان-الفجر:

اإمارة  تتخذ من  التي  الأطفال،  لتمكني  كلمات  اأه��دت موؤ�س�سة 
منظمات   6 ترعاهم  لأطفال  كتاب   600 لها،  مقراً  ال�سارقة 
خريية يونانية، وذلك �سمن فعاليات »اأ�سبوع الت�سامح«، الذي 

تنظمه �سفارة دولة الإمارات العربية املتحدة يف اليونان.
تهدف  التي  مكتبة«  »تبنى  مبادرة  �سمن  اخلطوة  ه��ذه  وتاأتي 

تزويدهم  عرب  والنازحني  الالجئني  العرب  الأطفال  دعم  اإىل 
على  املحافظة  من  لتمكينهم  املعرفية  وامل��واد  العربية  بالكتب 
ت��واج��ده��م خارج  ال��ع��رب��ي خ���الل  ال��ث��ق��ايف  لغتهم وم��وروث��ه��م 
موؤ�س�سة  امل�ستفيدة،  املنظمات  قائمة  الأ�سلية.وت�سمل  بلدانهم 
بتوفري  املعنيتان  بروجيكت«  »ه��وم  وموؤ�س�سة  بوك�ص«  نيد  »وي 
الكتب والحتياجات الأ�سا�سية لالأطفال الالجئني يف اليونان، 
و«مكتبة ليفاديا املركزية العامة«، و«اإيليا بروجيكت« التي ت�سم 

خميم  �سكان  م�ساعدة  على  يعملون  متطوعني  من  جمموعة 
اإيلونا�ص، اإىل جانب »�سبكة حقوق الأطفال« املخت�سة بالتعليم 
والتنمية املجتمعية، وموؤ�س�سة »�ستار في�ص فاونداي�سن« املهتمة 
الغذاء واللبا�ص.وحول فعالية  الأ�سا�سية من  بتاأمني احلاجات 
الأطفال«  لتمكني  كلمات  »موؤ�س�سة  وم�ساهمة  الت�سامح  اأ�سبوع 
قال �سعادة حممد مري الرئي�سي، �سفري الدولة لدى اليونان: 
»اإن الروؤية التي تنطلق منها دولة الإمارات يف خمتلف عالقاتها 
مع بلدان العامل تتج�سد يف الت�سامح وتعزيز قيم اخلري واملحبة 
وال�سالم، وهذا يظهر حملياً وعلى اأر�ص الواقع بني اأكرث من 
اأر�ص الإمارات، وينعك�ص بهذا النوع  على  تعي�ص  جن�سية   200
من الفعاليات واللقاءات التي توؤكد اأثر املعرفة والثقافة يف بناء 
ج�سور التوا�سل واحلوار مع جممل ح�سارات وبلدان العامل«.
الأطفال(  لتمكني  كلمات  )موؤ�س�سة  م�ساهمات  »اإن  واأ���س��اف: 
تدعو للفخر والعتزاز بهذا الن�ساط الذي يجمع بني الإن�سانية 
واملعرفة، وي�سع الوعي والقراءة على راأ�ص قائمة العوامل التي 
توؤ�س�ص مل�ستقبل خاٍل من الكراهية واحلروب، ينعم فيه اجلميع 
وامل�ساهمة  املجتمعات  يف  والن��دم��اج  باحلياة  الطبيعي  بحقهم 
يف بنائها«. وبدورها، قالت اآمنة املازمي، مدير موؤ�س�سة كلمات 
يف  احل��ق  اأن  ق��اع��دة  على  املوؤ�س�سة  »ت��رت��ك��ز  الأط��ف��ال:  لتمكني 
يف  النتظام  من  املحرومني  لالأطفال  خا�سًة  والتعلم  املعرفة 
جتاوز  واأن  والعالج،  واللبا�ص  الغذاء  يف  احلق  يعادل  املدار�ص، 
والعلوم  باملعرفة  القادمة  الأجيال  ت�سليح  اإىل  يحتاج  الأزم��ات 
ومهارات احلياة«.وتابعت املازمي: »ترتجم املوؤ�س�سة القيم التي 
الإماراتي وجت�سد ثقافة ودور كل موؤ�س�سة  املجتمع  ن�ساأ عليها 
وفرد يف الدولة املتمثل يف التعاون مع موؤ�س�سات املجتمع املدين 

لتوفري اأ�سا�سيات احلياة ل�سحايا ال�سراعات والأزمات وتخفيف 
معاناتهم اأينما كانوا«.و�سارك وفد من موؤ�س�سة كلمات يف زيارة، 
نظمتها �سفارة الدولة يف اليونان، بهدف دعم م�ساعي املنظمات 
�سملت كاًل من  الإن�ساين،  العمل  النا�سطة يف جمال  اليونانية 
اطلعوا  ال��ط��ف��ل«،  ح��ق��وق  و«�سبكة  ب��وك�����ص«،  نيد  »وي  موؤ�س�سة 
خاللها على اآليات عمل املوؤ�س�سات وتعرفوا على اأبرز احتياجات 

الأطفال الالجئني وعلى كيفية تقدمي امل�ساعدات. 

يف  تاأ�سي�سها  منذ  الأط��ف��ال،  لتمكني  كلمات  موؤ�س�سة  واأ�سهمت 
لتوفري  امل��ب��ادرات  �سل�سلة من  وتنفيذ  اإط��الق  2016، يف  ع��ام 
الكتب ومواد القراءة لالأطفال يف خميمات الالجئني واملكتبات 
املناطق  الأطفال يف  القائمة على منح  روؤيتها  اإط��ار  العامة، يف 
املحرومة حق الو�سول اإىل م�سادر املعرفة، متا�سياً مع حر�سها 
الأفق  و�سعة  باملعرفة  يت�سم  وواٍع  مثقف  عربي  جيل  بناء  على 

والِطالع على الثقافات العاملية.

�صاركت �صفارة الدولة لدى اليونان يف فعاليات »اأ�صبوع الت�صامح«

»كلمات لتمكني الأطفال« تقدم 600 كتاب باللغة العربية لـ 6 منظمات اإن�سانية يف اليونان 

 يت�صمن  ندوة ومعر�س “رواد امل�صرق” وموؤمتر اأبوظبي للرتجمة ومعر�س الظفرة للكتاب 

 دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي تنظم فعاليات ثقافية متنوعة من 24  ولغاية 30 نوفمرب املقبل 



ل�سالونات  ال����ذه����اب  ف���ك���رة  ت���ك���ون  ق���د 
بالن�سبة  ال�سعبة  الأم���ور  من  التجميل 
لبع�ص الفتيات والن�ساء، وهذا اإما لعدم 
توفر الوقت الكايف اأو قد تكون امليزانية 
اإهمال  يعني  ل  وه���ذا  ب��ذل��ك،  ت�سمح  ل 
ال��ب�����س��رة ع��ل��ى الط�������الق، ح��ي��ث ميكن 
على  للح�سول  الع�سل"  ا�ستعمال"قرع 
ب�سرة ن�سرة ومتوهجة، وخالل الأ�سطر 
كما�سكات   عمله  طريقة  �سنذكر  التالية 

 "boldsky "موقع ع��ن  ن��ق��ال  وه���ي 
كالآتي:

ما�صك قرع الع�صل والقهوة
امل�����س��ادة لالك�سدة  ب���امل���واد  غ��ن��ي  ال���ق���رع 
وي�ساف اإىل مزيج من ال�سكر وم�سحوق 
امليتة،  اجل���ل���د  خ���الي���ا  لإزال�������ة  ال���ق���ه���وة 
م�سادة  خ�������س���ائ�������ص  ل����ه  وال���زجن���ب���ي���ل 
���س��ت�����س��اع��د يف عالج  ال���ت���ي  ل��الل��ت��ه��اب��ات 

الب�سرة الباهتة. 

املكونات:
- ربع كوب من قرع الع�سل

-  2 ملعقة كبرية �سكر 
-  ملعقة كبرية م�سحوق القهوة

 - ملعقة �سغرية زجنبيل
 طريقة عمله:

لعمل  اخل�������الط  يف  ال�����ق�����رع  اخ���ل���ط���ي    -
معجون. 

- اأ�سيفي م�سحوق ال�سكر والقهوة فيه.

- اأ�سيفي  الزجنبيل اإىل املكونات الأخرى. 
- اخلطي جميع املكونات جيًدا. 

متناول  اخل��ل��ي��ط يف  ه����ذا  ب��ع�����ص  خ����ذي   -
والرقبة  الوجه  على  التقدمي  واب���داأ  ي��دك 

املطهرين.
-  دلكي بلطف يف حركة دائرية على وجهك 

والعنق لب�سع دقائق.
-  واأخريا ، �سطفه باملاء الفاتر واتركه حتى 

يجف.

لن�سارة ب�سرتك.. طريقة عمل ما�سك قرع الع�سل

مــــــــــــــراأة

31
نظمت معر�س beauty days مب�صاركة قيا�صية من العار�صني والزوار

بولندا رائدة يف �سناعة م�ستح�سرات التجميل الطبيعية
•• وار�شو-الفجر:

اأقيم يف العا�صمة البولندية 
املا�صي  �صبتمرب  �صهر  خالل 
 beauty days معر�س 
التجميل  ومعدات  لأدوات 
والزينة ومنتجات العناية 
بالب�صرة وال�صعر والأظافر 
اإط���الق  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
ومتنوعة  غنية  منتجات 
واإبداعات من اأبرز عالمات 

التجميل. 
م�صاركة  امل��ع��ر���س  و���ص��ه��د 
العار�صني  م���ن  ق��ي��ا���ص��ي��ة 
املبيعات  وموظفي  املميزين 
امل�صتهلكني  م���ن  وك���ذل���ك 
ور���س  التجميل  ملنتجات 
ع���م���ل ط����رح����ت اأح�����دث 
الجتاهات يف �صوق اجلمال 
واآخ��ر  والعاملي  الإقليمي 
وت�صفيف  املكياج  �صيحات 
ال��زف��اف  حل��ف��الت  ال�صعر 
مع  امل�صائية  والفعاليات 
للزوار،  ح�صرية  ن�صائح 
بالإ�صافة اإىل م�صابقات يف 
وت�صريحاته  ال�صعر  اإطالة 

للفتيات وال�صباب.

)ال����ف����ج����ر( ال���ت���ق���ت ال���ع���دي���د من 
واملنتجني  ال���ع���ار����س���ة  ال�������س���رك���ات 
منتجاتهم  ق�������دم�������وا  ال�������ذي�������ن 
للموا�سفات  املطابقة  الطبيعية 
العاملية والتي تتفوق على املنتجات 
اأف�سل  على  باعتمادها  الأوروب��ي��ة 
من  البولندية  الطبيعية  امل����وارد 
واحلبوب  وال���ن���ب���ات���ات  الأع�������س���اب 
بع�ص  وك��ذل��ك  والأم���الح  والعنرب 
مل�ستخدميها  املفيدة  الفيتامينات 
وه���ي م����واد ت�����س��ت��خ��دم ل��ت��ع��زي��ز اأو 
اجل�سم  رائ��ح��ة  اأو  مظهر  ح��م��اي��ة 

الب�سري. 
التجميل  م�ستح�سرات  وت�����س��م��ل 
مراهم العناية باجللد، والغ�سولت، 
وحممرات  وال��ع��ط��ور،  وامل�ساحيق 
الأظافر، وماكياج  ال�سفاه، وطالء 
ال�سعر  واأ�سبغة  وال��وج��ه،  العيون 
وممثلي  روؤ���س��اء  وم��ن   ، ومثبتاته 

هذه ال�سركات:
الت�سدير  م��دي��رة  ل��ورن�����ص  زوزان����ا 
 Stara Mydlarnia ب�����س��رك��ة 
وديليا باركوتلي�ص مديرة الت�سدير 
ب�سركة Oceanic وجانا �سوركوفا 
 Yope ب�سركة  الت�سدير  م��دي��رة 
 Verona �سركة  رئي�سة  وزوف��ي��ا 
تطوير  م���دي���ر  م�������وران  ودام�������ني 
 Laboratoria ب�سركة  الت�سويث 
ماتي�سيكا  والك�سندرا    Natury
 Melli ���س��رك��ة  ورئ��ي�����س��ة  م��ال��ك��ة 
care واجني�سكا مديرة الت�سدير 

والك�سندرا   Clochee ب�����س��رك��ة 
ili ola واأنتوين مالكي �سركة

قوة �صناعة م�صتح�صرات 
التجميل البولندية يف تنوعها 
اأك������رب �سوق  ����س���اد����ص  ب���ول���ن���دا ه����ي 
اأوروب���ا،  يف  التجميل  مل�ستح�سرات 
وه��ن��اك م��ا ي��ق��رب م��ن 100 �سركة 
ك�����ب�����رية وم����ت����و�����س����ط����ة احل�����ج�����م ، 
�سغرية  ���س��رك��ة   300 م���ن  واأك������رث 
جمال  يف  تعمل  ال�سغري  ومتناهية 
م�ستح�سرات التجميل حيث ي�ساعد 

هيكل ال�سوق هذا على مرونته.

م�ستح�سرات  �سناعة  قوة  وتكمن 
تنوعها  يف  ال��ب��ول��ن��دي��ة  ال��ت��ج��م��ي��ل 
وا�سعة  ب���خ���ربة  ال����دول����ة  وت��ت��م��ت��ع 
 ، اأن��ح��اء البالد  وم��وزع��ة يف جميع 
بحثية  ومن�ساآت  خمتربات  فهناك 
جتري اأبحاًثا فيزيائية وكيميائية 
وج���ل���دي���ة، م�����س��م��م��ة ل��ل��ت��ح��ك��م يف 
جودة املنتجات وحت�سينها و�سمان 

جودتها يف ال�سوق العاملي.

�صوق م�صتح�صرات التجميل يف بولندا
ت��ع��د ال��ق��ي��م��ة ال�����س��وق��ي��ة يف جمال 
التجميل  م�ستح�سرات  ���س��ن��اع��ة 

ق����ورن����ت  م�����ا  اإذا  ج�������دا  ����س���خ���م���ة 
ب��ن��ظ��ريات��ه��ا يف الحت����اد الأوروب�����ي 
3،85 مليار يورو ومن  تبلغ  حيث 
مليار   4،82 اإىل  ت�سل  اأن  املتوقع 

يورو يف عام 2021.
ويتمتع القطاع باأكرب منو حقيقي 
يف اأوروب�����ا، وق���د ح��ق��ق م��ع��دل منو 
���س��ن��وًي��ا ع��ل��ى مدار   %  2 ب����  ي��ق��در 
املا�سية  ع����اًم����ا  ع�����س��ر  اخل���م�������س���ة 
الحتاد  اإىل  بولندا  ان�سمام  منذ 
الأوروبي، ويوؤكد امل�سوؤولون يف هذا 
اأن قطاع م�ستح�سرات  التخ�س�ص 
ينمو  ���س��وف  البولندية  التجميل 

 %  5-4 اإىل   امل��ق��ب��ل��ة  ال�����س��ن��وات  يف 
�سنويا.

حركة ت�صديرية �صخمة
م�ستح�سرات  منتجات  قيمة  تبلغ 
امل�سدرة  ال��ب��ول��ن��دي��ة  ال��ت��ج��م��ي��ل 
ح��وايل 2،85 مليار ي��ورو، وهو ما 
% من اإجمايل املبيعات  ميثل 1،5 
اخل��ارج��ي��ة ال��ب��ول��ن��دي��ة ، وق���د زاد 
حجم ال�سادرات خالل ال� 12 �سنة 

املا�سية اإىل ما ن�سبته 300 %.
التجميل  م�ستح�سرات  وت�����س��در 
اإن��ت��اج��ه��ا يف ب��ول��ن��دا اإىل  ال��ت��ي يتم 

العامل  ح���ول  دول����ة   160 ح����وايل 
و12،7  اأملانيا   اإىل   %  12.8 منها 
 % و11  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة  اإىل   %
اإيطاليا  اإىل    % و4،1  رو�سيا  اإىل 
اأن هناك  اإىل فرن�سا كما   % و4،0 
اآفاقاً جديدة للت�سدير اإىل كل من  
اإفريقيا  و���س��م��ال  وال��ه��ن��د  ال�����س��ني 
واأم���ري���ك���ا ال��الت��ي��ن��ي��ة وال����ولي����ات 

املتحدة الأمريكية.

عوامل كثرية متيز بولندا عن 
غريها يف قطاع التجميل

بولندا  يف  التجميل  قطاع  يتمتع 

مدار  على  ت�سكلت  وا�سعة  بخربة 
�����س����ن����وات ع�����دي�����دة م�����ن الب���ت���ك���ار 
والإن��ت��اج ع��ايل اجل���ودة كما يعمل 
يف هذا املجال العديد من املنتجني 
املاهرة  العاملة  الأي���دي  توفر  مع 
معدل  رفع  يف  �ساهم  مما  واملدربة 
التكيف  ع���ل���ى  وال�����ق�����درة  امل����رون����ة 
لالإنتاج  ع��ل��م��ي��ة  ق���اع���دة  واإي����ج����اد 
البحث  يف  ال����س���ت���ث���م���ار  وزي���������ادة 

والتطوير. 
بولندا  م��وق�����������������ع  ���س��اه��������������م  ك���م���ا 
اجل���غ���������������������������رايف و����س���������������ط اأوروب���������ا 
وال��ع�����س��وي��ة يف الحت����اد الأوروب����ي 

�سوق  واإي��ج��اد  ال�سناعة  ت��ط��ور  يف 
املنتجني  اأم��������ام  ه����ائ����ل  اأوروب����������ي 
امل��ت��م��ي��زي��ن ح��ت��ى اأ���س��ب��ح��ت تلك 
القطاعات  اأه���م  اإح���دى  ال�سناعة 
املتقدمة  ال��ب��ول��ن��دي��ة  الإن��ت��اج��ي��ة 
اإنتاجها  يف  تعتمد  وال��ت��ي  للغاية 
الطبيعية  امل��������وارد  اأف�������س���ل  ع���ل���ى 
البولندية من الأع�ساب والنباتات 
واحل�����ب�����وب وال����ع����ن����رب والأم���������الح 
اأن  ك��م��ا   Bochnia م��ن��ج��م  م���ن 
الأوىل  تعد  البولندية  ال�سركات 
يف العامل التي تقدم فيتامني K يف 

م�ستح�سرات التجميل. 

 

ال�صركات البولندية تعد الأوىل يف العامل التي تقدم فيتامني K يف م�صتح�صرات التجميل 

Oceanic ديليا بار �صركة

Clochee اجني�صكا �صركة

Verona زوفيا �صركة �صركة موران  دامني   Laboratoria Stara Mydlarnia زوزانا لورن�س �صركة

ili ola الك�صندرا واأنتوين �صركة

Melli care الك�صندرا ماتي�صيكا �صركة

Yope جانا �صوركوفا �صركة
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حّول هاتفك الذكي حلا�سوب 
حممول ولوحي بهذه الأداة

اإطالق  واي���رز )LosingtheWires( ع��ن  ذي  ل��وزن��غ  �سركة  اأعلنت 
وحدة ت�سغيل �سمارت دوك 15 تت�ص اجلديدة، التي حتّول الهاتف الذكي 
املتوافق معها اإىل جهاز حا�سوب لوحي )لب توب( 2 يف 1 من فئة املوديالت 
القابلة للتحويل، مثل جهاز مايكرو�سوفت �سريف�ص، وتدعم وحدة الت�سغيل 

اجلديدة العديد من هواتف �سام�سونغ وهواوي وهونور.
بتقنية  تعمل  ل�سلكية  مفاتيح  ل��وح��ة  م��ن  دوك  ���س��م��ارت  وح���دة  وت��ت��ك��ون 
الالزمة،  وال�سواحن  الكابالت  اإىل  بالإ�سافة  وحامل،  و�سا�سة  البلوتوث 
بك�سال، كما   1080×1920 15.6 بو�سة بدقة  ال�سا�سة قيا�ص  وتعمل 

اأنها تدعم عملية الإدخال املتزامن للبيانات مبا ي�سل اإىل ع�سرة اأ�سابع.
وتدعم وحدة الت�سغيل اجلديدة هواتف �سام�سونغ اأ�ص8 و9 و10، ونوت8 
و9 و10   مع ا�ستعمال برنامج دك�ص )DeX( ل�سام�سونغ، بالإ�سافة اإىل 
ه��واوي وهونور، وميكن  �سركة  الأخ��رى من  الذكية  الهواتف  العديد من 

تو�سيل الهواتف الذكية الأخرى عن طريق منفذ يو اأ�ص بي-�سي.

تعمل كنظام تنبيه.. بطاقة ل�سقة 
على اجللد لقيا�ش النب�ش والنف�ش

قابلة  تكنولوجيا  يعتمد  جديًدا  جهازا  املتحدة  الوليات  يف  باحثون  �سمم 
الإ�سارات  تقي�ص  نت )BodyNet( “ال��ت��ي  “بودي  ت�سمى  ل���الرت���داء 
الف�سيولوجية املنبعثة من اجللد.فقد طور مهند�سو �ستانفورد نوعا جديدا 
من التكنولوجيا القابلة لالرتداء تتاألف من اأجهزة ا�ست�سعار ل�سلكية تلت�سق 
مثل بطاقات الأ�سعار على اجللد  .وتقول زهينان بو هي -اأ�ستاذة الهند�سة 
الكيميائية يف جامعة �ستانفورد- اإنها تعتقد اأن التكنولوجيا القابلة لالرتداء 

�سُت�ستخدم يف يوم ما يف الإعدادات الطبية لأخذ قراءات كاملة للج�سم.

تكنولوجيا خفيفة وفعالة
الهدف  ك��ان  حيث  �سنوات،  ث��الث  ال�ست�سعار  اأج��ه��زة  على  العمل  وا�ستغرق 
دوائر  وج���ود  ع��دم  م��ع  ل��الرت��داء  مريحة  ت��ك��ون  تقنية  تطوير  ه��و  النهائي 
ا�ستخدم  ذل��ك،  اجللد .ولتحقيق  مع  التمدد  من  املل�سقات  متنع  كهربائية 
الراديو  مب��وج��ات  ال��ه��وي��ة  حت��دي��د  تقنية  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة  ال��ف��ري��ق 
ا�ستقبال  جهاز  هناك  يكون  باجل�سم،  البطاقة  اإل�ساق   .)RFID(فعند 
مثبت باملالب�ص يقوم ببث وا�ستقبال املوجات الراديوية من البطاقة، فيبث 
الف�سيولوجية  امل��وؤ���س��رات  ع��ن  معلومات  وي�ستقبل  البطاقة  ل�سحن  طاقة 
لل�سخ�ص  .ولهذا كان على الباحثني التعامل مع اأحد العوائق، حيث كانوا 
بحاجة اإىل هوائي ميكن اأن ميتد وينحني مثل اجللد .ولتجاوز هذه العقبة، 
الإ�سارة  كانت  ذلك  ومع  على مل�سق مطاطي،  بطباعة حرب معدين  قاموا 
امل�سكلة،  ه��ذه  على  منها .وللتغلب  ي�ستفيدوا  ومل  م�ستقرة،  وغ��ري  �سعيفة 
طور الباحثون يف جامعة �ستانفورد نوًعا جديًدا من اأنظمة حتديد الهوية 
باملوجات الراديوية التي ميكن اأن تنقل اإ�سارات قوية ودقيقة اإىل املتلقي رغم 

التقلبات امل�ستمرة.

؟ املذياع  خمرتع  هو  • من 
- دي فور�ست

؟ التلفاز  خمرتع  هو  • من 
- فيل فارنذورث 

؟ املكرر  حذف  بعد  البخاري  الإمام  اأحاديث  عدد  • كم 
- 2762 حديث

الهاتف؟ خمرتع  هو  • من 
- جراهام بل

الفوتوغرايف؟ الت�صوير  اآلة  خمرتع  هو  • من 
- جورج اإي�ستمان

بقرة. مليون   200 من  لأكرث  موطن  هي  الهند  اأن  تعلم  • هل 
.13 �سن  يف  وهو  الكمبيوتر  برجميات  كتابة  يف  بداأ  غيت�ص  بيل  اأن  تعلم  • هل 

• هل تعلم اأن كل اأ�سماء النطاق .com املكونة من ثالث خانات قد مت ت�سجيلها.
1958م. العام  نف�ص  يف  ولدا  قد  جاك�سون  ومايكل  مادونا  اأن  تعلم  • هل 

اخلوخ. عائلة  من  الّلوز  اأن  تعلم  • هل 
�سي. فيتامني  ماعدا  الفيتامينات  جميع  على  حتتوي  الواحدة  البي�سة  اأن  تعلم  • هل 

اآخر. اإىل  جانب  من  عيونها  حتريك  لميكنها  البومة  اأن  تعلم  • هل 
الطبيعة. يف  �سالدة  املواد  اأق�سى  املا�ص  اأن  تعلم  • هل 

دقيقة.  7.31 هو  لل�سم�ص  ممكن  ك�سوف  اطول  اأن  تعلم  • هل 
�سنة  فيها  �سيعود  التي  القادمة  امل��رة  و�ستكون  �سنة،   76 كل  بالأر�ص  مير  هايل  مذبن  اأن  تعلم  هل   •

م.  2062
اللعبة. هذه  ظهور  بداية  يف  م�سارب  وبدون  فقط  عارية  باأيٍد  ُيلعب  كان  التن�ص  اأن  تعلم  • هل 

1913م. عام  يف  ت�سميمه  مت  الأوملبية  الألعاب  • �سعار 
درجات.  7.5 بن�سبة  متيل  عندما  ت�سقط  البولينغ  • زجاجات 
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فوائد الربتقال

يحتوي الربتقال على 80 % من وزنه ماء و حوايل 2 % دهون و حوايل 
% �سكريات   3 و حوايل  احما�ص  و  % مواد معدنية  و5  % الياف   10

وفيتامينات. 
يوجد يف الربتقال امالح معدنية مثل الكبريت و الفو�سفور و الكال�سيوم 

ونحا�ص و فيتامني �سي وفيتامني بي1 وبي 2
و  ال��ربد  لمرا�ص  مقاوم  العظام  يف  الكل�ص  تثبيت  على  الربتقال  ي�ساعد 
انه  الربتقال  الت�سو�ص كذلك من فوائد  ال�سنان من  ي�ساعد على حماية 

ين�سط الدورة الدموية ويقوي الكبد...
ل ين�سح �سرب ع�سري الربتقال للم�سابني بقرحة املعدة و الثنى ع�سر.

نات�س غيتي وجيجي جورج يح�صران حفلة تنكرية لليوني�صف يف فندق Kimpton La Peer بهوليود ، كاليفورنيا. ا ف ب

كان خالد من املتفوقني يف مدر�سته حني اعلنت املدر�سة عن م�سابقة كبرية الفائز فيها �سيفوز برحلة جميلة 
ان ي�سرتي له  امنية خالد فاباه لي�ستطيع  ،كانت هذه  �ساعة قيمة  اليه  انا يف حاجة  ..ه��ذا ما  و�ساعة قيمة 
واحدة غالية، اذن �سيح�سل عليها من هذه امل�سابقة وا�ستعد اجلميع، بذل خالد كل جهد و�سهر كثريا راجع 
�سفت  املرتقب..  اليوم  جاء  حتى  معلومة،  وكل  عون  لكل  �سيحتاج  فهو  وقيمة  كثرية  معلومات  واختزن  كتبا 
الطاولت والكرا�سي وبداأ املتناف�سون من فرق املدار�ص تتناف�ص..  اجلميع يبذل جهده، ع�سر مدار�ص ا�سرتكت 
يف هذه امل�سابقة تقابلت كل مدر�ستني حتى اقرتبت النهاية.. نعم الن بقيت مدر�ستان فقط انها مدر�سة خالد 
واملدر�سة املناف�سة لها، وبداأت ال�سئلة تتواىل وخالد وزميله يبذلن جهدا كبريا كان الن�سيب الكرب خلالد 
لغزارة معلوماته وتفوقه على زميله، اما املدر�سة الخرى فكان الطالبان يبذلن جهدا خارقا ليتفوقا عليه 
وكانت ال�سئلة تنهمر عليهما وكاأنها ر�سا�سات يجب حتا�سيها ولكن مل ي�ستطيعا ذلك فقد بداأت عالمتهما تقل 
وترتفع عالمات خالد وزميله، وبداأ ال�سياح يعلو والت�سجيع يزداد والوقت يكاد ينتهي، وعندما اطلقت �سفارة 
النهاية واعلنت املدر�سة الفائزة كانت مدر�سة خالد، ف�سفق اجلميع بحرارة وجاء مدير املدر�سة ليقول: لقد 
�سرفني ان يكون لدينا طالب مثل خالد اهنئه واعرتف رمبا عنده من معلومات كثرية لي�ست لدى مديره.. 
ف�سحك اجلميع لهذا املديح و�سفقوا وجاء الوقت للجوائز والفائز الول كان خالد، فاز ب�ساعة قيمة هدية من 
املدر�سة ورحلة جميلة له ولزميله و�سهادة تقدير جميلة لكل منهما �سيعلقها على احلائط لتكون ذكرى، وعاد 

للبيت يلب�ص ال�ساعة ويحمل �سهادة التقدير ويحلم بالرحلة املنتظرة.

امل�سي البطيء قد يت�سبب يف اأمرا�ش قاتلة
بخطر  التنبوؤ  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن  امل�سي  �سرعة  اأن  جديدة  درا�سة  ك�سفت 
الإ�سابة باأمرا�ص قاتلة مبا فيها اخلرف، قبل عقود من ظهور الأعرا�ص.

واأج�ساد  اأدم��غ��ة  اأن  الباحثني  من  فريق  اكت�سف  ميل"،  ل�"الديلي  ووف��ق��اً 
الأ�سخا�ص الذين مي�سون ببطء، ت�سيخ ب�سرعة اأكرب مع بلوغهم 45 عاما، 
مقارنة بغريهم ومتيل الرئتان والأ�سنان واجلهاز املناعي اإىل اأن تكون يف 

حالة اأ�سواأ.
وقالت لني را�سمو�سن عاملة الأع�ساب يف جامعة" :Duke الأمر املذهل 
حقا هو اأن هذا يحدث لدى من هم يف �سن 45 عاما، ولي�ص لدى مر�سى 

ال�سيخوخة."
واأو�سحت را�سمو�سن، اأنه قد تكت�سف عالمات اعتالل ال�سحة يف منت�سف 

الدرا�سة  اإن  البحث  وق��ال فريق  للم�سي.  ب�سيط  اختبار  العمر، من خالل 
ق��ب��ل ع��ق��ود من  ال��ب��ط��يء مي��ث��ل ع��الم��ة م�سكلة �سحية  امل�����س��ي  اأن  وج���دت 

العمر.
وا�ستندت الدرا�سة اإىل بيانات من درا�سة طويلة، �سملت 904 اأفراد ولدوا 
باأكملها  حياتهم  الباحثون  وحلل  بنيوزيلندا  دونيدن  يف  واح��د  عام  خالل 

حتى بلوغهم 45 عاما.
وال�سيخوخة  لل�سحة  كمقيا�ص  امل�سي  �سرعة  ت�ستخدم  ومنذ فرتة طويلة، 
لدى مر�سى ال�س�����يخوخة. وميكن اأن توؤدي النت����ائج اإىل اإط��������الق برنامج 
تهدد  ال��ت��ي  احل���الت  م��ن  وغي��������رها  ال��زه��امي��ر،  مل��ر���ص  الطفولة  فح�ص 

احلياة.


