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ما اأف�ضل زيت طبخ لإنقا�ص الوزن؟
ميكنك التخّل�ص من عدة كيلوغرامات من الوزن الزائد عن طريق 
التحّول من ا�شتخدام زيوت م�شبعة الدهون اإىل زيوت اأحادية الدهون. 
اأو  للتخ�شي�ص،  الأن�شب  تعتربه  اأن  ميكن  معني  زي��ت  يوجد  ل  لكن 
جتّرب  اأن  عليك  �شحية  زي���وت  جمموعة  ه��ن��اك  للجميع،  املنا�شب 

بع�شها لتعرف النوع الذي ي�شتجيب له ج�شمك على نحو اأف�شل.
لأنه  الزيتون  زيت  ال�شحية  الطعام  زيوت  اأف�شل  من  الزيتون.  زيت 
يحتوي على 78 باملئة دهون اأحادية، و14 باملئة دهون م�شّبعة. وهو 
الباردة، والطهي على نار خفيفة، ول  اأو الأطعمة  منا�شب لل�شلطات 

ينبغي ت�شخينه لدرجات حرارة عالية اأو ا�شتخدامه يف القلي.
باملائة،   62 الكانول  زيت  يف  الأح��ادي��ة  الدهون  ن�شبة  الكانول.  زيت 
والدهون امل�شبعة 7 باملئة فقط. ميتاز هذا الزيت باأنه منا�شب للطهي 

على حرارة متو�شطة اإىل عالية، وميكن ا�شتخدامه يف القلي باأمان.
التي  الأح��ادي��ة  الدهون  بن�شبة  الزيت  البندق. ميتاز هذا  ب��ذور  زيت 
تبلغ 82 باملئة، ون�شبة الدهون امل�شبعة املنخف�شة والتي تبلغ 7 باملئة. 

وينا�شب هذا الزيت الطبخ على حرارة متو�شطة اإىل عالية.
 79 الزيت  الأحادية يف هذا  الدهون  ن�شبة  تبلغ  ال�شم�ص.  عّباد  زيت 
العالية  للحرارة  منا�شب  وه��و  باملئة،   14 امل�شبعة  وال��ده��ون  باملئة، 
والقلي. زيت اللوز. ن�شبة الدهون الأحادية يف زيت اللوز 65 باملئة، 
اأغرا�ص  ا�شتخدامه يف كل  7 باملئة فقط، وميكنك  امل�شبعة  والدهون 

الطبخ مبا يف ذلك القلي على حرارة عالية.

عالج جديد لل�ضلع باخلاليا اجلذعية
اأن تو�شل العلماء اإىل  قد يكون عالج ال�شلع يف الأف��ق القريب، بعد 
كيفية زراعة كمية غري حمدودة من ال�شعر الطبيعي امل�شتخرج من 

اخلاليا اجلذعية. 
اجلذعية  اخل��الي��ا  تطعيم  مت  ال��ف��ئ��ران،  ع��ل��ى  اأج���ري���ت  درا����ش���ة  ويف 
الب�شرية، ومن ثم زرعها بعد ذلك حتت اجللد، واأدت اإىل منو ال�شعر 
ي�شاعد  اأن  ميكن  ك��ب��ري،  ت��ق��دم  ب��اأن��ه  العمل  وُو���ش��ف  طبيعي،  ب�شكل 
اأو  ماليني الأ�شخا�ص الذين يعانون من ال�شلع لأ�شباب مثل العمر 

اجلينات اأو املر�ص.
وك�شف علماء من معهد �شانفورد بورنهام بريبي�ص دي�شكفري الطبي 
اجلذعية  اخلاليا  لأبحاث  الدولية  اجلمعية  موؤمتر  يف  اكت�شافهم، 
ميل  ديلي  �شحيفة  بح�شب  املا�شي،  اخلمي�ص  يوم  اأجنلو�ص  لو�ص  يف 

الربيطانية.
والتزمت �شركة �شتيم�شون ثريابيوتك�ص يف الوليات املتحدة الأمريكية 
بالفعل بتطوير التكنولوجيا التي ياأمل اخلرباء تطبيقها على الب�شر 

يف امل�شتقبل القريب.
وقال الدكتور األيك�شي تري�شكيخ "بروتوكولنا اجلديد املو�شوف اليوم 
يتغلب على التحديات الرئي�شية. الآن لدينا طريقة قوية للغاية يتم 
با�شتخدام  اجللد  ينمو من خالل  �شعر طبيعي  لتوليد  بها،  التحكم 

م�شدر غري حمدود خلاليا اجللد الب�شري".
والتي  اجللدية،  احلليمات  ت�شمى  خاليا  با�شتخدام  التقنية  وتعمل 

توجد يف ب�شيالت ال�شعر، وتتحكم يف منو ال�شعر و�شمكه وطوله. 

حلول للتغّلب على غثيان ال�ضباح 
ت�شتد  املتكّررة طوال فرتة احلمل، لكنها  املتاعب  ال�شباح من  غثيان 
اأخرى  اأ�شابيع  خ��الل  ال�شتداد  تعاود  وق��د  منه،  الأول  الثلث  خ��الل 
اأي وقت  اأو الثالث. وحتدث نوبات هذا الغثيان يف  من الثلث الثاين 
اأي وقت خالل  اأو الليل، لذلك ا�شتعدي لزيارة احلّمام يف  من اليوم 

الأ�شهر الأوىل. اإليك بع�ص احللول التي تخّفف من الغثيان:
ب�شع  ابقي  ال�شتيقاظ،  ف��ور  ال�شرير  من  النهو�ص  ت�شتعجلي  ل   *  

دقائق يف ال�شرير قبل اأن تبداأي اليوم..
اأو  امل���اء  ولي�ص  الكعك  اأو  املحّم�ص  اخل��ب��ز  ت��ن��اويل  ال��ي��وم  ب��داي��ة  * يف 

الع�شائر.
* حافظي على رطوبة اجل�شم طوال اليوم وا�شربي الكثري من املاء.

6 وج��ب��ات �شغرية  ال��ط��ع��ام، وت��ن��اويل  ت��ن��اول  * جتنبي الإف�����راط يف 
متوازنة طوال اليوم.

* ابتعدي قدر الإمكان عن الروائح املثرية، واأي �شيء يحّرك الغثيان 
كالب�شل اأو العطور.
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مادة كيميائية وراء ه�ضا�ضة عظام الن�ضاء 
"الرتيكلو�شان"  مل��ادة  يتعر�شن  الالتي  الن�شاء  اأن  حديثة  درا���ش��ة  ك�شفت 
الكيميائية، املوجودة غالبا يف ال�شابون ومعقمات الأيدي، هن اأكرث عر�شة 

لالإ�شابة به�شا�شة العظام.
ولحظ معدو الدرا�شة التي ن�شروها يف دورية "علم الغدد ال�شماء والتمثيل 
ل�شنوات، كعامل  وا�شع  "الرتيكلو�شان" ي�شتخدم على نطاق  اأن  الغذائي"، 
ال�شخ�شية،  العناية  ومنتجات  ال�شتهالكية  ال�شلع  يف  للميكروبات  م�شاد 
الفم،  الأ�شنان وغ�شول  الأي��دي ومعجون  ال�شابون ومعقمات  ذلك  مبا يف 

بح�شب �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
اأن  النتائج  اأظ��ه��رت  حيث  ام���راأة،   1848 بيانات  �شينيون  خ��رباء  وحلل 
الن�شاء اللواتي حملت حتاليل بولهن ن�شبة مرتفعة من ال� "تريكلو�شان"، 

كن اأكرث عر�شة لأمرا�ص العظام.
واأ�شدرت هيئة الغذاء والدواء المريكية قرارا مبنع ا�شتخدام هذه املادة يف 
العديد من املنتجات عام 2016، منها �شوائل تعقيم اليدين، فهي لي�شت 

قادرة على مكافحة وقتل اجلراثيم.
ميكن  اأن���ه  ذك���رت  ال��درا���ش��ة  ف���اإن  ال�شخ�شية،  العناية  منتجات  وب��خ��الف 
العثور على اآثار "الرتيكلو�شان" يف املالب�ص واأدوات املطبخ والأثاث ولعب 

الأطفال.
"الرتيكلو�شان"  ل�  التعر�ص  بني  ال�شلة  يف  تبحث  درا���ش��ة،  اأول  ه��ذه  وتعد 

والكثافة املعدنية للعظام وه�شا�شة العظام.
النظافة  مل��واد  امل�شنعة  ال�شركات  اإح��دى  وه��ي  "يونيليفر"،  اأن  اإىل  وي�شار 
من  "الرتيكلو�شان"  م��ادة  م��ن  التدريجي  بالتخل�ص  قامت  ال�شخ�شية، 
امل�شتهلكني،  ا�شتجابة لطلب  ال�شتهالكية، وذلك  جمموعة من منتجاتها 

على الرغم من اأنها تقول اإنها واثقة من اأن املادة الكيميائية اآمنة.

اآلف الأملان ميوتون 
�ضنويًا وال�ضبب !!

احلر  موجات  اأن  حديثة  درا���ش��ة  ك�شفت 
الأ���ش��خ��ا���ص يف  اآلف  وف����اة  ت��ت�����ش��ب��ب يف 

اأملانيا.
اخلبري  ه��اي��دن،  دي��ر  اآن  ماتيا�ص  وق���ال 
مبعهد "روبرت كوخ" الأمل��اين لالأبحاث 
ت�شريحات  يف  وال���ت���ح���ال���ي���ل،  ال��ط��ب��ي��ة 
يف  )د.ب.اأ(  الأمل���ان���ي���ة  الأن����ب����اء  ل��وك��ال��ة 
بالغة على وجه  "نرى خطورة   : برلني 
العمرية  ل��ل��ف��ئ��ة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  اخل�����ش��و���ص 
85 عاما"،  84 عاما وف��وق  75 و  بني 
م�شيفا اأنه من املتوقع اأن تت�شبب موجة 
احلر يف حزيران-يونيو املا�شي يف تزايد 

حالت الوفاة يف البالد.
اأ���ش��رف عليها  ال��درا���ش��ة، التي  واأظ��ه��رت 
التي  احل���ر  م��وج��ة  اأن  ه���اي���دن،  دي���ر  اآن 
اإىل  اأدت   2003 عام  يف  اأملانيا  عاي�شتها 
موجة  وك���ان���ت  ���ش��خ�����ص،   7600 وف����اة 
احلر ذات العواقب الأ�شد خالل الفرتة 

من عام 2001 حتى عام 2015.
على  ل��ل��ب��ي��ان��ات  ت��ق��ي��ي��م��ات  ي���وج���د  ول 
م�����ش��ت��وى اأمل��ان��ي��ا ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل�����ش��ي��ف عام 
يقدرون وقوع  اخلرباء  اأن  اإل   ،  2018
490 حالة وفاة يف برلني وحدها  نحو 

جراء موجات احلر يف ذلك ال�شيف.

معلومات مهمة عن 
ال�ضوكولتة تهم �ضحتك �ص 23

عادات يومية
 ُت�ضر عينيك

يبداأ تدهور الب�شر مع التقدم يف العمر، ما يفر�ص اإجراءات لعالج م�شاكل 
العينني. ولكن يف بع�ص احلالت تبداأ م�شاكل العيون يف وقت مبكر جداً من 

احلياة، ب�شبب عادات ل ينتبه اإليها كثريون ميكن اأن ت�شر بالعينني. 
فيما يلي عادات يومية ب�شيطة يجب التوقف عنها �شريعاً حلماية العينني 

قدر الإمكان، ح�شب �شحيفة تاميز اأوف اإنديا: 
نظارات �شم�شية ارتداء  عدم   -  1

نظارة  اأن  دون  ال�شم�ص  اأ�شعة  اإىل  نخرج  اأم��رن��ا،  من  عجلة  يف  نكون  عندما 
�شم�شية، وتكرار هذا اخلطاأ يومياً، قد يكون �شاراً ب�شحة العينني على املدى 
البعيد، لأن الأ�شعة فوق البنف�شجية ميكن اأن ت�شبب م�شاكل ب�شرية عديدة 

مثل اإعتام عد�شة العني. 
طويلة لفرتة  الال�شقة  العد�شات  ارتداء   -  2

فارتداء  بها.  ينامون  ورمب��ا  كامل  ليوم  الال�شقة  العد�شات  البع�ص  ي�شع 
العد�شات الال�شقة ب�شكل م�شتمر مدة يومني متتاليني قد يزيد من فر�ص 

الإ�شابة بالتهاب العينني. 
العينني فرك   -  3

العينني،  اإىل  اليدين  والبكرتيا من  الأو�شاخ  نقل  اإىل  العينني  فرك  ي��وؤدي 
وميكن اأن يت�شبب اأي�شاً يف تلف القرنية. 

بيانكا  التوا�شل  عاملة  اأي�شا  اإليها  تو�شلت  املالحظة  ه��ذه 
ب�شرعة  نتنقل  الأ�شا�شيات،  ع��ن  "نغفل  ت�شوت�ص:  كيلرن- 
اأ���ش��ي��اء تبهرنا  ك��ب��رية م��ن م��و���ش��وع لآخ����ر، ون��ن�����ش��اق وراء 
با�شتمرار". هذا الن�شياق ل يكون عن طريق و�شائل اإعالم 
اإع���الم ج��دي��دة تقوم  كال�شيكية ول��ك��ن ع��ن ط��ري��ق و���ش��ائ��ل 
كما  املجتمع،  متطلبات  ح�شب  وت�شيريه  الهتمام  بتوجيه 
تقول عاملة التوا�شل كيلرن- ت�شوت�ص. يف الوقت نف�شه، من 
اهتمام  عليه جذب  �شخ�شية معروفة يجب  ي�شبح  اأن  اأراد 
الآخرين، وتقول عاملة التوا�شل يف هذا ال�شدد: "ال�شخ�ص 
العادي يريد اأن يراه الآخرون اإن�شانا ن�شطا وع�شريا ويرونه 
اإن�شانا خارقا للعادة. امليول لهذه ال�شفة لي�ص �شيئا غريبا، 
ولكن مع الثورة الإعالمية التي نعي�شها حاليا اكت�شب هذا 

النمط من احلياة �شكال جديدا".
البعيد  امل��دى  النا�ص جناحهم على  ع��دد كبري من  ويربط 
عديدة  طرقا  وي�شتخدمون  الآخ��ري��ن  اهتمام  ج��ذب  على 
لكن  انتباههم.  لك�شب  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  م��ن 
ي��وؤث��ر ع��ل��ى احلياة  اأج���ل ذل���ك  ب��وق��ت ك��ب��ري م��ن  الت�شحية 
ال�شخ�شية. فمثال الت�شارع لل�شغط على زر الإعجاب على 
من�شور اأو اإر�شال �شورة ملحادثة جماعية، قد ل يبدو الأمر 
يف ظاهره مع�شلة، ولكن الأطفال ال�شغار اأو رفيقة اأو رفيق 
يف  كثريا  النظر  حال  يف  بالتذمر  اإح�شا�ص  ينتابهم  احلياة 

الهواتف الذكية يف ح�شور الآخر.    
ل��ل��خ��روج م��ن دوام���ة اجل���ري وراء ج��ذب اه��ت��م��ام الآخرين 
ين�شح الطبيب النف�شي مارك فيتمان باأخذ قرار عن وعي 
"اأعتقد  الأح��ي��ان:  بع�ص  بعيدا يف  الذكية  الأج��ه��زة  وو�شع 
باأن احتمال اطالعك على الهاتف بني احلني والآخر يكون 
التوا�شل  عاملة  اأم��ا  بحوزتك".  دائما  الهاتف  كان  اإذا  واردا 
بع�ص  بق�شاء  ال��ع��ائ��الت  فتن�شح  كيلرن-ت�شوت�ص  بيانكا 
الوقت معا دون التخطيط لأي �شيء والبقاء فقط يف املنزل 

والتحدث مع بع�ص دون اأي التزامات تذكر.

مواد غذائية متنح اأع�صابك درعًا واقيًا من التوتر

ال�صبانخ
قوياً،  ب��اب��اي  الكارتونية  ال�شخ�شية  يجعل  ال���ذي  الطعام 
القوة  م��ن  ج���زءا  اأي�����ش��اً  ال��ع��ادي  ال�شخ�ص  مينح  اأن  ميكن 
والكال�شيوم  البوتا�شيوم  ن�شبة  ارتفاع  فبف�شل  الإ�شافية. 
الع�شبي  للجهاز  واق  ك���درع  ال�شبانخ  يعمل  واملغني�شيوم 
ويعزز انتقال الإ�شارات بني اخلاليا الع�شبية. وُين�شح بعدم 
على  حفاظاً  ق�شرية  لفرتة  واإمن��ا  ط��وي��اًل،  ال�شبانخ  طهي 

مكوناته املهمة للج�شم.

ال�صوكوالتة
يف الأزم�������ات ال��ن��ف�����ش��ي��ة وال��ع��اط��ف��ي��ة ت��ل��ج��اأ ال���ك���ث���ريات اإىل 
على  تعمل  اإذ  مت��ام��اً،  ذل��ك  يف  حم��ق��ات  وه��ن  ال�شوكولتة، 
ولي�ص  فقط  ال�شكولتة  هنا  واملق�شود  الأع�����ش��اب.  تغذية 
كامل  باحلليب  امل�شنوعة  ال�شوكولتة  يف  امل��وج��ود  ال�شكر 
املرة على مقدار  ال�شكولتة  الد�شم. وب�شكل خا�ص حتتوي 
ال���ذي ي�شاهم يف خف�ص  ال��رتب��ت��وف��ان،  ب��روت��ني  ك��ب��ري م��ن 
م�شتوى التوتر بعد اأن يحوله اجل�شم اإىل هرمون ال�شعادة 

ال�شريوتونني.

املوز
املوز.  اإن��ه  النف�شي:  لل�شغط  حقيقي  وق��ات��ل  و�شهي  لذيذ 
لهرمون  الأ�شا�شية  العن�شر  امل��وز من  ف��اإن  ال�شكولتة  مثل 
كما  لل�شوكولتة.  جيد  بديل  فهو  ال�شريوتونني،  ال�شعادة 
يعد املوز من امل�شادر املعدنية املثالية التي متتلئ بفيتامني 
واملغني�شيوم  الفو�شفور  مثل  امل��ع��ادن  م��ن  وال��ع��دي��د   B6
مما  بالأوك�شجني  ال��دم��اغ  امل��زي��ج  ه��ذا  مي��د  والبوتا�شيوم. 
يجعله اأكرث قوة وتركيزاً. وملركبات �شكر الفاكهة املعقدة يف 

املوز تاأثري مهدئ على اجل�شم.

املك�صرات
من يعتاد على تناول املك�شرات فاإنه قادر على التعامل ب�شكل 
والف�شتق  اجلوز  بتناول  ُين�شح  احلياة.  �شغوط  مع  اأف�شل 

والبندق من اأجل اإمداد اجل�شم بفيتاميني B وE. كما اأن 
هذا املزيج من التغذية ال�شحية التامة ميد اأج�شامنا اأي�شاً 
و�شغط  القلب  �شربات  تنظيم  يف  ي�شاهم  الذي  بالكاليوم، 

الدم، بح�شب موقع جيو الأملاين.

القهوة
ذاته من حدة  الوقت  بالن�شطات مقلاًل يف  الكافيني  ُي�شعر 
الدماغ  يف  معينة  م�شتقبالت  ال��ك��اف��ي��ني  ي��ع��ط��ل  ال��ت��وت��ر. 
القلق.  اأو  كالن�شيان  الإج��ه��اد  اأع��را���ص  بع�ص  عن  م�شوؤولة 
الكافيني.  على  املحتوي  ال�شاي  على  اأي�����ش��اً  ينطبق  وه��ذا 
اأن��ه ميكن اكت�شاف  اأُج��ري��ت على الفئران  اأظ��ه��رت درا���ش��ات 
وحت�شني  الكافيني  بف�شل  ال���دم  يف  ت��وت��راً  اأق���ل  ه��رم��ون��ات 
عدم  ينبغي  لكن  ال�شغط.  حتت  كبري  ب�شكل  العام  الو�شع 

�شرب اأكرث من ثالثة اأكواب منها يومياً.

الزجنبيل
الطيبة،  ونكهتها  احل��ار  بطعمها  معروفة  الزجنبيل  درن��ة 
الزيوت  م��ن  الأن������واع  ع�����ش��رات  ع��ل��ى  اأي�����ش��اً  لكنها حت��ت��وي 
الطيارة الأ�شا�شية التي تن�شط احلوا�ص. يحتوي الزجنبيل 
اأي�شاً على الكثري من فيتامني C واملعادن مثل املغني�شيوم 
جذر  م��ن   C فيتامني  اأن  خا�شة  والكال�شيوم.  واحل��دي��د 
واجلهاز  للطاقة  الغذائي  التمثيل  يدعم عملية  الزجنبيل 

الع�شبي.

النبيذ االأحمر
تناول جرعة يومية من النبيذ الأحمر ل يقي من النوبات 
القلبية فقط، بل وميكن اأن ي�شاعد يف التغلب على الكتئاب 
واملخاوف و�شغوط احلياة اليومية. يعود ذلك اإىل املركبات 
العطرية يف النبيذ الأحمر امل�شماة بالبوليفينول. لكن من 
ال�شروري هنا القت�شار على كاأ�ص واحد فقط. اأما بالن�شبة 
لالأ�شخا�ص الذي ل يودون الكحول فيمكنهم احل�شول على 

البوليفينول يف �شورة م�شحوق نبيذ اأحمر غري كحويل.

نفوق 174 دولفينا ب�ضبب املد 
الأحمر قبالة �ضاحل فلوريدا

قال باحثون فيدراليون اإن ع�شرات 
الدلفني نفقت على طول ال�شاحل 
فلوريدا  لولية  الغربي  اجلنوبي 
الأحمر  امل����د  ب�����ش��ب��ب  الأم���ريك���ي���ة 

العام املا�شي.
ال�������ش���ادر هذا  ال��ت��ق��ري��ر  وج�����اء يف 
الوطنية  الإدارة  ع����ن  ال�������ش���ه���ر 
اأن  اجل���وي  وال��غ��الف  للمحيطات 
ع��ل��ق��وا ع��ل��ى نحو  دول��ف��ي��ن��ا   174
العام  ي���ول���ي���و-مت���وز  ب����ني  مم���ي���ت 

املا�شي واأوائل هذا ال�شهر.
كما نفقت اأ�شماك و�شالحف بحرية 
وه��و ظاهرة  الأح��م��ر،  امل��د  ب�شبب 
طبيعية بيئية حتدث ب�شبب ازدهار 
موؤذي لنوع اأو اأكرث من العوالق اأو 
الطحالب النباتية يف مياه البحار 
اأو البحريات مما ي�شبب تغري لون 
الوقت  معظم  وا�شح،  ب�شكل  املياه 
الأح���م���ر، وقد  اإىل  ال���ل���ون  ي��ت��غ��ري 
ابتلي به جنوب غرب �شاحل خليج 
ن��وف��م��رب - ت�شرين  ف��ل��وري��دا م��ن��ذ 

الثاين 2017.
ب�شكل طبيعي  الأحمر  امل��د  حت��دث 
قبالة  م��ت��ق��ط��ع  ب�����ش��ك��ل  وظ���ه���رت 
الع�شور،  م��ر  على  ال��ولي��ة  �شاحل 
الب�شر  اأن  ك��ث��ريون  يعتقد  ول��ك��ن 
امل�شكلة �شوءا. ح�شيلة نفوق  زادوا 
غرب  جنوب  قبالة  هذه  الدلفني 
فلوريدا منف�شلة عن اإح�شاء اآخر 
وكالة  ذك����رت  اخل��ل��ي��ج.  ���ش��م��ال  يف 
من   279 اأن  ال�����ش��ه��ر  ه���ذا  بيئية 
ال���دلف���ني ع��ل��ق��وا م��ن��ذ ف���رباي���ر - 

�شباط بني لويزيانا وفلوريدا.

اأبل تلجاأ اإىل ال�ضني لت�ضنيع 
حا�ضوبها اجلديد ماك برو

�شرتيت  "وول  ���ش��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت 
�شركة  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة  جورنال" 
حا�شوبها  بت�شنيع  �شتقوم  "اأبل" 
ال�شني،  يف  ب�����رو  م�����اك  اجل����دي����د 
التجميع  خ������ط  ع������ن  م����ب����ت����ع����دة 
ت�شتخدمه  كانت  ال��ذي  الأم��ريك��ي 

لذلك املنتج يف ال�شنوات الأخرية.
ال�����ش��ح��ي��ف��ة ع���ن اخلطة  ون�����ش��رت 
نقال عن اأ�شخا�ص على دراية بهذه 

اخلطوة مل تذكر هوياتهم.
واأ����ش���درت ���ش��رك��ة اأب���ل ب��ي��ان��ا قالت 
ب���رو اجلديد  م���اك  اإن ج��ه��از  ف��ي��ه 
�شيتم ت�شميمه وهند�شته يف ولية 
اأين  ت��ذك��ر  مل  لكنها  كاليفورنيا، 
اأب���ل ماك  �شيتم جت��م��ي��ع��ه. جت��م��ع 
تك�شا�ص  ب���ولي���ة  اأو����ش���ن  يف  ب����رو 
منذ عام 2013 كجزء من التزام 
قام  دولر  م��ل��ي��ون   100 ب��ق��ي��م��ة 
كوك  ت��ي��م  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ب��ه 
وطنية.  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  م��ق��اب��ل��ة  يف 
ماك  ج��ه��از  اإن  ال�شحيفة  وت��ق��ول 
6000 دولر  برو اجلديد بقيمة 
بالقرب  م�شنع  يف  جتميعه  �شيتم 

من �شنغهاي.

�ضبب اآخر لالإجهاد .. اجلري 
وراء جذب اهتمام الآخرين

مرور  مع  تتغري  اأن  الطبيعي  ومن  خا�صة،  قيمة  "عملة" ذات  االآخرين  اهتمام  جذب  اإن  يقال 
الزمن. اأي طرق ُيلجاأ اإليها اليوم جلذب اهتمام االآخرين يف ع�صر و�صائل التوا�صل االجتماعي 

وما تاأثريها احلقيقي على �صحتنا. اأ�صبح اال�صتماع ملقاطع مو�صيقية طويلة املدة اأمرا 
نادرا. فبني عامي 2013 و2018 تقل�ص متو�صط مدة اال�صتماع اإىل االأغاين على 

البوابة  موؤخرا  ذكرته  ما  ح�صب  ثانية،   20 100" بـ  هوت  "بيلبورد  قوائم 
هذا  من  تعاين  فقط  وحدها  املو�صيقى  لي�ص   ."qz.com" االإكرتونية 

حولنا  مبا  االهتمام  متو�صط  اأن  يبدو  ما  على  بل  االهتمام،  يف  الرتاجع 
الظاهرة  هذه  و�صف  فيتمان  مــارك  النف�صي  الطبيب  عموما.  تراجع 

يف  وقفنا  "اإذا  كامبو�ص":  "ت�صايت  جملة  يف  الكثريين  لدى  املاألوفة 
طابور باملقهى ملدة خم�ص دقائق فقط نخرج هاتفنا اخللوي الأن هذه 

الدقائق اخلم�ص ت�صبح وكاأنها زمن طويل جدا". الهاتف اخللوي 
يوفر لنا و�صيلة لتجاوز هذا الوقت، ووفقا لفيتمان فاإن املعلومات 

التي يح�صل عليها املتطلعون على الهاتف اخللوي ت�صجل يف 
ي�صعرون  ما  وغالبا  �صطحي  ب�صكل  ذاكرتهم 

يف  الت�صارع  ب�صبب  واالإجــهــاد  بالتوتر 
مواكبتهم  اأثناء  الهاتف  على  ال�صغط 

لهذا الكم الكبري من املعلومات.



االثنني    1   يوليو    2019  م   -   العـدد  12670  
Monday   1   July   2019  -  Issue No   12670

22

�ش�ؤون حملية

برعاية �صلطان بن زايد

نادي تراث الإمارات يطلق اليوم ملتقى ال�ضمالية ال�ضيفي وملدة �ضهر 

ال�صهادة ت�صعها �صمن جمموعة متميزة ت�صم 14 موؤ�ص�صة عاملية 

دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي حت�ضل على �ضهادة املعيار البالتيني من املعهد امللكي الربيطاين

وفق اأحدث ت�صنيف ملوؤ�ص�صة التاميز للتعليم العايل للجامعات النا�صئة 2019

جـامعـة خـليفة �ضمـن اأف�ضـل 40 جـامعـة نـا�ضـئة يف العـالـم 
تقدمت 11 مرتبة لتحتل املركز 38 من بني 351 موؤ�ص�صة �صملها الت�صنيف

••  اأبوظبي - الفجر

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  م��ن  ب��رع��اي��ة 
ممثل �شاحب ال�شمو رئي�ص الدولة رئي�ص نادي تراث 
الإم��ارات.. يطلق النادي �شباح اليوم الأول من يوليو  
ال�شاد�شة  دورته  2019 يف  ال�شيفي  ال�شمالية  ملتقى 
ال�����ش��ه��ر  وذلك  31من  وال��ع�����ش��ري��ن، وي�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى 

بجزيرة ال�شمالية ومراكز النادي يف اأبوظبي
يت�شمن امللتقى هذا العام العديد من الربامج املقدمة 
والتقاليد  بالعادات  تعنى  والتي  والطالبات،  للطالب 
اإ�شراف  حت��ت  نفو�شهم  يف  الوطنية  املفاهيم  وتر�شخ 

مدربني وم�شت�شارين تراثيني بالنادي
املراكز  �شوؤون  ق�شم  رئي�ص  الرميثي  خ��ادم  را�شد  وق��ال 
"اإن  ال�شمالية:  ملتقى  مدير  الإم����ارات،  ت��راث  بنادي 
املراكز  ي�شهد كل عام م�شاركة قوية من طلبة  امللتقى 
براجمه  يف  يركز  اأن��ه  اإىل  بالإ�شافة  للنادي،   التابعة 
على تر�شيخ املعرفة بالرتاث لدى النا�شئة، ات�شاقاً مع 
ر�شالة النادي، حيث ياأتي الهتمام بال�شنع يف امللتقى، 

�شعياً اإىل �شقل الهوية الإماراتية لدى ال�شباب"
على  مق�شماً  �شيكون  امللتقى  اأن  ال��رم��ي��ث��ي:  واأ����ش���اف 
ف��رتت��ني ���ش��ب��اح��ي��ة وم�����ش��ائ��ي��ة، ح��ي��ث ���ش��ت��ك��ون الفرتة 
ال�شباحية موجهة بالعموم اإىل املراكز التابعة للنادي 

9�شباحاً  ال�شاعة  م��ن  ال�شمالية  ج��زي��رة  يف  و�شتكون 
يف  ال��ف��رتة  ه��ذه  يف  الأن�شطة  و�شتكون  1ظهراً،  حتى 
داخل  الأن�شطة  �شالة  يف  املتواجدة  الرتاثية  القرية 
�شة  ت��راث��ي��ة متخ�شّ ق��ري��ة  ب��ن��اء  ح��ي��ث مت  اجل���زي���رة، 
يتواجد فيها املدربون الرتاثيون الذين يتحدثون مع 
وال�شنع  والعادات  ال�شعبي  املوروث  ال�شباب ويعلمونهم 
الإماراتية وعن احلكاية ال�شعبية والق�ش�ص الرتاثية 
لأبنائهم،  ق���دمي���اً  الأج�������داد  ب��ه��ا  ي��ت��ح��دث  ك����ان  ال��ت��ي 

اجلزيرة  داخ��ل  بها  �شيقومون  ج��ولت  اإىل  بالإ�شافة 
تقدمي  و���ش��ي��ت��م  طبيعية،  كمحمية  عليها  ل��ي��ت��ع��رف��وا 
وتوفري  املالب�ص  توزيع  منها  للطلبة  مميزة  خدمات 

املوا�شالت والغداء.
الرتاثية  وبراجمه  امللتقى  اأهمية  على  الرميثي  واأك��د 
فرتة  م��لء  يف  وال��ري��ا���ش��ي��ة،  والج��ت��م��اع��ي��ة  والثقافية 
بهويتهم  ب��ت��ع��ري��ف��ه��م  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ال�����ش��ي��ف��ي��ة  الإج��������ازة 
وتر�شيخها.. مو�شحاً اأن برامج الواجهة البحرية التي 

لالإمارات  البحري  ب���الإرث  النا�شئة  لتعريف  ت��ه��دف 
متثل اإىل جانب املنا�شط الرتاثية الأخرى كالفرو�شية 
التقليدية  واملعارف  واخل��ربات  التجارب  نقل  والهجن 

بني الأجيال.
للفرق  موجهة  �شتكون  امل�شائية  الفرتة  اأن  اإىل  واأ�شار 
ال�شباحة، ومنها فرق مدر�شة الإمارات  املتخ�ش�شة يف 
لل�شراع، وفرق الفرو�شية يف ا�شطبالت بوذيب، و�شتكون 

من ال�شاعة 3ع�شراً حتى 7م�شاًء
للقرية  خا�شة  زي��ارات  هناك  �شتكون  الرميثي:  وتابع 
البيئات  مثل  املختلفة  البيئات  على  للتعرف  الرتاثية 
و�شوق  امل��ت��اح��ف  وزي����ارة  وال��زراع��ي��ة  ال��ربي��ة واجلبلية 
احل��رف��ي��ني، وزي����ارة م��رك��ز زاي���د ل��ل��درا���ش��ات والبحوث 
وح�شور  ال��وط��ن��ي،  والأر���ش��ي��ف  زاي���د  ال�شيخ  ومعر�ص 
واأن�شطة  الأ�شرية،  التنمية  موؤ�ش�شة  اأن�شطة منوعة يف 
ترفيهية كزيارة منتزه خليفة واملدينة املائية يف جزيرة 
م�شاركة  اإىل  الرميثي  اأ���ش��ار  اآخ���ر،  جانب  وم��ن  ي��ا���ص. 
الإم������ارات يف  ت���راث  ل��ن��ادي  ال��ت��اب��ع��ة  الن�شائية  امل��راك��ز 
و�شيتم  ال�شمالية،  وجزيرة  املراكز  داخ��ل  اأن�شطة  عدة 
والتلي  كال�شدو  اليدوية  امل�شغولت  الطالبات  تعليم 
والغزل واحلناء، و�شناعة الأكالت ال�شعبية وتعريفهم 
وتعريفهن  ال��رتاث��ي��ة  وامل�شميات  الإم���ارات���ي  ب��ال��رتاث 

بالهوية الوطنية

•• اأبوظبي - الفجر 

ح�شلت دائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي على املعيار 
للم�شرتيات  امللكي  املعهد  من  للموؤ�ش�شات  البالتيني 
معيار  اأع��ل��ى  وه��و   ،"CIPS" بريطانيا   - الإم���داد  و 
جمال  يف  تعمل  التي  العاملية  املوؤ�ش�شات  عليه  حت�شل 

امل�شرتيات و الإمداد.
اأهم  اأح���د  وال��ت��وري��د  للم�شرتيات  امل��ل��ك��ي  امل��ع��ه��د  ي��ع��د 
اإدارة �شل�شلة  املنظمات الرائدة املتخ�ش�شة يف جمالت 
امل�شرتيات وعمليات التوريد، حيث ي�شعى اإىل التعريف 
باأعلى املعايري  املهنية والقدرات الفنية و قيم النزاهة 

امل�شرتيات  ك��اف��ة حم���رتيف  ب��ني  امل�����ش��رتي��ات  يف جم���ال 
و امل��وظ��ف��ني يف جم����الت امل�����ش��رتي��ات وال���ت���وري���د على 
 - وال�شياحة  الثقافة  دائرة  واأ�شبحت  العامل.  م�شتوى 
مبا�شرًة  انتقلت  التي  عاملياً  الوحيدة  اجلهة  اأبوظبي 
ت�شنيف  يف  ال��ب��الت��ي��ن��ي  اإىل  ال��ق��ي��ا���ش��ي  امل�����ش��ت��وى  م���ن 
املعهد امللكي للم�شرتيات والتوريد خالل زمن قيا�شي 
ا�شتغرق عامني فقط، وعادًة ما ي�شتغرق النتقال من 
امل�شتوى القيا�شي اإىل البالتيني فرتًة ترتاوح بني 4 - 

مروراً بامل�شتويني الف�شي والذهبي. �شنوات   6
الثقافة  دائ���رة  وكيل  غبا�ص،  �شعيد  �شيف  �شعادة  ق��ال 
م�شاركتنا  ان��ع��ك�����ش��ت  "لقد  اأب���وظ���ب���ي:   - وال�����ش��ي��اح��ة 

 - الإم�����داد  و  للم�شرتيات  امل��ل��ك��ي  ’املعهد  ب��رن��ام��ج  يف 
على  اإي��ج��اب��ي  ب�شكل  امل�شرتيات  يف  للتميز  بريطانيا‘ 
اأدائنا يف جمال امل�شرتيات. وبنيلنا ال�شهادة البالتينية، 
ق���ادرون على حتقيق  اأن��ن��ا  اأثبتنا  ت�شنيف،  اأع��ل��ى  وه��ي 
والحرتافية.  اجلاد  والعمل  باللتزام  رائعة  اإجن��ازات 
وفقاً  اأدائنا  لتقييم  ا�شتثنائية  فر�شة  الربنامج  و�شكل 
اأننا  يوؤكد  مما  املعهد،  و�شعها  التي  الدولية  للمعايري 
قادرون وب�شكل كبري على الرتقاء باأعمالنا اإىل اأف�شل 
 - والثقافة  ال�شياحة  دائ��رة  وتعترب  العاملية.  املعايري 
هذه  على  احلا�شلة  القليلة  املوؤ�ش�شات  م��ن  اأب��وظ��ب��ي 

ال�شهادة، وهو ما يعزز مكانتنا و�شمعتنا عاملياً."

املعهد،  ال�شراء" الذي يقدمه  التمّيز يف  "برنامج  يعدُّ 
لعمليات  و���ش��ام��اًل  م�شتقاًل  نوعياً  تقييمياً  ب��رن��اجم��اً 
ال�شراء بال�شتناد اإىل اأعلى املعايري املعتمدة عاملياً، كما 
جودة  وت��ربز  عاملياً،  مرموقة  مبكانة  ال�شهادة  حتظى 
اأداء املوؤ�ش�شات وال�شركات ورفع م�شتوى املناف�شة بينها 
لتقدمي اأف�شل اخلدمات. وتغطي ال�شهادة البالتينية 
بدائرة  الإم���داد  اإدارة  عليها  ح��ازت  وال��ت��ي  املعهد،  م��ن 
الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي، خم�شة جمالت مرتبطة 
والتنظيم،  ال��ق��ي��ادة  ه��ي:  والإم�����داد،  ال�����ش��راء  بعمليات 
والعمليات  وامل��وظ��ف��ون،  وال�شيا�شة،  وال�شرتاتيجية 

والأنظمة، واإدارة الأداء.

•• اأبوظبي -  الفجر

 اأعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اجلامعة 
من  بالتعليم  ال��ن��ه��و���ص  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ال��ت��ي  البحثية 
خالل التدري�ص والبحث واكت�شاف وتطبيق املعرفة، 
اليوم عن ان�شمامها اإىل قائمة اأف�شل 40 موؤ�ش�شة 
ملوؤ�ش�شة  ت�شنيفات  اأح���دث  يف  عاملياً  نا�شئة  تعليمية 

التاميز للتعليم العايل للجامعات النا�شئة 2019.
ومع هذا الت�شنيف اجلديد، تقدمت جامعة خليفة 
بالعام املا�شي حيث كانت حتتل  مقارنة  مرتبة   11
التاميز  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت�شنيفات  ق��ائ��م��ة  يف   49 امل��رك��ز 
للتعليم العايل للجامعات النا�شئة. وقد مت الإعالن 
عن هذا الت�شنيف خالل قمة التاميز للتعليم العايل 
للجامعات النا�شئة والتي عقدت بالتعاون مع جامعة 
ولونغونغ الأ�شرتالية وجامعة �شاري الربيطانية يف 
عنوان  حت��ت  املتحدة  اململكة  يف  ���ش��اري  جامعة  ح��رم 
�شهدت  حيث  الفر�ص"،  وخلق  املخاطر  "احت�شان 
للتعليم  التاميز  ملوؤ�ش�شة  ت�شنيفني  اإط���الق  القمة 
العايل للجامعات، الت�شنيف الأول، ت�شنيف "الع�شر 
التي  التعليمية  املوؤ�ش�شات  ي�شم  وال���ذي  الذهبي" 
فهو  ال��ث��اين  الت�شنيف  اأم���ا   ،1945 ع���ام  تاأ�ش�شت 
اجلامعات  ي�شم  ال��ذي  النا�شئة  اجلامعات  ت�شنيف 

حتت 50 عاماً. 
�شلطان  ع����ارف  ال���دك���ت���ور  ق����ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ه����ذه  ويف 
خليفة  جلامعة  التنفيذي  الرئي�ص  نائب  احلمادي، 
احتلتها  التي  املكانة  "توؤكد  والتكنولوجيا:  للعلوم 
 40 اأف�����ش��ل  لقائمة  ان�شمامها  يف  خليفة  ج��ام��ع��ة 
ت�شنيفات  اأح��دث  يف  نا�شئة  عاملية  تعليمية  موؤ�ش�شة 
النا�شئة  للجامعات  العايل  للتعليم  التاميز  موؤ�ش�شة 

2019 على النجاحات املتوا�شلة للجامعة يف جمايل 
البحوث املتطورة والتعاون الأكادميي الدويل، حيث 
لي�شم  اجل��ام��ع��ة  ال��ب��ح��وث يف  ن��ط��اق  ت��و���ش��ع  ي�شتمر 
املزيد من القطاعات ال�شناعية، فيما يوا�شل اأع�شاء 
الهيئة الأكادميية يف اجلامعة بذل اجلهود نحو زيادة 

عدد ونوعية من�شوراتهم العلمية الرائدة." 
جامعة  لطلبة  اأن  اأذك����ر  اأن  اأي�����ش��اً  "اأود  واأ����ش���اف: 
ميادين  كافة  قدراتهم يف  اإثبات  يف  ب��ارز  دور  خليفة 
املناف�شات الإقليمية والدولية. ناأمل باأن ي�شاهم هذا 
املزيد  لتحقيق  اجلامعة  جهود  تعزيز  يف  الت�شنيف 

من الإجنازات".
وقد عززت جامعة خليفة جهودها لتحتفظ بر�شيد 
يف  املعرفة(،  )نقل  ال�شناعة  دخل  يف  نقطة   100
الدولية"  "التقارير  يف   96.4 ن�شبة  �شجلت  ح��ني 
ال��ت��ي ���ش��ارك فيها  امل��ن�����ش��ورات البحثية  ع��ن جم��م��وع 
"دخل  فئة  اأن  يذكر  الأق���ل.  واح��د على  باحث دويل 
يف  امل�شاهمة  يف  اجلامعة  دور  على  تركز  ال�شناعة" 
والخرتاعات  الب��ت��ك��ارات  خ��الل  ال�شناعة من  دع��م 

وتقدمي امل�شورة.
ب��الإ���ش��اف��ة اإىل م��ق��دار دخ��ل ال��ب��ح��وث ال���ذي جتنيه 

بعدد  م��ق��ارن��ًة  ال�شناعة  م��ن  الأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�ش�شات 
اأع�شاء الهيئة الأكادميية. 

11 يف  امل��رت��ب��ة  يف  اأي�����ش��اً  ح��ّل��ت جامعة خليفة  وق��د 
النا�شئة  ل��ل��ج��ام��ع��ات  ال��ت��امي��ز  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت�شنيفات 
اجلامعات  ي�شمل  ت�شنيف  وهو  الألفية  واجلامعات 

واملوؤ�ش�شات الأكادميية التي تاأ�ش�شت عام 2000.  
وياأتي ت�شنيف جامعة خليفة لدى موؤ�ش�شة التاميز 
بعد   2019 النا�شئة  للجامعات  ال��ع��ايل  للتعليم 
يونيو  يف  الإجن�����ازات  م��ن  للعديد  اجل��ام��ع��ة  حتقيق 
�شمن  خليفة  جامعة  حلول  راأ�شها  على   ،2019
للعام  عاملية  اأكادميية  موؤ�ش�شة   300 اأف�شل  قائمة 
2020، والأوىل على م�شتوى دولة الإمارات ح�شب 
قفزت  حيث  العاملية،  اإ�ص"  "كيو  ت�شنيفات موؤ�ش�شة 

اجلامعة 47 مرتبة لتحتل املركز 268 عاملياً.
4 مراكز  تقدمت جامعة خليفة   ،2019 مايو  ويف 
لتحتل املركز 28 يف قائمة اأف�شل 30 جامعة عاملية 
ت�شنيفات  يف  وذل��ك  اآ�شيوية  جامعة   417 �شمن 
الآ�شيوية  ل��ل��ج��ام��ع��ات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��امي��ز  م��وؤ���ش�����ش��ة 
تقدماً  حققت  قد  اجلامعة  تكون  وبهذا   ،2019
ملحوظاً مقارنًة بت�شنيفات العام املا�شي للجامعات 

الآ�شيوية حيث كانت حتتل املرتبة 32.
ج��ام��ع��ة خليفة  ك��ان��ت  ف��ق��د   ،2019 ي��ن��اي��ر  اأم����ا يف 
اجلامعة الوحيدة يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا 
15 جامعة بحلولها يف  اأف�شل  التي ت�شدرت قائمة 
دولة   43 م��ن  442 جامعة  اأ���ش��ل  م��ن   13 املرتبة 
خمتلفة من كافة اأنحاء العامل وذلك �شمن ت�شنيفات 
الدول  لقت�شادات  العايل  للتعليم  التاميز  موؤ�ش�شة 
املا�شي حتتل  العام  كانت يف  2019، حيث  النا�شئة 

املرتبة 15.

حممد بن حم ومنظمة اإم�ضام يفتحان 
اآفاقًا جديدة للعمل الإن�ضاين

•• جنيف – الفجر

اأمني عام  ح�شر ال�شيخ الدكتور حممد بن م�شلم بن حم العامري، نائب 
والجتماعي  القت�شادي  باملجل�ص  الدائم  الدويل  املراقب  اإم�شام،  منظمة 
لالأمم املتحدة، اجتماعات املنظمة التي عقدت اأم�ص واأم�ص الأول بجنيف، 
يف  الإن�شاين  للعمل  جديدة  اآف��اق  وفتح  املنظمة  عمل  تطوير  �شبل  لبحث 

و�شوء  اجل���وع  مكافحة  جم��ال 
النامية  ال�����دول  يف  ال��ت��غ��ذي��ة 
والأقل منواً. وتعمل اإم�شام يف 
مكافحة اجلوع و�شوء التغذية 
منذ العام 2001 من خالل 
اإفريقيا  املنت�شرة يف  مراكزها 
الالتينية،  واأم��ري��ك��ا  واآ���ش��ي��ا 
احلالت  اآلف  ت�شتقبل  حيث 
التي تعاين من �شوء التغذية 
املرتبطة  والأمرا�ص  والتقزم 
ب�����اجل�����وع، خ�������ش���و����ش���اً ل���دى 
الأط����ف����ال وك���ب���ار ال�����ش��ن من 
اجلن�شني. ومن جانبه قال بن 
دائما لتقدمي  ن�شعى  اإننا  حم 
امل��م��ك��ن وحتقيق  ال���دع���م  ك���ل 

، وذلك انطالقا من روؤية قيادتنا الر�شيدة  الأه��داف الإن�شانية للمنظمة 
اإم�شام تعد  "اإن  العام للمنظمة  الأم��ني  واأ�شاف نائب   . الإم���ارات  يف دول��ة 
داعم اأ�شا�ص لأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة "2030-2015" 
اأن  ،  كما تعمل على نبذ الكراهية والعنف والتاآخي بني الأدي��ان ، م�شيفاً 
دولة الإمارات العربية املتحدة �شباقة يف تر�شيخ الت�شامح كقيمة حقيقية يف 
احلياة الب�شرية، وكداعم لعملية التنمية والتطور يف �شتى املجالت، وخلق 
عن�شرية  عن  بعيدا  ي�شمو  املجتمعات  بني  ال�شلمي  للتعاي�ص  راٍق  من��وذج 
اجلن�ص اأو اللون اأو الدين، وهي املعاين التي ظلت تر�شخها قيادتنا الر�شيدة 
منذ املوؤ�ش�ص ال�شيخ زايد بن �شلطان "طيب اهلل ثراه" والذي و�شع اللبنات 
"كانت  بقوله:  بن حم  واختتم  والتعاي�ص.  والأم��ان  والأم��ن  ال�شلم  لدولة 
الجتماعات مثمرة و�شنبداأ على الفور يف تنفيذ خمرجاتها من اأجل فتح 

اآفاق جديدة للعمل الإن�شاين للمنظمة خ�شو�شاً يف اإفريقيا".

اأول موؤمتر للأمم املتحدة
140طالبًا من 25 مدر�ضة �ضاركوا يف 

املوؤمتر وتناق�ضوا موا�ضيع ال�ضاعة يف العامل
•• دبي - الفجر

املتحدة  ل��الأمم  من��وذج  م��وؤمت��ر  اأول  دب��ي  يف  ولونغونغ  جامعة  ا�شت�شافت 
بهدف مناق�شة موا�شيع وق�شايا وم�شاكل ال�شاعة يف العامل. ا�شتمر املوؤمتر 
على مدار ثالثة اأيام. يهدف املوؤمتر اىل تعزيز ثقافة منوذج لالأمم املتحدة 
وت�شجيع الطالب على الهتمام اأكرث بامل�شاكل والق�شايا العاملية، وتطوير 

املهارات الالزمة من اأجل احل�شول على وظيفة ناجحة يف هذه املجالت.
ُي��ع��ّد م��وؤمت��ر من���وذج ل���الأمم امل��ت��ح��دة عن�شراً ج��دي��داً اأ���ش��ي��ف ح��دي��ث��اً اإىل 
دبي،  ولونغونغ يف  الدرا�شي لطالب جامعة  املنهج  الأن�شطة اخلارجة عن 
من  ُطلب  املوؤمتر،  وخ��الل  اأخ��رى.  مدر�شة   25 و�شارك فيه طالب من 
ب��دًل من  لالأف�شل  العامل  تغرّي  اأن  �شاأنها  التفكري يف حلول من  الطالب 
فتح اجلدل على اأ�شا�ص ال�شكاوى. اأقيم املوؤمتر وفقاً لنموذج لهاي الدويل 
التي تخللته  الأن�شطة املختلفة  اأثبت الطالب خالل  املتحدة، وقد  لالأمم 
القدرة على اإجراء البحوث والتحدث للجماهري والنقا�ص والتمتع مبهارات 
بالإ�شافة  القيادة.  وق��درات  والعمل �شمن فرق  النقدي  والتفكري  الكتابة 
اإىل ذلك، تعلموا اأي�شاً كيفية التباحث يف املوا�شيع املعقدة وكيفية الإقدام 

على التنازلت.
برنامج  الت�شالت يف  زينة حبيب، مديرة  ال�شيدة  ال�شدد، قالت  ويف هذا 
العاملي  الأغ��ذي��ة  برنامج  عن  "بالنيابة  املتحدة:  ل��الأمم  العاملي  الأغ��ذي��ة 
لالأمم املتحدة، يكمن واجبنا يف ن�شر التوعية حول م�شاكل العامل املرتبطة 
باجلوع ومكافحة اجلوع لن�شل اإىل حموه من العامل. واإّن خماطبة ال�شبان 
هي من اخلطوات الرئي�شة التي ل بد من الرتكيز عليها لأن اأثر هوؤلء على 
املجتمع اأقوى اليوم من اأي وقت �شابق بف�شل و�شائل التوا�شل الجتماعي 
التي بدورها قادرة على التاأثري على اآلف الأ�شخا�ص يف العامل. اإنه مفرح 
اأن نرى الكثري من الطالب يف موؤمتر منوذج لالأمم املتحدة على اعتبار اأن 
م�شاركتهم وم�شاهماتهم ميكن اأن تلعب دوراً كبرياً يف احلل من الآن ولغاية 

تخرجهم ودخولهم عامل الأعمال".  
اأما فرانكي باريتو، مدير خدمات الطالب، فقال من جهته: "هذه اأول مرة 
نحن  وا�شع.  نطاق  على  املتحدة  ل��الأمم  منوذجاً  اجلامعة  فيها  ت�شت�شيف 
ميثلون  وروؤي��ت��ه��م  املوهوبني  ال��ط��الب  ب��ه��وؤلء  بالرتحيب  فعاًل  ف��خ��ورون 
مندوبني بارزين من دول خمتلفة ومناق�شة امل�شاكل العاملية. بدا الطالب 
على  بقدرتنا  ج��داً  م�شرورون  ونحن  توترهم  رغ��م  مت�شوقني  امل�شاركون 

تزويدهم مبن�شة للتعلم وتعزيز مهاراتهم" 
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ُيغريرّ الليمون مذاق كثري من االأطباق وال�صلطات 
�صي.  لفيتامني  م�صدرا  ُيعد  كما  وامل�صروبات، 
من  الن�صرة  الفواكه  من  النوع  هذا  ويعترب 
ميكنك  التي  واملفيدة  املغذية  االأطعمة  اأكرث 

تناولها. 
لكن، هل تعلم اأنه اإذا قمت بتجميد الليمون، 

ف�صيعود عليك بفوائد اأكرب؟

جملة  ن�شرته  ال���ذي  ت��ق��ري��ره��ا  -يف  اأم  ���ش��ارة  للكاتبة  وف��ق��ا 
)�شانتي بلو�ص( الفرن�شية- فاإننا نعلم جميعا اأن الليمون هو 
الرفاه بطرق  ال�شحة ومتنحك  التي حُت�ّشن  الأطعمة  اأحد 
يعلمون  الذين  الأ�شخا�ص  هم  ن���ادرون  ذل��ك،  مع  خمتلفة. 
بالفيتامينات  ج��زء  اأغنى  الواقع  يف  هي  الليمون  ق�شرة  اأن 

والعنا�شر املغذية، خا�شة حني تكون جممدة.
ونلفت اإىل اأن املعلومات يف التقرير هي عامة ولال�شرت�شاد، 
اأي مر�ص  الليمون قادر على عالج  اأن  اأب��دا  ولكنها ل تعني 
اأو تخفيف الوزن، ويجب عدم ا�شتعماله عو�شا عن ا�شت�شارة 
الطبيب. لذا ا�شت�شر الطبيب دائما حول اأي اأعرا�ص تعاين 
الرجوع  اأي عالج و�شفه لك دون  اأو تغري  منها، ول توقف 

له.
تقول الكاتبة اإنه مبا اأن العنا�شر املغذية موجودة يف الق�شرة، 
اإثر  فمن املهم غ�شل الليمون ب�شكل �شحيح مباء ال�شنبور. 
بيكربونات  با�شتخدام  الآف���ات  مبيدات  اآث���ار  ك��ل  اأزل  ذل��ك، 
ال�شوديوم اأو خل ع�شري التفاح. ومن ثم، اغ�شل مرة اأخرى 
حبات الليمون حتت املاء اجلاري و�شْعها يف الثالجة خالل 

الليل.
و�شْعه يف  وع��اء زجاجي  بب�ْشرها يف  ُقم  ومبجرد جتميدها، 
زينة  و�شعها  مثل  احل��اج��ة  ح�شب  وا�شتخدمها  ال��ث��الج��ة، 
اأي�شا  وميكنك  ال��غ��الل.  وع�شائر  واحل�شاء  ال�شلطات  ف��وق 
تقطيعها اإىل قطع �شغرية ثم اإزالة البذور وجتميدها بعد 

ا�شحقها  بالكامل،  الليمون  ذلك. وحني تتجمد حبات 
واأ�شفها اإىل احللوى اأو الآي�ص كرمي اأو ال�شموثي 

اأو ال�شلطة.
الدرا�شات  من  العديد  اأن  الكاتبة  واأوردت 

احلم�شية  الفواكه  ق�شرة  اأن  اإىل  ت�شري 
لاللتهابات،  م�����ش��ادة  ت����اأث����ريات  ل��ه��ا 

ولالأك�شدة، ولت�شلب ال�شرايني.
احلم�شية  ال��ف��واك��ه  ق�����ش��رة  وت��ع��ت��رب 

م���������������������ش����������درا غ�����ن�����ي�����ا 
ب���ال���ف���الف���ان���ون 

والفالفون 
م������ت������ع������دد 

 ، ك�شيل لبو ا
ال����ت����ي ن������ادرا 

م�����������ا ت������وج������د 
ال����ن����ب����ات����ات  يف 

الأخ����������������������������رى، 
غنية  اأن����ه����ا  ك���م���ا 

الغذائية  بالعنا�شر 

واحلديد  و(اإي(  و(���ش��ي(  و(ب6″  )اأ(  الفيتامينات  م��ث��ل 
والزنك والبوتا�شيوم والألياف والربوتينات.

املركبات  اأن  اإىل  ت�شري  ال��درا���ش��ات  بع�ص  اأن  الكاتبة  وبّينت 
الوزن.  اإن��ق��ا���ص  يف  ت�شاعد  اأن  ميكن  الليمون  يف  النباتية 
واك��ت�����ش��ف ال��ب��اح��ث��ون اأن ب��ول��ي��ف��ي��ن��ولت ال��ل��ي��م��ون مي��ك��ن اأن 
ُت��خ��ّل�����ص م���ن ال�����وزن ال���زائ���د وت���راك���م ده����ون اجل�����ش��م لدى 

حيوانات املخترب.
ويف هذه الدرا�شة، اأُعطيت بوليفينولت الليمون امل�شتخل�شة 
اكت�شبت  الت�شمني. وقد  الق�شرة لفئران خا�شعة لنظام  من 
ه���ذه ال��ف��ئ��ران وزن����ا وده���ون���ا يف اجل�����ش��م اأق����ل م��ن الفئران 
الأخرى. وتعترب هذه النتائج مثرية لالهتمام. مع ذلك، مل 
توؤكد اأي درا�شة يف الوقت الراهن اآثار مركبات الليمون على 

فقدان الوزن لدى الب�شر.

الوقاية من االأورام
اأن  اأظ���ه���رت  ال���درا����ش���ات  ب��ع�����ص  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب��ة  ت��ط��رق��ت 
الأ�شخا�ص الذين ي�شتهلكون الفواكه احلم�شية اأقل عر�شة 
ال�����ش��رط��ان، رغ��م ذلك،  ب��اأن��واع معينة م��ن  خلطر الإ���ش��اب��ة 

تتناق�ص درا�شات اأخرى ب�شدة مع هذه النتائج.
وم���ع ذل����ك، ف��ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال���درا����ش���ات امل��ت��ب��اي��ن��ة من 

ن ه�������ذا ال�����ن�����وع ح�������ول م���و����ش���وع  لليمو ا
ال�شرطان،  م��ن  وال��وق��اي��ة 

الوقت  ويف 

احلايل مل حت�شم اأي درا�شة هذا النقا�ص.

ال�صحة القلبية الوعائية
اأفادت الكاتبة اأنه وفقا جلمعية القلب الأمريكية، ميكن اأن 
ت�شاعد الفواكه احلم�شية يف تقليل خطر الإ�شابة بال�شكتة 

الدماغية الإ�شكيمية اأو نوبات نق�ص الرتوية.
األف  �شبعني  اأجريت على ما يقرب من  درا�شة  اأظهرت  وقد 
الالتي  الن�شاء  اأن  ع��اًم��ا،   14 على  اأع��م��اره��ن  ت��زي��د  ام����راأة 
ينخف�ص  احلم�شية  ال��ف��واك��ه  م��ن  ك��ب��رية  ن�شبة  ي��ت��ن��اول��ن 
لديهن خطر الإ�شابة بنوبة نق�ص الرتوية الدماغية بن�شبة 
من  اأقل  ن�شبة  ي�شتهلكن  الالتي  بالن�شاء  مقارنة   ،19%

الفواكه احلم�شية. 
اجللد

اأ�شا�شيا يف تكّون الكولجني، الذي  يلعب فيتامني �شي دورا 
يف  ُن�شرت  ل��درا���ش��ة  ووف��ق��ا  للب�شرة.  دع��م  نظام  مبثابة  يعد 
اأن ي�شاعد فيتامني �شي، حني ُي�شتهلك  2014، ميكن  عام 
طبيعيا اأو ُيطبق مو�شعيا، يف حماربة تلف اجللد الناجم عن 
ال�شم�ص والتلوث، وتقليل التجاعيد وحت�شني الن�شيج العام 

للجلد.

حتذير اأخري
يف  ع�شريه  ي��وؤث��ر  فقد  باحلم�ص،  غني  الليمون  لأن  نظرا 
قرحة  من  يعانون  الذين  الأ�شخا�ص 
فموية اأو ارجتاع معدي مريئي، 
واأي�شا ي��وؤدي الإف��راط يف 
اإىل  الليمون  ت��ن��اول 
ت�����اآك�����ل الأ�����ش����ن����ان 
والإ�����ش����رار 
بها.

الق�صور اأغنى جزء بالفيتامينات

الليمون.. فوائد كثرية وحماذير

يعود الولع بال�صوكوالتة اإىل زمن بعيد حني ظهرت حبوب الكاكاو الأول مرة يف اأمريكا اللتينية بني 
عام 1100 و1400 قبل امليلد. ويدرك حمبو ال�صوكوالتة جيدا اأن خ�صائ�صها وجودتها تختلفان من 

نوع اإىل اآخر.
ونقدم لك هنا خم�ص معلومات مهمة ل�صحتك، وعلى االأرجح اأنك ال تعرفها عن ال�صوكوالتة:

معلومات مهمة عن ال�ضوكولتة تهم �ضحتك

على  حتتوي  ال  البي�صاء  ال�صوكوالتة   1-
الكاكاو

الفرن�شية يف  م��اغ��ازي��ن(  )���ش��ان��ت��ي  ق��ال��ت جم��ل��ة 
تقرير لها، اإن كل نوع من ال�شوكولتة، مبا يف ذلك 
)ال�شوكولتة باحلليب( و(ال�شوكولتة البي�شاء( 
وغريهما، يتميز برتكيبة معينة وحمددة ب�شكل 
ع��ل��ى ن�شب م��ئ��وي��ة متباينة  اح��ت��وائ��ه  دق��ي��ق، م��ع 
وفق  وذل��ك  املنتج،  نوع  الكاكاو ح�شب  للغاية من 

التايل:
ال�شوكولتة  حت��ت��وي  ال���داك���ن���ة:  -ال�����ش��وك��ولت��ة 
ال�شكر وم��ا ل يقل عن  ال��داك��ن��ة على م��زي��ج م��ن 
%35 من الكاكاو، %18 منها على الأقل على 

�شكل زبدة الكاكاو.
من  ال��ن��وع  ه��ذا  يتكون  باحلليب:  -ال�����ش��وك��ولت��ة 

ال�شوكولتة مما ل يقل عن %25 من عجينة 
جانب  اإىل  منه،  امل�شتخرجة  والزبدة  الكاكاو 

عادة  ال��ذي  واحلليب  ال�شكريات،  من  كمية 
ما يو�شع على �شكل بودرة.

ال�شوكولتة  هذه  تعترب  البي�شاء:  -ال�شوكولتة 
بالأ�شا�ص  ت�شنع  حيث  الكاكاو  من  متاما  خالية 
على  ع��الوة  فقط.  منه  امل�شتخرجة  ال��زب��دة  م��ن 
ذلك، حتتوي ال�شوكولتة البي�شاء على م�شتقات 

احلليب وال�شكر ونكهة الفانيال.
-عجينة الكاكاو: ت�شتخرج كل من عجينة وزبدة 
ال��ك��اك��او م��ن ح��ب��وب ال��ك��اك��او امل��خ��م��رة واملحم�شة 

واملطحونة.

لل�صحة مفيد  الكاكاو   2-

اأ�شارت املجلة اإىل اأنه بف�شل احتوائه على م�شادات 
الأك�شدة، ي�شاهم الكاكاو يف حت�شني املزاج. وكلما 

ارتفعت ن�شبة احتواء ال�شوكولتة على الكاكاو، 
عملت م�شادات الأك�شدة ب�شكل اأف�شل.

الكاكاو  ح��ب��وب  حت��ت��وي  ذل����ك،  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   
تاأثريات  م��ن  تقي  التي  الفينول  م��ت��ع��ددات  على 
الأك�شدة، وعلى املعادن امل�شادة لالإجهاد على غرار 
وال�شيلينيوم  والنحا�ص  والبوتا�شيوم  املغني�شيوم 

والزنك واحلديد.
يف  اأي�شا  ي�شاهم  ال��ك��اك��او  اأن  اإىل  الإ���ش��ارة  جت��در 
تو�شيع ال�شرايني، وي�شاعد يف خف�ص �شغط الدم، 
�شيما  ل  الإدراك���ي���ة  الوظيفة  م��ن  ي��ع��زز  اأن���ه  كما 

تن�شيط الذاكرة.

بال�صعرات  غنية  ال�صوكوالتة   3-
احلرارية

نظرا  ب��اأن��ه  املجلة  اأف���ادت 
ال�شوكولتة  لح���ت���واء 
على ن�شب مرتفعة من 
والدهون،  ال�����ش��ك��ري��ات 
ب�شكل  ت��ن��اول��ه��ا  ينبغي 
يعادل  م��ا  اأي  م��ع��ت��دل، 
اأق�شى  ك��ح��د  غ���رام���ا   20
يوميا. وتعترب ال�شوكولتة غنية 
ب��ال�����ش��ع��رات احل����راري����ة مب��ع��دل 500 

�شعرة لكل 100 غرام.

حمم�صة غري  �صوكوالتة  هناك   4-
ال�شوكولتة  من  النوع  هذا  اأن  اإىل  املجلة  اأ�شارت 
بداأ يف الظهور منذ ب�شعة اأع��وام، وهو عبارة عن 

�شوكولتة خام، 
ح��ي��ث ت�����ش��ح��ق ح���ب���وب ال���ك���اك���او ب��ب�����ش��اط��ة دون 

العملية  ه��ذه  عن  وينتج  حتمي�شها. 
ط����ع����م اأق�����������وى ب���ك���ث���ري وق�������وام 

مرونة  اأق�����ل  اأي  خم��ت��ل��ف، 
واأكرث قرم�شة.

الـــ�ـــصـــوكـــوالتـــة   5-
ــدم يف  ــخ ــت ــص ــ� ـــي ت ـــت ال
لي�صت  احللويات  �صنع 

)اأ�صلية(
حت������ت������وي ال���������ش����وك����ولت����ة 

ن�شبة  ع���ل���ى  )الأ�����ش����ل����ي����ة( 
من  الأق����������ل  ع����ل����ى   25%

الكاكاو.
األ������واح  امل���ق���اب���ل، حت���ت���وي   يف 

ال���������ش����وك����ولت����ة واحل����ل����وي����ات 
وغ�������ريه�������ا من  وال�����������ش�����ك�����اك�����ر 

لالأطفال  ت��روق  التي  احللويات 
على ن�شبة قليلة جدا من الكاكاو 

امل�شاف  ال�شكر  من  عالية  ون�شب 
والدهون النباتية الغنية بالدهون 

امل�شبعة.
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 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

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

املودعة بالرقم: 131780
باإ�شم : موؤ�ش�شة دبي العقارية

وعنوانه: �ص.ب: 23073 ،  ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/09/07  وامل�شجلة حتت الرقم: 131780 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/07/20 

وحتى تاريخ: 2029/07/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

EAT 136340

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

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

املودعة بالرقم: 131776
باإ�شم : موؤ�ش�شة دبي العقارية

وعنوانه: �ص.ب: 23073 ،  ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/09/07  وامل�شجلة حتت الرقم: 131776 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/07/20 

وحتى تاريخ: 2029/07/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

EAT 136344

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

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

املودعة بالرقم: 131782
باإ�شم : موؤ�ش�شة دبي العقارية

وعنوانه: �ص.ب: 23073 ،  ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/09/07  وامل�شجلة حتت الرقم: 131782 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/07/20 

وحتى تاريخ: 2029/07/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

EAT 136348

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

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

املودعة بالرقم: 131779
باإ�شم : موؤ�ش�شة دبي العقارية

وعنوانه: �ص.ب: 23073 ،  ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/09/07  وامل�شجلة حتت الرقم: 131779 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/07/20 

وحتى تاريخ: 2029/07/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

EAT 136341

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

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

املودعة بالرقم: 131785
باإ�شم : موؤ�ش�شة دبي العقارية

وعنوانه: �ص.ب: 23073 ، 
، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:2011/09/07  وامل�شجلة حتت الرقم: 131785 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/07/20 

وحتى تاريخ: 2029/07/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

EAT 136345

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

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

املودعة بالرقم: 131781
باإ�شم : موؤ�ش�شة دبي العقارية

وعنوانه: �ص.ب: 23073 ،  ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/09/07  وامل�شجلة حتت الرقم: 131781 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/07/20 

وحتى تاريخ: 2029/07/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

EAT 136349

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

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

املودعة بالرقم: 131778
باإ�شم : موؤ�ش�شة دبي العقارية

وعنوانه: �ص.ب: 23073 ،  ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
وامل�شجلة حتت الرقم: 131778  بتاريخ:2011/09/07  

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/07/20 

وحتى تاريخ: 2029/07/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

EAT 136342

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

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

املودعة بالرقم: 131784
باإ�شم : موؤ�ش�شة دبي العقارية

وعنوانه: �ص.ب: 23073 ،  ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/09/07  وامل�شجلة حتت الرقم: 131784 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/07/20 

وحتى تاريخ: 2029/07/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

EAT 136346

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

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

املودعة بالرقم: 134104
باإ�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

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

وامل�شجلة حتت الرقم: 134104  بتاريخ:2010/11/14 
�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/28 

وحتى تاريخ: 2029/09/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

EAT 46466 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 131232

با�ش��م: بوند كيميكالز كو.، ليميتد

نوجنهام، خيث  كوينج  رود،  ليبكلوجنبا�شيت�شاروين  نورث   337 رقم  وعنوانه: 

نوجنهام، بانكوك 10160، تايلند

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/06/30 وحتى تاريخ : 2029/06/30

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 312777         بتاريخ: 2019/06/22
با�ش��م: �شركة كبور لل�شناعة والتجارة / جمموعة كبور الدولية

وعنوانه: بناء اأديب كبور عقار 194 - منطقة عقارية 11/17 - يربود - ريف دم�شق - �شورية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة ال�شطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�شاغو؛ الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
اخلمرية  الأ���ش��ود؛  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  م��ن 

وم�شحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�شل�شات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج؛ املتة؛ ال�شكر
الواق�عة بالفئة: 30

KABOUR باحرف لتينية باللون  و�شف العالمة: العالمة عبارة كلمة كبور بالعربية ا�شفلها كلمة 
ال�شود ا�شفلها ر�شم درع داخلة �شكل �شنبلة واأزهار باللونني ال�شود واخلمري

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 312739         بتاريخ: 2019/06/20

با�ش��م: تاتا�ص نات�شورال الكيمي، ال ال �شي
وعنوانه: 1135 وو�شرت  رود، وايتينج ، فريمونت 05778، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
)م�شتح�شرات  وغ�شولت  كرميات  الطبيعية؛  الع�شوية  التجميل  م�شتح�شرات  التجميل،  م�شتح�شرات 
م�شتح�شرات  واحلمام؛  واجل�شم  للب�شرة  ومنظفات  والزيوت  وجل  وم�شاحيق  و�شابون  وبخاخات  �شائلة( 
العناية بالب�شرة غري عالجية؛ م�شتح�شرات فرك اأو دعك اجل�شم والقدم؛ ال�شابون لال�شتخدام ال�شخ�شي؛ 
عالجية؛  غ��ري  اجللد  اأم�شال  بها  واملعنى  بالب�شرة  العناية  منتجات  ال��ع��ني؛  ك��رمي��ات  الب�شرة؛  مرطبات 
لال�شتخدام  عالجي  غري  بل�شم  عالجية؛  غري  اجللد  اأحبار  عالجية؛  غري  للجلد  التق�شري  م�شتح�شرات 
وبخاخات  وكرميات  وزي��وت  غ�شولت  الب�شرة؛  اأقنعة  اجلمال؛  اأم�شال  وال�شفتني؛  والقدمني  اجللد  على 
الروائح واملعنى بها غ�شولت وزيوت وكرميات وبخاخات اجللد مع زيوت عطرية غري عالجية ل�شتخدامها 
وبخاخات  وزيوت وكرميات  بها غ�شولت  واملعنى  الروائح  وبخاخات  وزيوت وكرميات  الروائح؛ غ�شولت  يف 
العطرية؛ األوان اخلد؛ �شبغات ال�شفاه؛ جمموعات املكياجظ؛ اأقنعة الب�شرة، اأقنعة الوجه؛ خال�شات الأزهار 

لأغرا�ص التجميل
الواق�عة بالفئة: 3

باللون  اأزه���ار  ر�شمة  فوقها  لتينية  باحرف   TATA HARPER كلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�شف 
ال�شود

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 312015         بتاريخ: 2019/06/01
با�ش��م: �شان �شو جوجن فود كو.، ال تي دي.

وعنوانه: منرب 55، جوجي رود، توت�شنج دي�شرتيكت، نيو تايبه �شيتي 236، تايوان
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

كيك الأرز اللزج؛ كيك؛ ترتة الأنانا�ص؛ حلوى؛ ب�شكويت؛ ترتة الفواكة؛ كيك القمر )منتج للمخبز ال�شيني 
التقليدي(؛ كيك فا�شوليا اخل�شراء اأو الفول الأخ�شر؛ الكوكيز )كعك حملى(على �شكل �شندوي�شات؛ لفات 

البي�ص
الواق�عة بالفئة: 30

و�شف العالمة: عبارة عن كلمات YUKI&LOVE  باحرف لتينية فوقها كلمات �شينية داخل اطار 
مع ر�شمة جنوم باللون ال�شود

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 312013         بتاريخ: 2019/06/01
با�ش��م: �شان �شو جوجن فود كو.، ال تي دي.

وعنوانه: منرب 55، جوجي رود، توت�شنج دي�شرتيكت، نيو تايبه �شيتي 236، تايوان
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

القهوة؛ هالم  بنكهة  التني؛ هالم )جيلي(  الع�شب؛ هالم )جيلي(  الفاكهة؛ هالم )جيلي(  هالم )جيلي( 
ال�  م��ن  م�شنوع  )جيلي(  ه��الم  الهند؛  ج��وز  )جيلي(  ه��الم  ال��ل��وز؛  بنكهة  )جيلي(  ه��الم  ال�شاي؛  )جيلي( 

كوجناك )نبات اآ�شيوي(؛ الفواكة املخللة
الواق�عة بالفئة: 29

و�شف العالمة: عبارة عن كلمات YUKI&LOVE  باحرف لتينية فوقها كلمات �شينية داخل اطار 
مع ر�شمة جنوم باللون ال�شود

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 313071         بتاريخ: 2019/06/29
با�ش��م: ال �شي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتلريى تيجاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: ايفرين ماهالي�شى، جولبهار جادي�شى، نو:96 باج�شيالر - ا�شطنبول / تركيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي؛ خدمات جتميع ت�شكيلة وا�شعة من الب�شائع ل�شالح الغري واملعنى 
بها م�شتح�شرات التبيي�ص والتنظيف واملنظفات غري امل�شتخدمة يف عمليات الت�شنيع ولأغرا�ص طبية ومبي�ص الغ�شيل ومواد تلطيف املالب�ص 
ل�شتخدام الغ�شيل ومزيالت البقع ومنظفات غ�شالة ال�شحون و العطور وم�شتح�شرات التجميل غري طيبة و عبري العطور و مزيالت الروائح 
الكريهة لال�شتخدام ال�شخ�شي واحليوانات وال�شابون وم�شتح�شرات العناية بالأ�شنان ومعاجني الأ�شنان ومواد تلميع الأ�شنان وم�شتح�شرات 
تبيي�ص الأ�شنان وغ�شول الفم لي�ص لالأغرا�ص الطبية وامل�شتح�شرات الك�شط و قما�ص �شنفرة و ورق زجاج وحجر اخلفاف واملعاجني الكا�شطة 
وم�شتح�شرات تلميع للجلود والفينيل واملعادن واخل�شب وملمعات وكرميات للجلود والفينيل واملعادن واخل�شب وال�شمع لتلميع واجللود واجللود 
احليوانية غري امل�شغولة اأو �شبه امل�شغولة وتقليد اجللد واجللود ال�شميك املقوى واجللود امل�شتخدمة يف البطانات والب�شائع امل�شنوعة من اجللد 
اأو تقليد اجللد اأو مواد اأخرى م�شممة حلمل و حقائب وحمافظ و�شناديق وحقائب جلدية م�شنوعة من اجللد و حقائب املفاتيح و�شناديق 
)الأمتعة( وحقائب ال�شفر واملظالت وال�شما�شي و املظالت ال�شم�شية وع�شي امل�شي وال�شياط واأطقم ت�شخري احل�شان وال�شروج ومدا�شات ركوب 
والبلوزات  والبدلت  والتنانري  واملعاطف  اخلارجية  واملعاطف  البنطلونات وجاكيتات  بها  واملعنى  واملالب�ص  )�شروج(  والأحزمة جلدية  ال�شروج 
جري�شي وال�شدريات والقم�شان وبطانة املالب�ص اجللدية اجلاهزة )اأجزاء من املالب�ص( والقم�شان ن�شف كم والبلوزات والف�شاتني و�شورتات 
ال�شتحمام  وب��دلت  البحر  واملالب�ص  املطر  واملالب�ص  ف�شفا�شة  واملالب�ص  واجلينز  والبلوفرات  والبيجامات  وال�شروال  وال�شورتات  الربمودا 
وبدلت ال�شباحة و مالب�ص ريا�شية )لال�شتخدام احل�شري للريا�شة( ومالب�ص لالأطفال واملعنى بها القم�شان وال�شراويل واملعاطف والف�شاتني 
و املالب�ص الداخلية واملعنى بها البوك�شرات )�شراويل املالكمة( وحمالت ال�شدر وال�شراويل حتتانية وال�شراويل و اجلوارب و األب�شة القدم واملعنى 
بها الأحذية با�شتثناء اأحذية العظام وال�شنادل والأحذية املقاومة للماء واأحذية امل�شي والبواط والأحذية الريا�شية والنعال اأو �شبا�شب و اأجزاء 
ريا�شية  وقبعات  وقبعات بحجم اجلمجمة  قبعات  بها  واملعنى  الراأ�ص  اأغطية  و  الأحذية  والنعال لالأحذية وجوه  الكعوب  بها  واملعنى  الأحذية 
رقبة  واأو�شحة  واأو�شحة  وعباءات  ن�شوية(  )�شرتة  والقمي�شول  واأحزمة )مالب�ص(  وج��وارب طويلة  قفازات )مالب�ص(  و  والربيهات  والطواقي 
و�شالت واأطواق وربطات عنق وربطات و اأحزمة حمالة البنطلون او اجلورب وذلك لتمكني الزبائن من معاينتها ب�شكل مالئم ومريح و�شرائها 
وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة اأو اأ�شواق البيع باجلملة اأو بوا�شطة الأو�شاط الإلكرتونية اأو كتالوجات الطلب 

عرب الربيد املبا�شر- الواق�عة بالفئة: 35
و�شف العالمة: العالمة عبارة احرف LCW وكلمة MODEST باحرف لتينية مكتوبة ب�شكل خا�ص باللون ال�شود 

ال�ش��رتاطات: 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

)30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 313070         بتاريخ: 2019/06/29

با�ش��م: ال �شي وايكيكي ماجازاجيليك هيزميتلريى تيجاريت انونيم �شريكيتي
وعنوانه: ايفرين ماهالي�شى، جولبهار جادي�شى، نو:96 باج�شيالر - ا�شطنبول / تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
والبلوزات جري�شي  والبدلت  والتنانري  واملعاطف  واملعاطف اخلارجية  البنطلونات وجاكيتات  بها  واملعنى  املالب�ص 
والبلوزات  كم  ن�شف  والقم�شان  املالب�ص(  )اأج��زاء من  املالب�ص اجللدية اجلاهزة  وبطانة  والقم�شان  وال�شدريات 
ف�شفا�شة  واملالب�ص  واجلينز  والبلوفرات  والبيجامات  وال�����ش��روال  وال�شورتات  ال��ربم��ودا  و���ش��ورت��ات  والف�شاتني 
احل�شري  )لال�شتخدام  ريا�شية  مالب�ص  ال�شباحة؛  وب��دلت  ال�شتحمام  وب��دلت  البحر  واملالب�ص  املطر  واملالب�ص 
للريا�شة(، مالب�ص لالأطفال واملعنى بها القم�شان وال�شراويل واملعاطف والف�شاتني؛ املالب�ص الداخلية واملعنى بها 
البوك�شرات )�شراويل املالكمة( وحمالت ال�شدر وال�شراويل حتتانية وال�شراويل؛ اجلوارب؛ األب�شة القدم واملعنى بها 
الأحذية با�شتثناء اأحذية العظام وال�شنادل والأحذية املقاومة للماء واأحذية امل�شي والبواط والأحذية الريا�شية 
والنعال اأو �شبا�شب؛ اأجزاء الأحذية واملعنى بها الكعوب والنعال لالأحذية وجوه الأحذية؛ اأغطية الراأ�ص واملعنى بها 
قبعات وقبعات بحجم اجلمجمة وقبعات ريا�شية والطواقي والربيهات؛ قفازات )مالب�ص(، جوارب طويلة، اأحزمة 
)مالب�ص(، القمي�شول )�شرتة ن�شوية(، عباءات، اأو�شحة، اأو�شحة رقبة، �شالت، اأطواق، ربطات عنق، ربطات، اأحزمة 

حمالة البنطلون او اجلورب       الواق�عة بالفئة: 25
و�شف العالمة: العالمة عبارة احرف LCW وكلمة MODEST باحرف لتينية مكتوبة ب�شكل خا�ص باللون 

ال�شود 
ال�ش��رتاطات: 

اإر�شاله  اأو   ، القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�ص  لديه  من  فعلى 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 312878         بتاريخ: 2019/06/24
با�ش��م: جلف فاير في�شن فيك�شينغ �ص ذ م م

وعنوانه: �شندوق بريد 234713، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اإ���ش��اءة اأو اأ���ش��واء ال��ط��وارئ؛ اأج��ه��زة الإ���ش��اءة يف ح��الت ال��ط��وارئ؛ من�شاآت اأو تركيبات الإ���ش��اءة يف حالت 
الطوارئ

الواق�عة بالفئة: 11
و�شف العالمة: العالمة عبارة كلمة ACCUREX باحرف لتينية باللون الكحلي وفوقها ر�شمة ت�شبه 

املثلث منخنى الظالع باللونني الكحلي والبطيخي
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 312876         بتاريخ: 2019/06/24
با�ش��م: جلف فاير في�شن فيك�شينغ �ص ذ م م

وعنوانه: �شندوق بريد 234713، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

نظم مراقبة؛ الأدوات الإلكرتونية لأنظمة املراقبة يف املباين؛ نظام الأجهزة و لوحة التحكم باإنذار احلريق 
قابلة للعنوانة اأو للتوجيه؛ لوحات التحكم الكهربائية لأنظمة اإنذار احلريق؛ اإنذار احلريق؛ لوحات لأجهزة 

اإنذار احلريق
الواق�عة بالفئة: 9

و�شف العالمة: العالمة عبارة كلمة ACCUREX باحرف لتينية باللون الكحلي وفوقها ر�شمة ت�شبه 
املثلث منخنى الظالع باللونني الكحلي والبطيخي

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

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

املودعة بالرقم: 131777
باإ�شم : موؤ�ش�شة دبي العقارية

وعنوانه: �ص.ب: 23073 ،  ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/09/07  وامل�شجلة حتت الرقم: 131777 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/07/20 

وحتى تاريخ: 2029/07/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

EAT 136343

 منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

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

املودعة بالرقم: 131783
باإ�شم : موؤ�ش�شة دبي العقارية

وعنوانه: �ص.ب: 23073 ،  ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/09/07  وامل�شجلة حتت الرقم: 131783 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/07/20 

وحتى تاريخ: 2029/07/20

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

EAT 136347
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني 1 يوليو  2019 العدد 12670 



28

املال والأعمال

التجارة العامة تت�ضدر قائمة
 الأن�ضطة الأكرث ترخي�ضا يف الإمارات

•• اأبوظبي -وام:

يف  ترخي�شا  الأك��رث  القت�شادية  الأن�شطة  قائمة  العامة  التجارة  ت�شدرت 
دولة الإم��ارات منذ بداية العام 2019، تالها تراخي�ص اأن�شطة مقاولت 
م�شاريع املباين باأنواعها، وجاء الطلب على تراخي�ص املطاعم باملركز الثالث 
وذلك وفقا ملا يظهره ال�شجل القت�شادي الوطني الذي ت�شرف عليه وزارة 
القت�شاد. ويعك�ص الطلب املتزايد على اإ�شدار الرتاخي�ص ملمار�شة الأن�شطة 
القت�شادية على اختالف اأنواعها توا�شل الن�شاط يف جميع القطاعات وهو 
ما يتوافق مع ن�شب النمو التي �شهدها القت�شاد الوطني منذ بداية العام 
بح�شب ما وثقته التقارير ال�شادرة عن م�شرف الإمارات املركزي. وتف�شيال 
فقد اأظهر ر�شد حركة الرتاخي�ص ال�شادرة بح�شب ال�شجل الوطني الذي 
ت�شرف عليه وزارة القت�شاد اأن عدد الرتاخي�ص التي �شدرت ملمار�شة ن�شاط 
التجارة العامة و�شل اإىل 567 رخ�شة خالل الفرتة من يناير وحتى تاريخ 
30 يونيو اجل��اري يف حني يبلغ عددها لأن�شطة مقاولت م�شاريع املباين 
ن�شاط  ملمار�شة  ترخي�شا   377 اإ���ش��دار  الدولة  و�شهدت   . ترخي�شا   560
الباردة  امل�شروبات  خدمات  لأن�شطة  بالن�شبة  العدد  و�شل  فيما   .. املطاعم 
وال�شاخنة 349 ترخي�شا ونحو 270 ترخي�شا للحلويات ال�شعبية و269 
لنقل املواد العامة بال�شاحنات و266 خلدمات التنظيف الداخلية. و�شملت 
قائمة الأن�شطة الع�شرة الأكرث ترخي�شا كذلك خدمات بيع املالب�ص العامة 
246 ترخي�شا ثم بيع  العام اجلاري  التي بلغ عدد تراخي�شها منذ بداية 

العطور بالتجزئة بواقع 221 ترخي�شا.

»القت�ضاد« ت�ضتعر�ص جاذبية بيئة الأعمال 
يف ملتقى اأعمال اأملاين-�ضرق اأو�ضطي 

•• برلني-وام:

وزارة  وك��ي��ل  ال�شحي  العزيز  عبد  ب��ن  اأح��م��د  حممد  املهند�ص  �شعادة  اأك���د 
غنياً  اقت�شاداً  متتلك  الإم���ارات  دول��ة  اأن  القت�شادية  لل�شوؤون  القت�شاد 

بالفر�ص ال�شتثمارية ويعد الأكرث تناف�شية على م�شتوى املنطقة. 
جاء ذلك يف كلمة �شمن م�شاركته يف ختام ملتقى الأعمال ال�شنوي الذي 
والذي  “اجلمعية الأملانية لالأعمال يف ال�شرق الأدنى والأو�شط”،  تنظمه 
عقد بالعا�شمة الأملانية برلني بح�شور 300 م�شوؤول حكومي ودبلوما�شي 

ومن امل�شتثمرين ورجال الأعمال من اأملانيا ومنطقة ال�شرق الأو�شط. 
وقال �شعادته اإن الدولة تعمل ب�شكل م�شتمر على تطوير مبادرات وبرامج 
التحتية  البنية  وت��ط��وي��ر  اأ���ش��واق��ه��ا  داخ���ل  الأع��م��ال  بيئة  ج��اذب��ي��ة  لتعزيز 
والت�شريعية والتكنولوجية الداعمة لهذا التوجه وهو ما و�شعها اليوم يف 

�شدارة دول املنطقة على خمتلف موؤ�شرات وتقارير التناف�شية العاملية. 
واأ�شاف اأن الدولة ر�شخت مكانتها اليوم كوجهة للمال والأعمال اإذ تتخذ 
اإقليميا  م��ق��راً  الإم�����ارات  م��ن  عاملية  �شركة   500 اأك���رب  م��ن   25% نحو 
اأمام  الدولة  تطرحها  التي  الغنية  والفر�ص  املقومات  يعك�ص  موؤ�شر  وهو 
الدولة  وزي��ر  باري�ص  توما�ص  معايل  امللتقى  خ��الل  امل�شتثمرين.  وحت��دث 
رئي�ص  هريمي�ص  اأول��ي��ف��ر  وال�شيد  فرن�شا  يف  وال��ط��اق��ة  القت�شاد  ل�����ش��وؤون 

اجلمعية الأملانية لالأعمال يف ال�شرق الأدنى والأو�شط. 
واأو�شح ال�شحي يف كلمته اأن الروؤية القت�شادية لدولة الإمارات تقوم على 
وبقيادة  واملعرفة  البتكار  على  مبني  متنوع  عاملي  تناف�شي  اقت�شاد  بناء 
كفاءات وطنية وقد ا�شتثمرت الدولة يف بناء قدراتها يف هذا املجال بالتعاون 
مع �شركائها من الدول الرائدة عاملياً .  ولفت اإىل اأن اأملانيا تعد اأحد اأبرز 
ال�شركاء اخلارجيني حيث ت�شاهم ال�شتثمارات الأملانية بالدولة يف تنمية 
العديد من القطاعات احليوية التي ت�شكل رهاناً حقيقياً للتنمية امل�شتدامة، 
مثل قطاعات الطاقة املتجددة والبنى التحتية والنقل والطريان والتجارة 
املعلومات  وتكنولوجيا  والتعليم  املالية  واخلدمات  التحويلية  وال�شناعات 

والرعاية ال�شحية وغريها من القطاعات احليوية. 
ويعملون  يعي�شون  اأملانيا  من  مواطن  األ��ف   14 نحو  يوجد  اأن��ه  اإىل  ون��وه 
بدولة الإمارات فيما يزور نحو مليون �شائح اأملاين �شنويا الدولة ويف املقابل 
فاإن %40 من ال�شياح العرب يف اأملانيا ياأتون من دولة الإمارات مع ارتباط 

مدن البلدين باأكرث من 155 رحلة طريان مبا�شرة اأ�شبوعية. 
لل�شراكة مت  واع����دة  ف��ر���ص  ه��ن��اك  ذل���ك  اإىل ج��ان��ب  اأن���ه  ال�شحي  واأ����ش���اف 
اأحد  اأملانيا  2020 والذي متتلك فيه  تطويرها مع التح�شريات لإك�شبو 
 50 وبتكلفة  مربع  م��رت   4500 تبلغ  مب�شاحة  الدولية  الأجنحة  اأك��رب 
مليون يورو اإىل جانب نحو 231 �شركة اأملانية م�شجلة على بوابة اإك�شبو 
كموردين من بينهم 146 �شركة �شغرية ومتو�شطة مبا ن�شبته 63.2% 

من اإجمايل ال�شركات الأملانية امل�شجلة على البوابة. 
ال�شراكة  اأط��ر  لتنويع  الفر�ص  العديد من  املقبلة حتمل  املرحلة  اأن  وذك��ر 
حلزمة  الدولة  تطوير  مع  خا�شة  وال�شتثمارية  والتجارية  القت�شادية 
ال�شتثمار  ق��ان��ون  اأب��رزه��ا  م��ن  امل�شتثمرين،  اأم���ام  اجل��دي��دة  املحفزات  م��ن 
الأجنبي املبا�شرالذي ميثل قفزة نوعية تتيح للم�شتثمر ن�شب متلك ت�شل 
اتفاقية حلماية   87 اإىل وج��ود  اإ�شافة  %100 يف قطاعات حم��ددة  اإىل 
وت�شجيع ال�شتثمار و123 اتفاقية لتجنب الزدواج ال�شريبي على الدخل 
مع عدد من دول العامل اإىل جانب منح امل�شتثمرين ورواد الأعمال واأ�شحاب 
ت�شهيالت  اإىل  اإ�شافة  الأمد،  اإقامة طويلة  تاأ�شريات  التخ�ش�شية  املواهب 

ا�شتقدام العمالة واإجراءات الرتخي�ص وتخفي�ص الر�شوم وغريها. 

عمومية غرفة الفجرية تنتخب جمل�ص 
اإدارة الدورة 14 وفوز �ضيدة بالع�ضوية

•• الفجرية-وام:

جمل�ص  اأع�شاء  الفجرية  و�شناعة  جت��ارة  لغرفة  العمومية  اجلمعية  انتخبت 
املبا�شر  ال�شرى  ب��الق��رتاع   2023 –  2019 ع�شرة  الرابعة  للدورة  الإدارة 

حتت ا�شراف ق�شائى ..خالل اجتماع عقدته اأم�ص الول مبقرها .
واأ�شفرت النتيجة عن فوز 15 �شخ�شاً من بينهم عائ�شة حممد اجلا�شم حممد 
 . الغرفة  تاأ�شي�ص  منذ  الإدارة  جمل�ص  بع�شوية  تفوز  التى  الثانية  ..ال�شيدة 
�شعيد  ال�شيخ  الأ���ش��وات  اأعلى  واأح��رز   . 30 مر�شحاً  املر�شحني  قائمة  و�شمت 
الذين  ع�شواً   1130 اجمايل  من  �شوتاً   788 بواقع  ال�شرقي  �شيف  �شرور 
ح�شروا لالإدلء باأ�شواتهم وبلغ عدد الأ�شوات ال�شحيحة التى مت الإدلء بها 
1109 اأ�شوات ً ح�شب حم�شر العملية النتخابية. جرت النتخابات باإ�شراف 
جلنة ق�شائية برئا�شة �شعادة امل�شت�شار كمال عبد العزيز �شالم وع�شوية �شعادة 

امل�شت�شار ع�شام عطوة الع�شيلي و�شعادة امل�شت�شار �شابر �شحاتة .

خلل م�صاركتها يف معر�ص �صيال ت�صاينا 2019

م�ضدرون يفوزون بجوائز الإبداع لل�ضناعات الغذائية بدعم من »دبي لل�ضادرات«   3
حممد الكمايل:18 ُم�صنع حملي و108 منتجات اإماراتية ا�صتفادت من خدمات مكتب املوؤ�ص�صة يف هوجن كوجن 

IDEA 2019 اإمباور« حت�ضد 3 جوائز عاملية خالل املوؤمتر ال�ضنوي للجمعية الدولية لتربيد املناطق« 

ن�ضبة النخفا�ص يف �ضايف انبعاثات ثاين اأك�ضيد الكربون بدبي  19

•• دبي-الفجر: 

ال�شادرات،  لتنمية  دبي  موؤ�ش�شة  قامت 
التنمية  دائ��������رة  م���وؤ����ش�������ش���ات  اإح��������دى 
الق��ت�����ش��ادي��ة يف دب�����ي، ب��امل�����ش��ارك��ة مع 
جم����م����وع����ة م������ن �����ش����رك����ات الأغ������ذي������ة 
وامل�شروبات الإماراتية يف معر�ص �شيال 
اأُق��ي��م م��وؤخ��راً يف  ال��ذي   2019 ت�شاينا 
هو  احل���دث  وي��ع��د  ال�شني،   - �شانغهاي 
الأغذية  ق���ط���اع  يف  ن���وع���ه  م���ن  الأك�����رب 
على م�شتوى اآ�شيا، وتاأتي هذه امل�شاركة 
كجزء من ا�شرتاتيجية املوؤ�ش�شة الهادفة 
الت�شدير  واإع��ادة  ال�شادرات  تنويع  اإىل 
امل�شدرين  ت�شجيع  اإىل جانب  دب��ي،  من 
عرب  العاملية،  الأ���ش��واق  يف  التو�شع  على 
ال����رتوي����ج مل��ن��ت��ج��ات��ه��م وخ���دم���ات���ه���م يف 

املحافل اخلارجية.
وك����ان����ت م�������ش���ارك���ة املُ�������ش���ن���ع امل���ح���ل���ي يف 
امل��ع��ر���ص، م��ن خ���الل ع��ر���ص جمموعة 
بينها:  م����ن  الأغ�����ذي�����ة،  م����ن  م��ت��ن��وع��ة 
امل����ن����ت����ج����ات ال����ع���������ش����وي����ة، وال����وج����ب����ات 
الربوتينات  ذل����ك  يف  مب���ا  ال�����ش��ح��ي��ة، 
البديلة، والأطعمة النباتية، والأع�شاب، 
وامل�������ش���روب���ات ال�����ش��ح��ي��ة، وغ���ريه���ا من 
ذلك  ج��ان��ب  اإىل  ال��غ��ذائ��ي��ة،  امل��ن��ت��ج��ات 
الإماراتية  ال�شركات  من  ع��دد  ح�شدت 

على جائزة الإبداع لل�شناعات الغذائية 
هام�ص  على  تقام  التي  اجل��وائ��ز  �شمن 
امل���ع���ر����ص، الأم������ر ال�����ذي ي��ع��ك�����ص ق���درة 
املُ�شدر املحلي على البتكار متا�شياً مع 

رغبة امل�شتهلكني يف الأ�شواق العاملية.
ال�شادرات  لتنمية  دبي  موؤ�ش�شة  وتبذل 
ك��اف��ة اجل���ه���ود ل��ت�����ش��ل��ي��ط ال�����ش��وء على 
دبي،  يف  امل��ت��ن��وع��ة  الت�شدير  اإم��ك��ان��ي��ات 
بامل�شتوردين  الإماراتيني  التجار  وربط 
املجاورة  والأ�شواق  ال�شني  واملوردين يف 
التابع  اخل���ارج���ي  للمكتب  وك����ان  ل��ه��ا. 
مع  بال�شراكة  كونغ  هونغ  يف  للموؤ�ش�شة 
القن�شلية العامة لدولة الإمارات، دوراً 
يف ت��ع��زي��ز ت��واج��د امل��ن��ت��ج الإم����ارات����ي يف 
ال�شوق ال�شيني واآ�شيا ب�شكل عام. ونظم 
ا�شت�شافتها  عمل  ور�شة  م��وؤخ��ًرا  املكتب 
�شانغهاي،  يف  للطهي  دول��ي��ة  م��در���ش��ة 
بهدف الرتويج لدبي كمركز لل�شناعات 
احل����الل وت��ل��ب��ي��ة ل��ت��زاي��د ال��ط��ل��ب على 

الأغ����ذي����ة احل�����الل. ه����ذا وق����د اجتذب 
األف زائر   120 اأكرث من  �شيال ت�شاينا 
لال�شتفادة  ي�شعون  ع��ار���ص  و3400 
م��ن ال��ط��ل��ب امل��ت��زاي��د يف اآ���ش��ي��ا، وال���ذي 
ال�شوق  ن�����ش��ف  م���ن  ي���ق���ارب  م���ا  مي��ث��ل 
العاملية لالأغذية وامل�شروبات التي تبلغ 
وتقدر  درهم”.  مليار   397“ قيمتها 
مليار   191“ ب������  الآ���ش��ي��وي��ة  احل�����ش��ة 
�شنوًيا   %.10 ق����دره  وب��ن��م��و  درهم” 
لت�شل اإىل 278،9 مليار درهم بحلول 
طلبات  بتنامي  مدفوعة   ،2023 ع��ام 
املنطقة،  يف  املزدهرة  املتو�شطة  الطبقة 

وهي الأكرب على م�شتوى العامل.
ويف �شياق مت�شل، قال حممد الكمايل، 
موؤ�ش�شة  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ن���ائ���ب 
توا�شل  ال�شادرات:”  ل��ت��ن��م��ي��ة  دب����ي 
ال�شوء  ت�شليط  يف  ج��ه��وده��ا  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
الإماراتي  امل��ورد  ومزايا  اإمكانيات  على 
وبالتحديد  ال���دول���ي���ة،  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف 

قطاع  يبلغ  ال���ذي  ال�شيني،  ال�����ش��وق  يف 
77 مليار  ف��ي��ه  وامل�����ش��روب��ات  الأغ���ذي���ة 
من   40% ن�شبته  م��ا  وي�شكل  دره����م، 
نحن  الآ�شيوي.  الأغذية  �شوق  اإجمايل 
فخورون مبا قدمته ال�شركات الإماراتية 
قطاع  يف  ع��ال��ي��ة  وج����ودة  تناف�شية  م��ن 
جدارتها  لتوؤكد  وامل�����ش��روب��ات،  الأغ��ذي��ة 
يف دخ���ول الأ���ش��واق الآ���ش��ي��وي��ة بنجاح«. 
املوؤ�ش�شة  ملكتب  اأن  اإىل  الكمايل  واأ���ش��ار 
مثايل  دور  ك���وجن  ه���وجن  اخل���ارج���ي يف 
جديدة  اآف���اق  وف��ت��ح  العقبات  تذليل  يف 
لل�شركات املحلية، منوها اأن املكتب قدم 
خدمات لأكرث من 18 ُم�شنع من دولة 
الإم��ارات، اأ�شف اإىل ذلك توفري حزمة 
من   108 م��ن  لأك���رث  الت�شهيالت  م��ن 
تواجدها  لتعزيز  الإم��ارات��ي��ة  املنتجات 
يف ال�شوق الآ�شيوي وال�شيني على وجه 

التحديد.
الأخرية  وال��درا���ش��ات  الأب��ح��اث  وتظهر 

لتنمية  دب����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأع���دت���ه���ا  ال���ت���ي 
اأك���رث  ل����دى الإم��������ارات  اأن  ال�������ش���ادرات 
قطاع  يف  ت��ع��م��ل  ���ش��رك��ة   4700 م���ن 
التجارة  حيث  من  وامل�شروبات  الأغذية 
%25 من  ن��ح��و  وال��ت�����ش��ن��ي��ع، وت���رك���ز 
وتعليب  ع��ل��ى جت�����ارة  ال�����ش��رك��ات  ه����ذه 
وتعبئة الفواكه واخل�شروات الطازجة. 
وت�شارك %45 من ال�شركات يف جتارة 
املنتجات  ذل���ك  ال��غ��ذائ��ي��ة مب��ا يف  امل����واد 
والأغذية الأ�شا�ص، التي تعدُّ �شرورية يف 
�شناعة الأغذية، وتعمل حوايل 20% 
املاأكولت  ت�شنيع  يف  ال�شركات  هذه  من 
وامل�شروبات، وت�شكل يف جمملها 30% 

من الإنتاج الغذائي يف الإمارات.
املعار�ص  م���دي���ر  ال��غ��ف��ل��ي،  ع��م��ر  وق�����ال 
وال��ب��ع��ث��ات ال��ت��ج��اري��ة يف م��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
الأغذية  ق��ط��اع  اأن  ال�����ش��ادرات  لتنمية 
وامل�������ش���روب���ات يف دول�����ة الإم���������ارات، من 
ملا  باحلياة،  وناب�شة  القوية  ال�شناعات 
م�شرياً  عاملية.  تناف�شية  م��ن  ب��ه  تتمتع 
م�شاعدة  اإىل  ت��ه��دف  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  اإىل 
يف  والنمو  الدخول  على  املحلي  املُ�شدر 
الأ�شواق الواعدة يف جميع اأنحاء العامل، 
ومن بينها ال�شوق الآ�شيوي الذي يظهر 
النكهات  وجتربة  اكت�شاف  وحبه  رغبته 
املختلفة من معظم البلدان والثقافات.

وتوفري  تطوير  يف  الكبرية  مل�شاهمتها 
ت��ق��ن��ي��ات ت���ربي���د امل���ن���اط���ق ل���ع���دد كبري 
هذه  انت�شار  رقعة  وتو�شيع  املباين  من 
التقنية احلديثة لي�ص فقط يف الإمارات 
النامية  امل��دن  م��ن  العديد  يف  اأي�شاً  ب��ل 

حول العامل. 
“البتكار  جائزة  “اإمباور”،  وح�شدت 
نظاماً  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  ع��ن  الفخرية”، 

ال�شطناعي  ال��ذك��اء  ل�شتخدام  ف��ري��ًدا 
يف الك�شف عن الطاقة املهدرة “، والذي 
يعمل على جتنب ال�شتخدامات اخلطاأ 
لنظام تربيد املناطق؛ حيث يقوم النظام 
الطاقة  واكت�شاف  بالبحث  اآيل  ب�شكل 
املركزي  التربيد  حمطات  م��ن  امل��ه��درة 

واملباين امل�شتفيدة من اخلدمة.
الرئي�ص  ���ش��ع��ف��ار،  ب���ن  اأح���م���د  وت�����ش��ل��م 

•• دبي-الفجر:

لتربيد  ال����دول����ي����ة  اجل���م���ع���ي���ة  م��ن��ح��ت 
الإم����ارات  موؤ�ش�شة   ،AEDI امل��ن��اط��ق 
“اإمباور”،  امل��رك��زي  ال��ت��ربي��د  لأن��ظ��م��ة 
املناطق  ت��ربي��د  اأك����رب م����زود خل���دم���ات 
منهما  اإث���ن���ان  ج���وائ���ز،   3 ال���ع���امل،  يف 
“اإجمايل عدد املباين  ذهبيتان عن فئة 
امل�شاحة  و”اإجمايل  عليها”  امل��ت��ع��اق��د 
خلدمات  واملخ�ش�شة  عليها”،  املتعاقد 
تربيد املناطق عامليا؛ اإ�شافة اإىل جائزة 
ا�شتخدام  ع���ن  الفخرية”  “البتكار 
ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي يف ال��ك�����ش��ف عن 

الطاقة املهدرة.
ج���اء ذل���ك، خ���الل ح��ف��ل ت��وزي��ع جوائز 
ال�شنوي  امل��وؤمت��ر  م��ن  ال�110  ال����دورة 
املناطق  ل��ت��ربي��د  ال���دول���ي���ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
الفرتة  خ����الل  ع��ق��د  وال�����ذي   ،2019
املا�شي،  ي��ون��ي��و   27 اإىل   24 ب���ني  م���ا 
املتحدة  ب��ال��ولي��ات  بيت�شربغ  مدينة  يف 

الأمريكية.
بجائزتي  للفوز  “اإمباور”  اختيار  ومت 
عليها”  املتعاقد  املباين  ع��دد  “اإجمايل 
عليها”،  املتعاقد  امل�شاحة  و”اإجمايل 

لأنظمة  الإم�����ارات  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
اجلوائز،  “اإمباور”،  امل��رك��زي  التربيد 
معرباً عن �شعادته بالتكرمي الذي نالته 
لتربيد  الدولية  اجلمعية  من  ال�شركة 

املناطق.
“اجلوائز تعرب  اأن  “بن �شعفار”،  واأكد 
تلعبه  ال��ذي  واملهم،  الأ�شا�ص  ال��دور  عن 
اإمباور يف تعميم ا�شتخدام اأنظمة تربيد 
ال�شديقة  املمار�شات  اأه��م  اأح��د  املناطق، 
امل�شتخدمة يف  للطاقة  واملوفرة  للبيئة، 
والفنادق  وال��ت��ج��اري��ة  ال�شكنية  امل��ب��اين 

واملرافق الأخرى«.
واأ�شاف، اأن “فوز اإمباور، بهذه اجلوائز، 
اأن��ظ��م��ة تربيد  اع��ت��م��اده��ا  نتيجة  ي��اأت��ي 
واملتطورة،  العاملية  املعايري  ذات  املناطق 
امل�����ش��ت��م��رة لتوفري  وت��ق��دي��را جل��ه��وده��ا 
العاملي،  امل�شتوى  ذات  التربيد  خدمات 
الكبري  للطلب  تلبيتها  اإىل  بالإ�شافة 
متنوعة  ملجموعة  املناطق  تربيد  على 
مبا  خمتلفة،  جم��الت  يف  امل�شاريع  م��ن 
ال�شرتاتيجي  ال���ت���وج���ه  م���ع  ي���ت���واف���ق 

لإمارة دبي«.
الفخرية”  “البتكار  جائزة  اأن  وت��اب��ع، 
ال�شطناعي  ال����ذك����اء  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ع���ن 

ثاين  15.7 طن من  اإىل  النبعاثات  من 
اأك�شيد الكربون وذلك وفق اآخر اختبار مت 
جتميعه من خالل اآلية “الر�شد والإبالغ 

والتحقق«. .
نائب  الطاير  حممد  �شعيد  �شعادة  وق��ال 
رئ��ي�����ص امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى ل��ل��ط��اق��ة يف دبي 
قيادتنا  روؤي���ة  لتحقيق  جاهدين  “ن�شعى 
ال��ر���ش��ي��دة ون��ح��ن ف��خ��ورون ب��ه��ذه النتائج 
حيث اتخذت دبي خطوات مبكرة للحفاظ 
م�شاهمة  وزي����ادة  الطبيعية  امل����وارد  ع��ل��ى 
التنمية  خطط  وتنفيذ  النظيفة  الطاقة 
ا�شرتاتيجياتنا  مع  يتوافق  مبا  اخل�شراء 
مبا  وامل��ح��ل��ي  الحت����ادي  ال�شعيدين  ع��ل��ى 
وروؤية   2071 الإم����ارات  مئوية  ذل��ك  يف 
الإمارات 2021. وباتت اإمارة دبي رائدة 
ت�شاهم  التي  واملبادرات  الربامج  تنفيذ  يف 
يف احل���د م��ن ان��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون وت�شعى 

لتحقيق م�شتقبل م�شتدام«.
على  الطلب  اإدارة  ا�شرتاتيجية  وحققت 
 2018 ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه يف دب����ي يف ع����ام 
�شاعة  4.5 تريا وات  اإىل  وف��ورات و�شلت 
م��ن ال��ك��ه��رب��اء و 6.7 م��ل��ي��ار ج��ال��ون من 
اإ�شافة  املا�شي  العام  خ��الل  املحالة  املياه 
واأدى   . ال�����ش��اب��ق��ة  الأع������وام  وف������ورات  اإىل 
انخفا�ص الطلب على الكهرباء واملياه اإىل 
مليار   5.1 بقيمة  النتاج  تكاليف  توفري 
درهم ميكن ال�شتفادة منها يف التح�شينات 
للنمو  ت��ع��زي��زاً  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة الأخ�����رى 

القت�شادي.
كهرباء  هيئة  وم���ب���ادرات  ب��رام��ج  وحققت 
وموارد  البيئة  على  للحفاظ  دب��ي  وم��ي��اه 
املا�شية  الع�شر  ال�����ش��ن��وات  خ��الل  ال��ط��اق��ة 
ا�شتهالك  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  ك���ب���رية  وف������ورات 
املعنيني.  ل���دى ج��م��ي��ع  وامل���ي���اه  ال��ك��ه��رب��اء 
وب��ل��غ��ت ال���وف���ورات ال��رتاك��م��ي��ة ب��ني عامي 
�شاعة  ت���رياوات   2  /2018 –  2009/
من الكهرباء و7،4 مليار جالون من املياه 
1،2 مليار درهم . ومت حتقيق  مبا يعادل 
ال�شكنية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ال����وف����ورات  ه���ذه 
املن�شاآت  وال�شناعية وكذلك يف  والتجارية 
حكومية  و���ش��ب��ه  واحل��ك��وم��ي��ة  التعليمية 
النبعاثات  خف�ص  يف  اأي�شاً  ذل��ك  و�شاهم 

الكربونية بواقع 1 مليون طن.
من جهته قال املهند�ص وليد �شلمان رئي�ص 
ل�شبط  املتميز  دب��ي  م��رك��ز  اإدارة  جمل�ص 
املركزيعمل  “اإن  دبي”  “كربون  الكربون 
على تعزيز م�شرية القت�شاد الأخ�شر من 
جناحات  وحققنا  البيانات  جتميع  خ��الل 
من خالل ايجاد مناذج مل�شاريع ومبادرات 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ت  بانخفا�ص  تتميز 
م��ث��ل جم��م��ع حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل مكتوم 
رفع  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  ال�شم�شية  للطاقة 

الكفاءة«.
اأن يتم الإع��الن عن الر�شوم  ومن املتوقع 
والإبالغ  “الر�شد  اآلية  لبيانات  البيانية 
العاملية  القمة  فعاليات  والتحقق”خالل 

•• دبي-وام:

اأعلن املجل�ص الأعلى للطاقة يف دبي ام�ص 
اأك�شيد  ث���اين  ان��ب��ع��اث��ات  ان��خ��ف��ا���ص ���ش��ايف 
مقارنًة   ?19 بن�شبة  الإم��ارة  الكربون يف 

ب�شيناريو العمل املعتاد .
انعقاد  م����ع  ب���ال���ت���زام���ن  الع�������الن  وج������اء 
اجتماعات املوؤمتر التح�شريي لقمة املناخ 
اأبوظبي  يف   COP 25 املتحدة  ل���الأمم 
دبي  للطاقة يف  الأعلى  املجل�ص  ويعمل   “
الإنبعاثات  ر���ش��د  على   2011 ع��ام  منذ 
من  عالية  ب��درج��ة  الإم����ارة  يف  الكربونية 
الدقة من خالل منهجية الأمم املتحدة يف 

“الر�شد والإبالغ والتحقق«.
املا�شية  الأع���وام  خ��الل  البيانات  و�شجلت 
الفرد  ا���ش��ت��ه��الك  م���ع���دل  يف  ان��خ��ف��ا���ش��اً 
ال�شنوي من الكهرباء واملياه يف دبي حيث 
ال�شنوي  الفرد  ا�شتهالك  معدل  انخف�ص 
من الكهرباء من 13626 كيلووات �شاعة 
كيلووات   11731 اإىل   2015 ع���ام  يف 
اأن ي�شل  املتوقع  وم��ن   2018 ع��ام  �شاعة 
�شاعة بحلول عام  10538 كيلووات  اإىل 
ا�شتهالك  م��ع��دل  انخف�ص  كما   .2025
 38554 م��ن  امل��ي��اه  م��ن  ال�شنوي  ال��ف��رد 
مياه  ج��ال��ون   33565 اإىل  مياه  ج��ال��ون 
اإىل  ي�شل  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن   2018 ع���ام 

28455 جالون مياه عام 2025.
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  و�شجلت 
الفرد  لي�شل ن�شيب   ?60 بن�شبة  حت�شنا 

الطاقة، والتي  امل�شاهمة يف تقنني هدر 
للتطوير  ت��دف��ع��ن��ا  اإم����ب����اور،  ح�����ش��دت��ه��ا 
ال�������ش���دارة يف جم����ال تربيد  وحت��ق��ي��ق 
الذكاء  اأن���ظ���م���ة  ب��ا���ش��ت��خ��دام  امل���ن���اط���ق، 
ب��دوره��ا يف  ال��ت��ي ت�شهم  ال���ش��ط��ن��اع��ي، 
ال�شنوية  الت�شغيل  تكاليف  تخفي�ص 
ال�شتخدام  ك��ف��اءة  وت��ع��زي��ز  ل��ل�����ش��رك��ات 

للمن�شاآت«.
تقدم  “اإمباور”  اأن  ب���ال���ذك���ر،  ج��دي��ر 
خ����دم����ات ت���ربي���د امل���ن���اط���ق لأك������رث من 
1،090 مبنى، ولأكرث من 100 األف 
الإنتاجية  ال��ق��درة  ت�شل  ك��م��ا  متعامل 
مليون   1،430 اأك��رث من  اإىل  لل�شركة 
ال�شركة  وت����ق����دم  ال���ت���ربي���د،  م����ن  ط����ن 
للبيئة  �شديقة  مناطق  تربيد  خدمات 
اإمارة دبي  لعدد من امل�شاريع البارزة يف 
م��ث��ل واج��ه��ة دب���ي امل��ائ��ي��ة، وب��ل��و وات���رز، 
بيت�ص  وج���م���ريا  ج���م���ريا،  وجم���م���وع���ة 
ري��زي��دن�����ص، وم��رك��ز دب��ي امل���ايل العاملي، 
واخلليج التجاري، ومدينة دبي الطبية، 
واأب��راج بحريات جمريا، ونخلة جمريا، 
ودي�شكفري جاردنز، وابن بطوطة مول، 
العاملية  واملنطقة  للت�شميم،  دب��ي  وح��ي 

لالإنتاج الإعالمي وغريها.

غرفة عجمان ت�ضارك يف امللتقى 
القت�ضادي العربي الأملاين

•• عجمان ـ الفجر 

رئي�ص غرفة جتارة و�شناعة عجمان  وروؤ�شاء غرف  املويجعي  املهند�ص عبداهلل  �شعادة  �شارك 
�شنويا يف برلني.  حيث  “22”،  والذي ينعقد  الأمل��اين  العربي  امللتقى القت�شادي  الدولة يف 
كانت جمهورية م�شر العربية  �شيف ال�شرف لهذا العام.  وذلك بح�شور رئي�ص جمل�ص الوزراء 
امل�شري  معايل م�شطفى مدبويل  وعدد كبري من الوزراء  يف احلكومة امل�شرية  املعنيني بامللف 

القت�شادي  امل�شري.
اخلارجية.  ال�شتثمارات  امل�شرية  جلذب  احلكومة  اتخذتها  التي  اجل��ه��ود  ا�شتعرا�ص  ومت 
%5.5  للعام املايل املن�شرم.    وكذلك الإ�شارة اإىل معدل النمو ال�شنوي  والذي  بلغ يف حدود 
 وقد ت�شمن هذا امللتقى العديد  من املحاور، كموا�شيع املدن الذكية  وتطوير البنية التحتية 
اللوج�شتية  املختلفة  الو�شائل  الغذائية  وكذلك  املنتجات  الغذائي  وتطوير  والأم���ن   للدول 
الو�شائط  والتي من �شاأنها تقليل  كلفة النقل للمنتجات  الزراعية وال�شناعية  وبالتايل تقليل 

الت�شخم ال�شنوي والتحكم فيه. 
 اإ�شافة اإىل موا�شيع التعليم امل�شتقبلي “ التعليم عن بعد« “Online”  وذلك نتيجة التوقع 
لزيادة عدد الطلبة م�شتقبال،  بالإ�شافة اىل العديد من املوا�شيع الهامة  واحليوية لتن�شيط 

 وزيادة معدل النمو القت�شادي.
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املال والأعمال

�ضندوق اأبوظبي للتنمية يقدم 1.8 مليون درهم 
لدعم اأبحاث حماية التنوع البيولوجي 

 •• اأبوظبي-الفجر: 

قدم �شندوق اأبوظبي للتنمية منحة بقيمة 1.8 مليون درهم “ما يعادل 
500 األف دولر” لدعم جامعة اأومو�شوف ال�شمالية ال�شرقية الفيدرالية 

»NEFU« يف ياكوت�شك، برو�شيا الحتادية.
للتنمية  اأبوظبي  �شندوق  عام  املدير  نائب  القبي�شي،  خليفة  �شعادة  ووق��ع 
و�شعادة اإفجينيا ميخائيلوفا، رئي�ص جامعة اأومو�شوف ال�شمالية ال�شرقية 
ياكوت�شك  مدينة  يف  اخل�شو�ص  بهذا  تفاهم  مذكرة  بالإنابة،  الفيدرالية 

الرو�شية .
وت��ه��دف امل��ن��ح��ة اإىل امل�����ش��اه��م��ة يف دع���م اجل��ه��ود ال��ع��امل��ي��ة حل��م��اي��ة التنوع 
احليوانات  يف  اجلزيئي  ال��وراث��ي  والتحليل  العلمي  وب��ح��ث  البيولوجي، 
15 من  ال��ه��دف رق��م  ال��دول��ي��ة لتحقيق  ال��ن��ادرة، وال��ت��ع��اون م��ع املنظمات 

اأهداف التنمية امل�شتدامة املتعلق ب� “حماية احلياة على الأر�ص«.
�شندوق  ع��ام  مدير  ال�شويدي،  �شيف  حممد  �شعادة  ق��ال  املنا�شبة،  وبهذه 
اجلامعات  متكني  اإىل  الدعم  ه��ذا  خ��الل  من  “ نهدف  للتنمية:  اأبوظبي 
ومراكز البحث العاملية من تطوير قدراتها العلمّية يف جمال حماية التنوع 
البيولوجي، مبا يتوافق مع الأهداف الإمنائية لالأمم املتحدة والتي تدعو 
اإىل دعم وحتفيز البحث العلمي يف علوم التنوع البيولوجي واملحافظة على 

احلياة الفطرية وتنميتها.
للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  م��ن  امل��ق��دم��ة  املنحة  “اأن  اإىل  �شعادته  واأ���ش��ار 
تتوافق مع �شيا�شة حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة الداعمة للبحث 
التطوير  رئي�ص ل�شتمرار  العلمي هو حمفز  البحث  واأن  ل�شيما  العلمي، 

والبتكار«.
عن  ال�شندوق  عام  مدير  نائب  القبي�شي  خليفة  �شعادة  اأع��رب  جانبه،  من 
التي  املتميزة  واملكانة  ياكوت�شك،  يف  اأومو�شوف  جامعة   مل�شتوى  تقديره 

و�شلت اإليها يف جمالت البحوث العلمية والتطوير والبتكار.
واأ�شار اإىل اأن املنحة املقدمة �شتعمل على تعزيز قدرة اجلامعة على تطوير 
اأبحاثها العلمية املتخ�ش�شة يف جمال التنوع البيولوجي، لفتاً اإىل اأهمية 
تعنى  التي  الإماراتية  والعلمية  البحثية  املوؤ�ش�شات  مع  امل�شتقبلي  التعاون 
باملحافظة على احليوانات املهددة بالنقرا�ص واإكثارها واإعادة توطينها يف 

مناطق انت�شارها الطبيعية.
ومن جانبها، �شكرت �شعادة اإفجينيا ميخائيلوفا �شندوق اأبوظبي للتنمية 
اأبحاث اجلامعة وتوفري الأجهزة والأدوات  على جهوده يف م�شاعدة مركز 
امل�شتدامة،  التنمية  لتحقيق  التقدم  عجلة  بدفع  ي�شهم  مم��ا  التعليمية، 
م�شريًة اإىل اأن التمويل املقدم من ال�شندوق �شيمكن اجلامعة من تطوير 

اأبحاثها.
من  ال��ع��دي��د  مت��وي��ل  يف  �شاهم  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  اأن  اإىل  وي�����ش��ار 
كبرياً  تاأثريا  تركت  والتي  الهامة  والبحثية  العلمية  وامل��راك��ز  اجلامعات 
اآمنة  وايجاد جمتمعات  والبتكار  الب��داع  املجتمعات وحتفيز  على تطوير 

ومزدهرة وقادرة على حتقيق التنمية القت�شادية امل�شتدامة.

بنك الإمارات دبي الوطني 
يطلق حملة »اأمن ح�ضابك« 

•• دبي-وام:

بالتعاون مع  ام�ص حملة خدمية عامة  الوطني  دبي  الإم��ارات  بنك  اأطلق 
اإطار  يف  وذل��ك  الدولة  م�شتوى  على  “اأمن ح�شابك”  بعنوان  دبي  �شرطة 

م�شاعيهما الرامية اإىل رفع الوعي العام حول الأمن الإلكرتوين.
وتاأتي هذه احلملة �شمن اإطار اجلهود املتوا�شلة التي يبذلها بنك الإمارات 
دبي الوطني للفت انتباه العمالء اإىل ا�شتحالة اأن يطلب منهم اأي تفا�شيل 
اخلدمات  يف  معلوماتهم  اأو  احل�شاب  رق��م  اعتماد  بيانات  مثل  �شخ�شية 
اأو  امل��رور  كلمات  اأو  املتحرك  الهاتف  تطبيق  اأو  الإن��رتن��ت  عرب  امل�شرفية 
رقم التعريف ال�شخ�شي للبطاقة اأو رقم CVV املكون من ثالثة اأرقام 
على  العمالء  احلملة  حتث  كما  للبطاقة..  اخللفي  الوجه  على  واملوجود 
توخي احليطة واحلذر لدى ا�شتالمهم ر�شائل بريد اإلكرتوين اأو روابط اأو 
مواقع اإلكرتونية اأو مكاملات م�شبوهة حلماية ح�شاباتهم من عملية احتيال 
حمتملة. ي�شار اإىل اأن القطاع امل�شريف حول العامل يواجه ارتفاعا متزايدا 
يف عدد الهجمات الإلكرتونية خالل ال�شنوات الأخ��رية.. وارتفع متو�شط 
تكلفة اجلرائم الإلكرتونية يف القطاع امل�شريف على م�شتوى العامل بنحو 

10 يف املئة خالل العام املا�شي لي�شل اإىل 18 مليون دولر اأمريكي.
وخ�ش�ص بنك الإمارات دبي الوطني ن�شبة كبرية من حجم ا�شتثماراته يف 
التحتية  بنيته  لتعزيز  دره��م  مليار   1 تبلغ  والتي  الرقمي  التحول  جمال 
با�شتمرار  يعمل  اأن��ه  كما  والتحليل..  البحث  واأن�شطة  الرقمية  وعملياته 
اأثناء  اأف�����ش��ل  ح��م��اي��ة  للعمالء  ت��وف��ر  وح��ل��ول  وم��ن��ت��ج��ات  ب��رام��ج  لتطوير 

اإجرائهم للمعامالت امل�شرفية الرقمية.

»دانة غاز« ت�ضتلم 177 مليون درهم 
من عملياتها يف م�ضر خالل يونيو

•• ال�شارقة-وام: 

ومقرها اإمارة ال�شارقة - ت�شلمها دفعة بقيمة  اأعلنت �شركة “دانة غاز” - 
177 مليون درهم 48 مليون دولر اأمريكي من عملياتها يف م�شر.

 30 ت�شمنت  الدفعة  ه��ذه  اإن   - ام�ص  اأ�شدرته  بيان  يف   - ال�شركة  وقالت 
امل�شرية  احلكومة  �شددتها  التي  الدفعة  من  ال�شركة  ح�شة  دولر  مليون 
لل�شركات العاملة يف قطاع النفط اإ�شافة ملبلغ 10 ماليني دولر من بيع 

. ال�شحنة الثانية من املكثفات يف عام 2019 
احلكومة  تبذلها  التي  امل�شتمرة  اجلهود  اإط��ار  يف  امل�شتلمة  الدفعة  وتاأتي 
عام  نهاية  مع  عليها  واملرتتبة  املتاأخرة  امل�شتحقات  جميع  ل�شداد  امل�شرية 
يف  ملحوظ  ت��ق��دم  حتقيق   2018 ع��ام  منذ  ال�شركة  وت��وا���ش��ل   .2019
خف�ص م�شتحقاتها املتاأخرة يف م�شر، حيث بلغ جمموع الدفعات امل�شتلمة 
من عمليات ال�شركة يف م�شر عام 2018 ما جمموعه 208 ماليني دولر 
مما قل�ص جمموع امل�شتحقات اإىل 140 مليون دولر يف نهاية العام عند 
اأدنى م�شتوياتها منذ �شهر يناير 2011 وو�شل جمموع الدفعات امل�شتلمة 
خالل الن�شف الأول من عام 2019 ما قيمته 78 مليون دولر لتنخف�ص 

م�شتحقات ال�شركة يف م�شر اإىل 125 مليون دولر .

»اأبوظبي لالأوراق املالية« : خف�ص ح�ضة ال�ضوق من عمولت التداول من اليوم

مب�صاركة 200 �صركة متثل 20 دولة حول العامل

راأ�ص اخليمة ت�ضت�ضيف اأول معر�ص دويل للم�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة 14 نوفمرب 
موؤ�ص�صة �صعود بن �صقر تدعو �صناديق وبرامج التمويل اخلا�صة بال�صباب ورواد االأعمال 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

لتنمية  �شقر  ب��ن  �شعود  موؤ�ش�شة  تعكف 
، ع��ل��ى العمل  ال�����ش��ب��اب ح��ال��ي��اً  م�����ش��اري��ع 
لتنظيم اأكرب واأول معر�ص دويل باملنطقة 
، ت�شت�شيفه اإمارة راأ�ص اخليمة بالتعاون 
م��ع غ��رف��ة جت���ارة راأ�����ص اخل��ي��م��ة ومركز 
راأ�ص اخليمة للمعار�ص ، والذي حتدد له 
نوفمرب املقبل يف الفرتة من 14 وحتى 
�شركة   200 نحو  مب�شاركة   ، منه   16
القطاعات اخلا�شة ميثلون  من خمتلف 
اأكرث من 20 دولة حول العامل ، و�شراكة 
اخلا�شة  التمويل  وبرامج  �شناديق  كافة 
وامل�شروعات  الع���م���ال  ورواد  ب��ال�����ش��ب��اب 
اإمارات  خمتلف  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية 
الدولة .  جاء ذلك خالل  لقاء مت موؤخراً 
م�شبح  حممد  �شعادة  �شم  الغرفة  مبقر 
 ، الغرفة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  النعيمي 
العليا  اللجنة  رئي�ص  ا�شماعيل  ويو�شف 
، وحممد ح�شن  ملوؤ�ش�شة �شعود بن �شقر 
ال�شبب مدير مركز معار�ص راأ�ص اخليمة 
، لالإعالن عن هذا احلدث الذي يهدف 
لقطاع  الق��ت�����ش��ادي  ال��ن��م��و  حت��ف��ي��ز  اإىل 
بالمارة  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت 
اقت�شاد  اأي  ع�����ش��ب  مت���ث���ل  ،ب��و���ش��ف��ه��ا 
اآفاقاً  ي��ف��ت��ح  ، مم��ا  الأ���ش��ا���ش��ي  وحم��رك��ه 
وبناء   ، مثمرة  �شراكات  لتطوير  وا�شعة 
مناذج للتعاون على م�شتوى الدولة بوجه 
عام والمارة بوجه خا�ص ت�شمح بتحقيق 
ال�شتفادة امل�شرتكة لكال اجلانبني . من 
جهته اأكد �شعادة حممد م�شبح النعيمي 
رئي�ص جمل�ص اإدارة غرفة راأ�ص اخليمة ، 
الكم  بهذا  دويل  معر�ص  تنظيم  ان  على 
20 دول��ة حول  ال�شراكة لأك��رث من  من 
اأن يكون مبثابة دفعة  العامل ، من �شاأنه 
ق��وي��ة ل��ل��ج��ه��ود ال��وط��ن��ي��ة ال���رام���ي���ة اإىل 

تعزيز دور ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة 
يف  الق��ت�����ش��ادي  التنويع  عجلة  دف��ع  يف   ،
اقت�شاد   “ مرحلة  اإىل  و���ش��وًل  ال��دول��ة 
موؤكداً حر�ص �شاحب  ما بعد النفط” ، 
القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو 
ع�شو املجل�ص الأعلى حاكم راأ�ص اخليمة 
، وويل عهده المني �شمو ال�شيخ حممد 
بن �شعود بن �شقر القا�شمي ، على توفري 
ح���زم���ة م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن خ���دم���ات الدعم 
 ، واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت  مل�شاعدة 
ودعمهما وتوجيهاتهما لتنظيم مثل هذه 
املعار�ص ملا متثله من مبادرة مميزة على 
هذا ال�شعيد ، التي تعترب حمرك رئي�ص 
لنمو القت�شاد الوطني وتعزيز تناف�شية 

الإمارات على اخلارطة العاملية .
املعار�ص  ه��ذه  مثل  ان  النعيمي  واأ���ش��اف 
ي��ن��درج �شمن   ، امل�شاركة  م��ن  ال��ك��م  ب��ه��ذا 

اأف�شل  لنقل  ال��ف��ر���ش��ة  اإت��اح��ة  اأه��داف��ه��ا 
يتعلق  فيما  والدولية  العاملية  املمار�شات 
ل�شتعرا�ص  امل��ج��ال  واإت���اح���ة  ب��الب��ت��ك��ار، 
والفر�ص  وال���ت���ج���ارب  اخل������ربات  اأب������رز 
ال���ش��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��اح��ة ب��ال��دول��ة يف كافة 
ال��ق��ط��اع��ات ، ف�����ش��اًل ع��م��ا ت���وف���ره تلك 
اأول معر�ص  يعد  ان��ه  وخ��ا���ش��ة  امل��ع��ار���ص 
لإن�شاء  اإم��ك��ان��ات  م��ن   ، ب��امل��ن��ط��ق��ة  دويل 
ا�شتثمارية  و���ش��راك��ات  جت��اري��ة  ع��الق��ات 
متثل  والتي  امل�شاركة  ال�شركات  كافة  مع 
القت�شادية  ال���رواب���ط  وت��ع��زي��ز   ، دول��ه��ا 
امل��ب��ا���ش��رة ب��ني ���ش��رك��ات ال��ق��ط��اع اخلا�ص 

بالدولة وكافة البلدان .
واأ�شار رئي�ص اللجنة العليا ملوؤ�ش�شة �شعود 
بن �شقر لتنمية م�شاريع ال�شباب يو�شف 
الذي  امل��ع��ر���ص  ه���ذا  ان  ، اىل  ا���ش��م��اع��ي��ل 
من  ب���دءاً  اأي���ام  لثالثة  فعالياته  يوا�شل 

واإنتهاء  امل��ق��ب��ل  ن��وف��م��رب   14 اخل��م��ي�����ص 
اأكرث  فيه  وي�شارك   ، منه   16 ال�شبت  ب��� 
من 200 �شركة من مما يزيد على 20 
دولة حول العامل يتم التح�شري له منذ 
اأكرث من عام ، كما ي�شارك فيه نخبة من 
خرباء القطاع واملعنيني به ، حيث يوفر 
لهم ول�شحاب امل�شاريع اإمكانية الو�شول 
خمتلف  من  200عار�ص  من  اأك��رث  اإىل 
القطاعات ، لفتاً اىل انه  ُيعد من اأكرب 
ال�شغرية  للم�شاريع  ال��داع��م��ة  امل��ع��ار���ص 
واملتو�شطة يف الدولة واأبرزها يف املنطقة 
اأن تنظيم  .  واأك��د يو�شف ا�شماعيل على 
ُي��ع��د م��ن اأولويات  م��ث��ل ه���ذه امل��ع��ار���ص  
موؤ�ش�شة �شعود بن �شقر لتنمية م�شاريع 
املثايل  التجمع  ي�شكل  لكونه   ، ال�شباب 
الأعمال  رواد  م�����ش��اري��ع  وت��ن��م��ي��ة  ل��دع��م 
الإماراتيني بالدولة ، وياأتي التزاماً منا 

على  بالعمل   ، �شقر  بن  �شعود  كموؤ�ش�شة 
امل�شتدامة  القت�شادية  التنمية  تطوير 
وامل�شاهمة يف تقوية   ، الإم���ارات  دول��ة  يف 
وت�شريع   ، وع��امل��ي��اً  اإق��ل��ي��م��ي��اً  تناف�شيتها 
خطوات العمل القت�شادي نحو التحول 
الإبداع  اإىل  امل�شتند  املعرفة  اقت�شاد  اإىل 

والبتكار والتميز .
ال�������ش���ب���ب مدير  وق�������ال حم���م���د ح�������ش���ن 
وبعد  اأن��ه   ، راأ���ص اخليمة  مركز معار�ص 
التي حتققت من معار�ص مت  النجاحات 
 ، اجل��اري  العام  خالل  بالمارة  تنفيذها 
اإمارة راأ�ص اخليمة خالل الربع  �شت�شهد 
الخ����ري مب��رك��ز امل��ع��ار���ص ، ال��ع��دي��د من 
املعر�ص  ه��ذا  اأب��رزه��ا  املتميزة  امل���ب���ادرات 
الدويل ، موؤكداً على ان هذا املعر�ص يعد 
ال�شباب  م�شاريع  لعر�ص  متميزة  من�شة 
قطاعاتها  بكافة  واملتو�شطة  ال�شغرية 
يف  اأي�����ش��اً  امل��ع��ر���ص  ه���ذا  �شي�شهم  ك��م��ا   ،
الدول  الإم��ارات اىل  ر�شالة دولة  اإي�شال 
امل�شاركة كافة ، مفادها ان دولة المارات 
ال�شغرية  للم�شاريع  حا�شنة  تعد  ال��ت��ي 
الوجهة  اأنها  وباإجماع  تعد   ، واملتو�شطة 
ال�شتثمارية املثالية ، ملا توفره من بيئة 
لطالق  وامل��ب��ت��ك��ري��ن  للمبدعني  ج��اذب��ة 
المارات  دولة  وافكارهم من  م�شاريعهم 
ب��وج��ه ع���ام واإم�����ارة راأ�����ص اخل��ي��م��ة بوجه 
الدور  اأهمية  على  ال�شبب  واأك��د   . خا�ص 
ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  ق��ط��اع  يلعبه  ال���ذي 
بالإمارة   القت�شاد  تنمية  يف  واملتو�شطة 
، ومن هذا املنطلق كان انطالق موؤ�ش�شة 
�شعود بن �شقر لتنمية م�شاريع ال�شباب ، 
لتتوىل قيادة م�شرية دعم رواد الأعمال ، 
وتاأ�شي�ص  البتكار  على  ال�شباب  وت�شجيع 
الإب���داع  روح  وب��ه��دف حتفيز   ، امل�����ش��اري��ع 
ها ركيزة  ون�شر ثقافة ريادة الأعمال ، بعدِّ

اأ�شا�شا للتنمية القت�شادية.

التكلفة على امل�شتثمرين وتعزيز تدفق 
ال�شتثماري  الن�شاط  زي��ادة  و  ال�شيولة 

يف ال�شوق والإمارة.
و�شترتاوح عمولة ال�شوق من التداولت 
مليون   250 ع��ن  تقل  ال��ت��ي  ال�شنوية 
درهم من 5 نقاط اأ�شا�ص “اأو0.05% 
بالن�شبة  اأم���ا  ال�����ش��ف��ق��ة..  قيمة  م��ن   “
لل�شفقات التي تزيد قيمتها عن مليار 
دره�����م خ����الل ال�����ش��ن��ة ف�����ش��وف ت����رتاوح 
التكلفة اإىل نقطة اأ�شا�ص واحدة بحيث 
اأن امل�����ش��ت��ث��م��ر ال����ذي ي��ق��وم ب���ت���داول ما 

ال�شنة  يف  دره���م  م��ل��ي��ون   500 قيمته 
نقاط   5 على  العمولة  احت�شاب  �شيتم 
اأ�شا�ص على اأول 250 مليون و من ثم 
250 مليونا  اأقل على ما فوق  عمولة 
اجلديدة  امل��ب��ادرة  وت��ع��د  ال�شنة.  خ��الل 
خ���ط���وة اأ���ش��ا���ش��ي��ة ن��ح��و حت��ق��ي��ق هدف 
اإزال����ة  يف  املتمثلة   2021 غ����داً  خ��ط��ة 
ممار�شة  دون  حت����ول  ال���ت���ي  احل���واج���ز 
�شعادة  وق��ال  ي�شر.  و  ب�شهولة  الأع��م��ال 
التنفيذي  الرئي�ص  امل��ن�����ش��وري  خليفة 
املالية بالنابة  اأبوظبي لالأوراق  ل�شوق 
اإن �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية من�شة 
جل�����ذب الأم���������وال م����ن داخ������ل ال���دول���ة 
والتمويل  ال�شيولة  لتوفري  وخ��ارج��ه��ا 

•• اأبوظبي- وام:

اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق املالية  اأع��ل��ن ���ش��وق 
عمولت  من  ال�شوق  ح�شة  خف�ص  عن 
ال��ت��داول ب���دءاً م��ن ال��ي��وم “ الإث��ن��ني “ 
 90% اإىل   50% م��ن  ت��ب��داأ  بن�شبة 
الأقل كلفة  للم�شتثمرين لتكون بذلك 
ال�شرق  اأ�شواق دول منطقة  مقارنًة مع 

الو�شط و�شمال اأفريقيا .
اإن  ن�شخة منه  وام  تلقت  بيان  وق��ال يف 
ذل���ك ي���اأت���ي يف خ��ط��وة ت��ه��دف خلف�ص 

ودعمها  امل����درج����ة  ل��ل�����ش��رك��ات  ال������الزم 
الأدوات  خالل  من  اأعمالها  يف  للتو�شع 
امل��ت��ن��وع��ة التي  امل���ال���ي���ة ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
ا�شتثمارية  من�شة  مبثابة  وهو  يوفرها 
يف غ���اي���ة الأه���م���ي���ة ل��ت��ع��زي��ز ال�����رثوات 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه�����داف  وحت��ق��ي��ق 
اأب���وظ���ب���ي ل������الأوراق  ». وي�����ش��ع��ى ����ش���وق 
املبادرات  م��ن  م��زي��د  امل��ال��ي��ة نحو ط��رح 
املالية  الأدوات  تنويع  اإىل  تهدف  التي 
ال�شتثمارية اأمام امل�شتثمرين يف ال�شوق 
القت�شادية  القطاعات  خمتلف  لدعم 

وتنويع  ت��و���ش��ي��ع  ب���ه���دف  اأب���وظ���ب���ي  يف 
وجعلها  ل��الإم��ارة  القت�شادية  القاعدة 
وال�شتثمار  ل��الأع��م��ال  اقليمياً  م��رك��زاً 
لأجل حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة 
ال�شتثمار  جل��ذب  ق��وي��ة  من�شة  وب��ن��اء 
العوائق  اإزال�������ة  خ����الل  م���ن  الأج���ن���ب���ي 
واحل��واج��ز وت��ق��دمي احل��واف��ز وخف�ص 
كلفة ال�شتثمار لزيادة وترية التدفقات 
ت�شريع  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال�شتثمارية 
القطاعات  يف  الأع���م���ال  ن�����ش��اط  وت���رية 

القت�شادية املختلفة.

خالل اللقاء الذي مت ما بني الغرفة وموؤ�ش�شة �شعود ومركز املعار�ص 

ح�ضة بوحميد ت�ضلط ال�ضوء على م�ضرية الدولة يف تقدمي اخلدمات الذكية والنوعية يف »منتدى اأذربيجان«
•• دبي -وام:

تراأ�شت معايل ح�شة بنت عي�شى بوحميد 
وزيرة تنمية املجتمع وفد الدولة امل�شارك 
يف منتدى الأمم املتحدة للخدمة العامة 
عا�شمة  باكو  يف  اجل��وائ��ز  ت��وزي��ع  وحفل 
جمهورية اأذربيجان والذي تنظمه اإدارة 
ال�����ش��وؤون الق��ت�����ش��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة يف 
الأمم املتحدة » UNDESA » وذلك 
للخدمة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ي���وم  مبنا�شبة 
الأهداف  “حتقيق  ع��ن��وان  حت��ت  العامة 
تقدمي  م��ن خ��الل  امل�شتدامة  الإمن��ائ��ي��ة 
ف��ع��ال وحتول  ب�شكل  ال��ع��ام��ة  اخل��دم��ات 
البتكار وبناء موؤ�ش�شات فاعلة و�شاملة«.

م���ع���ايل وزي������رة تنمية  ك��ل��م��ة  وت����رك����زت 
املجتمع حول م�شرية دول��ة الإم���ارات يف 
احلكومية  اخل���دم���ات  وت��ط��وي��ر  ت��ق��دمي 
بتطبيق  والتزامها  والذكية  ال�شتباقية 
اأجندة التنمية امل�شتدامة لالأمم املتحدة 

.2030
�شعادة  افتتحته  ال��ذي   - املنتدى  و�شلط 
جمهورية  رئي�ص  نائبة  اآلييفا  مهريبان 
بح�شور  الأوىل  وال�����ش��ي��دة  اأذرب���ي���ج���ان 
���ش��ع��ادة ل��ي��و زمن���ني وك��ي��ل الأم����ني العام 
ل��ل�����ش��وؤون الق��ت�����ش��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة - 
املوؤ�ش�شات  حت��وي��ل  كيفية  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
احلكومية وتزويدها بالتقنيات احلديثة 
الأف�شل  الأداء واإجناز  الالزمة لتطوير 
الهامة  الق�شايا  امل�شاركون  ناق�ص  حيث 
املمار�شات  واأف�شل  النا�شئة  والجتاهات 
وال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات ف�������ش���اًل ع����ن طرق 

تطبيق احلوكمة املبتكرة.
وممثلون  وزراء  امل���ن���ت���دى  يف  و�����ش����ارك 
م�شوؤويل  وك���ب���ار  واإق��ل��ي��م��ي��ون  دول���ي���ون 
احل�����ك�����وم�����ات ومم����ث����ل����ون ع�����ن روؤ������ش�����اء 
والقطاع  امل������دين  امل���ج���ت���م���ع  م���ن���ظ���م���ات 

والإقليمية  الدولية  واملنظمات  اخلا�ص 
والأو����ش���اط الأك��ادمي��ي��ة. واأك����دت معايل 
ح�شة بنت عي�شى بوحميد يف مداخلتها 
بعنوان “م�شرية دولة الإمارات يف تقدمي 
اأن  املنتدى  يف  األقتها  التي  اخلدمات” 
دول����ة الإم�������ارات ت�����ش��ع��ى لأن ت��ك��ون من 
فهي   2021 يف  ال���ع���امل  دول  اأف�������ش���ل 
كانت ول تزال من اأكرث الدول الداعمة 
ملتزمة  اأن����ه����ا  ك���م���ا   2030 لأج����ن����دة 
امل�شتدامة من  التنمية  بتطبيق مفاهيم 
واإعداد  امل�شتقبلية  روؤيتها  تعزيز  خ��الل 
 2021 لروؤية  وفقاً  التنموية  اخلطط 

يف اإمارات الدولة ال�شبع.
اللجنة  ج��ه��ود  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ�����ش����ارت 
امل�شتدامة  التنمية  لأه�����داف  ال��وط��ن��ي��ة 
 2017 ي��ن��اي��ر  يف  ت�����ش��ك��ي��ل��ه��ا  مت  ال���ت���ي 
ال���وزراء  جمل�ص  ���ش��وؤون  وزارة  قبل  م��ن 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  ووزارة  وامل�شتقبل 
احتادية  ج��ه��ة   12 مب�����ش��ارك��ة  ال�����دويل 
م�شوؤولون  الأع�����ش��اء  “ ه����وؤلء  وق��ال��ت 

عن تنفيذ اأهداف اللجنة ور�شد التقدم 
باإ�شراك  امل��وؤ���ش�����ش��ات  تلك  حققته  ال���ذي 
لفتة  وامل�شلحة”  ال��ع��الق��ة  اأ���ش��ح��اب 
تنمية  وزارة  بهما  تخت�ص  ه��دف��ني  اإىل 
املجتمع وهما الهدف الأول الق�شاء على 
عدم  م��ن  احل��د  العا�شر  وال��ه��دف  الفقر 

امل�شاواة داخل البلدان واملجتمعات.
واأ�شافت اأن حكومة دولة الإمارات و�شعيا 
الطموحة  ال��ري��ادي��ة  اأه��داف��ه��ا  لتحقيق 
قيادات  ب��رن��ام��ج  مبكر  وق���ت  يف  اط��ل��ق��ت 
التميز  الإم����ارات ومن���وذج  دول��ة  حكومة 
حكومة  اأداء  ونظام  النتائج  على  القائم 
اأداء وطنيا  موؤ�شر  و52  الإم���ارات  دول��ة 

وال�شرتاتيجية الوطنية 2009.
وقالت معاليها اإن دولة الإمارات العربية 
الع�شرة  �شمن  تكون  لأن  تتجه  املتحدة 
ال�شتعداد  م���وؤ����ش���ر  يف  ع���امل���ي���اً  الأوائ�������ل 
ت�شعى  كما  امل��ت��ط��ورة  امل��ع��ل��وم��ات  ل�شبكة 
وتقرتب من املركز الأول عاملياً يف موؤ�شر 
الإنرتنت  ع��رب  ال���ش��ت��ب��اق��ي��ة  اخل���دم���ات 

الع�شرة  لبلوغ  م�شاعفة  ج��ه��وداً  وتبذل 
الأوائل يف موؤ�شر البتكار العاملي وتعمل 
جاهدة لبلوغ الرقم 1 يف جدارة خدمات 
الأوىل   5 ال���  للمراكز  وتطمح  ال�شرطة 

عاملياً يف موؤ�شر ال�شعادة.
م�����ب�����ادرات  جم���م���وع���ة  اإىل  وت����ط����رق����ت 
الإم���ارات  دول��ة  حكومة  تبنتها  رئي�شية 
لت�شنيف  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ج��وم  ن��ظ��ام  م��ن��ه��ا 
للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة  وال��ق��م��ة  اخل��دم��ات 
الإم��ارات للطائرات بدون طيار  وجائزة 
تبتكر”  و”الإمارات  الإن�����ش��ان  خل��دم��ة 
وج����ائ����زة الإم���������ارات ل���ل���رب���وت وال���ذك���اء 
ومتحف  الإن�����ش��ان  خلدمة  ال�شطناعي 
العاملي  احل���ك���وم���ات  و���ش��ب��اق  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
�شعادة  وم�����ش��ن��ع  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل������رواد 
للخدمة  الإم����ارات  وبرنامج  املتعاملني 
معاليها  وحت��دث��ت  املتميزة.  احلكومية 
ال���دول���ة وم���ه���ام احلكومة  ع���ن م�����ش��رية 
اإىل  لتح�شني وتطوير اخلدمات م�شرية 
الإلكرتونية  احلكومة  برنامج  تاأ�شي�ص 

احلكومة  واإط�������الق   2003 ال���ع���ام  يف 
حكومية  خدمة  اأف�شل  وج��ائ��زة  الذكية 
وتتعهد  ال��وط��ن��ي��ة  الأج����ن����دة  ث���م  ذك���ي���ة 
بتوفري خدمات طوال  الذكية  احلكومة 
24 �شاعة ملدة  اأيام الأ�شبوع وعلى مدار 
اأف�شل  جائزة  ب��اأن  ..منوهه  يوما   365
املحمول  ال��ه��ات��ف  ع��رب  حكومية  خ��دم��ة 
ج����اءت ع��ق��ب اإط����الق احل��ك��وم��ة الذكية 
امل��ت��ع��ام��ل��ني على  ���ش��ع��ادة  وي��ع��م��ل م�شنع 
تركز  و���ش��ري��ع��ة  م��ب��ت��ك��رة  اأدوات  ت��وف��ري 
على العمالء بدءاً من مرحلة تقدميهم 

لطلب اخلدمة وحتى ح�شولهم عليها.
ال�شوء  بوحميد  ح�شة  معايل  و�شلطت 
التي  ياك”  م���ا  “مربوك  خ��دم��ة  ع��ل��ى 
من   5 ع��ل��ى  احل�����ش��ول  ل�شاحبها  تتيح 
اأه��م امللفات واخل��دم��ات يف زي��ارة واحدة 
امل�شتفيد  متكن  التي  “با�شر”  وخ��دم��ة 
منها من احل�شول على جميع امل�شتندات 
اخلا�ص يف  بعمله  البدء  بكيفية  املتعلقة 

15 دقيقة فقط.
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املال والأعمال

رئي�ضا القمة العاملية لل�ضناعة والت�ضنيع يدعوان قادة ال�ضناعة
 من اأنحاء العامل كافة  للم�ضاركة يف الدورة الثانية للقمة يف رو�ضيا 

�صاركت يف منتدى ال�صادرات الوطنية االأوكرانية اخلام�ص الذي نظم يف كييف

غرفة دبي تدعو �ضركات الت�ضدير الأوكرانية لتخاذ الإمارة بوابة ل�ضادراتهم يف اأ�ضواق املنطقة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

لل�شناعة  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ق���م���ة  رئ���ي�������ش���ا  دع�����ا 
والت�شنيع، كل من معايل املهند�ص �شهيل بن 
امل��زروع��ي، وزي��ر الطاقة  حممد ف��رج فار�ص 
وال�شناعة لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
ويل يونغ، املدير العام ملنظمة الأمم املتحدة 
قادة  “اليونيدو”،  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
قطاع ال�شناعة العاملي من القطاعني العام 
املجتمع  والأك��ادمي��ي��ني، وممثلي  واخل��ا���ص، 
وامل�شتثمرين،  التكنولوجيا  ورواد  امل���دين، 
القمة  م��ن  الثانية  ال���دورة  يف  امل�شاركة  اإىل 
�شتعقد  والتي  والت�شنيع،  لل�شناعة  العاملية 
يف الفرتة ما بني 9 و11 يوليو 2019 يف 
اأهم  ملناق�شة  الرو�شية،  اإيكاترينبريغ  مدينة 
ال�شناعة  بقطاع  املرتبطة  امللحة  الق�شايا 
الثورة  تقنيات  فيه  توا�شل  وقت  يف  العاملي، 
كبرية  تغيريات  اإح��داث  الرابعة  ال�شناعية 
وكافة جوانب  ال�شناعي  القطاع  كل من  يف 

حياة املجتمعات العاملية. 
لل�شناعة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  دورة  و���ش��ت��ج��م��ع 
قطاع  خ������رباء  ك���ب���ار   2019 وال��ت�����ش��ن��ي��ع 
من  اأك���رث  يف  للم�شاركة  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��ن��اع��ة 
ال�������ش���وء على  ت�����ش��ل��ط  ن��ق��ا���ص  40 ج��ل�����ش��ة 
ا�شتدامة  مثل  بالغة  اأه��م��ي��ة  ذات  موا�شيع 
التدويري،  والقت�شاد  ال�شناعي،  القطاع 
امل�شتقبلية، والأمن  والأمن الغذائي، واملدن 
ال�����ش��ي��رباين، وال��ط��ب��اع��ة ث��الث��ي��ة الأب���ع���اد، 
القطاع  و�شيا�شات  العمل،  �شوق  وم�شتقبل 
ال�شناعي ودورها يف حتقيق اأجندة 2030 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة. وت���رك���ز ال��ق��م��ة على 
اإطالق حوار عاملي ي�شارك فيه قادة القطاع 
مالمح  ر�شم  اإىل  ويهدف  العاملي  ال�شناعي 
ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  على  يجب  ال���ذي  ال���دور 
اأن ي�شطلع به للم�شاهمة يف حتقيق اأهداف 
التنمية امل�شتدامة لالأمم املتحدة. و�شت�شهد 
ملناق�شة  خم�ش�شة  ن��ق��ا���ص  ج��ل�����ش��ات  ال��ق��م��ة 
م�شاهمة التنمية ال�شناعية يف توفري حلول 
مبتكرة للعديد من الق�شايا العاملية الهامة 
مثل الفقر واجلوع، وحماية البيئة و�شمان 

املتحدة.  ل��الأمم  امل�شتدامة  التنمية  اأه��داف 
الكبرية  الإيجابية  اجل��وان��ب  م��ن  وبالرغم 
علينا  ت��ف��ر���ص  اأن���ه���ا  اإل  ال��ت��ق��ن��ي��ات،  ل���ه���ذه 
نعمل  اأن  يجب  التي  التحديات  من  الكثري 
م�شتوى  على  وخا�شًة  مواجهتها  على  مًعا 
القمة  دورة  و�شتعمل  العمل.  �شوق  م�شتقبل 
 2019 للعام  والت�شنيع  لل�شناعة  العاملية 
ع��ل��ى ���ش��ي��اغ��ة روؤي����ة ع��امل��ي��ة ح���ول م�شتقبل 
ال��ق��ط��اع ال�����ش��ن��اع��ي م���ن خ���الل ج��م��ع قادة 
ال��ق��ط��اع ال�����ش��ن��اع��ي م���ن ال��ق��ط��اع��ني العام 
ومراكز  امل��دين  املجتمع  وممثلي  واخل��ا���ص 
والعمل  والأكادمييني  والدرا�شات  البحوث 
ت��وظ��ي��ف تطبيقات  ك��ي��ف��ي��ة  ح���ول  ل��ل��ت��واف��ق 
الثورة ال�شناعية الرابعة يف حتقيق التنمية 
و�شت�شاهم  وامل�شتدامة.  ال�شاملة  ال�شناعية 
التي  والت�شنيع،  لل�شناعة  العاملية  القمة 
بالقطاع  العالقة  ذات  اجلهات  كافة  جتمع 
ال�شناعي، يف عقد ال�شراكات الفعالة، وريادة 
تقنيات  توظيف  كيفية  ح��ول  العاملي  الفكر 
اأهداف  الثورة ال�شناعية الرابعة يف حتقيق 
التنمية امل�شتدامة لالأمم املتحدة. وب�شفتنا 
لل�شناعة  العاملية  للقمة  موؤ�ش�شني  �شركاء 
والت�شنيع، �شنقوم يف منظمة الأمم املتحدة 
با�شتثمار  )اليونيدو(،  ال�شناعية  للتنمية 
كافة خرباتنا وجتاربنا و�شبكة معارفنا لبناء 
الزدهار العاملي املرتكز على توظيف تقنيات 
الرابعة، وذلك من خالل  ال�شناعية  الثورة 
ال�شاعني  ال�شركاء  امل�شرتك مع كافة  العمل 
ال�شاملة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

وامل�شتدامة«. 
والت�شنيع،  لل�شناعة  العاملية  القمة  وتعترب 
املبادرة امل�شرتكة بني دولة الإمارات العربية 
للتنمية  امل��ت��ح��دة  الأمم  وم��ن��ظ��م��ة  امل��ت��ح��دة 
من  الأوىل  املن�شة  )اليونيدو(،  ال�شناعية 
جتمع  التي  العاملي  ال�شناعة  لقطاع  نوعها 
قادة احلكومات والقطاع اخلا�ص واملنظمات 
ل���ب���ن���اء خ����ارط����ة طريق  غ����ري احل���ك���وم���ي���ة 
البتكار  ودع����م  ال���ك���ف���اءات،  يف  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 
القطاع  لو�شع  ال�شرورية  املهارات  وتطوير 
القت�شادية  التنمية  راأ����ص  على  ال�شناعي 

التنمية ال�شاملة للمجتمعات الإن�شانية. 
ويف هذا ال�شدد، قال معايل املهند�ص �شهيل 
ب���ن حم��م��د ف����رج ف���ار����ص امل�����زروع�����ي، وزي���ر 
العربية  الإم��ارات  الطاقة وال�شناعة لدولة 
بامل�شاهمة  الإم���ارات  دول��ة  “تلتزم  املتحدة: 
يف اإعادة �شياغة م�شتقبل القطاع ال�شناعي 
التنمية  اأه��������داف  ي��ت��م��ا���ش��ى  مب����ا  ال���ع���امل���ي 
قيامه  و���ش��م��ان  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  امل�شتدامة 
ب��ن��اء القت�شاد  اإع����ادة  الأ���ش��ا���ش��ي يف  ب����دوره 
ال��ع��امل��ي. وق���د مت��ك��ن��ت دول����ة الإم�������ارات من 
�شناعي  قطاع  بناء  من  اللتزام  هذا  خالل 
ق����وي وري�������ادة اجل���ه���ود ال��ع��امل��ي��ة يف جمال 
تطبيقات الثورة ال�شناعية الرابعة. وندعو 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  ال�شناعي  القطاع  ق��ادة 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ه���ذا احل�����وار وتبني  ال���ع���امل 
توظيف  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
لبناء  الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  تطبيقات 
لتنظيم  بالفخر  ون�شعر  ال��ع��امل��ي.  الزده����ار 
لل�شناعة  ال��ع��امل��ي��ة  للقمة  ال��ث��ان��ي��ة  ال�����دورة 
والت�شنيع يف مدينة اإيكاترينبريغ الرو�شية، 
والتي تعد عا�شمة ال�شناعة يف اإحدى اأكرب 

الدول ال�شناعية على امل�شتوى العاملي.«
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال يل ي���ون���غ، امل���دي���ر العام 
ال�شناعية:  للتنمية  املتحدة  الأمم  ملنظمة 
اإمكانات  الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  “توفر 
لتحقيق  ال�����ش��ع��ي  اإط������ار  يف  ل��ه��ا  ح�����دود  ل 

العاملية وامل�شاعدة يف حتقيق اأهداف التنمية 
القمة  وت�شلط  ع�����ش��ر.   ال�شبعة  امل�شتدامة 
العاملية لل�شناعة والت�شنيع 2019، والتي 
تنظم حتت �شعار “تقنيات حماكاة الطبيعة 
بع�ص  على  ال�شوء  ال�شناعة”،  وم�شتقبل 
الطبيعة عرب جل�شات  تقنيات حماكاة  اأب��رز 
خا�شة تهدف ل�شتك�شاف الطرق التي ميكن 
ا�شتلهام  خ��الل��ه��ا  م���ن  ال�����ش��ن��اع��ي  ل��ل��ق��ط��اع 
للق�شايا  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول  ل��و���ش��ع  الطبيعة 

امللحة التي تواجهها املجتمعات الب�شرية.
العاملية لل�شناعة والت�شنيع  القمة  وتناق�ص 
وعاملية  حم��ل��ي��ة  ق�����ش��اي��ا   2019 ل���ل���ع���ام 
التي  ال���ن���ق���ا����ص  ج��ل�����ش��ات  يف  وم�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
و�شتتناول  الثالثة.  القمة  اأي���ام  �شت�شهدها 
هذه املوا�شيع من وجهة نظر كافة اجلهات 
ذات العالقة بالقطاع ال�شناعي مبا يف ذلك 
واحلكومات،  العاملية  ال�شناعية  ال�شركات 
وذلك لو�شع خارطة طريق وا�شحة ت�شمن 
حت��ق��ي��ق ن��ت��ائ��ج م��ل��م��و���ش��ة. و���ش��ت��ع��ق��د القمة 
التطورات  على  تركز  جل�شات  خم�ص  ا  اأي�شً
من  كل  يف  ال�شناعي  القطاع  ي�شهدها  التي 
الالتينية،  واأم���ريك���ا  واإف��ري��ق��ي��ا،  اأورا����ش���ي���ا، 
اأمم  وراب��ط��ة  اآ�شيا،  و���ش��رق  الو�شطى  واآ�شيا 

جنوب �شرق اآ�شيا )اآ�شيان(. 
ومن جانبه، قال بدر �شليم �شلطان العلماء، 
العاملية  للقمة  التنظيمية  اللجنة  رئ��ي�����ص 

الكبري  النجاح  “بعد  والت�شنيع:  لل�شناعة 
العاملية  للقمة  الأوىل  ال��دورة  ال��ذي حققته 
العام  يف  اأب��وظ��ب��ي  يف  والت�شنيع  لل�شناعة 
يف  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ق��م��ة  دورة  �شتعمل   ،2017
ال�شناعة  جم��ت��م��ع  ت���وح���ي���د  ع���ل���ى  رو����ش���ي���ا 
اأه���م���ي���ة توظيف  ع��ل��ى  وال���ت���اأك���ي���د  ال���ع���امل���ي 
لتحقيق  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  تقنيات 
ال�شاملة  والجتماعية  ال�شناعية  التنمية 
ت�شكل  الطبيعة  اأن  يف  �شك  ول  وامل�شتدامة. 
م�����ش��دراً ق��وي��اً ل��الإل��ه��ام ���ش��واء ل��ل��ع��ل��م��اء اأو 
على  ال�شوء  ت�شليط  خالل  ومن  للتقنيني، 
تقنيات حماكاة الطبيعة، تهدف دورة القمة 
لهذا العام اإىل ا�شتلهام البتكار الهائل الذي 
طريق  ع��ن  وحم��اك��ات��ه  الطبيعة  ب��ه  تتميز 
حلول فعالة تدعم اأهداف التنمية امل�شتدامة 
اإىل جل�شات  وب��الإ���ش��اف��ة  امل��ت��ح��دة.«  ل���الأمم 
القمة  �شت�شت�شيف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة،  ال��ن��ق��ا���ص 
العاملية لل�شناعة والت�شنيع 2019 جل�شات 
اإك�ص‘  ’تيد  ج��ل�����ش��ات  من���ط  ع��ل��ى  ن��ق��ا���ش��ي��ة 
�شاب   200 اأك��رث من  فيها  �شي�شارك  والتي 
ومتو�شطة  �شغرية  و�شركات  نا�شئة  و�شركة 
من رو�شيا والعامل؛ كما �شيتم تنظيم حفل 
توزيع جوائز حتدي حممد بن را�شد العاملي 
تكرمي  �شيتم  ال�شناعيني، حيث  للمبتكرين 
ح���ل���وًل �شناعية  ق���دم���وا  م��ب��ت��ك��ري��ن  اأرب���ع���ة 
املجتمعات  تواجهها  التي  التحديات  لأب��رز 
يف ال��دول الأق��ل منًوا حول العامل ومنحهم 
جوائز نقدية وعينية تقدر قيمتها بحوايل 
مليون دولر اأمريكي؛ بالإ�شافة اإىل تنظيم 
جمموعة عمل بالتعاون مع موؤ�ش�شة “لويدز 
التحديات  حتديد  اإىل  تهدف  ريج�شرت”، 
بتبني  املتعلقة  والفر�ص  واملخاطر  الأمنية 
تقنيات الثورة ال�شناعية الرابعة يف القطاع 
ال�شناعي. ويذكر اأن القمة العاملية لل�شناعة 
وال��ت�����ش��ن��ي��ع ���ش��ت��ق��ام ع��ل��ى م����دار ث��الث��ة اأي���ام 
املعر�ص  ’اإنوبروم‘،  معر�ص  مع  بالتزامن 
يقام يف  وال��ذي  والتجارة  لل�شناعة  ال�شنوي 
من�شة  وي�شكل   2010 ال��ع��ام  منذ  رو���ش��ي��ا 
ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  �شيا�شات  ق��واع��د  لتبني 

العاملي.

•• دبي-الفجر:

عر�شت غرفة جتارة و�شناعة دبي املزايا 
امل�شهد  م�شتعر�شة  ل��دب��ي  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
الق���ت�������ش���ادي ل�����الإم�����ارة، وذل�����ك خالل 
التمثيلي  مكتبها  خ��الل  من  م�شاركتها 
ال�شادرات  م��ن��ت��دى  يف  اأذرب���ي���ج���ان،  يف 
ال��وط��ن��ي��ة اخل��ام�����ص يف اأوك��ران��ي��ا، الذي 
اأوكرانيا  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  نظمته 
و�شناعة  غ��رف��ة جت����ارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

كييف موؤخراً.
م�شاركاً   400 اأكرث من  املنتدى  وجمع 
وبولندا  امل���ان���ي���ا  م��ن��ه��ا  دول�����ة   12 م���ن 
و���ش��ل��وف��اك��ي��ا وك���ن���دا ول��ي��ت��وان��ي��ا ودول����ة 

وغريها،  ونيجرييا  وايطاليا  الإم���ارات 
حيث مثل املنتدى فر�شة مثالية لغرفة 
دبي للرتويج لدبي وبيئة اأعمالها كوجهة 
اإىل  الأوكرانية  لل�شادرات  ا�شرتاتيجية 
خالل  الغرفة  وقدمت  املنطقة.  اأ���ش��واق 
تعريفياً  ع��ر���ش��اً  امل��ن��ت��دى  يف  م�شاركتها 
حول امل�شهد القت�شادي يف دبي وفر�ص 
اوكرانيا.  وبني  بينها  امل�شرتكة  التعاون 
واأكد عمر خان، مدير املكاتب اخلارجية 
هذه  مثل  يف  امل�شاركة  اإن  دب��ي  غرفة  يف 
املنتديات يعزز من قدرة دبي على اإبراز 
منظومة  �شمن  التناف�شية  مقوماتها 
ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث حت��ت��ل الإم����ارة 
ومتتلك  م��ت��م��ي��زاً،  ا�شرتاتيجياً  م��وق��ع��اً 

ال�شادرات  ت�شاعد  متطورة  حتتية  بنية 
الأ�شواق  اإىل  الو�شول  على  الأوك��ران��ي��ة 

امل�شتهدفة.
دب����ي غري  اأن جت�����ارة  اإىل  خ����ان  واأ�����ش����ار 
خالل  ت�شاعفت  اأوكرانيا  مع  النفطية 
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العام  خ�����الل  اأم���ري���ك���ي  دولر  م���ل���ي���ون 
الزراعية  املنتجات  هيمنة  م��ع  امل��ا���ش��ي، 
الأوكرانية  ال�����ش��ادرات  ع��ل��ى  وامل��ع��دن��ي��ة 
اإىل الإمارة، حيث �شملت هذه ال�شادرات 
ومنتجاتها  واملا�شية  الأ�شا�شية  امل��ع��ادن 
والدهون  والزيوت  الزراعية  واملنتجات 
فر�ٍص  وج����ود  اإىل  م�����ش��رياً  احل��ي��وان��ي��ة، 
ل��ل��ت��ع��اون امل�����ش��رتك يف ق��ط��اع��ات الأم���ن 

الغذائي والأمن ال�شيرباين، واخلدمات 
والرعاية  ال��ت��ج��زئ��ة  وجت������ارة  ال���ذك���ي���ة 
الطبية، وال�شياحة وال�شيافة بالإ�شافة 

اإىل العلوم والتعليم.
واأو�����ش����ح م��دي��ر امل��ك��ات��ب اخل���ارج���ي���ة يف 
غرفة دبي اأن امل�شاركة يف املنتدى تاأتي يف 
وقت تعمل فيها هذه الدول على التو�شع 
�شادراتها،  اأ���ش��واق  وت��ن��وي��ع  يف جت��ارت��ه��ا 
اإىل  ال�شركات  ه��ذه  ببوابة  دب��ي  وا���ش��ف��اً 
لل�شركات  ال���دع���وة  وم��وج��ه��اً  امل��ن��ط��ق��ة، 
التي  املعار�ص  يف  للم�شاركة  الأوكرانية 
ت�شت�شيفها الإم��ارة �شنوياً مثل معر�ص 
ومعر�ص  وج���ل���ف���ود  ال���ع���رب���ي  ال�����ش��ح��ة 

جيتك�ص للتقنية.

واأكد خان على الدور الذي تلعبه الغرفة 
عرب مكاتبها التمثيلية يف الرتويج لدبي 
التجارة  ت�شكل  حيث  اأعمالها،  وجمتمع 
لقت�شاد  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال���رك���ائ���ز  اإح�����دى 
القت�شادي  ال��ت��ن��وع  وي��ع��ت��رب  الإم�������ارة، 

اأحدى اأبرز �شمات اقت�شاد الإمارة.
واأب��������دى امل�������ش���وؤول���ون احل���ك���وم���ي���ون يف 
اخلا�ص  ال���ق���ط���اع  ومم���ث���ل���ي  اوك����ران����ي����ا 
ب��ت��و���ش��ي��ع حركة  ال���وا����ش���ع  اه��ت��م��ام��ه��م 
ال�شرق  وم��ن��ط��ق��ة  دب���ي  اإىل  ���ش��ادرات��ه��م 
م�شددين  اأف��ري��ق��ي��ا،  و���ش��م��ال  الأو����ش���ط 
على اأهمية دبي وموقعها ال�شرتاتيجي 
كوجهة اأعمال متميزة ورائدة لل�شادرات 

الأوكرانية.

»فيزا« تكرم جهود م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي حلماية 
عمالئه يف حفل توزيع اجلوائز العاملية جلودة اخلدمات

•• اأبوظبي-الفجر: 

الإ�شالمية  املالية  اخل��دم��ات  جمموعة  الإ���ش��الم��ي،  اأبوظبي  م�شرف  ف��از 
الرائدة، بجائزة “اأف�شل اأداء اإجمايل للمحفظة “جهة م�شدرة للبطاقات” 
ال��ذي نظمته   ،2019 العاملية جل��ودة اخل��دم��ات  يف حفل توزيع اجل��وائ��ز 

“فيزا«.
وج���اء ف���وز امل�����ش��رف ب��ه��ذه اجل��ائ��زة ت��ك��رمي��اً جل��ه��وده يف ح��م��اي��ة البيانات 
اأحدث التقنيات لتقييم املعايري  ال�شخ�شية لعمالئه، من خالل ا�شتخدام 
الأمنية وتطويرها وتطبيقها بهدف حماية عمالئه من التعر�ص لعمليات 

الحتيال.
تقنية  مثل  متعددة  تقنيات  وّظ��ف  قد  الإ�شالمي  اأبوظبي  م�شرف  وك��ان 
“ال�شريحة ورقم التعريف ال�شخ�شي« )Chip and Pin(، والتنبيهات 
ومراقبة  الأب��ع��اد،  ثالثية  واحل��م��اي��ة  م��ع��ام��الت،  اأي  اإج���راء  عند  املجانية 
ال��ب��ط��اق��ات ع��ل��ى م���دار ال�����ش��اع��ة مل��ن��ع ع��م��ل��ي��ات الح��ت��ي��ال.  و���ش��اه��م��ت هذه 
الإجراءات التي اتخذها امل�شرف والتزامه الدائم بحماية عمالئه يف جعله 

اأقل امل�شارف عر�شة لعمليات الحتيال يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
اخلدمات  لقطاع  العاملي  الرئي�ص  كينغ،  فيليب  ال�شيد  قال  املنا�شبة،  بهذه 
م�شرف  يف  “نلتزم  الإ���ش��الم��ي:  اأب��وظ��ب��ي  م�شرف  يف  ل��الأف��راد  امل�شرفية 
ال�شخ�شية،  وبياناتهم  الإ�شالمي مب�شوؤوليتنا يف حماية عمالئنا  اأبوظبي 
وتزويدهم باأكرث اخلدمات امل�شرفية اأمناً، حيث تعترب اخلدمات امل�شرفية 
نقدمها  التي  التجربة  م��ن  اأ�شا�شياً  ج���زءاً  وال�شل�شة  وال�شريعة  املوثوقة 
الفوز  ويعد  ر�شاهم.  م�شتويات  لتعزيز  الهادفة  وا�شرتاتيجيتنا  لعمالئنا 
بهذه اجلائزة العاملية �شهادًة يعتز بها امل�شرف على ريادته يف جمال �شمان 
القطاع  امل�شتمرة يف  التهديدات  حماية معامالت ومدفوعات عمالئه من 

امل�شريف«.
عام  يف  اخلدمات”  جل��ودة  العاملية  “اجلوائز  اأطلقت  قد  “فيزا”  وكانت 
امل�شدرة  اجلهات  من  ل�شركائها  املتميز  الت�شغيلي  الأداء  لتكرمي   1992
تتميز  التي  للجهات  اجل��وائ��ز  ه��ذه  ومُت��ن��ح  وغ��ريه��ا.  للبطاقات  وامل�شغلة 
وكفاءات  متميزة  اب��ت��ك��ارات  وت��ق��دم  “فيزا”،  ع��م��الء  م��ع  ق��وي��ة  ب��ع��الق��ات 

ت�شغيلية عالية، وتتمتع مب�شتويات رفيعة من ر�شا حاملي البطاقات.
وفاز م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي، خالل الأ�شهر القليلة املا�شية، بالعديد 
جائزة  �شمنها  من  وك��ان  وخدماته،  منتجاته  لتميز  تقديراً  اجلوائز  من 
 ،2019 الدولية  التجارة  متويل  جوائز  من  اإ�شالمي”  مم��ول  “اأف�شل 
بانكر”،  “ذا  جملة  م��ن  العامل”  يف  اإ���ش��الم��ي  م�شرف  “اأف�شل  وج��ائ��زة 
الإمارات”  دول��ة  يف  املتميزة  امل�شرفية  للخدمات  م��زود  “اأف�شل  وج��ائ��زة 
وجائزة “اأف�شل م�شرف اإ�شالمي” من  من جملة “بانكر ميدل اإي�شت”، 

“اإمييا فاينان�ص ميدل اإي�شت«.

منو قوي لتداولت العقود الآجلة للذهب 
•• دبي -وام:

�شهدت بور�شة دبي للذهب وال�شلع يف �شهر يونيو ارتفاعاً قوياً يف اأحجام 
دفعت  حيث  البور�شة  ل��دى  ال��ب��ارز  املنتج  للذهب،  الآج��ل��ة  العقود  ت���داول 
التوترات اجليو�شيا�شية املت�شاعدة يف جميع اأنحاء العامل امل�شتثمرين نحو 
تداوله  اأحجام  يف  يومياً  املنتج من��واً  و�شجل هذا  اآمنة.  اأ�شول  البحث عن 
على  باملائة   225.5 وبن�شبة  �شهري  اأ�شا�ص  على  باملائة   507.4 بن�شبة 
 90.7 بن�شبة  املفتوح  الهتمام  معّدل  منو  اإىل  بالإ�شافة  �شنوي  اأ�شا�ص 

باملائة على اأ�شا�ص �شهري.
ويف �شوء هذا الأداء القوي �شجلت بور�شة دبي للذهب وال�شلع ثالث اأعلى 
مدار  على  عقداً   355،365 بواقع  لها  �شنوي  ربع  اهتمام مفتوح  معّدل 
الأ�شهر الثالثة املا�شية. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن “الهتمام املفتوح” ي�شري 
اخليارات/  وعقود  الآج��ل��ة  العقود  /مثل  املالية  امل�شتقات  عقود  ع��دد  اإىل 
املتداولة يف اأي وقت يف ال�شوق وهو مقيا�ص نهائي لنجاح اأي منتج اأو بور�شة 

على نطاق اأو�شع.
اإن  وال�شلع  للذهب  دب��ي  لبور�شة  التنفيذي  الرئي�ص  ميل  لي�ص  ق��ال  و 
كاأف�شل  ال��رائ��دة  مكانته  على  يونيو  �شهر  يف  جم���دداً  اأك���د  ال��ذه��ب  عقد 
تداول  اأقبلوا على  الذين  العامل  اأنحاء  للم�شتثمرين يف جميع  اآمن  مالذ 
من  الفائدة  اأ�شعار  بتخفي�ص  اجلديدة  التوقعات  �شوء  يف  الثمينة  املعادن 
وت�شاعد  الأم��ري��ك��ي  ال���دولر  و�شعف  ال��ف��ي��درايل  الحتياطي  البنك  قبل 
التوترات اجليو�شيا�شية . وقد انعك�ص ذلك بقوة على بور�شة دبي للذهب 
لها  �شهري  اأداء  اأف�شل  لدينا  للذهب  الآجلة  العقود  �شجلت  وال�شلع حيث 
وبلغ حجم العقود املتداولة يف بور�شة دبي للذهب  منذ نوفمرب 2016. 
اأحجام  يف  قفزة  مع  يونيو  �شهر  يف  عقد  مليون   1.73 من  اأك��رث  وال�شلع 
تداول حمفظة العمالت وخا�شًة منتجات الروبية الهندية، حيث �شّجلت 
ربع  مفتوح  اهتمام  معّدل  اأعلى  الهندية  للروبية  امل�شّغرة  الآجلة  العقود 
�شنوي بواقع 114،817 عقداً بني �شهري اإبريل ويونيو يف حني �شجلت 
عمالت  اأزواج  اأ�شعار  موؤ�شر  وهي  الهندية  للروبية  الآجلة  الكوانتو  عقود 
مار�ص  منذ  لها  �شهري  اأداء  اأف�شل  الأمريكي  وال���دولر  الهندية  الروبية 
2016 مع تداول 578،872 عقد.كما �شجّلت العقود الآجلة لليورو اأداًء 
قوياً مع حتقيق اأعلى معّدل اهتمام مفتوح ربع �شنوي لها بواقع 3،582 
املحادثات  ا�شتمرار  و�شط  مايو  �شهر  منذ  القوي  م�شارها  موا�شلًة  عقداً 

ب�شاأن خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي.

 مركز دبي املايل العاملي يقدم اإطارًا تنظيميًا مرنًا لهيكلة ال�ضركات »املحددة«
•• دبي-الفجر: 

اأع���ل���ن م��رك��ز دب����ي امل����ايل ال��ع��امل��ي عن 
اإ�شدار اإطار تنظيمي جديد يهدف اإىل 
تعزيز �شرعة ومرونة وجدوى عمليات 
وذلك  امل��رك��ز،  �شمن  ال�شركات  هيكلة 
الأعمال  هيكليات  ت�شنيف  خ��الل  من 
مثل ال�شركات ذات الأغرا�ص اخلا�شة 
ذات  وال�شركات   »ISPVs« الو�شطى 
على   »SPCs« اخل��ا���ش��ة  الأغ���را����ص 

اأنها “�شركات حمددة«.
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي اجلديد  وي���ه���دف الإط�����ار 
ال��ذي يطرحه امل��رك��ز امل��ايل ال��رائ��د يف 
واأفريقيا  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  م��ن��ط��ق��ة 
اإىل  امل��ح��ددة  لل�شركات  اآ���ش��ي��ا  وج��ن��وب 
ال�����ش��اب��ق، حيث  الإط����ار  ن��ط��اق  تو�شيع 
تاأ�شي�ص  اإمكانية  اأخ��رى  ل�شركات  يتيح 
العاملي  امل��ايل  دب��ي  مركز  يف  ح�شورها 
متطلبات  ح��ي��ث  م���ن  اأك�����رب  مب���رون���ة 

تاأمني امل�شاحات املكتبية. 
التي  ال�������ش���رك���ات  وت�������ش���م جم���م���وع���ة 
كاًل  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  م��ن  �شت�شتفيد 
م��ن ال�����ش��رك��ات امل��رّخ�����ش��ة ل��دى �شلطة 
املعرتف  اأو  امل���ال���ي���ة،  ل��ل��خ��دم��ات  دب����ي 
املالية  للخدمات  تنظيمية  كجهة  بها 
اجلديد  ال��ن��ظ��ام  يف�شح  ك��م��ا  ال��ع��امل��ي��ة. 
ف��ر���ش��ة ت��اأ���ش��ي�����ص ���ش��رك��ات حم����ددة يف 
�شركات  اأم��ام  العاملي  امل��ايل  دب��ي  مركز 

التكنولوجيا املالية، واملكاتب العائلية، 
وال�شركات القاب�شة وال�شتثمارية، اإىل 
وال�شركات  ال���ط���ريان  ���ش��رك��ات  ج��ان��ب 
املنّظم.  التمويل  باأن�شطة  املتخ�ش�شة 
الرتخي�ص  ر���ش��وم  خف�ص  ج���رى  ك��م��ا 
األف  اإىل  امل��ح��ددة  لل�شركات  ال�شنوية 
ر�شوم  حتديد  مت  فيما  اأمريكي،  دولر 

التاأ�شي�ص بقيمة مئة دولر اأمريكي.
في�شر،  ج�����اك  ق�����ال  ال�������ش���دد،  وب����ه����ذا 

القانونية  لل�شوؤون  التنفيذي  الرئي�ص 
العاملي:  امل����ايل  دب���ي  م��رك��ز  �شلطة  يف 
اجلديد  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  الإط�������ار  “ُيعد 
لل�شركات املحددة تطوراً اإيجابياً كبرياً 
يف اللوائح التنظيمية، والتي ت�شهم يف 
مظلة  حت��ت  ال�شركات  تاأ�شي�ص  تعزيز 
العاملي، وه��ي فر�شة  امل��ايل  مركز دب��ي 
تتطلع  التي  لل�شركات  بالن�شبة  مميزة 
توفرها  التي  الفر�ص  من  لال�شتفادة 

واأفريقيا  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  م��ن��ط��ق��ة 
وجنوب اآ�شيا«. 

ا�شتبدال  خالل  “من  في�شر:  واأ�شاف 
الأط�������ر ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل��ل�����ش��رك��ات ذات 
الأغرا�ص اخلا�شة الو�شطى وال�شركات 
ذات الأغرا�ص اخلا�شة باإطار تنظيمي 
تكاليف  هيكلية  م��ع  ومب�ّشط،  موحد 
اأك����رث ت��ن��اف�����ش��ي��ة، اأ���ش��ب��ح امل���رك���ز اأكرث 
ا�شتعداداً ملواكبة اأرقى املعايري العاملية، 

تلبية  على  ق��درت��ه  �شمان  ع��ن  ف�شاًل 
جميع متطلبات ال�شوق املحلية«.

العاملي  امل�������ايل  دب�����ي  م����رك����ز  وي���ل���ت���زم 
التحتية  بنيته  حت�شني  على  بالعمل 
ثقة  الأعمال  ملنح جمتمع  الت�شريعية، 
التي  ال��و���ش��ول  ق���درات  وتو�شيع  اأك���رب 
الفر�ص  لغ��ت��ن��ام  ال�����ش��رك��ات  حتتاجها 
الأو�شط  ال�����ش��رق  منطقة  يف  امل��ت��اح��ة 
واأف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب اآ���ش��ي��ا، وذل���ك عرب 

اإمارة دبي.
ويف اأع����ق����اب ق���ي���ام م���رك���ز دب����ي امل���ايل 
املايل  الإع�شار  قوانني  باإ�شدار  العاملي 
�شي�شهم  م����وؤخ����راً،  اجل���دي���دة  وال��ع��م��ل 
لل�شركات  اجل��دي��د  التنظيمي  الإط���ار 
القانونية  العمل  اأط��ر  بتعزيز  املحددة 
والذي يحافظ  املركز،  والتنظيمية يف 
ال�شلطات  كاأكرث  الرفيعة  مكانته  على 
مهنية  ال����ع����ام  ل���ل���ق���ان���ون  اخل���ا����ش���ع���ة 

ومالءمة لعمل ال�شركات يف املنطقة. 
ذلك خالل جل�شة خا�شة جمعت  جاء 
ومزودي  القانون  �شركات  ممثلني عن 
املوؤمترات  مركز  يف  ال�شركات  خدمات 
�شعت  والتي  العاملي،  املايل  دبي  مبركز 
اإىل التعرف ب�شكل اأكرب على انطباعات 
الذي  التنظيمي  املقرتح  حول  ال�شوق 
للدرا�شات وال�شت�شارات  يخ�شع حالياً 
اأعلى  ال���ع���ام���ة، وج�����رى و���ش��ع��ه وف����ق 

املعايري واملمار�شات العاملية.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

فقد املدعو/ �شاها علم �شيكدير 
بنغالدي�ص   ، ال��رح��م��ن  م��وزي��ب 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج������واز ����ش���ف���ره رقم 
يرجى   )BH0593244(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
ب��ال�����ش��ف��ارة ال��ب��ن��غ��الدي�����ش��ي��ة او 
بالمارات.    �شرطة  مركز  اق��رب 

فقدان جواز �ضفر
ف��ق��د امل����دع����و/ ���ش��ي��م��ى كبري 
، الهند  ك��ب��ري م���ريا ���ش��اح��ب 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
P6555412(يرجى  (
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/16243 (

املنذر  :  بنك ابوظبي التجاري �ص. م. ع
املنذر اإليه  :  مويدين بابو �شفراهلل .

درهم   )56،274.39( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
من   ) اأبوظبي   / التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 25330/ خ�شو�شي / 17 
ال��ل��ون ) ف�����ش��ي(  واملمولة  3– ���ش��ال��ون ( م��ودي��ل )2016 (  ن��وع ) م���ازدا 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/16245 (

املنذر   :   بنك ابوظبي التجاري �ص. م. ع
املنذر اإليها  :  مركز اي كري الطبي ذ م م .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )49،972.84( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
اأبوظبي ( من نوع ) هايونداي   / 15 37394/ خ�شو�شي /  ال�شيارة رقم ) 
واملمولة  ابي�ص(    ( ال��ل��ون   ) م��ودي��ل )2017   ) نقل خا�ص  – حافلة   1 ات�ص 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/16246 (

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري �ص. م. ع
املنذر اإليه  :  والتري �شيميور نافارو .

درهم   )49،143.96( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 85904/ خ�شو�شي / T / دبي ( من نوع ) 
ميت�شوبي�شي لن�شر - �شالون ( موديل )2016 ( اللون ) ف�شي(  واملمولة 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
) رقم )2019/16250 

املنذر   بنك ابوظبي التجاري �ص. م. ع
املنذر اإليه  :  و�شيم حيدر  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )106،487.59( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
جراند  جيب   ( نوع  من   ) دبي   /  K  / خ�شو�شي  ال�شيارة رقم ) 90029/ 
�شريوكي - ا�شتي�شن( موديل )2014 ( اللون ) ابي�ص(  واملمولة ل�شاحلكم من 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
) رقم )2019/16254 

املنذر   :  بنك ابوظبي التجاري �ص. م. ع
املنذر اإليه  :  ويليام بنجامني ت�شارل�ص بودين  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )107،863.16( درهم نتيجة الإخالل 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 
الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 78825/ 
 -  NISSAN PATHFINDER  ( ن��وع  م��ن   ) ابوظبي   /  14  / خ�شو�شي 
ا�شتي�شن ( موديل )2018( اللون ) WHITE(  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2019/99  عقاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- مال موجريجي بروتابادتيا جمهول حمل القامة نعلنكم  بان املحكمة حكمت 
خا�شة  م�شاهمة  ل�شالح/متويل  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2019/6/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
بت�شليم  املدعي عليها  وبالزام  الدعوى  اجارة( ومالحقها مو�شوع  )اتفاقية  امل�شماة  التفاقية  بف�شخ 
العقار مو�شوع الدعوى للمدعية خاليا من ال�شواغل وهي ال�شقه رقم 215 منطقة ور�شان الوىل رقم 
الر�ص 155 ا�شم املبنى 112 الطابق 2 وبالغاء ا�شارة القيد العقاري )الجارة املنتهية بالتملك( الواردة 
ب�شهادة امللكية ل�شالح املدعي عليها التي مفادها )تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية 
بالتملك طبقا لعقد اليجار املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة( كما الزمت املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية تعوي�ص مبلغ مقداره )38.500( درهم ح�شيلة القيمة اليجارية غري املدفوعة 
وامل�شروفات  وال��ر���ش��وم  الخ���الء  ت��اري��خ  حتى  ال�شنة  يف  دره���م   )38.500( مب��ع��دل  منها  ي�شتجد  وم��ا 
وخم�شائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ص ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/2394 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1- �شي ام ام لالإلكرتونيات - �ص ذ م م  2-عابد ثيكى ثاييل 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ الربغوثي للتجارة العامة - ذ م م - وميثله 
/ علي اإبراهيم حممد احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهما بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مببلغ 163.483 
درهم والفائدة القانونية   12% من تاريخ الإتفاقية احلا�شل يف 2017/12/28 
وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2019/7/10 ال�شاعة 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ���ص   8.30
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر

 رقم 2019/4782 
                          املنذر : بنك دبي التجاري - بوكالة املحامي / نا�شر حمد ال�شام�شي 

املنذر اليهم / 1- ت�شاملرز الهند�شية املحدودة )ذ م م( - ب�شفتها املدين الأ�شلي 
2- نكو انرتنا�شيونال )فرع دبي(  )فرع �شركة اجنبية( )�ص ذ م م( - ب�شفتها املدين ال�شلي - العنوان/ دبي - منطقة القوز 

ال�شناعية - �شارع اخليل - رقم مكاين / 2197082653  - 2200682702( �ص ب / 1206 دبي 
 - ال�شفر(  )ال�شم طبقا جلواز  ماكدونالد  الن  �شتيوارت  الإماراتية(  للهوية  )ال�شم طبقا  مالكدونالد  الن  �شتيوارت   -3

بريطاين اجلن�شية - ب�شفته الكفيل ال�شخ�شي للمديونية
4- �شاندران فالت فياليودهان - هندي اجلن�شية - ب�شفته الكفيل ال�شخ�شي للمديونية واملمثل القانوين للمنذر اليهما 

الأوىل والثانية 
5 - جون توما�ص تي يف توما�ص - هندي اجلن�شية - ب�شفته الكفيل الكفيل ال�شخ�شي للمديونية 

املو�شوع / اعالن املنذر اليه ن�شرا ح�شب الأ�شول بالإنذار العديل برقم حمرر )2019/1/73478( 
حيث ان املنذر اليهم حت�شلوا على ت�شهيالت ائتمانية متنوعة من البنك املنذر وبعد ان قاموا بالإنتفاع تر�شد بذمتهم مبلغ 
وقدره )40.000.000 درهم( )اربعون مليون درهم( كما يف تاريخ 2019/3/24 وحيث ان املنذر اليهم قاموا بتحرير �شندات 
اذنية ل�شالح البنك املنذر يحق مبوجبها مطالبتهم جميعا بقيمة املديونية املرت�شدة بذمتهم وحيث ان البنك املنذر حاول 
بكافة الطرق والو�شائل الودية املتكررة حلث املنذر اليهم ل�شداد قيمة املديونية املرت�شدة بذمتهم ال ان املنذر اليهم وحتى 
تاريخه مل يقوموا ب�شداد قيمة املديونية وامتنعوا عن ال�شداد بغري عذر �شرعي او م�شوغ قانوين مما حدا باملنذر بتوجيه 
هذا الإن��ذار اليهم حلثهم على �شداد املديونية املرت�شدة بذمتهم يف ميعاد خم�شة ايام من تاريخ هذا الإن��ذار وذلك وفقا 
لن�ص املادة 144 من قانون الإجراءات املدنية ويف حالة عدم الإلتزام وال�شداد يف املوعد املحدد يحق للبنك املنذر اتخاذ كافة 

الإجراءات القانونية جتاه املنذر اليهم لذلك  
فان املنذر يتوجه بانذاره اىل املنذر اليهم ب�شداد قيمة املديونية املرت�شدة بذمتهم وهو مبلغ وقدره )40.000.000 درهم( 
)ابعون مليون درهم( كما يف تاريخ 2019/3/24 وذلك يف موعد غايته )5( خم�شة ايام من تاريخ هذا الإنذار ويف حالة عدم 
املنذر اليهم مع حفظ  املنذر اىل اتخاذ كافة الإج��راءات  القانونية �شد  �شداد املديونية يف املوعد املحدد �شي�شطر البنك 

البنك املنذر كافة حقوقه القانونية.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2019/4820 

املنذر / عبد العزيز بن حممد بن �شالح العذل 
املنذر اليها / جلوبال كوب للتجارة العامة - ذ م م  - جمهول حمل الإقامة 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر 

2018/4810
املنذرة : �شركة رويال نات�شرال كري لتجارة م�شتح�شرات التجميل - �ص ذ م م 

بوكالة املحامي / يو�شف يو�شف عي�شى ال�شياح
املنذر اليهما / 1- �شركة �شنرتو وهايرب ماركت 2- عبدالرحمن عبا�ص متييز "ايراين اجلن�شية " 

انذار عديل بالن�صر 
حيث ان املنذرة �شركة رويال نات�شرال كري لتجارة م�شتح�شرات التجميل �ص ذ م م تداين املنذر اليهما مببلغ وقدره 
)73.529( درهم فقط ثالثة و�شبعون الفا وخم�شمائة وت�شعة وع�شرون درهما مبوجب ال�شيكات التايل تف�شيلها :- 

وحي انكم مل تقوموا بال�شداد ورغم املطالبة الودية لذلك فاإننا ننذركم مبوجب هذا الإنذار ب�شرورة �شداد املبلغ 
اداء �شدكم  ا�شت�شدار امر  واإل فاإننا �شنلجاأ اىل  ا�شتالمكم هذا الإخطار  ايام من تاريخ  امل�شارعالية خالل خم�شة 
تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفوائد  وامل�شاريف  بالر�شوم  الزامكم  ال�شيكات مع  بقيمة  للزامكم ومطالبتكم 
ا�شتحقاق ال�شيكات ومقابل اتعاب املحاماة طبقا لحكام  املادة 143 من قانون الإجراءات املدنية رقم 1992/11 املعدلة 

بالقانون رقم 2005/30 واملعدل مبوجب الالئحة التنفيذية ال�شادر مبوجب قرار جمل�ص الوزراء رقم 2018/57
الكاتب العدل     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

تاريخ ال�شيك   
2018/12/30
 2019/1/30
2019/2/28
2019/3/30
 2019/3/15

قيمة ال�شيك 
15.225 درهم 
15.099 درهم 
17.260 درهم 
16.495 درهم 

9.450 درهم

رقم ال�شيك    
001036
000999
001000
001001
00801

البنك امل�شحوب عليه 
بنك ابوظبي الوطني )ابوظبي الأول حاليا(  
بنك ابوظبي الوطني )ابوظبي الأول حاليا(  
بنك ابوظبي الوطني )ابوظبي الأول حاليا(  
بنك ابوظبي الوطني )ابوظبي الأول حاليا(  

بنك ابوظبي التجاري  

م
1
2
3
4
5

املجموع  )73.529( درهم 
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 الإعالن بالن�سر 

اىل املدعى عليهم/1- امنه ا�شد ف�شل 2- عبدالرحيم حممد عبدالرحيم بن كرم 3-خالد عبدالرحيم 
حممد عبدالرحيم بن كرم  4- رمي عبدالرحيم حممد عبدالرحيم بن كرم - اجلن�شية : الإمارات 

نعلمكم بان املدعي / بنك ابوظبي التجاري يف الدعوى رقم 2019/1919 اجلزئية اخلام�شة 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  

الزام املدعي عليهم بدفع مبلغ 227820.24 درهم والفائدة التاأخريية 11% �شنويا من عقد ال�شيارة 
من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام لكون الدين جتاري وي�شتحق عنه فوائد تاأخريية والزام 

املدعي عليهم بدفع الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
لذا يقت�شي ح�شورك اأمام مكتب اإدارة الدعوى رقم 8 اجلزئية اخلام�شة مبحكمة ال�شارقة الحتادية 
البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة 
املذكور  الدعوى  للنظر يف  وذلك  �شباحا    8.30 ال�شاعة   ،  2019/7/9 املوافق  يوم  وذلك   ، امل�شتندات 
امل�شار اليها اأعاله - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية 

بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
ق�سم التنفيذ - اخطار بالن�سر 

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 1870 ل�سنة 2017 
اىل املحكوم عليه / �شركة ليوا ملقاولت البناء 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�شدرت بحقكم حكما 
القانونية بواقع %5  للفائدة  بالإ�شافة   ، بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )727090( درهم 

�شنويا اعتبارا من تاريخ الإ�شتحقاق يف 2014/4/9 وحتى ال�شداد التام. 
ل�شالح املحكوم له/ موؤ�ش�شة الظبي لتاأجري ال�شقالت 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل برقم امل�شار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�شر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�شية  النظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�شور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : الزاجل خلدمات التغليف والتعبئة - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب 104 ملك حممد هادي حممد ر�شول اخلاجه - املرقبات ديرة - ال�شكل 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 729200 رقم القيد بال�شجل التجاري 
التاأ�شري يف  باأنه قد مت  : 1159306 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�شركة املذكورة  ال�شجل التجاري لديها 
 2017/12/13 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2017/12/13 بتاريخ  دبي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�شعايل  - ملك عبداهلل  رق��م 204  :  مكتب  العنوان  واملحا�صبة 
-  هاتف  2389721-04 فاك�ص: 2389722-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : قرطا�صية حمي الدين - �ص ذ م م  
ال�شكل   - الرقة   - دي��رة   - ال�شالح  عبدالعزيز حمد  �شعود  4 ملك  رق��م  : حمل  العنوان 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 202470 رقم القيد بال�شجل التجاري 
: 43492  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل 
التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2018/9/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/9/3   وعلى من لديه اأي 
اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات  العنوان 
: مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور�شعيد 
-  هاتف : 2973060-04  فاك�ص : 2973071-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : ند ال�صبا العاملية - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب رقم FL - 18( 1802( ملك موزه علي عبداهلل العوي�ص - ديرة - 
ال�شبخة - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 787044 رقم القيد 
بال�شجل التجاري : 1296920 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دب��ي  العدل حماكم  ل��دى كاتب  وامل��وث��ق  بتاريخ 2019/6/25   دب��ي  ق��رار حماكم 
2019/6/25 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ايه تي 
عبدالرحيم  ملك   602 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�صابات   لتدقيق  النعيمي  رمي  ام 
  04-2517721 : فاك�ص    04-2517720 : -  هاتف  املرقبات   - دي��رة   - ال��زرع��وين  حممد 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�شعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�ص: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية  الزاجل 
خلدمات التغليف والتعبئة - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
  2017/12/13 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2017/12/13
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً   ، اأع��اله  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : �صكور بل�ص لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب 
- ديرة - بور�شعيد -  هاتف : 2973060-04  فاك�ص : 2973071-04  مبوجب 
باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور  التنمية القت�شادية بدبي  هذا تعلن دائ��رة 
قرار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ص   - الدين  حمي  قرطا�صية  لت�شفية  اأع���اله 
حماكم دبي بتاريخ  2018/9/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2018/9/3 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-2517721  : فاك�ص    04-2517720  : هاتف    -
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية 
دب��ي بتاريخ   ق��رار حماكم  ند ال�صبا العاملية - �ص ذ م م  وذل��ك مبوجب 
2019/6/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/6/25 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
بالدعوى رقم 2019/1335 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / الريموك ل�شناعة هياكل املركبات - �ص ذ م م 
نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�شابيا بالق�شية اأعاله 

واملرفوعة �شدكم من / دانوب ملواد البناء - �ص م ح
يوم  عقده  املقرر  اخل��ربة  اإجتماع  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  وعليه 
املنتدب  اخلبري  مبكتب  وذل��ك  ظهرا  ع�شر  الثانية  ال�شاعة   2019/7/8 امل��واف��ق  الأث��ن��ني 
الكائن : دبي - اخلليج التجاري - بجوار برج وان امنيات - برج بري�شم - الطابق الثامن 
- مكتب 805 - احمد احلو�شني حما�شبون ومراجعون قانونيون.  يرجى احل�شور باملوعد 
واملكان املحدد واإح�شار امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن 

احل�شور فان اخلربة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شالحيات املخولة لها قانونا. 
 اخلبرياحل�سابي / اأ�سامة مالك
رقم القيد 145

مذكرة اإعالن مدعي عليه بالن�سر 
للح�سور اأمام اخلربة  

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
اإعالن بالن�سر - الدعوى رقم 74  ل�سنة  2018 جلان عقارية 

جلنة دبي القاب�سة ودبي لند رقم )818( 
املرفوعة من : ليوان )�ص ذ م م (   

�شد : برمييري دبي ديفيلبومبنت اإنك   
معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  للح�شور  مدعوة  عليه  املدعي 
الإثنني  يوم   2.00 ال�شاعة  عقده  املقرر  الهند�شية  اخلربة  لجتماع 
ال�شيخ  بناية   - دبي  الكائن  اخلبري  مبقر  وذلك   2019/7/8 املوافق 
�شعود القا�شمي - �شارع عمان - مكتب )505( م�شطحبني معكم كافة 

امل�شتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.  
اخلبري/د. م�سطفى بن علي ال�سرياين  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
اإعالن للح�سور امام مكتب اإدارة الدعوى 

يف الدعوى )2019/147( 
بناء على طلب املدعي / الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شالمية والأوقاف 

وعنوانه / تنوب عنها اإدارة ق�شايا الدولة بوزارة العدل 
اىل املدعي عليه / حمل اإيجاز لتجارة النباتات والأع�شاب الطبية وميثله ماكله 

)1( اإيجاز احمد حممد )2( عادل �شيف عامر العامري - عنوانه : ن�شرا 
الإحتادية  اأبوظبي  مبحكمة  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  ام��ام  باحل�شور  مكلف  ان��ت 
الإبتدائية رقم بتاريخ 2019/7/10 م �شخ�شيا ابو بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي 
مذكرة جوابية مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها 

اعاله - بو�شفك مدعي عليه. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة - وزارة العدل
حمكمة اأبوظبي الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

  ال�سماء           
ابراهيم  املدعو/عبيد  ب��اأن  اخليمة  راأ����ص  حماكم  دائ���رة  تعلن 
عبيد ابراهيم الزعابي - تقدم بطلب تغيري املقطع الأول ل�شم 
التغيري  بعد  ابنه  ا�شم  ليكون   ، )ذي��اب(  اإىل  )�شامل(  من  ابنه 
ل��ه م�شلحة  ال��زع��اب��ي.  وان م��ن  اب��راه��ي��م عبيد  /ذي���اب عبيد 
تاريخ  م��ن  يوما  ع�شر  خ��الل خم�شة  يتقدم  ان  الع��رتا���ص  يف 

العالن اقام ق�شم ال�شهادات يف حمكمة راأ�ص اخليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
 ه�سام طلعت ن�سيف

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/4816(

املنذر : كونرادو �شانتو�ص - اإيطايل اجلن�شية 
املنذر اليه : اندري هرني عبدوين - فرن�شي اجلن�شية )جمهول حمل الإقامة(

�شبق للمنذر اليه ان اأعطى للمنذر اإقرار مديونية يقر مبوجبه ان ا�شتلم من املنذر مبلغ وقدره 
بتاريخ  للمنذر  ان يعيده  الف درهم فقط ل غري( على  واثنا ع�شر  312.000 درهم )ثالثمائة 
للمنذر  املبلغ  رد  يف  تاأخري  اي  ح��دث  ان  مبوجبه  والتزم  ا�شتثماري  للعمل  وذل��ك   2018/8/30
يح�شب غرامة 500 درهم عن كل يوم تاأخري ال ان تر�شد يف ذمة املنذر اليه مبلغ 555.300 درهم 
، وقد انذره املنذر ب�شرعة �شدادهم مبوجب الإنذار رقم 2019/1/106610  خالل خم�شة ايام من 
تاريخ ت�شلمه لهذا الإنذار ، وحيث انه مل يت�شلم املنذر اليه النذار مما حدا باملنذر اىل اإنذاره 
عن طريق الن�شر ب�شرعة �شداد املبلغ خالل خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا الإنذار وال �شي�شطر 

املنذرة لتخاذ كافة الطرق القانونية التي حتمي له حقها حال وم�شتقبال. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/4783(

املنذر : بنك دبي التجاري - �ص م ع - بوكالة املحامي / نا�شر حمد ال�شام�شي 
�شد : املنذر اليه : حممد �شهباز م�شتاق احمد - اجلن�شية ، باك�شتان 

املو�شوع / اعالن املنذر اليه ن�شرا ح�شب الأ�شول بالإنذار العديل برقم حمرر )2019/1/119052( 
فان البنك املنذر ينذركم عمال باحكام املادتني 26 ، 25 من القانون رقم 14 ل�شنة 2008 ب�شاأن الرهن 
املبلغ املرت�شد بذمتكم وق��دره : 27. 4.525.666 درهم  ، للمبادرة اىل �شداد  اإم��ارة دبي  التاأميني يف 
وع�شرون  و�شبعة  دره��م  و�شتون  و�شتة  و�شتمائة  الف  وع�شرون  وخم�شة  وخم�شمائة  ماليني  )اربعة 
الإن��ذار حتت طائلة  فل�شا( كما بتاريخ 2019/5/9 وذلك خالل )30( يوما من تاريخ اعالنكم بهذا 
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبيع العقار املرهون ل�شالح البنك املنذر / رقم املبنى 53  - نوع العقار 
: فيال مبنطقة وادي ال�شفا 6 - رقم الر�ص 1485 - امل�شاحة الكلية بالقدم املربع 2470.34 رهنا من 

الدرجة الأوىل وامل�شجل ا�شول لدى دائرة الرا�شي والأمالك دبي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

انذار عديل بالن�سر
رقم )4806/2019(

املنذر :  جممع دبي ال�شناعي - �ص ذ م م )املوؤجر(
العنوان / �ص ب : 66066 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة - وميثلها ال�شيد/ حممد قا�شم حممد قا�شم مبوجب وكالة 

رقم 2017/1/261060 وامل�شدقة من كاتب عدل دبي بتاريخ 28 نوفمرب 2017  
�شد  املنذر اليها : الومكو - �ص ذ م م )امل�شتاأجر( 

العنوان / مكتب ملك  الومكو - جبل علي ال�شناعية - قطعة الر�ص رقم 593 - 598 - اإمارة دبي - الإمارات العربية 
 ، manal@alumco.ae : املتحدة - هاتف : 048851415 - متحرك : 0504532606 - الربيد الإلكرتوين 

samer@alumco.ae، alumco@alumco.ae
OY  و OY- 01-  17  يخطر املنذر املنذر اليها ب�شرورة �شداد متاأخرات اليجار املرت�شدة بذمتها للمنذر عن الوحدة رقم 

، يف غ�شون ثالثني يوما  ، الإمارات العربية املتحدة  اإمارة دبي   ، 2 - جممع دبي ال�شناعي  01 يف �شيح �شعيب   - 18
وذلك من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل �شت�شطر املنذرة اىل اللجوء للجنة الق�شائية اخلا�شة باملنازعات بني املوؤجرين 
املرتتبة عليها حتى  اليجار  و�شداد متاأخرات  املوؤجرة  العني  باخالء  اليها  املنذر  الزام  بغر�ص  دبي  باإمارة  وامل�شتاأجرين 

تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
دائرة املحاكم - الكاتب العديل 

انذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/16391(

املنذر : بنك دبي ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة 
بوكالة املحامي / را�شد النعيمي  

املنذر اليه : ماجد م�شطفى اليوبي 
ينبه املنذر على املنذر اليه �شرعة �شداد املبالغ املرت�شدة بذمته باإجمايل مبلغ وقدره 
)00. 62.452( درهم )اثنان و�شتون الف واربعمائة اثنني وخم�شون درهم( بخ�شو�ص 
مركبة هوندا �شي ار يف - موديل 2014 - ا�شود اللون -رقم اللوحة )38817( جهة 
الرتخي�ص ابوظبي - خ�شو�شي رمز اللوحة 5 ، وذلك خالل �شبعة ايام من تاريخ 
ن�شر هذا النذار ، ويف حالة رف�ص ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم 

برد املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
دائرة املحاكم - الكاتب العديل 

انذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/16388(

املنذر : بنك دبي ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة 
بوكالة املحامي / را�شد النعيمي  

املنذر اليه : ادم احمد اإبراهيم 
ينبه املنذر على املنذر اليه �شرعة �شداداملبالغ املرت�شدة بذمته باإجمايل مبلغ وقدره 
)00. 65.631( درهم )خم�شة و�شتون الف و�شتمائة واحد وثالثون درهم( بخ�شو�ص 
مركبة تويوتا كامري - موديل 2017 - ابي�ص اللون - رقم اللوحة )53813( جهة 
الرتخي�ص ابوظبي خ�شو�شي رمز اللوحة 17 ، وذلك خالل �شبعة ايام من تاريخ 
ن�شر هذا النذار ، ويف حالة رف�ص ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم 

برد املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
دائرة املحاكم - الكاتب العديل 

انذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/16392(

 املنذر : بنك دبي ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة  بوكالة املحامي / را�شد النعيمي
املنذر اليه : حممد عزام ر�شوان

مبلغ  باإجمايل  بذمته  املرت�شدة  �شداداملبالغ  �شرعة  اليه  امل��ن��ذر  على  امل��ن��ذر  ينبه 
وخم�شني  �شتة  وث��م��امن��ائ��ة  ال���ف  وخم�شني  )اأرب���ع���ة  دره���م   )54.856  .00( وق����دره 
رقم   - ال��ل��ون  رم���ادي   -  2013 م��ودي��ل   - التيما  ني�شان  مركبة  بخ�شو�ص  دره���م( 
اللوحة )61459( جهة الرتخي�ص ال�شارقة - خ�شو�شي رمز اللوحة ابي�ص ، وذلك 
خالل �شبعة ايام من تاريخ ن�شر هذا النذار ، ويف حالة رف�ص ال�شداد �شيتم اتخاذ 
كافة  حتملكم  م��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  املبلغ  ب��رد  بالزامكم  القانونية  الج����راءات 

الر�شوم وامل�شاريف املقررة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
دائرة املحاكم - الكاتب العديل 

انذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/16390(

املنذر : بنك دبي ال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة 
بوكالة املحامي / را�شد النعيمي  

املنذر اليه : �شباب الوادي ملقاولت التك�شية والر�شيات وال�شباغ 
ينبه املنذر على املنذر اليه �شرعة �شداداملبالغ املرت�شدة بذمته باإجمايل مبلغ وقدره 
)00. 110.851( درهم )مائة وع�شرة الف وثمامنائة واحد وخم�شون درهم( بخ�شو�ص 
مركبة ني�شان اك�شتريا - موديل 2014 - ابي�ص اللون - رقم اللوحة )93861( جهة 
الرتخي�ص ال�شارقة - خ�شو�شي رمز اللوحة 1 ، وذلك خالل �شبعة ايام من تاريخ 
ن�شر هذا النذار ، ويف حالة رف�ص ال�شداد �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بالزامكم 

برد املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�شوم وامل�شاريف املقررة.  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
اإعالن مبح�سر حجز تنفيذي علىمنقولت - عن طريق الن�سر 

حمكمة راأ�س اخليمة ا لإبتدائية - دائرة التنفيذ
2018/984 تنفيذ 

تعلن حمكمة راأ�ص اخليمة - دائرة التنفيذ انه بناء على طالب احلاجز / 
عبدالرحمن احمد عبداهلل كليب الطنيجي 

العائدة للمنفذ �شدها /  املنقولت  التنفيذي على  انه مت توقيع احلجز 
بيتون لالن�شاءات املعدنية 

بتاريخ 2019/6/12 يف متام ال�شاعة 10.25 �شباحا على منقولت املحل. 
نفاذا لالأمر ال�شادر من قا�شي التنفيذ يف امللف التنفيذي رقم 2018/984 

وذلك للعلم واتخاذ الالزم.
�سعيد ال�سحي - مندوب التنفيذ

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/4825(

املنذر : احلبتور العقارية - �ص ذ م م - وميثله / عبداهلل املن�شوري للمحاماة وال�شت�شارات 
القانونية مبوجب وكالة م�شدقة ا�شول 

املنذر اليه / نياجرا للتجارة - �ص ذ م م  )جمهول حمل الإقامة( 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد القيمة اليجارية املرت�شدة بذمته والبالغ قيمتها 
488.555 درهم وذلك عن الفرتات من : 2018/1/1 وحتى 2018/12/31 وتقدر مببلغ 
279.700 درهم ، وعن الفرتة من 2019/1/1 وحتى 2019/12/31 وتقدر مببلغ 380.000 
درهم ، واخالئه من الوحدات حمل عقد اليجار يف حال عدم ال�شداد التام ، وال �شي�شطر 
املنذر ا�شفا لتخاذ كافة الإج��راءات القانونية �شدكم ب�شاأن اإخالء العني املوؤجرة رقمي 
7.6 مبنطقة ال�شبخة قطعة ار�ص رقم 0 - 195 ببناية ابناء خليفة باإمارة دبي مع حفظ 

كافة احلقوق الأخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/4824(

املنذر : احلبتور العقارية - �ص ذ م م - وميثله / عبداهلل املن�شوري للمحاماة وال�شت�شارات 
القانونية مبوجب وكالة م�شدقة ا�شول 

املنذر اليه / نياجرا للتجارة - �ص ذ م م  )جمهول حمل الإقامة( 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد القيمة اليجارية املرت�شدة بذمته والبالغ قيمتها 
488.555 درهم وذلك عن الفرتات من : 2018/1/1 وحتى 2018/12/31 وتقدر مببلغ 
178.555 درهم ، وعن الفرتة من 2019/1/1 وحتى 2019/12/31 وتقدر مببلغ 310.000 
درهم ، واخالئه من الوحدات حمل عقد اليجار يف حال عدم ال�شداد التام ، وال �شي�شطر 
املنذر ا�شفا لتخاذ كافة الإج��راءات القانونية �شدكم ب�شاأن اإخالء العني املوؤجرة رقمي 
195 ببناية ابناء خليفة باإمارة دبي مع   - 0 5.18 مبنطقة ال�شبخة قطعة ار�ص رقم 

حفظ كافة احلقوق الأخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/4826(

املنذر : احلبتور العقارية - �ص ذ م م - وميثله / عبداهلل املن�شوري للمحاماة 
وال�شت�شارات القانونية مبوجب وكالة م�شدقة ا�شول 

املنذر اليه / فوداكتي للتمور - موؤ�ش�شة فردية - )جمهول حمل الإقامة( 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد القيمة اليجارية املرت�شدة بذمته والبالغ 
قيمتها 108.090 درهم وذلك عن الفرتة من : 2019/3/4 وحتى 2018/3/3 
واخ��الئ��ه م��ن ال��وح��دات حم��ل عقد الي��ج��ار يف ح��ال ع��دم ال�شداد ال��ت��ام ، وال 
اإخالء  ب�شاأن  �شدكم  القانونية  الإج���راءات  كافة  لتخاذ  ا�شفا  املنذر  �شي�شطر 
العني املوؤجرة م�شتودع رقمي 487 مبجمع دبي لالإ�شتثمار / 2 باإمارة دبي مع 

حفظ كافة احلقوق الأخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/2976 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- هايدون اإنرتنا�شيونال للمقاولت امليكانيكية والكهربائية - �ص ذ م 
م - جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/3/7  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ طبا�شكو للمقاولت الفنية - �ص ذ م م  وميثلها مديرها 
/ ب�شري ماليكائيل كالينجال ماليكائيل عبداهلل - بالزام املدعي عليها ان توؤدي اىل املدعية 
واربعة  وت�شعمائة  الفا  و�شبعون  وواح��د  )مائتني  درهما   271904 مقداره  مبلغ  تعوي�شا 
درهما( وفائدة �شنوية بواقع ت�شعة باملائة 9% من تاريخ من �شريورة احلكم نهائيا وحتى 
متام ال�شداد والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/2204  تنفيذ جتاري 
ذ.م.م جمهول  ح��رة  بري�ص منطقة  برينتينج  الفا  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة بر�شتيج غرافيك التجارية 
اأق����ام  عليك  ق��د  ع��ب��داهلل اجل�شمي   ذ.م.م ومي��ث��ل��ه:ه��اين رج��ب مو�شى 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )262226(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/2297  تنفيذ جتاري 

جمهول  ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لعمال  الريامي  �شده/1-  املنفذ  اىل 
����ص.ذ.م.م   التجارية  التنفيذ/الت�شالت  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )50709.47( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/2325  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �شده/1- خليفة حمد اهلل م�شحب جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/الربغوثي للتجارة العامة ذ.م.م وميثله:علي ابراهيم 
اأق���ام  عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اعاله  حممد احل��م��ادي  ق��د 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )143220( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/1984  تنفيذ جتاري 
جمهول  ������ص.ذ.م.م  ال��ع��ام��ة  للنقل  �شوكت  �شركة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ال�شحن  للنقليات  التنفيذ/�شبيدك�ص  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق���ام���ة  حم��ل 
اأق��ام  عليك  اللنجاوي  قد  احمد  ����ص.ذ.م.م وميثله:حممد احمد علي 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )83663.76(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/2278  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �شده/1- ال�شرح للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/���ش��رك��ة م�����ش��ان��ع ال���ش��ب��اغ ال��وط��ن��ي��ة املحدودة 
الدعوى  اأق����ام  عليك  ق��د  اجل��رم��ن   اب��راه��ي��م  ا�شماعيل  ومي��ث��ل��ه:ع��ل��ي 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)2946164.73( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/2020  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �شدهم/1- يونيفري�شال �شتيل �ص.م.ح 2- جرا�شيو�ص فورتادو موكلي 
3-روبريت جوليان فورتادو جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�شرف 
الهالل �ص.م.ع - مكتب ادارة - فرع برج البحر وميثله:عبدالعزيز خمي�ص علي 
فرج ال�شام�شي  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�شامن  دره��م   )1878589.13( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/1957  تنفيذ جتاري 
بايامباليل  ك��واره   - ���ص.ذ.م.م  وايز لوجي�شتيك�ص  املنفذ �شدهما/1- تراي  اىل 
�ص.م.ع   الهالل  التنفيذ/م�شرف  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  �شاكو 
الدعوى  عليك  اأق����ام   ق��د  ال�شام�شي   ف��رج  علي  خمي�ص  وميثله:عبدالعزيز 
املنفذ به وقدره )364632.66(  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�شامن  دره��م 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/1932  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �شده/1- تكنو فاب �شتيل مانيو فاكت�شرجن �ص.ذ.م.م 2- ك�شري ترميور 
تولو كي فنكاتا راتنام - ب�شفته مدير تكنو فاب �شتيل ماتيو فاكت�شرجن �ص.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة قلب املعادن ذ.م.م وميثلها 
قانونا مديرها/جريفا�شي�ص  وميثله:حمد علي عبداهلل الدباين النعيمي  قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكما بالت�شامن بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )136836( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/2016  تنفيذ جتاري 
�شخ�شي  كفيل   - بانهيكايل  ك��ون��اث  موكاتيل  هاكنو�ص  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ل�شركة العوير للنقل الربي العام �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/م�شرف الهالل �ص.م.ع  وميثله:عبدالعزيز خمي�ص علي فرج ال�شام�شي  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  بالت�شامن اىل طالب  درهم  وقدره )402046.52( 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/516  تنفيذ مدين 
مبا  القامة  حمل  جمهول  غبورى  برن�شى  علي  �شده/1-  املنفذ  اىل 
ان طالب التنفيذ/�شركة التاأمني العربية �ص.م.ل وميثله:�شمري حليم 
اع��اله والزامك  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  كنعان  قد 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )116039( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/4231  عمايل جزئي

حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م  امل��ب��اين  ل�شيانة  ي��ا���ش��ني  1-ال   / ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  ق��د  ال��ه��دى  اب��و  /ال�شيد حممد عبداحلميد  امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا 
 17070( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�شتحقات  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
وامل�����ش��اري��ف رقم  وال��ر���ش��وم  ع���ودة مببلغ )2000( دره���م  وت���ذك���رة  دره����م( 
الثالثاء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   mb194020158ae:ال�شكوى
املوافق 2019/7/9 ال�شاعة 10.00 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/5  اإجراءات افال�س

اىل املدعي عليه / 1-ار ا�ص ريالتي منطقة حرة ذ.م.م 2- بالفيندر �شينغ 
الوطنية  ال�شعفار  /�شركة  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �شاهني 
اأقام  قد  املطوع  حممد  ح�شن  وميثله:عبدالرحمن  ����ص.ذ.م.م  للمقاولت 
عليك الدعوى ومو�شوعها طلب افتتاح اجراءات افال�ص وحددت لها جل�شة 
 ch1.B.8:بالقاعة 09.30 �ص  ال�شاعة   2019/7/17 املوافق  الربعاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/1044  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- نافيتا تريدجن �ص.م.ح 2-ابورفكومار دا�شر اثالل 
د�شاي جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / كي ان ا�ص للتجارة العامة 
�ص.ذ.م.م وميثله:�شرحان ح�شن حممد ح�شن املعيني  قد ا�شتاأنف/ احلكم 

ال�شادر بالدعوى رقم 2018/2343 جتاري كلي     
 10.00 ال�شاعة   2019/7/10 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/1087  ا�ستئناف جتاري    
جمهول  ال�شويدي  حممد  امل��ال  حممد  جمعه   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
�شلطان  وميثله:علي  للتمويل  م��وارد   / امل�شتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
 2018/5002 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  الكندي   �شامل 

جتاري جزئي بتاريخ:2019/5/21     
وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2019/7/8 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2019/1449  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- عدنان احمد اح�شان احمد جمهول حمل القامة نعلنكم  بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/6/11  يف الدعوى املذكورة اعاله 
املدعي  للم�شرف  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ���ص.م.ع  الهالل  ل�شالح/م�شرف 
مبلغ )واحد واربعني الف وخم�شمائة و�شتة وت�شعني درهم واربعة وثالثني فل�شا( 
والزمته بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة امرت ب�شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/1983  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- ذو الفقار حممد حلزم الب�شائع �ص.ذ.م.م   جمهول 
اأقام   التنفيذ/�شوبا خان في�ص احمد  قد  ان طالب  حمل القامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )7474( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
مبلغ )788( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2019/151  جتاري كلي 
املخول  امل��دي��ر  ب�شفته  زاده  هومن  عبدالرحمان  ر�شا  حممد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بالتوقيع عن )الزه��ر لل�شرافة( جمهول حمل القامة نعلنكم  بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/5/15  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/م�شركانلو 
وقدره  مبلغ  ب�����ش��داد  بالت�شامن  عليهما  امل��دع��ي  ب���ال���زام  ل��ل�����ش��راف��ة  ان��رتن��ا���ش��ي��ون��ال 
)9.199.000( درهم وبالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل يف 
2016/8/18 وحتى متام ال�شداد مع الزامهما بالر�شوم وامل�شروفات ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/2615  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- جواد �ص.م.ح 2- عبدالمري علي ح�شن حممد جواد ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته 
مدير ال�شركة واملوقع على ال�شيكات مو�شوع الدعوى احلا�شرة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

مريينت انترييرز ���ص.ذ.م.م )حاليا( مرينت ���ص.ذ.م.م )�شابقا( وميثله:احمد ح�شن حممد عبداهلل 
املازمي نعلنكم  بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/4/17  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/مريينت انترييرز �ص.ذ.م.م )حاليا( مرينت �ص.ذ.م.م )�شابقا( للمدعي عليهما بالزام املدعي 
عليهما )جواد �ص.م.ح و عبدالمري علي ح�شن حممد جواد( بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية )مريينت 
يف  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 والفائدة  دره��م   )803.077( مبلغ  ����ص.ذ.م.م(  انترييرز 
ومبلغ خم�شمائة  امل�شاريف  بالت�شامن يف  عليهما  املدعي  والزمت  التام  ال�شداد  2018/11/15 وحتى 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2019/35  عقاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- �شركة ات�ص ايه بي ان للتطوير العقاري �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة نعلنكم  بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/5/20  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/هالت روؤوف عزيز بالزام املدعي عليها ان 
ترد للمدعي مبلغ ومقداره )613.020( درهم والفوائد بواقع 9% �شنويا اعتبارا 
من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2018/12/6 وحتى متام ال�شداد كما 
مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�شمائة  بامل�شروفات  الزمتها 
احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل  هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/840  جتاري كلي

دهينجرا  رام  جامنو  دينجرا  �شاجناي   -2 جوبتا  هانت  1-�شيد   / عليه  املدعي  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ب��ن��ك اي دي ب��ي اي امل��ح��دودة )ف���رع مركز 
اأقام عليك الدعوى مو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم  دبي املايل العاملي( قد 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م   )46808409.41( وق���دره  مببلغ  والتكافل  بالت�شامن 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.وحددت لها 
جل�شة يوم الثنني املوافق:2019/7/8 ال�شاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch1.B.8  لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/896 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- كندي اند هيجن للخدمات الفنية - ذ م م  جمهول حمل 
يف   2019/5/5 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
توؤدي  ب��ان  امل��دع��ي عليها  ب��ال��زام  ب��اه��وا  ل�شالح/كابيل  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
للمدعي مبلغ مائة وثالثة ع�شر الف وت�شعمائة وثالثة وع�شرين درهم والفائدة 
متام  وحتى   2018/7/11 يف  احلا�شل  الإ�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 
حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ  بامل�شروفات  والزمتها  ال�شداد 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم  2019/2062   تنفيذ جتاري  

اأج�شتني اجريا منوز  جمهول حمل القامة  املنفذ �شده/1-  اىل 
ك��ي�����ش��اري ومي��ث��ل��ه / عبدالرحمن  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��رام��ا  مب��ا ان ط��ال��ب 
ن�شيب عبدالرحمن بن ن�شيب  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املبلغ املنفذ به وق��دره )438140(  امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
                         يف الدعوى رقم  2019/2546   تنفيذ جتاري  

م م  جمهول  ذ  ���ص   - ال��رق��ة  �شكاي  اأن  ���ش��ده/1- فندق �شن  املنفذ  اىل 
للخ�شار  وعابدي  غالمي  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
والفواكه - ذ م م - وميثلها مديرها / علي وميثله / عبدالرحمن ن�شيب 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ن�شيب  بن  عبدالرحمن 
اىل  دره��م   )77027.96( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12670 بتاريخ 2019/7/1   

ق�سم التنفيذ 
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 1353 ل�سنة 2019    

اىل املحكوم عليه / حافظ حممد حافظ عطيه  
بحقكم  ا���ش��درت  قد  الإبتدائية  الحت��ادي��ة  ال�شارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
بالزامكم  جزئي  م��دين   2017 ل�شنة   6179 رق��م  الق�شية  يف   2019/4/8 بتاريخ  حكما  
بدفع مبلغ وقدره )23759( درهم. بالإ�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 

2018/11/27 وحتى متام ال�شداد 
ل�شالح املحكوم له/ الرواد للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 

لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�شر. 
النظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  تخلفك عن احل�شور يف  ويف حال 

الق�شية يف غيابك
 رئي�س ق�سم التنفيذ 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية         



يحدث احمرار الوجه نتيجة تو�صع مئات االأوعية 
الدموية ال�صغرية اأ�صفل اجللد، مما ي�صبب امتلءها 

باملزيد من الدم، فيظهر اجللد بلون اأحمر اأو وردي، 
عند  باحلرارة  م�صحوبًا  اجللد  احمرار  يكون  وقد 

مل�صه اأو قد يت�صبب باإح�صا�ص طفيف باحلرقة، ويف كثري 
من االأحيان قد يكون احمرار اجللد موؤقتًا وغري �صار، اإال 

اأنرّه ينبغي االنتباه اإىل االأعرا�ص االأخرى التي قد ت�صاحب 
احمرار الوجه والتي قد تتطلب مراجعة الطبيب.

مـــــــــــــراأة
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فوائد مذهلة لل�ضاي الأخ�ضر
ميد ال�صاي االأخ�صر اجل�صم بالعديد من الفوائد 
م�صادة  مكونات  على  الحتوائه  نظرا  ال�صحية؛ 
يف  ت�صهم  �صرورية  غذائية  وعنا�صر  للأك�صدة 

حت�صن وظائف االأجهزة الرئي�صية باجل�صم.
ديلي(  )ميديكال  موقع  عر�ص  ال�صياق  هذا  ويف 
لل�صاي  ال�صحية  الــفــوائــد  اأهـــم  مــن  جمموعة 
االأخ�صر منها حت�صني اأداء الدماغ، وتقليل الوزن، 

والوقاية من اأمرا�ص خطرية خا�صة ال�صرطان.
يح�صن اأداء الدماغ: 

وهي  الكافيني  على  يحتوي  فهو  الدماغ،  يح�شن وظائف  الأخ�شر  ال�شاي 
)اأدينو�شني( مما  ي�شمى  الذي  املثبط  الع�شبي  الناقل  تقاوم  مادة حمفزة 
يزيد من تركيز الناقالت الع�شبية التي حت�شن ن�شاط املخ. وي�شهم ال�شاي 

الأخ�شر اأي�شا يف تقوية الذاكرة وحت�شني احلالة املزاجية والنتباه.

ي�صاعد يف تخفيف الوزن: 
يف  خا�شة  اجل�شم  داخ��ل  الغذائي  التمثيل  معدل  الأخ�شر  ال�شاي  يدعم 
منطقة البطن، وقد اأظهرت درا�شات اأن �شرب ال�شاي الأخ�شر ب�شفة دورية 

يقلل الدهون بدرجة كبرية خا�شة يف منطقة اخل�شر.

ي�صاعد يف الوقاية من ال�صرطان وال�صكري: 
ال�شاي الأخ�شر غني مبادة )البوليفينول( وهي مركب ي�شتخدم يف تخفيف 
ويقاوم  ال�شارة  اخلاليا  من  احل��د  يف  ي�شهم  اأن��ه  عنه  ويعرف  اللتهابات 
ارتفاع  اأنه ي�شهم يف احلد من  اإذ  الأك�شدة، كما ينظم م�شتويات اجللوكوز 

ن�شبة ال�شكر باجل�شم بعد الأكل. 

ال�صحة العامة: 
اأظهرت درا�شة على بالغني يابانيني اأن تناول ال�شاي الأخ�شر بواقع خم�شة 
اأكواب اأو اأكرث يوميا �شاعدهم على البقاء ب�شحة طيبة طوال 11 عاما كما 

ي�شهم يف تقليل احتمالت الإ�شابة مب�شكالت بالقلب اأو جلطات.

يقاوم الزهامير يحافظ على �صحة الب�صرة:
الزهامير  ملر�شى  ال�شحية  احلالة  تدهور  يوؤخر  الأخ�شر  ال�شاي  تناول   
وال�شلل الرعا�ص، وقد اأظهرت درا�شات طبية اأن مكوناته متنع تدهور �شحة 
الدماغ، كما ي�شاهم ال�شاي الأخ�شر اأي�شا يف الوقاية من ظهور التجاعيد 
وعالمات التقدم يف ال�شن على الب�شرة. فمكوناته امل�شادة لالأك�شدة تقلل 

اآثار ال�شم�ص ومتنع تدهور خاليا اجللد.

االأ�صباب:
احمرار  حل��دوث  امل��وؤدي��ة  الأ�شباب  من  العديد  هناك 

الوجه و�شخونته نذكرها يف ال�شطور التالية:
العوامل  اإيل  الوجه  احمرار  اأ�شباب  ترجع  قد   .1

الوراثية املختلفة .
ذات  والعقاقري  الأدوية  من  كبرية  كميات  تناول   .2

. B3 التاأثري القوي علي الب�شرة مثل: فيتامني
ودرجات  ال�شم�ص،  لأ�شعة  املبا�شر  التعر�ص  كرثة   .3
اأو احلمام  ال�����ش��اون��ا  امل��ت��م��ث��ل��ة يف  امل��رت��ف��ع��ة  احل�����رارة 

ال�شاخن .
من  لكاًل  الهرمونية  والتغريات  ال�شطرابات   .4
هيموجلوبني  ن�شبة  ارت��ف��اع  حيث  والن�شاء  ال��رج��ال 
�شن  امل��راأة ملرحلة  و�شول  واأي�شاً  ال��رج��ال،  ال��دم عند 

الياأ�ص .
ب�شرة  علي  بكثافة  ال�شباب  حب  وانت�شار  ظهور   .5

الوجه .
الريا�شية  للتمارين  وامل�شتمرة  الدائمة  املمار�شة   .6
مم���ا ي�����ش��ب��ب ارت���ف���اع ���ش��غ��ط ال�����دم، وظ���ه���ور احمرار 

الوجه .
عن  الناجتة  الع�شبية  وال���ش��ط��راب��ات  امل�شاكل   .7
الع�شبية  والأم�����را������ص  ال�����ش��ك��ر،  مب���ر����ص  الإ����ش���اب���ة 

الأخري .
مثل:  املختلفة  اجل��ل��دي��ة  ب��الأم��را���ص  الإ���ش��اب��ة   .8

الأكزميا، وال�شدفية .
الناجتة  املختلفة  اجللدية  باللتهابات  الإ�شابة   .9
والتورم  والح��م��رار،  للحكة،  وامل�شببة  البكرتيا،  عن 

.
الب�شرة  ك��ج��ف��اف  للب�شرة  ال��ع��دي��دة  امل�����ش��اك��ل   .10

ب�شبب الطق�ص احلار اأو البارد .
امل�شتمرة  النف�شية  لل�شغوطات  التعر�ص  كرثة   .11
مما  بالوجه  الزائد  العرق  في�شبب  والتوتر  كالقلق، 
واحمرار   ، ال��ق��ل��ب  ن��ب�����ش��ات  دق  ���ش��رع��ة  اإيل  ي�����وؤدي 

الوجه .
مثل:  املناعية  الأم��را���ص  مبختلف  الإ���ش��اب��ة   .12
م��ر���ص ال��ذئ��ب��ة احل���م���راء، و����ش���رورة ع��م��ل التحاليل 

الالزمة، واأخذ العالج
مما  واملخجلة  امل��ح��رج��ة  للمواقف  التعر�ص   .13
وتو�شعة  ال�شرايني،  ال��دم يف  زي��ادة تدفق  اإيل   ي��وؤدي 

الأوعية الدموية 
14. التعر�ص للعديد من امل�شاكل ال�شحية الناجتة 
الأمعاء  يف  الغازات  وجتمع  اله�شم،  عملية  �شوء  عن 

.

املواد امل�صببة الحمرار الوجه وهياج الب�صرة:
لحمرار  امل�شببة  امل���واد  م��ن  هائلة  جمموعة  ت��وج��د 
النقاط  يف  منها  بع�شاً  نذكر  الب�شرة  وتهيج  الوجه 

التالية:
ب�شفٍة  احل�شا�شة  للب�شرة  ج��داً  �شار  الليمون:   .1
ي���وؤدي  ت�شتطيع حت��م��ل��ه مم���ا  اأن���ه���ا ل  خ��ا���ش��ة ح��ي��ث 

لهياجها .
ال�شابون  يف  بكثافة  املن�شرة   : الكربيتات  م��ادة   .2
ف���ي���ج���ب ا����ش���ت���خ���دام ال�������ش���اب���ون امل����ك����ون م����ن امل�����واد 
الفعالة  الطبيعية  الزيوت  و�شع  وكذلك  الطبيعية، 

يف عملية ترطيب الب�شرة .
3. منتجات العناية بالب�شرة املحتوية علي الكحول: 
للب�شرة  امل��خ�����ش�����ش��ة  امل��ن��ت��ج��ات  ا���ش��ت��ع��م��ال  �����ش����رورة 
امل�شببة  الكحولية  املواد  ا�شتخدام  وجتنب  احل�شا�شة، 

لحمرار الوجه .
اأنواع  ا�شتخدام  من  التقليل  من  لبد  العطور:   .4
العطور املختلفة لأ�شحاب الب�شرة احل�شا�شة لتجنب 

حدوث �شعف بالطبقات الداخلية للجلد .
الأن�����واع  ا���ش��ت��خ��دام  ي��ج��ب  اخل�����ش��ن:  ال�����ش��ك��راب   .5
اخل��ف��ي��ف��ة وال���ن���اع���م���ة م���ن ال�������ش���ك���راب ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل من 

احمرار الوجه .

الطرق املتعددة لعلج احمرار 
الوجه:

ه�����ن�����اك ال�����ع�����دي�����د م������ن ال����ط����رق 
الب�شيطة الفعالة يف عالج حالت 
من  والتخفيف  ال��وج��ه،  اح��م��رار 

حدوثه وهي كما يلي:
�شحي  غ��ذائ��ي  بنظام  الل��ت��زام   .1

التغذية  ع��ل��ي  ق��ائ��م��اً  وم����ت����وازن  و���ش��ل��ي��م 
الغذائية  امل�������واد  ب���ت���ن���اول  ل��ل��ب�����ش��رة  ال���ك���ام���ل���ة 

ال�����ش��روري��ة  امل��ح��ت��وي��ة ع��ل��ي ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات الكاملة 
كفيتامني )A،B،C،E( مثل: الطماطم، والربتقال، 

وال�شبانخ، والتفاح، واملوز .
الب�شرة  مل��رط��ب��ات  امل�شتمر  ال���ش��ت��خ��دام   .2

الوجه،ويجب  غ�����ش��ل  م��ن  الن��ت��ه��اء  ب��ع��د 
الثالجة،  داخل  الب�شرة  مرطب  و�شع 
وتركه مدة ليربد لو�شعه علي الوجه 
امل�شامات،  ان��ق��ب��ا���ص  اإيل  ي����وؤدي  مم��ا 

واختفاء احمرار الوجه متاماً .

علي  و�شعها  و�شرورة  ال�شم�ص  اأوقية  ا�شتخدام   .3
�شاعة(   2/1( املنزل مب��دة  اخل��روج من  قبل  الوجه 

علي الأقل .
املختلفة  الكحولية  امل�شروبات  تناول  التقليل من   .4

.
بعد  اإل  بالب�شرة  العناية  كرميات  ا�شتعمال  عدم   .5

ا�شت�شارة الطبيب املخت�ص .
املواد  من  اخلايل  الطبيعي  ال�شابون  ا�شتخدام   .6

الكيميائية امل�شببة لحمرار الوجه .
منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  الأم����را�����ص  خم��ت��ل��ف  ع����الج   .7
القلبية،  ك��الأم��را���ص  ب��الح��م��رار  امل�����ش��اب  ال�شخ�ص 

واأمرا�ص ال�شرايني.

الو�صفات  با�صتخدام  الــوجــه  احــمــرار  عــلج 
الطبيعية:

ال��ع��الج الطبي حل���الت احمرار  ب��ال��رغ��م م��ن وج���ود 
الأدوية  و�شف  اأو  بالليزر،  العالج  يف  املتمثل  الوجه 
الكرميات  واأي�����ش��اً  ك��امل�����ش��ادات احل��ي��وي��ة،  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ال��و���ش��ف��ات الطبيعية  ال��ك��ث��ري م��ن  وامل���راه���م، ت��وج��د 
الفعالة لعالج م�شكلة احمرار الوجه ب�شهولة و�شرعة 

تامة ن�شرحها يف ال�شطور التالية:

ال�صوفان
اإن ال�شوفان من العنا�شر الهامة حلل م�شكلة احمرار 
الوجه وذلك لكونه مهدئ طبيعي للب�شرة لحتوائه 
ويتم  جلوكان  والبيتا  الن�شا،  من  كبرية  كميات  علي 

ذلك باتباع اخلطوات الآتية:
- املكونات:

  2 ملعقة �شغرية من ال�شوفان .
  2 ملعقة �شغرية من املاء .

طريقة التح�شري:
جيداً  خلطاً  امل���اء  م��ع  ال�����ش��وف��ان  م��ن  ك��اًل  خلط   •

للح�شول علي عجينة متما�شكة .
ملدة  وتركها  الب�شرة،  علي  اخلليط  ه��ذا  تطبيق   •

)4/1 �شاعة( علي الأقل .
. جيداً  وتن�شيفه  البارد  باملاء  الوجه  • غ�شل 

اأ�شبوعياً. مرات(   4( ذلك  بتكرار  • ين�شح 

ال�صاي االخ�صر
اخل�شائ�ص  م��ن  مبجموعة  الخ�شر  ال�شاي  يتميز 
امل�شادة لاللتهابات، وقب�ص الأوعية الدموية امل�شببة 
التعليمات  تنفيذ  طريق  عن  ذلك  ويكون  لالحمرار 

الآتية:
- املكونات:

  1 كي�ص من ال�شاي الأخ�شر .
  1 كوب من املاء ال�شاخن .

طريقة التح�شري:
علي  للح�شول  ال�شاخن  باملاء  ال�شاي  كي�ص  و�شع   •

كوب ال�شاي الأخ�شر .
• و�شع كوب ال�شاي بالثالجة لالإح�شا�ص بالنتعا�ص 

.
علي  ال�شاي  كي�ص  ومت��ري��ر  ال�����ش��اي،  ك��وب  ت��ن��اول   •

الب�شرة للتقليل من تهيجها .

زيت جوز الهند 
الهند  ج��وز  زي��ت  ي�شتخدم 

الب�شرة،  ج��م��ال  لإب�����راز 
وال������ت������خ������ل�������������ص م���ن 

واللتهابات،  البقع 
الب�شرة  وت��رط��ي��ب 
بالكامل ويتم ذلك 
اخلطوات  ب��ات��ب��اع 

الآتية:

املكونات:
. الهند  جوز  زيت  من  • قطرات 

طريقة التح�شري:
املتوهجة  امل��ن��اط��ق  ع��ل��ي  ال��ه��ن��د  ج���وز  زي���ت  • و���ش��ع 

بالوجه .
. الليل  طوال  بالوجه  الزيت  • ترك 

اخليار 
للب�شرة  وامل��ربدة  املهدئة  العنا�شر  من  اخليار  يعترب 
احمرار  وع���الج  احل��م��راء،  البقع  ب��اإزال��ة  ي��ق��وم  حيث 

الوجه من خالل تنفيذ التعليمات الآتية:
املكونات:

. اخليار  من  رقيقة  • �شرائح 
طريقة التح�شري:

. الحمرار  مناطق  علي  اخليار  �شرائح  • و�شع 
. تقريباً  �شاعة(   3/1( ملدة  بالوجه  • ترتك 

احلليب 
الب�شرة،  اأ�شا�شياً يف عالج م�شاكل  يلعب احلليب دوراً 
ويكون  ون�شارة  حيوية  اأك��رث  ب�شرة  علي  واحل�شول 

ذلك بوا�شطة اخلطوات الآتية:
املكونات:

. احلليب  من  �شغرية  ملعقة   1
. الع�شل  من  �شغرية  ملعقة   1

. املاء  من  �شغرية  ملعقة   1
طريقة التح�شري:

• خلط كاًل من احلليب، والع�شل، واملاء خلطاً جيداً 
.

• دهن الب�شرة بهذا اخلليط با�شتخدام قطنة طبية 
نظيفة .

�شاعة(   4/1( ملدة  الوجه  علي  اخلليط  • ترك هذا 
علي الأقل .

يومياً  مرة(   2( ذلك  عمل  يف  ال�شتمرار  • يف�شل 
.

الن�صا وماء الورد:
اأهمية عظيمة يف حل  خليط الن�شا مع ماء ال��ورد له 
ذلك  وي��ت��م  نهائياً  وتهيجه  ال��وج��ه  اح��م��رار  م�شكلة 

بوا�شطة اتباع اخلطوات الآتية:
املكونات:

. الن�شا  من  كبرية  ملعقة   1
. الورد  ماء  من  كبرية  ملعقة   1

. احلليب  من  كبرية  ملعقة   1
طريقة التح�شري:

واإ�شافة  جيداً،  الورد  وماء  الن�شا،  من  كاًل  • خلط 
احلليب بالتدريج للح�شول علي الكرمي .

• و�شع هذا اخلليط علي الوجه، وتركه ملدة )4/1 
�شاعة( حتي يجف متاماً .

• غ�شل الوجه باملاء الدافئ جيداً ،مع مترير قطعة 
من الثلج علي الوجه .

زيت الزيتون والطماطم
ت���ع���د و����ش���ف���ة زي������ت ال���زي���ت���ون 
وال�����ط�����م�����اط�����م م�������ن اأه�������م 
الطبيعية  ال���و����ش���ف���ات 
لعالج احمرار الوجه 
ويتم  و���ش��خ��ون��ت��ه 
ذل�������ك ب���ات���ب���اع 
ت  لتعليما ا
التالية:اقرا 
اي�شا  اإزالة 
ال�شامة من 

الوجه

املكونات:
  4 مالعق �شغرية من ع�شري الطماطم .

  2 ملعقة �شغرية من زيت الزيتون .
  1 ملعقة �شغرية من ع�شري الليمون .

طريقة التح�شري:
الزيتون،  وزيت  الطماطم،  ع�شري  من  كاًل  • خلط 

وع�شري الليمون خلطاً جيداً .
• دهن الوجه باخلليط ال�شابق مع جتنب القرتاب 

من منطقة العينني .
• ترك هذا اخلليط بالوجه ملدة )3/1 �شاعة( علي 

الأقل .
البابوجن  م��اء  اأو  البقدون�ص  مب��اء  ال��وج��ه  غ�شل   •

جيداً .

زيت بذور الكتان
علي  ال��ك��ام��ل  للق�شاء  ال��ك��ت��ان  ب���ذور  زي���ت  ي�شتخدم 
اح���م���رار ال���وج���ه، واحل�����ش��ول ع��ل��ي امل��ظ��ه��ر اجلميل 
وال����الئ����ق ل��ل��ب�����ش��رة وي���ت���م ذل�����ك م����ن خ�����الل تنفيذ 

التعليمات الآتية:
املكونات:

. الكتان  بذور  زيت  من  • القليل 
طريقة التح�شري:

. يومياً  الكتان  بذور  بزيت  الب�شرة  • دهن 
. كامل  اأ�شبوع  ملدة  ذلك  عمل  يف  • ال�شتمرار 

االألوفريا:
ي�����ش��ت��خ��دم ه����الم الأل����وف����ريا ك���ع���الج م���ث���ايل مل�شاكل 
ال��ب�����ش��رة، واحل���د م��ن ال��ت��ه��اب��ات الب�شرة وي��ك��ون ذلك 

بوا�شطة اتباع اخلطوات الآتية:
املكونات:

. الألوفريا  هالم  من  ب�شيطة  • كمية 
طريقة التح�شري:

الحمرار  م��ن��اط��ق  ع��ل��ي  الأل���وف���ريا  ه���الم  • و���ش��ع 
اأط���راف  ب��ا���ش��ت��خ��دام  امل�شتمر  ال��ت��دل��ي��ك  ب��ال��وج��ه م��ع 

الأ�شابع .
�شاعة(   2/1( ملدة  بالوجه  الألوفريا  هالم  • ترك 

تقريباً .
. جيداً  البارد  باملاء  الوجه  • غ�شل 

الع�صل
التقليل  لأهميته يف  املنت�شرة كثرياً  امل��واد  الع�شل من 
بعد  خا�شًة  ال��وج��ه  واح��م��رار  الب�شرة،  التهابات  م��ن 
املطهرة  اخل�شائ�ص  علي  لحتوائه  التق�شري  عملية 
ال��ب��ك��رتي��ا وي���ك���ون ذل����ك بتنفيذ  ل��ت��ك��ون  وامل�������ش���ادة 

التعليمات التالية:
املكونات:

. الع�شل  من  • القليل 
طريقة التح�شري:

املناطق  ع��ل��ي  وال��رتك��ي��ز  ب��ال��ع�����ش��ل  ال���وج���ه  ده���ن   •
امل�شابة بالحمرار .

املذهلة  النتائج  علي  للح�شول  يومياً  ذلك  • تكرار 
.

اليان�صون 
نظراً  للب�شرة  طبيعي  كمهدئ  اليان�شون  ي�شتخدم 
للب�شرة  املفيدة  العالجية  اخل�شائ�ص  علي  لت�شمنه 

ويتم ذلك من خالل اخلطوات التالية:
املكونات:

  2 ملعقة �شغرية من اليان�شون املجفف.
  2 كوب من املاء .

طريقة التح�شري:
بالثالجة  ثم و�شعه  املاء جيداً  اليان�شون مع  • غلي 

.
من  نظيفة  قطعة  غم�ص   •
ودهن  باليان�شون،  القما�ص 

الوجه بها .
ملدة  املدهون  الوجه  ترك   •
الأق����ل  ع��ل��ي  ���ش��اع��ة(   4/1(

حتي يجف متاماً .
البارد  ب��امل��اء  ال��وج��ه  غ�شل   •

جيداً .

الثلج:
جداً  الب�شيطة  الطرق  من  الثلج  يعترب 
للتخل�ص من م�شكلة احمرار الوجه متاماً 

ويكون ذلك كما يلي:
املكونات:

. الثلج  مكعبات  من  قليلة  • كمية 
طريقة التح�شري:

علي  الثلج  مكعبات  مترير   •
الوجه .

الثلج  ت�����رك  ع�����دم  ي���ج���ب   •
بالوجه ملدة طويلة .

و�ضفات طبيعية لعالج احمرار
 الوجه ب�ضهولة و�ضرعة تامة
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خويف من اللهجة ال�صعيدية كان �صيحرمني من )زلزال(

حال �ضيحة: ل يوجد فنان ينجح مبفرده حتى لو كان بطاًل مطلقًا للعمل
بعد  اأعمالك  اأول  ليكون  )زلزال(  م�شل�شل  اخرتت  • ملاذا 

عودتك للتمثيل؟
الفرتة  خ���الل  ال��ع��رو���ص  م��ن  ال��ع��دي��د  تلقيت  حقيقة   -
املا�شية مل�شل�شالت عر�شت يف �شهر رم�شان الفائت، ولكن 
قراأت  بعدما  بالن�شبة يل خا�شة  "زلزال" الأن�شب  وجدت 
رائعاً  ووجدته  كمال  الرحيم  عبد  كتبه  ال��ذي  ال�شيناريو 
"�شافيا"  �شخ�شية  وج��دت  كما  للغاية،  جميلة  والق�شة 
بها العديد من التفا�شيل العاطفية والن�شانية يف الوقت 
هي  ه��ذه  اإن  لنف�شي  فقلت  وح�شا�شة  طيبة  وب��ه��ا  نف�شه، 
ال�شخ�شية املنا�شبة التي ينبغي اأن اأعود بها يف اأول ظهور 

يل.
كل  بعد  �شعيدية  �شخ�شية  تقدمي  قلقة من  كنت  • هل 

هذا الغياب عن الوقوف اأمام الكامريا؟
- اعتذرت عن تقدمي الدور يف البداية ب�شبب خويف 

من اللهجة ال�شعيدية بالوقت احلايل، وكنت اأريد 
يراين  حتى  طبيعتي  م��ن  قريباً  دوراً  اأق���دم  اأن 

اجل��م��ه��ور ف��ي��ه، ول��ك��ن ب��ع��د ذل����ك وج����دت اأن 
ال�شعيدي  تتحدث  ل  امل�شل�شل  "�شافيا" يف 

البحت لأنها من العياط، ولذلك فاللهجة 
ل���ن ت��ك��ون ع��ائ��ق��اً ك���ب���رياً وب��ع��د دخ����ويل يف 
وتاأقلمت  واخل��وف  القلق  زال  ال�شخ�شية 

معها ب�شرعة مب�شاعدة م�شحح لهجة.
�شتكون  عودتك  اأن  الكثريون  توقع   •
ال�شجة  ب���ع���د  ب���ط���ول���ت���ك  م�����ن  ب���ع���م���ل 
الكبرية ال��ت��ي اأث���ريت ح��ول��ك، ول��ك��ن مل 

يحدث ذلك فلماذا؟
اأ�شار اىل هذا  - بالفعل اجلمهور هو من 

يكون عملي  اأن  بالفعل  الأم��ر وطالبني 
اين  اأخفي  ول��ن  بطولتي  من  اجلديد 
اأكرث  فكرت يف هذه اخلطوة وو�شلني 
الكبري  اب��ت��ع��ادي  اأن  اإل  ع���ر����ص،  م���ن 

يف  كثرياً  اأفكر  جعلني  التمثيل  عن 
مل  اأنني  اإىل  بال�شافة  خطوة  اأي��ة 
اأول  يكون  اأن  نف�شي  على  اأ���ش��رتط 
اأعمايل بعد العودة بطولة مطلقة، 
وكل ما كنت اأفكر فيه هو الظهور 

وبدور  مم��ي��ز  ب�شكل  للجمهور 
اأكون را�شية عن نف�شي فيه، 
فنان  يوجد  ل  النهاية  ويف 
ينجح مبفرده حتى لو كان 

بطاًل مطلقاً للعمل.
• هل كان حممد رم�شان 
م�شل�شل  اختيارك  �شبب 
"زلزال" والعتذار عن 

العرو�ص الأخرى؟
- مل يكن الأمر كذلك 
وامنا الظروف هي التي 

قادتني للم�شاركة يف "زلزال"، لأن ال�شركة املنتجة عر�شت 
علّي امل�شاركة يف م�شل�شل اآخر ووجدته مل ينا�شبني، وبعدها 
ال�شخ�شية  معامل  تكن  مل  "زلزال" ووقتها  علّي  عر�شوا 
حتدثوا  ث��م  ف��اع��ت��ذرت،  ال�شيناريو  اكتمال  لعدم  وا�شحة 
معي مرة اخرى لأنهم مل ي�شتقروا على بطلة فيه، اإل اأن 
ملحمد  وبالن�شبة  بال�شخ�شية،  اقنعني  كمال  الرحيم  عبد 

مهم لأنه فنان رم�����ش��ان اع��ت��رب ال��ع��م��ل معه 
م���������وه���������وب 

وحمبوب ويتمتع بجماهريية كبرية.
"زلزال"؟ يف  رم�شان  حممد  مع  العمل  وجدت  • وكيف 

اأثناء  فوجدته  درام��ي،  م�شل�شل  يف  معه  بالعمل  �شعيدة   -
اإليه،  ي�شل  وكيف  يريد  ما  ويعلم  ذكياً  �شخ�شاَ  الت�شوير 
قدرات  وميتلك  احل���دود  لأب��ع��د  متوا�شع  اأن��ه  اإىل  اإ�شافة 
يعي�شها يف  ال���ذي  ال��رتك��ي��ز  ح��ال��ة  ورغ���م  ك��ب��رية،  متثيلية 
الت�شوير اإل اأنه خفيف الظل، واعتقد ان عملي معه �شيكون 
مفيداً بالن�شبة يل على امل�شتوى اجلماهريي خا�شة واأن له 

جمهوراً كبرياً ينتظر اأعماله.
اأم����ام  وق���وف���ك  ب��ع��د  ف��ع��ل��ك  رد  ك����ان  • ك��ي��ف 
ال��ك��ام��ريا ل��ت�����ش��وي��ر اأول م�����ش��ه��د ل���ِك يف 

امل�شل�شل؟
ان��ت��اب��ت��ن��ي م�شاعر  اأن����ه  اأخ��ف��ي  ل��ن   -
والقلق  اخل�����وف  ب���ني  م��ت��ن��اق�����ش��ة 
فكان  نف�شه،  ال��وق��ت  يف  وال�����ش��ع��ادة 
اآخ������ر م�����ش��ه��د وق���ف���ت ف���ي���ه اأم�����ام 
اأين  ال  ع��ام��اً،   13 قبل  الكامريا 
اأن  ق���ررت  الت�شوير  ب��دء  مب��ج��رد 
واأت��رك كل  بالعمل  اأك��ون م�شتمتعة 
ظهري  وراء  ال�شلبية  الأح�شا�شي�ص 
التمثيل  اىل  ال���ع���ودة  ق����ررت  م���ن  لأين 
تذكرت  الكوالي�ص  يف  ل��ه،  وحلبي  بقلبي 
العديد من اللحظات اجلميلة التي ع�شتها 
اأياماً  وع�شت  ال�شابقة،  اأع��م��ايل  ت�شوير  يف 

�شعيدة طوال فرتة ت�شوير "زلزال".
مع  ���ش��ورت��ك  ب�شبب  لن��ت��ق��ادات  تعر�شت   •
فما  الت�شوير  ك��وال��ي�����ص  يف  رم�����ش��ان  حم��م��د 

راأيك يف ما قيل؟
- ه���ي���اأت ن��ف�����ش��ي م��ن��ذ اإع������الن ع���ودت���ي اىل 
توابع  ل��ه  �شيكون  ال��ق��رار  ه���ذا  اأن  التمثيل 
وعلّي  رح��ب  ب�شدر  اأتلقاها  اأن  ولب��د 
واأعرف  يقال،  ما  كل  اأواج���ه  اأن 
اأح���ك���ام���اً  ه���ن���اك  اأن  اأي���������ش����اً 
على  ا�شدارها  يتم  مطلقة 
وان من  خ��ا���ش��ة  ال��ن��ا���ص 
الأحكام  ه���ذه  ي�����ش��در 
روؤيتك على  ل يريد 
طبيعتك، ول اأعرف 
مل���������اذا ه���اج���م���وين 
مع  �شورتي  على 
رم�شان،  حممد 
ب�شيطة  ف����ه����ي 
بها  ولي�ص  ج��داً 
�شيء خارج  اأي 
املاألوف  ع��ن 
ي�������دع�������و 
للهجوم.

يف  "�شافيا"  ل�شخ�شية  اجلمهور  ا�شتقبال  عن  م��اذا   •
"زلزال"؟

تلقيت  امل�شل�شل  م��ن  ال��ث��ال��ث��ة  احل��ل��ق��ة  م��ن��ذ ظ��ه��وري يف   -
املميزة  والتعليقات  اليجابية  الأف��ع��ال  ردود  من  العديد 
من اجلمهور وهذا ا�شعدين كثرياً واأعطاين طاقة لإكمال 
اأ�شدقائي  ك��ان  اأك��رث  طماأنني  وم��ن  اأف�شل،  ب�شكل  دوري 
ذاته  ح��د  وه���ذا يف  بال�شخ�شية  اأ����ش���ادوا  ال��ذي��ن  امل��ق��رب��ون 
جعلني اأ�شعر باحلب والدعم منهم، لأن الكلمات اليجابية 
اأين  ال  ل��دي��ك،  م��ا  اأف�شل  وت��ق��دم  التي جتعلك تعمل  ه��ي 
اأقول اأن اأي دور ل بد اأن يكون له حمبون ومنتقدون لأن 

النا�ص مل تتفق على �شيء.
جعلت  ع��ام��اً   13 غ��ي��اب  ف��رتة  اأن  �شعور  راودك  ه��ل   •

اجلمهور ين�شاِك ؟
كيف  اأع��رف جيداً  لأين  اط��الق��اً  ال�شعور  ه��ذا  ياأتني  - مل 

اأحافظ على مكانتي عند اجلمهور، حتى واإن غبت عليهم 
الكثري  اع��الن عودتي  بعد  اأن  والدليل  الأع���وام،  ه��ذه  كل 
اأيدين يف ذلك كما اأن هناك العديد من �شناع الفن قالوا 
وهذا  واإن مكاين حمجوز  الغياب،  بهذا  فراغاً  تركت  اإين 

�شهل علّي اأمر العودة للتمثيل من جديد واأ�شعدين.
م�شل�شل  يف  نو�شة  �شخ�شية  تقدميك  وراء  ال�شبب  ما   •

اذاعي بعد ظهوك بها يف فيلم "اللمبي"؟
وعندما  الذاع���ة  يف  يل  الأول  العمل  ه��و  امل�شل�شل  ه��ذا   -
كثرياً  اأع��ج��ب��ت  ال�شخ�شية  ه���ذه  ل��ت��ق��دمي  ع��ر���ش��اً  تلقيت 
بالفكرة، لأين اأحب هذه ال�شخ�شية التي قدمتها يف فيلم 

اللمبي قبل اأكرث من 17 عاماً،
 ال اأن ال�شخ�شية ت�شهد العديد من الت�شوير خالل هذا 
ومقدمة  النا�ص من حولها،  وت�شاعد  تكرب  لأنها  امل�شل�شل 

بطريقة كوميدية ليت.

اختارت املمثلة حل �صيحة اأن يكون م�صل�صل (زلزال) مع املمثل حممد 
رم�صان، العمل االأول الذي تظهر به بعد غياب 13 عامًا عن التمثيل 
يف  وجدت  اأنها  اإال  عر�ص  من  اأكرث  تلقيها  الفن..ورغم  العتزالها 
�صخ�صية )�صافيا( االأمور التي تبحث عنها واأنها االأن�صب لها. عا�صت 
حل اأول يوم ت�صوير لها ما بني القلق واخلوف وال�صعادة يف الوقت 
نف�صه، الأنها الأول مرة تقف امام الكامريا منذ �صنوات طويلة ولكنها 
تاأقلمت مع االأمر ب�صرعة وا�صتكملت دورها.. وك�صفت يف هذا احلوار 
عن اأ�صباب اختيارها )زلزال( وكوالي�ص ت�صوير دورها والتاأقلم على 

اللهجة ال�صعيدية وكيف تواجه الهجوم عليها واأ�صياء اأخرى..

تعاين من �صوء احلظ يف ال�صينما

اإجني املقدم: اأتوّقع لـ)راأ�ص ال�ضنة(  
جناحًا وجماهريية وا�ضعة 

بال�شيق  �شعرِت  هل  البداية،  •  يف 
من  ال�شنة"  "راأ�ص  ف��ي��ل��م  خل�����روج 

املو�شم ال�شينمائي اجلديد؟
�شعرت  اأيّن  اأن���ك���ر  مل  احل��ق��ي��ق��ة  يف   -
ب��احل��زن ل��ع��دم ع��ر���ص ال��ف��ي��ل��م ك��ل هذه 
ل��ه جناحاً  اأت��وّق��ع  اأن��ن��ي  ال��ف��رتة، خا�شة 
دور  يف  عر�شه  ف��ور  وا�شعة  وجماهريية 
اأنتظر  ول��ك��ن��ن��ي  ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة،  ال��ع��ر���ص 
عر�شه يف املهرجان ال�شينمائي املقبل �شواء 

بعد  ت�شتقّر  املنتجة مل  اإن اجلهة  اإذ  اأو اجلونة،  القاهرة  يف 
على موقع عر�شه النهائي.

العمل؟ يف  دورك  عن  • حّدثينا 
ت��ن��ت��م��ى لعائلة  ُت���دع���ى م����رمي  ف���ت���اة  ب�����ش��خ�����ش��ي��ة  اأظ���ه���ر   -
ولكن  ك��ث��رياً،  ومثالية  هادئة  حياتها  وتبدو  اأر�شتقراطية، 
احلقيقة غري ذلك على الإط��الق، والفيلم جتربة خمتلفة 

متاماً فيدور كله يف يوم واحد فقط.
�شعبان  م�شطفى  م��ع  اأخ���رى  �شينمائية  جتربة  ل��دي��ِك   •
حتى  اأي�شاً  تاأّجل  ال��ذي  العمل  وهو  هندي"،  "جوز  بعنوان 

اإ�شعار اآخر، ما الق�شة؟
اإنهاء ت�شويره متاماً حيث مل  العمل كنا على و�شك  - هذا 
يبَق �شوى يومني فقط، وفجاأة توقف امل�شروع من دون �شابق 

اإنذار، ول اأخفي اأنني غ�شبت كثرياً لهذا الت�شرف من قبل 
اجلهة املنتجة.

مدينة  اأك����رث  م���ا  ال�����ش��ي��ن��م��ا،  ع���ن  • ب��ع��ي��داً 
لني زيارتها يف اإجازاتك؟ تف�شّ

اأع�����ش��ق اجل��ون��ة، ل��ق��د اأ���ش��ب��ح��ت اأ�شعر 
فيها براحة نف�شية كبرية.

على الرغم من جناحها يف م�صل�صل "ولد الغلبة" اأمام اأحمد ال�صقا والذي جعلها تناف�ص على لقب االأف�صل دراميًا يف 
هذا العام، حيث برعت اإجني املقدم يف جت�صيد �صخ�صية �صفية املراأة القوية الظاملة التي تزجرّ �صقيقها يف ال�صجن 
انتقامًا منه، لكنها تعاين من �صوء احلظ يف ال�صينما، خا�صة بعد تاأجيل عر�ص فيلمها اجلديد "راأ�ص ال�صنة" 
الأكرث من مرة خلل الفرتة املا�صية وهو الفيلم الذي يجمعها باإياد ن�صار و�صريين ر�صا وب�صمة ... يف هذا 

احلوار نك�صف عن بع�ص التفا�صيل اخلا�صة بنجمة "ولد الغلبة" واأ�صباب تعرثرّ م�صاريعها ال�صينمائية.
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زيادة الوزن تزيد خطر 
اأورام اأكرب بالثدي

تو�شلت درا�شة حديثة اإىل اأن الن�شاء اللواتي يعانني من زيادة يف الوزن 
اأكرث عر�شة لأن يكون �شرطان الثدي لديهن اأكرب وقت ت�شخي�شه.

ومن املعروف اأن زيادة الوزن تزيد خطر �شرطان الثدي، ولكن الدرا�شة 
اأ�شافت اأنها اأي�شا تزيد احتمالية اأن يكون الورم اأكرب وقت الت�شخي�ص، 

مما يعني عالجا اأ�شعب.
اأ�شعة مب�شت�شفى  واأجرى الدرا�شة د. فريدريك �شرتاند، وهو اأخ�شائي 
ترتاوح  �شويدية  ام���راأة  األ��ف��ي  م��ن  اأك���رث  و�شملت  كارولين�شكا،  جامعة 
عامي  بني  الثدي  ب�شرطان  ت�شخي�شهن  ومت  و74،   55 بني  اأعمارهن 

2001 و.2008
وقد تعني هذه الدرا�شة اأن البدينات يتطلنب فح�شا بالت�شوير الإ�شعاعي 

للثدي )املاموغرام( ب�شكل اأكرث تكرارا.
الدهنية  الأن�شجة  اأن  احتمال  يكون  فقد  وا�شح،  غري  ال�شبب  اأن  وم��ع 
ال�شرطان  الك�شف عن  اأنها ت�شعب  اأو  اأك��رب،  �شرطانية  اأورام  حتفز منو 

مما يعني التاأخر يف ك�شفه حتى ي�شبح كبريا.
اأو   25 ج�شمه  كتلة  معامل  ال�شخ�ص  يكون  ب��اأن  ال���وزن  زي���ادة  وت��ع��رف 

اأكرث. 

ت�ضعر بالتعب.. قد تكون 
لديك م�ضاكل يف الكبد

اأ�شارت اجلمعية الأملانية لأطباء اجلهاز اله�شمي اإىل اأن ال�شعور بالتعب 
وقلة الرتكيز قد يكون اإ�شارة على م�شاكل يف الكبد.

بالتعب  ال�شعور  عند  الطبيب  با�شت�شارة  الأمل��ان��ي��ة  اجلمعية  ون�شحت 
والإره��اق ب�شكل غري معتاد للتاأكد من عمل الكبد ب�شكل �شحيح وعدم 
الإ�شابة بفريو�ص الكبد )اأي( )A(، حيث اإن التعب وقلة الرتكيز يعدان 

من الأعرا�ص املميزة له.
وتنتقل م�شببات املر�ص بطرق عدة، منها مياه ال�شرب امللوثة، والأطعمة 
غري املعدة جيدا، ف�شال عن اأن الكثريين ل يكت�شفون اإ�شابتهم بالتهاب 

الكبد.
ويجري الطبيب فح�شا مبدئيا لوظائف الكبد، ويف العادة يتم ال�شفاء 
ت�شكل  قد  العدوى  لكن  تلقائيا،  العاديني  الأ�شخا�ص  لدى  املر�ص  من 
اأم��را���ش��ا مزمنة، وق��د يكون  ال�شن وم��ن يعانون  ك��ب��ار  خ��ط��را يف ح��ال��ة 
احلالت  بع�ص  يف  املري�ص  حياة  لإنقاذ  و�شيلة  مبكرا  الإ�شابة  اكت�شاف 

ال�شتثنائية.

- ما اأكرب جزيرة بني اجلزر التي ت�صكل اليابان؟
جزيرة هون�شو

- يف اأي حميط يوجد اأكرب عدد من اجلزر؟
يف املحيط الهادي

- كم عظمة يف اجل�صم الب�صري وما فائدتها ؟ 
اما  خمتلفة،  وا���ش��ك��ال  اح��ج��ام  ل��ه��ا  عظمة   2.. م��ن  اك���رث  ج�شمنا  يف 
الفخذ وكلها معا  الطويل ففي  واما  ال�شغرى فتوجد يف عمق الذن 
توؤلف الهيكل العظمي، وهناك �شل�شلة من العظام املكد�شة فوق بع�شها 
ولول  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود  وت�شمى  الظهر  عند  اجل�شم  ت��دع��م  البع�ص 
العظام ل�شبحنا مثل الكيا�ص الرخوة كما ان العظام حتمي اع�شاءنا 
خوذة  وكانها  ال��دم��اغ  حتمي  التي  اجلمجمة  مثل  العطب  ال�شريعة 

وال�شلوع التي حتمي الرئتني والقلب .
- كيف ميكن ان تتحرك العظام معا ؟ 

ان  ميكن  وبف�شلها  املفا�شل  ه��ي  معينة  موا�شع  يف  العظام  تتالقي 
تتحرك مثل مف�شل الركبتني والوركني ومف�شل الكتف .. اما عظام 
الفك  عظم  ال  منها  يتحرك  ل  وثابتة  ملتحمة  فاكرثيتها  ال��راأ���ص 

ال�شفل . 

اأن قلم احلرب اجلاف املوجود فى الوقت احلا�شر  اخرتعه ال�شحفى املجرى لدي�شلو جوزيف  • هل تعلم 
بريو وكان ذلك فى الثالثينيات .

. م   1957 وتوفىعام  لبنان  فى  م   1889 عام  ما�شى  اأبو  اإيليا  • ولد 
. النار  اكت�شفوا  من  اأول  هم  ال�شني  اأهل  اأن  تعلم  • هل 

. م   1904 عام  الفيفا  القدم  لكرة  الدوىل  الحتاد  • تاأ�ش�ص 
.  1923 عام  اإىل  تاأ�شي�شه  يعود  الدوىل  البولي�ص  اأو  • النرتبول 

 .  1958 عام  تاأ�ش�شت  امل�شرتكة  الأوروبية  • ال�شوق 
. ا�شكتلندا  هى  اجلولف  لعبة  عرفت  دولة  اأول  اأن  تعلم  • هل 

. الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  وهو  الكاتبة  الآلة  خمرتع  هو  �شولز  كري�شتوفر  اأن  تعلم  • هل 
. الر�شا�ص  املدفع  خمرتع  هو  مك�شيم  هريام  اأن  تعلم  • هل 

 . الزلزل  حدوث  ت�شجيل  جهاز  هو  ال�شيزموجراف  اأن  تعلم  • هل 
. م   1930 ت�شارلزريخرتعام  الأمريكى  العامل  الزلزل  قيا�ص  جهاز  • اخرتع 

• هل تعلم اأن الإمام حممد متوىل ال�شعراوى من مواليد اأول ابريل عام 1911 م بقرية دقادو�ص وتويف 
يف 17 يونيه عام 1998 م .
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فوائد الكزبرة
الكزبرة تعد من النباتات 
تنظف  ال����ت����ي  ال��ع�����ش��ب��ي��ة 
اجل���������ش����م م�����ن ال�������ش���م���وم 
وت������ط������رده������ا ل�����ل�����خ�����ارج، 
وت���ق���ي م����ن ال���ع���دي���د من 

الأمرا�ص.
ال�شحية  ال��ف��وائ��د  وم���ن 
ت�شاعد  اأن��ه��ا  "للكزبرة"، 
من  ال����ك����ب����د  ت���ن���ق���ي���ة  يف 

اإ�شافة  لها،  الكلى ومتنع تكون احل�شوات  تعّزز من وظائف  الدهون، كما 
اإىل املحافظة على امل�شتوى املعتدل لل�شكر يف الدم.

وحتتوي "الكزبرة" على العديد من املعادن التي ت�شاعد يف تنقية اجل�شم 
وتنقية  ال��دم  من  الثقيلة  املعادن  بجذب  قيامها  اإىل  اإ�شافة  ال�شموم،  من 

الأع�شاء الداخلية والأن�شجة، مبا ي�شبه عملية "غ�شل" للج�شم.
وتوجد طرق متعددة لال�شتفادة الق�شوى من نبات "الكزبرة"، منها:

�صبان يلعبون الكرة وهم ي�صتحمون يف نافورة تروكاديرو اأمام برج اإيفل يف باري�ص خلل موجة احلر حيث 
جتاوزت درجة احلرارة يف فرن�صا 45 درجة مئوية الأول مرة. اأ ف ب

وقد  ال�شم�ص  وح��رارة  احلر  لهيب  و�شط  قدميه  على  م�شيا  ال�شحراء  يعرب  ويدعى حنظلة  الرعاة  اأح��د  كان 
ا�شابه اجلوع والعط�ص.. ويف اأثناء ذلك وجد جمال يعرب ال�شحراء وحيدا فم�شى معه حتى هداه اجلمل اإىل 
اأبدا ومل يكن  ماء عذب، وهناك �شرب حنظلة وارت��وى كثريا ولكن اجلمل اأخذ ي�شرب وي�شرب وكاأنه لي�شبع 
حنظلة يعرف اأن اجلمل ميالأ �شنامه حتي ي�شتطيع اأن يحمله ويعرب معه ال�شحراء ،وبعد فرتة �شار الثنان 
حتى و�شال اإىل واحة ت�شكنها قبيلة كبرية نزل فيها �شيفني كرميني ومكث فيها يومني حتى خريهما كبري 
القبيلة من اأن يعي�شا معهما كاأنهما فردان من القبيلة او يحمالن الزاد والزواد ويرحالن فاختار حنطلة اأن 

يعي�ص و�شط افراد القبيلة .
اأخذ حنطلة يفكر كثريا يف عمل يدر عليه ربحا يكفيه �شر ال�شوؤال وهنا تذكر ماكان يفعله اجلمل حينما مالأ 
�شنامه باملاء لي�شتفيد منه اثناء الرحلة فجاءت له فكرة جميلة واخذ يبحث عن جلود احليوانات القوية ثم 
ينظفها جيدا ويجعلها مل�شاء لمعة نطيفة خالية من الرائحة وبعد ذلك يقوم بخياطة متينة وليرتك منها 
غري رقبة طويلة تربط منها بعد اأن متالأ باملاء ليحملها من اراد ال�شفر فوق ظهره لتعينه على العط�ص و�شط 
ال�شحراء ،وهكذا راجت فكرة حنظلة واطلق عليها ا�شحاب القبيلة وعاء املاء اجللدي ومنهم من ا�شماها قربة 
ومنهم من ا�شماها مطرة لأنها حتتفظ باملاء نظيفا طاهرا فعا�ص حنظلة يف و�شطهم كرمي النف�ص عزيزا مبا 
يك�شبه من �شناعة القربة وبعد ذلك جلاأ اإىل طريقة اخرى للتك�شب مل يكن يجيدها افراد القبيلة فقد كان 
القوارب وغريها  و�شناعة  اخل�شبية  الواين  �شناعة  يتقن  فكان  الخ�شاب  الثاثاث من  بع�ص  �شناعة  يجيد 
فا�شتعان باملواد ال�شمغية امل�شتخرجة من ال�شجار وحوافر الذبائح وا�شتعان اي�شا بامعاء احليوانات الذبيحة 
وا�شياء كثرية ليتقن عمله ولتخرج من بني يديه ا�شياء جيدة ال�شنع فا�شتطاعوا ان ينزلوا اإىل النهر ال�شغري 
بقواربهم املتينة وعلمهم �شيد ال�شماك ومتليحها كما �شنع لهم بع�ص الدوات املو�شيقية البيئية وكان اي�شا 
اإىل جنة �شغرية ت�شكنها قبيلة �شعيدة  انواع اخل�شروات والفاكهة حتى حتولت الواحة  يعلمهم زراعة بع�ص 
�شميت بعد ذلك با�شم حنظلة بعدها تزوج حنظلة من ابنة �شيخ القبيلة وا�شتحق اأن يكون فخرا لهم وعنوانا 

لهم يف كل اأعمالهم الطيبة .

�ضلوكات خاطئة متنع اإنقا�ص الوزن
املم�شوق  ال��ق��وام  على  للح�شول  ال��ك��ث��ريون  ي�شعى 
احلميات  اتباع  من  الرغم  وعلى  املنا�شب،  وال���وزن 
الغذائية يفاجاأ املرء بزيادة الوزن، وقد يرجع ذلك 
ب�شكل  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  اخل��اط��ئ��ة  ال�شلوكات  بع�ص  اإىل 

كبري على زيادة الوزن، ومنها:
 -1تناول وجبات كبرية اأو �شغرية جدا:

اأن  ال�شغرية جدا  اأو حتى  الكبرية  للوجبات  ميكن 
ت��خ��ل ب��ال��ت��وازن ال��ه��رم��وين ب��اجل�����ش��م، وت��ع��م��ل على 
هرمون  واإف����راز  ال��دم  يف  ال�شكر  م�شتويات  ت��ذب��ذب 
غريلني امل�شوؤول عن زيادة ال�شهية، وعلى الرغم من 
تناول الطعام للتو فاإن املرء ي�شعر باجلوع ب�شرعة، 

مما قد يوؤدي على املدى الطويل اإىل زيادة الوزن.
 -2التوتر:

ال�����ش��ع��ور ب��ال��ت��وت��ر ل��ه ت��اأث��ري ك��ب��ري ع��ل��ى الإح�شا�ص 
اإفراز  معه  زاد  ال�شخ�ص  توتر  زاد  وكلما  ب��اجل��وع، 
ال���ك���ورت���ي���زول ال����ذي ي��زي��د م���ن ال��رغ��ب��ة يف تناول 

الطعام.
3- العتماد على ال�شوائل:

مع  ال��ه�����ش��م  يخ�ص  فيما  اجل�����ش��م  ت��ع��ام��ل  يختلف 
ال��ع��ادي��ة، ودائ��م��ا م��ا ي�شعر  ال��وج��ب��ات  ال�شوائل ع��ن 
الغذائية  املكمالت  ع�شائر  على  يعتمدون  ال��ذي��ن 
والربوتني، باجلوع، لأن ال�شعرات احلرارية ال�شائلة 

لي�شت كافية مثل الأطعمة العادية.
ع��ال��ي��ة من  ن�شبة  ع��ل��ى  ال��ع�����ش��ائ��ر حت��ت��وي  اأن  ك��م��ا 
الفركتوز الذي يعزز من اإفراز الأن�شولني، وبالتايل 

مييل اجل�شم اإىل تخزين الدهون.


