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نظام غذائي لرفع متو�سط العمر 
على  كبري  تيي�أثييري  الغذائي  للنظ�م  اأن  الييدرا�ييسيي�ت  ميين  العديد  اأثبتت 
ال�سحة الع�مة ورمب� يكون له ذات الت�أثري اأي�س� على متو�سط العمر 

املتوقع لل�سخ�ص.
“حبوب �سحرية”  وعلى الرغم من اأن العلم�ء مل يتو�سلوا بعد اإىل 
والزيوت  الأطعمة  بع�ص  لكن  اأطيييول،  لفرتة  يعي�ص  الإن�س�ن  جلعل 

ميكنه� اأن حت�رب الأمرا�ص وت�س�عد املرء على العي�ص لفرتة اأطول.
املحتملة  ال�سحية  الفوائد  تدعم  اأدليية  جديدة  علمية  درا�سة  وتقدم 
وحت�سني  اليي�ييسييرطيي�ن  ميين  الييوقيي�ييية  ت�سمل  والييتييي  الأطييعييميية  لبع�ص 

الذاكرة.
من  امل�س�ركني  من  جمموعة  على  اأجييريييت  التي  الدرا�سة  واقييرتحييت 
كب�ر ال�سن، اأن الو�سفة ال�سحرية حلي�ة اأطول، هي اتب�ع حمية البحر 

املتو�سط.
وق�لت م�ريولورا بون�سيو، الب�حثة الرئي�سية يف الدرا�سة يف اإيط�لي�: 
على احلد من خطر الوفي�ت لدى  ق�درة  املتو�سط  البحر  “اإن حمية 
عموم ال�سك�ن”، واأ�س�فت: “لحظت درا�ستن� اأن هن�ك عالقة جرعة 
كب�ر  لييدى  احلي�ة  قيد  على  والبق�ء  الغذائي  النظ�م  بني  وا�ستج�بة 
“كلم� ك�ن النظ�م الغذائي اأقرب اإىل حمية البحر  ال�سن”، وت�بعت: 

الأبي�ص املتو�سط، ك�ن البق�ء على قيد احلي�ة اأطول«.
يف  التقليدية  ال�سحية  املعي�سة  عيي�دات  الغذائي  النظ�م  هييذا  وي�سمل 
فرن�س�  ذلييك  يف  مبيي�  املتو�سط،  الأبييييي�ييص  البحر  على  املطلة  الييبييلييدان 
املتو�سطي  الييغييذائييي  اليينييظيي�م  واإ�ييسييبيي�نييييي�، ويتميز  واإيييطيي�لييييي�  واليييييونيي�ن 
املعتدل  وال�ستهالك  الزيتون  وزيييت  اخل�سروات  ا�ستهالك  ب�رتف�ع 

للربوتني.
وبيي�ييسييكييل عييي�م، يييتييكييون اليينييظيي�م الييغييذائييي املييتييو�ييسييطييي ميين اخل�سروات 
والأ�سم�ك  واحلييبييوب  والف��سولي�  واملك�سرات  والبقولي�ت  والفواكه 

والدهون غري امل�سبعة مثل زيت الزيتون.
وغ�لب� م� تت�سمن كمية قليلة من اللحوم والألب�ن، وارتبطت حمية 
ذلك  يف  مبيي�  اجليييييدة،  ب�ل�سحة  الأحييييي�ن  غ�لبية  يف  املتو�سط  البحر 

�سحة القلب.

ملاذا يزداد وزن الإن�سان مع تقدمه يف العمر؟
العمر  التقدم يف  الييوزن مع  زييي�دة  الأ�سخ��ص من  الكثري من  يع�ين 
اإىل  تييوؤدي  التي  اأو الأطعمة  حتى ولو مل يتن�ولوا املزيد من الطع�م 

ال�سمنة، فم� ال�سبب يف ذلك؟ 
ك�سف علم�ء من معهد ك�رولين�سك� يف ال�سويد اأن معدل دوران الدهون 
الدهنية وتخزينه�،  اإزاليية اخلالي�  الدهنية، وهو معدل  الأن�سجة  يف 
اأكيير �سهولة  الييوزن  يتن�ق�ص يف �سن ال�سيخوخة، وهييذا يجعل زييي�دة 

بغ�ص النظر عن كمية الطع�م التي يتن�وله� املرء. 
رجاًل   54 لييدى  الدهنية  اخلالي�  على  بدرا�سة  الب�حثون  قيي�م  وقييد 
امل�س�ركني  بيي�أن جميع  النت�ئج  وك�سفت  ع�م�ً،   13 مييدى  على  واميييراأة 

اأظهروا زي�دة ملحوظة يف الوزن. 
41 امييراأة خ�سعن جلراحة لعالج  اأجرى الب�حثون درا�سة على  كم� 
البدانة، ملعرفة كيفية تغري معدل دوران الدهون، وك�سفت النت�ئح ب�أن 
الن�س�ء اللواتي ك�ن لديهن معدل منخف�ص من الدهون قبل اجلراحة 

ح�فظن على وزن منخف�ص بعد تقدمهن يف العمر. 
اإىل  النت�ئج  “ت�سري  الدرا�سة:  موؤلف  اآرنيير،  بيرت  الربوفي�سور  وقيي�ل 
اأن العملي�ت يف اأن�سجة الدهون لدين� تنظم التغريات يف وزن اجل�سم 
اأن  الأخييرى. ميكن  العوامل  م�ستقلة عن  بطريقة  ال�سيخوخة  اأثن�ء 

يفتح هذا الكت�س�ف طرق�ً جديدة اأم�من� لعالج البدانة«
يتم  التي  الييطييرق  اإحيييدى  اأن  اأظييهييرت  ال�س�بقة  الييدرا�ييسيي�ت  بيي�أن  يذكر 
التم�رين  مم�ر�سة  هييي  الييدهييون،  دوران  معدل  ت�سريع  خالله�  ميين 
الري��سية، وهذا يدل على اأن الن�س�ط البدين ميكن اأن يكون الطريقة 
م�  بح�سب  العمر،  يف  التقدم  مع  وزن منخف�ص  على  للحف�ظ  املثلى 

نقلت �سحيفة مريور الربيط�نية. 
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العالج ال�سلوكي للقولون 
الع�سبي اأكرث فاعلية

الإنرتنت،  اأو  اله�تف  ال�سلوكي عن طريق  النف�سي  العالج  �سواء مت تلقي 
املتوفرة،  اأطييول من العالج�ت  اأن فوائده ت�ستمر لفرتة  اأدليية على  توجد 
وفق�ً لدرا�سة اأمريكية جديدة. ومت التو�سل اإىل هذه النتيجة بعد جتربة 
اأجراه� فريق من ج�معة �س�وث ه�مبتون ا�ستمرت 24 �سهراً، �س�رك فيه� 

مري�س�ً.  558
اأنه  الب�حثون  واأو�سح  الطبية،  لن�سيت  جملة  يف  الدرا�سة  نت�ئج  وُن�سرت 
عن  ال�سلوكي  العالج  اإحداه�  تلقت  جمموع�ت  اإىل  امل�س�ركني  تق�سيم  مت 
طريق اله�تف، والأخرى عن طريق الإنرتنت، اأم� الث�لثة فتلقت العالج 
التقليدي املتوفر. ومت تقييم ت�أثري العالج�ت بعد 12 �سهراً، ثم بعد 24 

�سهراً.
واأظيييهيييرت اليينييتيي�ئييج اأن 71 بيي�مليي�ئيية مميين تييلييقييوا الييعييالج بييوا�ييسييطيية اله�تف 
الت�أثري  انخف�ص  بينم�  حي�تهم،  على  الع�سبي  القولون  ت�أثري  انخف�ص 
بن�سبة 63 ب�مل�ئة لدى من تلقوا العالج ال�سلوكي يف �سورة معلوم�ت عن 

طريق الإنرتنت.
حيث  تيي�أثييري،  اأقييل  حققت  اأنييهيي�  تبني  التقليدية  العالج�ت  مييع  وب�ملق�رنة 
املجموعة  هذه  من  املر�سى  حي�ة  على  الع�سبي  القولون  ت�أثري  انخف�ص 
 15 اإىل   10 على  الع�سبي  القولون  وتوؤثر متالزمة  ب�مل�ئة.   46 بن�سبة 

ب�مل�ئة من الب�لغني يف الولي�ت املتحدة.

ماليني امل�ساهدات 
لعناق طفلني 

انت�سر مقطع م�سور من مدينة نيويورك 
يف جميع اأنح�ء الع�مل، بعدم� ظهر فيه 
�سديق�ن من نوع خ��ص وهم� يتع�نق�ن 

بعد غي�ب ن�سبي.
بت�سوير  الطفلني  اأحيييد  واليييد  قيي�م  فقد 
م�ك�سويل  مييين  لييكييل  الييفيييييديييو  ونيي�ييسيير 
وفيينيييييجيي�ن )ويييبييلييغيي�ن اليييعييي�ميييني(، وهم� 

يجري�ن لتب�دل الأح�س�ن.
اإيه  ل�سبكة  �سيزنريو�ص  م�يكل  ويييقييول 
ل  وفنيج�ن  م�ك�سويل  اإن  نيوز  �سي  بي 
بع�سهم�  على  تعرف�  بعدم�  ينف�سالن 

منذ ع�م.
بع�سهم�  عييين  دائيييمييي�  ييي�ييسيي�ألن  واأ�يييسييي�ف 
عيينييدميي� يييتييبيي�عييدان قييليييييال. يييذهييبيي�ن اإىل 
الرق�ص  ويحب�ن  مييًعيي�،  املو�سيقى  ف�سل 
اأ�س�ر  كم�  ممييتيي�زان.  راق�س�ن  كالهم�   ..
يلعب�ن  الييطييفييلييني  اأن  اإىل  �ييسيييييزنييريو�ييص 

التن�ص.
م�س�هدات  امليي�ييسييور  املييقييطييع  حييقييق  وقيييد 
التوا�سل  و�س�ئل  ب�ملاليني على خمتلف 
وا�سعة،  بييي�إ�يييسييي�دة  وحييظييي  الجييتييميي�عييي، 

وتعليق�ت اإيج�بية.

جودة  لتح�سني  طرق   10
الهواء يف املدار�س �ص 23

عادة �سائعة تزيد من خطر املوت املبكر
وغري  الك�س�ىل  الأ�سخ��ص  اأن  جديدة  درا�سة  ك�سفت 
الن�سيطني، وب�لأخ�ص الذين مي�سون وقت� طويال يف 
املوت  خطر  بت�س�عف  مهددون  التلفزيون،  م�س�هدة 
املبكر. وت�بع العلم�ء اأكر من 23 األف� من الب�لغني، 
طوال  ن�سيطني  ك�نوا  من  اأن  واكت�سفوا  عقدين  ملدة 
الوقت، منحوا اأنف�سهم فر�سة اأف�سل للبق�ء على قيد 

احلي�ة.

ووجدت النت�ئج اأن الك�س�ىل على مدى ع�سرين ع�م� 
اأكر عر�سة للوف�ة قبل الأوان بن�سبة %99 مق�رنة 
ب�أولئك الذين ق�سوا اأ�سبوعني اأو اأكر من التم�رين 
يعرف  م�  فر�ص  اأن  اإىل  الب�حثون  واأ�س�ر  الري��سية. 
�سهري  تعبري  )وهي   COUCH potatoes بي
اليينيي�ييسيييييط(، لالإ�س�بة  الييبييليييييد وغيييري  اليي�ييسييخيي�ييص  عيين 
اأعلى  دميي�غييييية  �سكتة  اأو  قلبية  بيينييوبيية 

بن�سبة 168%.
التم�رين  مميي�ر�ييسيية  فيييي�إن  ذلييييك،  ومييييع 
يقلل  الك�سل  من  عمر  بعد  ولو  الري��سية 

من خطر الوف�ة املبكرة بنحو الن�سف.
الييييبيييي�رز اليييدكيييتيييور ترين  اليييبييي�حيييث  وقيييييي�ل 
الرنويجية  اجليي�مييعيية  ميين  مييوهييولييت، 
لييييلييييعييييلييييوم والييييتييييكيييينييييولييييوجييييييييي� يف 
تقليل  ميييكيين  تيييرونيييدهييي�مي: 
املبكرة من  الييوفيي�ة  خطر 
خالل القي�م بن�س�ط 
بييييييدين، حيييتيييى لو 
مل تكن ن�سط� 

من قبل«.

كمية الدم لدى الرجال اأعلى من الن�ساء
م�  اجل�سم،  وزن  ميين  ب�ملئة  ثم�نية  حييوايل  الييدم  ي�سكل 
يعني اأن رجاًل بوزن 70 كيلوغرام وبطول 1.80 مرت 
لييرتات، بينم�  الدم يف ج�سمه حوايل خم�سة  تبلغ كمية 
اأقل  املييوا�ييسييفيي�ت  بنف�ص  الن�س�ء  لييدى  اليييدم  كمية  تييكييون 
بطول  تتعلق  الفعلية  الييدم  كمية  اأن  علم�ً  لييرت،  بن�سف 

اجل�سم ووزنه، م� يتيح اإمك�نية ح�س�به� ب�سكل دقيق.

اجل�سم يعو�ض كمية الدم املفقودة ب�سكل �سريع
لرت  ن�سف  املتربع  ج�سم  من  يوؤخذ  ب�لدم،  التربع  عند 
الييدم يف اجل�سم.  كمية  ب�ملئة من   10 يع�دل  م�  اأي  دم، 
ويقوم اجل�سم فيم� بعد بتعوي�ص الكمية التي مت التربع 
به�، وي�ستغرق ذلك وقت�ً يرتبط مبكون�ت الدم املختلفة. 
كري�ت الدم البي�س�ء وال�سف�ئح الدموية يتم تعوي�سهم 
ال�س�ئل من  اأييي�م، بينم� يتم تعوي�ص اجلييزء  بعد ب�سعة 
اأم� خالي�  اأي�س�ً.  املغذية  املييواد  الذي يحتوي على  الدم 
يتطلب  اإذ  اأطيييييول،  وقيييت  اإىل  فييتييحييتيي�ج  احليييميييراء  الييييدم 

تعوي�سه� حوايل �سهرين.

فقدان لرتين من الدم غالبًا ما يكون قاتاًل
ول  الييدم،  من  الكثري  اجل�سم  تفقد  بيي�جلييروح  الإ�س�بة 
 40 عيين  زادت  اإذا  املييفييقييودة  اليييدم  كمية  تعوي�ص  ميكن 
ب�ملئة، اأي حوايل لرتين. عنده� يكون القلب غري ق�در 
الييدورة الدموية، م� يت�سبب بدوره بف�سل  على حتريك 
يكون  وهن�  املري�ص يف ح�لة غيبوبة،  ودخييول  الأع�س�ء 

نقل الدم للمري�ص هو الطريق الوحيد لإنق�ذه.

مل�ذا يكون لون الدم اأحمر؟

والأ�سم�ك  الييطيييييور  اإىل  اإ�يييسييي�فييية  اليييفيييقييي�ريييي�ت  جييميييييع 
والييييزواحييييف لييييون دمييهيي� اأحيييمييير وييييعيييود ذلييييك اإىل م�دة 
الهيموغلوبني املوجودة يف الدم، وهي عب�رة عن بروتني 
الدم  يف  الأك�سجني  بييربييط  ويييقييوم  حييديييد  على  يحتوي 

وينقله عرب اجل�سم.
ب�ملق�بل، ف�إن اللون الأزرق هو م� مييز لون دم احل�سرات 
يعود  وال�سبب  الأخطبوط،  مثل  والرخوي�ت  والعن�كب 
اأن الدم ل يحتوي على الهيموغلوبني، بل يحتوي  اإىل 
دموية  �سبغة  وهيييي  ب�لهيمو�سي�نني،  يييعييرف  ميي�  عييلييى 
ب�أن  علم�ً  اليييدم،  اإىل  الأك�سجني  بحمل  تييقييوم  نح��سية 
ب�لأك�سجني  ارتب�طه  ولدى  اأبي�ص  لونه  الهيمو�سي�نني 

يتحول اإىل اللون الأزرق.

ماهو ت�سمم الدم وهل هو خطري؟
من ال�س�ئع اأن وجود خط اأحمر ينطلق من اليد ب�جت�ه 
القلب هو دليل على ت�سمم الدم. لكن الأمر لي�ص كذلك 
مت�م�ً، اإذ ي�سري اإىل وجود الته�ب يف الأوعية اللمف�وية، 

وهو اأمر �س�ئع جداً وميكن عالجه.
وقد  بيي�أكييلييمييه،  اجل�سم  يف  الييتييهيي�بيي�ت  ي�سبب  اليييدم  ت�سمم 
يرجع لوجود الته�ب يف اجل�سم مثل الته�ب يف الأ�سن�ن 
وال�سموم  البكتريي�  ملتهبة.  جروح  اأو  رئوي  الته�ب  اأو 
اجل�سم  يف  الدموية  الأوعية  عرب  تنت�سر  عنه�  الن�جتة 

وت�سمم الدم ميكن اأن يوؤدي اإىل الوف�ة �سريع�ً.

التربع بالدم مفيد 
الآخرين،  حي�ة  اإنق�ذ  يف  فقط  ي�س�هم  ل  ب�لدم  التربع 
اأييي�ييسيي�، ح�سب م�  الييعيي�يل  اليييدم  واإمنييي� يف خف�ص �سغط 
تو�سلت اإليه درا�سة اأمل�نية جديدة مل�ست�سفى “�س�ريتيه” 

اجل�معي يف برلني.
اجل�معي  “�س�ريتيه”  م�ست�سفى  اأجراه�  درا�سة  اأثبتت 
خف�ص  عيييليييى  ييي�ييسيي�عييد  بيييي�لييييدم  الييييتييييربع  اأن  بييييرلييييني،  يف 
�ييسييغييط الييييدم. اأجيييرييييت الييدرا�ييسيية الييتييي نيي�ييسييرتييهيي� جملة 
تربعوا  �سخ�س�   292 على  العلمية،  “ترانزفوزيون” 
اأربع مرات يف الع�م بي 480 مل كل مرة، و�س�هم ذلك يف 
انخف��ص �سغط الدم الع�يل مبعدل 12،2 ملم زئبقي، 
وذلك من 155،9 اإىل 143،7 ملم زئبقي. اأم� �سغط 
الدم املنخف�ص، فقد انخف�ص مبعدل 6،9 ملم زئبقي، 
ذلك  لكن  زئييبييقييي.  ملم   84،4 اإىل   91،4 ميين  وذليييك 
انطبق فقط على الأ�سخ��ص الذين يع�نون من ارتف�ع 

يف �سغط الدم.
للمراقبة  الييدرا�ييسيية  امليي�ييسيي�ركييني يف  اإخيي�ييسيي�ع  بعد  وتييبييني 
امل�ستمرة، اأن ن�سفهم �سغط الدم لديهم طبيعي؛ لذلك 
مل يوؤثر التربع ب�لدم على م�ستوى ال�سغط لديهم. يف 
ب�سورة  انخف�ص  الييدم  �سغط  اأن  الدرا�سة  اأثبتت  حني 
وا�سحة لدى الأ�سخ��ص الذين يع�نون من توتر ع�سلي، 
وذلك بعد التربع بجرع�ت معينة، اأي كلم� تربعوا ب�لدم 

اأكر، ازداد تقل�ص �سغط الدم.
فريق  مدير  مي�س�ل�سن،  اأندري��ص  الربوفي�سور  اأن  بيد 
البحث يف م�ست�سفى “�س�ريتيه”، اأ�س�ر اإىل اأن اخلرباء مل 
اإل  يتو�سلوا اإىل �سبب انخف��ص �سغط الدم ب�ل�سبط. 
اأنهم يرجحون اأن انخف��ص بروتني “فرييتني” املوجود 
داخل اخلالي� واملتحكم يف تخزين واإطالق احلديد، هو 
امل�سوؤول عن ذلك. لكن ذلك يبقى جمرد تخمني ح�سب 
مي�س�ل�سن. كم� يرجح اأن خالي� الدم احلمراء القدمية 
هي  تلعب  اجلييديييدة  احلييمييراء  اليييدم  بخالي�  وعالقته� 

اأي�س� دورا مهم� يف انخف��ص �سغط الدم.

طول القامة مرتبط 
بخطر ال�سكري

�سغ�ر  اأن  اإىل  درا�ييييسيييية  خييليي�ييسييت 
الييقيي�ميية مييعيير�ييسييون خلييطيير اأكرب 
بيي�ليي�ييسييكييري مييين النوع  لييالإ�ييسيي�بيية 
انت�س�را  الأكييييييير  وهيييييو  الييييثيييي�ين، 
ع�ئد  ذلك  اأن  مو�سحة  للمر�ص، 
من  اأعلى  م�ستوى  اإىل  خ�سو�س� 

الدهون يف الكبد.
املن�سور يف جملة  املييقيي�ل  وجيي�ء يف 
الت�بعة  “داي�بيتولوجي�” 
لدرا�س�ت  الأوروبييييييييية  للجمعية 
طول  ازداد  كييلييميي�  اأنيييييه  اليي�ييسييكييري 
ال�سخ�ص 10 �سنتمرتات، تراجع 
اإ�س�بته  “خطر  و�ييسييطييي  بيي�ييسييكييل 
ب�ملئة   41 الييي�يييسيييكيييري  مبيييير�ييييص 
بيي�ملييئيية لدى  اليييرجييي�ل و33  ليييدى 

الن�س�ء«.
اليينييتيي�ئييج يف العتب�ر  اأخييييذت  وقيييد 
ال�سن  مييييثييييل  اأخيييييييييييرى  عييييييوامييييييل 
خ�سر  وقي��ص  التعليم  وم�ستوى 

امل�س�ركني.
اأمل�ين،  اآلف   3 الدرا�سة  و�سملت 
اأعييميي�رهييم بييني 35 و65  تييييراوح 
األف   27 اختريوا من بني  ع�م�، 
ميي�ييسيي�رك يف درا�ييسيية وا�ييسييعيية ب�س�أن 
اأرقيي�م، لكنه�  ال�سحة  ت�ستند اإىل 
ال�سببية،  الييروابييط  يف  تغو�ص  ل 
وجيييييي�ءت اليينييتيييييجيية الأكييييييرب على 
�سعيد امل�س�ركني الذين يتمتعون 

بيوزن طبيعي.
طولهم  ازداد  كلم�  هييوؤلء،  فلدى 
احتم�ل  تراجع  �سنتمرتات،   10
ب�ملئة   86 بيي�ليي�ييسييكييري  اإ�ييسيي�بييتييهييم 
لدى  ب�ملئة  و67  الييرجيي�ل،  لييدى 
الن�س�ء. يف املق�بل، لدى الأ�سخ��ص 
الذين يع�نون من وزن زائد اأو من 
البدانة يرتاجع هذا اخلطر 36 
التوايل.  على  ب�ملئة  و30  ب�ملئة 
فر�سي�ت  الدرا�سة  معدو  ويقدم 
بييني ق�سر  الييرابييط  عييدة لتف�سري 
لالإ�س�بة  اأكييرب  واحتم�ل  الق�مة 
عليه�  القيمون  وكتب  ب�ل�سكري. 
قد يكون ذلك ع�ئدا اإىل م�ستوى 
الكبد، واإىل  الييدهييون يف  اأقييل من 

خ�س�ئ�ص قلبية اأي�سية اأف�سل.
القلبية  اخليي�ييسيي�ئيي�ييص  وتيي�ييسييمييل 
الأييي�ييسييييية ميييوؤ�يييسيييرات عييييدة منه� 
ال�سرايني  قي��ص اخل�سر و�سغط 
وميييي�ييييسييييتييييوى اليييي�ييييسييييكيييير وثييييالثييييي 
الغلي�سرييد يف الدم. وهي تعترب 
مليي�ييسييكييالت �سحية  عيييواميييل خييطيير 
القلبية  الأمييييرا�ييييص  ميينييهيي�  عييييدة، 
الييوعيي�ئييييية واليي�ييسييكييري واأميييرا�يييص 

الكبد.

هذه احلقائق املهمة عن الدم ل يعرفها الكثريون

على  املري�ض  ح�سول  عدم  اإىل  تعود  التي  الوفاة  حاالت  تكرث 
خ�س�ست  العاملية  ال�سحة  منظمة  ال��دم.  من  كافية  اإم���دادات 
بالدم،  للتربع  عامليًا  يومًا  حزيران  يونيو-  �سهر  ع�سر  الرابع 
للتحفيز على التربع بالدم. فيما يلي بع�ض احلقائق مذهلة عن 

الدم.
ال�سحة  منظمة  جميعًا” اأحيت  بيننا  يربط  “الدم  �سعار  حتت 

العاملي  اليوم  اأح��داث  باأم�سرتدام  العام  هذا  يف  العاملية 
قد  العاملية  ال�سحة  منظمة  وكانت  بالدم.  للتربع 

ع�سر  ال��راب��ع  ي��وم   2004 ع��ام  ومنذ  خ�س�ست 
بالتربع  خا�سًا  يومًا  ليكون  يونيو  حزيران-  من 
التربع  اأهمية  على  االأ�سحاء  لتحفيز  بالدم 

احلقائق  بع�ض  يلي  فيما  ب��ال��دم. 
املهمة عن الدم:
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�ش�ؤون حملية

زيادة الطاقة اال�ستيعابية 11 %

» توام« يفتتح املرحلة الثانية من م�سروع تطوير العيادات اخلارجية
امل�سروع ت�سمن تطوير مركز الت�سوير الت�سخي�سي باالأ�سعة وتخطيط القلب

بقيمة 4،999،505 دوالر اأمريكي

بروفي�سور من جامعة نيويورك اأبوظبي ينال منحة من الإدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي
املنحة ت�سهم فى درا�سة ظاهرة انت�سار الطحالب ال�سارة على �سواحل والية فلوريدا االأمريكية

بالتعاون مع املنظمة الدولية ملتالزمة داون

جمعية الإمارات ملتالزمة داون تبداأ برنامج املنا�سرة الذاتية

•• العني – الفجر

اأبوظبي  �ييسييركيية  ميينيي�ييسيي�آت  اأحييييد  تييييوام  م�ست�سفى  افييتييتييح 
جمموعة  بييحيي�ييسييور  “�سحة”  اليي�ييسييحييييية  لييلييخييدميي�ت 
العالجية  الأقيي�ييسيي�م  وروؤ�يييسييي�ء  التنفيذيني  املييييدراء  ميين 
املر�سى  املواطنني من  و مب�س�ركة عدد من  ب�مل�ست�سفى 
الث�نية والأكرب  اأعم�ل املرحلة  اأم�ص الأربع�ء  الييزوار،  و 
اخل�رجية  العي�دات  مبنى  وتو�سعة  تطوير  م�سروع  من 
بحلته�  امليييراأة  �سحة  عييييي�دات  افتت�ح  اإعييي�دة  وت�سمنت   ،
ج�نب  اإىل   ، وتييطييويييرهيي�  تييو�ييسييعييتييهيي�  بييعييد   ، اجليييدييييدة 
الأخرى،  التخ�س�سية  الطبية  العي�دات  من  جمموعة 
�سملت الب�طنية، وال�سكري، وجراحة ال�سمنة والرع�ية 
اأعم�ل هذه املرحلة من امل�سروع  القلبية.  كم� ت�سمنت 
تطوير مركز الت�سوير الت�سخي�سي ب�لأ�سعة وتخطيط 
اأعم�ل التو�سعة والتطوير  ،  وتخلله� بع�س�ً من  القلب 
اإجييراء الفحو�س�ت  الأخييرى يف العي�دات ، بحيث ميكن 
حتت  طبية  تخ�س�س�ت  عدة  يف  للمر�سى  الت�سخي�سية 
لييلييوقييت واجلييهييد وتييييي�ييسييرياً على  �سقف واحيييد ، تييوفييرياً 

جمهور املر�سى وتخفيف�ً من مع�ن�تهم . 
تييطييوييير وتو�سعة  ميي�ييسييروع  ميين  الييثيي�نييييية  املييرحييليية  ت�سمل 

تو�سعة  عييلييى  ب�مل�ست�سفى  اخليي�رجييييية  الييعييييي�دات  مييبيينييى 
وتييطييوييير الييي�يييسيييوارع واملييييمييييرات الييداخييلييييية املييييوؤدييييية اإىل 
العي�دات ، واإ�ستحداث مواقف �سي�رات اإ�س�فية للمر�سى 
واملراجعني ، واإدخ�ل خدمة �سف ال�سي�رات على الأبواب 
منطقة  يف  املييرور  حركة  لتح�سني   ، للعي�دات  الرئي�سة 
العي�دات وامل�ست�سفى مب� ي�سهل على املراجعني الو�سول 

للمبنى.  
ييي�أتييي �سمن خطط  اليييذي  ي  الييتييطييوييير  اأن ميي�ييسييروع  كييميي� 
م�ست�سفى  يتبن�ه�  الييتييي  ال�سنوية  التطوير  وم�س�ريع 
للعي�دات  ال�ستيع�بية  الط�قة  زييي�دة  اإىل   يهدف  ي  تييوام 
، حيث روعى يف   11% بن�سبة  امل�ست�سفى  اخل�رجية يف 
اأكرب  لتوفري  العي�دات  ت�س�ميم  تعديل  امل�سروع   تنفيذ 

قدر من املرونة والن�سي�بية وا�ستيع�ب الأجهزة واملعدات 
الطبية احلديثة ، مب� ميكن املر�سى من ا�ستكم�ل جميع 
الالزمة  الإجييييراءات  من  وغريه�  الطبية  الفحو�س�ت 
العي�دة  زمنية ممكنة �سمن منظومة  اأقل فرتة  خالل 

التخ�س�سية ال�س�ملة.
ُتييعييد الأكيييرب  اأعيييمييي�ل املييرحييليية الييثيي�نييييية  اأن  اإ�ييسيي�فيية اإىل 
تييو�ييسييعيية وتطوير  ميي�ييسييروع  % مييين   60 تيي�ييسييكييل  حيييييث 
الأعم�ل  اإىل  بيي�لإ�ييسيي�فيية   ، اخليي�رجييييية  الييعييييي�دات  مبنى 
والتي   ، الأوىل  املرحلة  اأعم�ل  ت�سمنته�  التي  الأخييرى 
العي�دات  مبنى  يف  اأجنحة  خم�ص  جتديد  على  ا�ستملت 
ال�ستع�بية  الييطيي�قيية  وزيييييي�دة  كيي�مييل  ب�سكل  اخليي�رجييييية 
اأكيييرب قدر  % لييتييوفييري   20 بن�سبة  ال�ييسييتيي�ييسيي�رة  لييغييرف 
اإ�ستملت  كم�   .. للمري�ص،  واخل�سو�سية  الييراحيية  ميين 
اأعم�ل املرحلة الأوىل التي مت  افتت�حه� خالل فرباير 
لت�سبح  النييتييظيي�ر  من�طق  ت�سميم  اإعيييي�دة  على  امليي��ييسييي 
الأوىل  املرحلة  وتخلل  املر�سى.  اأكر مالئمة حل�ج�ت 
 3 يت�سمن  الييذي  الييعييييي�دات  مبنى  تطوير  م�سروع  ميين 
مراحل ي ا�ستبدال جميع الأجهزة والأث�ث ، بحيث ت�سبح 
ت�سعى   والأغرا�ص  الفحو�س�ت متعددة اخلدم�ت  غرف 

لتحقيق راحة ور�س� املراجعني.

•• اأبوظبي - الفجر 

بينهم  مييييين  اليييعيييليييمييي�ء  مييييين  فييييريييييق  حيييييي�ز 
امل�س�عد  الأ�ست�ذ  اأمني،  الربوفي�سور �س�دي 
ج�معة  لييييييدى  الأحييييييييييييي�ء  عيييليييم  قييي�يييسيييم  يف 
اأبيييوظيييبيييي، عييلييى ميينييحيية بقيمة  نيييييييوييييورك 
الإدارة  اأمريكي من  دولر   4،999،505
اجليييوي. والييغييالف  للمحيط�ت  الييوطيينييييية 

 )NOAA(
على  ت�ستمر  درا�سة  متويل  املنحة  وت�سمل 
اأدوار  5 �سنوات، وتهدف اإىل مع�ينة  مدار 
خمتلف العوامل الفيزي�ئية والبيولوجية 
انت�س�ر  ظ�هرة  تعزيز  يف  دوراً  تلعب  التي 
�سواحل  مييييييي�ه  يف  اليييي�ييييسيييي�رة  اليييطيييحييي�ليييب 
وليييية فييلييوريييدا الأمييريييكييييية الييواقييعيية على 
املمكنة  ال�سبل  درا�سة  مع  املك�سيك،  خليج 
ر�سد  ويتم  الييظيي�هييرة.  هييذه  على  للق�س�ء 
متزايد  ب�سكل  ال�س�رة  الطح�لب  انت�س�ر 
حيث  اليييعييي�مل،  حيييول  خمتلفة  �ييسييواحييل  يف 
تعزى اإىل النمو ال�سريع لأنواع معينة من 
يعرف  ميي�  اأو  املجهرية،  النب�تية  العوالق 
ت�سكل  والتي  اخللية،  اأحيي�دييية  ب�لطح�لب 
لالأنظمة  الطبيعية  الرتكيبة  ميين  جيييزءاً 
البيئية امل�ئية. ويت�سبب هذا النمو املفرط 
الطح�لب  تفرزه�  التي  ال�س�مة  املييواد  مع 
مبيي�ييسيي�كييل بيئية واقييتيي�ييسيي�دييية و�ييسييحييييية يف 
املن�طق ال�س�حلية، لذا ثمة م�س�عي جدية 
من قبل العلم�ء واجله�ت احلكومية حول 

و�سبل  الظ�هرة  هييذه  اأ�سب�ب  لفهم  الع�مل 
مك�فحته�.

و�ييسيييييعييمييل الييفييريييق الييبييحييثييي عييلييى حتقيق 
النمذجة  على  بيي�لعييتييميي�د  الأهييييداف  هييذه 
املختربية  والتج�رب  واملحيطية،  املن�خية 
عن  ف�ساًل  مقرتحة،  اأنظمة  منييي�ذج  على 
الييبييييي�نيي�ت اليييتيييي �ييسييتييجييمييعييهيي� الييعييديييد من 
ال�سنوات  مييييدى  عييلييى  الييبييحييثييييية  اليي�ييسييفيين 
اأع�س�ء  الييفييريييق  وي�سم  املقبلة.  اخلم�ص 
من اخت�س��س�ت وموؤ�س�س�ت خمتلفة، مثل 
�سينثي� ه�يل من خمترب “موت” البحري، 
فييلييوريييدا الأمييريييكييييية، وخواكني  يف وليييية 
“بيجلو” البحري،  م�رتينيز، من خمترب 
ه�برد،  وك�ثرين  الأمريكية،  م�ين  ولييية 

مييين مييعييهييد بيييحيييوث الأ�يييسيييمييي�ك والأحييييييييي�ء 
الأمريكية،  فييلييوريييدا  وليييية  يف  الييبييحييرييية، 
وروبييييييييرت واييييييزبيييييرغ ميييين جييي�ميييعييية جنوب 
جيلربت  وب�تري�سي�  يل  ومينغ  فييلييوريييدا، 

من ج�معة مرييالند. 
ق�ل  املييينيييحييية،  عيييليييى  تييعييليييييقييه  �يييسييييييي�ق  ويف 
“تعترب هذه  اأميييني:  �ييسيي�دي  الييربوفييييي�ييسييور 
الييتييي حتظى  نييوعييهيي�  ميين  الأوىل  امليييبييي�درة 
لدرا�سة  الأميييرييييكييييييية  احليييكيييومييية  بيييدعيييم 
ال�سواحل  على  ال�س�رة  الطح�لب  ظ�هرة 
الأمريكية مب�س�ركة علم�ء اأحي�ء جمهرية، 
وعلم�ء فريو�س�ت، وكيمي�ئيني، وم�سممي 

من�ذج، وهيئ�ت رق�بية حكومية«.
هذا  “اأن  اأميييييني:  الييربوفييييي�ييسييور  واأ�يييسييي�ف 

القرار يج�سد دلياًل جديداً على م� متت�ز 
اأبييوظييبييي ميين �سوية  نيييييويييورك  بييه ج�معة 
الع�مل  اأنيينييي  اعييتييبيي�ر  عييلييى  عيي�لييييية،  بحثية 
الذي  املتحدة  الولي�ت  خ�رج  من  الوحيد 
التن�ف�سي  الييطيي�بييع  ذات  املنحة  هييذه  ييينيي�ل 
يف  الييدرا�ييسيية  هييذه  نت�ئج  و�ست�سهم  للغ�ية، 
هذه  مك�فحة  اإىل  الييهيي�دفيية  اجلييهييود  دعيييم 
�ييسييواحييل اخلييليييييج العربي  الييظيي�هييرة عييلييى 
وخييليييييج ُعيييمييي�ن اأيييي�يييسييي�ً، وذلييييك مييين خالل 
واآلي�ت  اأ�سب�به�  عن  اأو�ييسييح  �سورة  تكوين 
وا�سعة  بخربات  اأمييني  وميت�ز  انت�س�ره�«.  
يف جم�ل علوم الأحي�ء املجهرية، واأنظمة 
درا�س�ت  تت�سمن  التي  النب�تية،  العوالق 
احليوية  ليييليييجيييزييييئييي�ت  الييينيييطييي�ق  وا�يييسيييعييية 

على  البحثي  خمييتييربه  ويعمل  املجهرية. 
امليكروبية  التع�ي�ص احليوي  فهم عالق�ت 
يف البيئ�ت امل�ئية، مع الرتكيز ب�سكل خ��ص 
يعرف  م�  اأو  النوى،  حقيقي�ت  ت�أثري  على 
ب�لك�ئن�ت احلية ذات النوى الوا�سحة، على 
فيزيولوجي� اخلالي� وتطوره�. كم� تع�ين 
عن  الن�جم  الأذى  ومييدى  اأ�سب�ب  اأبح�ثه 
اخلليج  مي�ه  ال�س�رة يف  الطح�لب  انت�س�ر 
وخ�رجه. ال�سورة: منظر جوي للطح�لب 
اإيييري، �سبتمرب  ال�س�رة الكبرية يف بحرية 
الإدارة  الفوتوغرافية-  ال�سورة   .2017
الييوطيينييييية لييلييمييحيييييطيي�ت واليييغيييالف اجلوي 
للبحوث  الييعييظييمييى  اليييبيييحيييريات  خميييتيييرب 

البيئية.

•• دبي - الفجر

اأعلنت جمعية الإم�رات ملتالزمة داون عن بدء برن�مج 
املن��سرة الذاتية ب�لتع�ون مع املنظمة الدولية ملتالزمة 

داون )DSI( يف اململكة املتحدة
ج�ء ذلك خالل ت�سريح الدكتورة من�ل جعرور رئي�ص 
الذي  الربن�مج  هذا  ي�أتي  ق�لت:  التي  الإدارة  جمل�ص 
ميثل اأحد اأهم املح�ور املتعلقة ب�أ�سح�ب الهمم �سمن 
والذي   2020 دبي  داون  ملتالزمة  الع�ملي  الكونغر�ص 
ف�زت دولة الإم�رات العربية املتحدة ب��ست�س�فته للمرة 
الأوىل يف ال�سرق الأو�سط و�سم�ل افريقي� برع�ية �سمو 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 

دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي.
والتقدير  ال�سكر  ب�لغ  جييعييرور  الييدكييتييورة  وجهت  وقييد 
هذا  ي�ست�سيف  اليييذي  اأوتيييييل  �سوي�ص  الييغييرييير  لفندق 
الربن�مج، م�سيدة بدور القط�ع اخل��ص واإ�سه�مهم يف 

الرتق�ء ب�خلدم�ت املقدمة لأ�سح�ب الهمم 
يهدف  الذاتية  املن��سرة  برن�مج  ب�أن  جعرور  واأ�س�فت 
اإىل اإبراز �سوت اأ�سح�ب الهمم من ذوي متالزمة داون 
اأنف�سهم  عن  التعبري  على  ق�درين  وجعلهم  ومتكينهم 
اأ�سح�ب  وحقوق  خ��ص  ب�سكل  حقوقهم  عن  والييدفيي�ع 
�سوت  لديهم  داون  متالزمة  ذوي  عيي�م.  ب�سكل  الهمم 
التي  الييقييرارات  يخ�ص  فيم�  كيي�ف  ب�سكل  م�سموع  غري 

تتعلق بهم وتوؤثر عليهم ، حيث تهدف املن��سرة الذاتية 
اإىل اإبراز هذا ال�سوت.

واأكدت جعرور اأن الربن�مج يتكون من عدة مراحل تبداأ 
واملعنيني  الخت�س��سيني  فريق من  وتدريب  بت�أ�سي�ص 
لذوي  الذاتية  املن��سرة  برن�مج  على  الهمم  ب�أ�سح�ب 
متالزمة داون يف دولة الإم�رات العربية املتحدة للقي�م 
عن  التعبري  ميين  ومتكينهم  لييهييم  املييبيي��ييسيير  بيي�لييتييدريييب 
وور�ص  جل�س�ت  وعقد  ومت�بعتهم  وخي�راتهم  اأنف�سهم 

عمل متتد على مدى 10 اأ�سهر.

الذاتية  املن��سرة  برن�مج  الأوىل  املرحلة  ب�أن  واأ�س�فت 
اأي�م  اأربعة  مييدار  على  مكثف  تدريبي  برن�مج  تت�سمن 
املن��سرة  برن�مج  على  املدربني  من  جمموعة  لت�أهيل 
اليييربنييي�ميييج مدربون  بييتيينييفيييييذ  ييييقيييوم  ، حيييييث  اليييذاتييييييية 
 )DSI( معتمدون من املنظمة الدولية ملتالزمة داون
املب�دئ  يف اململكة املتحدة، وي�سمل الربن�مج التدريبي 
الذاتية،  امليينيي��ييسييرة  ملييجييمييوعيية  الأ�ييسيي��ييسييييية  واملييفيي�هيييييم 
وامله�رات العملية لتمكني املدربني من اإدارة جمموعة 

خ��سة ب�ملن��سرة الذاتية.

واأف�دت جعرور ب�أنه مت ت�سكيل فريق مدربني لربن�مج 
املن��سرة الذاتية من ك�فة اإم�رات الدولة وميثل ك�فة 
القط�ع�ت واملراكز احلكومية واخل��سة لأ�سح�ب الهمم 
ي�سمل على خطة لالجتم�ع  كل اأ�سبوعني وعلى مدار 
ع�سرة اأ�سهر بحيث يتم الرتكيز على التدريب املنهجي 
ب�ملن��سرة  اخل��سة  والييتييدريييبيي�ت  الأن�سطة  وم�س�ركة 
وت�أ�سي�ص  ب�ختي�ر  املييدربييني  فريق  يقوم  حيث  الذاتية 
جمموعة للمن��سرة الذاتية من ذوي متالزمة داون. 
ويييتييم خيييالل الجييتييميي�عيي�ت تييبيي�دل املييعييرفيية واخلييييربات 
متكنهم  للمدربني  عملية  مييهيي�رات  وتطوير  لكت�س�ب 
�سي�س�ركون  والييذييين  داون  متالزمة  ذوي  تييدريييب  ميين 
الع�ملي ملتالزمة  الكونغر�ص  ب�سكل ف�عل يف  ب�أ�سواتهم 

داون دبي 2020
الدولية  للمنظمة  الييذاتييييية  امليينيي��ييسييرة  مييدربييي  ويييقييوم 
مدربي  اأداء  وتقييم  مبت�بعة   )DSI( داون  ملتالزمة 
املن��سرة الذاتية املحليني ومن�ق�سة ال�سعوب�ت وو�سع 
احللول املن��سبة والطالع على ك�فة النت�ئج املتحققة 

من الربن�مج
واأ�ييييسيييي�دت اليييدكيييتيييورة جيييعيييرور بييتييعيي�ون اجليييهييي�ت ك�فة  
املطلوبة   املع�يري  وفييق  املييدربييني  برت�سيح  ق�مت  التي 
الهمم  لأ�سح�ب  املب��سر  التدريب  بتقدمي  والتزامهم 
املرجوة  الأهييداف  داون مم� يحقق  من ذوي متالزمة 

للربن�مج

مبادرات  اأبناء اليحر ت�سهم يف احلد من اأعباء الزواج 
حممد بن ركا�س ي�سيد باملبادرات ويدعو 

لعدم املبالغة يف املظاهر الحتفالية
•• العني – الفجر 

امليي�دييية وعيييدم الإ�يييسيييراف يف حييفييالت الزف�ف  يف خييطييوة لتخفيف الأعييبيي�ء 
عدة  دوري  ب�سكل  العني  يف  اليحر  منطقة  ت�سهد  الكبرية،  وم�ستلزم�ته� 
مب�درات اجتم�عية  يف هذا املج�ل جت�سد م�سهد العر�ص الإم�راتي املتوا�سع 
بعيداً عن �سحب الحتف�لت يف �س�لت الأفراح، فبعد اإق�مة عدة من��سب�ت 

ب�درت  ال�سي�ق  هذا  يف  الف�ئت  ال�سهر 
اأمييي�يييص عيي�ئييلييتيي� املييواطيينييني عييلييي حمد 
حيييربيييي اليييعييي�ميييري و�ييسييعيييييد اليييهيييزاز 
حفل  يف  جنليهم�  بييزفيي�ف  الييكييثييريي 
اقت�سرت  املنزل حيث  اأرجيي�ء  اأقيم يف 
الدعوة على املقربني والأ�سدق�ء دون 
الحتف�لية،  والأ�سي�ء  الكو�سة  وجود 
وذلك بح�سور اأعي�ن قبيلتي العوامر 
�سعبية  اأجييييييييواء  و�يييسيييط  واليييكيييثيييريي 
الإم�راتي  الييعيير�ييص  جت�سد  وتييراثييييية 
املن�زل  يف  قيييدميييي�ً  ييييقييي�م  كيييي�ن  اليييييذي 
والأحي�ء ال�سكنية خ�رج اإط�ر املظ�هر 
ال�سب�ب ويدفعون  التي ترهق جيوب 
من اأجله� املب�لغ الكبرية ليوم واحد.

وب�ملن��سبة ق�ل ال�سيخ حممد بن رك��ص الع�مري ع�سو املجل�ص ال�ست�س�ري 
الييوطيينييي لإميييي�رة اأبييوظييبييي اليييذي تييراأ�ييص �ييسيي�بييقيي�ً  جلنة �ييسيينييدوق الييييزواج يف 
تق�م  التي  الث�لثة  هي  اليحر  منطقة  من�زل  يف  املييبيي�درات  هييذه  اإن  العني، 
خالل ال�سيف احل�يل جلهة احلد من التك�ليف، اإ�س�فة اإىل مقدم �سداق 
للمجتمع  الأ�سيلة  التق�ليد  مع  مت��سي�ً  وذلييك  للموؤخر  ومثله  متوا�سع 
اأجل  الر�سيدة من  املتوا�سلة من قي�دتن�  للتوجيه�ت  وا�ستج�بة  الإم�راتي 
خف�ص م�س�ريف الزواج وخ��سة املهور وعدم املب�لغة والإ�سراف يف املظ�هر 

الحتف�لية.
واعترب ال�سيخ حممد  بن رك��ص ب�أن هذه اخلطوة التي تبديه� بع�ص الأ�سر 
له� دللته� الإيج�بية املعربة وال�س�دقة، ول تقل اأهمية عن فكرة م�س�ركة 
�سب�ب الوطن يف حفالت الأعرا�ص اجلم�عية التي متثل تظ�هرة اجتم�عية  
بعيداً  ال�سعيدة  بني�ن لالأ�سرة  وب�لت�يل و�سع  والت�آخي،  التع�ون  روح  تعزز 

عن �سبح الديون والبذخ الكبريين.

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

•• اأبوظبي  - الفجر

ليوا  �سوق  فع�لي�ت  يف  الغذائية  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  ت�س�رك 
للتمور الف�خرة الذي ينظمه م�سنع متور ليوا،  يف مدينة مزيرعة )ليوا( 
مبنطقة الظفرة، والذي يتم تنظيمه ب�سكل دائم خالل اأي�م نه�ية الأ�سبوع 
املحليني  املييزارعييني  الهيئة لدعم  اإطييي�ر جهود  الييعيي�م، وذلييك يف  مييدار  على 
وتطوير �سن�عة التمور يف دولة الإم�رات ب�سكل ع�م واإم�رة اأبوظبي ب�سكل 

خ��ص.
و�ستعمل الهيئة خالل م�س�ركته� على التعريف بدوره� يف تطوير وحت�سني 
القط�ع الزراعي يف الإم�رة من خالل برامج الدعم والتوعية والإر�س�د التي 
املم�ر�س�ت  اأف�سل  على   واإطالعهم  املييزارع،  واأ�سح�ب  للمزارعني  تقدمه� 
مراحل  جميع  يف  به�  للعن�ية  ال�سحيحة  والطرق  النخيل  اأ�سج�ر  لإدارة 
النخيل و�سبل  اأ�سج�ر  التي ت�سيب  الآف�ت  ب�أهم  الإنت�ج، وتعريفهم كذلك 
واأبرز  الهيئة  مع  التوا�سل  بقنوات  وتعريفهم  منه�،  والوق�ية  مك�فحته� 

اخلدم�ت التي تقدمه� يف هذا املج�ل.
التعريفية  اليينيي�ييسييرات  ميين  عيييدد  تييوزيييع  الييهيييييئيية  ميي�ييسيي�ركيية  �ستت�سمن  كييميي� 
منو  مبراحل  والتعريف  النخيل،  بقط�ع  املت�سلة  والإر�ييسيي�دييية  والتوعوية 
ك�لطرق  بكل مرحلة،  ب�لعن�ية  املتطلب�ت اخل��سة  واأهم  والرطب،  التمور 
الآمنة ملك�فحة الآف�ت، واأهم املع�مالت احلقلية لالأ�سج�ر ك�لري والت�سميد 
وحف�ر  احلييمييراء  النخيل  ك�سو�سة  اخلييطييرة  لييالآفيي�ت  احليييييوييية  واملييكيي�فييحيية 
العذوق، وتعزيز وعيهم ب�أهمية اأ�سج�ر النخيل ب�عتب�ره� جزء من الهوية 
الرتاثية والثق�فية  واأحد اأهم املوروث�ت احل�س�رية ملجتمع دولة الإم�رات.
للزراعة  اأبييوظييبييي  هيئة  ب��سم  املييتييحييدث  الق��سمي  ثيي�ميير  املهند�ص:  وقييي�ل 
دعم  يف  الكبري  اخل��ص  القط�ع  دور  تثمن  الهيئة  اإن  الغذائية:  ال�سالمة 
اإىل تبني وت�سجيع  بيي�لإ�ييسيي�فيية  الييتييمييور،  اإنييتيي�ج  الييزراعييي وخيي��ييسيية  الييقييطيي�ع 
املزارعني و�سغ�ر املنتجني من خالل فتح قنوات ت�سويقية ملنتج�تهم، وخلق 
يف  الأعييميي�ل  م�س�ريع  اإىل  الييدخييول  يف  الراغبني  للمواطنني  العمل  فر�ص 

قط�ع التمور.
كم� اأكد الق��سمي على اأهمية هذا ال�سوق يف حث املزارعني على اتب�ع اأف�سل 
املم�ر�س�ت وا�ستخدام التقني�ت احلديثة يف اإنت�ج اأجود اأ�سن�ف التمور مم� 
امل�سروع يف  اإىل م�س�همة  امليي�دي عليهم، ب�لإ�س�فة  الع�ئد  زييي�دة  �سي�سهم يف 
ك�فة  ميين  اليييزوار  وا�ستقط�ب  جييذب  خييالل  ميين  الداخلية  ال�سي�حة  تنمية 

اإم�رات الدولة. 
ب�سجرة  خ��سة  اأهمية  الغذائية  وال�سالمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  وتييويل 
رافداً  وب�عتب�ره�  الت�ريخية،  مك�نته�  من  انطالق�ً  التمور  واإنت�ج  النخيل 
تقدمي  على  الهيئة  حتر�ص  كم�  للدولة،  الغذائي  الأميين  ملنظومة  رئي�س�ً 
اخلدم�ت املتك�ملة للعن�ية مبزارع النخيل وحت�سني جودة الإنت�ج ومك�فحة 
الآف�ت التي تهدد اأ�سج�ر النخيل �سعي�ً للحف�ظ على تعزيز �سالمة النب�ت 

وحتقيق ال�ستدامة الزراعية والبيئية يف اإم�رة اأبوظبي. 
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فيما يعود الطالب يف اأنحاء العامل اإىل مدار�سهم، فاإنهم يحملون 
نق�سد  وال   – املدر�سة  من  عودتهم  لدى  املعتادة  امل�ساكل  معهم 
ال�سداع  بل  املدر�سة-  زي  متزيق  اأو  الغداء  تناول  عدم  بذلك 
وال�سعال والعدوى التنف�سية و�سكاوى االإرهاق ب�سكل عام. واإىل 
جانب معاجلة تلك امل�ساكل، يجدر لنا اأن نبني اأنها متثل اأعرا�سًا 

مل�سكلة اأكرب، وهي جودة الهواء يف املدار�ض. 

ل يدرك الكثريون مدى �سوء نوعية الهواء 
ب�ملدار�ص.  واملغلقة  الداخلية  امل�س�ح�ت  يف 
% من املدار�ص بتدين   50 تت�سم حييوايل 
جييودة الييهييواء الييداخييلييي، وفييقيي�ً للبي�ن�ت يف 
الأمييريييكييييية. وبح�سب  املييتييحييدة  اليييوليييي�ت 
البيئة،  حليييمييي�يييية  الأميييرييييكييييييية  اليييوكييي�لييية 
�س�عة   940 الطالب ع�دة حوايل  مي�سي 
الواحد،  الييعيي�م  مييييدار  عييلييى  مييدار�ييسييهييم  يف 
واجلزيئ�ت  للملوث�ت  خالله�  يتعر�سون 
الدقيقة. متثل تلك النت�ئج القلق للعديد 
– وهييم على حييق يف  ميين الأهيييل واملعلمني 

قلقهم. 
جودة  اأن  ب��ستمرار  الأبييحيي�ث  تظهر  كم� 
اليييهيييواء يف الأمييي�كييين املييغييلييقيية يييوؤثيير ب�سكل 
مب��سر على �سحة واأداء الطالب. ف�لهواء 
اليينييظيييييف ييي�ييسيي�عييد الييطييالب عييلييى الرتكيز 
ب�سكل اأف�سل واحل�سول على درج�ت اأعلى. 
تقل  املدر�سة  عن  التغّيب  معدلت  اأن  كم� 
بوترية  يحدث  الأطييفيي�ل  مر�ص  لأن  نظراً 
اأقل. ول يقت�سر اأثر حت�سني جودة الهواء 
على توفري بيئة تعّلم اأف�سل وح�سب، فهو 
واأدائه  الط�لب  انتب�ه  على  اإيج�بي�ً  يوؤثر 
– مميي� يييجييعييل نييوعييييية الهواء  الكييي�دمييييي 
يف الييغييرف اليي�ييسييفييييية وامليينيي�طييق الييعيي�ميية يف 
املدار�ص اأولوية اأ�س��سية ل بد من الهتم�م 
به�. واإليكم 10 و�س�ئل ميكن من خالله� 
املدر�سة  ميييع  الييعييمييل  والييييطييييالب  ليييالأهيييل 

لتح�سني نوعية الهواء الداخلي: 

اجليدة التهوية  على  1.احلر�ض 
مزاي�  حتقق  اأن  ميكن  الك�فية  ف�لتهوية 
�سحية كبرية. ل بد من احلر�ص على كون 
نظ�م التهوية يعمل ب�سكل ممت�ز وا�ستبدال 

الفلرت وتنظيفه ب��ستمرار.

النوافذ  2.فتح 
الأم�كن  يف  الييهييواء  تييلييوث  ي�سل  اأن  ميكن 
املييغييلييقيية اإىل خييميي�ييسيية اأ�يييسيييعييي�ف اليييهيييواء يف 
اخل�رج، وتقّدر منظمة ال�سحة الع�ملية ب�أن 
يقلل  اأن  الطبيعية ميكن  التهوية  حت�سني 
بن�سبة  ب�لرئة  املرتبطة  الأمييرا�ييص  ن�سبة 
املنطقي  فييميين  ولييهييذا   .20% اإىل  ت�سل 
تنخف�ص  عندم�  النوافذ  فتح  اإىل  اللجوء 
لييييفييييرتات قييي�يييسيييرية يف  اأو حيييتيييى  احلييييييييرارة 
ال�سب�ح اأي�م ال�سيف. اأحي�ن�ً تكون احللول 

الب�سيطة هي الأكر فع�لية.  

ال�سجاد  ا�ستخدام  تقليل   .3
تقليل اأو عدم ا�ستخدام ال�سج�د يف املن�طق 

لكونه�  نظراً  ب�ملدار�ص،  والع�مة  امل�سرتكة 
وم�سبب�ت  اليييي�ييييسيييي�رة  اجلييييزيييييئيييي�ت  جتيييميييع 
الييبييكييتييريييي� والعفن  فيييييهيي�  الييتييحيي�ييسيي�ييص مبييي� 

وحبوب الطلع وعث الغب�ر.  

باملكن�سة  امل�ستمر  التنظيف   .4
الكهربائية 

ي�سمن تنظيف الأقم�سة وغ�سله� ب��ستمرار 
اإزالة الغب�ر وم�سبب�ت التح�س�ص منه� قبل 
الييتييخييليي�ييص من  – وبييي�ليييتييي�يل  تيييرتاكيييم  اأن 

م�سبب�ت الربو وح�س��سية الربيع.  

غري  ال��ك��ي��م��اوي��ة  امل����واد  جت��ن��ب   .5
ال�سرورية 

من املغري اأحي�ن� ا�ستخدام املواد الكيم�وية 
القوية للتنظيف، ولكنه� غ�لب� م� حتتوي 
على قدر كبري من املواد الكيم�وية ال�س�رة. 
ا�ستخدموا املنظف�ت الطبيعية بدل منه�. 

ال�سارة  الغازات  جتنب   .6
وطالوؤه�  املييدار�ييص  جتييديييد  يتم  ميي�  غ�لب� 
خييالل الإجييي�زة، فال بد من احلر�ص على 
التهوية اجليدة للمن�طق الداخلية واملغلقة 
يف تلك احل�لة. كم� يجب الهتم�م ب�أن ل 
وال�س�بون  والييطييالء  البن�ء  مييواد  حتتوي 
الفث�لت  اأو  الفورم�لده�يد  مركب�ت  على 

اأو الرتيكلو�س�ن.  

اخلارجية  البيئة  عنا�سر  نقل   .7
اإىل الداخل 

ميييثييل �ييسييراء اليينييبيي�تيي�ت الييداخييلييييية مبب�لغ 
الأجواء  لتح�سني  رائييعيية  طريقة  ب�سيطة 
النب�ت�ت  بو�سع  ن��س�  تن�سح  اإذ  ال�سحية، 
الداخلية اخل�سراء مثل اللبالب والزنبق 
الأبي�ص لتقليل امللوث�ت املنقولة ب�لهواء.  

البال�ستيكية املواد  جتنب   .8
اأطلق العلم�ء حتذيرات من اأثر اجلزيئ�ت 
الييبييال�ييسييتيييييكييييية الييدقيييييقيية يف اليييهيييواء، مم� 
اأن من ال�سروري البتع�د عن املواد  يعني 
لكونه�  نييظييراً  امليييدار�يييص  يف  البال�ستيكية 
تطلق جزيئ�ت دقيقة ي�ستن�سقه� الأطف�ل. 

الهواء  تنقية  اأجهزة  ا�ستخدام   .9
خطوة �سغرية و�سهلة للح�سول على الهواء 
الهواء ذات  اأجهزة تنقية  ب��ستخدام  النقي 
عند  اليي�ييسييفييييية.  الييغييرف  يف  الييرفيييييع  الأداء 
جه�زاً  اخييرت  الييهييواء،  تنقية  جه�ز  اختي�ر 
الغب�ر  مييين   99.97% بييي�إزالييية  ميي�ييسيينييفيي�ً 

والييبييكييتييريييي� واليييفيييريو�يييسييي�ت وغيييريهييي� من 
ملوث�ت الهواء ال�س�ئعة.  

من  خ��ال��ي��ة  م��ن��اط��ق  اإي���ج���اد   .10
ال�سيارات 

بيي�أجييوائييهيي� احلييي�رة،  الييتييي تت�سم  الييييدول  يف 
نتفهم ح�جة الأهل لنتظ�ر اأطف�لهم على 
اأن  مقربة من بوابة املدر�سة. ولكن ميكن 

ال�سي�رات  حمييركيي�ت  اإطييفيي�ء  منهم  يطلب 
اأثييينييي�ء النيييتيييظييي�ر ممييي� يييييرتك اأثيييييرا كبرياً 

لتقليل تلوث الهواء يف تلك املنطقة.  
 يييحيي�ول الآبيييي�ء والأميييهييي�ت الييقييييي�م بييكييل م� 
و�سحة   �ييسييعيي�دة   على  للحف�ظ  و�سعهم  يف 
لهم.  م�سرق  م�ستقبل  ل�سم�ن  اأطف�لهم 
ورغيييييم اأن بييي�إميييكييي�ن الأهيييييل �ييسييميي�ن جيييودة 
حت�سني  فيي�إن  من�زلهم،  يف  الداخلي  الهواء 

الأطييفيي�ل يف  يتنف�سه  الييذي  الييهييواء  نوعية 
املدار�ص ميكن اأن ي�س�هم يف اإعييداد الطفل 
للنج�ح على مدى الع�م الدرا�سي ويوفر له 
بيئة �سحية مريحة – الأميير الييذي يعني 

ال�ستثم�ر يف م�ستقبل الطفل.  

بلو  العام لدى  املدير  ر غاني�ش،  ت.   ••
اإير يف ال�رشق الأو�سط، 

االأجواء الداخلية يف 50 % من املدار�ض تت�سم بتدين جودة الهواء 

املدار�س يف  الهواء  جودة  لتح�سني  طرق   10

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

يطرح الكثريون ال�سوؤال عم� اإذا ك�ن تن�ول الطع�م وال�سراب ال�س�خن ي�سبب 
زي�دة الوزن اأم العك�ص. ويف هذا الإط�ر اأ�س�رت بع�ص الدرا�س�ت احلديثة اإىل 
املعدة  ارتف�ع درجة حرارة  ي�سبب  ال�س�خنة  وامل�سروب�ت  الأطعمة  تن�ول  اأن 
اثن�ء عملية اله�سم حمدث�ً ارتف�ع�ً ملحوظ�ً يف م�ستوى ال�سكر والن�سولني 

يف الدم.
وذكرت اأن هذا يعزز احتم�ل منو اخلالي� الدهنية. ولهذا ن�سح الب�حثون 
ال�س�ي  مثل  ال�س�خنة  امل�سروب�ت  تن�ول  ومنه�  الع�دات  بع�ص  ب�لتخلي عن 

والقهوة خالل وجبة الفطور وتغمي�ص اخلبز يف احلليب ال�س�خن.
ويف املق�بل ن�سحوا ب�سرب م� ل يقل عن 8 اكواب من امل�ء الب�رد يومي�ً لأن 
هذا ي�س�عد على حرق 70 �سعرة حرارية ا�س�فية مق�رنة مع ت�أثري �سرب 

امل�ء على درجة حرارة ع�دية.
وذكروا ب�أنه مل يتم الت�أكد بعد مم� اذا ك�نت الأطعمة وامل�سروب�ت الب�ردة 
ت�س�عد على خ�س�رة الوزن منبهني اىل �سرورة اتب�ع نظ�م حي�تي وغذائي 

�سحي ومم�ر�سة التم�رين الري��سية ب�نتظ�م.

منع االإ�سابة باجلفاف
�سرب م�ء جوز الهند الأخ�سر مينع اإ�س�بة اجل�سم ب�جلف�ف، 
وين�سح به ملن يع�نون من الإ�سه�ل والقيء والغثي�ن. كم� 
ال�سيف،  اأييي�م ف�سل  الهند مفيد خالل  اأن �سرب م�ء جوز 

ملنع الإ�س�بة ب�جلف�ف ومنحك 
النيييييتيييييعييييي��يييييص 

املطلوب. ين�سح اخلرباء اأي�س�ً مب�ء جوز الهند بعد النته�ء 
من مم�ر�سة التم�رين الري��سية لأنه� ت�س�عد على تعوي�ص 

نق�ص املع�دن الذي يح�سل خالل مم�ر�سة الري��سة.

احلماية من اأمرا�ض القلب
الهند  جيييييييوز  مييييييي�ء  �يييييسيييييرب 
الأخيييي�ييييسيييير يييي�يييسييي�عيييد يف 
حت�سني �سغط الدم 
ويقلل  اجل�سم  يف 
مييييييييين ارتييييييييفيييييييي�ع 
الييييييييييييييدهييييييييييييييون 
اليييييثيييييالثييييييييييية 
ويييييييحييييييمييييييي 
ارتف�ع  مييين 
الكولي�سرتول 
الييييييييييي�يييييييييييسييييييييييييء، 
مييييييييي� ييييييعيييييتيييييرب مييين 
الأميييييور الييتييي تيي�ييسيي�هييم يف 
اأميييرا�يييص القلب  الييوقيي�ييية ميين 

وال�سرايني.

املواد امل�سادة لالأك�سدة
م�ء جوز الهند الأخ�سر يحتوي على ن�سبة ع�لية من املواد 
حدوث  من  التخفيف  يف  ت�س�عد  والتي  لالأك�سدة  امل�س�دة 
تن�ول  ال�سرر.  من  اخلالي�  وحتمي  اجل�سم  يف  اللته�ب�ت 

اأي�س�ً هذا امل�ء مينحك ب�سرة مت�ألقة للغ�ية.

كيف تناولها؟
عبوات،  يف  املييوجييودة  الهند  جييوز  ميي�ء  بيي�ييسييراء  نن�سحك  ل 
الأف�سل القي�م ب�سرب م�ء جوز الهند الأخ�سر مب��سرة من 
نن�سحك  الأخ�سر  الهند  اختي�ر ثمرة جوز  الثمرة. وعند 
يتحرك  املييي�ء  �سم�ع  ميكن  ل  والييتييي  الثقيلة  تلك  بيي�ييسييراء 

داخله�. ومن اأجل �سرب امل�ء:
- ا�سنعي ثقب يف اأعلى ثمرة جوز الهند بوا�سطة ال�سكني.

ثييمييرة جوز  اأعييلييى  - قييومييي بتقطيع قييطييعيية �ييسييغييرية ميين 
الهند.

وتن�وليه�  ق�سة  �سعي  اأو  كيييوب  يف  املييي�ء  بتفريغ  قييومييي   -
مب��سرة من الثمرة.

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

جوز الهند االأخ�سر ال ميكن تناوله، الأنه ال يزال يف مراحل ن�سوجه االأوىل، ولكنه ي�ستهر 
بكمية املاء التي تتواجد فيه والتي حتمل عددًا كبريًا من الفوائد ال�سحية للج�سم.
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تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ:  29 اأغ�سط�ص 2019   املودعة حتت رقم: 316256 
 ب��سييم: بهوان ليف �ست�يل ذ.م.م 

وعنوانه:�ص.ب.   500061، رقم القطعة 346-6815، ملك هند �سهيل �س�مل املخيني بهوان – بردبي – اخلليج التج�ري، مكتب رقم   
1601بي ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت: 
م�ستح�سرات جتميل وم�ستح�سرات تواليت غري طبية؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ م�ستح�سرات تبيي�ص الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل 
مل� بعد احلالقة؛  التجميل؛ غ�سول )لو�سن(  املالب�ص؛ م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط؛ لوا�سق لأغرا�ص  يف غ�سل وكي 
بل�سم  التجميل؛  لأغرا�ص  لالأوعية  ق�ب�س�ت  ب�لعطور؛  العالج  زيوت  تواليت(؛  )مواد  للعرق  اجلو؛ م�س�دات  تعطري  م�ستح�سرات 
بخالف  وال�ستحم�م  احلم�م  جل  طبية؛  لأغييرا�ييص  امل�ستخدم  بخالف  ا�ستحم�م  م�ستح�سرات  طبية؛  لأغييرا�ييص  امل�ستخدم  بخالف 
امل�ستخدم لأغرا�ص طبية؛ اأقنعة جتميلية؛ م�ستح�سرات العن�ية ب�جلم�ل؛ م�ستح�سرات ق�سر )مزيالت األوان( لأغرا�ص التجميل؛ 
م�ستح�سرات كولجني لغ�ي�ت التجميل؛ م�ستح�سرات اإزالة الألوان؛ اأطقم جتميل؛ اأقالم جتميلية؛ كرمي�ت جتميلية؛ م�ستح�سرات 
الروائح  لإزاليية  �س�بون  التجميل؛  لأغرا�ص  لل�سف  زينة  ر�سوم  جتميل؛  م�ستح�سرات  جتميلية؛   اأ�سب�غ  ب�لب�سرة؛  للعن�ية  جتميل 
الكريهة؛ مزيالت روائح الكريهة لالإن�س�ن اأو احليوان؛ م�ستح�سرات اغت�س�ل لأغرا�ص �سحية �سخ�سية اأو لإزالة الروائح الكريهة 
)مواد تواليت(؛ ال�س�مبو اجل�ف؛ م�ء الكولوني�؛ م�ستح�سرات جتميل احلواجب؛ اأقالم احلواجب؛ رمو�ص م�ستع�رة؛ ل�سق�ت عيون 
حتتوي على جيل لغ�ي�ت جتميلية؛ مواد دهنية لأغرا�ص التجميل؛ غ�سولت )لو�سن( لل�سعر؛ اأ�سب�غ لل�سعر/ملون�ت لل�سعر؛ رذاذ 
اأع�س�ب لأغرا�ص جتميلية؛ بخور؛ مواد ملمعة لل�سف�ه؛ علب  )�سرباي( لل�سعر؛ بل�سم لل�سعر؛ م�ستح�سرات فرد ال�سعر؛ خال�س�ت 
لطالء ال�سف�ه؛ طالء ال�سف�ه؛ غ�سولت )لو�سن( لأغرا�ص التجميل؛ مكي�ج؛ م�ستح�سرات مكي�ج؛ م�ستح�سرات اإزالة املكي�ج؛ مكي�ج؛ 
م�س�حيق املكي�ج؛ م�سكرة؛ طالء اأظ�فر / ملمع اأظ�فر؛ م�ستح�سرات العن�ية ب�لأظ�فر؛ مل�سق�ت فنية لالأظ�فر؛ م�ستح�سرات اإزالة 
والييروائييح؛ عطور؛  للعطور  زيييوت  التجميل؛  لأغرا�ص  زيييوت  اأظ�فر؛  الأظ�فر؛ مربق�ت  ملمع  اإزاليية  م�ستح�سرات  الأظ�فر؛  طالء 
مزيج�ت من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح طيبة(؛ اأكي��ص معطرة للبي��س�ت؛ �س�مبو؛ �س�بون حالقة؛ م�ستح�سرات حالقة؛ 

م�سحوق الت�لك )لال�ستخدام�ت التجميلية(؛ من�ديل ورقية م�سربة بغ�سولت )لو�سن( جتميلية.- الواقيعة ب�لفئة:  3
 و�سف العالمة: كتبت كلمة  »OJAR » بحروف لتينية. 

 ال�سييرتاط�ت:   
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�سم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل للق�سم 

امل�س�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �شبتمرب  2019 العدد 12729 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ:  29 اأغ�سط�ص 2019   املودعة حتت رقم: 316258 
 ب��سييم: بهوان ليف �ست�يل ذ.م.م 

 – – بردبي  بهوان  املخيني  �س�مل  �سهيل  هند  346-6815، ملك  القطعة  رقييم   ،500061 وعيينييوانييه:�ييص.ب.   
 اخلليج التج�ري، مكتب رقم   1601بي ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة       

 وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت: 
الدع�ية  الدع�ية؛  الإعالن /  املكتبي؛  الن�س�ط  الأعم�ل؛ تفعيل  الأعم�ل؛ توجيه  اإدارة  الدع�ية والإعييالن؛ 
اإدارة  ا�ست�س�رات  الأعم�ل؛  اإدارة  يف  امل�س�عدة  والإعييالن؛  الدع�ية  اأفييالم  اإنت�ج  الربيدي؛  ب�لطلب  والإعييالن 
وتنظيم الأعم�ل؛ اأبح�ث الأعم�ل؛ املعلوم�ت والأخب�ر عن الأعم�ل؛ توفري معلوم�ت واأخب�ر عن الأعم�ل من 
خالل موقع �سبكي؛ جتميع املعلوم�ت يف قواعد بي�ن�ت الكمبيوتر؛ عر�ص ال�سلع؛ الإعالن ب�لربيد املب��سر؛ 
ن�سر مواد الدع�ية والإعالن؛ توزيع العين�ت؛ درا�س�ت الت�سويق؛ اأبح�ث الت�سويق؛ الت�سويق؛ خدم�ت اإعداد 
من�ذج الدع�ية والإعالن اأو ترويج املبيع�ت؛ الإعالن والدع�ية املب��سرة على �سبك�ت الكمبيوتر؛ تنظيم املع�ر�ص 
لغ�ي�ت جت�رية اأو اإعالنية؛ تنظيم املع�ر�ص التج�رية لغ�ي�ت جت�رية اأو اإعالنية؛ عر�ص ال�سلع على و�س�ئل 
الت�س�ل لغ�ي�ت بيعه� ب�لتجزئة؛ ن�سر ن�سو�ص الدع�ية والإعالن؛ الإعالن ب�لراديو؛ تنظيم املعلوم�ت يف 

 قواعد بي�ن�ت الكمبيوتر؛ خدم�ت الت�سويق عرب اله�تف؛ الدع�ية والإعالن عرب التلفزيون 
 الواقيعة ب�لفئة:  35 

 و�سف العالمة:  كتبت كلمة  »OJAR » بحروف لتينية. 
 ال�سييرتاط�ت:   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�سم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل للق�سم امل�س�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �شبتمرب  2019 العدد 12729 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

 املودعة حتت رقم: 316261  بت�ريخ:  29 اأغ�سط�ص 2019 
 ت�ريخ اإيداع الأولوية    

 ب��سييم: ه�رب اإنرتن��سيون�ل ليمتد 
وعنوانه:جي�سريهريون اند�سرتي�ل اي�ستيت، بونتيربيف، ميد جيلمورجن �سي اإف37 5اإ�ص اإك�ص ، اململكة املتحدة

 وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت: 
الكيم�وي�ت امل�ستخدمة يف ال�سن�عة والبحث العلمي والت�سوير الفوتوغرايف وكذلك يف الزراعة والب�ستنة وزراعة الغ�ب�ت؛ 
راتنج�ت ا�سطن�عية غري مع�جلة وبال�ستيك غري مع�لج؛ مركب�ت اإخم�د والوق�ية من النريان؛ م�ستح�سرات �سقي وحل�م؛ 
مواد دب�غة جللود احليوان�ت اخل�م واملدبوغة؛ مواد الل�سق امل�ستخدمة يف ال�سن�عة؛ مع�جني وغريه� من مواد احل�سو؛ 
العلمي؛  والبحث  ال�سن�عة  يف  امل�ستخدمة  البيولوجية  امل�ستح�سرات  كيم�وية؛  واأ�سمدة  ع�سوية  واأ�سمدة  طبيعية  اأ�سمدة 
مواد كيمي�ئية حلفظ املواد الغذائية؛ الكيم�وي�ت امل�ستخدمة يف و�سع طبقة خ�رجية على املنتج�ت الغذائية؛ الكيم�وي�ت 
امل�ستخدمة يف و�سع طبقة خ�رجية على املنتج�ت ال�سيدلنية؛ الكيم�وي�ت امل�ستخدمة يف و�سع طبقة خ�رجية على الأجهزة 
والأدوات الطبية )عدا املواد ال�سيدلنية(؛ كيم�وي�ت الق�سر؛ كيم�وي�ت ق�سر الدهون؛ كيم�وي�ت ق�سر الزيوت؛ كيم�وي�ت 
الق�سر الع�سوية؛ كيم�وي�ت ق�سر ال�سمع؛ كيم�وي�ت تن�سيع الألوان للغ�ي�ت ال�سن�عية؛ امل�ستح�سرات الكيم�وية امل�ستخدمة 
غ�زات  مييربدات؛  �سن�عية؛  مذيب�ت  الرغوة؛  نفخ  عوامل  لييلييرذاذات؛  دافع�ت  التجميل؛  م�ستح�سرات  وت�سنيع  حت�سري  يف 

مربدة؛ م�ستح�سرات تربيد؛ م�ستح�سرات اإزالة الق�سور بخالف امل�ستخدمة للغ�ي�ت املنزلية؛ كيم�وي�ت �سن�عية.
 1  الواقيعة ب�لفئة:  

كتبت كلمه  »VERTRON« بحروف لتينية.   و�سف العالمة:  
 ال�سييرتاط�ت:   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�سم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل 
للق�سم امل�س�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �شبتمرب  2019 العدد 12729 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

 املودعة حتت رقم: 130275 
 ب��سييم: تيكوم لال�ستثم�رات منطقة حرة - ذ.م.م 

 وعنوانه:مبنى رقم 4، الط�بق الول، دبي، الإم�رات العربية املتحدة 
 وذلك لتمييز الب�س�ئع/اخلدم�ت     

   16  الواقيعة ب�لفئة:  
بت�ريخ: 2010/07/04   وامل�سجلة حتت رقم 105299 

انته�ء  تيي�ريييخ  ميين  اعييتييبيي�راً  اأخيييرى  �سنوات  ع�سر  ملييدة  املفعول  نيي�فييذة  احلم�ية  و�ستظل 
احلم�ية يف 11 /2019/06  وحتى ت�ريخ: 11 /2029/06

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �شبتمرب  2019 العدد 12729 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

 املودعة حتت رقم: 130276 
 ب��سييم: تيكوم لال�ستثم�رات منطقة حرة - ذ.م.م 

 وعنوانه:مبنى رقم 4، الط�بق الول، دبي، الإم�رات العربية املتحدة 
 وذلك لتمييز الب�س�ئع/اخلدم�ت     

   35  الواقيعة ب�لفئة:  
بت�ريخ:  2010/07/04   وامل�سجلة حتت رقم 105300 

انته�ء  تيي�ريييخ  ميين  اعييتييبيي�راً  اأخيييرى  �سنوات  ع�سر  ملييدة  املفعول  نيي�فييذة  احلم�ية  و�ستظل 
احلم�ية يف 11 /2019/06  وحتى ت�ريخ: 11 /2029/06

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �شبتمرب  2019 العدد 12729 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

 املودعة حتت رقم: 300166   بت�ريخ:  17 اأكتوبر 2018 
 ت�ريخ اإيداع الأولوية    

 ب��سييم: مرا�ص الق�ب�سة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه:�ص.ب: 123311 دبي، الإم�رات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
خدم�ت التعليم والتهذيب؛ خدم�ت التدريب؛ ت�سغيل ت�سهيالت التدريب يف جم�ل الفن�دق وال�سي�فة؛ ت�سغيل دور احل�س�نة؛ 
ال�سحية؛  والنوادي  )اجلمن�زيوم(  الري��سية  التدريب�ت  �س�لت  توفري  والثق�فية؛  الري��سية  الأن�سطة  الرتفيه؛  خدم�ت 
برك  ت�سهيالت  توفري  التن�ص؛  ت�سهيالت  توفري  اجلييولييف؛  مالعب  ت�سغيل  اخليي��ييص؛  الط�بع  ذات  احلييدائييق  األييعيي�ب  ت�سغيل 
ال�سب�حة؛ ترتيب واإدارة املوؤمترات والجتم�ع�ت واملع�ر�ص واملن��سب�ت والدورات التدريبية وور�ص العمل واملع�ر�ص التج�رية 
والجتم�ع�ت الر�سمية واملح��سرات؛ ت�سغيل حدائق املالهي واحلدائق ذات الط�بع اخل��ص؛ ن�سر الكتب؛ توفري ت�سهيالت 
ت�سهيالت  تقدمي  ال�ستجم�م؛  ت�سهيالت  توفري  البولنغ؛  زقيي�ق  ت�سهيالت  توفري  الري��سية؛  الت�سهيالت  توفري  ال�سينم�؛ 
خ��سة بركوب اخليل و�سب�ق اخليل؛ تدريب اخليل، تنظيم املن�ف�س�ت الري��سية ومب�ري�ت الفرو�سية؛ خدم�ت �ستوديوه�ت 
الت�سجيل  �ستوديوه�ت  الت�سجيل؛ خدم�ت  �ستوديوه�ت  ت�سهيالت  الأفييالم؛ توفري  �ستوديوه�ت  ال�سوتي؛ خدم�ت  الت�سجيل 
لالأفالم والتليفزيون والفيديو والراديو؛ من�طق لعب لالأطف�ل؛ توفري من�طق الت�سلية؛ توفري مالعب الأطف�ل يف حمط�ت 
اخلدمة؛ ت�أجري �ستوديوه�ت الت�سجيل؛ حدائق احليوان�ت؛ حدائق احليوان�ت الأليفة؛ حدائق احليوان؛ حدائق ال�سف�ري؛ 
مع�ر�ص احليوان�ت؛ عرو�ص احليوان�ت؛ عرو�ص الأزي�ء لغ�ي�ت ترفيهية؛ تنظيم واإدارة واإجراء عرو�ص الأزي�ء؛ الرتفيه يف 
جم�ل الأزي�ء والت�سميم؛ م�س�بق�ت املو�سة؛ تنظيم املن��سب�ت يف جم�ل املو�سة والت�سميم؛ ن�سر ال�سحف واملجالت واملن�سورات 
والكتيب�ت والكتب؛ تنظيم الأحداث يف جم�ل الأزي�ء والت�سميم؛ ن�سر ال�سحف واملجالت واملن�سورات والكتيب�ت والكتب يف 
يتعلق  فيم�  املعلوم�ت  توفري  املتعلقة بحدائق احليوان�ت ومع�ر�ص احليوان�ت؛  والتعليم  املعلوم�ت  الأزييي�ء؛ خدم�ت  جم�ل 

بك�فة هذه اخلدم�ت مب� يف ذلك توفري املعلوم�ت املتعلقة بهذه اخلدم�ت عرب �سبكة ح��سوب ع�ملية.- الواقيعة ب�لفئة: 41
 و�سف العالمة: كتبت عب�رة » DUBAI FASHION DAYS » ب�للغة الإجنليزية 

 ال�سييرتاط�ت:   
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�سم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل 

للق�سم امل�س�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �شبتمرب  2019 العدد 12729 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

 املودعة حتت رقم: 300167 بت�ريخ:  17 اأكتوبر 2018 
 ت�ريخ اإيداع الأولوية    

 ب��سييم: مرا�ص الق�ب�سة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه:�ص.ب: 123311 دبي، الإم�رات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت: 
خدم�ت الإعالن؛ خدم�ت وك�لت الإعالن؛ خدم�ت اإدارة الأعم�ل؛ امل�س�عدة يف اإدارة الأعم�ل؛ تقييم الأعم�ل؛ اإدارة الأعم�ل 
وال�ست�س�رات التنظيمية؛ اإدارة اأعم�ل املن��سب�ت واملع�ر�ص واملط�عم والفن�دق واحلدائق ذات الط�بع اخل��ص وحدائق املالهي؛ 
اإدارة م�س�ريع الأعم�ل؛ اإدارة اأعم�ل )الغري(؛ امل�س�عدة يف الإدارة التج�رية اأو ال�سن�عية؛ خدم�ت الت�سويق؛ خدم�ت الدع�ية 
والعالق�ت الع�مة؛ توفري ت�سهيالت املك�تب، خدم�ت جتميع ت�سكيلة من الب�س�ئع ل�س�لح الآخرين حتى يتمكن الزب�ئن من 
مع�ينة و�سراء هذه الب�س�ئع ب�سهولة وي�سر؛ خدم�ت الإمداد للغري؛ الإدارة ال�سن�عية؛ تنظيم املع�ر�ص والأ�سواق التج�رية 
لغ�ي�ت جت�رية اأو دع�ئية؛ ت�أجري امل�س�ح�ت الإعالنية؛ ت�أجري وقت لالإعالن يف و�س�ئل الإعالم؛ خدم�ت اأبح�ث ال�سوق فيم� 
العلنية؛ خدم�ت  ب�ملزادات  اإدارة الأعم�ل(؛ بيع الأمالك  التعهيد )ب�عتب�ره� م�س�عدة يف  يتعلق بو�س�ئل الإعييالم؛ خدم�ت 
برامج الولء؛ خدم�ت برامج الولء واحلوافز واملك�ف�آت؛ توفري اأك�س�ك الطع�م وامل�سروب�ت والمتي�زات والتذك�رات يف �ست�د 
للفع�لي�ت الري��سية والرتفيهية؛ مع�ر�ص عرو�ص الأزي�ء؛ عرو�ص الأزي�ء لغ�ي�ت ترويجية؛ تنظيم عرو�ص الأزي�ء لغ�ي�ت 
جت�رية؛ خدم�ت التجزئة املتعلقة ب�لأزي�ء؛ الرتويج لبيع الأزييي�ء من خالل عرو�ص الأزييي�ء واملن��سب�ت املتعلقة ب�ملو�سة؛ 
لغ�ي�ت  املن��سب�ت  تنظيم  الرتويجية؛  املن��سب�ت  وت�سويق  واإدارة  تنظيم  اخل��سة؛  للمن��سب�ت  الرتويج  املن��سب�ت؛  ت�سويق 
جت�رية اأو اإعالنية؛ الرتويج ل�سلع وخدم�ت الآخرين من خالل املن��سب�ت الرتويجية؛ توفري املعلوم�ت فيم� يتعلق بك�فة 

 هذه اخلدم�ت مب� يف ذلك توفري املعلوم�ت املتعلقة بهذه اخلدم�ت عرب �سبكة ح��سوب ع�ملية. 
 35  الواقيعة ب�لفئة:  

 و�سف العالمة: كتبت عب�رة » DUBAI FASHION DAYS » ب�للغة الإجنليزية 
 ال�سييرتاط�ت:   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�سم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل 
للق�سم امل�س�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �شبتمرب  2019 العدد 12729 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

بت�ريخ:  29 اأغ�سط�ص 2019   املودعة حتت رقم: 316264 
 ت�ريخ اإيداع الأولوية    

 ب��سييم: دريفن كويف ذ م م – �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ م م 
اآخرين،  و  الفهيم  ل  – مملوكة  العق�ري  لال�ستثم�ر  الإمييي�رات  مبنى   ،69 غييرب  اأبوظبي،  وعنوانه:جزيرة 

اأبوظبي – الإم�رات العربية املتحد
 وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت: 

ال�سلع  من  ت�سكيلة  جتميع  املكتبي؛  الن�س�ط  تفعيل  الأعييميي�ل؛  توجيه  الأعييميي�ل؛  اإدارة  والإعيييالن؛  الدع�ية 
وال�س�ي ومعدات  القهوة  ب�سهولة و�سرائه� وت�سمل  ال�سلع  الزب�ئن من م�س�هدة تلك  الغري لتمكني  ل�س�لح 
وقوارير  واأقييداح  والكتب  الكحولية  غري  وامل�سروب�ت  املعب�أة  والأطعمة  املح�سرة  والأطعمة  القهوة  تخمري 
ال�س�ي والقهوة والهداي� والأدوات املنزلية؛ خدم�ت التجزئة والتجزئة املب��سرة لبيع القهوة وال�س�ي ومعدات 
وقوارير  واأقييداح  والكتب  الكحولية  غري  وامل�سروب�ت  املعب�أة  والأطعمة  املح�سرة  والأطعمة  القهوة  تخمري 
املتعلقة  والإدارة  والإعيييالن  الدع�ية  وخدم�ت  الأعييميي�ل  اإدارة  املنزلية؛  والأدوات  والهداي�  والقهوة  ال�س�ي 
املعلوم�ت  وال�سراب(؛ خدم�ت  )ب�لطع�م  والتموين  الوجب�ت اخلفيفة  واملق�هي ومط�عم  املط�عم  بخدم�ت 

وال�ست�س�رات وامل�سورة املتعلقة مب� تقدم.
 الواقيعة ب�لفئة:  35 

 و�سف العالمة:  كتبت كلمه  »DRVN » بحروف لتينية. 
 ال�سييرتاط�ت:   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�سم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د اأو اإر�س�له 
ب�لربيد امل�سجل للق�سم امل�س�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �شبتمرب  2019 العدد 12729 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

 املودعة حتت رقم: 300168    بت�ريخ:  17 اأكتوبر 2018 
 ت�ريخ اإيداع الأولوية    

 ب��سييم: مرا�ص الق�ب�سة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه:�ص.ب: 123311 دبي، الإم�رات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
خدم�ت التعليم والتهذيب؛ خدم�ت التدريب؛ ت�سغيل ت�سهيالت التدريب يف جم�ل الفن�دق وال�سي�فة؛ ت�سغيل دور احل�س�نة؛ 
ال�سحية؛  والنوادي  )اجلمن�زيوم(  الري��سية  التدريب�ت  �س�لت  توفري  والثق�فية؛  الري��سية  الأن�سطة  الرتفيه؛  خدم�ت 
برك  ت�سهيالت  توفري  التن�ص؛  ت�سهيالت  توفري  اجلييولييف؛  مالعب  ت�سغيل  اخليي��ييص؛  الط�بع  ذات  احلييدائييق  األييعيي�ب  ت�سغيل 
ال�سب�حة؛ ترتيب واإدارة املوؤمترات والجتم�ع�ت واملع�ر�ص واملن��سب�ت والدورات التدريبية وور�ص العمل واملع�ر�ص التج�رية 
والجتم�ع�ت الر�سمية واملح��سرات؛ ت�سغيل حدائق املالهي واحلدائق ذات الط�بع اخل��ص؛ ن�سر الكتب؛ توفري ت�سهيالت 
ت�سهيالت  تقدمي  ال�ستجم�م؛  ت�سهيالت  توفري  البولنغ؛  زقيي�ق  ت�سهيالت  توفري  الري��سية؛  الت�سهيالت  توفري  ال�سينم�؛ 
خ��سة بركوب اخليل و�سب�ق اخليل؛ تدريب اخليل، تنظيم املن�ف�س�ت الري��سية ومب�ري�ت الفرو�سية؛ خدم�ت �ستوديوه�ت 
الت�سجيل  �ستوديوه�ت  الت�سجيل؛ خدم�ت  �ستوديوه�ت  ت�سهيالت  الأفييالم؛ توفري  �ستوديوه�ت  ال�سوتي؛ خدم�ت  الت�سجيل 
لالأفالم والتليفزيون والفيديو والراديو؛ من�طق لعب لالأطف�ل؛ توفري من�طق الت�سلية؛ توفري مالعب الأطف�ل يف حمط�ت 
اخلدمة؛ ت�أجري �ستوديوه�ت الت�سجيل؛ حدائق احليوان�ت؛ حدائق احليوان�ت الأليفة؛ حدائق احليوان؛ حدائق ال�سف�ري؛ 
مع�ر�ص احليوان�ت؛ عرو�ص احليوان�ت؛ عرو�ص الأزي�ء لغ�ي�ت ترفيهية؛ تنظيم واإدارة واإجراء عرو�ص الأزي�ء؛ الرتفيه يف 
جم�ل الأزي�ء والت�سميم؛ م�س�بق�ت املو�سة؛ تنظيم املن��سب�ت يف جم�ل املو�سة والت�سميم؛ ن�سر ال�سحف واملجالت واملن�سورات 
والكتيب�ت والكتب؛ تنظيم الأحداث يف جم�ل الأزي�ء والت�سميم؛ ن�سر ال�سحف واملجالت واملن�سورات والكتيب�ت والكتب يف 
يتعلق  فيم�  املعلوم�ت  توفري  املتعلقة بحدائق احليوان�ت ومع�ر�ص احليوان�ت؛  والتعليم  املعلوم�ت  الأزييي�ء؛ خدم�ت  جم�ل 

بك�فة هذه اخلدم�ت مب� يف ذلك توفري املعلوم�ت املتعلقة بهذه اخلدم�ت عرب �سبكة ح��سوب ع�ملية.- الواقيعة ب�لفئة: 41
كتبت عب�رة » اأي�م دبي للمو�سة » ب�للغة العربية   و�سف العالمة:  

 ال�سييرتاط�ت:   
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�سم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل 

للق�سم امل�س�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �شبتمرب  2019 العدد 12729 

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية:

 املودعة حتت رقم: 300169   بت�ريخ:  17 اأكتوبر 2018 
 ت�ريخ اإيداع الأولوية    

 ب��سييم: مرا�ص الق�ب�سة �ص.ذ.م.م. 
 وعنوانه:�ص.ب: 123311 دبي، الإم�رات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت: 
خدم�ت الإعالن؛ خدم�ت وك�لت الإعالن؛ خدم�ت اإدارة الأعم�ل؛ امل�س�عدة يف اإدارة الأعم�ل؛ تقييم الأعم�ل؛ اإدارة الأعم�ل 
وال�ست�س�رات التنظيمية؛ اإدارة اأعم�ل املن��سب�ت واملع�ر�ص واملط�عم والفن�دق واحلدائق ذات الط�بع اخل��ص وحدائق املالهي؛ 
اإدارة م�س�ريع الأعم�ل؛ اإدارة اأعم�ل )الغري(؛ امل�س�عدة يف الإدارة التج�رية اأو ال�سن�عية؛ خدم�ت الت�سويق؛ خدم�ت الدع�ية 
والعالق�ت الع�مة؛ توفري ت�سهيالت املك�تب، خدم�ت جتميع ت�سكيلة من الب�س�ئع ل�س�لح الآخرين حتى يتمكن الزب�ئن من 
مع�ينة و�سراء هذه الب�س�ئع ب�سهولة وي�سر؛ خدم�ت الإمداد للغري؛ الإدارة ال�سن�عية؛ تنظيم املع�ر�ص والأ�سواق التج�رية 
لغ�ي�ت جت�رية اأو دع�ئية؛ ت�أجري امل�س�ح�ت الإعالنية؛ ت�أجري وقت لالإعالن يف و�س�ئل الإعالم؛ خدم�ت اأبح�ث ال�سوق فيم� 
العلنية؛ خدم�ت  ب�ملزادات  اإدارة الأعم�ل(؛ بيع الأمالك  التعهيد )ب�عتب�ره� م�س�عدة يف  يتعلق بو�س�ئل الإعييالم؛ خدم�ت 
برامج الولء؛ خدم�ت برامج الولء واحلوافز واملك�ف�آت؛ توفري اأك�س�ك الطع�م وامل�سروب�ت والمتي�زات والتذك�رات يف �ست�د 
للفع�لي�ت الري��سية والرتفيهية؛ مع�ر�ص عرو�ص الأزي�ء؛ عرو�ص الأزي�ء لغ�ي�ت ترويجية؛ تنظيم عرو�ص الأزي�ء لغ�ي�ت 
جت�رية؛ خدم�ت التجزئة املتعلقة ب�لأزي�ء؛ الرتويج لبيع الأزييي�ء من خالل عرو�ص الأزييي�ء واملن��سب�ت املتعلقة ب�ملو�سة؛ 
لغ�ي�ت  املن��سب�ت  تنظيم  الرتويجية؛  املن��سب�ت  وت�سويق  واإدارة  تنظيم  اخل��سة؛  للمن��سب�ت  الرتويج  املن��سب�ت؛  ت�سويق 
جت�رية اأو اإعالنية؛ الرتويج ل�سلع وخدم�ت الآخرين من خالل املن��سب�ت الرتويجية؛ توفري املعلوم�ت فيم� يتعلق بك�فة 

هذه اخلدم�ت مب� يف ذلك توفري املعلوم�ت املتعلقة بهذه اخلدم�ت عرب �سبكة ح��سوب ع�ملية.
 35  الواقيعة ب�لفئة:  

 و�سف العالمة: كتبت عب�رة » اأي�م دبي للمو�سة » ب�للغة العربية 
 ال�سييرتاط�ت:   

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�سم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل 
للق�سم امل�س�ر اإليه، وذلك خالل 30 يوم�ً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �شبتمرب  2019 العدد 12729 

يعلن ق�سم العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ امل�لك: بيكر اآند م�كينزي حبيب املال 
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية الت�لية:

املودعة حتت رقم: 314945 بت�ريخ : 2019/08/01
ب��سم   : جرنال موتورز ال ال �سي

وعنوانه� : 300 ريني�س�نز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغ�ن 48265-3000، الولي�ت املتحدة الأمريكية
ال�سحوم  لل�سي�رات،  الت�سحيم(  )زيييوت  مزلق�ت  الت�لية:  املنتج�ت   / اخلييدميي�ت   / الب�س�ئع  لتمييز  وذلييك 

لل�سي�رات، م�ئع لن�قل احلركة، زيت املحرك�ت.
 الفئة: 4

بداخله�  ومكتوب  الأ�ييسييود  ب�للون  مربع  ميين  يتكون  مميز  �سكل  عيين  عييبيي�رة  هييي  العالمة  العالمة:  و�سف 
GENUINE GM OE ORIGINAL EQUIPMENT بطريقة مميزة ب�للغة الالتينية. 

ال�سرتاط�ت: ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك، التقدم به مكتوب� لق�سم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د والتج�رة 

اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل للق�سم امل�س�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم� من ت�ريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �شبتمرب  2019 العدد 12729 

يعلن ق�سم العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ امل�لك: بيكر اآند م�كينزي حبيب املال 
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية الت�لية:

املودعة حتت رقم: 314946 بت�ريخ : 2019/08/02
ب��سم: جرنال موتورز ال ال �سي

وعنوانه�: 300 ريني�س�نز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغ�ن 48265-3000، الولي�ت املتحدة الأمريكية
الييييي�يييييسييييييييييي�رات،  اليييييتييييي�لييييييييييية: حميييييييركييييييي�ت  املييييينيييييتيييييجييييي�ت  الييييبيييي�ييييسيييي�ئييييع / اخلييييييييدميييييييي�ت /  ليييتيييميييييييييييز  وذليييييييييييك 
 روؤو�ييييييييييييييييييييص ال�ييييييييسييييييييطييييييييوانيييييييي�ت مليييييييحيييييييركييييييي�ت الحييييييييييييييييييييرتاق اليييييييييداخيييييييييليييييييييي؛ املييييييييييييولييييييييييييدات لييييلييييمييييركييييبيييي�ت

اأغطية  الآلت؛  ليييليييميييحيييركييي�ت   مييي�يييسيييعييي�ت  وامليييييحيييييركييييي�ت؛  لييييلييييمييييوتييييورات  اليييتيييربييييد  مييي�يييسيييعييي�عييي�ت  اليييييربيييييية؛ 
لييلييميي�ييسييعيي�عيي�ت؛ �ييسيي�غييطيي�ت الييييهييييواء لييلييمييركييبيي�ت؛ املييييحييييولت احلييييفيييي�زة لييلييمييحييركيي�ت وحمييييركيييي�ت الحيييييرتاق 
اليييداخيييليييي؛ حييي�قييينييي�ت الييييوقييييود؛ اجييييييزاء امليييركيييبييي�ت وحتييييديييييدا: الييييكيييي�ربييييوريييييرتات؛ كيييي�مت الييي�يييسيييوت لعوادم 
 املييييحييييركيييي�ت؛ مييي�يييسيييعيييبييي�ت عييييييييوادم املييييحييييركيييي�ت؛ مييي�يييسيييخييي�ت وقيييييييود ليييليييميييركيييبييي�ت اليييييربيييييية؛ مييي�يييسيييخييي�ت مي�ه

النبع�ث  تقليل  وحيييدات  الحييييرتاق؛  �سمع�ت  الييداخييلييي؛  الحيييرتاق  وحمييركيي�ت  املييحييركيي�ت  يف  ل�ستخدامه� 
للمحرك�ت وحمرك�ت الحرتاق الداخلي وحتديدا: �سم�م�ت التهوية اجلربية لعلبة عمود املرفق ؛حمرك�ت 

ملكيف�ت الهواء يف املركب�ت. 
الفئة: 7

بداخله�  ومكتوب  الأ�ييسييود  ب�للون  مربع  ميين  يتكون  مميز  �سكل  عيين  عييبيي�رة  هييي  العالمة  العالمة:  و�سف 
GENUINE GM OE ORIGINAL EQUIPMENT بطريقة مميزة ب�للغة الالتينية. 

ال�سرتاط�ت: ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك، التقدم به مكتوب� لق�سم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د والتج�رة 

اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل للق�سم امل�س�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم� من ت�ريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �شبتمرب  2019 العدد 12729 

يعلن ق�سم العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ امل�لك: بيكر اآند م�كينزي حبيب املال
 بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية الت�لية:

املودعة حتت رقم: 314949 بت�ريخ: 2019/08/02
ب��سم: جرنال موتورز ال ال �سي

وعنوانه�: 300 ريني�س�نز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغ�ن 48265-3000، الولي�ت املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: حمرك�ت املركب�ت الربية؛ حم�ور دواليب املركب�ت؛ 
حم�لت املح�ور للمركب�ت الربية؛ ق�سب�ن املح�ور للمركب�ت؛ حم�لت العجالت للمركب�ت الربية؛ املك�بح 
وال�سطوان�ت  والق�ب�س�ت  وال�سطوان�ت  واللب�دات  الأقرا�ص  حتديدا:  الربية،  للمركب�ت  املك�بح  ومكون�ت 
للمركب�ت؛  الأم�مي  الزج�ج  م�س�ح�ت  اأذرع  للمركب�ت؛  الأم�مي  الزج�ج  م�س�ح�ت  والبط�ن�ت؛  الرئي�سية 
مراي�  للمركب�ت؛  الييوقييود  خط  خراطيم  للمركب�ت؛  الييوقييود  خييزانيي�ت  الأميي�مييي؛  الييزجيي�ج  م�س�ح�ت  �سفرات 
املوتورات الربية، عدا عن قطع  للمركب�ت  التو�سيل  للمركب�ت؛ ق�سب�ن  والروؤي� اخللفية   الروؤي� اجل�نبية 

واملحرك�ت؛ حمولت عزم الدوران للمركب�ت الربية؛ قواب�ص التع�سيق للمركب�ت الربية؛ واقي�ت ال�سدم�ت 
اأجزاء التعليق للمركب�ت  للمركب�ت؛ امل�سدات للمركب�ت؛ الأغطية للمركب�ت؛ ال�سبك الأم�مي للمركب�ت؛ 
الأبواق  الربية؛  للمركب�ت  احلركة  ن�قالت  والدع�م�ت؛  والنواب�ص  ال�سدم�ت  خمفف�ت  حتديدا:  الربية، 
للمركب�ت؛ اأحزمة الأم�ن لال�ستخدام يف املركب�ت؛ اإ�س�رات الجت�ه للمركب�ت؛ عجالت التوجيه للمركب�ت؛ 

اأغطية املحور والأغطية لأغطية املحور؛ والعجالت للمركب�ت- الفئة: 12
بداخله�  ومكتوب  الأ�ييسييود  ب�للون  مربع  ميين  يتكون  مميز  �سكل  عيين  عييبيي�رة  هييي  العالمة  العالمة:  و�سف 

GENUINE GM OE ORIGINAL EQUIPMENT بطريقة مميزة ب�للغة الالتينية. 
ال�سرتاط�ت: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك، التقدم به مكتوب� لق�سم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د والتج�رة 
اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل للق�سم امل�س�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم� من ت�ريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �شبتمرب  2019 العدد 12729 

يعلن ق�سم العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ امل�لك: بيكر اآند م�كينزي حبيب املال 
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية الت�لية:

املودعة حتت رقم: 314944 بت�ريخ : 2019/08/01
ب��سم   : جرنال موتورز ال ال �سي

وعنوانه� : 300 ريني�س�نز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغ�ن 48265-3000، الولي�ت املتحدة الأمريكية
الط�رات  لن�فخة  ال�سدادات  التجمد؛  منع  �سوائل  الت�لية:  املنتج�ت   / / اخلدم�ت  الب�س�ئع  لتمييز  وذلك 
لل�سي�رات؛ مثبط�ت ال�سداأ لنظ�م تربيد ال�سي�رات؛ م�نع�ت الت�سرب لنظ�م تربيد ال�سي�رات؛ ا�سمنت ال�سد 

لل�سي�رات؛ �سوائل الكوابح )زيت الفرامل(؛ مربدات حمرك�ت املركب�ت؛ �سوائل مقود التوجيه.
الفئة: 1

بداخله�  ومكتوب  الأ�ييسييود  ب�للون  مربع  ميين  يتكون  مميز  �سكل  عيين  عييبيي�رة  هييي  العالمة  العالمة:  و�سف 
GENUINE GM OE ORIGINAL EQUIPMENT بطريقة مميزة ب�للغة الالتينية. 

ال�سرتاط�ت: ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك، التقدم به مكتوب� لق�سم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د والتج�رة 

اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل للق�سم امل�س�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم� من ت�ريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �شبتمرب  2019 العدد 12729 

يعلن ق�سم العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ امل�لك: بيكر اآند م�كينزي حبيب املال 
بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية الت�لية:

املودعة حتت رقم: 314947 بت�ريخ: 2019/08/02
ب��سم: جرنال موتورز ال ال �سي

وعنوانه�: 300 ريني�س�نز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغ�ن 48265-3000، الولي�ت املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: مف�تيح الإ�سع�ل للمركب�ت، مف�تيح الت�سغيل للو�س�ئد 
الهوائية للمركب�ت، املف�تيح الكهرب�ئية للمركب�ت، بط�ري�ت للمركب�ت، ثريمو�ست�ت )اأجهزة تنظيم احلرارة( 
للمركب�ت، اأجهزة قي��ص ال�سرعة )عدادات ال�سرعة ( للمركب�ت، اأجهزة لقي��ص الت�س�رع، اجهزة قي��ص �سدة 
التي�ر الكهرب�ئي، فولتمرتات )اجهزة قي��ص الفلطية(، عّدادات امل�س�فة، ت�كومرتات )اجهزة قي��ص ال�سرعة 
مق�يي�ص  التعزيز،  مق�يي�ص  الوقود،  �سغط  قي��ص  حمييددات  الوقود،  قي��ص  اليييدوران(، حمييددات  او  الزاوية 
�سغط الزيت، مق�يي�ص درجة حرارة الزيت، مق�يي�ص التفريغ، مق�يي�ص درجة املي�ه، املكثف�ت، اأعمدة احلدب�ت 
ملحرك�ت املركب�ت، مك�ب�ص املركب�ت، اأطقم الأ�سالك الكهرب�ئية، الكوابل الكهرب�ئية، املوا�سالت الكهرب�ئية، 

منظم�ت الفلطية للمركب�ت. 
الفئة: 9

بداخله�  ومكتوب  الأ�ييسييود  ب�للون  مربع  ميين  يتكون  مميز  �سكل  عيين  عييبيي�رة  هييي  العالمة  العالمة:  و�سف 
GENUINE GM OE ORIGINAL EQUIPMENT بطريقة مميزة ب�للغة الالتينية. 

ال�سرتاط�ت: ل يوجد
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك، التقدم به مكتوب� لق�سم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د والتج�رة 

اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل للق�سم امل�س�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم� من ت�ريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �شبتمرب  2019 العدد 12729 

يعلن ق�سم العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل/ امل�لك: بيكر اآند م�كينزي حبيب املال

 بطلب لت�سجيل العالمة التج�رية الت�لية:

املودعة حتت رقم: 314948 بت�ريخ: 2019/08/02

ب��سم: جرنال موتورز ال ال �سي

وعنوانه�: 300 ريني�س�نز �سنرت، ديرتويت، ولية مي�سيغ�ن 48265-3000، الولي�ت املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�س�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت الت�لية: مكيف�ت الهواء للمركب�ت؛ املبخرات ملكيف�ت الهواء 

للمركب�ت؛ مدافئ املركب�ت؛ الأ�سواء الأم�مية للمركب�ت؛ الأ�سواء اخللفية للمركب�ت

الفئة: 11

بداخله�  ومكتوب  الأ�ييسييود  ب�للون  مربع  ميين  يتكون  مميز  �سكل  عيين  عييبيي�رة  هييي  العالمة  العالمة:  و�سف 

GENUINE GM OE ORIGINAL EQUIPMENT بطريقة مميزة ب�للغة الالتينية. 

ال�سرتاط�ت: ل يوجد

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك، التقدم به مكتوب� لق�سم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�س�د والتج�رة 

اأو اإر�س�له ب�لربيد امل�سجل للق�سم امل�س�ر اإليه وذلك خالل ثالثني يوم� من ت�ريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  12  �شبتمرب  2019 العدد 12729 

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

 يف الدعوى رقم 2019/1511  امر اداء 
اىل املدعى عليه/ 1- قمر العوير لتج�رة املواد الغذائية - �ص ذ م م 2-بيدا يالي�ه ب�ندارى 
كوموراي�ه ب�ندارى جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/ روي�ل ب�ربل للتج�رة الع�مة - 
�ص ذ م م  وميثله/علي ابراهيم حممد احلم�دي - قررت حمكمة دبي البتدائية بت�ريخ 
2019/8/18 ب�لزام املدعى عليهم� ب�لت�س�من الوىل قمر العوير لتج�رة املواد الغذائية 
- �ص ذ م م والث�ين بيدا يالي�ه ب�ندارى كوموراي�ه ب�ندارى  ب�ن يوؤدي� للمدعية روي�ل 
ب�ربل للتج�رة الع�مة - �ص ذ م م مبلغ 801990 درهم )ثم�من�ئة وواحد الف وت�سعم�ئة 
الت�م  ال�سداد  وحتى  �سيك  لكل  الإ�ستحق�ق  ت�ريخ  من  �سنوي�   %12 والف�ئدة  وت�سعون( 
والزمتهم� ب�لر�سوم وامل�س�ريف ومبلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.  ولكم احلق يف 

اإ�ستئن�ف الأمر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

انذار عديل بالن�شر
)2019/6553( 

املنذر : �سركة ينج تت�ص �ستون 
املنذر اليهم� / دي ج�ي افيي�سن - م م ح 

ال�سيد/ ديراج ك�بور - املدير التنفيذي ل دي ج�ي افيي�سن م م ح  - جمهول حمل الإق�مة 
تنفيذا لالتف�قية املربمة بني الطرفني لتوريد 80 مربد زيت والتي متت مبوجب الف�تورة رقم 89946 واأمر ال�سراء 
رقم DJA/PO/17-18/341 ب�سعر اإجم�يل قدره )455.763.52 دولر امريكي( وك�ن واجب �سداده خالل 
30 يوم من ت�ريخ ال�سحن الذي ت تنفيذه وت�سلمكم الب�س�عة ح�سب التف�ق ، اإل انكم ممتنعني عن �سداد املتبقي من 
املبلغ وقدره )180( الف دولر امريكي حتى الن مل يتم �سداده ، لذا ف�إن املنذرة متهلكم مدة �سبعة اي�م فقط ل�سداد 

املبلغ املتبقي ، ويف ح�ل امتن�عكم ف�إنه �سيتم من قبله� اتخ�ذ ك�فة الإجراءات الق�نونية ل�ستيف�ء املبلغ امل�ستحق 
ا�س�رة لتزويدكم ب�خلدم�ت التي قدمه� املنذر من خالل خط�ب عر�ص الت�سهيالت الإئتم�نية بت�ريخ 2016/4/4 

ب�سيغة الإج�رة املنتهية ب�لتمليك مببلغ )2.680.000 درهم( مليون�ن و�ستم�ئة وثم�نون الف درهم 
الإعييالن لهذا  ا�سبوع من ت�ريخ  ، خالل  املبلغ اعاله  اليه� ب�سرورة قي�مه� ب�سداد  املنذر  املنذرة ينذر  ، ف�إن  لذلك 

الإنذار ، واإل �ست�سطر املنذرة اىل اتخ�ذ ك�فة الإجراءات الق�نونية الكفيلة بحفظ حقوقه� قبل املنذر اليه�. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

فقدت املدعوة / نورة خمي�ص علي خلف�ن 
الظ�هري ، اإم�راتية اجلن�سية �سه�دة ا�سهم 

�س�درة من م�سرف ابوظبي الإ�سالمي بعدد 
151 �سهم�. من يجده� عليه التوا�سل مع 

م�سرف ابوظبي الإ�سالمي او
 رقم 0504937399 او 0502312208 

   فقدان �شهادة ا�شهم
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

انذار عديل بالن�شر
الإنذار رقم )2019/3672(

جميد ح�سن مين�ئي - املنذر  - بوك�لة املح�مي / احمد امليدور 
�سد املنذر اليهم : 1- مدحت لطيف حن� �س�وير�ص  

املو�سوع 
ومبوجب هذا الإنييذار ف�ن املنذر ينذر املنذر اليهم ب�سرورة �سداد 
الإعالن  ت�ريخ  اييي�م من   5 اق�س�ه  471585 يف موعد  وقييدره  مبلغ 
ب�لن�سر ، واإل �سي�سطر املنذر اىل اتخ�ذ الإجراءات الق�نونية التي 
حتفظ له حقه واق�مة دع�وى ق�س�ئية مع حتميل املنذر اليه ك�فة 

الر�سوم واتع�ب املح�م�ة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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املال والأعمال

 تركيب 25 األف عداد ذكي و850 األف جهاز للرت�سيد حتى االآن
»الحتادية للكهرباء« تنجز م�سروعات يف 

قطاعي الكهرباء واملياه بـ 1.5 مليار درهم
•• اأبوظبي- وام: 

نقل  حمط�ت  اإن�س�ء  م�سروع�ت  وامليي�ء  للكهرب�ء  الحتيي�دييية  الهيئة  اأجنييزت 
وتوزيع الط�قة الكهرب�ئية ومتديد ك�بالت كهرب�ء يف املن�طق التي تغطيه� 

بقيمة 500 مليون درهم خالل الفرتة بني 2019-2018.
واأفيي�دت الهيئة وك�لة اأنب�ء الإميي�رات “وام” ب�أنه� اأجنزت 35 م�سروع� يف 
قط�ع املي�ه خالل ال�سنوات اخلم�ص امل��سية يف جميع املن�طق ال�سم�لية من 
الدولة ب�أكر من ملي�ر درهم اإذ جنحت الهيئة يف اإجن�ز 8 م�س�ريع تخزين 
للمي�ه بط�قة ا�ستيع�بية قدره� 63 مليون ج�لون بتكلفة اإجم�لية 156 
 740 بقيمة  مي�ه  وتوزيع  نقل  م�سروع   24 اإىل  ب�لإ�س�فة  درهييم  مليون 
قدمية  مي�ه  �سبك�ت  اإحييالل  م�س�ريع   3 الهيئة  اأجنييزت  كم�  درهييم  مليون 

بقيمة 110 ماليني درهم.
نقل  حمط�ت  اإن�س�ء  على  ح�لي�  وامليي�ء  للكهرب�ء  الحتيي�دييية  الهيئة  وتعكف 
33 و132 كيلوفولت ومتديد  وتوزيع الط�قة الكهرب�ئية بجهد م� بني 
الرئي�سة  ب�ل�سبكة  املحط�ت  هييذه  لربط  واملتو�سط  الع�يل  اجلهد  ك�بالت 
يف  امل�ستقبلية  امل�س�ريع  اإطيي�ر  يف  وذلييك  درهييم  مليون  و300  ملي�ر  بقيمة 

قط�ع الكهرب�ء حتى الع�م 2022.
كم� ي�أتي م�سروع حمطة “غليلة” لتحلية مي�ه البحر يف راأ�ص اخليمة مث�ل 
اأكرب م�س�ريع التحلية وفق�  على حتقيق كف�ءة ع�لية يف الإنت�ج كونه من 
لنظ�م التن��سح العك�سي يف الدولة والذي تبلغ تكلفته 320 مليون درهم 
وينتج نحو 15 مليون ج�لون من املي�ه املحالة يومي�ً اإذ يعد امل�سروع الأقل 
 3.14 من حيث ا�ستهالك الكهرب�ء على م�ستوى ال�سرق الأو�سط بن�سبة 
كيلوواط للمرت املكعب من امل�ء .. بينم� يقلل امل�سروع ف�قد الط�قة بن�سبة 
%24 ويخف�ص امل�سروع ن�سبة النبع�ث�ت الكربونية مبقدار 6800 طن 
يف ال�سنة اإ�س�فة اإىل حتقيق وفورات م�لية يف التك�ليف الت�سغيلية مبقدار 

105 ماليني درهم على مدى 20 ع�م� .
واأطلقت الهيئة العديد من املب�درات املهمة التي ت�ستهدف ا�ستدامة قط�ع 
“العدادات  الكربونية منه� مب�درة  الب�سمة  الإميي�رات و خف�ص  الط�قة يف 
الذكية” بهدف تركيب 750 األف عداد ذكي حتى ع�م 2021 منه� 300 
األف عداد   25 األف عداد كهرب�ء حيث مت تركيب  األف عداد مي�ه و350 
لفئتي  الرت�سيد  اأجهزة  تركيب  اإىل مب�درة  اإ�س�فة  ب�لنظ�م  ح�لي� وربطه� 
من  اأكيير  تركيب  ميين  الهيئة  متكنت  حيث  احلكومية  واجلييهيي�ت  ال�سكني 
األف   32 منه�  اليييييوم  حتى   2015 عيي�م  منذ  للرت�سيد  جه�ز  األييف   850
م�سكن للمواطنني يف جميع املن�طق ال�سم�لية اإ�س�فة لي 31 مبنى حكومي� 
و250 م�سجدا حتى الآن مع وجود خطة لتغطية جميع امل�س�جد مبعدل 
الآن مع وجييود خطة لتغطية  �سنة و180 مدر�سة حتى  60 م�سجدا كل 
مت  التي  املي�ه  كمية  تقدر  اإذ  �سنة  كل  مدر�سة   60 مبعدل  املدار�ص  جميع 
توفريه� من خالل هذا امل�سروع بحوايل ملي�ر ون�سف مليون ج�لون بن�سبة 

. خف�ص تق�رب 32% 
و فيم� يخ�ص مب�درات تر�سيد ال�ستهالك.. اأطلقت الهيئة مب�درة “بيتك 
ذوي  ميين  مييواطيين  م�سكن   100 الأوىل  املييرحييليية  يف  وا�ستهدفت  يهمن�” 
 %  20-10 مبعدل  الكهرب�ء  ا�ستهالك  خلف�ص  الع�لية  ال�ستهالك�ت 
التي  التو�سي�ت واحلييلييول  ميين خييالل و�سع  وذلييك   30% واملييييي�ه مبعدل 

�سملت تغيري اأنظمة الإن�رة والتكييف واملي�ه.

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

•• دبي - وام:

اأطلق �سوق دبي امل�يل ام�ص خدمة ح�س�بي التي متنح امل�ستثمرين يف ال�سوق 
اأداة مرنة وفع�لة لإجراء التحويالت النقدية من مب�لغ التوزيع�ت بحيث 
ميكنهم التحويل من احل�س�ب اللكرتوين اجلديد لتوزيع�ت الأرب�ح لدى 
�سوق دبي امل�يل اإىل احل�س�ب�ت امل�سرفية اأو ح�س�ب بط�قة اآيف�سرت اخل��سة 
اكتت�ب�ت  اأييية  يف  للم�س�ركة  املتوفرة  املب�لغ  ا�ستخدام  اإمك�نية  وكذلك  بهم 

ع�مة اأو حقوق اأولوية الكتت�ب يف ال�سوق.
املتع�ملني  فييئيي�ت  كيي�فيية  لييتييزويييد  اليي�ييسييوق  ا�سرتاتيجية  اإطييي�ر  ذلييك يف  ييي�أتييي 
يف  التو�سع  ب�س�أن  القي�دة  روؤييية  يواكب  مب�  وفع�لة  ذكية  وحلول  بخدم�ت 
تطبيق التحول الرقمي حيث تعزز اخلدمة اجلديدة املك�نة الرائدة لل�سوق 
التي  النقدية  الأربييي�ح  تييوزيييع  خييدميي�ت  �سيم�  ل  امل�لية  التقني�ت  يف جميي�ل 
ب�در ال�سوق اإىل توفريه� منذ الع�م 2011 يف خطوة رائدة على امل�ستوى 

الع�ملي.
ال�سوق  اإن  امليي�يل  دبي  �سوق  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  �سع�دة عي�سى ك�ظم  وقيي�ل 
ينتهج ا�سرتاتيجية تركز على التطوير والبتك�ر وت�سخري التقني�ت امل�لية 
املتطورة لتقدمي حلول ذكية ومبتكرة للمتع�ملني ا�ستله�م�ً لروؤية القي�دة 
�سع�دته  عن  معرب�  الرقمي،  والتحول  الذكية  اخلييدميي�ت  ب�س�أن  الر�سيدة 
الكبرية  املهم اجلهود  الإجنيي�ز  حيث يتوج هذا  “ح�س�بي”  ب�إطالق خدمة 
وغري  متك�ملة  الكرتونية  منظومة  تطوير  اأجييل  من  ال�سوق  بذله�  التي 
م�سبوقة بني خمتلف الأ�سواق الع�ملية لتوزيع�ت الأرب�ح واأكد اأن ال�ستثم�ر 
اإجن�زاته  م�س�عفة  على  ال�سوق  حيير�ييص  يعك�ص  املييجيي�ل  هييذا  يف  املتوا�سل 
والبن�ء على النج�ح�ت ال�س�بقة وحتقيق اأعلى معدلت ر�س�ء العمالء مب� 
والع�ملية يف جم�ل خدم�ت  الإقليمية  الأ�سواق  املتميزة بني  ير�سخ مك�نته 
امل�ستثمرين ويعزز املك�نة الرائدة لدبي كمركز للتميز على امل�ستوى الع�ملي 

يف خمتلف املج�لت ويف مقدمته� قط�ع اخلدم�ت امل�لية واأ�سواق امل�ل.
اخلدم�ت  قط�ع  ورئي�ص  تنفيذي  رئي�ص  ن�ئب  اله��سمي  علي  قيي�ل  بييدوره 
ذاتية متميزة  قييدرات  بن�ء  ال�سوق متكن من  اإن  امليي�يل  امل�لية يف �سوق دبي 
يف جم�ل خدم�ت توزيع الأرب�ح اإذ ي�سم فريق�ً متك�ماًل من ذوي اخلربات 
التخ�س�سية الذين ق�موا بت�سميم وتنفيذ خدمة “ح�س�بي” اللكرتونية، 
م�سريا اىل اأن ال�سوق نفذ مليون� و300 األف عملية حتويل اإىل احل�س�ب�ت 
درهم  ملي�ر  جمموعه  ومب�  ب�مل�ستثمرين  اخل��سة  اجلديدة  اللكرتونية 
اإىل  التحويالت  واإجنيي�ز  ح�س�ب�تهم  اإىل  الولوج  مبقدورهم  اأ�سبح  بحيث 
ا�ستخدام  ميكنهم  كم�  امل�سرفية  احل�س�ب�ت  اإىل  اأو  اآيف�سرت  بط�قة  ح�س�ب 
ر�سيد احل�س�ب اللكرتوين ل�سداد مب�لغ الكتت�ب�ت الع�مة وحقوق اأولوية 

الكتت�ب املنفذة يف ال�سوق.

اعتمدها جمل�ض الوزراء يف اجتماعه االأخري 

تعزز تناف�سية املنتج الوطني مبا ينعك�س اإيجابا على اقت�ساد دولة الإمارات
»الربنامج الوطني لل�سعادة« يطلق �سيا�سة تو�سيم القيم الغذائية للمنتجات لتعزيز جودة حياة االأفراد

•• دبي-وام:

الغذائية  الييقيييييم  “تو�سيم  �سي��سة  ت�سكل 
التي اعتمده� جمل�ص الوزراء  للمنتج�ت”، 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  برئ��سة 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  ن�ئب  اآل مكتوم  را�سد 
 ، “رع�ه اهلل”  دبييي  الييييوزراء حيي�كييم  جمل�ص 
املجتمعي  الت�سميم  مب�درة  خمرج�ت  اأحييد 
الربن�مج  اأطييلييقييهيي�  اليييتيييي  احلييييييي�ة  جليييييودة 
اأبريل  يف  احلييييي�ة  وجيييودة  لل�سع�دة  الوطني 
ال�سحية  احلييييييي�ة  عييلييى  وركييييييزت   ،2019
والأ�سر  الأفييراد  لإ�سراك  وهدفت  الن�سطة، 
واإليه  املييجييتييمييع  مييين  ميييبييي�درات  ت�سميم  يف 

لتح�سني جودة احلي�ة.
تطبيقه�  �سيتم  الييتييي   - ال�سي��سة  وتييهييدف 
اأن  قبل  الأوىل  املرحلة  يف  اختي�ري  ب�سكل 
وت�سمل   2022 ين�ير  يف  اإلييزامييييية  ت�سبح 
وال�س�ئلة،  ال�سلبة  املعلبة  الأغذية  منتج�ت 
وت�ستثنى منه� الأطعمة الط�زجة ك�لفواكه 
واخل�سروات واللحوم والأ�سم�ك - لتوعية 
وم�س�عدتهم  وتييثييقيييييفييهييم  املييجييتييمييع  اأفييييييراد 
ب�سهولة  يومية  �سحية  خي�رات  اتخ�ذ  على 
و�سرعة، تعزز منط احلي�ة ال�سحي وترتقي 
مب�  املجتمع،  يف  الع�مة  ال�سحة  مب�ستوى 
ينعك�ص اإيج�ب�ً على جودة احلي�ة يف الدولة.

الغذائية  الييقيييييم  “تو�سيم  �سي��سة  وتييوفيير 
الغذائية  املييكييونيي�ت  معلوم�ت  للمنتج�ت” 
الييكييبييري على  تييي�أثيييري  لأربيييعييية عيينيي��ييسيير ذات 
اليي�ييسييحيية الييعيي�ميية، هيييي: اليي�ييسييكيير والأميييييالح 
واليي�ييسييعييرات احليييراريييية بطريقة  واليييدهيييون 
املنتج  لعبوة  الأميي�مييي  الوجه  على  مب�سطة 
تعتمد الألوان الأحمر والأ�سفر والأخ�سر 

كعالم�ت مميزة لن�سب املكون�ت الغذائية.
الييتييي طوره�  اليي�ييسييييي��ييسيية  تيي�ييسييميييييم  وقيييد مت 
احلي�ة  وجييودة  لل�سع�دة  الوطني  الربن�مج 
بيي�لييتييعيي�ون ميييع مييكييتييب الأمييييين اليييغيييذائيييي يف 
حييكييوميية دولييييية الإميييييييييي�رات، وتيييتيييوىل هيئة 
تنفيذه�،  واملق�يي�ص  للموا�سف�ت  الإميي�رات 
اأنظمة  درا�سة جت�رب ع�ملية يف تطبيق  بعد 

م�س�بهة واآث�ره� على جودة حي�ة املجتمع.
الرومي  خلف�ن  بنت  عييهييود  مييعيي�يل  واأكييييدت 
احلي�ة مدير  وجييودة  لل�سع�دة  دوليية  وزيييرة 
ع�م مكتب رئ��سة جمل�ص الوزراء، اأن جودة 
متك�ماًل،  مفهوم�  متثل  ال�س�ملة  احلييييي�ة 
اأحد  لييالأفييراد  ال�سحي  احلي�ة  منط  ي�سكل 
تو�سيم  “�سي��سة  واأن  الأ�س��سية،  مكون�ته 
اهتم�م  تعك�ص  للمنتج�ت”  الغذائية  القيم 
احلكومة بتعزيز احلي�ة ال�سحية للمجتمع 
تعزز  �سحية  غييذائييييية  عييي�دات  ت�سجيع  عييرب 
تن�سئة  وتيي�ييسييهييم يف  الأفييييييييراد،  حييييييي�ة  جيييييودة 
وق�لت  اليييعييي�دات.  هيييذه  يتبنى  جييديييد  جيييييل 

ت�سميمه�  مت  ال�سي��سة  اإن  الييرومييي  عييهييود 
الت�سميم  مييبيي�درة  خيييالل  ميين  املجتمع  مييع 
توا�سلن�  الييتييي  احلييييييي�ة،  املييجييتييمييعييي جلييييودة 
عدد  اإىل  منهم  وتييعييرفيينيي�  اليينيي��ييص  مييع  فيه� 
اتخ�ذ  �سعوبة  �سمنه�  من  التحدي�ت،  من 
خي�رات �سحية نتيجة لعدم و�سوح البي�ن�ت 
الغذائية على املنتج�ت، م� دفعن� اإىل اإجراء 
اأفراد  اآراء  ا�ستطالع  �سمل  ميييييداين  بحث 
الو�س�ئل  اأف�سل  حول  وتوجه�تهم  املجتمع 

لعر�ص القيم الغذائية للمنتج�ت.
واأثيييينييييت وزيييييييرة الييييدوليييية لييليي�ييسييعيي�دة وجييييودة 
احلييييييي�ة عييلييى تييفيي�عييل املييجييتييمييع ميييع مب�درة 
وتع�ون  احلي�ة،  جلودة  املجتمعي  الت�سميم 
املييتيي�جيير وميينيي�فييذ الييبيييييع الييكييربى يف اإجيييراء 
ت�سكل  اليي�ييسييييي��ييسيية  اأن  ميييوؤكيييدة  ال�ييسييتييطييالع، 
ال�سرتاتيجية  اأهييداف  لتحقيق  داعمة  اأداة 
الييوطيينييييية جليييييودة احلييييييي�ة بييتيي�ييسييجيييييع تبني 

منط حي�ة �سحي ون�سط، وت�سهم يف خف�ص 
التغذية غري  الن�جتة عن  الأمييرا�ييص  ن�سب 
وب�لت�يل  وال�سمنة،  ال�سكري  مثل  ال�سليمة 

تعزيز ال�سحة الع�مة.
من جهته�، اأكدت مع�يل مرمي بنت حممد 
�سعيد حيي�رب املهريي وزيييرة دوليية امل�سوؤولة 
اأن  امل�ستقبلي،  الييغييذائييي  الأميييين  مييلييف  عيين 
متثل  الييغييذائييييية  امليينييتييجيي�ت  تو�سيم  �سي��سة 
ب�سورة  تغذوية  بي�ن�ت  يوفر  �س�ماًل  اإطيي�راً 
ب�ملكون�ت  امل�ستهلك  �سهلة ومي�سرة لتعريف 
اأمالح،  من  ال�سحي  الت�أثري  ذات  الغذائية 
ودهون و�سكري�ت، التي يجب مراع�ة الأدلة 
الع�ملية يف حجم  الإر�س�دية ملنظمة ال�سحة 
ال�سي��سة  هييذه  اأن  اإىل  م�سرية  ا�ستهالكه�، 
الع�ملية  املييميي�ر�ييسيي�ت  اأفيي�ييسييل  ميييع  تييتييميي��ييسييى 

واملوا�سف�ت القي��سية ذات ال�سلة.
هيييذه  “ت�سكل  امليييييهيييييريي:  ميييييرمي  وقيييي�لييييت 

ال�سرك�ء  مييع  ب�لتن�سيق  تتم  الييتييي  املييبيي�درة 
اإحدى  واخليي��ييص  احلكومي  القط�عني  من 
لالأمن  الوطنية  ال�سرتاتيجية  مييبيي�درات 
توجهه�  يف  تييي�يييسيييتيييهيييدف  الييييتييييي  الييييغييييذائييييي 
ب�ملح�فظة  املييعيينييي  الييثيي�لييث  ال�ييسييرتاتيييييجييي 
التغذية  الغذاء وحت�سني نظم  على �سالمة 
ال�س�رة  الغذائية  امليييواد  ا�ستهالك  وتقليل 
بدوره�  �يييسيييتيييوؤدي  واليييتيييي   ،30% بيينيي�ييسييبيية 
الن�جتة  بيي�لأمييرا�ييص  الإ�ييسيي�بيية  تقليل  اإىل 
الرع�ية  تكلفة  تييقييدر  حيييييث  الييتييغييذييية،  عيين 
ال�سحية  املوؤ�س�س�ت  تقدمه�  التي  ال�سحية 
لعالج هذه الأمرا�ص بيي�أكر من 55 مليون 
درهم �سنوي�«. واأ�س�فت: “ اأن هذه ال�سي��سة 
اختي�راته  حت�سني  ميين  امل�ستهلك  �سُتمكن 
التغذية  ومنييييط  ثييقيي�فيية  ونيي�ييسيير  الييغييذائييييية 
ثقة  مييعييدلت  و�سرتفع  واملييتييوازن،  ال�سحي 
ي�س�هم  م�  الغذائية،  املنتج�ت  يف  امل�ستهلك 

يف تييعييزيييز الأميييييين اليييغيييذائيييي اليييوطييينيييي من 
واملقيمني  املواطنني  جميع  ح�سول  خييالل 
واآميين، ذي قيمة غذائية  على غييذاء �سحي 

من��سبة من اأجل حي�ة ن�سطة و�سحية«.
يف ال�سي�ق ذاته، اأكد �سع�دة عبد اهلل املعيني 
للموا�سف�ت  الإمييييييي�رات  هيييييئيية  عيييي�م  مييدييير 
القيم  �سي��سة تو�سيم  اعتم�د  اأن  واملق�يي�ص، 
الغذائية للمنتج�ت من قبل جمل�ص الوزراء 
موؤ�سرات  حتقيق  �سيدعم  بتطبيقه�،  اإيذان�ً 
الأجندة الوطنية ويرفع من م�ستوى جودة 

احلي�ة.
هذه  تييطييبيييييق  اإن  املييعييييينييي  اهلل  عييبييد  وقييييي�ل 
يف  �سي�سهم  اجلييديييدة  القي��سية  املييوا�ييسييفيية 
تعزيز الوعي لدى خمتلف فئ�ت امل�ستهلكني 
ويرفع من م�ستوى ال�سحة الع�مة.. م�سيف�ً 
مب�  الييوطيينييي  امليينييتييج  تن�ف�سية  �ستعزز  اأنييهيي� 
ينعك�ص اإيج�ب� على اقت�س�د دولة الإم�رات. 
الغذائية  القيم  تو�سيم  �سي��سة  تطوير  ومت 
عييلييى خميييرجييي�ت مب�درة  بييينييي�ًء  لييلييميينييتييجيي�ت 
التي  احلييييي�ة  جلييييودة  املجتمعي  الت�سميم 
وجودة  لل�سع�دة  الوطني  الربن�مج  نظمه� 
احلي�ة يف اأبريل امل��سي، وركزت على اأ�سلوب 
امل�س�ركون  واأكييد  والن�سط،  ال�سحي  احلي�ة 
و�سهلة  ب�سيطة  نظم  تطوير  اأهييمييييية  فيه� 
الفهم لتمييز القيم الغذائية للمنتج�ت مب� 
ي�سهم يف متكني الأفييراد من اتخ�ذ قرارات 

غذائية �سليمة.
راأي  ا�ستطالع  نت�ئج  ال�سي��سة  تبنت  كم� 
ميداين �سمل خمتلف فئ�ت املجتمع، واأجري 
بيع  ومن�فذ  تع�ونية  ب�لتع�ون مع جمعي�ت 
كربى يف الدولة، وت�سمن خي�رات خمتلفة 
للمنتج�ت، وغطى  الغذائية  القيم  لتو�سيم 
اأفراد املجتمع من خمتلف الفئ�ت وال�سرائح 
من   72.5% اأن  واأظيييهييير  واجليينيي�ييسييييي�ت، 
الأفراد يف�سلون نظ�م�ً يعتمد على الألوان 
وي�سمل العن��سر الغذائية الرئي�سية، وذلك 
وفهم  الغذائية  املعلوم�ت  قيييراءة  ل�سهولة 
الألوان  وو�ييسييوح  الغذائية،  املييكييونيي�ت  ن�سب 
املجتمع  ودللته� م� يجعله من��سب� لأفييراد 

ك�فة مبن فيهم كب�ر املواطنني والأطف�ل.
الغذائية  الييقيييييم  تييو�ييسيييييم  �ييسييييي��ييسيية  وتيييدعيييم 
للمنتج�ت حتقيق اأول اأهداف ال�سرتاتيجية 
تبني  بت�سجيع  احلييييييي�ة،  جلييييودة  الييوطيينييييية 
اأ�سلوب احلي�ة ال�سحي والن�سط، وت�سهم يف 
معدل  وتخفي�ص  الوق�ئي  اجل�نب  تر�سيخ 
الأمرا�ص املرتبطة بنمط احلي�ة، وتن�سجم 
مع روؤية دولة الإميي�رات 2021 من خالل 
الييرتكيييييز على زيييي�دة الييوعييي حييول املخ�طر 
وتطوير  منه�  الييوقيي�ييية  و�ييسييميي�ن  ال�سحية 
الأمرا�ص  ملك�فحة  فّع�لة  جييديييدة  اأ�س�ليب 

الن��سئة عن اأ�سلوب احلي�ة.

 م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي يح�سد جائزة اأف�سل م�سرف اإ�سالمي رقمي يف ال�سرق الأو�سط

بهدف خلق جيل جديد من رواد االأعمال االإماراتيني

»�سندوق خليفة« يختار 78 م�سروعًا مبتكرًا للم�ساركة يف الن�سخة الإماراتية الثالثة من »رواد الق�سر«

•• اأبوظبي-الفجر: 

ح�سد م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي، جمموعة 
ج�ئزة  الرائدة،  الإ�سالمية  امل�لية  اخلدم�ت 
ال�سرق  يف  رقمي  اإ�سالمي  م�سرف  “اأف�سل 
من  الييتييوايل  على  الييثيي�لييث  للع�م  الأو�سط” 
وبج�نب  ف�ين�ن�ص”.  “جلوب�ل  جميييلييية 
اأي�س�ً  فيي�ز امل�سرف  املييرمييوقيية،  هييذه اجليي�ئييزة 
“اأف�سل  فييئييتييي  عيييين  اأخييييريييييني  بيييجييي�ئيييزتيييني 
الإنرتنت”  عيييرب  اليينييقييد  لإدارة  ميي�ييسييرف 
و”اأف�سل موقع اإلكرتوين متك�مل للخدم�ت 
اجلوائز  هييذه  وتعد  لل�سرك�ت«.   امل�سرفية 
التي  البييتييكيي�ر احلثيثة  ثييميي�ر جييهييود  اإحيييدى 

بذله� امل�سرف خالل الع�م امل��سي، حيث ق�م 
بطرح العديد من التقني�ت اجلديدة لتمكني 
امل�سرفية  مع�مالتهم  اإجيييراء  ميين  العمالء 
مبرونة وراحيية واأميي�ن. ومن اأحييدث الأمثلة 
“دايركت  اإطيييالق خدمة  اجلييهييود  هييذه  على 
ة  من�سّ وهييييي  الإ�سالمي”  اأبيييوظيييبيييي  مييين 
الرقمية توفر للعمالء  امل�سرفية  للخدم�ت 
من ال�سرك�ت حمفظة من احللول امل�سرفية 
هذه  وتقدم  ومييوّحييدة.  مب�سطة  واجهة  عرب 
املكتبية  ة للعمالء اخلدم�ت امل�سرفية  املن�سّ
ميين اأبييوظييبييي الإ�ييسييالمييي، الييتييي تييوفيير عدداً 
ميين حييلييول الييو�ييسييول عيين ُبييعييد، مثل طب�عة 
من  ذليييك  وغيييري  رقييمييييي�ً  وم�سحه�  ال�سيك�ت 

اخلدم�ت الأخرى، مب� يتيح لهم ال�ستمت�ع 
اليوم  مييدار  على  مريحة  م�سرفية  بتجربة 
وطوال اأي�م الأ�سبوع دون احل�جة اإىل مغ�درة 
مييكيي�تييبييهييم.  وتييعييليييييقيي�ً عييلييى الييفييوز ب�جلوائز 
الثالث، ق�ل �سره�ت يلدرم، الرئي�ص الع�ملي 
اأبوظبي  ميي�ييسييرف  ليييدى  الييرقييمييي  لييلييتييحييّول 
الإ�سالمي: “ب��سر امل�سرف يف تنفيذ برن�مٍج 
ا�ستثم�رات  و�ييسييخَّ  الييرقييمييي  للتحول  طييمييوح 
كبرية يف �سبيل اإدخ�ل تقني�ت جديدة �سمن 
لتوفري جتربة  واإجييراءاتييه  خمتلف عملي�ته 
ول  لعمالئه.  ومييريييحيية  متميزة  م�سرفية 
�سك ب�أنن� فخورون مب� حققن�ه من اإجن�زات 
حتى اليوم، وم� هذه اجلوائز الثالث �سوى 

ا�سرتاتيجيتن�.  فييعيي�لييييية  عييلييى  وا�ييسييح  دليييييل 
قدراتن�  تييعييزيييز  عييلييى  الييعييمييل  و�ييسيينييوا�ييسييل 
على  للحف�ظ  جهودن�  يييدعييم  مبيي�  الرقمية 
مك�نتن� الرائدة يف القط�ع امل�سريف«.   �سهد 
مت�س�رع�ً  منييواً  الإ�سالمي  اأبوظبي  م�سرف 
يف معدل ا�ستخدام قنواته الرقمية من قبل 
عمالئه، حيث يجري اإمت�م اأكر من مليوين 
للهواتف  املييي�يييسيييرف  تييطييبيييييق  عيييرب  مييعيي�مييليية 
اأطلق   ،2019 يونيو  ويف  �سهر.  كل  الذكية 
امليي�ييسييرف خييدميية »متييويييل اإكيي�ييسييربييي�ييص« التي 
وتتيح  الييقييطيي�ع  يف  نييوعييهيي�  مييين  الأوىل  تييعييد 
احل�سول  فر�سة  م�سبق�ً  املوؤهلني  للعمالء 
دقيقة   30 غ�سون  يف  �سخ�سي  متويل  على 

•• اأبوظبي-الفجر:

 78 اختي�ر  عن  امل�س�ريع  لتطوير  خليفة  �سندوق  اأعلن 
م�سروع�ً مبتكراً للم�س�ركة يف الن�سخة الإم�راتية الث�لثة 
من م�س�بقة رواد الق�سر، م�سرياً اإىل اإغالق ب�ب الرت�سح 
للم�س�بقة بعد ا�ستقب�ل 94 طلب�ً للم�س�ركة من اأ�سح�ب 

امل�س�ريع الوطنية ونخبة من رواد الأعم�ل الإم�راتيني. 
 44 م�س�ركة  امل�س�بقة  ميين  احليي�لييييية  الن�سخة  و�ست�سهد 
يف  �ستق�م  الييتييي  الأوىل  الت�أهيلية  الييور�ييسيية  يف  ميي�ييسييروعيي� 
�سي�س�رك  اجليي�ري، يف حني  �سبتمرب   16 بت�ريخ  اأبوظبي 
�ستعقد  التي  الث�نية  الت�أهيلية  الور�سة  يف  م�سروع�   34
اأن يق�م املع�سكر  18 �سبتمرب. ومن املقرر  يف دبي بت�ريخ 
التدريبي اخل��ص ب�مل�س�بقة يف 6 و7 اأكتوبر الق�دم، لتتم 
الت�سفي�ت النه�ئية خالل احلفل اخلت�مي الذي �سيق�م يف 
كب�ر  امل�ستوى، وعدد من  رفيع  ر�سمي  اأكتوبر بح�سور   9
ال�سخ�سي�ت ونخبة من ممثلي ال�سرك�ت الب�رزة والف�علة 

املحلية منه� والع�ملية.  

رواد  جنيي�ح  لتوؤكد  امل�س�بقة  ميين  الث�لثة  الن�سخة  وتيي�أتييي 
الق�سر يف حتقيق اأهدافه� ال�سرتاتيجية واملتمثلة يف دعم 
امل�س�ريع والأفك�ر الإبداعية واملبتكرة على امل�ستوى املحلي 
والإقليمي والع�ملي، ومنح رواد الأعم�ل الإم�راتيني فر�سة 
التعريف مب�س�ريعهم وعر�ص اأفك�رهم املبتكرة اأم�م نخبة 
مب�  وممثليه�،  ال�سرك�ت  واأ�ييسييحيي�ب  الأعييميي�ل  رجييي�ل  ميين 
املطلوبني  والييدعييم  امل�س�عدة  على  ب�حل�سول  لهم  ي�سمح 

لتحقيق النج�ح وال�ستمرارية لأفك�رهم و�سرك�تهم. 
الرئي�ص  الن��سري،  ال�سي�ق، حتدثت موزة عبيد  ويف هذا 
امل�س�ريع،  لتطوير  خليفة  �سندوق  يف  ب�لإن�بة  التنفيذي 
يكمن  والييذي  امل�س�بقة  اجلييديييدة من  الن�سخة  هييدف  عن 
يف تعزيز التوا�سل بني دولة الإم�رات وعدد من الأ�سواق 
الرئي�سة الأخرى، حيث �سيتمكن رواد الأعم�ل الف�ئزين، 
الن�سخة  يف  للم�س�ركة  ذهبية  فر�سة  على  احل�سول  من 
�ستعقد  اليييذي  الع�ملي  الق�سر  رواد  برن�مج  ميين  الييرابييعيية 
�سهر  خيييالل  ليينييدن  يف  جيم�ص  �ييسيي�نييت  قيي�ييسيير  يف  فع�ليته 

دي�سمرب 2019.

بن�سخته�  امل�س�بقة  “ترتكز  قيي�ئييليية:  اليينيي��ييسييري  واأردفيييييت 
اأبوظبي  حتت�سنه�  والتي  الع�م  لهذا  الث�لثة  الإميي�راتييييية 
لالبتك�ر  ع�ملية  كوجهة  الييرييي�دييية  مك�نته�  ميين  انطالق�ً 
والإبييداع يف ري�دة الأعم�ل، على التكنولوجي� التي تخدم 
وج�ء  اليومية.  حي�تن�  على  تيي�أثييريهيي�  وميييدى  الب�سرية، 
�سندوق  ا�سرتاتيجية  من  انطالق�ً  املو�سوع  هذا  اختي�ر 
لدى  واملييبيي�درة  البييتييكيي�ر  روح  تعزيز  اإىل  الييرامييييية  خليفة 
املواطنني، مت��سي�ً مع روؤية اأبوظبي يف دعم الإبداع ودفع 
م�سرية التحول التكنولوجي نحو الأم�م، بهدف الو�سول 
اإىل اقت�س�د متنوع ق�ئم على املعرفة. ويوا�سل ال�سندوق 
جييهييوده احلييثيييييثيية خلييلييق جيييييل جييديييد ميين رواد الأعم�ل 
الإم�راتيني، وتطوير امل�س�ريع ال�سغرية واملتو�سطة داخل 
اأفك�ر جديدة قوامه�  الدولة وت�سجيع ال�سب�ب على طرح 

البتك�ر والتمّيز«.
و�سيعمد رواد الأعم�ل امل�س�ركني اإىل عر�ص م�سروع�تهم 
واأفيييكييي�رهيييم الييتييكيينييولييوجييييية املييبييتييكييرة مييين زاوييييييية علمية 
على  املحتمل  التكنولوجي�  تيي�أثييري  تك�سف  بحتة،  وتقنية 

الرتكيز على  وذلييك من خالل  لالأفراد،  اليومية  احلي�ة 
والروبوت،  الت�س�لت  وعلوم  ع�مة،  ب�سفة  التكنولوجي� 

والواقع الفرتا�سي والذك�ء ال�سطن�عي.
وك�ن �سندوق خليفة قد اأطلق الن�سخة الإم�راتية من رواد 
الق�سر يف نوفمرب 2016 بح�سور �س�حب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهي�ن، ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد 
الأمري  امللكي  ال�سمو  و�س�حب  امل�سلحة،  للقوات  الأعييلييى 
اأندرو، دوق يورك، الذي اأطلق امل�س�بقة بن�سخته� الع�ملية، 
وذلك يف اإط�ر �سراكة ال�سندوق ال�سرتاتيجية مع مكتب 
الإمييييي�رات.  دولييية  يف  امل�س�بقة  بتنظيم  واملييتييعييّلييقيية  �ييسييمييوه، 
بن�سخته�  الق�سر  رواد  تلعب م�س�بقة   ،2017 ع�م  ومنذ 
وت�سليط  الأعم�ل  ري�دة  تعزيز  يف  رئي�س�ً  دوراً  الإم�راتية، 
وال�سرك�ت  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�س�ريع  على  اليي�ييسييوء 
الأعم�ل  لييرواد  تتيح  حيث  واملبتكرة،  الإبداعية  الن��سئة 
خمتلف  يف  اأفك�رهم  لعر�ص  مث�لية  فر�سة  الإميي�راتيييييني 
من  ع�ملي  جمهور  اأميي�م  والتقنية  التكنولوجية  املييجيي�لت 

ال�سخ�سي�ت املوؤثرة. 

تطوير  على  حيي�لييييي�ً  امليي�ييسييرف  ويعمل  فييقييط. 
والتي  املتميزة  الرقمية  العديد من احللول 
الأ�سهر  خييالل  لعمالئه  لإتيي�حييتييهيي�  يخطط 
اإ�س�فة قّيمة  الق�دمة.  ومتثل هذه اجلوائز 
املرموقة  اجلوائز  من  امل�سرف  ح�سيلة  اإىل 
التي ح�سده� يف الأ�سهر امل��سية، ومن بينه� 
ل اإ�سالمي” خالل حفل  ج�ئزة “اأف�سل مُموِّ
لع�م  الدولية  التج�رة  متويل  جوائز  توزيع 
اإ�سالمي  م�سرف  “اأف�سل  وج�ئزة   ،2019
رقمي” يف دولة الإم�رات من جملة “جلوب�ل 
م�سرف  “اأف�سل  وجيييي�ئييييزة  ف�ين�ن�ص”، 
ب�نكر”  “ذا  من جملة  الع�مل”  اإ�سالمي يف 

الت�بعة ل�سحيفة “ف�ين�ن�س�ل ت�ميز«.
 

عــالمــات  و�ــســع  ت�سمل 
ـــــة عـــلـــى  ـــــح ـــــس وا�
للمنتج  الأمامي  الوجه 
الأحمر  ــوان  الأل تعتمد 
ــر والأخــ�ــســر  ــف ــس والأ�
ــب  ــس ــ� ـــح ن ـــي ـــس ـــو� ـــت ل
املــكــونــات الــغــذائــيــة 
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املال والأعمال

»الإمارات دبي الوطني ريت« 
تكمل برنامج اإعادة �سراء الأ�سهم

•• دبي-الفجر: 

وهي  مغلقة(،  ا�ستثم�ر  )�سركة  ريت  الوطني  دبي  الإمييي�رات  �سركة  ك�سفت 
�سركة  وتديره  الإ�سالمية  لل�سريعة  وفق�ً  يعمل  عق�ري  ا�ستثم�ر  �سندوق 
برن�جمه�  اكتم�ل  عيين  املييحييدودة،  الأ�ييسييول  لإدارة  الوطني  دبييي  الإميييي�رات 
لإع�دة �سراء الأ�سهم، والذي يعد كجزء من ا�سرتاتيجيته� لتحقيق القيمة 
للم�س�همني احل�ليني، الذين يتداولون هذه الأ�سهم بخ�سم كبري يف تقييم 
اأ�سول ال�سركة. وحققت هذه املب�درة اأي�س�ً اأهدافه� املتمثلة يف منع احلرك�ت 
ال�سلبية غري املتن��سبة يف �سعر ال�سهم التي تنتج عن التداولت ال�سغرية، 

ب�لإ�س�فة اإىل توفري �سيولة اإ�س�فية.
دولر  مليون   3،5 حييوايل  ريييت  الوطني  دبييي  الإميييي�رات  �سركة  وخ�س�ست 
اأمريكي لهذا الربن�مج، وذلك بهدف ت�سهيل ال�ستحواذ على 4،401،340 
�سهم ب�سعر ل يزيد عن %10 من متو�سط �سعر التداول املرجح يف اليوم 
ال�س�بق ومتو�سط �سعر التداول املرجح خالل ال�ستة اأ�سهر ال�س�بقة، كم� هو 
حمدد من قبل اجلهة املنظمة. وانطلق الربن�مج يف 21 فرباير 2019 
تنفيذه  النته�ء من  وقد مت  نف�سه،  الع�م  �سبتمرب من   30 وا�ستمر حتى 
الأ�سهم خالل  �سراء  اإعيي�دة  برن�مج  تعليق  كم� مت  ب�لك�مل يف وقت مبكر. 
امل�لية  النت�ئج  اإعييالن  2019 وحتى  اأبييريييل   1 ال�سركة من  اإغييالق  فييرتة 
الربن�مج  ريت هذا  الوطني  دبي  الإميي�رات  ونّفذت  ب�لك�مل.  ال�س�بق  للع�م 
امل�س�همني يف  ِقبل  املمنوحة من  الع�مة  ب�ل�سلطة  لل�سروط اخل��سة  وفق�ً 
وب�لعتم�د على   ،2018 يونيو   3 الييذي عقد يف  ال�سنوي  الع�م  الجتم�ع 

املوافق�ت ذات ال�سلة التي مت احل�سول عليه� من اجلهة املنظمة.
الوطني  دبي  الإميي�رات  ب�سركة  العق�رات  ق�سم  رئي�ص  ت�يلور،  اأنتوين  وق�ل 
لإدارة الأ�سول: “لقد ك�ن هدفن� الأ�س��سي من تنفيذ برن�مج اإع�دة ال�سراء 
التي  الأ�سهم  �سراء  اإعيي�دة  للم�س�همني، وذلك من خالل  هو حتقيق قيمة 
لدين�.  الأ�س��سية  لييالأ�ييسييول  اليي�ييسييوق  لتقييم  كبري  بخ�سم  تييتييداول  كيي�نييت 
ويقدم الربن�مج مزاي� اأخرى، مثل حت�سني �سيولة اأ�سهمن� ومنع احلرك�ت 
ال�سلبية غري املتن��سبة يف �سعر ال�سهم الن�جتة عن التداولت ال�سغرية قبل 
�سعر  حت�سني  يف  ي�سهم  مل  الربن�مج  اأن  من  الرغم  وعلى  الربن�مج.  بييدء 
ب�لظروف احل�لية ل�سوق العق�رات والأ�سهم  ال�سهم، الذي ل يزال مت�أثراً 
املي�سرة، اإل اأنن� �سعداء ب�لنت�ئج الإجم�لية ونتطلع اإىل ا�ستمرار الربن�مج 

م�ستقباًل«.

»القت�ساد« تبحث التعاون مع 
ال�سني يف مكافحة الإغراق

•• اأبوظبي-وام:

بحث �سع�دة عبد اهلل �سلط�ن الفن ال�س�م�سي، الوكيل امل�س�عد لقط�ع املع�جل�ت 
التج�رية يف وزارة القت�س�د، �سبل تعزيز التع�ون بني دولة الإم�رات وجمهورية 
الإغييييراق  مك�فحة  وخيي��ييسيية  الييتييجيي�رييية  املييعيي�جليي�ت  جمييي�ل  يف  ال�سعبية  اليي�ييسييني 
واملم�ر�س�ت ال�س�رة ب�لتج�رة الدولية، وذلك خالل لق�ئه يف مقر وزارة القت�س�د 
يوي  �سي  �سع�دة  يرتاأ�سه  ال�سينية  التج�رة  وزارة  من  ر�سمي�ً  وفييداً  اأبوظبي  يف 
ن�ئب مدير ع�م مكتب املع�جل�ت التج�رية ب�لوزارة. ون�ق�ص اجل�نب�ن اإجراءات 
امل�ستوى  على  �ييسييواء  الييراهيينيية  الق�س�ي�  ميين  عييدد  يف  املتبعة  الإغييييراق  مك�فحة 
التن�سيق والتع�ون يف هذا اجل�نب احليوي،  واأهمية تعزيز  الع�ملي  اأو  الإقليمي 
كم� بحث� �سبل تعميق ال�سراكة بني دولة الإم�رات وال�سني يف جم�لت املف�و�س�ت 
التج�رية اجل�رية على م�ستوى منظمة التج�رة الع�ملية ب�س�أن املو�سوع�ت ذات 
ال�سلة مبك�فحة الإغراق والتدابري التعوي�سية واآلية ت�سوية النزاع�ت على وجه 
اخل�سو�ص وفيم� يتعلق مبقرتح�ت ومرئي�ت تطوير عمل املنظمة ب�سكل ع�م، 
وذلك ومب� يراعي م�سلحة البلدين ومب� ي�سهم يف تعزيز التع�ون بني القط�ع 
اخل��ص يف البلدين لزي�دة التب�دلت التج�رية والأن�سطة ال�ستثم�رية املتب�دلة 

وامل�سرتكة والتي ت�سب يف م�سلحة النمو القت�س�دي للبلدين.
تعزيز  على  الإمييي�رات  لدولة  الر�سيدة  القي�دة  حر�ص  ال�س�م�سي  �سع�دة  واأكييد 
املج�لت  �سيم� يف  الييتيينييمييوييية، ول  امليييجييي�لت  اليي�ييسييني يف خمييتييلييف  مييع  الييتييعيي�ون 
القت�س�دية والتج�رية، حيث تعد ال�سني ال�سريك التج�ري الأول ع�ملي�ً لدولة 
الإم�رات، م�سرياً اإىل اأن التع�ون الر�سمي يف جم�ل املع�جل�ت التج�رية ومك�فحة 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  م�س�رات  �سمن  الأهمية  ب�لغ  م�س�راً  يعترب  الإغيييراق 
بني  تف�هم  مذكرة  توقيع  بعد  �سيم�  ول  البلدين،  بني  ال�س�ملة  والقت�س�دية 

البلدين ب�س�أن املع�جل�ت التج�رية ع�م 2017.
و�سدد على اأهمية اجلهود الق�ئمة لرفع م�ستوى التع�ون ب�س�أن اآلي�ت مك�فحة 
ال�سلة  ذات  والق�س�ي�  التحدي�ت  اأبيييرز  اإزاء  النظر  وجييهيي�ت  وتييبيي�دل  الإغييييراق 
الع�ملية،  التج�رة  مبنظمة  املخت�سة  اللج�ن  اجتم�ع�ت  على  ح�لي�ً  واملطروحة 
مب� يف ذلك م�س�ألة ت�سنيف الدول كدول ن�مية على م�ستوى املنظمة واملع�ملة 
مك�فحة  على حتقيق�ت  وت�أثرياته�  الن�مية  الدول  لهذه  والتف�سيلية  اخل��سة 

املم�ر�س�ت ال�س�رة يف التج�رة الدولية.

خالل موؤمتر الطاقة العاملي ال� 24 يف اأبوظبي

معهد م�سدر واملعهد البرتويل يف جامعة خليفة ي�ستعر�سان عددًا من البتكارات البحثية املتعلقة بالطاقة 

 تهدف اإىل تعزيز احللول البديلة حلل املنازعات يف القطاع البحري

مركز الإمارات للتحكيم البحري يربم اتفاقية تعاون مع مركز حتكيم �سوق اأبوظبي العاملي 

•• اأبوظبي -الفجر:
للعلوم  خييليييييفيية  جييي�ميييعييية  تيي�ييسييتييعيير�ييص 
التي  البحثية  اجل�معة  والتكنولوجي�، 
تركز على النهو�ص ب�لتعليم من خالل 
وتطبيق  واكت�س�ف  والبحث  التدري�ص 
م�سدر  معهد  ميين  بكل  ممثلة  املييعييرفيية، 
يف  جن�حه�  يف  اأميي�ييص  الييبييرتويل  واملعهد 
موؤمتر الط�قة الع�ملي الرابع والع�سرين 
ابتك�رات  اأبوظبي بع�ص من  واملنعقد يف 

املعهدين البحثية املتعلقة ب�لط�قة.
الوطني  اأبيييوظيييبيييي  مييركييز  وييي�ييسييتيي�ييسيييييف 
الط�قة  ميييوؤمتييير  )اأدنيييييييييك(  لييلييمييعيي�ر�ييص 
 12 اإىل   9 الييفييرتة ميي� بييني  الييعيي�ملييي يف 
الط�قة  جمل�ص  ميين  بتنظيم  �سبتمرب 
الييعيي�ملييي، وهيييو مييوؤ�ييسيي�ييسيية غيييري حكومية 
حيث  حتمل �سع�ر “الط�قة لالزده�ر”، 
ُيعقد كل ثالث  املوؤمتر والييذي  ي�ستقبل 
15،000 خبري  على  يزيد  م�  �سنوات، 
ميين دوليييية الإميييييي�رات وخيي�رجييهيي�، مبيي� يف 

اأخييرى بلغ عددهم  ذلييك وفييود من دول 
4،000 و66 وزيراً.

بع�ص  خليفة  ج�معة  جن�ح  وي�ستعر�ص 
معهد  ميين  املييتييطييورة  الييبييحييوث  م�س�ريع 
امل�سروع  مثل  البرتويل،  واملعهد  م�سدر 
الييييييذي نييظييمييه احتيييييي�د بحوث  الييبييحييثييي 
“نظ�م  امليي�ييسييتييداميية  احليييييوييية  الييطيي�قيية 
البحر”،  مبي�ه  والييزراعيية  الط�قة  اإنت�ج 
وم�س�ريع متعلقة مبحطة معهد م�سدر 
للط�قة ال�سم�سية ك�مل�سروع امل�سرتك بني 
وال�سعودية  املتجددة  الط�قة  اإدارة  نظ�م 
واليييذي مت تييطييويييره يف مييركييز تخطيط 
وتييقييييييييم اأبييييحيييي�ث اليييطييي�قييية امليييتيييجيييددة، 
مواد  ب��ستخدام  ال�ستمط�ر  وميي�ييسييروع 
تطويره�  مت  واليييتيييي  اليي�ييسييحييب  لتلقيح 
الأك�دميية  الهيئة  يف  اأعيي�ييسيي�ء  قبل  ميين 
تطوير  اإىل  اإ�ييسيي�فيية  خليفة،  ج�معة  يف 
الأ�سود  امل�سحوق  ك�سف  على  قيي�در  جه�ز 
يف اأن�بيب نقل وتوزيع الغ�ز يف اأبوظبي. 

الهيئة  اأع�س�ء  ويييقييوم  املييوؤمتيير،  وخييالل 
الطلبة  مع  جنب  اإىل  جنب�ً  الأك�دميية 
اآخر  حييول  للزائرين  املعلوم�ت  بتقدمي 
مو�سحني  املعرو�سة،  البحثية  امل�س�ريع 
املجتمع�ت  كيي�فيية  عييلييى  تيي�أثييريهيي�  ميييدى 

حول الع�مل.
ويف هيييذا اليي�ييسييييي�ق، قييي�ل الييدكييتييور ع�رف 
الرئي�ص  نيييي�ئييييب  احليييييمييييي�دي،  �يييسيييليييطييي�ن 
للعلوم  خييليييييفيية  جلييي�ميييعييية  اليييتييينيييفيييييييذي 
ابتك�راتن�  “توؤكد  واليييتيييكييينيييوليييوجييييييي�: 
معهد  ميين  بيي�لييطيي�قيية  املتعلقة  البحثية 
والتي تعر�ص  البرتويل  واملعهد  م�سدر 
يف موؤمتر الط�قة الع�ملي عمق امل�س�ركة 
تقدمي  يف  خليفة  ج�معة  تقدمه�  التي 
الط�قة  جميييي�ل  يف  امليييتيييطيييورة  احليييليييول 
موا�سلة  يف  اجلييي�ميييعييية  الييييتييييزام  وميييييدى 
يتم  كم�  العلمي،  وال�ستك�س�ف  البحث 
املييعييرفيية واخلييييربات يف اجلل�س�ت  تييبيي�دل 
اليينييقيي��ييسييييية الييتييي تييغييطييي مييوا�ييسيييييع عدة 

النظيفة  الييطيي�قيية  تكنولوجي�ت  ت�سمل 
اجلديدة وم�ستقبل قط�ع الط�قة. نهدف 
من خالل م�س�ركتن� اإىل ت�سليط ال�سوء 
جم�ل  يف  خليفة  ج�معة  اإجنيييي�زات  على 
يف  املعنيني  اهتم�م  تري  التي  البحوث 
والبحوث وقط�ع  الأك�دميية  القط�ع�ت 
ال�سن�عة نحو عقد مزيد من التع�ون�ت 

وال�سراك�ت مع ج�معة خليفة«.
ن�ئب  �ستيف جريفث،  الدكتور  وي�س�رك 
اأول للبحث والتطوير يف ج�معة  رئي�ص 
اجلل�سة  املييعييرفييييية يف  خيييرباتيييه  خييليييييفيية، 
“املهمة  عيينييوان  حتييمييل  الييتييي  النق��سية 
املمكنة: ج�ئزة الط�قة الع�ملية كمحرك 
اأ�س��سي نحو ط�قة م�ستدامة للجميع”، 
كم� يتحدث عن “اأثر الثورة ال�سن�عية 
ويتطرق  الط�قة”،  قييطيي�ع  يف  الييرابييعيية 
الأمن  حييميي�ييية  ت�سمل  عيييدة  ملييو�ييسييوعيي�ت 
تطراأ  اليييتيييي  واليييتيييغيييريات  الإلييييكييييرتوين 
اجلديدة  واملييهيي�رات  العملي�ت  �سري  على 

الكهرب�ء  نييحييو  امليي�ييسييتييقييبييلييي  واليييتيييوجيييه 
قط�ع  على  ال�سطن�عي  الذك�ء  وت�أثري 
املتجددة  الط�قة  اإىل  والنتق�ل  الط�قة 
و�سلبي�ته املحتملة، حيث يعترب الدكتور 
�ستيف ع�سواً يف اللجنة الدولية جل�ئزة 

الط�قة الع�ملية.
جدير ب�لذكر اأن كاًل من معهد م�سدر 
جيي�مييعيية خليفة  اليييبيييرتويل يف  واملييعييهييد 
ري�دة  يف  موقعهم�  تعزيز  يف  م�ستمران 
البحوث املبتكرة واملتخ�س�سة من خالل 
املعهدان  ي�سمه�  التي  البحوث  مييراكييز 
الط�قة  مييي�يييسييي�رييييع  عيييليييى  تيييركيييز  والييييتييييي 
واإنت�ج  وا�ستك�س�ف  وامل�ستدامة  النظيفة 
املعهدان  حيييييث ميييثييل  الييهيييييدروكييربييون، 
التخ�س�س�ت  مييتييعييددة  بحثية  وحييييدات 
تيييقيييوم بيييييدور بييييي�رز يف تييعييزيييز اأولييييوييييي�ت 
الأمد  طويلة  ال�سرتاتيجية  اجل�معة 
من خالل عقد ال�سراك�ت مع القط�ع�ت 

ال�سن�عية.

•• دبي-الفجر: 

يف اإطييييي�ر اليييتيييعييي�ون ميييع اجليييهييي�ت املييعيينييييية يف 
على  الييبييحييري  والتحكيم  التحكيم  جمييي�ل 
وجيييه اخليي�ييسييو�ييص و�ييسييعييي مييركييز المييييي�رات 
للتحكيم البحري لتوفري خدم�ته يف جميع 
اأنح�ء الدولة، مت توقيع اتف�قية تع�ون مع  
مركز حتكيم �سوق اأبوظبي الع�ملي ، تهدف 
توفري  على  العمل  الطرفني  موا�سلة  اإىل 
يف  املن�زع�ت  حلل  البديلة  احللول  خدم�ت 
الييبييحييري.   وقييع التف�قية كل من  القط�ع 
م�جد عبيد بن ب�سري رئي�ص جمل�ص الأمن�ء 
الإميييييي�رات للتحكيم  ملييركييز  الييعيي�م  والأميييييني 
الرئي�ص  األن،  فيييييتييز  ولييييييينيييدا  اليييبيييحيييري، 
الع�ملي،  اأبييوظييبييي  �ييسييوق  ملييحيي�كييم  التنفيذي 

اأبوظبي  �سوق  حتكيم  مركز  مقر  يف  وذلييك 
الييعيي�ملييي فييييي�أبييوظييبييي.  وقيييي�ل ميي�جييد عبيد 
والأمني  الأميينيي�ء  جمل�ص  رئي�ص  ب�سري  بيين 
البحري:  للتحكيم  الإمييييي�رات  ملييركييز  الييعيي�م 
مركز  مييع  التف�قية  هييذه  بتوقيع  “نفخر 
ب�أن  ونوؤمن   ، الع�ملي  اأبوظبي  �سوق  حتكيم 
تعزيز  يف  كبري  ب�سكل  ي�س�هم  التع�ون  هذه 
اخلدم�ت  اأفيي�ييسييل  اإىل  الييو�ييسييول  اإمييكيي�نييييية 
القط�ع  يف  والييو�ييسيي�طيية  للتحكيم  اليييرائيييدة 
هذه  اأهمية  حييول  الييوعييي  وزيييي�دة  البحري، 
الفع�لي�ت  خيييالل  ميين  املنطقة  يف  احلييلييول 
الييتييي تتيح تييبيي�دل املييعييرفيية واخليييييربات بني 
املعنيني يف القط�ع، م� يَعزز املك�نة الري�دية 
كوجهة  املييتييحييدة  العربية  الإميييي�رات  لييدوليية 
مث�لية خلدم�ت التحكيم يف منطقة ال�سرق 

الأو�ييسييط«.  وميين جهته�، ق�لت ليندا فيتز 
األن، الرئي�ص التنفيذي ملح�كم �سوق اأبوظبي 
الع�ملي: “ي�سعدن� توقيع هذه التف�قية مع 
كونه�   الييبييحييري  للتحكيم  الميييي�رات  مييركييز 
لتلبية  اله�دفة  اجلهود  توحيد  يف  �ست�سهم 
يف  البحري  القط�ع  ومتطلب�ت  احتي�ج�ت 
الدولة واملنطقة ك�فة. وبدوره كمركز م�يل 
مركزاً  الع�ملي  اأبييوظييبييي  �ييسييوق  ميثل  دويل، 
يييقييدم خييدميي�تييه ميين خالل  للتحكيم  دولييييي�ً 
الذي  الع�ملي  اأبييوظييبييي  �سوق  حتكيم  مركز 
لك�فة  مت�حة  حميي�يييدة  حتكيم  بيئة  يييوفيير 
العمل  للمزيد من  نتطلع  واإنن�  الأطيييراف. 
مع مركز الم�رات للتحكيم البحري لرفع 
يف  والييو�ييسيي�طيية  التحكيم  خييدميي�ت  م�ستوى 

املنطقة.« 

الإمارات الأوىل يف التجارة الإلكرتونية »�سركة اإىل م�ستهلك« بني دول غرب اآ�سيا و�سمال اأفريقيا يف 2018
•• اأبوظبي-وام:

حققت دولة الإميي�رات العربية املتحدة املرتبة الأوىل بني 
لالقت�س�دات  اأفريقي�  و�سم�ل  اآ�سي�  غييرب  دول  جمموعة 
الن�مية والنتق�لية يف جم�ل التج�رة الإلكرتونية خالل 
التي  م�ستهلك”  اإىل  “�سركة  فئة  حتييت   ،2018 الييعيي�م 
بني  الق�ئمة  الإلييكييرتونييييية  التج�رية  ب�ملع�مالت  تخت�ص 
لييتييقييرييير مييوؤ�ييسيير التج�رة  اليي�ييسييركيي�ت وامليي�ييسييتييهييلييكييني، وفييقيي�ً 
املتحدة  الأمم  موؤمتر  عن  ال�س�در   2018 الإلكرتونية 

للتج�رة والتنمية “الأونكت�د«.
 6 اإىل  الإلكرتونية  التج�رية  العملي�ت  التقرير  وي�سنف 
�سركة،  اإىل  �سركة  وهييي:  العملية،  اأطيييراف  بح�سب  فئ�ت 
و�سركة اإىل م�ستهلك، و�سركة اإىل حكومة، وم�ستهلك اإىل 

حكومة، وم�ستهلك اإىل �سركة، وم�ستهلك اإىل م�ستهلك.
واأ�س�ر التقرير اإىل اأن دولة الإم�رات ح�فظت على ترتيبه� 
يف املرتبة الرابعة بني جمموعة الدول الن�مية يف تقريري 
2017-2018، فيم� حلت يف املرتبة الأوىل بني جمموعة 
اأفييريييقييييي� لييالقييتيي�ييسيي�دات الن�مية  اآ�ييسييييي� و�ييسييميي�ل  دول غييرب 
اللكرتونية  ب�لتج�رة  ع�ملي�ً   33 املرتبة  ويف  والنتق�لية 

حتت فئة “�سركة اإىل م�ستهلك” لع�م 2018.

وتييينييي�ول الييتييقييرييير اليييييذي اأعيييييده اخليييبيييري القيييتييي�يييسييي�دي يف 
اآل علي  الدكتور مطر  واأ�سرف عليه  الييوزارة يو�سف ذي�ب 
جمموعة  ب�لوزارة  التج�رية  واملعلوم�ت  التحليل  اإدارة  يف 
على  الإلكرتونية  التج�رة  بحركة  اخل��سة  املوؤ�سرات  من 
املتحدة  العربية  الإمييي�رات  دوليية  ومك�نة  الع�ملي  امل�ستوى 
يف هذا ال�سدد. واأفيي�د التقرير ب�سدارة دوليية الإميي�رات يف 
املرتبة الأوىل على م�ستوى ال�سرق الأو�سط و�سم�ل اأفريقي� 
املعلوم�ت  وتكنولوجي�  التيي�ييسيي�لت  خييدميي�ت  �ييسيي�درات  يف 
2018، ويف املرتبة الث�منة ع�ملي�ً على نف�ص املوؤ�سر فيم� 
الت�س�لت  خييدميي�ت  واردات  �سعيد  عييلييى  الييدوليية  جييي�ءت 
املتحدة  الولي�ت  بعد  الث�نية ع�ملي�ً  املرتبة  للع�م نف�سه يف 

الأمريكية.
وا�ستعر�ص التقرير اأهم احلق�ئق والأرق�م املتعلقة ب�لتج�رة 
الإليييكيييرتونييييييية عييلييى امليي�ييسييتييوى الييعيي�ملييي لييلييفييرتة 2017-

2018، حيث ت�سري البي�ن�ت واملوؤ�سرات الواردة يف تقرير 
املوؤ�سر الع�ملي للتج�رة الإلكرتونية “�سركة اإىل م�ستهلك” 
 8 · ا�ستحواذ  يلي:  اإىل م�  الأونكت�د  ال�س�در عن   2018
دول اأوروبية على حركة التج�رة الإلكرتونية �سمن ق�ئمة 
اأهم 10 دول ع�ملية تدير التج�رة الإلكرتونية “�سركة اإىل 

م�ستهلك«.

خروج لوك�سمبورغ من ق�ئمة الع�سرة الأوائييل لتحل يف   ·
املرتبة 19 يف تقرير 2018 بعدم� ك�نت يف �سدارة دول 

الع�مل يف تقرير 2017.
التج�رة  ميين  اليينييوع  هييذا  الييعيي�مل يف  دول  ت�سدر هولندا   ·
الإلكرتونية لتحل يف تقرير ع�م 2018 يف املرتبة الأوىل 
عيي�ملييييي�ً بييعييد ميي� كيي�نييت يف املييرتييبيية الييرابييعيية عيي�ملييييي�ً يف تقرير 
اأحييرزت �سنغ�فورة تقدم�ً كبرياً خالل فرتة  2017، كم� 
املق�رنة نف�سه� من املرتبة 18 ع�ملي�ً يف تقرير 2017 اإىل 
املرتبة 2 ع�ملي�ً يف تقرير 2018 حيث حلت مك�ن �سوي�سرا 

التي تراجعت مبرتبة واحدة لت�سبح يف املركز الث�لث.
· حلت دولة الإميي�رات يف املرتبة 33 على امل�ستوى الع�ملي 

يف تقرير 2018.
· حققت كل من الدول الت�لية تقدم�ً يف الرتتيب يف تقرير 
بريط�ني�   :2017 تقرير  يف  برتتيبه�  مق�رنة   2018
اإيرلندا  مييراتييب،   5 مبييقييدار  اآي�سلندا  مرتبتني،  مبييقييدار 

مبقدار 12 مرتبة، نيوزيلندا مبرتبة واحدة.
الدول  ترتيب  حييول  اليييواردة  واملييوؤ�ييسييرات  البي�ن�ت  وت�سري 
“�سركة  الإلكرتونية  للتج�رة  الع�ملي  املوؤ�سر  يف  الن�مية 
 - الييتيي�يل:  اإىل   2018-2017 للفرتة  م�ستهلك”  اإىل 
ح�فظت دولة الإم�رات على ترتيبه� الرابع بني جمموعة 

الدول الن�مية يف تقريري 2018-2017.
بييني جمموعة  الأوىل  املييرتييبيية  الإميييييي�رات يف  -حييلييت دولييية 
اإفييريييقييييي� لييالقييتيي�ييسيي�دات الن�مية  اآ�ييسييييي� و�ييسييميي�ل  دول غييرب 
والنتق�لية ب�لتج�رة الإلكرتونية “�سركة اإىل م�ستهلك” 

لع�م 2018.
تقرير  يف  الن�مية  اليييدول  جمموعة  �سنغ�فورة  ت�سدر   -
تييقييرييير ع�م  الييثيي�لييثيية يف  املييرتييبيية  اأن كيي�نييت يف  بييعييد   2018
الث�ين  ترتيبه�  على  كييونييغ  هييونييغ  ح�فظت  كم�   ،2017
بني الدول الن�مية يف تقريري 2017-2018 لترتاجع 
 2017 تييقييرييير  املييرتييبيية الأوىل يف  كييورييي� اجليينييوبييييية ميين 

وت�سبح يف املرتبة الث�لثة يف تقرير 2018.
-خييييروج كييل ميين مييورييي�ييسيييييو�ييص وتييرييينيييييداد وتييوبيي�غييو من 
ق�ئمة اأهم ع�سرة دول ن�مية ب�لن�سبة للتج�رة الإلكرتونية 
“�سركة اإىل م�ستهلك” ودخلت كل من تركي� وت�سيلي اإىل 

الق�ئمة ذاته� يف تقرير 2018.
الإلكرتونية  التج�رة  تقرير  يف  املن�سورة  البي�ن�ت  وت�سري 
 Ecommerce عيييين  اليييي�ييييسيييي�در   2018 اليييعييي�ملييييييية 
خالل  اليييتيييدرييييجيييي  الرتييييفيييي�ع  اإىل   Foundation
دول  يف  النييرتنييت  ا�ستخدام  يف  امل��سية  الأربييييع  ال�سنوات 
ال�سرق الو�سط لرتتفع الن�سبة من %57 يف ع�م 2015 

بنك الإمارات دبي الوطني ي�ستعد لإطالق املحادثات ال�سوتية امل�سرفية من خالل »اأمازون« 
•• دبي-الفجر: 

يوا�سل بنك الإم�رات دبي الوطني ت�سدر م�سرية البتك�ر الرقمي على 
اإفريقي�،  و�سم�ل  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  امل�سريف  القط�ع  م�ستوى 
من  املييدعييوميية  امل�سرفية  ال�سوتية  املييحيي�دثيي�ت  خييدميية  بيي�إطييالق  وذليييك 
قريب�ً  لعمالئه  �ستتيح  والتي   ،)AWS( �سريفي�سز«  ويييب  “اأم�زون 
امل�سرفية  املتعلقة بح�س�ب�تهم  امل�ستجدات  اأحدث  اإمك�نية الطالع على 
على  املييوجييزة  اليومية  ال�سوق  ن�سرات  اإىل  وال�ستم�ع  اإنف�قهم  وتتبع 
دبي  الإميييي�رات  بنك  خدمة  وب��ستخدام  األي�سك�«.   “اأم�زون  اأجهزتهم 

بطلب  للتقدم  املطلوبة  املعلوم�ت  العمالء  �سيتلقى  ذلك،  على  وعييالوة 
احل�سول على منتج جديد على غرار القرو�ص وخطط التق�سيط عرب 
اإ�س�فة اإىل الربامج الع�مة واملب�درات الأخرى التي ي�س�رك  البط�ق�ت، 
عب�رة:  قييول  �سوى  العمالء  على  ميي�  اخلييدميية،  ولت�سغيل  البنك.  فيه� 

“األيك�س�، افتح بنك الإم�رات دبي الوطني«.
ومت تطوير خدمة املح�دث�ت ال�سوتية امل�سرفية يف بنك الإميي�رات دبي 
اإطييي�ر برن�مج  البنك يف  عييمييالء  ميين  بيي�لييتييعيي�ون مييع جمموعة  الييوطيينييي 
حيث ق�مت جمموعة خمت�رة من العمالء ب�لتع�ون مع  “مع�ً اأف�سل”، 
البنك لإختب�ر هذه اخلدمة امل�سرفية املبتكرة وامل�س�همة يف تطويره�. 

طلب  العمالء  مبييقييدور  �سيكون  األيك�س�”،  “اأم�زون  لأجييهييزة  الوطني 
اأر�يييسيييدة ح�س�ب�تهم وبييطيي�قيي�ت الئييتييميي�ن عيييالوة على  املييعييلييوميي�ت حيييول 
تف��سيل مع�مالتهم التي اأجروه� موؤخراً ب��ستخدام اللغة املحكية عرب 
اأو مك�ن  راحة من من�زلهم  بكل  اإيكو”  “اأم�زون  الذكي  ال�سوت  مكرب 
اأي مك�ن ب��ستخدام �سم�ع�ت  عملهم. كم� ميكن الو�سول للخدمة من 
الراأ�ص املدعومة من “اأم�زون األيك�س�” اأو عرب تطبيق “اأم�زون األيك�س�” 
يف  لال�ستثم�رات  الرئي�سي  امليي�ييسييوؤول  و�سيقدم  املتحركة.  الييهييواتييف  يف 
جمموعة بنك الإم�رات دبي الوطني موجزاً اإخب�ري�ً يومي�ً حول اأو�س�ع 
ال�ستثم�ر و�سُيطلع امل�ستخدمني على اأبزر م�ستجدات الأ�سواق الع�ملية. 

امل�سممة  التطبيق�ت  برجمة  واجهة  من  اجلييديييدة  اخلدمة  وت�ستفيد 
امل�لية  املعلوم�ت  تب�دل  وتتيح  املفتوحة،  امل�سرفية  املع�يري  لأرقى  وفق�ً 
اأم�ن  �سعيد  على  �س�رمة  توجيهية  مبييبيي�دئ  نف�سه  الييوقييت  يف  ومتتثل 
ن�ئب  املرزوقي،  اأحمد  ق�ل  ال�سي�ق،  امل�ستخدمني. ويف هذا  وخ�سو�سية 
بنك  لالأفراد يف  امل�سرفية  للخدم�ت  الع�م  واملدير  اأول  تنفيذي  رئي�ص 
الإم�رات دبي الوطني: “يتبواأ بنك الإم�رات دبي الوطني مك�نة رائدة 
عرب  امل�سريف  التوا�سل  حييلييول  ومتييثييل  امل�سريف  البييتييكيي�ر  م�ستوى  على 
املح�دث�ت ال�سوتية خطوة اإ�س�فية نحو تعزيز ري�دة البنك يف هذا املج�ل 

وا�ستخدام التقني�ت احلديثة �سعي�ً لالرتق�ء بتجربة العمالء. 
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املال والأعمال

موؤمتر ومعر�س »ِبت ال�سرق الأو�سط واأفريقيا« يعلن انطالقته اجلديدة من دبي يف �سبتمرب 2020

% من �سركات دبي ت�سنف و�سعها يف اجليد وامل�ستقر  83

موؤ�سر ثقة الأعمال يف دبي يرتفع 2.2 نقطة ليبلغ 114.9 بالربع الثاين من العام 

•• دبي -الفجر: 

اأعلنت اجلهة املنظمة ملوؤمتر ومعر�ص “ِبت 
يعد  واليييذي  واأفريقي”،  الأو�ييسييط  ال�سرق 
جزءاً من �سل�سلة الفع�لي�ت الع�ملية الرائدة 
ُتنظم يف  التعليم، والتي  يف جم�ل  تقني�ت 
واأمريك�  واآ�سي�  والييربازيييل  املتحدة  اململكة 
واأفريقي�،  الأو�يييسيييط  واليي�ييسييرق  الييالتييييينييييية 
لأول مرة  الييهيي�م  احليييدث  هيييذا  تنظيم  عيين 
-22 يومي  وذلييك  اأرين�،  ف�ستيف�ل  دبي  يف 

القيمة  وحيييييول   .2020 �ييسييبييتييمييرب   23
لقط�ع  احلييدث  هييذا  يقدمه�  التي  الكبرية 
جيم�ص،  فيكتوري�  قيي�لييت  الييذكييي،  التعليم 
الييدورة اخل�م�سة من  “يف  مدير الفع�لية: 
بييي�إعييي�دة هيكلة ك�ملة  قييميينيي�   هيييذا احلييييدث، 
�سي�سهده�  الييتييي  والأنيي�ييسييطيية  لييلييفييعيي�لييييي�ت 
الأو�سط  اليي�ييسييرق  “ِبت  ومييعيير�ييص  مييوؤمتيير 
احتي�ج�ت  تييلييبييييية  ليي�ييسييميي�ن  واأفريقي�”، 
واملتخ�س�سني  اخلييرباء  وجمتمع  عمالئن� 
يف قط�ع التعليم، لرنفع م�ستوى احلوارات 
املنطقة  يف  التعليم  م�ستقبل  تن�ق�ص  التي 
دبي  اإىل  انتق�لن�   ويعد  اأعييلييى،  مرتبة  اإىل 

التغيري  خطوات  اأوىل  الييقيي�دم،  �سبتمرب  يف 
للقط�ع  خالله�  ميين  نثبت  التي  الرئي�سة 
التعليمي اأنن� ن�ستمع اإىل مالحظ�تهم«. ول 
يقت�سر التطوير الذي ي�سهده هذا احلدث 
الكثري  هن�لك  بل  دبييي،  اإىل  النتق�ل  على 
من التغيريات التي تقوده� جمموعة “اآي 
والتي ا�ستحوذت  اإي امل�س�همة الع�مة”  تي 
يف  الييعيي�ملييييية  “ِبت”  فييعيي�لييييي�ت  �سل�سلة  عييلييى 
الع�م 2018، و�سيتحول هذا احلدث وفق 
تقدم  �س�ملة  من�سة  اإىل  املجموعة  خطة 
تقني�ت  �سن�عة  لتطوير  حمييتييوى  اأفيي�ييسييل 
اجلميع  يييحيير�ييص  عيي�لييييية  بقيمة  الييتييعييليييييم، 
عييلييى  حيي�ييسييورهيي� وامليي�ييسيي�ركيية فيييييهيي�؛ لتقود 
التي  املن�طق  ك�فة  يف  الذكي  التعليم  �سوق 
يتم تنظيم الفع�لية فيه� ع�ملي�ً. وب�نتق�له 
“ِبت  ومعر�ص  مييوؤمتيير  �سي�سبح  دبييي،  اإىل 
معر�س�ً  واأفريقي�”  الأو�ييييسييييط  الييي�يييسيييرق 
�س�ماًل، يوّفر للمرة الأوىل وب�سكل جم�ين 
التدريبية  اليييدورة  ح�سور  فر�سة  متيي�ميي�ً، 
املعتمدة من معهد التطوير املهنية امل�ستمر 
التعليمية،  والييقييييي�دات  للمعلمني   CPD
و�سيقدم احلدث عرو�س�ً وحم��سرات عرب 

ييييركيييز كيييل منهم�   ميي�ييسييرحييني ميينييفيي�ييسييلييني، 
البتك�ر،  هيييي:  عييي�مييية،  �ييسييتيية حميييي�ور  عييلييى 
الدمج  والتعّلم،  التعليم  متكني  الرف�هية، 
الجتم�عي  والتك�فوؤ  الطلبة  فئ�ت  لك�فة 
اخل��سة  التعليمية  الحييتييييي�جيي�ت  لييييذوي 
امل�ستقبلية  والجتييي�هييي�ت  الإعييي�قييية،  وذوي 
للتكنولوجي� التعليمية،  وتطوير  امله�رات 
املحتوى  تييقييدمي  خيييالل  ومييين  التعليمية. 
املج�ين ملجتمع التعليم، �سيعزز هذا احلدث 
الأف�سل؛  نحو  التعليم  بتحويل  الييتييزامييه 
قدراتهم.  اإطيييييالق  لييلييجييميييييع  ميييكيين  حيييييث 
اليييييذي يتم  املييحييتييوى  ييييكيييون  اأن  وليي�ييسييميي�ن 
منظموا  قييي�م  للمنطقة؛  مييالئييميي�ً  عيير�ييسييه 
اأجل  من  عديدة  ل�سهور  ب�لعمل  الفع�لية 
اإجراء اأبح�ث ال�سوق وحتليل ظروف البيئة 
ك�مل،  ب�سكل  التدري�ص  ونييظيي�م  التعليمية 
اإىل مرحلة  الت�أ�سي�سية  املراحل  ابتداء من 

الدرا�سة اجل�معية.
“اآي تي  على �سعيد اآخر، اأعلنت جمموعة 
م�ستوى  رفيييع  عيين  الع�مة”  امل�س�همة  اإي 
“ِبت”  ميينيي�ييسيية  تييطييوييير  يف  ا�ييسييتييثييميي�راتييهيي� 
الذكي؛  التعليم  تقني�ت  لقط�ع  املخ�س�سة 

حيييييييث قييي�ميييت بييتيي�ييسييكيييييل فيييرييييق حميييليييي يف 
تييطييوييير العالق�ت  لييدعييم  الإميييييي�رات  دوليييية 
احلكومية،   اجليييهييي�ت  ميييع  ال�ييسييرتاتيييييجييييية 
وجمتمع  والعمالء  واجلمعي�ت  والهيئ�ت 
الييتييعييليييييم بيي�ييسييكييل عييييي�م، اإ�يييسييي�فييية اإىل زييييي�دة 
لتعزيز  لندن  يف  الرئي�ص  املقر  يف  الفريق 
واليييزوار يف هييذا احلدث،  الع�ر�سني  اأعيييداد 
الآن  لييينيييدن  اليييعييي�ميييل يف  اليييفيييرييييق  وييي�ييسييم 
لتوجيه  واخليييرباء  املتخ�س�سني  من  عييدداً 
واملعنيني  امليي�ييسييتييوى،  رفيعي  الييقييرار  �ييسييّنيي�ع 
للم�س�ركة  التعليمية،  التقني�ت  مب�سرتي�ت 
يف املعر�ص، والعمل معهم لتن�سيق وترتيبت 
امل�ستهدفة،  اليييفيييئييي�ت  مييييع  الجيييتيييمييي�عييي�ت 
الييتييي ي�سهده�  الييتييجيي�رييية  لييدفييع الأعيييمييي�ل 
ق�لت  ال�سدد  بهذا  اأف�سل.  ب�سكل  املعر�ص 
التوا�سل  “ي�س�عد  جيييييميي�ييص:  فيييييكييتييورييي� 
على  املب��سرة  العالق�ت  وبن�ء  لوجه  وجه�ً 
ال�سرق  منطقة  يف  التعليم  �سن�عة  ازدهيي�ر 
الأو�سط واأفريقي�، من اأجل ذلك  ك�ن من 
�سخ�سي�ً  التواجد  يل  ب�لن�سبة  ال�سروري 
التعليمية،  وامليينييتييجيي�ت  اخلييدميي�ت  �ييسييوق  يف 
ب�أهمية  الييوعييي  وزييييي�دة  �ييسييراكيي�تيينيي�  لتعزيز 

دوليييية  داخييييييل  ومييهييمييتييهيي�  “ِبت”  فييعيي�لييييية 
الإمييييي�رات وخيي�رجييهيي�، ويييعييد الييدعييم الكبري 
املنطقة  يف  اأعم�لن�  لتطوير  نتلق�ه  الييذي 
من مقر املجموعة الرئي�ص يف لندن ع�ماًل 
ع�م�ً لرفع جودة التف�عل مع هذا احلدث، 
وزي�دة عدد زوار املوؤمتر واملعر�ص، وكذلك 
الرتق�ء بنوعية الع�ر�سني وحت�سني الع�ئد 

على ال�ستثم�ر لعمالئن�«.
موؤمتر  ي�سهده�  التي  التغيريات  تلك  كل 
واأفريقي�”  الأو�سط  ال�سرق  “ِبت  ومعر�ص 
امليينيي�ييسيية الرائدة  اأنييييه  بيي�ييسييكييل قيي�طييع  تيييوؤكيييد 
الييتييعييليييييم عييلييى ميي�ييسييتييوى الع�مل،  لييتييقيينييييي�ت 
واحلدث الأف�سل لربط املعلمني والطالب 
التكنولوجية،  البييييتييييكيييي�رات  خيييييالل  ميييين 
املجتمع  اآراء  عييلييى  لييلييتييعييرف  املييجيي�ل  وفييتييح 
يف  الع�ملة  الأطييييراف  وخمتلف  التعليمي 
املعنيني  امل�س�ركني  نوعية  لييزييي�دة  ال�سوق، 
ورفع  التعليمة،  الييتييجييهيييييزات   مب�سرتي�ت 
من  والييتيي�أكييد  لعمالئن�،  الييتييجيي�ري  الييعيي�ئييد 
هذه  يف  امل�س�ركة  على  حري�ص  اجلميع  اأن 
الفع�لية وعدم تفويته�، لالرتق�ء ب�لقط�ع 

التعليمي وتطويره ل�سنوات ق�دمة.

فر�ص اقت�س�دية جديدة«.
القط�ع�ت  بييني  التوقع�ت  مق�رنة  وعيينييد 
بو�سوح  يظهر  الرئي�سية،  القييتيي�ييسيي�دييية 
ب�أقوى  يييحييتييفييظ  اليييتيييجييي�ري  الييقييطيي�ع  اأن 
املبيع�ت  بيييي�إيييييرادات  املييتييعييلييقيية  الييتييوقييعيي�ت 
والتوظيف  والأربيييييي�ح  اليييتيييداول  واأحيييجييي�م 
مق�رنة  اجليييييدييييييدة،  اليييي�ييييسييييراء  وطيييليييبييي�ت 
للربع  اليي�ييسيينيي�عيية واخلييييدميييي�ت  بييقييطيي�عييي 
الييعيي�م اجليييي�ري. وب�سكل ع�م،  الييثيي�لييث ميين 
ف�إن م� ن�سبته %50 من ال�سرك�ت ت�أمل 

املدينة والييزوار ورواد الأعم�ل هم جزء من 
لتنفيذ  ت�أ�س�ست  الييتييي  الييذكييييية  دبييي  مييبيي�درة 
روؤيييييية �ييسيي�حييب اليي�ييسييمييو اليي�ييسيييييخ حمييمييد بن 
را�سد اآل مكتوم، ن�ئب رئي�ص الدولة، رئي�ص 
جمل�ص الوزراء ح�كم اإم�رة دبي، جلعل دبي 

اأ�سعد مدينة على وجه الأر�ص.
وتخلل املوؤمتر عدد من الأن�سطة:

•• دبي-الفجر: 

للربع  الأعييميي�ل  ثقة  مييوؤ�ييسيير  اأظييهيير م�سح 
اأ�ييييسييييواق  اأن   ،2019 عييييي�م  ميييين  الييييثيييي�ين 
وامل�س�ريع  اجلييديييدة  الت�سدير  وم�س�ريع 
“اإك�سبو  معر�ص  قبل  اإطييالقييهيي�  مت  التي 
الن�س�ط  دعيييم  يف  ت�سهم  دبي”   2020
قط�عي  يف  ل�سيم�  دبيييي،  يف  القييتيي�ييسيي�دي 
الييتييجيي�رة والييبيينيي�ء، يف الييوقييت اليييذي تبدي 
اإزاء حتقيق  عيي�لييييية  ثييقيية  اليي�ييسييركيي�ت  فيييييه 
وك�سف  املقبلة.  الأ�ييسييهيير  يف  اأف�سل  نت�ئج 
اقت�س�دية  اأعييدتييه  اليييذي  الييربييعييي  املييوؤ�ييسيير 
لي�سل  نقطة،   2.2 مبييعييدل  ارتييفييعيي�  دبييي 
الع�م  الييثيي�ين ميين  الييربييع  114.9 يف  اإىل 
اجل�ري 2019، مق�رنة بي112.7ِ نقطة 
للفرتة ذاته� من الع�م 2018، مع تف�وؤل 
ع�م بتحقيق مبيع�ت اأكرب واأرب�ح اأعلى يف 

اأن�سطتهم.
%83 من  اأن  املييوؤ�ييسيير  نييتيي�ئييج  واأظيييهيييرت 
ب�جليد  و�سعه�  �سنفت  دبييي  يف  ال�سرك�ت 
 .2019 ميين  الييثيي�ين  الييربييع  يف  وامل�ستقر 
وارتييفييعييت نيي�ييسييبيية اليي�ييسييركيي�ت الييتييي تتوقع 
%46 يف  اإىل  الييتييجيي�ري  الييو�ييسييع  حت�سن 
يف   45% مق�بل   ،2019 الث�لث  الربع 
حني  يف   2018 الع�م  من  الث�لث  الربع 

ال�ستقرار  ال�سرك�ت  من   43% توقعت 
ال�سرك�ت  وتوا�سل  التج�ري.  و�سعه�  يف 
الييكييبييرية احليييفييي�ظ عييلييى تييوقييعيي�ت اأقييييوى 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ب�ملوؤ�س�س�ت  مق�رنة 
لثقة  املركب  املوؤ�سر  �سجل  حيث  احلجم، 
الأعم�ل 118.3 و109.9 نقطة للربع 
الث�لث 2019 على التوايل. وعلى �سوء 
ملييكيي�نييتييهيي� ك�سوق  اليييرتوييييج  دبييييي يف  جنيييي�ح 
%22 من  تيينيي�فيي�ييسييي، وتييتييطييلييع  تيي�ييسييدييير 
جديدة  اأ�ييسييواق  اإىل  للت�سدير  ال�سرك�ت 
2019، مع  مييين  الييثيي�لييث  اليييربيييع  خيييالل 
الرائدة  اجلديدة  الأ�ييسييواق  على  الرتكيز 
ذلك  اليي�ييسيي�درات، مبيي� يف  تنويع  اإىل  �سعي�ً 

الأ�سواق الأفريقية والأوروبية.
الق��سم،  خيي�لييد  قيي�ل  ذليييك:  على  وتعليق� 
القت�س�دية  لل�سوؤون  الع�م  املدير  م�س�عد 
ال�سرك�ت  “ت�سعى  دبييييي:  اقييتيي�ييسيي�دييية  يف 
جديدة  ميييي�ييييسيييي�رات  دخييييييول  اإىل  دبيييييي  يف 
الرغم من  املت�حة، على  الفر�ص  واغتن�م 
متكنت  الع�م.  الع�ملي  القت�س�دي  الو�سع 
ال�سرك�ت يف دبي من احلف�ظ على قدرته� 
فيه  تتطلع  اليييذي  الييوقييت  يف  التن�ف�سية، 
للو�سول اإىل م�ستوى اأعلى، حيث ت�س�عد 
منظومة التدابري والإجراءات التي تبنته� 
احلكومة يف تعزيز �سهولة الأعم�ل، وخلق 

ب�إيراداته� خالل الربع  يف حتقيق حت�سن 
ت�سجيل  حيث  ميين  اأ�س��سي  وب�سكل  ذاتيييه، 
من   33% اأعييييرب  بينم�  اأعيييليييى،  اأحيييجييي�م 
ع�ئدات  بتحقيق  تييوقييعيي�ت  عيين  ال�سرك�ت 
بخ�سو�ص  التوقع�ت  واأظييهييرت  م�ستقرة. 
ارتفع  حيث  �سنوية،  زييي�دة  التداول  حجم 
الث�لث  الربع  %29 يف  الربح من  �س�يف 
الث�لث  اليييربيييع  يف   31% اإىل   2018
اإىل التف�وؤل  اأ�س��ًس�  2019، ويعزى ذلك 
اإ�س�فة  دبي”،   2020 “اإك�سبو  حيييول 
عمالء  ا�ييسييتييقييطيي�ب  حييييول  تيييوقيييعييي�ت  اإىل 
اإ�ييسيي�فيييييني، واإطييييالق ميي�ييسييروعيي�ت جديدة، 
والييتييحيي�ييسيين الييييذي �ييسيييييطييراأ عييلييى ظروف 
تنعك�ص  مييتيي�ييسييل،  �سعيد  وعييلييى  اليي�ييسييوق. 
توقع�ت زيييي�دة الأحييجيي�م والإيييييرادات على 
التج�رة  قط�ع  ويبدي  الأربييي�ح.  تقديرات 
اأحج�م  بيي�ييسيي�أن  تييوقييعيي�تييه  ثييقيية يف  الأعيييليييى 
املبيع�ت واأ�سع�ر البيع والإيرادات والأرب�ح 
اليي�ييسييراء اجلديدة،  وطييلييبيي�ت  والييتييوظيييييف 
واخلدم�ت  اليي�ييسيينيي�عيية  بييقييطيي�عييي  مييقيي�رنيية 
وعيييليييى ميي�ييسييتييوى اخلييييدميييي�ت، يييعييد قط�ع 
املبيع�ت  ب�س�أن حجم  البن�ء الأكر تف�وؤًل 
بلغ  حيييييييث   ،2019 اليييثييي�ليييث  الييييربييييع  يف 
�ييسيي�يف الييربييح %41، نييظييًرا لييزييي�دة عدد 
امل�سروع�ت اجلديدة، والتح�سن املتوقع يف 

•• دبي-الفجر:

لالحت�د  الإقليمي  “الأ�سبوع  دبي  يف  اختتم 
التكنولوجي�ت  حول  لالت�س�لت”  الييدويل 
الن��سئة من اأجل التنمية امل�ستدامة والتحول 
الرقمي يف املنطقة العربية. وح�سر الدكتور 
عي�سى الب�ستكي رئي�ص ج�معة دبي وعدد من 
هذا  والتعليمية  الإداريييية  الهيئتني  اأع�س�ء 
26 اىل  الييذي مت م� بني  الإقليمي  املوؤمتر 
ج�معة  و�ييسيي�ركييت   .  2019 اأغ�سط�ص   29
دبيييي مييع عيييدد ميين الييهيييييئيي�ت واملييوؤ�ييسيي�ييسيي�ت يف 
ومن  الإقليمي”.  “لأ�سبوع  ودعيييم  تنظيم 
بني املنظمني ك�نت هيئة تنظيم الت�س�لت 
يف دولييية الإمييييي�رات الييعييربييييية وهيييييئيية تنظيم 
اأم� ال�سرك�ت الداعمة  الت�س�لت يف م�سر. 
 ،GSMA اإنتل،  املوؤمتر ك�نت  وامل�س�همة يف 
�سيمنز،  هييواوي،   )GIE( و  الع�ملي  البتك�ر 
م�يكرو�سوفت،  اإريييكيي�ييسييون،  نييوكييييي�،  جييوجييل، 
والبتك�ر   التكنولوجي�  الييبييحييوث  اليي�ييسيي�رقيية 
ووحييييدة   SIG-UKو  ،)SRTI Park(
التحول الرقمي الوطنية يف اململكة العربية 

.HERE Technologyال�سعودية و

اليييدكيييتيييور عي�سى  ر�ييسييمييييي�ً  املييييوؤمتيييير  افييتييتييح 
واملهند�ص  دبيييي،  جيي�مييعيية  رئييييي�ييص  الب�ستكي، 
للمكتب  الإقليمي   املدير  احلييداد،  اإبراهيم 
لالت�س�لت،  اليييييييدويل  لييييالحتيييي�د  اليييعيييربيييي 
وال�سيد حممد يحيى، الق�ئم ب�أعم�ل املن�سق 
لالأمم املتحدة يف دولة الإميي�رات، واملهند�ص 
ل�سركة  التنفيذي  املييدييير  الييعييو�ييسييي،  طييي�رق 
�سب�كرتوم لالإدارة - هيئة تنظيم الت�س�لت 

يف دولة الإم�رات.
عي�سى  الدكتور  اأكييد  الفتت�حية،  كلمته  ويف 
الييبيي�ييسييتييكييي عييلييى امليي�ييسييتييقييبييل الييييواعييييد لدبي 
والإم�رات العربية املتحدة، فق�ل اإن “بالدن� 
يييركييز لي�ص  اليييذي  الييرقييمييي  الييتييحييول  تعي�ص 
فقط على التكنولوجي� املتقدمة ولكن اأي�س�ً 
اأن  واأ�ييسيي�ف  ور�س�هم”.  الن��ص  �سع�دة  على 
دوليييية الإميييييي�رات الييعييربييييية املييتييحييدة ملتزمة 
بيي�ليينييهييو�ييص بيي�جليييييل اخليي�ميي�ييص ميين تقني�ت 
الأ�سي�ء،  واإنييرتنييت   ،  5Gاملحمول اله�تف 
الكبرية،  والبي�ن�ت  ال�سطن�عي،  والييذكيي�ء 
وبلوكت�سني، واملدن الذكية. وحتدث الدكتور 
الب�ستكي عن مدينة دبي الذكية م�سرياً اإىل 
يف  امل�سلحة  واأ�سح�ب  الع�ديني  “الن��ص  اأن 

بييرنيي�مييج الييتييدريييب عييلييى بيينيي�ء اليييقيييدرات من 
اجليل اخل�م�ص لقط�ع تقيي�ص الت�س�لت - 
GSMA  اله�ك�ثون املحلي ملنطقة اخلليج 
ال�سخمة  والبي�ن�ت  الأ�سي�ء  اإنييرتنييت  حييول 
العربي  املكتب  نظمه�  التي  الذكية  وامليييدن 

لالحت�د الدويل لالت�س�لت. 
امليينييتييدى اليي�ييسيينييوي الييرابييع لييالحتيي�د الدويل 

الأن�سطة  م�ستوى  وعلى  ال�سوق.  ظييروف 
الييتييجيي�رييية، كييي�ن قييطيي�ع اليي�ييسييييي�رات )قطع 
الغي�ر( الأكر تف�وؤًل ب�س�أن الأحج�م للربع 
الأعلى  امل�سدرون  ويعد   .2019 الث�لث 
عموًم�،  الأعييميي�ل  جمتمع  �سمن  تييفيي�وؤًل 
لالأعم�ل  امليييركيييب  امليييوؤ�يييسييير  �ييسييجييل  حيييييث 
115.9 و114.9 نقطة  درج�ت قدره� 
الت�سدير  جمتمع  وحتييدو  الييتييوايل.  على 
املوجهة  اليي�ييسييركيي�ت  اأقيييييوى مييين  تييوقييعيي�ت 
العوامل  معظم  يف  املحلية  اليي�ييسييوق  نحو 
ذلك،  ومع  الدرا�سة.  يف  تقييمه�  التي مت 
املحلية  لل�سوق  املوجهة  ال�سرك�ت  اأظهرت 
وتوا�سل  ليييليييتيييوظيييييييف.  اأعييييلييييى  تيييوقيييعييي�ت 
الع�يل مق�رنة  تف�وؤله�  الكبرية  ال�سرك�ت 
اإزاء  واملييتييو�ييسييطيية  اليي�ييسييغييرية  بيي�ليي�ييسييركيي�ت 
الأجور  وم�ستوي�ت  املتوقعة  البيع  اأ�سع�ر 
وحجم التداول وطلب�ت ال�سراء اجلديدة. 
ومييع ذليييك، اأظييهييرت اليي�ييسييركيي�ت ال�سغرية 
الإيرادات  اإزاء  اأف�سل  توقع�ت  واملتو�سطة 
الأ�سهر  وخييالل  طفيفة.  بن�سبة  والأربييي�ح 
من   30% تعتزم  املقبلة،  ع�سر  الثيينييي 
ال�سرك�ت تو�سيع مقرات اأعم�له� احل�لية، 
م�ستوى  اأعلى  الت�سنيع  �سرك�ت  تبدي  اإذ 
من التف�وؤل ب�س�أن خطط تو�سيع قدراته�، 

مق�رنة ب�خلدم�ت وال�سرك�ت التج�رية.

الأ�يييسييييييي�ء  “اإنرتنت  حييييييول  ليييالتييي�يييسييي�لت 
“ يف  الييذكييييية  واملييييدن  ال�سخمة  والييبييييي�نيي�ت 

املنطقة العربية. 
وك�ن املوؤمتر قد وجه دعواته لدول الأع�س�ء 
الأك�دميية  واملوؤ�س�س�ت  الت�س�لت  احت�د  يف 
وامل�سوؤولني  الييعيي�ميية  اليي�ييسييييي��ييسيي�ت  و�ييسيي�نييعييي 

احلكوميني من املنطقة العربية.

د. هدى املطرو�سي: املراأة تعزز تواجدها يف قطاع الطاقة
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأكدت الدكتورة هدى املطرو�سي ع�سو 
�سيدات  ملييجييليي�ييص  الييتيينييفيييييذييية  الييهيييييئيية 
من  متكنت  املييراأة  اأن  اأبوظبي  اأعم�ل 
الط�قة  مييوؤمتيير  يف  ح�سوره�  تعزيز 
املييراأة يف  اأن متكني  الع�ملي مم� يوؤكد 
جميي�ل الييطيي�قيية وا�ييسييحيي�ً وبيييي�رزاً عرب 
واملوؤ�س�س�ت  اليي�ييسييركيي�ت  يف  تييواجييدهيي� 
الييوطيينييييية والييعيي�ملييييية الييعيي�مييليية يف هذا 
وق�لت  والييييهيييي�م.  احليييييييوي  اليييقيييطييي�ع 
هيي�ميي�ييص م�س�ركة  عييلييى  د.املييطييرو�ييسييي 
اأبييوظييبييي يف  جمل�ص �ييسيييييدات اأعييميي�ل 
املوؤمتر حتت مظلة غرفة اأبوظبي:” 
الط�قة  ملييوؤمتيير  اأبييوظييبييي  ت�ست�سيف 

بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  رعيي�ييية  حتييت  والع�سرين  الييرابييع  الع�ملي 
اأكرب جتمع  املوؤمتر  ُيَعد هذا  اآل نهي�ن، رئي�ص الدولة، حفظه اهلل، و  زايد 
الط�قة يف  الط�قة ور�سم مالمح م�ستقبل �سن�عة  ع�ملي ملواجهة حتدي�ت 
واأبييرز اخلييرباء من  الع�مل، وي�س�رك فيه روؤ�س�ء دول وقيي�دة قط�ع الط�قة 
اأنح�ء الع�مل ملن�ق�سة ق�س�ي� الط�قة الع�ملية«. واأ�س�فت الدكتورة  خمتلف 
التي  الع�ملية  احلييوار  من�سة  الع�ملي  الط�قة  موؤمتر  ي�سكل  املطرو�سي:” 
جتمع روؤ�س�ء الدول والوزراء ورواد القط�ع وق�دة الفكر اإىل ج�نب املواطنني 
ملن�ق�سة  الييعيي�مل،  اأنييحيي�ء  ميين جميع  احلييكييومييييية  غييري  وامليينييظييميي�ت  املهتمني 
التطورات احلرجة يف قط�ع الط�قة والتحدي�ت التي يواجهه�، كم� ي�سهم 
يف اإثراء معرفة امل�س�ركني لفهم ق�س�ي� الط�قة وحلوله� ب�سكل اأف�سل من 
منظور ع�ملي.  واختتمت ب�لقول:” من هن� اتطلع ان تكون ابوظبي ق�عده 
له  املرافق  واملعر�ص  املوؤمتر  �سكل  حيث   ، للط�قه  وع�ملي�ً  اقليمي�  ومركزاً 
فر�سة ه�مة لبحث �سبل التع�ون وتعزيز ال�سراك�ت بني ال�سرك�ت الوطنية 

الم�راتية ونظريته� القليمية والع�ملية«. 

اقت�سادية عجمان ترعى قمة الت�سنيع والتجارة امل�ستقبلية
•• عجمان-الفجر:

�س�ركت دائرة التنمية القت�س�دية بعجم�ن يف قمة الت�سنيع والتج�رة امل�ستقبلية 
2019، التي نظمته� موؤ�س�سة دبي لتنمية ال�س�درات على مدى يومني يف فندق 
راعي  ب�سفته�  الييدائييرة  م�س�ركة  جيي�ءت  حيث  �سيتي،  ف�ستيف�ل  انرتكونتيننت�ل 
ر�سمي للحدث، وقد ا�ستعر�ست من خالل من�سته� الر�سمية يف املعر�ص امل�س�حب 
للقمة اأهم اخلدم�ت التي تقدمه� للم�ستثمرين يف القط�ع ال�سن�عي وللمن�س�آت 
املهتمة ب�لت�سدير للخ�رج، كم� اأت�حت الفر�سة لنخبة من اأبرز املن�س�آت ال�سن�عية 
املرخ�سة يف الإميي�رة للم�س�ركة من خالل من�سته�، وذلك لالطالع على اأحدث 
التقني�ت يف جم�ل الت�سنيع والتج�رة، والتعرف على الفر�ص املت�حة يف خمتلف 
الدائرة:  عيي�م  مدير  النعيمي،  عي�سى  علي  �سع�دة  وقيي�ل  ال�سن�عية.  القط�ع�ت 

التنمية  دائيييرة  ورعيي�ييية  م�س�ركة  تيي�أتييي   “
والتج�رة  الت�سنيع  لقمة  القت�س�دية 
دعم  يف  دورهييي�  منطلق  ميين  امل�ستقبلية 
تعزيز  نحو  و�سعي�ً  ال�سن�عي،  القط�ع 
امل�ستثمرين،  وجيييذب  الإميييي�رة  �ييسيي�درات 
العالق�ت  ميييين  وا�يييسيييعييية  �ييسييبييكيية  وبيييينيييي�ء 
امل�س�ركة  هييذه  تيي�أتييي  كم�  القييتيي�ييسيي�دييية، 
القت�س�دية  املن�س�آت  دعييم  على  حر�س�ً 
لالطالع  الإمييي�رة  يف  الق�ئمة  وامل�س�نع 
عيييليييى اأحيييييييدث الييييتييييطييييورات الييتييقيينييييية يف 
خمتلف ال�سن�ع�ت احلديثة، اإ�س�فًة اإىل 
والت�سهيالت  اخلدم�ت  اأهييم  ا�ستعرا�ص 
املقدمة للم�ستثمرين يف هذه القط�ع�ت 
». من ج�نبه� ق�لت زهرة البن�ي، مديرة 
وال�ستثم�ر:  الييي�يييسييي�درات  تيينييمييييية  قيي�ييسييم 

امل�سّدرة، من منطلق دورنيي� يف تنمية  املن�س�آت القت�س�دية  نحر�ص على دعم   “
ب�لتع�ون مع  �س�درات عجم�ن وتطوير قط�ع�ت الأعم�ل املختلفة، حيث دعمن� 
الع�ملة يف القط�ع  املن�س�آت  اأبرز  غرفة عجم�ن م�س�ركة ثم�ين �سرك�ت تعد من 
ال�سن�عي يف الإم�رة، وذلك بهدف بن�ء �سبكة عالق�ت ا�ستثم�رية متنوعة تخدم 
ب�سكل  القت�س�دي  النمو  تعزيز معدلت  وت�سهم يف  والت�سدير،  ال�سن�عة  قط�ع 
ع�م«. وقد اطلع وفد الدائرة امل�س�رك يف القمة على اأحدث التقني�ت والبتك�رات 
يف جم�ل الت�سنيع، ك�لتطورات املرتبطة ب�لعملي�ت و�سل�سلة التوريد واخلدم�ت 
اللوج�ستية وتقنية املعلوم�ت وال�سن�ع�ت التحويلية وغريه�، وذلك من خالل 
فيه�  �س�رك  التي  القمة  خييالل  املتنوعة  العمل  وور�ييص  النق��ص  جل�س�ت  ح�سور 
اأكر من 500 من كب�ر املتخ�س�سني يف ال�سن�عة، وتعتزم الدائرة خالل الفرتة 
الق�دمة تقدمي املزيد من الدعم للقط�ع ال�سن�عي وامل�سّدرين، يف اإط�ر هدفه� 

ال�سرتاتيجي املتمثل يف دعم النمو القت�س�دي وت�سجيع ال�ستثم�ر.

عوي�سة املرر: البتكارات تعيد �سياغة ديناميكية 
العر�س والطلب يف قطاع الطاقة العاملي

•• اأبوظبي-وام:

اأكد مع�يل عوي�سة مر�سد املرر رئي�ص دائرة الط�قة يف اأبوظبي خالل م�س�ركته 
“فر�ص التغيري يف الأحييوال الع�دية  يف اجلل�سة النق��سية التي حملت عنوان 
الرابعة  الن�سخة  ل�ست�س�فة  اأبوظبي  اختي�ر  اأن  لالأعم�ل”؛  الع�دية  وغييري 
به يف  تقوم  الييذي  الييدور  مييدى  يعك�ص  الع�ملي  الط�قة  والع�سرين من موؤمتر 
دعم التوجه�ت الع�ملية لتحول قط�ع الط�قة نحو املزيد من ال�ستدامة وجعل 
الع�مل مك�ن�ً اأف�سل لن� جميع�ً. وق�ل رئي�ص دائرة الط�قة يف اأبوظبي اإن الع�مل 
ي�سهد اليوم حتوًل غري م�سبوق�ً مدفوع�ً مبزيج من البتك�رات التكنولوجية 
والتطورات املهمة التي تعيد �سي�غة دين�ميكية العر�ص والطلب على الط�قة 

مع الت�أثري ب�سكل وا�سح على ال�سلوك ال�ستهالكي واأطر �سنع ال�سي��س�ت.
“�سهدت اأبوظبي خالل ال�سنوات الأربعني امل��سية حتوًل اقت�س�دي�ً  واأ�س�ف: 
روؤية  الأحييفييوري، وعلى  الوقود  مييوارد  ب�سكل رئي�سي على وفييرة  ارتكز  �سريع�ً 
كثيف  اقت�س�داً  النتيجة  وك�نت  النفط..  بعد  م�  لفرتة  متب�سرة  اقت�س�دية 
الطلب  اإجم�يل  %58 من  بي  ي�ست�أثر  ت�سنيع  للط�قة مع قط�ع  ال�ستهالك 
على الط�قة؛ ويتم ت�أمني هذه الط�قة بن�سبة %50 من الغ�ز و%30 من 
– مثل  جييديييدة  ميييوارد  ميين  املنتجة  الط�قة  فيي�إن  احلييي�ل،  ..وبطبيعة  النفط 

الط�قة ال�سم�سية والنووية - تدخل اليوم منظومة الط�قة ب�سكل �سريع«.
ميثل   2018 فييرباييير  يف  اأبييوظييبييي  يف  الط�قة  دائيييرة  ت�أ�سي�ص  اأن  اإىل  واأ�ييسيي�ر 
اأبوظبي مع  التي ي�سهده� قط�ع الط�قة يف  التطور  رئي�س�ً يف م�سرية  اإجنيي�زاً 
الف�سل بني اجل�نبني التنظيمي واخلدمي لرفع م�ستوي�ت الكف�ءة واحلوكمة 

وامل�س�ءلة وحتفيز م�سرية حتديث القط�ع.

جامعة دبي والحتاد الدويل لالت�سالت يختتمان الأ�سبوع الإقليمي لالت�سالت من اأجل التحول الرقمي يف املنطقة العربية
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العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2018/5130 جتاري كلي

املرفوعة من املدعي/ البنك العربي املتحد - �ص م ع 
املدعي عليهم / 1- تو�ص للتج�رة الع�مة - �ص ذ م م ، 2- منوهر رام�سند رام�سنداين ، 3- تو�ص الع�ملية - �ص 

م ح  ، 4- رام �سنداين ن�رين رام �سند ، 5- تو�ص وورلد وايد دي ام �سي �سي 
حكمت املحكمة مبث�بة احلو�سوي : ب�لزام املدعي عليهم ب�لتك�فل والت�س�من ب�ن يوؤدوا للنبك املدعي مبلغ 
درهم�  و�ستون  واثن�ن  وت�سعم�ئة  الف�  واربعون  وثم�نية  وم�ئت�ن  مليون�ن  درهم   )2.248.962.98( وقدره 
وثم�نية وت�سعون فل�س� ب�لإ�س�فة للف�ئدة التف�قية بواقع 5% �سنوي� وذلك من ت�ريخ الإدع�ء وحتى ال�سداد 
اتع�ب املح�م�ة ورف�ص  الر�سوم وامل�س�ريف واربعم�ئة درهم مق�بل  الدين مع  الت�م على ال تتج�وز ا�سول 
م� عدا ذلك من طلب�ت.  مالحظة : الهيئة التي نطقت ب�حلكم هي املبينة ب�سدر هذا احلكم ، اأم� الهيئة 
التي تداولت يف احلكم ووقعت على م�سودة فهي امل�سكلة برئ��سة �سع�دة الق��سي / يحيى عبداجلب�ر الع�ين 
وع�سوية الق��سيني / جم�ل ال�سنو�سي و�سالمة الكتبي. حكم� ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را 
بحقكم  و�ستتخذ  اليه  امل�س�ر  احلكم  على  منكم  دون طعن  امليع�د  هذا  وبفوات   ، الت�يل لالعالن  اليوم  من 

الجراءات الق�نونية لتنفيذه �سدكم.
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : �سوبر الين لتجارة الهواتف املتحركة
العنوان : مكتب رقم 209 ملك العثم�ن للعق�رات - ديرة - املرر - ال�سكل الق�نوين : ذات 
 112697 : التج�ري  ب�ل�سجل  القيد  رقم   690631 : الرخ�سة  رقم   ، م�سوؤولية حمييدودة 
ال�سجل  يف  الت�أ�سري  مت  قييد  بيي�أنييه  بدبي  القت�س�دية  التنمية  دائيييرة  تعلن  هييذا  مبوجب 
دبي  حم�كم  قييرار  مبوجب  وذلييك   ، اأعييياله  املييذكييورة  ال�سركة  ب�إنحالل  لديه�  التج�ري 
بت�ريخ 2019/9/3 وعلى من  العدل حم�كم دبي  واملوثق لدى ك�تب  بت�ريخ 2019/9/3 
لديه اأي اعرتا�ص اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه & ام االن�ساري لتدقيق 
احل�سابات العنوان : مكتب رقم 1 - 2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلط�ن ال 
نهي�ن - املركز التج�ري الأول - ه�تف : 2955582-04 ف�ك�ص : 2955598-04 م�سطحب�ً 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً   )45( خييالل  وذلييك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  ك�فة  معه 

الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ايه & ام االن�ساري لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1 - 2903 ملك �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد بن �سلط�ن ال نهي�ن 
مبوجب   04-2955598  : ف�ك�ص   04-2955582  : ه�تف   - الأول  التج�ري  املركز   -
هذا تعلن دائرة التنمية القت�س�دية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
لت�سفية �سوبر الين لتجارة الهواتف املتحركة وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي 
بت�ريخ  2019/9/3 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 2019/9/3 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الك�ئن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحب�ً معه ك�فة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
ن�س الإعالن بالن�شر 

الدعوى رقم 2018/4736 جتاري جزئي - دبي
املدعية / كهرب�ئي�ت ايرو�ص - �ص ذ م م  

بوك�لة ال�س�دة / الق�ري للمح�م�ة وال�ست�س�رات الق�نونية 
املدعي عليه� : ال�سرح للمق�ولت - �ص ذ م م 

اعالن ب�لن�سر لل�س�دة /ال�سرح للمق�ولت - �ص ذ م م )املدعي عليه� ( ان ال�سيدة / كهرب�ئي�ت ايرو�ص 
- �ص ذ م م )املدعية( قد اق�م عليكم الدعوى رقم 2018/4736 جت�ري جزئي - اأم�م حم�كم دبي ، وعليه 
اأن� كم�ل عدن�ن  مل�ص كخبري هند�سي من قبل املحكمة املوقرة ، وعليه مت حتديد موعد  مت تعييني 
لعقد جل�سة الجتم�ع  الث�ين بت�ريخ 2019/9/16  ال�س�عة الع��سرة �سب�ح� مبكتبن� الك�ئن بدبي - مكتب 
EAI لال�ست�س�رات الهند�سية - بدبي - واحة ال�سيلكون )Dubai Silicon Oasis( دوار بوابة 
برج  بن�ء   )Choithrams Supermarket( �سويرتامز  م�ركت  �سوبر  مق�بل   - ال�سيلكون 
الق�سر )Palace Tower( - مكتب رقم 804 ، لذا اأنتم مكلفني ب�حل�سور او ح�سور من ميثلكم 

ق�نوني� )لال�ستف�س�رات حول الدعوى يرجى التوا�سل مع اخلبري على الرقم )0505971141( 
اخلبري املنتدب 
م د/ كمال عدنان مل�س  

اإجتماع خربة 
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

 مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2019/125 تظلم جتاري                    

م م جمهول  ذ  �ص   - ل�سن�عة اخلر�س�نة اجل�هزة  كوالتي  �سركة  املتظلم �سده /1-  اىل 
حمل الق�مة مب� اأن التظلم /روؤي� عبداهلل العو�سي ب�سفته� م�لك ملكتب روؤي� العو�سي 
حم�مون وم�ست�س�رون ق�نونيون وميثله / روؤي� عبداهلل حممد العو�سي - قد اق�م عليك 
الأميير على عري�سة رقم  ال�س�در يف  القرار  املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من  التظلم 
ب�لدعوى رقم 1058/2016 جت�ري  املتظلمة اخل��ص  اتع�ب  128/2019 اخل��ص بتقدير 
كلي دبي وم� تفرع منه� من ق�س�ي� مع الزام املتظلم �سده� ب�لر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل 
اتع�ب املح�م�ة. وحددت له� جل�سه يوم الأربع�ء املوافق 2019/10/2 ال�س�عة 9.30 �سب�ح� 
وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت  لذا   ch2.E.22 ب�لق�عة رقم
بتقدمي م� لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اي�م على الأقل 

ويف ح�لة تخلفك ف�إن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري
 رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/1108 امر اداء 
اىل املدعى عليه/ 1- ال�سرح للمق�ولت - �ص ذ م م 2-احمد عبداهلل �سيف دروي�ص ال�سحي 
 ، عليه�  املوقع  لل�سيك�ت  وال�س�من  لل�سيك�ت  واملحرر  ال�س�حب  وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته 
ال�سرح  مع  مت�س�من  كفيل  وب�سفته  م(  م  ذ  )�ص  للمق�ولت  �سركة/ال�سرح  مدير  وب�سفته 
 - البن�ء  مييواد  لتج�رة  املدعي/لويد  ان  الق�مة مب�  م( جمهويل حمل  م  ذ  )�ييص  للمق�ولت 
ذ م م  وميثله/�سعيد مب�رك عبيد احمد الزحمي قررت حمكمة دبي البتدائية بت�ريخ  �ص 
بن  �سيف  واحمد عبداهلل  م(  م  ذ  للمق�ولت )�ص  ال�سرح  املدعى عليهم�  ب�لزام   2019/7/15
مبلغ  م(  م  ذ  )�ص  البن�ء  مييواد  لتج�رة  لويد  للمدعية  ب�لت�س�من  يوؤدي�  ب�ن  ال�سحي  دروي�ص 
34.421.00 درهم )اربعة وثالثون الف واربعم�ئة وواحد وع�سرون درهم( والف�ئدة الق�نونية 
بواقع 9% �سنوي� من ت�ريخ 2019/6/14 وحتى ال�سداد الت�م والر�سوم وامل�س�ريف. ولكم احلق 

يف اإ�ستئن�ف الأمر خالل 15 يوم من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/393 اإ�شتئناف عقاري

اىل امل�ست�أنف �سده/ 1- فره�د تو�سلي 2-�سيده زهرا ب�ك ني� جمهويل 
حمل الق�مة مب� ان امل�ست�أنف/جلوب�ل جروب انرتن��سون�ل ليمتد 
كلي  عق�ري   2019/362 رقم  ب�لدعوى  ال�س�در  احلكم  ا�ست�أنف  قد 
املوافق  الأربيييعييي�ء  ييييوم  جل�سه  لييهيي�  وحييييددت  2019/8/26م.  بييتيي�ريييخ 
 ch1.C.11 رقييم  ب�لق�عة  �سب�ح�   10.00 ال�س�عة   2019/9/18
او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/886 اإ�شتئناف مدين 

الدين  عييالء  �سيخ  داود  �سيخ  الدين  عييالء  �سيخ   -1 امل�ست�أنف �سده/  اىل 
2-حممد عبدال�سكور عبدامل�لك جمهويل حمل الق�مة مب� ان امل�ست�أنف 
/ازه�ر احل�سن اف�سر احل�سن وميثله / ابراهيم علي املو�سى احلم�دي - 
قد ا�ست�أنف احلكم ال�س�در ب�لدعوى رقم 2019/517 مدين جزئي وحددت 
له� جل�سه يوم الثالث�ء املوافق 2019/9/24 ال�س�عة 10.00 �سب�ح� ب�لق�عة 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف 

ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

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

اىل املنفذ �سده/1- دابي جريالد تونى موه جمهول حمل الق�مة 
مب� ان ط�لب التنفيذ/حميد انو�سريوان ق��سي نورى وميثله / �سعيد 
التنفيذية  الييدعييوى  عليك  اأقيي�م  قد   - الزحمي  احمد  عبيد  مب�رك 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )96795( درهم 
اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر 
املذكور  ب�لقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم  الجييراءات 

خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
 يف الق�شية رقم 2019/385 عقاري كلي 

املرفوعة من : خ�لد بن �سعيد بن فهيد اله�جري - بوك�لة : دار البي�ن للمح�م�ة 
وال�ست�س�رات الق�نونية �سد/املدعي عليه� : وداد عت�منة - ب�ل�س�رة اىل كت�ب 
حمكمة دبي املوؤرخ يف 2019/9/9 واملت�سمن تكليفي خبريا يف الق�سية املذكورة 
يوم  املييذكييورة  الق�سية  خييربة يف  اجتم�ع  تقرر عقد  ب�نه  علم�  اعيياله نحيطكم 
الت�يل:  العنوان  ال�س�عة 11.00 �سب�ح� وذلك على  املوافق 2019/9/22  الأحد 
مكتب اخلبري/ احمد م�جد لوت�ه - الهالل ك�بيت�ل - الط�بق الث�لث - مكتب 
بور�سعيد  �سنرت-  �سيتي  ديييرة  مق�بل  للت�مني-  الوطنية  دبييي  بن�ية   302 رقييم 
ك�فة  وتييقييدمي  املييذكييور  املييوعييد  يف  للح�سور  ندعوكم  لييذا   04/2999000 ه�تف 

م�لديكم من م�ستندات ومذكرات.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
اإعالن بالن�شر

رقم )2019/6465(
املخطر : حممد عبدالرحمن البحر - ذ م م 

 املخطر اليهم� :1- جراند جيت للنقلي�ت موؤ�س�سة فردية ل�س�حبه� ع�دل حمدان مفت�ح 
  Grand Gate Transport 

2- ع�دل مفت�ح حمدان مفت�ح الر�ست�يف - اإم�رات اجلن�سية 
Adel Muftah Hamdan Muftah 

والب�لغ  بذمتكم�  املرت�سد  املبلغ  ل�سداد  املب�ردة  اىل  الإخط�ر  هذا  مبوجب  نخطركم 
قدره 1.642.100 درهم خالل مدة اق�س�ه� خم�سة اي�م من ت�ريخ ا�ستالمكم هذا الن�سر 
ويف ح�ل تخلفكم �سوف يتم اتخ�ذ ك�فة الإجراءات الق�نونية للمط�لبة ب�ملبلغ والفوائد 

والر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
اإعالن بالن�شر

رقم )2019/6463(
املخطر : وك�لة ال�سرق لل�سفري�ت وال�سي�حة - ذ م م 
املخطر اليهم� : 1- ك�بيت��ص اإ�ص بي غروب م د م �ص 

 Capitas SP Group DMCC
Naveed Mustan Siddiqai - 2- نفيد م�ست�ن �سديقي

نخطركم مبوجب هذا الإخط�ر ب�سداد املبلغ املرت�سد بذمتكم� وقدره60. 
60319 درهم �ستون الف وثالثم�ئة وت�سعة ع�سر درهم� و�ستون فل�س� خالل 
ال�سداد  عييدم  الن�سر ويف ح�لة  هييذا  ا�ستالمكم  ت�ريخ  اييي�م من  مييدة خم�سة 

�سوف يتم اتخ�ذ الإجراءات الق�نونية �سدكم�. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2019/306 تظلم جتاري                    
اىل املتظلم �سده / 1- جوجني قيو جمهول حمل الق�مة مب� اأن التظلم 
اعاله  املذكور  التظلم  عليك  اقيي�م  قد  �س�توت  ابةتي  حممد  /عبدالرحيم 
ومو�سوعه تظلم من القرار ال�س�در يف الأمر على عري�سة رقم 2016/729 
مبنع املعرو�ص �سده من ال�سفر واإيداع جواز �سفره خزينة املحكمة.  وحددت 
ب�لق�عة  ال�س�عة 8.30 �سب�ح�  املوافق 2019/9/22   الأحييد   له� جل�سه يوم 
رقم ch1.A.5 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اي�م على الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�إن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري 
            رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/368 عقاري كلي                                                

املحكمة  ب�ن  نعلنكم  الق�مة  �سهزاد حممود حممد احمد جمهول حمل  املحكوم عليه/1-  اىل 
دبي  بنك  ل�س�لح/  اعيياله  املييذكييورة  الدعوى  يف   2019/7/23 بت�ريخ   املنعقدة  بجل�سته�  حكمت 
املدعي  البنك  بني  املربمة  الآجلة  الإجييي�رة  اتف�قية  بف�سخ  ع�مة(  م�س�همة  )�سركة  الإ�سالمي 
التداعي  حمل   - العق�رية  الوحدة  وت�سليم  ومالحقه�   2014/12/8 يف  واملوؤرخة  عليه  واملدعي 
)الإج�رة  العق�ري  القيد  اإ�س�رة  والغ�ء  ال�سواغل  من  خ�لي�  اليه�  حي�زته  ورد  املدعي  للبنك   -
دائرة  وخم�طبة  منه�  عليه  املدعي  ا�سم  و�سطب  امللكية  ب�سه�دة  اليييواردة  الييذميية(  يف  املو�سوفة 
الأرا�سي والأمالك بذلك والزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعي مبلغ مقداره )225.000 درهم( 
املح�م�ة  اتع�ب  مق�بل  درهييم  والييف  وامل�سروف�ت  والر�سوم  درهييم  الييف  وع�سرون  خم�سة  م�ئتني 
ورف�ص م� عدا ذلك من طلب�ت.  حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� 
اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/1254 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- المود خلدم�ت اإدارة املن�س�أت - �ص ذ م م جمهول حمل الق�مة 
الدعوى  يف    2019/5/28 بت�ريخ   املنعقدة  بجل�سته�  حكمت  املحكمة  بيي�ن  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�س�لح/ ال�سركة العربية المريكية للتكنولوجي� )ارامتك( ب�لزام 
املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ ثم�نية وع�سرين الف وثم�من�ئة و�سبعني 
درهم وخم�سة وثالثني فل�س� والف�ئدة الق�نونية بواقع 9% من ت�ريخ الإ�ستحق�ق 
الف  ومببلغ  ب�مل�سروف�ت  والزمته�  ال�سداد  مت�م  وحتى   2019/1/10 يف  احل��سل 
خالل  لال�ستئن�ف  ق�بال  احل�سوري  مبث�بة  حكم�  املح�م�ة.   اتع�ب  مق�بل  درهييم 
ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/2207 جتاري جزئي                                                

نعلنكم  الق�مة  حمل  جمهول  الع�م  للنقل  واولده  مب�رك  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف   2019/7/28 بت�ريخ  املنعقدة  بجل�سته�  حكمت  املحكمة  بيي�ن 
اعاله ل�س�لح/ يونيفر�س�ل لالإط�رات وانظمة التلبي�ص )�ص ذ م م( ب ب�لزام املدعي 
و�ستني  وثم�من�ئة وثالثة  الف  واثنني وثالثني  مبلغ  للمدعية  تييوؤدي  ب�ن  عليه� 
درهم والف�ئدة الق�نونية بواقع 9% من ت�ريخ الإ�ستحق�ق احل��سل يف 2018/3/11 
وحتى مت�م ال�سداد والزمته� ب�مل�سروف�ت ومببلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة 
ورف�ست م� عدا ذلك من طلب�ت. حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل 
ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/1774 اإ�شتئناف جتاري
نويل  م 2-حمييمييد  م  ذ  �ييص   - للمق�ولت  رو�ييسيين  �ييسييده/ 1-  امل�ست�أنف  اىل 
الق�مة  حمل  جمهول  ليمتد  هولدينج  3-ج�ني�ن  م  م  ذ  �ص   - للتج�رة 
املييحييدد فرع  ال�سرق الو�ييسييط  بييي �سي  ا�ييص  اتيي�ييص  امل�ست�أنف /بيينييك  ان  مبيي� 
القرار/  ا�ييسييتيي�أنييف  قييد  عييلييي -  اآل  احييمييد ح�سن رميي�ييسيي�ن  دبيييي وميييثييلييه / 
احلكم ال�س�در ب�لدعوى رقم 2019/251 جت�ري كلي وحددت له� جل�سه 
رقم  ب�لق�عة  �سب�ح�   10.00 ال�س�عة   2019/10/2 املييوافييق  الأربييعيي�ء  يييوم 
ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل 

تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/3 اإ�شتئناف تنفيذ عمايل      

اىل امل�ست�أنف �سده/ 1- انبيوتي للتوزيع - �ص ذ م م جمهول حمل 
الق�مة مب� ان امل�ست�أنف /م�ري� لي�س� وات�سن وميثله / �سعيد حممد 
عبداهلل �س�مل ال�س�يغ الغ�فري قد ا�ست�أنف احلكم ال�س�در ب�لدعوى 
رقم 2017/466 تنفيذ عم�يل وحددت له� جل�سه يوم الأربع�ء  املوافق 
2019/9/25  ال�س�عة 17.30 �سب�ح� ب�لق�عة رقم ch1.B.7 وعليه 
يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم ق�نوني� ويف ح�ل تخلفكم �ستجري 

حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
 يف  الدعوى 2019/170 احوال نف�س غري م�شلمني 

اىل املدعي عليه /1- ارون �س�بهريوال �س�تي�ص كوم�ر �س�بهريوال جمهول 
�س�بهريوال وميثله/فتيحة حممد  را�ييسييي  املييدعييي/  ان  القيي�ميية مبيي�  حمييل 
ب�لتطليق  املط�لبة  ومو�سوعه�  الدعوى  عليك  اأقيي�م  قد   - قييوراري  برجو 
واثب�ت ح�س�نة ونفق�ت والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة.  وحددت له� 
جل�سة يوم الحد املوافق 2019/9/22 ال�س�عة 9.30 �ص ب�لق�عة رقم )3( يف 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور  لذا  القرهود  ال�سخ�سية يف منطقة  الأحييوال  مبنى 
اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

 يف  الدعوى 2019/3341 جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1-ديف�ن رامو ديف�ن  جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �ص م ع وميثله / خ�لد كلندر عبداهلل ح�سني   قد 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بيي�لييزام  املط�لبة  ومو�سوعه�  الييدعييوى  عليك  اأقيي�م 
من   %12 والف�ئدة  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�س�ريف  والر�سوم  درهييم(   110629.15(
ت�ريخ 2019/7/3 وحتى ال�سداد الت�م ، �سم ملف امر على عري�سة جت�ري رقم 
)2019/820(  وحددت له� جل�سة يوم الربع�ء املوافق 2019/9/25 ال�س�عة 8.30 
�ص ب�لق�عة Ch1.C.12 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مييذكييرات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/3118 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1- �سبي�سل�ست لينك للتج�رة الع�مة - �ص ذ م م جمهول حمل 
الق�مة مب� ان املدعي/ 4 كورنر للتج�رة الع�مة - �ص ذ م م وميثله / حممد 
حمد م�سعود علي امل�سلم - قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام 
واتع�ب  وامل�س�ريف  والر�سوم  درهييم(   317634.2( وقييدره  مببلغ  عليه�  املدعي 
املح�م�ة والف�ئدة 9% من ت�ريخ  الإمتن�ع عن ال�سداد احل��سل يف �سهر ابريل 
2018 وحتى ال�سداد الت�م.  وحددت له� جل�سة يوم الحد  املوافق  2019/9/22  
من  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت  لذا   Ch1.C.13 ب�لق�عة  �ص   8.30 ال�س�عة 
ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/3323 جتاري جزئي                 
اىل املييدعييي عليه / 1-ميي�كييرو للمق�ولت - �ييص ذ م م  جمهول حمييل القيي�ميية مبيي� ان 
كلندر  خ�لد   / وال�سب�غ وميثله  والر�سي�ت  التك�سية  ملق�ولت  اخلور  �سم�ص  املدعي/ 
توؤدي  بيي�ن  املييدعييي عليه�  اليييزام  الييدعييوى ومو�سوعه�  اأقييي�م عليك  قييد  عييبييداهلل ح�سني 
ت�سعم�ئة  درهييم   )922.523.18( قدره�  والب�لغ  ذمته�  يف  املرت�سدة  املب�لغ  للمدعية 
م�س�ف�  فل�ص  ع�سر  وثم�نية  درهم  وع�سرون  وثالثة  وخم�سم�ئة  الف  وع�سرين  اثنني 
اليه� الف�ئدة الق�نونية بواقع 9% من ت�ريخ الإ�ستحق�ق احل��سل يف 2019/3/25 وحتى 
له�  وحييددت  املح�م�ة   اتع�ب  ومق�بل  وامل�س�ريف  ب�لر�سوم  الزامه�  مع   ، الت�م  ال�سداد 
جل�سة يوم الإثنني  املوافق  2019/9/23  ال�س�عة 8.30 �ص ب�لق�عة Ch1.C.14 لذا 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/407 عقاري جزئي                 
�ييص ذ م م جمهول حمييل القيي�ميية مبيي� ان  املييدعييي عليه / 1-�سركة مو�سيال -  اىل 
املدعي/ اأرين� كوليكوف� وميثله / عبداملنعم �س�مل عبيد بن �سويدان - قد اأق�م عليك 
 359.514.6( وقييدره  مببلغ  عليهم�  املدعي  ب�لزام  املط�لبة  ومو�سوعه�  الدعوى 
درهم( والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة  9% من ت�ريخ رفع الدعوى 
وحتى ال�سداد الت�م و �سمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة.  وحددت له� جل�سة 
يوم الإثنني املوافق  2019/9/16 ال�س�عة 8.30 �ص ب�لق�عة Ch1.B.8 لذا ف�أنت 
اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او  مكلف ب�حل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1994 مدين جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1-بريتي رافيدرا لد جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/ 
ابراهيم العو�ص عبدالق�در ق�سم الب�ري وميثله / عبدالرحمن عبداهلل ح�سني 
عليه  املدعي  بيي�لييزام  املط�لبة  ومو�سوعه�  الييدعييوى  عليك  اأقيي�م  قد   - امل�سرب 
مببلغ وقدره )250000 درهم( والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة  
9% من ت�ريخ 2018/6/28 وحتى ال�سداد الت�م و �سمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل 
بال كف�لة.  وحددت له� جل�سة يوم الثالث�ء  املوافق 2019/9/17 ال�س�عة 8.30 
�ص ب�لق�عة Ch2.D.19 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مييذكييرات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6610(

املنذر : لف�رج الإم�رات لال�سمنت )�ص ذ م م( - بوك�لة املح�مية موزه اخلظر 
املنذر اليه : ي��سر منر حممود خواج� 

وب�سفتن� وكالء عن املنذرة فنحن ننذركم ، ونكلفكم ب�لوف�ء ، ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 
1.9.00000 د.اإ. )مليون وت�سعم�ئة الف درهم اإم�راتي( املرت�سد يف ذمتكم ل�س�لح املنذرة 
اىل  اآ�سفني  �سن�سطر  واإل   ، ب�لن�سر  اإعالنكم  ت�ريخ  اييي�م من  وذلييك يف غ�سون خم�سة   ،
اللجوء اىل الق�س�ء ل�ستيف�ء قيمة مبلغ املط�لبة املرت�سد يف ذمتكم ل�س�لح املنذرة ، مع 
ب�سدادكم  ت�أخركم  املرتتبة على  الق�نونية  والفوائد  وامل�س�ريف  الر�سوم  ك�فة  حتميلكم 
الأ�سرار  التعوي�س�ت عن  لك�فة  اي�س� اىل حتميلكم  وب�لإ�س�فة   ، املديونية  لقيمة هذه 

التي تكبدته� املنذرة من جراء تق�ع�سكم عن �سداد قيمة مبلغ هذه املديونية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6609(

املنذر : لف�رج الإم�رات لال�سمنت )�ص ذ م م( - بوك�لة املح�مية موزه اخلظر 
املنذر اليه : ي��سر منر حممود خواج� 

وب�سفتن� وكالء عن املنذرة فنحن ننذركم ، ونكلفكم ب�لوف�ء ، ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره 
4.201.949.34 د.اإ. )اأربعة مليون ومئتي وواحد الف وت�سعم�ئة وت�سعة واربعون درهم 
غ�سون  يف  وذلييك   ، املنذرة  ل�س�لح  ذمتكم  يف  املرت�سد  اإميي�راتييي(  فل�س�  وثالثون  واربعة 
اآ�سفني اىل اللجوء اىل الق�س�ء  ، واإل �سن�سطر  اإعالنكم ب�لن�سر  خم�سة اي�م من ت�ريخ 
ك�فة  حتميلكم  مع   ، املنذرة  ل�س�لح  ذمتكم  يف  املرت�سد  املط�لبة  مبلغ  قيمة  ل�ستيف�ء 
هذه  لقيمة  ب�سدادكم  ت�أخركم  على  املرتتبة  الق�نونية  والفوائد  وامل�س�ريف  الر�سوم 
املديونية ، وب�لإ�س�فة اي�س� اىل حتميلكم لك�فة التعوي�س�ت عن الأ�سرار التي تكبدته� 

املنذرة من جراء تق�ع�سكم عن �سداد قيمة مبلغ هذه املديونية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم 2019/3073 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- م�س�ريع نيبون اخلليج - ذ م م  جمهول حمل الق�مة 
مب� ان ط�لب التنفيذ/يني مك�ص ل�سن�عة الط�بوق - �ص ذ م م وميثله / 
ف�طمة عبدالعزيز حممد مراد �س�كر -  قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )115098( درهم اىل 
ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� 

من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

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

اىل املنفذ �سده/1- �سركة م�سعب القداح التج�رية - ذ م م  - فرع  جمهول 
وزيوت  ال�سحوم  ل�سن�عة  التنفيذ/ميلينيوم  ط�لب  ان  مب�  القيي�ميية  حمل 
عييبييداهلل اجل�سمي - قد  هيي�ين رجييب مو�سى  م م وميثله /  ذ  �ييص   - التزليق 
اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1591513( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن 
املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار 

املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

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

اىل املنفذ �سده/1- �س�ج�م لو يوتيم لل لو  جمهول حمل الق�مة 
مب� ان ط�لب التنفيذ/علي ابراهيم للمح�م�ة وال�ست�س�رات الق�نونية 
الدعوى  عليك  اأقيي�م  قد   - احلييميي�دي  ابراهيم حممد  علي   / وميثله 
وقدره  بييه  املنفذ  املبلغ  بييدفييع  والييزامييك  اعييياله  املييذكييورة  التنفيذية 
ف�ن  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  ط�لب  اىل  درهييم   )60802(
املحكمة �ستب��سر الجييراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام 

ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

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

اىل املنفذ �سده/1- مهدى زرد�ص �س�بر  جمهول حمل الق�مة مب� 
ان ط�لب التنفيذ/�سلمه اجمد حممد اجمد وميثله / علي ابراهيم 
حممد احلم�دي - قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
به وقييدره )425715( درهم اىل ط�لب  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات 
املذكور خالل 15  ب�لقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم 

يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : راي�ض بي ار ار للتجارة العامة - �ض ذ م م     
العنوان : مكتب رقم 43 - 44 ملك بلدية دبي - بردبي - الفهيدي  ال�سكل الق�نوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 813279  رقم القيد ب�ل�سجل التج�ري : 
1360835 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�س�دية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�سري 
اأعاله، وذلك مبوجب قرار  يف ال�سجل التج�ري لديه� ب�إنحالل ال�سركة املذكورة 
بت�ريخ  دبييي  حم�كم  الييعييدل  ك�تب  لييدى  واملييوثييق   2019/9/5 بت�ريخ  دبييي  حم�كم 
املعني   امل�سفي  اإىل  التقدم  مط�لبة  اأو  اعييرتا�ييص  اأي  لديه  من  وعلى   2019/9/5
مكتب  ملك   3 رقم  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  الكتبي 
هيي�تييف  04-3215355   - الييقييوز الوىل   - بييردبييي   - املييوؤقييتيية  اللجنة  دبييي   ويل عهد 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  ك�فة  معه  م�سطحب�ً    04-3215356 ف�ك�ص: 

خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
 - بردبي   - املوؤقتة  اللجنة  دبييي  3 ملك مكتب ويل عهد  رقييم  : مكتب  العنوان   
القوز الوىل - ه�تف  3215355-04 ف�ك�ص: 3215356-04 - مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�س�دية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  
راي�ض بي ار ار للتجارة العامة - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي 
بت�ريخ 2019/9/5 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 2019/9/5 وعلى 
الك�ئن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مط�لبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من 
والأوراق  امل�ستندات  ك�فة  معه  م�سطحب�ً  اأعييياله،  املييذكييور  الييعيينييوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
اإعالن بالن�شر 

يف الق�شية رقم 2019/2394 جتاري جزئي - دبي  
املدعية : الربغوثي للتج�رة الع�مة - ذ م م 

املدعي عليهم� : -1 �سي اأم ام لاللكرتوني�ت - �ص ذ م م  -2 ع�بد ثيكي ث�ييل 
اىل املدعي عليهم� يف الق�سية امل�س�ر اليه�  - بن�ء على م� ج�ء ب�حلكم التمهيدي ال�س�در بت�ريخ 2019/8/28 
عن حمكمة دبي يف الق�سية امل�س�ر اليه� بع�لية انتدبتن� اإدارة اخلرباء لإعداد تقرير اخلربة احل�س�بية املطلوب 
، وبعد اإ�ستالمن� املهمة فقد قررن� عقد اإجتم�ع اخلربة الأول يف مت�م ال�س�عة 10 �سب�ح� يوم الأربع�ء املوافق 
2019/9/18 مبقر مكتب اخلبري املنتدب والك�ئن يف �س�رع بور�سعيد بدبي منطقة ديرة خلف مركز دبي تو دي 
بربج �سنتوريون �ست�ر مبنى )B( مكتب )206( لال�ستعالم ه�تف : 0564734261  - وعليه يرجى التكرم 
من الأطراف املتق��سية او وكيلهم الق�نوين ح�سور الإجتم�رع يف املوعد واملك�ن املحددين لتقدمي كل طرف مذكرة 
�س�رحة مبو�سوع الدعوى مرفق� به� امل�ستندات املوؤيدة ب�سكل وا�سح وم�ستقل لكل نقطة من نق�ط املذكورة ال�س�رحة 

)من خالل فوا�سل Divider( لكل نقطة مب� يوؤكد ادع�ءكم اأم�م اخلربة.     
اخلبري احل�شابي املنتدب 
د. عبدالكرمي الزرعوين 

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/13861 عمايل جزئي             

الق�مة  حمييل  جمهول  العلي  �س�لح  /1-عيي�ميير  املييدخييل  اخل�سم  اىل 
اأقيييي�م عليك الدعوى  �ييسيي�مل - قييد  ابييراهيييييم حمييمييد  مبيي� ان املييدعييي / 
درهم(   71976( وقييدرهيي�  عم�لية  مب�ستحق�ت  املط�لبة  ومو�سوعه� 
وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�س�ريف. وحددت له� 
ب�لق�عة  9.30 �ص   ال�س�عة    2019/9/18 املوافق  الأربييعيي�ء  يوم  جل�سة 
ق�نوني�  ميثلك  ميين  اأو  ب�حل�سور  مكلف  فيي�أنييت  لييذا   Ch1.B.10
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مييذكييرات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك 

اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/1108 اإ�شتئناف مدين      
اىل امل�ست�أنف �سده/ 1-م�لكه بق�فدينون� 2-�سعيد �س�مل م�سح�ر �س�مل 
املتفيج الكتبي - جمهويل حمل الق�مة مب� ان امل�ست�أنف /احمد ا�سغر 
ط�هري وميثله / علي اإبراهيم حممد احلم�دي - قد ا�ست�أنف القرار/ 
احلكم ال�س�در ب�لدعوى رقم 2019/1326 مدين جزئي. وحددت له� 
جل�سه يوم الثالث�ء املوافق 2019/9/24 ال�س�عة 10.00 �سب�ح� ب�لق�عة 
ق�نوني�  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رقم 

ويف ح�ل تخلفكم �ستجري حم�كمتكم غي�بي�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

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

امليينييفييذ �يييسيييده/1- حمييمييد �سعيد حيي�ييسيين خييلييفيي�ن جمييهييول حمل  اىل 
الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/�سلفر �سيتي للتج�رة الع�مة - وميثله 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقيي�م  قد   - احلم�دي  علي  حممد  /خ�لد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9772.5( درهم 
اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر 
املذكور  ب�لقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم  الجييراءات 

خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

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

اىل املنفذ �سده/1- جنيب احمد �س�لح علي املحرزي  جمهول حمل 
وميثله  الع�مة  للتج�رة  �سيتي  التنفيذ/�سلفر  ط�لب  ان  مب�  الق�مة 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقيي�م  قد   - احلم�دي  علي  حممد  خ�لد   /
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10329( درهم 
�ستب��سر  املحكمة  ف�ن  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل ط�لب 
املذكور  ب�لقرار  اللتزام  عدم  ح�لة  يف  بحقك  التنفيذية  الجيييراءات 

خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2019/43 تظلم عقاري                    
2-�سركة  م  م  ذ  �ييص   - العق�ري  للتطوير  �ست�ر  ايييه  تييي  1-اأي   / �سده  املتظلم  اىل 
الغرير - جمهويل  م 3-عبداهلل احمد م�جد  م  ذ   - التج�رية  للوك�لت  الإمييي�رات 
حممد  �سيخه   / وميثله  ع  م  �ييص   - التمويل  /دار  التظلم  اأن  مبيي�  القيي�ميية  حمييل 
املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من  التظلم  اق�م عليك  املحرزي - قد  �سيف علي 
القرار ال�س�در رقم 2019/25 حجز حتفظي عق�ري والر�سوم وامل�س�ريف. وحددت 
رقم  ب�لق�عة  �سب�ح�   8.30 ال�س�عة    2019/9/22 املييوافييق  الأحيييد   يييوم  جل�سه  له� 
ch1.A.5 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 
لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اي�م على الأقل ويف 

ح�لة تخلفك ف�إن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري   
            رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : بلو فوينيك�ض ماناجمينت - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 403 ملك عبدالرحمن ح�سن الر�ستم�ين - بردبي/ال�سوق الكبري  
- ال�سكل الق�نوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 691143  رقم القيد ب�ل�سجل 
مت  قد  ب�أنه  بدبي  القت�س�دية  التنمية  دائييرة  تعلن  هييذا  مبوجب   1117874  : التج�ري 
الت�أ�سري يف ال�سجل التج�ري لديه� ب�إنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار 
حم�كم دبي بت�ريخ 2017/9/6 واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ  2017/9/6 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�سفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز  هييور   - ديييرة   - ال�سع�يل  عبداهلل  ملك   -  204 رقييم  مكتب   : العنوان  واملحا�سبة 
امل�ستندات والأوراق  -  ه�تف  2389721-04 ف�ك�ص: 2389722-04 م�سطحب�ً معه ك�فة 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
 - العنز  هييور   - ديييرة   - ال�سع�يل  204- ملك عبداهلل  رقييم  : مكتب  العنوان 
ه�تف : 2389721-04 ف�ك�ص: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
بلو  لت�سفية   اأعيياله  املييذكييور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  ب�أنه  بدبي  القت�س�دية 
فوينيك�ض ماناجمينت - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ 
العدل حم�كم دبي بت�ريخ 2017/9/6 وعلى  2017/9/6 واملوثق لدى ك�تب 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الك�ئن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�سطحب�ً معه ك�فة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/2951 جتاري جزئي                 
اىل املدعي عليه / 1- ذا ه�رت اوف يوروب لالإدارة الفندقية - م م ح  جمهول حمل 
الق�مة مب� ان املدعي/ �سركة ج فور�سن ات�ص تي - ذ م م وميثله / عبدالرحمن 
عبداهلل ح�سني امل�سرب - قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة بييي 234880 
حتى   2019/3/9 ال�سيك  �سرف  ت�ريخ  من   %9 بواقع  الق�نونية  والف�ئدة  درهم 
ال�سداد الت�م والر�سوم وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة. وحددت له� جل�سة يوم 
الثالث�ء املوافق  2019/9/17 ال�س�عة 8.30 �ص ب�لق�عة Ch1.c.14 لذا ف�أنت 
مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1243 جتاري كلي                 

لل�سن�ع�ت  الكرتو  2-�سركة  م  م  ذ  �ص  )دبييي(  لل�سن�ع�ت  1-الييكييرتو   / عليه  املدعي  اىل 
)اململكة العربية ال�سعودية( 3-�سلم�ن بن عبداهلل بن �سعد ال�سبيعي 4-نبيل رفيق داود 
زين الدين  جمهويل حمل الق�مة مب� ان املدعي/ البنك العربي املتحد - قد اأق�م عليك 
بينهم  فيم�  والتك�فل  ب�لت�س�من  عليهم  املدعي  ب�لزام  املط�لبة  ومو�سوعه�  الدعوى 
مببلغ وقدره )12162695.19 درهم( والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة %12 
من ت�ريخ املط�لبة وحتى ال�سداد الت�م و �سمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة.  وحددت 
له� جل�سة يوم الربع�ء املوافق 2019/9/18 ال�س�عة 9.30 �ص ب�لق�عة Ch1.B.8 لذا 
ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/5768 عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-عالء الدين امل�سري ملق�ولت البن�ء - �ص ذ م م جمهول 
اأق�م  قييد  احييمييد ح�سني حييميي�د  ال�سيد  املييدعييي / ح�سني  ان  القيي�ميية مبيي�  حمييل 
 11367( وقييدرهيي�  عم�لية  مب�ستحق�ت  املط�لبة  ومو�سوعه�  الييدعييوى  عليك 
درهيييييم( وتيييذكيييرة عييييودة مبييبييلييغ )2000 درهيييييم( والييير�يييسيييوم وامليي�ييسيي�ريييف ورقم 
الربع�ء  ييييوم  جل�سة  لييهيي�  وحييييددت   )MB195208196AE(ال�سكوى
املوافق 2019/9/18 ال�س�عة 8.30 �ص ب�لق�عة Ch1.A.1  لذا ف�أنت مكلف 
او  مييذكييرات  ميين  لديك  ميي�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  ميين  اأو  ب�حل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/7577  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- داميوند �س�دو لالعم�ل الفنية - �ص ذ م م جمهول 
اأقييي�م عليك  حمييل القيي�ميية مبيي� ان املييدعييي / ر�ييسيي�د وايف حممد خليل  قييد 
 20250( وقيييدرهييي�  عييميي�لييييية  مب�ستحق�ت  املييطيي�لييبيية  ومييو�ييسييوعييهيي�  اليييدعيييوى 
درهيييم( وتييذكييرة عيييودة مببلغ )2000 درهيييم( واليير�ييسييوم وامليي�ييسيي�ريييف ورقم 
الثالث�ء  يوم  جل�سة  له�  وحييددت   )MB195912067AE(ال�سكوى
ف�أنت  لييذا   Ch1.A.4 ب�لق�عة  �ص   10.00 ال�س�عة   2019/9/24 املوافق 
من  لييديييك  ميي�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  ميين  اأو  ب�حل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

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

حمل  جمهول  م  م  ذ  �ييص   - الفنية  للخدم�ت  انب�لي�   -1  / عليه  املييدعييي  اىل 
القييي�مييية مبييي� ان امليييدعيييي / حمييمييد وقييي��يييص حمييمييد نييييواز - قيييد اأقييييي�م عليك 
الييييدعييييوى ومييو�ييسييوعييهيي� املييطيي�لييبيية مبيي�ييسييتييحييقيي�ت عييميي�لييييية وقييييدرهيييي� )9780 
وامليي�ييسيي�ريييف ورقم  واليير�ييسييوم  درهييييم(  عيييودة مببلغ )2000  وتيييذكيييرة  درهييييم( 
الحد  ييييوم  جل�سة  لييهيي�  وحييييددت   )MB194431906AE(ال�سكوى
ف�أنت  لييذا    Ch1.A.2 ب�لق�عة  �ص   10.00 ال�س�عة    2019/10/6 املييوافييق 
مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم  2019/2860 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سدهم�/1- �سيد �س�ه معني الدين ق�دري �سيد �س�ه - كفيل �س�من 
2-�سلمى �سلط�نة حممد ق��سم - كفيل �س�من جمهويل حمل الق�مة مب� ان 
را�سد  ع وميثله /ج�بر  م  �ص   - الإ�سالمي  الإميي�رات  التنفيذ/م�سرف  ط�لب 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقيي�م  قد   - ال�سالمي  را�سد  ج�بر  حممد 
اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )867313.26( درهم ب�لت�س�من 
والتك�فل اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 

يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

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

اىل املنفذ �سده/1- بن�ء ال�سرق الأو�سط لالإن�س�ء والتعمري - ذ م م  
جمهول حمل الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/امين ج�د احمد علي 
اأق�م عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع  - قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )38803( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه ف�ن املحكمة �ستب��سر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف ح�لة عدم اللتزام ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

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

بييالن بي لالعالن�ت - �ص ذ م م جمهول حمل  اىل املنفذ �ييسييده/1- 
الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/ب��سفيك الع�ملية ملواد البن�ء - وميثله / 
عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع - قد اأق�م عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )304880( درهم 
�ستب��سر  املحكمة  ف�ن  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل ط�لب 
املذكور  ب�لقرار  اللتزام  عدم  ح�لة  يف  بحقك  التنفيذية  الجيييراءات 

خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�سارقة _ الفجر:

اأعلن جمل�ص اأمن�ء ج�ئزة مليحة الأدبية اأ�سم�ء الف�ئزين يف 
فئ�ت اجل�ئزة والتي ينظمه� ن�دي مليحة الثق�يف الري��سي 
اأطلقه� خالل  �سمن فع�لي�ته الثق�فية واملجتمعية والتي 

الع�م اجل�ري حتت �سع�ر )ذاكرة مك�ن( 
وهدفت اجل�ئزة والتي تعد الأحدث من نوعه� يف املنطقة 
اإىل  واملقيمني  املواطنني  من  املجتمع  اأفيييراد  ت�سجيع  اإىل 
مليحه  منطقة  و�سواهد  بيي�آثيي�ر  تعنى  اأدبييييية  اأعييميي�ل  كت�بة 
الغنية ب�لرتاث مت�سمنة ثالثة اأجن��ص اأدبية هي الرواية 

والق�سة و ق�سة الطفل.
ويف هذا الطيي�ر  ك�سف الدكتور حممد حمدان بن جر�ص  
رئييييي�ييص جمل�ص اأميينيي�ء اجليي�ئييزة عيين اأ�ييسييميي�ء الييفيي�ئييزييين يف 
الدولة  داخيييل  ميين  كييبييريا  اإقييبيي�ل  �سهدت  اأن  بعد  اجليي�ئييزة 
النج�ح  عييلييى  لييتييوؤكييد  فئ�ته�  امليي�ييسيي�ركيية يف  عييلييى  وخيي�رجييهيي� 
الالفت للج�ئزة واأهميته� يف احلف�ظ على الرتاث ونقله 

اإىل الأجي�ل .
دعمهم  على  مليحة  نيي�دي  اإدارة  ملجل�ص  جر�ص  بن  وتقدم 

للج�ئزة كم� واأثنى على دور جمل�ص اأمن�ء اجل�ئزة وجلنة 
اجل�ئزة  اأعم�ل  مت�بعة  يف  املبذولة  اجلهود  على  التحكيم 

وم�س�ره� الزمني والفني .
واأ�س�ر اإىل جمل�ص اأمن�ء اجل�ئزة ي�سعر ب�لفخر مب� حققته 
اجل�ئزة من اإقب�ل وم�س�ركة للتعريف مبنطقة مليحة يف 

�سكله� الأدبي من خالل حجم امل�س�ركة وتنوعه� .
وعن الف�ئزين يف اجل�ئزة ك�سف ابن جر�ص اأن الف�ئزين يف 
الغي�ص عن  ع�ئ�سة علي  الأطف�ل هم  جم�ل ج�ئزة ق�سة 
الأول  املركز  على  وح�سلت  وهت�ن  هند  مغ�مرات  ق�سته� 
بينم� حلت ق�ست مزرعة جدي الأثرية ب�ملركز الث�نية ل 
اأمل �سعيد فيم� حل من��سفة ب�ملركز الث�لث ق�سة مليحة 
مييدر�ييسييييية ل ه�س�م  رحييليية  وقيي�ييسيية  عييلييي  األ  اأميييل  ل  امللهمة 

املنوبي
الأول  ب�ملركز  الكب�ر  حلت  ق�سة  وهييي  الث�نية  الفئة  ويف  
الييثيي�ين  ق�سة  ق�سة زهييرة ملوخ� رفيي�ه قرياطه وب�ملركز  
الث�لث من��سفة بني   جميلة ل�سمر ممدوح ك�مل وب�ملركز 
اأييي�م يف مليحة ل جنالء جالل عالم وق�سة ملوخ�  ق�سة 

ملروان �سنيمتي .

رواية   فييي�زت  لييلييرواييية   واملخ�س�سة  الث�لثة  الفئة  يف  اأمييي� 
النور  �سلمى  للدكتورة  الييثيي�ين  ب�ملركز  مليحة  وابت�سمت 
اأحييمييد بييعييد اأن حييجييبييت جليينيية الييتييحييكيييييم املييركييزييين الأول 

والث�لث .
واأكد ابن جر�ص اأن حفل تكرمي الف�ئزين من املقرر اأن يق�م 
خالل �سهر اأكتوبر الق�دم على م�سرح ن�دي مليحة الثق�يف 
اجل�ئزة  واإجنييييي�زات  يليق  مبيي�  لتنظيمه  العييييداد  وجييي�ري 
اخل��سوين  �سلط�ن  حممد  اأ�س�د  الأدبية.بدوره  ومك�نته� 
رئي�ص جمل�ص اإدارة ن�دي مليحة الثق�يف الري��سي ب�نت�س�ر 
اأدبييييي�ت منطقة  اإثييراء  الأدبييييية وجن�حه� يف  ج�ئزة مليحة 
التي  وامليي�ييسيي�ركيي�ت  التي قدمت  الييور�ييص  ميين خييالل  مليحة 
رفعت اإىل اأم�نة اجل�ئزة يف خمتلف فئ�ته� وهن�أ اخل��سوين 

جمل�ص اأمن�ء ج�ئزة مليحة بهذا النج�ح.
جم�لت  يف  امل�س�رك�ت  تلقى  اأن  وبعد  اجليي�ئييزة  اإىل  واأ�ييسيي�ر 
�س�همت يف اإحييداث حراك اإبداعي كمي وكمي و�سجعت يف 
الوقت ذاته على ت�سجيع ال�سب�ب على العمل اجل�د والبداع 
يف اإحدى روافد الرتاث الثق�يف ليتعرف مكنون�ته وم� به 

من م�دة خ�سبة .

ال�سمو  �ييسيي�حييب  اأطييلييقييهيي�  “لغتي” الييتييي  مييبيي�درة 
الق��سمي،  حمييمييد  بيين  �سلط�ن  الييدكييتييور  ال�سيخ 
عيي�ييسييو املييجييليي�ييص الأعيييليييى حيي�كييم اليي�ييسيي�رقيية بهدف 
بو�س�ئل  وال�سب�ب  لالأطف�ل  العربية  اللغة  تعليم 
حييديييثيية وجيييذابييية، تييطييرح وعييلييى ليي�ييسيي�ن مديرته� 
مل�سكلة  عمليًة  واأكيير  اآخيير  ت�سوراً  علي  اآل  بدرية 
من  جملًة  هن�ك  اأن  اإىل  وت�سري  العربية،  اللغة 
التحدي�ت التي ميكن تخطيه�، تقف ح�جزاً بني 
اجلديد  واجليل  ن�حية  من  جتلي�ته�  بكل  اللغة 

من ن�حية اأخرى. 
�سي�دة  اأهمية  عن  احلديث  :”اإن  علي  اآل  وتقول 
الييلييغيية الييعييربييييية يف بييلييدهيي� وبيييني اأهييلييهيي�، ل يعني 
مق�طعة اللغ�ت الأخرى وعدم تعلمه�، فهذا اأمر 
غري ممكن ولي�ص منطقي�ً يف زمن العوملة وانفت�ح 
الييثييقيي�فيي�ت ونييي�يييسييي�أة جيييييل ميييدفيييوع بييحييب املعرفة 
اأن  الأجنبية  للغ�ت  نريد  ل  نحن  وال�ست�سك�ف. 
تكون  اأن  ونريد  ت�سوهه�،  اأو  العربية  لغتن�  تلغي 
لن� ب�سمتن� الفريدة للت�أثري يف الثق�ف�ت الأخرى 
الفريدة  والب�سمة  بييهيي�،  الييتيي�أثيير  ولي�ص 
والثق�فة  الييلييغيية  تييعيينييي 
بطبيعة  والييييييهييييييوييييييية 

احل�ل”. 
وت�سيف اآل علي: “ اإن اأهمية اللغة تتج�وز كونه� 
الذات  لفهم  منهج  هي  بل  للتوا�سل،  اأداة  جمييرد 
واليييرتاث. فال  الت�ريخ  فهم  خييالل  ميين  والهوية 
ميكن فهم الت�ريخ اإل ب�لثق�فة التي اأنتجته، ول 
رافقت  التي  اللغة  اإل عرب  الييرتاث  ت�سّرب  ميكن 

مراحل تطوره”. 
العربية  اللغة  على  “احلف�ظ  عييلييي:  اآل  وتت�بع 
ل�ييسييتييكييميي�ل م�سريتن�  �ييسييرطيي�ً  ييي�ييسييكييل  و�ييسييييي�دتييهيي� 
جتربته�  تييبيينييي  اأن  لييييالأمم  فييكيييييف  احليي�ييسيي�رييية، 
يف  اأو  واملو�سيقى،  وال�سينم�  امل�سرح  يف  اخل��سة 
اللغة  حييميي�ييية  بيييدون  والفل�سفة  والييعييلييوم  الآداب 
واجلم�ع�ت  الأفييراد  بني  لي�ص  رابط�ً  ت�سكل  التي 
الييتيي�ريييخ مبراحله وبييني احل��سر  بييني  بييل  فييقييط، 

وامل�ستقبل”. 
حتديات و�سراكات: 

وبح�سب اآل علي، هن�ك حتدي�ت كثرية يف مواجهة 
واحلف�ظ  العربية  اللغة  مك�نة  ا�ستع�دة  مهّمة 
دون  جهة  ع�تق  على  تقع  ل  مهّمة  وهييي  عليه�، 
ال�سراكة  جيي�نييب  اإىل  الييتيينيي�ييسيييييق  اإن  بيييل  اأخييييييرى، 

ي�سكالن �سرط�ً لإجن�حه�. 

ويف مقدمة هذه التحدي�ت تربز الع�ئلة بو�سفه� 
املعلم الأول للفرد و�س�نع لغته ووجدانه وثق�فته. 
والأمه�ت  الآبيي�ء  يلج�أ  نية،  وبح�سن  ق�سد  بييدون 
معتقدين  الأجنبية  ب�للغة  اأبن�ئهم  اإىل خم�طبة 
ل  الييذي  للم�ستقبل  الأبن�ء  يجهزون  اأنهم  بذلك 

يفتح ذراعيه اإل ملن يتقن اللغة الأجنبية. 
للوظيفة  اال�ستعداد  بني  االأول:  التحدي 

واال�ستعداد للحياة
اللغة  تف�سيل  اأن  اإ�سك�لية كبرية، وهي  هن� تربز 
الإعداد  اإطيي�ر  يف  ي�أتي  الأهييل  قبل  من  الأجنبية 
الأم  بيي�لييلييغيية-  الهييتييميي�م  ييي�أتييي  بينم�   ، للوظيفة 
ثق�فة  وفييهييم  للحي�ة  الإعييييداد  �سي�ق  يف  ب�ملق�بل 
املييجييتييمييع وبيينيي�ء عييالقيي�ت نيي�جييحيية يف �ييسييييي�قييه، بل 
ال�سليم  والعقلي  الييوجييداين  للنمو  �سرط�ً  يعترب 
بحيث تكون الثق�فة املحلية ن�فذة لفهم الثق�ف�ت 
الأخرى واأداة لتحليله� وال�ستف�دة منه�. وتقول 
يجب  الأجنبية  اللغة  الأطف�ل  تعليم   « علي:  اآل 
الأخرى،  للثق�ف�ت  �سلبيني  متلقني  يجعلهم  األ 
يف امليييقييي�بيييل مييين امليييهيييم تييعييليييييمييهييم احليييفييي�ظ على 
الثق�فة واللغة العربية التي حتفز لديهم احل�ص 
التمييز  على  قيي�درييين  ي�سبحون  بحيث  النقدي 
ينفعهم وم� ي�سرهم من  م�  بني 

الثق�ف�ت الأخرى«. 
»اليييييكيييييثيييييري من  وتيييي�ييييسيييييييييف: 
اليييييوظييييي�ئيييييف اليييييييييييوم بييي�أمييي�يييص 
احل�جة للغة العربية ال�سليمة 
كبرية  نيي�ييسييبيية  تيي�ييسييكييل  وهييييييي 
القت�س�دية  الييقييطيي�عيي�ت  ميين 
والن�سر  الإعييالم  مثل  الن�مية 
والعمل  وال�سي��سة  والرتجمة 
يف منظم�ت املجتمع املدين، حتى 
ال�سرك�ت الع�ملية الكربى تبحث 
العربية  اليييليييغييية  يييتييقيين  عيييمييين 
خم�طبة  يف  مهمته�  لت�سهيل 
جيييييميييييهيييييورهييييي� ميييييثيييييل غييييوغييييل 
على  ب�ب�  وعلي  وم�يكرو�سفت 

�سبيل املث�ل للح�سر«. 

ال��ت��ح��دي ال��ث��اين: امل��ن��ه��اج ال��درا���س��ي بني 
اال�ستهالك واالإنتاج 

ف�ملدر�سة  اللغة،  وجيييدان  مهد  الع�ئلة  كيي�نييت  اإذا 
واحرتاف  لقواعده�  مييهييداً  ت�سكالن  واجليي�مييعيية 
تذوق جم�ليته�. وعلى الرغم من هذه الوظيفة 
م�س�حة  اأن  اإل  الأك�دميية،  للموؤ�س�سة  اجلوهرية 
املن�هج ب�للغة العربية يف تراجع دائم ليحل حمله� 
اأخييييرى بييلييغيي�ت اأجيينييبييييية، وتييو�ييسييح بييدرييية اآل علي 
املن�هج  بني  العربية  اللغة  مك�نة  ا�ستع�دة  اأهمية 
مدر�سني  من  الأك�دمييون   »: ب�لقول  التعليمية 
وعيي�مييلييني يف قييطيي�ع امليييعييي�رف ييييدركيييون اأكيييير من� 
اأهمية اللغة -الأم لبن�ء جيل منتج ومبتكر يرتك 
الفعل  �س�حة  على  والإنييتيي�جييييية  العلمية  ب�سمته 
على  اللغة  اأهمية  تقت�سر  »ل  وت�سيف:  الع�ملي«. 
والفل�سفة  والآداب  والنقد  امل�سرح  حركة  تن�سيط 
ب�للغة،  الع�سوي  الرتب�ط  ذات  العلوم  اأي  فقط، 
بل تربز اأهميته� اأي�س�ً يف تعريب العلوم الأخرى 
اللغة  اأن  ج�نب  اإىل  احلديثة،  التقني�ت  وتوطني 
الأمم  من  الكثري  هن�ك  لالإنت�ج.  مدخاًل  ت�سكل 
الع�مل من خالل  التي ن�سرت ثق�فته� ولغته� يف 
منتج�ته� مثل اأمل�ني� وال�سني وفرن�س� والولي�ت 
الأم  بلغته�-  تعتز  الييييدول  هيييذه  جميع  املييتييحييدة، 
حمفزاً  كيي�ن  العييتييزاز  هييذا  اإن  قلن�  اإذا  نب�لغ  ول 
بينم�  الع�ملية،  القت�س�دية  جتربته�  جنيي�ح  على 
ي�ستهلك  �سيظل  غريه  وثق�فة  لغة  ي�ستهلك  من 
منتج�ت ل ي�سنعه� ولن يجد له مك�ن�ً يف م�سرية 

التطور والإنت�ج الع�ملي«. 
التحدي الثالث: معايري اجتماعية خاطئة 
ترافقت العوملة مع انت�س�ر بع�ص املع�يري اخل�طئة 
ب�للغة  احلديث  اأن  نوع  من  املجتمع�ت،  بع�ص  يف 
وتعلق  والييرقييي،  التح�سر  على  دللييية  الأجيينييبييييية 
ب�لقول:  الظ�هرة  مديرة مب�درة لغتي على هذه 
احلقيقة  عيين  البعد  كييل  بعيدة  املع�يري  هييذه  »اإن 
اإىل  وت�سري  العلمية.«  اليي�ييسييروط  لأدنيييى  وتفتقر 
على  دللييية  لي�ص  الأجيينييبييييية  ب�للغة  احلييديييث  اأن 
اليييرقيييي والييتييحيي�ييسيير كيييون هييي�تييي�ن اليي�ييسييفييتيي�ن هم� 
الإن�س�نية  واملواقف  وال�سلوك  لالأخالق  جت�سيد 

ول عالقة لهم� بطريقة النطق اأو اللغة اأو اتق�ن 
لكنة اأجنبية م�. 

وتنوه بدرية اآل علي ب�أن اأحد اأهداف مب�درة لغتي 
التي  ال�س�ئدة  املف�هيم  ميين  الكثري  ت�سحيح  هييو 
التع�مل  و�سعف  الأجنبية  اللغ�ت  ل�سي�دة  اأ�س�ست 
اختالل  اأن  وتوؤكد على  ال�سليمة،  العربية  ب�للغة 
الجتم�عية  واملك�نة  الرقي  على  احلكم  مع�يري 
ب�ل�س�أن  املهتمني  لك�فة  كييبييرياً  ه�ج�س�ً  ت�سكالن 
ذاتييه من غي�ب مع�يري  الوقت  الع�م، وتخ�سى يف 
ال�سدق  مييثييل  احلقيقية  الجييتييميي�عييييية  املق�يي�ص 
والأميييي�نيييية واليييتيييعييي�ون والإييييجييي�بييييييية وغيييريهييي� من 

املوروث احل�س�ري العربي ال�سيل. 

بعد  الكتاب..  عن  البعد  الرابع:  التحدي 
عن اللغة

ب�للغة  الكتب  قيييراءة  على  الإقييبيي�ل  �سعف  ي�سكل 
على  لي�ص  م�سكلًة،   التحديد  وجييه  على  العربية 
م�ستوى اللغة فقط بل على امل�ستوي�ت ك�فة، ويف 
والذائقة  الييوجييدان  وت�سكيل  املييعييرفيية  مقدمته� 
الظ�هرة  هييذه  تييرافييق  اليينييقييدي.  واحليي�ييص  الفنية 
الأجنبية  ب�للغ�ت  الكتب  على  الإقييبيي�ل  يف  زيييي�دة 
وخيي��ييسيية الإجنييليييييزييية بييني اأو�يييسييي�ط اليي�ييسييبيي�ب من 
خييريييجييي اجليي�مييعيي�ت الأجيينييبييييية. ومييين املالحظ 
والبعيدة  اخلفيفة  الأجيينييبييييية  الييكييتييب  اأن  اأييي�ييسيي�ً 
القت�س�دية  الأبع�د  من  اخل�لية  اأو  التحليل  عن 
والجتم�عية ب�تت هي ال�س�ئدة حتت ت�أثري ثق�فة 
ت�سفه� بدرية اآل علي ب�أنه� ثق�فة القراءة للمتعة 
الف�ئدة  اأجييل  من  الييقييراءة  اأو  لال�ستف�دة،  ولي�ص 

اللحظية والفردية وال�سريعة يف اآن. 
العربية  الإميييييي�رات  دوليييية  اإن  عييلييي:«  اآل  وتييقييول 
القراءة  لت�سجيع  بيي�لييغيية  اأهييمييييية  تيييويل  املييتييحييدة 
الأدبي  الإنييتيي�ج  حييركيية  وتن�سيط  الكتب  وتييوفييري 
اأطلقته�  والن�سر. هن�ك مب�درات وجوائز عديدة 
وتخ�س�ص  واملبدعني،  للقراء  املخت�سة  اجله�ت 
لتوفري  وا�سعة  جهد  م�س�حة  احلكومية  اجله�ت 

املكتب�ت واإثرائه� ب�لكتب«. 
من  اإيج�بية  نت�ئج  حتقيق  اأن  علي  اآل  وتو�سح 

مت�ر�ص  اأن  اإىل  يحت�ج  القراءة،  ت�سجيع  �سي��س�ت 
مهمته�  ال�سب�ب  قييطيي�ع  يف  الييتيي�أثييري  ذات  اجلييهيي�ت 
اختي�ر  على  مل�س�عدتهم  والإر�ييسيي�دييية  التوجيهية 
الكتب واملوا�سيع والعن�وين التي يقروؤونه�، على 
تلك  وخ��سًة  العربية  للكتب  الأولييوييية  تكون  اأن 
القدرة على  املعرفة وتعزز  ت�سهم يف تعميق  التي 
اأي�س�ً  العربية  التحليل والنقد، واأن تكون للكتب 
�سن�عة  قط�ع  دعم  �سي��س�ت  و�سع  عند  الأولوية 

الكت�ب وح�سوره يف الدولة ب�سكل ع�م. 
التحدي اخلام�ض: االإعالم االإلكرتوين 

ب�لقليل  لي�ص  الإلكرتوين جزءاً  الإعييالم  يتحمل 
من التحدي�ت التي تواجهه� لغتن� العربية اليوم. 
املييواقييع من خمتلف امل�س�در  عييدد كبري جييداً من 
وهواتفن�  �س��س�ت حوا�سيبن�  والتخ�س�س�ت حتتل 
تفتقر  مطولة  اأو  خمت�سرة  اأخييبيي�راً  اإلين�  لتنقل 
اأو دقييية املحتوى.   الييلييغيية  �ييسييالميية  لأدنييييى مييعيي�يييري 
م�س�دره  عيين  تدريجي�ً  اجلمهور  ابتع�د  وب�سبب 
ك�ل�سحف  امليييوثيييوقييية  الييتييقييليييييدييية  الإعييييالمييييييييية 
املواقع هي امل�سدر  واملجالت والتلف�ز، ب�تت هذه 
على  والييتييعييرف  والتعلم  للمعرفة  الييوحيييييد  �سبه 
امل�سكلة  اآل علي حل هذه  بدرية  اللغة. وتخت�سر 
الأك�دميية  املوؤ�س�س�ت  تتع�ون  اأن  »يجب  ب�لقول: 
والأ�يييسييير وامليينييظييميي�ت الجييتييميي�عييييية الييتييي حتت�سن 
اختي�ر  بكيفية  املييكييثييفيية  الييتييوعييييية  عييلييى  اليي�ييسييبيي�ب 
املييعييرفيية وبيينيي�ء عييالقيية متينة مييع اللغة،  ميي�ييسيي�در 
ف�مل�س�در غري املوثوقة للمع�رف ت�سوه لي�ص فقط 
م�س�ألة  وهذه  اأي�س�ً،  واحلق�ئق  بل  العربية  لغتن� 
يييجييب اليييوقيييوف عيينييدهيي� مييطييوًل لجييييرتاح حلول 

عملية وذات اأثر«.
اللغة  حتتل   « بيي�لييقييول:  كالمه�  علي  اآل  وتختم 
العربية الرتتيب اخل�م�ص بني اللغ�ت الأ�س��سية 
يف الع�مل، لكن حتدي�ت خمتلفة اأثّرت على مك�نة 
مدخاًل  ي�سكل  الييتييحييدييي�ت  هيييذه  فييهييم  اإن  لغتن�. 
لييتييجيي�وزهيي� وخييري مييكيي�ن نييبييداأ بييه هييذه املهمة هو 
و�سب�بن�  اأطف�لن�  وجييدان  يف  فلنغر�ص  الطفولة.  
به�  وفخرهم  ثقتهم  ولنعزز  العربية  اللغة  حب 

وبهويتهم وت�ريخهم«. 

خم�سة حتديات اأمام تعزيز مكانة اللغة العربية

انطلقت فع�لي�ت اأ�سبوع تراث جمهورية كيني� يف 
الغربي«  »البيت  الثق�يف  الييرتاث  فع�لي�ت  مركز 
الرتاث  »اأ�س�بيع  برن�مج  �سمن  ال�س�رقة،  بقلب 
للرتاث،  ال�س�رقة  معهد  ينظمه  الييذي  الع�ملي« 

حتييت �سع�ر »تيييراث الييعيي�مل يف اليي�ييسيي�رقيية«، والتي 
امل�سلم،  عييبييدالييعييزيييز  الييدكييتييور  �ييسييعيي�دة  افتتحه� 
رئي�ص املعهد، وال�سيد حممد نور عدان، الق�ئم 
�ييسييفيي�رة جييمييهييورييية كييييينييييي� بدولة  بييي�لأعيييمييي�ل يف 

الإم�رات، بح�سور �سع�دة الدكتور را�سد النقبي، 
رئي�ص املجل�ص البلدي ملدينة خورفك�ن وعدد من 

مدراء الإدارات وم�سوؤويل الأق�س�م يف املعهد.
وت�ستمر فع�لي�ت ال�سبوع حتى 14 من ال�سهر 
اجل�ري، يف الفرتة من ال�س�عة اخل�م�سة وحتى 
الت��سعة م�س�ًء، يجول خالله� الزوار واجلمهور 
مكون�ت  خمتلف  على  ليتعّرفوا  الييتيي�ريييخ،  عييرب 
ومو�سيقى،  �سعبية،  فنون  من  الكيني،  الييرتاث 

وطرب، وح�س�رة عريقة.
امل�سلم، رئي�ص  العزيز  الدكتور عبد  �سع�دة  واأكد 
مييعييهييد اليي�ييسيي�رقيية ليييليييرتاث، اأن اأ�ييسييبييوع اليييرتاث 
د اأحد الأ�س�بيع املهمة، نظراً للعالق�ت  الكيني ُيعَّ
الت�ريخية بني جمهورية كيني� واجلزيرة العربية 
ب�سكل ع�م ودولة الإم�رات العربية املتحدة ب�سكل 
يف  الع�ملية  الييرتاث  اأ�س�بيع  ت�سهم  حيث  خ��ص، 
اإبييييراز اليييروابيييط امليي�ييسييرتكيية بييني اليي�ييسييعييوب، مثل 
والتق�ليد  والييعيي�دات  والطع�م  ال�سعبية  الفنون 
وغيييريهييي� مييين الييقييوا�ييسييم امليي�ييسييرتكيية الييتييي اأثيييرت 

التوا�سل احل�س�ري بني دول كثرية يف الع�مل. 
املع�رف  تييبيي�دل  »اإن  امليي�ييسييلييم:  الييدكييتييور  واأ�يييسييي�ف 
ا�ستمرار  عييلييى  يييحيي�فييظ  والييتييجيي�رب  واخليييييربات 
وحفظ و�سون الرتاث وحم�يته ونقله لالأجي�ل، 

واأحيييد عن�وين  كييبييرياً  حيي�ييسيي�رييي�ً  مييكييونيي�ً  ب�سفته 
الهوية واخل�سو�سية لكل �سعب وبلد واأمة«.

الييييتييييعيييي�ون والييييعييييالقيييي�ت بييييني دولييييييية الإمييييييييي�رات 
وجمهورية كيني� يف تقدم م�ستمر 

واأثيينييى حممد نييور عيييدان، الييقيي�ئييم بيي�لأعييميي�ل يف 
على  الإميييي�رات،  بييدوليية  كيني�  جمهورية  �سف�رة 
ُح�سن تنظيم الفع�لية، ورفع اأ�سمى اآي�ت ال�سكر 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  اإىل  والتقدير 
املجل�ص  الييقيي��ييسييمييي، ع�سو  بيين حمييمييد  �ييسييلييطيي�ن 
الأعلى ح�كم ال�س�رقة، على هذه الفر�سة املهمة 
التي اأت�حه� جلمهورية كيني� للتعريف برتاثه�، 
واأعيييييييرب عييين �ييسييكييره ملييعييهييد الييي�يييسييي�رقييية للرتاث 
هذه  على  امل�سلم،  العزيز  عبد  الدكتور  ورئي�سه 
ال�ست�س�فة وامل�س�ركة يف برن�مج اأ�س�بيع الرتاث 

الع�ملي.
التع�ون  اأن  اإىل  بيييي�لأعييييميييي�ل  اليييقييي�ئيييم  وليييفيييت 
والعالق�ت بني دولة الإم�رات وجمهورية كيني� 
ومن  امليييجييي�لت،  خمييتييلييف  يف  م�ستمر،  تييقييدم  يف 
د هذه الدعوة التي  بينه� الثق�فة والرتاث، وُتعَّ
اأهم  واحييدة من  للرتاث  ال�س�رقة  وجهه� معهد 
مييوؤ�ييسييرات وحمييطيي�ت الييتييعيي�ون، والييتيي�أكيييييد على 

اأهمية العالق�ت بني البلدين ال�سديقني.

ال�سوء  يلقي  كيني�  جلمهورية  اليييرتاث  اأ�سبوع 
على العالق�ت املتجذرة بني البلدين 

موارايل،  ي��سر  اأبييو  الييدكييتييور  اأكييد  ن�حيته،  ميين 
الرتاث  اأ�ييسييبييوع  اأن  كيني�،  ج�معة  يف  املح��سر 
العالق�ت  على  ال�سوء  يلقي  كيني�  جلمهورية 
ال�س�حلية  املييدن  خ��سة  البلدين،  بني  املتجذرة 
والتب�دل  وغيييريهيييمييي�،  ومييومييبيي��ييسيي�  لمييييو  مييثييل 
الييتييجيي�ري والييثييقيي�يف بييني هيييذه امليييدن ونظريته� 

الإم�راتية. 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  مييوارايل  و�سكر 
املجل�ص  الييقيي��ييسييمييي، ع�سو  بيين حمييمييد  �ييسييلييطيي�ن 
لهذه  �سموه  رع�ية  ال�س�رقة، على  الأعلى ح�كم 
ومعهد  ال�س�رقة  وحلكومة  املهمة،  الفع�لي�ت 

ال�س�رقة للرتاث على ا�ست�س�فة هذه الفع�لية.
وتت�سمن فع�لي�ت اأ�سبوع تراث جمهورية كيني� 
وعر�س�ً  كيني�،  تييراث  معر�ص  لمييو«،  »مق�طعة 
لالأزي�ء التقليدية، والتحف الرتاثية، واحلرف 
للطني،  حي  وعر�ص  ال�سلة،  ون�سج  التقليدية، 
وعر�ص اخلرز، كم� �ستكون هن�ك عرو�ص فنية 
الع�س�،  ورق�سة  قوم�،  رق�سة  مثل  ومو�سيقية، 

ورق�سة م�سوندو، ورق�سة توراي لندي�.
اأم� الربن�مج الفكري امل�س�حب لالأ�سبوع، في�سمل 

ال�سواحلية  الثق�فة  “اأ�سول  بعنوان  حم��سرة 
يقدمه�  وتق�ليدهم”  حي�تهم  وطريقة  واأهله� 
�سبتمرب   11 الأربييعيي�ء  اليوم  مييوارايل،  الدكتور 
اجل�ري، يف مقر معهد ال�س�رقة للرتاث ب�ملدينة 

اجل�معية.
يذكر اأن برن�مج “اأ�س�بيع الرتاث الع�ملي” ج�ء 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  من  بتوجيه�ت 
املجل�ص  الييقيي��ييسييمييي، ع�سو  بيين حمييمييد  �ييسييلييطيي�ن 

الأعلى ح�كم ال�س�رقة،
اليي�ييسيي�رقيية للرتاث  مييعييهييد  اأنيي�ييسييطيية  اإطييييي�ر   ويف 
للتعريف ب�لرتاث الثق�يف الع�ملي وانفت�حه على 
الأ�س�بيع  وتييقييدم  والييدولييييية.  العربية  التج�رب 
من�ذج  لعر�ص  والأ�ييسييدقيي�ء  لالأ�سق�ء  الفر�سة 
واأنواعه  جتلي�ته  مبختلف  الثق�يف  تراثه�  من 

واأ�سك�له.
وييييوؤكيييد مييعييهييد اليي�ييسيي�رقيية ليييليييرتاث، مييين خالل 
الرتاث  اأهمية  على  الع�ملي”  الرتاث  “اأ�س�بيع 
و�ييسييرورة تييبيي�دل املييعيي�رف واخليييربات والتج�رب 
ال�ييسييتييمييرار يف حفظ  اأجيييل  ميين  مييعيي�ً،  وتف�عله� 
لالأجي�ل،  ونييقييلييه  وحييميي�يييتييه  اليييييرتاث  و�يييسيييون 
واأحيييد عن�وين  كييبييرياً  حيي�ييسيي�رييي�ً  مييكييونيي�ً  ب�سفته 

الهوية واخل�سو�سية لكل �سعب وبلد واأمة.

�سمن برنامج اأ�سابيع الرتاث العاملي الذي ينظمه معهد ال�سارقة للرتاث

انطالق اأ�سبوع تراث جمهورية كينيا يف قلب ال�سارقة

جائزة مليحة الأدبية تعلن اأ�سماء الفائزين بفئاتها

اللغة  مكانة  تراجع  اأ�سباب  حول  واملهتمني  الباحثني  اآراء  تتنوع 
العربية يف بيتها وات�ساع رقعة ا�ستخدام اللغات االأجنبية بني اأبناء 

اجليل اجلديد على وجه التحديد.
 هناك من يقول اإنها اأزمة مرحلة، وهناك من يعتقد اأنها اأزمة لغة ال 

ت�ستطيع مواكبة امل�ستجدات العاملية،
 وهناك من يجزم اأنها ال هذا وال ذاك بل هي اأزمة جيل ان�سلخ عن 

ثقافته ل�سالح ثقافات اأخرى. 



ل�سُت على عجلة من اأمري للو�سول اإىل ما اأريده

كارمن ب�سيب�س: اأ�سري يف م�سواري الفني 
خطوة بعد خطوة
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)عرو�ص  م�سل�سل  بعد  عليك،  فني�ً  اإيج�بية  ال�سنة  هييذه  اأن  يبدو   •
بريوت( �ستوا�سلني ت�سوير فيلم )الع�رف( يف م�سر مع اأحمد عز؟

- اأ�سري يف م�سواري الفني خطوة بعد خطوة.
بقوة؟ ا�سمك  برز  ال�سنة  هذه  • ولكن 

- الأمر بداأ الع�م امل��سي مع فيلم )مورين( و)لي�يل اأوجيني(، وا�سُتكمل 
هذه ال�سنة مع )عرو�ص بريوت( و)الع�رف(.

تطمحني  الذي  املك�ن  اإىل  �ستنقلك  فيه�  �س�ركِت  التي  الأعم�ل  • هل 
الأمييييير  هيييييذا  اأن  اأم  اإليييييييييه 

َق؟ قَّ حَتَ
- مل اأحقق كل م� اأطمح اإليه. كل مرحلة تنقلني خطوة اإىل الأم�م ول 
اأريد اأن اأقوم ب�أي خطوة خ�طئة، ول�سُت على عجلة من اأمري للو�سول 

اإىل م� اأريده.
تريدينه؟ الذي  • وم� 

- اأكر م� يهّمني اأن اأكون �سعيدة واأم�ر�ص مهنتي ب�سغف، واأن اأ�س�رك يف 
اأعم�ل تكون جيدة على امل�ستوي�ت ك�فة، ن�س�ً واإخراج�ً واإنت�ج�ً.

الييييييبيييييي�رزة  الأ�ييييييسييييييميييييي�ء   •
اأكر  وبييعيي�ييسييهيي�  كيييثيييرية، 
مييينيييك. كيف  جنيييومييييييية 
م�سل�سل  اإليييييييك  و�يييسيييل 
بييريوت( وفيلم  )عرو�ص 

)الع�رف(؟
ُتطرح  الييتييي  الأ�ييسييميي�ء   -
كيييييل عمل  تييينيييفيييييييذ  عييينيييد 
كثرية، وهذا اأمر طبيعي. 
 )mbc( من  بي  ات�سلوا 
بريوت،  يف  بهم  واجتمعُت 
منهم  بقرار  اختي�ري  ومت 
ب�لن�سبة  اأميي�  املخرج.  وِميين 
لي�ص  فيييهيييو  اليييفيييييييليييم،  اإىل 
م�سر،  يف  الأول  م�سروعي 
بل هو اخل�م�ص فيه�، وهذا 
ُعيييير�ييييص عيييليييّي قبل  اليييعيييميييل 
ع�مني، ولكن ح�سل ت�أخري. 
اأول  يف  الت�سوير  بييييداأوا  هييم 

الع�م واأن� ب��سرُت اأخرياً.
ت�سعرين  التي  الأعم�ل  • م� 
بييي�أنيييهييي� بييييييداأت تييلييفييت الأنيييظييي�ر 

اإليك؟
اأعيييييييرف. خييييالل الأعييييييوام  - ل 
الييعيي�ييسييرة اليي�ييسيي�بييقيية، كيييل عمل 
يف  بتقدمي  �س�َهم  فيه  �س�ركُت 
اأن �س�ركُت  اإىل  الفنية،  م�سريتي 
قبل ع�مني يف )الزيبق( مع كرمي 
عبدالعزيز الذي نقلني اإىل مك�ن 
فيييييلييم )مورين(  كييي�ن  ثيييم  جيييدييييد، 
الع�م امل��سي يف لبن�ن. كم� �س�ركُت 
يف م�سر مب�سل�سل )لي�يل اأوجيني(. 
و�سلُت  م�  اإىل  مّهدت  الأعم�ل  هذه 

اإليه اليوم.
عجلة  عيييليييى  لييي�يييسيييِت  اأنييييييك  ييييبيييدو   •
وتيييدر�يييسيييني خييطييواتييك بيي�ييسييكييل ميييتييي�أٍن، 

منذ  اأعييميي�لييهييّن  بييطييالت  ي�سبحن  اأن  يييييردن  املييمييثييالت  كييل  اأن  حييني  يف 
م�س�ركتهّن ب�أول م�سل�سل؟

- تلقيُت الكثري من العرو�ص، ولكنني اعتذرُت عنه�، لأنني اأتبع اإله�مي 
بيي�أي بطولة  اأقبل  اأحبه. ل  التي ت�سبه �سخ�سيتي وميي�  الأعييميي�ل  واأخييتيي�ر 
واأرك�ص عليه�، كم� اأنني لعبُت اأدواراً ث�نوية وكنُت اأحر�ص على در�ص اأي 
اأن تكون له قيمة  عمل ب�سكل جيد من كل النواحي، وك�ن هّمي الدائم 

فنية واأن يكون ب�إنت�ج جيد.
طموح�تك؟ • م� 

اأكمل  اأن  اأريييد  اإليه.  اأطمح  �س�ركُت فيه� هي جييزء مم�  التي  الأعييميي�ل   -
بهدوء واأن اأقدم اأعم�ًل ُت�ْسِعُرين ب�ل�سغف.

تفوق  التي  امل�سل�سل  حلق�ت  عييدد  اأن  اأم  رم�س�ن،  يف  �ستطّلني  هل   •
الي60 ميكن اأن حتول دون ذلك؟

- ل اأعرف م�ذا ميكن اأن يطراأ بخ�سو�ص م�س�ركتي يف رم�س�ن، وهن�ك 
املييبييداأ، لأن هن�ك عوامل عييدة له�  اأكيير من عمل من حيث  حديث عن 
عالقة ب�ملو�سوع. اأم� ب�لن�سبة اإىل م�سل�سل )عرو�ص بريوت( فهو من 80 

حلقة مبدئي�ً. 
من  رم�س�ين  عمٍل  يف  م�س�ركتك  حتدد  اأن  ميكن  التي  العوامل  • وم� 

عدمه�؟
- رمب� ن�سّور جزءاً ث�ني�ً من )عرو�ص بريوت(، وهذا ع�ِمل من عوامل 

اأخرى خمتلفة.
اأتقن  اأنه  تعتربين  وهل  الع�بدين،  ظ�فر  مع  التجربة  وجدت  • كيف 

اللهجة اللبن�نية؟
- الن��ص تف�ج�أوا به وهو يتكلم اللهجة، واأن� اأحييه على هذا اجلهد. لي�ص 
�سهاًل اأن ي�س�رك املمثل يف 80 حلقة من م�سل�سٍل واأن يتكلم بلهجٍة غري 
لهجته وبعيدة عنه�. ب�لإ�س�فة اإىل ال�سعوب�ت التي واجهن�ه� يف امل�سل�سل، 

ك�نت اللهجة هي ال�سعوبة الأكرب، وهو بَذل جهداً غري طبيعي.
توؤّدينه؟ الذي  )ثري�(  دور  وجدِت  • وكيف 

- ج�ّسدُت الدور من كل قلبي وحر�سُت على ت�أديته بطريقتي متن��سيًة 
الفت�ة  فهي  ُبييعييد،  ميين  اأكيير  له�  )ثييرييي�(  و�سخ�سية  الأجنبية.  الن�سخة 

اليتيمة التي ع��ست مع خ�لته� بعدم� فقدْت والديه�، 
وهذا م� جعله� تخترب ب�كراً �سعوب�ت احلي�ة واأجربه� على خو�ص غم�ر 
العمل منذ ال�سغر و�س�هم يف تقوية �سخ�سيته� التي يطبعه� اأي�س�ً الغن�ء 
والعزف. ورغم ق�سوة احلي�ة التي ق�بلْته� بعفويته�، ت�أخذ حي�ته� منحى 
حّبه  يف  تقع  اإذ  التحّول،  نقطة  فتكون  ف�ر�ص،  اإىل  تتعرف  اأن  بعد  اآخيير 
وحم�ته�  ثري�  بني  ال�سراع�ت  لتبداأ  ب�سرعة  للزواج  ال�سغُف  ويْدفعهم� 
التي تعترب اأن ثري� ل تنتمي اإىل امل�ستوى الجتم�عي الذي يليق بف�ر�ص 

وع�ئلته.
الفنون؟ معهد  خّريجة  • اأنت 

- در�ست الإخراج يف ج�معة )ndu(، كم� تخ�س�سُت )م��سرت( اإخراج يف 
اجل�معة )الي�سوعية(.

م�ستقباًل؟ الإخراج  جم�ل  يف  تعملي  اأن  ميكن  • هل 
- املج�ل �س�ر بعيداً عني. ولكن ل اأحد يعرف م�ذا ميكن اأن يح�سل يف 

مرحلة لحقة.

دمية قندلفت تنفي 
م�ساركتها يف )العميد(

�سوؤال عن تف��سيل م�س�ركته�  ال�سورية دمية قندلفت من  املمثلة  فوجئت 
ن�سرت  بعدم�  تيم ح�سن،  ال�سوري  املمثل  اإىل ج�نب  )العميد(  م�سل�سل  يف 

�سفح�ت عدة عرب مواقع التوا�سل الجتم�عي خرب م�س�ركته� فيه.
وخرب  بييه،  اأ�سمع  ومل  العمل  هييذا  عيين  �سيئ�ً  اأعيييرف  "ل  قندلفت:  وقيي�لييت 
لكنني  فيه،  لزمالئي  التوفيق  واأمتيينييى  ال�سحة،  ميين  عيي�ر  فيه  م�س�ركتي 

اأ�ستغرب ممن ين�سر هكذا اأخب�ر دون الرجوع اإيّل".
وك�سفت اأنه� ت�ستعد للم�س�ركة يف اجلزء الرابع من م�سل�سل "الهيبة" مع 
املخرج �س�مر الربق�وي، واإىل ج�نب تيم ح�سن وع�دل كرم ومنى وا�سف، 

مبدية �سع�دته� لهذه امل�س�ركة، ن�فية وجود اأي م�سروع فني اآخر.

نادين جنيم تتخّلى عن م�سروعها اجلديد

رم�سان اأواًل
"خم�سة  لنجمة  الييرميي�ييسيي�ين  املييو�ييسييم  اأهييمييييية  اأن  يييبييدو 
قراره�  عيين  تتخّلى  جعله�  جنيم  ن�سيب  ن�ص" نيي�دييين 
املو�سيييييم  خييييييي�رج  ق�سري  درامييييييي  بعميييييل  امل�س�ركة  يف 

الرم�س�ين، 
فيييرتة موافقته� على  قييبييل  اأعييليينييت  قييد  كيي�نييت  اأن  بييعييد 
جتييربيية جييديييدة خييي�رج رميي�ييسيي�ن بييقييييي�دة املنتج �س�دق 
ال�سّب�ح، ولكنن� علمن� اأن الأمر ل يزال موؤّجاًل حلني 
الفكرة  على  تعر  مل  اأنييهيي�  خ��سة  املن��سب  الييوقييت 

املن��سبة لهذا املو�سم.
وك�نت ن�دين قد اأعلنت من قبل اأنه� حتر�ص على 
م�س�ركته� الرم�س�نية كل مو�سم؛اإذ اإن هذا املو�سم 

هو الأهم ب�لن�سبة اإليه�.

نادين االأكرث متابعة
"النجمة  لقب  على  اأخييييرياً  جنيم  نيي�دييين  ح�سلت  اأخييييرى،  ن�حية  ميين 
مليون   8.9 لديه�  حيث  الإن�ستغرام"،  عييرب  مت�بعة  الأكييير  العربية 
مت�بع عرب �سفحته� اخل��سة على املوقع، وت�أتي بعده� جنمة "الهيبة 

العربي. الوطن  يف  مت�بع  مليون   7.5 بي  النور  عبد  3" �سريين 
بعد و�سول  الب�لغة  �سع�دته�  ن�سيب جنيم، عن  ن�دين  الفّن�نة  واأعربت 
عدد مت�بعيه� اإىل 9 ماليني مت�بع، يف 9 �سنوات، عرب ح�س�به� ال�سخ�سي 
على "ان�ستقرام". ون�سرت ن�دين �سورة له�، وعّلقت: " 9 ماليني مت�بع 
 9 9 ماليني �سخ�ص رافقوين ملدة  9 ماليني داعم  9 ماليني حمب 
ملحبتكم  وتقديري  يييزيييدوا  عييم  املحبني   2019 لييي  من2010  �سنني 

و�س�م بحطوا على قلبي وبفتخر يف".
وا�ستكملت: "لأن املحبة نعمة من اهلل مب�ركة وم� حدا بيقدر يدّمره� 
لو قد م� ح�ولوا ي�سوهوا او يخرتعوا او يحكوا اك�ذيب ب�لنه�ية الن��ص 
بتعرف وبت�سوف وبتح�ص وبتفهم متيز بني احلقيقة والظلم وحبكم كل 
وح�فظ  جت�هكم  كبرية  م�سوؤوليتي  و  ب�سهري  �سيف  ك�ن  ال�سنني  هل 
عليكم وعلى هل ال�سورة احللوة والنج�ح الكبري هو كل همي ! بحبكم 

اهلل يحميكم و�سكراً".
من ن�حية اأخرى، دعمت ن�دين جنيم ه��ست�غ جديد يحمل عنوان "م� 
على  اخل��سة  �سفحته�  على  �ستوري  خ��سية  عرب  ون�سرته  تت�سور"، 
النرتنت ؛ وهو يهدف اإىل حملة توعوية جديدة ت�س�رك فيه� جمموعة 

من جنم�ت لبن�ن منهن �ستيف�ين �سليب� وريت� حرب واألي�س�ر.
ن�دين جنيم : رغم الك�ذيب..الن��ص بتعرف وبت�سوف وبتح�ص

يف  الفنية  ال�ساحة  على  بقوٍة  ُز  ُ َي��ربرْ ب�سيب�ض  كارمن  اللبنانية  املمثلة  ا�سم  بداأ 
بريوت(،  )عرو�ض  م�سل�سل  اأخريًا  لها  ُيعر�ض  بداأ  وقد  العربي.  والعامل  لبنان 

والعمل  ا�سطنبول(  )عرو�ض  الرتكي  امل�سل�سل  من  العربية  الن�سخة  وهو 
كما  العابدين،  ظافر  التون�سي  النجم  مع  بطولته  تتقا�سم  الذي  امل�سرتك 

ت�سارك اأحمد عّز بطولة فيلم )العارف( يف خام�ض جتربة لها يف م�سر.
ب�سيب�ض قالت اإنها ال تعرف ماذا ميكن اأن يطراأ بخ�سو�ض م�ساركتها 

يف رم�سان، الفتة اإىل اأن من العوامل التي ميكن اأن حتدد 
من  ث��ان  ج��زء  ت�سوير  اإمكانية  عدمها  من  م�ساركتها 

)عرو�ض بريوت(.

اأعلنت بطلة "خم�سة ون�ض" نادين ن�سيب جنيم عن حت�سريها عملها الدرامي اجلديد الذي يعيد جناح 
ثنائية "خم�سة ون�ض" اأمام املمثل ال�سوري ق�سي خويل ليت�ساركا معًا بطولة ق�سة درامية جديد يف 

مو�سم رم�سان 2020 حتت اإ�سراف املخرج فيليب اأ�سمر.
ويبدو اأنها تخّلت عن قرارها بامل�ساركة يف مو�سم خارج رم�سان بعد اأن بداأت التجهيزات لعمل درامي 

جديد تطّل به على جمهورها خالل مو�سم ال�ستاء. واإليِك تفا�سيل جديدة للقرار املفاجىء.
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رجيم الفواكه وطرق تطبيقه
الفواكه  اأنيييواع  بع�ص  تن�ول  على  يعتمد  غذائي  نظ�م  هو  الفواكه،  رجيم 
واإحراق  الزائد  الييوزن  خ�س�رة  بغية  الأك�سدة،  مب�س�دات  لغن�ه�  الط�زجة 
هو  فم�  الأي�ص.  عملية  ت�سريع  اإىل  اإ�س�فة  اجل�سم،  يف  املرتاكمة  الدهون 

رجيم الفواكه، فوائده وطرق تطبيقه؟

فوائد رجيم الفواكه
حتتوي الفواكه على الكثري من املع�دن والفيت�مين�ت ال�سروريَّة للج�سم، 
ال�سعرات  قليلة  اأنَّه�  كم�  املفيدة.  الطبيعيَّة  ري�ت  ال�سكَّ من  كمٍّ  عن  ف�ساًل 
احلراريَّة، فهي ت�س�عد يف خ�س�رة الوزن من خالل تقليل عدد ال�سعرات التي 

يتم تن�وله�. اإ�س�فة اىل الكثري من الفوائد املتمّثلة ب�لآتي:

رجيم الفواكه الإنقا�ض الوزن خالل اأ�سبوع
الالزمة، يف  الغذائية  العن��سر  اإليه من  الفواكه اجل�سم مب� يحت�ج   متدُّ 

فرتة الرجيم.
وافرة  ن�سبة  على  لفرتة طويلة؛ لحتوائه�  ب�ل�سبع  ال�سعور  الفواكه  ز  ُتعزِّ

من الألي�ف الغذائيَّة التي تزيد الإح�س��ص ب�ل�سبع.
ل الفواكه عمليَّة اله�سم. ُت�سهِّ

اإنق��ص  وب�لت�يل  ي،  �سحِّ ب�سكل  الغذائي  التمثيل  عمليَّة  الفواكه  ع  ُت�سرِّ
الوزن.

ب�مل�ء  لغن�ه�  كييبييري؛  ب�سكل  اجل�سم  ط  ُتن�سِّ وهييي  ة،  ال�سحَّ الييفييواكييه  ُتفيد 
ر الطبيعي. وال�سكَّ

فوائد الفواكه ال�سحيَّة
الفواكه حُت�فظ على �سغط الدم ُمعتدًل؛ لحتوائه� على ن�سبة ع�لية من 

البوت��سيوم

متتاز الفواكه بفوائد عدة لل�سحة، واأبرزها:
ز حركة  الدم، وحُتفِّ يف  الي”كولي�سرتول”  الفواكه يف خف�ص ن�سبة  ُت�س�عد 

الأمع�ء الطبيعيَّة.
ة الأ�سن�ن واللثَّة، وكذلك تقوية اجله�ز املن�عي؛  حُت�فظ الفواكه على �سحَّ

لغن�ه� ب�لفيت�مني “ج”.
اجل�سم،  يف  ال�سوائل  م  وُتنظِّ ُمييعييتييدًل،  الييدم  �سغط  على  الفواكه  حُتيي�فييظ 

لحتوائه� على ن�سبة ع�لية من البوت��سيوم.
منوِّ  على  وحُتيي�فييظ  احلمر،  الييدم  خالي�  اإنييتيي�ج  يف  اجل�سم  الفواكه  ُت�س�عد 

اجلنني ال�سحي، لغن�ه� مب�دة الفولت.
اجللد؛  حتمي  وهييي  املبكِّرة،  التج�عيد  عالم�ت  ظهور  من  الفواكه  حتييدُّ 

لغن�ه� مب�س�دات الك�سدة.
 

امل�سموح يف رجيم الفواكه
)الكمرى  الفواكه  اأنيييواع  بع�ص  تن�ول  عند  تتمُّ  اأ�سبوع  يف  الييوزن  خ�س�رة 
)اخلي�ر  واخلييي�يييسيييراوات  “الأفندي”(،  واليييييو�ييسييفييي  والييربتييقيي�ل  يي�ح  والييتييفَّ
� القث�ء  والكرنب وامللفوف والطروح وهو نوع من اخلي�ر وُيطلق عليه اأي�سً
اأو القتة اأو املقتة، واخل�ص والكو�سة والكزبرة واجلرجري والب�زلء والب�مية 
والبقدون�ص والب�ذجن�ن والف��سولي�ء، وتوؤكل هذه اخل�سراوات ط�زجة اأو 

م�سلوقة.

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

وبنات الليل؟  الفكر  بنات  هن  • من 
بن�ت الفكر الآراء وبن�ت الليل الأحالم 

كلمة االأخطل؟  معنى  • ما 
الأخطل هو طويل الأذنني.

باالعراب؟  نق�سد  • ماذا 
اعط�ء الكلمة حقه� من الرفع والن�سب واجلر 

وما اأ�سلها؟  ب�ست؟  بكلمة  نق�سد  • ماذا 
ف�ر�سي وتعني غط�ء الظهر 

• ال�سرعة الق�سوى للعي�ر الن�ري تبلغ حوايل 1065 مرتاً يف الث�نية اأي م� يوازي 3 اأ�سع�ف �سرعة ال�سوت 
تقريب�ً. 

• ك�سفت بحوث خمربيه عن اأن دخ�ن ال�سج�ئر يحتوي على اأكر من 200 م�دة كيم�وية �س�مة من بينه� 
43 م�دة على الأقل ت�سبب ال�سرط�ن. 

• قبل ب�سع �سنوات، �سربت �س�عقة رعدية ملعب� لكرة القدم يف جمهورية الكنغو الدميقراطية خالل اإحدى 
املب�ري�ت ، الغريب اأن تلك ال�س�عقة قتلت جميع لعبي احد الفريقني يف حني مل ي�سب اأي لعب من لعبي 

الفريق املن�ف�ص ب�سوء. 
• لحظ علم�ء احليوان اأن اأنثى حيوان الأرم�ديللو يي وهو حيوان جنوب اأمريكي ي�سبه القنفذ يي حتمل وتلد 

دائم� 4 اأجنة من اجلن�ص نف�سه ، اأي اأنهم يكونون جميع� اإم� ذكورا واإم� اإن�ث�. 
• ت�سري تقديرات علم�ء الفلك اإىل اأن جمرة )درب التب�نة( - التي ت�سكل كواكب املجموعة ال�سم�سية جزءا 

منه� - وجمرة )اندرو ميدا( العمالقة �ستت�س�دم�ن بعد نحو ملي�ري �سنة 
• قلب �سمكة الروبي�ن يوجد يف راأ�سه�. 

�سياد ال�سمك
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فوائد الكرز 
ك�سفت عنه� درا�سة 
علمية حديثة، ب�أن 
�سرب ع�سري الكرز 
ي�سبه تع�طي اأدوية 
خف�ص �سغط الدم 

املرتفع.
الب�حثون  ووجيييييد 
من خالل الدرا�سة 
اأكر  �سملت  الييتييي 
�سخ�س�   15 ميييين 
يييييعيييي�نييييون ارتيييييفييييي�ع 
اأن  الييييييييدم،  �ييسييغييط 
 60 �سربوا  الذين 
ملليمرت من الكرز 

املخفف ب�مل�ء انخف�ص لديهم �سغط الدم بن�سبة %7 يف غ�سون 3 �س�ع�ت 
بن�سبة  الدم�غية  ال�سكتة  حيييدوث  خطر  خلف�ص  ك�في�  هييذا  وكييي�ن  فييقييط، 

%38، واأمرا�ص القلب بن�سبة 23%.
الدم  ارتف�ع �سغط  اإن  الإجنليزية  “نورثمربي�”  العلم�ء يف ج�معة  وق�ل 
يوؤثر على نحو 5 ماليني �سخ�ص يف اإجنلرتا، واإذا ترك دون عالج يزيد من 
وال�سكتة  الكلى  واأمرا�ص  القلب  وق�سور  القلبية  ب�لنوب�ت  الإ�س�بة  خطر 
الدم�غية واخلرف. ويعتقد العلم�ء اأن ع�سري الكرز لديه ت�أثري قوى على 
نييوع من بني م�س�دات  وهييو  الفينولية  ب�لأحم��ص  لأنييه غنى  الييدم  �سغط 

الأك�سدة التي حتدث ب�سكل طبيعي.

رجل مينح قرده ر�سفة من م�سروب بارد يف اأحد االأحياء القدمية من نيودلهي. ا ف ب

ق�م العم م�سعود من نومه قبل طلوع ال�سم�ص ف�سلى الفجر واأكل لقيم�ت ب�سيطة و�سرب كوب ال�س�ي ال�سود ثم 
خط� اوىل خطواته نحو ب�ب كوخه ال�سغري وهو يقول: ب�سم اهلل.. توكلن� على اهلل الرزاق مق�سم الرزاق.

 وم�سى يرتل بع�ص اي�ت الذكر احلكيم حتى و�سل اإىل مك�نه املعت�د الذي يحبه على ال�س�طئ وجل�ص ليلقي 
ب�سن�رته الب�سيطة اإىل امل�ء وينتظر فرج اهلل حتى مرت دق�ئق ودق�ئق وبداأت ال�سن�رة تهتز واح�ص بثقله� وق�ل: 
ي�ستطيع �سحبه� وو�سعه� يف عربة خ�سبية  ان  �سمكة كبرية، اح�ص بذلك، ومرت دق�ئق قبل  انه�  �س�ء اهلل  م� 

�سغرية يجره� وراءه يحمل فيه� ا�سم�كه.
 وهكذا تكرر الو�سع معه كل ب�سع دق�ئق تهتز ال�سن�رة لتخربه بوجود �سمكة لي�سحبه� ويجده� كبرية وك�أنه� 

تغ�زله بحب وتر�سل له قبالته� مع تلك ال�سم�ك .
وعيي�د يف  اغرا�سه  ق�م وحمد اهلل وجمع  يكفيه،  الوفري ورزق  وامتالأت عربته ب�خلري  ان مر وقت ك�ف  وبعد 
طريقه اإىل ال�سوق، فب�ع م� معه وك�سب كثريا وا�سرتى طلب�ت بيته واولده وع�د م��سي� لبيته يرتل اي�ت من 
القراآن الكرمي حمدا و�سكرا هلل ، فوجد يف طريقه ج�ره الغني عبد اهلل وهو يقف ويف يده مبلغ كبري ك�سبه يف 

ذلك اليوم لأنه �س�حب مركب.
 ف�أخذ يراقبه وهو يدفع للعم�ل اجورهم ثم يدفع للميك�نيكي الذي ي�سلح له املركب ويدفع �سرائب احلكومة 
ويدفع.... اآه انه دفع كثريا.. م� هذا! مل يتبق معه غري مبلغ ب�سيط .. رمب� ميلك احل�ج م�سعود يف يده الن 
اكر منه بقليل.. �سبح�نك ي� رزاق ي� موزع الرزاق لو ك�ن عندي مركب كهذه لنفدت نقودي على كل هوؤلء ومل 
يبق معي م� اأردته ان يكون يل حق�.. اإن كل حي يف هذه الدني� ي�أخذ ن�سيبه واحلمد اهلل.. و�سم �سن�رته ل�سدره 

وك�أنه يتمنى من اهلل ان يبقيه� له فهي مركبه الذي يعتمد عليه يف رزقه ورزق عي�له.

ارتفاع �سغط الدم املفاجئ ميكن اأن يودي باحلياة
ارتف�ع �سغط الدم املف�جئ ميكن اأن يودي بحي�ة اأحدهم، فهو 
 180 يعرف ب�رتف�ع يف ال�سغط النقب��سي حيث ي�سل اإىل 
ملم زئبقي ب�سكل �سريع اأو اأكر من ذلك، اأو ميكن اأن يكون 
زئبقي  ملم   120 اإىل  لي�سل  النب�س�طي  ال�سغط  ارتف�ع يف 
الته�ب يف  ذلييك حييدوث  اأكيير، ويرتتب على  اأو  �سريع  ب�سكل 
الأوعية،  ال�سوائل من  اأو  الييدم،  خييروج  اأو  الدموية،  الأوعييييية 
دم�غية  �سكتة  اإىل  املف�جئ،  الرتييفيي�ع  ذلييك  يييوؤدي  اأن  وميكن 

تودي بحي�ة املري�ص .
وهيينيي�ك الييكييثييري ميين الأ�ييسييبيي�ب الييتييي ميييكيين اأن تييكييون ال�سبب 
الييرئييييي�ييسييي يف ارتيييفييي�ع �ييسييغييط الييييدم املييفيي�جييئ، وميينييهيي� تعر�ص 
اأو  القلبية،  النوب�ت  حييدوث  اأو  للتمزق،  الأورطيييي  ال�سري�ن 
اإ�س�ب�ت  اأو  الكلوي،  ب�لف�سل  الإ�س�بة  اأو  الدم�غية،  ال�سكتة 
نوب�ت الختالج يف اأثن�ء احلمل، وحدوث تف�عالت بني نوعني 

اأو اأكر من الأدوية، اأو الإ�س�بة بف�سل القلب.

اأ�سباب ارتفاع ال�سغط
وتتنوع اأنواع ارتف�ع �سغط الدم املف�جي، فهن�ك ارتف�ع �سغط 
الييدم الييطيي�رئ، وي�سنف كيي�رتييفيي�ع حيي�د يف �سغط الييدم ميكنه 
يف  عييالجييه  يتم  لييذا  اجل�سم؛  ب�أع�س�ء  اإ�ييسييرار  اإىل  ييييوؤدي  اأن 
بف�سل  الإ�س�بة  عنه  تنتج  وقد  فييوري،  ب�سكل  املركزة  العن�ية 
القلب، وال�سكتة الدم�غية، والإ�س�بة ب�لذبحة ال�سدرية غري 

امل�ستقرة، والإ�س�بة ب�لوذمة الرئوية، والنوب�ت القلبية.
ارتف�ع  الييعيي�جييل، وذليييك عند  اليييدم  ارتييفيي�ع �سغط  يييوجييد  كم� 
�سغط الدم لي�سل اإىل 110/180، اأو م� يفوق ذلك، ويتم 
ول  ال�سغط،  اأدويييية  ا�ستخدام  ميين  �س�ع�ت  عييدة  بعد  عالجه 

ي�سر ب�أع�س�ء اجل�سم.


