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نظام غذائي لرفع متو�سط العمر
�أثبتت العديد م��ن ال��درا���س��ات �أن للنظام الغذائي ت���أث�ير كبري على
ال�صحة العامة ورمبا يكون له ذات الت�أثري �أي�ضا على متو�سط العمر
املتوقع لل�شخ�ص.
وعلى الرغم من �أن العلماء مل يتو�صلوا بعد �إىل “حبوب �سحرية”
جلعل الإن�سان يعي�ش لفرتة �أط���ول ،لكن بع�ض الأطعمة والزيوت
ميكنها �أن حتارب الأمرا�ض وت�ساعد املرء على العي�ش لفرتة �أطول.
وتقدم درا�سة علمية جديدة �أدل��ة تدعم الفوائد ال�صحية املحتملة
لبع�ض الأط��ع��م��ة وال��ت��ي ت�شمل ال��وق��اي��ة م��ن ال�����س��رط��ان وحت�سني
الذاكرة.
واق�ترح��ت الدرا�سة التي �أج��ري��ت على جمموعة من امل�شاركني من
كبار ال�سن� ،أن الو�صفة ال�سحرية حلياة �أطول ،هي اتباع حمية البحر
املتو�سط.
وقالت ماريوالورا بون�شيو ،الباحثة الرئي�سية يف الدرا�سة يف �إيطاليا:
“�إن حمية البحر املتو�سط قادرة على احلد من خطر الوفيات لدى
عموم ال�سكان” ،و�أ�ضافت“ :الحظت درا�ستنا �أن هناك عالقة جرعة
وا�ستجابة بني النظام الغذائي والبقاء على قيد احلياة ل��دى كبار
ال�سن” ،وتابعت“ :كلما كان النظام الغذائي �أقرب �إىل حمية البحر
الأبي�ض املتو�سط ،كان البقاء على قيد احلياة �أطول».
وي�شمل ه��ذا النظام الغذائي ع��ادات املعي�شة ال�صحية التقليدية يف
ال��ب��ل��دان املطلة على البحر الأب��ي�����ض املتو�سط ،مب��ا يف ذل��ك فرن�سا
وال��ي��ون��ان و�إي��ط��ال��ي��ا و�إ���س��ب��ان��ي��ا ،ويتميز ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي املتو�سطي
بارتفاع ا�ستهالك اخل�ضروات وزي��ت الزيتون واال�ستهالك املعتدل
للربوتني.
وب�����ش��ك��ل ع���ام ،ي��ت��ك��ون ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي امل��ت��و���س��ط��ي م��ن اخل�ضروات
والفواكه والبقوليات واملك�سرات والفا�صوليا واحل��ب��وب والأ�سماك
والدهون غري امل�شبعة مثل زيت الزيتون.
وغالبا ما تت�ضمن كمية قليلة من اللحوم والألبان ،وارتبطت حمية
البحر املتو�سط يف غالبية الأح��ي��ان بال�صحة اجل��ي��دة ،مب��ا يف ذلك
�صحة القلب.

ملاذا يزداد وزن الإن�سان مع تقدمه يف العمر؟
يعاين الكثري من الأ�شخا�ص من زي��ادة ال��وزن مع التقدم يف العمر
حتى ولو مل يتناولوا املزيد من الطعام �أو الأطعمة التي ت���ؤدي �إىل
ال�سمنة ،فما ال�سبب يف ذلك؟
ك�شف علماء من معهد كارولين�سكا يف ال�سويد �أن معدل دوران الدهون
يف الأن�سجة الدهنية ،وهو معدل �إزال��ة اخلاليا الدهنية وتخزينها،
يتناق�ص يف �سن ال�شيخوخة ،وه��ذا يجعل زي��ادة ال��وزن �أك�ثر �سهولة
بغ�ض النظر عن كمية الطعام التي يتناولها املرء.
وق��د ق��ام الباحثون بدرا�سة على اخلاليا الدهنية ل��دى  54رجالً
وام���ر�أة على م��دى  13عاماً ،وك�شفت النتائج ب���أن جميع امل�شاركني
�أظهروا زيادة ملحوظة يف الوزن.
كما �أجرى الباحثون درا�سة على  41ام��ر�أة خ�ضعن جلراحة لعالج
البدانة ،ملعرفة كيفية تغري معدل دوران الدهون ،وك�شفت النتائح ب�أن
الن�ساء اللواتي كان لديهن معدل منخف�ض من الدهون قبل اجلراحة
حافظن على وزن منخف�ض بعد تقدمهن يف العمر.
وق��ال الربوفي�سور بيرت �آرن��ر ،م�ؤلف الدرا�سة“ :ت�شري النتائج �إىل
�أن العمليات يف �أن�سجة الدهون لدينا تنظم التغريات يف وزن اجل�سم
�أثناء ال�شيخوخة بطريقة م�ستقلة عن العوامل الأخ��رى .ميكن �أن
يفتح هذا االكت�شاف طرقاً جديدة �أمامنا لعالج البدانة»
يذكر ب���أن ال��درا���س��ات ال�سابقة �أظ��ه��رت �أن �إح���دى ال��ط��رق التي يتم
م��ن خاللها ت�سريع معدل دوران ال��ده��ون ،ه��ي ممار�سة التمارين
الريا�ضية ،وهذا يدل على �أن الن�شاط البدين ميكن �أن يكون الطريقة
املثلى للحفاظ على وزن منخف�ض مع التقدم يف العمر ،بح�سب ما
نقلت �صحيفة مريور الربيطانية.

ماليني امل�شاهدات
لعناق طفلني
انت�شر مقطع م�صور من مدينة نيويورك
يف جميع �أنحاء العامل ،بعدما ظهر فيه
�صديقان من نوع خا�ص وهما يتعانقان
بعد غياب ن�سبي.
فقد ق��ام وال���د �أح���د الطفلني بت�صوير
ون�����ش��ر ال��ف��ي��دي��و ل��ك��ل م���ن ماك�سويل
وف��ن��ي��ج��ان (وي��ب��ل��غ��ان ال���ع���ام�ي�ن) ،وهما
يجريان لتبادل الأح�ضان.
وي��ق��ول مايكل �سيزنريو�س ل�شبكة �إيه
بي �سي نيوز �إن ماك�سويل وفنيجان ال
ينف�صالن بعدما تعرفا على بع�ضهما
منذ عام.
و�أ����ض���اف ي�����س���أالن دائ���م���ا ع���ن بع�ضهما
ع��ن��دم��ا ي��ت��ب��اع��دان ق��ل��ي�لا .ي��ذه��ب��ان �إىل
ف�صل املو�سيقى م�� ًع��ا ،ويحبان الرق�ص
 ..كالهما راق�صان مم��ت��ازان .كما �أ�شار
���س��ي��زن�يرو���س �إىل �أن ال��ط��ف��ل�ين يلعبان
التن�س.
وق���د ح��ق��ق امل��ق��ط��ع امل�����ص��ور م�شاهدات
باملاليني على خمتلف و�سائل التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي ،وح��ظ��ي ب����إ����ش���ادة وا�سعة،
وتعليقات �إيجابية.

 10طرق لتح�سني جودة
الهواء يف املدار�س

طول القامة مرتبط
بخطر ال�سكري

تكرث حاالت الوفاة التي تعود �إىل عدم ح�صول املري�ض على
�إم���دادات كافية من ال��دم .منظمة ال�صحة العاملية خ�ص�صت
الرابع ع�شر �شهر يونيو -حزيران يوم ًا عاملي ًا للتربع بالدم،
للتحفيز على التربع بالدم .فيما يلي بع�ض احلقائق مذهلة عن
الدم.
حتت �شعار “الدم يربط بيننا جميع ًا” �أحيت منظمة ال�صحة
العاملية يف هذا العام ب�أم�سرتدام �أح��داث اليوم العاملي
للتربع بالدم .وكانت منظمة ال�صحة العاملية قد
خ�ص�صت ومنذ ع��ام  2004ي��وم ال��راب��ع ع�شر
من حزيران -يونيو ليكون يوم ًا خا�ص ًا بالتربع
بالدم لتحفيز الأ�صحاء على �أهمية التربع
ب��ال��دم .فيما يلي بع�ض احلقائق
املهمة عن الدم:

هذه احلقائق املهمة عن الدم ال يعرفها الكثريون
كمية الدم لدى الرجال �أعلى من الن�ساء
ي�شكل ال��دم ح��وايل ثمانية باملئة م��ن وزن اجل�سم ،ما
يعني �أن رج ً
ال بوزن  70كيلوغرام وبطول  1.80مرت
تبلغ كمية الدم يف ج�سمه حوايل خم�سة ل�ترات ،بينما
ت��ك��ون كمية ال���دم ل��دى الن�ساء بنف�س امل��وا���ص��ف��ات �أقل
بن�صف ل�تر ،علماً �أن كمية ال��دم الفعلية تتعلق بطول
اجل�سم ووزنه ،ما يتيح �إمكانية ح�سابها ب�شكل دقيق.
اجل�سم يعو�ض كمية الدم املفقودة ب�شكل �سريع
عند التربع بالدم ،ي�ؤخذ من ج�سم املتربع ن�صف لرت
دم� ،أي ما يعادل  10باملئة من كمية ال��دم يف اجل�سم.
ويقوم اجل�سم فيما بعد بتعوي�ض الكمية التي مت التربع
بها ،وي�ستغرق ذلك وقتاً يرتبط مبكونات الدم املختلفة.
كريات الدم البي�ضاء وال�صفائح الدموية يتم تعوي�ضهم
بعد ب�ضعة �أي��ام ،بينما يتم تعوي�ض اجل��زء ال�سائل من
الدم الذي يحتوي على امل��واد املغذية �أي�ضاً� .أما خاليا
ال����دم احل���م���راء ف��ت��ح��ت��اج �إىل وق���ت �أط�����ول� ،إذ يتطلب
تعوي�ضها حوايل �شهرين.

ج��م��ي��ع ال���ف���ق���اري���ات �إ����ض���اف���ة �إىل ال��ط��ي��ور والأ�سماك
وال����زواح����ف ل����ون دم��ه��ا �أح���م���ر وي���ع���ود ذل����ك �إىل مادة
الهيموغلوبني املوجودة يف الدم ،وهي عبارة عن بروتني
يحتوي على ح��دي��د وي��ق��وم ب��رب��ط الأك�سجني يف الدم
وينقله عرب اجل�سم.
باملقابل ،ف�إن اللون الأزرق هو ما مييز لون دم احل�شرات
والعناكب والرخويات مثل الأخطبوط ،وال�سبب يعود
�إىل �أن الدم ال يحتوي على الهيموغلوبني ،بل يحتوي
ع��ل��ى م��ا ي��ع��رف بالهيمو�سيانني ،وه���ي �صبغة دموية
نحا�سية ت��ق��وم بحمل الأك�سجني �إىل ال���دم ،علماً ب�أن
الهيمو�سيانني لونه �أبي�ض ولدى ارتباطه بالأك�سجني
يتحول �إىل اللون الأزرق.

ماهو ت�سمم الدم وهل هو خطري؟
من ال�شائع �أن وجود خط �أحمر ينطلق من اليد باجتاه
القلب هو دليل على ت�سمم الدم .لكن الأمر لي�س كذلك
متاماً� ،إذ ي�شري �إىل وجود التهاب يف الأوعية اللمفاوية،
وهو �أمر �شائع جداً وميكن عالجه.
ت�سمم ال���دم ي�سبب ال��ت��ه��اب��ات يف اجل�سم ب���أك��ل��م��ه ،وقد
يرجع لوجود التهاب يف اجل�سم مثل التهاب يف الأ�سنان
فقدان لرتين من الدم غالب ًا ما يكون قات ً
ال
الإ�صابة ب��اجل��روح تفقد اجل�سم الكثري من ال��دم ،وال �أو التهاب رئوي �أو جروح ملتهبة .البكترييا وال�سموم
ميكن تعوي�ض كمية ال���دم امل��ف��ق��ودة �إذا زادت ع��ن  40الناجتة عنها تنت�شر عرب الأوعية الدموية يف اجل�سم
باملئة� ،أي حوايل لرتين .عندها يكون القلب غري قادر وت�سمم الدم ميكن �أن ي�ؤدي �إىل الوفاة �سريعاً.
على حتريك ال��دورة الدموية ،ما يت�سبب بدوره بف�شل
الأع�ضاء ودخ��ول املري�ض يف حالة غيبوبة ،وهنا يكون التربع بالدم مفيد
التربع بالدم ال ي�ساهم فقط يف �إنقاذ حياة الآخرين،
نقل الدم للمري�ض هو الطريق الوحيد لإنقاذه.
و�إمن���ا يف خف�ض �ضغط ال���دم ال��ع��ايل �أي�����ض��ا ،ح�سب ما
تو�صلت �إليه درا�سة �أملانية جديدة مل�ست�شفى “�شاريتيه”
ملاذا يكون لون الدم �أحمر؟

اجلامعي يف برلني.
�أثبتت درا�سة �أجراها م�ست�شفى “�شاريتيه” اجلامعي
يف ب����رل��ي�ن� ،أن ال����ت��ب�رع ب����ال����دم ي�����س��اع��د ع���ل���ى خف�ض
���ض��غ��ط ال����دم� .أج���ري���ت ال��درا���س��ة ال��ت��ي ن�����ش��رت��ه��ا جملة
“ترانزفوزيون” العلمية ،على � 292شخ�صا تربعوا
�أربع مرات يف العام بـ  480مل كل مرة ،و�ساهم ذلك يف
انخفا�ض �ضغط الدم العايل مبعدل  12,2ملم زئبقي،
وذلك من � 155,9إىل  143,7ملم زئبقي� .أما �ضغط
الدم املنخف�ض ،فقد انخف�ض مبعدل  6,9ملم زئبقي،
وذل���ك م��ن � 91,4إىل  84,4ملم زئ��ب��ق��ي .لكن ذلك
انطبق فقط على الأ�شخا�ص الذين يعانون من ارتفاع
يف �ضغط الدم.
وت��ب�ين بعد �إخ�����ض��اع امل�����ش��ارك�ين يف ال��درا���س��ة للمراقبة
امل�ستمرة� ،أن ن�صفهم �ضغط الدم لديهم طبيعي؛ لذلك
مل ي�ؤثر التربع بالدم على م�ستوى ال�ضغط لديهم .يف
حني �أثبتت الدرا�سة �أن �ضغط ال��دم انخف�ض ب�صورة
وا�ضحة لدى الأ�شخا�ص الذين يعانون من توتر ع�ضلي،
وذلك بعد التربع بجرعات معينة� ،أي كلما تربعوا بالدم
�أكرث ،ازداد تقل�ص �ضغط الدم.
بيد �أن الربوفي�سور �أندريا�س مي�شال�سن ،مدير فريق
البحث يف م�ست�شفى “�شاريتيه”� ،أ�شار �إىل �أن اخلرباء مل
يتو�صلوا �إىل �سبب انخفا�ض �ضغط الدم بال�ضبط� .إال
�أنهم يرجحون �أن انخفا�ض بروتني “فرييتني” املوجود
داخل اخلاليا واملتحكم يف تخزين و�إطالق احلديد ،هو
امل�س�ؤول عن ذلك .لكن ذلك يبقى جمرد تخمني ح�سب
مي�شال�سن .كما يرجح �أن خاليا الدم احلمراء القدمية
وعالقتها بخاليا ال���دم احل��م��راء اجل��دي��دة تلعب هي
�أي�ضا دورا مهما يف انخفا�ض �ضغط الدم.

خ��ل�����ص��ت درا�����س����ة �إىل �أن �صغار
ال��ق��ام��ة م��ع��ر���ض��ون خل��ط��ر �أكرب
ل�ل�إ���ص��اب��ة ب��ال�����س��ك��ري م���ن النوع
ال����ث����اين ،وه�����و الأك���ث���ر انت�شارا
للمر�ض ،مو�ضحة �أن ذلك عائد
خ�صو�صا �إىل م�ستوى �أعلى من
الدهون يف الكبد.
وج��اء يف امل��ق��ال املن�شور يف جملة
التابعة
“دايابيتولوجيا”
للجمعية الأوروب����ي����ة لدرا�سات
ال�����س��ك��ري �أن�����ه ك��ل��م��ا ازداد طول
ال�شخ�ص � 10سنتمرتات ،تراجع
ب�����ش��ك��ل و���س��ط��ي “خطر �إ�صابته
مب����ر�����ض ال�������س���ك���ري  41باملئة
ل���دى ال���رج���ال و 33ب��امل��ئ��ة لدى
الن�ساء».
وق���د �أخ����ذت ال��ن��ت��ائ��ج يف االعتبار
ع������وام������ل �أخ�����������رى م����ث����ل ال�سن
وم�ستوى التعليم وقيا�س خ�صر
امل�شاركني.
و�شملت الدرا�سة � 3آالف �أملاين،
ت����راوح �أع��م��اره��م ب�ين  35و65
عاما ،اختريوا من بني � 27ألف
م�����ش��ارك يف درا���س��ة وا���س��ع��ة ب�ش�أن
ال�صحة ت�ستند �إىل �أرق��ام ،لكنها
ال تغو�ص يف ال��رواب��ط ال�سببية،
وج������اءت ال��ن��ت��ي��ج��ة الأك���ب��ر على
�صعيد امل�شاركني الذين يتمتعون
بـوزن طبيعي.
فلدى ه���ؤالء ،كلما ازداد طولهم
� 10سنتمرتات ،تراجع احتمال
�إ���ص��اب��ت��ه��م ب��ال�����س��ك��ري  86باملئة
ل��دى ال��رج��ال ،و 67باملئة لدى
الن�ساء .يف املقابل ،لدى الأ�شخا�ص
الذين يعانون من وزن زائد �أو من
البدانة يرتاجع هذا اخلطر 36
باملئة و 30باملئة على التوايل.
ويقدم معدو الدرا�سة فر�ضيات
ع��دة لتف�سري ال��راب��ط ب�ين ق�صر
القامة واحتمال �أك�بر للإ�صابة
بال�سكري .وكتب القيمون عليها
قد يكون ذلك عائدا �إىل م�ستوى
�أق��ل من ال��ده��ون يف الكبد ،و�إىل
خ�صائ�ص قلبية �أي�ضية �أف�ضل.
وت�����ش��م��ل اخل�����ص��ائ�����ص القلبية
الأي�����ض��ي��ة م����ؤ����ش���رات ع����دة منها
قيا�س اخل�صر و�ضغط ال�شرايني
وم���������س����ت����وى ال���������س����ك����ر وث��ل�اث����ي
الغلي�سرييد يف الدم .وهي تعترب
ع���وام���ل خ��ط��ر مل�����ش��ك�لات �صحية
ع����دة ،م��ن��ه��ا الأم����را�����ض القلبية
ال��وع��ائ��ي��ة وال�����س��ك��ري و�أم���را����ض
الكبد.

عادة �شائعة تزيد من خطر املوت املبكر العالج ال�سلوكي للقولون
الع�صبي �أكرث فاعلية

ك�شفت درا�سة جديدة �أن الأ�شخا�ص الك�ساىل وغري
الن�شيطني ،وبالأخ�ص الذين مي�ضون وقتا طويال يف
م�شاهدة التلفزيون ،مهددون بت�ضاعف خطر املوت
املبكر .وتابع العلماء �أكرث من � 23ألفا من البالغني،
ملدة عقدين واكت�شفوا �أن من كانوا ن�شيطني طوال
الوقت ،منحوا �أنف�سهم فر�صة �أف�ضل للبقاء على قيد
احلياة.

ووجدت النتائج �أن الك�ساىل على مدى ع�شرين عاما
�أكرث عر�ضة للوفاة قبل الأوان بن�سبة  99%مقارنة
ب�أولئك الذين ق�ضوا �أ�سبوعني �أو �أكرث من التمارين
الريا�ضية .و�أ�شار الباحثون �إىل �أن فر�ص ما يعرف
بـ ( COUCH potatoesوهي تعبري �شهري
ع��ن ال�����ش��خ�����ص ال��ب��ل��ي��د وغ�ي�ر ال��ن�����ش��ي��ط) ،للإ�صابة
ب��ن��وب��ة قلبية �أو �سكتة دم��اغ��ي��ة �أعلى
بن�سبة .168%
وم����ع ذل����ك ،ف�����إن مم��ار���س��ة التمارين
الريا�ضية ولو بعد عمر من الك�سل يقلل
من خطر الوفاة املبكرة بنحو الن�صف.
وق������ال ال���ب���اح���ث ال����ب����ارز ال���دك���ت���ور ترين
م��وه��ول��ت ،م��ن اجل��ام��ع��ة الرنويجية
ل����ل����ع����ل����وم وال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا يف
ت���رون���ده���امي :مي��ك��ن تقليل
خطر ال��وف��اة املبكرة من
خالل القيام بن�شاط
ب������دين ،ح���ت���ى لو
مل تكن ن�شطا
من قبل».

�سواء مت تلقي العالج النف�سي ال�سلوكي عن طريق الهاتف �أو الإنرتنت،
توجد �أدل��ة على �أن فوائده ت�ستمر لفرتة �أط��ول من العالجات املتوفرة،
وفقاً لدرا�سة �أمريكية جديدة .ومت التو�صل �إىل هذه النتيجة بعد جتربة
�أجراها فريق من جامعة �ساوث هامبتون ا�ستمرت � 24شهراً� ،شارك فيها
 558مري�ضاً.
و ُن�شرت نتائج الدرا�سة يف جملة الن�سيت الطبية ،و�أو�ضح الباحثون �أنه
مت تق�سيم امل�شاركني �إىل جمموعات تلقت �إحداها العالج ال�سلوكي عن
طريق الهاتف ،والأخرى عن طريق الإنرتنت� ،أما الثالثة فتلقت العالج
التقليدي املتوفر .ومت تقييم ت�أثري العالجات بعد � 12شهراً ،ثم بعد 24
�شهراً.
و�أظ���ه���رت ال��ن��ت��ائ��ج �أن  71ب��امل��ائ��ة مم��ن ت��ل��ق��وا ال��ع�لاج ب��وا���س��ط��ة الهاتف
انخف�ض ت�أثري القولون الع�صبي على حياتهم ،بينما انخف�ض الت�أثري
بن�سبة  63باملائة لدى من تلقوا العالج ال�سلوكي يف �صورة معلومات عن
طريق الإنرتنت.
وباملقارنة م��ع العالجات التقليدية تبني �أن��ه��ا حققت �أق��ل ت���أث�ير ،حيث
انخف�ض ت�أثري القولون الع�صبي على حياة املر�ضى من هذه املجموعة
بن�سبة  46باملائة .وت�ؤثر متالزمة القولون الع�صبي على � 10إىل 15
باملائة من البالغني يف الواليات املتحدة.
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مبادرات �أبناء اليحر ت�سهم يف احلد من �أعباء الزواج

حممد بن ركا�ض ي�شيد باملبادرات ويدعو
لعدم املبالغة يف املظاهر االحتفالية

•• العني – الفجر

يف خ��ط��وة لتخفيف الأع��ب��اء امل��ادي��ة وع���دم الإ����س���راف يف ح��ف�لات الزفاف
وم�ستلزماتها الكبرية ،ت�شهد منطقة اليحر يف العني ب�شكل دوري عدة
مبادرات اجتماعية يف هذا املجال جت�سد م�شهد العر�س الإماراتي املتوا�ضع
بعيداً عن �صحب االحتفاالت يف �صاالت الأفراح ،فبعد �إقامة عدة منا�سبات
ال�شهر الفائت يف هذا ال�سياق بادرت
�أم�������س ع��ائ��ل��ت��ا امل��واط��ن�ين ع��ل��ي حمد
ح���رب���ي ال���ع���ام���ري و���س��ع��ي��د ال���ه���زاز
ال��ك��ث�يري ب��زف��اف جنليهما يف حفل
�أقيم يف �أرج��اء املنزل حيث اقت�صرت
الدعوة على املقربني والأ�صدقاء دون
وجود الكو�شة والأ�شياء االحتفالية،
وذلك بح�ضور �أعيان قبيلتي العوامر
وال���ك���ث�ي�ري و����س���ط �أج��������واء �شعبية
وت��راث��ي��ة جت�سد ال��ع��ر���س الإماراتي
ال�����ذي ك����ان ي���ق���ام ق���دمي���اً يف املنازل
والأحياء ال�سكنية خارج �إطار املظاهر
التي ترهق جيوب ال�شباب ويدفعون
من �أجلها املبالغ الكبرية ليوم واحد.
وباملنا�سبة قال ال�شيخ حممد بن ركا�ض العامري ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري
ال��وط��ن��ي لإم����ارة �أب��وظ��ب��ي ال���ذي ت��ر�أ���س ���س��اب��ق��اً جلنة ���ص��ن��دوق ال����زواج يف
العني� ،إن ه��ذه امل��ب��ادرات يف منازل منطقة اليحر هي الثالثة التي تقام
خالل ال�صيف احلايل جلهة احلد من التكاليف� ،إ�ضافة �إىل مقدم �صداق
متوا�ضع ومثله للم�ؤخر وذل��ك متا�شياً مع التقاليد الأ�صيلة للمجتمع
الإماراتي وا�ستجابة للتوجيهات املتوا�صلة من قيادتنا الر�شيدة من �أجل
خف�ض م�صاريف الزواج وخا�صة املهور وعدم املبالغة والإ�سراف يف املظاهر
االحتفالية.
واعترب ال�شيخ حممد بن ركا�ض ب�أن هذه اخلطوة التي تبديها بع�ض الأ�سر
لها دالالتها الإيجابية املعربة وال�صادقة ،وال تقل �أهمية عن فكرة م�شاركة
�شباب الوطن يف حفالت الأعرا�س اجلماعية التي متثل تظاهرة اجتماعية
تعزز روح التعاون والت�آخي ،وبالتايل و�ضع بنيان للأ�سرة ال�سعيدة بعيداً
عن �شبح الديون والبذخ الكبريين.

«الزراعة وال�سالمة الغذائية» ت�شارك يف
�سوق ليوا للتمور الفاخرة مبنطقة الظفرة

•• �أبوظبي  -الفجر

ت�شارك هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية يف فعاليات �سوق ليوا
للتمور الفاخرة الذي ينظمه م�صنع متور ليوا ،يف مدينة مزيرعة (ليوا)
مبنطقة الظفرة ،والذي يتم تنظيمه ب�شكل دائم خالل �أيام نهاية الأ�سبوع
على م��دار ال��ع��ام ،وذل��ك يف �إط���ار جهود الهيئة لدعم امل��زارع�ين املحليني
وتطوير �صناعة التمور يف دولة الإمارات ب�شكل عام و�إمارة �أبوظبي ب�شكل
خا�ص.
و�ستعمل الهيئة خالل م�شاركتها على التعريف بدورها يف تطوير وحت�سني
القطاع الزراعي يف الإمارة من خالل برامج الدعم والتوعية والإر�شاد التي
تقدمها للمزارعني و�أ�صحاب امل��زارع ،و�إطالعهم على �أف�ضل املمار�سات
لإدارة �أ�شجار النخيل والطرق ال�صحيحة للعناية بها يف جميع مراحل
الإنتاج ،وتعريفهم كذلك ب�أهم الآفات التي ت�صيب �أ�شجار النخيل و�سبل
مكافحتها والوقاية منها ،وتعريفهم بقنوات التوا�صل مع الهيئة و�أبرز
اخلدمات التي تقدمها يف هذا املجال.
ك��م��ا �ستت�ضمن م�����ش��ارك��ة ال��ه��ي��ئ��ة ت��وزي��ع ع���دد م��ن ال��ن�����ش��رات التعريفية
والتوعوية والإر���ش��ادي��ة املت�صلة بقطاع النخيل ،والتعريف مبراحل منو
التمور والرطب ،و�أهم املتطلبات اخلا�صة بالعناية بكل مرحلة ،كالطرق
الآمنة ملكافحة الآفات ،و�أهم املعامالت احلقلية للأ�شجار كالري والت�سميد
وامل��ك��اف��ح��ة احل��ي��وي��ة ل�ل�آف��ات اخل��ط��رة ك�سو�سة النخيل احل��م��راء وحفار
العذوق ،وتعزيز وعيهم ب�أهمية �أ�شجار النخيل باعتبارها جزء من الهوية
الرتاثية والثقافية و�أحد �أهم املوروثات احل�ضارية ملجتمع دولة الإمارات.
وق���ال املهند�س :ث��ام��ر القا�سمي امل��ت��ح��دث با�سم هيئة �أب��وظ��ب��ي للزراعة
ال�سالمة الغذائية� :إن الهيئة تثمن دور القطاع اخلا�ص الكبري يف دعم
ال��ق��ط��اع ال��زراع��ي وخ��ا���ص��ة �إن��ت��اج ال��ت��م��ور ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل تبني وت�شجيع
املزارعني و�صغار املنتجني من خالل فتح قنوات ت�سويقية ملنتجاتهم ،وخلق
فر�ص العمل للمواطنني الراغبني يف ال��دخ��ول �إىل م�شاريع الأع��م��ال يف
قطاع التمور.
كما �أكد القا�سمي على �أهمية هذا ال�سوق يف حث املزارعني على اتباع �أف�ضل
املمار�سات وا�ستخدام التقنيات احلديثة يف �إنتاج �أجود �أ�صناف التمور مما
�سي�سهم يف زي��ادة العائد امل��ادي عليهم ،بالإ�ضافة �إىل م�ساهمة امل�شروع يف
تنمية ال�سياحة الداخلية م��ن خ�لال ج��ذب وا�ستقطاب ال���زوار م��ن كافة
�إمارات الدولة.
وت��ويل هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية �أهمية خا�صة ب�شجرة
النخيل و�إنتاج التمور انطالقاً من مكانتها التاريخية ،وباعتبارها رافداً
رئي�ساً ملنظومة الأم��ن الغذائي للدولة ،كما حتر�ص الهيئة على تقدمي
اخلدمات املتكاملة للعناية مبزارع النخيل وحت�سني جودة الإنتاج ومكافحة
الآفات التي تهدد �أ�شجار النخيل �سعياً للحفاظ على تعزيز �سالمة النبات
وحتقيق اال�ستدامة الزراعية والبيئية يف �إمارة �أبوظبي.

زيادة الطاقة اال�ستيعابية % 11

« توام» يفتتح املرحلة الثانية من م�شروع تطوير العيادات اخلارجية
امل�شروع ت�ضمن تطوير مركز الت�صوير الت�شخي�صي بالأ�شعة وتخطيط القلب

•• العني – الفجر

اف��ت��ت��ح م�ست�شفى ت����وام �أح����د م��ن�����ش���آت ���ش��رك��ة �أبوظبي
ل��ل��خ��دم��ات ال�����ص��ح��ي��ة “�صحة” ب��ح�����ض��ور جمموعة
م��ن امل����دراء التنفيذيني ور�ؤ����س���اء الأق�����س��ام العالجية
بامل�ست�شفى و مب�شاركة عدد من املواطنني من املر�ضى
و ال��زوار� ،أم�س الأربعاء �أعمال املرحلة الثانية والأكرب
من م�شروع تطوير وتو�سعة مبنى العيادات اخلارجية
 ،وت�ضمنت �إع���ادة افتتاح ع��ي��ادات �صحة امل���ر�أة بحلتها
اجل���دي���دة  ،ب��ع��د ت��و���س��ع��ت��ه��ا وت��ط��وي��ره��ا � ،إىل جانب
جمموعة من العيادات الطبية التخ�ص�صية الأخرى،
�شملت الباطنية ،وال�سكري ،وجراحة ال�سمنة والرعاية
القلبية .كما ت�ضمنت �أعمال هذه املرحلة من امل�شروع
تطوير مركز الت�صوير الت�شخي�صي بالأ�شعة وتخطيط
القلب  ،وتخللها بع�ضاً من �أعمال التو�سعة والتطوير م��ب��ن��ى ال��ع��ي��ادات اخل��ارج��ي��ة بامل�ست�شفى ع��ل��ى تو�سعة للمبنى.
الأخ��رى يف العيادات  ،بحيث ميكن �إج��راء الفحو�صات وت��ط��وي��ر ال�������ش���وارع وامل����م����رات ال��داخ��ل��ي��ة امل�����ؤدي����ة �إىل ك��م��ا �أن م�����ش��روع ال��ت��ط��وي��ر ـ ال���ذي ي���أت��ي �ضمن خطط
الت�شخي�صية للمر�ضى يف عدة تخ�ص�صات طبية حتت العيادات  ،و�إ�ستحداث مواقف �سيارات �إ�ضافية للمر�ضى وم�شاريع التطوير ال�سنوية ال��ت��ي يتبناها م�ست�شفى
�سقف واح���د  ،ت��وف�يراً ل��ل��وق��ت واجل��ه��د وت��ي�����س�يراً على واملراجعني  ،و�إدخال خدمة �صف ال�سيارات على الأبواب ت��وام ـ يهدف �إىل زي��ادة الطاقة اال�ستيعابية للعيادات
جمهور املر�ضى وتخفيفاً من معاناتهم .
الرئي�سة للعيادات  ،لتح�سني حركة امل��رور يف منطقة اخلارجية يف امل�ست�شفى بن�سبة  ، 11%حيث روعى يف
ت�شمل امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن م�����ش��روع ت��ط��وي��ر وتو�سعة العيادات وامل�ست�شفى مبا ي�سهل على املراجعني الو�صول تنفيذ امل�شروع تعديل ت�صاميم العيادات لتوفري �أكرب

قدر من املرونة واالن�سيابية وا�ستيعاب الأجهزة واملعدات
الطبية احلديثة  ،مبا ميكن املر�ضى من ا�ستكمال جميع
الفحو�صات الطبية وغريها من الإج����راءات الالزمة
خالل �أقل فرتة زمنية ممكنة �ضمن منظومة العيادة
التخ�ص�صية ال�شاملة.
�إ���ض��اف��ة �إىل �أن �أع���م���ال امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ُت��ع��د الأك�ب�ر
ح��ي��ث ت�����ش��ك��ل  % 60م���ن م�����ش��روع ت��و���س��ع��ة وتطوير
مبنى ال��ع��ي��ادات اخل��ارج��ي��ة  ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل الأعمال
الأخ��رى التي ت�ضمنتها �أعمال املرحلة الأوىل  ،والتي
ا�شتملت على جتديد خم�س �أجنحة يف مبنى العيادات
اخل��ارج��ي��ة ب�شكل ك��ام��ل وزي�����ادة ال��ط��اق��ة اال�ستعابية
ل��غ��رف اال���س��ت�����ش��ارة بن�سبة  % 20ل��ت��وف�ير �أك�ب�ر قدر
م��ن ال��راح��ة واخل�صو�صية للمري�ض .. ،كما �إ�شتملت
�أعمال املرحلة الأوىل التي مت افتتاحها خالل فرباير
امل��ا���ض��ي على �إع����ادة ت�صميم مناطق االن��ت��ظ��ار لت�صبح
�أكرث مالئمة حلاجات املر�ضى .وتخلل املرحلة الأوىل
م��ن م�شروع تطوير مبنى ال��ع��ي��ادات ال��ذي يت�ضمن 3
مراحل ـ ا�ستبدال جميع الأجهزة والأثاث  ،بحيث ت�صبح
غرف الفحو�صات متعددة اخلدمات والأغرا�ض ت�سعى
لتحقيق راحة ور�ضا املراجعني.

بقيمة  4,999,505دوالر �أمريكي

بروفي�سور من جامعة نيويورك �أبوظبي ينال منحة من الإدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي
املنحة ت�سهم فى درا�سة ظاهرة انت�شار الطحالب ال�ضارة على �سواحل والية فلوريدا الأمريكية

•• �أبوظبي  -الفجر

ح������از ف����ري����ق م�����ن ال���ع���ل���م���اء م�����ن بينهم
الربوفي�سور �شادي �أمني ،الأ�ستاذ امل�ساعد
يف ق�������س���م ع���ل���م الأح������ي������اء ل������دى جامعة
ن���ي���وي���ورك �أب���وظ���ب���ي ،ع��ل��ى م��ن��ح��ة بقيمة
 4,999,505دوالر �أمريكي من الإدارة
ال��وط��ن��ي��ة للمحيطات وال��غ�لاف اجل���وي.
()NOAA
وت�شمل املنحة متويل درا�سة ت�ستمر على
مدار � 5سنوات ،وتهدف �إىل معاينة �أدوار
خمتلف العوامل الفيزيائية والبيولوجية
التي تلعب دوراً يف تعزيز ظاهرة انت�شار
ال���ط���ح���ال���ب ال���������ض����ارة يف م���ي���اه �سواحل
والي���ة ف��ل��وري��دا الأم��ري��ك��ي��ة ال��واق��ع��ة على
خليج املك�سيك ،مع درا�سة ال�سبل املمكنة
للق�ضاء على ه��ذه ال��ظ��اه��رة .ويتم ر�صد
انت�شار الطحالب ال�ضارة ب�شكل متزايد
يف ���س��واح��ل خمتلفة ح���ول ال���ع���امل ،حيث
تعزى �إىل النمو ال�سريع لأنواع معينة من
العوالق النباتية املجهرية� ،أو م��ا يعرف
بالطحالب �أح��ادي��ة اخللية ،والتي ت�شكل
ج���زءاً م��ن الرتكيبة الطبيعية للأنظمة
البيئية املائية .ويت�سبب هذا النمو املفرط
مع امل��واد ال�سامة التي تفرزها الطحالب
مب�����ش��اك��ل بيئية واق��ت�����ص��ادي��ة و���ص��ح��ي��ة يف
املناطق ال�ساحلية ،لذا ثمة م�ساعي جدية
من قبل العلماء واجلهات احلكومية حول

العامل لفهم �أ�سباب ه��ذه الظاهرة و�سبل
مكافحتها.
و���س��ي��ع��م��ل ال��ف��ري��ق ال��ب��ح��ث��ي ع��ل��ى حتقيق
ه��ذه الأه����داف ب��االع��ت��م��اد على النمذجة
املناخية واملحيطية ،والتجارب املختربية
على من���اذج �أنظمة مقرتحة ،ف�ض ً
ال عن
ال��ب��ي��ان��ات ال���ت���ي ���س��ت��ج��م��ع��ه��ا ال��ع��دي��د من
ال�����س��ف��ن ال��ب��ح��ث��ي��ة ع��ل��ى م����دى ال�سنوات
اخلم�س املقبلة .وي�ضم ال��ف��ري��ق �أع�ضاء
من اخت�صا�صات وم�ؤ�س�سات خمتلفة ،مثل
�سينثيا هايل من خمترب “موت” البحري،
يف والي���ة ف��ل��وري��دا الأم��ري��ك��ي��ة ،وخواكني
مارتينيز ،من خمترب “بيجلو” البحري،
والي��ة ماين الأمريكية ،وكاثرين هابرد،

م���ن م��ع��ه��د ب���ح���وث الأ����س���م���اك والأح����ي����اء
ال��ب��ح��ري��ة ،يف والي���ة ف��ل��وري��دا الأمريكية،
وروب��������رت واي�����زب�����رغ م����ن ج���ام���ع���ة جنوب
ف��ل��وري��دا ،ومينغ يل وباتري�سيا جيلربت
من جامعة مرييالند.
ويف ����س���ي���اق ت��ع��ل��ي��ق��ه ع���ل���ى امل���ن���ح���ة ،قال
ال�بروف��ي�����س��ور ���ش��ادي �أم�ي�ن“ :تعترب هذه
امل���ب���ادرة الأوىل م��ن ن��وع��ه��ا ال��ت��ي حتظى
ب���دع���م احل���ك���وم���ة الأم���ري���ك���ي���ة لدرا�سة
ظاهرة الطحالب ال�ضارة على ال�سواحل
الأمريكية مب�شاركة علماء �أحياء جمهرية،
وعلماء فريو�سات ،وكيميائيني ،وم�صممي
مناذج ،وهيئات رقابية حكومية».
و�أ����ض���اف ال�بروف��ي�����س��ور �أم��ي��ن�“ :أن هذا

القرار يج�سد دلي ً
ال جديداً على ما متتاز
ب��ه جامعة ن��ي��وي��ورك �أب��وظ��ب��ي م��ن �سوية
بحثية ع��ال��ي��ة ،ع��ل��ى اع��ت��ب��ار �أن��ن��ي العامل
الوحيد من خارج الواليات املتحدة الذي
ي��ن��ال ه��ذه املنحة ذات ال��ط��اب��ع التناف�سي
للغاية ،و�ست�سهم نتائج ه��ذه ال��درا���س��ة يف
دع���م اجل��ه��ود ال��ه��ادف��ة �إىل مكافحة هذه
ال��ظ��اه��رة ع��ل��ى ���س��واح��ل اخل��ل��ي��ج العربي
وخ��ل��ي��ج عُ���م���ان �أي�������ض���اً ،وذل����ك م���ن خالل
تكوين �صورة �أو���ض��ح عن �أ�سبابها و�آليات
انت�شارها» .وميتاز �أم�ين بخربات وا�سعة
يف جمال علوم الأحياء املجهرية ،و�أنظمة
العوالق النباتية ،التي تت�ضمن درا�سات
وا����س���ع���ة ال���ن���ط���اق ل���ل���ج���زي���ئ���ات احليوية

املجهرية .ويعمل خم��ت�بره البحثي على
فهم عالقات التعاي�ش احليوي امليكروبية
يف البيئات املائية ،مع الرتكيز ب�شكل خا�ص
على ت�أثري حقيقيات النوى� ،أو ما يعرف
بالكائنات احلية ذات النوى الوا�ضحة ،على
فيزيولوجيا اخلاليا وتطورها .كما تعاين
�أبحاثه �أ�سباب وم��دى الأذى الناجم عن
انت�شار الطحالب ال�ضارة يف مياه اخلليج
وخارجه .ال�صورة :منظر جوي للطحالب
ال�ضارة الكبرية يف بحرية �إي��ري� ،سبتمرب
 .2017ال�صورة الفوتوغرافية -الإدارة
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��ح��ي��ط��ات وال���غ�ل�اف اجلوي
خم���ت�ب�ر ال���ب���ح�ي�رات ال��ع��ظ��م��ى للبحوث
البيئية.

بالتعاون مع املنظمة الدولية ملتالزمة داون

جمعية الإمارات ملتالزمة داون تبد�أ برنامج املنا�صرة الذاتية
•• دبي  -الفجر

�أعلنت جمعية الإمارات ملتالزمة داون عن بدء برنامج
املنا�صرة الذاتية بالتعاون مع املنظمة الدولية ملتالزمة
داون ( )DSIيف اململكة املتحدة
جاء ذلك خالل ت�صريح الدكتورة منال جعرور رئي�س
جمل�س الإدارة التي قالت :ي�أتي هذا الربنامج الذي
ميثل �أحد �أهم املحاور املتعلقة ب�أ�صحاب الهمم �ضمن
الكونغر�س العاملي ملتالزمة داون دبي  2020والذي
فازت دولة الإمارات العربية املتحدة با�ست�ضافته للمرة
الأوىل يف ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا برعاية �سمو
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي.
وق��د وجهت ال��دك��ت��ورة ج��ع��رور بالغ ال�شكر والتقدير
لفندق ال��غ��ري��ر �سوي�س �أوت��ي��ل ال���ذي ي�ست�ضيف هذا
الربنامج ،م�شيدة بدور القطاع اخلا�ص و�إ�سهامهم يف
االرتقاء باخلدمات املقدمة لأ�صحاب الهمم
و�أ�ضافت جعرور ب�أن برنامج املنا�صرة الذاتية يهدف
�إىل �إبراز �صوت �أ�صحاب الهمم من ذوي متالزمة داون
ومتكينهم وجعلهم قادرين على التعبري عن �أنف�سهم
وال��دف��اع عن حقوقهم ب�شكل خا�ص وحقوق �أ�صحاب
الهمم ب�شكل ع��ام .ذوي متالزمة داون لديهم �صوت
غري م�سموع ب�شكل ك��اف فيما يخ�ص ال��ق��رارات التي

تتعلق بهم وت�ؤثر عليهم  ،حيث تهدف املنا�صرة الذاتية
�إىل �إبراز هذا ال�صوت.
و�أكدت جعرور �أن الربنامج يتكون من عدة مراحل تبد�أ
بت�أ�سي�س وتدريب فريق من االخت�صا�صيني واملعنيني
ب�أ�صحاب الهمم على برنامج املنا�صرة الذاتية لذوي
متالزمة داون يف دولة الإمارات العربية املتحدة للقيام
ب��ال��ت��دري��ب امل��ب��ا���ش��ر ل��ه��م ومتكينهم م��ن التعبري عن
�أنف�سهم وخياراتهم ومتابعتهم وعقد جل�سات وور�ش
عمل متتد على مدى � 10أ�شهر.

و�أ�ضافت ب�أن املرحلة الأوىل برنامج املنا�صرة الذاتية
تت�ضمن برنامج تدريبي مكثف على م��دار �أربعة �أيام
لت�أهيل جمموعة من املدربني على برنامج املنا�صرة
ال���ذات���ي���ة  ،ح��ي��ث ي���ق���وم ب��ت��ن��ف��ي��ذ ال�ب�رن���ام���ج مدربون
معتمدون من املنظمة الدولية ملتالزمة داون ()DSI
يف اململكة املتحدة ،وي�شمل الربنامج التدريبي املبادئ
وامل��ف��اه��ي��م الأ���س��ا���س��ي��ة مل��ج��م��وع��ة امل��ن��ا���ص��رة الذاتية،
واملهارات العملية لتمكني املدربني من �إدارة جمموعة
خا�صة باملنا�صرة الذاتية.

و�أفادت جعرور ب�أنه مت ت�شكيل فريق مدربني لربنامج
املنا�صرة الذاتية من كافة �إمارات الدولة وميثل كافة
القطاعات واملراكز احلكومية واخلا�صة لأ�صحاب الهمم
ي�شمل على خطة لالجتماع كل �أ�سبوعني وعلى مدار
ع�شرة �أ�شهر بحيث يتم الرتكيز على التدريب املنهجي
وم�شاركة الأن�شطة وال��ت��دري��ب��ات اخلا�صة باملنا�صرة
الذاتية حيث يقوم فريق امل��درب�ين باختيار وت�أ�سي�س
جمموعة للمنا�صرة الذاتية من ذوي متالزمة داون.
وي��ت��م خ�ل�ال االج��ت��م��اع��ات ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة واخل��ب�رات
الكت�ساب وتطوير م��ه��ارات عملية للمدربني متكنهم
م��ن ت��دري��ب ذوي متالزمة داون وال��ذي��ن �سي�شاركون
ب�أ�صواتهم ب�شكل فاعل يف الكونغر�س العاملي ملتالزمة
داون دبي 2020
وي��ق��وم م��درب��ي امل��ن��ا���ص��رة ال��ذات��ي��ة للمنظمة الدولية
ملتالزمة داون ( )DSIمبتابعة وتقييم �أداء مدربي
املنا�صرة الذاتية املحليني ومناق�شة ال�صعوبات وو�ضع
احللول املنا�سبة واالطالع على كافة النتائج املتحققة
من الربنامج
و�أ�����ش����ادت ال���دك���ت���ورة ج���ع���رور ب��ت��ع��اون اجل���ه���ات كافة
التي قامت برت�شيح امل��درب�ين وف��ق املعايري املطلوبة
والتزامهم بتقدمي التدريب املبا�شر لأ�صحاب الهمم
من ذوي متالزمة داون مما يحقق الأه��داف املرجوة
للربنامج
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فيما يعود الطالب يف �أنحاء العامل �إىل مدار�سهم ،ف�إنهم يحملون
معهم امل�شاكل املعتادة لدى عودتهم من املدر�سة – وال نق�صد
بذلك عدم تناول الغداء �أو متزيق زي املدر�سة -بل ال�صداع
وال�سعال والعدوى التنف�سية و�شكاوى الإرهاق ب�شكل عام .و�إىل
جانب معاجلة تلك امل�شاكل ،يجدر لنا �أن نبني �أنها متثل �أعرا�ض ًا
مل�شكلة �أكرب ،وهي جودة الهواء يف املدار�س.
الأجواء الداخلية يف  % 50من املدار�س تت�سم بتدين جودة الهواء
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 10طرق لتح�سني جودة الهواء يف املدار�س
ال يدرك الكثريون مدى �سوء نوعية الهواء
يف امل�ساحات الداخلية واملغلقة باملدار�س.
تت�سم ح��وايل  % 50من املدار�س بتدين
ج��ودة ال��ه��واء ال��داخ��ل��ي ،وف��ق��اً للبيانات يف
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة .وبح�سب
ال���وك���ال���ة الأم���ري���ك���ي���ة حل���م���اي���ة البيئة،
مي�ضي الطالب عادة حوايل � 940ساعة
يف م��دار���س��ه��م ع��ل��ى م����دار ال��ع��ام الواحد،
يتعر�ضون خاللها للملوثات واجلزيئات
الدقيقة .متثل تلك النتائج القلق للعديد
م��ن الأه���ل واملعلمني – وه��م على ح��ق يف
قلقهم.
كما تظهر الأب��ح��اث با�ستمرار �أن جودة
ال���ه���واء يف الأم���اك���ن امل��غ��ل��ق��ة ي���ؤث��ر ب�شكل
مبا�شر على �صحة و�أداء الطالب .فالهواء
ال��ن��ظ��ي��ف ي�����س��اع��د ال��ط�لاب ع��ل��ى الرتكيز
ب�شكل �أف�ضل واحل�صول على درجات �أعلى.
كما �أن معدالت التغ ّيب عن املدر�سة تقل
نظراً لأن مر�ض الأط��ف��ال يحدث بوترية
�أقل .وال يقت�صر �أثر حت�سني جودة الهواء
على توفري بيئة تع ّلم �أف�ضل وح�سب ،فهو
ي�ؤثر �إيجابياً على انتباه الطالب و�أدائه
االك���ادمي���ي – مم��ا ي��ج��ع��ل ن��وع��ي��ة الهواء
يف ال��غ��رف ال�����ص��ف��ي��ة وامل��ن��اط��ق ال��ع��ام��ة يف
املدار�س �أولوية �أ�سا�سية ال بد من االهتمام
بها .و�إليكم  10و�سائل ميكن من خاللها
ل�ل��أه���ل وال����ط��ل�اب ال��ع��م��ل م���ع املدر�سة
لتح�سني نوعية الهواء الداخلي:

امل�شرتكة والعامة باملدار�س ،نظراً لكونها
جت���م���ع اجل����زي����ئ����ات ال���������ض����ارة وم�سببات
ال��ت��ح�����س�����س مب���ا ف��ي��ه��ا ال��ب��ك��ت�يري��ا والعفن
وحبوب الطلع وعث الغبار.
 .4التنظيف امل�ستمر باملكن�سة
الكهربائية
ي�ضمن تنظيف الأقم�شة وغ�سلها با�ستمرار
�إزالة الغبار وم�سببات التح�س�س منها قبل
�أن ت�ت�راك���م – وب���ال���ت���ايل ال��ت��خ��ل�����ص من
م�سببات الربو وح�سا�سية الربيع.
 .5جت��ن��ب امل����واد ال��ك��ي��م��اوي��ة غري
ال�ضرورية
من املغري �أحيانا ا�ستخدام املواد الكيماوية
القوية للتنظيف ،ولكنها غالبا ما حتتوي
على قدر كبري من املواد الكيماوية ال�ضارة.
ا�ستخدموا املنظفات الطبيعية بدال منها.
 .6جتنب الغازات ال�ضارة
غالبا م��ا يتم جت��دي��د امل��دار���س وطال�ؤها
خ�لال الإج���ازة ،فال بد من احلر�ص على
التهوية اجليدة للمناطق الداخلية واملغلقة
يف تلك احلالة .كما يجب االهتمام ب�أن ال
حتتوي م��واد البناء وال��ط�لاء وال�صابون
على مركبات الفورمالدهايد �أو الفثاالت
�أو الرتيكلو�سان.

 .7نقل عنا�صر البيئة اخلارجية
�إىل الداخل
.1احلر�ص على التهوية اجليدة
فالتهوية الكافية ميكن �أن حتقق مزايا مي��ث��ل ���ش��راء ال��ن��ب��ات��ات ال��داخ��ل��ي��ة مببالغ
�صحية كبرية .ال بد من احلر�ص على كون ب�سيطة طريقة رائ��ع��ة لتح�سني الأجواء
نظام التهوية يعمل ب�شكل ممتاز وا�ستبدال ال�صحية� ،إذ تن�صح نا�سا بو�ضع النباتات
الداخلية اخل�ضراء مثل اللبالب والزنبق
الفلرت وتنظيفه با�ستمرار.
الأبي�ض لتقليل امللوثات املنقولة بالهواء.
.2فتح النوافذ
ميكن �أن ي�صل ت��ل��وث ال��ه��واء يف الأماكن  .8جتنب املواد البال�ستيكية
امل��غ��ل��ق��ة �إىل خ��م�����س��ة �أ����ض���ع���اف ال���ه���واء يف �أطلق العلماء حتذيرات من �أثر اجلزيئات
اخلارج ،وتقدّر منظمة ال�صحة العاملية ب�أن ال��ب�لا���س��ت��ي��ك��ي��ة ال��دق��ي��ق��ة يف ال���ه���واء ،مما
حت�سني التهوية الطبيعية ميكن �أن يقلل يعني �أن من ال�ضروري االبتعاد عن املواد
ن�سبة الأم��را���ض املرتبطة بالرئة بن�سبة البال�ستيكية يف امل���دار����س ن��ظ��راً لكونها
ت�صل �إىل  .20%ول��ه��ذا ف��م��ن املنطقي تطلق جزيئات دقيقة ي�ستن�شقها الأطفال.
اللجوء �إىل فتح النوافذ عندما تنخف�ض
احل��������رارة �أو ح���ت���ى ل����ف��ت�رات ق�������ص�ي�رة يف  .9ا�ستخدام �أجهزة تنقية الهواء
ال�صباح �أيام ال�صيف� .أحياناً تكون احللول خطوة �صغرية و�سهلة للح�صول على الهواء
النقي با�ستخدام �أجهزة تنقية الهواء ذات
الب�سيطة هي الأكرث فعالية.
الأداء ال��رف��ي��ع يف ال��غ��رف ال�����ص��ف��ي��ة .عند
اختيار جهاز تنقية ال��ه��واء ،اخ�تر جهازاً
 .3تقليل ا�ستخدام ال�سجاد
تقليل �أو عدم ا�ستخدام ال�سجاد يف املناطق م�����ص��ن��ف��اً ب����إزال���ة  99.97%م���ن الغبار

تناول الطعام وال�شراب ال�ساخن
هل ي�سبب زيادة الوزن؟

وال��ب��ك��ت�يري��ا وال���ف�ي�رو����س���ات وغ�ي�ره���ا من
ملوثات الهواء ال�شائعة.
� .10إي���ج���اد م��ن��اط��ق خ��ال��ي��ة من
ال�سيارات
يف ال����دول ال��ت��ي تت�سم ب���أج��وائ��ه��ا احل���ارة،
نتفهم حاجة الأهل النتظار �أطفالهم على
مقربة من بوابة املدر�سة .ولكن ميكن �أن

يطلب منهم �إط��ف��اء حم��رك��ات ال�سيارات
�أث���ن���اء االن���ت���ظ���ار مم���ا ي��ت�رك �أث�����را كبرياً
لتقليل تلوث الهواء يف تلك املنطقة.
ي��ح��اول الآب����اء والأم���ه���ات ال��ق��ي��ام ب��ك��ل ما
يف و�سعهم للحفاظ على ���س��ع��ادة و�صحة
�أطفالهم ل�ضمان م�ستقبل م�شرق لهم.
ورغ�����م �أن ب����إم���ك���ان الأه�����ل ���ض��م��ان ج���ودة •• ت .ر غاني�ش ،املدير العام لدى بلو
الهواء الداخلي يف منازلهم ،ف���إن حت�سني �إير يف ال�رشق الأو�سط،

نوعية ال��ه��واء ال��ذي يتنف�سه الأط��ف��ال يف
املدار�س ميكن �أن ي�ساهم يف �إع��داد الطفل
للنجاح على مدى العام الدرا�سي ويوفر له
بيئة �صحية مريحة – الأم��ر ال��ذي يعني
اال�ستثمار يف م�ستقبل الطفل.

ماء جوز الهند الأخ�ضر ..طعم رائع
وفوائد متعددة

جوز الهند الأخ�ضر ال ميكن تناوله ،لأنه ال يزال يف مراحل ن�ضوجه الأوىل ،ولكنه ي�شتهر
بكمية املاء التي تتواجد فيه والتي حتمل عدد ًا كبري ًا من الفوائد ال�صحية للج�سم.
املطلوب .ين�صح اخلرباء �أي�ضاً مباء جوز الهند بعد االنتهاء وال�شرايني.
منع الإ�صابة باجلفاف
�شرب ماء جوز الهند الأخ�ضر مينع �إ�صابة اجل�سم باجلفاف ،من ممار�سة التمارين الريا�ضية لأنها ت�ساعد على تعوي�ض
وين�صح به ملن يعانون من الإ�سهال والقيء والغثيان .كما نق�ص املعادن الذي يح�صل خالل ممار�سة الريا�ضة.
املواد امل�ضادة للأك�سدة
ماء جوز الهند الأخ�ضر يحتوي على ن�سبة عالية من املواد
�أن �شرب ماء جوز الهند مفيد خالل �أي��ام ف�صل ال�صيف،
احلماية من �أمرا�ض القلب
امل�ضادة للأك�سدة والتي ت�ساعد يف التخفيف من حدوث
ملنع الإ�صابة باجلفاف ومنحك
������ش�����رب م�������اء ج�������وز الهند االلتهابات يف اجل�سم وحتمي اخلاليا من ال�ضرر .تناول
االن�����ت�����ع�����ا������ش
الأخ���������ض����ر ي�������س���اع���د يف �أي�ضاً هذا املاء مينحك ب�شرة مت�ألقة للغاية.
حت�سني �ضغط الدم
يف اجل�سم ويقلل
كيف تناولها؟
م���������ن ارت��������ف��������اع ال نن�صحك ب�����ش��راء م��اء ج��وز الهند امل��وج��ودة يف عبوات،
ال��������������ده��������������ون الأف�ضل القيام ب�شرب ماء جوز الهند الأخ�ضر مبا�شرة من
ال�����ث��ل��اث�����ي�����ة الثمرة .وعند اختيار ثمرة جوز الهند الأخ�ضر نن�صحك
وي������ح������م������ي ب�����ش��راء تلك الثقيلة وال��ت��ي ال ميكن �سماع امل���اء يتحرك
م���ن ارتفاع داخلها .ومن �أجل �شرب املاء:
الكولي�سرتول  -ا�صنعي ثقب يف �أعلى ثمرة جوز الهند بوا�سطة ال�سكني.
ال�����������������������س�����������يء - ،ق��وم��ي بتقطيع ق��ط��ع��ة ���ص��غ�يرة م��ن �أع��ل��ى ث��م��رة جوز
م���������ا ي�����ع�����ت��ب��ر م���ن الهند.
الأم�����ور ال��ت��ي ت�����س��اه��م يف  -ق��وم��ي بتفريغ امل���اء يف ك���وب �أو �ضعي ق�شة وتناوليها
ال��وق��اي��ة م��ن �أم���را����ض القلب مبا�شرة من الثمرة.

يطرح الكثريون ال�س�ؤال عما �إذا كان تناول الطعام وال�شراب ال�ساخن ي�سبب
زيادة الوزن �أم العك�س .ويف هذا الإطار �أ�شارت بع�ض الدرا�سات احلديثة �إىل
�أن تناول الأطعمة وامل�شروبات ال�ساخنة ي�سبب ارتفاع درجة حرارة املعدة
اثناء عملية اله�ضم حمدثاً ارتفاعاً ملحوظاً يف م�ستوى ال�سكر واالن�سولني
يف الدم.
وذكرت �أن هذا يعزز احتمال منو اخلاليا الدهنية .ولهذا ن�صح الباحثون
بالتخلي عن بع�ض العادات ومنها تناول امل�شروبات ال�ساخنة مثل ال�شاي
والقهوة خالل وجبة الفطور وتغمي�س اخلبز يف احلليب ال�ساخن.
ويف املقابل ن�صحوا ب�شرب ما ال يقل عن  8اكواب من املاء البارد يومياً لأن
هذا ي�ساعد على حرق � 70سعرة حرارية ا�ضافية مقارنة مع ت�أثري �شرب
املاء على درجة حرارة عادية.
وذكروا ب�أنه مل يتم الت�أكد بعد مما اذا كانت الأطعمة وامل�شروبات الباردة
ت�ساعد على خ�سارة الوزن منبهني اىل �ضرورة اتباع نظام حياتي وغذائي
�صحي وممار�سة التمارين الريا�ضية بانتظام.
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /املالك :بيكر �آند ماكينزي حبيب املال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /املالك :بيكر �آند ماكينزي حبيب املال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم 314946 :بتاريخ 2019/08/02 :
با�سم :جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها 300 :ريني�سانز �سنرت ،ديرتويت ،والية مي�شيغان  ،3000-48265الواليات املتحدة الأمريكية
وذل�����������ك ل���ت���م���ي���ي���ز ال����ب���������ض����ائ����ع  /اخل��������دم��������ات  /امل�����ن�����ت�����ج�����ات ال�����ت�����ال�����ي�����ة :حم�������رك�������ات ال�����������س�����ي�����ارات،
ر�ؤو���������������������س اال���������س��������ط��������وان��������ات مل�������ح�������رك�������ات االح����������ت���������راق ال���������داخ���������ل���������ي؛ امل������������ول������������دات ل����ل����م����رك����ب����ات
ال��ب��ري�����ة؛ م�������ش���ع���اع���ات ال���ت�ب�ري���د ل����ل����م����وت����ورات وامل�����ح�����رك�����ات؛ م�������ش���ع���ات ل���ل���م���ح���رك���ات الآالت؛ �أغطية
ل��ل��م�����ش��ع��اع��ات؛ ���ض��اغ��ط��ات ال����ه����واء ل��ل��م��رك��ب��ات؛ امل����ح����والت احل����ف����ازة ل��ل��م��ح��رك��ات وحم����رك����ات االح��ت��راق
ال���داخ���ل���ي؛ ح���اق���ن���ات ال����وق����ود؛ اج������زاء امل���رك���ب���ات وحت����دي����دا :ال����ك����ارب����وري��ت�رات؛ ك����امت ال�������ص���وت لعوادم
امل����ح����رك����ات؛ م�������ش���ع���ب���ات ع��������وادم امل����ح����رك����ات؛ م�������ض���خ���ات وق�������ود ل���ل���م���رك���ب���ات ال��ب��ري�����ة؛ م�������ض���خ���ات مياه
ال�ستخدامها يف امل��ح��رك��ات وحم��رك��ات االح�ت�راق ال��داخ��ل��ي؛ �شمعات االح��ت�راق؛ وح���دات تقليل االنبعاث
للمحركات وحمركات االحرتاق الداخلي وحتديدا� :صمامات التهوية اجلربية لعلبة عمود املرفق ؛حمركات
ملكيفات الهواء يف املركبات.
الفئة7 :
و�صف العالمة :العالمة ه��ي ع��ب��ارة ع��ن �شكل مميز يتكون م��ن مربع باللون الأ���س��ود ومكتوب بداخلها
 GENUINE GM OE ORIGINAL EQUIPMENTبطريقة مميزة باللغة الالتينية.
اال�شرتاطات :ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك ،التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
�أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 314945 :بتاريخ 2019/08/01 :
با�سم  :جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها  300 :ريني�سانز �سنرت ،ديرتويت ،والية مي�شيغان  ،3000-48265الواليات املتحدة الأمريكية
وذل��ك لتمييز الب�ضائع  /اخل��دم��ات  /املنتجات التالية :مزلقات (زي��وت الت�شحيم) لل�سيارات ،ال�شحوم
لل�سيارات ،مائع لناقل احلركة ،زيت املحركات.
الفئة4 :
و�صف العالمة :العالمة ه��ي ع��ب��ارة ع��ن �شكل مميز يتكون م��ن مربع باللون الأ���س��ود ومكتوب بداخلها
 GENUINE GM OE ORIGINAL EQUIPMENTبطريقة مميزة باللغة الالتينية.
اال�شرتاطات :ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك ،التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
�أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /املالك :بيكر �آند ماكينزي حبيب املال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم 314944 :بتاريخ 2019/08/01 :
با�سم  :جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها  300 :ريني�سانز �سنرت ،ديرتويت ،والية مي�شيغان  ،3000-48265الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية� :سوائل منع التجمد؛ ال�سدادات لنافخة االطارات
لل�سيارات؛ مثبطات ال�صد�أ لنظام تربيد ال�سيارات؛ مانعات الت�سرب لنظام تربيد ال�سيارات؛ ا�سمنت ال�سد
لل�سيارات؛ �سوائل الكوابح (زيت الفرامل)؛ مربدات حمركات املركبات؛ �سوائل مقود التوجيه.
الفئة1 :
و�صف العالمة :العالمة ه��ي ع��ب��ارة ع��ن �شكل مميز يتكون م��ن مربع باللون الأ���س��ود ومكتوب بداخلها
 GENUINE GM OE ORIGINAL EQUIPMENTبطريقة مميزة باللغة الالتينية.
اال�شرتاطات :ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك ،التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
�أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /املالك :بيكر �آند ماكينزي حبيب املال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم 314948 :بتاريخ2019/08/02 :
با�سم :جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها 300 :ريني�سانز �سنرت ،ديرتويت ،والية مي�شيغان  ،3000-48265الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :مكيفات الهواء للمركبات؛ املبخرات ملكيفات الهواء
للمركبات؛ مدافئ املركبات؛ الأ�ضواء الأمامية للمركبات؛ الأ�ضواء اخللفية للمركبات
الفئة11 :
و�صف العالمة :العالمة ه��ي ع��ب��ارة ع��ن �شكل مميز يتكون م��ن مربع باللون الأ���س��ود ومكتوب بداخلها
 GENUINE GM OE ORIGINAL EQUIPMENTبطريقة مميزة باللغة الالتينية.
اال�شرتاطات :ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك ،التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
�أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 29 :أغ�سط�س 2019
املودعة حتت رقم316264 :
		
تاريخ �إيداع الأولوية
با�ســم :دريفن كويف ذ م م – �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
وعنوانه:جزيرة �أبوظبي ،غ��رب  ،69مبنى الإم���ارات لال�ستثمار العقاري – مملوكة ل الفهيم و �آخرين،
�أبوظبي – الإمارات العربية املتحد
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الدعاية والإع�ل�ان؛ �إدارة الأع��م��ال؛ توجيه الأع��م��ال؛ تفعيل الن�شاط املكتبي؛ جتميع ت�شكيلة من ال�سلع
ل�صالح الغري لتمكني الزبائن من م�شاهدة تلك ال�سلع ب�سهولة و�شرائها وت�شمل القهوة وال�شاي ومعدات
تخمري القهوة والأطعمة املح�ضرة والأطعمة املعب�أة وامل�شروبات غري الكحولية والكتب و�أق��داح وقوارير
ال�شاي والقهوة والهدايا والأدوات املنزلية؛ خدمات التجزئة والتجزئة املبا�شرة لبيع القهوة وال�شاي ومعدات
تخمري القهوة والأطعمة املح�ضرة والأطعمة املعب�أة وامل�شروبات غري الكحولية والكتب و�أق��داح وقوارير
ال�شاي والقهوة والهدايا والأدوات املنزلية؛ �إدارة الأع��م��ال وخدمات الدعاية والإع�ل�ان والإدارة املتعلقة
بخدمات املطاعم واملقاهي ومطاعم الوجبات اخلفيفة والتموين (بالطعام وال�شراب)؛ خدمات املعلومات
واال�ست�شارات وامل�شورة املتعلقة مبا تقدم.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :كتبت كلمه « « DRVNبحروف التينية.
		
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

حماكم دبي
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /املالك :بيكر �آند ماكينزي حبيب املال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:
املودعة حتت رقم 314949 :بتاريخ2019/08/02 :
با�سم :جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها 300 :ريني�سانز �سنرت ،ديرتويت ،والية مي�شيغان  ،3000-48265الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :حمركات املركبات الربية؛ حماور دواليب املركبات؛
حماالت املحاور للمركبات الربية؛ ق�ضبان املحاور للمركبات؛ حماالت العجالت للمركبات الربية؛ املكابح
ومكونات املكابح للمركبات الربية ،حتديدا :الأقرا�ص واللبادات واال�سطوانات والقاب�ضات واال�سطوانات
الرئي�سية والبطانات؛ م�ساحات الزجاج الأمامي للمركبات؛ �أذرع م�ساحات الزجاج الأمامي للمركبات؛
�شفرات م�ساحات ال��زج��اج الأم��ام��ي؛ خ��زان��ات ال��وق��ود للمركبات؛ خراطيم خط ال��وق��ود للمركبات؛ مرايا
الر�ؤيا اجلانبية والر�ؤيا اخللفية للمركبات؛ ق�ضبان التو�صيل للمركبات الربية ،عدا عن قطع املوتورات
واملحركات؛ حموالت عزم الدوران للمركبات الربية؛ قواب�ض التع�شيق للمركبات الربية؛ واقيات ال�صدمات
للمركبات؛ امل�صدات للمركبات؛ الأغطية للمركبات؛ ال�شبك الأمامي للمركبات؛ �أجزاء التعليق للمركبات
الربية ،حتديدا :خمففات ال�صدمات والنواب�ض والدعامات؛ ناقالت احلركة للمركبات الربية؛ الأبواق
للمركبات؛ �أحزمة الأمان لال�ستخدام يف املركبات؛ �إ�شارات االجتاه للمركبات؛ عجالت التوجيه للمركبات؛
�أغطية املحور والأغطية لأغطية املحور؛ والعجالت للمركبات -الفئة12 :
و�صف العالمة :العالمة ه��ي ع��ب��ارة ع��ن �شكل مميز يتكون م��ن مربع باللون الأ���س��ود ومكتوب بداخلها
 GENUINE GM OE ORIGINAL EQUIPMENTبطريقة مميزة باللغة الالتينية.
اال�شرتاطات :ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك ،التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
�أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س � 12سبتمرب  2019العدد 12729
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل /املالك :بيكر �آند ماكينزي حبيب املال
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم 314947 :بتاريخ2019/08/02 :
با�سم :جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانها 300 :ريني�سانز �سنرت ،ديرتويت ،والية مي�شيغان  ،3000-48265الواليات املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات التالية :مفاتيح الإ�شعال للمركبات ،مفاتيح الت�شغيل للو�سائد
الهوائية للمركبات ،املفاتيح الكهربائية للمركبات ،بطاريات للمركبات ،ثريمو�ستات (�أجهزة تنظيم احلرارة)
للمركبات� ،أجهزة قيا�س ال�سرعة (عدادات ال�سرعة ) للمركبات� ،أجهزة لقيا�س الت�سارع ،اجهزة قيا�س �شدة
التيار الكهربائي ،فولتمرتات (اجهزة قيا�س الفلطية) ،عدّادات امل�سافة ،تاكومرتات (اجهزة قيا�س ال�سرعة
الزاوية او ال���دوران) ،حم��ددات قيا�س الوقود ،حم��ددات قيا�س �ضغط الوقود ،مقايي�س التعزيز ،مقايي�س
�ضغط الزيت ،مقايي�س درجة حرارة الزيت ،مقايي�س التفريغ ،مقايي�س درجة املياه ،املكثفات� ،أعمدة احلدبات
ملحركات املركبات ،مكاب�س املركبات� ،أطقم الأ�سالك الكهربائية ،الكوابل الكهربائية ،املوا�صالت الكهربائية،
منظمات الفلطية للمركبات.
الفئة9 :
و�صف العالمة :العالمة ه��ي ع��ب��ارة ع��ن �شكل مميز يتكون م��ن مربع باللون الأ���س��ود ومكتوب بداخلها
 GENUINE GM OE ORIGINAL EQUIPMENTبطريقة مميزة باللغة الالتينية.
اال�شرتاطات :ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك ،التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد والتجارة
�أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س � 12سبتمرب  2019العدد 12729

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12

اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/1511امر اداء
اىل املدعى عليه -1 /قمر العوير لتجارة املواد الغذائية � -ش ذ م م -2بيدا يالياه باندارى
كوموراياه باندارى جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /رويال باربل للتجارة العامة -
�ش ذ م م وميثله/علي ابراهيم حممد احلمادي  -قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ
 2019/8/18بالزام املدعى عليهما بالت�ضامن االوىل قمر العوير لتجارة املواد الغذائية
 �ش ذ م م والثاين بيدا يالياه باندارى كوموراياه باندارى بان ي�ؤديا للمدعية رويالباربل للتجارة العامة � -ش ذ م م مبلغ  801990درهم (ثمامنائة وواحد الف وت�سعمائة
وت�سعون) والفائدة � %12سنويا من تاريخ الإ�ستحقاق لكل �شيك وحتى ال�سداد التام
والزمتهما بالر�سوم وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف
�إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

اخلمي�س � 12سبتمرب  2019العدد 12729
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم130276 :
با�ســم :تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة  -ذ.م.م
وعنوانه:مبنى رقم  ،4الطابق االول ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات
			
35
الواقـعة بالفئة:
وامل�سجلة حتت رقم  105300بتاريخ2010/07/04 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2019/06/ 11وحتى تاريخ2029/06/ 11 :
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س � 12سبتمرب  2019العدد 12729
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم 300167 :بتاريخ� 17 :أكتوبر 2018
تاريخ �إيداع الأولوية		
با�ســم :مرا�س القاب�ضة �ش.ذ.م.م.
وعنوانه�:ص.ب 123311 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الإعالن؛ خدمات وكاالت الإعالن؛ خدمات �إدارة الأعمال؛ امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ �إدارة الأعمال
واال�ست�شارات التنظيمية؛ �إدارة �أعمال املنا�سبات واملعار�ض واملطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص وحدائق املالهي؛
�إدارة م�شاريع الأعمال؛ �إدارة �أعمال (الغري)؛ امل�ساعدة يف الإدارة التجارية �أو ال�صناعية؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية
والعالقات العامة؛ توفري ت�سهيالت املكاتب ،خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الآخرين حتى يتمكن الزبائن من
معاينة و�شراء هذه الب�ضائع ب�سهولة وي�سر؛ خدمات الإمداد للغري؛ الإدارة ال�صناعية؛ تنظيم املعار�ض والأ�سواق التجارية
لغايات جتارية �أو دعائية؛ ت�أجري امل�ساحات الإعالنية؛ ت�أجري وقت للإعالن يف و�سائل الإعالم؛ خدمات �أبحاث ال�سوق فيما
يتعلق بو�سائل الإع�لام؛ خدمات التعهيد (باعتبارها م�ساعدة يف �إدارة الأعمال)؛ بيع الأمالك باملزادات العلنية؛ خدمات
برامج الوالء؛ خدمات برامج الوالء واحلوافز واملكاف�آت؛ توفري �أك�شاك الطعام وامل�شروبات واالمتيازات والتذكارات يف �ستاد
للفعاليات الريا�ضية والرتفيهية؛ معار�ض عرو�ض الأزياء؛ عرو�ض الأزياء لغايات ترويجية؛ تنظيم عرو�ض الأزياء لغايات
جتارية؛ خدمات التجزئة املتعلقة بالأزياء؛ الرتويج لبيع الأزي��اء من خالل عرو�ض الأزي��اء واملنا�سبات املتعلقة باملو�ضة؛
ت�سويق املنا�سبات؛ الرتويج للمنا�سبات اخلا�صة؛ تنظيم و�إدارة وت�سويق املنا�سبات الرتويجية؛ تنظيم املنا�سبات لغايات
جتارية �أو �إعالنية؛ الرتويج ل�سلع وخدمات الآخرين من خالل املنا�سبات الرتويجية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة
هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عاملية.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة «  « DUBAI FASHION DAYSباللغة الإجنليزية
		
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س � 12سبتمرب  2019العدد 12729
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم 300169 :بتاريخ� 17 :أكتوبر 2018
تاريخ �إيداع الأولوية		
با�ســم :مرا�س القاب�ضة �ش.ذ.م.م.
وعنوانه�:ص.ب 123311 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الإعالن؛ خدمات وكاالت الإعالن؛ خدمات �إدارة الأعمال؛ امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ �إدارة الأعمال
واال�ست�شارات التنظيمية؛ �إدارة �أعمال املنا�سبات واملعار�ض واملطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص وحدائق املالهي؛
�إدارة م�شاريع الأعمال؛ �إدارة �أعمال (الغري)؛ امل�ساعدة يف الإدارة التجارية �أو ال�صناعية؛ خدمات الت�سويق؛ خدمات الدعاية
والعالقات العامة؛ توفري ت�سهيالت املكاتب ،خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�ضائع ل�صالح الآخرين حتى يتمكن الزبائن من
معاينة و�شراء هذه الب�ضائع ب�سهولة وي�سر؛ خدمات الإمداد للغري؛ الإدارة ال�صناعية؛ تنظيم املعار�ض والأ�سواق التجارية
لغايات جتارية �أو دعائية؛ ت�أجري امل�ساحات الإعالنية؛ ت�أجري وقت للإعالن يف و�سائل الإعالم؛ خدمات �أبحاث ال�سوق فيما
يتعلق بو�سائل الإع�لام؛ خدمات التعهيد (باعتبارها م�ساعدة يف �إدارة الأعمال)؛ بيع الأمالك باملزادات العلنية؛ خدمات
برامج الوالء؛ خدمات برامج الوالء واحلوافز واملكاف�آت؛ توفري �أك�شاك الطعام وامل�شروبات واالمتيازات والتذكارات يف �ستاد
للفعاليات الريا�ضية والرتفيهية؛ معار�ض عرو�ض الأزياء؛ عرو�ض الأزياء لغايات ترويجية؛ تنظيم عرو�ض الأزياء لغايات
جتارية؛ خدمات التجزئة املتعلقة بالأزياء؛ الرتويج لبيع الأزي��اء من خالل عرو�ض الأزي��اء واملنا�سبات املتعلقة باملو�ضة؛
ت�سويق املنا�سبات؛ الرتويج للمنا�سبات اخلا�صة؛ تنظيم و�إدارة وت�سويق املنا�سبات الرتويجية؛ تنظيم املنا�سبات لغايات
جتارية �أو �إعالنية؛ الرتويج ل�سلع وخدمات الآخرين من خالل املنا�سبات الرتويجية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة
هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عاملية.
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة « �أيام دبي للمو�ضة « باللغة العربية
		
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س � 12سبتمرب  2019العدد 12729
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم 316261 :بتاريخ� 29 :أغ�سط�س 2019
تاريخ �إيداع الأولوية		
با�ســم :هارب �إنرتنا�شيونال ليمتد
وعنوانه:جي�شريهريون اند�سرتيال اي�ستيت ،بونتيربيف ،ميد جيلمورجن �سي �إف�5 37إ�س �إك�س  ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الكيماويات امل�ستخدمة يف ال�صناعة والبحث العلمي والت�صوير الفوتوغرايف وكذلك يف الزراعة والب�ستنة وزراعة الغابات؛
راتنجات ا�صطناعية غري معاجلة وبال�ستيك غري معالج؛ مركبات �إخماد والوقاية من النريان؛ م�ستح�ضرات �سقي وحلام؛
مواد دباغة جللود احليوانات اخلام واملدبوغة؛ مواد الل�صق امل�ستخدمة يف ال�صناعة؛ معاجني وغريها من مواد احل�شو؛
�أ�سمدة طبيعية و�أ�سمدة ع�ضوية و�أ�سمدة كيماوية؛ امل�ستح�ضرات البيولوجية امل�ستخدمة يف ال�صناعة والبحث العلمي؛
مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية؛ الكيماويات امل�ستخدمة يف و�ضع طبقة خارجية على املنتجات الغذائية؛ الكيماويات
امل�ستخدمة يف و�ضع طبقة خارجية على املنتجات ال�صيدالنية؛ الكيماويات امل�ستخدمة يف و�ضع طبقة خارجية على الأجهزة
والأدوات الطبية (عدا املواد ال�صيدالنية)؛ كيماويات الق�صر؛ كيماويات ق�صر الدهون؛ كيماويات ق�صر الزيوت؛ كيماويات
الق�صر الع�ضوية؛ كيماويات ق�صر ال�شمع؛ كيماويات تن�صيع الألوان للغايات ال�صناعية؛ امل�ستح�ضرات الكيماوية امل�ستخدمة
يف حت�ضري وت�صنيع م�ستح�ضرات التجميل؛ دافعات ل��ل��رذاذات؛ عوامل نفخ الرغوة؛ مذيبات �صناعية؛ م�بردات؛ غازات
مربدة؛ م�ستح�ضرات تربيد؛ م�ستح�ضرات �إزالة الق�شور بخالف امل�ستخدمة للغايات املنزلية؛ كيماويات �صناعية.
الواقـعة بالفئة1 :
و�صف العالمة :كتبت كلمه « »VERTRONبحروف التينية.
		
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

حكومة دبي
حمـــــــــاكم دبــي

حماكم دبي االبتدائية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

بتاريخ� 29 :أغ�سط�س 2019

املودعة حتت رقم316258 :
با�ســم :بهوان اليف �ستايل ذ.م.م
وع��ن��وان��ه���:ص.ب ،500061 .رق��م القطعة  ،6815-346ملك هند �سهيل �سامل املخيني بهوان – بردبي –
اخلليج التجاري ،مكتب رقم 1601بي  ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الدعاية والإع�لان؛ �إدارة الأعمال؛ توجيه الأعمال؛ تفعيل الن�شاط املكتبي؛ الإعالن  /الدعاية؛ الدعاية
والإع�لان بالطلب الربيدي؛ �إنتاج �أف�لام الدعاية والإع�لان؛ امل�ساعدة يف �إدارة الأعمال؛ ا�ست�شارات �إدارة
وتنظيم الأعمال؛ �أبحاث الأعمال؛ املعلومات والأخبار عن الأعمال؛ توفري معلومات و�أخبار عن الأعمال من
خالل موقع �شبكي؛ جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛ عر�ض ال�سلع؛ الإعالن بالربيد املبا�شر؛
ن�شر مواد الدعاية والإعالن؛ توزيع العينات؛ درا�سات الت�سويق؛ �أبحاث الت�سويق؛ الت�سويق؛ خدمات �إعداد
مناذج الدعاية والإعالن �أو ترويج املبيعات؛ الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات الكمبيوتر؛ تنظيم املعار�ض
لغايات جتارية �أو �إعالنية؛ تنظيم املعار�ض التجارية لغايات جتارية �أو �إعالنية؛ عر�ض ال�سلع على و�سائل
االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة؛ ن�شر ن�صو�ص الدعاية والإعالن؛ الإعالن بالراديو؛ تنظيم املعلومات يف
قواعد بيانات الكمبيوتر؛ خدمات الت�سويق عرب الهاتف؛ الدعاية والإعالن عرب التلفزيون
الواقـعة بالفئة35 :
و�صف العالمة :كتبت كلمة « « OJARبحروف التينية.
		
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

فقدان �شهادة ا�سهم

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
انذار عديل بالن�شر
الإنذار رقم ()2019/3672

العدد  12729بتاريخ2019/9/12

جميد ح�سن مينائي  -املنذر  -بوكالة املحامي  /احمد امليدور
�ضد املنذر اليهم  -1 :مدحت لطيف حنا �ساوير�س
املو�ضوع
ومبوجب هذا الإن��ذار فان املنذر ينذر املنذر اليهم ب�ضرورة �سداد
مبلغ وق��دره  471585يف موعد اق�صاه  5اي��ام من تاريخ الإعالن
بالن�شر  ،و�إال �سي�ضطر املنذر اىل اتخاذ الإجراءات القانونية التي
حتفظ له حقه واقامة دعاوى ق�ضائية مع حتميل املنذر اليه كافة
الر�سوم واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

فقدت املدعوة  /نورة خمي�س علي خلفان
الظاهري � ،إماراتية اجلن�سية �شهادة ا�سهم
�صادرة من م�صرف ابوظبي الإ�سالمي بعدد
� 151سهما .من يجدها عليه التوا�صل مع
م�صرف ابوظبي الإ�سالمي او
رقم  0504937399او 0502312208

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س � 12سبتمرب  2019العدد 12729
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم130275 :
با�ســم :تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة  -ذ.م.م
وعنوانه:مبنى رقم  ،4الطابق االول ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات
			
16
الواقـعة بالفئة:
وامل�سجلة حتت رقم  105299بتاريخ2010/07/04 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ���رى اع��ت��ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2019/06/ 11وحتى تاريخ2029/06/ 11 :
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س � 12سبتمرب  2019العدد 12729
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم 300166 :بتاريخ� 17 :أكتوبر 2018
تاريخ �إيداع الأولوية		
با�ســم :مرا�س القاب�ضة �ش.ذ.م.م.
وعنوانه�:ص.ب 123311 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات التعليم والتهذيب؛ خدمات التدريب؛ ت�شغيل ت�سهيالت التدريب يف جمال الفنادق وال�ضيافة؛ ت�شغيل دور احل�ضانة؛
خدمات الرتفيه؛ الأن�شطة الريا�ضية والثقافية؛ توفري �صاالت التدريبات الريا�ضية (اجلمنازيوم) والنوادي ال�صحية؛
ت�شغيل �أل��ع��اب احل��دائ��ق ذات الطابع اخل��ا���ص؛ ت�شغيل مالعب اجل��ول��ف؛ توفري ت�سهيالت التن�س؛ توفري ت�سهيالت برك
ال�سباحة؛ ترتيب و�إدارة امل�ؤمترات واالجتماعات واملعار�ض واملنا�سبات والدورات التدريبية وور�ش العمل واملعار�ض التجارية
واالجتماعات الر�سمية واملحا�ضرات؛ ت�شغيل حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص؛ ن�شر الكتب؛ توفري ت�سهيالت
ال�سينما؛ توفري الت�سهيالت الريا�ضية؛ توفري ت�سهيالت زق��اق البولنغ؛ توفري ت�سهيالت اال�ستجمام؛ تقدمي ت�سهيالت
خا�صة بركوب اخليل و�سباق اخليل؛ تدريب اخليل ،تنظيم املناف�سات الريا�ضية ومباريات الفرو�سية؛ خدمات �ستوديوهات
الت�سجيل ال�صوتي؛ خدمات �ستوديوهات الأف�لام؛ توفري ت�سهيالت �ستوديوهات الت�سجيل؛ خدمات �ستوديوهات الت�سجيل
للأفالم والتليفزيون والفيديو والراديو؛ مناطق لعب للأطفال؛ توفري مناطق الت�سلية؛ توفري مالعب الأطفال يف حمطات
اخلدمة؛ ت�أجري �ستوديوهات الت�سجيل؛ حدائق احليوانات؛ حدائق احليوانات الأليفة؛ حدائق احليوان؛ حدائق ال�سفاري؛
معار�ض احليوانات؛ عرو�ض احليوانات؛ عرو�ض الأزياء لغايات ترفيهية؛ تنظيم و�إدارة و�إجراء عرو�ض الأزياء؛ الرتفيه يف
جمال الأزياء والت�صميم؛ م�سابقات املو�ضة؛ تنظيم املنا�سبات يف جمال املو�ضة والت�صميم؛ ن�شر ال�صحف واملجالت واملن�شورات
والكتيبات والكتب؛ تنظيم الأحداث يف جمال الأزياء والت�صميم؛ ن�شر ال�صحف واملجالت واملن�شورات والكتيبات والكتب يف
جمال الأزي��اء؛ خدمات املعلومات والتعليم املتعلقة بحدائق احليوانات ومعار�ض احليوانات؛ توفري املعلومات فيما يتعلق
بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عاملية -.الواقـعة بالفئة41 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة «  « DUBAI FASHION DAYSباللغة الإجنليزية
		
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س � 12سبتمرب  2019العدد 12729
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم 300168 :بتاريخ� 17 :أكتوبر 2018
تاريخ �إيداع الأولوية		
با�ســم :مرا�س القاب�ضة �ش.ذ.م.م.
وعنوانه�:ص.ب 123311 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات التعليم والتهذيب؛ خدمات التدريب؛ ت�شغيل ت�سهيالت التدريب يف جمال الفنادق وال�ضيافة؛ ت�شغيل دور احل�ضانة؛
خدمات الرتفيه؛ الأن�شطة الريا�ضية والثقافية؛ توفري �صاالت التدريبات الريا�ضية (اجلمنازيوم) والنوادي ال�صحية؛
ت�شغيل �أل��ع��اب احل��دائ��ق ذات الطابع اخل��ا���ص؛ ت�شغيل مالعب اجل��ول��ف؛ توفري ت�سهيالت التن�س؛ توفري ت�سهيالت برك
ال�سباحة؛ ترتيب و�إدارة امل�ؤمترات واالجتماعات واملعار�ض واملنا�سبات والدورات التدريبية وور�ش العمل واملعار�ض التجارية
واالجتماعات الر�سمية واملحا�ضرات؛ ت�شغيل حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ص؛ ن�شر الكتب؛ توفري ت�سهيالت
ال�سينما؛ توفري الت�سهيالت الريا�ضية؛ توفري ت�سهيالت زق��اق البولنغ؛ توفري ت�سهيالت اال�ستجمام؛ تقدمي ت�سهيالت
خا�صة بركوب اخليل و�سباق اخليل؛ تدريب اخليل ،تنظيم املناف�سات الريا�ضية ومباريات الفرو�سية؛ خدمات �ستوديوهات
الت�سجيل ال�صوتي؛ خدمات �ستوديوهات الأف�لام؛ توفري ت�سهيالت �ستوديوهات الت�سجيل؛ خدمات �ستوديوهات الت�سجيل
للأفالم والتليفزيون والفيديو والراديو؛ مناطق لعب للأطفال؛ توفري مناطق الت�سلية؛ توفري مالعب الأطفال يف حمطات
اخلدمة؛ ت�أجري �ستوديوهات الت�سجيل؛ حدائق احليوانات؛ حدائق احليوانات الأليفة؛ حدائق احليوان؛ حدائق ال�سفاري؛
معار�ض احليوانات؛ عرو�ض احليوانات؛ عرو�ض الأزياء لغايات ترفيهية؛ تنظيم و�إدارة و�إجراء عرو�ض الأزياء؛ الرتفيه يف
جمال الأزياء والت�صميم؛ م�سابقات املو�ضة؛ تنظيم املنا�سبات يف جمال املو�ضة والت�صميم؛ ن�شر ال�صحف واملجالت واملن�شورات
والكتيبات والكتب؛ تنظيم الأحداث يف جمال الأزياء والت�صميم؛ ن�شر ال�صحف واملجالت واملن�شورات والكتيبات والكتب يف
جمال الأزي��اء؛ خدمات املعلومات والتعليم املتعلقة بحدائق احليوانات ومعار�ض احليوانات؛ توفري املعلومات فيما يتعلق
بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�سوب عاملية -.الواقـعة بالفئة41 :
و�صف العالمة :كتبت عبارة « �أيام دبي للمو�ضة « باللغة العربية
		
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س � 12سبتمرب  2019العدد 12729
تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 29 :أغ�سط�س 2019
املودعة حتت رقم316256 :
با�ســم :بهوان اليف �ستايل ذ.م.م
وعنوانه�:ص.ب ،500061 .رقم القطعة  ،6815-346ملك هند �سهيل �سامل املخيني بهوان – بردبي – اخلليج التجاري ،مكتب رقم
1601بي  ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
م�ستح�ضرات جتميل وم�ستح�ضرات تواليت غري طبية؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل
يف غ�سل وكي املالب�س؛ م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل وجلي وك�شط؛ لوا�صق لأغرا�ض التجميل؛ غ�سول (لو�شن) ملا بعد احلالقة؛
م�ستح�ضرات تعطري اجلو؛ م�ضادات للعرق (مواد تواليت)؛ زيوت العالج بالعطور؛ قاب�ضات للأوعية لأغرا�ض التجميل؛ بل�سم
بخالف امل�ستخدم لأغ��را���ض طبية؛ م�ستح�ضرات ا�ستحمام بخالف امل�ستخدم لأغ��را���ض طبية؛ جل احلمام واال�ستحمام بخالف
امل�ستخدم لأغرا�ض طبية؛ �أقنعة جتميلية؛ م�ستح�ضرات العناية باجلمال؛ م�ستح�ضرات ق�صر (مزيالت �ألوان) لأغرا�ض التجميل؛
م�ستح�ضرات كوالجني لغايات التجميل؛ م�ستح�ضرات �إزالة الألوان؛ �أطقم جتميل؛ �أقالم جتميلية؛ كرميات جتميلية؛ م�ستح�ضرات
جتميل للعناية بالب�شرة؛ �أ�صباغ جتميلية؛ م�ستح�ضرات جتميل؛ ر�سوم زينة لل�شف لأغرا�ض التجميل؛ �صابون لإزال��ة الروائح
الكريهة؛ مزيالت روائح الكريهة للإن�سان �أو احليوان؛ م�ستح�ضرات اغت�سال لأغرا�ض �صحية �شخ�صية �أو لإزالة الروائح الكريهة
(مواد تواليت)؛ ال�شامبو اجلاف؛ ماء الكولونيا؛ م�ستح�ضرات جتميل احلواجب؛ �أقالم احلواجب؛ رمو�ش م�ستعارة؛ ل�صقات عيون
حتتوي على جيل لغايات جتميلية؛ مواد دهنية لأغرا�ض التجميل؛ غ�سوالت (لو�شن) لل�شعر؛ �أ�صباغ لل�شعر/ملونات لل�شعر؛ رذاذ
(�سرباي) لل�شعر؛ بل�سم لل�شعر؛ م�ستح�ضرات فرد ال�شعر؛ خال�صات �أع�شاب لأغرا�ض جتميلية؛ بخور؛ مواد ملمعة لل�شفاه؛ علب
لطالء ال�شفاه؛ طالء ال�شفاه؛ غ�سوالت (لو�شن) لأغرا�ض التجميل؛ مكياج؛ م�ستح�ضرات مكياج؛ م�ستح�ضرات �إزالة املكياج؛ مكياج؛
م�ساحيق املكياج؛ م�سكرة؛ طالء �أظافر  /ملمع �أظافر؛ م�ستح�ضرات العناية بالأظافر؛ مل�صقات فنية للأظافر؛ م�ستح�ضرات �إزالة
طالء الأظافر؛ م�ستح�ضرات �إزال��ة ملمع الأظافر؛ مربقات �أظافر؛ زي��وت لأغرا�ض التجميل؛ زي��وت للعطور وال��روائ��ح؛ عطور؛
مزيجات من �أوراق الورد املجففة املعطرة (روائح طيبة)؛ �أكيا�س معطرة للبيا�ضات؛ �شامبو؛ �صابون حالقة؛ م�ستح�ضرات حالقة؛
م�سحوق التالك (لال�ستخدامات التجميلية)؛ مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت (لو�شن) جتميلية -.الواقـعة بالفئة3 :
و�صف العالمة :كتبت كلمة « « OJARبحروف التينية.
		
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم
امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

حكومة دبي
حمـــــــــاكم دبــي
العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
انذار عديل بالن�شر
()2019/6553

املنذر � :شركة ينج تت�ش �ستون
املنذر اليهما  /دي جاي افيي�شن  -م م ح
ال�سيد /ديراج كابور  -املدير التنفيذي ل دي جاي افيي�شن م م ح  -جمهول حمل الإقامة
تنفيذا لالتفاقية املربمة بني الطرفني لتوريد  80مربد زيت والتي متت مبوجب الفاتورة رقم  89946و�أمر ال�شراء
رقم  DJA/PO/17-18/341ب�سعر �إجمايل قدره ( 455.763.52دوالر امريكي) وكان واجب �سداده خالل
 30يوم من تاريخ ال�شحن الذي ت تنفيذه وت�سلمكم الب�ضاعة ح�سب االتفاق � ،إال انكم ممتنعني عن �سداد املتبقي من
املبلغ وقدره ( )180الف دوالر امريكي حتى االن مل يتم �سداده  ،لذا ف�إن املنذرة متهلكم مدة �سبعة ايام فقط ل�سداد
املبلغ املتبقي  ،ويف حال امتناعكم ف�إنه �سيتم من قبلها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ال�ستيفاء املبلغ امل�ستحق
ا�شارة لتزويدكم باخلدمات التي قدمها املنذر من خالل خطاب عر�ض الت�سهيالت الإئتمانية بتاريخ 2016/4/4
ب�صيغة الإجارة املنتهية بالتمليك مببلغ ( 2.680.000درهم) مليونان و�ستمائة وثمانون الف درهم
لذلك  ،ف�إن املنذرة ينذر املنذر اليها ب�ضرورة قيامها ب�سداد املبلغ اعاله  ،خالل ا�سبوع من تاريخ الإع�لان لهذا
الإنذار  ،و�إال �ست�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها قبل املنذر اليها.

الكاتب العدل
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اعتمدها جمل�س الوزراء يف اجتماعه الأخري

تعزز تناف�سية املنتج الوطني مبا ينعك�س �إيجابا على اقت�صاد دولة الإمارات

«الربنامج الوطني لل�سعادة» يطلق �سيا�سة تو�سيم القيم الغذائية للمنتجات لتعزيز جودة حياة الأفراد

•• دبي-وام:

ت�شكل �سيا�سة “تو�سيم ال��ق��ي��م الغذائية
للمنتجات” ،التي اعتمدها جمل�س الوزراء
برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال����وزراء ح��اك��م دب��ي “رعاه اهلل” ،
�أح��د خمرجات مبادرة الت�صميم املجتمعي
جل�����ودة احل���ي���اة ال���ت���ي �أط��ل��ق��ه��ا الربنامج
الوطني لل�سعادة وج���ودة احل��ي��اة يف �أبريل
 ،2019ورك������زت ع��ل��ى احل���ي���اة ال�صحية
الن�شطة ،وهدفت لإ�شراك الأف��راد والأ�سر
يف ت�صميم م���ب���ادرات م���ن امل��ج��ت��م��ع و�إليه
لتح�سني جودة احلياة.
وت��ه��دف ال�سيا�سة  -ال��ت��ي �سيتم تطبيقها
ب�شكل اختياري يف املرحلة الأوىل قبل �أن
ت�صبح �إل��زام��ي��ة يف يناير  2022وت�شمل
منتجات الأغذية املعلبة ال�صلبة وال�سائلة،
وت�ستثنى منها الأطعمة الطازجة كالفواكه
واخل�ضروات واللحوم والأ�سماك  -لتوعية
�أف������راد امل��ج��ت��م��ع وت��ث��ق��ي��ف��ه��م وم�ساعدتهم
على اتخاذ خيارات �صحية يومية ب�سهولة
و�سرعة ،تعزز منط احلياة ال�صحي وترتقي
مب�ستوى ال�صحة العامة يف املجتمع ،مبا
ينعك�س �إيجاباً على جودة احلياة يف الدولة.
وت��وف��ر �سيا�سة “تو�سيم ال��ق��ي��م الغذائية
للمنتجات” معلومات امل��ك��ون��ات الغذائية
لأرب���ع���ة ع��ن��ا���ص��ر ذات ت����أث�ي�ر ال��ك��ب�ير على
ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ،ه���ي :ال�����س��ك��ر والأم��ل��اح
وال���ده���ون وال�����س��ع��رات احل���راري���ة بطريقة
مب�سطة على الوجه الأم��ام��ي لعبوة املنتج
تعتمد الألوان الأحمر والأ�صفر والأخ�ضر
كعالمات مميزة لن�سب املكونات الغذائية.
وق���د مت ت�����ص��م��ي��م ال�����س��ي��ا���س��ة ال��ت��ي طورها
الربنامج الوطني لل�سعادة وج��ودة احلياة
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ك��ت��ب الأم�����ن ال���غ���ذائ���ي يف
ح��ك��وم��ة دول�����ة الإم����������ارات ،وت���ت���وىل هيئة
الإم��ارات للموا�صفات واملقايي�س تنفيذها،
بعد درا�سة جتارب عاملية يف تطبيق �أنظمة
م�شابهة و�آثارها على جودة حياة املجتمع.
و�أك����دت م��ع��ايل ع��ه��ود بنت خلفان الرومي
وزي��رة دول��ة لل�سعادة وج��ودة احلياة مدير
عام مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء� ،أن جودة
احل��ي��اة ال�شاملة متثل مفهوما متكام ًال،
ي�شكل منط احلياة ال�صحي ل�ل�أف��راد �أحد
مكوناته الأ�سا�سية ،و�أن “�سيا�سة تو�سيم
القيم الغذائية للمنتجات” تعك�س اهتمام
احلكومة بتعزيز احلياة ال�صحية للمجتمع
ع�بر ت�شجيع ع���ادات غ��ذائ��ي��ة �صحية تعزز
ج�����ودة ح���ي���اة الأف��������راد ،وت�����س��ه��م يف تن�شئة
ج��ي��ل ج��دي��د يتبنى ه���ذه ال���ع���ادات .وقالت

ت�شمل و���ض��ع ع�لام��ات
وا������ض�����ح�����ة ع���ل���ى
الوجه الأمامي للمنتج
تعتمد الأل��وان الأحمر
والأ���ص��ف��ر والأخ�����ض��ر
ل���ت���و����ض���ي���ح ن�����س��ب
امل��ك��ون��ات ال��غ��ذائ��ي��ة
ع��ه��ود ال��روم��ي �إن ال�سيا�سة مت ت�صميمها
م��ع املجتمع م��ن خ�ل�ال م��ب��ادرة الت�صميم
امل��ج��ت��م��ع��ي جل����ودة احل���ي���اة ،ال��ت��ي توا�صلنا
فيها م��ع ال��ن��ا���س وت��ع��رف��ن��ا منهم �إىل عدد
من التحديات ،من �ضمنها �صعوبة اتخاذ
خيارات �صحية نتيجة لعدم و�ضوح البيانات
الغذائية على املنتجات ،ما دفعنا �إىل �إجراء
بحث م��ي��داين �شمل ا�ستطالع �آراء �أفراد
املجتمع وتوجهاتهم حول �أف�ضل الو�سائل
لعر�ض القيم الغذائية للمنتجات.
و�أث����ن����ت وزي������رة ال����دول����ة ل��ل�����س��ع��ادة وج����ودة
احل���ي���اة ع��ل��ى ت��ف��اع��ل امل��ج��ت��م��ع م���ع مبادرة
الت�صميم املجتمعي جلودة احلياة ،وتعاون
امل��ت��اج��ر وم��ن��اف��ذ ال��ب��ي��ع ال��ك�برى يف �إج���راء
اال���س��ت��ط�لاع ،م����ؤك���دة �أن ال�����س��ي��ا���س��ة ت�شكل
�أداة داعمة لتحقيق �أه��داف اال�سرتاتيجية
ال��وط��ن��ي��ة جل�����ودة احل���ي���اة ب��ت�����ش��ج��ي��ع تبني

منط حياة �صحي ون�شط ،وت�سهم يف خف�ض
ن�سب الأم��را���ض الناجتة عن التغذية غري
ال�سليمة مثل ال�سكري وال�سمنة ،وبالتايل
تعزيز ال�صحة العامة.
من جهتها� ،أكدت معايل مرمي بنت حممد
�سعيد ح��ارب املهريي وزي��رة دول��ة امل�س�ؤولة
ع��ن م��ل��ف الأم����ن ال��غ��ذائ��ي امل�ستقبلي� ،أن
�سيا�سة تو�سيم امل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة متثل
�إط��اراً �شام ًال يوفر بيانات تغذوية ب�صورة
�سهلة ومي�سرة لتعريف امل�ستهلك باملكونات
الغذائية ذات الت�أثري ال�صحي من �أمالح،
ودهون و�سكريات ،التي يجب مراعاة الأدلة
الإر�شادية ملنظمة ال�صحة العاملية يف حجم
ا�ستهالكها ،م�شرية �إىل �أن ه��ذه ال�سيا�سة
ت��ت��م��ا���ش��ى م���ع �أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات العاملية
واملوا�صفات القيا�سية ذات ال�صلة.
وق����ال����ت م�����رمي امل�����ه��ي��ري“ :ت�شكل ه���ذه

امل��ب��ادرة ال��ت��ي تتم بالتن�سيق م��ع ال�شركاء
من القطاعني احلكومي واخل��ا���ص �إحدى
م��ب��ادرات اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن
ال����غ����ذائ����ي ال����ت����ي ت�������س���ت���ه���دف يف توجهها
اال���س�ترات��ي��ج��ي ال��ث��ال��ث امل��ع��ن��ي باملحافظة
على �سالمة الغذاء وحت�سني نظم التغذية
وتقليل ا�ستهالك امل���واد الغذائية ال�ضارة
ب��ن�����س��ب��ة  ،30%وال���ت���ي ����س���ت����ؤدي بدورها
�إىل تقليل الإ���ص��اب��ة ب��الأم��را���ض الناجتة
ع��ن ال��ت��غ��ذي��ة ،ح��ي��ث ت��ق��در تكلفة الرعاية
ال�صحية التي تقدمها امل�ؤ�س�سات ال�صحية
لعالج هذه الأمرا�ض بــ�أكرث من  55مليون
درهم �سنويا» .و�أ�ضافت� “ :أن هذه ال�سيا�سة
�س ُتمكن امل�ستهلك م��ن حت�سني اختياراته
ال��غ��ذائ��ي��ة ون�����ش��ر ث��ق��اف��ة ومن����ط التغذية
ال�صحي وامل��ت��وازن ،و�سرتفع م��ع��دالت ثقة
امل�ستهلك يف املنتجات الغذائية ،ما ي�ساهم

بهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيني

يف ت��ع��زي��ز الأم������ن ال���غ���ذائ���ي ال���وط���ن���ي من
خ�لال ح�صول جميع املواطنني واملقيمني
على غ��ذاء �صحي و�آم��ن ،ذي قيمة غذائية
منا�سبة من �أجل حياة ن�شطة و�صحية».
يف ال�سياق ذاته� ،أكد �سعادة عبد اهلل املعيني
م��دي��ر ع����ام ه��ي��ئ��ة الإم�������ارات للموا�صفات
واملقايي�س� ،أن اعتماد �سيا�سة تو�سيم القيم
الغذائية للمنتجات من قبل جمل�س الوزراء
�إيذاناً بتطبيقها� ،سيدعم حتقيق م�ؤ�شرات
الأجندة الوطنية ويرفع من م�ستوى جودة
احلياة.
وق�����ال ع��ب��د اهلل امل��ع��ي��ن��ي �إن ت��ط��ب��ي��ق هذه
امل��وا���ص��ف��ة القيا�سية اجل��دي��دة �سي�سهم يف
تعزيز الوعي لدى خمتلف فئات امل�ستهلكني
ويرفع من م�ستوى ال�صحة العامة ..م�ضيفاً
�أن��ه��ا �ستعزز تناف�سية امل��ن��ت��ج ال��وط��ن��ي مبا
ينعك�س �إيجابا على اقت�صاد دولة الإمارات.
ومت تطوير �سيا�سة تو�سيم القيم الغذائية
ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ب���ن���ا ًء ع��ل��ى خم���رج���ات مبادرة
الت�صميم املجتمعي جل����ودة احل��ي��اة التي
نظمها الربنامج الوطني لل�سعادة وجودة
احلياة يف �أبريل املا�ضي ،وركزت على �أ�سلوب
احلياة ال�صحي والن�شط ،و�أك��د امل�شاركون
فيها �أه��م��ي��ة تطوير نظم ب�سيطة و�سهلة
الفهم لتمييز القيم الغذائية للمنتجات مبا
ي�سهم يف متكني الأف��راد من اتخاذ قرارات
غذائية �سليمة.
كما تبنت ال�سيا�سة نتائج ا�ستطالع ر�أي
ميداين �شمل خمتلف فئات املجتمع ،و�أجري
بالتعاون مع جمعيات تعاونية ومنافذ بيع
كربى يف الدولة ،وت�ضمن خيارات خمتلفة
لتو�سيم القيم الغذائية للمنتجات ،وغطى
�أفراد املجتمع من خمتلف الفئات وال�شرائح
واجل��ن�����س��ي��ات ،و�أظ���ه���ر �أن  72.5%من
الأفراد يف�ضلون نظاماً يعتمد على الألوان
وي�شمل العنا�صر الغذائية الرئي�سية ،وذلك
ل�سهولة ق���راءة املعلومات الغذائية وفهم
ن�سب امل��ك��ون��ات الغذائية ،وو���ض��وح الألوان
وداللتها ما يجعله منا�سبا لأف��راد املجتمع
كافة مبن فيهم كبار املواطنني والأطفال.
وت���دع���م ���س��ي��ا���س��ة ت��و���س��ي��م ال��ق��ي��م الغذائية
للمنتجات حتقيق �أول �أهداف اال�سرتاتيجية
ال��وط��ن��ي��ة جل����ودة احل���ي���اة ،بت�شجيع تبني
�أ�سلوب احلياة ال�صحي والن�شط ،وت�سهم يف
تر�سيخ اجلانب الوقائي وتخفي�ض معدل
الأمرا�ض املرتبطة بنمط احلياة ،وتن�سجم
مع ر�ؤية دولة الإم��ارات  2021من خالل
ال�ترك��ي��ز على زي���ادة ال��وع��ي ح��ول املخاطر
ال�صحية و���ض��م��ان ال��وق��اي��ة منها وتطوير
�أ�ساليب ج��دي��دة فعّالة ملكافحة الأمرا�ض
النا�شئة عن �أ�سلوب احلياة.

ً
م�شروعا ً
مبتكرا للم�شاركة يف الن�سخة الإماراتية الثالثة من «رواد الق�صر»
«�صندوق خليفة» يختار 78
•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلن �صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع عن اختيار 78
م�شروعاً مبتكراً للم�شاركة يف الن�سخة الإماراتية الثالثة
من م�سابقة رواد الق�صر ،م�شرياً �إىل �إغالق باب الرت�شح
للم�سابقة بعد ا�ستقبال  94طلباً للم�شاركة من �أ�صحاب
امل�شاريع الوطنية ونخبة من رواد الأعمال الإماراتيني.
و�ست�شهد الن�سخة احل��ال��ي��ة م��ن امل�سابقة م�شاركة 44
م�����ش��روع��ا يف ال��ور���ش��ة الت�أهيلية الأوىل ال��ت��ي �ستقام يف
�أبوظبي بتاريخ � 16سبتمرب اجل��اري ،يف حني �سي�شارك
 34م�شروعا يف الور�شة الت�أهيلية الثانية التي �ستعقد
يف دبي بتاريخ � 18سبتمرب .ومن املقرر �أن يقام املع�سكر
التدريبي اخلا�ص بامل�سابقة يف  6و� 7أكتوبر القادم ،لتتم
الت�صفيات النهائية خالل احلفل اخلتامي الذي �سيقام يف
� 9أكتوبر بح�ضور ر�سمي رفيع امل�ستوى ،وعدد من كبار
ال�شخ�صيات ونخبة من ممثلي ال�شركات البارزة والفاعلة
املحلية منها والعاملية.

وت���أت��ي الن�سخة الثالثة م��ن امل�سابقة لت�ؤكد جن��اح رواد
الق�صر يف حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية واملتمثلة يف دعم
امل�شاريع والأفكار الإبداعية واملبتكرة على امل�ستوى املحلي
والإقليمي والعاملي ،ومنح رواد الأعمال الإماراتيني فر�صة
التعريف مب�شاريعهم وعر�ض �أفكارهم املبتكرة �أمام نخبة
م��ن رج���ال الأع��م��ال و�أ���ص��ح��اب ال�شركات وممثليها ،مبا
ي�سمح لهم باحل�صول على امل�ساعدة وال��دع��م املطلوبني
لتحقيق النجاح واال�ستمرارية لأفكارهم و�شركاتهم.
ويف هذا ال�سياق ،حتدثت موزة عبيد النا�صري ،الرئي�س
التنفيذي بالإنابة يف �صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع،
عن ه��دف الن�سخة اجل��دي��دة من امل�سابقة وال��ذي يكمن
يف تعزيز التوا�صل بني دولة الإمارات وعدد من الأ�سواق
الرئي�سة الأخرى ،حيث �سيتمكن رواد الأعمال الفائزين،
من احل�صول على فر�صة ذهبية للم�شاركة يف الن�سخة
ال��راب��ع��ة م��ن برنامج رواد الق�صر العاملي ال���ذي �ستعقد
فعاليته يف ق�����ص��ر ���س��ان��ت جيم�س يف ل��ن��دن خ�ل�ال �شهر
دي�سمرب .2019

و�أردف�����ت ال��ن��ا���ص��ري ق��ائ��ل��ة“ :ترتكز امل�سابقة بن�سختها
الإم��ارات��ي��ة الثالثة لهذا العام والتي حتت�ضنها �أبوظبي
انطالقاً م��ن مكانتها ال��ري��ادي��ة كوجهة عاملية لالبتكار
والإب��داع يف ريادة الأعمال ،على التكنولوجيا التي تخدم
الب�شرية ،وم���دى ت���أث�يره��ا على حياتنا اليومية .وجاء
اختيار هذا املو�ضوع انطالقاً من ا�سرتاتيجية �صندوق
خليفة ال��رام��ي��ة �إىل تعزيز روح االب��ت��ك��ار وامل��ب��ادرة لدى
املواطنني ،متا�شياً مع ر�ؤية �أبوظبي يف دعم الإبداع ودفع
م�سرية التحول التكنولوجي نحو الأمام ،بهدف الو�صول
�إىل اقت�صاد متنوع قائم على املعرفة .ويوا�صل ال�صندوق
ج��ه��وده احل��ث��ي��ث��ة خل��ل��ق ج��ي��ل ج��دي��د م��ن رواد الأعمال
الإماراتيني ،وتطوير امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة داخل
الدولة وت�شجيع ال�شباب على طرح �أفكار جديدة قوامها
االبتكار والتميّز».
و�سيعمد رواد الأعمال امل�شاركني �إىل عر�ض م�شروعاتهم
و�أف���ك���اره���م ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة امل��ب��ت��ك��رة م���ن زاوي������ة علمية
وتقنية بحتة ،تك�شف ت���أث�ير التكنولوجيا املحتمل على

احلياة اليومية للأفراد ،وذل��ك من خالل الرتكيز على
التكنولوجيا ب�صفة عامة ،وعلوم االت�صاالت والروبوت،
والواقع االفرتا�ضي والذكاء اال�صطناعي.
وكان �صندوق خليفة قد �أطلق الن�سخة الإماراتية من رواد
الق�صر يف نوفمرب  2016بح�ضور �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأع��ل��ى للقوات امل�سلحة ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�أندرو ،دوق يورك ،الذي �أطلق امل�سابقة بن�سختها العاملية،
وذلك يف �إطار �شراكة ال�صندوق اال�سرتاتيجية مع مكتب
���س��م��وه ،وامل��ت��ع�� ّل��ق��ة بتنظيم امل�سابقة يف دول���ة الإم�����ارات.
ومنذ عام  ،2017تلعب م�سابقة رواد الق�صر بن�سختها
الإماراتية ،دوراً رئي�ساً يف تعزيز ريادة الأعمال وت�سليط
ال�����ض��وء على امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة وال�شركات
النا�شئة الإبداعية واملبتكرة ،حيث تتيح ل��رواد الأعمال
الإم��ارات��ي�ين فر�صة مثالية لعر�ض �أفكارهم يف خمتلف
امل��ج��االت التكنولوجية والتقنية �أم��ام جمهور عاملي من
ال�شخ�صيات امل�ؤثرة.

م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي يح�صد جائزة �أف�ضل م�صرف �إ�سالمي رقمي يف ال�شرق الأو�سط
•• �أبوظبي-الفجر:

ح�صد م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي ،جمموعة
اخلدمات املالية الإ�سالمية الرائدة ،جائزة
“�أف�ضل م�صرف �إ�سالمي رقمي يف ال�شرق
الأو�سط” للعام ال��ث��ال��ث على ال��ت��وايل من
جم���ل���ة “جلوبال فاينان�س” .وبجانب
ه��ذه اجل��ائ��زة امل��رم��وق��ة ،ف��از امل�صرف �أي�ضاً
ب���ج���ائ���زت�ي�ن �أخ����ري��ي�ن ع����ن ف��ئ��ت��ي “�أف�ضل
م�����ص��رف لإدارة ال��ن��ق��د ع�ب�ر الإنرتنت”
و”�أف�ضل موقع �إلكرتوين متكامل للخدمات
امل�صرفية لل�شركات» .وتعد ه��ذه اجلوائز
�إح���دى ث��م��ار ج��ه��ود االب��ت��ك��ار احلثيثة التي

بذلها امل�صرف خالل العام املا�ضي ،حيث قام
بطرح العديد من التقنيات اجلديدة لتمكني
العمالء م��ن �إج���راء معامالتهم امل�صرفية
مبرونة وراح��ة و�أم��ان .ومن �أح��دث الأمثلة
على ه��ذه اجل��ه��ود �إط�ل�اق خدمة “دايركت
م���ن �أب���وظ���ب���ي الإ�سالمي” وه����ي من�صّ ة
للخدمات امل�صرفية الرقمية توفر للعمالء
من ال�شركات حمفظة من احللول امل�صرفية
عرب واجهة مب�سطة وم��وحّ ��دة .وتقدم هذه
املن�صّ ة للعمالء اخلدمات امل�صرفية املكتبية
م��ن �أب��وظ��ب��ي الإ���س�لام��ي ،ال��ت��ي ت��وف��ر عدداً
م��ن ح��ل��ول ال��و���ص��ول ع��ن ُب��ع��د ،مثل طباعة
ال�شيكات وم�سحها رق��م��ي��اً وغ�ي�ر ذل���ك من

اخلدمات الأخرى ،مبا يتيح لهم اال�ستمتاع
بتجربة م�صرفية مريحة على م��دار اليوم
وطوال �أيام الأ�سبوع دون احلاجة �إىل مغادرة
م��ك��ات��ب��ه��م .وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ال��ف��وز باجلوائز
الثالث ،قال �سرهات يلدرم ،الرئي�س العاملي
ل��ل��ت��ح��وّل ال��رق��م��ي ل���دى م�����ص��رف �أبوظبي
برنامج
الإ�سالمي“ :با�شر امل�صرف يف تنفيذ
ٍ
ط��م��وح للتحول ال��رق��م��ي و���ض�� َّخ ا�ستثمارات
كبرية يف �سبيل �إدخال تقنيات جديدة �ضمن
خمتلف عملياته و�إج��راءات��ه لتوفري جتربة
م�صرفية متميزة وم��ري��ح��ة لعمالئه .وال
�شك ب�أننا فخورون مبا حققناه من �إجنازات
حتى اليوم ،وما هذه اجلوائز الثالث �سوى

دل��ي��ل وا���ض��ح ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ة ا�سرتاتيجيتنا.
و���س��ن��وا���ص��ل ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز قدراتنا
الرقمية مب��ا ي��دع��م جهودنا للحفاظ على
مكانتنا الرائدة يف القطاع امل�صريف»� .شهد
م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي من��واً مت�سارعاً
يف معدل ا�ستخدام قنواته الرقمية من قبل
عمالئه ،حيث يجري �إمتام �أكرث من مليوين
م��ع��ام��ل��ة ع�ب�ر ت��ط��ب��ي��ق امل�������ص���رف للهواتف
الذكية كل �شهر .ويف يونيو � ،2019أطلق
امل�����ص��رف خ��دم��ة «مت��وي��ل �إك�����س�بري�����س» التي
ت��ع��د الأوىل م���ن ن��وع��ه��ا يف ال��ق��ط��اع وتتيح
للعمالء امل�ؤهلني م�سبقاً فر�صة احل�صول
على متويل �شخ�صي يف غ�ضون  30دقيقة

ف��ق��ط .ويعمل امل�����ص��رف ح��ال��ي��اً على تطوير
العديد من احللول الرقمية املتميزة والتي
يخطط لإت��اح��ت��ه��ا لعمالئه خ�لال الأ�شهر
القادمة .ومتثل هذه اجلوائز �إ�ضافة قيّمة
�إىل ح�صيلة امل�صرف من اجلوائز املرموقة
التي ح�صدها يف الأ�شهر املا�ضية ،ومن بينها
جائزة “�أف�ضل ممُ وِّل �إ�سالمي” خالل حفل
توزيع جوائز متويل التجارة الدولية لعام
 ،2019وجائزة “�أف�ضل م�صرف �إ�سالمي
رقمي” يف دولة الإمارات من جملة “جلوبال
فاينان�س” ،وج����ائ����زة “�أف�ضل م�صرف
�إ�سالمي يف العامل” من جملة “ذا بانكر”
التابعة ل�صحيفة “فاينان�شال تاميز».
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تركيب � 25ألف عداد ذكي و� 850ألف جهاز للرت�شيد حتى الآن
«االحتادية للكهرباء» تنجز م�شروعات يف
قطاعي الكهرباء واملياه بـ  1.5مليار درهم

•• �أبوظبي -وام:

�أجن��زت الهيئة االحت��ادي��ة للكهرباء وامل��اء م�شروعات �إن�شاء حمطات نقل
وتوزيع الطاقة الكهربائية ومتديد كابالت كهرباء يف املناطق التي تغطيها
بقيمة  500مليون درهم خالل الفرتة بني .2019-2018
و�أف��ادت الهيئة وكالة �أنباء الإم��ارات “وام” ب�أنها �أجنزت  35م�شروعا يف
قطاع املياه خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية يف جميع املناطق ال�شمالية من
الدولة ب�أكرث من مليار درهم �إذ جنحت الهيئة يف �إجناز  8م�شاريع تخزين
للمياه بطاقة ا�ستيعابية قدرها  63مليون جالون بتكلفة �إجمالية 156
مليون دره��م بالإ�ضافة �إىل  24م�شروع نقل وتوزيع مياه بقيمة 740
مليون دره��م كما �أجن��زت الهيئة  3م�شاريع �إح�لال �شبكات مياه قدمية
بقيمة  110ماليني درهم.
وتعكف الهيئة االحت��ادي��ة للكهرباء وامل��اء حاليا على �إن�شاء حمطات نقل
وتوزيع الطاقة الكهربائية بجهد ما بني  33و 132كيلوفولت ومتديد
كابالت اجلهد العايل واملتو�سط لربط ه��ذه املحطات بال�شبكة الرئي�سة
بقيمة مليار و 300مليون دره��م وذل��ك يف �إط��ار امل�شاريع امل�ستقبلية يف
قطاع الكهرباء حتى العام .2022
كما ي�أتي م�شروع حمطة “غليلة” لتحلية مياه البحر يف ر�أ�س اخليمة مثاال
على حتقيق كفاءة عالية يف الإنتاج كونه من �أكرب م�شاريع التحلية وفقا
لنظام التنا�ضح العك�سي يف الدولة والذي تبلغ تكلفته  320مليون درهم
وينتج نحو  15مليون جالون من املياه املحالة يومياً �إذ يعد امل�شروع الأقل
من حيث ا�ستهالك الكهرباء على م�ستوى ال�شرق الأو�سط بن�سبة 3.14
كيلوواط للمرت املكعب من املاء  ..بينما يقلل امل�شروع فاقد الطاقة بن�سبة
 24%ويخف�ض امل�شروع ن�سبة االنبعاثات الكربونية مبقدار  6800طن
يف ال�سنة �إ�ضافة �إىل حتقيق وفورات مالية يف التكاليف الت�شغيلية مبقدار
 105ماليني درهم على مدى  20عاما .
و�أطلقت الهيئة العديد من املبادرات املهمة التي ت�ستهدف ا�ستدامة قطاع
الطاقة يف الإم��ارات و خف�ض الب�صمة الكربونية منها مبادرة “العدادات
الذكية” بهدف تركيب � 750ألف عداد ذكي حتى عام  2021منها 300
�ألف عداد مياه و� 350ألف عداد كهرباء حيث مت تركيب � 25ألف عداد
حاليا وربطها بالنظام �إ�ضافة �إىل مبادرة تركيب �أجهزة الرت�شيد لفئتي
ال�سكني واجل��ه��ات احلكومية حيث متكنت الهيئة م��ن تركيب �أك�ثر من
� 850أل��ف جهاز للرت�شيد منذ ع��ام  2015حتى ال��ي��وم منها � 32ألف
م�سكن للمواطنني يف جميع املناطق ال�شمالية �إ�ضافة لـ  31مبنى حكوميا
و 250م�سجدا حتى الآن مع وجود خطة لتغطية جميع امل�ساجد مبعدل
 60م�سجدا كل �سنة و 180مدر�سة حتى الآن مع وج��ود خطة لتغطية
جميع املدار�س مبعدل  60مدر�سة كل �سنة �إذ تقدر كمية املياه التي مت
توفريها من خالل هذا امل�شروع بحوايل مليار ون�صف مليون جالون بن�سبة
خف�ض تقارب . 32%
و فيما يخ�ص مبادرات تر�شيد اال�ستهالك� ..أطلقت الهيئة مبادرة “بيتك
يهمنا” وا�ستهدفت يف امل��رح��ل��ة الأوىل  100م�سكن م��واط��ن م��ن ذوي
اال�ستهالكات العالية خلف�ض ا�ستهالك الكهرباء مبعدل % 20-10
وامل��ي��اه مبعدل  30%وذل��ك م��ن خ�لال و�ضع التو�صيات واحل��ل��ول التي
�شملت تغيري �أنظمة الإنارة والتكييف واملياه.

�سوق دبي املايل ير�سخ مكانته يف جمال
خدمات توزيع الأرباح عرب �إطالق ح�سابي

•• دبي  -وام:

�أطلق �سوق دبي املايل ام�س خدمة ح�سابي التي متنح امل�ستثمرين يف ال�سوق
�أداة مرنة وفعالة لإجراء التحويالت النقدية من مبالغ التوزيعات بحيث
ميكنهم التحويل من احل�ساب االلكرتوين اجلديد لتوزيعات الأرباح لدى
�سوق دبي املايل �إىل احل�سابات امل�صرفية �أو ح�ساب بطاقة �آيف�سرت اخلا�صة
بهم وكذلك �إمكانية ا�ستخدام املبالغ املتوفرة للم�شاركة يف �أي��ة اكتتابات
عامة �أو حقوق �أولوية االكتتاب يف ال�سوق.
ي���أت��ي ذل��ك يف �إط���ار ا�سرتاتيجية ال�����س��وق ل��ت��زوي��د ك��اف��ة ف��ئ��ات املتعاملني
بخدمات وحلول ذكية وفعالة مبا يواكب ر�ؤي��ة القيادة ب�ش�أن التو�سع يف
تطبيق التحول الرقمي حيث تعزز اخلدمة اجلديدة املكانة الرائدة لل�سوق
يف جم��ال التقنيات املالية ال �سيما خ��دم��ات ت��وزي��ع الأرب���اح النقدية التي
بادر ال�سوق �إىل توفريها منذ العام  2011يف خطوة رائدة على امل�ستوى
العاملي.
وق��ال �سعادة عي�سى كاظم رئي�س جمل�س �إدارة �سوق دبي امل��ايل �إن ال�سوق
ينتهج ا�سرتاتيجية تركز على التطوير واالبتكار وت�سخري التقنيات املالية
املتطورة لتقدمي حلول ذكية ومبتكرة للمتعاملني ا�ستلهاماً لر�ؤية القيادة
الر�شيدة ب�ش�أن اخل��دم��ات الذكية والتحول الرقمي ،معربا عن �سعادته
ب�إطالق خدمة “ح�سابي” حيث يتوج هذا الإجن��از املهم اجلهود الكبرية
التي بذلها ال�سوق من �أج��ل تطوير منظومة الكرتونية متكاملة وغري
م�سبوقة بني خمتلف الأ�سواق العاملية لتوزيعات الأرباح و�أكد �أن اال�ستثمار
املتوا�صل يف ه��ذا امل��ج��ال يعك�س ح��ر���ص ال�سوق على م�ضاعفة �إجنازاته
والبناء على النجاحات ال�سابقة وحتقيق �أعلى معدالت ر�ضاء العمالء مبا
ير�سخ مكانته املتميزة بني الأ�سواق الإقليمية والعاملية يف جمال خدمات
امل�ستثمرين ويعزز املكانة الرائدة لدبي كمركز للتميز على امل�ستوى العاملي
يف خمتلف املجاالت ويف مقدمتها قطاع اخلدمات املالية و�أ�سواق املال.
ب��دوره ق��ال علي الها�شمي نائب رئي�س تنفيذي ورئي�س قطاع اخلدمات
املالية يف �سوق دبي امل��ايل �إن ال�سوق متكن من بناء ق��درات ذاتية متميزة
يف جمال خدمات توزيع الأرباح �إذ ي�ضم فريقاً متكام ً
ال من ذوي اخلربات
التخ�ص�صية الذين قاموا بت�صميم وتنفيذ خدمة “ح�سابي” االلكرتونية،
م�شريا اىل �أن ال�سوق نفذ مليونا و� 300ألف عملية حتويل �إىل احل�سابات
االلكرتونية اجلديدة اخلا�صة بامل�ستثمرين ومبا جمموعه مليار درهم
بحيث �أ�صبح مبقدورهم الولوج �إىل ح�ساباتهم و�إجن��از التحويالت �إىل
ح�ساب بطاقة �آيف�سرت �أو �إىل احل�سابات امل�صرفية كما ميكنهم ا�ستخدام
ر�صيد احل�ساب االلكرتوين ل�سداد مبالغ االكتتابات العامة وحقوق �أولوية
االكتتاب املنفذة يف ال�سوق.
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«الإمارات دبي الوطني ريت»
تكمل برنامج �إعادة �شراء الأ�سهم

•• دبي-الفجر:

ك�شفت �شركة الإم���ارات دبي الوطني ريت (�شركة ا�ستثمار مغلقة) ،وهي
�صندوق ا�ستثمار عقاري يعمل وفقاً لل�شريعة الإ�سالمية وتديره �شركة
الإم����ارات دب��ي الوطني لإدارة الأ���ص��ول امل��ح��دودة ،ع��ن اكتمال برناجمها
لإعادة �شراء الأ�سهم ،والذي يعد كجزء من ا�سرتاتيجيتها لتحقيق القيمة
للم�ساهمني احلاليني ،الذين يتداولون هذه الأ�سهم بخ�صم كبري يف تقييم
�أ�صول ال�شركة .وحققت هذه املبادرة �أي�ضاً �أهدافها املتمثلة يف منع احلركات
ال�سلبية غري املتنا�سبة يف �سعر ال�سهم التي تنتج عن التداوالت ال�صغرية،
بالإ�ضافة �إىل توفري �سيولة �إ�ضافية.
وخ�ص�صت �شركة الإم����ارات دب��ي الوطني ري��ت ح��وايل  3,5مليون دوالر
�أمريكي لهذا الربنامج ،وذلك بهدف ت�سهيل اال�ستحواذ على 4،401،340
�سهم ب�سعر ال يزيد عن  10%من متو�سط �سعر التداول املرجح يف اليوم
ال�سابق ومتو�سط �سعر التداول املرجح خالل ال�ستة �أ�شهر ال�سابقة ،كما هو
حمدد من قبل اجلهة املنظمة .وانطلق الربنامج يف  21فرباير 2019
وا�ستمر حتى � 30سبتمرب من العام نف�سه ،وقد مت االنتهاء من تنفيذه
بالكامل يف وقت مبكر .كما مت تعليق برنامج �إع��ادة �شراء الأ�سهم خالل
ف�ترة �إغ�لاق ال�شركة من � 1أب��ري��ل  2019وحتى �إع�لان النتائج املالية
للعام ال�سابق بالكامل .ون ّفذت الإم��ارات دبي الوطني ريت هذا الربنامج
وفقاً لل�شروط اخلا�صة بال�سلطة العامة املمنوحة من قِبل امل�ساهمني يف
االجتماع العام ال�سنوي ال��ذي عقد يف  3يونيو  ،2018وباالعتماد على
املوافقات ذات ال�صلة التي مت احل�صول عليها من اجلهة املنظمة.
وقال �أنتوين تايلور ،رئي�س ق�سم العقارات ب�شركة الإم��ارات دبي الوطني
لإدارة الأ�صول“ :لقد كان هدفنا الأ�سا�سي من تنفيذ برنامج �إعادة ال�شراء
هو حتقيق قيمة للم�ساهمني ،وذلك من خالل �إع��ادة �شراء الأ�سهم التي
ك��ان��ت ت��ت��داول بخ�صم كبري لتقييم ال�����س��وق ل�ل�أ���ص��ول الأ�سا�سية لدينا.
ويقدم الربنامج مزايا �أخرى ،مثل حت�سني �سيولة �أ�سهمنا ومنع احلركات
ال�سلبية غري املتنا�سبة يف �سعر ال�سهم الناجتة عن التداوالت ال�صغرية قبل
ب��دء الربنامج .وعلى الرغم من �أن الربنامج مل ي�سهم يف حت�سني �سعر
ال�سهم ،الذي ال يزال مت�أثراً بالظروف احلالية ل�سوق العقارات والأ�سهم
املي�سرة� ،إال �أننا �سعداء بالنتائج الإجمالية ونتطلع �إىل ا�ستمرار الربنامج
م�ستقب ً
ال».

خالل م�ؤمتر الطاقة العاملي الـ  24يف �أبوظبي

معهد م�صدر واملعهد البرتويل يف جامعة خليفة ي�ستعر�ضان ً
عددا من االبتكارات البحثية املتعلقة بالطاقة
•• �أبوظبي -الفجر:

ت�����س��ت��ع��ر���ض ج���ام���ع���ة خ��ل��ي��ف��ة للعلوم
والتكنولوجيا ،اجلامعة البحثية التي
تركز على النهو�ض بالتعليم من خالل
التدري�س والبحث واكت�شاف وتطبيق
امل��ع��رف��ة ،ممثلة بكل م��ن معهد م�صدر
واملعهد ال��ب�ترويل �أم�����س يف جناحها يف
م�ؤمتر الطاقة العاملي الرابع والع�شرين
واملنعقد يف �أبوظبي بع�ض من ابتكارات
املعهدين البحثية املتعلقة بالطاقة.
وي�����س��ت�����ض��ي��ف م��رك��ز �أب���وظ���ب���ي الوطني
ل��ل��م��ع��ار���ض (�أدن����ي����ك) م����ؤمت���ر الطاقة
ال��ع��امل��ي يف ال��ف�ترة م��ا ب�ين � 9إىل 12
�سبتمرب بتنظيم م��ن جمل�س الطاقة
ال��ع��امل��ي ،وه���و م���ؤ���س�����س��ة غ�ي�ر حكومية
حتمل �شعار “الطاقة لالزدهار” ،حيث
ي�ستقبل امل�ؤمتر وال��ذي يُعقد كل ثالث
�سنوات ،ما يزيد على  15,000خبري
م��ن دول����ة الإم������ارات وخ��ارج��ه��ا ،مب��ا يف

ذل��ك وف��ود من دول �أخ��رى بلغ عددهم
 4,000و 66وزيراً.
وي�ستعر�ض جناح جامعة خليفة بع�ض
م�شاريع ال��ب��ح��وث امل��ت��ط��ورة م��ن معهد
م�صدر واملعهد البرتويل ،مثل امل�شروع
ال��ب��ح��ث��ي ال������ذي ن��ظ��م��ه احت������اد بحوث
ال��ط��اق��ة احل��ي��وي��ة امل�����س��ت��دام��ة “نظام
�إنتاج الطاقة وال��زراع��ة مبياه البحر”،
وم�شاريع متعلقة مبحطة معهد م�صدر
للطاقة ال�شم�سية كامل�شروع امل�شرتك بني
نظام �إدارة الطاقة املتجددة وال�سعودية
وال���ذي مت ت��ط��وي��ره يف م��رك��ز تخطيط
وت��ق��ي��ي��م �أب����ح����اث ال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة،
وم�����ش��روع اال�ستمطار با�ستخدام مواد
لتلقيح ال�����س��ح��ب وال���ت���ي مت تطويرها
م��ن قبل �أع�����ض��اء يف الهيئة الأكادميية
يف جامعة خليفة� ،إ���ض��اف��ة �إىل تطوير
جهاز ق��ادر على ك�شف امل�سحوق الأ�سود
يف �أنابيب نقل وتوزيع الغاز يف �أبوظبي.

وخ�لال امل���ؤمت��ر ،وي��ق��وم �أع�ضاء الهيئة
الأكادميية جنباً �إىل جنب مع الطلبة
بتقدمي املعلومات للزائرين ح��ول �آخر
امل�شاريع البحثية املعرو�ضة ،مو�ضحني
م���دى ت���أث�يره��ا ع��ل��ى ك��اف��ة املجتمعات
حول العامل.
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق ،ق���ال ال��دك��ت��ور عارف
����س���ل���ط���ان احل�����م�����ادي ،ن����ائ����ب الرئي�س
ال���ت���ن���ف���ي���ذي جل���ام���ع���ة خ��ل��ي��ف��ة للعلوم
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا“ :ت�ؤكد ابتكاراتنا
البحثية املتعلقة ب��ال��ط��اق��ة م��ن معهد
م�صدر واملعهد البرتويل والتي تعر�ض
يف م�ؤمتر الطاقة العاملي عمق امل�شاركة
التي تقدمها جامعة خليفة يف تقدمي
احل���ل���ول امل���ت���ط���ورة يف جم����ال الطاقة
وم�����دى ال����ت����زام اجل���ام���ع���ة يف موا�صلة
البحث واال�ستك�شاف العلمي ،كما يتم
ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة واخل��ب�رات يف اجلل�سات
ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي ت��غ��ط��ي م��وا���ض��ي��ع عدة

ت�شمل تكنولوجيات ال��ط��اق��ة النظيفة
اجلديدة وم�ستقبل قطاع الطاقة .نهدف
من خالل م�شاركتنا �إىل ت�سليط ال�ضوء
على �إجن����ازات جامعة خليفة يف جمال
البحوث التي ترثي اهتمام املعنيني يف
القطاعات الأكادميية والبحوث وقطاع
ال�صناعة نحو عقد مزيد من التعاونات
وال�شراكات مع جامعة خليفة».
وي�شارك الدكتور �ستيف جريفث ،نائب
رئي�س �أول للبحث والتطوير يف جامعة
خ��ل��ي��ف��ة ،خ�ب�رات���ه امل��ع��رف��ي��ة يف اجلل�سة
النقا�شية ال��ت��ي حت��م��ل ع��ن��وان “املهمة
املمكنة :جائزة الطاقة العاملية كمحرك
�أ�سا�سي نحو طاقة م�ستدامة للجميع”،
كما يتحدث عن “�أثر الثورة ال�صناعية
ال��راب��ع��ة يف ق��ط��اع الطاقة” ،ويتطرق
مل��و���ض��وع��ات ع���دة ت�شمل ح��م��اي��ة الأمن
الإل����ك��ت�روين وال���ت���غ�ي�رات ال���ت���ي تطر�أ
على �سري العمليات وامل��ه��ارات اجلديدة

وال���ت���وج���ه امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي ن��ح��و الكهرباء
وت�أثري الذكاء اال�صطناعي على قطاع
الطاقة واالنتقال �إىل الطاقة املتجددة
و�سلبياته املحتملة ،حيث يعترب الدكتور
�ستيف ع�ضواً يف اللجنة الدولية جلائزة
الطاقة العاملية.
جدير بالذكر �أن ك ً
ال من معهد م�صدر
وامل��ع��ه��د ال���ب�ت�رويل يف ج��ام��ع��ة خليفة
م�ستمران يف تعزيز موقعهما يف ريادة
البحوث املبتكرة واملتخ�ص�صة من خالل
م��راك��ز البحوث التي ي�ضمها املعهدان
وال����ت����ي ت���رك���ز ع���ل���ى م�������ش���اري���ع الطاقة
النظيفة وامل�ستدامة وا�ستك�شاف و�إنتاج
ال��ه��ي��دروك��رب��ون ،ح��ي��ث مي��ث��ل املعهدان
وح����دات بحثية م��ت��ع��ددة التخ�ص�صات
ت���ق���وم ب�����دور ب�����ارز يف ت��ع��زي��ز �أول����وي����ات
اجلامعة اال�سرتاتيجية طويلة الأمد
من خالل عقد ال�شراكات مع القطاعات
ال�صناعية.

الإمارات الأوىل يف التجارة الإلكرتونية «�شركة �إىل م�ستهلك» بني دول غرب �آ�سيا و�شمال �أفريقيا يف 2018

•• �أبوظبي-وام:

«االقت�صاد» تبحث التعاون مع
ال�صني يف مكافحة الإغراق

•• �أبوظبي-وام:

بحث �سعادة عبد اهلل �سلطان الفن ال�شام�سي ،الوكيل امل�ساعد لقطاع املعاجلات
التجارية يف وزارة االقت�صاد� ،سبل تعزيز التعاون بني دولة الإمارات وجمهورية
ال�����ص�ين ال�شعبية يف جم���ال امل��ع��اجل��ات ال��ت��ج��اري��ة وخ��ا���ص��ة مكافحة الإغ����راق
واملمار�سات ال�ضارة بالتجارة الدولية ،وذلك خالل لقائه يف مقر وزارة االقت�صاد
يف �أبوظبي وف��داً ر�سمياً من وزارة التجارة ال�صينية يرت�أ�سه �سعادة �شي يوي
نائب مدير عام مكتب املعاجلات التجارية بالوزارة .وناق�ش اجلانبان �إجراءات
مكافحة الإغ����راق املتبعة يف ع��دد م��ن الق�ضايا ال��راه��ن��ة ���س��واء على امل�ستوى
الإقليمي �أو العاملي و�أهمية تعزيز التن�سيق والتعاون يف هذا اجلانب احليوي،
كما بحثا �سبل تعميق ال�شراكة بني دولة الإمارات وال�صني يف جماالت املفاو�ضات
التجارية اجلارية على م�ستوى منظمة التجارة العاملية ب�ش�أن املو�ضوعات ذات
ال�صلة مبكافحة الإغراق والتدابري التعوي�ضية و�آلية ت�سوية النزاعات على وجه
اخل�صو�ص وفيما يتعلق مبقرتحات ومرئيات تطوير عمل املنظمة ب�شكل عام،
وذلك ومبا يراعي م�صلحة البلدين ومبا ي�سهم يف تعزيز التعاون بني القطاع
اخلا�ص يف البلدين لزيادة التبادالت التجارية والأن�شطة اال�ستثمارية املتبادلة
وامل�شرتكة والتي ت�صب يف م�صلحة النمو االقت�صادي للبلدين.
و�أك��د �سعادة ال�شام�سي حر�ص القيادة الر�شيدة لدولة الإم���ارات على تعزيز
ال��ت��ع��اون م��ع ال�����ص�ين يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت ال��ت��ن��م��وي��ة ،وال �سيما يف املجاالت
االقت�صادية والتجارية ،حيث تعد ال�صني ال�شريك التجاري الأول عاملياً لدولة
الإمارات ،م�شرياً �إىل �أن التعاون الر�سمي يف جمال املعاجلات التجارية ومكافحة
الإغ���راق يعترب م�ساراً بالغ الأهمية �ضمن م�سارات ال�شراكة اال�سرتاتيجية
واالقت�صادية ال�شاملة بني البلدين ،وال �سيما بعد توقيع مذكرة تفاهم بني
البلدين ب�ش�أن املعاجلات التجارية عام .2017
و�شدد على �أهمية اجلهود القائمة لرفع م�ستوى التعاون ب�ش�أن �آليات مكافحة
الإغ����راق وت��ب��ادل وج��ه��ات النظر �إزاء �أب���رز التحديات والق�ضايا ذات ال�صلة
واملطروحة حالياً على اجتماعات اللجان املخت�صة مبنظمة التجارة العاملية،
مبا يف ذلك م�س�ألة ت�صنيف الدول كدول نامية على م�ستوى املنظمة واملعاملة
اخلا�صة والتف�ضيلية لهذه الدول النامية وت�أثرياتها على حتقيقات مكافحة
املمار�سات ال�ضارة يف التجارة الدولية.

حققت دولة الإم��ارات العربية املتحدة املرتبة الأوىل بني
جمموعة دول غ��رب �آ�سيا و�شمال �أفريقيا لالقت�صادات
النامية واالنتقالية يف جمال التجارة الإلكرتونية خالل
ال��ع��ام  ،2018حت��ت فئة “�شركة �إىل م�ستهلك” التي
تخت�ص باملعامالت التجارية الإل��ك�ترون��ي��ة القائمة بني
ال�����ش��رك��ات وامل�����س��ت��ه��ل��ك�ين ،وف��ق��اً ل��ت��ق��ري��ر م���ؤ���ش��ر التجارة
الإلكرتونية  2018ال�صادر عن م�ؤمتر الأمم املتحدة
للتجارة والتنمية “الأونكتاد».
وي�صنف التقرير العمليات التجارية الإلكرتونية �إىل 6
فئات بح�سب �أط���راف العملية ،وه��ي� :شركة �إىل �شركة،
و�شركة �إىل م�ستهلك ،و�شركة �إىل حكومة ،وم�ستهلك �إىل
حكومة ،وم�ستهلك �إىل �شركة ،وم�ستهلك �إىل م�ستهلك.
و�أ�شار التقرير �إىل �أن دولة الإمارات حافظت على ترتيبها
يف املرتبة الرابعة بني جمموعة الدول النامية يف تقريري
 ،2018-2017فيما حلت يف املرتبة الأوىل بني جمموعة
دول غ��رب �آ���س��ي��ا و���ش��م��ال �أف��ري��ق��ي��ا ل�لاق��ت�����ص��ادات النامية
واالنتقالية ويف املرتبة  33عاملياً بالتجارة االلكرتونية
حتت فئة “�شركة �إىل م�ستهلك” لعام .2018

وت���ن���اول ال��ت��ق��ري��ر ال�����ذي �أع�����ده اخل���ب�ي�ر االق���ت�������ص���ادي يف
ال��وزارة يو�سف ذياب و�أ�شرف عليه الدكتور مطر �آل علي
يف �إدارة التحليل واملعلومات التجارية بالوزارة جمموعة
من امل�ؤ�شرات اخلا�صة بحركة التجارة الإلكرتونية على
امل�ستوى العاملي ومكانة دول��ة الإم���ارات العربية املتحدة
يف هذا ال�صدد .و�أف��اد التقرير ب�صدارة دول��ة الإم��ارات يف
املرتبة الأوىل على م�ستوى ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
يف ���ص��ادرات خ��دم��ات االت�����ص��االت وتكنولوجيا املعلومات
 ،2018ويف املرتبة الثامنة عاملياً على نف�س امل�ؤ�شر فيما
ج���اءت ال��دول��ة ع��ل��ى �صعيد واردات خ��دم��ات االت�صاالت
للعام نف�سه يف املرتبة الثانية عاملياً بعد الواليات املتحدة
الأمريكية.
وا�ستعر�ض التقرير �أهم احلقائق والأرقام املتعلقة بالتجارة
الإل���ك�ت�رون���ي���ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي ل��ل��ف�ترة -2017
 ،2018حيث ت�شري البيانات وامل�ؤ�شرات الواردة يف تقرير
امل�ؤ�شر العاملي للتجارة الإلكرتونية “�شركة �إىل م�ستهلك”
 2018ال�صادر عن الأونكتاد �إىل ما يلي · :ا�ستحواذ 8
دول �أوروبية على حركة التجارة الإلكرتونية �ضمن قائمة
�أهم  10دول عاملية تدير التجارة الإلكرتونية “�شركة �إىل
م�ستهلك».

· خروج لوك�سمبورغ من قائمة الع�شرة الأوائ��ل لتحل يف
املرتبة  19يف تقرير  2018بعدما كانت يف �صدارة دول
العامل يف تقرير .2017
· ت�صدر هولندا دول ال��ع��امل يف ه��ذا ال��ن��وع م��ن التجارة
الإلكرتونية لتحل يف تقرير عام  2018يف املرتبة الأوىل
ع��امل��ي��اً ب��ع��د م��ا ك��ان��ت يف امل��رت��ب��ة ال��راب��ع��ة ع��امل��ي��اً يف تقرير
 ،2017كما �أح��رزت �سنغافورة تقدماً كبرياً خالل فرتة
املقارنة نف�سها من املرتبة  18عاملياً يف تقرير � 2017إىل
املرتبة  2عاملياً يف تقرير  2018حيث حلت مكان �سوي�سرا
التي تراجعت مبرتبة واحدة لت�صبح يف املركز الثالث.
· حلت دولة الإم��ارات يف املرتبة  33على امل�ستوى العاملي
يف تقرير .2018
· حققت كل من الدول التالية تقدماً يف الرتتيب يف تقرير
 2018مقارنة برتتيبها يف تقرير  :2017بريطانيا
مب��ق��دار مرتبتني� ،آي�سلندا مب��ق��دار  5م��رات��ب� ،إيرلندا
مبقدار  12مرتبة ،نيوزيلندا مبرتبة واحدة.
وت�شري البيانات وامل���ؤ���ش��رات ال���واردة ح��ول ترتيب الدول
النامية يف امل�ؤ�شر العاملي للتجارة الإلكرتونية “�شركة
�إىل م�ستهلك” للفرتة � 2018-2017إىل ال��ت��ايل- :
حافظت دولة الإمارات على ترتيبها الرابع بني جمموعة

الدول النامية يف تقريري .2018-2017
ح��ل��ت دول���ة الإم������ارات يف امل��رت��ب��ة الأوىل ب�ين جمموعةدول غ��رب �آ���س��ي��ا و���ش��م��ال �إف��ري��ق��ي��ا ل�لاق��ت�����ص��ادات النامية
واالنتقالية بالتجارة الإلكرتونية “�شركة �إىل م�ستهلك”
لعام .2018
 ت�صدر �سنغافورة جمموعة ال���دول النامية يف تقرير 2018ب��ع��د �أن ك��ان��ت يف امل��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة يف ت��ق��ري��ر عام
 ،2017كما حافظت ه��ون��غ ك��ون��غ على ترتيبها الثاين
بني الدول النامية يف تقريري  2018-2017لترتاجع
ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة م��ن امل��رت��ب��ة الأوىل يف ت��ق��ري��ر 2017
وت�صبح يف املرتبة الثالثة يف تقرير .2018
خ����روج ك��ل م��ن م��وري�����ش��ي��و���س وت��ري��ن��ي��داد وت��وب��اغ��و منقائمة �أهم ع�شرة دول نامية بالن�سبة للتجارة الإلكرتونية
“�شركة �إىل م�ستهلك” ودخلت كل من تركيا وت�شيلي �إىل
القائمة ذاتها يف تقرير .2018
وت�شري البيانات املن�شورة يف تقرير التجارة الإلكرتونية
ال���ع���امل���ي���ة  2018ال���������ص����ادر ع����ن Ecommerce
� Foundationإىل االرت����ف����اع ال���ت���دري���ج���ي خالل
ال�سنوات الأرب����ع املا�ضية يف ا�ستخدام االن�ترن��ت يف دول
ال�شرق االو�سط لرتتفع الن�سبة من  57%يف عام 2015

تهدف �إىل تعزيز احللول البديلة حلل املنازعات يف القطاع البحري

مركز الإمارات للتحكيم البحري يربم اتفاقية تعاون مع مركز حتكيم �سوق �أبوظبي العاملي
•• دبي-الفجر:

يف �إط�����ار ال���ت���ع���اون م���ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة يف
جم���ال التحكيم والتحكيم ال��ب��ح��ري على
وج���ه اخل�����ص��و���ص و���س��ع��ي م��رك��ز االم�����ارات
للتحكيم البحري لتوفري خدماته يف جميع
�أنحاء الدولة ،مت توقيع اتفاقية تعاون مع
مركز حتكيم �سوق �أبوظبي العاملي  ،تهدف
�إىل موا�صلة الطرفني العمل على توفري
خدمات احللول البديلة حلل املنازعات يف
القطاع ال��ب��ح��ري .وق��ع االتفاقية كل من
ماجد عبيد بن ب�شري رئي�س جمل�س الأمناء
والأم��ي��ن ال��ع��ام مل��رك��ز الإم������ارات للتحكيم
ال���ب���ح���ري ،ول���ي���ن���دا ف��ي��ت��ز �أالن ،الرئي�س
التنفيذي مل��ح��اك��م ���س��وق �أب��وظ��ب��ي العاملي،

وذل��ك يف مقر مركز حتكيم �سوق �أبوظبي
ال��ع��امل��ي ف��ي���أب��وظ��ب��ي .وق����ال م��اج��د عبيد
ب��ن ب�شري رئي�س جمل�س الأم��ن��اء والأمني
ال��ع��ام مل��رك��ز الإم�����ارات للتحكيم البحري:
“نفخر بتوقيع ه��ذه االتفاقية م��ع مركز
حتكيم �سوق �أبوظبي العاملي  ،ون�ؤمن ب�أن
هذه التعاون ي�ساهم ب�شكل كبري يف تعزيز
�إم��ك��ان��ي��ة ال��و���ص��ول �إىل �أف�����ض��ل اخلدمات
ال���رائ���دة للتحكيم وال��و���س��اط��ة يف القطاع
البحري ،وزي���ادة ال��وع��ي ح��ول �أهمية هذه
احل��ل��ول يف املنطقة م��ن خ�ل�ال الفعاليات
ال��ت��ي تتيح ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة واخل��ب��رات بني
املعنيني يف القطاع ،ما يعَزز املكانة الريادية
ل��دول��ة الإم����ارات العربية امل��ت��ح��دة كوجهة
مثالية خلدمات التحكيم يف منطقة ال�شرق

الأو���س��ط» .وم��ن جهتها ،قالت ليندا فيتز
�أالن ،الرئي�س التنفيذي ملحاكم �سوق �أبوظبي
العاملي“ :ي�سعدنا توقيع هذه االتفاقية مع
م��رك��ز االم����ارات للتحكيم ال��ب��ح��ري كونها
�ست�سهم يف توحيد اجلهود الهادفة لتلبية
احتياجات ومتطلبات القطاع البحري يف
الدولة واملنطقة كافة .وبدوره كمركز مايل
دويل ،ميثل ���س��وق �أب��وظ��ب��ي العاملي مركزاً
دول��ي��اً للتحكيم ي��ق��دم خ��دم��ات��ه م��ن خالل
مركز حتكيم �سوق �أب��وظ��ب��ي العاملي الذي
ي��وف��ر بيئة حتكيم حم��اي��دة متاحة لكافة
الأط���راف .و�إننا نتطلع للمزيد من العمل
مع مركز االمارات للتحكيم البحري لرفع
م�ستوى خ��دم��ات التحكيم وال��و���س��اط��ة يف
املنطقة».

بنك الإمارات دبي الوطني ي�ستعد لإطالق املحادثات ال�صوتية امل�صرفية من خالل «�أمازون»
•• دبي-الفجر:

يوا�صل بنك الإمارات دبي الوطني ت�صدر م�سرية االبتكار الرقمي على
م�ستوى القطاع امل�صريف يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا،
وذل���ك ب���إط�لاق خ��دم��ة امل��ح��ادث��ات ال�صوتية امل�صرفية امل��دع��وم��ة من
“�أمازون وي��ب �سريفي�سز» ( ،)AWSوالتي �ستتيح لعمالئه قريباً
�إمكانية االطالع على �أحدث امل�ستجدات املتعلقة بح�ساباتهم امل�صرفية
وتتبع �إنفاقهم واال�ستماع �إىل ن�شرات ال�سوق اليومية امل��وج��زة على
�أجهزتهم “�أمازون �ألي�سكا» .وبا�ستخدام خدمة بنك الإم����ارات دبي

الوطني لأج��ه��زة “�أمازون �أليك�سا”� ،سيكون مب��ق��دور العمالء طلب
امل��ع��ل��وم��ات ح���ول �أر����ص���دة ح�ساباتهم وب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان ع�ل�اوة على
تفا�صيل معامالتهم التي �أجروها م�ؤخراً با�ستخدام اللغة املحكية عرب
مكرب ال�صوت الذكي “�أمازون �إيكو” بكل راحة من منازلهم �أو مكان
عملهم .كما ميكن الو�صول للخدمة من �أي مكان با�ستخدام �سماعات
الر�أ�س املدعومة من “�أمازون �أليك�سا” �أو عرب تطبيق “�أمازون �أليك�سا”
يف ال��ه��وات��ف املتحركة .و�سيقدم امل�����س���ؤول الرئي�سي لال�ستثمارات يف
جمموعة بنك الإمارات دبي الوطني موجزاً �إخبارياً يومياً حول �أو�ضاع
اال�ستثمار و�سيُطلع امل�ستخدمني على �أبزر م�ستجدات الأ�سواق العاملية.

وع�لاوة على ذلك� ،سيتلقى العمالء املعلومات املطلوبة للتقدم بطلب
احل�صول على منتج جديد على غرار القرو�ض وخطط التق�سيط عرب
البطاقات� ،إ�ضافة �إىل الربامج العامة واملبادرات الأخرى التي ي�شارك
فيها البنك .ولت�شغيل اخل��دم��ة ،م��ا على العمالء �سوى ق��ول عبارة:
“�أليك�سا ،افتح بنك الإمارات دبي الوطني».
ومت تطوير خدمة املحادثات ال�صوتية امل�صرفية يف بنك الإم��ارات دبي
ال��وط��ن��ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمموعة م��ن ع��م�لاء البنك يف �إط���ار برنامج
“معاً �أف�ضل” ،حيث قامت جمموعة خمتارة من العمالء بالتعاون مع
البنك لإختبار هذه اخلدمة امل�صرفية املبتكرة وامل�ساهمة يف تطويرها.

وت�ستفيد اخلدمة اجل��دي��دة من واجهة برجمة التطبيقات امل�صممة
وفقاً لأرقى املعايري امل�صرفية املفتوحة ،وتتيح تبادل املعلومات املالية
ومتتثل يف ال��وق��ت نف�سه مب��ب��ادئ توجيهية �صارمة على �صعيد �أمان
وخ�صو�صية امل�ستخدمني .ويف هذا ال�سياق ،قال �أحمد املرزوقي ،نائب
رئي�س تنفيذي �أول واملدير العام للخدمات امل�صرفية للأفراد يف بنك
الإمارات دبي الوطني“ :يتبو�أ بنك الإمارات دبي الوطني مكانة رائدة
على م�ستوى االب��ت��ك��ار امل�صريف ومت��ث��ل ح��ل��ول التوا�صل امل�صريف عرب
املحادثات ال�صوتية خطوة �إ�ضافية نحو تعزيز ريادة البنك يف هذا املجال
وا�ستخدام التقنيات احلديثة �سعياً لالرتقاء بتجربة العمالء.
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د .هدى املطرو�شي :املر�أة تعزز تواجدها يف قطاع الطاقة

•• �أبوظبي-الفجر:

•• دبي -الفجر:

�أعلنت اجلهة املنظمة مل�ؤمتر ومعر�ض “ ِبت
ال�شرق الأو���س��ط و�أفريقي” ،وال���ذي يعد
جزءاً من �سل�سلة الفعاليات العاملية الرائدة
يف جمال تقنيات التعليم ،والتي ُتنظم يف
اململكة املتحدة وال�برازي��ل و�آ�سيا و�أمريكا
ال�لات��ي��ن��ي��ة وال�����ش��رق الأو����س���ط و�أفريقيا،
ع��ن تنظيم ه���ذا احل���دث ال��ه��ام لأول مرة
يف دبي ف�ستيفال �أرينا ،وذل��ك يومي -22
��� 23س��ب��ت��م�بر  .2020وح�����ول القيمة
الكبرية التي يقدمها ه��ذا احل��دث لقطاع
التعليم ال��ذك��ي ،ق��ال��ت فيكتوريا جيم�س،
مدير الفعالية“ :يف ال��دورة اخلام�سة من
ه���ذا احل����دث ،ق��م��ن��ا ب����إع���ادة هيكلة كاملة
ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات والأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي �سي�شهدها
م���ؤمت��ر وم��ع��ر���ض “ ِبت ال�����ش��رق الأو�سط
و�أفريقيا” ،ل�����ض��م��ان ت��ل��ب��ي��ة احتياجات
عمالئنا وجمتمع اخل�براء واملتخ�ص�صني
يف قطاع التعليم ،لرنفع م�ستوى احلوارات
التي تناق�ش م�ستقبل التعليم يف املنطقة
�إىل مرتبة �أع��ل��ى ،ويعد انتقالنا �إىل دبي

يف �سبتمرب ال��ق��ادم� ،أوىل خطوات التغيري
الرئي�سة التي نثبت م��ن خاللها للقطاع
التعليمي �أننا ن�ستمع �إىل مالحظاتهم» .وال
يقت�صر التطوير الذي ي�شهده هذا احلدث
على االنتقال �إىل دب��ي ،بل هنالك الكثري
من التغيريات التي تقودها جمموعة “�آي
تي �إي امل�ساهمة العامة” والتي ا�ستحوذت
ع��ل��ى �سل�سلة ف��ع��ال��ي��ات “ ِبت” ال��ع��امل��ي��ة يف
العام  ،2018و�سيتحول هذا احلدث وفق
خطة املجموعة �إىل من�صة �شاملة تقدم
�أف�����ض��ل حم��ت��وى لتطوير �صناعة تقنيات
ال��ت��ع��ل��ي��م ،بقيمة ع��ال��ي��ة ي��ح��ر���ص اجلميع
ع��ل��ى ح�����ض��وره��ا وامل�����ش��ارك��ة ف��ي��ه��ا؛ لتقود
�سوق التعليم الذكي يف كافة املناطق التي
يتم تنظيم الفعالية فيها عاملياً .وبانتقاله
�إىل دب��ي� ،سي�صبح م���ؤمت��ر ومعر�ض “ ِبت
ال�������ش���رق الأو�����س����ط و�أفريقيا” معر�ضاً
�شام ًال ،يو ّفر للمرة الأوىل وب�شكل جماين
مت��ام��اً ،فر�صة ح�ضور ال���دورة التدريبية
املعتمدة من معهد التطوير املهنية امل�ستمر
 CPDللمعلمني وال��ق��ي��ادات التعليمية،
و�سيقدم احلدث عرو�ضاً وحما�ضرات عرب

م�����س��رح�ين م��ن��ف�����ص��ل�ين ،ي���رك���ز ك���ل منهما
ع��ل��ى ���س��ت��ة حم����اور ع���ام���ة ،ه���ي :االبتكار،
الرفاهية ،متكني التعليم والتع ّلم ،الدمج
لكافة فئات الطلبة والتكاف�ؤ االجتماعي
ل����ذوي االح��ت��ي��اج��ات التعليمية اخلا�صة
وذوي الإع���اق���ة ،واالجت���اه���ات امل�ستقبلية
للتكنولوجيا التعليمية ،وتطوير املهارات
التعليمية .وم���ن خ�ل�ال ت��ق��دمي املحتوى
املجاين ملجتمع التعليم� ،سيعزز هذا احلدث
ال��ت��زام��ه بتحويل التعليم نحو الأف�ضل؛
ح��ي��ث مي��ك��ن ل��ل��ج��م��ي��ع �إط��ل��اق قدراتهم.
ول�����ض��م��ان �أن ي���ك���ون امل��ح��ت��وى ال�����ذي يتم
ع��ر���ض��ه م�لائ��م��اً للمنطقة؛ ق���ام منظموا
الفعالية بالعمل ل�شهور عديدة من �أجل
�إجراء �أبحاث ال�سوق وحتليل ظروف البيئة
التعليمية ون��ظ��ام التدري�س ب�شكل كامل،
ابتداء من املراحل الت�أ�سي�سية �إىل مرحلة
الدرا�سة اجلامعية.
على �صعيد �آخر� ،أعلنت جمموعة “�آي تي
�إي امل�ساهمة العامة” ع��ن رف���ع م�ستوى
ا���س��ت��ث��م��ارات��ه��ا يف ت��ط��وي��ر م��ن�����ص��ة “ ِبت”
املخ�ص�صة لقطاع تقنيات التعليم الذكي؛

ح���ي���ث ق���ام���ت ب��ت�����ش��ك��ي��ل ف���ري���ق حم���ل���ي يف
دول����ة الإم������ارات ل��دع��م ت��ط��وي��ر العالقات
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة م���ع اجل���ه���ات احلكومية،
والهيئات واجلمعيات والعمالء وجمتمع
ال��ت��ع��ل��ي��م ب�����ش��ك��ل ع�����ام� ،إ����ض���اف���ة �إىل زي����ادة
الفريق يف املقر الرئي�س يف لندن لتعزيز
�أع���داد العار�ضني وال���زوار يف ه��ذا احلدث،
وي�����ض��م ال���ف���ري���ق ال���ع���ام���ل يف ل���ن���دن الآن
ع��دداً من املتخ�ص�صني واخل�ب�راء لتوجيه
���ص�� ّن��اع ال��ق��رار رفيعي امل�����س��ت��وى ،واملعنيني
مب�شرتيات التقنيات التعليمية ،للم�شاركة
يف املعر�ض ،والعمل معهم لتن�سيق وترتيبت
االج���ت���م���اع���ات م����ع ال���ف���ئ���ات امل�ستهدفة،
ل��دف��ع الأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي ي�شهدها
املعر�ض ب�شكل �أف�ضل .بهذا ال�صدد قالت
ف��ي��ك��ت��وري��ا ج��ي��م�����س“ :ي�ساعد التوا�صل
وجهاً لوجه وبناء العالقات املبا�شرة على
ازده��ار �صناعة التعليم يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا ،من �أجل ذلك كان من
ال�ضروري بالن�سبة يل التواجد �شخ�صياً
يف ���س��وق اخل��دم��ات وامل��ن��ت��ج��ات التعليمية،
لتعزيز ���ش��راك��ات��ن��ا وزي����ادة ال��وع��ي ب�أهمية

ف��ع��ال��ي��ة “ ِبت” وم��ه��م��ت��ه��ا داخ������ل دول����ة
الإم�����ارات وخ��ارج��ه��ا ،وي��ع��د ال��دع��م الكبري
ال��ذي نتلقاه لتطوير �أعمالنا يف املنطقة
من مقر املجموعة الرئي�س يف لندن عام ًال
عاماً لرفع جودة التفاعل مع هذا احلدث،
وزيادة عدد زوار امل�ؤمتر واملعر�ض ،وكذلك
االرتقاء بنوعية العار�ضني وحت�سني العائد
على اال�ستثمار لعمالئنا».
كل تلك التغيريات التي ي�شهدها م�ؤمتر
ومعر�ض “ ِبت ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا”
ت����ؤك���د ب�����ش��ك��ل ق��اط��ع �أن����ه امل��ن�����ص��ة الرائدة
ل��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى م�����س��ت��وى العامل،
واحلدث الأف�ضل لربط املعلمني والطالب
م����ن خ��ل��ال االب����ت����ك����ارات التكنولوجية،
وف��ت��ح امل��ج��ال ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى �آراء املجتمع
التعليمي وخمتلف الأط����راف العاملة يف
ال�سوق ،ل��زي��ادة نوعية امل�شاركني املعنيني
مب�شرتيات ال��ت��ج��ه��ي��زات التعليمة ،ورفع
ال��ع��ائ��د ال��ت��ج��اري لعمالئنا ،وال��ت���أك��د من
�أن اجلميع حري�ص على امل�شاركة يف هذه
الفعالية وعدم تفويتها ،لالرتقاء بالقطاع
التعليمي وتطويره ل�سنوات قادمة.

 % 83من �شركات دبي ت�صنف و�ضعها يف اجليد وامل�ستقر

م�ؤ�شر ثقة الأعمال يف دبي يرتفع  2.2نقطة ليبلغ  114.9بالربع الثاين من العام
•• دبي-الفجر:

�أظ��ه��ر م�سح م���ؤ���ش��ر ثقة الأع��م��ال للربع
ال����ث����اين م����ن ع�����ام � ،2019أن �أ�����س����واق
وم�شاريع الت�صدير اجل��دي��دة وامل�شاريع
التي مت �إط�لاق��ه��ا قبل معر�ض “�إك�سبو
 2020دبي” ت�سهم يف دع���م الن�شاط
االق��ت�����ص��ادي يف دب���ي ،ال�سيما يف قطاعي
ال��ت��ج��ارة وال��ب��ن��اء ،يف ال��وق��ت ال���ذي تبدي
ف��ي��ه ال�����ش��رك��ات ث��ق��ة ع��ال��ي��ة �إزاء حتقيق
نتائج �أف�ضل يف الأ���ش��ه��ر املقبلة .وك�شف
امل���ؤ���ش��ر ال��رب��ع��ي ال���ذي �أع��دت��ه اقت�صادية
دب��ي ارت��ف��ع��ا مب��ع��دل  2.2نقطة ،لي�صل
�إىل  114.9يف ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن العام
اجلاري  ،2019مقارنة بـ ِ 112.7نقطة
للفرتة ذاتها من العام  ،2018مع تفا�ؤل
عام بتحقيق مبيعات �أكرب و�أرباح �أعلى يف
�أن�شطتهم.
و�أظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج امل���ؤ���ش��ر �أن  83%من
ال�شركات يف دب��ي �صنفت و�ضعها باجليد
وامل�ستقر يف ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن .2019
وارت��ف��ع��ت ن�����س��ب��ة ال�����ش��رك��ات ال��ت��ي تتوقع
حت�سن ال��و���ض��ع ال��ت��ج��اري �إىل  46%يف
الربع الثالث  ،2019مقابل  45%يف
الربع الثالث من العام  2018يف حني

توقعت  43%من ال�شركات اال�ستقرار
يف و�ضعها التجاري .وتوا�صل ال�شركات
ال��ك��ب�يرة احل���ف���اظ ع��ل��ى ت��وق��ع��ات �أق����وى
مقارنة بامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
احلجم ،حيث �سجل امل�ؤ�شر املركب لثقة
الأعمال  118.3و 109.9نقطة للربع
الثالث  2019على التوايل .وعلى �ضوء
جن����اح دب����ي يف ال�ت�روي���ج مل��ك��ان��ت��ه��ا ك�سوق
ت�����ص��دي��ر ت��ن��اف�����س��ي ،وت��ت��ط��ل��ع  22%من
ال�شركات للت�صدير �إىل �أ���س��واق جديدة
خ�ل�ال ال���رب���ع ال��ث��ال��ث م���ن  ،2019مع
الرتكيز على الأ���س��واق اجلديدة الرائدة
�سعياً �إىل تنويع ال�����ص��ادرات ،مب��ا يف ذلك
الأ�سواق الأفريقية والأوروبية.
وتعليقا على ذل���ك :ق��ال خ��ال��د القا�سم،
م�ساعد املدير العام لل�ش�ؤون االقت�صادية
يف اق��ت�����ص��ادي��ة دب����ي“ :ت�سعى ال�شركات
يف دب�����ي �إىل دخ������ول م���������س����ارات جديدة
واغتنام الفر�ص املتاحة ،على الرغم من
الو�ضع االقت�صادي العاملي العام .متكنت
ال�شركات يف دبي من احلفاظ على قدرتها
التناف�سية ،يف ال��وق��ت ال���ذي تتطلع فيه
للو�صول �إىل م�ستوى �أعلى ،حيث ت�ساعد
منظومة التدابري والإجراءات التي تبنتها
احلكومة يف تعزيز �سهولة الأعمال ،وخلق

فر�ص اقت�صادية جديدة».
وع��ن��د مقارنة التوقعات ب�ين القطاعات
االق��ت�����ص��ادي��ة الرئي�سية ،يظهر بو�ضوح
�أن ال��ق��ط��اع ال���ت���ج���اري ي��ح��ت��ف��ظ ب�أقوى
ال��ت��وق��ع��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����إي����رادات املبيعات
و�أح���ج���ام ال���ت���داول والأرب������اح والتوظيف
وط���ل���ب���ات ال���������ش����راء اجل�����دي�����دة ،مقارنة
ب��ق��ط��اع��ي ال�����ص��ن��اع��ة واخل����دم����ات للربع
ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام اجل����اري .وب�شكل عام،
ف�إن ما ن�سبته  50%من ال�شركات ت�أمل

يف حتقيق حت�سن ب�إيراداتها خالل الربع
ذات���ه ،وب�شكل �أ�سا�سي م��ن حيث ت�سجيل
�أح���ج���ام �أع���ل���ى ،بينما �أع����رب  33%من
ال�شركات ع��ن ت��وق��ع��ات بتحقيق عائدات
م�ستقرة .و�أظ��ه��رت التوقعات بخ�صو�ص
حجم التداول زي��ادة �سنوية ،حيث ارتفع
�صايف الربح من  29%يف الربع الثالث
� 2018إىل  31%يف ال���رب���ع الثالث
أ�سا�سا �إىل التفا�ؤل
 ،2019ويعزى ذلك � ً
ح���ول “�إك�سبو  2020دبي”� ،إ�ضافة
�إىل ت���وق���ع���ات ح����ول ا���س��ت��ق��ط��اب عمالء
�إ���ض��اف��ي�ين ،و�إط��ل�اق م�����ش��روع��ات جديدة،
وال��ت��ح�����س��ن ال����ذي ���س��ي��ط��ر�أ ع��ل��ى ظروف
ال�����س��وق .وع��ل��ى �صعيد م��ت�����ص��ل ،تنعك�س
توقعات زي���ادة الأح��ج��ام والإي����رادات على
تقديرات الأرب���اح .ويبدي قطاع التجارة
الأع���ل���ى ث��ق��ة يف ت��وق��ع��ات��ه ب�����ش���أن �أحجام
املبيعات و�أ�سعار البيع والإيرادات والأرباح
وال��ت��وظ��ي��ف وط��ل��ب��ات ال�����ش��راء اجلديدة،
م��ق��ارن��ة ب��ق��ط��اع��ي ال�����ص��ن��اع��ة واخلدمات
وع���ل���ى م�����س��ت��وى اخل����دم����ات ،ي��ع��د قطاع
البناء الأكرث تفا�ؤ ًال ب�ش�أن حجم املبيعات
يف ال����رب����ع ال���ث���ال���ث  ،2019ح���ي���ث بلغ
���ص��ايف ال��رب��ح  ،41%ن��ظ�� ًرا ل��زي��ادة عدد
امل�شروعات اجلديدة ،والتح�سن املتوقع يف

ظ��روف ال�سوق .وعلى م�ستوى الأن�شطة
ال��ت��ج��اري��ة ،ك���ان ق��ط��اع ال�����س��ي��ارات (قطع
الغيار) الأكرث تفا�ؤ ًال ب�ش�أن الأحجام للربع
الثالث  .2019ويعد امل�صدرون الأعلى
ت��ف��ا�ؤ ًال �ضمن جمتمع الأع��م��ال عمومًا،
ح��ي��ث ���س��ج��ل امل����ؤ����ش���ر امل���رك���ب للأعمال
درجات قدرها  115.9و 114.9نقطة
على ال��ت��وايل .وحت��دو جمتمع الت�صدير
ت��وق��ع��ات �أق�����وى م���ن ال�����ش��رك��ات املوجهة
نحو ال�����س��وق املحلية يف معظم العوامل
التي مت تقييمها يف الدرا�سة .ومع ذلك،
�أظهرت ال�شركات املوجهة لل�سوق املحلية
ت���وق���ع���ات �أع����ل����ى ل���ل���ت���وظ���ي���ف .وتوا�صل
ال�شركات الكبرية تفا�ؤلها العايل مقارنة
ب��ال�����ش��رك��ات ال�����ص��غ�يرة وامل��ت��و���س��ط��ة �إزاء
�أ�سعار البيع املتوقعة وم�ستويات الأجور
وحجم التداول وطلبات ال�شراء اجلديدة.
وم��ع ذل���ك� ،أظ��ه��رت ال�����ش��رك��ات ال�صغرية
واملتو�سطة توقعات �أف�ضل �إزاء الإيرادات
والأرب���اح بن�سبة طفيفة .وخ�لال الأ�شهر
االث��ن��ي ع�شر املقبلة ،تعتزم  30%من
ال�شركات تو�سيع مقرات �أعمالها احلالية،
�إذ تبدي �شركات الت�صنيع �أعلى م�ستوى
من التفا�ؤل ب�ش�أن خطط تو�سيع قدراتها،
مقارنة باخلدمات وال�شركات التجارية.

جامعة دبي واالحتاد الدويل لالت�صاالت يختتمان الأ�سبوع الإقليمي لالت�صاالت من �أجل التحول الرقمي يف املنطقة العربية
•• دبي-الفجر:

اختتم يف دبي “الأ�سبوع الإقليمي لالحتاد
ال��دويل لالت�صاالت” حول التكنولوجيات
النا�شئة من �أجل التنمية امل�ستدامة والتحول
الرقمي يف املنطقة العربية .وح�ضر الدكتور
عي�سى الب�ستكي رئي�س جامعة دبي وعدد من
�أع�ضاء الهيئتني الإداري���ة والتعليمية هذا
امل�ؤمتر الإقليمي ال��ذي مت ما بني  26اىل
� 29أغ�سط�س  . 2019و���ش��ارك��ت جامعة
دب���ي م��ع ع���دد م��ن ال��ه��ي��ئ��ات وامل���ؤ���س�����س��ات يف
تنظيم ودع���م “لأ�سبوع الإقليمي” .ومن
بني املنظمني كانت هيئة تنظيم االت�صاالت
يف دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة وه��ي��ئ��ة تنظيم
االت�صاالت يف م�صر� .أما ال�شركات الداعمة
وامل�ساهمة يف امل�ؤمتر كانت �إنتل،GSMA ،
االبتكار العاملي و ( )GIEه��واوي� ،سيمنز،
ج��وج��ل ،ن��وك��ي��ا� ،إري��ك�����س��ون ،مايكرو�سوفت،
ال�����ش��ارق��ة ال��ب��ح��وث التكنولوجيا واالبتكار
( ،)SRTI Parkو SIG-UKووح����دة
التحول الرقمي الوطنية يف اململكة العربية
ال�سعودية و.HERE Technology

اف��ت��ت��ح امل�����ؤمت����ر ر���س��م��ي��اً ال���دك���ت���ور عي�سى
الب�ستكي ،رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة دب���ي ،واملهند�س
�إبراهيم احل��داد ،املدير الإقليمي للمكتب
ال���ع���رب���ي ل��ل�احت����اد ال�������دويل لالت�صاالت،
وال�سيد حممد يحيى ،القائم ب�أعمال املن�سق
للأمم املتحدة يف دولة الإم��ارات ،واملهند�س
ط���ارق ال��ع��و���ض��ي ،امل��دي��ر التنفيذي ل�شركة
�سباكرتوم للإدارة  -هيئة تنظيم االت�صاالت
يف دولة الإمارات.
ويف كلمته االفتتاحية� ،أك��د الدكتور عي�سى
ال��ب�����س��ت��ك��ي ع��ل��ى امل�����س��ت��ق��ب��ل ال����واع����د لدبي
والإمارات العربية املتحدة ،فقال �إن “بالدنا
تعي�ش ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي ال���ذي ي��رك��ز لي�س
فقط على التكنولوجيا املتقدمة ولكن �أي�ضاً
على �سعادة النا�س ور�ضاهم” .و�أ���ض��اف �أن
دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ملتزمة
ب��ال��ن��ه��و���ض ب��اجل��ي��ل اخل��ام�����س م��ن تقنيات
الهاتف املحمول ، 5Gو�إن�ترن��ت الأ�شياء،
وال��ذك��اء اال�صطناعي ،والبيانات الكبرية،
وبلوكت�شني ،واملدن الذكية .وحتدث الدكتور
الب�ستكي عن مدينة دبي الذكية م�شرياً �إىل
�أن “النا�س العاديني و�أ�صحاب امل�صلحة يف

املدينة وال��زوار ورواد الأعمال هم جزء من
م��ب��ادرة دب��ي ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي ت�أ�س�ست لتنفيذ
ر�ؤي�����ة ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة ،رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم �إمارة دبي ،جلعل دبي
�أ�سعد مدينة على وجه الأر�ض.
وتخلل امل�ؤمتر عدد من الأن�شطة:

ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب ع��ل��ى ب��ن��اء ال���ق���درات من
اجليل اخلام�س لقطاع تقيي�س االت�صاالت -
 GSMAالهاكاثون املحلي ملنطقة اخلليج
ح��ول �إن�ترن��ت الأ�شياء والبيانات ال�ضخمة
وامل���دن الذكية التي نظمها املكتب العربي
لالحتاد الدويل لالت�صاالت.
امل��ن��ت��دى ال�����س��ن��وي ال��راب��ع ل�لاحت��اد الدويل

ل�ل�ات�������ص���االت ح������ول “�إنرتنت الأ����ش���ي���اء
وال��ب��ي��ان��ات ال�ضخمة وامل����دن ال��ذك��ي��ة “ يف
املنطقة العربية.
وكان امل�ؤمتر قد وجه دعواته لدول الأع�ضاء
يف احتاد االت�صاالت وامل�ؤ�س�سات الأكادميية
و���ص��ان��ع��ي ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ع��ام��ة وامل�س�ؤولني
احلكوميني من املنطقة العربية.

�أكدت الدكتورة هدى املطرو�شي ع�ضو
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل��ج��ل�����س �سيدات
�أعمال �أبوظبي �أن امل��ر�أة متكنت من
تعزيز ح�ضورها يف م���ؤمت��ر الطاقة
العاملي مما ي�ؤكد �أن متكني امل��ر�أة يف
جم��ال ال��ط��اق��ة وا���ض��ح��اً وب����ارزاً عرب
ت��واج��ده��ا يف ال�����ش��رك��ات وامل�ؤ�س�سات
ال��وط��ن��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف هذا
ال���ق���ط���اع احل���ي���وي وال����ه����ام .وقالت
د.امل��ط��رو���ش��ي ع��ل��ى ه��ام�����ش م�شاركة
جمل�س ���س��ي��دات �أع��م��ال �أب��وظ��ب��ي يف
امل�ؤمتر حتت مظلة غرفة �أبوظبي”:
ت�ست�ضيف �أب��وظ��ب��ي مل���ؤمت��ر الطاقة
العاملي ال��راب��ع والع�شرين حت��ت رع��اي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،و ُي َعد هذا امل�ؤمتر �أكرب جتمع
عاملي ملواجهة حتديات الطاقة ور�سم مالمح م�ستقبل �صناعة الطاقة يف
العامل ،وي�شارك فيه ر�ؤ�ساء دول وق��ادة قطاع الطاقة و�أب��رز اخل�براء من
خمتلف �أنحاء العامل ملناق�شة ق�ضايا الطاقة العاملية» .و�أ�ضافت الدكتورة
املطرو�شي ”:ي�شكل م�ؤمتر الطاقة العاملي من�صة احل��وار العاملية التي
جتمع ر�ؤ�ساء الدول والوزراء ورواد القطاع وقادة الفكر �إىل جانب املواطنني
املهتمني وامل��ن��ظ��م��ات غ�ير احل��ك��وم��ي��ة م��ن جميع �أن��ح��اء ال��ع��امل ،ملناق�شة
التطورات احلرجة يف قطاع الطاقة والتحديات التي يواجهها ،كما ي�سهم
يف �إثراء معرفة امل�شاركني لفهم ق�ضايا الطاقة وحلولها ب�شكل �أف�ضل من
منظور عاملي .واختتمت بالقول ”:من هنا اتطلع ان تكون ابوظبي قاعده
ومركزاً اقليميا وعاملياً للطاقه  ،حيث �شكل امل�ؤمتر واملعر�ض املرافق له
فر�صة هامة لبحث �سبل التعاون وتعزيز ال�شراكات بني ال�شركات الوطنية
االماراتية ونظريتها االقليمية والعاملية».

اقت�صادية عجمان ترعى قمة الت�صنيع والتجارة امل�ستقبلية

•• عجمان-الفجر:

�شاركت دائرة التنمية االقت�صادية بعجمان يف قمة الت�صنيع والتجارة امل�ستقبلية
 ،2019التي نظمتها م�ؤ�س�سة دبي لتنمية ال�صادرات على مدى يومني يف فندق
انرتكونتيننتال ف�ستيفال �سيتي ،حيث ج��اءت م�شاركة ال��دائ��رة ب�صفتها راعي
ر�سمي للحدث ،وقد ا�ستعر�ضت من خالل من�صتها الر�سمية يف املعر�ض امل�صاحب
للقمة �أهم اخلدمات التي تقدمها للم�ستثمرين يف القطاع ال�صناعي وللمن�ش�آت
املهتمة بالت�صدير للخارج ،كما �أتاحت الفر�صة لنخبة من �أبرز املن�ش�آت ال�صناعية
املرخ�صة يف الإم��ارة للم�شاركة من خالل من�صتها ،وذلك لالطالع على �أحدث
التقنيات يف جمال الت�صنيع والتجارة ،والتعرف على الفر�ص املتاحة يف خمتلف
القطاعات ال�صناعية .وق��ال �سعادة علي عي�سى النعيمي ،مدير ع��ام الدائرة:
“ ت���أت��ي م�شاركة ورع��اي��ة دائ���رة التنمية
االقت�صادية لقمة الت�صنيع والتجارة
امل�ستقبلية م��ن منطلق دوره���ا يف دعم
القطاع ال�صناعي ،و�سعياً نحو تعزيز
���ص��ادرات الإم����ارة وج���ذب امل�ستثمرين،
وب����ن����اء ���ش��ب��ك��ة وا����س���ع���ة م����ن العالقات
االق��ت�����ص��ادي��ة ،كما ت���أت��ي ه��ذه امل�شاركة
حر�صاً على دع��م املن�ش�آت االقت�صادية
وامل�صانع القائمة يف الإم���ارة لالطالع
ع���ل���ى �أح�������دث ال����ت����ط����ورات ال��ت��ق��ن��ي��ة يف
خمتلف ال�صناعات احلديثة� ،إ�ضاف ًة �إىل
ا�ستعرا�ض �أه��م اخلدمات والت�سهيالت
املقدمة للم�ستثمرين يف هذه القطاعات
« .من جانبها قالت زهرة البناي ،مديرة
ق�����س��م ت��ن��م��ي��ة ال�������ص���ادرات واال�ستثمار:
“ نحر�ص على دعم املن�ش�آت االقت�صادية امل�صدّرة ،من منطلق دورن��ا يف تنمية
�صادرات عجمان وتطوير قطاعات الأعمال املختلفة ،حيث دعمنا بالتعاون مع
غرفة عجمان م�شاركة ثماين �شركات تعد من �أبرز املن�ش�آت العاملة يف القطاع
ال�صناعي يف الإمارة ،وذلك بهدف بناء �شبكة عالقات ا�ستثمارية متنوعة تخدم
قطاع ال�صناعة والت�صدير ،وت�سهم يف تعزيز معدالت النمو االقت�صادي ب�شكل
عام» .وقد اطلع وفد الدائرة امل�شارك يف القمة على �أحدث التقنيات واالبتكارات
يف جمال الت�صنيع ،كالتطورات املرتبطة بالعمليات و�سل�سلة التوريد واخلدمات
اللوج�ستية وتقنية املعلومات وال�صناعات التحويلية وغريها ،وذلك من خالل
ح�ضور جل�سات النقا�ش وور���ش العمل املتنوعة خ�لال القمة التي �شارك فيها
�أكرث من  500من كبار املتخ�ص�صني يف ال�صناعة ،وتعتزم الدائرة خالل الفرتة
القادمة تقدمي املزيد من الدعم للقطاع ال�صناعي وامل�صدّرين ،يف �إطار هدفها
اال�سرتاتيجي املتمثل يف دعم النمو االقت�صادي وت�شجيع اال�ستثمار.

عوي�ضة املرر :االبتكارات تعيد �صياغة ديناميكية
العر�ض والطلب يف قطاع الطاقة العاملي

•• �أبوظبي-وام:

�أكد معايل عوي�ضة مر�شد املرر رئي�س دائرة الطاقة يف �أبوظبي خالل م�شاركته
يف اجلل�سة النقا�شية التي حملت عنوان “فر�ص التغيري يف الأح��وال العادية
وغ�ير العادية للأعمال”؛ �أن اختيار �أبوظبي ال�ست�ضافة الن�سخة الرابعة
والع�شرين من م�ؤمتر الطاقة العاملي يعك�س م��دى ال��دور ال��ذي تقوم به يف
دعم التوجهات العاملية لتحول قطاع الطاقة نحو املزيد من اال�ستدامة وجعل
العامل مكاناً �أف�ضل لنا جميعاً .وقال رئي�س دائرة الطاقة يف �أبوظبي �إن العامل
ي�شهد اليوم حتو ًال غري م�سبوقاً مدفوعاً مبزيج من االبتكارات التكنولوجية
والتطورات املهمة التي تعيد �صياغة ديناميكية العر�ض والطلب على الطاقة
مع الت�أثري ب�شكل وا�ضح على ال�سلوك اال�ستهالكي و�أطر �صنع ال�سيا�سات.
و�أ�ضاف�“ :شهدت �أبوظبي خالل ال�سنوات الأربعني املا�ضية حتو ًال اقت�صادياً
�سريعاً ارتكز ب�شكل رئي�سي على وف��رة م��وارد الوقود الأح��ف��وري ،وعلى ر�ؤية
اقت�صادية متب�صرة لفرتة ما بعد النفط ..وكانت النتيجة اقت�صاداً كثيف
اال�ستهالك للطاقة مع قطاع ت�صنيع ي�ست�أثر بـ  58%من �إجمايل الطلب
على الطاقة؛ ويتم ت�أمني هذه الطاقة بن�سبة  50%من الغاز و 30%من
النفط ..وبطبيعة احل���ال ،ف���إن الطاقة املنتجة م��ن م���وارد ج��دي��دة – مثل
الطاقة ال�شم�سية والنووية  -تدخل اليوم منظومة الطاقة ب�شكل �سريع».
و�أ���ش��ار �إىل �أن ت�أ�سي�س دائ���رة الطاقة يف �أب��وظ��ب��ي يف ف�براي��ر  2018ميثل
�إجن��ازاً رئي�ساً يف م�سرية التطور التي ي�شهدها قطاع الطاقة يف �أبوظبي مع
الف�صل بني اجلانبني التنظيمي واخلدمي لرفع م�ستويات الكفاءة واحلوكمة
وامل�ساءلة وحتفيز م�سرية حتديث القطاع.
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الدعوى رقم  2018/4736جتاري جزئي  -دبي

ا�سم امل�صفي  :ايه & ام االن�صاري لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  2903 - 1ملك �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال نهيان
 املركز التجاري الأول  -هاتف  04-2955582 :فاك�س  04-2955598 :مبوجبهذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله
لت�صفية �سوبر الين لتجارة الهواتف املتحركة وذلك مبوجب قرار حماكم دبي
بتاريخ  2019/9/3واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/9/3وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي
على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

�إجتماع خربة

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�شر
يف الدعوى  2019/125تظلم جتاري
اىل املتظلم �ضده � -1/شركة كوالتي ل�صناعة اخلر�سانة اجلاهزة � -ش ذ م م جمهول
حمل االقامة مبا �أن التظلم /ر�ؤيا عبداهلل العو�ضي ب�صفتها مالك ملكتب ر�ؤيا العو�ضي
حمامون وم�ست�شارون قانونيون وميثله  /ر�ؤيا عبداهلل حممد العو�ضي  -قد اقام عليك
التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�صادر يف الأم��ر على عري�ضة رقم
 128/2019اخلا�ص بتقدير اتعاب املتظلمة اخلا�ص بالدعوى رقم  1058/2016جتاري
كلي دبي وما تفرع منها من ق�ضايا مع الزام املتظلم �ضدها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل
اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سه يوم الأربعاء املوافق  2019/10/2ال�ساعة � 9.30صباحا
بالقاعة رقم  ch2.E.22لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات �أو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الأقل
ويف حالة تخلفك ف�إن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ن�ص الإعالن بالن�شر

املدعية  /كهربائيات ايرو�س � -ش ذ م م
بوكالة ال�سادة  /القاري للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
املدعي عليها  :ال�صرح للمقاوالت � -ش ذ م م
اعالن بالن�شر لل�سادة /ال�صرح للمقاوالت � -ش ذ م م (املدعي عليها ) ان ال�سيدة  /كهربائيات ايرو�س
 �ش ذ م م (املدعية) قد اقام عليكم الدعوى رقم  2018/4736جتاري جزئي � -أمام حماكم دبي  ،وعليهمت تعييني �أنا كمال عدنان مل�ص كخبري هند�سي من قبل املحكمة املوقرة  ،وعليه مت حتديد موعد
لعقد جل�سة االجتماع الثاين بتاريخ  2019/9/16ال�ساعة العا�شرة �صباحا مبكتبنا الكائن بدبي  -مكتب
 EAIلال�ست�شارات الهند�سية  -بدبي  -واحة ال�سيلكون ( )Dubai Silicon Oasisدوار بوابة
ال�سيلكون  -مقابل �سوبر ماركت �شويرتامز ( )Choithrams Supermarketبناء برج
الق�صر ( - )Palace Towerمكتب رقم  ، 804لذا �أنتم مكلفني باحل�ضور او ح�ضور من ميثلكم
قانونيا (لال�ستف�سارات حول الدعوى يرجى التوا�صل مع اخلبري على الرقم ()0505971141
اخلبري املنتدب
م د /كمال عدنان مل�ص
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�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة � :سوبر الين لتجارة الهواتف املتحركة
العنوان  :مكتب رقم  209ملك العثمان للعقارات  -ديرة  -املرر  -ال�شكل القانوين  :ذات
م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  690631 :رقم القيد بال�سجل التجاري 112697 :
مبوجب ه��ذا تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بدبي ب���أن��ه ق��د مت الت�أ�شري يف ال�سجل
التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة امل��ذك��ورة �أع�ل�اه  ،وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي
بتاريخ  2019/9/3واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/9/3وعلى من
لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ايه & ام االن�صاري لتدقيق
احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  2903 - 1ملك �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد بن �سلطان ال
نهيان  -املركز التجاري الأول  -هاتف  04-2955582 :فاك�س  04-2955598 :م�صطحباً
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خ�لال ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن
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العدد  12729بتاريخ 2019/9/12

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى � 2019/886إ�ستئناف مدين
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مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى � 2019/393إ�ستئناف عقاري
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اىل املنفذ �ضده -1/دابي جريالد تونى موه جمهول حمل االقامة
مبا ان طالب التنفيذ/حميد انو�شريوان قا�ضي نورى وميثله � /سعيد
مبارك عبيد احمد الزحمي  -قد �أق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )96795درهم
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل امل�ست�أنف �ضده� -1 /شيخ ع�لاء الدين �شيخ داود �شيخ ع�لاء الدين
-2حممد عبدال�شكور عبداملالك جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف
/ازهار احل�سن اف�سر احل�سن وميثله  /ابراهيم علي املو�سى احلمادي -
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2019/517مدين جزئي وحددت
لها جل�سه يوم الثالثاء املوافق  2019/9/24ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة
رقم  ch1.C.11وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /فرهاد تو�سلي �-2سيده زهرا باك نيا جمهويل
حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف/جلوبال جروب انرتنا�شونال ليمتد
قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2019/362عقاري كلي
ب��ت��اري��خ 2019/8/26م .وح����ددت ل��ه��ا جل�سه ي���وم الأرب���ع���اء املوافق
 2019/9/18ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة رق��م ch1.C.11
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم
�ستجري حماكمتكم غيابيا

حكومة دبي
حمـــــــــاكم دبــي

حكومة دبي
حمـــــــــاكم دبــي

االمارات العربية املتحدة

الهالل كابيتال

وزارة العدل

اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
�إعالن بالن�شر
رقم ()2019/6463

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
�إعالن بالن�شر
رقم ()2019/6465
املخطر  :حممد عبدالرحمن البحر  -ذ م م
املخطر اليهما  -1:جراند جيت للنقليات م�ؤ�س�سة فردية ل�صاحبها عادل حمدان مفتاح
Grand Gate Transport
 -2عادل مفتاح حمدان مفتاح الر�ستايف � -إمارات اجلن�سية
Adel Muftah Hamdan Muftah
نخطركم مبوجب هذا الإخطار اىل املباردة ل�سداد املبلغ املرت�صد بذمتكما والبالغ
قدره  1.642.100درهم خالل مدة اق�صاها خم�سة ايام من تاريخ ا�ستالمكم هذا الن�شر
ويف حال تخلفكم �سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة باملبلغ والفوائد
والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/2416تنفيذ مدين

رئي�س ال�شعبة

املخطر  :وكالة ال�شرق لل�سفريات وال�سياحة  -ذ م م
املخطر اليهما  -1 :كابيتا�س �إ�س بي غروب م د م �س
Capitas SP Group DMCC
 -2نفيد م�ستان �صديقي Naveed Mustan Siddiqai -
نخطركم مبوجب هذا الإخطار ب�سداد املبلغ املرت�صد بذمتكما وقدره.60
 60319درهم �ستون الف وثالثمائة وت�سعة ع�شر درهما و�ستون فل�سا خالل
م��دة خم�سة اي��ام من تاريخ ا�ستالمكم ه��ذا الن�شر ويف حالة ع��دم ال�سداد
�سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية �ضدكما.
الكاتب العدل
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الكاتب العدل
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رئي�س الق�سم

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/5130جتاري كلي

املرفوعة من املدعي /البنك العربي املتحد � -ش م ع
املدعي عليهم  -1 /تو�ش للتجارة العامة � -ش ذ م م  -2 ،منوهر رام�شند رام�شنداين  -3 ،تو�ش العاملية � -ش
م ح  -4 ،رام �شنداين نارين رام �شند  -5 ،تو�ش وورلد وايد دي ام �سي �سي
حكمت املحكمة مبثابة احلو�ضوي  :بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�ضامن بان ي�ؤدوا للنبك املدعي مبلغ
وقدره ( )2.248.962.98درهم مليونان ومائتان وثمانية واربعون الفا وت�سعمائة واثنان و�ستون درهما
وثمانية وت�سعون فل�سا بالإ�ضافة للفائدة االتفاقية بواقع � %5سنويا وذلك من تاريخ الإدعاء وحتى ال�سداد
التام على اال تتجاوز ا�صول الدين مع الر�سوم وامل�صاريف واربعمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ض
ما عدا ذلك من طلبات .مالحظة  :الهيئة التي نطقت باحلكم هي املبينة ب�صدر هذا احلكم � ،أما الهيئة
التي تداولت يف احلكم ووقعت على م�سودة فهي امل�شكلة برئا�سة �سعادة القا�ضي  /يحيى عبداجلبار العاين
وع�ضوية القا�ضيني  /جمال ال�سنو�سي و�سالمة الكتبي .حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا
من اليوم التايل لالعالن  ،وبفوات هذا امليعاد دون طعن منكم على احلكم امل�شار اليه و�ستتخذ بحقكم
االجراءات القانونية لتنفيذه �ضدكم.
مكتب �إدارة الدعوى

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/2207جتاري جزئي

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/1254جتاري جزئي

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/368عقاري كلي

اىل املحكوم عليه -1/مبارك واوالده للنقل العام جمهول حمل االقامة نعلنكم
ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/7/28يف الدعوى املذكورة
اعاله ل�صالح /يونيفر�سال للإطارات وانظمة التلبي�س (�ش ذ م م) ب بالزام املدعي
عليها بان ت���ؤدي للمدعية مبلغ واثنني وثالثني الف وثمامنائة وثالثة و�ستني
درهم والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ الإ�ستحقاق احلا�صل يف 2018/3/11
وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

اىل املحكوم عليه -1/االمود خلدمات �إدارة املن�ش�أت � -ش ذ م م جمهول حمل االقامة
نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/5/28يف الدعوى
املذكورة اعاله ل�صالح /ال�شركة العربية االمريكية للتكنولوجيا (ارامتك) بالزام
املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ ثمانية وع�شرين الف وثمامنائة و�سبعني
درهم وخم�سة وثالثني فل�سا والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ الإ�ستحقاق
احلا�صل يف  2019/1/10وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف
دره��م مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

اىل املدعى عليه -1 /ال�صرح للمقاوالت � -ش ذ م م -2احمد عبداهلل �سيف دروي�ش ال�شحي
ب�صفته ال�شخ�صية وب�صفته ال�ساحب واملحرر لل�شيكات وال�ضامن لل�شيكات املوقع عليها ،
وب�صفته مدير �شركة/ال�صرح للمقاوالت (�ش ذ م م) وب�صفته كفيل مت�ضامن مع ال�صرح
للمقاوالت (���ش ذ م م) جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/لويد لتجارة م��واد البناء -
�ش ذ م م وميثله�/سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي قررت حمكمة دبي االبتدائية بتاريخ
 2019/7/15بالزام املدعى عليهما ال�صرح للمقاوالت (�ش ذ م م) واحمد عبداهلل �سيف بن
دروي�ش ال�شحي بان ي�ؤديا بالت�ضامن للمدعية لويد لتجارة م��واد البناء (�ش ذ م م) مبلغ
 34.421.00درهم (اربعة وثالثون الف واربعمائة وواحد وع�شرون درهم) والفائدة القانونية
بواقع � %9سنويا من تاريخ  2019/6/14وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف .ولكم احلق
يف �إ�ستئناف الأمر خالل  15يوم من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن.

رئي�س الق�سم

العدد  12729بتاريخ2019/9/12
يف الق�ضية رقم  2019/385عقاري كلي

املرفوعة من  :خالد بن �سعيد بن فهيد الهاجري  -بوكالة  :دار البيان للمحاماة
واال�ست�شارات القانونية �ضد/املدعي عليها  :وداد عتامنة  -باال�شارة اىل كتاب
حمكمة دبي امل�ؤرخ يف  2019/9/9واملت�ضمن تكليفي خبريا يف الق�ضية املذكورة
اع�لاه نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خ�برة يف الق�ضية امل��ذك��ورة يوم
الأحد املوافق  2019/9/22ال�ساعة � 11.00صباحا وذلك على العنوان التايل:
مكتب اخلبري /احمد ماجد لوتاه  -الهالل كابيتال  -الطابق الثالث  -مكتب
رق��م  302بناية دب��ي الوطنية للتامني -مقابل دي��رة �سيتي �سنرت -بور�سعيد
هاتف  04/2999000ل��ذا ندعوكم للح�ضور يف امل��وع��د امل��ذك��ور وت��ق��دمي كافة
مالديكم من م�ستندات ومذكرات.
اخلبري /احمد ماجد لوتاه -رقم قيد ()111

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س الق�سم

اعالن �أمر �أداء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/1108امر اداء

اىل املحكوم عليه� -1/شهزاد حممود حممد احمد جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/7/23يف الدعوى امل��ذك��ورة اع�لاه ل�صالح /بنك دبي
الإ�سالمي (�شركة م�ساهمة عامة) بف�سخ اتفاقية الإج���ارة الآجلة املربمة بني البنك املدعي
واملدعي عليه وامل�ؤرخة يف  2014/12/8ومالحقها وت�سليم الوحدة العقارية  -حمل التداعي
 للبنك املدعي ورد حيازته اليها خاليا من ال�شواغل والغاء �إ�شارة القيد العقاري (الإجارةاملو�صوفة يف ال��ذم��ة) ال���واردة ب�شهادة امللكية و�شطب ا�سم املدعي عليه منها وخماطبة دائرة
الأرا�ضي والأمالك بذلك والزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ مقداره ( 225.000درهم)
مائتني خم�سة وع�شرون ال��ف دره��م والر�سوم وامل�صروفات وال��ف دره��م مقابل اتعاب املحاماة
ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن
�سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�شر
يف الدعوى  2019/306تظلم جتاري

اىل املتظلم �ضده  -1 /جوجني قيو جمهول حمل االقامة مبا �أن التظلم
/عبدالرحيم حممد ابةتي �شاتوت قد اق��ام عليك التظلم املذكور اعاله
ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�صادر يف الأمر على عري�ضة رقم 2016/729
مبنع املعرو�ض �ضده من ال�سفر و�إيداع جواز �سفره خزينة املحكمة .وحددت
لها جل�سه يوم الأح��د املوافق  2019/9/22ال�ساعة � 8.30صباحا بالقاعة
رقم  ch1.A.5لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات �أو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة
ايام على الأقل ويف حالة تخلفك ف�إن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري

				

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة اال�ستئناف

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/3323جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي عليه -1 /م��اك��رو للمقاوالت ��� -ش ذ م م جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعي� /شم�س اخلور ملقاوالت التك�سية واالر�ضيات واال�صباغ وميثله  /خالد كلندر
ع��ب��داهلل ح�سني ق��د �أق���ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها ال���زام امل��دع��ي عليها ب��ان ت�ؤدي
للمدعية املبالغ املرت�صدة يف ذمتها والبالغ قدرها ( )922.523.18دره��م ت�سعمائة
اثنني وع�شرين الف وخم�سمائة وثالثة وع�شرون درهم وثمانية ع�شر فل�س م�ضافا
اليها الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ الإ�ستحقاق احلا�صل يف  2019/3/25وحتى
ال�سداد التام  ،مع الزامها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة وح��ددت لها
جل�سة يوم الإثنني املوافق  2019/9/23ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.14لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/170احوال نف�س غري م�سلمني

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى � 2019/3إ�ستئناف تنفيذ عمايل

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى � 2019/1774إ�ستئناف جتاري

حماكم دبي

اىل املدعي عليه  -1/ارون �سابهريوال �ساتي�ش كومار �سابهريوال جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /را���ش��ي �سابهريوال وميثله/فتيحة حممد
برجو ق��وراري  -قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالتطليق
واثبات ح�ضانة ونفقات والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة .وحددت لها
جل�سة يوم االحد املوافق  2019/9/22ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة رقم ( )3يف
مبنى الأح��وال ال�شخ�صية يف منطقة القرهود لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/1994مدين جزئي

اىل املدعي عليه -1 /بريتي رافيدرا الد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
ابراهيم العو�ض عبدالقادر ق�سم الباري وميثله  /عبدالرحمن عبداهلل ح�سني
امل�ضرب  -قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه
مببلغ وقدره ( 250000درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
 %9من تاريخ  2018/6/28وحتى ال�سداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل
بال كفالة .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2019/9/17ال�ساعة 8.30
�ص بالقاعة  Ch2.D.19لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /انبيوتي للتوزيع � -ش ذ م م جمهول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف /ماريا لي�سا وات�سن وميثله � /سعيد حممد
عبداهلل �سامل ال�صايغ الغافري قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى
رقم  2017/466تنفيذ عمايل وحددت لها جل�سه يوم الأربعاء املوافق
 2019/9/25ال�ساعة � 17.30صباحا بالقاعة رقم  ch1.B.7وعليه
يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري
حماكمتكم غيابيا

اىل امل�ست�أنف ���ض��ده -1 /رو���ش��ن للمقاوالت ��� -ش ذ م م -2حم��م��د نويل
للتجارة � -ش ذ م م -3جانيان هولدينج ليمتد جمهول حمل االقامة
مب��ا ان امل�ست�أنف /ب��ن��ك ات�����ش ا���س ب��ي �سي ال�شرق االو���س��ط امل��ح��دد فرع
دب���ي ومي��ث��ل��ه  /اح��م��د ح�سن رم�����ض��ان �آل ع��ل��ي  -ق��د ا���س��ت���أن��ف القرار/
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2019/251جتاري كلي وحددت لها جل�سه
ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق  2019/10/2ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة رقم
 ch2.D.18وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/3118جتاري جزئي

اىل املدعي عليه � -1 /سبي�شل�ست لينك للتجارة العامة � -ش ذ م م جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي 4 /كورنر للتجارة العامة � -ش ذ م م وميثله  /حممد
حمد م�سعود علي امل�سلم  -قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
املدعي عليها مببلغ وق��دره ( 317634.2دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %9من تاريخ الإمتناع عن ال�سداد احلا�صل يف �شهر ابريل
 2018وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2019/9/22
ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.13لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة
قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/407عقاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه �-1 /شركة مو�سيال ��� -ش ذ م م جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعي� /أرينا كوليكوفا وميثله  /عبداملنعم �سامل عبيد بن �سويدان  -قد �أقام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وق��دره (359.514.6
درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ رفع الدعوى
وحتى ال�سداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة
يوم الإثنني املوافق  2019/9/16ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.B.8لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/3341جتاري جزئي

اىل املدعي عليه -1 /ديفان رامو ديفان جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
بنك ام القيوين الوطني � -ش م ع وميثله  /خالد كلندر عبداهلل ح�سني قد
�أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة ب��ال��زام املدعي عليه مببلغ وقدره
( 110629.15دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من
تاريخ  2019/7/3وحتى ال�سداد التام � ،ضم ملف امر على عري�ضة جتاري رقم
( )2019/820وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2019/9/25ال�ساعة 8.30
�ص بالقاعة  Ch1.C.12لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم
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العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/7577عمايل جزئي

اىل املدعي عليه  -1 /داميوند �شادو لالعمال الفنية � -ش ذ م م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي  /ر���ش��اد وايف حممد خليل ق��د �أق���ام عليك
ال���دع���وى وم��و���ض��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�ستحقات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا (20250
دره���م) وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ ( 2000دره���م) وال��ر���س��وم وامل�����ص��اري��ف ورقم
ال�شكوى( )MB195912067AEوح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء
املوافق  2019/9/24ال�ساعة � 10.00ص بالقاعة  Ch1.A.4ل��ذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا ل��دي��ك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

اىل املدعي عليه -1 /عالء الدين امل�صري ملقاوالت البناء � -ش ذ م م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي  /ح�سني ال�سيد اح��م��د ح�سني ح��م��اد ق��د �أقام
عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا (11367
دره�����م) وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ ( 2000دره�����م) وال���ر����س���وم وامل�����ص��اري��ف ورقم
ال�شكوى( )MB195208196AEوح����ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم االربعاء
املوافق  2019/9/18ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.A.1لذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا لديك م��ن م��ذك��رات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/1243جتاري كلي
اىل املدعي عليه -1 /ال��ك�ترو لل�صناعات (دب��ي) �ش ذ م م �-2شركة الكرتو لل�صناعات
(اململكة العربية ال�سعودية) �-3سلمان بن عبداهلل بن �سعد ال�سبيعي -4نبيل رفيق داود
زين الدين جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي /البنك العربي املتحد  -قد �أقام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل فيما بينهم
مببلغ وقدره ( 12162695.19درهم) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت
لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2019/9/18ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch1.B.8لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/3885تنفيذ جتاري

اىل املنفذ ���ض��ده -1/ب�لان بي لالعالنات � -ش ذ م م جمهول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/با�سفيك العاملية ملواد البناء  -وميثله /
عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع  -قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )304880درهم
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االج���راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل املنفذ �ضده -1/بناء ال�شرق الأو�سط للإن�شاء والتعمري  -ذ م م
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/امين جاد احمد علي
 قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفعاملبلغ املنفذ به وقدره ( )38803درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة
املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر
هذا االعالن.

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/2951جتاري جزئي

اىل املدعي عليه  -1 /ذا هارت اوف يوروب للإدارة الفندقية  -م م ح جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي� /شركة ج فور�شن ات�ش تي  -ذ م م وميثله  /عبدالرحمن
عبداهلل ح�سني امل�ضرب  -قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بـــ 234880
درهم والفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ �صرف ال�شيك  2019/3/9حتى
ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم
الثالثاء املوافق  2019/9/17ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.c.14لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/3205تنفيذ جتاري
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/5768عمايل جزئي

اخلميس  12سبتمبر  2019م  -العـدد 12729

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/2860تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضدهما� -1/سيد �شاه معني الدين قادري �سيد �شاه  -كفيل �ضامن
�-2سلمى �سلطانة حممد قا�سم  -كفيل �ضامن جمهويل حمل االقامة مبا ان
طالب التنفيذ/م�صرف الإم��ارات الإ�سالمي � -ش م ع وميثله /جابر را�شد
حممد جابر را�شد ال�سالمي  -قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة
اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )867313.26درهم بالت�ضامن
والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2019/4837عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه  -1 /انباليا للخدمات الفنية ��� -ش ذ م م جمهول حمل
االق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي  /حم��م��د وق���ا����ص حم��م��د ن����واز  -ق���د �أق�����ام عليك
ال����دع����وى وم��و���ض��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا (9780
دره����م) وت���ذك���رة ع���ودة مببلغ ( 2000دره����م) وال��ر���س��وم وامل�����ص��اري��ف ورقم
ال�شكوى( )MB194431906AEوح����ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم االحد
امل��واف��ق  2019/10/6ال�ساعة � 10.00ص بالقاعة  Ch1.A.2ل��ذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم
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العدد  12729بتاريخ 2019/9/12

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/1673تنفيذ مدين

اىل املنفذ �ضده -1/مهدى زرد�ش �صابر جمهول حمل االقامة مبا
ان طالب التنفيذ�/سلمه اجمد حممد اجمد وميثله  /علي ابراهيم
حممد احلمادي  -قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره ( )425715درهم اىل طالب
التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اىل املنفذ �ضده� -1/ساجام لو يوتيم الل لو جمهول حمل االقامة
مبا ان طالب التنفيذ/علي ابراهيم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
وميثله  /علي ابراهيم حممد احل��م��ادي  -قد �أق��ام عليك الدعوى
التنفيذية امل��ذك��ورة اع�ل�اه وال��زام��ك ب��دف��ع املبلغ املنفذ ب��ه وقدره
( )60802دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إجتمـــــاع خبــــــرة

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2018/13861عمايل جزئي

اىل اخل�صم امل��دخ��ل -1/ع��ام��ر �صالح العلي جمهول حم��ل االقامة
مب��ا ان امل��دع��ي  /اب��راه��ي��م حم��م��د ���س��امل  -ق��د �أق����ام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( 71976درهم)
وتذكرة عودة مببلغ ( 2000درهم) والر�سوم وامل�صاريف .وحددت لها
جل�سة يوم الأرب��ع��اء املوافق  2019/9/18ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة
 Ch1.B.10ل��ذا ف���أن��ت مكلف باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

العدد  12729بتاريخ2019/9/12
�إعالن بالن�شر
يف الق�ضية رقم  2019/2394جتاري جزئي  -دبي
املدعية  :الربغوثي للتجارة العامة  -ذ م م
املدعي عليهما � 1- :سي �أم ام لاللكرتونيات � -ش ذ م م  2-عابد ثيكي ثاييل
اىل املدعي عليهما يف الق�ضية امل�شار اليها  -بناء على ما جاء باحلكم التمهيدي ال�صادر بتاريخ 2019/8/28
عن حمكمة دبي يف الق�ضية امل�شار اليها بعالية انتدبتنا �إدارة اخلرباء لإعداد تقرير اخلربة احل�سابية املطلوب
 ،وبعد �إ�ستالمنا املهمة فقد قررنا عقد �إجتماع اخلربة الأول يف متام ال�ساعة � 10صباحا يوم الأربعاء املوافق
 2019/9/18مبقر مكتب اخلبري املنتدب والكائن يف �شارع بور�سعيد بدبي منطقة ديرة خلف مركز دبي تو دي
بربج �سنتوريون �ستار مبنى ( )Bمكتب ( )206لال�ستعالم هاتف  - 0564734261 :وعليه يرجى التكرم
من الأطراف املتقا�ضية او وكيلهم القانوين ح�ضور الإجتمارع يف املوعد واملكان املحددين لتقدمي كل طرف مذكرة
�شارحة مبو�ضوع الدعوى مرفقا بها امل�ستندات امل�ؤيدة ب�شكل وا�ضح وم�ستقل لكل نقطة من نقاط املذكورة ال�شارحة
(من خالل فوا�صل  )Dividerلكل نقطة مبا ي�ؤكد ادعاءكم �أمام اخلربة.
اخلبري احل�سابي املنتدب
د .عبدالكرمي الزرعوين

حماكم دبي

حكومة دبي
حمـــــــــاكم دبــي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2019/6610
املنذر  :الفارج الإمارات لال�سمنت (�ش ذ م م)  -بوكالة املحامية موزه اخلظر
املنذر اليه  :يا�سر منر حممود خواجا
وب�صفتنا وكالء عن املنذرة فنحن ننذركم  ،ونكلفكم بالوفاء  ،ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره
 1.9.00000د�.إ( .مليون وت�سعمائة الف درهم �إماراتي) املرت�صد يف ذمتكم ل�صالح املنذرة
 ،وذل��ك يف غ�ضون خم�سة اي��ام من تاريخ �إعالنكم بالن�شر  ،و�إال �سن�ضطر �آ�سفني اىل
اللجوء اىل الق�ضاء ال�ستيفاء قيمة مبلغ املطالبة املرت�صد يف ذمتكم ل�صالح املنذرة  ،مع
حتميلكم كافة الر�سوم وامل�صاريف والفوائد القانونية املرتتبة على ت�أخركم ب�سدادكم
لقيمة هذه املديونية  ،وبالإ�ضافة اي�ضا اىل حتميلكم لكافة التعوي�ضات عن الأ�ضرار
التي تكبدتها املنذرة من جراء تقاع�سكم عن �سداد قيمة مبلغ هذه املديونية.
الكاتب العدل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12729بتاريخ 2019/9/12

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/1438تنفيذ مدين

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة
العنوان  :مكتب رق��م  -204ملك عبداهلل ال�شعايل  -دي��رة  -ه��ور العنز -
هاتف  04-2389721 :فاك�س 04-2389722 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية
االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أع�لاه لت�صفية بلو
فوينيك�س ماناجمينت � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2017/9/6واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/9/6وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أعاله  ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/4141تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده -1/جنيب احمد �صالح علي املحرزي جمهول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ�/سلفر �سيتي للتجارة العامة وميثله
 /خالد حممد علي احلمادي  -قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )10329درهم
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االج���راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12729بتاريخ 2019/9/12

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :بلو فوينيك�س ماناجمينت � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  403ملك عبدالرحمن ح�سن الر�ستماين  -بردبي/ال�سوق الكبري
 ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة .رقم الرخ�صة 691143 :رقم القيد بال�سجلالتجاري  1117874 :مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2017/9/6واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/9/6
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني اجلريودي للتدقيق
واملحا�سبة العنوان  :مكتب رق��م  - 204ملك عبداهلل ال�شعايل  -دي��رة  -ه��ور العنز
 هاتف  04-2389721فاك�س 04-2389722 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراقالثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/4065تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده� -1/شركة م�صعب القداح التجارية  -ذ م م  -فرع جمهول
حمل االق��ام��ة مبا ان طالب التنفيذ/ميلينيوم ل�صناعة ال�شحوم وزيوت
التزليق ��� -ش ذ م م وميثله  /ه��اين رج��ب مو�سى ع��ب��داهلل اجل�سمي  -قد
�أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )1591513درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/3073تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده -1/م�شاريع نيبون اخلليج  -ذ م م جمهول حمل االقامة
مبا ان طالب التنفيذ/يني مك�س ل�صناعة الطابوق � -ش ذ م م وميثله /
فاطمة عبدالعزيز حممد مراد �شاكر  -قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )115098درهم اىل
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون
العنوان  :مكتب رق��م  3ملك مكتب ويل عهد دب��ي اللجنة امل�ؤقتة  -بردبي -
القوز االوىل  -هاتف  04-3215355فاك�س - 04-3215356 :مبوجب هذا تعلن
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
راي�س بي ار ار للتجارة العامة � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي
بتاريخ  2019/9/5واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/9/5وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على ال��ع��ن��وان امل��ذك��ور �أع�ل�اه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

ا�سم ال�شركة  :راي�س بي ار ار للتجارة العامة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  44 - 43ملك بلدية دبي  -بردبي  -الفهيدي ال�شكل القانوين
 :ذات م�س�ؤولية حمدودة .رقم الرخ�صة  813279 :رقم القيد بال�سجل التجاري :
 1360835مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري
يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله ،وذلك مبوجب قرار
حماكم دب��ي بتاريخ  2019/9/5وامل��وث��ق ل��دى كاتب ال��ع��دل حماكم دب��ي بتاريخ
 2019/9/5وعلى من لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب رقم  3ملك مكتب
ويل عهد دب��ي اللجنة امل���ؤق��ت��ة  -ب��ردب��ي  -ال��ق��وز االوىل  -ه��ات��ف 04-3215355
فاك�س 04-3215356 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12729بتاريخ 2019/9/12

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/3078تنفيذ جتاري

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

دائرة التنمية االقت�صادية

حمكمة اال�ستئناف
العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى � 2019/1108إ�ستئناف مدين

اىل امل��ن��ف��ذ ����ض���ده -1/حم��م��د �سعيد ح�����س��ن خ��ل��ف��ان جم��ه��ول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ�/سلفر �سيتي للتجارة العامة  -وميثله
/خالد حممد علي احلمادي  -قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )9772.5درهم
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل امل�ست�أنف �ضده-1 /مالكه بقافدينونا �-2سعيد �سامل م�سحار �سامل
املتفيج الكتبي  -جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف /احمد ا�صغر
طاهري وميثله  /علي �إبراهيم حممد احلمادي  -قد ا�ست�أنف القرار/
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2019/1326مدين جزئي .وحددت لها
جل�سه يوم الثالثاء املوافق  2019/9/24ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة
رقم  ch1.C.11وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حكومة دبي
حمـــــــــاكم دبــي

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�شر
يف الدعوى  2019/43تظلم عقاري

اىل املتظلم �ضده �-1 /أي ت��ي اي��ه �ستار للتطوير العقاري ��� -ش ذ م م �-2شركة
الإم���ارات للوكاالت التجارية  -ذ م م -3عبداهلل احمد ماجد الغرير  -جمهويل
حم��ل االق��ام��ة مب��ا �أن التظلم /دار التمويل ��� -ش م ع وميثله � /شيخه حممد
�سيف علي املحرزي  -قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من
القرار ال�صادر رقم  2019/25حجز حتفظي عقاري والر�سوم وامل�صاريف .وحددت
لها جل�سه ي��وم الأح���د امل��واف��ق  2019/9/22ال�ساعة � 8.30صباحا بالقاعة رقم
 ch1.A.5لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات �أو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الأقل ويف
حالة تخلفك ف�إن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري
رئي�س الق�سم
				

العدد  12729بتاريخ 2019/9/12
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2019/6609
املنذر  :الفارج الإمارات لال�سمنت (�ش ذ م م)  -بوكالة املحامية موزه اخلظر
املنذر اليه  :يا�سر منر حممود خواجا
وب�صفتنا وكالء عن املنذرة فنحن ننذركم  ،ونكلفكم بالوفاء  ،ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره
 4.201.949.34د�.إ�( .أربعة مليون ومئتي وواحد الف وت�سعمائة وت�سعة واربعون درهم
واربعة وثالثون فل�سا �إم��ارات��ي) املرت�صد يف ذمتكم ل�صالح املنذرة  ،وذل��ك يف غ�ضون
خم�سة ايام من تاريخ �إعالنكم بالن�شر  ،و�إال �سن�ضطر �آ�سفني اىل اللجوء اىل الق�ضاء
ال�ستيفاء قيمة مبلغ املطالبة املرت�صد يف ذمتكم ل�صالح املنذرة  ،مع حتميلكم كافة
الر�سوم وامل�صاريف والفوائد القانونية املرتتبة على ت�أخركم ب�سدادكم لقيمة هذه
املديونية  ،وبالإ�ضافة اي�ضا اىل حتميلكم لكافة التعوي�ضات عن الأ�ضرار التي تكبدتها
املنذرة من جراء تقاع�سكم عن �سداد قيمة مبلغ هذه املديونية.
الكاتب العدل
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تتنوع �آراء الباحثني واملهتمني حول �أ�سباب تراجع مكانة اللغة
العربية يف بيتها وات�ساع رقعة ا�ستخدام اللغات الأجنبية بني �أبناء
اجليل اجلديد على وجه التحديد.
هناك من يقول �إنها �أزمة مرحلة ،وهناك من يعتقد �أنها �أزمة لغة ال
ت�ستطيع مواكبة امل�ستجدات العاملية،
وهناك من يجزم �أنها ال هذا وال ذاك بل هي �أزمة جيل ان�سلخ عن
ثقافته ل�صالح ثقافات �أخرى.

خم�سة حتديات �أمام تعزيز مكانة اللغة العربية

م��ب��ادرة “لغتي” ال��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا ���ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ ال��دك��ت��ور �سلطان ب��ن حم��م��د القا�سمي،
ع�����ض��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة بهدف
تعليم اللغة العربية للأطفال وال�شباب بو�سائل
ح��دي��ث��ة وج���ذاب���ة ،ت��ط��رح وع��ل��ى ل�����س��ان مديرتها
بدرية �آل علي ت�صوراً �آخ��ر و�أك�ثر عملي ًة مل�شكلة
اللغة العربية ،وت�شري �إىل �أن هناك جمل ًة من
التحديات التي ميكن تخطيها ،تقف حاجزاً بني
اللغة بكل جتلياتها من ناحية واجليل اجلديد
من ناحية �أخرى.
وتقول �آل علي �”:إن احلديث عن �أهمية �سيادة
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ب��ل��ده��ا وب�ي�ن �أه��ل��ه��ا ،ال يعني
مقاطعة اللغات الأخرى وعدم تعلمها ،فهذا �أمر
غري ممكن ولي�س منطقياً يف زمن العوملة وانفتاح
ال��ث��ق��اف��ات ون�������ش����أة ج��ي��ل م���دف���وع ب��ح��ب املعرفة
واال�ست�شكاف .نحن ال نريد للغات الأجنبية �أن
تلغي لغتنا العربية �أو ت�شوهها ،ونريد �أن تكون
لنا ب�صمتنا الفريدة للت�أثري يف الثقافات الأخرى
ولي�س ال��ت���أث��ر ب��ه��ا ،والب�صمة الفريدة
ت��ع��ن��ي ال��ل��غ��ة والثقافة
وال������ه������وي������ة بطبيعة

احلال”.
وت�ضيف �آل علي� “ :إن �أهمية اللغة تتجاوز كونها
جم��رد �أداة للتوا�صل ،بل هي منهج لفهم الذات
والهوية م��ن خ�لال فهم التاريخ وال�ت�راث .فال
ميكن فهم التاريخ �إال بالثقافة التي �أنتجته ،وال
ميكن ت�ش ّرب ال�تراث �إال عرب اللغة التي رافقت
مراحل تطوره”.
وتتابع �آل ع��ل��ي“ :احلفاظ على اللغة العربية
و���س��ي��ادت��ه��ا ي�����ش��ك��ل ���ش��رط��اً ال���س��ت��ك��م��ال م�سريتنا
احل�����ض��اري��ة ،ف��ك��ي��ف ل��ل��أمم �أن ت��ب��ن��ي جتربتها
اخلا�صة يف امل�سرح وال�سينما واملو�سيقى� ،أو يف
الآداب وال��ع��ل��وم والفل�سفة ب���دون ح��م��اي��ة اللغة
التي ت�شكل رابطاً لي�س بني الأف��راد واجلماعات
ف��ق��ط ،ب��ل ب�ين ال��ت��اري��خ مبراحله وب�ين احلا�ضر
وامل�ستقبل”.
حتديات و�شراكات:
وبح�سب �آل علي ،هناك حتديات كثرية يف مواجهة
مه ّمة ا�ستعادة مكانة اللغة العربية واحلفاظ
عليها ،وه��ي مه ّمة ال تقع على عاتق جهة دون
�أخ������رى ،ب���ل �إن ال��ت��ن�����س��ي��ق �إىل ج��ان��ب ال�شراكة
ي�شكالن �شرطاً لإجناحها.

ويف مقدمة هذه التحديات تربز العائلة بو�صفها
املعلم الأول للفرد و�صانع لغته ووجدانه وثقافته.
ب��دون ق�صد وبح�سن نية ،يلج�أ الآب��اء والأمهات
�إىل خماطبة �أبنائهم باللغة الأجنبية معتقدين
بذلك �أنهم يجهزون الأبناء للم�ستقبل ال��ذي ال
يفتح ذراعيه �إال ملن يتقن اللغة الأجنبية.
التحدي الأول :بني اال�ستعداد للوظيفة
واال�ستعداد للحياة
هنا تربز �إ�شكالية كبرية ،وهي �أن تف�ضيل اللغة
الأجنبية من قبل الأه��ل ي�أتي يف �إط��ار الإعداد
للوظيفة  ،بينما ي���أت��ي االه��ت��م��ام ب��ال��ل��غ��ة -الأم
باملقابل يف �سياق الإع����داد للحياة وف��ه��م ثقافة
امل��ج��ت��م��ع وب��ن��اء ع�لاق��ات ن��اج��ح��ة يف ���س��ي��اق��ه ،بل
يعترب �شرطاً للنمو ال��وج��داين والعقلي ال�سليم
بحيث تكون الثقافة املحلية نافذة لفهم الثقافات
الأخرى و�أداة لتحليلها واال�ستفادة منها .وتقول
�آل علي « :تعليم الأطفال اللغة الأجنبية يجب
�أال يجعلهم متلقني �سلبيني للثقافات الأخرى،
يف امل���ق���اب���ل م���ن امل���ه���م ت��ع��ل��ي��م��ه��م احل���ف���اظ على
الثقافة واللغة العربية التي حتفز لديهم احل�س
النقدي بحيث ي�صبحون ق��ادري��ن على التمييز
بني ما ينفعهم وما ي�ضرهم من
الثقافات الأخرى».
وت���������ض����ي����ف« :ال�����ك�����ث��ي��ر من
ال�����وظ�����ائ�����ف ال�����ي�����وم ب����أم�������س
احلاجة للغة العربية ال�سليمة
وه������ي ت�����ش��ك��ل ن�����س��ب��ة كبرية
م��ن ال��ق��ط��اع��ات االقت�صادية
النامية مثل الإع�لام والن�شر
والرتجمة وال�سيا�سة والعمل
يف منظمات املجتمع املدين ،حتى
ال�شركات العاملية الكربى تبحث
ع���م���ن ي��ت��ق��ن ال���ل���غ���ة العربية
لت�سهيل مهمتها يف خماطبة
ج�����م�����ه�����وره�����ا م�����ث�����ل غ����وغ����ل
ومايكرو�سفت وعلي بابا على
�سبيل املثال للح�صر».

ال��ت��ح��دي ال��ث��اين :امل��ن��ه��اج ال��درا���س��ي بني
اال�ستهالك والإنتاج
�إذا ك��ان��ت العائلة مهد وج���دان اللغة ،فاملدر�سة
واجل��ام��ع��ة ت�شكالن م��ه��داً لقواعدها واحرتاف
تذوق جماليتها .وعلى الرغم من هذه الوظيفة
اجلوهرية للم�ؤ�س�سة الأكادميية� ،إال �أن م�ساحة
املناهج باللغة العربية يف تراجع دائم ليحل حملها
�أخ����رى ب��ل��غ��ات �أج��ن��ب��ي��ة ،وت��و���ض��ح ب��دري��ة �آل علي
�أهمية ا�ستعادة مكانة اللغة العربية بني املناهج
التعليمية بالقول  »:الأكادمييون من مدر�سني
وع��ام��ل�ين يف ق��ط��اع امل���ع���ارف ي���درك���ون �أك��ث�ر منا
�أهمية اللغة -الأم لبناء جيل منتج ومبتكر يرتك
ب�صمته العلمية والإن��ت��اج��ي��ة على �ساحة الفعل
العاملي» .وت�ضيف« :ال تقت�صر �أهمية اللغة على
تن�شيط حركة امل�سرح والنقد والآداب والفل�سفة
فقط� ،أي العلوم ذات االرتباط الع�ضوي باللغة،
بل تربز �أهميتها �أي�ضاً يف تعريب العلوم الأخرى
وتوطني التقنيات احلديثة� ،إىل جانب �أن اللغة
ت�شكل مدخ ً
ال للإنتاج .هناك الكثري من الأمم
التي ن�شرت ثقافتها ولغتها يف العامل من خالل
منتجاتها مثل �أملانيا وال�صني وفرن�سا والواليات
امل��ت��ح��دة ،جميع ه���ذه ال����دول تعتز بلغتها -الأم
وال نبالغ �إذا قلنا �إن ه��ذا االع��ت��زاز ك��ان حمفزاً
على جن��اح جتربتها االقت�صادية العاملية ،بينما
من ي�ستهلك لغة وثقافة غريه �سيظل ي�ستهلك
منتجات ال ي�صنعها ولن يجد له مكاناً يف م�سرية
التطور والإنتاج العاملي».
التحدي الثالث :معايري اجتماعية خاطئة
ترافقت العوملة مع انت�شار بع�ض املعايري اخلاطئة
يف بع�ض املجتمعات ،من نوع �أن احلديث باللغة
الأج��ن��ب��ي��ة دالل���ة على التح�ضر وال��رق��ي ،وتعلق
مديرة مبادرة لغتي على هذه الظاهرة بالقول:
«�إن ه��ذه املعايري بعيدة ك��ل البعد ع��ن احلقيقة
وتفتقر لأدن���ى ال�����ش��روط العلمية ».وت�شري �إىل
�أن احل��دي��ث باللغة الأج��ن��ب��ي��ة لي�س دالل���ة على
ال���رق���ي وال��ت��ح�����ض��ر ك���ون ه���ات���ان ال�����ص��ف��ت��ان هما
جت�سيد للأخالق وال�سلوك واملواقف الإن�سانية

وال عالقة لهما بطريقة النطق �أو اللغة �أو اتقان
لكنة �أجنبية ما.
وتنوه بدرية �آل علي ب�أن �أحد �أهداف مبادرة لغتي
ه��و ت�صحيح الكثري م��ن املفاهيم ال�سائدة التي
�أ�س�ست ل�سيادة اللغات الأجنبية و�ضعف التعامل
باللغة العربية ال�سليمة ،وت�ؤكد على �أن اختالل
معايري احلكم على الرقي واملكانة االجتماعية
ت�شكالن هاج�ساً ك��ب�يراً لكافة املهتمني بال�ش�أن
العام ،وتخ�شى يف الوقت ذات��ه من غياب معايري
املقايي�س االج��ت��م��اع��ي��ة احلقيقية م��ث��ل ال�صدق
والأم����ان����ة وال���ت���ع���اون والإي���ج���اب���ي���ة وغ�ي�ره���ا من
املوروث احل�ضاري العربي اال�صيل.
التحدي الرابع :البعد عن الكتاب ..بعد
عن اللغة
ي�شكل �ضعف الإق��ب��ال على ق���راءة الكتب باللغة
العربية على وج��ه التحديد م�شكل ًة ،لي�س على
م�ستوى اللغة فقط بل على امل�ستويات كافة ،ويف
مقدمتها امل��ع��رف��ة وت�شكيل ال��وج��دان والذائقة
الفنية واحل�����س ال��ن��ق��دي .ت��راف��ق ه��ذه الظاهرة
زي���ادة يف الإق��ب��ال على الكتب باللغات الأجنبية
وخ��ا���ص��ة الإجن��ل��ي��زي��ة ب�ين �أو����س���اط ال�����ش��ب��اب من
خ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ات الأج��ن��ب��ي��ة .وم���ن املالحظ
�أي�����ض��اً �أن ال��ك��ت��ب الأج��ن��ب��ي��ة اخلفيفة والبعيدة
عن التحليل �أو اخلالية من الأبعاد االقت�صادية
واالجتماعية باتت هي ال�سائدة حتت ت�أثري ثقافة
ت�صفها بدرية �آل علي ب�أنها ثقافة القراءة للمتعة
ولي�س لال�ستفادة� ،أو ال��ق��راءة من �أج��ل الفائدة
اللحظية والفردية وال�سريعة يف �آن.
وت��ق��ول �آل ع��ل��ي� »:إن دول����ة الإم������ارات العربية
امل��ت��ح��دة ت���ويل �أه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة لت�شجيع القراءة
وت��وف�ير الكتب وتن�شيط ح��رك��ة الإن��ت��اج الأدبي
والن�شر .هناك مبادرات وجوائز عديدة �أطلقتها
اجلهات املخت�صة للقراء واملبدعني ،وتخ�ص�ص
اجلهات احلكومية م�ساحة جهد وا�سعة لتوفري
املكتبات و�إثرائها بالكتب».
وتو�ضح �آل علي �أن حتقيق نتائج �إيجابية من

�سيا�سات ت�شجيع القراءة ،يحتاج �إىل �أن متار�س
اجل��ه��ات ذات ال��ت���أث�ير يف ق��ط��اع ال�شباب مهمتها
التوجيهية والإر���ش��ادي��ة مل�ساعدتهم على اختيار
الكتب واملوا�ضيع والعناوين التي يقر�ؤونها ،على
�أن تكون الأول��وي��ة للكتب العربية وخا�ص ًة تلك
التي ت�سهم يف تعميق املعرفة وتعزز القدرة على
التحليل والنقد ،و�أن تكون للكتب العربية �أي�ضاً
الأولوية عند و�ضع �سيا�سات دعم قطاع �صناعة
الكتاب وح�ضوره يف الدولة ب�شكل عام.
التحدي اخلام�س :الإعالم الإلكرتوين
يتحمل الإع�لام الإلكرتوين جزءاً لي�س بالقليل
من التحديات التي تواجهها لغتنا العربية اليوم.
ع��دد كبري ج��داً من امل��واق��ع من خمتلف امل�صادر
والتخ�ص�صات حتتل �شا�شات حوا�سيبنا وهواتفنا
لتنقل �إلينا �أخ��ب��اراً خمت�صرة �أو مطولة تفتقر
لأدن����ى م��ع��اي�ير ���س�لام��ة ال��ل��غ��ة �أو دق���ة املحتوى.
وب�سبب ابتعاد اجلمهور تدريجياً ع��ن م�صادره
الإع��ل�ام����ي����ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة امل���وث���وق���ة كال�صحف
واملجالت والتلفاز ،باتت هذه املواقع هي امل�صدر
�شبه ال��وح��ي��د للمعرفة والتعلم وال��ت��ع��رف على
اللغة .وتخت�صر بدرية �آل علي حل هذه امل�شكلة
بالقول« :يجب �أن تتعاون امل�ؤ�س�سات الأكادميية
والأ����س���ر وامل��ن��ظ��م��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي حتت�ضن
ال�����ش��ب��اب ع��ل��ى ال��ت��وع��ي��ة امل��ك��ث��ف��ة بكيفية اختيار
م�����ص��ادر امل��ع��رف��ة وب��ن��اء ع�لاق��ة متينة م��ع اللغة،
فامل�صادر غري املوثوقة للمعارف ت�شوه لي�س فقط
لغتنا العربية بل واحلقائق �أي�ضاً ،وهذه م�س�ألة
ي��ج��ب ال���وق���وف ع��ن��ده��ا م��ط��و ًال الج��ت�راح حلول
عملية وذات �أثر».
وتختم �آل علي كالمها ب��ال��ق��ول « :حتتل اللغة
العربية الرتتيب اخلام�س بني اللغات الأ�سا�سية
يف العامل ،لكن حتديات خمتلفة �أث ّرت على مكانة
لغتنا� .إن ف��ه��م ه���ذه ال��ت��ح��دي��ات ي�شكل مدخ ً
ال
ل��ت��ج��اوزه��ا وخ�ير م��ك��ان ن��ب��د�أ ب��ه ه��ذه املهمة هو
الطفولة .فلنغر�س يف وج��دان �أطفالنا و�شبابنا
حب اللغة العربية ولنعزز ثقتهم وفخرهم بها
وبهويتهم وتاريخهم».

جائزة مليحة الأدبية تعلن �أ�سماء الفائزين بفئاتها
•• ال�شارقة _ الفجر:

�أعلن جمل�س �أمناء جائزة مليحة الأدبية �أ�سماء الفائزين يف
فئات اجلائزة والتي ينظمها نادي مليحة الثقايف الريا�ضي
�ضمن فعالياته الثقافية واملجتمعية والتي �أطلقها خالل
العام اجلاري حتت �شعار (ذاكرة مكان)
وهدفت اجلائزة والتي تعد الأحدث من نوعها يف املنطقة
�إىل ت�شجيع �أف���راد املجتمع من املواطنني واملقيمني �إىل
كتابة �أع��م��ال �أدب��ي��ة تعنى ب���آث��ار و�شواهد منطقة مليحه
الغنية بالرتاث مت�ضمنة ثالثة �أجنا�س �أدبية هي الرواية
والق�صة و ق�صة الطفل.
ويف هذا االط��ار ك�شف الدكتور حممد حمدان بن جر�ش
رئ��ي�����س جمل�س �أم��ن��اء اجل��ائ��زة ع��ن �أ���س��م��اء ال��ف��ائ��زي��ن يف
اجل��ائ��زة بعد �أن �شهدت �إق��ب��اال ك��ب�يرا م��ن داخ���ل الدولة
وخ��ارج��ه��ا ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف فئاتها ل��ت���ؤك��د ع��ل��ى النجاح
الالفت للجائزة و�أهميتها يف احلفاظ على الرتاث ونقله
�إىل الأجيال .
وتقدم بن جر�ش ملجل�س �إدارة ن��ادي مليحة على دعمهم

للجائزة كما و�أثنى على دور جمل�س �أمناء اجلائزة وجلنة
التحكيم على اجلهود املبذولة يف متابعة �أعمال اجلائزة
وم�سارها الزمني والفني .
و�أ�شار �إىل جمل�س �أمناء اجلائزة ي�شعر بالفخر مبا حققته
اجلائزة من �إقبال وم�شاركة للتعريف مبنطقة مليحة يف
�شكلها الأدبي من خالل حجم امل�شاركة وتنوعها .
وعن الفائزين يف اجلائزة ك�شف ابن جر�ش �أن الفائزين يف
جمال جائزة ق�صة الأطفال هم عائ�شة علي الغي�ص عن
ق�صتها مغامرات هند وهتان وح�صلت على املركز الأول
بينما حلت ق�صت مزرعة جدي الأثرية باملركز الثانية ل
�أمل �سعيد فيما حل منا�صفة باملركز الثالث ق�صة مليحة
امللهمة ل �أم���ل �أل ع��ل��ي وق�����ص��ة رح��ل��ة م��در���س��ي��ة ل ه�شام
املنوبي
ويف الفئة الثانية وه��ي ق�صة الكبار حلت باملركز الأول
ق�صة زه��رة ملوخا رف��اه قرياطه وباملركز ال��ث��اين ق�صة
جميلة ل�سمر ممدوح كامل وباملركز الثالث منا�صفة بني
ق�صة �أي��ام يف مليحة ل جنالء جالل عالم وق�صة ملوخا
ملروان �سنيمتي .

�أم���ا يف الفئة الثالثة واملخ�ص�صة ل��ل��رواي��ة ف���ازت رواية
وابت�سمت مليحة باملركز ال��ث��اين للدكتورة �سلمى النور
�أح��م��د ب��ع��د �أن ح��ج��ب��ت جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م امل��رك��زي��ن الأول
والثالث .
و�أكد ابن جر�ش �أن حفل تكرمي الفائزين من املقرر �أن يقام
خالل �شهر �أكتوبر القادم على م�سرح نادي مليحة الثقايف
وج���اري االع����داد لتنظيمه مب��ا يليق و�إجن�����ازات اجلائزة
ومكانتها الأدبية.بدوره �أ�شاد حممد �سلطان اخلا�صوين
رئي�س جمل�س �إدارة نادي مليحة الثقايف الريا�ضي بانت�شار
جائزة مليحة الأدب��ي��ة وجناحها يف �إث��راء �أدب��ي��ات منطقة
مليحة م��ن خ�لال ال��ور���ش التي قدمت وامل�����ش��ارك��ات التي
رفعت �إىل �أمانة اجلائزة يف خمتلف فئاتها وهن�أ اخلا�صوين
جمل�س �أمناء جائزة مليحة بهذا النجاح.
و�أ���ش��ار �إىل اجل��ائ��زة وبعد �أن تلقى امل�شاركات يف جماالت
�ساهمت يف �إح��داث حراك �إبداعي كمي وكمي و�شجعت يف
الوقت ذاته على ت�شجيع ال�شباب على العمل اجلاد واالبداع
يف �إحدى روافد الرتاث الثقايف ليتعرف مكنوناته وما به
من مادة خ�صبة .

�ضمن برنامج �أ�سابيع الرتاث العاملي الذي ينظمه معهد ال�شارقة للرتاث

انطالق �أ�سبوع تراث جمهورية كينيا يف قلب ال�شارقة
انطلقت فعاليات �أ�سبوع تراث جمهورية كينيا يف
مركز فعاليات ال�تراث الثقايف «البيت الغربي»
بقلب ال�شارقة� ،ضمن برنامج «�أ�سابيع الرتاث
العاملي» ال��ذي ينظمه معهد ال�شارقة للرتاث،

حت��ت �شعار «ت���راث ال��ع��امل يف ال�����ش��ارق��ة» ،والتي
افتتحها ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ع��زي��ز امل�سلم،
رئي�س املعهد ،وال�سيد حممد نور عدان ،القائم
ب���الأع���م���ال يف ���س��ف��ارة ج��م��ه��وري��ة ك��ي��ن��ي��ا بدولة

الإمارات ،بح�ضور �سعادة الدكتور را�شد النقبي،
رئي�س املجل�س البلدي ملدينة خورفكان وعدد من
مدراء الإدارات وم�س�ؤويل الأق�سام يف املعهد.
وت�ستمر فعاليات اال�سبوع حتى  14من ال�شهر
اجلاري ،يف الفرتة من ال�ساعة اخلام�سة وحتى
التا�سعة م�سا ًء ،يجول خاللها الزوار واجلمهور
ع�بر ال��ت��اري��خ ،ليتع ّرفوا على خمتلف مكونات
ال�تراث الكيني ،من فنون �شعبية ،ومو�سيقى،
وطرب ،وح�ضارة عريقة.
و�أكد �سعادة الدكتور عبد العزيز امل�سلم ،رئي�س
م��ع��ه��د ال�����ش��ارق��ة ل���ل�ت�راث� ،أن �أ���س��ب��وع ال�ت�راث
الكيني ُي َّعد �أحد الأ�سابيع املهمة ،نظراً للعالقات
التاريخية بني جمهورية كينيا واجلزيرة العربية
ب�شكل عام ودولة الإمارات العربية املتحدة ب�شكل
خا�ص ،حيث ت�سهم �أ�سابيع ال�تراث العاملية يف
�إب����راز ال���رواب���ط امل�����ش�ترك��ة ب�ين ال�����ش��ع��وب ،مثل
الفنون ال�شعبية والطعام وال��ع��ادات والتقاليد
وغ�ي�ره���ا م���ن ال��ق��وا���س��م امل�����ش�ترك��ة ال��ت��ي �أث���رت
التوا�صل احل�ضاري بني دول كثرية يف العامل.
و�أ����ض���اف ال��دك��ت��ور امل�����س��ل��م�« :إن ت��ب��ادل املعارف
واخل��ب��رات وال��ت��ج��ارب ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ا�ستمرار
وحفظ و�صون الرتاث وحمايته ونقله للأجيال،

ب�صفته م��ك��ون��اً ح�����ض��اري��اً ك��ب�يراً و�أح���د عناوين �أ�سبوع ال�ت�راث جلمهورية كينيا يلقي ال�ضوء
على العالقات املتجذرة بني البلدين
الهوية واخل�صو�صية لكل �شعب وبلد و�أمة».
ال����ت����ع����اون وال����ع��ل�اق����ات ب��ي�ن دول�������ة الإم���������ارات م��ن ناحيته� ،أك��د ال��دك��ت��ور �أب��و يا�سر موارايل،
املحا�ضر يف جامعة كينيا� ،أن �أ���س��ب��وع الرتاث
وجمهورية كينيا يف تقدم م�ستمر
و�أث��ن��ى حممد ن��ور ع���دان ،ال��ق��ائ��م ب��الأع��م��ال يف جلمهورية كينيا يلقي ال�ضوء على العالقات
�سفارة جمهورية كينيا ب��دول��ة الإم����ارات ،على املتجذرة بني البلدين ،خا�صة امل��دن ال�ساحلية
ُح�سن تنظيم الفعالية ،ورفع �أ�سمى �آيات ال�شكر م��ث��ل الم����و وم��وم��ب��ا���س��ا وغ�ي�ره���م���ا ،والتبادل
والتقدير �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور ال��ت��ج��اري وال��ث��ق��ايف ب�ين ه���ذه امل���دن ونظريتها
���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ،ع�ضو املجل�س الإماراتية.
الأعلى حاكم ال�شارقة ،على هذه الفر�صة املهمة و�شكر م��وارايل �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
التي �أتاحها جلمهورية كينيا للتعريف برتاثها��� ،س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ،ع�ضو املجل�س
و�أع�������رب ع���ن ���ش��ك��ره مل��ع��ه��د ال�������ش���ارق���ة للرتاث الأعلى حاكم ال�شارقة ،على رعاية �سموه لهذه
ورئي�سه الدكتور عبد العزيز امل�سلم ،على هذه الفعاليات املهمة ،وحلكومة ال�شارقة ومعهد
اال�ست�ضافة وامل�شاركة يف برنامج �أ�سابيع الرتاث ال�شارقة للرتاث على ا�ست�ضافة هذه الفعالية.
وتت�ضمن فعاليات �أ�سبوع تراث جمهورية كينيا
العاملي.
ول���ف���ت ال���ق���ائ���م ب����الأع����م����ال �إىل �أن التعاون «مقاطعة الم��و» ،معر�ض ت��راث كينيا ،وعر�ضاً
والعالقات بني دولة الإمارات وجمهورية كينيا للأزياء التقليدية ،والتحف الرتاثية ،واحلرف
يف ت��ق��دم م�ستمر ،يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت ،ومن التقليدية ،ون�سج ال�سلة ،وعر�ض حي للطني،
بينها الثقافة والرتاث ،و ُت َّعد هذه الدعوة التي وعر�ض اخلرز ،كما �ستكون هناك عرو�ض فنية
وجهها معهد ال�شارقة للرتاث واح��دة من �أهم ومو�سيقية ،مثل رق�صة قوما ،ورق�صة الع�صا،
م���ؤ���ش��رات وحم��ط��ات ال��ت��ع��اون ،وال��ت���أك��ي��د على ورق�صة م�سوندو ،ورق�صة توراي النديا.
�أما الربنامج الفكري امل�صاحب للأ�سبوع ،في�شمل
�أهمية العالقات بني البلدين ال�صديقني.

حما�ضرة بعنوان “�أ�صول الثقافة ال�سواحلية
و�أهلها وطريقة حياتهم وتقاليدهم” يقدمها
الدكتور م��وارايل ،اليوم الأرب��ع��اء � 11سبتمرب
اجلاري ،يف مقر معهد ال�شارقة للرتاث باملدينة
اجلامعية.
يذكر �أن برنامج “�أ�سابيع الرتاث العاملي” جاء
بتوجيهات من �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ،ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم ال�شارقة،
ويف �إط�����ار �أن�����ش��ط��ة م��ع��ه��د ال�����ش��ارق��ة للرتاث
للتعريف بالرتاث الثقايف العاملي وانفتاحه على
التجارب العربية وال��دول��ي��ة .وت��ق��دم الأ�سابيع
الفر�صة للأ�شقاء والأ���ص��دق��اء لعر�ض مناذج
من تراثها الثقايف مبختلف جتلياته و�أنواعه
و�أ�شكاله.
وي����ؤك���د م��ع��ه��د ال�����ش��ارق��ة ل���ل�ت�راث ،م���ن خالل
“�أ�سابيع الرتاث العاملي” على �أهمية الرتاث
و���ض��رورة ت��ب��ادل امل��ع��ارف واخل�ب�رات والتجارب
وتفاعلها م��ع��اً ،م��ن �أج���ل اال���س��ت��م��رار يف حفظ
و����ص���ون ال��ت��راث وح��م��اي��ت��ه ون��ق��ل��ه للأجيال،
ب�صفته م��ك��ون��اً ح�����ض��اري��اً ك��ب�يراً و�أح���د عناوين
الهوية واخل�صو�صية لكل �شعب وبلد و�أمة.
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ل�ستُ على عجلة من �أمري للو�صول �إىل ما �أريده

كارمن ب�صيب�ص� :أ�سري يف م�شواري الفني
خطوة بعد خطوة
بقوة على ال�ساحة الفنية يف
�ْبُ ُز
ٍ
بد�أ ا�سم املمثلة اللبنانية كارمن ب�صيب�ص َي رْ ُ

لبنان والعامل العربي .وقد بد�أ ُيعر�ض لها �أخري ًا م�سل�سل (عرو�س بريوت)،

31

وهو الن�سخة العربية من امل�سل�سل الرتكي (عرو�س ا�سطنبول) والعمل
امل�شرتك الذي تتقا�سم بطولته مع النجم التون�سي ظافر العابدين ،كما
ت�شارك �أحمد عزّ بطولة فيلم (العارف) يف خام�س جتربة لها يف م�صر.
ب�صيب�ص قالت �إنها ال تعرف ماذا ميكن �أن يطر�أ بخ�صو�ص م�شاركتها
يف رم�ضان ،الفتة �إىل �أن من العوامل التي ميكن �أن حتدد
م�شاركتها من عدمها �إمكانية ت�صوير ج��زء ث��ان من
(عرو�س بريوت).
• يبدو �أن ه��ذه ال�سنة �إيجابية فنياً عليك ،بعد م�سل�سل (عرو�س
بريوت) �ستوا�صلني ت�صوير فيلم (العارف) يف م�صر مع �أحمد عز؟
 �أ�سري يف م�شواري الفني خطوة بعد خطوة.• ولكن هذه ال�سنة برز ا�سمك بقوة؟
 الأمر بد�أ العام املا�ضي مع فيلم (مورين) و(ليايل �أوجيني) ،وا�س ُتكملهذه ال�سنة مع (عرو�س بريوت) و(العارف).
• هل الأعمال التي �شاركتِ فيها �ستنقلك �إىل املكان الذي تطمحني
�إل����ي����ه �أم �أن ه�����ذا الأم�����ر

تحَ َ َّق َق؟
 مل �أحقق كل ما �أطمح �إليه .كل مرحلة تنقلني خطوة �إىل الأمام وال�أريد �أن �أقوم ب�أي خطوة خاطئة ،ول�ستُ على عجلة من �أمري للو�صول
�إىل ما �أريده.
• وما الذي تريدينه؟
 �أكرث ما يه ّمني �أن �أكون �سعيدة و�أمار�س مهنتي ب�شغف ،و�أن �أ�شارك يف�أعمال تكون جيدة على امل�ستويات كافة ،ن�صاً و�إخراجاً و�إنتاجاً.
• الأ�������س������م������اء ال������ب������ارزة
ك���ث�ي�رة ،وب��ع�����ض��ه��ا �أكرث
جن���وم���ي���ة م���ن���ك .كيف
و����ص���ل �إل���ي���ك م�سل�سل
(عرو�س ب�يروت) وفيلم
(العارف)؟
 الأ���س��م��اء ال��ت��ي ُتطرحع���ن���د ت���ن���ف���ي���ذ ك�����ل عمل
كثرية ،وهذا �أمر طبيعي.
ات�صلوا بي من ()mbc
واجتمعتُ بهم يف بريوت،
ومت اختياري بقرار منهم
ومِ ��ن املخرج� .أم��ا بالن�سبة
�إىل ال���ف���ي���ل���م ،ف���ه���و لي�س
م�شروعي الأول يف م�صر،
بل هو اخلام�س فيها ،وهذا
ال���ع���م���ل عُ����ر�����ض ع���ل ّ���ي قبل
عامني ،ولكن ح�صل ت�أخري.
ه��م ب����د�أوا الت�صوير يف �أول
ُ
با�شرت �أخرياً.
العام و�أنا
• ما الأعمال التي ت�شعرين
ب����أن���ه���ا ب������د�أت ت��ل��ف��ت الأن���ظ���ار
�إليك؟
 ال �أع�������رف .خ��ل�ال الأع������وامال��ع�����ش��رة ال�����س��اب��ق��ة ،ك���ل عمل
�شاركتُ فيه �ساهَم بتقدمي يف
م�سريتي الفنية� ،إىل �أن �شاركتُ
قبل عامني يف (الزيبق) مع كرمي
عبدالعزيز الذي نقلني �إىل مكان
ج���دي���د ،ث���م ك���ان ف��ي��ل��م (مورين)
العام املا�ضي يف لبنان .كما �شاركتُ
يف م�صر مب�سل�سل (ليايل �أوجيني).
هذه الأعمال مهّدت �إىل ما و�صلتُ
�إليه اليوم.
• ي���ب���دو �أن������ك ل�������س���تِ ع���ل���ى عجلة
وت���در����س�ي�ن خ��ط��وات��ك ب�����ش��ك��ل م���ت����أنٍ ،

يف ح�ين �أن ك��ل امل��م��ث�لات ي����ردن �أن ي�صبحن ب��ط�لات �أع��م��ال��ه��نّ منذ
م�شاركتهنّ ب�أول م�سل�سل؟
ُ
اعتذرت عنها ،لأنني �أتبع �إلهامي
 تلقيتُ الكثري من العرو�ض ،ولكننيو�أخ��ت��ار الأع��م��ال التي ت�شبه �شخ�صيتي وم��ا �أحبه .ال �أقبل ب���أي بطولة
و�أرك�ض عليها ،كما �أنني لعبتُ �أدواراً ثانوية وكنتُ �أحر�ص على در�س �أي
عمل ب�شكل جيد من كل النواحي ،وكان ه ّمي الدائم �أن تكون له قيمة
فنية و�أن يكون ب�إنتاج جيد.
• ما طموحاتك؟
 الأع��م��ال التي �شاركتُ فيها هي ج��زء مما �أطمح �إليه� .أري��د �أن �أكملبهدوء و�أن �أقدم �أعم ً
اال ُت ْ�ش ِع ُرين بال�شغف.
• هل �ستط ّلني يف رم�ضان� ،أم �أن ع��دد حلقات امل�سل�سل التي تفوق
الـ 60ميكن �أن حتول دون ذلك؟
 ال �أعرف ماذا ميكن �أن يطر�أ بخ�صو�ص م�شاركتي يف رم�ضان ،وهناكحديث عن �أك�ثر من عمل من حيث امل��ب��د�أ ،لأن هناك عوامل ع��دة لها
عالقة باملو�ضوع� .أما بالن�سبة �إىل م�سل�سل (عرو�س بريوت) فهو من 80
حلقة مبدئياً.
• وما العوامل التي ميكن �أن حتدد م�شاركتك يف عملٍ رم�ضاين من
عدمها؟
 رمبا ن�ص ّور جزءاً ثانياً من (عرو�س بريوت) ،وهذا عامِ ل من عوامل�أخرى خمتلفة.
• كيف وجدت التجربة مع ظافر العابدين ،وهل تعتربين �أنه �أتقن
اللهجة اللبنانية؟
 النا�س تفاج�أوا به وهو يتكلم اللهجة ،و�أنا �أحييه على هذا اجلهد .لي�س�سه ً
ال �أن ي�شارك املمثل يف  80حلقة من م�سل�سلٍ و�أن يتكلم بلهج ٍة غري
لهجته وبعيدة عنها .بالإ�ضافة �إىل ال�صعوبات التي واجهناها يف امل�سل�سل،
كانت اللهجة هي ال�صعوبة الأكرب ،وهو ب َذل جهداً غري طبيعي.
• وكيف وجدتِ دور (ثريا) الذي ت�ؤدّينه؟
ج�س ُ
دت الدور من كل قلبي وحر�صتُ على ت�أديته بطريقتي متنا�سي ًة
 ّالن�سخة الأجنبية .و�شخ�صية (ث��ري��ا) لها �أك�ثر م��ن ُب��ع��د ،فهي الفتاة
اليتيمة التي عا�شت مع خالتها بعدما فقدتْ والديها،
وهذا ما جعلها تخترب باكراً �صعوبات احلياة و�أجربها على خو�ض غمار
العمل منذ ال�صغر و�ساهم يف تقوية �شخ�صيتها التي يطبعها �أي�ضاً الغناء
والعزف .ورغم ق�سوة احلياة التي قابل ْتها بعفويتها ،ت�أخذ حياتها منحى
�آخ��ر بعد �أن تتعرف �إىل فار�س ،فتكون نقطة التح ّول� ،إذ تقع يف ح ّبه
ُ
ال�شغف للزواج ب�سرعة لتبد�أ ال�صراعات بني ثريا وحماتها
ويدْفعهما
التي تعترب �أن ثريا ال تنتمي �إىل امل�ستوى االجتماعي الذي يليق بفار�س
وعائلته.
• �أنت خ ّريجة معهد الفنون؟
 در�ست الإخراج يف جامعة ( ،)nduكما تخ�ص�صتُ (ما�سرت) �إخراج يفاجلامعة (الي�سوعية).
• هل ميكن �أن تعملي يف جمال الإخراج م�ستقبال؟ً
 املجال �صار بعيداً عني .ولكن ال �أحد يعرف ماذا ميكن �أن يح�صل يفمرحلة الحقة.

دمية قندلفت تنفي
م�شاركتها يف (العميد)
فوجئت املمثلة ال�سورية دمية قندلفت من �س�ؤال عن تفا�صيل م�شاركتها
يف م�سل�سل (العميد) �إىل جانب املمثل ال�سوري تيم ح�سن ،بعدما ن�شرت
�صفحات عدة عرب مواقع التوا�صل االجتماعي خرب م�شاركتها فيه.
وق��ال��ت قندلفت" :ال �أع���رف �شيئاً ع��ن ه��ذا العمل ومل �أ�سمع ب��ه ،وخرب
م�شاركتي فيه ع��ار م��ن ال�صحة ،و�أمت��ن��ى التوفيق لزمالئي فيه ،لكنني
�أ�ستغرب ممن ين�شر هكذا �أخبار دون الرجوع �إ ّ
يل".
وك�شفت �أنها ت�ستعد للم�شاركة يف اجلزء الرابع من م�سل�سل "الهيبة" مع
املخرج �سامر الربقاوي ،و�إىل جانب تيم ح�سن وعادل كرم ومنى وا�ضف،
مبدية �سعادتها لهذه امل�شاركة ،نافية وجود �أي م�شروع فني �آخر.

نادين جنيم تتخ ّلى عن م�شروعها اجلديد
�أعلنت بطلة "خم�سة ون�ص" نادين ن�سيب جنيم عن حت�ضريها عملها الدرامي اجلديد الذي يعيد جناح
ثنائية "خم�سة ون�ص" �أمام املمثل ال�سوري ق�صي خويل ليت�شاركا مع ًا بطولة ق�صة درامية جديد يف
مو�سم رم�ضان  2020حتت �إ�شراف املخرج فيليب �أ�سمر.
ويبدو �أنها تخ ّلت عن قرارها بامل�شاركة يف مو�سم خارج رم�ضان بعد �أن بد�أت التجهيزات لعمل درامي
جديد ّ
إليك تفا�صيل جديدة للقرار املفاجىء.
تطل به على جمهورها خالل مو�سم ال�شتاء .و� ِ
رم�ضان �أو ً
ال
ي��ب��دو �أن �أه��م��ي��ة امل��و���س��م ال��رم�����ض��اين لنجمة "خم�سة
ن�ص" ن��ادي��ن ن�سيب جنيم جعلها تتخ ّلى ع��ن قرارها
يف امل�شاركة بعمـــــل درامــــــي ق�صري خـــــــارج املو�ســـــم
الرم�ضاين،
ب��ع��د �أن ك��ان��ت ق��د �أع��ل��ن��ت ق��ب��ل ف�ت�رة موافقتها على
جت��رب��ة ج��دي��دة خ���ارج رم�����ض��ان ب��ق��ي��ادة املنتج �صادق
ال�ص ّباح ،ولكننا علمنا �أن الأمر ال يزال م� ّؤج ً
ال حلني
ال��وق��ت املنا�سب خا�صة �أن��ه��ا مل تعرث على الفكرة
املنا�سبة لهذا املو�سم.
وكانت نادين قد �أعلنت من قبل �أنها حتر�ص على
م�شاركتها الرم�ضانية كل مو�سم؛�إذ �إن هذا املو�سم

هو الأهم بالن�سبة �إليها.
نادين الأكرث متابعة
م��ن ناحية �أخ����رى ،ح�صلت ن��ادي��ن جنيم �أخ��ي�راً على لقب "النجمة
العربية الأك�ث�ر متابعة ع�بر الإن�ستغرام" ،حيث لديها  8.9مليون
متابع عرب �صفحتها اخلا�صة على املوقع ،وت�أتي بعدها جنمة "الهيبة
� "3سريين عبد النور بـ  7.5مليون متابع يف الوطن العربي.
و�أعربت الفنّانة نادين ن�سيب جنيم ،عن �سعادتها البالغة بعد و�صول
عدد متابعيها �إىل  9ماليني متابع ،يف � 9سنوات ،عرب ح�سابها ال�شخ�صي
على "ان�ستقرام" .ون�شرت نادين �صورة لها ،وع ّلقت 9 " :ماليني متابع
 9ماليني حمب  9ماليني داعم  9ماليني �شخ�ص رافقوين ملدة 9
�سنني من 2010ل��ـ  2019املحبني ع��م ي��زي��دوا وتقديري ملحبتكم

و�سام بحطوا على قلبي وبفتخر يف".
يدمرها
وا�ستكملت" :لأن املحبة نعمة من اهلل مباركة وما حدا بيقدر ّ
لو قد ما حاولوا ي�شوهوا او يخرتعوا او يحكوا اكاذيب بالنهاية النا�س
بتعرف وبت�شوف وبتح�س وبتفهم متيز بني احلقيقة والظلم وحبكم كل
هل ال�سنني كان �سيف ب�ضهري و م�س�ؤوليتي كبرية جتاهكم وحافظ
عليكم وعلى هل ال�صورة احللوة والنجاح الكبري هو كل همي ! بحبكم
اهلل يحميكم و�شكراً".
من ناحية �أخرى ،دعمت نادين جنيم ها�شتاغ جديد يحمل عنوان "ما
تت�صور" ،ون�شرته عرب خا�صية �ستوري على �صفحتها اخلا�صة على
االنرتنت ؛ وهو يهدف �إىل حملة توعوية جديدة ت�شارك فيها جمموعة
من جنمات لبنان منهن �ستيفاين �صليبا وريتا حرب و�ألي�سار.
نادين جنيم  :رغم االكاذيب..النا�س بتعرف وبت�شوف وبتح�س
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ارتفاع �ضغط الدم املفاجئ ميكن �أن يودي باحلياة
ارتفاع �ضغط الدم املفاجئ ميكن �أن يودي بحياة �أحدهم ،فهو �أو �أكرث من الأدوية� ،أو الإ�صابة بف�شل القلب.
يعرف بارتفاع يف ال�ضغط االنقبا�ضي حيث ي�صل �إىل 180
ملم زئبقي ب�شكل �سريع �أو �أكرث من ذلك� ،أو ميكن �أن يكون �أ�سباب ارتفاع ال�ضغط
ارتفاع يف ال�ضغط االنب�ساطي لي�صل �إىل  120ملم زئبقي وتتنوع �أنواع ارتفاع �ضغط الدم املفاجي ،فهناك ارتفاع �ضغط
ب�شكل �سريع �أو �أك�ثر ،ويرتتب على ذل��ك ح��دوث التهاب يف ال��دم ال��ط��ارئ ،وي�صنف ك��ارت��ف��اع ح��اد يف �ضغط ال��دم ميكنه
الأوع��ي��ة الدموية� ،أو خ��روج ال��دم� ،أو ال�سوائل من الأوعية� ،أن ي����ؤدي �إىل �إ���ض��رار ب�أع�ضاء اجل�سم؛ ل��ذا يتم ع�لاج��ه يف
وميكن �أن ي���ؤدي ذل��ك االرت��ف��اع املفاجئ� ،إىل �سكتة دماغية العناية املركزة ب�شكل ف��وري ،وقد تنتج عنه الإ�صابة بف�شل
القلب ،وال�سكتة الدماغية ،والإ�صابة بالذبحة ال�صدرية غري
تودي بحياة املري�ض .
وه��ن��اك ال��ك��ث�ير م��ن الأ���س��ب��اب ال��ت��ي مي��ك��ن �أن ت��ك��ون ال�سبب امل�ستقرة ،والإ�صابة بالوذمة الرئوية ،والنوبات القلبية.
ال��رئ��ي�����س��ي يف ارت���ف���اع ���ض��غ��ط ال����دم امل��ف��اج��ئ ،وم��ن��ه��ا تعر�ض كما ي��وج��د ارت��ف��اع �ضغط ال���دم ال��ع��اج��ل ،وذل���ك عند ارتفاع
ال�شريان الأورط���ي للتمزق� ،أو ح��دوث النوبات القلبية� ،أو �ضغط الدم لي�صل �إىل � ،110/180أو ما يفوق ذلك ،ويتم
ال�سكتة الدماغية� ،أو الإ�صابة بالف�شل الكلوي� ،أو �إ�صابات عالجه بعد ع��دة �ساعات م��ن ا�ستخدام �أدوي���ة ال�ضغط ،وال
نوبات االختالج يف �أثناء احلمل ،وحدوث تفاعالت بني نوعني ي�ضر ب�أع�ضاء اجل�سم.

رجيم الفواكه وطرق تطبيقه
رجيم الفواكه ،هو نظام غذائي يعتمد على تناول بع�ض �أن���واع الفواكه
الطازجة لغناها مب�ضادات الأك�سدة ،بغية خ�سارة ال��وزن الزائد و�إحراق
الدهون املرتاكمة يف اجل�سم� ،إ�ضافة �إىل ت�سريع عملية الأي�ض .فما هو
رجيم الفواكه ،فوائده وطرق تطبيقه؟

فوائد الكرز
ك�شفت عنها درا�سة
علمية حديثة ،ب�أن
�شرب ع�صري الكرز
ي�شبه تعاطي �أدوية
خف�ض �ضغط الدم
املرتفع.
ووج�����د الباحثون
من خالل الدرا�سة
ال��ت��ي �شملت �أكرث
م����ن � 15شخ�صا
ي����ع����ان����ون ارت�����ف�����اع
���ض��غ��ط ال��������دم� ،أن
الذين �شربوا 60
ملليمرت من الكرز
املخفف باملاء انخف�ض لديهم �ضغط الدم بن�سبة  7%يف غ�ضون � 3ساعات
ف��ق��ط ،وك���ان ه��ذا كافيا خلف�ض خطر ح���دوث ال�سكتة الدماغية بن�سبة
 ،38%و�أمرا�ض القلب بن�سبة .23%
وقال العلماء يف جامعة “نورثمربيا” الإجنليزية �إن ارتفاع �ضغط الدم
ي�ؤثر على نحو  5ماليني �شخ�ص يف �إجنلرتا ،و�إذا ترك دون عالج يزيد من
خطر الإ�صابة بالنوبات القلبية وق�صور القلب و�أمرا�ض الكلى وال�سكتة
الدماغية واخلرف .ويعتقد العلماء �أن ع�صري الكرز لديه ت�أثري قوى على
�ضغط ال��دم لأن��ه غنى بالأحما�ض الفينولية وه��و ن��وع من بني م�ضادات
الأك�سدة التي حتدث ب�شكل طبيعي.

فوائد رجيم الفواكه
حتتوي الفواكه على الكثري من املعادن والفيتامينات ال�ضرور َّية للج�سم،
ف�ضلاً عن ك ٍّم من ال�س َّكريات الطبيع َّية املفيدة .كما �أ َّنها قليلة ال�سعرات
احلرار َّية ،فهي ت�ساعد يف خ�سارة الوزن من خالل تقليل عدد ال�سعرات التي
يتم تناولها� .إ�ضافة اىل الكثري من الفوائد املتم ّثلة بالآتي:
رجيم الفواكه لإنقا�ص الوزن خالل �أ�سبوع
متدُّ الفواكه اجل�سم مبا يحتاج �إليه من العنا�صر الغذائية الالزمة ،يف
فرتة الرجيم.
ُتع ِّزز الفواكه ال�شعور بال�شبع لفرتة طويلة؛ الحتوائها على ن�سبة وافرة
من الألياف الغذائ َّية التي تزيد الإح�سا�س بال�شبع.
ُت�سهِّل الفواكه عمل َّية اله�ضم.
�صحي ،وبالتايل �إنقا�ص
ب�شكل
الغذائي
التمثيل
ُت�س ِّرع الفواكه عمل َّية
ِّ
الوزن.
ِّ
ُ
ال�صحة ،وه��ي تن�شط اجل�سم ب�شكل ك��ب�ير؛ لغناها باملاء
ُتفيد ال��ف��واك��ه
َّ
وال�س َّكر الطبيعي.
فوائد الفواكه ال�صح َّية
الفواكه تحُافظ على �ضغط الدم م اً
ُعتدل؛ الحتوائها على ن�سبة عالية من
البوتا�سيوم
متتاز الفواكه بفوائد عدة لل�صحة ،و�أبرزها:
ُت�ساعد الفواكه يف خف�ض ن�سبة الـ”كولي�سرتول” يف الدم ،وتحُ ِّفز حركة
الأمعاء الطبيع َّية.
�صحة الأ�سنان والل َّثة ،وكذلك تقوية اجلهاز املناعي؛
تحُافظ الفواكه على َّ
لغناها بالفيتامني “ج”.
تحُ��اف��ظ الفواكه على �ضغط ال��دم ُم��ع��ت اً
��دل ،و ُت ِّ
نظم ال�سوائل يف اجل�سم،
الحتوائها على ن�سبة عالية من البوتا�سيوم.
ُت�ساعد الفواكه اجل�سم يف �إن��ت��اج خاليا ال��دم احلمر ،وتحُ��اف��ظ على من ِّو
اجلنني ال�صحي ،لغناها مبادة الفوالت.
حت��دُّ الفواكه من ظهور عالمات التجاعيد املب ِّكرة ،وه��ي حتمي اجللد؛
لغناها مب�ضادات االك�سدة.

• ما معنى كلمة ع�صامي؟
الذي يبني نف�سه بنف�سه

• من هن بنات الفكر وبنات الليل؟
بنات الفكر الآراء وبنات الليل الأحالم

• ما معنى كلمة الأخطل؟
الأخطل هو طويل الأذنني.

• ماذا نق�صد باالعراب؟
اعطاء الكلمة حقها من الرفع والن�صب واجلر

• ماذا نق�صد بكلمة ب�شت؟ وما �أ�صلها؟
فار�سي وتعني غطاء الظهر

رجل مينح قرده ر�شفة من م�شروب بارد يف �أحد الأحياء القدمية من نيودلهي .ا ف ب

امل�سموح يف رجيم الفواكه
تتم عند تناول بع�ض �أن���واع الفواكه (الكمرثى
خ�سارة ال��وزن يف �أ�سبوع ُّ
وال��ت�� َّف��اح وال�برت��ق��ال وال��ي��و���س��ف��ي “الأفندي”) ،واخل�������ض���راوات (اخليار
والكرنب وامللفوف والطروح وهو نوع من اخليار ويُطلق عليه � ً
أي�ضا القثاء
�أو القتة �أو املقتة ،واخل�س والكو�سة والكزبرة واجلرجري والبازالء والبامية
والبقدون�س والباذجنان والفا�صولياء ،وت�ؤكل هذه اخل�ضراوات طازجة �أو
م�سلوقة.

• ال�سرعة الق�صوى للعيار الناري تبلغ حوايل  1065مرتاً يف الثانية �أي ما يوازي � 3أ�ضعاف �سرعة ال�صوت
تقريباً.
• ك�شفت بحوث خمربيه عن �أن دخان ال�سجائر يحتوي على �أكرث من  200مادة كيماوية �سامة من بينها
 43مادة على الأقل ت�سبب ال�سرطان.
• قبل ب�ضع �سنوات� ،ضربت �صاعقة رعدية ملعبا لكرة القدم يف جمهورية الكنغو الدميقراطية خالل �إحدى
املباريات  ،الغريب �أن تلك ال�صاعقة قتلت جميع العبي احد الفريقني يف حني مل ي�صب �أي العب من العبي
الفريق املناف�س ب�سوء.
• الحظ علماء احليوان �أن �أنثى حيوان الأرماديللو ــ وهو حيوان جنوب �أمريكي ي�شبه القنفذ ــ حتمل وتلد
دائما � 4أجنة من اجلن�س نف�سه � ،أي �أنهم يكونون جميعا �إما ذكورا و�إما �إناثا.
• ت�شري تقديرات علماء الفلك �إىل �أن جمرة (درب التبانة)  -التي ت�شكل كواكب املجموعة ال�شم�سية جزءا
منها  -وجمرة (اندرو ميدا) العمالقة �ستت�صادمان بعد نحو ملياري �سنة
• قلب �سمكة الروبيان يوجد يف ر�أ�سها.

�صياد ال�سمك
قام العم م�سعود من نومه قبل طلوع ال�شم�س ف�صلى الفجر و�أكل لقيمات ب�سيطة و�شرب كوب ال�شاي اال�سود ثم
خطا اوىل خطواته نحو باب كوخه ال�صغري وهو يقول :ب�سم اهلل ..توكلنا على اهلل الرزاق مق�سم االرزاق.
وم�شى يرتل بع�ض ايات الذكر احلكيم حتى و�صل �إىل مكانه املعتاد الذي يحبه على ال�شاطئ وجل�س ليلقي
ب�سنارته الب�سيطة �إىل املاء وينتظر فرج اهلل حتى مرت دقائق ودقائق وبد�أت ال�سنارة تهتز واح�س بثقلها وقال:
ما �شاء اهلل انها �سمكة كبرية ،اح�س بذلك ،ومرت دقائق قبل ان ي�ستطيع �سحبها وو�ضعها يف عربة خ�شبية
�صغرية يجرها وراءه يحمل فيها ا�سماكه.
وهكذا تكرر الو�ضع معه كل ب�ضع دقائق تهتز ال�سنارة لتخربه بوجود �سمكة لي�سحبها ويجدها كبرية وك�أنها
تغازله بحب وتر�سل له قبالتها مع تلك اال�سماك .
وبعد ان مر وقت كاف وامتلأت عربته باخلري الوفري ورزق يكفيه ،قام وحمد اهلل وجمع اغرا�ضه وع��اد يف
طريقه �إىل ال�سوق ،فباع ما معه وك�سب كثريا وا�شرتى طلبات بيته واوالده وعاد ما�شيا لبيته يرتل ايات من
القر�آن الكرمي حمدا و�شكرا هلل  ،فوجد يف طريقه جاره الغني عبد اهلل وهو يقف ويف يده مبلغ كبري ك�سبه يف
ذلك اليوم لأنه �صاحب مركب.
ف�أخذ يراقبه وهو يدفع للعمال اجورهم ثم يدفع للميكانيكي الذي ي�صلح له املركب ويدفع �ضرائب احلكومة
ويدفع� ....آه انه دفع كثريا ..ما هذا! مل يتبق معه غري مبلغ ب�سيط  ..رمبا ميلك احلاج م�سعود يف يده االن
اكرث منه بقليل� ..سبحانك يا رزاق يا موزع االرزاق لو كان عندي مركب كهذه لنفدت نقودي على كل ه�ؤالء ومل
يبق معي ما �أردته ان يكون يل حقا� ..إن كل حي يف هذه الدنيا ي�أخذ ن�صيبه واحلمد اهلل ..و�ضم �سنارته ل�صدره
وك�أنه يتمنى من اهلل ان يبقيها له فهي مركبه الذي يعتمد عليه يف رزقه ورزق عياله.

