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اأمل جديد.. اأدوية تق�سي على ال�سرطان نهائيا
ك�����ش��ف ع��ل��م��اء ب��ري��ط��ان��ي��ون اأن����ه ب���ات ب��الإم��ك��ان ال�����ش��ف��اء م��ن مر�ض 
بف�شل  وذلك  القادمة،  الع�شر  ال�شنوات  غ�شون  يف  القاتل  ال�شرطان 
اأدوية جديدة يجري تطويرها. ونقلت �شحيفة "ال�شن" الربيطانية 
لندن  يف  ال�شرطان  اأب��ح��اث  معهد  من  وركمن  ب��ول  الربوفي�شور  عن 
لآخر  قاتل  مر�ض  من  ال�شرطان  حتويل  مبقدورنا  "�شيكون  قوله: 
ميكن التعاي�ض معه لفرتة طويلة مثل الربو وفريو�ض نق�ض املناعة 
املكت�شبة". واأ�شار العلماء يف املركز اإىل اأن كون ال�شرطان مر�شا قاتال 
ما  وه��و  الطبية،  للعقاقري  ال�شتجابة  عن  الأورام  توقف  اإىل  يعود 

يجعلها تنت�شر وت�شبح غري قابلة لل�شفاء.
وبح�شب وركمن فاإن امل�شابني بال�شرطان �شياأخذون اإىل جانب الأدوية 
التي يجري تطويرها مزيجا من العالجات الكيميائية والإ�شعاعية 
ال�شرطانية  اخلاليا  وقف  على  العقاقري  هذه  و�شتعمل  واجلراحية، 

من النمو والنت�شار يف اجل�شم.
وتوقع وركمن اأن يتم النتهاء من تطوير الأدوية اجلديدة واختبارها 
واحل�شول على موافقة هيئة اخلدمات ال�شحية الوطنية، يف غ�شون 

اأق�شى. كحد  �شنوات   10
ال�شرطان:  اأب��ح��اث  معهد  م��ن  رو�شانيز  اأوليفيا  قالت  جانبها  وم��ن 
الأدوية �شتكون العالج الأول يف العامل الذي يتيح مقاومة  اأن  "نعتقد 

ال�شرطان والتكيف مع املر�ض".
اآلية  اأو  مكوناتها  ح��ول  امل��زي��د  ع��ن  يك�شف  مل  التي  الأدوي����ة  و�شتمر 
عملها، ب�شل�شلة من الختبارات ال�شريرية، قبل اأن يطلب ترخي�شها 

من هيئة اخلدمات ال�شحية الوطنية.

كيف تتعاي�ش مع ح�سا�سية الالكتوز؟
الالكتوز نوع من ال�شكر يوجد يف احلليب البقري ومنتجاته يتطّلب 
الإن��زمي يرتاكم  ينتج اجل�شم هذا  واإذا مل  الالكتيز له�شمه.  اإن��زمي 
واأعرا�ض  بالبطن،  واآلم����اً  انتفاخات  م�شبباً  ال��ق��ول��ون  يف  ال��الك��ت��وز 
ح�شا�شية اأخرى ت�شبه متالزمة القولون الع�شبي كالإ�شهال والدوخة. 
وت�شري تقارير طبية اإىل اأن 75 باملئة من الب�شر حالياً لديهم ح�شا�شية 
لدى الالكتوز. اإليك كيف ميكنك احل�شول على الكال�شيوم والتعاي�ض 

مع ح�شا�شية الالكتوز:
لأن��ه يحتوي على  املاعز كبديل جيد  العتماد على حليب  * ميكنك 
ن�شبة اأكرث يف الكال�شيوم، ون�شبة �شئيلة جداً من الالكتوز ل ت�شبب 

ح�شا�شية.
"ك"، لذلك عليك  * ي�شاحب ح�شا�شية الالكتوز نق�ض يف فيتامني 

تناول الأطعمة الغنية به مثل: الربوكلي وامللفوف والريحان.
* تناول الأطعمة الغنية بالكال�شيوم مثل اللوز والربوكلي وال�شبانخ 
لتوفر  امل��ع��ّل��ب  وال�شلمون  وال�����ش��ردي��ن  وال��ت��ني،  وال�����ش��وف��ان  وال�شويا 

العظام فيهما.
* احر�ض على تناول �شوربة العظام "الدجاج والبقر وال�شاأن"

* ا�شتخدم ال�شمن بدًل من الزبدة.
ق��درة اجل�شم على  "د" لتح�شني  بفيتامني  الغنية  الأطعمة  تناول   *

امت�شا�ض الكال�شيوم، مثل: الفطر "امل�شروم" وال�شلمون والتونة.

تعديالت منط احلياة لل�سيطرة على �سغط الدم
يهدد ارتفاع �شغط الدم مبجموعة من امل�شاعفات اخلطري توؤثر �شلباً 
على القلب والكلى والعيون والقدرة اجلن�شية. وميكن ال�شيطرة على 
�شغط الدم والوقاية من ارتفاعه باإجراء تعديالت للعادات احلياتية 

والغذائية. اإليك ما ميكنك عمله لت�شمن �شغط دم �شحي:
عن  يزيد  ل  ما  بتناول  الطعام،  يف  )ال�شوديوم(  امللح  كمية  تقليل   *
ملعقة �شغرية من امللح تق�ّشم على جميع وجبات اليوم، ومراعاة اأن 

الأكالت اجلاهزة واللحوم امل�شّنعة غنية بامللح.
* خف�ض التوتر وتقليل الإجهاد باخلروج اإىل املتنزهات وال�شواطئ، 

وممار�شة اليوغا، وم�شاهدة الربامج الرتفيهية الكوميدية.
* الإقالع عن التدخني وجتّنب الكحول.

* ممار�شة التمارين والن�شاط البدين يومياً، ويعترب امل�شي ملدة 30 
الدراجات  ورك���وب  ال�شباحة  وت�شاعد  املطلوب،  الأدن���ى  احل��د  دقيقة 

والريا�شات الأخرى على اإبقاء ال�شغط حتت ال�شيطرة.
* مراقبة وقيا�ض ال�شغط ب�شكل دوري، وتناول الأدوية التي ي�شفها 

الطبيب وفق التعليمات.
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العمر الأن�سب لالإجناب!
الرجال  على  يجب  اأن��ه  روجت���رز،  جامعة  اأجرتها  ج��دي��دة،  درا���ش��ة  ك�شفت 
اإجناب الأطفال قبل بلوغ ال� 35 من عمرهم، لتجنب خطر اإحلاق ال�شرر 

ب�شحة زوجاتهم واأطفالهم.
�شاعة  لديهم  تكون  اأن  ميكن  الن�شاء،  مثل  ال��رج��ال،  اأن  الباحثون  ووج��د 

بيولوجية موقوتة.
وبعد مراجعة 40 عاما من البحث امل�شتمر يف هذا الإطار، تو�شلت الدرا�شة 
اإىل اأن الرجال، الذين تزيد اأعمارهم عن 45 عاما اأقل خ�شوبة ن�شبيا، مع 
ارتفاع خطر اإ�شابة الزوجات بارتفاع �شغط الدم املرتبط باحلمل، ومر�ض 

�شكري احلمل والولدة قبل الأوان.
وتبنّي اأي�شا اأن اأطفال الآباء الأكرب �شنا، اأكرث عر�شة للولدة قبل الأوان 
اأو املوت يف الرحم، اإىل جانب �شعف �شحتهم العامة وانخفا�ض الوزن عند 
الولدة واملعاناة من م�شكالت القلب، والعيوب اخللقية والإ�شابة ب�شرطان 

الأطفال اأو مر�ض التوحد، فيما بعد.
ويعتقد الباحثون اأن �شبب هذه التاأثريات ال�شلبية هو النخفا�ض الطبيعي 
يف م�شتويات هرمون الت�شتو�شتريون، مع التقدم يف العمر، ما ي�شري اإىل اأن 
اأن  ميكن  لحقا،  ل�شتخدامها  املنوية  احليوانات  تخزين  اأو  املبكر  احلمل 

يقلل من املخاطر ال�شحية لالأم والطفل.
وقالت معدة الدرا�شة، غلوريا باخمان، مديرة معهد �شحة الن�شاء يف كلية 
"من املعروف على نطاق وا�شع  روبرت وود جون�شون" الطبية:  "روجترز 
35، ميكن  �شن  بعد  الن�شاء  التي حتدث عند  الف�شيولوجية  التغريات  اأن 
اأن  اأن معظم الرجال ل يدركون  اإل  اأن توؤثر على احلمل و�شحة الطفل، 

تقدمهم يف ال�شن ميكن اأن يكون له تاأثري مماثل".
ومع حت�شن التكنولوجيا، ميكن للعلماء اإلقاء نظرة فاح�شة على الأ�شباب، 
والر�شع  الأج��ن��ة  ل���دى  ال�شحية  وامل�����ش��ك��الت  امل�����ش��اع��ف��ات  اإىل  اأدت  ال��ت��ي 

والأمهات، ويبدو اأن عمر الأب ي�شكل عامال مهما.

اكت�ساف �سر تغري طعم الطماطم!
الطماطم  "طعم  م��ث��ل  ع���ب���ارة  ك��ت��ب��ت  اإذا 
مثل.." على الإنرتنت �شتجد القرتاحات 
"الدم" و  ه����ي  ����ش���ي���وًع���ا  الأك�������رث  ال�����ش��ت��ة 
و  "القرع"  و  "ال�شمك"  و  "الأو�شاخ" 
الطماطم  طعم  اختفاء  �شر  ما  "الكلور". 
اللذيذ من الأ�شواق، وهل للتعديل الوراثي 
دور يف ذلك؟ يف تقرير ن�شر يف جملة نات�شر 
ن��ادرة من  جينيتك�ض،  قدم العلماء ن�شخة 
ي��غ��ري م���ن طعم  اأن  ال�����ذي مي��ك��ن  اجل����ني 
الطماطم ويجعله اأطيب. وت�شري الأبحاث 
اإىل اأنه عادة ما ي�شحي منتجو الطماطم 
بالنكهة يف مقابل اإنتاج كميات �شخمة منه 
الطماطم يف  لزيادة عمر  كبرية  وباأحجام 
الأ�شواق. اإذ قام فريق من الباحثني بجمع 
معلومات وراثية من 725 ثمرة طماطم 
برية وقاموا ببناء �شل�شلة معلومات جينية 
بني  العلماء  وق���ارن  ال��ن��ب��ات.  ب��ه��ذا  خا�شة 
الطماطم  جينوم  وبني  امل�شنوع  اجلينوم  
يعد  وال����ذي   ،  "1706 "هاينز  امل�����ش��م��ى 
مب��ث��اب��ة ج���ني ال��ط��م��اط��م الأ���ش��ا���ش��ي حتى 
اأن  اكت�شفوا   ، امل��ق��ارن��ة  خ��الل  وم��ن  الآن. 
فقط من الطماطم امل�شتاأن�شة  املائة  يف   2
املتاجر  يف  ت��ب��اع  ال��ت��ي  وراثيا"  "املعدلة 
حتتوي على هذا اجلني والذي يجعل طعم 
  90 بن�شبة  وامل��ت��واف��ر  ل��ذي��ذا،  ال��ط��م��اط��م 

باملئة يف الطماطم الربية.

اللوز .. كنز طبيعي من 
الفيتامينات والألياف  �ص 23

النوم واحلالة املزاجية 
�سر ن�ساط الذاكرة 

ن��ت��ائ��ج درا����ش���ة جديدة  ق��ال��ت 
قوية  ب���ذاك���رة  الح��ت��ف��اظ  اإن 
يرتبط  العمر  يف  التقدم  م��ع 
احل�شول  ه����م����ا:  ب���ع���ام���ل���ني 
الكافية،  ال��ن��وم  ���ش��اع��ات  ع��ل��ى 
وت����ف����ادي الك���ت���ئ���اب. وت���وؤث���ر 
كثري  ع��ل��ى  الن�شطة  ال���ذاك���رة 
م������ن ال�����وظ�����ائ�����ف احل����ي����وي����ة 
والذكاء  ال��ل��غ��ة  م��ث��ل  ل��ل��دم��اغ 
امل�شاكل،  وح����ل  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
وال�����ش����ت����م����ت����اع ب����احل����ي����اة يف 

ال�شيخوخة.
وبح�شب الدرا�شة التي ُن�شرت 
يف "جورنال اأوف اإنرتنا�شيونال 

�شو�شيتي"  نيورو�شيكولوجي 
بذاكرة  الح��ت��ف��اظ  اأردت  اإذا 
م��ت��وّق��دة اح��ر���ض ع��ل��ى النوم 
بعمق خالل الليل، واحل�شول 
ع����ل����ى ع�������دد �����ش����اع����ات ال����ن����وم 

ال�شحية.
واأج��ري��ت ال��درا���ش��ة يف جامعة 
ترابطاً  وج���دت  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، 
ب���ني 3 ع����وام����ل: ال���ت���ق���دم يف 
والنوم  الذاكرة،  وق��وة  الُعمر، 

اجليد كل يوم.
ارتباط  ال��ب��اح��ث��ون  ولح�����ظ 
باحلالة  وتقّطعه  النوم  نق�ض 

املزاجية ال�شيئة والكتئاب.

ن�سبة عالية من ال�سكر والكافيني
 BfR اأملانيا  يف  املخاطر  لتقييم  الفيدرايل  املكتب  ي�شري 
90 ملغ  ال��ق��ه��وة ي��ح��ت��وي ع��ل��ى  اأن ك��وب��ا واح����دا م��ن  اإىل 
فتحتوي  الطاقة  م�شروبات  من  علبة  اأم��ا  الكافيني.  من 
ع��ل��ى 80 م��ل��غ م��ن ال��ك��اف��ي��ني. ورغ���م ت��ق��ارب ال��ن�����ش��ب اإل 
اأن م�����ش��روب��ات ال��ط��اق��ة ت�����ش��ك��ل خ��ط��را اأك����رب ب��ك��ث��ري من 
ببطء.  ت�شتهلك  الأخ��رية  لأن  وذلك  ال�شاخنة،  امل�شروبات 
يرفع  مم��ا  ب�شرعة،  ع��ادة  فت�شرب  الطاقة  م�شروبات  اأم��ا 
من خطر اجلرعة الزائدة. اأما احلد الأق�شى املو�شى به 
يجب  كما  يومياً.  الكافيني  من  ملغ   200 هو  للبالغني 
الريا�شة  وم�شروبات  الطاقة  م�شروبات  بني  اخللط  عدم 
الغنية بالكاربوهيدرات، والتي تهدف اإىل تعوي�ض فقدان 

الطاقة واملاء الناجت عن الن�شاط البدين.

ماذا يحدث يف اجل�سم؟
 BfR امل��خ��اط��ر  لتقييم  ال���ف���ي���درايل  امل��ك��ت��ب  اأط���ل���ق  وق���د 
ال��ط��اق��ة على م�شتويات  حت��ذي��را م��ن اح��ت��واء م�����ش��روب��ات 
عالية من الكافيني، عادة اإىل جانب املواد الأخرى توراين 
واإي��ن��و���ش��ي��ت��ول وج��ل��وك��ورون��ولك��ت��ون، ال��ت��ي حت��ف��ز القلب 
حالة  ويف  املركزي.  الع�شبي  واجلهاز  الدموية  والأوع��ي��ة 

حتدث  اأن  ميكن  ال��ك��اف��ي��ني،  م��ن  عالية  م�شتويات  وج���ود 
تاأثريات غري مرغوب فيها مثل زيادة الإثارة ونب�ض القلب 
وال�شرعة وعدم انتظام �شربات القلب وارتفاع �شغط الدم. 
يقول الربوف�شور الدكتور اأندريا�ض هين�شل، رئي�ض املكتب 
ا�شتهالك  يف  الإف���راط  "اإن  املخاطر:  لتقييم  الفيدرايل 
م�����ش��روب��ات ال��ط��اق��ة خ��الل ف��رتة ق�����ش��رية، و���ش��رب كميات 
ملمار�شة  بالإ�شافة  ال��وق��ت،  نف�ض  يف  الكحول  م��ن  كبرية 
التمرين البدنية ب�شكل مكثف واملعاناة من النوم القليل، 

قد يجعل املرء يعاين من م�شاكل �شحية حادة".

خطر على �سحة الأطفال
بينما توا�شل م�شروبات الطاقة حتقيق اأرباح مالية كبرية 
يف كل �شنة، ُيحذر بع�ض خ��رباء ال�شحة من عواقب هذا 
النوع من امل�شروبات على �شحة الأطفال واملراهقني لأنها 
حتتوي على ن�شب عالية من ال�شكر والكافيني وتت�شب يف 

الإ�شابة بعدة اأمرا�ض.
امللكية لطب  الكلية  ف��ي��ر، م��ن  ال��ربوف�����ش��ور رو���ش��ل  ح��ذر 
و�شحة الأطفال يف اإجنلرتا، من �شرب الأطفال م�شروبات 
ال��ط��اق��ة، ك��ون��ه��ا حت��ت��وي ع��ل��ى ن�����ش��ب ع��ال��ي��ة م���ن ال�شكر 
والكافيني. واأ�شاف اأنه يف الدول الغنية ي�شتهلك الأطفال 

يومياً الكثري من ال�شكر وال�شعرات احلرارية، لذلك فاإنه 
من غري املرجح اأن يحتاج الأطفال اإىل طاقة اإ�شافية.

واأ�شار رو�شل فير اإىل اأن، ارتفاع ن�شبة ال�شكر يف م�شروبات 
الطاقة وامل�شروبات الغازية، يوؤدي اإىل زيادة اإ�شابة الأطفال 
بالبدانة يف جميع اأرجاء العامل، واأردف اأن الكافيني، الذي 
م�شاكل  يف  يت�شبب  رمبا  كمنبه  العامل  يف  ا�شتخدامه  يتم 
قد  لالأطفال  بالن�شبة  وتابع  بالقلق.  والإ�شابة  النوم  يف 
ويوؤثر  �شلوكية  ا�شطرابات  اإىل  تعر�شهم  ذلك يف  يت�شبب 

على الدماغ.
اأن����ه، مي��ك��ن لالأطفال  واأو����ش���ح ال��ربوف�����ش��ور الإجن��ل��ي��زي 
نظام غذائي  اتباع  كافية من خالل  احل�شول على طاقة 
���ش��ح��ي، وال��ت��م��ت��ع ب��ق�����ش��ط واف����ر م���ن ال���راح���ة وممار�شة 

الريا�شة، بالإ�شافة اإىل التفاعل مع عدة اأ�شخا�ض.
ويف نف�ض ال�����ش��ي��اق، داف���ع ال��ب��اح��ث ال��ربي��ط��اين ع��ن رغبة 
م�شروبات  بيع  منع  ت��در���ض  التي  الربيطانية،  ال�شلطات 
الطاقة لالأطفال واملراهقني، موؤكداً اأن عدة بلدان جنحت 
يف القيام بذلك من مدة طويلة، فيما اأفادت درا�شات �شابقة 
اأن خطر م�شروبات الطاقة ل يقت�شر فقط على الت�شبب 
يف الإ�شابة بالبدانة وم�شاكل النوم والقلق لدى الأطفال 

بل يتعداه لي�شمل املراهقني اأي�شاً.

ماذا يح�سل للج�سم بعد 
تناول م�سروبات الطاقة؟

م�ست�سفى يعتذر 
بعـــد خطـــاأ 
بحــق جنــني

اليابان  يف  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ا���ش��ط��ر 
و�شفها  فعلة  ع��ن  الع��ت��ذار  اإىل 
بعد  "م�شينة"،  ب��اأن��ه��ا  ك���ث���ريون 
�شيفون  ال��ع��م��ال  اأح���د  �شحب  اأن 
احل����م����ام ع���ل���ى ج���ن���ني م���ي���ت كان 

يجب فح�شه.
ك��ان��ت تعاين  ال��ت��ي  وان��ت��اب��ت الأم، 
الأ�شبوع  يف  الإج��ه��ا���ض  خم��ا���ض 
احل��م��ل، حالة  م��ن  ال��راب��ع ع�شر 
م����ن ال�������ش���دم���ة، ب�����ش��ب��ب م����ا ما 
وفقما  خطاأ،  امل�شت�شفى  اعتربته 
ميل"  "ديلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  ذك������رت 

الربيطانية.
ميتا  م���ول���وده���ا  الأم  وو����ش���ع���ت 
اأثناء وجودها يف حمام م�شت�شفى 
�شايتاما،  يف  الأح���م���ر  ال�����ش��ل��ي��ب 
���ش��م��ايل و���ش��ط ال��ي��اب��ان، وف���ق ما 

اأفادت و�شائل اإعالم حملية.
واأفادت و�شائل الإعالم املحلية اأنه 
مت اإدخ��ال ام��راأة حامل، تبلغ من 
امل�شت�شفى،  اإىل  عاما   36 العمر 
ال��ت��ايل كانت ترقد يف  ال��ي��وم  ويف 
غرفة الولدة حت�شبا لأي طارئ.

ل��ك��ن امل�����راأة ط��ل��ب��ت ال���ذه���اب اإىل 
املرحا�ض لق�شاء احلاجة، اإذ نزل 
اأكد  ما  وفق  هناك،  ميتا  اجلنني 

زوجها.
انتقلت  اأنها  اإىل  التقارير  وت�شري 
خمتلفة  غ���رف���ة  اإىل  ذل����ك  ب��ع��د 
الفريق  م��ن  تعليمات  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
ي��ن��وي فح�ض  ك��ان  ال���ذي  الطبي 
العمال  اأح��د  لكن  امل��ي��ت،  اجلنني 
بامل�شت�شفى قام بتنظيف املرحا�ض 
و�شحب  امل���راأة،  ا�شتخدمته  ال��ذي 

ال�شيفون.
وب��ح�����ش��ب ت���ق���اري���ر ط���ب���ي���ة، فقد 
ت��وق��ف ق��ل��ب ال��ط��ف��ل ع��ن العمل 

قبل الولدة باأربعة اأيام.
اأر�شل  امل�شت�شفى  اإن  ال��زوج  وق��ال 
العائلة،  اإىل  م��ك��ت��وب��ا  اع����ت����ذارا 
فيه  امل�������ش���وؤول���ني  اأن  م���و����ش���ح���ا 
ات����خ����ذوا ت����داب����ري ل���وق���ف وق����وع 

حوادث مماثلة يف امل�شتقبل.
ولي�ض من الوا�شح ما اإذا كان قد 
مت��ت م��ع��اق��ب��ة ال��ع��ام��ل ب��ع��د هذه 
الزوجان  ك��ان  اإذا  م��ا  اأو  الفعلة، 
اأنه  كما  امل�شت�شفى،  �شيقا�شيان 
قام بقطع  املعروف من  من غري 

احلبل ال�شري للجنني.

يوا�سل خرباء ال�سحة حتذيرهم من تبعات م�سروبات الطاقة على 
متزايد  ب�سكل  التي تقبل  ال�سباب  فئة  وبالتحديد  الإن�سان،  �سحة 
ين�سح  وملاذا  اجل�سم  على  الطاقة  م�سروبات  تاأثري  هو  فما  عليها. 

برتكها؟
كادت �سامنثا �سارب"33 عاًما" اأن تفقد حياتها ب�سبب اإدمانها على 
تنظيم  جهاز  مع  للعي�ش  حاليا  �سامنثا  ت�سطر  الطاقة.  م�سروبات 

�سربات القلب. اإذ اعتادت هذه ال�سابة الربيطانية على �سرب 
بداأت  يوميا.  الطاقة  م�سروبات  من  علب  �ست  اإىل  ي�سل  ما 
املنزل  يف  للوعي  فقدانها  خالل  من  عليها  بالظهور  الأعرا�ش 
النوم.  على  القدرة  وعدم  ال�سديد  بالتعب  ل�سعور  بالإ�سافة 

يف  قولها  �سارب  عن  الأملانية  "بيلد"  �سحيفة  ونقلت 
 The Leicester لقاء مع �سحيفة لي�سرت ماركوري
Mercury الربيطانية: "لدي ثالثة اأطفال. كما 
ا�ستهالك  اإىل  دفعني  الأم��ر  هذا  امل�ساء.  يف  اأعمل 
م�سروبات الطاقة". وكانت �سامنثا تعمل يف التنظيف 
اأثار  وت�سف  احلانات.  اأحدى  يف  احلايل  عملها  قبل 
قلبي  امل�سروبات  "جعلت  عليها:  الطاقة  م�سروبات 
ينب�ش ب�سكل اأ�سرع كما ت�سببت يل بال�سداع. و كنت 
لأبقى  اخرى  علبة  ل�سرب  وبحاجتي  بالغ�سب  اأ�سعر 

قادرة على ال�ستمرار". 
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�ش�ؤون حملية

جمل�ش �سرطة  اأبوظبي يف العني : الإمارات اهتمت بالت�سامح ون�سره منذ تاأ�سي�سها

جمل�ش باحلطم العامري : الإمارات وطن الت�سامح الديني والتعاي�ش ال�سلمي

جمل�ش حممد بن ركا�ش ي�ست�سيف ندوة لدار زايد للثقافة الإ�سالمية بعنوان ن�سر الأخالق 

•• العني - الفجر

جمال�شها  ان����ط����الق  م����ع  اأب����وظ����ب����ي  ����ش���رط���ة  اأك�������دت 
ت�شامح،  "�شالم،  �شعار  2019حتت  لعام  الرم�شانية 
املتحدة اهتمت   العربية   الإم���ارات  ايجابية" اأن دول��ة 

بالت�شامح ون�شره منذ تاأ�شي�شها . 
مكتب  ينظمها   التي  الرم�شانية   املجال�ض  وت��ه��دف 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  �شمو  دي����وان  يف  امل��ج��ال�����ض  ����ش���وؤون 
اأمن  بقطاع  املجتمعية  ال�شرطة  ادارة  م��ع  بالتعاون 
املجتمع  اإىل ن�شر وتعميم وتر�شيخ قيم الت�شامح على 

م�شتوى اإمارة اأبوظبي .
ا�شت�شافه  رم�شاين  جمل�ض  اأول  يف  امل�شاركون  ودع��ا 
العني    يف  البلو�شي  امل��ح��م��ود  اأح��م��د  – حممد  ���ش��ع��ادة 
ن�شر  يف  التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  ا�شتثمار  ���ش��رورة  اإىل 
وتعزيز ثقافة الت�شامح يف املجتمع ، واحرتام التعددية 
على  يعي�ض  من  لكل  واحل�شارية  والدينية  الثقافية 
اأر������ض ال���وط���ن م���ن ع��م��ال��ة و���ش��ي��اح��ة ورج�����ال اأعمال 
واإن�شانية،  وتعليمية  اقت�شادية  وموؤ�ش�شات  و�شركات 
وتت�شارك  ال���دول���ة،  نه�شة  ت���رثي  رواف����د  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
القيادة  ت��رع��اه  ال��ذي  الجتماعي  الن�شيج  �شياغة  يف 

الر�شيدة  وتدعمه  بالعطاء واخلري.
  " املوؤ�ش�شي  الت�شامح   " تر�شيخ  اأهمية  على  واأك����دوا   
برامج  توفري  عرب  واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  يف 

الرم�شانية  امل��ج��ال�����ض  م��ع��ت��ربي��ن   ، ه��ادف��ة  تثقيفية 
للت�شاور  ، وفر�شة  اأ�شيل  اجتماعي  اماراتى  م��ورورث 
و فتح باب احلوار الهادف وطرح الق�شايا الجتماعية 
التي تهم املواطنني واملقيمني، وتنقل  ر�شائل ال�شرطة 
اإىل املجتمع وال�شتماع اإىل اآراء ومقرتحات اجلمهور.

اإىل   م�شرياً   املع�شنى  الإع��الم��ي حامد   املجل�ض  واأدار 
ثالثة حماور: الأول عن الت�شامح املوؤ�ش�شي واأثره فى 
املجتمع ،والثاين:  التجربة املوؤ�ش�شية يف فكر الت�شامح 
ب��ني امل��وظ��ف��ني، وال��ث��ال��ث : م��ا ه��و ���ش��ر التعاي�ض بني 

جمتمعنا والت�شامح يف دولة الإمارات ؟.
���ش��امل التميمى  م��ن �شرطة  ال��ع��ق��ي��د  ع��ب��داهلل  وق���ال 
اهتمت  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  اأن  اأب��وظ��ب��ي  
بالت�شامح ون�شره على يد املغفور له ال�شيخ زاي��د  بن 
�شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" لفتاً  اإىل جتربة 
بقيم   الت�شامح   دول��ة  اإن�شاء  يف  الفريدة  اخل��ري  زاي��د 
اإم��ارات��ي��ة  و���ش��م��ات ب����ارزة  ت��ت��وارث��ه��ا الأج���ي���ال  ،ونهج 
الريادية  امل����ب����ادرات  ت��ب��ن��ي  ال��ر���ش��ي��دة  يف  احل���ك���وم���ة  
الواقع  اأر���ض  على  وجت�شيدها  وامل�شاريع   وال��ربام��ج  
عمل  ىل  الت�شامح  حتويل  على  الوا�شحة  و�شيا�شتها 

موؤ�ش�شي م�شتدام.
وحتدث عن مفهوم الت�شامح  ب�شكله العام  والتفاعل 
املختلفة   واجلن�شيات  الإم����ارات  اأب��ن��اء  م��ن  احل�شاري 
الإم��ارات والتي �شكلت  اأر���ض  املتنوعة على  والثقافات 

على  ال��واث��ق  والن��ف��ت��اح  والت�شامح  للتناغم  من��وذج��اً 
التعاون  وج�شور  واللهجات    الثقافات  وتقبل  العامل 
امل������دودة ب���ني ال�����ش��رق وال���غ���رب ف��ك��ان��وا خ���ري �شفراء 

لدولتهم.
وقال : اإن الت�شامح املوؤ�ش�شي كقيمة اأخالقية ت�شاعد يف 
بناء املجتمع ، ،متطرقا لإجنازات الإمارات بح�شولها 
مبادئ  ن�شر  و  الت�شامح   يف  عامليا  الثالث  املركز  على 
الإن�شانية   الكرامة  و�شون  القانون   و�شيادة   العدل  
والهتمام  باملواطنني  واملقيمني على ار�شها على حد 
ال�شواء  مبختلف اأعرافهم وجن�شياتهم  ومعتقداتهم.

املوظفني   ب��ني  الت�شامح   ،اأن  التميمي  العقيد  واأك���د 
والعمل  كفريق واحد  يعد ركيزة  للعمليات التنموية 
ال�شخ�شية  ل��ب��ن��اء  وال���ط���ري���ق   وال���ع���ادل���ة   ال��ن��اج��ح��ة 
امل��وؤه��ل  وحتقيق  املعتدلة  وال��ك��ادر الوطني  القيادية  
روؤي��ة  قيادة قوية  تخدم م�شالح �شعبها  وم�شتقبلها 
املوؤ�ش�شات احلكومية  وغري احلكومية  على  م�شتوى 
ال��ذي يعد ره��ان الدولة القادم  وفق  وبناء  الن�شان  

روؤية القيادة الر�شيدة.
الت�شامح  حتقيق  يف  اأبوظبي  دور�شرطة  وا�شتعر�ض  
مبادئة  ون�شر  والقانون  وامل�شاواة  بالعدالة   والتحلي 
الدولة   وب��ني  موؤ�ش�شات  ال��داخ��ل   ف��ى  ب��ني موظفيها 
املجتمعية  ال�����ش��راك��ة  وت��ع��م��ي��ق  الإم��������ارات  وجم��ت��م��ع 
وتر�شيخ املواطنة الإيجابية ،ومعاين الولء والنتماء 

للوطن وتطوير العمل ال�شرطي مبعايري  عاملية .
وقال  الكاتب وال�شاعر  عو�ض  بن  حا�شوم الدرمكي   
اإن وجود  اأكرث من  200 جن�شية  خمتلفة فى الدولة  
ه��و ال��ت��ح��دي  ب��ح��د ذات����ه  ال���ذي ا���ش��ت��ط��اع��ت  الدولة 
بجدارة  ان تواجهه باحلكمة ون�شر الت�شامح  وتوفري 
ي�شهم  مبا  املجتمعي  التنوع  ،واإي��ج��اد  الكرمي  العي�ض 
امل�شاواة بينهم وغر�ض قيمة اح��رتام الغري  يف حتقيق 
فبالت�شامح نتنازل عن �شغائر الأمور و امل�شاحمة تاأتي 

مبجتمع متناغم .
وذكر اأن  ا�شتدامة الت�شامح املوؤ�ش�شي  ي�شهم يف التطوير 
واملنهجيات  املدرو�شة  اخلطط  على  القائم  احل�شاري 
العلمية، مبا يعزز ال�شخ�شية الإماراتية، ويعمل على 
الراية وامل�شي  اإيجاد جيل مت�شامح  وجاهز ل�شتالم 
تعزيز  يف  ي�شهم  نحو  على  احل�����ش��ارة  ل�شتئناف  بها 

م�شرية البناء التنموي ال�شامل يف الدولة.
وقال  �شعادة  حممد  اأحمد  املحمود :اإن  زايد اخلري 
زرع  فينا الت�شامح  اأ�شلوب حياة ببناء  را�شخ  واأر�شية  
�شلبة  بنيت  ب�شكل  متناغم  مع  موروثاتنا  الإماراتية 
قائمة  الإم����ارات  تت�شدر  تاأ�شي�شها  فمنذ   ، الأ�شيلة 
تتوان عن جهودها   للت�شامح ومل  تدعو   التي  ال��دول 
التحديات  رغم  املعتدلة  والو�شطية  ن�شرالت�شامح  يف 
من  ع��دد  يف  م�شريتها  ترافق  كانت  التي  وال�شعوبات 

البلدان.

•• العني - الفجر

ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��ع��ادة ال���دك���ت���ور اأح���م���د حممد 
الوطني  املجل�ض  ع�شو  العامري  باحلطم 
مبنطقة  جمل�شهم  يف  ال�����ش��اب��ق  الحت����ادي 
امل��رخ��ان��ي��ة يف ال��ع��ني جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 
ال���وج���ه���اء والأع����ي����ان و الأه�����ل واجل����ريان 
يف  العامة  ال�شخ�شيات  وبع�ض  والأ�شدقاء 
تقليد �شنوي لرت�شيخ اأوا�شر املحبة يف ظل 

نفحات وروحانيات �شهر رم�شان املبارك. 
ورح�����ب ب��احل��ط��م ب��احل�����ش��ور م����وؤك����دا اأن 
البوابة  ه��و  الإم������ارات  دول����ة  ال��ت�����ش��ام��ح يف 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ب��ن��اء الأوط�������ان وازده����اره����ا، 
وم��واج��ه��ة ال��ت��ط��رف ال����ذي ���ش��م��ل العامل 
اأن  املعا�شر بكل دوله وجمتمعاته، م�شيفا 
الت�شامح  ال�شباقة يف  ال��دول  الإم���ارات من 
وال��ع��ي�����ض ال����ك����رمي، وال�����ش��اه��د ع��ل��ى ذلك 
على  تعي�ض  ال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة  اجلن�شيات  ك��م 
احلقوق  بكافة  ويتمتعون  الإم���ارات  اأر���ض 

والواجبات.
الإن�شان  " اإح����رتام  اأن  ب��احل��ط��م  واأ����ش���اف 
هي  والت�شامح  امل�شرتك  والعي�ض  وتقديره 
اأخ����الق الإم���ارات���ي���ني وت��ق��ال��ي��د اأ���ش��ي��ل��ة يف 
واأجدادهم،  اآبائهم  عن  توارثوها  ال��دول��ة، 
لأن لنا فيها جميعا تقاليد را�شخة، هي من 
�شميم قيمنا واأخالقنا، والتزامنا بها نابع 
من اأ�شا�ض ديني اجتماعي تراثي، وهي من 
ال�شيخ  تعاىل،  اهلل  ب��اإذن  ل��ه،  املغفور  �شمات 
زايد بن �شلطان اآل نهيان، موؤ�ش�ض الدولة، 
رحمه اهلل، الذي ر�شخها يف �شلوكنا وفكرنا، 
الدولة،  ق��ائ��د  اأي�����ش��اً يف �شلب ون��ه��ج  وه��ي 

اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
نهيان حفظه اهلل.

العامري  باحلطم  �شعيد  ق��ال  وم��ن جانبه 
املغفورله ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

الإماراتي  املجتمع  يف  الت�شامح  قيم  غر�ض 
وح�����ش��ن ال��ت��وا���ش��ل وال���ت���ع���ارف م���ع جميع 

واإمتداد  الإم��ارات وخارجها،  داخل  النا�ض، 
م�شروعاته اخلريية اإىل دول عديدة ليعود 
من  امل�شلمني  وغ��ري  امل�شلمني  على  نفعها 
واأ�شحاب  وال���ك���وارث  احل����روب  م��ت�����ش��رري 

احلاجات وم�شتحقي امل�شاعدات.
العامري  باحلطم  �شهيل  قال  جانبه  ومن 
اأن دولة الإمارات، وهلل احلمد، تنعم بالأمن 
الجتماعي،  وال�شالم  والعدل  والإ�شتقرار 
وا�شتطاعت من خالل منظومة من القيم 
الجتماعي  ال���ش��ت��ق��رار  ت��ر���ش��ي  اأن  العليا 
والق����ت���������ش����ادي وحت����ف����ظ ك����رام����ة ال���ف���رد 
اأو تفرقة، بت�شحيح  واجلماعة دون متييز 
املفاهيم، والردعلى ال�شبهات ، وتعميق قيم 

الو�شطية والعتدال.
الإم���ارات  دول��ة  " اأن  املجل�ض  واأج��م��ع رواد 
العربية املتحدة اأخذت على عاتقها، خالل 
ال�����ش��ن��وات ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ش��ي��ة، ال��ع��م��ل على 
تعزيز قيم الو�شطية والعتدال والتعاي�ض 

والت�شامح، 
ك��م��ا اأك����د احل�����ش��ور " اأن دول����ة  الإم�����ارات 
والتعاي�ض،   الت�شامح  قيم  ن�شر  على  تعمل 
احل�شارية  ال�شورة  اإظ��ه��ار  على  وحتر�ض 
التي  ومبادئه  احلنيف  الإ���ش��الم��ي  للدين 
الغلو،  ع��ن  والب��ت��ع��اد  الت�شامح  على  حت��ث 
ه��ا م��ن ال��و���ش��ائ��ل ال�����ش��روري��ة ملواجهة  ب��ع��دِّ
ن���زع���ات ال��ت��ط��رف وال��ت��ع�����ش��ب ال��ت��ي تقف 

وراءها بع�ض القوى والتيارات املت�شددة، 
اآ�شمى  امل��ج��ل�����ض رف���ع احل�����ش��ور  ن��ه��اي��ة  ويف 
احلكيمة  ل��ل��ق��ي��ادة  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين 
يدمي  واأن  الكرمي  الإم���ارات  �شعب  وعموم 

اخلري والأمان على دولتنا احلبيبة.

•• العني - الفجر

ا�شت�شاف جمل�ض ال�شيخ حممد بن ركا�ض العامري يف مدينة 
اليحر دار زايد للثقافة الإ�شالمية يف ندوة رم�شانية بعنوان " 
ن�شر الأخالق " قدمها الدكتور اأحمد اإ�شماعيل الكمايل وذلك 
بح�شور ال�شيخ الدكتور �شامل حممد بن ركا�ض ع�شو املجل�ض 
العالقات  ق�شم  رئي�ض  ال�شاعدي  وخليفة  الحت��ادي  الوطني 
العامة يف دار زايد للثقافة الإ�شالمية وعدد من ال�شخ�شيات 

واأبناء مدينة العني.
���ش��امل ب��ن رك��ا���ض قيم  ال��ن��دوة ا�شتعر�ض ال��دك��ت��ور  ب��داي��ة  يف 
العطاء واخلري التي جت�شدت يف حياة ال�شيخ زايد بن �شلطان 
يف  اأه��ت��م  زاي��د  ال�شيخ  اأن  معترباً  ث���راه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل 
ت��ق��دمي م��ن��ظ��وم��ت��ه الأخ��الق��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة ال��ت��ي ت��ر���ش��خ��ت يف 
اأجيال املجتمع الإماراتي حيث جتلت فيها قيم املحبة والكرم 
والعدالة والت�شامح والتحلي بالأخالق احلميدة وفن التعامل 
الإيجابي  مع الأحداث واملواقف. من جهته اأكد الدكتور اأحمد 
الكمايل على اأهمية وم�شوؤولية الوالدين بزرع الأخالق والقيم 
وال�شلوكيات احلميدة يف اأبنائهم  يف ظل حتديات الع�شر الذي 
نعي�ض فيه، م�شدداً على �شرورة التم�شك  بالأخالق الإ�شالمية 
على  وت�شاعدهم  ال�شاحلني  امل��وؤم��ن��ني  �شمات  م��ن  ت��ع��دُّ  ال��ت��ي 
جت��ن��ب ال���وق���وع يف ال��ع��ي��ب وال��ن��ق��د. واأ����ش���ار امل��ح��ا���ش��ر اإىل اأن 
الأخالق احلميدة تتمثل يف بع�ض ال�شمات منها بر الوالدين 
و�شلة الأرحام  والإح�شان اإىل اجلريان وطيب الكالم و�شدق 
والوفاء  باحلفاوة  النا�ض  ومعا�شرة  الوجه  وب�شا�شة  احلديث 
واأداء الأمانة، لفتاً اإىل اأن اأهم فوائد الأخالق للمجتمع هي 
والتكافل  التعاون  و�شيادة  الأف���راد  بني  والأم���ان  الأم��ن  ن�شر 

الجتماعي والألفة واملحبة بني النا�ض.

احتفاًل بعيد اليتيم
العني روتانا يقيم حفل اإفطار خريي لأكرث من 25 طفاًل 

وذويهم بالتعاون مع الهالل الأحمر وم�ست�سفى برجيل
•• العني - الفجر

الهالل  مع  بالتعاون   - روتانا  العني  فندق  اأق��ام   ، رم�شان  �شهر  مبنا�شبة 
الأحمر الإماراتي وم�شت�شفى الربجيل رويال مبدينة العني - مائدة اإفطار 

خا�شة لالأيتام احتفاًل "بعيد اليتيم "".
بالإ�شافة لعدد من  25 طفاًل وذويهم  اأكرث من  الإفطار اخلريي  ح�شر 

طاقم اإدارة الفندق والزمالء بجانب ال�شخ�شيات الإعالمية
وخالل هذا الإفطار، �شعى الفندق اإىل ن�شر روح التعاطف والإن�شانية التي 
ال�شمل  ال��وق��ت يف مل  ق�شاء  على  ع���الوًة  ال��ك��رمي  ال�شهر  ه��ذا  اإليها  يدعو 
وال�شركاء  الإع��الم��ي  وال��ق��ط��اع  بالفندق  العاملني  م��ع  الأوا���ش��ر  وتقوية 

التجاريني
التقليدية  العربية  بالأطباق  عامرة  اإفطار  مبائدة  احلا�شرون  وا�شتمتع 
مع  واملقبالت  الطهي  موائد  من  جمموعة  �شملت  التي  احلية  واملحطات 

احللويات الرم�شانية.الفقرات املف�شلة الرم�شانية التقليدية.
ا�شتمتع الأطفال باأم�شية من املرح والألعاب وحقائب الهدايا املُقَدمة من 

م�شت�شفى الربجيل مبدينة العني مما ر�شم الب�شمة على وجوههم. 
وطوال هذا ال�شهر الكرمي، �شيطلق الفندق جمموعة متنوعة من املبادرات 
والإح�شان.  التعاطف  وروح  ون�شر  املحلي  املجتمع  لدعم  ا  املُوجهة خ�شي�شً

للفقراء
"اإن حتمل  من ناحية اأخ��رى، علق بيري زيون، املدير العام للفندق  قائاًل 
م�شوؤولية املجتمع املحلي ون�شر الوعي بخ�شو�ض ال�شعوبات التي يواجهها 
املوؤ�ش�شية  الجتماعية  امل�شوؤولية  برنامج  م��ن  ه��اًم��ا  ج��زًء  ميثل  الفقراء 
ممتع  وقت  ق�شاء  على  وم�شاعدتهم  بالأطفال  الرتحيب  وك��ان  بالفندق. 
خالل �شهر رم�شان فر�شة عظيمة  . م�شيدا يف هذا بدور للهالل الأحمر 
الإماراتي وم�شت�شفى الربجيل رويال مبدينة العني على تعاونهم فى اإقامة 

هذه الحتفالية"

توؤثر على حياة املاليني من �سكان الهند
باحثو جامعة نيويورك اأبوظبي يكت�سفون العالقة بني ثنائية 
القطب للمحيط الأطل�سي والرياح املو�سمية ال�سيفية الهندية

•• اأبوظبي - الفجر 

ك�شفت درا�شة حديثة �شادرة عن جامعة نيويورك اأبوظبي عن وجود عالقة 
متنامية عن بعد بني الرياح املو�شمية ال�شيفية الهندية املاطرة، التي توؤثر 
القطب  ثنائية  النطاقية  والظاهرة  الهند،  �شكان  من  املاليني  حياة  على 

للمحيط الأطل�شي.
واأ�شرف على الدرا�شة العامل اأجايا رافيندران �شمن مركز حماكاة النماذج 
املناخية التابع جلامعة نيويورك اأبوظبي. وتو�شل فريق الأبحاث لكت�شاف 
ال�شرقي  الق�شم  املياه �شمن  زي��ادة وا�شحة يف تغريات درجة ح��رارة �شطح 

املداري للمحيط الهادئ، وذلك نتيجة لالحتبا�ض احلراري. 
الظاهرة  ح�����ش��ول  احتمالية  ارت��ف��اع  اإىل  امل��ت��ن��ام��ي  ال��ت��غ��ري  ه���ذا  وُي��ف�����ش��ي 
النطاقية ثنائية القطب للمحيط الأطل�شي، والتي حتفز بدورها حدوث 
الغالف  قرب  حت�شل  ا�شطرابات  وهي  الهندي،  املحيط  يف  كلفن  موجات 
اجلوي ال�شتوائي لالأر�ض. وعليه، توؤدي هذه الظواهر اإىل تقوية الرابط 
عن بعد بني الظاهرة النطاقية ثنائية القطب للمحيط الأطل�شي والرياح 

املو�شمية ال�شيفية الهندية املاطرة.
الرياح  اإىل تعزيز  ال��ظ��اه��رة  ل��ه��ذه  ال��ب��اردة  ال��ف��رتات  ت���وؤدي  ل��ذل��ك،  وتبعاً 
يف  ال��داف��ئ��ة  ال��ف��رتات  تت�شبب  فيما  امل��اط��رة،  الهندية  ال�شيفية  املو�شمية 
للمحيط  القطب  ثنائية  النطاقية  الظاهرة  وُتعّرف  الرياح.  اإ�شعاف هذه 
"عن  املياه  �شطح  حل��رارة  ال�شنوي  التغري  يف  انحرافات  بكونها  الأطل�شي 

املعدل الو�شطي" �شمن الق�شم ال�شرقي املداري للمحيط الهادئ.
الظاهرة  هذه  بني  العالقة  يف  املتنامية  التغريات  بتوثيق  الباحثون  وق��ام 
املن�شرمة.  العقود  مدار  على  املاطرة  الهندية  ال�شيفية  املو�شمية  والرياح 
حتليل  ع��رب  التغريات  ه��ذه  وراء  املحتملة  الفيزيائية  الآل��ي��ة  در���ش��وا  كما 
بيانات هطول الأمطار ودرجة حرارة �شطح البحر املُ�شجلة خالل قرن من 

الزمن.
واأ�شارت الدرا�شة اإىل اأن ظاهرة تقلبات النينو، والتي ت�شري اإىل فرتة ارتفاع 
حرارة �شطح البحر، مُتثل الرابط عن بعد الأهم من نوعه الذي يوؤثر على 
اإىل ت�شجيل هذا الرابط  املو�شمية ال�شيفية الهندية. كما تو�شلت  الرياح 
الرابط  هذا  اأن  الدرا�شة  تقرتح  كما  �شنوات.  عدة  خالل  �شعيفة  ملعدلت 
يلعب دوراً حمورياً يف حتديد منط الرياح املو�شمية، وب�شكل خا�ض انطالقاً 

من ثمانينيات القرن املا�شي.
واأفاد رافيندران بهذا ال�شدد: "ياأتي اكت�شافنا للدور املتنامي الذي تلعبه 
تغريات درجة حرارة �شطح مياه البحر يف املنطقة ال�شتوائية من املحيط 
الأطل�شي على الرياح املو�شمية ال�شيفية الهندية، والتي تاأتي يف ظل تزايد 
اإمكانيات التنبوؤ مبعدلت الرياح  الحتبا�ض احلراري، كاإجناز هام يح�شن 

املو�شمية ال�شيفية".
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اللوز طعام غني باملواد املغذية يحمل للج�سم كثريًا من الفوائد ال�سحية. باإ�سافته اإىل غذائنا، ل ننعم مبذاق وقرم�سة 
لذيذين فح�سب، بل اأي�سًا بالفيتامني E، الألياف، واملغنيزيوم. ونظرًا اإىل غناه بالفيتامني E، ُيعّد اللوز م�ساد اأك�سدة بالغ 
الأهمية، يحمي اخلاليا من املركبات امل�سرة داخل اجل�سم ومن املخاطر البيئية، مثل اأ�سعة ال�سم�ش ما فوق البنف�سجية 

وملوثات الهواء، وقد حتد هذه احلماية من خطر اإ�سابتنا مبر�ش ال�سرطان.
ميكنكم اأن تتناولوا حفنة من اللوز كوجبة خفيفة يومية. لي�ست هذه الوجبة لذيذة فح�سب، بل حتتوي اأي�سًا على كمية 
كبرية من الدهون الأحادية غري امل�سبعة يف مقابل كمية �سئيلة من الدهون امل�سبعة، يف حني اأنها تخلو من الكول�سرتول. 
اأن يحد من  اللوز يوميًا مع بع�ش الأطعمة التي حتتوي على الفايتو�ستريول )ال�ستريول النباتي(  ميكن للتلذذ بقليل من 
تراكم  اأ�سباب  اأحد  الأخري  اأن  علمًا  اجل�سم،  يف  ال�سيئ  الكول�سرتول  معدل  تخفي�ش  عرب  القلب  مبر�ش  الإ�سابة  خماطر 

ال�سفيحات يف ال�سرايني، ما قد يوؤدي اإىل الإ�سابة بذبحة قلبية اأو �سكتة دماغية.

فوائد
فيتامني  للذوبان،  قابلة  األياف  على  اأي�شاً  اللوز  يحتوي 
)الفايتو�شتريول(  تدعى  كيماوية  ومواد  مغنيزيوم،   ،E
تنتجها النباتات طبيعياً. واظهرت الدرا�شات اأن ا�شتهالك 
800 مليغرام من الفايتو�شتريول يومياً  ما ل يقل عن 
قد يخف�ض الكول�شرتول ال�شيئ، ويحتوي كل 28 غراماً 
مليغراماً   33 على  ح��ب��ة(   24 )ن��ح��و  ال��ل��وز  م��ن  تقريباً 

منها.
الألياف مركب يتوافر يف كثري من الأطعمة النباتية، مبا 
فيها اللوز. ل يتمتع الإن�شان بالقدرة على ه�شم الألياف. 
لذلك، تبقى يف اجلهاز اله�شمي وت�شاهم يف �شبط ال�شرعة 
التي تدخل بها املواد املغذية الأخرى جمرى الدم، ف�شاًل 
عن ال�شرعة التي يتنقلها بها الطعام عرب اجل�شم. كذلك، 
ا�شتهالك  امل�شاعدة يف �شبط  الألياف  لزيادة كمية  ميكن 
الأمعاء،  حركة  انتظام  حت�شني  ال���دم،  يف  لل�شكر  اجل�شم 
حركة  بت�شريع  اله�شمي  اجلهاز  )تنظيف(  يف  وامل�شاهمة 

الطعام يف الأمعاء.
اأخ��رياً، يزيد تناول اللوز من كمية املغنيزيوم يف اجل�شم، 
الأهمية  البالغة  املعدنية  الأم��الح  امل��ادة من  وتعترب هذه 
لأنها توؤدي دوراً بارزاً يف اإنتاج الطاقة، التحكم يف تقل�ض 

الع�شالت، وبناء عظام اأقوى.

ملحة تاريخية
حمل املر�شلون الإ�شبان �شجرة اللوز اإىل كاليفورنيا نحو 
منت�شف القرن الثامن ع�شر، لكن مناخ ال�شاحل الرطب 
اللوز  اأ�شجار  زرع��ت  ع�شر،  التا�شع  القرن  ُيالئمها. يف  مل 
كاليفورنيا.  ولي���ة  ع��م��ق  امل��رك��زي يف  ال����وادي  ب��ن��ج��اح يف 

بحلول القرن الع�شرين، كان قطاع اللوز قد ازدهر.
اللوز  م���ن حم�����ش��ول   68% امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  ُت��ن��ت��ج 
اأمريكا  يف  الوحيد  املكان  هي  وكاليفورنيا  ال��ع��امل،  ح��ول 
ال�شمالية الذي ُيزرع فيه اللوز لأغرا�ض جتارية، وي�شكل 
بلداً   80 ي�شتورده منها نحو  اإذ  الزراعية،  اأهم �شادراتها 

حول العامل.

لال�ستمتاع بطعمه املقرم�ش
لي�ض اللوز وجبة خفيفة لذيذة فح�شب، بل ُي�شفي اأي�شاً 
نكهة مميزة على كثري من الأطباق واأ�شناف احللوى التي 
ل ُتقاوم. ت�شاوي ح�شة منه نحو 28 غراماً اأو 24 حبة. 
تقريباً.  ح��راري��ة  �شعرة   170 على  احل�شة  ه��ذه  حتتوي 

لذلك، انتبهوا اإىل عدد احل�ش�ض التي تتناولونها.
ال�شوفان  اأو  الفطور  حبوب  مع  اللوز  قطع  امزجوا   •

�شباحاً.
ولذيذة. خفيفة  كوجبة  اللوز  من  حفنة  • تناولوا 

املقلية  الأطعمة  اأو  ال�شلطات  اإىل  املق�شر  اللوز  • اأ�شيفوا 
بقليل من الزيت.

املثلجات  اإىل  واملق�شر  املحمر  اللوز  من  قلياًل  • اأ�شيفوا 
لت�شتمتعوا بنكهة مقرم�شة فريدة.

الفرن  يف  ت��ع��دون��ه��ا  ال���ت���ي  الأط����ب����اق  ���ش��ط��ح  غ���ط���وا   •
واملعكرونة بقليل من اللوز املطحون.

بع�ش الن�سائح
يف�شد ال��ل��وز مب���رور ال��زم��ن. ت��ب��دو احل��ب��ة ال��ط��ازج��ة منه 
لتتحققوا  ن�شفني.  اإىل  قطعها  بعد  الو�شط  يف  بي�شاء 
اإىل جزئني،  اللوزة  اأن نقطع  اإذا كانت فا�شدة، يكفي  مما 
اأ�شبه بخاليا النحل، فيكون  اأو بدت  اأ�شفر  اإن كان لونها 

من ال�شروري رميها.

و�سفات �سهية
�شمك الرتوتة بالليمون واللوز

- مدة التح�شري: 10 
اإىل 30 دقيقة.

امل��������ك��������ون��������ات   -
الرئي�شة: ال�شمك.

اأق��ل من  - م��دة الطهو: 
دقيقة.  15

- عدد احل�ش�ض: 4.
ال����ط����ب����ق:  ن��������وع   -

غداء اأو ع�شاء/ 
مقبالت.

• املقادير
- زيت زيتون.

اللوز  - ربع كوب من 
املقطع.

�شغرية  ملعقة  اأرب����اع  ث��الث��ة   -
كم بذور الكزبرة املطحونة.

- 4 �شرائح من �شمك الرتوتة وزن 
كل منها بني 110 و170 غراماً.

- ملح وبهار.

- ب�شع �شرائح من الربتقال )ل تنزعي عنها الق�شرة(.
• الطريقة

1- ر���ش��ي على ورق��ت��ني م��ن الأل��وم��ن��ي��وم قلياًل م��ن زيت 
ال��زي��ت��ون، ث��م رب��ع ك��وب م��ن ال��ل��وز املقطع وث��الث��ة اأرباع 

ملعقة �شغرية من بذور الكزبرة املطحونة.
زيت  من  مبزيد  الرتوتة  �شمك  من  �شرائح   4 اطلي   -2

الزيتون، وطيبيها بامللح والبهار.
اأ�شفل  اإىل  3- �شعي كل �شريحة وجانبها املغظى باجللد 
فوق اللوز، ثم فوقها ب�شع �شرائح من الربتقال من دون 
�شمك  �شريحة  ال�شريحة  ه��ذه  ف��وق  �شعي  ق�شرتها.  ن��زع 
اأخرى وجانبها املغطى باجللد اإىل اأعلى. هكذا، حت�شلني 

على �شطرية من �شرائح الرتوتة.
ال��ل��وز وبذور  م��ن  4- ر���ش��ي ف��وق ه��ذه ال�شطرية م��زي��داً 
الكزبرة، ولفيها بورق الألومنيوم وا�شويها على النار اإىل 
اإىل   8 اأي نحو  اللوز،  بالكامل ويحمر  ال�شمك  اأن ين�شج 

دقائق.  10
5- ا�شتخدمي ملعقة م�شطحة لرتفعي ال�شمك مع اللوز 

عن ورق الألومنيوم وت�شعيهما يف طبق للتقدمي.

كرميا الريكوتا واللوز
- مدة التح�شري: اأقل من 15 دقيقة.

- املكونات الرئي�شة: بي�ض وجبنة.
- الطهو: ل داعي ل�شتخدام النار.

- عدد احل�شة: 1.
- نوع الطبق: حلوى.

• املقادير
- ن�شف كوب من جبنة الريكوتا القليلة الد�شم.

- ربع ملعقة �شغرية من خال�شة اللوز.
- علبة من اأحد اأنواع بدائل ال�شكر.

- ملعقة �شغرية من اللوز املق�شر املحمر.
• الطريقة

يف  ال�شكر  وب��دي��ل  ال��ل��وز  خال�شة  م��ع  الريكوتا  اخلطي   -
تر�شي  اأن  بعد  ب���ارداً  ه��ذا اخلليط  للحلوى. قدمي  وع��اء 

عليه قلياًل من اللوز املحمر.

خبز ملفوف باللوز
- مدة التح�شري: �شاعتان.

اإىل   15 ال��ط��ه��و: م���ن  دقيقة.- م���دة   30
- عدد احل�شة: 18.

 -

نوع الطبق: فطور.
• املقادير

- 3 اأكواب اإىل 4 اأكواب من الطحني.
- علبة من اخلمرية اجلافة النا�شطة.

- كوب من احلليب.
- ثلث كوب من ال�شكر العادي.

- ثلث كوب من الزبدة.
- ن�شف ملعقة �شغرية من امللح.

- بي�شتان.
- كوب من ح�شوة اللوز )ترد اأدناه(.

نخله  على  )اح��ر���ش��ي  ال��ن��اع��م  ال�شكر  م��ن  ك��وب  ن�شف   -
اأوًل(.

- ن�شف ملعقة �شغرية من الفانيال.
- ملعقة �شغرية اإىل ملعقتني �شغريتني من احلليب.

- ربع كوب من اللوز املقطع واملحمر.
• الطريقة

1- يف وع�����اء ك���ب���ري، اخ��ل��ط��ي ك���وب���ني م���ن ال��ط��ح��ني مع 
اخل���م���رية. يف ق���در ���ش��غ��رية، ح��م��ي احل��ل��ي��ب م��ع ال�شكر، 
الزبدة، وامللح حمركًة اإياها با�شتمرار اإىل اأن ت�شخن )نحو 

بالذوبان. الزبدة  وتبداأ  مئوية(  درجة   55 اإىل   48
2- اأ�شيفي هذا اخلليط مع البي�شتني اإىل الوعاء الكبري، 
ثم ا�شتخدمي اخلالط الكهربائي لتمزجي املكونات كافة 
ك�شط  على  واحر�شي  ثانية،   30 نحو  ب�شرعة منخف�شة 
ما يتطاير منها على جوانب الوعاء، ثم اخلطيها ب�شرعة 
عالية مدة 3 دقائق. ا�شتخدمي بعد ذلك ملعقة خ�شبية 
لت�شيفي اإىل هذا اخلليط اأكرب قدر ممكن من الطحني 

املتبقي.
عليه  ر�ش�شت  ق��د  تكونني  �شطح  اإىل  العجينة  انقلي   -3
من  تبقى  ما  العجينة  اإىل  اأ�شيفي  الطحني.  من  قلياًل 
وطرية  مطاطة  عجينة  على  حت�شلي  اأن  اإىل  الطحني 
دق���ائ���ق. حّويل   5 اإىل   3 م���دة  ال��ع��ج��ن  ق��ل��ي��اًل. وا���ش��ل��ي 
العجينة اإىل كرة. �شعيها يف وعاء تكونني قد طليته بقليل 
من الزيت. اديريها مرة اأو اثنتني يف الوعاء ليغطي الزيت 
دافئ  مكان  يف  لتختمر  واتركيها  غطيها  �شطحها.  كامل 

ويت�شاعف حجمها )نحو �شاعة(.
4- اعجني العجينة قلياًل، ثم انقليها اإىل �شطح مغطى 
بقليل من الطحني. غطيها واتركيها مدة 10 دقائق. يف 

هذه الأثناء، اطلي �شينية خبز بقليل من الزيت.
 - العجينة لتح�شلي على قطعة م�������������������������������دي 5

كبرية.  م�����ش��ت��ط��ي��ل��ة 
فوقها  وزع��������ي 
اللوز،  ح�����ش��وة 
لفيها لتح�شلي 
على لفافة كبرية 
ان���������ط���������الق���������اً 
م��������ن ط�����رف 
مل�شتطيل  ا
ال����ط����وي����ل. 
اأق��������ف��������ل��������ي 
ال������ل������ف������اف������ة 

باإحكام، 
و��������ش�������ع�������ي�������ه�������ا يف 
ال�����������ش�����ي�����ن�����ي�����ة ال�����ت�����ي 
اأع��ددت��ه��ا، م��ع احل��ر���ض على 
اأقفلتها  ال��ذي  املو�شوع  يكون  اأن 
ا�شنعي منها حلقة  الأ�شفل.  نحو  فيه 
جيداً.  ليلت�شقا  م��ع��اً  ط��رف��ي��ه��ا  وا���ش��غ��ط��ي 
للمطبخ  خم�ش�شاً  مق�شاً  ذل��ك  بعد  ا�شتخدمي 

و�شط  اإىل  عمقها  ي�شل  ���ش��ق��وق��اً  العجينة  يف  لت�شنعي 
العجينة ويف�شل بينها �شنتمرتان تقريباً. اميلي برفق كل 
ق�شم من العجينة اإىل الي�شار. غطيها واتركيها تختمر يف 
مكان دافئ اإىل اأن يت�شاعف حجمها )نحو ن�شف �شاعة(.

175 درج��ة مئوية مدة  6- �شعي يف الفرن على ح��رارة 
اإذا  فارغاً  اخلبز  لك  يبدو  اأن  اإىل  دقيقة،   25 اإىل   20
واتركيه  الفرن  من  عندئٍذ  اأخرجيه  برفق.  عليه  �شربت 

ليربد.
الفانيال،  مع  الناعم  ال�شكر  اخلطي  �شغري  وع��اء  يف   -7
جيداً  امزجيها  احلليب.  من  ملعقتني  اإىل  ملعقة  ونحو 
فوق اخلبز  ر�شيه  اأن حت�شلي على خليط متجان�ض.  اإىل 

ووزعي فوقه اللوز املقطع.
خالط  بوا�شطة  امزجي  �شغري  وعاء  يف  اللوز:  • ح�شوة 
ك��ه��رب��ائ��ي ث��ل��ث ك���وب م���ن ال�����ش��ك��ر ال���ع���ادي م���ع ملعقتني 
اأن  ك��ب��ريت��ني م���ن ال����زب����دة ع��ل��ى ���ش��رع��ة م��ت��و���ش��ط��ة اإىل 
اللوز  من  ك��وب  ن�شف  اإليهما  اأ�شيفي  ثم  جيداً.  ميتزجا 

املطحون.

والعنبية  ال���ل���وز  م��اف��ن 
والليمون

- م���دة ال��ت��ح�����ش��ري: من 
دقيقة.  30 اإىل   15
الطهو: من  م��دة   -

 30 اإىل   15
دقيقة.

ع���������������دد   -
احل���������ش����ة: 

.10
ن���������وع   -
 : لطبق ا
ف�������ط�������ور 
وجبة  اأو 

خفيفة.
• املقادير

اأرب�����������اع  ث������الث������ة   -
ك��وب م��ن طحني نبات 

 Amaranth( القطيفة
.)flour

اأرب��������اع ك�����وب من  - ث���الث���ة 
ط�������ح�������ني ال�������������ش������رغ������وم 

 S o r g h u m (
.)flour

من  ك��وب  ن�شف   -
طحني اللوز.

- ثلث ك��وب من 
ن�شاء التابيوكا.
م�����ل�����ع�����ق�����ة   -
�����������ش����������غ����������رية 
امللعقة  ون�شف 
م�����������ن �����ش����م����غ 

الكزانتان.
- ملعقة كبرية من 

البايكينغ باودر.
�شغرية  ملعقة  ن�شف   -

من �شودا اخلبز.
- ن�����ش��ف م��ل��ع��ق��ة ���ش��غ��رية من 

امللح.
- ث��الث��ة اأرب����اع ك��وب م��ن ال��ل��وز املقطع 

واملحمر.
- بي�شتان.

- ن�شف كوب من احلليب.
- ثلث كوب من الع�شل ال�شائل.

- ملعقتان كبريتان من بر�ض الليمون احلام�ض.
- ثلث كوب من ع�شري الليمون احلام�ض الطازج.

- ملعقتان كبريتان من الزيت النباتي.
- ن�شف ملعقة �شغرية من خال�شة اللوز.

)من  املثلجة   )blueberries( العنبية  م��ن  ك��وب   -
ال�شروري اأن تذوَّب جزئياً(.

• الطريقة
اأن����واع  اأو ك��ي�����ض ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي اخ��ل��ط��ي  1- يف وع����اء ك��ب��ري 
الطحني كافة مع الن�شاء، ال�شمغ، البايكينغ باودر، �شودا 

اخلبز، امللح، واللوز. اخلطيها جيداً و�شعيها جانباً.
2- يف وعاء منف�شل، اخلطي بوا�شطة اخلالط الكهربائي 
جيداً.  متتزج  اأن  اإىل  العنبية  با�شتثناء  املتبقية  املكونات 
اأ�شيفي اإليها بعد ذلك املكونات اجلافة وتابعي اخللط اإىل 

اأن متتزج كلها، 
ثم اأ�شيفي اإىل اخلليط العنبية ببطء.

3- وزعي اخلليط بالت�شاوي على اأكواب 
املافن التي اأعددتها. اتركيها جانباً 
مدة 30 دقيقة. يف هذه الأثناء، 
حمي الفرن على حرارة 175 

درجة مئوية.
4- ات��رك��ي اأك����واب امل��اف��ن يف 
 20 اإىل   18 م���دة  ال��ف��رن 
ت�شتد.  اأن  اإىل  اأو  دق��ي��ق��ة 
اأخ��رج��ي��ه��ا م���ن ال���ف���رن يف 
جانباً  وات��رك��ي��ه��ا  احل����ال 

لتربد بالكامل.
ميكنك  م����الح����ظ����ة:   •
ا�شتعمال الآ�ض الربي بدل 
العنبية واجلوز املقطع بدل 

اللوز.

يزيد تناوله من كمية املغنيزيوم يف اجل�سم

اللوز .. كنز طبيعي من الفيتامينات والألياف 
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منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 131545
باإ�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون 

وعنوانه: وان جون�شون اأند جون�شون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�شي ،
  08933 ،  الوليات املتحدة  الأمريكية.  

بتاريخ: 2011/02/02  وامل�شجلة حتت الرقم: 131545 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/07/12 

وحتى تاريخ: 2029/07/12

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني 20 مايو  2019 �لعدد 12636 

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 132763
باإ�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون 

وعنوانه: وان جون�شون اأند جون�شون  بالزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�شي ،
  08933 ،  الوليات املتحدة

 الأمريكية.  
بتاريخ: 2011/02/10  وامل�شجلة حتت الرقم: 132763 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :38
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/08/13 

وحتى تاريخ: 2029/08/13

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني 20 مايو  2019 �لعدد 12636 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 310862 :بتاريخ: 2019/05/09

الأ�شم : يونيليفر بي ال �شي
وعنوانه:  بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اململكة املتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
للعرق  وم�����ش��ادات  الكريهة  ال��روائ��ح  م��زي��الت   ، عطرية  زي���وت   ، ع��ط��ور   ، تنظيف  م�شتح�شرات   ، ���ش��اب��ون 
ال�شعر  ت�شفيف  منتجات   ، لل�شعر  ملونات   ، وبل�شم  �شامبو   ، طبية  غ��ري  بال�شعر  للعناية  م�شتح�شرات   ،
زيوت   ، بالب�شرة  العناية  م�شتح�شرات   ، وُد���ض  ا�شتحمام  م�شتح�شرات   ، طبية  غري  تواليت  م�شتح�شرات   ،
 ، احلالقة  بعد  وما  قبل  ما  م�شتح�شرات   ، احلالقة  م�شتح�شرات   ، للب�شرة  )لو�شن(  وغ�شولت  وكرميات 
ال�شم�ض  من  الوقاية  وم�شتح�شرات  الب�شرة  ل�شمرار  م�شتح�شرات   ، ال�شعر  اإزال��ة  م�شتح�شرات   ، كولونيا 
العناية  م�شتح�شرات   ، فازلني   ، املكياج  اإزال��ة  م�شتح�شرات   ، مكياج  م�شتح�شرات   ، جتميل  م�شتح�شرات   ،
بال�شفاه ، م�شحوق التلك ، غزل قطني واأعواد قطن لأغرا�ض التجميل ، مناديل ورقية اأو لبادات اأو مناديل 
م�شربة اأو ُمرطبة م�شبقاً بغ�شولت تنظيف �شخ�شية اأو غ�شولت جتميلية ، اأقنعة جتميلية ومعجون جتميلي 

للوجه.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات POWERED BY PLANTS باللغة الإجنليزية.

ال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني 20 مايو  2019 �لعدد 12636 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 

بطلب جتديد العالمة التجارية:

املودعة بالرق�م : 31338

با�ش��م : بيفا جروب كو.، ليمتد. 

بروفين�ض  زهيجياجن   ، نينجبو   ، بيلون   ، )اي�شت(  رود  298 جياجننان  رقم  عنوانهم: 

، ال�شني

اقالم  وم��رباي��ات  ال�شلكية  وامل�شبكات  التل�شيق  و���ش��رائ��ط  ال���ورق  وم�شابك  الق���الم 

الر�شا�ض وخزائن القرطا�شية واحلرب وامللفات واملغلفات واملظاريف .

وامل�شجلة حتت رقم :      )    36887     (    بتاريخ : 2003/4/6    

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلم��اية يف : 15 2019/5/15

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني 20 مايو  2019 �لعدد 12636 

EAT 45498 EAT 44543 EAT 135892

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 130003
باإ�شم : �شركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�شة ذ.م.م 

وعنوانه: �ض.ب 45005 ، ابوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2011/02/13 وامل�شجلة حتت الرقم: 130003 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :38
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/06/04 

وحتى تاريخ: 2029/06/04

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني 20 مايو  2019 �لعدد 12636 

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 130006
باإ�شم : �شركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�شة ذ.م.م 

وعنوانه: �ض.ب 45005 ، ابوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2010/06/30 وامل�شجلة حتت الرقم: 130006 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :38
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/06/04 

وحتى تاريخ: 2029/06/04

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني 20 مايو  2019 �لعدد 12636 

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 130111
باإ�شم : �شركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�شة ذ.م.م 

وعنوانه: �ض.ب 45005 ، ابوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2011/02/15 وامل�شجلة حتت الرقم: 130111 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :42
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/06/08 

وحتى تاريخ: 2029/06/08

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني 20 مايو  2019 �لعدد 12636 

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 130112
باإ�شم : �شركة املبادلة للعالمات  التجارية القاب�شة ذ.م.م 

وعنوانه: �ض.ب 45005 ، ابوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2011/02/15 وامل�شجلة حتت الرقم: 130112 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :4
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/06/08 

وحتى تاريخ: 2029/06/08

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني 20 مايو  2019 �لعدد 12636 

EAT 44540 EAT 44543 EAT 45042 EAT 45043

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 135067
باإ�شم : ديبوي �شينثي�ض، اإنك

وعنوانه: 700 اأورثوبيديك درايف  وار�شو ، اإنديانا 46581 ،  الوليات املتحدة الأمريكية.
بتاريخ: 2011/10/11  وامل�شجلة حتت الرقم: 135067 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/10/22 

وحتى تاريخ: 2029/10/22

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني 20 مايو  2019 �لعدد 12636 

EAT 131006

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 130238
باإ�شم : مبادلة كابيتالند  للعقارات - ذ.م.م  

وعنوانه: �ض.ب. 30398، اأبوظبي،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2011/02/10 وامل�شجلة حتت الرقم: 130238 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/06/10 

وحتى تاريخ: 2029/06/10

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني 20 مايو  2019 �لعدد 12636 

EAT 42437

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 132760
باإ�شم : مبادلة كابيتالند  للعقارات - ذ.م.م  

وعنوانه: �ض.ب. 30398، اأبوظبي،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2011/02/10 وامل�شجلة حتت الرقم: 132760 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/06/10 

وحتى تاريخ: 2029/06/10

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني 20 مايو  2019 �لعدد 12636 

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 130241
باإ�شم : مبادلة كابيتالند  للعقارات - ذ.م.م  

وعنوانه: �ض.ب. 30398، اأبوظبي،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ: 2011/02/10 وامل�شجلة حتت الرقم: 130241 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/06/10 

وحتى تاريخ: 2029/06/10

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني 20 مايو  2019 �لعدد 12636 

EAT 42440 EAT 42437

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م :  134805
با�ش������م : �ض. زيجونغ ت�شوانلي اند�شرتي كو ليمتد.

دان  �شرتيت،  مات�شي�شوي  ج��اردن،  ياند  اأف  ج��روب  9ث  ت�شوانليوفويوان،   : وعنوان����ه 
دي�شرتكت، زيجونغ، �شيت�شوان، جمهورية ال�شني ال�شعبية.
وامل�شجلة حتت رقم : )106227(    بتاريخ : 2010/07/18  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلم��اية يف :   2019/10/18  اإيل 2029/10/18.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني 20 مايو  2019 �لعدد 12636 

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم �شركة / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 131398
با�ش������م : �ض.  دي اند اي هولدينغ جروب كو، ليمتد.

ال�شني  جمهورية  بروفين�ض،  زهيجيانغ  �شيتي،  هانغزهو  اك�شيا�شان،   : وعنوان����ه 
ال�شعبية.

وامل�شجلة حتت رقم : )104858 (    بتاريخ : 2010/06/23
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلم��اية يف :   2019/07/07  اإيل 2029/07/07.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني 20 مايو  2019 �لعدد 12636 

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم �شركة / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 131399
با�ش������م : �ض.  دي اند اي هولدينغ جروب كو، ليمتد.

ال�شني  جمهورية  بروفين�ض،  زهيجيانغ  �شيتي،  هانغزهو  اك�شيا�شان،   : وعنوان����ه 
ال�شعبية.

وامل�شجلة حتت رقم : )104859 (    بتاريخ : 2010/06/23
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلم��اية يف :   2019/07/07  اإيل 2029/07/07.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني 20 مايو  2019 �لعدد 12636 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
بطلب جتديد العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 129436     
با�ش��م: حممد حمبوب عامل عبد العزيز

وعنوانه:    �ض ب 90812 – دبي – المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

املياه  وت��وزي��ع  والتجفيف  والتربيد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  ل��الإن��ارة  واأج��ه��زة  ادوات 
توفري  م�شابيح  ال��ه��واء،  وتكييف  وال��ث��الج��ات  واخل��الط��ات  واحلنفيات  ال�شحية  والرتكيبات 
الطاقة، ملبات الطواري ، مراوح ال�شقف واحلائط واملن�شدة واملراوح لقائمة، مروحة ال�شندوق، 
واملراوح بكل انواعها الواردة يف الفئة )11(، لوازم ال�شاءة والتهوية ، ملبات وم�شابيح بكل انواعها 
، ا�شواء متدفقة ، ملبات فلور�شنت ، ملبات كهربائية قابلة للتحويل الة زوايا خمتلفة ، ملبات ابواب 

احلدائق ، وجميع ما �شبق يف حدةد وقوعه يف الفئة )11(.
الواق�عة بالفئة: 11

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :    
بتاريخ :  19  /  5 /   2019

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�شاد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثنني 20 مايو  2019 �لعدد 12636 

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

�عـالن تغيري ��شـم
ال�شقاع(  عبداهلل  �شامل  حممد  )حم�شنه  املواطنة  تقدمت 
التوثيقات  ق�شم  البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 

بتغيري ا�شمها من )حم�شنه( اىل)رو�شه(
املذكور خالل 15  الق�شم  فمن لديه اعرتا�ض يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�شر العالن
عو�طف �ل�شريف - كاتب عدل

�لقا�شي / �شلطان حممد خمي�س �لكعبي  
قا�شي تركات �لد�ئرة �لثالثة 

   �مارة �بوظبي )د�ئرة �لق�شاء)
�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لتوثيق

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   
 �عالن ن�شر�        

اإىل املدعي عليه /جمالو توتينجال 
 ، خملوف  عبيد  �شعيد  املدعي/  اأن  حيث  وذلك  فكان  خور  مدينة  ومقرها 
املنازعات  ف�ض  جلنة  لدى   2019/40 بالرقم  تنفيذ  دعوى  �شدكم  اأقام  قد 
اأو وكيال  �شخ�شيا  فكان فيقت�شي ح�شوركم  ببلدية مدينة خور  اليجارية 
تاريخ  من  يوم   15 مدة  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ  اأو  طلباتكم  لتقدمي  عنكم 
عن  تخلفكم  حالة  ويف  خورفكان.  بلدية  مقر  يف  اأمامها  للمثول  الإعالن 
احل�شور اأو عدم اإر�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة �شوف تقوم 

بنظر الدعوى يف غيابكم. 
جلنة ف�س �ملنازعات �ليجارية 

قلم �لتنفيذ 

    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
حكومة �ل�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   
�خطار عديل بالن�شر

رقم )2019/3755)
الدائن : توحيد حممد طاهر عبداهلل املهتدي 

امل���دي���ن : حم��م��د ���ش��ب��ح��ان ح��ن��ي��ف حم��م��د ح��ن��ي��ف ، ب��اك�����ش��ت��اين ، ج�����واز ���ش��ف��ر رقم 
)BP6786971(  عنوانه : جمهل حمل القامة 

ا�شتالمك  على  بالتاأكيد  وقمت  المانة  �شند  على  بالتوقيع  قمت   2017/2/5 بتاريخ 
مبلغ وقدره )20.000( درهم ، وكذلك تعهدت  واقررت باإعادة املبلغ املذكور خالل )30( 
يوم من تاريخ اخطارك من قبل الدائن لجل ذلك ، ومبوجب  هذا الخطار يتوجب 
عليك اعادة كامل املبلغ اىل الدائن خالل )30( يوم من تاريخ الن�شر هذا الخطار ، 

وبعك�شه �شي�شطر الدائن اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية وفق القانون.  
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2019/579 مدين جزئي                                                

���ش��وج��ا جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة نعلنكم بان  امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1-���ش��ات��و���ش��ي  اىل 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2019/4/15 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
اعاله ل�شالح/ حممود ح�شني للمحاماة وال�شت�شارات القانونية ملالكه حممود 
ح�شني علي احمد : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 30.171 درهم ، 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد ، مع الزامه 
الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 500 درهم اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري 
هذا  لن�شر  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال 
العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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املال والأعمال
حتت رعاية حمدان بن حممد بن را�سد 

موؤمتر دبي للهيئات القت�سادية واملهنية يعود اإىل دبي يف دورته الثانية خالل دي�سمرب املقبل

الت�سجيل العقاري ت�سدر تقرير حركة الت�سرفات العقارية يف مناطق ومدن الإمارة

2019 من  الأول  الربع  ال�سارقة خالل  العقارية يف  التداولت  قيمة  مليار درهم   5.2

الإمارات الإ�سالمي يقدم حلول متويل املنازل للمواطنني حتت مظلة برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان

•• دبي-الفجر: 

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
رئي�ض  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را�شد  بن 
ت�شت�شيف  دب��ي،  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�ض 
10 دي�شمرب  و   9 ي��وم��ي  م���دار  ع��ل��ى  دب���ي 
املقبل فعاليات الدورة الثانية من "موؤمتر 
والذي  دبي للهيئات القت�شادية واملهنية"، 
"قيادة  ����ش���ع���ار  ال����ع����ام حت����ت  ه�����ذا  ���ش��ي��ق��ام 
للهيئات  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال���ت���اأث���ري  ال���ت���غ���ي���ري: 

القت�شادية واملهنية".
للهيئات  دب������ي  م����رك����ز  احل�������دث  وي���ن���ظ���م 
القت�شادية واملهنية يف مركز دبي التجاري 
تنفيذيني  م���دراء  امل��وؤمت��ر  ويجمع  العاملي، 
وممثلي  ال�����ع�����امل،  اأن�����ح�����اء  خم���ت���ل���ف  م����ن 
حكومات، وهيئات تدري�ض وطلبة جامعيني، 
تاأ�شي�ض  اإىل  الطاحمني  املهنيني  وك��ذل��ك 
اإيجابي يف  اإحداث تاأثري  هيئات تهدف اإىل 

جمتمعاتهم. 
القت�شادية  للهيئات  دب��ي  م��رك��ز  وتاأ�ش�ض 
واملهنية عام 2014 كمبادرة م�شرتكة بني 
غرفة جتارة و�شناعة دبي، ودائرة ال�شياحة 
والت�شويق التجاري بدبي )دبي لل�شياحة(، 
اجلهة  وه��و  العاملي،  التجاري  دب��ي  ومركز 
الرتاخي�ض  وم���ن���ح  دع�����م  ع����ن  امل�������ش���وؤول���ة 
لتاأ�شي�ض  وال��دول��ي��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ات 
فروع لها يف دبي. وكانت الدورة الأوىل من 
"موؤمتر دبي للهيئات القت�شادية واملهنية" 
2017، بينما  قد عقدت يف �شهر دي�شمرب 
ا�شت�شاف املركز اأول اجتماع لقادة الهيئات 
العام  خ��الل  دب��ي  يف  واملهنية  القت�شادية 

املا�شي.
وقال ع�شام كاظم، املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
دبي للت�شويق ال�شياحي والتجاري: "ت�شعى 
ل��رت���ش��ي��خ مكانتها  ث��اب��ت��ة  وب��خ��ط��وات  دب���ي 
وتدرك  للمعرفة،  وع��امل��ي  اإقليمي  كمركز 
ال��ت��ي متتلكها  الإم��ك��ان��ي��ات  ال��وق��ت  ذات  يف 
الهيئات القت�شادية واملهنية، وكذلك دورها 
الإقت�شادي.  النمو  عجلة  دفع  يف  املحوري 
وحمفزاً  مهماً  عن�شراً  كونها  جانب  ف��اإىل 
الواعدة  املنظومة  �شمن  الأع��م��ال  لفر�ض 
على  بقدرة  تتمتع  كذلك  فاإنها  وامل��زده��رة، 
ي�����ش��اه��م يف رفاهية  ال����ذي  دع���م الإب���ت���ك���ار  

املجتمعات". 
دبي  "ا�شتطاع مركز  قائاًل:  واأ�شاف كاظم 
فرتة  خالل  واملهنية  القت�شادية  للهيئات 
ي�����ش��ب��ح من�شة  اأن  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه  م���ن  ق�����ش��رية 

ت�شاهم  التي  الدولية  اجلهات  لهذه  مهمة 
العديدة  ال��ف��ر���ض  م���ن  ت�����ش��ت��ف��ي��د  وك���ذل���ك 
للمعرفة  عاملي  كمركز  دب��ي  ت��وّف��ره��ا  التي 
ل�شت�شافة  ونتطلع  الأع��م��ال.  ولفعاليات 
للهيئات  دب��ي  ’موؤمتر  م��ن  الثانية  ال���دورة 
مع  يتكامل  ال���ذي  واملهنية‘  الق��ت�����ش��ادي��ة 
هذا  وازده���ار  لتعزيز  �شركائنا  مع  جهودنا 

القطاع".
مدير  الها�شمي،  ح�شن  اأ���ش��ار  جهته  وم��ن 
غ��رف��ة جتارة  ال��دول��ي��ة يف  ال��ع��الق��ات  اإدارة 
اإم��ارة دبي تعمل على  اأن  اإىل  و�شناعة دبي 
للهيئات  اإقليمية  كعا�شمة  مكانتها  تر�شيخ 
اإبراز  عرب  املنطقة  يف  واملهنية  القت�شادية 
املزايا التناف�شية وبيئة الأعمال العاملية التي 

واملهنية  القت�شادية  الهيئات  لكل  توفرها 
ع��ل��ى اخ���ت���الف اخ��ت�����ش��ا���ش��ات��ه��ا وجم����الت 
امل�شتقبل  اقت�شاد  بناء  اأن  معترباً  عملها، 
والتقنيات  والب��ت��ك��ار  امل��ع��رف��ة  على  ال��ق��ائ��م 
لكل  حمفزة  بيئة  توفري  يتطلب  احلديثة 
ومن  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  الرئي�شيني  الالعبني 

بينهم الهيئات القت�شادية.
واأ�شاف الها�شمي قائاًل: "ت�شتفيد دبي من 
النمو املت�شارع ملجتمع الهيئات القت�شادية 
تلعبه  الذي  الإيجابي  للدور  واملهنية نظراً 
هذه الهيئات يف بناء القت�شاد واملجتمع من 
واخلربات  املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  خالل 
على  الق��ت�����ش��اد  تناف�شية  لتعزيز  ال��ع��امل��ي��ة 
املوؤمتر  انعقاد  فاإن  ولذلك  الطويل.  املدى 

القت�شادية  ل��ل��ه��ي��ئ��ات  دب���ي  مل��رك��ز  ال���ث���اين 
���ش��ي��وف��ر م��ن�����ش��ة م��ث��ال��ي��ة لتعزيز  وامل��ه��ن��ي��ة 
القيمة  واإب����راز  واأع�����ش��ائ��ه  ع��الق��ات��ه  �شبكة 
امل�شافة التي �شتوفرها الإمارة لكل الهيئات 
هذا  موؤمتر  ويرّكز  واملهنية".  القت�شادية 
ال��ذي حتدثه  وال��ت��اأث��ري  القيمة  ال��ع��ام على 
املجتمعات  واملهنية يف  القت�شادية  الهيئات 
من  جمموعة  وتناق�ض  بها،  تتواجد  التي 
العناوين العري�شة من بينها، �شحة ورفاه 
بالأبحاث،  وع��الق��ت��ه��ا  وامل��ع��رف��ة  امل��ج��ت��م��ع، 

والأعمال والفر�ض، والإبداع والإبتكار. 
القت�شادية  للهيئات  دبي  "موؤمتر  ويهدف 
واملهنية" من خالل تلك العناوين اإىل خلق 
تفاعل وتوفري كافة �شبل التعاون امل�شرتك 

و�شركات  واملهنية  القت�شادية  الهيئات  بني 
وم���راك���ز  ال���ع���الق���ة  ذات  الأع�����م�����ال  ق���ط���اع 
الالزمة  الأدوات  ميتلكون  الذين  املعرفة، 
ل���ش��ت��ح��داث ت��غ��ي��ري اإي��ج��اب��ي وم�����ش��ت��دام يف 
�شيقدم  ذل����ك،  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة  امل��ج��ت��م��ع. 
التي  القيم  ملناق�شة  املوؤمتر من�شة حوارية 
حتقيق  ت�شتهدف  ال��ت��ي  ال��ه��ي��ئ��ات  تقدمها 
اإجن������ازات اأخ����رى ت��ت��ج��اوز حت��ق��ي��ق الأرب����اح 

القت�شادية. 
وم���ن ن��اح��ي��ت��ه ق���ال م��اه��ر ج��ل��ف��ار، النائب 
التجاري  دب����ي  م��رك��ز  يف  ل��ل��رئ��ي�����ض  الأول 
يف طليعة  دائماً  دبي  كانت  "لطاملا  العاملي: 
مهماً  دوراً  لعبت  التي  ال��رائ��دة  املوؤ�ش�شات 
والهيئات  اجل���م���ع���ي���ات  م���ك���ان���ة  ت���ع���زي���ز  يف 
وال����ش���ت���ف���ادة ال��ق�����ش��وى م���ن ق���درات���ه���ا يف 
دبي  القطاعات. وقد جنح موؤمتر  خمتلف 
ن�شاأته  منذ  واملهنية  القت�شادية  للهيئات 
يف ت��ق��ري��ب وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ب���ني اخل����رباء 
امل�شتويني  على  امل�شرتكة  ال��روؤى  واأ�شحاب 
�شغف  يجمعهم  الذين  والإقليمي،  العاملي 
لي�شرفنا  واإن��ه  والبتكار.  والإب��داع  التحّول 
اأن ن�شهد هذا التطّور التعليمي على امتداد 
جمموعة متنّوعة من القطاعات من خالل 
�شيوؤثر يف  وال��ذي  والثقايف،  املعريف  التبادل 

املقابل على اقت�شادنا". 
ا�شت�شافة  اإىل  ن��ت��ط��ّل��ع  "نحن  واأ�����ش����اف: 
�شيدعم  املوؤمتر، مما  ال��دورة اجلديدة من 
واملوؤ�ش�شات،  ال���ه���ي���ئ���ات  اأع����م����ال  ازده��������ار 
واإق���ام���ة حوار  الب��ت��ك��ار،  لتبني  وي��ح��ف��ّزه��ا 
م��ث��م��ر ل���ش��ت��ك�����ش��اف ال��ف��ر���ض ال��ت��ج��اري��ة يف 

منطقة ال�شرق الأو�شط".  
وجاء تاأ�شي�ض مركز دبي للهيئات القت�شادية 
لتعزيز   املتزايد  للطلب  كا�شتجابة  واملهنية 
الهيئات  خمتلف  ب��ني  والتفاعل  التوا�شل 
يف دولة الإم��ارات واملنطقة. ويهدف ب�شكل 
اأ�شا�شي اإىل تقدمي من�شة حوارية وتعليمية 
يف  الفر�ض  ا�شتك�شاف  يف  الراغبة  للهيئات 
منطقة ال�شرق الأو�شط وامل�شاهمة بفاعلية 
منو  ي��ق��ود  ال���ذي  الهيئات  جمتمع  ب��ن��اء  يف 
اقت�شاد املعرفة يف دولة الإم��ارات واملنطقة 

بوجه عام. 
هيئة   60 م�����ن  اأك��������رث  ح����ال����ي����اً  وي�����وج�����د 
دبي  مركز  يف  م�شجلة  ومهنية  اقت�شادية 
وذل���ك يف  وامل��ه��ن��ي��ة،  الق��ت�����ش��ادي��ة  للهيئات 
والهيئات  اخل��رباء  اهتمام  ا�شتمرارية  ظل 
القت�شادية بتو�شيع نطاق اأعمالهم لي�شمل 

منطقة ال�شرق الأو�شط عرب بوابة دبي.

•• ال�شارقة-الفجر:

و�شل حجم التداولت العقارية يف اإمارة 
ال�شارقة حوايل 5.2 مليار درهم، خالل 
الأ�شهر الثالثة الأوىل من العام اجلاري 
البيع  م��ع��ام��الت  ع����دد  وب���ل���غ   ،2019
م�شاحة  وب��اإج��م��ايل  م��ع��ام��ل��ة،   1،131
اإجمايل عدد  فيما بلغ  قدم،  مليون   10
معاملة،   13،195 العقارية  املعامالت 
وذل����ك ح�����ش��ب م���ا ك�����ش��ف��ه ت��ق��ري��ر حركة 
ال��ت�����ش��رف��ات ال��ع��ق��اري��ة يف م��ن��اط��ق ومدن 
الإم���ارة ال��ذي اأ���ش��درت��ه دائ���رة الت�شجيل 

العقاري.
واأكد �شعادة عبد العزيز اأحمد ال�شام�شي 
العقاري  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  دائ������رة  ع����ام  م���دي���ر 
ب��ال�����ش��ارق��ة اأن الإم������ارة اأ���ش��ب��ح��ت م���الذاً 
الدولة  داخ����ل  م���ن  للم�شتثمرين  اآم���ن���اً 
�شاحب  ت��وج��ي��ه��ات  ب��ف�����ش��ل  وخ���ارج���ه���ا 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي 
اإم��ارة ال�شارقة، حفظه اهلل، لتوفري بيئة 
�شاهم  مما  العقاري  لال�شتثمار  حا�شنة 
يف اإعطاء قوة دفع اإ�شافية اأدت اإىل زيادة 
جاذبية هذا القطاع احليوي للم�شتثمرين 

املحليني والعرب والأجانب.
القوانني  اأن  اإىل  ال�����ش��ام�����ش��ي  واأ������ش�����ار 
املحفزة  واملحلية  الإحت��ادي��ة  وال���ق���رارات 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ار، ���ش��اه��م��ت يف احل��ف��اظ على 
م�شتوى ال�شتثمار العقاري يف الدولة يف 

ظل التحديات القائمة.

حجم التداول النقدي
وقال ال�شام�شي اأن حجم التداول العقاري 
درهم،  مليار   5.2 اإىل  و�شل  الإم���ارة  يف 
وا�شتحوذ الفرع الرئي�شي على 95.3% 
من اإجمايل حجم التداول امل�شجل خالل 
الربع الأول من عام 2019، حيث و�شل 
بينما �شكل حجم  4.9 مليار دره��م،  اإىل 
%4.7 من  الأف�����رع  ب��اق��ي  ال���ت���داول يف 
فرع  ال��ت��داول، حيث حقق  اإجمايل حجم 
حقق  بينما   ،2.4% الو�شطى  املنطقة 
%1، وح��ق��ق ف��رع كلباء  ف��رع خ��ورف��ك��ان 

من اإجمايل حجم التداول.  1.3%
الن�شبة  ع��ل��ى  ف���رباي���ر  ���ش��ه��ر  وا���ش��ت��ح��وذ 

ال��ذي و�شل  الأك��رب من حجم التداولت 
�شهر  ت���اله  دره����م،  م��ل��ي��ار   2.2 اإىل  ف��ي��ه 
و�شل  بينما  دره��م،  مليار   1.7 ب�  مار�ض 
 1.3 اإىل  يناير  �شهر  يف  ال��ت��داول  حجم 

مليار درهم. 
 

معامالت البيع ح�شب املناطق
و���ش��ل ع���دد م��ع��ام��الت ال��ب��ي��ع يف خمتلف 
اإىل  الأول  ال��رب��ع  الإم����ارة خ��الل  مناطق 
مدينة  ا���ش��ت��ح��وذت  م��ع��ام��ل��ة،   1،131
ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى ال��ن�����ش��ي��ب الأك�����رب منها 
التجارية  م��وي��ل��ح  م��ن��اط��ق  وت�����ش��درت��ه��ا 
واملجاز3،  وح���و����ش���ي  وال���ن���ه���دة  واخل������ان 
م�شاريع  فيها  ترتكز  التي  املناطق  وه��ي 
للمنطقة  بالن�شبة  اأم��ا  امل��ف��رزة.  الأب����راج 
 ،2 الطيبة  منطقة  فت�شدرت  الو�شطى 
يخ�ض  وفيما  البحائ�ض،  منطقة  تلتها 
احلراي  مدينة خورفكان فحلت منطقة 
بعمليات  الأول  امل���رك���ز  يف  ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
وت�شدرت  اللوؤلوؤية.  منطقة  تلتها  البيع 
منطقتي �شناعية كلباء وال�شاف عمليات 

البيع يف مدينة كلباء. 

العقارات ال�شكنية يف املقدمة
حيث  م��ن  ال�شكنية  ال��ع��ق��ارات  ت�����ش��درت 
العقاري  ال��ق��ط��اع  يف  ال����ت����داولت  ح��ج��م 
تلتها  ال����ع����ام،  م���ن  الأول  ال���رب���ع  خ����الل 
العقارات التجارية وال�شناعية والزراعية 

على التوايل.

معامالت الرهن 
بلغ جمموع معامالت الرهن يف خمتلف 
العام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  خ���الل  امل��ن��اط��ق 
اجلاري 996 معاملة، بقيمة و�شلت اإىل 

2.97 مليار درهم.

م�شتثمرون من 31 جن�شية 
خمتلف  م��ن  ج�����ن�شية   31 ا�ش����تثمرت 
يف  الع�����قاري  الق�����طاع  يف  ال�����عامل  دول 
عام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  خ�����الل  الإم�����ارة 

.2019

•• دبي-الفجر: 

املالية  املوؤ�ش�شات  اأح��د  الإ�شالمي"،  "الإمارات  اأعلن 
الإ�شالمية الرائدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
ال�شيخ  "برنامج  مع  �شراكة  اتفاقية  توقيع  عن  اليوم 
املنازل  زايد لالإ�شكان"، يقدم مبوجبها حلول متويل 
قام  ال��ت��ي  امل�����ش��اري��ع  م���ن  للم�شتفيدين  ل��ل��م��واط��ن��ني 
من  ب��ذل��ك  م��ع��ززاً  وت�شليمها،  بت�شييدها  ال��ربن��ام��ج 
دولة  اأب��ن��اء  ل��دى  مف�شل  كم�شرف  املتميزة  مكانته 

الإمارات العربية املتحدة. 
وتاأتي ال�شراكة لت�شهم اأي�شاً يف تعزيز دعم "الإمارات 
املنازل  بتوفري  الر�شيدة  القيادة  ل��روؤي��ة  الإ�شالمي" 

الكافية وعالية اجلودة لكافة املواطنني.  
�شيفي،  و�شيم  قال  ال�شراكة،  على  تعليقه  ويف معر�ض 
نائب الرئي�ض التنفيذي للخدمات امل�شرفية لالأفراد 
"باعتباره  الإ�شالمي":  "الإمارات  يف  ال��رثوات  واإدارة 
الإمارات  دول��ة  يف  ومن��ت  ن�شاأت  رائ��دة  مالية  موؤ�ش�شة 
الإ�شالمي‘  ’الإمارات  حر�ض  لطاملا  املتحدة،  العربية 
على توجيه جهوده نحو الرتقاء بجودة حياة مواطني 

املنطلق،  ه��ذا  وم��ن  املتحدة.  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
ال�شيخ زايد  نفخر بالإعالن عن �شراكتنا مع برنامج 
حلول  بتوفري  الرا�شخ  التزامنا  على  تاأكيداً  لالإ�شكان 
مع  متا�شياً  ال��دول��ة  ملواطني  امل��ن��ازل  لتمويل  مبتكرة 
روؤي����ة وت��ط��ل��ع��ات ق��ي��ادت��ن��ا احل��ك��ي��م��ة. اأ���ش��ف اإىل ذلك 
الأ�شر  دعم  اإىل  الرامية  جهودنا  اأي�شاً  �شنوا�شل  اأننا 
الإماراتية ل�شمان متكينها من احل�شول ب�شهولة على 

املنازل عالية اجلودة باأ�شعار يف متناول اليد". 
من جهته فقد �شرح حممد عبداللطيف لوتاه املدير 
التنفيذي لقطاع اخلدمات امل�شاندة يف برنامج ال�شيخ 
زايد لالإ�شكان باأن ال�شراكة مع القطاع ت�شكل منعطفاً 
بها  ن�شمن  للمتعاملني  ج��دي��دة  ح��ل��ول  ل��ط��رح  مهماً 
احل�شول  م��ن  والتمكن  ال�شكني  ال���ش��ت��ق��رار  حتقيق 
على امل�شكن املالئم �شمن حلول مي�شرة تدعم خيارات 
املواطنني يف ال�شتقرار ، وثمن لوتاه على املبادرة التي 
مثل  اأن  واأك��د  الإ�شالمي  الإم���ارات  م�شرف  مع  متت 
ال��ق��ط��اع اخلا�ض  التكامل م��ع  ت��وؤك��د  ال�����ش��راك��ات  ه��ذه 
الذي يعد �شريكاً اأ�شا�شياً يف حتقيق تطلعات الربنامج 

يف جودة اخلدمات املقدمة.

الإ�شالمي"  "الإمارات  �شيقدم  التفاقية،  اإط���ار  ويف 
جمموعة متنوعة من املزايا للم�شتفيدين من متويل 
يف  مب��ا  لالإ�شكان،  زاي��د  ال�شيخ  برنامج  �شمن  امل��ن��ازل 
اإج����راءات حلول  ر���ش��وم  ن�شبته %50 على  ذل��ك ح�شم 

املتعاملون  وال�شيارات. و�شيح�شل  ال�شخ�شي  التمويل 
املجانية  الئتمانية"  اإم���ارات���ي  بطاقة   " على  اأي�����ش��اً 
مدى احلياة، البطاقة الوحيدة من نوعها املخ�ش�شة 

للمواطنني يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

حممد ح�سن ال�سويدي رئي�سا تنفيذيا 
ل�سركة اأبوظبي التنموية القاب�سة

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي التنموية القاب�شة برئا�شة �شمو ال�شيخ  اإدارة �شركة  اأعلن جمل�ض 
رئي�شا  ال�شويدي  ح�شن  حممد  تعيني  ام�ض  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  طحنون 
العام  يف  القاب�شة  التنموية  اأبوظبي  �شركة  وتاأ�ش�شت  لل�شركة.  تنفيذيا 
الإمارة  يف  اخلدمية  التنموية  ال�شركات  وتوجيه  متابعة  بهدف   2018
لتمكينها من حتقيق التميز يف م�شتويات الإنتاجية والكفاءة واجلودة، مبا 

اأعمال  تطوير  ي�شاهم يف  اأن  �شاأنه  من 
هذه ال�شركات ومواكبة تطلعات روؤية 

اأبوظبي امل�شتقبلية.
يف  طويلة  بخربة  ال�شويدي  ويتمتع 
اكت�شبها من عمله  قطاعات خمتلفة 
حيث  لال�شتثمار،  مبادلة  �شركة  يف 
�شغل عدة منا�شب يف اإدارة ال�شتثمار 
والبنية  وال�����ش��ي��اف��ة  ال���ع���ق���ارات  يف 
والتكنولوجيا  وامل����راف����ق  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
وامل���ع���ادن وال��ت��ع��دي��ن وال���زراع���ة، كما 
اخلدمات  جم���ال  يف  ب��خ��ربة  ي��ت��م��ت��ع 
امل�شرفية لالأفراد واملحا�شبة. وي�شغل 
اإدارة  ع�����ش��وي��ة جم��ال�����ض  ال�����ش��وي��دي 
الإقليمية،  ال�شركات  اأكرب  من  بع�ض 

وكهرباء  م��ي��اه  ���ش��رك��ة  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  من�شب  ح��ال��ي��ا  ي�شغل  ح��ي��ث 
اإدارة اأبوظبي للطاقة، وهو ع�شو  الإم��ارات، ومن�شب نائب رئي�ض جمل�ض 
جمل�ض اإدارة كل من الإمارات العاملية لالأملنيوم، وموؤ�ش�شة الإمارات للطاقة 

النووية، وال�شركة العربية الدولية للخدمات اللوج�شتية "اأرامك�ض".
كما �شغل �شابقا ع�شوية جمال�ض اإدارة �شركات عاملية من ا�شبانيا وكولومبيا 

وغينيا وال�شني اإ�شافة اإىل �شركات اإقليمية من البحرين والإمارات.

�سراكة بني الحتاد لئتمان 
ال�سادرات واأبوظبي التجاري

•• دبي-وام:

مذكرة  التجاري  اأبوظبي  وبنك  ال�شادرات  لئتمان  الحت��اد  �شركة  وقعت 
تفاهم توفر خدمة عمالء تت�شم بالكفاءة وحلول مالية مبتكرة م�شممة 
خ�شي�شا مل�شاعدة املوؤ�ش�شات وال�شركات املحلية على تعزيز مكانتها واأعمالها 

التجارية وبالتايل تر�شيخ وجودها على امل�شتويني الإقليمي والدويل.
ال�شركات  اأعمال  وتعزيز  ت�شجيع  على  تركز  التي   - ال�شراكة  هذه  وتدعم 
يف دولة الإم��ارات من خالل تزويدها مبجموعة وا�شعة من حلول واأدوات 
الئتمان التجاري- مهمة الحتاد لئتمان ال�شادرات املتمثلة يف دعم �شيا�شة 

التنويع غري النفطية والتنمية امل�شتدامة للدولة.
ال��ت��ع��اون يف تقدمي  التفاهم - على  م��ذك��رة  وواف���ق اجل��ان��ب��ان - مب��وج��ب 
ال�شادرات  التجاري، ومتويل  الئتمان  تاأمني  �شاملة من حلول  جمموعة 
ومتويل  التثقيفية،  العمل  وور���ض  العتماد،  خطابات  وتاأكيد  وامل�شاريع، 
ال�شوء  لت�شليط  ال�شوق  معلومات  وتبادل  واملتو�شطة،  ال�شغرية  ال�شركات 

على املخاطر املرتبطة باأن�شطة التجارة الدولية.
وقع مذكرة التفاهم ما�شيمو فال�شيوين، الرئي�ض التنفيذي ل�شركة الحتاد 
امل�شرفية  رئي�ض جمموعة اخلدمات  ال�شادرات وكولني فرا�شري،  لئتمان 
لل�شركات يف بنك اأبوظبي التجاري، بح�شور كبار امل�شوؤولني من اجلانبني.

وقال ما�شيمو فال�شيوين اإن التطور الرقمي اأدى حلدوث تغيري تدريجي 
تعمل  ال�����ش��ادرات  لئتمان  الحت���اد  اأن  اإىل  م�شريا   .. امل�شريف  القطاع  يف 
با�شتمرار من اأجل دمج التكنولوجيا الرقمية من خالل تقدميها جمموعة 
�شت�شاعد  التي  التجاري  لالئتمان  املبتكرة  واخلدمات  احللول  من  وا�شعة 
وجودها  تعزيز  وبالتايل  واإنتاجيتها  كفاءتها  رف��ع  على  املحلية  ال�شركات 
كخطوة  ال�شراكة  هذه  اأهمية  واأك��د  التو�شع.  يف  فر�شها  وتعزيز  الإقليمي 
مهمة بالن�شبة ل�شركته حيث ا�شتهر بنك اأبوظبي التجاري على مر ال�شنني 
ال�شل�شة  ومن�شاته  الرقمي  امل�شريف  ونهجه  واملتطورة  املتميزة  مبنتجاته 
اأن  �شاأنه  وهو مزيج مهم من  للعمالء  اإىل خدمة ممتازة  اإ�شافة  والآمنة 
ي�شاعد الحتاد لئتمان ال�شادرات ب�شكل كبري يف دعم اأعمال ال�شركات يف 

الإمارات.
من جهته، قال كولني فرا�شري اإن بنك اأبوظبي التجاري يركز على تقدمي 
الكرام..  لعمالئه  الأج��ل  طويلة  م�شتدامة  قيمة  ذات  م�شرفية  خدمات 
معربا عن �شعادته بال�شراكة ال�شرتاتيجية مع الحتاد لئتمان ال�شادرات 
الأ�شا�شية  امل�شرفية  البنك  خدمات  من�شة  لتو�شيع  الفر�شة  �شتتيح  التي 
من  وا�شعة  جمموعة  اإىل  اإ�شافة  والأم���ان  والتطور  بال�شرعة  متتاز  التي 
املنتجات املالية وخدمة العمالء املتميزة والأدوات املبتكرة رقميا للم�شاعدة 

يف دعم طموحات ال�شركات يف القطاعني العام واخلا�ض يف دولة الإمارات.

هيئة الت�سالت جتري 8 اأنواع من 
الختبارات على اأداء الهواتف الذكية

•• اأبوظبي-وام:

اأنهت هيئة تنظيم الت�شالت امل�شح الذي اأجرته عن موؤ�شرات اأداء الهواتف 
�شملت اخ�شاع هذه  والتي   2018 العام  الإم���ارات خالل  دول��ة  الذكية يف 

الهواتف لنحو 8 اأنواع من الختبارات ملعرفة مدى كفاءتها.
عادلة  مناف�شة  مقارنة  يوفر  الدرا�شة  يف  املتبع  الختبار  اأن  من  وللتاأكد 
هيئة  قامت  فقد  املتحركة  الهواتف  واأجهزة  �شبكات  من  املقدمة  للخدمة 

تنظيم الت�شالت با�شتخدام اأحدث املعدات والأجهزة لالختبار.
و�شعت الهيئة اإىل اإجراء القيا�شات بطريقة اإح�شائية مهنية قابلة للتكرار 
اإجراء مقارنة مطلقة ملوؤ�شرات الأداء الرئي�شية جلميع  اإمكانية  مما يتيح 
الدويل  الحت��اد  معايري  با�شتخدام  امل�شتخدمة  والتكنولوجيات  الهواتف 
الرئي�شة" التي  الأداء  "موؤ�شرات  املعدات  وتقي�ض  اأدنى  وكحد  لالت�شالت 
تت�شل مبا�شرة بتجربة اجلمهور من خالل م�شوحات "خارجية وداخلية".

واملكاملات  اللكرتوين  والربيد  والبيانات  الفيديو  اختبارات  ذلك  وي�شمل 
ال�شوتية.. ويتكون �شيناريو املكاملات من 90 ثانية من الوقت و40 ثانية 
بني مكاملة واأخرى.. اأما قيا�ض البيانات فقد مت تنزيل 200 ميجابت-ثانية 

وحتميل 50 ميجابت-ثانية وت�شغيل 30 ثانية من اليوتيوب فيديو.
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املال والأعمال

الطاقة وال�سناعة تعزز �سمان 
جودة بيانات الطاقة بالدولة

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي بالتن�شيق مع الهيئة   نظمت وزارة الطاقة وال�شناعة مبقرها يف 
"�شمان  بعنوان  متخ�ش�شة  عمل  ور�شة  والإح�شاء  للتناف�شية  الحتادية 
املعريف  ال��ع��م��ل  جم���ال  يف  املتخ�ش�شني  بح�شور  الطاقة"  ب��ي��ان��ات  ج���ودة 
اجلهات  خمتلف  م��ن  ال�شرتاتيجيني  ال����وزارة  ���ش��رك��اء  م��ن  والإح�����ش��ائ��ي 

احلكومية الحتادية واملحلية والقطاع اخلا�ض.
واأمن  امل�شتقبل  ط��اق��ة  اإدارة  م��دي��رة  ال��ع��ام��ودي  م��ن��ى  امل��ه��ن��د���ش��ة  واأل���ق���ت 
الإمدادات الكلمة الفتتاحية نيابة عن �شعادة الدكتور مطر النيادي وكيل 
وتطوير  تعزيز  اإىل  تهدف  الور�شة  اإن  وقالت  وال�شناعة.  الطاقة  وزارة 
البيانات  الدولة لتوفري  املعتمدة يف  الر�شمية  بيانات الطاقة  واإدارة جودة 
الدقيقة ل�شانعي القرار ورا�شمي ال�شيا�شات العامة ولكافة امل�شتخدمني.. 
م�شرية اإىل اأن اأهمية جودة بيانات الطاقة تكمن يف كونها اأحد اأهم امل�شادر 
اإىل  احلاجة  ب��رزت  لذا  الوطنية  املوؤ�شرات  حل�شاب  الر�شمية  لالإح�شاءات 

الرتكيز على �شبط اجلودة يف اإنتاج بيانات الطاقة.
الذي  والإح�شاء  للتناف�شية  الحتادية  الهيئة  عمل  فريق  بجهود  واأ�شادت 
الهيئة يف  الور�شة وال�شتفادة من خرباء  ا�شتعداده لإع��داد وتقدمي  اأبدى 
الدولة  بيانات دقيقة وموثوقة للطاقة يف  اأن توفري  املجال.. موؤكدة  هذا 
من الأهمية مبكان ملتخذي القرار ورا�شمي ال�شيا�شات واجلمهور وو�شائل 

الإعالم وجمتمع الأعمال والباحثني واملجتمع الدويل.
الإح�شاء  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ح�شن  حممد  �شعادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
للتناف�شية  الحتادية  الهيئة  اإن  والإح�شاء  للتناف�شية  الحتادية  بالهيئة 
املنهجيات  جم��ال  يف  املعريف  التبادل  ثقافة  ن�شر  على  حتر�ض  والإح�����ش��اء 
الدولة  يف  البيانات  جمع  ط��رق  تطوير  تدعم  التي  واجل���ودة  الإح�شائية 

ومتا�شياً مع املمار�شات املعتمدة عامليا.
العمل  ج��وان��ب  خمتلف  غطت  رئي�شة  حما�شرات  ث��الث  الور�شة  و�شملت 
البيانات  اأهمية  مب��دى  الفهم  تعميق  يف  امل��م��ار���ش��ات  كاأف�شل  الإح�����ش��ائ��ي 
الإح�شائية  اجل���ودة  وت��ط��وي��ر  وتقييم  الإح�����ش��ائ��ي  ال��ن��ظ��ام  يف  احلكومية 

لل�شجالت الإدارية وفهم طرق تدقيق البيانات ومعاجلتها.
العمل  ومفاهيم  مل�شطلحات  وتعريف  ع��ر���ض  اإىل  ال��ور���ش��ة  تطرقت  كما 
وحماور  ومفهوم  الإح�شائية  املتغريات  ت�شنيف  منهجية  مثل  الإح�شائي 
املعتمد على  الإح�شائي  العمل  اأي�شا جوانب  وتناولت  الإح�شائية  اجلودة 
املعايري واملمار�شات القيا�شية العاملية مثل ال�شلة بالواقع والدقة والوقتية 

والت�شاق واملنهجية العلمية.

اإح�ساء ال�سارقة ت�ستهدف من�ساآت حكومية وخا�سة يف م�سروع امل�سح القت�سادي

ر�سد الفر�ش التي تقدمها البيانات اقت�ساديًا ودورها يف بناء مدن امل�ستقبل

دبي الذكية تطلق تقرير ل مركزية البيانات

اخلليج للمالحة القاب�سة تعلن منوًا يف الإيرادات بن�سبة 19 % يف الربع الأول من 2019

•• ال�شارقة -الفجر:

اأعمال  املجتمعية  والتنمية  الإح�����ش��اء  دائ���رة  با�شرت 
امارة  يف  انطلق  ال��ذي  القت�شادي"،  "امل�شح  م�شروع 
ال�شارقة يف يناير من العام اجلاري، وي�شمل خمتلف 
امل��ن��اط��ق الإداري��������ة، اإ����ش���اف���ة اإىل امل��ن��اط��ق احل����رة يف 
الإم��ارة. ويهدف م�شروع امل�شح القت�شادي اإىل جمع 
البيانات اخلا�شة مبختلف موؤ�ش�شات القطاعني العام 
بغية  الربحية،  غري  املوؤ�ش�شات  اإىل  اإ�شافة  واخلا�ض، 
وال�شركات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  وم��ك��ون��ات  خ�شائ�ض  م��ع��رف��ة 

ال�شتثمارية، وبيان الأداء القت�شادي لالإمارة.
القت�شادي"،  "امل�شح  م�شروع  اأع��م��ال  انطالق  وج��اء 
وامل�شاكن  املباين  " ح�شر  م�شروع  اأعمال  انتهاء  بعد 
واملن�شاآت"، حيث متثلت بزيارات ميدانية اإىل 3،511 
من�شاأة واقعة �شمن عينة امل�شح يف خمتلف اأنحاء اإمارة 
ال�شارقة، حيث ت�شمل اإ�شافة للبيانات الأ�شا�شية، مثل 
)اأرقام التوا�شل، نوع الن�شاط،، الإحداثيات املكانية(، 
الت�شغيلية،  الرواتب والأجور، وامل�شاريف  بيانات عن 

وراأ�ض املال وعدد العمالة، وبيانات اقت�شادية اأخرى.
وق����ال ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��ي��د ال��ق��ا���ش��م��ي، رئي�ض 
 " ال�شارقة:  يف  املجتمعية  والتنمية  الإح�شاء  دائ��رة 
بالإ�شافة اإىل جمع البيانات والتعرف على املوؤ�شرات 
القت�شادية، ن�شعى من خالل هذا امل�شروع اإىل معرفة 
يف  الأع��م��ال  قطاع  تواجه  التي  والتحديات  املعوقات 
الإم�����ارة، ب��ه��دف اإي��ج��اد ح��ل��ول وب���دائ���ل، ح��ي��ث ميكن 
ل��ل��ب��ي��ان��ات الإح�����ش��ائ��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��واف��ر ع��ق��ب النتهاء 
اأن متنحنا �شورة �شاملة وعامة عن واقع  امل�شح،  من 
الأداء القت�شادي يف الإمارة، كما يعترب امل�شروع جزءاً 
اأ�شا�شياً من م�شوؤوليتنا يف توفري البيانات واملعلومات 

التي ت�شهم يف قراءة واقع القت�شاد يف الإمارة وتر�شد 
املتغريات التي توؤثر على امل�شرية التنموية امل�شتدامة. 
"يلبي  القا�شمي:  حميد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  واأ���ش��اف 
ي��ع��ت��رب م�شروعاً  ال����ذي  امل�����ش��ح الق��ت�����ش��ادي  م�����ش��روع 
وط��ن��ي��اً ن���ظ���راً لأه��م��ي��ت��ه وج������دواه، اح��ت��ي��اج��ات �شتى 
بالإ�شافة  واخلا�شة،  احلكومية  والدوائر  املوؤ�ش�شات 
ع�شب  تعترب  التي  واملتو�شطة  النا�شئة  ال�شركات  اإىل 
ل��ه��م التعرف  الق��ت�����ش��اد وق��اط��رة من���وه، ح��ي��ث يتيح 
القطاع  جم��ال  يف  ال�شعف  ون��ق��اط  ال��ق��وة  نقاط  اإىل 
ال��ب��و���ش��ل��ة ملوؤ�شرات  الق��ت�����ش��ادي، ف�����ش��اًل ع��ن ك��ون��ه 

الواقع ال�شتثماري وتوجهاته امل�شتقبلية".
البيانات من خالل  امل�شح وجمع  تنفيذ مرحلة  ويتم 
ع����دة ط����رق ت�����ش��م��ل ا���ش��ت��م��ارة ورق���ي���ة ي��ق��وم الباحث 

بت�شليمها للمن�شاآت التي يقوم بزيارتها، اأو عرب الرابط 
https://apps.dscd.ae/  اخلا�ض بامل�شروع

فريق خمت�ض يف  يقوم  حيث    shj-es/isurvey
دائرة الح�شاء والتنمية املجتمعية مبتابعة اإجراءات 

الت�شجيل والتدقيق على البيانات.
وحر�شاً على اأن ي�شمل امل�شح اأكرب عدد من املوؤ�ش�شات 
والدوائر على اختالف اأعمالها و�شفاتها، وت�شجيعها 
م��ن خالل  ال�����ش��ارق��ة  اإح�����ش��اء  ق��ام��ت  الت�شجيل،  على 
حوايل  على  الر�شائل  بتوزيع  لها  التابعني  الباحثني 
العينة  اطار  خارج  و�شغرية  متو�شطة  1500من�شاأة 
املن�شاآت  م���ن  ع����دد مم��ك��ن  ال��ف��ر���ض لأك�����رب  لإت���اح���ة 

ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ل يف م�����ش��روع امل�����ش��ح الق���ت�������ش���ادي لإم�����ارة 
ال�شارقة.

ال�شركات  م���ن   860 اأك����رث  ال����دائ����رة  خ��اط��ب��ت  ك��م��ا 
ب��ر���ش��ائ��ل ر�شمية م��وج��ه��ة م��ن م��دي��ر دائرة  ال��ك��ب��رية 
الح�شاء والتنمية املجتمعية، ال�شيخ حممد بن حميد 
القا�شمي، لي�شل جمموع ال�شركات التي مت التوا�شل 
اأك���رث من  امل�����ش��روع  اأج���ل الت�شجيل يف ه��ذا  معها م��ن 

الإمارة. ومدن  مناطق  �شتى  يف  من�شاأة   5800
امل��ن��اط��ق احلرة  اإدارة  م���ع  ال���دائ���رة  ل��ت��ع��اون  اإ���ش��اف��ة 
مبخاطبة ال�شركات امل�شجلة والعاملة باملناطق احلرة 

بر�شائل ر�شمية تدعوهم فيها للت�شجيل بامل�شروع.

•• دبي –الفجر: 

اأط��ل��ق��ت دب���ي ال��ذك��ي��ة وب��ال��ت��ع��اون م��ع ���ش��رك��ة اآوتلري 
تقريراً    "Outlier Ventures"فين�شرز
ت�شتك�شف من  والذي  البيانات"،  "ل مركزية  بعنوان 
خالله دور البيانات والثورة ال�شناعية الرابعة يف بناء 

املدن الذكية.
ال���ت���ي تتيحها  ال��ف��ر���ض  ال��ت��ق��ري��ر  ن��ت��ائ��ج  واأظ����ه����رت 
الذكاء  مثل  النا�شئة  التقنيات  ب��ني  الل��ت��ق��اء  نقطة 
واإنرتنت  امل��وزع��ة،  ال�شجالت  وتقنيات  ال�شطناعي 
الأ�شياء، لتحويل اخلدمات املقدمة للنا�ض واملوؤ�ش�شات 
ال�شبكات  اأن  على  كذلك  الدرا�شة  واأك���دت  ذكية.  اإىل 
املفتوحة ت�شكل عن�شراً حيوياً لتحقيق املرحلة التالية 

من البنية التحتية للبيانات املفتوحة.
، م�شاعد  اآل نا�شر  وحول املو�شوع قال �شعادة يون�ض 
م��دي��ر ع���ام دب���ي ال��ذك��ي��ة، امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملوؤ�ش�شة 
بيانات دبي: "ب�شفتنا اجلهة املعنية بتحويل دبي اإىل 
اأ�شعد واأذك��ى مدينة على وجه الأر���ض، ترتكز جميع 
جهودنا وخططنا يف هدف واحد طموح وهو الو�شول 
اأف�شل م�شتوى للخدمات ومعاجلة  اإىل  مبدينة دبي 
الهدف  ه��ذا  حتقيق  تواجه  قد  التي  التحديات  كافة 

نحو م�شتقبل اأف�شل". 
اإىل  نتطلع  اأه��داف��ن��ا  "لتحقيق  ���ش��ع��ادت��ه:  واأ����ش���اف 
للتكنولوجيا  ال��ه��ائ��ل��ة  الإم���ك���ان���ات  م���ن  ال���ش��ت��ف��ادة 

البتكار  لت�شجيع  اخل�شو�ض،  وج��ه  على  والبيانات 
وامل�شتثمرين  و�شركاتنا  ملجتمعنا  اأك��رب  قيمة  وخلق 
يف دول��ة الإم���ارات وخارجها. ومن هذا املنطلق نحن 
 Outlier م��ع  �شراكتنا  ت��ط��وي��ر   ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ون 
Ventures، من خالل التقرير الذي نطلقه اليوم 
ا�شتك�شاف ل مركزية  والذي ميثل بداية لرحلتنا يف 

البيانات وت�شهيل التبادل الفعال والآمن لها". 
قدًما يف خططنا  امل�شي  عازمون على  "نحن  واأ�شار: 
لالبتكار،  و�شديقة  وتعاونية  مفتوحة  بيئة  لإق��ام��ة 
والتي ل غنى عنها لزده��ار التقنيات النا�شئة واملدن 
دعمها  تعزيز  على  الذكية  دب��ي  �شتعمل  كما  الذكية. 
امل��ب��ت��دئ��ة واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة واملجتمع  ل��ل�����ش��رك��ات 

باأكمله �شمن ذات الإطار". 
�شيعي�ض   ،  2050 العام  بحلول  اأن��ه  التقرير  وك�شف 
ال���ك���ربى، التي  امل����دن  ال���ع���امل يف  ���ش��ك��ان  م���ن   %  68
الإجمايل  املحلي  الناجت  80 % من  اأك��رث من  �شتنتج 
ال��ب��ي��ان��ات �شتكون  اأن  ال��درا���ش��ة  ت��وؤك��د  ك��م��ا  ال��ع��امل��ي. 
املحرك الأ�شا�ض الذي يقود منو هذه املدن ال�شخمة، 
والت�شالت  التحتية  البنية  يف  التحديات  ملواجهة 
العمل  نظم  اأدت  حيث  ال�شحية،  وال��رع��اي��ة  وال��ن��ق��ل 
البتكار واحلد من  تقييد  الفعالة يف  القدمية وفري 
�شاعدت  التقرير  وح�شب  وامل�شتدام.  ال�شامل  النمو 
اإن�شاء  يف  واخل��ا���ض  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  ال�شراكات 
ملعاجلة  اأوىل  �شكل خطوة  وو�شع حلول، مما  �شبكات 

هذه امل�شكلة، فيما يبقى التحدي املتمثل يف  يف ربط 
كامل  ب�شكل  والبيانات، لال�شتفادة  والأ�شول  الأف��راد 

من هذه ال�شبكات.
العام  اأنه بحلول  الدرا�شة  اأظهرت   ، عالوة على ذلك 
اإنتاجها  يتم  التي  البيانات  كمية  �شت�شل   ،  2025
يف  بايت  زيتا   4.4 م��ن  زيتابايت،   180 اإىل  �شنوًيا 
التي  امل�����رات  ع����دد  و���ش��ي��ت��م حت���دي���د   .2013 ال���ع���ام 
لي�شل  الت�����ش��ال  اأج��ه��زة  م��ع  ال�شخ�ض  فيها  يتفاعل 
�شنوات مبعدل  �شت  اليوم يف غ�شون  4800 يف  اإىل 
مرة واحدة كل 18 ثانية. حيث جتاوز عدد الأجهزة 
املت�شلة باإنرتنت الأ�شياء عدد الب�شر يف العام 2017 
العام  يف  مليار   20.4 اإىل  ي�شل  اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن   ،
2020. واأكد التقرير على اأهمية البيانات باعتبارها 

املورد الأكرث اأهمية لقت�شاد امل�شتقبل، ومن املهم 
توؤدي  التي  احلالية  البيانات  م�شتودعات  ا�شتبدال 
يكون  حيث  البتكار،  وتعيق  متماثلة  غري  نتائج  اإىل 
ل��ت��ع��زي��ز التعاون  ال��ت��دف��ق احل���ر ل��ل��ب��ي��ان��ات ���ش��روري��اً 

والبتكار وال�شفافية يف العالقات القت�شادية. 
من جهة اأخرى قال جيمي بريك الرئي�ض التنفيذي 
"تطورت   :Outlier Ventures ل�����ش��رك��ة 
نتوقعه  مل  اجت�����اه  يف  ال���ي���وم   )WEB( ال�����ش��ب��ك��ة 
لت�شبح منوذجاً اقت�شادياً ل�شانعي ال�شيا�شات والعامل 
البيانات" خطوة  "ل مركزية  تقرير  وي�شكل  باأ�شره. 
باإمكانية  اإميانها  توؤكد  الذكية  دب��ي  قبل  من  مهمة 

القت�شادية  ال��ق��ي��م��ة  ل��ت��ع��زي��ز  حقيقية  ب��ي��ان��ات  ف��ت��ح 
 Outlier يف  " ن��ح��ن  واأ�����ش����اف  والج���ت���م���اع���ي���ة.  
Ventures نرى اأن نقطة التقاء املدينة �شيعجل 
ب�شكل كبري من العتماد على ويب Web 3.0، مما 
يجعل البيانات قابلة لال�شتخدام لدى عدد اأكرب من 
امل�شاركني، ب�شكل ي�شهم يف حتقيق القيمة القت�شادية 
وامل�شي قدماً يف الطريق ال�شحيح لبناء نظام حمفز 

للبيانات" 

•• دبي - الفجر: 

�ض.م.ع   القاب�شة  للمالحة  اخلليج  جمموعة  اأع��ل��ن��ت 
)"ال�شركة"(، �شركة النقل واملالحة البحرية املدرجة يف 
املالية للربع الول من  نتائجها  "�شوق دبي املايل"، عن 
عام 2019، حيث بلغت قيمة الإيرادات الت�شغيلية 45 
37.7 مليون درهم  اإم��ارات��ي مقارنة مع  مليون دره��م 
بن�شبة منو   2018 عام  ذاتها من  الفرتة  اإماراتي من 
 11 ال�شركة  خ�شائر  بلغت  وق��د   .19% بلغت  �شنوي 

مليون درهم اإماراتي يف الربع الأول من 2019، مقارنة 
باأرباح بلغت 5 ماليني درهم اإماراتي خالل الفرتة ذاتها 
من العام 2018.  خالل الربع الأول، مت اإدخال ناقلة 
ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات )ج��ل��ف دي��ف��ي( اإىل احل��و���ض اجلاف 
لإجراء ال�شيانة الدورية الإلزامية، ما اأدى اإىل توقفها 
ملدة 50 يوماً خالل هذه الفرتة وبالتايل توقف عوائد 
واجهت  كما  ال�شيانة.  الناقلة خالل فرتة  تلك  تاأجري 
ال�شركة زيادة يف خم�ش�ض ال�شتهالك والنفقات املالية 
على  ال�شركة  بها  قامت  التي  ال�شتحواذ  �شفقة  عقب 

�شفن نقل املوا�شي يف الربع الأخري من 2018، ما اأثر 
يف �شايف الأرباح. كما وت�شمنت اأرباح الربع ال�شابق من 
مليون   8.7 مببلغ  املخ�ش�شات  اإنخفا�ض  املا�شي  العام 
دره��م اإم��ارات��ي م��ا اأث��ر اإي��ج��اب��اً على نتائج ال��رب��ع الأول 
�شعيد  ال�شيد  اأو�شح  ال�شدد،  وبهذا  املا�شي.  العام  من 
"يعمل  الإدارة قائاًل:  الهاجري، رئي�ض جمل�ض  مبارك 
جميع  م��راج��ع��ة  ع��ل��ى  للمالحة  اخل��ل��ي��ج  اإدارة  جمل�ض 
اإىل  ال�شركة  تعود  حتى  ال�شرتاتيجية  النمو  خ��ي��ارات 
حتقيق الأرباح؛ وين�شب تركيزنا يف الوقت احلايل على 

ا�شتكمال عمليات ال�شيانة الالزمة لل�شفن يف الأحوا�ض 
اإع��ادة متويل ديون ملواءمة هيكل  اجلافة والنتهاء من 
جلميع  ممتنون  ونحن  عملياتها.  مع  ال�شركة  راأ�شمال 
الربع  خ��الل  امل�شتمر  لدعمهم  الرئي�شيني  امل�شاهمني 
الأخري. ونتوقع اأن ي�شبح قطاع تاأجري الناقالت اأكرث 
جاذبية قبل تنفيذ املعايري العاملية التي تفر�شها املنظمة 
على  جاهدين  ونعمل   .2020 لعام  الدولية  البحرية 
وطويلة  ق�شرية  ال��ت��اأج��ري  ع��ق��ود  ب��ني  ال��ت��وازن  حتقيق 

املدى بهدف حت�شني الإيرادات الت�شغيلية".

اتفاقية بني اينوك  و مورو 
لتعزيز التحول الرقمي

•• دبي- وام:

 وقعت جمموعة "اينوك" اتفاقية 
للحلول  البيانات  �شركة مركز  مع 
اململوكة   - "مورو"  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
ل��ت��وف��ري حلول   - دب����ي  حل��ك��وم��ة 
يف  ت�شاهم  ال��ت��ي  الرقمي  التحول 
ت��ع��زي��ز الإم���ك���ان���ي���ات ال��رق��م��ي��ة يف 
خالل  م��ن  الت�شغيلية  ال��ع��م��ل��ي��ات 
التحول  اإدارة  ال�������ش���رك���ة  ت�����ويل 

الرقمي يف عمليات اينوك.
و�شتجري عمليات التحول الرقمي 
بي  اإي  "اإ�ض  ن��ظ��ام  ت��ط��ب��ي��ق  ع���رب 
املجموعة  م�شتوى  على   "SAP
اخلم�ض  ال�������ش���ن���وات  م�����دى  ع���ل���ى 
خدمات  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  امل��ق��ب��ل��ة 
التي  "مورو"  من  التحتية  البنى 
�شرتمي"  "فريت�شو  بتقنية  تعمل 
ال�شحابية و�شيتم تنفيذ الربنامج 
م���ن ق��ب��ل ف���ري���ق م��ت��خ�����ش�����ض من 
وال�������ش���رك���اء  و"مورو"  اي�����ن�����وك 

املعنيني بهذا املجال.
اينوك  م��ق��ر  يف  الت���ف���اق���ي���ة  وق����ع 
الرئي�ض يف دبي �شعادة �شيف حميد 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ض  ال���ف���ال����ش���ي 

مروان  واملهند�ض  اينوك  ملجموعة 
�شركة  رئ���ي�������ض  ن���ائ���ب  ح���ي���در  ب����ن 
مركز البيانات للحلول املتكاملة " 
مورو" بح�شور كبار امل�شوؤولني من 
رافدا  الطرفني. ومتثل التفاقية 
ت��ن��ت��ه��ج��ه جمموعة  ال����ذي  ل��ل��ن��ه��ج 
"اينوك" بهدف حتقيق قيمة اأكرب 
وا�شتك�شاف فر�ض جديدة وتعزيز 
النمو بالتزامن مع رفع م�شتويات 
ام����ت����داد حمفظة  ع���ل���ى  ال���ك���ف���اءة 
و�شت�شاهم  امل���ج���م���وع���ة..  اأع����م����ال 
ه��ذه اخل��ط��وات ب��دوره��ا يف تعزيز 
م��ع��اي��ري ح��وك��م��ة ال�����ش��رك��ات وبناء 
املدجمة  ال��ذات��ي  التحكم  اأن��ظ��م��ة 

كليا يف منظومة العمل.
وقال �شعادة �شيف حميد الفال�شي 
يف  ت�شاهم  الرقمية  التقنيات  اإن 
ت�����ش��ارع ال��ت��غ��ريات ال��ن��وع��ي��ة التي 
ي�شهدها القطاع ومن هذا املنطلق 
اأه��م��ي��ة تطوير من���اذج تكون  ت��ربز 
متطلبات  م���واك���ب���ة  ع���ل���ى  ق�������ادرة 
الذي  الوقت  يف  م�شتقبال  اأعمالنا 
اأي�شا  اخل��ط��وة  ه��ذه  لنا  فيه  تتيح 
ا�شتثنائية  قيمة  حتقيق  اإمكانية 
من  امل�شلحة.  واأ�شحاب  لعمالئنا 
ج��ان��ب��ه ق���ال امل��ه��ن��د���ض م����روان بن 
حيدر " يف �شوء املتغريات املت�شارعة 
الرقمية  التقنيات  تفر�شها  التي 
قطاع  ويف  ال����ع����امل  يف  احل���دي���ث���ة 
درا�شة  من  بد  ل  حتديدا  الطاقة 
لإح������داث تغريات  امل��ث��ل��ى  ال�����ش��ب��ل 
املوؤ�ش�شي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ن��وع��ي��ة 
تكون احللول الرقمية التي تربط 
ج��م��ي��ع ال��ع��م��ل��ي��ات والأع����م����ال من 

مقوماتها الأ�شا�شية".
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املال والأعمال

بدء الأعمال يف البنية التحتّية مل�سروع جزيرة اجلبيل البالغة قيمته خم�سة مليارات درهم

ملتقى التنمية احل�سرية يف اأبوظبي ي�سع الأجندة امل�سرتكة التي �سيطرحها 

•• اأبوظبي –الفجر: 

اأعلنت �شركة جبيل لال�شتثمار، املطّور مل�شروع جزيرة 
بقيمة قدرها  اأبوظبي  اأُطلق موؤخرا يف  الذي  اجلبيل 
املقاولون  ���ش��رك��ة  تعيني  ع��ن  دره���م  م��ل��ي��ارات  خم�شة 
اخلليجيون للبدء باأعمال احلفر والأعمال التمهيدّية 
�شهر  يف  منها  النتهاء  املتوقع  من  وال��ذي  للم�شروع، 

يناير من عام 2020.  
عنا�شر  م��ن  اأ���ش��ا���ش��ي��اً  عن�شراً  الأع��م��ال  ه��ذه  وتعترب 
تطوير امل�شاريع الكربى وذلك بتح�شري الأر�ض لبناء 
امل�شروع عليها، حيث مت يف هذه املرحلة تنفيذ اأعمال 
حفر عميقة وت�شوية لأر�ض املوقع قبل البدء يف اأعمال 
والطرق  واملياه  والكهرباء  ال�شحي  ال�شرف  خدمات 
واملرافق العامة، كما �شتت�شمن هذه املرحلة ا�شتخراج 
2.5 مليون مرت مكعب من  يزيد عن  ما  وا�شتخدام 
 40 يفوق  ما  لإن�شاء  �شتوؤ�ش�ض  التي  الإن�شائّية  امل��واد 

كيلومرت من الطرق واأكرث من 800 عقار �شكني.
من  ال�شتفادة  على  امل�����ش��روع  ت�شميم  فريق  وح��ر���ض 

املوقع ال�شرتاتيجي  بها  يتفرد  التي  الطبيعية  املزايا 
للم�شروع مثل التالل التي حتده من غربه و�شماله، 
اإ���ش��ف��اء ه��وّي��ة ع��م��ران��ّي��ة مم��ي��زة م���ع  توفري  ل�شمان 
التي  املائّية  الواجهة  على  اأو���ش��ع  بانورامية  اإط��الل��ة 

متّيز هذا امل�شروع التطويري.  
التنفيذي  امل��دي��ر  ح��ي��در،  منري  ق��ال  املنا�شبة،  وب��ه��ذه 
ل�شركة جزيرة اجلبيل لال�شتثمار: "ي�شعدنا الإعالن 
التمهيدّية  ب���الأع���م���ال  اخل���ا����ض  امل���ق���اول  ت��ع��ي��ني  ع���ن 
للم�شروع  وال��ذي من املقرر النتهاء منها كامال مع 

بداية عام 2020."
والتجارية  ال�����ش��ك��ن��ي��ة  اخل�����ي�����ارات  اأن  ح���ي���در  ون������وه 
التمّلك  خ��الل  م��ن  ال�شتثمار  وف��ر���ض  والرتفيهية 
الإمارات  دولة  يف  واملقيمني  للمواطنني  املتاحة  احلّر 
اأهم ال�شمات التي  يف م�شروع جزيرة اجلبيل تعد من 
اأن  اإىل  البداية، م�شرياً  امل�شروع منذ  رافقت تخطيط 
هذا الإعالن يوؤكد على التزامنا باإجناز امل�شروع وفقا 
ل��الط��ار ال��زم��ن��ي امل��ح��دد ومب���ا ي��واك��ب اأرق����ى املعايري 

الإن�شائّية والبيئّية.

م�شاحات  اجلبيل  جزيرة  " حتت�شن  حيدر:  واأ���ش��اف 
وا�شعة خم�ش�شة ملحمّية اأ�شجار القرم، لتطوير اأماكن 
مكونات  م��ع  تتنا�شب  منخف�شة  �شكانية  كثافة  ذات 
مما  املخ�ش�شة  الراقية  والتجارية  ال�شكنية  امل�شروع 
العا�شمة  رائ��دة يف  ا�شتثمارّية  �شي�شهم يف خلق وجهة 

اأبوظبي".
دقائق   10 بعد  على  اجلبيل  ج��زي��رة  م�����ش��روع  وي��ق��ع 
فقط عن و�شط مدينة اأبوظبي، ويتميز بكونه وجهة 
ال�شياحية  امل��ع��امل  اأه��م  م��ن  لقربه  ج��اذب��ة  ا�شتثمارية 
وال��رتف��ي��ه��ي��ة يف ال��ع��ا���ش��م��ة الإم���ارات���ي���ة م��ث��ل متحف 
اأنه يبعد 50  اللوفر ويا�ض مول وجزيرة املارية، كما 

دقيقة فقط بال�شيارة عن مر�شى دبي.
اإجمالية  م�شاحة  على  اجلبيل  جزيرة  م�شروع  ويقام 
قدرها 400 هكتار وهو عبارة عن جمتمع �شكني ذي  
كثافة �شكانية منخف�شة موزعة على �شت قرى �شكنية 
ت�شمل مرفاأ اجلبيل وند الظبي و�شيف اجلبيل وعني 
امل�شروع  يحتل  اإذ  اجلبيل،  وب��دع  اجلبيل  و���ش��وق  املها 
جزيرة  بني  اأبوظبي  مدينة  قرب  ا�شرتاتيجيا  موقعا 

يا�ض وجزيرة ال�شعديات.
الوجهة  اجلبيل  ج��زي��رة  م�����ش��روع  ي�شبح  اأن  وي��ت��وق��ع 
الطبيعة  اأح�شان  يف  احل��ي��اة  لع�شاق  الأوىل  ال�شكنية 
ا�شتثمارية  �شيتم تطويره كمنطقة  اأبوظبي، حيث  يف 
ت�����ش��م م��زي��ج��اً ف���ري���داً م���ن ق��ط��ع الأرا�����ش����ي امل�����زودة 
ومتو�شطة  راق���ي���ة  وع����ق����ارات  وامل����راف����ق،  ب���اخل���دم���ات 
التكلفة، ف�شاًل عن متاجر التجزئة واملكاتب واملطاعم 
ت�شمل  وا�شعة  خارجية  م�شاحات  اإىل  اإ�شافة  واملقاهي 
احل����دائ����ق، وم�������ش���ارات ل��ل��م�����ش��ي ورك������وب ال����دراج����ات، 
الطبيعة  ع�شاق  ت�شتهوي  التي  التجديف  وحم��ط��ات 

وهواة الريا�شات املائية.
"لوؤلوؤ"  ت�شنيف  ع��ل��ى  احل��ا���ش��ل  امل�����ش��روع  وي�����ش��اه��م 
الرتقاء  "ا�شتدامة" يف  برنامج  متطلبات  ل�شتيفائه 
خالل  من  اجل��زي��رة  يف  الطبيعّية  البيئّية  باملنظومة 
واإ�شافة  ال��ق��رم،  اأ�شجار  م��ن  ج��دي��دة  م�شاحات  زراع���ة 
�شتوفر موائل بحرية  التي  املائية  القنوات  املزيد من 
امل���ه���اج���رة، وجّتمعات  ال���ط���ي���ور  اأن�������واع  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 

الأ�شماك، وال�شالحف البحرّية، والغزلن. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

ن�شرت دائرة التخطيط العمراين والبلديات 
الأول  العربي  امللتقى  نتائج  يلخ�ض  تقريراً 
بال�شراكة  للتنمية احل�شرية، الذي نظمته 
مع املكتب الإقليمي ملوئل الأمم املتحدة يف 
للمنتدى  متهيداً  وذل��ك  العربية،  املنطقة 

احل�شري العاملي العا�شر. 
واحت�شنت اأبوظبي فعاليات الن�شخة الأوىل 
من امللتقى العربي الأول للتنمية احل�شرية 
 85 امل��ا���ش��ي، جمعت خ��الل��ه  اأب��ري��ل  مطلع 
من  العمراين  التخطيط  جم��ال  يف  خبرياً 
املنطقة العربية، ووفرت لهم من�شة ملناق�شة 
تواجه  التي  والتحديات  القائمة  الفر�ض 
املنتدى  يف  طرحها  بغر�ض  العربية  امل���دن 
انعقاده  امل��زع��م  العا�شر  ال��ع��امل��ي  احل�����ش��ري 
فرباير  يف  اأبوظبي  الإماراتية  العا�شمة  يف 

.2020
رئي�ض  الأحبابي  ف��الح حممد  وق��ال معايل 
دائرة التخطيط العمراين والبلديات: "لقد 
نقل امللتقى العربي الأول للتنمية احل�شرية 
ر�شالة وا�شحة للعامل مفادها اأن الوقت قد 
طموحها،  ت��ب��دي  اأن  العربية  للمدن  ح��ان 
وتلعب دوراً موؤثراً وفّعال يف احلوار العاملي 
ال�شتدامة.  حتديات  مواجهة  كيفية  ح��ول 
اإىل  التحديد  اأب��وظ��ب��ي، على وج��ه  وت��ه��دف 
اأن ت��ك��ون من���وذج���ا ي��ح��ت��ذى ب���ه م���ن خالل 
النمو القت�شادي والرخاء  خلق توازن بني 
واحليوية  ال��ب��ي��ئ��ة  وو�����ش����ع  الج���ت���م���اع���ي، 
يف  امل�شتدامة  احل�شرية  للتنمية  الثقافية 

عني العتبار".
اأولوية   12 على  ال�شوء  التقرير  وي�شلط 
حيث  امللتقى،  فعاليات  ع��ن  نتجت  رئي�شة 

الرئي�ض،  امل��ح��ور  الأفكار"  "خمترب  �شكل 
اأفكار  خال�شة  التقرير  ه��ذا  نتائج  و�شكلت 
ال��ع��م��راين يف  التخطيط  م��ن خ���رباء  نخبة 
املنطقة العربية، ومزيجاً من الآراء املتوافقة 
التنمية  ملحاور  الأولويات وفقاً  حددت تلك 
"الجتماعية  الأربعة  امل�شتدامة  احل�شرية 

والقت�شادية والبيئية والثقافية".
ال��ت��ي �شتمثل   12 ال����  الأول����وي����ات  ومت��ث��ل��ت 
العامل  يف  احل�����ش��ري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
والت�شميم  وامل�شاركة  "التمكني  يف  العربي 
امل�����ش��رتك وال��رتاب��ط واحل��وك��م��ة والروتني 
ال��ف��ر���ض واخلدمات  وت��وف��ري  وال�����ش��م��ول��ي��ة 
والتوازن"،  وال���ش��ت��دام��ة  التحتية  وال��ب��ن��ى 
وت���ع���م���ل دائ���������رة ال���ت���خ���ط���ي���ط ال���ع���م���راين 
وال��ب��ل��دي��ات ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��وئ��ل – الأمم 
املتحدة وال�شركاء وامل�شاهمني على �شياغة 
الأولويات،  ه��ذه  لتحقيق  الالزمة  احللول 
ومن ثم اإدراجها يف الأجندة العربية املزمع 
العاملي  احل�������ش���ري  امل���ن���ت���دى  يف  ت��ق��دمي��ه��ا 

العا�شر املنعقد يف فرباير 2020.
الأحبابي:  حم��م��د  ف���الح  م��ع��ايل  واأ����ش���اف 
املجتمع  اأن  امل��ل��ت��ق��ى  خ���الل  اأظ��ه��رن��ا  "لقد 
واحد  كفريق  يعمل  ات�شاعه  على  ال��ع��رب��ي 
م�شتدامة  وح��ل��ول  مبتكر  نهج  ل�شتك�شاف 
ل��ل��ت��ح��دي��ات امل�����ش��رتك��ة. ك��م��ا ات�����ش��ح خالل 
التنمية  حت��ق��ي��ق  يف  ن��ه��ج��ن��ا  ب�����اأن  امل��ل��ت��ق��ى 
احل�شرية امل�شتدامة بحاجة اإىل مزيد من 
التطور من خالل توا�شل اأكرب مع املواطن 
يف جميع املجتمعات، واإيجاد حلول م�شتدامة 
املقام الأول، واإ�شافة  تركز على الإن�شان يف 
اإىل ذلك، يظهر التقرير، الذي ن�شر اليوم، 
اأن اأه���م ال��ت��ح��دي��ات واأك���رثه���ا اإحل���اح���اً هي 
للتنمية  الأرب���ع  ال��رك��ائ��ز  م��ع  تتقاطع  التي 

التقرير  يف�شر  كما  امل�شتدامة.  احل�شرية 
اأه����داف  ال��ك��ام��ل بتحقيق  اأب��وظ��ب��ي  ال���ت���زام 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة وب��ح��ث��ه��ا ال���دائ���م عن 
احللول املبتكرة للتحديات التي تواجهنا يف 
العامل العربي، فنحن جيل اأخذ على عاتقه 
م�شوؤولية حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة، 
احل�شري  النمو  اإدارة  يف  الإب���داع  وتوظيف 
للتحديات  مبتكرة  حلول  وتطوير  املتزايد، 

الناجتة عنها."
ون���������ش����رت دائ��������رة ال���ت���خ���ط���ي���ط ال���ع���م���راين 
الذكر،  �شالفة  الأولويات،  والبلديات جميع 
على  والتفا�شيل  املعلومات  م��ن  م��زي��د  م��ع 
www.pauds.( الإلكرتوين  موقعها 
املنتدى  اأجندة  دعم  �شاأنها  من  التي   ،)ae
احلوار  وتعزيز  العا�شر،  العاملي  احل�شري 
للتنمية  امللتقى  من  الثانية  الن�شخة  خالل 
املنتدى  يف  ان���ع���ق���اده  امل����زم����ع  احل�������ش���ري���ة 
والتطوير  ل���الإ����ش���ك���ان  ال���ع���رب���ي  ال��������وزاري 
املقبل، والذي   2019 اأكتوبر  العمراين يف 
�شت�شاهم موا�شيعه ونتائجه يف و�شع اأ�ش�ض 
التنمية احل�شرية يف املنطقة ابتداًء من عام 
العري�شة  اخل��ط��وط  ت�شع  كما   .2020
حلوارات برنامج املنتدى احل�شري العا�شر 

العام القادم.
العا�شر  العاملي  احل�شري  املنتدى  و�شيعقد 
م���ن خ����الل ����ش���راك���ة ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ب���ني دائ����رة 
وموئل  وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��م��راين  التخطيط 
جمموعة  دع�����وة  و���ش��ت��ت��م  امل���ت���ح���دة،  الأمم 
ب��ي��ن��ه��م وزارة  ال�����ش��رك��اء الأ���ش��ا���ش��ي��ني م���ن 
اخل���ارج���ي���ة وال���ت���ع���اون ال������دويل، والأم���ان���ة 
العامة للمجل�ض التنفيذي، والقيادة العامة 
ل�شرطة اأبوظبي، ودائرة الثقافة وال�شياحة، 

ومركز اأبوظبي للمعار�ض.

يلعب  العاملي  احل�شري  املنتدى  اأن  ويذكر 
اجلديدة  الأج��ن��دة  تنفيذ  يف  حم��وري��اً  دوراً 
التي تبناها موؤمتر الأمم املتحدة لالإ�شكان 
"املوئل  امل�����ش��ت��دام��ة  احل�����ش��ري��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
املالئمة  ال��ك��ي��ف��ي��ة  ح����ددت  ال��ت��ي  الثالث"، 
اأف�شل وجه  على  واإدارت��ه��ا  امل��دن  لتخطيط 

ما  وه��و  امل�شتدامة،  التنمية  تعزيز  ب��ه��دف 
الوثيق  لتما�شيها  ب��ق��وة  اأب��وظ��ب��ي  ت��دع��م��ه 
اإم��ارة م�شتدامة حتافظ  مع روؤيتها يف بناء 
على مظهرها احل�شاري وهويتها الثقافية، 
وت�����ش��م��ن حت�����ش��ني ج�����ودة احل���ي���اة جلميع 

ال�شكان.

�سرتاتا مزود اأ�سا�ش لأجزاء 
هياكل الطائرات ل�سركة بيالتو�ش

•• اأبوظبي-وام:

اأجزاء هياكل  املتخ�ش�شة يف ت�شنيع  ال�شركة  "�شرتاتا للت�شنيع" -  اأعلنت 
مبادلة  �شركة  قبل  م��ن  بالكامل  واململوكة  املركبة  امل���واد  م��ن  ال��ط��ائ��رات 
مع  جتمعها  التي  ال�شراكة  اتفاقية  تو�شيع  ع��ن   - "مبادلة"  لال�شتثمار 
"بيالتو�ض املحدودة للطائرات" لت�شمل برناجما جديدا من املواد  �شركة 
املزودة   -  PC-24 املركبة ل�شالح طائرة رجال الأعمال "بي �شي 24" - 

مبحركني.
الأ�شطح  بت�شنيع  "�شرتاتا"  �شركة  �شتقوم  املو�شعة  التفاقية  ومب��وج��ب 
اخلارجية لرفارف اأجنحة طائرة "بي �شي 24" يف خطوة تاأتي بعد مرور 
عام على اإبرام ال�شركتني لتفاقية ال�شراكة البارزة ب�شاأن طائرات "بي �شي 

."24
بحيث  اجلانبني  ب��ني  التعاون  اإط���ار  تعزيز  يف  التفاقية  تو�شيع  وي�شاهم 
ت�شبح �شركة "�شرتاتا" مزودا اأ�شا�شيا لأجزاء هياكل الطائرات اإىل �شركة 

للطائرات". املحدودة  "بيالتو�ض 
وقال اإ�شماعيل علي عبداهلل الرئي�ض التنفيذي ل�شركة "�شرتاتا للت�شنيع".. 
ت�شليم  ت�شمن  ا�شرتاتيجية  وف��ق  املا�شي  العام  خ��الل  عملت  ال�شركة  اإن 
اجلودة  موا�شفات  اأع��ل��ى  وف��ق  "بيالتو�ض"  لطائرة  اخل��ارج��ي��ة  الأ���ش��ط��ح 
والتوريد  الإنتاج  اأق�شام  العمل يف  لفرق  املميز  الأداء  اأن  اإىل  العاملية لفتا 
مع  التعاون  نطاق  تو�شيع  يف  اأ�شهم  مما  التوقعات  كافة  جت��اوز  �شرتاتا  يف 

بيالتو�ض لي�شمل ت�شنيع الأجزاء اخلارجية لرفارف اأجنحة الطائرة.
العاملية  �شركائنا  �شبكة  �شمن  رئي�شا  �شريكا  تعد  "بيالتو�ض"  اإن  واأ�شاف 
وت�شلط هذه التفاقية املو�شعة ال�شوء على مدى متيز القدرات التكنولوجية 
العاملي  "�شرتاتا" يف �شل�شلة توريد قطاع الطريان  املتقدمة التي متتلكها 
اأج��زاء هياكل الطائرات امل�شنوعة يف  وتفوقها يف هذا املجال وي�شمل ذلك 

دولة الإمارات والتي تتمتع باأعلى املعايري العاملية.
الأجنحة  ل��رف��ارف  اخلارجية  الأ�شطح  م��ن  �شحنة  اأول  �شرتاتا  و�شت�شلم 
اجلاري..  العام  نهاية  بحلول  الأويل  النموذج  اختبار  لإج��راء  لبيالتو�ض 
وتقليل  الطائرة  اأج��زاء  بني  الفجوات  تغطية  يف  الأ�شطح  هذه  وت�شتخدم 

قوة اجلر.
�شركة  ل��دى  الت�شنيع  ق�شم  رئي�ض  ن��ائ��ب  امينغر  روم���ان  ق��ال  جانبه  م��ن 
للطائرات" اإن ت�شليم اأول �شحنة مكتملة من الأ�شطح  املحدودة  "بيالتو�ض 
اأ�شهر فقط من توقيع   8 24" خالل  "بي �شي  اخلارجية لبطن طائرات 
العقد يف اأبريل من العام املا�شي يعد اإجن��ازا هاما يف �شراكتنا مع �شرتاتا 
حيث اأثبتت القدرات ال�شناعية املتميزة ل�شركة �شرتاتا وامل�شتويات العالية 

من الأداء التي تتمتع بها.
لتوطيد  نتطلع  كما  �شرتاتا  م��ع  املثمر  بالتعاون  �شعداء  اإن��ن��ا   " ةاأ���ش��اف 
عالقتنا معها ومع قطاع �شناعة الطريان يف دولة الإمارات.. ومع تو�شيع 
نطاق تعاوننا لي�شمل الأ�شطح اخلارجية لرفارف اأجنحة طائرات "بي �شي 

اإىل ا�شتالم اأول �شحنة من هذه املكونات يف العام 2019". " نتطلع   24
الدفعة  بت�شليم  املا�شي  �شهر فرباير  للت�شنيع" خالل  "�شرتاتا  واحتفلت 
24" امل�شممة  �شي  "بي  ط��ائ��رة  لبطن  اخل��ارج��ي��ة  الأ���ش��ط��ح  م��ن  الأوىل 
اأداء  �شمان  م��ع  املعبدة،  غ��ري  امل��درج��ات  م��ن  والهبوط  ل��الإق��الع  خ�شي�شا 
املو�شعة  التفاقية  ومتثل  امل��دى.  ق�شرية  الطريان  جم��الت  يف  ا�شتثنائي 
بني ال�شركتني اخلطوة التالية يف حتالف طويل الأمد، يهدف لتوفري اإنتاج 
24" من الأج��زاء امل�شنوعة من  "بي �شي  �شامل جلميع متطلبات طائرة 

املواد املركبة يف دولة الإمارات.
�شناعة  �شركات  ك��ربى  مع  وطيدة  بعالقات  للت�شنيع"  "�شرتاتا  وتتمتع 
الطائرات العاملية، مبا يف ذلك "اإيربا�ض" و"بوينج" ووحدة �شناعة اأجزاء 

الطائرات التابعة ل�شركة "ليوناردو" و"بيالتو�ض" و"�شاب" و"�شابكا".
وت�شهم "�شرتاتا للت�شنيع" التي تتخذ من جممع نربا�ض العني للطريان 
مقرا لها يف تعزيز مكانة اأبوظبي كمركز رائد ل�شناعة الطريان ان�شجاما 

مع مبادرات التنوع القت�شادي التي تنتهجها اإمارة اأبوظبي.
30 جن�شية خمتلفة كما  700 موظف من  "�شرتاتا" اأكرث من  وتوظف 

متثل الكوادر الإماراتية اأكرث من ن�شف القوى العاملة يف ال�شركة.

طرق دبي حتقق وفرا كهربائيا مبعدل 
 2018 خالل  �ساعة  وات  جيجا   21.7

•• دبي-وام:

حققت هيئة الطرق واملوا�شالت وفرا كهربائيا مبعدل 21.7 جيجا وات-
9.340 طن خف�شا لالنبعاثات  2018 وذلك بواقع  العام  �شاعة خالل 
من  الكربونية عرب اإح��الل وح��دات اإن��ارة الطرق من نوع "LED" بدل 

."HID" الإنارة التقليدية من نوع
وجاءت خطة تطبيق الهيئة لهذه النوعية من عمليات الإحالل بعد النجاح 
امل�شاريع  خ��الل  من   50% يفوق  كهربائي  وف��ر  حتقيق  يف  حققته  ال��ذي 
اإمارة  اأماكن عدة يف  التجريبية �شمن البحوث التطويرية والدرا�شات يف 

دبي مثل منطقة الرا�شدية.
وقالت املهند�شة ميثاء بن عدي املديرة التنفيذية ملوؤ�ش�شة املرور والطرق 
الإن��ارة للطرق  ا�شتثنائيا يف موؤ�شر كفاءة  اأداء  املوؤ�ش�شة حققت  اإن  بالهيئة 
الكهربائي  ال��وف��ر  ازدي���اد  املتوقع  م��ن  اأن��ه  اإىل  م�شرية   ..  125% بن�شبة 
خالل عام 2019 لي�شل اىل ما يقارب 26 جيجا وات- �شاعة اأي بن�شبة 

.  2018 عام  خالل  املحقق  الوفر  عن  زيادة ت�شاوي 18% 
واأكدت اأهمية تبني مبادرات جمتمعية لن�شر الوعي حول تر�شيد ا�شتهالك 
وت��ع��زي��ز ثقافة   2021 دب���ي  ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ة وخ��ط��ة  ال��ط��اق��ة ح�شب 
الرت�شيد يف ا�شتهالك الطاقة لدى املواطنني واملقيمني يف الإمارة يف هذا 
املجال.. م�شرية اإىل اأن هذه املمار�شات توؤدي اىل اإحداث تغيري اإيجابي على 

امل�شتوى البيئي والقت�شادي واملجتمعي.

التقرير اليومي للت�سرفات العقارية

دبي يف  العقارات  ت�سرفات  درهم  مليار   3
•• دبي-الفجر:

حققت الت�شرفات العقارية يف دائرة الأرا�شي و الأمالك 
الدائرة  3 مليار دره��م حيث �شهدت  اك��رث من  دب��ي  يف 
اليوم ت�شجيل 140 مبايعة بقيمة 200 مليون درهم، 
و  درهم  مليون  منها 24 مبايعة لالأرا�شى بقيمة 70 
مليون   140 بقيمة  الفلل  و  لل�شقق  مبايعة   116
دره��م. و قد ج��اءت اأه��م مبايعات الأرا���ش��ي بقيمة 16 
مبايعة  تليها  ج��م��ريا  نخلة  منطقة  ف��ى  دره���م  مليون 
اخلام�شة  الثنيه  منطقة  فى  دره��م  مليون   6 بقيمة 
الثنيه  فى منطقة  درهم  مليون  تليها مبايعة بقيمة 4 
الأوىل  ع��ل��ي  ت�����ش��درت منطقة ج��ب��ل  ق��د  و  اخل��ام�����ش��ة. 
12 مبايعة  اإذ �شجلت  املبايعات  املناطق من حيث عدد 
جمريا  نخلة  منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   22 بقيمة 
وثالثة  دره��م  مليون   17 بقيمة  مبايعة   2 بت�شجيلها 
 10 بقيمة  مبايعة   2 بت�شجيلها  اخلام�شة  الثنيه  فى 

و  ال�شقق  باأهم مبايعات  يتعلق  اأم��ا فيما  دره��م.  مليون 
الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 مليون درهم مبنطقة 
مليون   4 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم  الو�شل 
درهم فى منطقة برج خليفة و اأخريا مبايعة بقيمة 3 

مليون درهم فى منطقة برج خليفة.
و قد ت�شدرت منطقة برج خليفة املناطق من حيث عدد 
بقيمة  مبايعة   18 �شجلت  اإذ  الفلل  و  ال�شقق  مبايعات 
35 مليون درهم وتلتها منطقة املركا�ض بت�شجيلها18 
 2 اليفره  فى  وثالثة  دره��م  مليون   23 بقيمة  مبايعة 

بت�شجيلها 11 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم.
و�شجلت الرهونات قيمة قدرها 2.8 مليار درهم منها 
 29 و  دره���م  مليار   2.6 بقيمة  اأرا���ش��ي  ره��ون��ات   20
كان  و  دره��م،  مليون   200 بقيمة  و�شقق  فلل  رهونات 
درهم  مليار   2.2 بقيمة  جمريا  نخلة  مبنطقة  اأهمها 
ال��راب��ع��ة بقيمة  ال��رب���ش��اء ج��ن��وب  واأخ����رى ف��ى منطقة 

درهم. مليون   454

القت�ساد حتدد 9 خطوات لتاأ�سي�ش 
الأعمال ب�سهولة يف الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

القت�شاد  وزارة  يف  اخلارجية  التجارة  قطاع  حدد 
9 خطوات لتاأ�شي�ض الأعمال يف دولة الإمارات بكل 
التي تبذلها  اإط��ار اجلهود  ي�شر و�شهولة وذل��ك يف 
ال��وزارة لرت�شيخ مكانة الدولة يف �شهولة ممار�شة 
التي  امل��ك��ان��ة  وه��ي  ال��ع��امل  الأع��م��ال على م�شتوى 
الدولية  املوؤ�ش�شات  من  العديد  موؤ�شرات  وثقتها 

املتخ�ش�شة.
لتاأ�شي�ض  ال����الزم����ة  اخل����ط����وات  حت���دي���د  وي����اأت����ي 
الأع���م���ال يف دول����ة الإم�������ارات ع��ق��ب اإع�����الن قطاع 
ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة يف ال����وزارة يف وق��ت �شابق من 
���ش��ه��ر م��اي��و اجل�����اري اأن 5 اأي�����ام ع��م��ل ف��ق��ط هي 
طلب  على  املوافقة  على  للح�شول  الأق�شى  احل��د 
الدولة  يف  املبا�شر  الأجنبي  لال�شتثمار  ترخي�ض 
الإيجابية  القائمة  �شمن  مدرجا  امل�شروع  كان  اإذا 
ال�شتثمار  ق��ان��ون  ج��رى حتديدها مب��وج��ب  ال��ت��ي 

الأجنبي.
ومبوجب القانون الذي �شدر نهاية العام 2018 
فاإن للم�شتثمر الأجنبي احلق يف متلك 100 % يف 
امل�شروع وذلك بالإ�شافة اىل حوافز ومزايا تناف�شية 
الأجنبي  ال�شتثمار  لت�شجيع  منحها  التي  اأخ��رى 
ا�شادة وتقدير  املبا�شر وهو الأم��ر الذي كان حمل 
من جمتمع الأعمال الإقليمي والعاملي باأنه ي�شكل 
نقطة حتول مهمة يف تعزيز مكانة وجاذبية دولة 
الإمارات ويواكب اأف�شل املمار�شات العاملية. و�شملت 

املزايا وال�شمانات التي منحت للم�شاريع الأجنبية 
ال�شتثمار  ���ش��رك��ات  م��ع��ام��ل��ة  ت�شمل  م��زاي��ا   10
ال�����ش��رك��ات الوطنية  امل��رخ�����ش��ة م��ع��ام��ل��ة  الأج��ن��ب��ي 
ال�شافية  ال�شنوية  الأرب��اح  وال�شماح بتحويل كامل 
اأو  الت�شفية  عن  الناجتة  الأم���وال  كامل  وحتويل 
البيع اأو عن املنازعات املرتبطة بامل�شروع اىل خارج 
وم�شتحقات  وتعوي�شات  روات���ب  وحت��وي��ل  ال��دول��ة 
دون  الدولة  خ��ارج  اإىل  ال�شركات  العاملني يف هذه 

قيود وغريها من املزايا الأخرى.
حددتها  ال��ت��ي  اخل��ط��وات  تفا�شيل  اىل  وب��ال��ع��ودة 
طبيعة  حت��دي��د  ت�����ش��م��ن��ت  ف��ق��د  الق��ت�����ش��اد  وزارة 
"نوع الرخ�شة" ثم بعد ذلك  الن�شاط القت�شادي 
حتديد ال�شكل القانوين وت�شجيل الأ�شهم التجاري 
املوافقة  على  للح�شول  بالتقدم  ذلك  بعد  والقيام 
وكيل  واتفاقية  التاأ�شي�ض  عقد  وتوثيق  املبدئية 

اخلدمات املحلي.
وب��ع��د الن��ت��ه��اء م��ن ه��ذه اخل��ط��وات يجب حتديد 
واحل�شول  الق��ت�����ش��ادي  الن�شاط  مم��ار���ش��ة  م��وق��ع 
بعد ذلك على املوافقات احلكومية الإ�شافية حيث 
ترخي�ض  على  احل�شول  الأن�شطة  بع�ض  تتطلب 
من قبل اجلهات الحتادية اأو املحلية املنظمة لتكل 

الأن�شطة.
ب����دء ممار�شة  ق��ب��ل  الأخ�������رية  ق��ب��ل  اخل���ط���وة  ويف 
الر�شوم  ودف��ع  الوثائق  تقدمي  ي�شتوجب  الن�شاط 
للح�شول على الرخ�شة ثم بعد ذلك الت�شجيل يف 

غرفة التجارة وال�شناعة.
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�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2019/120  تنفيذ مدين 
اىل املنفذ �شده/1- احمد �شعد جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
جلمعيات  الداري  ال���ش��راف  خل��دم��ات  لك�شري  التنفيذ/�شركة 
امل��ذك��ورة اعاله  التنفيذية  اأق��ام  عليك الدعوى  امل��الك ذ.م.م  قد 
دره��م اىل طالب  وق��دره )94161(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف �لدعوى رقم 2019/119  تنفيذ مدين 

اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ���ش��ل��م��ان ك��ب��ري جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مبا 
الداري  ال���ش��راف  خل��دم��ات  لك�����ش��ري  التنفيذ/�شركة  ط��ال��ب  ان 
جلمعيات املالك ذ.م.م  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وقدره )182754( درهم اىل  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2019/36  تنفيذ مدين 
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ب��ده ع��ب��داهلل جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة لك�شري خلدمات ال�شراف 
الداري جلمعيات املالك ذ.م.م  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
املبلغ املنفذ به وق��دره )345754(  امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف �لدعوى رقم 2019/35  تنفيذ مدين 

اىل املنفذ �شده/1- ريام البنا جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
جلمعيات  الداري  ال���ش��راف  خل��دم��ات  لك�شري  التنفيذ/�شركة 
امل��ذك��ورة اعاله  التنفيذية  اأق��ام  عليك الدعوى  امل��الك ذ.م.م  قد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )135341( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف �لدعوى رقم 2019/33  تنفيذ مدين 

ال�شيخي جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا  ع���ادل  املنفذ ���ش��ده/1-  اىل 
الداري  ال���ش��راف  خل��دم��ات  لك�����ش��ري  التنفيذ/�شركة  ط��ال��ب  ان 
جلمعيات املالك ذ.م.م  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )70294( دره��م اىل 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف �لدعوى رقم 2019/32  تنفيذ مدين 

اىل املنفذ �شده/1- وي دونغ هو جني تاو جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�شركة لك�شري خلدمات ال�شراف الداري 
جلمعيات املالك ذ.م.م  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )53814( دره��م اىل 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2019/31  تنفيذ مدين 
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ن��ادي��ة اوك�����ش��ن جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
الداري  ال���ش��راف  خل��دم��ات  لك�����ش��ري  التنفيذ/�شركة  ط��ال��ب  ان 
جلمعيات املالك ذ.م.م  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )69589( دره��م اىل 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف �لدعوى رقم 2019/38  تنفيذ مدين 
اىل املنفذ �شده/1- عبداهلل حممد �شالح اباخليل جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�شركة لك�شري خلدمات ال�شراف الداري جلمعيات املالك 
ذ.م.م  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ القرار 
اخلدمة  ر�شوم  بخو�ض  ريذدن�ض  تو�شكان  جمعية  م��الك  جمعية  من  ال�شادر 
على الوحدة )3709( القا�شي بالزام مالك الوحدة �شالفة الذكر ب�شداد مبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  وت�شليمه  دره��م   )84233(
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/3428  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ك��ي��ك��رز ف���ودز �����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأق��ام  قد  اي�شرتيال  دي جوزمان  املدعي /مارفني 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )6000 درهم( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
الربعاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   MB192830674AE:ال�شكوى رقم 
املوافق 2019/5/22 ال�شاعة 09.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/3433  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كيكرز فودز �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  جا�شيلدون  جامبوا  /�شارماين 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )17539 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
لها  وحددت   MB192834738AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم 
 ch1.A.1:جل�شة يوم الربعاء املوافق 2019/5/22 ال�شاعة 09.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/3215  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ذ.م.م  الفنية  لالعمال  الذهبية  1-اللوؤلوؤة   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /امين مقار ي�شى مقار قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   81944( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
)2000( درهم رقم ال�شكوى:mb192980352ae وحددت لها جل�شة يوم 
الربعاء املوافق 2019/5/29 ال�شاعة 10.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2019/1075  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- �شنابي ل��الع��الن �����ض.ذ.م.م جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  بيج  كليم  حممد  بيج  اليم  املدعي/حممد 
املنعقدة بتاريخ 2019/3/28  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/حممد اليم بيج 
درهم   )16444( مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  بيج  كليم  حممد 
بخدمة  التحق  قد  يكن  ما مل  نقدا  يقابلها  ما  او  عينا  وطنه  اىل  ع��ودة  وت��ذك��رة 
�شاحب عمل اخر والزمتها املنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   
       �عالن �أمر �أد�ء بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/375  �أمر �أد�ء
ف��وزي حممد ح�شن بن حمد الفال�شي جمهول  اأحمد  اىل املدعي عليه / 1- 

حمل القامة مبا ان املدعي/بالفيندر �شينغ �شاهني .
 طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/4/25 
يوؤدي  ب��ان  الفال�شي  بن حمد  ف��وزي حممد ح�شن  اأحمد  عليه  املدعي  ب��ال��زام 
درهم(  الف  �شاهني مبلغ )ثالثة ماليني خم�شمائة  �شينغ  بالفيندر  للمدعي 
والفائدة 9% �شنويا من تاريخ:2017/6/11 وحتى متام ال�شداد والزمته الر�شوم 
وامل�شاريف .  ولكم احلق يف ا�شتئناف من الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   
 مذكرة �عالن متنازع �شده بالن�شر

يف  �لدعوى 2019/163  نز�ع تعيني خربة جتاري
اىل املتنازع �شده / 1-�شاره بنت ح�شني بن ح�شن او داود جمهول حمل 
القامة مبا ان املتنازع / �شركة تاو ديزاينز ���ض.ذ.م.م وميثلها مديرها 
ال�شيد/فادي حمد منيمنة  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بندب خبري متخ�ش�ض مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2019/5/27 ال�شاعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  امل�شلح   مبكتب  �ض 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �لق�شم 

   حماكم دبي

�لت�شويات   �لودية 
�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

مذكرة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/843  ��شتئناف جتاري    

جمهول  ال�شيافة  خلدمات  لينك  بروفي�شينل   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / جي تي اأيه )ميدل اي�شت( منطقة حرة 
ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد  كنعان   حليم  وميثله:�شمري  ذ.م.م 
الثنني   ي��وم  لها جل�شه  وح��ددت  كلي  2018/191 جت��اري  رق��م  بالدعوى 
 ch2.D.17 املوافق 2019/5/27 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

مذكرة �عالن بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/737  ��شتئناف عمايل    

حمل  جمهول  تاماجن  بودها  تاماجن  دومل��ا  �شو   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
القاري  ع��ل��ي عبداحلميد  اح��م��د  امل��ح��ام��ي   / امل�����ش��ت��اأن��ف  ان  الق��ام��ة مب��ا 
احلكم  ا�شتاأنف/  قد  ال��ق��اري   عبداحلميد  علي  وميثله:احمد  العو�شي 
ال�شادر بالدعوى رقم 2017/8680 عمايل جزئي بتاريخ:2019/3/13     

وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2019/6/10 ال�شاعة 11.00 �شباحا  
بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   
مذكرة �عالن بالن�شر

   يف  �لدعوى 2018/2465  ��شتئناف عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- را�شيل لما جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف 
ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  القاري  عبداحلميد  علي  احمد  املحامي   /

بالدعوى رقم 2017/9484 عمايل جزئي بتاريخ:2018/9/10     
وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2019/5/26 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حمكمة �ل�شتئناف
�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/939  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ندمي اخرت حممد ب�شري جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
ملك خالق لتجارة وتاجري املعدات الثقيلة امل�شتعملة ذ.م.م وميثله:حممد احمد علي 
احمد اللنجاوي قد اأقام عليك الدعوى مو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )603500( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
لها  كفالة.وحددت  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شمول  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق 
جل�شة يوم الثنني املوافق:2019/5/27 ال�شاعة:9:30 �ض بالقاعة:ch2.D.18  لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2018/3356  مدين جزئي

للتجارة  ج��ول  ���ش��م��ارت   -2 حممد  عبدالرحيم  ع��ب��داهلل  حمد  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ا�شرار حممود ابراهيم فخري 
بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  اللنجاوي  اح��م��د  علي  اح��م��د  وميثله:حممد 
املنعقدة بتاريخ 2019/3/17  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ا�شرار حممود ابراهيم 
فخري بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ )80000( درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق يف:2016/11/1 وحتى متام ال�شداد 
مقابل  دره��م  وخم�شمائة  امل�شاريف  والزمتها  به  املق�شي  املبلغ  ا�شل  تتجاوز  ال  على 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   
 مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

 يف  �لدعوى 2019/1924  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بدر بدر الدين احل�شيني جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/دنيا للتمويل ذ.م.م وميثله:عائ�شة حممد ح�شن طاهر قد اأقام عليك 
الدعوى مو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )158272.80( 
ال�شداد  وحتى   %39096 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 
ال�شاعة 9:30 �ض  املوافق 2019/5/23  التام.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.C.13 بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  �لدعوى 2019/1985  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-يوروبيان لعمال احلدادة والملنيوم والزجاج �ض.ذ.م.م 2- فيكتور 
برو�ض لوجان ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مدير املدعي عليها يوروبيان لعمال احلدادة 
والملنيوم والزجاج ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/فاريتي انرتن�شنال 
للتجارة ���ض.ذ.م.م وميثله:احمد ح�شن حممد عبداهلل املازمي قد اأقام عليك الدعوى 
والر�شوم  دره��م   )46551.75( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  مو�شوعها 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
امل���واف���ق:2019/5/26 ال�����ش��اع��ة:9:30 �ض  ال�شداد ال��ت��ام.وح��ددت لها جل�شة ي��وم الح��د 
بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/1472  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جوبيناث راجي�ض جوبيناث جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
اأقام  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�شماعيل  وميثله:علي  دب��ي(  )ف��رع  الوطني  الفجرية  بنك 
عليك الدعوى مو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )768859( درهم 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية على هذا املبلغ بواقع %10.50 
الواقع  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية  ال��ف��ائ��دة  اىل  بال�شافة  �شنويا 
يف:2018/8/8 وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها 
جل�شة يوم اخلمي�ض املوافق:2019/5/23 ال�شاعة:9:30 �ض بالقاعة:ch1.C.14  لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2018/4736  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ال�����ش��رح ل��ل��م��ق��اولت �������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
اأقام  قد  ال��ق��اري  عبداحلميد  علي  وميثله:احمد  ����ض.ذ.م.م  اي��رو���ض  املدعي/كهربائيات 
 )113.500( وق��دره  مبلغ  بدفع  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  مو�شوعها  الدعوى  عليك 
والزام  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  والفائدة  للمدعية  دره��م 
املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�شة يوم الحد 
املوافق:2019/5/26 ال�شاعة:9:30 �ض بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  �لدعوى 2019/618  جتاري كلي

���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ اىل املدعي عليه / 1-كيلي للمقاولت 

دبي للخر�شانة اجلاهزة �ض.ذ.م.م وميثله:ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه قد اأقام عليك 

درهم   )7098451.19( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  مو�شوعها  الدعوى 

فاتورة  كل  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 

وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق:2019/6/23 ال�شاعة:9:30 �ض 

بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .

رئي�س �ل�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية



االثنني    20   مايو    2019  م   -   العـدد  12636  
Monday   20   May   2019  -  Issue No   12636 29

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/12598 )

املنذر   :  بنك دبي الإ�شالمي  �ض.م.ع
املنذر اإليها :  الطالع لتجاره مواد البناء ذ م م              

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )97،976.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
)ميت�شوبي�شي  نوع  من   ) ال�شارقة   /  1  / خ�شو�شي   /96435  ( رقم  ال�شيارة 
واملمولة  اأزرق(    ( اللون   ) واح��دة( موديل )2015  كابينة  اب  بيك  كانرت _ 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/12592 )

املنذر   :  بنك دبي الإ�شالمي  �ض.م.ع
املنذر اإليه :  براديب باداليل برابهاكارن              

اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )21،718.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���ش��ب��وع  خ���الل 
نوع  من  اأبوظبي(   /  4  / خ�شو�شي   /37551  ( رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية 
واملمولة  اأبي�ض(    ( اللون   )  2014( ( موديل  �شالون    _1.3 �شني  )ني�شان 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/12665 )

املنذر   :  بنك دبي الإ�شالمي  �ض.م.ع
املنذر اإليه :  ريجي بارمي�شواران ناير اكاتو جوبالن ناير              

اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )31،015.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 6193/ خ�شو�شي / B / عجمان( من نوع )ميت�شوبي�شي لن�شر   
_ �شالون( موديل )2014 ( اللون )ف�شي(  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/12582 )

املنذر   :  بنك دبي الإ�شالمي  �ض.م.ع
املنذر اإليها :  املني حممد علي �شامل              

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )10،114.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���ش��ب��وع  خ���الل 
ال�شارقة ( من نوع  ال�شيارة رقم ) 89728/ خ�شو�شي / 1 /  التنفيذية على 
)هايونداي  تو�شان_ ا�شتي�شن  ( موديل )2014 ( اللون ) ف�شي(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/12596 )

املنذر   :  بنك دبي الإ�شالمي  �ض.م.ع
املنذر اإليه :  حمزه حممود ادلبي              

اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )65،946.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���ش��ب��وع  خ���الل 
نوع  ال�شارقة( من   /  1  / 35770/ خ�شو�شي   ( رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية 
)ني�شان اك�ض تريل   _ ا�شتي�شن  ( موديل )2013 ( اللون ) ف�شي(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/12583 )

املنذر   :  بنك دبي الإ�شالمي  �ض.م.ع
املنذر اإليها :  مرمي ح�شن حممد.              

درهم   )118،191.00( وق���درة  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 3658/ خ�شو�شي / A / دبي ( من نوع )تويوتا 
لند كروزر _ بيك اب  ( موديل )2015 ( اللون ) ذهبي(  واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/12591 )

املنذر   :  بنك دبي الإ�شالمي  �ض.م.ع
املنذر اإليها :  النجوم ال�شبعه لتنظيف املباين              

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )51،892.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���ش��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 21189/ خ�شو�شي / الفئة الثالثة / ال�شارقة( 
من نوع )  تويوتا هاي�ض   _ حافله ( موديل )2016 ( اللون ) اأبي�ض(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/12594 )

املنذر   :  بنك اأبوظبي التجاري �ض.م.ع
املنذر اإليه :  بينب توما�ض توما�ض كربيال              

اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )24،355.34( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 50987/ خ�شو�شي / 9 / اأبوظبي( من نوع )رينو كوليو�ض   _ 
ا�شتي�شن  ( موديل )2015 ( اللون ) اأبي�ض(  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/12595 )

املنذر   :  بنك دبي الإ�شالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه :  عميد �شميح دروي�ض ابوليل             

اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )80،824.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 31069/ خ�شو�شي / 16 / اأبوظبي( من نوع )فورد مو�شتنج   
_ كوبيه( موديل )2015 ( اللون )رمادي(  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/12593 )

املنذر   :  بنك اأبوظبي التجاري  �ض.م.ع
املنذر اإليه :  بامندري موديل              

اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )60،232.45( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���ش��ب��وع  خ���الل 
 30I  ( من نوع ) دبي / L / التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 14123/ خ�شو�شي
هيونداي _ هات�شباك  ( موديل )2017 ( اللون ) اأ�شود(  واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

�إنذ�ر عديل بالن�شر 
رقم )2019/12597 )

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري  �ض.م.ع
املنذر اإليه :  راتني�ض فيناي كومار راجاين راجاين              

اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )32،813.42( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل 
الإج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���ش��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 32464/ خ�شو�شي / T / دبي ( من نوع )كيا 
ريو  _ ا�شتي�شن  ( موديل )2016 ( اللون ) ف�شي(  واملمولة ل�شاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة ر�أ�س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/1006  تنفيذ مدين  
الق��ام��ة مبا  ام��ني خليل جمهول حمل  ���ش��ده/1- احمد  املنفذ  اىل 
وميثله  الزرعوين  نا�شراهلل  عبدالرحيم  التنفيذ/نظرية  طالب  ان 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - الهاجري  احمد  حممد  �شالح  حممد   /
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )14813(
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

 يف �لدعوى رقم 2019/1041 تنفيذ مدين 
اىل املنفذ �شده/1-احمد امني خليل  جمهول حمل القامة مبا ان 
وميثله   - ال��زرع��وين  اهلل  نا�شر  عبدالرحيم  التنفيذ/نظرية  طالب 
/حم��م��د ���ش��ال��ح حم��م��د اح��م��د ال��ه��اج��ري  ق��د اأق����ام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)10620.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف �لدعوى رقم 2019/762 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- ال�شرغام للنقل الربي العام - �ض ذ م م  جمهول حمل 
 القامة مبا ان طالب التنفيذ/انخل للنقل بال�شاحنات الثقيلة )�ض ذ م م(

قد   - الزحمي  احمد  عبيد  مبارك  وميثله/�شعيد  اأن��ور  املدير/  وميثلها 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  به وق��دره )12014( درهم اىل طالب 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س �ل�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

�إعالن بالن�شر
�شادر عن حمكمة عجمان �ل�شرعية 

يف �لدعوى رقم 2019/135 �حو�ل
اىل املدعي عليه /حميد علي عبدوالهاب رجب �شيد - باك�شتاين - جمهول حمل القامة 

داخل الدولة - مبا ان املدعية / هما بيكم عبدالعزمي عبدالنبي 
قد اقامت عليك الدعوى ال�شرعية املذكورة بالرقم اعاله. امام هذه املحكمة. 

للمطالبة ب/ اثبات طالق 
مكلف  فانت   ، ال��دع��وى  يف  للنظر  م   2019/5/21 الثالثاء  جل�شة  املحكمة  ح��ددت  وق��د 
باحل�شور �شخ�شيا او ينوب عنك ر�شميا امام هذه املحكمة يف املوعد املذكور للرد على 
�شتنظر يف  املحكمة  ف��ان   ، املحدد  املوعد  يف  احل�شور  تخلفك عن  حالة  ويف   ، ال��دع��وى 

الدعوى وت�شدر حكمها غيابيا. 
حترير يف يوم الحد املوافق 2019/4/21   

�لقا�شي  

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل  

حمكمة عجمان  �ل�شرعية  

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   
�عالن بالن�شر للمدعي عليهما بلغتي �لعربية و�لجنليزية 

 املدعى عليهما / 1- مارين الهند�شية خلدمات الغو�ض - �ض م ح   2- ا�شوتو�ض �شودرى 
نعلمكم بان املدعية / اير ليكيد الإمارات للغازات ال�شناعية - ذ م م  فرع دبي دعوى رقم 2019/1777 اجلزئية الرابعة 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  اأول : الزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامن والتكافل بان يوؤديا للمدعية 
مبلغ وقدره 334.112.24 درهما ثالثمائة واربعة وثالثون الف ومائة واثني ع�شر درهما واربعة وع�شرون فل�شا مع الفائدة 
ال�شطوانات  برد  الوىل  عليهما  املدعي  الزام   : ثانيا   ، ال�شداد  الق�شائية حتى متام  املطالبة  تاريخ  �شنويا من   %9 القانونية 
واملعدات املبينة ب�شحيفة الدعوى وامل�شتاأجرة من قبل املدعي عليها الوىل وامل�شلمة لالخرية مبوجب اذن ت�شليم ، ثالثا : الزام 
املدعي عليهما الوىل ب�شداد بدل ايجار ال�شطوانات امل�شلمة اليها �شابقا من تاريخ 2019/2/1 حتى تاريخ 2019/3/6 باجمايل 
ومبلغ وقدره 27.167.70 درهما �شبعة وع�شرون الف ومائة و�شبعة و�شتون درهما و�شبعون فل�شا مع الزامها مبا ي�شتجد من 
ايجار حتى تاريخ الت�شليم الفعلي بواقع 23.971.50 درهما بالإ�شافة اىل تكاليف نقل تلك ال�شطوانات اىل مقر �شركة املدعية 

رابعا : مع الزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
لذا يقت�شي ح�شورك اأمام الدائرة اجلزئية الرابعة مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك يوم الربعاء املوافق 2019/5/29 ، ال�شاعة 9.30 �شباحا 
قاعة رقم 140 وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�شار اليها اعاله - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم اتخاذ 

الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية 
مكتب �إد�رة �لدعوى  

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�شارقة  �لحتادية �لبتد�ئية

مكتب �إد�رة �لدعوى

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : بيارل اف ذي اورينت لالعمال الفنية - �ش ذ م م
 - خليفة  ب��رج   - �شيتابي  كافاتور  �شيتابي  برابافتي  ملك   1901 رق��م  مكتب   : العنوان 
ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 644667 رقم القيد بال�شجل 
قد مت  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1065085 مبوجب   : التجاري 
، وذلك مبوجب  اأع��اله  املذكورة  ال�شركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�شجل  التاأ�شري يف 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2019/9/18 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار 
2019/3/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني كابك�ش 
املنخول   - م(  م  ذ  )���ض  قرقا�ض  م�شاريع  : مكتب 607 ملك  العنوان  للتدقيق   ح�سن 
امل�شتندات  - ديرة - هاتف : 3859377-04 فاك�ض : 3859376-04 م�شطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   
�شهادة بالتا�شري يف �ل�شجل �لتجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : كابك�ش ح�سن للتدقيق
 : - هاتف  دي��رة   - املنخول   - م(  م  ذ  )���ض  607 ملك م�شاريع قرقا�ض  : مكتب  العنوان 
3859377-04 فاك�ض : 3859376-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
ذي  اف  بيارل  لت�شفية   اأع����اله  امل��ذك��ور  امل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي 
اورينت لالعمال الفنية - �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/9/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/3/14 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

تبليغ حكم بالن�شر 
يف �لدعوى رقم 2018/3756 جتاري )كلي)  

ماركت  هايرب   -2 حم��دودة(  م�شوؤولية  ذات  )�شركة  الغذائية  للمواد  املنامة   -2  : عليهما  املحكوم  اىل 
املنامة/ اإمارة - منطقة م�شريف - م�شتودع ال�شناعية ج/ 2015/4/30 - رقم العقار /1/ نوع الوحدة 

حمل - �شندوق بريد 1230 نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2019/5/5 م  
قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله  - ل�شالح فارم فري�ض - ذ م م  

بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام   -  2018/3765 رقم  الدعوى  يف   - اول   -: املحكمة  حكمت   : بالتايل 
ان توؤديا للمدعية مبلغ 4861898 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة احلا�شل يف 
2018/12/30 وحتى متام ال�شداد والزمتها الر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 

، ورف�شت ما عدا ذلك من الطلبات.  
ثانيا : يف الدعوى رقم 2019/231 برف�ض الدعوى والزمت املدعية الر�شوم وامل�شاريف. 

حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لعالنك بهذا التبليغ
حرر بتاريخ 2019/5/14

مكتب �د�رة �لدعوى       

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   
�عالن حكم متهيدي بالن�شر

يف  �لدعوى رقم 2018/923 عقاري كلي 
اىل املدعي عليه /1- �شاهد ب�شري 2- عمر حياة رحمن - جمهول حمل القامة  مبا 
اقام  قد  عامة   م�شاهمة   - متويل   - و�شابقا   - خا�شة(  )م�شاهمة  املدعي/متويل  ان 
بتاريخ 2019/5/5  احلكم  املحكمة حكمت  باأن  اأعاله وعليه نعلنكم  املذكورة  الدعوى 
املقيدين بجدول  ال��دور من  املخت�ض �شاحب  : بندب خبري عقاري  التايل  التمهيدي 
خرباء املحكمة لالإطالع على اوراق الدعوى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدم اليه من 
م�شتندات ولالطالع على ما ورد باحلكم التمهيدي وقدرت على ذمة اتعاب وم�شاريف 
اخلبري امانة مقدارها خم�شة ع�شر الف درهم ، وكلفت املدعية باإيداعها خزانة املحكمة 
املوافق  الأح��د  املحكمة جل�شة يوم  لها  للتقرير. وح��ددت  ، ح��ددت جل�شة 2019/6/16 

.Ch1.B.8 2019/6/16 ال�شاعة 30 : 9 �شباحا يف القاعة
رئي�س �لق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   
�شركة /انديبندنت تيليفيجن نيوز ليمتد )رخ�شة رقم 18702( والكائنة ب���� دبي ، �ض 

ب 502068 ، دبي دولة المارات العربية املتحدة ، واملرخ�شة لدى �شلطة دبى للمجمعات 
البداعية ،  ترغب هذه ال�شركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�شطة 
جمل�ض اإدارة ال�شركة / انديبندنت تيليفيجن نيوز ليمتد )ال�شركة الرئي�شية( يف اإجتماعه 

الذي عقد بتاريخ 2019/5/14 ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�شركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا الع��الن عن طريق الربيد امل�شجل او 

الت�شال ب :  ال�شيد : جون جريميي اإيرفني  
ا�شم ال�شركة : انديبندنت تيليفيجن نيوز ليمتد    

�ض ب :          ، دبي ، دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 971552151517+  

Email:john.irvine@itn.con.uk :  الربيد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب 45 يوما.

��شعار ت�شفية
�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

�شركة / اي�شت �شن �شيبنق اإنك )م م ح( منطقة حرة )رخ�شة رقم 3014 (  والكائنة 
ب���� مدينة دبي املنطقة احلرة ملطار دبي �ض ب  856555 ، دولة الإمارات العربية 
املتحدة ، واملرخ�شة لدى �شلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ، ترغب هذه ال�شركة 
املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�شطة جمل�ض الإدارة يف 

اجتماعه الذي عقد ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة.
فى  مطالبات  اى  ول��دي��ه  ب��الم��ر  معنى  ط��رف  ب���اأى  ال�شركة  تهيب   ، ل��ذل��ك  وف��ق��ا 
مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 14 يوما من تاريخ هذا الع��الن عن 

طريق الربيد امل�شجل او الت�شال ب : 
ا�شم ال�شركة : اي�شت �شن �شيبنق اإنك - م م ح ، �ض ب : 856555 

ا�شم امل�شفي/ ناجني دانق خوي
دبي - دولة المارات العربية املتحدة ، هاتف رقم : 9714299555+

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب 14 يوما.

��شعار ت�شفية
�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2018/3409 مدين جزئي                                                

نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  خما�ض  حممود  �شامي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/2/17 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/ احمد حممد فرج �شالم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى  مبلغ 120.000 درهم والفائدة 
متام ال�شداد مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 200 درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12636 بتاريخ 2019/5/20   

�عالن حكم بالن�شر
   يف  �لدعوى رقم 2018/127 عقاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- خديجه معروف 2-وحيد معروف 3-نرج�ض ح�شني جمهول 
 2019/4/1 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل 
ح�شته  بيع  يف  املدعي  باحقية  معروف  ل�شالح/زاهد  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف 
ال�شائعة يف العقار حمل الدعوى )واملبني تف�شيليا بتقرير اخلبري املرفق( بالزاد 
العلني بال�شعر الأ�شا�شي املقدر لن�شيبه ح�شب ال�شعر املبني بتقرير اخلبري، وذلك 
وامل�شروفات  بالر�شوم  عليهم  املدعي  والزمت  بالقانون  املقررة  ل��الإج��راءات  طبقا 
ومبلغ خم�شمائة درهم اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية



عن  وتبحثني  ومت�ساقطة،  رقيقة  رمو�سك  تكون  قد 
حلول لعالج ذلك، اإليك بع�ش الطرق الطبيعية التي 

تزيد من كثافة رمو�سك.
جاذبية  اأكرث  تظهرك  الكثيفة  الرمو�ش  اأن  �سك  ل 
كيميائية  منتجات  عن  �سمعت  اأنك  بد  ول  وجماًل، 
ت�ساعد على ذلك، ولكن ل داعي لها بعد اليوم، تعريف 

على الطرق الطبيعية لتكثيف الرمو�ش ..
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ُيعترب زيت جوز الهند من اأبرز الزيوت التي تفيد ال�شعر، نعر�شها لِك كالتايل:
ب�شيالت  اإىل  الدم  تدّفق  الهند، عملية  بزيت جوز  الراأ�ض  فروة  تدليك  يعّزز   .1

لذلك  الت�شاقط.  م��ن  ال�شعر  تلقائّياً  ومي��ن��ع  تقويتها  يف  ي�شاهم  م��ا  ال�شعر، 
ت�شاقط  م�شكلة  حماربة  يف  الفاعلة  الطبيعية  امل��واد  من  الهند  ج��وز  ُيعترب 

ال�شعر.
الغذائية،  امل���واد  م��ن  عالية  ن�شبة  على  الهند  ج��وز  زي��ت  يحتوي   .2

ال�شعر  تغذية  ب�شكل ملحوظ يف  ي�شاهم  الذي  اللوريك  واأبرزها حم�ض 
وحمايته من التلف، ما يجعل هذا الزيت مثالّياً ملعاجلة ال�شعر التالف 

واإ�شالحه.
تظهر  التي  الراأ�ض  ق�شرة  من  احلّد  على  الهند  جوز  زيت  ي�شاعد   .3
لحتوائه  تبعاً  ال��راأ���ض،  ف��روة  على  الفطريات  لتكاثر  نتيجة  اإج��م��اًل 

على مواد م�شادة للفطريات. 
كما ي�شاهم يف ترطيب ب�شرة الراأ�ض اجلافة، ومنع احلّكة املزعجة التي 

غالباً ما ترتبط بالق�شرة.
ال�شعر  بتقوية  الهند،  جوز  بزيت  الراأ�ض  ف��روة  تدليك  ي�شاهم   .4
ال���دم،  ت��دّف��ق  ت��ع��زي��ز عملية  اإىل  ه���ذه اخل��ط��وة  ت����وؤدي  اإذ  وت��غ��ذي��ت��ه، 

م��ا ي�����ش��ّرع و���ش��ول ال��ربوت��ي��ن��ات اإىل ف���روة ال��راأ���ض وي��وؤم��ن تغذيتها 
تلقائّياً.

5. يتمّتع زيت جوز الهند بدور فاعل يف احلفاظ على ملعان ال�شعر 
من  وحمايته  رطوبته  على  احلفاظ  خ��الل  من  جاذبيته،  وتعزيز 

اإىل م�شاكل عديدة  ب���دوره  ي���وؤدي  ال���ذي  اجل��ف��اف، 
���ش��ل��ب��ي ع��ل��ى ج���اذب���ي���ة ال�شعر  ب�����ش��ك��ل  ت����وؤّث����ر 

واإ�شراقته.
زيت  يف  املوجودة  الدهون  ت�شاعد   .6

ب�شكل  ال���ق�������ش���اء  يف  ال���ه���ن���د،  ج�����وز 
م��ل��ح��وظ ع��ل��ى ال��ق��م��ل، م���ن خالل 

منع حتركه وتكاثره على ال�شعر.

لزيت فوائد   6
 جوز الهند على ال�سعر

ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع���ن ال�����ش��ب��ب ال��ت��ج��م��ي��ل��ي ال��وا���ش��ح لتجميل 
امللوثات  من  العني  وقاية  يف  مهم  دور  لها  اأن  اإل  الرمو�ض، 
الطرق  با�شتخدام  كثيفة  تكون  اأن  يف�شل  لذلك  البيئية، 

الطبيعية.
اجلراحة  ق�����ش��م  يف   2011 ع����ام  اأج���ري���ت  ل���درا����ش���ة  وف���ًق���ا 
اإىل   100 من  يقرب  ما  لديهم  الأ�شخا�ض  اإن  التجميلية، 
150 رم�ض يف اجلفون العليا، بينما يكون ن�شفها يف اجلزء 

ال�شفلي.

اأ�شباب الرمو�ض الرقيقة

هناك بع�ض العوامل ال�شائعة التي ت�شبب الرمو�ض الرقيقة 
ومنها:

الوراثة • علم 
العمر • زيادة 

الكيميائي • العالج 
التغذية • نق�ض 

العني • عدوى 
اجل�شم يف  هرمونية  • تغيريات 

دائما عينيك  • فرك 
اإىل  ي���وؤدي  ال��ي��وم  نهاية  يف  ال��ع��ي��ون  مكياج  ازال���ة  ع��دم   •

�شقوط الرمو�ض.

طرق طبيعية لتكثيف الرمو�ض
بح�شولهم  املحظوظني  الأ���ش��خ��ا���ض  م��ن  قليل  ع��دد  ه��ن��اك 
على رمو�ض طويلة وكثيفة، والغالبية متتلك رمو�ض رقيقة 
وغري كثيفة، ميكنهم اتباع الطرق التالية لتكثيف الرمو�ض 

طبيعًيا:

الرمو�ض تنظيف   .1
العناية  هو  حتتاجينه  ما  كل  ال�شميكة،  للرمو�ض  بالن�شبة 
مرة  بالفر�شاة  رمو�شك  تنظيف  ح��اويل  لذلك  لها،  اجليدة 

واحدة على الأقل يومًيا خا�شة يف ال�شباح.
املزيد  يتيح  الدموية، مما  ال��دورة  الرمو�ض  تنظيف  ي�شجع 
ال�شعر،  ب�����ش��ي��الت  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال��ع��ن��ا���ش��ر  م��ن 

وبالتايل احل�شول على رمو�ض كثيفة.
كان  اإذا  خا�شة  العيون،  ماكياج  مع  ال�شرير  اإىل  تذهبي  ل 
ا���ش��ت��خ��دام م��زي��ل ماكياج  ل��ل��م��اء، ح���اويل  مكياجك م��ق��اوًم��ا 

العيون لإزالة كل اثاره.

اجلفن تدليك   .2
اأنه يح�شن تدفق  تدليك اجلفون يعزز منو رمو�شك، حيث 
امل��زي��د من  و���ش��ول  يعني  ال�����ش��ع��ر، مم��ا  ب�شيالت  اإىل  ال���دم 
ال�شعر  من��و  يف  ي�شاعد  وبالتايل  اإليها،  الغذائية  العنا�شر 

ومينع ترقق وك�شر رمو�شك.
جوز  اأو  الزيتون  زي��ت  م��ن  ق��ط��رات  ب�شع  ا�شتخدام  ميكنك 
ال�شيا على اجلفون، ومن ثم قومي بتدليك  اأو زبدة  الهند 
 6 ملدة  وخفيفة  �شغرية  دائرية  بحركة  والرمو�ض  اجلفون 

دقائق مرتني يومًيا.

اخلروع زيت   .3
التي  الدقيقة  الكائنات  حماربة  على  اخل��روع  زي��ت  ي�شاعد 
عالية من  احتوائه على كميات  ب�شبب  الرمو�ض،  تعيق منو 
الذي   9 اأوميغا  دهني  حم�ض  وه��و  الري�شينوليك،  حم�ض 

ي�شاعد يف عالج ت�شاقط ال�شعر.
زيت  لو�شع  قطنية  م�شحة  اأو  نظيفة  ف��ر���ش��اة  ا�شتخدمي 
ا  اخلروع على رمو�شك قبل الذهاب اإىل ال�شرير، ميكنك اأي�شً
اإ�شافة ب�شع قطرات من زيت فيتامني E اإىل زيت اخلروع 

قبل ال�شتخدام.

الهند جوز  زيت   .4
الكثيف  لل�شعر  ع��الج طبيعي معروف  هو  الهند  ج��وز  زي��ت 
ومنو الرمو�ض، حيث اأنه غني بفيتامني E وحم�ض اللوريك 

الذي يغذي وي�شيف حجًما ا�شافًيا اإىل رمو�شك.

يف درا�شة اأجريت عام 2003 ون�شرت يف جملة علم التجميل، 
بروتينات  ي��ق��وي  الهند  ج��وز  زي��ت  اأن  اإىل  الباحثون  اأ���ش��ار 

الرمو�ض وبالتايل يخرتق عمقها ويزيد من كثافتها.
الهند  ج��وز  زي��ت  من  القطن  م�شحة  ا�شتخدام  ت�شتطيعني 
الدافئ، قبل الذهاب اإىل ال�شرير، واتركيه لياًل ثم اغ�شليه 
لب�شعة  يومًيا  العالج  ه��ذا  ك��رري  ال�شباح،  يف  الفاتر  باملاء 

اأ�شهر حتى حت�شلي على النتائج املرجوة.

الألوفريا زيت   .5
رمو�شك  ي�شاعد  اأن  ميكن  رائ���ع  م��ن��زيل  ع��الج  ه��و  ال�شبار 
من  العديد  على  يحتوي  حيث  طويلة،  لفرتة  النمو  على 
الفيتامينات واملواد املغذية التي تعزز منو رمو�شك، ويبقيها 

رطبة.
البحوث  جم��ل��ة  يف   2010 ع����ام  ن�����ش��رت  درا�����ش����ة  اأف�������ادت 
الكيميائية وال�شيدلنية اأن حمتوى اإنزمي الألوفريا مينع 

ت�شاقط ال�شعر.
با�شتخدام ع�شا املا�شكارا، �شعي بع�ض هالم ال�شبار الطازج 
ثم  وم��ن  واتركيه  ال�شرير،  اإىل  ال��ذه��اب  قبل  رمو�شك  على 

ا�شطفيه باملاء الدافئ يف �شباح اليوم التايل.
الألوفريا  م��ن  ك��ل  م��ن  1 ملعقة طعام  م��زج  ��ا  اأي�����شً ميكنك 

1 ملعقة �شغرية من  اإىل جنب مع  وزي��ت اجلوجوبا جنبا 
دقيقة،   15 مل��دة  وانتظري  رمو�شك  على  �شعيه  البابوجن، 

وا�شطفيه باملاء الدافئ.

�شليم غذائي  نظام  اتباع   .6
ن��ظ��ام غ��ذائ��ي �شحي وم���ت���وازن خ��ط��وة مهمة  ات��ب��اع  يعترب 
اأخرى للتمتع بالرمو�ض ال�شميكة، حيث حتتاج رمو�شك اإىل 
النمو  مل�شاعدتها على  الفيتامينات واملعادن  اإم��داد جيد من 

لفرتة طويلة.
الربوتينات والفيتامينات مثل A ، B ، C ، و E ، وكذلك 
هي  واملغني�شيوموال�شيلينيوم  والنحا�ض  وال��زن��ك  احل��دي��د 

مواد مهمة لنمو الرمو�ض.
ميكنك احل�شول على تلك املكونات من خالل تناول اخل�شار 
واللفت،  وامل��ل��ف��وف،  والقرنبيط،  ال�شبانخ،  مثل  اخل�شراء 
البقوليات  مثل  بالربوتني  الغنية  الأطعمة  اإىل  بالإ�شافة 

واملك�شرات والبذور والفا�شولياء.
الأ�شا�شية ميكن  الغذائية  واملواد  الفيتامينات  اأن نق�ض  مبا 
ا�شتعمال  ال��رم��و���ض، ميكنك  على من��و  ت��اأث��ري  ل��ه  ي��ك��ون  اأن 
طبيبك  ا���ش��ت�����ش��ارة  يف�شل  ول��ك��ن  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات،  م��ك��م��الت 

لتحديد اجلرعة ال�شحيحة.

لها دور مهم يف وقاية العني من امللوثات

رمـــــو�ش العــــني.. طــــرق طبيعـــــية لتكثيفهـــــا

التدخني خالل فرتة احلمل قد 
ي�سيب الطفل بالبلوغ املبكر

ربطت درا�شة طبية حديثة بني �شن البلوغ املبكر عند 
الأطفال وتدخني الأم اأثناء احلمل.

اأ�شتاذ طب الأطفال فى  وقال الدكتور ني�ض بريك�ض، 
ولدوا  الذين  الأط��ف��ال  اأن  وجدنا  نيويورك:  جامعة 
لأمهات مدخنات خالل فرتة احلمل، لأكرث من 10 
�شجائر فى اليوم، بلغوا �شن البلوغ مبكرا بنحو ما بني 
مقارنة  الطبييعي،  املعدل  عن  مبكرا  اأ�شهر   6 –  3

بالأطفال الذين ولدوا لأمهات غري مدخنات.
اإليها  املتو�شل  النتائج  �شياق  فى  )بريك�ض(،  واأ�شاف 
الأوبئة(،  )علم  جملة  من  اأكتوبر  ع��دد  يف  واملن�شورة 
ميكن اأن يرتافق البلوغ املبكر مع زيادة خطر الإ�شابة 
 ، ال��ب��دان��ة  ، مثل  البالغني  الأم��را���ض مثل  م��ن  بعدد 
ال�شكر ، اأم��را���ض ال��ق��ل��ب، الأوع��ي��ة ال��دم��وي��ة واأن���واع 

معينة من ال�شرطان.



فــن عــربـــي

31
)ولد الغالبة( مليء بالتفا�سيل والق�س�ش واحلكايات املختلفة وال�سيقة

اأحمد ال�سقا: الدراما ال�سعيدية لها مكانة خا�سة يف قلبي
املا�شي، هل حتر�ض على  العام  بعد غياب  التلفزيونية  للدراما  • عدت 

اأن تطل يف رم�شان كل عامني؟
ال��ذي ميكن  ال��دور  اأبحث عن  اأقي�ض الأم��ور بهذه الطريقة، لكني  - ل 
ولي�ض  تقدميه،  ع��ن م�شروع ميكن  اأحت���دث  وهنا  خ��الل��ه،  م��ن  اأط��ل  اأن 
فقط فكرة نبداأ ت�شويرها ون�شتكملها وقت الت�شوير، فالعمل الدرامي 
�شعب، ويحتاج اإىل جمهود ووقت يف التح�شري، ولي�ض �شروريا اأن اأكون 
موجودا كل عامني، فلم اتخذ القرار، لكن حتكمني اأمور عدة مرتبطة 
بال�شيناريو، وكما ذكرت، اإذ توافر م�شروع جيد، فيمكن اأن اأقدمه �شنوياً، 

ولن اأتاأخر.
الغالبة(؟ ل�)ولد  حما�شك  �شبب  • ما 

- العمل مليء بالتفا�شيل والق�ش�ض واحلكايات املختلفة وال�شيقة، وكون 
امل�شل�شل ينتمي للدراما ال�شعيدية، فهذا الأمر يجعل اأي ممثل يتحم�ض 
عن  قبل  من  قدمته  عما  كامل  ب�شكل  خمتلفة  اأنها  وخا�شة  للتجربة، 
ال�شعيد، فهذه املرة الثانية التي اأقوم بها ب�شخ�شية ال�شعيدي بعد فيلم 
املوافقة عليه،  اأقدمه قبل  اأفكر جيدا فيما  )اجلزيرة(، وهو ما جعلني 
بها  املقدم  املعاجلة  اأن  كما  للتجربة،  ال�شيناريو حتم�شت  ق��راأت  وعندما 

امل�شل�شل غري تقليدية.
ال�شورة  عن  البتعاد  ف�شلتم  اأنكم  يبدو  للعمل  الأوىل  احللقات  • من 

النمطية يف ال�شعيد؟
- بالفعل، وهذا الأمر من اأ�شباب حما�شي للعمل، لأنني اأردت تقدمي عمل 
اأحرتم به اجلمهور، فامل�شل�شل اأحداثه م�شتعلة طوال الوقت، وبعيدة عن 
اخلناقات التقليدية، التي ميكن اأن يرى البع�ض اأنها ارتبطت بالدراما 

ال�شعيدية.
عن  خمتلفة  لكونها  الغنام،  عي�شى  �شخ�شية  على  الرهان  تخ�َض  • اأمل 

اأدوارك ال�شابقة؟
- اأحب املغامرة، ول اأتردد يف تقدمي اأدوار خمتلفة ل يتوقعها اجلمهور 
مني، وهذا مهم بالن�شبة يل فنياً، واأ�شعد عندما اأ�شمع تعليقات مثل هذه 

با�شتمرار، اأو اأقراأها على �شفحتي بالفي�شبوك.
هذا  توؤيد  هل  م�شمونا،  جناحا  ال�شعيدية  الدراما  يف  يرى  • البع�ض 

الراأي؟
- بالتاأكيد ل، لأنه ل يوجد عمل درام��ي جناحه م�شمون، واإل وجدت 
مكانة  لها  وه��ي  ال�شعيدية،  ال��درام��ا  اأح��ب  ينجح.  ك��ي  قدمها  اجلميع 
خا�شة يف قلبي، لكن يف الوقت نف�شه هي نوعية �شعبة من الدراما، ول 
ميكن جناحها ب�شهولة، ويف جتربة )ولد الغالبة( اأعتربها مبثابة حتٍد 

كبري.
اأنه ل ُيعر�ض على )يوتيوب(، حتى  • كيف تقيِّم جناح العمل، وخا�شة 

يكون معيار عدد مرات امل�شاهدة هو احلكم؟
العمل  فنجاح  اأي�شا،  من�شفا  امل�شاهدة  م��رات  بعدد  التقييم  اأعترب  ل   -
فتداول  بالن�شبة يل،  النجاح احلقيقي  وه��ذا هو  تلم�شه مع اجلمهور، 
اجلمهور لعبارات من العمل يف حياتهم، اأو حديثهم عن ال�شخ�شيات 

والعمل هو النجاح الأهم بالن�شبة يل، فنحن نقدم اأعمالنا من اأجل 
اجلمهور ولهم.

عن  تعتذر  جعلتك  الرم�شاين  ال�شباق  يف  م�شاركتك  ه��ل   •
الظهور ك�شيف �شرف؟

يكون  فني جيد  �شرف يف عمل  ك�شيف  الظهور  اأم��ان��ع  ل   -
اأب��دا عن تلبية  اأت��اأخ��ر  ل��وج��ودي فيه منطقا وم���ربرا، ول 

وخالل  ك�شيف،  اأعمالهم  يف  مل�شاركتهم  زمالئي  دع��وة 
بت�شوير  كبري  ب�شكل  من�شغال  كنت  املا�شية  الفرتة 

ا�شتغرق  ح��ي��ث  امل�����ش��ل�����ش��ل، 
ب�شبب  ط����وي����ال،  وق���ت���ا 

ط��ب��ي��ع��ت��ه واأح����داث����ه 

ومواقع ت�شويره.
اجلامعة  يف  )����ش���ع���ي���دي  ف��ي��ل��م  م����ن  ال����ث����اين  اجل������زء  ع����ن  م������اذا   •

الأمريكية(؟
ت���اب���ع���ت ه������ذا الأم������ر   -
ع����ل����ى م����واق����ع 
�شل  ا لتو ا

الجتماعي، لكن بالفعل لي�ض لدي اأي خلفية عن امل�شروع ب�شكل كامل، 
ول اأعرف ما اإذا كان �شيكون هناك جزء جديد اأم ل، ول ميكن اأن اأحكم 
على موقفي من العمل دون اأن يكون هناك �شيناريو، اإ�شافة اإىل اأنه مل 
اأي توا�شل معي بهذا ال�شاأن، وكل ما عرفته عن الأم��ر ل يختلف  يجِر 

عما عرفه اجلمهور من مواقع التوا�شل الجتماعي.

غرامة التاأخري لوجه اهلل
على  ت��اأخ��ري  غ��رام��ة  بالفعل  و���ش��ع  العمل  ف��ري��ق  اإن  ال�شقا  اأح��م��د  ق��ال 
املرة  يف  جنيه   100 وقدرها  الت�شوير،  يف  املحدد  املوعد  بعد  ياأتي  من 
اإخ��راج هذه الغرامة  اأن يتم  اأنهم اتفقوا معاً على  اإىل  الواحدة، م�شريا 

لوجه اهلل يف اخلري، وهو ما حدث بالفعل.
واأ�شاف اأن هذه الفكرة لقت ا�شتح�شان العاملني يف امل�شل�شل، ومن تاأخر 
التزم ب�شدادها بالفعل، لفتا اإىل اأن هناك من �شاهموا يف هذا الأمر دون 

اأن يتاأخروا على الت�شوير.

معاجلة ال�شوت تنقذ م�شاهد »ولد الغالبة«
يف  امل�شاهد  لبع�ض  �شوتي  دوب���الج  لعمل  �شامي  حممد  امل��خ��رج  ا�شطر 
وحممد  ال�شقا  اأحمد  بطولة  الغالبة"،  "ولد  حاليا  املعرو�ض  م�شل�شله 
ع��دم ظهور  الأوىل من  �شكاوى يف احللقات  بعد  ال��ق��رار  مم��دوح، وج��اء 
رفع  اأو  انفعالته  اأثناء  مم��دوح  حممد  وخا�شة  امل�شاهد،  بع�ض  �شوت 
ب�شكل  للم�شاهد  الدوبالج  الثامنة ظهر  �شوته. وخالل احللقة 
وا�شح اأثناء دخول اأحمد ال�شقا اإىل مكتب "�شاحي" 
وتهديده بالقتل بالبندقية التي يحملها، ورد 
"ممدوح" عليه بانفعال، فظهر تركيب 
ال�شوت  ل��ي�����ض  واأن������ه  ال�������ش���وت، 
به  الأ�شلي الذي حتدث 

ممدوح.

األني حلود : )بتحال برم�سان( 
جتربة رائعة 

قالت الفنانة  األني حلود  عن برنامج "بتحال برم�شان" الذي يعر�ض على 
وال�شداء  رائ��ع��ة  جتربة  اإن��ه  تقدميه،  يف  ت�شارك  وال���ذي   LBCI �شا�شة 

اأحبتها جدا وهي من�شغلة به حاليا.
واأكدت األني اأنها ت�شور م�شل�شل "بالقلب" كتابة طارق �شويد اإخراج جوليان 

معلوف.
وكانت األني قد خ�شعت للتمرينات الالزمة لأوتارها ال�شوتّية ليعود �شوتها 
اأحد مواقع التوا�شل  تدريجيًّا كما كان �شابقاً، وكتبت على �شفحتها على 
الإجتماعي: "كلمة �شكر من القلب بوجها لهل ال�شحافة والعالم و كل 
املحبني اللي طمنوا ع �شحتي و �شوتي خالل هالع�شر ايام ولالطباء اللي 
عطيوين العالج الالزم..انا منيحة و عم بتح�شن و باذن اهلل ال�شوت عم 

يرجع و كل �شي رح بكون متام..بحبكن".

دينا ال�سربيني : �سعرت بال�ستفزاز 
واأنا ُمرهقة نف�سّيًا

اأ�شبحت موهبة دينا ال�شربيني "زي ال�شم�ض"؛ 
اأ�شاءت  ال��ت��ي  "نور"  �شخ�شية  يف  فنجاحها 
الأدوار  م���ن  �شل�شلة  ب��ع��د  ال��ف��ن��ي  م�����ش��واره��ا 

املختلفة خالل �شنوات من التمثيل
من  ب���دءاً  خ��ا���ش��ة،  ذات موهبة  اأجن��ب��ت جنمة 
ثالث"  و"طرف  اإك�ض"  "املواطن  يف  دوره����ا 
و"اأفراح  بنات"  و"حكايات  حارة"  و"موجة 
والأدوار  الأع����م����ال  م���ن  وغ���ريه���ا  القبة" 
فنية  تركيبة  منها  جعلت  التي  ال��درام��ي��ة 

ذات مالمح خا�شة.
للمناف�شة  ال�شربيني  دينا  ا�شتعّدت  فكيف 

الرم�شانية؟

دينا ال�سربيني يف اأزمة نف�سية
يف البداية، اأو�شحت دينا  يف حديثها ملجلة 
كي  ن���ور  ل�شخ�شية  " اخ��ت��ي��اره��ا  اأن  ن��واع��م 
املو�شم الرم�شاين احلايل هو  ت�شارك بها يف 
حتٍد كبري بالن�شبة اإليها؛ فتج�شيد �شخ�شية 
مثل نور متّر بكل هذه املراحل النف�شية 
�شهاًل  لي�ض  اأم��ر  واملا�شي  الواقع  بني 
لالأبعاد  ط���وي���ل���ة   درا�����ش����ة  وت���ط���ّل���ب 
ال�شخ�شية  ب��ه��ا  مت���ّر  ال��ت��ي  النف�شية 

�شمن الأحداث ".
واأ�شافت اأنها كانت تبحث عن هذا يف عملها الدرامي اجلديد؛ وهو 
اإيطايل،  فورمات  من  ال�شم�ض" املاأخوذ  "زي  �شيناريو  يف  وجدته  ما 
حّم�شها  ما  وه��ذا  الرعب؛  م�شاهد  بع�ض  يتخّلله  اأن��ه  اإىل  بالإ�شافة 

كثرياً وا�شتفّزها فنياً وجعلها تراهن عليه هذا العام.

دور �سعب 
وتكمل دينا حديثها، م�شريًة اإىل اأنها فور قراءتها لل�شخ�شية دخلت 

اإىل تفا�شليها بعمق ومل ت�شتطع اخلروج من تاأثريها حتى الآن.
وتو�شح عن �شعوبة الدور الذي جت�ّشده يف امل�شل�شل، فاأكرث ما واجهته 
من �شعوبة اأثناء التح�شري لل�شخ�شية هو التطور النف�شي الذي متر 

به "نور" يف حياتها؛ فهذا اأكرث ما اأرهقها اأثناء التح�شري للدور.
اأن  خا�شة  نف�شياً؛  اأتعبها  لل�شخ�شية  النف�شي  الُبعد  اأن  واأ���ش��اف��ت 
طريق  ع��ن  الأح����داث  �شمن  درام��ي��ني  خ��ّط��ني  يف  ت�شري  ال�شخ�شية 

احلا�شر واملا�شي.
من  تقدمه  مبا  ان�شغالها  بقدر  باملناف�شة  تن�شغل  ل  ال�شربيني  دينا 
عمل فني قوي ودور خمتلف يجعلها يف مكانة خمتلفة و�شط ال�شاحة 
الدرامية؛ وهذا ما يف�ّشر جناحها العام املا�شي بعمل درامي خمتلف 
املطلقة  الدرامية  بطولتها  اأوىل  ُيعد  " ال��ذي  "مليكة  م�شل�شلها  يف 
بعد   ، املو�شم  هذا  القمة  على  ومناف�شتها  العام  هذا  جناحها  لتوؤكد 
"زي  م�شل�شلها  يف  الرم�شاين  العر�ض  على  اأ���ش��ب��وع  م��ن  اأق��ل  م��رور 

ال�شم�ض".

من خالل �سخ�سية مدر�ش التاريخ عي�سى الغنام، يطل الفنان اأحمد ال�سقا على جمهوره يف املو�سم الرم�ساين 
احلايل ، بعد غيابه العام املا�سي. يف هذا احلوار يتحدث ال�سقا عن امل�سل�سل اجلديد، وكوالي�ش حت�سريه، 
اأخرى، بعد فيلم  ال�سعيدية مرة  الدراما  لتقدمي  و�سبب حما�سه 
ل�)ولد غالبة(،  اأن �سر حما�سه  )اجلزيرة( بجزاأيه، موؤكدا 
املختلفة  واحل��ك��اي��ات  والق�س�ش  بالتفا�سيل  مليء  لأن��ه 
الدراما  اإىل  ينتمي  كونه  امل�سل�سل  اأن  على  و�سدد  وال�سيقة. 
ال�سعيدية، فاإنه يجعل اأي ممثل يتحم�ش للتجربة، خ�سو�سا اأنها خمتلفة ب�سكل كامل عما قدمه، لفتا 
اأنه يحب املغامرة ول يرتدد يف تقدمي اأدوار خمتلفة قد ل يتوقعها اجلمهور. وك�سف ال�سقا اأنه ل  اإىل 
فيلم )�سعيدي يف اجلامعة  من  الثاين  التوا�سل الجتماعي حول اجلزء  مواقع  اأثري يف  �سيئا عما  يعلم 

الأمريكية(، م�سريا اإىل اأنه ل ي�ستطيع احلكم على عمل ما دون قراءة ال�سيناريو... 
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فوائد ق�سور الليمون والزجنبيل ملن 
يرغب يف الإقالع عن التدخني

)كيف  برنامج  يف  الطبية  الأب��ح��اث  ع��امل  اخل�شريي  فهد  ال��دك��ت��ور  ق��ال 
لأن  ال��ت��دخ��ني  ع��ن  ل��الإق��الع  منا�شبة  فر�شة  رم�����ش��ان  �شهر  اإن  ال�شحة( 
ال�شخ�ض ي�شوم قرابة 16 �شاعة ومل يتاأثر بالنقطاع عن التدخني، لذلك 
قادراً  �شيكون  وبعدها  الرابع  اليوم  اإىل  وي�شتمر  اليوم،  نهاية  حتى  ميدد 

بعون اهلل على تركه وفقاً لتجارب �شابقة.
ون�شح اخل�شريي بخلط ق�شور الليمون والزجنبيل، لأنه ي�شاهم يف تغيري 
الطعم وم�شتقبالت النيكوتني باخلاليا الطالئية، وكذلك ياأخذ الال�شق 
 937 على  الت�شال  خ��الل  من  للعيادات  وال��ذه��اب  بالنيكوتني،  اخلا�ض 

حلجز موعد يف عيادات الإقالع عن التدخني.

الطعام املقلي يعر�سك للوفاة املبكرة!
رت درا�شة جلامعة )اأيوا( الأمريكية من اأن الن�شاء الالتي ياأكلن الدجاج  حذَّ
بن�شبة  املبكرة  للوفاة  التعر�ض  احتمالت  لديهن  تزيد  يوميًّا، رمبا  املقلي 

الأطعمة. من  النوعية  هذه  يتجننب  الالتي  الن�شاء  عن   ،13%
اإذ  اأف�شل كثرًيا لل�شحة،  اأن الأ�شماك املقلية لي�شت  اإىل  وخل�شت الدرا�شة 
اإن الحتمالت تزيد حال تناولها يوميًّا بن�شبة %7، وقال )وي باو(، كبري 
الباحثني يف الدرا�شة: )يزيد تناول الأطعمة املقلية من اإجمايل ال�شعرات 

احلرارية، وال�شمنة املرتبطة بارتفاع احتمالت الوفاة(.
يتم  التي  ال�شعرات  اإج��م��ايل  العتبار  يف  اأخ��ذن��ا  درا�شتنا  )يف  ب��او  واأ���ش��اف 
تلك  ت��اأث��ريات  اإق�شاء  وبعد  ال��ب��دان��ة...  وم�شتوى  احلياة  واأ�شلوب  تناولها 
ا  العوامل بقي هناك ارتباط بني الأطعمة املقلية والوفاة ب�شكل عام، واأي�شً

الوفاة ب�شبب اأمرا�ض القلب والأوعية(.
متعلقة  ا�شتبيانات  بيانات  الباحثون  فح�ض  ال��درا���ش��ة  اإج���راء  اأج��ل  وم��ن 
 50 اأعمارهن بني  107 اآلف امراأة ترتاوح  بالأنظمة الغذائية من نحو 
و79 عاًما ممن �شاركن يف درا�شة مبادرة �شحة املراأة يف الفرتة بني عامي 

و2017.  1993
امل�شاركات  قالته  ما  الباحثون  فح�ض  املقلية  الأطعمة  ا�شتهالك  ولتقييم 
بينها  من  الدرا�شة  يف  الت�شجيل  ب��داأن  عندما  معينة  اأطعمة  تناولهن  عن 
اأخرى مطهوة  واأطعمة  املقلية  املقلية والبطاطا  املقلي والأ�شماك  الدجاج 

بذات الطريقة.
وبعد اإق�شاء تاأثري العوامل الأخرى التي ميكن اأن ت�شرع من الوفاة خل�ض 
الباحثون اإىل اأن تناول الأطعمة املقلية بانتظام مرتبط بارتفاع احتمالت 
يكن هناك  لكن مل  بالذات  القلب  �شبب، ومن م�شكالت يف  اأي  الوفاة من 

ارتباط وا�شح من الوفاة بال�شرطان.
ويف �شياق اآخر، يقول باحثون يف درا�شة جديدة: اإن الأطعمة التي يتناولها 
املوظفون يف اأماكن عملهم يف الوليات املتحدة تكون غري �شحية عادة �شواء 
تلك التي ي�شرتونها من املق�شف اأو املتاحة لهم جماًنا، بح�شب م�شح ن�شرته 

دورية اأكادميية التغذية وعلم النظم الغذائية.
واأو�شح امل�شح اأن الأطعمة التي ت�شمل البيتزا وامل�شروبات الغازية والب�شكويت 
الأ�شبوع، وخل�ض  1300 �شعر ح��راري يف  والكعك واحللوى ت�شيف نحو 
على  للموظفني  ممثلة  عينة  م��ن  النتائج  لتلك  ال��درا���ش��ة  يف  ال��ب��اح��ث��ون 

م�شتوى البالد �شملت 5200 موظف.

الكرمي؟ القراآن  فى  الف�سيل  رم�سان  �سهر  ذكر  ورد  مرة  • كم 
مرة واحدة- يف �شورة البقرة

ال�سالم؟ عليه  عي�سى  ولد  • اأين 
يف بيت حلم

ال�سالم؟ عليه  اإبراهيم  �سيدنا  اأبي  ا�سم  • ما 
اآزر

 • من هو اأول داعية يف الإ�سالم؟
م�شعب بن عمري ر�شي اهلل عنه

 • من اأول الأمراء على مكة؟
عتاب بن اأ�شيد

املدينة؟ على  الأمراء  اأول  • من 
�شهيل بن حنيف

الب�شر. عدد  من  اأكرث  العامل  يف  الدجاج  عدد  اأن  تعلم  • هل 
الأر�ض. كوكب  على  ح�شرة   200 يوجد  واحد  اإن�شان  كل  مقابل  اأنه  تعلم  • هل 

الفرا�ض  تعري�ض  ويجب  الفرا�ض،  عث  من  مليار   6 على  املتو�شط  يف  يحتوي  ال�شرير  اأن  تعلم  هل   •
لل�شم�ض.

دقيقة.  28 ملدة  املاء  حتت  تبقى  ان  ميكنها  الغوانا  • �شحلية 
اخللف. اإىل  امل�شي  ميكنها  ل  • النعامة 

 ، املتو�شط  البحر  حو�ض  بالد  يف  الزيتون  �شجر  ويكرث   ، ال�شالم  اإىل  يرمز  الزيتون  غ�شن  اأن  تعلم  • هل 
واأن �شجر الزيتون تعمر 200 �شنة

يف  املمثالت  اإحدى  اإرتدته  وقد   . مرتا   80 هو  العامل  يف  زفاف  ف�شتان  ذيل  اأطول  طول  اأن  تعلم  • هل 
اأحدالأفالم الأجنبية

الذين   ، العرب  البحارة  اإىل  ذلك  بعد  ونقلوها   ، البو�شلة  اخرتعوا  الذين  هم  ال�شينيون  اأن  تعلم  • هل 
التجارية  اأ�شفارهم  بعد  البو�شلة  بجلب  البندوقية  اأه��ل  ق��ام  وق��د  الأطل�شي  املحيط  �شمال  يجوبون  كانوا 

اإىل بالد امل�شرق 
املقدوين  الإ�شكندر  هو  العملة  على  �شورة  و�شع  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
الألغاز حل  يف  فراغه  وقت  يق�شي  كان  بونابرت  نابليون  اأن  تعلم  • هل 

خدعة جحا 
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ال�ساي الأ�سود 
اأجراها  درا���ش��ات  ك�شفت 
ع���ل���م���اء م����ن ال����ولي����ات 
املتحدة اأن تناول ال�شاي 
م�شاد  تاأثري  له  الأ�شود 

لأنواع من ال�شرطان.
ه������ذه  يف  و���������ش��������ارك��������ت 
ال����درا�����ش����ات ن�������ش���اء من 
خمتلف الأعمار، وطلب 
الباحثون من جمموعة 
ال�شاي  ت����ن����اول  م��ن��ه��ن 
و�شمح  كم�شروب،  فقط 

لالأخريات بتناول اأي م�شروب يرغنب به با�شتثناء ال�شاي.
واأجرى الباحثون فحو�شات طبية �شاملة للم�شاركات قبل بداية الدرا�شة 
يف  �شاعد  دوري��ة  ب�شورة  ال�شاي  تناول  اأن  النتائج  وبينت  انتهائها.  وعقب 
هرمون  ا�شتقالب  ا�شتقر  فمثال  الهرمونات،  يف  اإيجابية  تغريات  ح�شول 

الإ�شرتوجني يف اأج�شامهن.
واملحافظة  الإ���ش��رتوج��ني  ا�شتقالب  يف  ال�شتقرار  ه��ذا  اأن  العلماء  وي��رى 
ال�شرطان مقارنة  الن�شاء وقاية �شد  على ن�شبه الطبيعية، �شمن لأج�شام 
ال�شاي،  با�شتثناء  تناولن م�شروبات خمتلفة  اللواتي  الأخريات  بامل�شاركات 
الإ�شابة  احتمال  من  يزيد  الهرمون  هذه  تركيز  ارتفاع  اأن  اإىل  ي�شري  ما 

بال�شرطان.

املمثلة ال�سينية جوي لون
 خالل ح�سوها عر�ش فيلم

»The Wild Goose Lake« 
 يف الدورة الثانية وال�سبعني ملهرجان 
)كان( ال�سينمائي، بفرن�سا. »ا ف ب«

كان ي�شكن بجوار جحا رجل غليظ الظل والقلب و�شر�ض الطباع، ودائم التل�ش�ض على بيت جحا وكانت اذنه 
حادة ال�شمع لذا كان جحا يقول لزوجته دائما ان هذا الرجل �شتدخله اذنه جهنم ولن جحا كاد يختنق من كرثة 
حماولة خفت �شوته وزوجته وكاد ين�شى الكالم فقد قرر ان يجعل هذا اجلار يتوب عن التل�ش�ض والتن�شت 

عليهم فاأتفق وزوجته على اأمر ما.
وقف جحا وزوجته يتكلمان بجانب حائط منزلهما املال�شق للجار وقال لها ب�شوت هادىء يا زوجتي العنيدة 
ننام  ان  ن�شتطيع  واي�شا  اأي ل�ض يف وج��ود ذهب يف احلائط  يفكر  الذهب فلن  لو�شع قطع  اأح�شن مكان  هنا 
مطمئنني حتى ن�شتيقظ لل�شفر مع بوادر الفجر وان مل ترغبي يف ذلك املكان فعلينا ان نخبئه داخل جتويف 

عامود ال�شرير فاأيهما تف�شلني فقالت دعني افكر و�شاأخربك بعد ان ا�شتيقظ من النوم .
اأخذ اجلار يفكر يف ذلك الكنز وي�شتعجل ان ي�شافر جحا وزوجته.. وعند الفجر خرج جحا من بيته وهو يقول 
اغلقي الباب جيدا، وجعال اجلار ي�شمع �شوت اغالق الباب وم�شى جحا ودخلت زوجته اإىل غرفتها بدون ان 
يدري اجلار ذلك فقد ظن �شفرهما معا..ا�شرع جحا اإىل �شاحب ال�شرطة يف الوقت الذي جهز فيه اجلار نف�شه 
وقام بفتح باب بيت جحا ودخل متل�ش�شا يبحث عن الفتحة يف احلائط التي خباأ فيها جحا الذهب وقد قام 
بفتح اكرث من مكان يف احلائط معتمدا على عدم وجود اأحد يف البيت وملا ياأ�ض قال اذن �شاأجدها يف جتويف 
عامود ال�شرير، ودخل اإىل غرفة النوم يتح�ش�ض عامود ال�شرير لتظهر له فجاأة زوجة جحا ب�شرا�شتها وتتعارك 
معه عراكا عنيفا مل يرحمه منه غري دخول �شاحب ال�شرطة الذي كان جحا قد ذهب اليه ليبلغه نية جارهم 
اإىل  ال�شرطة يف رحلة  القب�ض عليه لي�شحبه �شاحب  القي  بالفعل  اليوم وهذا ما حتقق  ال�شطو على منزله 

ال�شجن يرتاح فيها جحا من ت�شرفاته ال�شر�شة.

�سحيح ب�سكل  الأطفال  لرتبية  مهمة  ن�سائح   7
الرتبية(  يف  )ن�شائح  ح�شاب  ق��دم 
موقع  على  الأطفال  برتبية  املهتم 
)تويرت(،  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
املتعلقة  الهامة  الن�شائح  من  عدداً 

برتبية الأطفال.
اأن )ت��رب��ي��ة الأط����ف����ال( من  وذك����ر 
الأ����ش���ي���اء امل��ه��م��ة واخل���ط���رية التي 
وذلك  بها؛  الأب���وان  يهتم  اأن  يجب 
للو�شول اإىل جيل �شالح وقادر على 

خدمة دينه ونف�شه وجمتمعه.
التي  ال���ن�������ش���ائ���ح  ب���ع�������ض  وج��������اءت 

عر�شتها ال�شفحة كالآتي:

ال�شدة  بني  �شيء  )الرتبية(  اأوًل: 
اأتقنته �شنعت جياًل  فاإن  والرخاء، 

يرفع راية ل اإله اإل اهلل.
من  طفلك  �شكوى  تهمل  ل  ثانياً: 
الإره�������اق وال��ت��ع��ب ق���د ي���ك���ون هذا 

موؤ�شراً على اإ�شابته بفقر الدم.
طفلك  ت�����ش��ع��ر  اأن  ع��ل��ي��ك  ث���ال���ث���اً: 
يحتاجون  ف����الأط����ف����ال  ب����احل����ب، 
به  واإع����الم����ه����م  احل�����ب  ذل�����ك  اإىل 

با�شتمرار.
اجلماعي  ال��ع��ق��اب  �شيا�شة  راب���ع���اً: 
لأب���ن���ائ���ك ب�����ش��ب��ب خ��ط��اأ ���ش��در من 

اأحدهم �شيا�شة خاطئة جداً.
خ��ام�����ش��اً: اغ��ر���ض يف اأب��ن��ائ��ك خلق 

احلياء فاإنه كله خري.
�شاد�شاً: عندما يطلب منك طفلك 
واأنت  تكلمه  ل  معك:  يتحدث  اأن 
م�����ش��غ��ول يف ���ش��يء اآخ����ر اأع���ط���ه كل 
ع��ي��ن��ي��ه وهو  وان���ظ���ر يف  ت���رك���ي���زك 

يتحدث وناق�ض وحاور.
�شابعاً: ينبغي اأن يرّبى الطفل على 
اجلراأة وال�شجاعة، والثقة بالنف�ض 
والإ قدام، ول  ي�شمح لأ حد بتخويفه 

بالأ كاذيب والأ وهام.


