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الأحجار الكرمية .. مفتاح �شحة وجمال ب�شرتك
تعد �لأحجار �لكرمية مفتاح �شحة وجمال �لب�شرة، حيث �إنها متنح 

�لب�شرة مظهر�ً نقياً ون�شر�ً وملم�شاً ناعماً ي�شع �شباباً وحيوية.
و�أو�شحت جملة "�إن �شتايل" �لأملانية �أن م�شتح�شر�ت �لعناية بالب�شرة 
تعتمد حالياً على �لأحجار �لكرمية لفو�ئدها �جلمالية �جلّمة، حيث 
ب�شكل عميق وي�شاعد  �لب�شرة  �لي�شم على تنظيف م�شام  يعمل حجر 

على جتددها وتقويتها.
يعمل  �لأحمر  �لياقوت  �أن  و�جلمال  باملو�شة  �ملعنية  �ملجلة  و�أ�شافت 
مثالياً  يجعله  م��ا  حيويتها،  للب�شرة  وُي��ع��ي��د  �خل��اي��ا  تن�شيط  على 
للب�شرة �ملتقدمة يف �لعمر، يف حني يعمل �لياقوت �لأزرق على تن�شيط 

�خلايا وتعزيز عملية طرد �ل�شموم "�لديتوك�س".
وي�شاعد حجر �لقمر على تهدئة �لب�شرة و�إ�شاحها وتخلي�شها من 
�ل�شموم، يف حني يعمل �لروز كو�رتز على حتفيز عملية بناء �خلايا، 

وهو �لتاأثري �لذي ميتاز به �لأونيك�س �أي�شاً.
يف  بنيتها،  وتثبيت  �لب�شرة  وت�شفية  تنقية  على  �لأماثي�شت  ويعمل 

حني ُيعيد �لزمرد للب�شرة �شبابها وحيويتها. 

مهارات اأ�شا�شية ل�شتخدام ال�شكني
يتطلب �لطهي مهار�ت عدة يف مطبخ �ملنزل �أم يف �ملطعم، ومن بينها 

��شتخد�م �أدو�ت �ملطبخ مثل �ل�شكني. 
و�إعد�د  �لطبخ  من  �أ�شا�شياً  ج��زء�ً  يعترب  �ل�شكني  ��شتخد�م  �أن  ومب��ا 
�لوجبات، �أورد موقع "كيت�شيني�شتيك" �ملهار�ت �لأ�شا�شية �لتالية �لتي 

يجب �لتحلي بها عند ��شتخد�م �ل�شكني:
 - �لتقطيع: �لتقطيع �أهم مهارة على ربة �ملطبخ تعلمها، ول يحتاج 
تقطيع  تعلم  �ملنزل  لربة  ويكمن  كبرية،  خ��ربة  �إىل  عليها  �حل�شول 

�للحوم و�خل�شرو�ت ب�شكل �شل�شل و�شهل. 
 - �لتقطيع على �شكل مكعبات: يعمد �لكثري من �لطهاة �ملحرتفني 
�إىل تقطيع �خل�شار و�لفاكهة على �شكل مكعبات �شغرية، ورمبا ي�شعب 

ذلك على ربة �ملنزل يف �لبد�ية، ولكنه ي�شبح �شهًا مع �لوقت. 
�أكرب،  �إىل قطع   - �لتقطيع على �شكل �شر�ئح: عند تقطيع �ملكونات 
�لتفاح،  �أو  �خليار  �أو  �لليمون  �أو  �لطماطم  من  د�ئرية  �شريحة  مثل 
يجب �ختيار �شكني حادة لأن �ل�شر�ئح عادة ما تكون رقيقة، و�ل�شكني 

�ملن�شار هو �لأن�شب لهذه �ملهمة. 
�أكرث  �لورقية يف  �لورقية: تقطع �خل�شرو�ت   - تقطيع �خل�شرو�ت 
�لأوقات على �شكل �شر�ئح رقيقة خا�شًة عند �إعد�د �ل�شلطات، لتبدو  

�أطباق �خل�شار �لطازجة، �أكرث �أناقة. 

نقاط يجب مراعاتها عند الذهاب اإىل ال�شاونا
قال �لدكتور ر�يرن برينكه �إن حمامات �ل�شاونا مفيدة جد� لل�شحة؛ 
حيث �إنها تعمل على تقوية جهاز �ملناعة، غري �أنه يجب مر�عاة بع�س 
�أية خماطر  ولتجنب  ��شتفادة ممكنة  �أق�شى  لتحقيق  �ملهمة  �لنقاط 

حمتملة.
و�أو�شح طبيب �لأمر��س �لباطنية �لأملاين �أنه ينبغي تخ�شي�س وقت 
�أي�شاً  وينبغي  ون�شف.  �شاعتني  عن  يقل  ل  �ل�شاونا  حلمامات  ك��اف 
عدم �لذهاب �إىل �ل�شاونا يف وقت متاأخر من �لليل، نظر�ً لأن �حلر�رة 
�ل�شديدة متثل �إجهاد� للج�شم، �لأمر �لذي يوؤثر بال�شلب على �لنوم.

كما ينبغي عند �لذهاب �إىل �ل�شاونا �أل يكون �ملرء جائعاً �أو يعاين من 
�متاء �لبطن.

وب�شكل عام ينبغي �أل تزيد جل�شات �ل�شاونا عن 3 جل�شات يف �لزيارة 
�لو�حدة، مع مر�عاة �أل تزيد مدة �جلل�شة �لو�حدة عن 15 دقيقة، 

و�أل يقل �لفا�شل �لزمني بني �جلل�شة و�لأخرى عن 10 دقائق.
�أل يكون  �ل�شاونا �لأوىل ينبغي �ل�شتحمام، مع مر�عاة  وقبل جل�شة 
�ملاء �شاخنا للغاية، وبعد كل جل�شة ينبغي �ل�شتحمام مباء بارد، وذلك 

لا�شتفادة من �لتاأثري �لتحفيزي للحمامات �لتبادلية.
�لطبيب  ��شت�شارة  �ملزمنة  �لأمر��س  �أ�شحاب  وب�شكل عام يتعني على 
لاأ�شخا�س  يجوز  ل  حني  يف  �ل�شاونا،  �إىل  �لذهاب  قبل  �أول  �ملعالج 

�مل�شابني بنزلة برد �لذهاب �إىل �ل�شاونا. 
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ت�شفى من ال�شدفية بتخليها عن الألبان
باأنها تخل�شت من هذه �حلالة  بال�شدفية  �م��ر�أة بريطانية م�شابة  �ّدعت 
�ل�شحية �ملزعجة بعدما تخلت عن تناول �لأدوية �لتي و�شفها �لأطباء لها، 

و�أحدثت تغيري�ت طفيفة على نظامها �لغذ�ئية. 
 بد�أت معاناة بري�شي�س لون )29 عاماً( مع مر�س �ل�شدفية �لغري قابل 
�لكرميات  من  �لكثري  �لأط��ب��اء  لها  و�شف  حيث   ،2012 ع��ام  يف  لل�شفاء، 

�مل�شادة �لتي مل جُتد نفعاً �أبد�ً. 
ب�شرعة  ل��ون  �لآن�شة  ل��دى  �ل�شدفية  �أع��ر����س  تفاقمت  ع��ام،  ح��و�يل  وقبل 
وفروة  و�لأظ��اف��ر  �لعينني  د�خ��ل  �لبقع  و�نت�شار  باحلكة  بال�شعور  وب���د�أت 
�لر�أ�س، ما ��شطرها ل�شتخد�م مق�شر للب�شرة ملحاولة �لتخل�س من �جللد 

�مليت �لذي بات يت�شاقط على �ل�شرير ب�شكل يومي. 
�أ�شخا�س خمت�شني،  �مل�شورة من  وبعد بحث مطول على �لإنرتنت وطلب 
تناول  ع��ن  و�لم��ت��ن��اع  �لتقليدية  �لأدوي���ة  ع��ن  �لتخلي  ل��ون  �لآن�شة  ق��ررت 
حيث  حالتها  يف  ملحوظ  حت�شن  �إىل  �أدى  مما  �لأل��ب��ان،  ومنتجات  �ل�شكر 

�ختفت معظم �لبقع �ملوجودة على وجهها و�أنحاء �أخرى من ج�شمها. 
وقالت لون متحدثة عن جتربتها: "�متنعت عن تناول �ل�شكريات ومنتجات 
�أ�شعر باحلكة  �أعد  �أرى حت�شناً، حيث مل  ب��د�أت  �أ�شهر  �لألبان، وبعد ثاثة 
من  �لكثري  تناول  على  �أث��اب��ر  �لآن  جلدي.  يف  �لتهيج  م�شتوى  و�نخف�س 
�أي�شاً  ��شتعنت  و�لأ�شماك.  و�لبقول  �لعد�س  من  و�لكثري  �لطازج  �لطعام 

بزيت جوز �لهند �لذي �شاعد يف حت�شن فروة ر�أ�شي ب�شكل ملحوظ".
يذكر �أن تقرير�ً �شدر عام 2014 من كلية �لطب بجامعة هارفارد، ن�شح 
مبعاجلة �للتهابات �جللدية عرب جتنب �لكربوهيدر�ت �ملكررة و�لأطعمة 
و�لأ�شماك  و�لفاكهة  باملك�شر�ت  و��شتبد�لها  �حل��م��ر�ء،  و�ل��ل��ح��وم  �ملقلية 

�لدهنية، وفق ما نقلت �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 

اآنكر تطلق مكن�شة 
روبوت بوظيفة امل�شح

 eufy أطلقت �شركة �آنكر �ملكن�شة �لروبوت�
�جلديدة،   RoboVac G10 Hybrid
�ل���ت���ي مي��ك��ن ����ش��ت��ع��م��ال��ه��ا ك��م��م�����ش��ح��ة �إىل 
�ملتنقلة.  �لكهربائية  �ملكن�شة  جانب وظيفة 
�ملكن�شة  �أن  �ل�شينية  �ل�����ش��رك��ة  و�أو���ش��ح��ت 
 eufy RoboVac G10 �ل������روب������وت 
�شفط  ب���ق���وة  مت���ت���از  �جل���دي���دة   Hybrid
�ل�شابقة،  ب���امل���ودي���ات  م���ق���ارن���ة  حم�����ش��ن��ة 
�إىل �لعديد من وظائف �ملاحة  بالإ�شافة 
�لروبوت  للمكن�شة  مي��ك��ن  ك��م��ا  �ل���ذك���ي���ة، 
بف�شل  �لأر���ش��ي��ات  مب�شح  �لقيام  �جل��دي��دة 
وظ��ي��ف��ة �مل�����ش��ح �مل��دجم��ة. و�أ���ش��اف��ت �شركة 
تعمل  �جل��دي��دة  �ل��روب��وت  �ملكن�شة  �أن  �آنكر 
2000 با�شكال، وبف�شل  بقدرة �شفط تبلغ 
 Hybrid" و�مل���������ش����ح  �ل�������ش���ف���ط  وظ���ي���ف���ة 
�لروبوت �لعمل  للمكن�شة  in-1-2" ميكن 
على �أنو�ع خمتلفة من �لأ�شطح، بالإ�شافة 
لتنظيفها.  �ل�شلبة  �لأر���ش��ي��ات  م�شح  �إىل 
�ل���وظ���ائ���ف �لأخ�������رى تو�فر  وم����ن ���ش��م��ن 
 "Smart Dynamic" �مل��اح��ة  وظيفة 
ومتتد  �جلريو�شكوب،  بو��شطة  �ملدعومة 
دقيقة   100 �إىل  �لبطارية  ت�شغيل  ف��رتة 
�مل�شاعد  مع وج��ود فلرت فائق �لأد�ء ودع��م 
�ل�شوتي �أمازون �أليك�شا وغوغل �آ�شي�شتنت. 

طرق �شحرية جلمال 
طبيعي بدون مكياج �ص 23

حتتم  اأ�شباب   5
الولدة القي�شرية

ول  �شحية،  �أخطار  ع��دة  على  تنطوي  معّقدة  جر�حة  �لقي�شرية  �ل��ولدة 
�لولدة  جتعل  �لتي  �ل�شحية  �لعو�مل  هناك  كانت  �إذ�  �لأطباء  بها  ين�شح 
�لطبيعية �آمنة. يف هذه �لعملية يقوم �جلّر�ح بعمل �شق يف �لبطن لإخر�ج 
�لطفل من �لرحم، وقد �أ�شبحت �لولدة �لقي�شرية �أ�شهل و�أكرث �أماناً خال 
�لعقدين �ملا�شيني، ما �أّدى �إىل تز�يد ن�شبة �لولد�ت �لقي�شرية ب�شكل كبري 

حول �لعامل. �إليك �أهم �أ�شباب �للجوء �إىل �جلر�حة �لقي�شرية:
* �حلمل بتو�أم �أو ثاثة تو�ئم �أول �أ�شباب �للجوء �إىل �لولدة �لقي�شرية.

* �لولدة قبل �لأو�ن، �أو �لولدة �ملبكرة نتيجة ظروف �أو م�شاعفات حتول 
دون �إمتام فرتة �حلمل �لكاملة.

* �نزياح �مل�شيمة من مكانها و�نخفا�شها لتغطي عنق �لرحم جزئياً �و كلياً، 
وي�شبب هذ� �لظرف نزيفاً حاد�ً �أثناء �حلمل، وتكون �لولدة �لقي�شرية حل 

لإنهاء �حلمل باأمان.
* م�شاكل متدد �لرحم �أثناء �ملخا�س وعدم بلوغه �مل�شتوى �ملطلوب وهو 10 
�ل�شديد، فيو�شي  �ملخا�س على مرحلة �لأمل  �لرغم من و�شول  �شم، على 
و�شع �جلنني غري  ك��ان  �إذ�   * ط��ارئ��ة.  قي�شرية  ج��ر�ح��ة  ب��اإج��ر�ء  �لطبيب 
�نقلب لت�شبح قدماه يف �جتاه �خلروج  �نه  �أي  �لطبيعية،  للولدة  منا�شب 
�أوًل بدًل من ر�أ�شه، �أو يكون يف و�شعية �خلروج جانبياً �أو ما ُيعرف بولدة 

�ملوؤخرة، يف هذه �حلالة تكون �لولدة �لقي�شرية هي �خليار �لأمثل.

�لدورة  ين�شط  يومياً  دقيقة   30 ملدة  �لبدين  �لن�شاط   *
�ل�شار  �لكول�شرتول  تر�كم  عدم  على  وي�شاعد  �لدموية، 

على جدر�ن �ل�شر�يني م�شبباً �ن�شد�د�ت.
* �شبط �لوزن من �لطرق �لفّعالة للتخل�س من �لدهون 

�لز�ئدة ومنها �لكول�شرتول.
�لغذ�ئية غري  �ل��ع��اد�ت  يحمي من  �لتوتر  �لبتعاد عن   *
�شبط  على  �ل��ت��وت��ر  خف�س  ي�شاعد  وب��ال��ت��ايل  �ل�شحية، 

�لكول�شرتول.
* �حل��د من �أك��ل �ل��ده��ون، وزي��ادة �أك��ل �لأطعمة �لنباتية 
�لكانول،  وزي���ت  �ل��زي��ت��ون  زي���ت  م��ث��ل  �ل�شحية  و�ل���زي���وت 
وت��ف��ادي �أك���ل �ل��ل��ح��وم �مل�����ش��ّن��ع��ة، و�خ��ت��ي��ار �لأل���ب���ان قليلة 

�لد�شم.
* تناول �لكثري من �لألياف، عن طريق زيادة �خل�شرو�ت 
و�ل���ف���و�ك���ه و�ل���ب���ق���ول. ت��ق��وم �لأل���ي���اف ب���اإخ���ر�ج ج���زء من 

�لكول�شرتول مع �لرب�ز.
* تناول �لأطعمة �لتي حتتوي على كول�شرتول جيد، مثل 

�لأ�شماك �لدهنية، و�ملك�شر�ت، و�لأفوكادو، و�لزيتون.
�أك�شدة  لأن���ه مي��ن��ع  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر،  للطعام  �ل��ث��وم  �إ���ش��اف��ة   *
بجدر�ن  �لت�شاقه  ت�شبب  و�ل��ت��ي  �ل�����ش��ار  �ل��ك��ول�����ش��رتول 

�ل�شر�يني.

الكولي�سرتول اجليد 
"�لكولي�شرتول  ����ش��م  ع��ل��ي��ه  ي��ط��ل��ق  م��ا  �إن  ب��اح��ث��ون  ق���ال 
�لقلبية  بالأزمات  �لإ�شابة  �حتمالت  يزيد  قد  �جليد" 
�لنتيجة مبزيد  تلقي هذه  �لأ�شخا�س ورمبا  بع�س  لدى 
هذ�  ن�شبة  لرفع  تهدف  �لتي  �لأدوي���ة  على  �ل�شكوك  من 

�لكولي�شرتول.

�لكولي�شرتول  �أو  �لكثافة  �لدهني عايل  �لربوتني  يت�شل 
باأمر��س  �لإ�شابة  خماطر  بانخفا�س  ع��ام  ب�شكل  �جليد 
�لتي  �ل�����ش��ر�ي��ني  �ن�����ش��د�د  �آث���ار  لأن���ه يخفف  ن��ظ��ر�ً  �لقلب 

ي�شببها �لربوتني �لدهني منخف�س �لكثافة.
بع�س  �إن  �لعلمية  )�شاين�س(  جملة  يف  قالو�  علماء  لكن 
�أج�شامهم  نادر يجعل  بتحور جيني  �لأ�شخا�س م�شابون 
�لكولي�شرتول �جليد وهو ما  تفرز معدلت مرتفعة من 

قد يزيد خماطر �لإ�شابة باأمر��س �لقلب.
وق�����ال ق���ائ���د ف���ري���ق �ل��ب��ح��ث د�ن����ي����ال ري�����در م���ن جامعة 
�رتفاع  �أ���ش��ب��اب  ب��ع�����س  �أن  ن��ت��ائ��ج��ن��ا  "توؤكد  بن�شلفانيا: 
�لإ�شابة  خماطر  بالفعل  تزيد  قد  �جليد  �لكولي�شرتول 
�لذي  �جليني  للتحور  �إ�شارة  �أول  وهذه  �لقلب.  باأمر��س 
ي��زي��د �ل��ك��وي�����ش��رتول �جل��ي��د ل��ك��ن��ه ي��زي��د �أي�����ش��اً خماطر 

�لإ�شابة باأمر��س �لقلب".
و�ك��ت�����ش��ف �ل��ع��ل��م��اء �أن م��ن ل��دي��ه��م ه���ذ� �ل��ت��ح��ور يكونون 
يعادل  �لقلب مبا  باأمر��س  لاإ�شابة  ن�شبياً  �أكرث عر�شة 
وي�شاعد  �مل��دخ��ن��ني.  ل��دى  بها  �لإ���ش��اب��ة  خم��اط��ر  تقريبا 
�لكولي�شرتول �جليد مبعدلته �لطبيعية يف ت�شهيل عمل 
�إىل  �لكولي�شرتول  توجيه  ط��ري��ق  ع��ن  �ل��دم��وي��ة  �ل���دورة 

�لكبد حيث يتم �لتخل�س منه.

ق�سر املوز 
تو�شل فريق بحثي باإحدى �جلامعات �لإندوني�شية �إىل �أن 
ق�شر �ملوز يحتوي على مادة �لبكتني �لفعالة �لتي تخف�س 
م�شتويات �لكولي�شرتول يف �ل��دم، �لأم��ر �لذي ي��وؤدي �إىل 
�أهم  م��ن  �إندوني�شيا  وتعد  �لقلب،  �أم��ر����س  م��ن  �لوقاية 

�لدول �مل�شدرة للموز.

تقرير  يف  "�لإندوني�شية  بو�شت  "جاكرتا  �شحيفة  ذكرت 
�لزر�عة  تكنوجيا  معهد  م��ن  بحثيا  فريقا  �أن  �ل��ي��وم  لها 
بجامعة بر�ويجايا مبدينة مالجن باقليم جاوة �ل�شرقية 
�إىل  تو�شل  ق��د  �لباحثني  م��ن  ثاثة  ي�شم  �لإندوني�شي 
م�شتوى  خف�س  على  �مل���وز  ق���درة  ب�����ش��اأن  ج��دي��د  �كت�شاف 

�لكولي�شرتول يف �لدم.
وقام �لفريق �لبحثي با�شتخا�س مادة �لبكتني من ق�شر 
�ملوز ليتم بعد ذلك مزجها بحلوى �جلياتني �أو �أي حلوى 
عن  �ل�شحيفة  ونقلت  ��شتخد�مها.  لي�شهل  �أخ��رى  لينة 
ع�شو �لفريق �لبحثي لقمان عزيز قوله �إن مادة �لبكتني 
تاأتي يف معظمها من  �لغذ�ئية  �ل�شناعات  �مل�شتخدمة يف 
فو�كه مرتفعة �لثمن ن�شبيا مثل �لتفاح و�لربتقال بينما 
كثري�  �أرخ�س  �مل��وز  ق�شر  من  �مل�شتخل�س  �لبكتني  يعترب 
نظر� لأنه ي�شتخل�س من �لق�شر �لذي يتم �لتخل�س منه 

كنفايات �أو كغذ�ء للما�شية.
�لأ�شتاذة  عليها  ي�شرف  �ل��ت��ي  �ل��در����ش��ة  �أن  لقمان  وذك���ر 
مبعهد تكنولوجيا �لزر�عة "نور �إيد� بانت�شا" �أظهرت �أن 
��شتخد�م �لبكتني �مل�شتخل�س من ق�شر �ملوز ملدة �أ�شبوعني 
يف   52 بن�شبة  �ل��دم  يف  �لكولي�شرتول  م�شتوى  يخف�س 
�أكرب  من  و�ح��دة  هي  �إندوني�شيا  �أن  لقمان  و�أو�شح  �ملئة. 
�لدول  مقدمة  يف  وتاأتي  �لعامل  يف  للموز  �ملنتجة  �ل��دول 
�لفاكهة حيث تنتجه �لعديد من  �ملنتجة لهذه  �لآ�شيوية 
�ملوز كنفايات  �أن ق�شر  �إىل  �لأقاليم �لإندوني�شية، م�شري� 

مل يتم ��شتغاله بعد ب�شورة كاملة .
يذكر �أن �لكميات �لكبرية من �ملوز �لتي ت�شتهلك �أو �لتي 
من  ك��ب��رية  ك��م��ي��ات  تخلف  �إن��دون��ي�����ش��ي��ا  يف  ت�شنيعها  ي��ت��م 

�لق�شر �لذي ي�شتخدم يف �لغالب لتغذية �ملا�شية.

حمامة ت�شرق لتبني ع�شًا
�خل�شخا�س  زه��ور  حمامة  �شرقت 
م���ن ق���رب �جل���ن���دي �مل��ج��ه��ول عند 
�ل���ن�������ش���ب �ل�����ت�����ذك�����اري �ل���وط���ن���ي 
كانبري�  �لأ���ش��رت�ل��ي��ة  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة 
و����ش��ت��خ��دم��ت��ه يف ب��ن��اء ع�����س ملون 
يف �مل��ك��ان م��ع �ق����رت�ب �إح���ي���اء يوم 
�ل���ذك���رى ت��ك��رمي��ا ل��ل��ج��ن��ود �لذين 

�شقطو� يف �حلرب �لعاملية �لأوىل.
وذكرت �شحيفة "و�شت �أ�شرت�ليان" 
�أن �حلمامة �شيدت �لع�س بالزهور 
يت�شلل  ناعم  �شوء  حتت  �حل��م��ر�ء 
�لن�شب  زج��اج ملون يف  نافذة  من 
�خل�شخا�س  وزه������رة  �ل���ت���ذك���اري. 
�لكومنولث  دول  ت�شتخدمه  رم��ز 
قدمها  �ل��ت��ي  بالت�شحية  ع��رف��ان��ا 
�أف��ر�د �لقو�ت �مل�شلحة �لذين لقو� 

حتفهم وهم يوؤدون �لو�جب.
ويحل يوم ذكرى �جلنود �لقتلى يف 
�حلرب �لعاملية �لأوىل غد� �ملو�فق 

�لثاين. ت�شرين  نوفمرب-   11

رو�شيا حترر اآخر احليتان املحتجزة 
�إنها  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل�����ش��ل��ط��ات  ق��ال��ت 
ع�شر�ت  ���ش��ر�ح  �إط����اق  ��شتكملت 
�لتي  �لأ���ش��رية  �لبي�شاء  �حل��ي��ت��ان 
�أثارت معاناتها منا�شدة من جنوم 
�لرئي�س  م���ن  وت���دخ���ا  ه��ول��ي��وود 

فادميري بوتني.
�شيدها  مت  �لتي  �حليتان،  وكانت 
ملتنزهات  ل��ب��ي��ع��ه��ا  �مل��ا���ش��ي  �ل���ع���ام 
ب��ح��ري��ة يف �ل�����ش��ني، حم��ت��ج��زة يف 
ظروف �شعبة يف خليج قرب ميناء 
�إىل  �لهادي  �ملحيط  على  ناخودكا 
جانب 11 من �لدلفني. وو�شفت 
و���ش��ائ��ل �لإع�����ام �ل��رو���ش��ي��ة مكان 

�أ�شرها با�شم "�شجن �حليتان".
�لأ�شماك  در������ش����ات  م��ع��ه��د  وق�����ال 
وع��ل��وم �ل��ب��ح��ار �ل��رو���ش��ي يف بيان 
�لثدييات  �إط��اق  عملية  "�نتهت 
يف  �لطبيعي  موئلها  �إىل  �لبحرية 

�لبحر يف منطقة برميوري".
�ملتبقية  �حل��ي��ت��ان  "كل  و�أ�����ش����اف 
�أطلق �شر�حها يف خليج �أ�شام�شن... 
يوم �لأحد 10 نوفمرب" وتابع �أن 

�لعملية بد�أت قبل خم�شة �أيام.
�ملحتجزة  �لدلفني  معاناة  وكانت 
�أث�������ارت  �أب����ي���������س  87 ح����وت����ا  م�����ع 
م��ن��ا���ش��د�ت دول��ي��ة ودع���م م�شاهري 
كابريو  دي  ليوناردو  �ملمثل  منهم 
للتما�س �جتذب نحو 1.5 مليون 
توقيع يدعو �إىل �إعادتها للمحيط. 
�ملحلية  �ل�شلطات  �لكرملني  و�أم��ر 
�إطاق  �مل�شوؤولون  وب��د�أ  بالتدخل 
���ش��ر�ح��ه��ا ع��ل��ى دف���ع���ات يف �أو�خ�����ر 
�لطريقة  وكانت  حزير�ن.  يونيو- 
����ش���ر�ح �حليتان  ب��ه��ا  �أط���ل���ق  �ل���ت���ي 
و�لتي قطعت فيها م�شافة 1800 
�أي��ام قد  �شتة  كيلومرت على م��دى 
ت��ع��ر���ش��ت لن��ت��ق��اد�ت م��ن منظمة 
�لأخ�شر"  "�ل�شام  ج��ري��ن��ب��ي�����س 
وق����ال ع��ل��م��اء دول���ي���ون �إن���ه���ا متت 
ورمبا  ���ش��ري��ة  ويف  م��ت�����ش��رع  ب�شكل 
عر�شت �حليو�نات خلطر �لنفوق.

كيف حتافظ على م�شتوى كول�شرتول �شحي؟

اجل�سم  يف  ال�سار  الكول�سرتول  م�ستوى  ارتفاع  ي�سكل 
جدرانها  على  تراكمه  لأن  ال�سرايني،  على  خطرًا 
م�ستوى  انخفا�ض  لكن  واجللطة.  الن�سداد  ي�سبب 
يكون  فقد  اأي�سًا،  لل�سحة  جيدًا  لي�ض  الكول�سرتول 
العقلية  ال�سحة  م�ساكل  اأو  ال�سرطان  على  موؤ�سرًا 
الن�ساء  �سحة  على  خ��ط��رًا  ي�سكل  كما  القلق،  مثل 
املراأة  اإ�سابة  عوامل  من  الكول�سرتول  انخفا�ض  لأن 

باجللطة.
الأطعمة  يف  يوجد  ال��ده��ون  من  ن��وع  والكول�سرتول 

اأي�سًا.  باإنتاجه  الكبد  وي��ق��وم  احل��ي��وان��ي��ة، 
اجليد  الكول�سرتول  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 

يطرد النوع ال�سار من الدم، اإل اأن ارتفاع 
مبالغ  ب�سكل  اجليد  الكول�سرتول  م�ستوى 
وال�سرايني  القلب  على  خطرًا  ي�سكل  فيه 

م�ستوى  على  حتافظ  كيف  اإليك  اأي�سًا. 
�سحي من الكول�سرتول:
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�ش�ؤون حملية

ي�ستقطب خريجات الثانوية العامة بن�سبة 80 %

كلية فاطمة التابعة لأبوظبي التقني  تد�شن تخ�ش�س بكالوريو�س »علم النف�س« لأول مرة

نظمته دار زايد للثقافة الإ�سالمية

ملتقى الأخ�شائيني الجتماعيني يدعو اإىل التالحم املجتمعي

ب�سفتها ال�سريك الأكادميي للمعر�ض

جامعة اأبوظبي تنظم عددًا من الأن�شطة �شمن برنامج »�شباب اأديبك«

••  اأبوظبي - الفجر

�أبو  ملركز  �لتابعة  �ل�شحية  للعلوم  فاطمة  كلية  �أعلنت 
تد�شني  عن  و�ملهني  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم  ظبي 
تخ�ش�س �لبكالوريو�س يف علم �لنف�س لأول مرة خال 
�لعام �لدر��شي �حلايل 2019-2020 يف فرع �لكلية 
من  �ملو�طنات  �لطالبات  ل�شتقطاب  وذل��ك  باأبوظبي، 
و�لعام  �ملتقدم  مب�شاريها  �لعامة  �لثانوية  خريجات 
%80 مع  ن�شبة جن��اح ل تقل عن  ممن ح�شلن على 
منح �ملقبولت مكافاآت �شهرية ترت�وح ما بني 2000 
- 5000 درهم وفق �ملعدل �لرت�كمي للطالبة خال 

�لدر��شة �ملتقدمة يف هذ� �لتخ�ش�س �جلديد و�لهام.
وقال �شعادة �لدكتور �أحمد عبد �ملنان �لعور مدير عام 
ظبي  �أب��و  ملركز  �لتابع  �لتطبيقية  �لتكنولوجيا  معهد 
�لتخ�ش�س  هذ�  �أن  و�ملهني  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم 
�لقيادة  ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  �إط������ار  ي���اأت���ي يف  �جل���دي���د 
�لر�شيدة و بقر�ر من جمل�س �أمناء معهد �لتكنولوجيا 
�لتقني"  "�أبوظبي  ��شرت�تيجية  و�شمن  �لتطبيقية، 
�ملتخ�ش�شات  ب��امل��و�ط��ن��ات  �ل�شحية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ل��رف��د 
�لعالية  �مل��ه��ار�ت  ميتلكن  مم��ن  �لنف�س  علم  جم��ال  يف 
�لنف�شية،  و�ل�شحة  �لنف�شي  �لإر���ش��اد  يف  و�ملتخ�ش�شة 
ت�شميم  و�ل���رتب���وي���ة يف جم����ال  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  و�مل����ه����ار�ت 
وب��خ��ا���ش��ة مقايي�س  �ل��ن��ف�����ش��ي  و�ل��ق��ي��ا���س  �لخ���ت���ب���ار�ت 
�لذكاء،  وم��ق��اي��ي�����س  �ل��ن��ف�����ش��ي��ة  �لأم����ر������س  ت�شخي�س 
توطني  يف  �لنف�س  علم  تخ�ش�س  �أهمية  على  م��وؤك��د�ً 

�لتخ�ش�شات �ل�شحية بالدولة.
وك����ان ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور �أح��م��د �ل��ع��ور ق��د ق���ام بجولة 
�لكلية  يف  �جلديد  �لتخ�ش�س  �نطاقة  خالها  تفقد 

ك��ورن��ي�����س مدير  د�ري����ل  �ل��دك��ت��ور  ب��اأب��وظ��ب��ي، بح�شور 
�لطالبات يف  �أد�ء  �لطالبات وتفقد  �لتقى  �لكلية حيث 
من  �ل�شتفادة  �إىل  �جلميع  د�عيا  �ملتنوعة،  �ملخترب�ت 
�لكلية  مر�فق  كافة  بها  تتميز  �لتي  �لعالية  �لتقنيات 
�أن  �إىل  م�شري�  �لتخ�ش�شات،  خمتلف  يف  وخمترب�تها 
�ل�شحية  للعلوم  �مللتحقني بكلية فاطمة  �إجمايل عدد 
 2006 تاأ�شي�شها عام  منذ  ملحوظاً  �رتفاعاً  �شهد  قد 
حيث كان عدد �لدفعة �لأوىل نحو 100 طالبة فقط 
لريتفع هذ� �لعدد بن�شبة تقدر بنحو %2000 خال 
يوؤكد  مم��ا  طالبة،   1915 �إىل  لي�شل  �جل���اري  �ل��ع��ام 
جناح �لكلية يف رفد �لقطاع �ل�شحي بالدولة بالكو�در 
�لوطنية �ملتخ�ش�شة �لتي ت�شطلع بدور هام يف تعزيز 

تو�جد �لكو�در �لوطنية بهذ� �لقطاع �حليوي �لهام.
و�أ�شاد مدير عام معهد �لتكنولوجيا �لتطبيقية بجهود 
�لقيادة �لر�شيدة و�هتمام ورعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�س  بنت مبارك 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �لأم���وم���ة و�ل��ط��ف��ول��ة رئ��ي�����س �لحت���اد 
�لتي  �ملرموقة  �لعلمية  �ملكانة  لتعزيز  �لعام،  �لن�شائي 
ملركز  �لتابعة  �ل�شحية  للعلوم  فاطمة  كلية  تتبووؤها 
ومعهد  و�مل��ه��ن��ي  �لتقني  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 
�لتكنولوجيا �لتطبيقية، م�شري�ً �إىل �أن �لكلية باأفرعها 
ت�شم  و�لظفرة  و�لعني وعجمان  �أب��و ظبي  يف  �لأرب��ع��ة 
حزمة من �لتخ�ش�شات �لعلمية �لتي تو�كب �حتياجات 

�لتخ�ش�شات  �شتة  وت�شمل  �لدولة  يف  �ل�شحي  �لقطاع 
و�لبكالوريو�س  �ل��ت��م��ري�����س  يف  �ل��ع��ل��وم  ب��ك��ال��وري��و���س 
�لطبيعي،  و�ل���ع���اج  �ل�����ش��ي��دل��ة،  �ل��ع��ايل يف  و�ل��دب��ل��وم 
و�ل����ط����و�رئ، وموؤخر�  �ل��ط��ب��ي  و�لأ����ش���ع���ة، و�لإ����ش���ع���اف 
تعمل  حيث  م��رة  لأول  �لنف�س  علم  يف  �لبكالوريو�س 
�لكلية على ��شتقطاب �ملزيد من �ملو�طنني يف خمتلف 

�لتخ�ش�شات �ملطلوبة يف �ملوؤ�ش�شات �ل�شحية بالدولة.
�إن كلية فاطمة  �ل��ع��ور  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
للطالبات  كاملة  در��شية  منح  توفر  �ل�شحية  للعلوم 
مدة  ط��و�ل  �شهرية  مكافات  �إىل  بالإ�شافة  �ملو�طنات 
�ل�شركاء  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل���در�����ش���ة وف���ر����س وظ��ي��ف��ي��ة 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني ب��الإ���ش��اف��ة �إىل ف��ر���س �ل��ت��دري��ب يف 
م�شت�شفيات �لدولة كما تتيح فر�شة �للتحاق بها لغري 
ي�شل  خ�شم  منح  مع  معقوله  ر�شوم  مقابل  �ملو�طنات 
�إىل %40 للطالبات �ملتفوقات، موؤكد�ً حر�س �لكلية 
يف  ي�شاهم  مب��ا  وتخ�ش�شاتها  مناهجها  تطوير  على 
�لرتقاء بجهود �لكلية لرفد �لقطاع �لطبي يف �لدولة 
�أرقي  وف���ق  و�مل��وؤه��ل��ة  �ملتخ�ش�شة  �ل��وط��ن��ي��ة  ب��ال��ك��و�در 
�ملعايري �لعلمية و�لتطبيقية و�لفنية وجعلهن قادر�ت 
على �أد�ء كافة �ملهام يف خمتلف �لتخ�ش�شات بكل جد�رة 
وكفاءة ، لفتا �إىل �أن قبول �لطالبات يف �لكلية يعتمد 
فائقة  بعناية  �نتقاوؤهن  يتم  دقيقة حيث  على معايري 
من بني �ملرت�شحات للقبول م�شري� �إىل �أن �لكلية تعمل 

لطرح  �ملتقدمة  �لتقني"  "�أبوظبي  ��شرت�تيجية  وفق 
�إمكانات  ذو�ت  ط��ال��ب��ات  �إىل  وحت��ت��اج  متميزة  ب��ر�م��ج 
عالية ميكنهن �لدر��شة بتفوق خا�شة يف ظل �لإمكانات 
ي�شمن  مب��ا  توفرها  �ل��ت��ي  �لعالية  و�لب�شرية  �لفنية 
وطنية  وك��و�در  متخ�ش�شة  �أجيال  �شناعة  يف  جناحها 
�ملن�شاآت  �ملطلوبة يف  �لتخ�ش�شات  ذ�ت كفاءة عالية، يف 
�ل�شحية  للعلوم  فاطمة  كلية  �أن  �إىل  لفتا  �ل�شحية، 
�أجل  من  للطالبات  متكاملة  علمية  حتتية  بنية  توفر 
ل�شوق  �لأم��ث��ل  بال�شكل  وتاأهيلهن  م��ه��ار�ت��ه��ن  تعزيز 
�لعمل حيث ت�شم 4 خمترب�ت متطورة للعلوم ت�شمل 
خمترب �لأحياء وخمترب علم �حلياء �ملجهري وخمترب 
�لفيزياء وخمترب �لكيمياء بالإ�شافة �إىل 3 خمترب�ت 
�لطبيعي  �ل��ع��اج  لق�شم  وخم��ت��رب  �لتمري�س  لق�شم 
بالإ�شافة  �لطبي  و�لت�شوير  �لأ�شعة  لق�شم  وخمترب 
خمترب�ت  و4  �ل�����ش��ي��دل��ة  ل��ق�����ش��م  و�ح����د  خم��ت��رب  �إىل 

للكمبيوتر.
�شروط  �أن  كورني�س  د�ري���ل  �ل��دك��ت��ور  ق��ال  وم��ن جهته 
يف  تتلخ�س  �ل�شحية  للعلوم  فاطمة  كلية  يف  �لقبول 
�ج��ت��ي��از �ل��ث��ان��وي��ة �ل��ع��ام��ة م��ن �مل�����ش��ار �مل��ت��ق��دم �أو �لعام 
و�لأ�شعة  �ل��ت��م��ري�����س،  تخ�ش�شات  يف   70% مب��ع��دل 
و�لطو�رئ،  �ل��ط��ب��ي  و�لإ����ش���ع���اف  �ل��ط��ب��ي،  و�ل��ت�����ش��وي��ر 
ومعدل %80 يف تخ�ش�س علم �لنف�س و�مل�شار �ملتقدم 
"�ل�شيدلة  تخ�ش�شات  يف  �ملئة  يف   80 مبعدل  فقط 
و�لعاج �لطبيعي" للمو�طنات و�أبناء �ملو�طنات و�مل�شار 
جميع  يف  �ملو�طنات  لغري  �ملئة  يف   90 مبعدل  �ملتقدم 
 EmSAT لتخ�ش�شات بالإ�شافة �إىل �جتياز �ختبار�
تخ�ش�شات  كافة  �أن  على  موؤكد�  �ل�شخ�شية،  و�ملقابلة 

�لكلية معتمدة حمليا ودولياً.

•• العني - الفجر

نظمت د�ر ز�يد للثقافة �لإ�شامية �شباح �أم�س "ملتقى 
يف  �لجتماعيني"  لاأخ�شائيني  �ملجتمعي  �لتاحم 
م�شرح �لحتاد �لن�شائي �لعام باأبوظبي، مب�شاركة عدد 
�لإ�شامية  للثقافة  ز�ي��د  د�ر  يف:  متمثلة  �جلهات  من 
�لإم��ار�ت، وح�شور متنوع  �أبوظبي و جامعة  و �شرطة 
من موظفي �جلهات �حلكومية �ملختلفة، �شعياً لتبادل 
�خلرب�ت من خال طرح �لق�شايا �ملجتمعية و�لطاع 
بالنفع  ي��ع��ود  مب��ا  بينها  فيما  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  على 
�ل�شتفادة  ج��ان��ب  �إىل  و�أف������ر�ده،  �ملجتمع  ع��ل��ى  �ل��ع��ام 
كل ح�شب  �مل�شاركة  �ملتاحة يف �جلهات  �لإمكانيات  من 
قاعد  وتو�شيع  �ملن�شودة  �لأه���د�ف  لتحقيق  تخ�ش�شه 
�ل��ع��م��ل �لج��ت��م��اع��ي م��ا ي��ع��زز م��ن �ل��ت��ك��ام��ل و�لتعاون 

و�لتن�شيق �مل�شرتك.
�لعام  و�أك��دت �لدكتورة ن�شال حممد �لطنيجي �ملدير 
لد�ر ز�يد للثقافة �لإ�شامية يف كلمتها �لفتتاحية باأن 
غر�س �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
- طيب �هلل ثر�ه- نلم�شه �ليوم من خال ما نر�ه من 
�لإمار�تي لي�شرب  �ملجتمع  �أف��ر�د  تر�بط وتر�حم بني 
للتاحم  م�شرفة  و���ش��ورة  ب��ه  يحتذى  من��وذج��ا  بذلك 

و�لرت�بط �ملجتمعي يف �إمار�ت �لت�شامح.
ن�شهدها  �لتي  و�ملتغري�ت  �لتحديات  بفعل  و�أ�شافت: 
�أنف�شنا  وياأتي تاأثريها �شلبا على �لفرد و�ملجتمع جند 
�ملجتمعي  �لبناء  على  نحافظ  �أن  على  ملحة  بحاجة 
�ل�شامخ و�ملتاحم �لذي �أ�ش�س له �لو�لد ز�يد  - طيب 
�هلل ثر�ه- باهتمامه بالإن�شان مو�طنا ومقيما على هذه 
�لأر�س �لطيبة ودعمه لبناء �أ�شرة متما�شكة �شارت على 
نهجه قيادتنا �لر�شيدة متمثلة بال�شيخ خليفة بن ز�يد 
وويل عهده �لأمني �ل�شيخ حممد بن ز�يد و�إخو�نهما 
�أنه ��شتكمال مل�شرية قيادتنا  حكام �لإم��ار�ت.  موؤكدة: 
�لر�شيدة و�ل�شري بتناغم مع روؤيتها مبا يحقق ويلبي 
وب�شرف  �لإ�شامية  للثقافة  ز�ي��د  د�ر  ف��اإن  طموحاتها 

ملتقى  تطلق  �ملجتمعية  و�مل�شاركة  �لوطني  �ل��و�ج��ب 
�لأخ�شائي  دور  لأه��م��ي��ة  ت��اأك��ي��د�  �ملجتمعي  �ل��ت��اح��م 
�لجتماعي يف �مل�شاركة �لبناءة يف جت�شيد مبد�أ �لتاحم 
�إبر�ز  �شيتم  حيث  �لأ�شا�شية،  لبناته  وو�شع  �ملجتمعي 
�أهمية هذ� �لدور من خال �ملحاور �لتالية "�لتاحم 

�ملجتمعي" و"�لتو��شل �لجتماعي �شاح ذو حدين".
وبد�أ �مللتقى بورقة عمل بعنو�ن " دور �لد�ر يف حتقيق 
�أحمد   : �ل��دك��ت��ور  فيها  �ملجتمعي"،تطرق  �ل��ت��اح��م 
�ل��ك��م��ايل -رئ��ي�����س ق�شم �مل��ه��ت��دي��ن �جل����دد- ب���د�ر ز�يد 
�لتاحم  وع��ن��ا���ش��ر  م��ف��ه��وم  �إىل  �لإ���ش��ام��ي��ة  للثقافة 
�ملجتمعي  للتاحم  �مل��ك��ون  �ل��ع��ام  و�لإط����ار  �ملجتمعي، 
�ملتمثل يف �لفرد، �ملجتمع، و�ملوؤ�ش�شة، �إىل جانب �حلديث 
من  �ملجتمعي  �لتاحم  حتقيق  يف  �ل���د�ر  جتربة  ع��ن  
خال  دمج �ملهتدين �جلدد يف �ملجتمع، باعتبار �أن دمج 
�لكمايل  ذكر  للد�ر، حيث  ��شرت�تيجي  �ملهتدين هدف 
�خلطو�ت �لعملية �لتي �تبعتها �لد�ر لتحقيق �لتاحم 

�ملجتمعي لفئة �ملهتدين �جلدد بدء� من مرحلة در��شة 
�لح��ت��ي��اج��ات وو����ش���ع �خل��ط��ط و�ل����رب�م����ج، وم����ن ثم 

�لتنفيذ، وو�شول �إىل مرحلة �ملر�جعة و�لتح�شني. 
كما قام �لكمايل بعر�س جتربة �لد�ر يف م�شروع �ملد�ر�س 
على  �ملجتمعية  �مل�شاريع  �أهم  �أحد  باعتباره  �ملجتمعية 
بني  �لتاحم  لتحقيق  �شعياً  �أبوظبي،  �إم���ارة  م�شتوى 
�أف�����ر�د �مل��ج��ت��م��ع وط����اب �مل���د�ر����س م��ن خ���ال تنظيم 

حما�شر�ت " �إمار�ت �لت�شامح". 
م��ن جامعة   - �شرحان  �أب���و  تغريد  �ل��دك��ت��ورة  و�أ���ش��ارت 
بعنو�ن:"  ورق��ة عمل  – يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
دور �خلمة �لجتماعية يف �لتاحم �ملجتمعي"، �إىل �أن 
 2021 �أهد�ف �لأجندة �لوطنية وروؤية �لدولة للعام 
�لتاحم  تعزيز  بينها  م��ن  �أ�شا�شية  نقاط  ع��دة  ت�شم 

�ملجتمعي.
�ليوم  �هتمام متز�يد  �أن هناك  �إىل  موؤكدة يف حديثها 
مبو�شوع �لتاحم �ملجتمعي، خا�شة يف �ملجتمعات �لتي 

ت�شهد تنوعاً ثقافياً فكرياً و��شحاً بني مكوناته لتعزيز 
�لتاآلف بني مكونات �ملجتمع وتقوية �لأو��شر بني كافة 
فئاته، وذلك للم�شي قدماً لتحقيق �لأهد�ف �مل�شرتكة 

يف ظل �لتنوع و�لتعددية.
مدى  ع��ل��ى  �ملجتمعي  �ل��ت��اح��م  ق���وة  تعتمد  وق��ال��ت:   
متتع �أفر�د �ملجتمع باملبادئ و�لقيم �ملرتبطة بامل�شلحة 
�لعامة للمجتمع، كال�شعور بالنتماء، وتقبل �لتعددية، 
�مل�����ش��رتك��ة، و�لثقة  �لأه������د�ف  و�مل�����ش��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق 
�مل��ت��ب��ادل��ة و�ح����رت�م �جل��م��ي��ع يف ظ��ل �ل��ه��وي��ة �جلمعية 

للمجتمع. 
وحتدث �ملازم �أول  يعقوب يو�شف �حلمادي - من قطاع 
�لأمن �جلنائي- بورقة عمل بعنو�ن: "�لنرتنت �أكرث 
فو�ئدها  مفيدة  تقنية  �لإنرتنت  �أن  فيها  �أك��ّد   ،" �أمنا 
بحرمان  نقوم  �أن  �ل�شعب  وم��ن  خمارطها،  من  �أك��رث 
�لأط���ف���ال م��ن ه���ذه �لتقنية خ��وف��اً م��ن �مل��خ��اط��ر، بل 
و�آمنة ل�شتخد�مها  �شليمة  تعليمهم طريقة  لبد من 
وتوعيتهم باملخاطر و�تباع �ل�شبل حلمايتهم ووقايتهم 

منها.
وتطرق �حلمادي يف حديثه �إىل �خلطو�ت �لتي ت�شاعد 
�لتقنية  و�ملخاطر  �لن��رتن��ت،  من  �لأط��ف��ال  حماية  يف 
و�ملخاطر �ملتعلقة باحلا�شبات، م�شري� �إىل �أن �لنرتنت 
�لتو��شل  �لرئي�شة يف  �لأد�ة  �لع�شر �حلديث  �أ�شبح يف 
و�لتعلم لدى �لكبار و�ل�شغار، مع فارق �أن �لطفال يف 
�أن  علما  و�طاعا،  معرفة  �أك��رث  �أ�شبحو�  �لع�شر  هذ� 
�لعامل �ل�شيق بد� يت�شع �أمام �أطفالنا من خال �شبكة 

�لنرتنت.
حمذر� من تز�يد ن�شبة جر�ئم �لنرتنت ب�شكل يومي 
�بتز�ز �لأطفال وتهديدهم وتبادل ملفات  �أهمها  ومن 

�أو �شور �إباحية تخ�س �لأطفال. 
هذ�  وياأتي  �شنويا  ّينفذ  �مللتقى  هذ�  �أن  بالذكر  جدير 
�لعام يف دورته �لر�بعة وذلك بهدف �لرتقاء وتطوير 
يف  دوره  �أهمية  وتعزيز  �لجتماعي  �لأخ�شائي  عمل 

�ملجتمع.

•• اأبوظبي - الفجر

وموؤمتر  معر�س  فعاليات  يف  �أبوظبي  جامعة  ت�شارك 
ب�شفتها   ،"2019 "�أديبك  للبرتول  �ل��دويل  �أبوظبي 
�ل�شريك �لأكادميي �حل�شري للمعر�س، �لذي �نطلقت 
وت�شتمر  للمعار�س  �أبوظبي  مركز  يف  �أم�س  فعالياته 
�ل�شيخ  �ل�شمو  14 �جل��اري، حتت رعاية �شاحب  حتى 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل". 

تعزيز  يف  �لإ���ش��ه��ام  �أب��وظ��ب��ي  جامعة  م�شاركة  وت�شمل 
�ملبادرة  �أديبك"،  "�شباب  ب��رن��ام��ج  ف��ع��ال��ي��ات  وتنظيم 
معر�س  �أطلقها  �ل��ت��ي  �ل�شنوية  �ل�شبابية  �ل��ت��وع��وي��ة 
عام  منذ  )�أديبك(  للبرتول  �ل��دويل  �أبوظبي  وموؤمتر 
2013، وتهدف �إىل �لتو��شل مع �ل�شباب وت�شجيعهم 
وتعزيز  و�لعلمية  �لهند�شية  �لتخ�ش�شات  در��شة  على 
ل��ل��وظ��ائ��ف �لو�عدة  �ل��ط��اق��ة ك��م�����ش��در  ����ش���ورة ق��ط��اع 
م�����ش��ارك��ة �جلامعة  وت��ت�����ش��م��ن  �لإم�����ار�ت�����ي.  ل��ل�����ش��ب��اب 
لطلبة  �لبحثية  �مل�شروعات  من  ملجموعة  ��شتعر��شاً 
كلية �لهند�شة يف جامعة �أبوظبي، يف جمالت �لهند�شة 

�لكيميائية و�لهند�شة �مليكانيكية. 
وك�شريك �أكادميي للمعر�س، ي�شارك نخبة من �أ�شتاذة 
ور�س  م��ن  ع���دد  بتنظيم  �جل��ام��ع��ة  يف  �ل��ه��ن��د���ش��ة  كلية 

�لروبوتات  ��شتخد�م  على  �ل�شوء  ت�شلط  �لتي  �لعمل 
عام  ب�شكل  �لهند�شة  ودور  و�ل��غ��از  �لنفط  �شناعات  يف 
و�ل��ه��ن��د���ش��ة �مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة ب��ال��ت��ح��دي��د يف ت��ط��وي��ر هذه 
�ل�شناعات.  وقال �لدكتور حمدي �ل�شيباين عميد كلية 
جامعة  يف  "�شعد�ء  �أب���وظ���ب���ي:  �لهند�شة يف جامعة 

�أبوظبي بامل�شاركة يف فعاليات معر�س وموؤمتر �أديبك، 
�لأجيال  م��و�ه��ب  �شقل  يف  �مل�����ش��اه��م��ة  �إىل  متطلعني 
م�شرية  يف  و�لإ�شهام  �لعمل  ل�شوق  و�إع��د�ده��ا  �لقادمة 
�لتطور �لتي ت�شهدها دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، 
�أبوظبي بال�شباب و�أن متكينهم  حيث نوؤمن يف جامعة 

هو عن�شر �أ�شا�شي يف �أي منظومة تنموية." 
على  �أبوظبي  جامعة  يف  "نحر�س  �ل�شيباين:  و�أ�شاف 
وتعمل  �مل�شتقبل  ت�شت�شرف  �أك��ادمي��ي��ة  ب��ر�م��ج  ط���رح 
و�مل�شتقبلية،  �حل��ال��ي��ة  �ل�����ش��وق  �ح��ت��ي��اج��ات  تلبية  على 
�لرب�مج  �إع��ادة مر�جعة  على  �ل��دو�م  على  نعمل  حيث 
�ملطروحة و�إجر�ء تطوير�ت عليها وفق �لتغيري�ت �لتي 
�جلامعة  خريجي  حتقيق  ل�شمان  �ل�����ش��وق،  ي�شهدها 

�أعلى م�شتويات �لتوظيف بعد �لتخرج."
وكانت جامعة �أبوظبي قد �أطلقت جمموعة من �لرب�مج 
�لهند�شة  ذل��ك:  يف  مب��ا  �لهند�شة  كلية  يف  �لأك��ادمي��ي��ة 
�لإلكرتوين،  �لف�شاء  �أم��ن  هند�شة  �حليوية،  �لطبية 
يف  �ملعتمدة  �لربجميات  هند�شة  �ل�شناعية،  �لهند�شة 
"قيد  �لعمر�ين  �لتخطيط  �إىل  �إ�شافة  هند�شة  كلية 

�ملو�فقة من هيئة �لعتماد �لأكادميي". 
7،500 طالبا  م���ن  �أك����رث  �أب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  وت�����ش��م 
كلية  �خلم�س:  كلياتها  �شمن  دول��ة   80 م��ن  وطالبة 
�لهند�شة  وكلية  �لأع��م��ال  �إد�رة  وكلية  و�لعلوم  �لآد�ب 
وكلية �لقانون، وكلية �لعلوم �ل�شحية �جلديدة، حيث 
�لعليا  توفر باقة من بر�مج �لبكالوريو�س و�لدر��شات 
و�لعلوم  و�لتعليم  و�ل��ق��ان��ون  �لآد�ب  تخ�ش�شات  م��ن 

�ل�شحية و�إد�رة �لأعمال و�لإد�رة و�لهند�شة و�لعلوم.

ابتداء من يناير 2020
جامعة ولونغونغ تطرح درجة ماج�شتري يف اإدارة 
املنتجات الفاخرة لطالب الإمارات واملحرتفني 

بال�شراكة مع »بوليتكنيكو دي ميالنو« 
•• دبي - الفجر 

�أعلنت �أم�س جامعة ولونغونغ يف دبي، �جلامعة �لدولية �لأوىل و�جلامعة 
درجة ماج�شتري  �لإم��ار�ت، عن طرح  دولة  يف  ت�شنيفاً  �لأعلى  �لأ�شرت�لية 
جديدة، هي درجة �ملاج�شتري �لتنفيذي �لعاملي يف �إد�رة �ملنتجات �لفاخرة. 
"بوليتكنيكو  �أُن�شئ �لربنامج بال�شر�كة مع كلية �لأعمال �ملرموقة يف  وقد 
�أهم  م��ن  ب��ع�����ٍس  ع��ن  ممثلني  �ل���ش��ت�����ش��اري��ة  جلنته  وت�����ش��م  ميانو"،  دي 
ودميلر  �شلهوب،  جمموعة  مثل  �لإم����ار�ت،  دول��ة  يف  �لتجارية  �ل��ع��ام��ات 

�ل�شرق �لأو�شط، و�أحمد �شديقي و�أولده.
ولونغونغ يف  ح��رم جامعة  ُينتظر طرحه يف  �ل��ذي  �لربنامج،  ه��ذ�  مم  و�شُ
 ،2020 لعام  يناير  �شهر  �بتد�ًء من  للمعرفة  دبي  �لو�قع يف جممع  دبي 
من �أجل متكني �لطاب �لإمار�تيني و�ملحرتفني يف كل مكان، من تطوير 
مل�شرتيات  وك��اء  �أو  فاخرة  جتارية  عامات  مديري  لي�شبحو�  مهار�تهم 
�أو  �إب��د�ع،  �أو مدر�ء  �أخ�شائيي ترويج وعاقات عامة،  �أو  �لأزي��اء بالتجزئة 

�شفر�ء لعامات جتارية �أو م�شوؤويل ت�شويق ب�شري.
وقال �لربوفي�شور حممد �شامل، رئي�س جامعة ولونغونغ يف دبي: "بو�شفها 
مركز�ً �شياحياً ومق�شد�ً هاماً لت�شوق �ملنتجات �لفاخرة، تعترب دبي �إحدى 
�لوجهات �لرئي�شة �لتي يق�شدها �ملهنيون �ل�شباب �لذين ي�شعون �إىل دخول 
�شوق  ت�شهد  ذل��ك،  على  ع��اوة  �لفاخرة.  �لتجارية  �لعامات  �إد�رة  جم��ال 
�ملنتجات �لفاخرة يف منطقة �خلليج منو�ً مطرد�ً مع �رتفاع ن�شيب �لفرد 
من �لإنفاق و�نت�شار �لوعي يف �ل�شوق �مل�شتهدفة �لتي متلك �لقوة �ل�شر�ئية 

لمتاك �ل�شلع �لفاخرة".
جامعة  تطرحه  �ل��ذي  �لعاملي  �لتنفيذي  �ملاج�شتري  برنامج  "�إن  و�أ���ش��اف: 
كما  �لأع��م��ال.  و�إد�رة  �لفاخرة  �ل�شلع  بني  �لفجوة  ي�شّد  دب��ي  يف  ولونغونغ 
�أنه يحظى باهتمام كبري من جانب �لأف��ر�د �لر�غبني يف تعميق معارفهم 
�ملتعلقة باإد�رة �ملنتجات �لفاخرة وحت�شني مهار�تهم �لإد�رية و�لإبد�عية يف 

قطاع �خلدمات و�ل�شلع �لفاخرة".
ميانو  دي  بوليتكنيكو  مع  بال�شر�كة  �لدرجة،  هذه  "طرح  قائًا:  وتابع 
بتوفري  دبي  يف  ولونغونغ  جلامعة  �مل�شتمر  �للتز�م  على  يربهن  �لعريقة 
خ��ط��ط در����ش��ي��ة ع��امل��ي��ة لطلبة �ل��در����ش��ات �ل��ع��ل��ي��ا مت��ّك��ن �خل��ري��ج��ني من 

��شتك�شاف �خليار�ت �لوظيفية �لأف�شل عند �لتخرج". 
�لطلبة  �شي�شافر  ف�شول،  �أربعة  من  �ملكونة  �لدر��شية  �خلطة  من  وكجزٍء 
�لفاخر مثل ميان وجنيف وباري�س  �ملو�شة و�لت�شوق  �إىل كربى عو��شم 
للم�شاركة يف جولت د�خل �مل�شانع، بالإ�شافة �إىل زيارة مقر�ت �لعامات 
�لتجارية �لفاخرة و�ملعار�س �ل�شهرية للتعرف على �أبرز �جلهات �لتي حتكم 

قطاع �ملنتجات �لفاخرة بالتجزئة.
وتت�شمن درجة �ملاج�شتري �جلديدة دور�ت تغطي مو��شيع متعددة، ت�شمل 
عماء  جتربة  وت�شويق  ت�شميم  �لعقود،  على  �لتفاو�س  �ل�شرت�تيجية، 
�ملنتجات �لفخمة، �إد�رة �شا�شل �لتوريد، �إد�رة �لعامات �لتجارية، �لتوزيع 

وغري ذلك.
وياأتي برنامج �لدر��شات �لعليا ��شتجابًة للتطور �لكبري �لذي ت�شهده �شوق 
�ملنتجات �لفاخرة بدولة �لإمار�ت- �إذ بلغ معدل منوها �ل�شنوي �ملركب 7.4 
باملئة منذ عام 2018 ومن �ملتوقع �أن ت�شل قيمتها �إىل 14.9 مليار دولر 
�آن��د كومباين"  "بني  ذل��ك، يقّدر تقرير  2023. ع��اوة على  بحلول عام 
 22 عند  باملنطقة  �لفاخرة  للمنتجات  �لإلكرتوين  �لت�شوق  منو  �ل�شنوي 
باملئة- �أي �شعف نظريه يف بقية �أنحاء �لعامل تقريباً- �إذ ي�شّكل 10 باملئة 

من �إجمايل مبيعات �ملنتجات �لفاخرة يف �لعامل.
�لتنفيذي  �ملاج�شتري  برنامج  مدير  ب��رون،  �ألي�شاندرو  �لربوفي�شور  وق��ال 
�لعاملي يف �إد�رة �ملنتجات �لفاخرة بكلية �لإد�رة يف بوليتكنيكو دي ميانو: 
"غدت �حلاجة �إىل �كت�شاب �ملهار�ت �لإد�رية يف �شوق �ملنتجات �لفاخرة �أكرب 
�لتغري  ووت��رية  �لعاملية  �ملناف�شة  زي��ادة  ع��دة:  لأ�شباب  �أي وقت م�شى،  من 
�حلريف  �مل��وروث  ورعاية  �شون  ’�لأ�شا�شيات‘ بهدف  �إىل  و�لعودة  �ل�شريعة 
�لمتثال  و�أن��ظ��م��ة  �ملعقدة  �لعاملية  �ل��ت��وري��د  �شا�شل  �إد�رة  �إىل  و�حل��اج��ة 

�لدولية، �إىل جانب عو�مل �أخرى." 
�ملحرتفني  م��ن  لكل  ميكن  مذهلة  فر�شة  �مل�شهد  ه��ذ�  "يخلق  و�أ���ش��اف: 
وكربى �لعامات �لتجارية �لفاخرة �إ�شتغالها، �أثناء �ل�شفر من دبي �إىل 
�ملاج�شتري وقادة �لقطاع  ميان وجنيف وباري�س. ومبقدور كل من طلبة 
�ل�شتفادة من برناجمنا �جلديد �ملتميز، ونحن على ثقة �أنه �شي�شهم ب�شكل 

كبري يف �لنمو �مل�شتمر ملجال �إد�رة �ملنتجات �لفاخرة".

مكافاأت ت�شل اإىل  5اآلف درهم للمقبولت من امل�شار العام واملتقدم
الوطنية  بالكوادر  ال�شحي  القطاع  لرفد  فاطمة  كلية  طالبات  ارتفاع  % ن�شبة   2000



ع�سري الليمون
�لتي  �لب�شيطة  �لطبيعية  �لو�شائل  م��ن  �لليمون  ع�شري 
�لب�شرة في�شاعد ع�شري  �أن تعاجلي به بع�س عيوب  ميكن 
�لليمون على �ختفاء �لنم�س وحت�شن لون �لب�شرة فت�شبح 
�إ����ش���ر�ق���ا ومل��ع��ان��ا ك��م��ا ي�����ش��اع��د ع��ل��ى ع���اج �مل�شامات  �ك���رث 
�لو��شعة حيث يوؤدي �لقاب�س �لذي به �إىل �شيق �مل�شامات، 
�لعيوب �شعي طبقة  �لليمون ل�شاح  ول�شتخد�م ع�شري 
ثم  لدقائق  �تركيه  ث��م  �لب�شرة  على  �لع�شري  م��ن  رقيقة 
��شطفيه باملاء �لفاتر، وكذلك ي�شاعد ع�شري �لليمون على 
�ختفاء �شفرة �لأ�شنان ميكنك ��شتعماله لهذ� �لغر�س على 

�لفر�شاة �أو بقطنه مبلله و�دعكي �أ�شنانك به يوميا.
�لع�شارة  م��ن  ��شتفيدي  وت��األ��ق��ه��ا  �ل��ي��دي��ن  ب�شرة  لنعومة 
�ملوجودة بق�شرة �لربتقال و�م�شحي بها يديك كلما حانت 
�لفر�شة، فهي غذ�ء طبيعي للجلد ويك�شبه رونقا وجمال.

فاكهة امل�سم�ض
يغذي  �ل��ذي  �أ  فيتامني  خا�شة  بالفيتامينات  غنية  فاكهة 

�ل�شعر ومينع ت�شاقطه.

فاكهة املاجنو
�لذي  بالكالي�شوم  غنية  فهي  وجمالها  �لأ���ش��ن��ان  لتقوية 

يغذي �لأ�شنان ويقويها فهي حتتوي على فيتامني �أ..

فاكهة التني
�لتني  ففاكهة  بالوجه  حبوب  وج��ود  حالة  يف  �لتني  يفيد 

ت�����ش��اع��د ع��ل��ى ت��ق��ل��ي��ل �ل���ده���ون و�إز�ل�������ة �حل���ب���وب و�شفاء 
�لب�شرة..

فاكهة الفراولة
حبات  بع�س  �ع�����ش��ري  �لب�شرة  وج��م��ال  �لتجاعيد  لإز�ل����ة 
�غ�شلي  ث��م  وم�����ش��اء  بها وج��ه��ك �شباح  و�ده��ن��ي  �ل��ف��رو�ل��ة 
�شفرة  تنظيف  يف  ت�شاعد  ك��م��ا  �ل��ب��ق��دون�����س  مب���اء  وج��ه��ك 

�ل�شنان و�ز�لتها.

البقدون�ض
مباء  �ل��وج��ه  يغ�شل  جميلة  و���ش��اءة  ب�شرة  على  للح�شول 

�لبقدون�س �شباح وم�شاء ملدة �أ�شبوع..

اخليار
�لنم�س  م��ن  و�لتخل�س  �ل��وج��ه  جتاعيد  معاجلة  يف  يفيد 
مع  مب�شور�  ��شتعماله  ميكنك  �لدهنية  �لب�شرة  حالة  ويف 

�حلليب �لبودرة �أو �شر�ئح..

اخلل
يفيد �خلل يف نعومة �ل�شعر وملعانه و�لتخل�س من �لق�شرة 
�شعي قليل من �خلل �أثناء غ�شل �شعرك كما يفيد يف جتميل 
�لعروق يف  به  �لزرقاء دلكي  �لعروق  �ل�شاق و�لتخل�س من 
كل  مع  تناويل  وزن��ك  ولإنقا�س  �شهر  ملدة  و�مل�شاء  �ل�شباح 

وجبة ملعقتني �شغريتني يف كوب ماء..

احلناء
كما  �ل��ر�أ���س  ف��روة  و�لتهاب  �لق�شرة  ع��اج  يف  �حلناء  تفيد 
�لقدم  �أ���ش��اب��ع  يف  �لفطرية  �لإ���ش��اب��ات  �إز�ل���ة  على  ت�شاعد 
�أن ب��ه��ا م����و�د قاب�شة  �ل��ي��دي��ن ك��م��ا ث��ب��ت  �أظ���اف���ر  وت���ق���وي 

ومطهرة..

ن�سائح جلمال بدون مكياج
ت�شربي من -6  �أن  �ملاء يجب  -��شربي كمية كافية من   1
ممتاز  تاأثري  لها  �ملياه  �أن  حيث  يوميا  �ملاء  من  �أكو�ب   8
ف��ه��ي مت��ن��ع ج��ف��اف��ه وخ�شونته وجت��ع��ل��ه مرنا  ع��ل��ى �جل��ل��د 
وتوؤخر  متنع  �أنها  كما  �أي�شا  وب��ر�ق  لم��ع  مظهر  وتعطيه 
روتينيا  عما  يوميا  �مل��اء  �شرب  فاجعلي  �لتجاعيد  ظهور 
و�شي�شبح بعد ذلك جزء من �لروتني �ليومي �خلا�س بك.

�أن  حتبي  كنت  �إذ�  بعناية  و�جل�����ش��م  �جل��ل��د  تنظيف   2-
�أن تد�ومي على  يظهر جلدك مبظهر بر�ق ود�ئ��م فعليك 
�ملو�د  بع�س  و��شتخد�م  يوميا  �أوم��رت��ني  م��رة  �ل�شتحمام 
�أن �لنظافة �مل�شتمرة حتمي  �أي�شا حيث  �ملرطبة �لطبيعية 
جلدك من �لرو��شب �لتي ت�شد �مل�شام و�حر�شي �أي�شا على 
�إ�شبوعيا ب كرمي �ل�شنفرة  3 مر�ت  عمل �شنفرة للب�شرة 

�لب�شيطة و�ملتوفرة
�ملر�أة  جمال  ع��ن��و�ن  ه��و  �ل�شعر  �إن  بال�شعر  �لعناية   3-
�ل�شامبو  �����ش���ت���خ���د�م  ع��ل��ى  حت��ر���ش��ي  �أن  ي��ج��ب  ول���ذل���ك 
وملعانه  نعومته  على  لتحافظي  ل�شعرك  �ملنا�شب  و�لبل�شم 
فروة  وحت��م��ي  و�لتق�شف  �لت�شاقط  م��ن  ���ش��ع��رك  وحت��م��ي 
بع�س م�شاكل  ينتج عنه  �ل���ذي  �جل���اف  م��ن  �أي�����ش��ا  ر�أ���ش��ك 

�ل�شعر مثل �لق�شرة.
تقومي  �أن  جت��ن��ب��ي  وج��ه��ك  م��ام�����ش��ة  ع���ن  ت��وق��ف��ي   4-
تنتقل  ل  حتى  �لهو�ء  يف  كنت  �إذ�  خ�شو�شا  وجهك  بلم�س 
وتزيد  وجهك  �إىل  بيديك  �لعالقة  و�مليكروبات  �لبكترييا 
من خطورة ظهور حب �ل�شباب وجتنبي خد�س �حلبوب �ن 
ظهرت لكي لت��رتك عامات قبيحة على وجهك ت�شعف 
ج��م��ال��ك وج��اذب��ي��ت��ك و�إمن����ا ي��ج��ب و���ش��ع �ل��ك��رمي �ملنا�شب 
ملعاجلة حب �ل�شباب �و �حل�شا�شية ، ويجب �أن تتجنبي �أي�شا 
�ل�شود�ء  �ل��ه��الت  وج��ود  تت�شببي يف  ل  عينيك حتى  ف��رك 
�أ�شفل عينيك و�لتي توؤثر كذلك ب�شكل مبا�شر  و�لعامات 

على مظهرك �جلمايل.
�أحد  �جلميلة  �لعيون  �إن  �لدقيقة  بالتفا�شيل  -5�هتمي 
�أن �شكل �حلاجبني يحدد  �أهم مظاهر �جلمال للمر�أة كما 
�لذي  بال�شكل  ح��اج��ب��ي��ك  ب��ت��ح��دي��د  ف��ق��وم��ي  �ل��وج��ه  �شكل 
�أن تتخل�شي  يتنا�شب مع طبيعة و�شكل وجهك، كما يجب 
مبظهر  تبدين  حتى  ووجهك  بج�شدك  �لز�ئد  �ل�شعر  من 

�أكرث جمال وجاذبية.
مظهر  على  حتافظي  �أن  حاويل  �جلميلة  �لبت�شامة   6-
تعطي  �لتي  هي  و�لأ���ش��ن��ان  �ل�شفاة  لأن  و�أ�شنانك  �شفتيك 

�لطبيعية  �ملو�د  ��شتخدمي  و�جلاذبية،  �جلمال  �بت�شامتك 
لتحاظي على نعومة ورطوبة ولون �شفتيك ود�وم��ي على 
�أن  حيث  �أي�شا  �ملنا�شب  باملعجون  �أ�شنانك  وتنظيف  غ�شيل 
�بت�شامتك  جتعل  �لنظيفة  و�لأ�شنان  �للون  وردي��ة  �ل�شفاة 

م�شيئة وم�شرقة.
و�أق�شر  �أ�شهل  من  تعترب  ذكرها  مت  �لتي  �لن�شائح  فهذه 

د�ئم  وجمال  �شحية  نا�شرة  ب�شرة  على  للح�شول  �لطرق 
وم�شتح�شر�ت  �ملكياج  �إىل  �للجوء  وب��دون  �لأوق���ات  كل  يف 
�لتجميل �لتي تاأخذ من �شحة وجهك وجمالك �أ�شعاف ما 
�حر�شي على تطبيق هذه  ولذلك  تقدمه لك من جمال، 
�لن�شائح و�شت�شعرين بر�حة كبرية وجمال حقيقي يف نف�س 

�لوقت.

ب�سرة ن�سرة وجميلة و�سحية طوال الوقت

طرق �شحرية جلمال طبيعي بدون مكياج

اإذا كنت حتبني اجلمال بدون مكياج وترغبي يف اأن تظهري جميلة طوال الوقت 
وكنت تخ�سي من كرثة ا�ستعمال املكياج م�ستح�سرات التجميل ال�سناعية لوجود 
املواد الكيميائية ال�سارة بها والتي ت�سر اجللد والب�سرة بالغ ال�سرر، فعليكي 
املقال حتى  لك من خالل هذا  �سنذكرها  التي  الن�سائح  باتباع  اأن تقومي 
حت�سلي على ب�سرة ن�سرة وجميلة و�سحية طوال الوقت وبدون مكياج اأو 

اأي م�ستح�سرات جتميل اأخرى �سارة اإذًا اإليك بع�ض الطرق.

�حل�����ش��ول ع��ل��ى ���ش��ع��ر ك����ريىل ع�����ش��رى يخطف 
�لأنظار، هو حلم ير�ود معظم �لفتيات �لباحثات 
و�شط عامل �ملو�شة وتقاليعه عن �لإطالة �لأبرز 
مع  يتما�شى  ب�شكل  �ل��ظ��ه��ور  م��ن  متكنهن  �ل��ت��ى 

�شيحات من�شات �ملو�شة �لعاملية.
ولأن �ل�شعر هو عامل �أ�شا�شى يحدد �شكل و�إطالة 
فاإذ�  مبظهره،  �له��ت��م��ام  د�ئ��م��ات  فهن  �لفتيات، 
ك���ن���ت ت��ب��ح��ث��ني ع����ن خ����ط����و�ت ب�����ش��ي��ط��ة ميكنك 
�ملطلوب  �ل��ك��ريىل  �ل�شعر  مظهر  على  �حل�شول 
�لتقرير  ه��ذ�  خ��ال  فاإليك  �إتباعها،  خ��ال  م��ن 
جم��م��وع��ة م��ن �خل���ط���و�ت ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى �شعر 
�شهلة وب�شيطة،  �إتباع خطو�ت  كريىل من خال 
متنحك �لإط��ال��ة �مل��ط��ل��وب��ة، وف��ق��اً مل��ا ذك��ر على 

.»BoldSky« موقع
- قومى بغ�شل �شعرك جيًد�، ول تقومى بت�شريحه، 
�تركيه يجف كما هو على حاله، وبدون و�شع �أى 

من كرميات �ل�شعر �ملرطبة.
�لبلل،  م��ن  �لتخل�س  ف��ى  �شعرك  ي��ب��د�أ  �أن  بعد   -
�ل��زي��ت، من  ب��دي��ل  �أو  �ل��ك��رمي  باإ�شتخد�م  ق��وم��ى 

خال و�شعه على �أطر�ف �ل�شعر.
- �ح��ر���ش��ى ع��ل ع���دم و���ش��ع �ل��ك��رمي ع��ل��ى فروة 

�لر�أ�س حتى ل يف�شد �إطالتك �لكريىل.
»وي��ي��ف��ى« كريىل  �شعر  ع��ن  تبحثني  كنت  �إذ�  �أم��ا 
�خلطو�ت،  تلك  بعك�س  تقومني  ف�شوف  و����ش��ع، 
وم��ن ثم  �ل�شعر ج��ي��د�ً  ب���دءك بغ�شل  م��ن خ��ال 

�شففيه.
- ومن ثم �شعى قليل من �لكرمي، ولفى �ل�شعر 

على �شكل كحكة، و�تركيه ملدة �شاعة.
��شفل،  �إىل  ���ش��ع��رك  و�ق��ل��ب��ى  �ل�����ش��ع��ر،  ف���وك���ي   -
وم�����ش��ط��ي��ه ب���اأط���ر�ف ����ش��اب��ع��ك، ل��ل��ح�����ش��ول على 

�ل�شكل �لوييفى �ملطلوب.

خطوات للح�شول على ال�شعر 
بالرغم من كونها عنو�ًنا جلمال �ملر�أة و�أناقتها، الكريىل بكل �شهولة

�لهتمام  ع����ن  �ل���ف���ت���ي���ات  م����ن  �ل���ك���ث���ري  ت��غ��ف��ل 
ب���اأظ���اف���ره���ن، �ل��ت��ى ت�����ش��اع��ده��ن ع��ل��ى �خل���روج 
نقدم  لذ�  بالنف�س،  وثقة  �إ�شر�ًقا  �أك��رث  مبظهر 
من  ميكنك  وب�شيطة  طبيعية  ط��رق  �ليوم  لك 
خالها �لعناية باأظافرك من دون تكلفة، خا�شة 
�إن كنِت �إحدى من يعانني من �نك�شار �أظافرهن 
�أب�����رز ط���رق �لعناية  ف��اإل��ي��ِك  ب�����ش��ك��ل م�����ش��ت��م��ر، 
ب��الأظ��اف��ر م��ن خ��ال خ��ط��و�ت �شهلة وب�شيطة 

 .)Healthline( وفًقا ملا ذكره موقع

حماية الأظافر والأ�سابع:

�أظافرهن  �نك�شار  �إىل  �لفتيات  معظم  تتعر�س 
ب�شبب طبيعة �ل�شغط �لذى تتعر�س له �أ�شابع 

�ليد فى كل يوم، 
�لكيميائية  �ل��ه��و�ء �جل���اف و�مل����و�د  ب��د�ي��ة م��ن 
و�لتنظيف،  �لغ�شيل  م�شاحيق  ف��ى  �مل��ت��و�ج��دة 
ب�شبب  ل��ل��ج��ف��اف  �ل��ت��ع��ر���س  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
��شتخد�م �ملاء ب�شكل كبري، ما يوؤثر على جمال 
�رتد�ء قفاز�ت  �ليد و�شكل �لأظافر، لذ� عليك 

حلماية يديك و�أظافرك.

ترطيب اليد:
نق�س �ل��رط��وب��ة ه��و �أح���د �أب���رز �لأ���ش��ب��اب �لتى 

للك�شر،  وتعر�شها  �لأظ��اف��ر  تلف  على  ت�شاعد 
�أظافرك وترطيبها  لذ� يجب �لعتناء بنظافة 
ب�شكل د�ئم من خال �إ�شافة �لزيوت �لطبيعية 

مثل زيت جوز �لهند،
ت��ع��زي��ز ���ش��ح��ة �لأظافر  ي�����ش��اع��د ع��ل��ى  �ل����ذى   
�لغذ�ئية  �لعنا�شر  من  �لكثري  على  لحتو�ئه 
وتقويها  ترطبها  و�لتى  لاأظافر،  �ل�شرورية 

ب�شكل فعال،
ي�شاهم  �ل��ه��ن��د  ج���وز  زي���ت  �أن  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة   
ب�شكل كبري فى عاج �لكثري من �مل�شاكل �لتى 
�للتهابات  م��ث��ل  �لأظ����اف����ر،  ل��ه��ا  ت��ت��ع��ر���س  ق���د 

و�لفطريات.

اأبرز طرق العناية بالأظافر

�شحة وتغذية
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  د�يودبوتا �نرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 319899           بتاريخ : 04 / 11/ 2019
با�ش��م: في�شبوك تكنولوجيز، �ل �ل �شي

وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

عرب  مبا�شرة  �لجتماعية  �ل�شبكات  خ��دم��ات  �لجتماعية؛  و�ل��ت��ع��ارف  و�لتو��شل  �لتقدمي  خ��دم��ات 
�لتحقق من هوية  �لهوية؛ خدمات  �لتحقق من  �مل�شتخدم؛ خدمات  �لتحقق من  �لإنرتنت؛ خدمات 

�لأعمال
بالفئة: 45

و�شف �لعامة: عبارة عن كلمة OCULUS بالاتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 319893            بتاريخ : 04 / 11/ 2019
با�ش��م: في�شبوك تكنولوجيز، �ل �ل �شي

وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

)�يه  تطبيق  برجمة  كو�جهة  لا�شتخد�م  برنامج  �لربجميات؛  تطوير  �أدو�ت  �مل��ادي��ة؛  �لكمبيوتر  �أجهزة 
برجمة  و�جهة  �لرب�مج؛  تطبيقات  بناء  يف  لا�شتخد�م  �ي(  بي  )�ي��ه  �لتطبيقات  برجمة  و�جهة  �ي(؛  بي 
�لجتماعي  �لتو��شل  ل�شبكات  �لإنرتنت  عرب  �خلدمات  ت�شهل  �لتي  للربجميات  �ي(  بي  )�ي��ه  �لتطبيقات 
و�لتفاعل  و�إد�رة  لإن�شاء  برنامج  و�إد�رت��ه��ا؛  �إليها  و�لو�شول  وتنزيلها  وحتميلها  �لبيانات  ��شرتجاع  ولج��ل 
مع �لتو��شل �لجتماعي مبا�شرة عرب �لإنرتنت؛ برنامج لتنظيم �لأحد�ث و�لبحث عنها و�إد�رتها؛ برنامج 
لاإن�شاء و�لتعديل  و�لتحميل و�لتنزيل و�لو�شول و�لطاع و�لن�شر و�لعر�س وو�شع �لعامات و�لتدوين 
توفري  ذل��ك  غري  �أو  و�مل�شاركة  و�لإر���ش��ال  و�لت�شمني  و�لتعقيب  �ل�شعور  وبيان  و�لتعليق  و�لربط  و�لتدفق 
�ل�شور  نقل  لتعديل ومتكني  برنامج  و�لت�شالت؛  �لكمبيوتر  �شبكات  �إلكرتونية عرب  �أو معلومات  و�شائط 
ونقل  وتعديل  وتنظيم  وحترير  و�إد�رة  جلمع  بر�مج  و�لبيانات؛  �ل�شمعية   �لب�شرية  و�ملحتوى  و�ل�شوت 
وتقا�شم وتخزين �لبيانات و�ملعلومات؛ بر�مج �لكمبيوتر لإر�شال و��شتقبال �لر�شائل �لإلكرتونية و�لتنبيهات 
�لو�قع �لفرت��شي؛ برنامج  ؛ برنامج لعبة  �مل�شفرة مغناطي�شيا  �لهد�يا  و�لإ�شعار�ت و�لتذكري�ت؛ بطاقات 
لعبة �لو�قع �ملعزز؛ برنامج لعبة �لو�قع �ملختلط ؛ �أجهزة �لكمبيوتر �ملادية لعبة �لو�قع �لفرت��شي؛ �أجهزة 
�لكمبيوتر  �أجهزة  �ملختلط؛  �لو�قع  لعبة  �ملادية  �لكمبيوتر  �أجهزة  �ملعزز؛  �لو�قع  لعبة  �ملادية  �لكمبيوتر 
�أجهزة �لكمبيوتر ووحد�ت  �لطرفية؛ برنامج �لو�قع �لفرت��شي و�ملزدوج و�ملختلط لا�شتخد�م يف متكني 
حتكم لعبة فيديو ولوحات لعبة فيديو �ملحمولة و�أجهزة �لكمبيوتر �للوحية و�لأجهزة �ملحمولة و�لهو�تف 
�ملحمولة لتوفري جتارب �لو�قع �لفرت��شي ؛ برنامج �لألعاب لاأجهزة �لا�شلكية؛ برنامج �لألعاب لاأجهزة 
�ملعزز؛  �لو�قع  برنامج  �لفرت��شي؛  �لو�قع  برنامج  �لكرتونية؛  �لألعاب  برنامج  ؛  �ملحمولة  �لإلكرتونية 
برنامج �لو�قع �ملختلط؛ برنامج �ألعاب �لفيديو؛ بر�مج لعبة كمبيوتر �لو�شائط �ملتعددة �لتفاعلية؛ بر�مج 
�لألعاب �لإلكرتونية �لقابلة للتنزيل ؛ برنامج �ألعاب �لكمبيوتر؛ �شماعات لا�شتخد�م مع �أجهزة �لكمبيوتر؛ 
معد�ت �لليزر لأغر��س غري طبية؛ برنامج لدمج �لبيانات �لإلكرتونية مع بيئات �لعامل �حلقيقي لأغر��س 
�أو�مر  �إىل  �لطبيعية  �للغة  لتحويل  برنامج  �لجتماعية؛  و�ل�شبكات  و�لتو��شل  و�لألعاب  و�لتعليم  �لرتفيه 
برنامج  و�لآلت؛  �لب�شر  بني  �لتفاعل  لت�شهيل  تف�شريية  و�جهة  بها  و�ملعنى  �لرب�مج   �آليا؛  للتنفيذ  قابلة 
م�شاعد �شخ�شي؛ برنامج م�شاعد �جتماعي؛ برنامج لتخطيط �لأن�شطة مع �مل�شتخدمني �لآخرين وتقدمي 
و�خلدمات؛  �ل�شلع  �شر�ء  و/�أو  �لطلب  بر�مج  و�لوجهة؛  �لجتماعية  �خلر�ئط  لر�شم  برنامج  �لتو�شيات؛ 
د�خل  �ملجموعات  �إىل  و�لو�شول  و�إد�رة  لإن�شاء  برنامج  و�ملعلومات؛  و�لبيانات  �لا�شلكي  للمحتوى  برنامج 
�لو�قع  لعبة  �ملادية  �لكمبيوتر  �أجهزة  �لفرت��شي؛  للو�قع  �ملادية  �أجهزة كمبيوتر  �لفرت��شية؛  �ملجتمعات 
�لفيديو  �ألعاب  حتكم  ووح��د�ت  �لكمبيوتر  متكني  يف  لا�شتخد�م  �لفرت��شي  �لو�قع  برنامج  �لفرت��شي؛ 
ووحد�ت حتكم �ألعاب �لفيديو �ملحمولة و�أجهزة �لكمبيوتر �للوحية و�لأجهزة �ملحمولة و�لهو�تف �ملحمولة 
لتوفري جتارب �لو�قع �لفرت��شي؛ بر�مج �ألعاب �لكمبيوتر لوحد�ت حتكم �ألعاب �لفيديو �ملنزلية؛ �لأجهزة 
و�لهو�تف  �ملحمولة  و�لأجهزة  �للوحية  �لكمبيوتر  و�أجهزة  �لكمبيوتر  لأجهزة  لارتد�ء  �لقابلة  �لطرفية 
�ملحمولة و�ملعني بها �شا�شات �لعر�س �ملثبتة على �لر�أ�س؛ �شماعات �لر�أ�س لا�شتخد�م مع وحدة حتكم �ألعاب 
�ملادية �لو�قع �ملعزز؛ �شماعات �لو�قع �لفرت��شي؛ �شماعات  �أجهزة �لكمبيوتر  �لفيديو؛ بر�مج �لكمبيوتر؛ 
�لو�قع �ملعزز؛ نظار�ت �لو�قع �لفرت��شي؛ نظار�ت �لو�قع �ملعزز؛ برنامج �لو�قع �لفرت��شي لت�شفح بيئة 
�لو�قع �لفرت��شي؛ برنامج �لو�قع �ملعززة لت�شفح بيئة �لو�قع �ملعززة؛ بر�مج �لو�قع �ملعزز ل�شتخد�مها يف 
متكني �أجهزة �لكمبيوتر ووحد�ت حتكم �ألعاب �لفيديو ووحد�ت �لتحكم يف �ألعاب �لفيديو �ملحمولة و�أجهزة 
�شماعات  ؛  و�قعية معززة  لتوفري جتارب  �ملحمولة  و�لهو�تف  �ملحمول  �لهاتف  و�أجهزة  �للوحية  �لكمبيوتر 
�لر�أ�س لألعاب �لو�قع �لفرت��شي؛ �شماعات �لر�أ�س لألعاب �لو�قع �ملعزز ؛ وحد�ت حتكم �لو�قع �لفرت��شي 
�ملحمولة؛ وحد�ت حتكم �لو�قع �ملعزز �ملحمولة؛ بر�مج �ألعاب �لفيديو و�لكمبيوتر؛ برنامج ترفيه تفاعلي؛ 
برنامج �لتعرف على �لإمياء�ت؛  �أجهزة تتبع �حلركة لتكنولوجيا �لو�قع �لفرت��شي؛ �أجهزة تتبع �حلركة 
تدفق  �أجهزة  و�لفيديو؛  �ل�شوت  �أجهزة  ت�شغيل  يف  للتحكم  �لكمبيوتر  بر�مج  �ملعزز؛  �لو�قع  لتكنولوجيا 
�لو�شائط �لرقمية؛ �شماعات �لأذن؛ �شماعات �لر�أ�س؛ برنامج عر�س �لفيديو؛ �أجهزة عر�س �لفيديو و�ملعنى 
بها بر�مج ت�شغيل �لفيديو لنظار�ت �لفيديو؛ برنامج لت�شفح بيئة �لو�قع �لفرت��شي؛ بر�مج لا�شتخد�م 
يف متكني �أجهزة �لكمبيوتر ووحد�ت حتكم �ألعاب �لفيديو ووحد�ت حتكم �ألعاب �لفيديو �ملحمولة و�أجهزة 
�لكمبيوتر �للوحية و�لأجهزة �ملحمولة و�لهو�تف �ملحمولة لتوفري �لو�قع �لفرت��شي وجتارب �لو�قع �ملعزز؛ 
برنامج �لو�قع �لفرت��شي لتتبع �لكيانات و�لتحكم يف �حلركة وت�شور �ملحتوى؛ برنامج �لو�قع �ملعزز لتتبع 
�لو�قع  لتجربة  للم�شتخدمني  �لفرت��شي  �لو�قع  برنامج  �ملحتوى؛  وت�شور  و�لتحكم يف �حلركة  �لكيانات 
و�لتاعب  �ملعزز  �لو�قع  لتجربة  للم�شتخدمني  �ملعزز  �لو�قع  برنامج  و�لنغما�س؛  و�لتاعب  �لفرت��شي 
و�لنغما�س؛ برنامج �لو�قع �لفرت��شي لت�شغيل �لو�قع �لفرت��شي لت�شغيل �شماعات �لو�قع �لفرت��شي؛ 
برنامج �لو�قع �ملعزز لت�شغيل �شماعات �لو�قع �ملعزز؛ برنامج �لو�قع للت�شلية �لتفاعلية؛ برنامج �لو�قع �ملعزز 
من  �لبيانات  وحتليل  وعر�س  و��شتقبال  ونقل  وتخزين  لت�شجيل  برنامج  �ل�شماعات؛  �لتفاعلية؛  للت�شلية 
و�شا�شات  بر�مج  �أ�شا�ًشا من  تتكون  �لقابلة لارتد�ء  �لكمبيوتر  �أجهزة  �لقابلة لارتد�ء؛  �لكمبيوتر  �أجهزة 
�لعر�س لات�شال باأجهزة �لكمبيوتر و�أجهزة �لكمبيوتر �للوحية و�أجهزة �ملحمولة و�لهو�تف �ملحمولة من 
�لفرت��شي  �لو�قع  لتمكني  و�قية  نظار�ت  �ملعزز؛  �لو�قع  �لعامل  �لفرت��شي  وجت��ارب  �لو�قع  �أج��ل متكني 
وجتارب �لعامل �لو�قع �ملعزز؛ برنامج لا�شتخد�م يف �إن�شاء وت�شميم �لو�قع �لفرت��شي وبر�مج �لو�قع �ملعزز 
؛ و�جهة برجمة �لتطبيقات )�يه بي �ي( لربجميات �لكمبيوتر لتطوير وخلق �لو�قع �لفرت��شي وجتارب 
�لكمبيوتر؛ برنامج لتتبع  �أنظمة ت�شغيل  �لت�شغيل؛  �لثابتة لرب�مج نظام  �ملعزز؛ �لرب�مج و�لرب�مج  �لو�قع 
�حلركة يف وت�شور و�لتاعب وم�شاهدة وعر�س جتارب �لو�قع �لفرت��شي و�ملعزز؛ �لرب�مج و�لرب�مج �لثابتة 
و�لأجهزة لا�شتخد�م يف �لتتبع �لب�شري و�ل�شوتي �ل�شمعي و�حلركي و�لعيني و�لإميائي و�لتعرف عليها؛ 
و�أجهزة  و�لكامري�ت   �لإلكرتونية   �ل�شت�شعار  �أجهزة  �ل�شت�شعار؛  �أجهزة  لت�شغيل  و�لربجميات  �لأجهزة 
�لعر�س و�مليكروفونات للك�شف عن �لإمياء�ت و�لوجه و�ل�شوت و�لتقاطها و�لتعرف عليها؛ �أجهزة وبر�مج 
للك�شف عن �لكيانات �إمياء�ت �مل�شتخدم و�لأو�مر؛ �لرب�مج و�لرب�مج �لثابتة للتحكم  وتكوين و�إد�رة وحد�ت 
مع  و�لتو��شل  �لبيانات  م�شاركة  �لإلكرتونية من  �لأجهزة  لتمكني  �لثابتة  و�لرب�مج  �لربجميات  �لتحكم؛ 
بع�شها �لبع�س؛ برنامج ت�شغيل نظام �لكمبيوتر؛ بر�مج ت�شغيل �لربجميات لاأجهزة �لإلكرتونية لتمكني 
�أجهزة �لكمبيوتر و�لأجهزة �لإلكرتونية من �لتو��شل مع بع�شها �لبع�س؛ �لكامري�ت؛ بطاريات؛. �شو�حن 
�لإلكرتونية  لاأجهزة  �لطاقة  و�إد�رة  �لطاقة  �شحن  �أجهزة  �لبطارية؛  حزم  �لبطارية؛  �شناديق  بطاريات؛ 
لاأجهزة  �ل�شحن  قاعد  �ملحمولة؛  �لإلكرتونية  لاأجهزة  �ل�شحن  ��شتند�ت  �ل�شحن؛  �حو��س  �ملحمولة؛ 
�لإلكرتونية �ملحمولة ؛ بنوك �لطاقة؛ �أجهزة �شحن خارجية؛ �شناديق �ل�شحن �لا�شلكي؛ �أجهزة بطارية 
قابلة لل�شحن �لكهربائية  و�ملعنى بها �لبطاريات �لقابلة لإعادة �ل�شحن و�إم��د�د�ت �لطاقة �ملحمولة؛ حزم 
�شو�حن  ؛  �ملحمولة  �لإلكرتونية  �لأج��ه��زة  مع  لا�شتخد�م  �ل�شحن  لإع���ادة  �لقابلة  �خلارجية  �لبطاريات 
للبطاريات؛ حمولت �لطاقة؛ حمولت كهربائية؛ �ملو�شات �لكهربائية و�لإلكرتونية؛ مو�شيات حمولة 
�لظهر  وحقائب  حقائب  �ملحمولة؛  �لإلكرتونية  لاأجهزة  ا  خ�شي�شً مكيفة  وحقائب  �شناديق  �لطاقة؛ 
و�شناديق �حلمل لاأجهزة �لإلكرتونية �ملحمولة ؛ �شناديق لاأجهزة �لإلكرتونية �ملحمولة ؛ لوحات �لوجه؛ 
�ملحمولة  �لإلكرتونية  لاأجهزة  �لو�قية  �أكمام  �ملتنقلة؛  �لإلكرتونية  لاأجهزة  �لو�قية  و�شناديق  �أغطية 
؛  �ملحمولة  �لإلكرتونية  لاأجهزة  ا  خ�شي�شً مكيفة  حمل  و�شناديق  و�مل�شابك  �ل��ذر�ع  و�شريط  حامات  ؛ 
�ملحمولة؛  �لإلكرتونية  لأجهزة  من�شات  ؛  �ملحمولة  �لإلكرتونية  �لأجهزة  لرتكيب  �جل��د�ر  على  حامات 
حامات �لأجهزة �لإلكرتونية �ملحمولة ؛ �أجهزة �لتحكم عن بعد لاأجهزة �لإلكرتونية �ملحمولة ؛ كابات 
�إر�شاء لاأجهزة �لإلكرتونية  ومو�شات �ل�شوت و�ملكرب�ت �ل�شوت �لكهربائية؛ مكرب�ت �ل�شوت؛ حمطات 
�لت�شال؛  كابات  كهربائية؛  كابات  �إلكرتونية؛  �لكابات  �لتجهيز�ت  �ل�شوت؛ قطع  ؛ مكرب�ت  �ملحمولة 
�مليكروفونات؛ م�شتقبات �شوتية؛  �لكابل؛  �لطاقة ومو�شات  ؛ كابات  �ل�شوئية  �لإ�شار�ت  لنقل  كابات 
م�شتقبات  �ل��ر�أ���س؛  على  �ملركبة  �لفيديو  عر�شات  �لا�شلكية؛  �لكمبيوتر  ملحقات  �شوتية؛  مر�شات 
�ل�شوت  ل�شتن�شاخ  �لا�شلكية  و�ل�شتقبال  �لإر���ش��ال  �أجهزة  �لفيديو؛  م�شتقبات  ؛  �لإلكرتونية  �لإ���ش��ار�ت 
و�لإ�شار�ت؛ جم�شات كهربائية؛ �أجهزة ��شت�شعار لر�شد �حلركات �ملادية؛ برنامج يف طبيعة تطبيق �ملحمول؛ 
�لر�شائل؛  بر�مج  و�لن�شو�س؛  و�لفيديو  و�ل�شوت  و�لر�شومات  �ل�شور  ملعاجلة  برنامج  �م؛  �ي  ��س  بطاقات 
�لكمبيوتر خلدمات  و�لهبات؛ برنامج  �لتربعات  لت�شهيل وترتيب لجل متويل وتوزيع  �لكمبيوتر  برنامج 

جمع �لتربعات �خلريية وخلدمات �لتربعات �ملالية مبا�شرة عرب �لإنرتنت
بالفئة: 9

و�شف �لعامة: عبارة عن كلمة OCULUS بالاتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

�أو   ، لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �لتقدم به مكتوباً  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  د�يودبوتا �نرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 319888            بتاريخ : 04 / 11/ 2019
با�ش��م: في�شبوك، �نك.

وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات تبادل �ل�شور وخدمات تبادل �لفيديو، وهي �لإر�شال �لإكرتوين مللفات �ل�شور �لرقمية و �لفيديو و�ملحتوى 
�ل�شمعي - �لب�شري بني م�شتخدمي �لإنرتنت؛ خدمات �لت�شالت، توفري �لو�شول �إىل قو�عد بيانات �لكمبيوتر 
��لكرتوين  �لإر���ش��ال  �لإن��رتن��ت؛ خ��ادم��ات �لت�����ش��ا�لت، وه��ي  �لبيانات عرب  �لبيانات �لإكرتونية وق��و�ع��اد  وق��و�ع��د 
للو�شائط و�لبيانات و�لر�شائل و�لر�شومات )�جلر�فيك�س( و�ل�شور و�ملحتوى �ل�شمعي وحمتوى �لفيديو و�ملعلومات 
�لإكرتونية؛ توفريمنتديات لات�شال على �شبكة �لإنرتنت فيما يتعلق باملو��شع ذ�ت �لهتمام �لعام؛ توفري رو�بط 
مو�قع  �إىل  �لإنرتنت  وم�شتخدمي  و�لنقالة  �ملحمولة  �لأجهزة  م�شتخدمي  تنقل  �لتي  �لإنرتنت  عرب  �لت�شالت 
حملية وعاملية �أخرى على �لإنرتنت؛ ت�شهيل �لو�شول �إىل مو�قع �لإنرتنت لطرف �لثالث �أو �ىل حمتوى �إكرتوين 
�خ��ر لطرف �لثالث ع��رب ت�شجيل دخ��ول ع��ام )���ش��ام��ل(؛ توفري خ��دم��ات غ��رف �ل��درد���ش��ة ع��رب �لإن��رتن��ت وخدمات 
�لإنرتنت  و�لفيديو عرب  �لن�شو�س  وبث  �ل�شوتي  �لبث  �لإلكرتونية؛ خدمات  �لن�شر�ت  ولوحات  �لفورية  �ملر��شلة 
�لهاتفية  �لت�شالت  )ف��و�ب(؛ خدمات  �لإنرتنت  �ل�شوت عرب  بروتوكول  �لأخ��رى؛ خدمات  �لت�شالت  �شبكات  �أو 
)�لتليفونية(؛ توفري �لو�شول �إىل قو�عد بيانات �لكمبيوتر يف جمالت �ل�شبكات �لجتماعية و�لتعارف �لجتماعي 
مللفات  �لإلكرتوين  �لإر�شال  �لأق��ر�ن، وهي  و�لبيانات بني  �ل�شور  تبادل  �لإجتماعية(؛ خدمات  و�ملو�عدة )�ملر�فقة 
�لت�شالت  خدمات  �لإن��رتن��ت؛  م�شتخدمي  بني  �ل�شمعي  و�ملحتوى  )�جلر�فيك�س(  و�لر�شومات  �لرقمية  �ل�شور 
�لب�شري   - �ل�شمعي  و�ملحتوى  لل�شور  �لإلكرتوين  �لإر�شال  �لأق��ر�ن، وهي  �لت�شال بني  �شبكة  وخدمات كمبيوتر 
و�لر�شائل و�لدعاية و�لإعان وو�شاءل  و�لن�شو�س  و�لبيانات  �لفوتوغر�فية و�لفيديو  �لفيديو و�ل�شور  وحمتوى 
�لت�شال و�ملعلومات �خلا�شة بالدعاية و�لإعان؛ خدمات غرف �لدرد�شة لل�شبكات �لجتماعية؛ �لبث و�لبث �ملبا�شر 
�لتفاعلي عرب �لإنرتنت؛ خدمات �لت�شالت  �ل�شمعي و�لب�شري  �ل�شمعي و�لب�شري و�ملحتوى  للفيديو و�ملحتوى 
�ل�شلكية و�لا�شلكية و�ملعنى بها �لنقل �لإلكرتوين ملحتوى وبيانات �لو�قع �لفرت��شي؛ توفري لوحات �لإعانات 
�ملوؤمتر�ت عن بعد؛ تقدمي  �لعامة؛ خدمات عقد  �مل�شتخدمني يف جمال �مل�شلحة  �لر�شائل بني  �لإلكرتونية لنقل 
خدمات �لدعم �لفني فيما يتعلق با�شتخد�م معد�ت �لت�شالت؛ توفري �ملر�فق و�ملعد�ت لعقد �ملوؤمتر�ت بالفيديو؛ 
�أو �ل�شوت  عقد �ملوؤمتر�ت عن بعد؛ توفري منتدى جمتمع عرب �لإنرتنت للم�شتخدمني لتبادل وتدفق �ملعلومات 
�أو �لفيديو �أو �لأخبار يف �لوقت �لفعلي �أو �ملحتوى �لرتفيهي �أو �ملعلومات لت�شكيل جمتمعات �فرت��شية و�مل�شاركة 
و�لر�شومات عرب  و�لن�شو�س  و�لفيديو  و�ل�شوت  و�لبيانات  لل�شوت  �لإلكرتوين  �لتبادل  �لجتماعية؛  �ل�شبكات  يف 
�لفيديو  م��وؤمت��ر�ت  �لويب؛  مر��شلة  �ملحمول؛  �لهاتف  �ت�شالت  خدمات  بعد  عن  �لت�شالت  و�شبكات  �لإن��رتن��ت 
و�لن�شو�س  و�لفيديو  و�ل�شمعيات  و�لبيانات  لل�شوت  �لإل��ك��رتوين  �لتبادل  �لفورية؛  �لر�شائل  خدمات  بعد؛  عن 
�مل�شفر  �لإل��ك��رتوين  �لنقل  بعد؛  عن  و�لت�شالت  �لكمبيوتر  �شبكات  عرب  �إليها  �لو�شول  ميكن  �لتي  و�لر�شومات 
وت�شليم �لبيانات �مل�شرتدة؛ توفري �لو�شول �إىل �شبكات �لت�شالت عن بعد و�لإنرتنت؛ �لت�شال ب�شبكة �لإنرتنت؛ 
معلومات حول �لت�شالت؛ ��شت�شار�ت يف جمال خدمات �لت�شالت و�ملعنى بها نقل �ل�شوت و�لبيانات و�مل�شتند�ت 

عرب �شبكات �لت�شالت عن بعد
بالفئة: 38

و�شف �لعامة: عبارة عن �أحرف FB بالاتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

�إر�شاله  �أو   ، �لقت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعامات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذل��ك  على  �عرت��س  لديه  من  فعلى 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم: 319894            بتاريخ : 04 / 11/ 2019

با�ش��م: في�شبوك تكنولوجيز، �ل �ل �شي
وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لفيديو؛  �ألعاب  لعب  يف  لا�شتخد�م  ومكيفة  �ملختلط  �ملعزز  �لفرت��شي  �لو�قع  وخ��وذ�ت  �لر�أ�س  �شماعات 
�لفيديو  �ألعاب  حتكم  ووح��د�ت  بالكمبيوتر  لات�شال  �لفيديو  �ألعاب  لت�شغيل  �لفرت��شي  �لو�قع  �شماعات 
ووحد�ت حتكم �ألعاب �لفيديو �ملحمولة و�أجهزة �لكمبيوتر �للوحية و�لأجهزة �ملحمولة و�لهو�تف �ملحمولة 
�لتفاعلية عن  �لتحكم  �لفيديو؛ وح��د�ت  �ألعاب  �لو�قع �لفرت��شي؛ وح��د�ت حتكم  �أجل متكني جتربة  من 
لأجهزة  ا  خ�شي�شً �ملكيفة  �لفيديو  �ألعاب  للعب  لارتد�ء  �لقابلة  �لطرفية  �لأجهزة  �لفيديو؛  لألعاب  بعد 
�لكمبيوتر  �لفيديو �ملحمولة و�أجهزة  �ألعاب  �لفيديو ووح��د�ت حتكم  �ألعاب  �لتحكم يف  �لكمبيوتر ووح��د�ت 
�ل�شمعية  �ل�شماعات  �لكمبيوتر؛  لألعاب  �لتحكم  �أجهزة  �ملحمولة؛  و�لهو�تف  �ملحمولة  و�لأجهزة  �للوحية 
و�ألعاب  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �لأل��ع��اب  للعب  ي��دوي��ة  وح���د�ت  �لفيديو؛  �أل��ع��اب  ت�شغيل  يف  ل�شتخد�مها  و�لب�شرية 
�آلت  �ملحمولة و�ملعنى بها  �لألعاب  و�أجهزة  �لألعاب  �أجهزة  �لفيديو؛  و�ألعاب  �لتفاعلية  �لكمبيوتر و�لألعاب 
�لألعاب مزودة �أو غري مزودة  باإخر�ج �لفيديو للعب �ألعاب �لكمبيوتر و�ألعاب �لفيديو؛ وحد�ت حتكم لألعاب 
�لكمبيوتر ل�شتخد�مها مع �شا�شة عر�س خارجية �أو �شا�شة؛ جهاز لاألعاب �لإلكرتونية غري تلك �لتي مت 
تكييفها لا�شتخد�م مع �شا�شة �لعر�س �خلارجية �أو �ل�شا�شة؛ جهاز لاألعاب �لإلكرتونية مكيفة لا�شتخد�م 
ا لألعاب �لفيديو �ملحمولة وحد�ت حتكم لعبة  مع �شا�شة عر�س خارجية �أو �شا�شة؛ �حلقائب �ملكيفة خ�شي�شً
�لألعاب  للعب  �لكمبيوتر  لألعاب  �ملفاتيح  لوحات  و�لفيديو؛  �لكمبيوتر  لألعاب  �لتوجيه  ق�شيب  فيديو؛ 
�لرتفيهية؛ �أغ�شية با�شتيكية مثَبته تعرف باجللود لتغطية و حماية جهاز �للعب �لإلكرتوين و�ملعنى بها 
ووحد�ت حتكم �ألعاب �لفيديو ووحد�ت �ألعاب �لفيديو �ملحمولة باليد؛ �أجهزة �لتحكم يف �للعبة يف طبيعة 
لوحات �ملفاتيح لألعاب �لكمبيوتر؛ �ألعاب مكيفة لا�شتخد�م مع �أجهزة ��شتقبال �لتلفزيون؛ �شماعات �لألعاب 
مكيفة لا�شتخد�م يف لعب �ألعاب �لفيديو؛ وحد�ت ق�شيب �لتوجيه حتمل باليد للعب �ألعاب �لفيديو؛ �أجهزة 
�لتحكم �لألعاب �ملحمولة باليد؛ �لألعاب �لإلكرتونية �ملحمولة باليد �لتي مت تكييفها لا�شتخد�م مع �أجهزة 
�ل�شائل؛ وحد�ت حممولة باليد  �لكري�شتال  �لتلفزيون فقط؛ �لألعاب �ملحمولة باليد مع �شا�شات  ��شتقبال 
لت�شغيل �لألعاب �لإلكرتونية لا�شتخد�م مع �شا�شة �لعر�س �خلارجية �أو �ل�شا�شة؛ �آلت �ألعاب �لفيديو؛ �آلت 
�ألعاب �ل �شي دي؛ وحد�ت حتكم �إلكرتونية تعمل بو��شطة �مل�شّغل لآلت �ألعاب �لفيديو �لإلكرتونية؛ �شناديق 
ا حلمل �ألعاب �لفيديو �ملحمولة ووحدة حتكم �ألعاب �لفيديو؛ �آلة لعبة فيديو  �حلمل �لو�قية مكيفة خ�شي�شً
ووحد�ت  �لفيديو  �ألعاب  حتكم  وح��د�ت  بها  و�ملعنى  �لإلكرتونية  �للعب  لعبة  جهاز  لجل  �شتاند  م�شتقلة؛ 
�ألعاب �لفيديو �ملحمولة؛ وحد�ت من�شدية للعب �لألعاب �لإلكرتونية بخاف تلك �ملقرتنة بالتلفزيون �أو 
�لكمبيوتر؛ وحدة �لتحكم عن بعد للعبة فيديو تفاعلية للعب �لألعاب �لإلكرتونية؛ متجكمات لجل وحد�ت 

حتكم؛ ممر�ت �آلت لعبة فيديو
بالفئة: 28

و�شف �لعامة: عبارة عن كلمة OCULUS بالاتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 319896           بتاريخ : 04 / 11/ 2019
با�ش��م: في�شبوك تكنولوجيز، �ل �ل �شي

وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات تبادل �ل�شور وخدمات تبادل �لفيديو، وهي �لإر�شال �لإكرتوين مللفات �ل�شور �لرقمية و �لفيديو 
�إىل قو�عد  �لو�شول  �لت�شالت، توفري  �لإنرتنت؛ خدمات  �لب�شري بني م�شتخدمي   - �ل�شمعي  و�ملحتوى 
بيانات �لكمبيوتر وقو�عد �لبيانات �لإكرتونية وقو�عاد �لبيانات عرب �لإنرتنت؛ خادمات �لت�شا�لت، وهي 
وحمتوى  �ل�شمعي  و�ملحتوى  و�ل�شور  )�جلر�فيك�س(  و�لر�شومات  و�لر�شائل  و�لبيانات  ��لكرتوين  �لإر�شال 
ذ�ت  باملو��شع  يتعلق  فيما  �لإنرتنت  �شبكة  على  لات�شال  توفريمنتديات  �لإكرتونية؛  و�ملعلومات  �لفيديو 
�لهتمام �لعام؛ توفري رو�بط �لت�شالت عرب �لإنرتنت �لتي تنقل م�شتخدمي �لأجهزة �ملحمولة و�لنقالة 
وم�شتخدمي �لإنرتنت �إىل مو�قع حملية وعاملية �أخرى على �لإنرتنت؛ ت�شهيل �لو�شول �إىل مو�قع �لإنرتنت 
لطرف �لثالث �أو �ىل حمتوى �إكرتوين �خر لطرف �لثالث عرب ت�شجيل دخول عام )�شامل(؛ توفري خدمات 
غرف �لدرد�شة عرب �لإنرتنت و�لمييات وخدمات �ملر��شلة �لفورية ولوحات �لن�شر�ت �لإلكرتونية؛ خدمات 
�لأخ��رى؛ خدمات بروتوكول  �شبكات �لت�شالت  �أو  �لإنرتنت  �لن�شو�س و�لفيديو عرب  �ل�شوتي وبث  �لبث 
�ل�شوت عرب �لإنرتنت )فو�ب(؛ خدمات �لت�شالت �لهاتفية )�لتليفونية(؛ توفري �لو�شول �إىل قو�عد بيانات 
�لكمبيوتر يف جمالت �ل�شبكات �لجتماعية و�لتعارف �لجتماعي و�ملو�عدة )�ملر�فقة �لإجتماعية(؛ خدمات 
تبادل �ل�شور و�لبيانات بني �لأقر�ن، وهي �لإر�شال �لإلكرتوين مللفات �ل�شور و�لفيديو �لرقمية و�لر�شومات 
�ل�شمعي بني م�شتخدمي �لإنرتنت؛ خدمات �لت�شالت وخدمات كمبيوتر �شبكة  )�جلر�فيك�س( و�ملحتوى 
�لفيديو  �لب�شري وحمتوى  �ل�شمعي -  �لأق��ر�ن، وهي �لإر�شال �لإلكرتوين لل�شور و�ملحتوى  �لت�شال بني 
�لت�شال  وو�شائل  و�لإع��ان  و�لدعاية  و�لر�شائل  و�لن�شو�س  و�لبيانات  و�لفيديو  �لفوتوغر�فية  و�ل�شور 
و�ملعلومات �خلا�شة بالدعاية و�لإعان؛ �لبث و�لبث �ملبا�شر للفيديو و�ملحتوى �ل�شمعي و�لب�شري و�ملحتوى 
�لنقل  بها  و�ملعنى  و�لا�شلكية  �ل�شلكية  �لت�شالت  خدمات  �لإن��رتن��ت؛  عرب  �لتفاعلي  و�لب�شري  �ل�شمعي 
�لإلكرتوين ملحتوى وبيانات �لو�قع �لفرت��شي و�ملعزز؛ توفري لوحات �لإعانات �لإلكرتونية لنقل �لر�شائل 
بني �مل�شتخدمني يف جمال �مل�شلحة �لعامة؛ خدمات عقد �ملوؤمتر�ت عن بعد؛ تقدمي خدمات �لدعم �لفني 
فيما يتعلق با�شتخد�م معد�ت �لت�شالت؛ توفري �ملر�فق و�ملعد�ت لعقد �ملوؤمتر�ت بالفيديو؛ عقد �ملوؤمتر�ت 
عن بعد؛ توفري منتدى جمتمع عرب �لإنرتنت للم�شتخدمني لتبادل وتدفق �ملعلومات �أو �ل�شوت �أو �لفيديو 
�أو �ملعلومات لت�شكيل جمتمعات �فرت��شية و�مل�شاركة يف  �أو �ملحتوى �لرتفيهي  �أو �لأخبار يف �لوقت �لفعلي 
و�لر�شومات  و�لن�شو�س  و�لفيديو  و�ل�شوت  و�لبيانات  لل�شوت  �لإلكرتوين  �لتبادل  �لجتماعية؛  �ل�شبكات 

عرب �لإنرتنت و�شبكات �لت�شالت �ل�شلكية و�لا�شلكية
بالفئة: 38

و�شف �لعامة: عبارة عن كلمة OCULUS بالاتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  د�يودبوتا �نرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 319897           بتاريخ : 04 / 11/ 2019
با�ش��م: في�شبوك تكنولوجيز، �ل �ل �شي

وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �لرتفيه؛ خدمات م�شاركة �ل�شور و�لفيديو؛ خدمات �لن�شر �لإلكرتوين؛ خدمات �لرتفيه و�ملعنى 
لعبها  يتم  �لتي  �لألعاب  �لو�حد لجل  و�لاعب  �لاعبني  �لتفاعلية ومتعددة  �لألعاب  ت�شهيل خدمات  بها 
عرب �لإنرتنت �أو �شبكات �لت�شالت؛ توفري معلومات حول �ألعاب �لفيديو �أو �لألعاب �لإلكرتونية �أو �ألعاب 
�مل�شابقات وتي�شري  �أو �شبكات �لت�شالت؛ ترتيب و�إج��ر�ء  �لتفاعلية عرب �شبكة �لإنرتنت  �ملتعددة  �لو�شائط 
�ملو�رد عرب �لإنرتنت  �لتفاعلية؛ توفري  �ملتعددة  �لو�شائط  �ألعاب  �أو  �لألعاب �لإلكرتونية  �لأحد�ث لاعبي 
ملطوري �لربجميات؛ تنظيم بر�مج �مل�شابقات و جائزة �حلو�فز ملطوري �لربجميات؛ ن�شر �ملو�د �لتعليمية 
�لإنرتنت  على  �ملجات  �لإلكرتونية؛  و�ملن�شور�ت  �لإخبارية  و�لن�شر�ت  و�ملجات  �لكتب  ن�شر  بها  و�ملعنى 
�لتفاعلي  و�لرتفيه  �لفرت��شي  �ل��و�ق��ع  �أل��ع��اب  توفري  بها  و�ملعنى  �لرتفيه  خدمات  �مل��دون��ات؛  بها  و�ملعنى 
�لتفاعلي  و�لرتفيه  �ملعزز  �لو�قع  �ألعاب  توفري  بها  و�ملعنى  �لرتفيه  �لو�قع �لفرت��شي؛ خدمات  وحمتوى 
�لتفاعلي  و�لرتفيه  �ملختلط  �ل��و�ق��ع  �أل��ع��اب  توفري  بها  و�ملعنى  �لرتفيه  خدمات  �مل��ع��زز؛  �ل��و�ق��ع  وحمتوى 
�ل�شبكة من قبل م�شتخدمي  �لكمبيوتر ل�شتخد�مها على م�شتوى  �ملختلط؛ توفري لعب  �لو�قع  وحمتوى 
�ألعاب �لو�قع �ملعزز مبا�شرة على  �ألعاب �لو�قع �لفرت��شي مبا�شرة على �لإنرتنت؛ توفري  �ل�شبكة؛ توفري 
�لإنرتنت؛ توفري �ألعاب �لو�قع �ملختلط مبا�شرة على �لإنرتنت؛ خدمات �لرتفيه و�ملعنى بها توفري �ألعاب 
�لفيديو مبا�شرة عرب �لإنرتنت؛ تنظيم �ملعار�س و�لأحد�ث يف جمال �لرتفيه �لتفاعلي و�لو�قع �لفرت��شي 
و�لو�قع �ملعزز و�لإلكرتونيات �ل�شتهاكية و�شناعات �لرتفيه لألعاب �لفيديو لأغر��س ثقافية �أو تعليمية؛ 
�ملعار�س و�لفعاليات يف جمال تطوير �لربجميات لاأغر��س  �لتعليمية؛ تنظيم  �ملوؤمتر�ت  و�إج��ر�ء  ترتيب 
�لتعليمية؛ �خلدمات �لتعليمية و�ملعنى بها تنظيم و�إجر�ء �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت يف جمالت �لو�قع �لفرت��شي 
و�لو�قع �ملعزز و�لذكاء �ل�شطناعي و�إنرتنت �لأ�شياء؛ توفري قو�عد �لبيانات �لكمبيوتر �لإلكرتونية ومبا�شر 
عرب �لإنرتنت يف جمال �لرتفيه؛ تاأجري �أك�شاك �لت�شوير �لفوتوغر�يف و/�أو ت�شوير �لفيديو لجل �لتقاط 
وحتميل وحترير وم�شاركة �ل�شور ومقاطع �لفيديو؛ خدمات �لرتفيه و�ملعنى بها توفري �لت�شهيات عرب 
�لكمبيوتر  �ألعاب  توفري  �لرتفيهية؛  �لأح��د�ث  �أو  �ملبا�شر  �لفيديو  وبث  �لرتفيهي  �ملحتوى  لبث  �لإنرتنت 
و�لرتفيه  �لفرت��شي  �لو�قع  �ألعاب  توفري  بها  و�ملعنى  �لرتفيه  خدمات  �لإنرتنت؛  عرب  مبا�شر  و�لفيديو 
�لتفاعلي وحمتوى �لو�قع �لفرت��شي؛ خدمات �لرتفيه و�ملعنى بها ترتيب و�إجر�ء �مل�شابقات لجل ت�شجيع 
�ل�شتهاكية  و�للكرتونيات  �ملعزز  و�ل��و�ق��ع  �لفرت��شي  و�ل��و�ق��ع  �لتفاعلي  �لرتفيه  وتطوير  �ل�شتخد�م 
�أو  �لتعليمية  �أو  �لثقافية  لاأغر��س  وفعاليات  معار�س  تنظيم  �لرتفيه؛  �لفيديو  لألعاب  و�أجهزة  وبر�مج 
ممر�ت  خدمات  �لفرت��شي؛  �لو�قع  مم��ر�ت  خدمات  �لكمبيوتر؛  و�ألعاب  فيديو  بر�مج  �إنتاج  �لرتفيهية؛ 
�لو�قع �ملعزز؛ خدمات لعبة �لو�قع �لفرت��شي �ملقدمة عرب �لإنرتنت من �شبكة �لكمبيوتر؛ خدمات لعبة 
�لتفاعلية  و�لأل��ع��اب  �لكمبيوتر  �ألعاب  توفري  �لكمبيوتر؛  �شبكة  من  �لإن��رتن��ت  عرب  �ملقدمة  �ملعزز  �لو�قع 
مبا�شرة عرب �لإنرتنت؛ توفري �ألعاب �لو�قع �لفرت��شي مبا�شرة على �لإنرتنت؛ �إنتاج فيديو �لو�قع �ملعزز؛ 
�ملتعددة؛  �لو�شائط  �إنتاج  �لكمبيوتر؛ خدمات  و�ألعاب  فيديو  بر�مج  �إنتاج  �لفرت��شي؛  �لو�قع  فيديو  �إنتاج 
خدمات �لرتفيه و�ملعنى بها توفري �ألعاب �لو�قع �ملعزز وحمتوى ترفيهي تفاعلي؛ خدمات �لرتفيه و�ملعنى 
بها توفري بيئات �لو�قع �لفرت��شي عرب �لإنرتنت؛ خدمات �لرتفيه و�ملعنى بها توفري بيئات �لو�قع �ملعزز 
مبا  للمعلومات  بيانات  وق��و�ع��د  للبحث  قابلة  فهار�س  م��ن  �لرتفيهية  �ملعلومات  توفري  �لإن��رتن��ت؛  ع��رب 
و�شبكات  �لفوتوغر�فية  و�ل�شور  و�لر�شومات  �لبيانات  وقو�عد  �لإلكرتونية  و�لوثائق  �لن�شو�س  ذل��ك  يف 
�لت�شالت و�ملعلومات �ل�شمعية و�لب�شرية؛ تنظيم وت�شجيع و�إجر�ء �ملعار�س و�ملعار�س �لتجارية و�لأحد�ث 
عرب  �لفيديو  و�أل��ع��اب  �لإن��رتن��ت  عرب  مبا�شرة  �لكمبيوتر  �ألعاب  ح��ول  معلومات  توفري  جتارية؛  لأغ��ر����س 
�شبكات �لكمبيوتر �أو �لت�شالت؛ ترتيب و�إجر�ء �مل�شابقات وتي�شري �لأحد�ث لألعاب �لفيديو ولعبي �ألعاب 
�ل�شتهاكية  و�لإلكرتونيات  و�لو�قع �لفرت��شي  �لتفاعلي  �لرتفيه  �ملعار�س يف جمال  تنظيم  �لكمبيوتر؛ 
و�شناعات �لرتفيه لألعاب �لفيديو لاأغر��س �لثقافية �أو �لتعليمية؛ تنظيم و�إجر�ء �ملوؤمتر�ت �لتعليمية؛ 
توفري  �لتعليم؛  خدمات  �لتعليمية؛  لاأغر��س  �لربجميات  تطوير  جم��ال  يف  و�لأح���د�ث  �ملعار�س  تنظيم 

�لتدريب؛ �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية
بالفئة: 41

و�شف �لعامة: عبارة عن كلمة OCULUS بالاتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 319887            بتاريخ : 04 / 11/ 2019
با�ش��م: في�شبوك، �نك.

وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خ��دم��ات معاجلة �مل��ع��ام��ات �مل��ال��ي��ة، وه��ي ت��وف��ري �مل��ع��ام��ات �ل��ت��ج��اري��ة �لآم��ن��ة وخ��ي��ار�ت �ل��دف��ع؛ �ملعاجلة 
�لت�شد�لت؛  و�شدبكات  �لإنرتنت  �شبكة  مل�شتخدمي  �إلكرتونًيا  �لفو�تري  دفع  بيانات  و�إر�شال  �لإلكرتونية 
خدمات حتويل �لأمو�ل �إلكرتونًيا؛ خدمات معاجلة معامات بطاقات �لئتمان وبطاقات �خل�شم وبطاقات 
�لهدد�يا؛ خدمات �لتاجر، وهي خدمات معاجلة معامات �لدفع؛ توفري خدمات �لدفع �لإلكرتوين بو��شطة 
ت�شهيل  �ملالية؛  �ملعامات  خدمات  �ل��دف��ع؛  معاجلة  خدمات  �ملالية؛  �خل��دم��ات  لاآخرين؛  �لنقال  �لهاتف 
وتنظيم ومتويل جمع �لأم��و�ل و�لتربعات وتوزيعها؛ خدمات جمع �لأم��و�ل لاأغر��س �خلريية وخدمات 

�لتربعات �ملالية عرب �لإنرتنت
بالفئة: 36

و�شف �لعامة: عبارة عن �أحرف FB بالاتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:
�ملودعة حتت رقم: 319892           بتاريخ : 04 / 11/ 2019

با�ش��م: في�شبوك، �نك.
وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
قو�عد  �إىل  �لو�شول  توفري  �لإجتماعية(؛  )�مل��ر�ف��ق��ة  و�مل��و�ع��دة  �لجتماعي  و�لتو��شل  �لتعارف  خ��دم��ات 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  جم���الت  يف  �لإن��رتن��ت  علي  للبحث  �لقابلة  �ل��ب��ي��ان��ات  وق��و�ع��د  �لكمبيوتر  ب��ي��ان��ات 
�ل�شخ�شية،  �لتنمية  جم��ال  يف  �ملعلومات  توفري  �لإجتماعية(؛  )�ملر�فقة  و�مل��و�ع��دة  �لجتماعي  و�لتعارف 
و�لإح�شان(  )�ل�شدقة  و�لإن�شانية  �خل��ريي��ة  �خل��دم��ات  ويف  �ل���ذ�ت،  حتقيق  ويف  �ل���ذ�ت،  وتطوير  وحت�شني 
و�خلدمات �لتطوعية و�لعامة و�ملجتمعية وكذلك يف �لأن�شطة �لإن�شانية؛ تقدمي خدمات �لإر�شاد و�لتوجيه 
)�لكون�شريج( لاآخرين، و�لتي تت�شمن عمل �حلجوز�ت وت�شهيل عمليات �ل�شر�ء وتنظيم )ترتيب( عمليات 
�لت�شليم وعمل �لرتتيبات �ل�شخ�شية �ملطلوبة وتقدمي تو�شيات ب�شاأن �ملنتجات و�خلدمات وتوفري �ملعلومات 
�خلا�شة بالزبائن لتلبية �لحتياجات �لفردية وتوفري �لر�شائل �لتذكريية و�لإ�شعار�ت �لإلكرتونية؛ خدمات 
�لتو��شل �لجتماعي عرب �لإنرتنت؛ توفري �ملعلومات يف �شكل قو�عد بيانات تت�شمن معلومات يف جمالت 
�لهوية؛  �لتحقق من  �مل�شتخدم؛ خدمات  �لتحقق من  و�لتعارف �لجتماعي؛ خدمات  �لتو��شل �لجتماعي 

خدمات �لتحقق من هوية �لأعمال
بالفئة: 45

و�شف �لعامة: عبارة عن �أحرف FB بالاتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 319890            بتاريخ : 04 / 11/ 2019
با�ش��م: في�شبوك، �نك.

وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �لرتفية؛ توفري �لو�شول �إىل قو�عد �لبيانات �لإلكرتونية �لتفاعلية وقو�عد �لبيانات عرب �لإنرتنت 
للمحتوى �ملحدد من قبل �مل�شتخدم وحمتوى �لأطر�ف �لثالثة و�ل�شور و�لفيديو و�ملحتى �ل�شمعي  و�لب�شي 
و�ملو�د �ل�شمعية - �لب�شرية يف  جمال �مل�شلحة �لعامة؛ خدمات تبادل �ل�شور �لفوتوغر�فية وخدمات تبادل 
�لفيديو؛ خدمات �لن�شر �لإلكرتون  لاآخرين؛ �خلدمات �لرتفيهية، وهي ت�شهيل خدمات �للعب �لتفاعلية 
وخدمات �للعب متعددة �لاعبني وخدمات �للعب  لاعب  و�حد لاألعاب �لتي يتم لعبها وممار�شتها عرب 
�ألعاب  �أو  �ألعاب �لفيديو  �أو  �شبكة �لإنرتنت و�شبكات �لت�شالت؛ توفري �ملعلومات عن �لألعاب �لإلكرتونية 
وبر�مج  �حلو�فز  �مل�شابقات  بر�مج  �لت�شالت؛  و�شبكات  �لإنرتنت  �شبكة  �لتفاعلية عرب  �ملتعددة  �لو�شائط 
ويف  �ل��ذ�ت��ي،  و�لتطوير  �لتح�شني  يف  ت�شارك  �لتي   و�ملجموعات  �لأف���ر�د  وت�شجيع  ومكافاأة  ل�شكر  �مل�شممة 
و�لعامة  �لتطوعية  و�خل��دم��ات  و�لإح�����ش��ان(  )ل�شدقة  و�لإن�شانية  �خل��ريي��ة  �خل��دم��ات  ويف  �ل���ذ�ت،  حتقيق 
و�ملجتمعية وكذلك يف �لأن�شطة �لإن�شانية وتقا�شم نتاج �لعمل �لإبد�عي؛ ن�شور �ملو�د �لتعليمية، وهي ن�شر 
تنظيم  وهي  �لتعليمية،  خدمات  �لألكرتونية؛  و�ملن�شور�ت  �لدورية  �لإخبارية  و�لن�شر�ت  و�ل�شحف  �لكتب 
و�لإعان  �لدعاية  جم��الت  يف  �لإن��رتن��ت  عرب  و�لتدريب  �لدر��شية  و�حللقات  و�ل���دور�ت  �مل��وؤمت��ر�ت  و�إد�رة 
�لدر��شية  �لدور�ت  وتوزيع مو�د  �لجتماعية  �لإعام  وو�شائل  و�لإنرتنت  �لجتماعي  و�لتو��شل  و�لت�شويق 
�ملتعلقة بذلك؛ �ل�شحف �لإلكرتونية �لفورية، وهي مدونات �لويب  )�ملدونات( �لتي تعر�س حمتوي يحدده  
�مل�شتخدم؛ �خلدمات �لرتفيهية، وهي توفري �ألعاب �لو�قع �لفرت��شي، و�لرتفيه �لتفاعل وحمتوي �لو�قع 
�لو�قع  وحمتوى  �لتفاعل   و�لرتفيه  �ملعزز،  �لو�قع  �ألعاب  توفري  وهي  �لرتفيهية،  �خلدمات  �لفرت��شي؛ 
�لو�قع  وحم��ت��وى  �لتفاعلي  و�لرتفيه  �ملختلط،  �ل��و�ق��ع  �أل��ع��اب  توفري  وه��ي  �لرتفيهية،  �خل��دم��ات  �مل��ع��زز؛ 
�ملختلط؛ توفري �لألعاب �لإلكرتونية و�ألعاب �لو�شائط �ملتعددة �لتفاعلية؛ توفري �ألعاب �لو�قع �لفرت��شي 
على �لإنرتنت؛ توفري �ألعاب �لو�قع �ملعزز على �لإنرتنت؛ توفري �ألعاب �لو�قع �ملختلط على �لإنرتنت؛ توفري 
قو�عد بيانات �لكمبيوتر وقو�عد �لبيانات �لإلكرتونية وقو�عد �لبيانات عرب �لإنرتنت يف جمال �لرتفيه؛ 
خدمات �لن�شر، وهي ن�شر �ملطبوعات �لإلكرتونية لاآخرين؛ �خلدمات �لرتفيهية، وهي توفري ت�شهيات عرب 
�لإنرتنت لبث �ملحتوى �لرتفيهي وبث �لفيديو �ملبا�شر للمنا�شبات �لرتفيهية؛ توفري �لألعاب على �لإنرتنت؛ 
�خلدمات �لرتفيهية، وهي توفري �ألعاب �لو�قع �لفرت��شي، و�لرتفيه �لتفاعلي وحمتوى وخرب�ت �لو�قوع 
�ألعاب �لو�قع �ملعزز، و�لرتفيه �لتفاعلي وحمتوى وخرب�ت  �لفرت��شي؛ �خلدمات �لرتفيهية، وهي توفري 
وحمتوى  �لتفاعلي  و�لرتفيه  �ملختلط،  �ل��و�ق��ع  �أل��ع��اب  توفري  وه��ي  �لرتفيهية،  �خل��دم��ات  �مل��ع��زز؛  �ل��و�ق��ع 
كمبيوتر؛  �شبكة  �لإنرتنت من  �ملقدمة عرب  �لفرت��شي  �لو�قع  �ألعاب  ؛ خدمات  �ملختلط  �لو�قع  وخ��رب�ت 
خدمات �ألعاب �لو�قع �ملعزز �ملقدمة عرب �لإنرتنت من �شبكة كمبيووتر؛ توفري �ألعاب �لو�قوع �لفرت��شي 
على �لنرتنت؛ توفري بر�مج  �ألعاب على �لإنرتنت؛ �خلدمات �لرتفيهية، وهي توفري �لألعاب �لتفاعلية؛ 
�خلدمات �لرتفيهية، وهي توفري �ألعاب �لو�قع �ملعزز و�ملحتوى �لرتفيهي �لتفاعلي؛ �خلدمات �لرتفيهية، 
وهي  توفري بيئات �لو�قع �لفرت��شي على �لنرتنت؛ �خلدمات �لرتفيهية، وهي توفري بيئات �لو�قع �ملعزز 
على �لنرتنت؛ توفري �ملعلومات �لرتفيهية من �لفهار�س �لقابلة للبحث وقو�عد بيانات �ملعلومات، مبا يف 
�لفوتوغر�فية  و�ل�شور  )�جلر�فك�س(  و�لر�شومات  �لبيانات  وقو�عد  �لإلكرتونية  و�لوثائق  �لن�شو�س  ذلك 
�إلكرتوين   موقع  توفري  �لت�شالت؛  و�شبكات  �لإنرتنت  �شبكة  عرب  �لب�شرية  �ل�شمعية  و�ملعلومات  و�ل�شور 
�إلكرتوين   موقع  توفري  �لفرت��شي؛  �لو�قع  تقنية  عن  للتنزيل  قابلة  غري   )مطبوعات(  من�شور�ت  ي�شم 
ي�شم من�شور�ت )مطبوعات( غري  قابلة للتنزيل عن تقنية �لو�قع �ملعزز؛ �لتعليم؛ توفري �لتدريب؛ �لأن�شطة 
�لريا�شية و�لثقافية؛ �خلدمات �لرتفيهية و�لتعليمية، وهي توفري �لأفام غري �لقابلة للتنزيل و�لعرو�س 
�لتلفزيونية و�لبث �ل�شبكي و�لأعمال �ل�شمعية �لب�شرية و�لأعمال �ملتعددة �لو�شائط عرب �لإنرتنت، ف�شا 
عن �ملعلومات و�لتقييمات �لنقدية و�لتو�شيات فيما يتعلق بالأفام و�لعور�س �لتلفزيونية و�لبث �ل�شبكي 
و�لأعمال �ل�شمعية �لب�شرية و�لأعمال �ملتعددة �لو�شائط؛ توفري قو�عد �لبيانات �حلا�شوبية و�لإلكرتونية 
جمالت  ويف  �لرتفيه  جمال  يف  و�لت�شلية  و�لرتفيهية  �لتعليمية  لا�شتخد�مات  �لإنرتنت  عرب  ومبا�شرة 

جمموعات �مل�شالح �لثانوية و�جلماعية و�لجتماعية و�ملجتمعية
بالفئة: 41

و�شف �لعامة: عبارة عن �أحرف FB بالاتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 319898           بتاريخ : 04 / 11/ 2019
با�ش��م: في�شبوك تكنولوجيز، �ل �ل �شي

وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�فرت��شية  جمتمعات  �إن�شاء  بها  و�ملعنى  �لكمبيوتر  خدمات  �لكمبيوتر؛  وبر�مج  �أجهزة  وتطوير  ت�شميم 
�لفعل  �ملناق�شات و�حل�شول على ردود  �مل�شجلني لتنظيم �ملجموعات و�لأح��د�ث و�مل�شاركة يف  للم�شتخدمني 
�لكمبيوتر  خدمات  ؛  و�ملجتمعية  �لتجارية  و�لأعمال  �لجتماعية   �ل�شبكات  يف  و�لنخر�ط  نظر�ئهم   من 
و�ملناق�شات  و�ملنا�شبات  �لجتماعات  و�إج���ر�ء  لتنظيم  لاآخرين  �إلكرتونية  مر�فق  ��شت�شافة  بها  و�ملعنى 
�إلكرتونية  ملجموعة  �و  �شخ�شية  ملفات  طبيعة  يف  �لكمبيوتر  خدمات  �لت�شالت؛  �شبكات  عرب  �لتفاعلية 
خم�ش�شة �أو �شفحات �لويب �ملخ�ش�شة ت�شم �ملعلومات �ملعرفة من قبل �مل�شتخدم �أو معلومات حمددة مبا 
يف ذلك �ل�شوت و�لفيديو و�ل�شور و�لن�س و�ملحتوى و�لبيانات؛ خدمات �لكمبيوتر و�ملعنى توفري حمركات 
�لبيانات على �لإنرتنت و�شبكات �لت�شالت؛ توفري ت�شهيات على �لإنرتنت تتميز  �لبحث للح�شول على 
�إن�شاء ملفات تعريف �شخ�شية ت�شم معلومات �ل�شبكات  بتكنولوجيا متكن �مل�شتخدمني عرب �لإنرتنت من 
�لجتماعية و�لتجارية و لنقل هذه �ملعلومات وتبادلها بني مر�فق متعددة على �لإنرتنت؛ بر�مج غري قابلة 
و�لن�س  و�ل�شور  و�لفيديو  �ل�شوت  ونقل  �فرت��شي  و�إن�شاء جمتمع  �لجتماعي  �لتو��شل  ل�شبكات  للتنزيل 
�لإنرتنت  ع��رب  مبا�شر  �شبكة  خدمة  توفري  ب��ي(؛  ����س  )�ي��ه  �لتطبيقات  خدمة  مقدم  خ��دم��ات  و�لبيانات؛ 
وبني  مع  �ل�شخ�شية  �لهوية  بيانات  وم�شاركة  �ل�شخ�شية  �لهوية  بيانات  نقل  من  �مل�شتخدمني  متكن  �لتي 
�لعديد من مر�فق عرب �لإنرتنت؛ توفري �ملعلومات من �لفهار�س وقو�عد بيانات �ملعلومات �لقابلة للبحث 
مبا يف ذلك �لن�شو�س و�لوثائق �لإلكرتونية وقو�عد �لبيانات و�لر�شومات و�لو�شائط �لإلكرتونية و�ل�شور 
ت�شمح  للتنزيل  قابلة  غري  بر�مج  توفري  �لت�شالت؛  و�شبكات  �لإنرتنت  عرب  �لب�شري  �ل�شمعي  و�ملحتوى 
للم�شتخدمني باإجر�ء معامات جتارية �إلكرتونية عرب �لإنرتنت و�شبكات �لت�شالت؛ خدمات �لربجميات 
كخدمة )��س �يه �يه ��س( �لتي تتميز برنامج لإر�شال وتلقي �لر�شائل �لإلكرتونية و�لإخطار�ت و�لتنبيهات؛ 
تطوير �لأجهزة �ملادية لا�شتخد�م يف �ت�شال مع �ألعاب �لو�شائط �ملتعددة �لإلكرتونية و�لتفاعلية؛ خدمات 
�مل�شتخدمني  �لإنرتنت متنح  على  توفري مو�قع  و�لتفاعلية؛  �لإلكرتونية  �ملتعددة  �لو�شائط  �ألعاب  تطوير 
و�لبيانات؛ توفر  و�ملعلومات و�خل��رب�ت  �لو�قع �لفرت��شي  �لقدرة على حتميل وتعديل وم�شاركة حمتوى 
�ملعزز  �ل��و�ق��ع  حمتوى  وم�شاركة  وتعديل  حتميل  على  �ل��ق��درة  �مل�شتخدمني  متنح  �لإن��رتن��ت  على  م��و�ق��ع 
و�ملعلومات و�خلرب�ت و�لبيانات؛ توفري مو�قع على �لإنرتنت متنح �مل�شتخدمني �لقدرة على حتميل وتعديل 
وم�شاركة �ملحتوى �لو�قعي �ملختلط و�ملعلومات و�خلرب�ت و�لبيانات ؛ برنامج غري قابل للتحميل ملعاجلة 
�ملدفوعات �لإلكرتونية ؛ خدمات كخدمة )بي �يه �يه ��س( ي�شم بر�مج �لكمبيوتر لل�شماح للم�شتخدمني 
�لتطبيقات  برجمة  و�جهة  بر�مج  توفري  �لإلكرتونية؛  و�لتجارة  �لإلكرتونية  �لتجارية  �ملعامات  باإجر�ء 
و�ملحتوى  و�لن�س  و�ل�شور  و�لفيديو  �ل�شوت  ونقل  �لإلكرتونية  �ملر��شات  يف  لا�شتخد�م  �ي(  بي  )�ي��ه 
موقع  وعر�س  مل�شاركة  للتنزيل  قابلة  غري  كمبيوتر  بر�مج  �لإلكرتونية؛  للمر��شات  برنامج  و�لبيانات؛ 
)�يه  �لتطبيقات  خدمة  مزود  تو�شيات؛  وتقدمي  �لآخرين  �مل�شتخدمني  مع  �لتخطيط  و�أن�شطة  �مل�شتخدم 
�لأن�شطة  وتخطيط  �مل�شتخدم  موقع  وعر�س  �مل�شاركة  ت�شهيل  �أو  لتمكني  بربنامج  يتميز  �ل��ذي  ب��ي(  ����س 
�خلر�ئط  لر�شم  للتحميل  �لقابلة  غري  �لكمبيوتر  بر�مج  �لتو�شيات؛  وتقدمي  �لآخرين  �مل�شتخدمني  مع 
�لجتماعية و�لوجهة؛ مزود خدمة �لتطبيقات )�يه ��س بي( �لذي يتميز بربجميات لتمكني �أو ت�شهيل ر�شم 
�خلر�ئط �لجتماعية و�لوجهة؛ بر�مج كمبيوتر غري قابلة للتنزيل للطلب و/�أو �شر�ء �ل�شلع و�خلدمات؛ 
�ل�شلع  �شر�ء  و/�أو  �لطلب  ت�شهيل  �أو  لتمكني  يتميز بربجمية  �لذي  بي(  ��س  )�يه  �لتطبيقات  مزود خدمة 
�خلا�شة  و�ملجموعات  �مل�شتخدم  �إن�شاء  �إىل  و�لو�شول  و�إد�رة  لإن�شاء  للتنزيل  قابلة  غري  بر�مج  و�خلدمات؛ 
�فرت��شي؛  �شوق  لتوفري مكان  للتنزيل  قابل  برنامج غري  �ملجتمعات �لفرت��شية؛  د�خل  �إد�رتها  تتم  �لتي 
�لذكاء �ل�شطناعي  �لب�شر و من�شات  �لتفاعل و�لتو��شل بني  لت�شهيل  للتنزيل  بر�مج كمبيوتر غري قابلة 
و�ملعنى بها �لروبوتات و�لوكاء �لفرت��شيني و�مل�شاعدين �لفرت��شيني؛ مزود خدمة �لتطبيقات )�يه ��س 
بي( �لذي يتميز بربجمية لتمكني �أو ت�شهيل �لتفاعل و�لتو��شل بني �لب�شر و من�شات �لذكاء �ل�شطناعي 
و�ملعنى بها �لروبوتات و�لوكاء �لفرت��شيني و�مل�شاعدين �لفرت��شيني؛ �ملن�شات كخدمة )بي �يه �يه ��س( 
ي�شم من�شات �لربجميات للتو��شل �لجتماعي ونقل �ل�شور و�ملحتوى �ل�شوتي و�ملرئي وحمتوى �لفيديو 
و�لر�شائل؛ برنامج غري قابل للتنزيل لتدفق حمتوى �لو�شائط �ملتعددة �لرتفيهية؛ تقدمي بر�مج م�شاعدة 
�شخ�شية؛ توفري بر�مج �مل�شاعدة �لجتماعية؛ ت�شميم وتطوير �أجهزة وبر�مج �ألعاب �لكمبيوتر ؛ ت�شميم 
وتطوير �أجهزة وبر�مج �لو�قع �لفرت��شي؛ ت�شميم وتطوير �أجهزة وبر�مج �لو�قع �ملعزز؛ ت�شميم وتطوير 
يف  �لكمبيوتر  خدمات  �لفيديو؛  �ألعاب  وبر�مج  �أجهزة  وتطوير  ت�شميم  ؛  �ملختلط  �لو�قع  وبر�مج  �أجهزة 
و�مللفات  حمددة  �ملعلومات  �أو  �مل�شتخدم  تعريف  تت�شمن  �لإنرتنت  على  خم�ش�شة  �شفحات  تقدمي  طبيعة 
وتطوير  ت�شميم  �لربجميات؛  تطوير  �ملعزز؛  �لو�قع  وبيانات  وحمتوى  �لفرت��شي  و�ل��و�ق��ع  �ل�شخ�شية 
لنقل  للتحميل  قابلة  غري  بر�مج  �لكمبيوتر؛  بر�مج  و�إ�شاح  �شيانة  �لتفاعلية؛  �ملتعددة  �لو�شائط  بر�مج 
�ملرئية  و�لأع��م��ال  و�لن�س  �ملحتوى  ونقل  مع  و�لتفاعل  و�لعر�س  و�لتنزيل  و�ل�شتام  و�مل�شاركة  �ملحتوى 
و�لأعمال �ل�شوتية و�لأعمال �ل�شمعية �لب�شرية و�لأعمال �لأدبية و�لبيانات و�مللفات و�مل�شتند�ت و�لأعمال 
�لإلكرتونية؛ خدمات �لكمبيوتر و�ملعني بها توفري �ملعلومات يف جمالت �لتكنولوجيا وتطوير �لربجميات 
عرب �لإنرتنت؛ خدمات �لدعم �لفني و�ملعني بها ��شتك�شاف �لأخطاء و�إ�شاحها يف طبيعة ت�شخي�س م�شاكل 
�أجهزة �لكمبيوتر و�لربجميات؛ خدمات �لكمبيوتر و�ملعني بها خدمات مزود ��شت�شافة �ل�شحابية؛ بر�مج 
للبيانات؛  �لإلكرتوين  �لتخزين  يف  ل�شتخد�مها  �لإنرتنت  عرب  للتنزيل  �لقابلة  غري  �ل�شحابية  �حلو�شبة 
بر�مج �حلو�شبة �ل�شحابية غري �لقابلة للتنزيل عرب �لإنرتنت لتطبيقات وبيئة �لو�قع �لفرت��شي �ملعَزز؛ 
متكن  بتكنولوجيا  تتميز  لاآخرين  �لإن��رتن��ت  على  ت�شهيات  توفري  بها  و�ملعني  �مللفات  م�شاركة  خدمات 
�مل�شتخدمني من حتميل وتنزيل �مللفات �لإلكرتونية؛ ��شت�شافة �ملحتوى �لرقمي على �لإنرتنت؛ �خلدمات 
�لعلمية و�لتكنولوجية و�لبحوث و�لت�شميم �ملتعلق بها ؛ �لتحليل �ل�شناعي و�خلدمات �لبحثية ؛ خدمات 
�أو  �لا�شلكية  �ل�شبكات  �أو  �لكمبيوتر  �شبكات  عرب  لاأجهزة  بعد  عن  �لإد�رة  توفري  بها  و�ملعني  �لكمبيوتر 
�لإنرتنت؛ توفري بر�مج لت�شهيل وترتيب متويل وتوزيع �لتربعات و�لهبات؛ توفري بر�مج جلمع �لتربعات 

�خلريية عرب �لإنرتنت وخدمات �لتربعات �ملالية
بالفئة: 42

و�شف �لعامة: عبارة عن كلمة OCULUS بالاتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

�أو   ، �لقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعامات  لإد�رة  به مكتوباً  �لتقدم  ذلك  على  �عرت��س  لديه  فعلى من 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 319895           بتاريخ : 04 / 11/ 2019
با�ش��م: في�شبوك تكنولوجيز، �ل �ل �شي

وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات �لت�شويق و�لإعان و�لرتويج؛ توفري خدمات �أبحاث �ل�شوق و�ملعلومات؛ �لرتويج لل�شلع و�خلدمات 
لاآخرين عرب �شبكات �لكمبيوتر و�لت�شالت؛ خدمات �لأعمال و�لإعانات؛ ت�شهيل خدمات �لتبادل  وبيع 
�لإنرتنت  �أ�شو�ق عرب  توفري  و�لت�شالت؛  �لكمبيوتر  �شبكات  ثالث من خال  �ملنتجات و�خلدمات لطرف 
�ل�شبكات  ؛  بامل�شرتين  �لبائعني  لتو�شيل  �لإن��رتن��ت  عرب  ت�شهيات  توفري  �خل��دم��ات؛  و/�أو  لل�شلع  لبائعي 
م�شاحة  توفري  بها  و�ملعنى  �ملعلومات  وتوزيع  �لإع��ان  خدمات  و�لتعيني؛  �لتوظيف  �خلدمات  �لتجارية؛ 
بها  و�ملعنى  م�شبًقا  �ملدفوعة  �لهد�يا  بطاقات  خدمات  �لت�شالت؛  و�شبكات  �لإنرتنت  عرب  �شرية  �إعانية 
و�ملعنى  �أو �خلدمات؛ �خلدمات �خلريية  �لب�شائع  مقابل  ��شرتد�دها  بطاقات هد�يا ميكن  �شهاد�ت  �إ�شد�ر 
بها تعزيز �لوعي �لعام باخلدمات �خلريية و�لإن�شانية و�لتطوعية و�خلدمات �لعامة و�ملجتمعية و�لأن�شطة 
�أو  �ملادية لأغر��س جتارية  �ملعار�س و�لفعاليات يف جمال تطوير �لربجميات و�لأجهزة  �لإن�شانية؛ تنظيم 
برجميات  تطبيقات  تطوير  جمال  يف  و�ل�شركات  �ملهنيني  م�شالح  تعزز  �لتي  �جلمعيات  خدمات  �إعانية؛ 
�لإنرتنت؛ خدمات  ملنتجات وخدمات لاآخرين عرب  و�لرتويج  �لإنرتنت  �لإع��ان عرب  ؛  �ملحمول  �لهاتف 
�أو  ترويجية  �أو  جتارية  لأغ��ر����س  خا�شة  منا�شبات  و�إج���ر�ء  تنظيم  و�لإع��ان��ي��ة؛  �لت�شويقية  �ل�شت�شار�ت 
�لتجارية  و�لفعاليات  �ملعار�س  و�إج���ر�ء  وت��روي��ج  تنظيم  �لإل��ك��رتون��ي��ة؛  �لو�شائط  ع��رب  �لإع���ان  �إع��ان��ي��ة؛ 
و�لأحد�ث لأغر��س �لعمل؛ خدمات �لبيع بالتجزئة عرب �لإنرتنت �لتي تتميز ب�شماعات �لو�قع �لفرت��شي 
و�شبكات  �لإنرتنت  عرب  للآخرين  �لإع��ان  ن�شر  ؛  �لرقمية  و�لو�شائط  و�ملحتوى  و�لألعاب  �ملعزز  و�لو�قع 
�لت�����ش��الت؛ �ل��رتوي��ج لل�شلع و�خل��دم��ات ل��اآخ��ري��ن ع��رب �لإن��رتن��ت و�شبكات �لت�����ش��الت؛ �ل��رتوي��ج ل�شلع 
�لدعاية  �لت�شال؛ خدمات  و�شبكات  �لإنرتنت  على  �لفيديو  �إعانات  توزيع  �لآخرين عن طريق  وخدمات 
و�إد�رة �لأعمال؛ توجيه �لأعمال، وظائف  ��شتهد�ف وحت�شني �لإعان عرب �لإنرتنت؛  �لإعان و�ملعنى بها 
�ملكتب ؛ ��شت�شار�ت �لعامة �لتجارية؛ ت�شميم مو�د �لدعاية لاآخرين؛ توفري �أدلة �لأعمال �لتجارية عرب 

�لإنرتنت �لتي تتميز بالأعمال و�ملنتجات و�خلدمات لاآخرين
بالفئة: 35

و�شف �لعامة: عبارة عن كلمة OCULUS بالاتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  11  نوفمرب  2019 العدد 12779 

�شلمى  �ل�����ش��ي��ده  �مل���دع���و/  ف��ق��د 
بنغاد�س   ، �شتار  ع��ب��دور  بيغم 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج������و�ز ����ش���ف���ره رقم 
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•• اأبوظبي-الفجر:

القت�ساد  تنمية  لدعم  الوطنية  الوكالة  �ستقوم 
اجلناح  بتنظيم  فران�ض”  “بيزن�ض  دوليًا  الفرن�سي 
الفرن�سي امل�سارك بفعاليات معر�ض وموؤمتر اأبوظبي 
 44 اجلناح  و�سي�سم  “اأديبك”.  للبرتول  ال��دويل 
جديدة  �سركات  ع�سر  بينها  من  فرن�سية  �سركة 
معر�ض  من  العام  هذا  ن�سخة  يف  مرة  لأول  م�ساركة 
اأديبك الذي يعد ثاين اأكرب فعالية عاملية يف قطاع 

اإىل   11 �ُسيعقد يف الفرتة من  النفط والغاز والذي 
14 نوفمرب 2019. 

جميع  امل�ساركة  الفرن�سية  ال�سركات  و�ستمثل  هذا 
تخ�س�سات القطاع حيث �سيتم عر�ض اإجمايل خربة 
م�ستوى  على  الفرن�سية  وامل��ه��ارة  املعرفة  وج��ودة 
يف  والغاز  بالنفط  اخلا�سة  والتجهيزات  املعدات 
جمال البحث والتنقيب والإنتاج ومعاجلة املحروقات 
وكذلك على م�ستوى اخلدمات وال�ست�سارات املقدمة 

لل�سركات وعلى م�ستوى التكنولوجيا اجلديدة. 

�شبكة الإمارات للذكاء ال�شطناعي جتمع اأف�شل 
العقول العاملية يف القطاعني احلكومي واخلا�س

•• دبي -وام:

�ل�شطناعي.�أن  ل��ل��ذك��اء  دول���ة  وزي���ر  �لعلماء  �شلطان  ب��ن  عمر  م��ع��ايل  �أك���د 
�ل�شناعية  �ل��ث��ورة  مبخرجات  �ملتاأثرة  �حلديثة  �لتكنولوجيا  موجة  ت�شارع 
�لر�بعة، يتطلب تكثيف �لتعاون و�ل�شر�كات �لعاملية بني �لقطاعني �حلكومي 
�لذكاء  تبني  وترية  لت�شريع  و�ملهتمني،  �لأعمال  ورو�د  و�ملبتكرين  و�خلا�س 
متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  ت�شميم  لأط���ر  ���ش��ام��ل��ة  �شيغة  وت��ط��وي��ر  �ل���ش��ط��ن��اع��ي، 

للقطاعات �لتكنولوجية.
جاء ذلك، مبنا�شبة �إطاق “ �شبكة �لإمار�ت للذكاء �ل�شطناعي “ �لهادفة 
و�ل�شركات  للخرب�ء  عاملية ومف�شلة  �لإم��ار�ت وجهة  دولة  مكانة  تعزيز  �إىل 
يف  و�مل��و�ه��ب  �لعقول  �أف�شل  وجمع  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  جم��ال  يف  �لنا�شئة 

�لقطاعني �حلكومي و�خلا�س حتت مظلة و�حدة.
تهدف “ �شبكة �لإمار�ت للذكاء �ل�شطناعي “ �إىل جمع �جلهات �حلكومية 
و�خلا�شة و�ل�شركات �لعاملية و�لنا�شئة و�ملر�كز �لعلمية و�لبحثية و�ملوؤ�ش�شات 
وتبادل �خلرب�ت يف جمال  �لأعمال لبحث  �لأكادميية وحا�شنات وم�شرعات 
�لذكاء �ل�شطناعي، وحتديد �أبرز �لتحديات �حلالية و�ملقبلة يف دولة �لإمار�ت 
�ل�شطناعي  للذكاء  �لإم��ار�ت  �شبكة  �إن  �لعلماء  �شلطان  قال عمر  و  �لعامل. 
�لإم���ار�ت  ��شرت�تيجية  و�أه����د�ف  حم���اور  لتحقيق  �جل��ه��ود  دع��م  يف  �شت�شهم 
�أطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن  2031، �لتي  للذكاء �ل�شطناعي 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه 
�هلل” بهدف جعل دولة �لإم��ار�ت من �أكرث دول �لعامل ��شتعد�د�ً للمتغري�ت 
يف  �ل�شطناعي  �لذكاء  تتبنى  م�شتقبلية  حتتية  بنية  وتوفري  �لتكنولوجية، 

جميع قطاعات �لأعمال و�خلدمات �حلكومية �لأكرث �رتباطا باحلياة.

» العليا حلماية امل�شتهلك« تناق�س تطور 
التجارة الإلكرتونية يف منافذ البيع الرئي�شة

•• اأبوظبي-وام:

لعام  �ل��ث��ال��ث  �جتماعها  خ���ال  �مل�شتهلك  حل��م��اي��ة  �لعليا  �للجنة  بحثت 
2019 مبقر وز�رة �لقت�شاد بدبي تطور �لتجارة �لإلكرتونية يف منافذ 
�لبيع �لرئي�شة بدولة �لإمار�ت، وتر�شيخ معايري للتعامات �لتجارية عرب 
�لإنرتنت مبا يتو�فق مع مبادئ حماية �مل�شتهلك وفقا للقانون �لحتادي 

رقم 24 ل�شنة 2006 ب�شاأن حماية �مل�شتهلك.
ممار�شات  تعزز  �لتي  �لآخ��رى  �لبنود  من  جمموعة  �إىل  �للجنة  وتطرقت 
متابعة  �أبرزها  من  كان  �لدولة  �أ�شو�ق  �مل�شتهلك يف خمتلف  ور�شا  حماية 
�لتجارية  �ل��ق��ط��اع��ات  يف  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  ����ش��ت��خ��د�م  تطبيق  م�����ش��ت��ج��د�ت 
و�خلدمية، وتعيني ور�س �شيانة �شيار�ت معتمدة من �لوكاء يف خمتلف 

مناطق �لدولة، و�شمان �ملركبات �مل�شتوردة من خارج �لدولة.
�مل��ن�����ش��وري، وزير  ب��ن �شعيد  ن��ي��اب��ة ع��ن م��ع��ايل �شلطان  ت��ر�أ���س �لج��ت��م��اع 
�مل�شاعد  �لوكيل  �ملهريي  بن بطي  �شعادة حميد  �للجنة..  رئي�س  �لقت�شاد 
�إد�رة  مدير  �لنعيمي  ها�شم  �لدكتور  بح�شور  بالوز�رة  �لتجارية  لل�شوؤون 
�ملناف�شة وحماية �مل�شتهلك بالوز�رة وممثلي �جلهات �حلكومية �لحتادية 

و�ملحلية �لأع�شاء يف �للجنة.
�مل�شتهلك  حلماية  �لعليا  �للجنة  �إن  �ملهريي  بطي  بن  حميد  �شعادة  وق��ال 
�أ�شو�ق  حري�شة على مناق�شة �ملو�شوعات �لتي تهم �مل�شتهلكني يف خمتلف 
�ملت�شوقني  لدى  �لر�شا  م�شتويات  تعزز  وتو�شيات  ق��ر�ر�ت  وو�شع  �لدولة، 
متو�زنة  جت��اري��ة  بيئة  ي��وف��ر  مب��ا  �ل�شليمة،  �لتجارية  �مل��م��ار���ش��ات  وتر�شخ 

وم�شتقرة و�أ�شو�قا ن�شطة وذ�ت موثوقية عالية للم�شتهلك.
و�أ�شاف �شعادته �أن جدول �أعمال �لجتماع �لثالث للجنة لهذ� �لعام ناق�س 
جمموعة من �لبنود �لتي من �شاأنها توفري مزيد من �لإجر�ء�ت و�لآليات 
حلماية �مل�شتهلك، مثل �شبط �ملعامات �لتجارية �لتي تتم عرب �لإنرتنت 
�ملو�شوعات  من  وغريها  �لدولة،  يف  �ملتبعة  �مل�شتهلك  حماية  ملعايري  وفقا 
�ل�شيار�ت  �شيانة  ور����س  وتنظيم  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  ����ش��ت��خ��د�م  م��ث��ل  �مل��ه��م��ة 

و�ل�شمانات �لدولية على �ل�شلع.
فقد �طلعت �للجنة على در��شة حول تعزيز �لأمن �لغذ�ئي �لوطني يف قطاع 
مهم مثل �إنتاج �حلليب و�لألبان مبا ي�شمن كفاية �لأ�شو�ق وتلبية حاجات 

�مل�شتهلكني يف هذه �ل�شلعة �حليوية.

»اخلدمات واحللول التوربينية ال�شناعية« تطلق 
هويتها اجلديدة حتت ا�شم »�شند لتقنيات الطاقة«

•• اأبوظبي-وام:

�لهوية �جلديدة  �إط��اق  “ عن  “مبادلة  �شركة مبادلة لا�شتثمار  �أعلنت 
ل�شركة “ �خلدمات و�حللول �لتوربينية �ل�شناعية” �ل�شركة �ملتخ�ش�شة يف 
توفري خدمات �ل�شيانة و�لإ�شاح و�لَعمرة للتوربينات �لغازية . و�أطلقت 
جديدة  كهوية  �لطاقة”  لتقنيات  “�شند  �شركة  ��شم  �ل�شركة  على  مبادلة 
لل�شركة �لتي ياأتي تد�شينها بعد �لإعان عن تغيري هوية �شركة “�خلدمات 
لتقنيات  “�شند  ���ش��رك��ة  �إىل  �لطري�ن”  ل�شناعة  �ل��ت��ورب��ي��ن��ي��ة  و�حل���ل���ول 
�لطري�ن” �ملتخ�ش�شة يف �شيانة و�إ�شاح وَعمرة حمركات �لطائر�ت. تاأتي 
�ملتجدد على تعزيز مكانة �ل�شركة  “مبادلة”  هذه �خلطوة لتوؤكد حر�س 
ملو��شلة دورها يف �لرتكيز على تلبية �حتياجات عمائها، و�إتاحة �لفر�شة 
�لطاقة  وتوربينات  �لطائر�ت  �شيانة حمركات  �شوق  لتلبية متطلبات  لها 
قطاع  يف  �لتقني  �لتطور  يتيحها  �لتي  �لفر�س  من  و�ل�شتفادة  �حلديثة، 

�شناعة �لطري�ن وقطاع �خلدمات �ل�شناعية.
ل��شركة  �لتابعة  �ل��ط��ري�ن  �شناعة  وح��دة  تتبناها  �لتي  �ل��روؤي��ة  �إط���ار  يف  و 
لعمائها  �مل�شافة  �لقيمة  م��ن  �مل��زي��د  ت��وف��ري  �إىل  و�ل��ه��ادف��ة  “مبادلة”، 
و�شركائها يف قطاعي �شناعة �لطري�ن و�خلدمات �ل�شناعية تو��شل �شركة 
“�شند لتقنيات �لطاقة” �للتز�م بعقود �ل�شيانة و�خلدمات �لتي �أبرمتها 
�شركة “�خلدمات و�حللول �لتوربينية �ل�شناعية” �شابًقا مع عمائها د�خل 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وخارجها يف قطاع �لنفط و�لغاز و�شناعات 
مبتكرة  من�شة  �جلديدة  بهويتها  �ل�شركة  متثل  حني  �لطاقة..يف  توليد 
�لعلماء،  �شلطان  �شليم  بدر  وق��ال  و�لتكنولوجيا.    �لبتكار  يف  لا�شتثمار 
“مبادلة  �شركة  يف  �لع�شكرية  و�ل�شناعات  �لطري�ن  �شناعة  وح��دة  رئي�س 
على  وممتد  حافل  ب�شجل  �لطاقة  لتقنيات  �شند  “حتظى  لا�شتثمار”: 
�شعيد �لتميز �لهند�شي و�لفني و�لذي ميّكنها من �مل�شاهمة بدور حموري 
يف تعزيز قدر�ت �أبوظبي على �مل�شتويني �ملحلي و�لعاملي.. وتبد�أ �ل�شركة مع 
�إط��اق هويتها �جلديدة مرحلًة قوية من �لنمو من خال �لرتكيز على 
�لرتكيز على خدمة عمائها  �لعريقة يف  �إىل ثقافتها  �لبتكار، وم�شتندًة 

و�شركائها باعتبارهم �لأ�شا�س يف جناحها«.

مب�ساركة اأكرث من 80 متحدثًا

راأ�س اخليمة ت�شت�شيف الن�شخة اخلام�شة من »قمة دول اخلليج العربي واملحيط الهندي مل�شتثمري قطاع الفنادق«
  •• راأ�س اخليمة- الفجر 

�لعربي  �خل���ل���ي���ج  دول  “قمة  �أع���ل���ن���ت 
مل�����ش��ت��ث��م��ري قطاع  �ل���ه���ن���دي  و�مل���ح���ي���ط 
ر�أ����س  ه��ي��ئ��ة  م���ع  وب��ال��ت��ع��اون  �لفنادق” 
�خل��ي��م��ة ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ش��ي��اح��ة �م�������س عن 
يومي   2020 ل���ع���ام  دورت����ه����ا  ت��ن��ظ��ي��م 
“مركز  يف   2020 نوفمرب  و24   23
و�ملوؤمتر�ت”  للمعار�س  �لعاملي  �حلمر� 

يف �إمارة ر�أ�س �خليمة.
ت�شتقطب  �أن  للقمة  �مل��ت��وق��ع  م��ن  حيث 
من  تنفيذياً  م�شوؤوًل   350 �إىل   300
�ل�����ش��ي��اف��ة و50 جم��م��وع��ة على  ق��ط��اع 
�مل�شتثمرين يف قطاع عقار�ت  �لأقل من 
�ل�شيافة منهم �أ�شحاب فنادق و�شركات 
بفر�شة  �مل�شاركون  و�شيحظى  للتطوير. 
�ملتعددة  �لتو��شل  �أن�شطة  عرب  �لتفاعل 
�لإمارة  فنادق  من  ع��دد  يف  �شتقام  �لتي 
�ل��ف��اخ��رة، و�لإط�����اع م��ب��ا���ش��رة ع��ل��ى ما 
ثقافية  جت�����ارب  م���ن  �لإم��������ارة  ت���وف���ره 
�لهو�ء  يف  �مل��غ��ام��ر�ت  و�أن�شطة  متنوعة 

�لطلق.
ومت م��وؤخ��ر�ً �ختيار �إم��ارة ر�أ���س �خليمة 
ع��ا���ش��م��ة ل��ل�����ش��ي��اح��ة �خل��ل��ي��ج��ي��ة، وذلك 
و�ملعايل  �ل�شمو  �أ�شحاب  �جتماع  خ��ال 
�ل��وزر�ء �مل�شوؤولني عن �ل�شياحة يف دول 
�لعربية.  �خلليج  لدول  �لتعاون  جمل�س 
ت�شنيفها  ع��ل��ى  �لإم������ارة  ح��اف��ظ��ت  ك��م��ا 

�لإئتماين من �لفئة » 
فيليب�س  ر�ك����ي  ق���ال  �ل�����ش��ي��اق،  ه���ذ�  ويف 
�خليمة  ر�أ���س  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
وكالة  م����ن   »A �ل�������ش���ي���اح���ة:  ل��ت��ن��م��ي��ة 
للعام  �لإئ���ت���م���اين  ل��ل��ت��ق��ي��ي��م  “فيت�س” 
�لعا�شر على �لتو�يل وذلك بف�شل معايري 
وما  تتبناها  �ل��ت��ي  �ل��ر���ش��ي��دة  �حل��وك��م��ة 
تتمتع به من قاعدة �قت�شادية متنوعة. 
وتعد ر�أ�س �خليمة �أكرث �لوجهات تنوعاً 
يف منطقة �خلليج �لعربي، و�شت�شت�شيف 
�لعديد من فعاليات �ل�شياحة و�لأعمال 
�ملرموقة يف �ملنطقة،  “كقمة دول �خلليج 

مل�شتثمري  �ل��ه��ن��دي  و�مل��ح��ي��ط  �ل��ع��رب��ي 
عام  يف  عقدها  �مل��ق��رر  �لفنادق”  ق��ط��اع 

.2020
�لعربي  �خل��ل��ي��ج  دول  ’قمة  »ر���ّش��خ��ت   
مل�����ش��ت��ث��م��ري قطاع  �ل���ه���ن���دي  و�مل���ح���ي���ط 
��شتثماري  ك��ح��دث  مكانتها  �لفنادق‘ 
ي�شتقطب  �ملنطقة،  م�شتوى  على  ر�ئ��د 
�ل�شيافة  ع�����ق�����ار�ت  يف  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
و�مل���ج���م���وع���ات �ل���ت���ي ت��ع��م��ل م��ع��ه��م مثل 
عامات �لفنادق و�لإ�شت�شاريني، ووكاء 
�ل�شفر عرب �لإنرتنت، و�ل�شركات �لفاعلة 
و�ملقر�شني،  �ل��ت�����ش��ارك��ي،  �لإق��ت�����ش��اد  يف 
و�مل�شممني و�شركات �ملحاماة . وي�شعدنا 

��شتقبال �جلميع يف �إمارتنا �لتي حتر�س  
�خلدمات  م�شتويات  �أرق���ى  تقدمي  على 
قبل  �لعاملية من  �لإ�شادة  على  و�حلائزة 
وكالة ’فيت�س‘ للتقييم بف�شل توقعاتها 
باإجمايل  �ملدعومة  �مل�شتقرة  �مل�شتقبلية 
�لناجت �ملحلي �ملرتفع للفرد، و�لتوقعات 

�ملالية �لقوية«.
�أل�شونا�لرئي�س  �شيمون  قال  جهته،  من 
�ملنظمة  “هوفتيل”  ل�شركة  �لتنفيذي 
�لعام  ن�شخة  تنظيم  “ي�شعدنا  للقمة: 
�ملتميزة  �مل��ر�ف��ق  يف  �لقمة  م��ن   2020
�خليمة،  ر�أ�������س  �إم�������ارة  ت���وف���ره���ا  �ل���ت���ي 
كبار  م��ن  نخبة  مظلتها  حت��ت  لتجمع 

�مل�������ش���وؤول���ني �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ني م����ن ماك 
�خلدمات  وم���زودي  و�مل�شغلني  �ل��ف��ن��ادق 
باحلو�ر�ت  مليئني  ي��وم��ني  م���د�ر  ع��ل��ى 
حتظى  م�شائل  حول  �لغنية  و�لنقا�شات 
�أن  باهتمام قطاع �ل�شيافة. ول �شك يف 
�إمارة  حققته  �ل���ذي  �ملتنامي  �حل�����ش��ور 
خال  �ل�شياحة  قطاع  يف  �خليمة  ر�أ���س 
وجدير  مذهل  �إجن��از  �ملا�شية  �ل�شنو�ت 
ر�أ�س  باأن هيئة  بالثناء، ونحن على ثقة 
�خليمة لتنمية �ل�شياحة �شتقدم للوفود 
م���ن �خليار�ت  و����ش��ع��اً  �مل�����ش��ارك��ة ط��ي��ف��اً 

للتعرف على �لإمارة عن كثب«.
�شي�شهد  �ل�����ذي   2020 ع����ام  وخ�����ال 

ت����و�ف����د ع�����دد ك���ب���ري م����ن �ل�������ش���ي���اح �إىل 
�لعاملي  �حل�����دث  �ن���ط���اق  م���ع  �ل����دول����ة 
�شتحر�س  دبي،   2020 �إك�شبو  �ملرتقب 
و�ملحيط  �ل��ع��رب��ي  �خل��ل��ي��ج  دول  “قمة 
�لفنادق”  ق���ط���اع  مل�����ش��ت��ث��م��ري  �ل��ه��ن��دي 
ع��ل��ى ����ش��ت�����ش��ر�ف �آف����اق ج��دي��دة للقطاع 
�لفندقي. وتغطي �لقمة منطقة �ملحيط 
�لهندي باأكملها، بدء�ً من �شرق �إفريقيا 
و�خلليج،  �لهندي  �ملحيط  بجزر  م��رور�ً 
�آ�شيا و�أ�شرت�ليا، لتحّي  �إىل جنوب �شرق 
�لتي  �لقدمية  �لتجارية  �لطرف  بذلك 
�أي��ام رحات  �ل�شر�عية  �ملر�كب  قطعتها 

�لتجارة �لعربية حول �ملنطقة.

 مب�ساركة 44 �سركة يف العر�ض باجلناح الفرن�سي

قطاع �شناعة النفط والغاز الفرن�شي ي�شارك 
بفعاليات معر�س وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرتول »اأديبك«

�شتقوم  م��رة  ولأول  �أديبك  معر�س  وخ��ال 
ب��ت��د���ش��ني جائزة  ب��ي��زن�����س ف��ر�ن�����س  وك���ال���ة 
�أحدث  ع��ر���س  خ��ال��ه��ا  م��ن  ي��ت��م  تناف�شية 
�لفرن�شية  �لتكنولوجيا  يف  �لتطور�ت  و�أهم 
و�ل��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا ق��ي��ادة ن�����ش��اط �ل�شناعة 
وتخت�س  و�ل���غ���از.  �ل��ن��ف��ط  ق��ط��اع  مل�شتقبل 
هذه �مل�شابقة مبحاور �ل�شتد�مة و�لرقمنة 
و�لكفاءة حيث �شيتم تنظيم �حتفالية ومنح 
تر�شيخ  يف  ت�شاهم  �ل��ت��ي  لل�شركات  ج��ائ��زة 
�لبتكار بجميع مر�حل عمليات �إنتاج �لنفط 
�لخ��ت��ي��ار جلنة  و���ش��ي��ت��وىل عملية  و�ل���غ���از. 
ب�شناعة  ر�ئ��دة  و جهات  �أع�شاء  مكونة من 
�ل��ن��ف��ط و�ل���غ���از يف �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط وهي 
)�أدن���وك(  �لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول  �شركة 
و�لغاز  للنفط  �لفرن�شية  توتال  وجمموعة 
للتجهيز�ت  ك���وف���ان  ت���روف���اي  وجم��م��وع��ة 
�لفرن�شية  �إي��ف��ول��ني  ور�ب���ط���ة  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة 
و�ملعهد  �ل��ط��اق��ة  جم���ال  يف  للمتخ�ش�شني 
“�إي. �لفرن�شي للنفط و�لطاقات �جلديدة 
و�شيتم �لحتفاء  �إيرنجي”.  �إف.بيه نوفيل 
بال�شركة �لفرن�شية �لو�عدة و�لأكرث �بتكار�ً 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ب����رع����اي����ة 
رئي�س  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�ليوم  تنطلق  �هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة 
وموؤمتر  معر�س  فعاليات  “�لثنني” 
“�أديبك  ل��ل��ب��رتول  �ل�����دويل  �أب��وظ��ب��ي 
�لوطني  �أبوظبي  مركز  يف   ”2019
نوفمرب   14 حتى  وت�شتمر  للمعار�س 
 2200 م��ن  �أك���رث  مب�شاركة  �جل���اري 

جهة عار�شة .
تعد هذه �لدورة �لأكرب يف تاريخ �أديبك 
بو�شفه  مكانته  تر�شيخ  ��شتطاع  �لذي 
�حلدث �لأكرث نفوذ� وتاأثري� يف قطاع 
يف  مل�شاهمته  �ل��ع��امل  يف  و�ل��غ��از  �لنفط 
ر�شم مامح م�شتقبل �لقطاع وتوفري 
�أف�شل  ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى  م��ن�����ش��ة ع��امل��ي��ة 

�ملمار�شات و�لبتكار يف �لقطاع.
على  �حل��دث  ي�شتقبل  �أن  �ملتوقع  ومن 
م���د�ر �أي��ام��ه �لأرب��ع��ة �أك���رث م��ن 150 

 12 ي���وم  �ح��ت��ف��ال��ي��ة  م��ع منحها ج��ائ��زة يف 
�ل��ر�ب��ع��ة ع�شر�ً  �ل�����ش��اع��ة  ن��وف��م��رب يف مت���ام 
 ”9“ رق��م  بقاعة  �مل��ق��ام  �لفرن�شي  باجلناح 

)من�شة 9256(. 
خلدمات  �ل���ف���رن�������ش���ي  �ل���ق���ط���اع  �����ش���ت���ط���اع 
وت���وري���د�ت �ل��ن��ف��ط و�ل��غ��از �ل��ق��ي��ام بن�شاط 
 90% �أك��رث من  عاملي من خ��ال ت�شجيل 
�ل�شادر�ت.  �أعماله على م�شتوى  من حجم 
و�أ�شبح �لقطاع �أحد �أهم �لرو�د �لعامليني يف 
و�ململكة  �ل��رنوي��ج  بجانب  �لت�شدير  جم��ال 
�ملتحدة. و�أمكن حتقيق هذه �لكفاءة �ملذهلة 
�لتقنية  ل��ل��خ��ربة  �ل���ع���ال  �مل�����ش��ت��وى  ب��ف�����ش��ل 
�ل�شركات  وت�����ش��ع��ى  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة.  ل��ل�����ش��رك��ات 
طموحة  ب����رب�م����ج  �مل���دع���وم���ة  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
�لبحث  جم��ال  يف  كبري  ب�شكل  لا�شتثمار 
و�لتطوير ل�شمان �لتمتع بقدرة قوية على 
د�ئم  قطاع  متطلبات  تلبية  وعلى  �لبتكار 

�لطموح. 
وكالة  مدير  �شابو  فريدريك  �ل�شيد  وعلق 
قائا:  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  فر�ن�س  بيزن�س 
�لإن�شاء�ت  ت�شجل م�شاريع  �أن  �ملتوقع  “من 

و�ملخطط  و�لغاز  �لنفط  بقطاعي  �خلا�شة 
لها يف منطقة دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
مبلغ 660 مليار دولر �أمريكي بحلول عام 
2025 حيث �شيتم تخ�شي�س 29.6 مليار 
دولر �أمريكي لاإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف 
�إطار �شخ 3.7 مليار دولر �أمريكي من هذ� 
وهو  �لعلوي  ز�ك���وم  حقل  يف  للتو�شع  �ملبلغ 
ميثل ثاين �أكرب حقل يف �أبوظبي ور�بع �أكرب 
�لأمثلة  بع�س  ه��ي  وه���ذه  �ل��ع��امل.  حقل يف 
�لفرن�شية  �ل�����ش��رك��ات  ت��دف��ع  �ل��ت��ي  للفر�س 

للم�شاركة يف هذ� �ملعر�س �لدويل«. 
يف  �لفرن�شية  �مل��ك��ان��ة  �أن  فيه  �شك  ل  ومم��ا 
جمال �لنفط و�لغاز هي �أي�شاً ثمرة عو�مل 
�أخرى ل �شيما دور �جلهات �ملتخ�ش�شة عاملياً 
يف ق��ط��اع �ل��ط��اق��ة م��ث��ل جم��م��وع��ت��ي توتال 
مثل  �ل�����ش��ه��رية  �لبحثية  و�مل��ع��اه��د  و�إجن����ي 
�ملعهد �لفرن�شي للنفط و�لطاقات �جلديدة 
و�ملعهد  �إيرنجي”  ن��وف��ي��ل  “�إي.�إف.بيه 
�لبحار  ����ش��ت��ك�����ش��اف��ات  لأب���ح���اث  �ل��ف��رن�����ش��ي 
�لعديد من كربى  ف�شا عن  “�إيفرمري” 
�ل�شركات �لهند�شية و�شركات �ملقاولت مثل 

�شركة “تكنيب”. وجدير بالذكر �أن �لنظام 
�لبيئي �لفرن�شي يحظى �أي�شاً بتمثيل جيد 
دولية  وجهات  كربى  فرن�شية  �شركات  عرب 
ر�ئ����دة يف �ل��ق��ط��اع مم��ن ك���ان ل��دي��ه��ا ن�شاط 
كبري يف �ل�شرق �لأو�شط على مد�ر �لثمانني 
عاماً �ملا�شية و�لتي ��شتطاعت حالياً تعزيز 
تو�جدها يف �ملنطقة مثل �شركات �شيه.جيه.

جيه و�إير ليكيد وفالوريك. 
�لفرن�شية  �ل���ع���ر����س  جل���ه���ات  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�مل�����ش��ارك��ة ه���ذ� �ل��ع��ام يف ف��ع��ال��ي��ات معر�س 
للبرتول  �ل���������دويل  �أب����وظ����ب����ي  وم������وؤمت������ر 
�أن�شطة  �إج��م��ايل  متثيل  �شيتم  “�أديبك”، 
ع��ل��ى �خلربة  �ل�����ش��وء  ت�شليط  م��ع  �ل��ق��ط��اع 
و�لتكنولوجيا.  �لبحث  جمال  يف  �لفرن�شية 
و�شيكون هناك متثيل جيد لقطاع خدمات 
�ل�شت�شارية من خال  �لأعمال و�خلدمات 
�شركات تقدم مهار�ت �حرت�فية لا�شتفادة 
و�لغاز  �لنفط  ح��ق��ول  �إم��ك��ان��ات  جميع  م��ن 
و�أنظمة  �لأب��ع��اد  ثاثية  من��اذج  با�شتخد�م 
�ملنتجات  ت���ق���دمي  ���ش��ي��ت��م  ك���م���ا  حم�����اك�����اة. 
�ملتخ�ش�شة يف قطاعي  و�ملعد�ت و�خلدمات 

 167 من  و�ل���زو�ر  �حل�شور  من  �ألفا 
وق���ادة فكر  ق��ر�ر  بينهم �شانعو  دول���ة، 
�ملتحدثني  �أ����ش���ه���ر  ب����ني  وم�����ن  ك����ب����ار. 
�لوليات  خ��ارج��ي��ة  وزي�����رة  �ل��ع��امل��ي��ني 
�ل�����ش��اب��ق��ة ك��ون��دول��ي��ز� ر�ي�س  �مل��ت��ح��دة 
برت�يو�س  ديفيد  �ملتقاعد  و�جل����رن�ل 
�لدويل،  �آر”  كيه  “كيه  معهد  رئي�س 
و�شيبا�شتيان ثرون، �لرئي�س �لتنفيذي 
ل�شركة “كيتي هوك” موؤ�ش�س خمترب 

“جوجل �إك�س لب«.
�لتطور  بف�شل  “�أديبك”  و����ش��ت��ط��اع 
�ملتو��شل  جن���اح���ه  ���ش��م��ان  �مل�����ش��ت��م��ر 
�لعام  يف  م����رة  لأول  �ن���ط���اق���ه  م��ن��ذ 
�جلاري  �لعام  دورة  وت�شهد   ..1984
�إعادة هيكلة كاملة لربنامج �ملوؤمتر�ت 
على  للرتكيز  �ملرموق  �ل�شرت�تيجية 
مفهوم “�لنفط و�لغاز 4.0” يف �إ�شارة 

�إىل “�لع�شر �ل�شناعي �لر�بع« .
على  �ل�شوء   2019 �أدي��ب��ك  ي�شلط  و 
تاأثري �لتقنيات �لرقمية و�لنا�شئة على 

قطاع �لنفط و�لغاز و�لطاقة.
وت�شارك يف “�أديبك 2019” 2،200 
 160 تبلغ  جهة عار�شة على م�شاحة 
�أبوظبي  م���رك���ز  يف  م���رب���ع  م���رت  �أل�����ف 
ت�شمل  /�أدن���ي���ك/  للمعار�س  �ل��وط��ن��ي 
معر�س �لو�جهة �ملاحية و�لبحرية.. 
�شركة   35 �لعار�شني  بني  من  وي��ربز 
نفط وطنية و16 �آخرى عاملية، بزيادة 
�ل�شابق،  �ل��ع��ام  ع��ن  باملئة   12 ق��دره��ا 

ف�شا عن 23 جناحا وطنيا.
و قال كري�شتوفر هد�شون رئي�س �شركة 
�إن  للفعاليات،  �إيفنت�س”  جي  �إم  “دي 
يف  �حلا�شلة  �لدر�ماتيكية  �لتغيري�ت 
ق��ط��اع �ل��ن��ف��ط و�ل���غ���از، ب��ل ويف جميع 
ق��ط��اع��ات �لأع���م���ال و�لق��ت�����ش��اد، تدل 
على زيادة �أهمية �أديبك بو�شفه ملتقى 
�لقر�ر  و�شانعي  �ملفكرين  لكبار  عامليا 

يف �لقطاع.
و�أ�شاف: “ت�شفي �أبوظبي، من خال 
�أدي�����ب�����ك، ق��ي��م��ة ج����دي����دة ع���ل���ى قطاع 

�ل��ن��ف��ط و�ل����غ����از.. ف��ق��د ���ش��ه��د �حلدث 
تطور�ت م�شتمرة على مر �شنو�ت وظل 
قيا�شية من �حلا�شرين  �أع��د�د�  ي�شهد 
�ملوؤمتر�ت،  يف  و�مل�شاركني  و�لعار�شني 
متيحا �ملجال �أمام �لعار�شني للو�شول 

�ل��رتك��ي��ز على  ���ش��ي��ت��م  �إذ  و�ل����غ����از.  �ل��ن��ف��ط 
يف  �لكفاءة  عالية  و�ملكونات  �ملعادن  معاجلة 
�ل�شمامات  وت�شنيع  و�لغاز  �لنفط  جمايل 
و�لبحرية  �لنفطية  و�ملنتجات  �ل�شناعية 
للتاآكل  �مل���ق���اوم���ة  ب��ال�����ش��ب��ائ��ك  �خل���ا����ش���ة 
وت�شنيع  ت�شميم  ع��ن  ف�����ش��ا   )CRA(
�أجهزة قيا�س �ل�شغط. و�شيتم �أي�شاً عر�س 
من  �ل��وق��اي��ة  جم���ال  يف  �لفرن�شية  �خل���ربة 
بالبنية  �لت�شريب  خماطر  وم��ن  �حل���و�دث 

�لأ�شا�شية.
�لفرن�شي  �جل��ن��اح  تنظيم  ي��ج��ري  و�أخ�����ري�ً 
ت����روف����اي كوفان  ب�����ش��ر�ك��ة م���ع جم��م��وع��ة 
على  بناء  �مل�شممة  �حل��ل��ول  يف  �ملتخ�ش�شة 
�ملر�حل  تنفيذ  عمليات  لتح�شني  �ل��ط��ل��ب 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ل��م�����ش��اري��ع ويف �إط����ار دع���م من 
“�إير  �لفرن�شية  �جل��وي��ة  �خل��ط��وط  �شركة 
يف  �لفرن�شية  �جل��ن��اح  و���ش��ي��ق��ام  فر�ن�س”. 
قاعة رقم )9( مبن�شات �أرقام من 9230 
 9258 حتى   9250 وم��ن   9239 حتى 
 9351 وم��ن   9340 9330 حتى  وم��ن 

حتى 9359. 

�إىل م�شادر جديدة لاأعمال، يف حني 
�ملعرفة،  ت��ب��ادل  م��ن  �لفكر  ق��ادة  ميكن 
للتطور  �أو���ش��ع  �آف��اق��ا  لل�شركات  ويتيح 
و�لنمو بينها تطوير �جليل �لقادم من 

�لكفاء�ت«.

معر�س وموؤمتر اأبوظبي الدويل للبرتول »اأديبك« ينطلق اليوم مب�شاركة دولية وا�شعة
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املجل�س العاملي للفران�شايز 
ي�شيد ببيئة الأعمال يف الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

للفر�ن�شايز  �ل��ع��امل��ي  للمجل�س  �ل��ع��ام  �لأم����ني  زك���ي  ح���امت  �ل��دك��ت��ور  �أ���ش��اد 
بالتجربة �لإمار�تية يف قطاع �لفر�ن�شايز، ومدى �لرتحيب �لذي يحظى 
به هذ� �لقطاع �حليوي يف �أو�شاط بيئة �لأعمال بدولة �لإمار�ت، ف�شًا عن 

�لهتمام �لكبري �لذي يبديه رو�د و جمتمع �لأعمال بهذ� �ملجال.
و�أ���ش��ار �إىل �أن بيئة �لأع��م��ال يف دول��ة �لإم����ار�ت، مب��ا حتظى ب��ه م��ن موقع 
جغر�يف متميز، وجاذب لا�شتثمار�ت �لأجنبية �ملبا�شرة، و�شهولة ممار�شة 
من  جعل  و�ل�شر�ئية،  �ل�شتهاكية  وقوتها  تكلفتها،  و�نخفا�س  �لأعمال، 
�لإمار�ت بيئة خ�شبة لامتياز وجاذبة مل�شاريع �لفر�ن�شايز .. و ي�شري ذلك 
�إىل �زدياد �لوعي مبميز�ت �مل�شروعات �لقائمة بنظام �لفر�ن�شايز يف �ل�شوق 

�ملحلي �لإمار�تي �لذي يعترب �شوقاً عاملياً و�عد�ً.
�لعربي،  �خلليج  منطقة  يف  م��رة  لأول  �أبوظبي  �إم���ارة  ��شت�شافة  �إن  وق��ال 
لو�حد من �أجنح �لجتماعات �خلا�شة باملجل�س �لعاملي للفر�ن�شايز، و�لذي 
عقد يف �أكتوبر �ملا�شي، يعد تكرمياً وتقدير�ً جلهود ر�بطة �لإمار�ت لتنمية 
�لفر�ن�شايز، و�لتي تاأهلت للع�شوية �لكاملة باملجل�س كاأول دولة خليجية يف 
�إد�رة �لر�بطة وفرق �لعمل  �إىل �لدور �لقيادي ملجل�س  وقت قيا�شي منوهاً 
يف  للفر�ن�شايز  �لعاملي  للمجل�س  �ل�51  �لجتماع  �أن  زك��ي،  و�أ���ش��اف  فيها. 
�أبوظبي و�لذي نظمته غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي بالتز�من مع �ملعر�س 
�لعاملي �لفر�ن�شايز يف دورته �ل�شابعة، يف �إطار �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية مع 
ر�بطة �لإمار�ت لتنمية �لفر�ن�شايز، �شكل من�شة �قت�شادية تفاعلية مهمة 
ح�شر خالها ممثلون دوليون جلمعيات �لفر�ن�شايز من 42 دولة عاملية، 
�لفر�ن�شايز  �قت�شاد  يف  �ملتبعة  �ملمار�شات  �أف�شل  على  �ل�شوء  ت�شليط  ومت 
رو�د  وت�شجيع  و�ل���و�ع���دة،  �جل��دي��دة  �ل�شتثمارية  للفر�س  �لآف����اق  وف��ت��ح 
مز�ياه  من  و�ل�شتفادة  �لفر�ن�شايز  من��وذج  تطوير  على  �ل�شباب  �لأع��م��ال 
�لتحديات  �أبرز  �لدولية  �لوفود  ناق�شت  �لعاملية، كما  وقدر�ته �لقت�شادية 
�لنا�شئة �لتي تو�جه ن�شاط �لفر�ن�شايز يف جميع �أنحاء �لعامل كالت�شريعات 
�ملعرفة  ن�شر  بهدف  �ملمار�شات  �أف�شل  وم�شاركة  �حلكومية  و�ل�شيا�شات 
عاملية  للفر�ن�شايز هو منظمة  �لعاملي  �ملجل�س  �أن  ُيذكر  �لفر�ن�شايز.  حول 
جلمعيات �لفر�ن�شايز تاأ�ش�س عام 1994 وميثل �أكرث من 45 �ألف عامة 
جتارية ع����املية يعمل حتت منظومتها مليونان و�شتمائة �ألف حمل جتاري 

حول �لعامل، وينتج ما قيمته حو�ىل 2.7 % من �لناجت �لقومي �لعاملي .

دبي ت�شت�شيف القمة العاملية 
لليخوت الفاخرة 11 و12 مار�س

•• دبي-وام: 

�لثالثة  �ل���دورة  فعاليات  �ملقبل  م��ار���س   12 و   11 يومي  دب��ي  ت�شت�شيف 
�آند  بي  “مر��شي  تقام حتت رعاية  و�لتي  �لفاخرة  لليخوت  �لعاملية  للقمة 
لليخوت  “فابيول�س”  م��ع  وبال�شر�كة  �لعاملية  دب��ي  مل��و�ن��ئ  �أو”،�لتابعة 
وت�شتهدف ت�شجيع وت�شهيل تطوير موقع دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�ملنطقة كوجهة مف�شلة لليخوت �لفاخرة. تناق�س �لقمة مو��شيع جديدة 
منها �مل�شاهمة يف تطوير مر��شي �ليخوت �لفاخرة لدعم �لقطاع �ل�شياحي 
و �لدور �لذي تقوم به يف �إيجاد وجهات �شياحية جديدة و تبحث �لتوجهات 
�لنا�شئة يف جمال ملكية �ليخوت �لفاخرة وكيف ميكن للم�شنعني ��شتيعاب 
حول  تتمحور  و�ل��ت��ي  و�مل�شتاأجرين  �مل���اك  م��ن  �ل�شباب  جيل  �حتياجات 
ر�شخت  و  �مل�شتد�مة.  �مل��م��ار���ش��ات  تبني  وت�شجيع  �ملتنامي  �لبيئي  �ل��وع��ي 
�لقمة �لعاملية لليخوت �لفاخرة مكانتها باعتبارها �حلدث �لوحيد �ملخت�س 
�شلطان  بدعم من  وذلك  �ملنطقة  �لفاخرة على م�شتوى  �ليخوت  ب�شناعة 
�أحمد بن �شليم رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة مو�نئ 
وع��دد من  �حل��رة  و�ملنطقة  �ملو�نئ و�جلمارك  موؤ�ش�شة  رئي�س  �لعاملية  دبي 

�ل�شخ�شيات �لر�شمية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

»مزاد ليوا للتمور« بدبي ي�شتقطب املزارعني وامل�شرتين
•• دبي-وام:

�أ�شحاب  من  �ملزيد  ��شتقطاب  بدبي  �ملقام  للتمور”  ليو�  “مز�د  يو��شل 
�أ�شنافها  ت��ن��وع��ت  �ل��ت��ي  �ل��ت��م��ور  �ل��ر�غ��ب��ني يف ���ش��ر�ء  �مل�����ز�رع و�مل�����ش��رتي��ن 
�لعني”  و”فر�س  ليو�”  و”فر�س  و”�ل�شي�شي”  “�لدبا�س”  ب��ني  م��ا 
و   . �ل��دول��ة  ب��زر�ع��ت��ه��ا  ت�شتهر  �ل��ت��ي  �ل��ت��م��ور  م��ن  و”�خلاطري”،وغريها 
�مل��ز�د يف ن�شخته  يف دبي فعاليات   ”3 “جمل�س منطقة جمري�  ي�شت�شيف 
�لثالثة، �لذي تنظمه جلنة �إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج �لثقافية و�لرت�ثية 
وذلك  �ل���رت�ث،  لإح��ي��اء  حممد  بن  حمد�ن  مركز  مع  بالتعاون  باأبوظبي، 
�لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة  و�لرت�ثي  �لثقايف  �مل��وروث  على  �ملحافظة  بهدف 
و�مل�شاريع  �لتخطيط  �إد�رة  مدير  �مل��زروع��ي،  خلفان  عبيد  و�أك��د  �ملتحدة. 
�أهمية  باأبوظبي،  و�لرت�ثية  �لثقافية  و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  يف 
�لتعاون �مل�شرتك ما بني �للجنة و�ملركز، �لذي ياأتي يف �إطار تعزيز �لعمل 
�مل�شرتك �لذي ي�شهم يف حتقيق روؤية �لإمار�ت 2021 �لثقافية، و�لأجندة 
�لوطنية ومئوية �لإمار�ت 2071” م�شري� �إىل �لتطور �لذي ي�شهده �ملز�د 
�إم��ارة دبي �لتي ��شتقبلت فعالياته للمرة �لثانية على  �إىل عام يف  من عام 

�لتو�يل.

عمار النعيمي يطلع على �شري العمل مب�شاريع »عقار« واإجنازاتها ويتفقد »جراند مول« 

 �سمن جل�سة »وم�سة« احلوارية يف منطقة 2071 ومب�ساركة خرباء ومتخ�س�سني 

خرباء يبحثون تعزيز ريادة الأعمال وتطوير بيئة حا�شنة للرواد

»ASHRAE« بن �شعفار ي�شتقبل رئي�س اجلمعية الأمريكية لهند�شة التربيد والتدفئة الدولية

•• عجمان - وام:

�ط���ل���ع ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
�شري  على  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي 
عقار�ت  موؤ�ش�شة  �إجن���از�ت  و�أه��م  �لعمل 
�لعمل  وت���ط���وي���ر  “عقار”  ع���ج���م���ان 
�خلدمات  وحتويل  �لد�خلية  و�لأنظمة 
�لتقنيات  �أح��دث  و��شتخد�م  �لكرتونيا 
�مل��ع��ل��وم��ات��ي��ة وحت�����ش��ني ج����ودة �خلدمة 
ل��ل��و���ش��ول �ىل م��زي��د من  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  يف 
من  �ملوؤ�ش�شة  ب���اأد�ء  و�لرت��ق��اء  �لتطوير 
�أجل �إ�شعاد ور�شا �ملتعاملني و�ملقيمني .

و��شتمع �شموه - خال �لجتماع �لذي 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة �جلديد  �أم�������س مب��ق��ر  ع��ق��د 
�ل�شيخ  بح�شور  عجمان  م��ول  بجر�ند 
رئي�س  �لنعيمي  حميد  ب��ن  عبد�لعزيز 
ر��شد  و�ل�شيخ  �ل�شياحية  �لتنمية  د�ئرة 
بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية 
جمل�س  رئي�س  عجمان  يف  و�لتخطيط 
�لإد�رة  جمل�س  و�أع�شاء  “عقار”  �إد�رة 
وغالب جابر �ملدير �لتنفيذي للموؤ�ش�شة 
�لإجناز�ت  �أه��م  ح��ول  مف�شل  �شرح  �إىل 
ومنها  �لأن  ح��ت��ى  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مت  �ل���ت���ي 
م�شروع جر�ند مول و�مل�شاريع �مل�شتقبلية 

عجمان  كورني�س  م�شروع  ت�شمل  و�لتي 
جممعا  ي�����ش��م  و�ل������ذي  د�نت”  “ريز 
وغريها  �شكنية  ���ش��ق��ة  و800  جت��اري��ا 
على  �لط��اع  �إىل  �إ�شافة  �مل�شاريع  من 
و�درة  �لعمل  ون��ظ��ام  �ملوؤ�ش�شة  ميز�نية 
وتقدمي  �لت�شويق  و�شيا�شة  �ملجمعات 
و�لهتمام  و�ل��رتك��ي��ز  �خل��دم��ات  �ف�شل 
مب�����ش��اري��ع و�ج��ه��ة ع��ج��م��ان �ل��ب��ح��ري��ة “ 
كورني�س عجمان “ . و�أعرب �شمو �ل�شيخ 
�شعادته  ع��ن  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار 
�ملا�شية  �ل��ف��رتة  مب��ا مت حتقيقه خ��ال 
.. متمنيا لرئي�س و�أع�شاء جمل�س �إد�رة 
�ملوؤ�ش�شة كل �لتوفيق و�لنجاح يف حتقيق 
مب�شاريع  وو�لهتمام  جديدة  �إجن���از�ت 
و�جهة  تعترب  و�ل��ت��ي  �لعقارية  عجمان 

عجمان �ل�شتثمارية.
و�حل�شور  ع���ج���م���ان  ع���ه���د  ويل  وك������ان 
م�������ش���روع جم��م��ع جر�ند  ت���ف���ق���دو�  ق���د 
و163  �شقق   409 ي�شم  �ل���ذي  م��ول 
وم�شت�شفى  حم��ا  و90  جت��اري��ا  مكتبا 
وجم���م���وع���ة م��ط��اع��م وع������دد� م���ن دور 
�أرج��اء �ملجمع �لذي  �ل�شينما وجتول يف 
ملوؤ�ش�شة  �مل��م��ل��وك��ة  �مل�����ش��اري��ع  م��ن  يعترب 

“عقار« .

و����ش��ت��م��ع ���ش��م��وه م��ن �ل�����ش��ي��خ ر����ش��د بن 
حميد �لنعيمي و�لقائمني على م�شروع 
�أه����د�ف  ح����ول  و�ف  ���ش��رح  �إىل  �مل��ج��م��ع 
�مل�شروع ��شتثماريا و�خلطط �لت�شويقية 
�مل�شتقبلية له حيث يحتوي �ملجمع على 
م�شت�شفى بر�مي ميد يكال �شنرت وي�شم 
م��ئ��ة ���ش��ري��ر وم���رك���ز خ���دم���ات ط����و�رئ 
�لت�شخي�شي  ب��رمي��ري  وم��رك��ز  م��ت��ط��ور� 

وجمموعة �شيدليات بالإ�شافة �ىل 90 
حما جتاريا وت�شع قاعات �شينما.

مول  جر�ند  جممع  م�شروع  ي�شم  كما 
�شكنيا  وبرجا  �لتجارية  للمكاتب  برجا 
و�شتة  ���ش��ق��ق   409 م����ن  �أك������رث  ي�����ش��م 
ط��و�ب��ق مل��و�ق��ف ���ش��ي��ار�ت وم��رك��ز وي�شت 
عاملية  مطاعم  وجمموعة  للت�شوق  زون 
كما يتميز �مل�شروع �أي�شا باإقامته و�شط 

مدينة عجمان على �شارع �ل�شيخ خليفة 
���ش��م��وه ك��ذل��ك مقر  ب��ن ز�ي���د . و تفقد 
و��شتمع  �جل���دي���د  “عقار”  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�لعمل  �شري  ح��ول  خمت�شرة  ن��ب��ذة  �إىل 
�لتنظيم  و�إد�رة  فيها  �لأنظمة  وتطوير 
�مل�شاريع  وت�شليم  و�لعمليات  �ليجاري 
�لر�غبني  �ملتعاملني  مر�جعة  وت�شهيل 

ب�شر�ء �أو تاأجري �ل�شقق �أو �لتملك .

•• دبي-الفجر: 

بحث خرب�ء ومتخ�ش�شون �شاركو� يف جل�شة 
“وم�شة” �حلو�رية �لتي عقدت يف منطقة 
�أب���رز ع��و�م��ل من��و وتطوير  ب��دب��ي،   2071
�ل��ب��ي��ئ��ة �حل��ا���ش��ن��ة ل���ري���ادة �لأع���م���ال و�أه���م 
و�لتحولت  و�مل�شتقبلية  �حلالية  �لتحديات 
لل�شركات  مي��ك��ن  وك��ي��ف  �ل���ق���ط���اع،  ه����ذ�  يف 
�لنا�شئة تلبية متطلبات �مل�شتقبل يف خمتلف 
�جلل�شة خلفان جمعة  ���ش��ارك يف  �مل��ج��الت؟ 
ب��ل��ه��ول �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
جمل�س  رئي�س  غ��ن��دور  وف���ادي  للم�شتقبل، 
وماغنو�س  “وم�شة”،  ل�  �لتنفيذي  �لإد�رة 
�ملنتدب  و�لع�شو  �ملوؤ�ش�س  �ل�شريك  �أول�شن 
�ل�شريك  عطايا  وربيع  “كرمي”،  �شركة  يف 
�ملوؤ�ش�س و�لرئي�س �لتنفيذي يف “بيت.كوم”، 
ل�شوق. �ملوؤ�ش�س  �ل�شريك  ورونالدو م�شحور 

�ل�شرق  ملنطقة  �أم�����ازون  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ك���وم 
�لأو�شط و�شمال �إفريقيا.

خلفان بلهول: دبي توفر البنية 
التحتية الداعمة لرواد الأعمال 

و�أكد خلفان جمعة بلهول �لرئي�س �لتنفيذي 
رو�د  تدعم  دبي  �أن  للم�شتقبل  دبي  ملوؤ�ش�شة 
�لأع���م���ال و�أ����ش���ح���اب �ل��ع��ق��ول �مل��ب��ت��ك��رة من 
�لبنية  ل��ه��م  وت���وف���ر  �ل���ع���امل  دول  خم��ت��ل��ف 
�ل���ت���ح���ت���ي���ة ل���ت���ط���وي���ر �أع���م���ال���ه���م و�إط�������اق 
�بتكار�تهم  وت��ن��ف��ي��ذ  �جل���دي���دة  م�شاريعهم 

و�قع  �إىل  وحت��وي��ل��ه��ا  لتطبيقها  �خل���اق���ة 
مبتكرة  حلول  �إيجاد  يف  ي�شهم  مبا  ملمو�س 
ملختلف �لتحديات. و�أ�شار بلهول �إىل �أهمية 
�لنا�شئة  لل�شركات  ع��امل��ي��ة  من�شات  ت��وف��ري 
�إمكاناتها  وتعزيز  �أعمالها  نطاق  لتو�شيع 
��شتثمارية ومتويلية  باحل�شول على فر�س 
متثل   2071 منطقة  “�إن  وق��ال:  جديدة، 
منوذجاً ناجحاً ور�ئد�ً لدولة �لإمار�ت على 
م�شتوى �لعامل يف �حت�شان �ملبتكرين ورو�د 
و�خلا�شة  �حل��ك��وم��ي��ة  و�جل���ه���ات  �لأع���م���ال 
و�جل����ه����ات �ل����ش���ت���ث���م���اري���ة يف م���ك���ان و�ح����د 
وت�شريع  ب��ي��ن��ه��ا  م���ا  يف  �ل��ت��و����ش��ل  لت�شهيل 
لتحديات  جديدة  باأفكار  و�خل��روج  �لإجن��از 

�مل�شتقبل«.

ريادة الأعمال حمرك حيوي لنمو 
القت�ساد

ري����ادة  ق��ط��اع  “�شهد  رب��ي��ع ع��ط��اي��ا:  وق����ال 
�لأعمال يف �ملنطقة قدر�ً هائًا من �لتغيري 
�ل���دور لرفد  2000 وت��ع��زز ه��ذ�  منذ ع��ام 
�لقطاعات �لقت�شادية وتوفري فر�س عمل 
�لرب�مج  ع��دد  ت��ز�ي��د  كما  �ملنطقة،  يف  �أك��رث 
�أي�شاً  ينطبق  وه��ذ�  �لتوجيهية  و�مل��ب��ادر�ت 
ع��ل��ى ر�أ������س �مل����ال �مل��خ��اط��ر و�له���ت���م���ام من 

�حلكومات«.
و�أكد �أن قطاع ريادة �لأعمال يعترب �ملحرك 
�حليوي لنمو �لقت�شاد وخلق فر�س �لعمل، 
ونتيجة لذلك فاإن معظم �حلكومات ت�شعى 

م���ن خال  �لأع����م����ال  رو�د  ل��ت��م��ك��ني  ح��ال��ي��اً 
�إطاق وتنمية �ل�شركات، كما �شهدت �ملنطقة 
�لنا�شئة  �ل�شركات  ملجتمعات  �أو�شع  �نت�شار�ً 
�إىل  �إ�شافة  �لأع��م��ال  وحا�شنات  و�مل�شرعات 
�شناعات وقطاعات وبر�مج تلبي �حتياجات 

�ل�شركات �لنا�شئة يف جميع �ملر�حل.
جمع  ب�شدد  كنا  “عندما  عطايا:  و�أ���ش��اف 
متويل مل�شروعنا عام 2000 مل تكن هناك 
فالو�شيلة  �مل��خ��اط��ر-  �مل���ال  ل��ر�أ���س  �شناديق 
�لوحيدة جلمع �لأمو�ل كانت عرب �لأ�شدقاء 
�شناديق  �ل���ي���وم  ت���وج���د  ب��ي��ن��م��ا  و�ل���ع���ائ���ل���ة، 
�ل����دولر�ت يف  �مل��اي��ني م��ن  ��شتثمار مبئات 
�أنه وحتى  �إىل  �ملنطقة م�شري�ً  �أنحاء  جميع 
من منظور ر�أ�س �ملال �لب�شري ترى �لعقول 
للتعلم  فر�شة  �لنا�شئة  �ل�شركات  �مل�شرقة 
�لعقول  كانت  عاماً   20 قبل  بينما  و�لنمو، 
�ل�شركات  لكربى  بالن�شمام  تهتم  �لذكية 
متعددة �جلن�شيات فقد كان عمًا جنونياً �أن 

توؤ�ش�س �شركة على �لإنرتنت«.

دعم امل�ستثمرين لل�سركات النا�سئة
“قطعت  رون��ال��دو م�شحور  ق��ال  م��ن جهته، 
منذ  كبري�ً  �شوطاً  �لأع��م��ال  ري��ادة  منظومة 
كانت  وق��د   2005 ع��ام  ���ش��وق.ك��وم  تاأ�شي�س 
خطو�تها  ت��ر���ش��م  �لإل���ك���رتون���ي���ة  �ل���ت���ج���ارة 
�كت�شاب  يف  ���ش��ع��وب��ة  وجت���د  �آن�����ذ�ك  �لأوىل 
�ملوردين لعر�س منتجاتهم  ثقة �لكثري من 
�آل��ي��ة عملها  تكن  �لإن���رتن���ت، حيث مل  ع��رب 

روؤيتنا  ولهذ� متثلت  للعديد منهم  و��شحًة 
منذ تاأ�شي�س �ل�شركة يف توفري �شوق حملي 
ي��ق��دم خ��دم��ات��ه ل��ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي م��ن خال 
�تفاقية  وبعد  و�ليوم  �لتكنولوجيا،  توظيف 
�لعماء  خ����ي����ار�ت  ت��و���ش��ع��ت  �ل����ش���ت���ح���و�ذ، 
ع�شر�ت  �إىل  �أم�������ازون  م���وق���ع  ع���رب  ل��ت�����ش��ل 
�لقطاعني  ب��ائ��ع��ي  م���ن  �مل��ن��ت��ج��ات  م��اي��ني 
“�شهد  م�شحور:  و�أ���ش��اف  و�ل���دويل.  �ملحلي 
�ل�����ش��وق حت���وًل و����ش��ح��اً م��ن ك��اف��ة �لنو�حي 
لل�شركات  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  دع����م  خ����ال  م���ن 
�ل��ن��ا���ش��ئ��ة ب���ر�أ����س �مل����ال �ل��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي �أو عرب 
�إط����اق �مل���ب���ادر�ت �حل��ك��وم��ي��ة �ل��ت��ي ت�شجع 
�إىل  ي�����ش��ري  �ل�����ش��اع��دي��ن، م��ا  رو�د �لأع���م���ال 
وجود حتول ملحوظ مع زيادة عدد �لأفر�د 
�لذين يتطلعون لإطاق م�شاريعهم كو�شيلة 
ل�شمان م�شتقبلهم وم�شتقبل جمتمعاتهم«.

بيئة حا�سنة للم�ساريع والأفكار 
اخلالقة

“بيت.كوم  �أن رح��ل��ة  ف���ادي غ��ن��دور  و�أو���ش��ح 
�لبيئة  ع����ززت  كرمي”  و  ك���وم  دوت  و����ش���وق 
و�لأف����ك����ار �خلاقة  ل��ل��م�����ش��اري��ع  �حل��ا���ش��ن��ة 
عقلية  وت�شجيع  بها  يحتذى  من��اذج  باإيجاد 
�أنحاء  �أك��رب يف جميع  ري��ادة �لأع��م��ال ب�شكل 
�مل��ن��ط��ق��ة، و�إث���ب���ات �أن����ه م���ن �مل��م��ك��ن �إط���اق 
م�شاريع ريادية وتطويرها وتو�شيع نطاقها 

ب�شكل كبري«. 
�جلهات  م���ن  �ل��ع��دي��د  “�أطلقت  و�أ�����ش����اف: 

مبادر�ت  �خل��ا���ش��ة  و�ل�����ش��رك��ات  �حل��ك��وم��ي��ة 
لت�شجيع �ملوؤ�ش�شني وتخفيف �لتحديات �لتي 
تو�جه قطاع �لأعمال وناحظ ن�شاطاً غري 
م�شبوق لتاأ�شي�س �شركات نا�شئة يف قطاعات 
و�لبلوك  �ل��غ��ذ�ء  تكنولوجيا  م��ث��ل  ج��دي��دة 
�لتجارة  ���ن���ات  ومم���ِكّ و�ل���ربجم���ي���ات،  ت�����ش��ني 
�لإلكرتونية و�لتكنولوجيا �ملالية، لهذ� فاإن 
م�شوؤوليتنا كعو�مل متكني للبيئة �حلا�شنة 
تتمثل يف �ل�شتمر�ر بدعم ورعاية و�ل�شتثمار 
يف �ل�شركات �لنا�شئة وم�شاعدة �ملوؤ�ش�شني يف 
�ملوجودة يف منطقة  �لتحديات  على  �لتغلب 

�ل�شرق �لو�شط و�شمال �أفريقيا«.

ت�سجيع رواد الأعمال
�ملوؤ�ش�س  �ل�شريك  �أول�����ش��ن  ماغنو�س  و�أك���د 
�أهمية  “كرمي”،  �شركة  �ملنتدب يف  و�لع�شو 
�ل��دع��م �ل���ذي تقدمه دب��ي ودول���ة �لإم����ار�ت 
�لنا�شئة،  و�ل�������ش���رك���ات  �لأع�����م�����ال  ل��������رو�د 
���ش��م��ن ب��ي��ئ��ة م��ب��ت��ك��رة ت�����ش��ج��ع ع��ل��ى �إط���اق 
خمتلف  تلبي  وم�شتقبلية  ع�شرية  ح��ل��ول 
قطاعات  ب��ت��ط��وي��ر  وت�����ش��ه��م  �لح���ت���ي���اج���ات 
�ق��ت�����ش��ادي��ة ج���دي���دة. وت���ط���رق �أول�����ش��ن �إىل 
�لفر�س �لكبرية و�ملتنوعة �ملتاحة لل�شركات 
�لعديد  ت�����ش��م  �ل��ت��ي  �مل��ن��ط��ق��ة  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة يف 
على  �ل��ق��ادرة  و�لعاملية  �ملحلية  �مل��و�ه��ب  م��ن 
�لذكاء  م��ث��ل  �مل�شتقبلية  �ل��ق��ط��اع��ات  دع���م 
ت�شني  و�ل��ب��ل��وك  و�ل��روب��وت��ات  �ل�شطناعي 

وغريها.

•• دبي-الفجر:

�لإم���ار�ت  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �شعفار،  ب��ن  �أح��م��د  �لتقى 
�أكرب مزود خلدمات تربيد  “�إمباور”،  �ملركزي  �لتربيد  لأنظمة 
لهند�شة  �لأمريكية  �جلمعية  �أع�شاء  من  وف��ًد�  بالعامل،  �ملناطق 
�لدولية )ASHRAE(؛ حيث مت مناق�شة  و�لتدفئة  �لتربيد 

م�شتجد�ت قطاع تربيد �ملناطق، و�شبل تعزيز �لتعاون �مل�شرتك.
�حلايل  �لرئي�س  ب��وي�����س،  د�ري���ل  �ملهند�س  �جلمعية،  وف��د  و���ش��م 
وتيم  �لدولية،  و�لتدفئة  �لتربيد  لهند�شة  �لأمريكية  للجمعية 
وينتز، ع�شو رئا�شي، ورئي�س �شابق يف �جلمعية، و�ملهند�س فاروق 
�لدين،  ع��اء  �أح��م��د  و�ل��دك��ت��ور  رئي�س �جلمعية  ن��ائ��ب  حم��ب��وب، 
�إد�رة  جمل�س  وع�شو  �لكربى،  للمنطقه  �لقليمي  ورئي�س  مدير 
“فالكون  ورئ��ي�����س  باجلمعية،  ع�شو  ي��ون�����س،  وح�����ش��ن  �جل��م��ع��ي��ة، 
�لرئي�س  بوي�س،  د�ري��ل  �ملهند�س  و�شكر  �لم���ار�ت.  ف��رع  �شابرت” 
�حلايل للجمعية �لأمريكية لهند�شة �لتربيد و�لتدفئة �لدولية، 

و�ملتميزة يف قطاع تربيد  �ملبذولة  �شعفار، على جهوده  �أحمد بن 
و�لتعاون  �للقاء  بهذ�  “�شعد�ء  م�شيفا  وع��امل��ي��ا،  حمليا  �ملناطق 
�لأو�شط،  �ل�شرق  و�إمباور ك�شريك فعال يف منطقة  بني �جلمعية 
و�لذي يعك�س مدى �حلر�س على �مل�شاهمة يف و�شع حلول مبتكرة 

لا�شتد�مة من خال خدمات تربيد �ملناطق«.
�لتي جتمع  �لوثيقة،  �لعاقات  �شعفار”،  “بن  ثّمن  ومن جانبه، 
�أع�شاء  با�شت�شافة  “�شعدنا  م�شيفا  �جلمعية،  م��ع  “�إمباور”، 
حيث  )ASHRAE(؛  �لتربيد  لهند�شة  �لأمريكية  �جلمعية 
كان �لجتماع فر�شة مميزة ملناق�شة تطوير قطاع تربيد �ملناطق، 
�إىل تبادل وجهات �لنظر حول �لتحديات و�ل�شعوبات،  بالإ�شافة 
لكفاءة  ومتطورة  عملية  حلول  و�إيجاد  �لقطاع  هذ�  تو�جه  �لتي 

��شتهاك �لطاقة م�شتقبا«.
�ل�شوء  ت�شليط  �لجتماع مت  “خال  �أن��ه  �شعفار”،  “بن  و�أ�شاف 
�لعامليان،  �لإر�شاديان  �لدليان  �لذي حققاه  �لكبري  �لنجاح  على 
�لدليل �لإر�شادي �لعاملي لت�شميم �أنظمة تربيد �ملناطق و�لدليل 
لقيا �شدى  �ل��ل��ذ�ن  �ل��ع��امل،  �لأب��ن��ي��ة يف  ملالكي  �لعاملي  �لإر���ش��ادي 

يف  �لعقاريني  و�مل��ط��وري��ن  و�ملتخ�ش�شني  �ملهمتمني  عند  و����ش��ع��ا 
تربيد  �أنظمة  ثقافة  تعزيز  يف  �شاهما  كما  �ملناطق،  تربيد  قطاع 
�لوعي حول  ن�شر  على  نحر�س  “د�ئما  موؤكد�  �ملناطق حملياً.”، 
�أهمية �أنظمة تربيد �ملناطق، ودورها يف تطوير �ملدن و�ل�شتد�مة، 
و�لدولية لاطاع  �ملحلية  �ملوؤ�ش�شات  وفود  ��شت�شافة  من خال 

على �أحدث ما مت �لتو�شل �إليه يف قطاع تربيد �ملناطق«.
و�جلدير ذكره، �أن “�إمباور” تقدم خدمات تربيد �ملناطق لأكرث 
ت�شل  كما  �أل��ف متعامل   100 م��ن  ولأك���رث  1،090 مبنى،  م��ن 
�لقدرة �لإنتاجية لل�شركة �إىل �أكرث من0 1،43 مليون طن من 
للبيئة  �شديقة  مناطق  تربيد  خدمات  �ل�شركة  وتقدم  �لتربيد، 
�ملائية،  دبي  و�جهة  دبي مثل  �إم��ارة  �لبارزة يف  �مل�شاريع  لعدد من 
وبلو و�ترز، وجمموعة جمري�، وجمري� بيت�س ريزيدن�س، ومركز 
دبي �ملايل �لعاملي، و�خلليج �لتجاري، ومدينة دبي �لطبية، و�أبر�ج 
بحري�ت جمري�، ونخلة جمري�، ودي�شكفري جاردنز، و�بن بطوطة 
�لإعامي  لاإنتاج  �لعاملية  و�ملنطقة  للت�شميم،  دبي  وحي  م��ول، 

وغريها.
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 يف معر�ض وموؤمتر »اأديبك« 2019

جامعة خليفة ت�شتعر�س عددًا من بحوثها البتكارية يف قطاع البرتول والغاز

»�شرتاتا« ت�شلم 50 األف قطعة من اأجزاء هياكل الطائرات يف 10 �شنوات 

•• اأبوظبي -الفجر:

�أع�����ل�����ن�����ت ج�����ام�����ع�����ة خ����ل����ي����ف����ة ل���ل���ع���ل���وم 
�لتي  �لبحثية  �جلامعة  و�لتكنولوجيا، 
خال  من  بالتعليم  �لنهو�س  على  تركز 
�ل��ت��دري�����س و�ل��ب��ح��ث و�ك��ت�����ش��اف وتطبيق 
�ملعرفة، �أم�س عن عزمها ��شتعر��س عدٍد 
من بحوثها �لبتكارية يف جمال �لبرتول 
لتبادل  نيتها  وعن  �ل�شرت�تيجي  و�لغاز 
�ملعارف و�خلرب�ت خال معر�س وموؤمتر 

�أبوظبي �لدويل للبرتول 2019.
�أبوظبي  تنظيم معر�س وموؤمتر  و�شيتم 
و�ل���ذي يعترب و�حد�ً  ل��ل��ب��رتول،  �ل���دويل 
�أك��رب و�أه��م معار�س �لبرتول و�لغاز  من 
مركز  يف   35 �ل����  ن�شخته  يف  �ل��ع��امل،  يف 
)�أدنيك(،  للمعار�س  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي 
 14 �إىل   11 ب����ني  م����ا  �ل����ف����رتة  خ�����ال 
جامعة  �شتقوم  حيث   ،2019 نوفمرب 
�لتي  �لبحثية  م�شاريعها  بعر�س  خليفة 
ت��ت�����ش��م��ن ن���ظ���ام م���ر�ق���ب���ة خ���ارج���ي ذكي 
�أنابيب  خطوط  حالة  تفقد  على  يعمل 
رقم  من�شتها  عرب  وذل��ك  و�لغاز،  �لنفط 
�لهيئة  �أع�شاء  �شيقوم  حني  يف   ،9412
جانب  �إىل  خليفة  جامعة  يف  �لأكادميية 
بحثية  ورق��ات  خم�س  بتقدمي  �لباحثني 
عن  �لبحث  يف  �جلامعة  م�شاهمات  حول 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ح��دي��ث��ة يف �ل��ت��ن��ق��ي��ب عن 

�لبرتول و�إنتاجه وتوزيعه. 
با�شت�شافة  ك��ذل��ك  �جل��ام��ع��ة  و���ش��ت��ق��وم 
مهند�شي  جلمعية  �جل��ام��ع��ي  �ل��ربن��ام��ج 
�لبرتول و�لذي ينظمه معر�س وموؤمتر 
ي�شم  و�ل���ذي  للبرتول  �ل���دويل  �أبوظبي 

19 فريقاً من خمتلف جامعات منطقة 
�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا.

وب���ه���ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة، ق����ال �ل���دك���ت���ور عارف 
�لرئي�س  ن����ائ����ب  �حل������م������ادي،  ����ش���ل���ط���ان 
للعلوم  خ��ل��ي��ف��ة  جل���ام���ع���ة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�لبرتول  قطاع  “يعترب  و�لتكنولوجيا: 
�لإم����ار�ت قطاعاً حيوياً  دول��ة  و�ل��غ��از يف 
و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��اً ه���ام���اً، ل���ذ� ف��ه��و يتطلب 
ل�������ش���م���ان حتقيق  �مل�������ش���ت���م���رة  �ل����رق����اب����ة 
�ل�شتفادة و�ملحافظة على روؤو�س �لأمو�ل 
ف��رتة ممكنة.  �لبرتول لأط��ول  يف قطاع 
ومن خال بحوثنا �ملتطورة، يو��شل �أملع 
�لأكادميية  �لهيئة  �أع�����ش��اء  م��ن  �لعقول 
وتوجيههم  �لطلبة  بتدريب  �جلامعة  يف 
تكنولوجية  حلول  تطوير  على  للرتكيز 
�لعمليات  م����ر�ح����ل  ج��م��ي��ع  يف  ج����دي����دة 
�لبحثية  �مل�����ش��اري��ع  وت���وؤك���د  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة. 
�مل�شتعر�شة يف من�شتنا و�لأور�ق �لبحثية 
�هتمام  �لباحثني مدى  �ملقدمة من قبل 
وعمق م�شاركة جامعة خليفة و�نخر�طها 
يف ���ش��ن��اع��ة �ل���ب���رتول م��ن خ���ال دعمها 
�لتي  �لبتكارية  �لبحوث  لإنتاج  �مل�شتمر 
تخدم قطاع �لبرتول و�لغاز، �لأمر �لذي 
يعود بالفائدة على �قت�شاد �لدولة ب�شكل 

عام«.
�شتغطي �لأور�ق �لبحثية �لتي �شتقدمها 
ت�شمل  خمتلفة  مو��شيع  خليفة  جامعة 
�ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى �مل�����ش��ح��وق �لأ����ش���ود �لذي 
ي�شاهم يف �شمان �شامة خطوط �أنابيب 
و�لتوزيع،  ل��اإم��د�د  �مل�شتخدمة  �لنفط 
�ل�شتخر�ج  ت�����ش��م��ي��م  �أي�������ش���اً  وت�����ش��م��ل 
يف  �لكربون  خز�نات  من  للنفط  �ملح�شن 

�لإم����ار�ت، وحفر  دول��ة  �لنفط يف  حقول 
�إنتاج  �شعة  لتعزيز  وتنظيفها  �لنفط  �آبار 
تاأك�شد  م��ن  و�لتقليل  �لآب����ار  يف  �ل��ن��ف��ط 
�إىل  ي����وؤدي  و�ل����ذي  �مل�شتخدمة  �لأدو�ت 

تاآكلها.
ويف ه���ذ� �ل�����ش��ي��اق، ���ش��رتك��ز ورق���ة بحثية 
�مل�شتقلة  �ل��روب��وت��ات  �أنظمة  على  �أخ��رى 
�أدو�ت  وه���ي  لا�شتك�شاف،  �مل�شتخدمة 
بتكلفتها  ت��ت��م��ي��ز  خ��ارج��ي��ة  ����ش��ت��ك�����ش��اف 
�ملنخف�شة وت�شتخدم ل�شتك�شاف �لعيوب 
�مل���وج���ودة يف خ��ط��وط �أن��اب��ي��ب �إم�����د�د�ت 
ورقة  وهناك  و�لتالفة.  �لقدمية  �لنفط 
�لفولتية  �مل��ن��ظ��وم��ة  ع��ل��ى  ت��رك��ز  بحثية 
من  �حل��د  با�شتطاعتها  و�لتي  �ل�شوئية 

�ل�شخ�س  على  �ل��و�ق��ع  �حل���ر�ري  �حلمل 
�شديدة  �جل���وي���ة  �ل����ظ����روف  يف  �ل���ع���ام���ل 
�حلر�رة وخا�شة يف حقول �لنفط عندما 

تكون �شاعات �لعمل طويلة.
�ل��ب��اح��ث��ون يف ج��ام��ع��ة خليفة يف  وي��ع��م��ل 
�ل��وق��ت �حل���ايل ع��ل��ى م�����ش��روع يعتمد يف 
يجمع  حيث  �ل��ب��ي��ان��ات،  على  عمله  �شري 
�ل��ع��م��ي��ق، وت�شوير  �ل��ت��ع��ل��م  ت��ق��ن��ي��ات  ب��ني 
�ل�شخور ومنذجتها و�لتي توفر بدورها 
خ�شائ�س  حت���دي���د  يف  ك���ب���رية  �إم��ك��ان��ي��ة 
�لنفط  �لنفط لأغر��س تخزين  خز�نات 
�لنفط  ����ش��ت��خ��ا���س  و�����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات 

�ملعزز.
�أبوظبي  وم����وؤمت����ر  م���ع���ر����س  وي��ت��خ��ل��ل 

�لدويل للبرتول برنامج �جلامعات �لذي 
تنظمه جمعية مهند�شي �لبرتول، و�لذي 
خاله  م��ن  خليفة  جامعة  �شت�شت�شيف 
19 فريقاً من خمتلف جامعات منطقة 
�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا. ويهدف 
�إىل  �ل��ب��رتول  مهند�شي  جمعية  برنامج 
تقدمي �لدعم لنخبة طلبة �لبكالوريو�س 
�جليولوجيا  ع����ل����وم  ت���خ�������ش�������ش���ات  يف 
و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  يف  و�لهند�شة 
ب��امل��ع��رف��ة يف قطاع  �أف��ري��ق��ي��ا، ورف���ده���م 
لتبادل  �ل��ف��ر���ش��ة  وم��ن��ح��ه��م  �ل�����ش��ن��اع��ة 
�خلرب�ت مع �أ�شحاب �ل�شركات �لرئي�شني 
�لزيار�ت  خ��ال  م��ن  �ل�شناعة  قطاع  يف 

�لفعلية للحقول و�ملو�قع.

•• اأبوظبي -وام:

�ل�شركة   - للت�شنيع”  “�شرت�تا  �حتفلت 
هياكل  �أج��������ز�ء  ت�����ش��ن��ي��ع  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
و�ململوكة  �مل��رك��ب��ة  �مل������و�د  م���ن  �ل���ط���ائ���ر�ت 
لا�شتثمار”-  “مبادلة  ل�شركة  ب��ال��ك��ام��ل 
�لعا�شرة  �ل�شنوية  ب��ال��ذك��رى  �ل�شهر  ه���ذ� 
�لتي   - �ل�شركة  �حتفال  وياأتي  لتاأ�شي�شها. 
تتخذ من جممع �لعني �لطري�ن “ نرب��س” 
يف �إمارة �أبوظبي مقًر� لها - يف �لوقت �لذي 
ت�شتعد ف��ي��ه مل��زي��د م��ن �ل��ن��م��و و�ل��ت��و���ش��ع يف 
كربى  م��ع  �شر�كاتها  ويف  �نتاجها  خطوط 
م�شتندًة  �لعاملية،  �لطري�ن  �شناعة  �شركات 
يف  �ملتتالية  �ل��ن��ج��اح��ات  م��ن  �أع����و�م  لع�شرة 
قطاع �شناعة �أجز�ء هياكل �لطائر�ت وذلك 
م�شريتها  خ��ال  �ل�شركة  �شاهمت  �أن  بعد 
خطة  تطبيق  يف  �ملا�شي  �لعقد  م��دى  على 
�أبوظبي، وباتت  �لتنويع �لقت�شادي لإمارة 
�لنفطية يف  �مل�شاريع غ��ري  �أه��م  �أح��د  �ل��ي��وم 
دولة �لإمار�ت. وعلى مد�ر �لأعو�م �لع�شرة 
تكري�س  “�شرت�تا”  ����ش��ت��ط��اع��ت  �مل��ا���ش��ي��ة، 
لقطاع  �لعاملية  �لقيمة  �شا�شل  يف  موقعها 
�شناعة �لطري�ن كاأحد �ملوردين �لرئي�شيني 
�لعاملية.  �لطائر�ت  �شناعة  �شركات  لكربى 
برنامج  ت��ع��زي��ز  يف  �ل�����ش��رك��ة  جن��ح��ت  ك��م��ا 
�ل��ت��ن��وي��ع �لق��ت�����ش��ادي م���ن خ����ال مبادرة 
“�شنع بفخر يف دولة �لإمار�ت”؛ �إذ �شّلمت 
 3 �أك��رث من   2009 منذ �لعام  “�شرت�تا” 
�آلف �ُشحنة مكونة من 50 �ألف قطعة من 
لكربى  �مل�شّنعة  �ل��ط��ائ��ر�ت  هياكل  �أج����ز�ء 

�شركات �شناعة �لطائر�ت �لعاملية.
�لرئي�س  ع���ب���د�هلل،  ع��ل��ي  �إ���ش��م��اع��ي��ل  وق����ال 
�لتنفيذي ل�شركة “�شرت�تا”: “�شهد جممع 
�لعني �لطري�ن “نرب��س” قبل ع�شرة �أعو�م 
�لتي  للت�شنيع”  “�شرت�تا  م�شرية  �نطاق 
����ش��ت��ط��اع��ت و���ش��ع ب�����ش��م��ت��ه��ا ع��ل��ى خارطة 
مدعومًة  و�ل���ع���امل���ي���ة  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�����ش��ن��اع��ة 
�شناعة  �شركات  كربى  مع  ر�ئ��دة  ب�شر�كاٍت 
�ل���ط���ائ���ر�ت �ل��ع��امل��ي��ة. وح��ر���ش��ن��ا م��ن��ذ بدء 
عملياتنا على ت�شليم �أجز�ء هياكل �لطائر�ت 
مبا  �لعاملية،  �لت�شنيع  معايري  �أرق���ى  وف��ق 
يعك�س تناف�شية �لقطاع �ل�شناعي يف �لدولة 
وبكل  �ل��ي��وم  ون��ق��ول  �ل��ع��امل��ي.  �مل�شتوى  على 
فخر باأّننا جنحنا يف �مل�شاهمة بتحقيق هذه 
�لروؤية وبناء عامة جتارية عاملية موثوقة 

�نطاقاً من �لإمار�ت«.
�لقت�شادية  �أبوظبي  روؤي���ة  م��ع  و�ن�شجاًما 
لعبت   ،2071 �لإم����ار�ت  ومئوية   2030
قطاع  تطوير  يف  حم��ورًي��ا  دوًر�  “�شرت�تا” 
بالتز�من  وذلك  �لوطني،  �لطري�ن  �شناعة 
�لوطنية  �ل���ك���و�در  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  م��ع عملها 
�مل�شافة  �لقيمة  ذ�ت  �لعمل  فر�س  وتوفري 

وتوظف  �ل�����ط�����ري�ن.  ق����ط����اع  يف  �ل���ع���ال���ي���ة 
خطاً   13 ح��ال��ي��اً  ت�شغل  �ل��ت��ي  “�شرت�تا”، 
 30 من  موظف   700 يقارب  ما  لاإنتاج، 
دولة، مع �لعلم �أن �لكو�در �لإمار�تية متثل 
ُت�شكل  بينما  �ل��ع��ام��ل��ة،  �ل��ق��وى  م��ن   58%
�ل���ك���و�در  %90 م���ن جم���م���وع  �مل���و�ط���ن���ات 
ذلك،  �إىل  وبالإ�شافة  �ل�شركة.  يف  �لوطنية 
من  كبرية  باقة  ل��ك��و�دره��ا  �ل�شركة  �أت��اح��ت 
�ل����رب�م����ج �ل���ت���دري���ب���ي���ة، وذل�����ك م���ن خال 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  م���ع ج��ام��ع��ة  ���ش��ر�ك��ت��ه��ا 
لفنيي  خم�ش�س  برنامج  لتطوير  �ملتحدة 
وميتد  �ل��ط��ائ��ر�ت.  ه��ي��اك��ل  �أج����ز�ء  �شناعة 
�لربنامج لفرتة 24 �شهًر� وي�شم جمموعة 
�لعمل  �أ�شا�شيات  �لنظرية حول  �ملناهج  من 

�لتدريب  جانب  �إىل  �ل�شناعي،  �لقطاع  يف 
تاأهيل  ب��ه��دف  �مل�شنع  �أر�����س  ع��ل��ى  �لعملي 
بت�شنيع  متخ�ش�شني  كمهنيني  �ل��ف��ن��ي��ني 

�أجز�ء هياكل �لطائر�ت.
موؤ�ش�شات  م���ع  “�شرت�تا”  ت���ت���ع���اون  ك��م��ا 
�لتدريب  ب��ر�م��ج  لتقدمي  �أخ���رى  تعليمية 
قطاع  يف  �ملتخ�ش�شة  �لعمل  وور����س  �ملهني 
���ش��ن��اع��ة �ل���ط���ري�ن ب��ه��دف ب��ن��اء ج��ي��ٍل من 
للعمل  �هتمامهم  وتعزيز  �ملتميزة  �ملو�هب 
“تعد  يف قطاع �لطري�ن. و�أ�شاف عبد�هلل: 
يف  �ل��ر�ئ��دة  �لوطنية  �ل�شركات  من  �شرت�تا 
فيها  و�ل�شتثمار  �لوطنية  �ل��ك��و�در  رع��اي��ة 
�لطري�ن.  ���ش��ن��اع��ة  ق��ط��اع  يف  ��ا  وخ�����ش��و���شً
�لذين  �لإم��ار�ت��ي��ني  �ل��ط��اب  بعدد  ونفخر 

�ختارو� �شرت�تا وجهتهم �ملف�شلة للعمل؛ �إذ 
ميثل ذلك دليًا على جناحنا يف ��شتقطاب 
�جليل �ملقبل من �ملهند�شني و�لفنيني �لذي 
معامل  ر�شم  بدور حموري يف  �شي�شطلعون 
�لعاملي.  �ل��ط��ري�ن  �شناعة  قطاع  م�شتقبل 
�ل�شركة من معارفهم �لأكادميية  وت�شتفيد 
يف جمال تطوير تقنيات �لذكاء �ل�شطناعي 
وتوفر  �ملتقدمة.”  �لتقنيات  م��ن  وغ��ريه��ا 
�لتدريب  بر�مج  من  جمموعة  “�شرت�تا” 
�إع������د�د ج��ي��ل من  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �ل���د�خ���ل���ي 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة �خل���ب���رية يف جمايل  �مل���و�ه���ب 
فر�س  ج��ان��ب  �إىل  و�ل��ت�����ش��ن��ي��ع،  �لت�شميم 
�لوليات  يف  “بوينج”  مر�فق  يف  �لتدريب 
�مل��ت��ح��دة. وك���ان ب��رن��ام��ج ت��دري��ب �ملوظفني 

ليك  �شولت  يف مدينة  “بوينج”  يف مر�فق 
2017 بح�شور مهند�شني  �نطلق عام  قد 
حتى  �ل��ربن��ام��ج  وي�شتمر  “�شرت�تا”،  م��ن 

�لو�شول لهدفه بتدريب 24 مهند�شاً.
�أحدث  تبني  على  “نحر�س  عبد�هلل:  وقال 
�ل��ع��م��ل ع��ل��ى تطوير  �ل��ت��ق��ن��ي��ات ون���و�����ش���ل 
موظفينا بهدف حتقيق �لتطّور �لذي يليق 
با�شم �لإم��ار�ت على م�شتوى قطاع �شناعة 
تناف�شيًة  ي�شهد  و�ل���ذي  �ل��ع��امل��ي،  �ل��ط��ري�ن 
عالية. وملو�كبة تطور �لقطاع، نبحث ب�شكٍل 
م��ت��و����ش��ل ع���ن �لآف������اق �جل���دي���دة لتطوير 
و�لت�شنيع.  �لت�شميم  جم���ال  يف  �أع��م��ال��ن��ا 
ومنذ �نطاقتها قبل ع�شرة �أعو�م تو��شلت 
جناحات �ل�شركة عاًما بعد عام، حيث جنحت 
�إمار�تًيا  13 مهند�ًشا  جمموعة مكونة من 
حمدثة  ن�����ش��خ��ة  بت�شنيع   2018 ع���ام  يف 
م��ن �لأ���ش��ط��ح �خل��ارج��ي��ة ل��رف��ارف �أجنحة 
تو�شيع  �إىل  �أدى  �ل���ذي  �لأم����ر  �ل��ط��ائ��ر�ت، 
ح�شلت  �ل��ت��ي   EN9100 ���ش��ه��ادة  ن��ط��اق 
�لت�شميم  جم��الت  لت�شمل  �ل�شركة  عليها 
�لطري�ن.”  ���ش��ن��اع��ة  ق��ط��اع  يف  و�ل��ت��ط��وي��ر 
ومثبتات  �لأج��ن��ح��ة  �أج���ز�ء  ��شتخد�م  وي��ت��ّم 
ذيل �لطائرة �لتي حتمل �شعار “�شنع بفخر 
يف دولة �لإمار�ت” يف �لوقت �لر�هن �شمن 
�لطائر�ت  �أ���ش��اط��ي��ل  م���ن   8% م���ن  �أك����رث 
�ل�شركة  وت��و����ش��ل  �ل��ع��امل.  ح��ول  �لتجارية 
�إبر�م �ل�شر�كات مع نخبة من �أبرز �لأ�شماء 
يف �لقطاع، مبا فيها: “�إيربا�س “و”بوينج” 
�لتابعة  �ل��ط��ائ��ر�ت  �أج����ز�ء  ت�شنيع  ووح���دة 
ف�شًا  “ليوناردو-فينميكانيكا”،  ل�شركة 
من  �شبعة  ت�شم  �لتي  عمائها  قاعدة  عن 
’بياتو�س‘  مثل  �لقطاع  يف  �لأ���ش��م��اء  �أب���رز 
 ،/FACC AG/ �شي‘  ���ش��ي  �إي���ه  و’�إف 
�لطائر�ت،  ل�شناعة   /SAAB/ و’�شاب‘ 
ل�شناعة   /S.A.B.C.A/ و’�شابكا‘ 

�لطري�ن.

تعاونية الحتاد تبداأ العمل بنظام 
التداول الإلكرتوين الفوري

•• دبي -وام: 

جديد�ً  حتديثاً  �لحتاد  تعاونية  �أطلقت 
على �أنظمة من�شة �لتد�ول �لإلكرتوين 
لاأ�شهم يت�شمن �لعمل بنظام “�لتد�ول 
�لفوري” �عتبار�ً من �أم�س 10 نوفمرب 
و�ل�شر�ء  �ل��ب��ي��ع  عملية  وت��ت��م   2019
�ل�شر�ء  و  �لبيع  �شعر  بني  �ملطابقة  عند 
�لتد�ول  جل�شات  خال  فورية  وب�شورة 
�ل�شاعة  وم����ن  �ل��ر���ش��م��ي  �ل��ع��م��ل  �أي������ام 

�لتا�شعة �شباحاً حتى �لثانية ظهر�ً.
ك��م��ا ت��ن�����س �ل��ت��ع��دي��ات - �ل��ت��ي جاءت 
�ن��ط��اق��ا م���ن ح��ر���س �ل��ت��ع��اون��ي��ة على 
�مل���م���ار����ش���ات مب���ا ي�شمن  �أف�����ش��ل  �ت���ب���اع 
�لتعامات  و�شفافية  م�شاهميها  حقوق 

- على �عتماد 0.10 درهم وم�شاعفاتها 
�مل�شاهم ببيع  �أحقية  �إىل  �إ�شافة  �لتد�ول  �ل�شهم خال جل�شة  لتغري �شعر  �أ�شا�شاً 
�ليوم �لو�حد ومبعدل طلب و�حد يومياً، يف حني  تد�ول  خال  �شهم   20،000
يحق للم�شاهم �لتقدم بطلبات وباأعد�د مفتوحة ل�شر�ء �لأ�شهم. و قال �شعادة ماجد 
حمد رحمه �ل�شام�شي رئي�س جمل�س �إد�رة تعاونية �لحتاد �إنه منذ �إطاق من�شة 
�لتد�ول �لإلكرتوين لأ�شهم �لتعاونية �أمنت �حلرية �لكاملة للم�شاهمني لتد�ول 
�أن عدد �لأ�شهم  �أ�شهمهم ب�شورة �شل�شة وبفعالية عالية وبتقنيات �آمنة، مو�شحاً 
32،155 �شهم يومياً، كما  3،505 مليون �شهم مبتو�شط تد�ول  �ملتد�ولة بلغ 
م�شاهم.   4،133 �لإلكرتوين  �لتد�ول  من�شة  يف  �مل�شجلني  �مل�شاهمني  عدد  بلغ 
و�أ�شاف �أن �إجمايل مبلغ �ملعامات �ملنفذة لتد�ول �لأ�شهم بلغ نحو 204،302 
22 مايو  �نطاقها قبل يف  �لإلكرتوين منذ  �لتد�ول  دره��م عرب من�شة  مليون 
بلغ  �ملنفذة  �ملعامات  عدد  �أن  �إىل  م�شري�   ، �جل��اري  نوفمرب  بد�ية  حتى  �ملا�شي 
5،760 معاملة خال �لفرتة نف�شها. و�أو�شح �أن �لتعاونية غريت �حلد �لأدنى 
ل�شر�ء �لأ�شهم حيث �أ�شبحت 50 �شهما بدًل من 100 �شهم كما يف �ل�شابق وذلك 

ت�شجيعاً وت�شهيًا للمو�طنني كافة على �ل�شتثمار يف هذ� �لقطاع �حليوي.

مليار درهم اأرباح »اأبوظبي   1,85
الإ�شالمي« خالل 9 اأ�شهر

•• اأبوظبي -وام: 
�أرب��اح �لربع �لثالث من �لعام  �أبوظبي �لإ�شامي �رتفاعاً يف �شايف  �شجل م�شرف 
�جلاري بن�شبة %5.2 لت�شل �إىل 620.0 مليون درهم .. بينما حقق منو� يف �أرباح 
1،85مليار  �إىل  %5.6 لت�شل  بن�شبة  �لعام �جلاري  �لأوىل من  �لت�شعة  �لأ�شهر 
درهم ح�شب �لنتائج �ملالية �ل�شادرة �أم�س عن �مل�شرف. ويعود هذ� �لأد�ء �إىل منو 
�شايف �لإير�د�ت خال �لربع �لثالث بن�شبة %5.5 لت�شل �إىل 1،50 مليار درهم 
%58.9 منو� يف �لدخل من �ل�شتثمار�ت و%5.1 �رتفاعا بالدخل  ب�  مدعوماً 
من �لر�شوم و�لعمولت .. فيما �رتفع �شايف �لإير�د�ت خال �لأ�شهر �لت�شعة �لأوىل 
من �لعام �جلاري �إىل 4.39 مليار درهم بزيادة 5.7 % مقارنة مع �لفرتة نف�شها 
درهم  مليار   79.2 �إىل  �لعماء  �أ�شول متويل  �شايف  و�رتفع   . �ملا�شي  �لعام  من 
خال �لأ�شهر �لت�شعة �لأوىل من 2019 .. كما �رتفع �لدخل من غري �لتمويل 
�إىل   58.9% ب��دوره بن�شبة  �رتفع  بف�شل زي��ادة �لدخل من �ل�شتثمار�ت و�ل��ذي 
�ل��دخ��ل م��ن �لر�شوم  �رت��ف��ع  �لثالث يف ح��ني  �ل��رب��ع  195.0 مليون دره��م خ��ال 

و�لعمولت بن�شبة %5.1 �إىل 280.0 مليون درهم.
بحو�يل  �لدخل  �إىل  �لتكلفة  ن�شبة  �نخفا�س  �ىل  �لتكاليف  �شبط  مبادر�ت  و�أدت 
�لرقمية  �ملبادر�ت  �مل�شرف يف  ��شتثمار�ت  بالرغم من  �شنوي  �أ�شا�س  %1.6 على 
�لعماء  جتربة  وحت�شني  �مل�شرف  �أعمال  منو  دعم  �إىل  �لهادفة  و�ل�شرت�تيجية 
متويل  معدل  يف  �شحياً  م�شتوًى  �لإ�شامي  �أبوظبي  م�شرف  و�شّجل  �مل�شرفية. 
�لعماء �إىل �لود�ئع عند %78.9 خال �لفرتة �ملنتهية يف 30 �شبتمرب 2019 
�شنوي،  �أ�شا�س  على   1.0% بن�شبة  من��و�ً  �لعماء  متويل  �أ�شول  �شجلت  بينما   ..
وبلغ  �ملخاطر.  �إد�رة  نهجه يف  فعالية  تعزيز  تركيزه على  �مل�شرف  و��شل  يف حني 
�إجمايل حقوق �مل�شاهمني - مبا يف ذلك �أدو�ت �ل�شق �لأول من ر�أ�س �ملال - 18.4 
%13.6 على  بن�شبة  زي��ادة  2019، ما ميثل  �شبتمرب   30 بنهاية  دره��م  مليار 

�أ�شا�س �شنوي، ومعدل منو تر�كمي بن�شبة %5.6 على مدى 3 �شنو�ت.
و��شتقر معدل كفاية ر�أ�س �ملال مل�شرف �أبوظبي �لإ�شامي بح�شب “ معايري بازل 
3 “عند %18.84 بنهاية 30 �شبتمرب 2019، يف حني بلغ معدل كفاية �ل�شق 
�لأول من ر�أ�س �ملال بح�شب نف�س �ملعايري %17.74 ومعدل كفاية �ل�شق �لأول 
من حقوق �مل�شاهمني �لعاديني %13.03، وجميعها متو�فقة مع “معايري بازل 

3 “ و�أعلى من �حلد �لأدنى �لتنظيمي �لذي حدده م�شرف �لإمار�ت �ملركزي.
وقال مازن مناع، �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة م�شرف �أبوظبي �لإ�شامي: “يعك�س 
��شرت�تيجية  تنفيذ  على  تركيزنا   2019 ع��ام  م��ن  �لثالث  �ل��رب��ع  خ��ال  �أد�وؤن����ا 

�مل�شرف ب�شكل ناجح وفعال«.

•• ال�شارقة-وام:

“�س.م.ع”  ل��ل��ط��ري�ن  �ل��ع��رب��ي��ة  �أع��ل��ن��ت 
يف  �قت�شادي  ط��ري�ن  �شركة  و�أك���رب  �أول 
منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا 
�أرب����اح����ا �شافية  ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا  ع���ن  �أم�������س 

قيا�شية بلغت 471 مليون درهم خال 
�لأ�شهر �لثاثة �ملنتهية يف 30 �شبتمرب 
باملائة   57 ن�����ش��ب��ت��ه��ا  ب����زي����ادة   2019
300 م��ل��ي��ون دره����م خال  ب����  م��ق��ارن��ة 
�لفرتة نف�شها من �لعام �ملا�شي و�رتفاع 

�إير�د�ت �ل�شركة خال �لربع �لثالث من 
لتبلغ  ب��امل��ائ��ة   12 بن�شبة   2019 ع���ام 
بالفرتة  مقارنة  دره��م  مليار   1.438
ذ�ت���ه���ا م���ن �ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي و�ل���ت���ي بلغت 

1.282 مليون درهم.
ج����اءت �ل��ن��ت��ائ��ج �مل��ال��ي��ة �ل��ق��وي��ة للربع 
على  �ملرتفع  بالطلب  مدفوعة  �لثالث 
رح���ات �ل�����ش��رك��ة خ���ال �ل��رب��ع �لثالث 
للطري�ن”  “�لعربية  ق���دم���ت  ب��ع��دم��ا 
خدماتها لأكرث من 3.4 مليون م�شافر 
�نطاقا من مر�كز عملياتها �لأربعة يف 
و�ملغرب  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة 
وم�شر م�شجلة بذلك زيادة قدرها 10 
باملئة يف عدد �مل�شافرين مقارنة بالأرقام 
�لعام  م���ن  نف�شها  �ل���ف���رتة  يف  �مل�����ش��ج��ل��ة 
معدلها  على  �ل�شركة  وحافظت  �ملا�شي 
ن�شبة   – �ملقاعد  �إ�شغال  لن�شبة  �ملرتفع 
�ملتاحة  �ملقاعد  �إىل عدد  �مل�شافرين  عدد 
و�ل�����ذي ب��ل��غ 82 ب��امل��ئ��ة خ���ال هذه   –

�لفرتة.
و قال �ل�شيخ عبد�هلل بن حممد �آل ثاين 
رئي�س جمل�س �إد�رة “�لعربية للطري�ن” 
: “ تعك�س �لنتائج �لقوية �لتي �شجلتها 
�لثالث  �لربع  خ��ال  للطري�ن  �لعربية 
�ل��ع��ام �جل���اري ق��وة وفعالية منوذج  م��ن 
�ل��ذي نتبعه وخ��دم��ات �لقيمة  �لأع��م��ال 

�مل�شافة �لتي نقدمها لعمائنا يوميا«.
�لقوي  �لأد�ء  “ياأتي   : ثاين  �آل  و�أ�شاف 
خال  للطري�ن  �لعربية  �شجلته  �ل��ذي 
�لربع �لثالث �متد�د� للنتائج �لإيجابية 
�لعام  �لأول من  �لن�شف  �مل�شجلة خال 
وج����اءت م��دف��وع��ة ب���زي���ادة �ل��ط��ل��ب على 
رح���ات �ل�����ش��رك��ة و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لنمو 
�لفعالة �لتي ننتهجها و�ج��ر�ء�ت �شبط 

�لتكاليف �لتي تبناها فريق �لإد�رة«.
�لثالث  �ل���رب���ع  ن��ت��ائ��ج  م���ع  وب���ال���ت���و�زي 
�شجلت “�لعربية للطري�ن” نتائج قوية 
�لأوىل  �لت�شعة  �لأ�شهر  خال  وقيا�شية 

 2019 �شبتمرب   30 ب��ت��اري��خ  �ملنتهية 
حمققة �شايف �أرباح قدره 809 مايني 
53 باملائة مقارنة  درهم بزيادة ن�شبتها 
مع 530 مليون درهم �شجلتها �ل�شركة 
للفرتة نف�شها من �ل�شنة �ملالية �ل�شابقة 
�لأ�شهر  خ��ال  �ل�شركة  �إي���ر�د�ت  وبلغت 
�أكرث   2019 ع��ام  م��ن  �لأوىل  �لت�شعة 
من 3.611 مليار درهم بزيادة ن�شبتها 
من  نف�شها  بالفرتة  مقارنة  باملائة   17
مليار�ت   3 بلغت  و�ل��ت��ي  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام 
دره���م ون��ق��ل��ت �ل�����ش��رك��ة �أك���رث م��ن 9.2 
عملياتها  م���ر�ك���ز  م���ن  م�����ش��اف��ر  م��ل��ي��ون 
�لأوىل  �لت�شعة  �لأ���ش��ه��ر  خ��ال  �لأرب��ع��ة 
 11 ن�شبتها  ب���زي���ادة   2019 ع���ام  م��ن 
مت  �ل��ذي  �مل�شافرين  بعدد  مقارنة  باملئة 
عام  م��ن  نف�شها  �ل��ف��رتة  خ���ال  نقلهم 
�ملقاعد  �إ�شغال  معدل  وحافظ   2018
 83 بلغت  و�ل��ت��ي  �ملرتفعة  ن�شبته  على 

باملئة خال هذه �لفرتة.

»العربية للطريان« ت�شجل اأرباحا �شافية قيا�شية قدرها 471 مليون درهم يف الربع الثالث بزيادة 57 %
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العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
اخطار بالن�ضر يف الق�ضية التنفيذية 2019/1276 

�إىل �ملحكوم عليه /عبيد طار�س عبيد جا�شم �خلر�شي �لعليلي 
�أ�شدرت  قد  �لبتد�ئية  بان حمكمة عجمان �لحتادية  لديك  ليكن معلوما 
بحقكم حكما يف �لدعوى رقم )2018/776( جتاري جزئي ، يق�شى باإلز�مكم 
�ن  ، وحيث  و�مل�شاريف  �لر�شوم  �شاما  دره��م  وق��دره )16.454(  بدفع مبلغ 
�ملحكوم له/ م�شرف �لهال ، قد تقدما بطلب تنفيذ �حلكم و�شجل �لتنفيذ 
حتت رقم  2019/1276 لذ� �أنتم مكلفني ب�شد�د �ملبلغ �ملحكوم به خال )15( 
يوما من تاريخ ن�شر �لخطار ويف حال تخلفكم عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ 

بحقكم �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذ �حلكم ح�شب �ل�شول. 
قلم التنفيذ املدين / بدار الق�ضاء عجمان  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
انذار عديل بالن�ضر

رقم  2019/8135 
�ملنذر : علياء عبد�لرحيم �حمد عبد�هلل مرد��س  وميثلها / رجاء �دري�شي ت�شويل كو�شتي - 

مبوجب وكالة م�شدقة رقم �ملحرر )2018/1/164166( 
�ملنذر �ليه : �نظمة �لإت�شالت �لذكية ملقاولت �لإت�شالت - ذ م م - فرع دبي 

�ملو�شوع / �إنذ�ر عديل
 THE بناية   F-41 رقم  للعقار )مكتب  �لتام  �لخ��اء  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
CURVE( و�شد�د قيمة �ليجار �مل�شتحقة ، بال�شافة �ىل فاتورة �لكهرباء و�ملاء وذلك 
كله يف مدة �ق�شاها �شهر من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لجرء�ت 
�لقانونية �لتي حتفظ حقه يف �ملطالبة ب�شد�د كامل �لقيمة �ليجارية وم�شاريف �لكهرباء 
حقوقه  حلفظ  �لق�شائية  و�جل��ه��ات  �ملخت�شة  �ل�شلطات  �ىل  �للجوء  ذل��ك  يف  مب��ا  و�مل��ي��اه 

وحتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي مبا فيها �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
اإعالن املدعي عليه ن�ضرا للمثول امام مكتب اإدارة الدعوى 

يف الدعوى رقم )2019/322( مدين جزئي اأم القيوين )الإعالن ن�ضرا( 
بناء على طلب �ملدعي : �شركة نزيه �لتجارية 

�إىل �ملدعي عليها : عجاز فاطمة �ملرحوم �شيد عبا�س - ب�شخ�شها وب�شفتها 
مالكة �ملوؤ�ش�شة - وعنو�نهم - ويعلن ن�شر� بجريدة و��شعة �لنت�شار 

�لقيوين  �أم  مبحكمة   - �ل��دع��وى  �إد�رة  مكتب  �أم���ام  باحل�شور  مكلفة  �أن��ت��ي 
ي���وم �لإثنني  �ل�����ش��اع��ة 9.30 ���ش��ب��اح��ا م��ن  �لحت���ادي���ة �لب��ت��د�ئ��ي��ة - يف مت���ام 
يف  للنظر  وذل��ك   ، معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا   2019/11/18 �مل��و�ف��ق 

�لدعوى�مل�شار �ليها �عاه بو�شفكم مدعي عليهم.
حرر بتاريخ  2019/10/6

مدير اإدارة الدعوى

         دولة الإمارات العربية املتحدة 
  وزارة العدل

حمكمة ام القيوين الحتادية البتدائية

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

��شم �ل�شركة : اأي�سن للتجارة العامة - �ض ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب 402 ملك حممد �شعيد �لنابودة - ديرة - بور�شعيد - �ل�شكل �لقانوين 
 : �لتجاري  بال�شجل  �لقيد  رق��م   704107  : �لرخ�شة  رق��م   ، حم���دودة  م�شوؤولية  ذ�ت   :
يف  �لتاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1130953
�ل�شجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ 2019/10/14 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/14 وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ايه تي ام رمي النعيمي 
 - �لزرعوين  602 ملك عبد�لرحيم حممد  رقم  : مكتب  �لعنو�ن  لتدقيق احل�سابات 
معه كافة  : 2517721-04  م�شطحباً  : 2517720-04  فاك�س  �ملرقبات - هاتف   - دي��رة 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
 �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة

��شم �ل�شركة : رامان لتجارة اللكرتونيات - �ض ذ م م  
دي��رة - بور�شعيد -  م -  م  ذ  �لعقارية �س  �لنابودة  �لعنو�ن : مكتب 402 ملك �شركة 
�لقيد  رق��م   576036  : �لرخ�شة  رق��م   ، حم���دودة  م�شوؤولية  ذ�ت  �ل��ق��ان��وين:  �ل�شكل 
بال�شجل �لتجاري : 77701 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه 
، وذلك  �أعاه  �ل�شركة �ملذكورة  باإنحال  �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها  قد مت 
حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2019/10/14 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب 
دبي بتاريخ 2019/10/14 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي 
�ملعني ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك 
عبد�لرحيم حممد �لزرعوين - ديرة - �ملرقبات -  هاتف : 2517720-04  فاك�س : 
 )45( وذلك خال  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  2517721-04 م�شطحباً 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

��شم �مل�شفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
 �لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم حممد �لزرعوين - ديرة - �ملرقبات -

د�ئ���رة  ت��ع��ل��ن  ه���ذ�  مب��وج��ب   04-2517721  : ف��اك�����س   04-2517720  : ه��ات��ف 
لت�شفية  �أع��اه  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  قد مت  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية 
اأي�سن للتجارة العامة - �ض ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2019/10/14 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/14 وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اه،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
�ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي 

��شم �مل�شفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
 - دي���رة   - �ل��زرع��وين  رق��م 602 ملك عبد�لرحيم حممد  : مكتب  �ل��ع��ن��و�ن 
�ملرقبات - هاتف : 2517720-04 فاك�س : 2517721-04 مبوجب هذ� تعلن 
�أعاه  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
قر�ر  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �ض   - اللكرتونيات  لتجارة  رامان  لت�شفية 
دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   2019/10/14 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
�إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   2019/10/14 بتاريخ 
�مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خال  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه 

ن�شر هذ� �لإعان
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�ضادية

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
يف  الدعوى 2019/1264 جتاري كلي - دبي 

�ملدعي/بنك ملي �ير�ن - بوكالة �ملحامي / بيت �حلكمة للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية  �ملعلن 
�ليه / �ملدعي عليهم / �لأول / �شركة ��شبيد�ر للتجارة �لعامة - ذ م م 

�لثاين / جعفر عبا�شعلي حممد ز�ده مري�بي ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية ��شبيد�ر للتجارة �لعامة 
- ذ م م ، �لثالث / تورج جعفر حممد ز�ده مري�بي ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية ��شبيد�ر للتجارة 
�لعامة ذ م م ، بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لعمال �خلربة يف �لدعوى �عاه فقد 
حددنا يوم �لإثنني �ملو�فق 2019/11/18 يف متام �ل�شاعة �لر�بعة م�شاء� لعقد �لإجتماع �لأول للخربة 
وذلك مبقر مكتبنا �لكائن يف : مكتب �ل�شارد - دبي ، �لقرهود - �شارع �ملطار ، مبنى �لفجر لاأعمال 
�لجتماع  حل�شور  قانونا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يطلب  لذ�   ،  120 رقم  مكتب   ، �لأول  �لطابق   ،
�ملذكور مع �إح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملتعلقة بالدعوى ، وعليكم مر�جعة �خلبري �ول باأول ب�شاأن �ية 

��شتف�شار�ت وملتابعة تطور�ت �جر�ء�ت تنفيذ �ملاأمورية و��شتام �مل�شتند�ت و�لتعقيب عليها. 
اخلبري/ �ضعيد ال�ضارد الفال�ضي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 
رقم القيد بوزارة العدل 449                 

دعوة حل�ضور 
الجتماع الأول للخربة   

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
يف  الدعوى 2019/346 نزاع تعيني خربة جتاري - دبي  
�ملتنازع/�لأول/��شكاي لوجي�شتيك�س )�س.ذ.م.م(  ، �لثاين/نيكولي �لك�شندر كز�يكا 

بوكالة �ملحامي/�ملدحاين و�ل�شام�شي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية 
�ملعلن �ليه/�ملتنازع �شدها/�لثانية/�ي�شو�ريا �شيفكومار �شيفكومار 

حددنا  فقد  �عاه  �لدعوى  يف  �خلربة  لعمال  �ملوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
�لإجتماع  لعقد  ظهر�  و�لن�شف  �لو�حدة  �ل�شاعة  متام  يف   2019/11/14 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم 
�لأول للخربة وذلك مبقر مكتبنا �لكائن يف : مكتب �ل�شارد - دبي ، ديرة - �شارع �ملطار ، مبنى 
�لفجر لاأعمال - مكتب رقم 119.  لذ� يطلب ح�شوركم �و من ميثلكم قانونا حل�شور �لجتماع 
�ملذكور مع �إح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملتعلقة بالدعوى ، وعليكم مر�جعة �خلبري �ول باأول ب�شاأن �ية 

��شتف�شار�ت وملتابعة تطور�ت �جر�ء�ت تنفيذ �ملاأمورية و��شتام �مل�شتند�ت و�لتعقيب عليها. 
اخلبري/ حممد ال�ضارد الفال�ضي 
رقم القيد بوزارة العدل 534                 
رقم القيد مبحاكم دبي 153 

دعوة حل�ضور 
الجتماع الأول للخربة   

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر 
 يف  الدعوى 2019/10110 عمايل جزئي  

�ىل �ملدعي عليه /1-ليبنون �شتايل فا�شن - �س ذ م م  جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �شعبان   حممد  �شعبان  حممد  �ملدعي/عمرو  �ن  مبا 
درهم(    173660( وق����دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
�ل�شكوى  رق���م  و�مل�����ش��اري��ف.  و�ل��ر���ش��وم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت���ذك���رة 
�ملو�فق  �لرب���ع���اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB197624410AE(
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.B.10 بالقاعة  ���س   9.30 �ل�شاعة   2019/11/13
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
اعالن حكم بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2019/82 جتاري كلي                                                
بان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  م  م  ذ  �س   - �ك�شربت  فريت  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�عاه  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2019/7/25 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
ذ�ت  �شركة   - �ملاحة  ومتثيلية  �ل��دويل  للنقل  طهر�ن  تر�بر  بايانه  �شركة  ل�شالح/ 
وقدره  مبلغ  لها  ت��وؤدي  ب��ان  �لأوىل  عليها  �ملدعي  �ل�شركة  ب��ال��ز�م  حم��دودة  م�شوؤولية 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائد  �لإمار�تي  بالدرهم  يعادله  ما  �و  �مريكي  دولر   91.105.80
و�لزمتها  �ل�����ش��د�د  مت��ام  وح��ت��ى   2017/4/12 يف  �حلا�شل  �لإ�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9
بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  
حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
�آل  �شعيد  بن  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �لع��ان �شدر  لن�شر هذ� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2019/1989 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- ف��ورزون ديكور �ل�شناعية - ذ م م  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�ملذكورة �عاه  �ملنعقدة بتاريخ  2019/9/22  يف �لدعوى  بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
ل�شالح/ يونيك هوم �ند ديكور - �س ذ م م - بالز�م �ملدعي عليها �ن ت��وؤدي �ىل �ملدعية 
مبلغ مقد�ره 854668 درهما )ثمامنائة و�ربعة وخم�شون �لفا و�شتمائة وثمانية و�شتون 
درهما( و�لفائدة بو�قع 9% ت�شعة باملائة �شنويا من تاريخ 2019/4/22 وحتى متام �ل�شد�د 
، وبر�ءة ذمة �ملدعية من قيمة �ل�شيك مو�شوع �لتد�عي رقم 000590 �مل�شحوب على بنك 
�مل�شرق و�لزمت �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهما مقابل �تعاب 
�ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف 
�شاحب  با�شم  �شدر  �لع��ان  ه��ذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثاثني  خ��ال 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   

تعلن �شركة �شابا لاإعانات )�س.ذ.م.م( باأن �ل�شيد/ في�شل حممد على 
�لدين �أحمد - قد �إنتهت عاقته بال�شركة نهائيا و�أ�شبح غري ذي �شفة 
ر�شمية �أو غري ر�شمية بال�شركة ول ميثلها قانونا �مام �جلهات �حلكومية 
وغريها وتنبه �ل�شركة على كافة �ملتعاملني معها بعدم �لتعامل معه من 
جديد و�أن �أي تعامات مادية بينه وبني �لغري �ل�شركة غري م�شوؤولة عنها 
من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان.  وتعلن �ل�شركة عن �أن �ل�شيدة/ بينجهوى 
�ل�شركة  �لتي متثل  �لوحيدة  وهي  لل�شركة  �جلديدة  �ملديرة  - هي  هو 
قانونا �مام كافة �جلهات �لر�شمية و�لغري ر�شمية وهي �مل�شوؤولة عن كافة 

تعامات �ل�شركة مع �لغري وهي �ملمثل �لقانوين لل�شركة.  

اإعـــــــــــالن 
العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   

اإعالن بالن�ضر
رقم )2019/8142(

�ملنذر : ��شام ر�شول بور - �ير�ين �جلن�شية
�ملنذر �ليه : جمموعة �شنرت� ل�شتثمار ذ م م - رخ�شة رقم )750305( 

ميثلها �ملدير / �شالح بن عبد�لرز�ق بن �شالح �ل�شباح - �شعودي �جلن�شية 
ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه ب�شرورة �إخاء �ل�شقة رقم )212( ، �لكائنة مببنى دي 1 تاور ، و�لو�قعة على 
، و�شد�د  �لتي ت�شلمها عليه  �أر���س رقم )460( يف منطقة �جل��د�ف وت�شليمها للمنذر باحلالة  قطعة 
�خرى مرت�شدة  مبالغ  و�أي   ، درهم  �لف  وثاثون  )35.000( خم�شة  وقدرها  �ليجارية  �مل�شتحقات 
بذمته مع �إ�شاح ما قد يكون حلق بالعني من تلف وت�شوية ح�شاب �ملاء و�لكهرباء وغريها عن مدة 
�شغلها للعني حتى تاريخ �لإخاء �لتام وذلك يف خال مدة �أق�شاها )30( يوما من تاريخ ��شتامها 
هذ� �لإنذ�ر �لعديل ، و�إل �شي�شطر �ملنذر �ىل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لق�شائية �لازمة للمطالبة مبا ذكر 
وما ي�شتجد من قيمة �يجارية و�لتعوي�س �جلابر للعطل و�ل�شرر ، وحتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�شوم 

وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
يف الدعوى  رقم )2018/1014( جتاري كلي  

�ملدعي عليها : �أوجية دبي )�س ذ م م( 
�عاه  �ملذكورة  بالدعوى  م�شريف  خبري  ندب  مت  بانه  علما  �شيادتكم  نحيط 
و�ملرفوعة �شدكم و�آخرين من بنك �لإمار�ت دبي �لوطني )�س.م.ع(  وعليه فاأنتم 
�لإثنني  يوم  عقده  �ملقرر  �خلربة  �جتماع  بح�شور  قانونا  ميثلكم  من  �و  مكلفني 
�ملو�فق 2019/11/18 يف متام �ل�شاعة 11.00 �شباحا.  وذلك مبكتب �خلبري �ملنتدب  
�لكائن دبي - �لهناء �شنرت - بجو�ر دو�ر �ل�شطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق 
ت�شيل�شي - مكتب رقم )229/228( - نطلب �حل�شور باملوعد و�ملكان �ملحدد و�إح�شار 
�مل�شتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�شور فاإن 

�خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�شاحيات �ملخولة لها قانونا. 
حممد ح�ضن املرزوقي / اخلبري امل�ضريف  

اإعالن بالن�ضر جلل�ضة اخلربة 
العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   

اعالن بالن�ضر
يف ال�ضتئناف رقم 51 ل�ضنة 2018م الأحوال ال�ضخ�ضية

 ، �لنا�شر  نا�شر  علي  �مينه   ، م�شطفى  علي  حممد  �نهار   : �شده  �مل�شتاأنف  �ىل 
�ل  �شامل  : خالد علي  �مل�شتاأنف  بان  نعلنكم  �ل�شتاذ.  �شامل  �شامل حممد  عبد�هلل 
2013 ح�شر  ل�شنة   334 رقم  �ملدنية  �لق�شية  �ل�شادر يف  �حلكم  ��شتاأنف  قد  علي 
�ل�شاعة  مت��ام  يف   - م   2019/11/24 جل�شة  لنظره  حت��دد  وق��د  �ل�شارقة  �ل��رتك��ات 
�لتا�شعة و�لن�شف �شباحا مبقر هذه �ملحكمة �مام �لد�ئرة �ل�شرعية - لذ� يرجى 
�لتف�شل باحل�شور �و من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  ويف حالة غيابكم فان 

�ملحكمة �شتبا�شر نظر �ل�شتئناف وفقا لحاكم �لقانون.
ملحوظة : ين�شر هذ� �لعان على نفقة �مل�شتاأنف دون �أية م�شوؤولية على �ملحكمة 

جتاه حقوق �لغري
  رئي�س قلم الكتاب 

المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2019/8150(

�ملنذر: نوفل �شريك�س خري �هلل - لبناين �جلن�شية 
بوكالة �ملحامي / م�شلم �ملحرمي

�ملنذر �ليه / �شركة �مكو �جنينيريجن �نك �لإمار�ت ذ م م - فرع دبي 
)جمهويل حمل �لإقامة( 

تتوجه �ملنذر �ملنذر �ليه بالتكليف بالوفاء و�شد�د مبلغ وقدره )140000 درهم �إمار�تي فقط ل 
غري( طليق من �أي قيد �و �شرط مع �إحتفاظ �ملنذرة بكافة �حلقوق �لأخرى ، وذلك خال 5 �أيام 
من تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�ر للرد على ما جاء بالنذ�ر و�إل �شت�شطر �ملنذر �إىل �تخاذ �لإجر�ء�ت 
�لقانونية �شد �ملنذر �ليهم حفاظا حلقوق �ملنذرة ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لأخرى جتاه 
�لوفاء  ع��دم  ج��ر�ء  من  باملنذرة  حلقت  �لتي  �لأ���ش��ر�ر  عن  بالتعوي�س  �ملطالبة  من  �ليه  �ملنذر 

بالتز�ماتكم ، بالإ�شافة �ىل حتملكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
اخطار بالن�ضر يف الق�ضية التنفيذية 2019/803 

�إىل �ملحكوم عليه / عبد�لر�شيد ملقاولت �لبناء 
�أ�شدرت  قد  �لبتد�ئية  بان حمكمة عجمان �لحتادية  لديك  ليكن معلوما 
بحقك حكما يف �لدعوى رقم )2019/29( عمايل )جزئي( ، يق�شى باإلز�مك 
�ن  وحيث   ، و�مل�شاريف  �لر�شوم  �شاما  دره��م   )6405( وق���دره  مبلغ  بدفع 
�ملحكوم له/ ديفيد جيما ، قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم و�شجل �لتنفيذ حتت 
رقم  2019/803 لذ� �أنت مكلف ب�شد�د �ملبلغ �ملحكوم به خال )15( يوما من 
تاريخ ن�شر �لخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقكم 

�لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذ �حلكم ح�شب �ل�شول. 
قلم التنفيذ املدين / بدار الق�ضاء عجمان  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر 
 يف  الدعوى 2019/11039  عمايل جزئي 

�ىل �ملدعي عليه/1- �دفان�شد لد�رة �ملر�فق - ذ م م - فرع دبي  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/بالر�م �شينغ بالفري �شينغ - قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11613 درهم( و�لر�شوم 
 )MB198555499AE(و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة  ورقم �ل�شكوى
�س   8.30 �ل�شاعة   2019/12/8 �مل��و�ف��ق  �لأح���د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch1.A.2 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر 

 يف  الدعوى 2019/2584 جتاري جزئي 
�ن  �ملدخل /1- حيدر خ��ان نظر خ��ان - جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل �خل�شم 
�ملدعي/ نوبهار للتجارة �لقم�شة - �س ذ م م وميثله/ عبد�لرحمن عبد�هلل ح�شني 
�مل�شرب - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ 
و�لفائدة  9% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  وقدره )127518 درهم( 
تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
2019/11/14 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2019/788 جتاري كلي                 

�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  عجاوى  عاطف  1-ف��ادي  �ملدخل/  �خل�شم  �ىل 
�ملدعي/ ردي مك�س باطون - �س ذ م م وميثله / حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى 
برهان �لها�شمي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   1076791( وق��دره  مببلغ  عليها 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم 
�لحد �ملو�فق 2019/12/15 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى رقم 7608/2019/13 عمايل جزئي 
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )24260 درهم( وتذكرة عودة 

 )MB196466137AE( و�لر�شوم و�مل�شاريف. رقم �ل�شكوى )مببلغ )2000 درهم
طالب �لإعان : �مانت خان �شاه حممد خان - �شفته بالق�شية : مدعي 

�ملطلوب �إعانه : 1- بر�مي بروفايلز ل�شناعة �لن�شاء�ت �ملعدنية )�س.ذ.م.م(
�شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل �لإقامة 

�لدعوى  يف   2019/10/1 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم   : �لإع��ان  مو�شوع 
�ملذكورة �أعاه ل�شالح/ �مانت خان �شاه حممد خان - بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
)18817( درهم ، وبتذكرة �لعودة لوطنه عينا �و نقد� يف حال مغادرة �لدولة وعدم �للتحاق بخدمة 
، ورف�شت عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة  �لر�شوم و�مل�شروفات  ، وباملنا�شب من  �شاحب عمل 
�حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر 

با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2019/399 عقاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- خالد فوزى حممد كامل جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
م�شاهمة  متويل  ل�شالح/  �ع��اه  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2019/10/27 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها 
خا�شة بف�شخ �لعقد �مل�شمى )�لإجارة �ملنتهية بالتملك( �تفاقية �ليجار مع وعد بالبيع �لعقار 
وماحقها ، �ملربمة عن �لوحدة �لعقارية رقم AFAIQIT3A - 410 �لكائنة مبنطقة جبل 
علي �لأوىل و�ملقامة على �لر�س رقم 874 ، و�لز�م �ملدعي عليه بت�شليم �لوحدة �لعقارية عني 
�لتد�عي للمدعي خالية من �ل�شو�غل و�لغاء �إ�شارة �لقيد �لعقاري )�لإجارة �ملنتهية بالتملك( 
بد�ئرة �لأر��شي و�لأماك ، ورف�س ما عد� ذلك من طلبات و�لز�مه بالر�شوم و�مل�شروفات ومبلغ 
�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   

اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر
يف الدعوى رقم 2018/4706 تنفيذ جتاري    

مو�شوع �لق�شية : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم )2014/764( جتاري كلي ، ب�شد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )48284918.43 درهم( ، �شاما للر�شوم و�مل�شاريف   

طالب �لعان : طالب �لتنفيذ : م�شرف �أبوظبي �لإ�شامي  
�ملطلوب �عانه : �ملنفذ �شده : 1- ��شماعيل عبد�لعزيز حممد �لزرعوين

جمهول حمل �لقامة. 
لدى  ��شهم  عن  عبارة  وه��ي  �خلا�شة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم   : �لإع���ان  مو�شوع 
�شوق �بوظبي لاأور�ق �ملالية لدى )جمموعة �غذية - عدد �ل�شهم 2101 �شهم( و )�شركة �لد�ر 
و )�شركة ميثاق  �شهم(  �ل�شهم 1874  ع��دد   - غ��از  و )د�ن��ة  �شهم(  �ل�شهم 1665  ع��دد   - �لعقارية 
للتاأمني �لتكافلي - عدد �ل�شهم 116 �شهم( و )�شركة �بوظبي �لوطنية للطاقة - عدد �ل�شهم 498 
�شهم( وفاء ملبلغ �ملطالبة به وقدره )48284918.43 درهم( وهذ� للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله 

قانونا بناء على قر�ر �ملحكمة �ل�شادر بتاريخ 2019/10/16 
رئي�س الق�ضم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2019/4236   تنفيذ جتاري  
دب���ي 2-حممد  ف���رع   - ه���وم )ذ.م.م(  ���ش��ني ون  ���ش��ده��م��ا/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
ر�شو�ن لطيف ميان حممد لطيف جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ م�شرف �لهال �س م ع وميثله / عبد�لعزيزخمي�س علي فرج 
و�لز�مك  �عاه  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  �ل�شام�شي  قد 
�ىل طالب  بالت�شامن  دره��م   )642371.5( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

 يف الدعوى رقم 2019/4720  تنفيذ جتاري 
�لقامة  حمل  جمهول  �بر�هيم  يو�شفي  خليل  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد عبد�له �حمدي وميثله / عبد�لرحمن 
عبد�هلل ح�شني �مل�شرب - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�ع��اه و�ل��ز�م��ك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وق��دره )1106215( دره��م �ىل 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �مل��ح��ك��م��ة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2019/5372 تنفيذ جتاري  
بر�بهاكار�ن  2-فينود  م   م  ذ  �س   - لل�شياحة  ني�شت  �شدهما/1-  �ملنفذ  �ىل 
م  م  ذ  ���س   - لل�شياحة  ني�شت   - م��دي��ر�  وب�شفته  �ل�شخ�شية  ب�شفته  ن��اي��ر 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ ميلوين ماتيا�س رودريجو�س 
�ي�شيلدي�س وميثله / ر��شد عبد�لرز�ق حممد تهلك - قد �أقام عليك �لدعوى 
وق��دره )39316(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
درهم بالت�شامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
انذار عديل بالن�ضر

رقم  2019/8136 
�ملنذر : خالد عبيد �ل�شيخ �ملن�شوري وميثله / رجاء �دري�شي ت�شويل كو�شتي مبوجب وكالة 

م�شدقة رقم �ملحرر )2018/1/164166( 
�ملنذر �ليه : �لكمدة للتجارة �لعامة )�س.ذ.م.م( 

رقم  غرفة   - عمال  )�شكن  للعقار  �لتام  �لخ��اء  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر   ، ولذلك 
45( و�شد�د قيمة �ليجار �مل�شتحقة ، بال�شافة �ىل فاتورة �لكهرباء و�ملاء وذلك كله يف مدة 
�ق�شاها �شهر من تاريخ ن�شر هذ� �لن��ذ�ر و�ل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لج��رء�ت �لقانونية 
�لتي حتفظ حقه يف �ملطالبة ب�شد�د كامل �لقيمة �ليجارية وم�شاريف �لكهرباء و�ملياه مبا 
�ملنذر  �لق�شائية حلفظ حقوقه وحتميل  �ملخت�شة و�جلهات  �ل�شلطات  �للجوء �ىل  يف ذلك 

�ليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي مبا فيها �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        

 يف  الدعوى 2019/2651 مدين جزئي                 
�ىل �ملدعي عليه/1-جيجو كوريكاتيل �شاميول كوريكاتيل �بر�هام �شامويل جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�لكبان وم�شاركوه للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  �لكبان-قد  حممود  عبد�ملجيد  وميثله/ريا�س 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   46.676( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م 
�لتام  �ل�شد�د  وحتى   2019/1/28 يف  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة 
�ملو�فق  �لأح��د  بالنفاذ �ملعجل با كفالة. وح��ددت لها جل�شة يوم  و �شمول �حلكم 
2019/11/17 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2019/2121 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �شده/1- ماديليني جويل فيانويفا �ملازور� - جمهول حمل 
)موؤ�ش�شة  �لعامة  للتجارة  �لتنفيذ/�ل�شركال  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
فردية( ملالكها ثامر يعقوب يو�شف - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )115255.5( درهم 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2019/3914 تنفيذ جتاري  
�س  �لغذ�ئية  �مل��و�د  لتجارة  لوتاه  بن  عبد�هلل  �شركة  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
للماأكولت  �لتنفيذ/جنورد  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  م  م  ذ 
�لبحرية �خلا�شة وميثله/�شاحلة خليفة لحج خليفة �لب�شطي - قد �أقام 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاه  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
وقدره )144257.1( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2019/5199 تنفيذ جتاري  
م - فرع دبي   م  ذ   - �لفنية  �مل�شتقبل للمقاولت  �ملنفذ �شده/1- قطار  �ىل 
لاأعمال  �لبعيد  �لتنفيذ/�لفجر  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
�لكهروميكانيكية - �س ذ م م وميثله / �أحمد ح�شن رم�شان �آل علي - قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه  وقدره )343614.60( درهم �ىل طالب 
�للتز�م  بحقك يف حالة عدم  �لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
       اعالن اأمر اأداء بالن�ضر

   يف  الدعوى 2019/2304  اأمر اأداء
�ي��ل جمهول حمل  بوتيابور  ت��ارك��ار�ت��ى  عا�شق  / 1- حممد  عليه  �مل��دع��ي  �ىل 

�لقامة مبا �ن �ملدعي/دبي للخر�شانة �جلاهزة �س.ذ.م.م 
طلب ��شت�شد�ر �مر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2019/10/9 
بالز�م �ملدعي عليه حممد عا�شق تاركار�تى بوتيابور �يل بان يوؤدي للمدعية/ 
�لقانونية  و�لفائدة  درهم   )33.979( مبلغ  ���س.ذ.م.م  �جلاهزة  للخر�شانة  دبي 
بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ل�شتحقاق يف 2017/12/30 وحتى �ل�شد�د و�لر�شوم 
�لمر  �شمول  م��ع  �ملحاماة  �ت��ع��اب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  و�مل�شاريف 
بالنفاذ �ملعجل بقوة �لقانون.  ولكم �حلق يف ��شتئناف �لأمر خال 15 يوم من 

�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   

       اعالن اأمر اأداء بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/2305  اأمر اأداء

�ىل �ملدعي عليه / 1- �مباير ميتل �ند�شرتيز �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/دبي للخر�شانة �جلاهزة �س.ذ.م.م 

طلب ��شت�شد�ر �مر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2019/10/9 
بالز�م �ملدعي عليها �مباير ميتل �ند�شرتيز �س.ذ.م.م بان يوؤدي للمدعية/ دبي 
للخر�شانة �جلاهزة �س.ذ.م.م مبلغ )300.000( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
9% �شنويا من تاريخ �ل�شتحقاق يف 2017/11/30 وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم 
�لمر  �شمول  م��ع  �ملحاماة  �ت��ع��اب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  و�مل�شاريف 
بالنفاذ �ملعجل بقوة �لقانون.  ولكم �حلق يف ��شتئناف �لأمر خال 15 يوم من 

�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   

       اعالن اأمر اأداء بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/2329  اأمر اأداء

�ىل �ملدعي عليه / 1- حميد خان حممد ��شفاق خان جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ورلد باك لل�شناعات �س.ذ.م.م وميثله:هاين رجب مو�شى عبد�هلل 
�جل�شمي  - قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ:2019/10/10 بالز�م �ملدعي 
عليه حميد خان حممد ��شفاق خان بان يوؤدي للمدعية/ ورلد باك لل�شناعات 
�س.ذ.م.م مبلغ )289.280( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ 
2019/9/25 وحتى �ل�شد�د وبالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة.  ولكم �حلق يف ��شتئناف �لأمر خال 15 يوم من �ليوم �لتايل 

لن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   

       اعالن اأمر اأداء بالن�ضر
   يف  الدعوى 2019/2220  اأمر اأداء

�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �لعوي�شي  ر�شيد  غ�شان   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/ر�جي �شو وميثله:�مل عمري �ل�شبيعي  - قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية 
بتاريخ:2019/10/6 بالز�م �ملدعي عليهما بي �ت�س �ر منطقة حرة ذ.م.م و غ�شان 
 )328045( مبلغ  �شو  ر�ج��ي  للمدعي/  بالت�شامن  يوؤديا  بان  �لعوي�شي  ر�شيد 
درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ 2019/7/15 وحتى متام 
�ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  و�مل�شروفات  و�لر�شوم  �ل�شد�د 
�لأمر  ��شتئناف  �لقانون.  ولكم �حلق يف  �ملعجل بقوة  بالنفاذ  و�لمر م�شمول 

خال 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
مذكرة اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى 2019/1926 ا�ضتئناف جتاري      

�جنبية  �شركة   - ت��ورز  ناتايل  �شركة  �شدها/1-  �مل�شتاأنف  �ىل 
بدولة رو�شيا - مبا �ن �مل�شتاأنف / �لفا لل�شياحة - �س  ذ م م - 
قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2018/2120 
وحددت لها جل�شه يوم �لثاثاء  �ملو�فق 2019/11/12 م  �ل�شاعة 
10.00 �س قاعة )23( وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2019/202 اإ�ضتئناف تظلم جتاري

حمل  جمهول  �هلل  ب��رك��ات  �هلل  ع�شمت   -1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف/ بنك �لإحتاد �لوطني - �س م ع وميثله / 
منى �حمد عبد�لعزيز يو�شف �ل�شباغ - قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر 
يوم  جل�شه  لها  وح��ددت  جت��اري  تظلم   2019/194 رق��م  بالدعوى 
�ل�شاعة 17.30 م�شاء� بالقاعة رقم  �لأربعاء �ملو�فق 2019/11/13 
ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   

اإعالن تكليف بالوفاء بالن�ضر
رقم )2019/8152(

�ملنذر : �حمد ح�شن �ملازمي حمامون وم�شت�شارون قانونيون )حاليا( 
حممد �ملازمي حمامون وم�شت�شارون قانونيون )�شابقا( 
�ملنذر �ليها : ماريا فرولوفا فرولوفا )رو�شية �جلن�شية( 

مبوجب هذ� �لإخطار ، نود �ن نخطركم ب�شرورة �ن ت�شدددو� للمخطر �ملبلغ 
�ملرت�شد بذمتكم و�لبالغ 96.500 درهم )�شتة وت�شعون �لفا وخم�شمائة درهم( 
، و�إل �شوف ن�شطر ��شفني لتخاذ كافة  ولك خال خم�شة �يام من تاريخه 
�لإج��ر�ء�ت �لقانونية بحقكم لتح�شيل كافة حقوقنا مع �لفو�ئد و�مل�شاريف 

و�لعطل و�ل�شرر وذلك على م�شوؤوليتكم ونفقتكم.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2019/510 تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �شده/1- ح�شن جر�غعلي عرب  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/فالكن �شتي �وف وندورز - �س ذ م م وميثله / هانى 
�لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  رجب مو�شى عبد�هلل �جل�شمي - قد 
 )2196453.5( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاه  �ملذكورة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2019/4519 تنفيذ جتاري  
�لزرعوين   حم��م��د  �ح��م��د  ��شماعيل  ���ش��ال��ح  ����ش���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/م��اد�ب��ات �بوبكر 
وميثله / �شمري حليم كنعان - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملنفذ به وق��دره )341515(  �ملبلغ  �مل��ذك��ورة �ع��اه و�ل��ز�م��ك بدفع 
�ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2019/4572 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �إميان حممد �لزعيم  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/نا�شر ثابت مفتاح �لعريبي وميثله / �شاحلة 
خليفة لحج خليفة �لب�شطي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملنفذ به وق��دره )205223(  �ملبلغ  �مل��ذك��ورة �ع��اه و�ل��ز�م��ك بدفع 
�ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2019/4363   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شوكت علي ف�شل ح�شني  جمهول حمل �لقامة 
وميثله  )����س.م.ع(  �لوطني  �لقيوين  �م  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن  مبا 
�لدعوى  �أق����ام عليك  ق��د  ع��م��ري -  ب��ن  ع��ل��ي  ي��و���ش��ف حم��م��د  /خليفة 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)24965.40( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12779 بتاريخ 2019/11/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2019/4223 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- �خلليج �شوي�س لازياء - �س ذ م م 2-حممد علي حممد 
�شاه  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�شرف �لهال - �س م ع - 
مكتب �إد�رة - فرع برج �لبحر وميثله / عبد�لعزيز خمي�س علي فرج �ل�شام�شي 
- قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )149264.97( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�ضعبة  
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رقم )2019/8131(  

                               �ملنذرة/ و�د�إمبك�س دي دبليو �شي )�س ذ م( 
�شد �ملنذر �ليهما / 1( فار�س نو�ز لاأعمال �لفنية )�س.ذ.م.م( - 2( �شون للو�شاطة �لعقارية )�س.ذ.م.م( 

�ملو�شوع / �إنذ�ر عديل بالن�شر بطلب ت�شليم �لوحدة �لعقارية وت�شجيلها ونقل ملكيتها �ىل �ملنذر
حيث �أنه مبوجب �تفاقية �إعادة بيع موؤرخه يف 2016/10/26 فيما بني �ملنذرة و�ملنذر �ليها ��شرتت مبوجبها �ملنذرة �لوحدة 
�لعقارية عبارة عن متجر بيع رقم 65 مب�شروع جممع �شون لا�شتثمار بقطعة �لر�س رقم 598/1319 وذلك نظري ثمن 
�جمايل قدره 2.130.000 درهم بالإ�شافة �ىل ر�شوم �لت�شجيل وقدرها 86.240.00 درهم وقامت �ملنذرة ب�شد�د كامل تلك 
�لتفاق عليه  �ملبالغ وفق ما مت  و��شتام  �لتعامل  �لأوىل يف  �ليها  �ملنذر  نائبة عن  بو�شفها  �لثانية  �ليها  �ملنذر  �ملبالغ �ىل 

مبوجب �لتفاقة باملذكورة  �أعاه. 
وحيث تعهد �ملنذر �ليهما بت�شليم �لوحدة ونقل ملكيتها وت�شجيلها با�شم �ملنذرة �إل �نهما �خا بالتز�ماتهما �لتعاقدية حتى 
�ليها  �ملنذر  ��شم  باإمارة دبي حتت  �لن حيث �ن �لوحدة �لعقارية لز�لت مقيدة وم�شجلة لدى د�ئرة �لأر��شي و�لأم��اك 

�لأوىل على �لرغم من �ن �ملنذرة قامت بالوفاء بكافة �لتز�ماتها �لتعاقدية 
وحيث �ن �ملنذرة حاولت مر�ر� وتكر�ر� وبكافة �لطرق و�لو�شائل �لودية لكي يقوم �ملنذر �ليهما بنقل ملكية �لوحدة �ملذكورة �أعاه 
وت�شجيلها با�شم �ملنذرة وت�شليمها �إياها �إل �أنهما �متنعا ولز�ل ميتنعا عن ذلك مما ��شاب �ملنذرة ب�شرر بالغ كونها ل ت�شتطيع 
 ��شتام �لوحدة و��شتغالها وكون �ن �ملنذر �ليهما �خا بالتز�ماتهما �لتعاقدية مما حد� باملنذرة �ىل توجيه هذ� �لإنذ�ر. 
لذلك ، فاإن �ملنذرة مبوجب هذ� �لإنذ�ر تتوجه باإنذ�ر و�إخطار �ملنذر �ليهما ب�شرورة و�شرعة تنفيذ �لتز�ماتهما �لتعاقدية 
�ملتفق عليها مبوجب �تفاقية �إعادة �لبيع �ملوؤرخة 2016/10/26 وت�شليم �ملنذرة �لوحدة �لعقارية مو�شوع �لتفاقية �ملذكورة 
رق��م 1319 - 598 خالية من  �لر���س  �شون لا�شتثمار بقطعة  رق��م 65 مب�شروع جممع  بيع  �ع��اه وه��ي عبارة عن متجر 
وذلك يف خال مدة  �ملنذرة  با�شم  و�لأم��اك  �لأر��شي  د�ئ��رة  وت�شجيلها لدى  نقل ملكيتها  و�ل�شخا�س وكذلك  �ل�شو�غل 
�ملنذرة  با�شم  ملكيتها  ونقل  وت�شجيلها  �لوحدة  ت�شليم  �لمتناع عن  �لإن��ذ�ر ويف حالة  ن�شر  تاريخ  �ي��ام من  ع�شرة  �ق�شاها 
ف�شوف تقوم �لأخرية باتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية و�لق�شائية يف مو�جهة �ملنذر �ليهما لقت�شاء حقها وكذلك �ملطالبة 

بالتعوي�شات �لازمة عن �لأ�شر�ر �لتي حلقت باملنذرة من جر�ء فعل �ملنذر.
الكاتب العدل
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   رقم 2019/8147 
                             �ملنذر : بنك دبي �لتجاري - �س م ع 

�شد �ملنذر �يه : حممد ر��شد حمد بن غدير �لكتبي - �جلن�شية �لإمار�ت 
�ليه بتلك  �ملنذر  �نتفاع  �ملنذر على ت�شهيات م�شرفية وبعد �ن  �لبنك  �ليه من  �ملنذر  حت�شل 
�لتعامل مما تر�شد معه بذمته  تلك  �لناجت عن  �ملدين  �لر�شيد  �شد�د  �متنع عن  �لت�شهيات 
مبلغ وقدره )7.635.803.48 درهم( )�شبعة مايني و�شتمائة وخم�شة وثاثون �لف وثمامنائة 
قام  �ليه  �ملنذر  �ن  وحيث   2019/10/17 تاريخ  يف  كما  فل�س(  و�ربعون  وثمانية  در�ه��م  وثاثة 
بتحرير �شند �ذين مببلغ 7.167.000 درهم وكذلك حرر �ملنذر �ليه �شيك �شمان بذ�ت �لقيمة 
ل�شالح �لبنك �ملنذر وحيث �ن �مل�شرف �ملنذر حاول بكافة �لطرق و�لو�شائل �لودية �ملتكررة حلث 
يقوم  مل  تاريخه  وحتى  �ليه  �ملنذر  �ن  �إل  بذمته  �ملرت�شدة  �ملديونية  قيمة  ل�شد�د  �ليه  �ملنذر 
ب�شد�د قيمة �ملديونية و�متنع عن �ل�شد�د بغري عذر �شرعي �و م�شوغ قانوين مما يحق مبوجبه 
مطالبة �ملنذر �ليه بقيمة �ملديونية �ملرت�شدة بذمته لذلك فان �ملنذر ينذر �ملنذر �ليه ل�شد�د 
مايني  )�شبعة  دره��م   )7.635.803.48( وق��دره  مبلغ  وه��و  بذمته  �ملرت�شدة  �ملديونية  قيمة 
و�شتمائة وخم�شة وثاثون �لف وثمامنائة وثاثة در�هم وثمانية و�ربعون فل�س( كما يف تاريخ  
2019/10/17 وذلك يف موعد غايته )5( خم�شة �يام من تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�ر ويف حالة عدم 
�شد�د �ملديونية يف �ملوعد �ملحدد �شي�شطر �لبنك �ىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �شد �ملنذر 

�ليه مع حفظ حق �لبنك �ملنذر باتخاذ كافة حقوقه �لقانونية. 
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�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�ضوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد

اإدارة العالمات التجارية   
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•• اأبوظبي-الفجر:

�ختتم نادي تر�ث �لإمار�ت م�شاركة نوعية يف �لدورة �ل� 38 
من معر�س �ل�شارقة �لدويل للكتاب، �لذي �نتهت فعالياته 
�إذ حظي جناح  �أم�س �ل�شبت مبركز �ك�شبو �ل�شارقة،  م�شاء 
ل ح�شور�ً متميز�ً  �لنادي باإقبال كبري من قبل �لزو�ر، و�شجَّ
ز�دت  �لتي  �ملختارة  �ملتخ�ش�شة  �لدر��شات  من  مبحتوياته 
عناوينها عن �ملئة، غطت حقول �لرت�ث و�لتاريخ و�لثقافة 
ونالت  �لنبطي،  �ل�شعر  ودو�وي����ن  �لإن�شانية  و�ل��در����ش��ات 
و�لإعاميني  و�ل��ب��اح��ث��ني  �ملثقفني  م��ن  �ملهتمني  �إع��ج��اب 
�ل�شيخ  �شمو  توجيهات  مع  ين�شجم  مبا  �مل�شوؤولني،  وكبار 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان 
�لنادي  ح�شور  تاأكيد  �إىل  �لهادفة  �لنادي  رئي�س  �ل��دول��ة، 
يف �ملحافل �لثقافية على �مل�شتويني �لعربي و�لدويل، ومبا 
خلدمة  ت��ب��ذل  �ل��ت��ي  للجهود  �شموه  ودع���م  �ه��ت��م��ام  يعك�س 

�لن�شط  �لثقايف  و�ل��رت�ث وتفعيل وتعزيز �حلر�ك  �لثقافة 
�لذي ت�شهده �لدولة. 

و�أكدت فاطمة م�شعود �ملن�شوري مدير مركز ز�يد للدر��شات 
�إن�شائه، على  �لنادي، منذ  للنادي حر�س  �لتابع  و�لبحوث 
�حلفاظ على �مل�شاركة �ملو�شولة يف هذ� �ملعر�س وغريه من 
�ملعار�س �ملماثلة، مبينة �أن م�شاركة �لنادي يف هذ� �حلدث 
�ل�شيخ  �شمو  توجيهات  م��ع  �ن�شجاماً  �أت��ت  �لكبري  �لثقايف 
�شلطان بن ز�يد �آل نهيان �لهادفة �إىل تاأكيد ح�شور �لنادي 
ل  و�ل���دويل،  �لعربي  �مل�شتويني  على  �لثقافية  �ملحافل  يف 
�شيما �ملخ�ش�شة منها ل�شناعة �لثقافة و�لن�شر، و�مل�شاركة 
يف �حلر�ك �لثقايف �لن�شط �لذي ت�شعه �لقيادة �شمن �أعلى 
�هتماماتها، �إذ ياأخذ �لنادي على عاتقه م�شوؤولية �جلّد يف 
�إثر�ء جمال �لإبد�ع �لر�مي �إىل تعزيز ثقافة �لرت�ث لدى 
�لكتاب  وت�شجيع  ودع��م  �لكتاب،  �قتناء  وت�شجيع  �جلمهور 
�لبحث و�لكتابة �جل��ادة يف جمالت �لرت�ث  �ملحليني على 

و�لآد�ب و�لعلوم �لإن�شانية.
����ش���روره���ا ب��احل�����ش��ور �لافت  �مل���ن�������ش���وري ع���ن  ت  وع������ربَّ
�كتظ  ومب��ا  �جلديدة  �ملركز  �إ���ش��د�ر�ت  تو�قيع  لحتفالت 
بالزو�ر من خمتلف  �ملعر�س،  �أي��ام  �لنادي، طيلة  به جناح 
�لذي  �مل��رك��ز،  �أن  �إىل  م�شرية  �لعمرية  و�ل��ف��ئ��ات  �ل�شر�ئح 
ي�شطلع منذ ما يربو على عقدين من �لزمن مب�شوؤولية 
�لدر��شات و�لبحوث يف �لنادي، �شارك يف دورة �ملعر�س بنحو 
مئة من �لعناوين �ملختارة من �إ�شد�ر�ته �لثقافية �لرت�ثية 
�لأدب�����ي و�ل�شعري  �ل����رت�ث  �ملُ��ح��ق��ق��ة يف ج��و�ن��ب  و�ل��ك��ت��ب 
�أعد�د  �إىل  �إ�شافة  �ملو�شوعية،  و�ملوؤلفات  �ل�شعبية  و�حلياة 
جم��ل��ة ت���ر�ث �ل�����ش��ه��ري��ة، ح��ي��ث وج���د �ل��ز�ئ��ر جل��ن��اح �ملركز 
عناوين لفتة يف جمالت �لثقافة و�لتاريخ و�لأدب و�للغة 
و�حل�شارة �لإ�شامية و�لدو�وين �ل�شعرية ومو��شيع �شتى 
حتقيق  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�ملنطقة  �ل��دول��ة  ت���ر�ث  يف  تبحث 

بع�س �أمهات �لكتب.

•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�شادر  كتابه  يف  ع��رب  �أب��و  حممد  �لأردين  �لكاتب  يتتبع 
»�مل�شي  �لقاهرة  يف  و�لتوزيع  للن�شر  »دّون«  د�ر  عن  حديثاً 
�أ�شياء عابرة يف �ليومي، ويعيد  �أفكار ح��ادة«، تفا�شيل  بني 
فيه  تتحول  �أدب����ي،  فل�شفي  �شياق  يف  ج��دي��د  م��ن  ق��ر�ءت��ه��ا 
حول  و�أ�شئلة  كونية  لأفكار  مفاتيح  �إىل  �لب�شيطة  �لأ�شياء 

�لذ�ت و�لوجود و�لآخر. 
من  �شفحة   143 يف  �ل�شادر  �لكتاب  توقيع  حفل  وج��اء 
�ل��ق��ط��ع �مل��ت��و���ش��ط ب��ع��ن��و�ن ف��رع��ي ح��م��ل »ت���اأم���ات يومية 
�لدورة  فعاليات  خال  متعددة«،  وهو�ج�س  و�ح��د  لطريق 
�أقيمت  �لذي  للكتاب،  �ل��دويل  �ل�شارقة  �ل�38 من معر�س 
�أك��ت��وب��ر وحتى 9 م��ن نوفمرب، يف   30 خ��ال �ل��ف��رتة م��ن 

مركز �إك�شبو �ل�شارقة. 
فرتة  �متد�د  على  �لكاتب  عا�شها  بيوميات  �أ�شبه  �شرد  ويف 

بالكثري من  موؤلفه �جلديد  ع��رب  �أب��و  �ل��زم��ن، �شّمن  من 
�إىل م�شاهد  باأ�شلوبه �لأدبّي  �لتي حّولها  �ملو�قف �حلياتية 
حيث  م�شكنه،  �إىل  عمله  مقر  من  رحلته  ت��روي  ق�ش�شية 
و�لأر�شفة  و�مل���م���ر�ت  للعتبات  �ل��غ��ائ��ب��ة  �حل��ك��اي��ات  ي���روي 
�ملارة  �مل��رور، وحقيقة  �إ�شار�ت  و�لظال، ويحفر يف دللت 
�لغرباء، ومفهوم �مل�شي، وبيوت �لعبادة، و�شوًل �إىل توقفه 
وقدرته  وجمالياته  �ل��ذ�ك��رة  يف  و�شورته  �لباب  عند  ملياً 

على �ختز�ل جتربة �حلياة كلها. 
�أبو عرب يف مقدمة كتابة: »قد ل يكون من �ل�شهل  يقول 
لكن  حياتنا،  يف  �لعابرة  �لتفا�شيل  ه��ذه  كل  عن  �لت�شاوؤل 
رمبا يكون من �ملده�س معرفة �إجاباتها، فاأن يقودنا �ل�شوؤ�ل 
ذو�تنا؟  عن  نعرف  م��اذ�  فهم  �إىل  لأ�شمائنا  حاجتنا  ح��ول 
يعني �أن �ملعرفة ل تز�ل مده�شة، و�أن �حلياة ل ز�لت قابلة 

للفهم.
تاريخ  عند  ملياً  �ل��وق��وف  يكون  �أن  �ملمكن  غ��ري  م��ن  يبدو 

�شر  ملعرفة  نافذة  �لب�شرية،  م�شرية  يف  ودللتها  �لأحذية 
�ل��وج��ود، وم��ف��ارق��ة �لم��ت��ث��ال ل��ل��زم��ن، و�خل�����ش��وع ل�شطوة 
ول  ج��د�ً،  وللغر�بة حقيقي  ه��ذ�  �أن  �حلقيقة  لكن  �حلياة، 
ندرك حجم حقيقته �إل ونحن نعيد قر�ءة مفهوم �حلذ�ء 

وعاقتنا معه. 
وقد يكون من �ل�شعب �لإميان باأن �أبو�ب بيوتنا لي�شت كما 
كنا نعتقد د�ئماً، باأنها حاجز بيننا وبني �لعامل من حولنا، 
و�إمنا هي تعبري عن رغباتنا �لعميقة بالتو�ري و�لختباء، 
لكن ما �أن ن�شع �لباب �أمام ده�شتنا �لطفولية �لأوىل حتى 

ندرك �أنها كذلك، و�أن حياتنا لي�شت �شوى �أبو�ب كثرية«.
عمل �أبو عرب يف �لعديد من �ملوؤ�ش�شات �ل�شحفية �لأردنية 
�ليوم  و�ل��ع��رب  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �خلليج  ك�شحيفة  و�ل��ع��رب��ي��ة، 
و�للو�ء �لأردنية، كما ن�شر يف �لعديد من �ملن�شات �لإعامية 
�لإلكرتونية مثل »ر�شيف 22« و »ثقافات«، ون�شر عدد�ً من 
�ملقالت و�لن�شو�س يف عدد من �ل�شحف �لعربية و�ملجات 

مي�شي   »: �لأوىل  �ل�شعرية  جمموعته  وج���اءت  �لثقافية، 
جائزة  يف  جمموعات  خم�س  �أف�شل  بني  عالية«،  كزيتونة 
يف  ل��ه  و���ش��در   ،2015 �ل��ع��رب��ي للعام  �ل�����ش��ارق��ة ل��اإب��د�ع 

»�أعلى من �شحك  بعنو�ن  �شعرية  2016 جمموعة  �لعام 
�لأ�شجار«، ويف �لعام 2018 �شدر له كتاب »ر�شالة يف جيب 

بيكا�شو«، و2019 »�مل�شي بني �أفكار حادة«. 

 •• ال�شارقة-الفجر:

�متد�د  على  ز�ئ��ر  مليون   2.52 م�شتقبًا 
�ختتم  و�لأن�شطة،  �لفعاليات  من  يوماً   11
م��ع��ر���س �ل�����ش��ارق��ة �ل����دويل ل��ل��ك��ت��اب، دورته 
للكتاب،  �ل�شارقة  هيئة  نظمتها  �لتي  �ل�38 
خ���ال �ل���ف���رتة م���ن 30 �أك��ت��وب��ر وح��ت��ى 9 
تفتح  كتاباً  �فتح   « �شعار  نوفمرب، حتت  من 
�أدب��ي��ة م��ن حملة  �أع���ام  �أذه���ان���اً«، مب�شاركة 
»نوبل« لاأدب، و�لبوكر �لعاملية، وخمرجني 
�إىل  �لأو���ش��ك��ار،  جائزة  ح�شدو�  �شينمائيني 
ن�شر  د�ر   2000 من  �أك��رث  م�شاركة  جانب 

من 81 دولة عربية و�أجنبية.
 

توقيع  حفل  ب��اأك��رب  »غيني�ض«  دخ��ل 
جماعي للكتاب يف العامل 

�شل�شلة  �إىل  ي�������ش���اف  ج���دي���د  �إجن�������از  ويف 
�ل���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا �حل������دث، ك�شَر  �لإجن���������از�ت 
�لقيا�شي لأكرب حفل توقيع  �لرقم  �ملعر�س 
قيا�شياً  رق��م��اً  �ل���ع���امل، حم��ق��ق��اً  ل��ل��ك��ت��اب يف 
ك��ات��ب يف حفل   1502 ���ش��ارك فيه  ج��دي��د�ً 
ت��وق��ي��ع ج��م��اع��ي و�ح����د، مل��وؤل��ف��ات مبختلف 

لغات �لعامل، متجاوز�ً �لرقم �لعاملي �ل�شابق 
�لذي �ُشِجل يف تركيا مب�شاركة 1423 كاتباً 

يف �لوقت نف�شه.
 

اأعوام  ال�5  خالل  كتاب  مليار  ت��داول 
املقبلة

�أيام  خ��ال  للكتاب  �ل�شارقة  هيئة  و�أب��رم��ت 
�شركة  مع  جديدة  �شر�كة  �تفاقية  �ملعر�س 
»بيغ باد وولف«، �جلهة �ملنظمة لأكرب �شوق 
بهدف  �ل��ع��امل،  يف  �لكتب  لبيع  تخفي�شات 
�فتتاح �لفرع �لإقليمي من »بيغ باد وولف - 
�ل�شارقة« يف »�ملنطقة �حلرة ملدينة �ل�شارقة 
كتاب  م��ل��ي��ار  ت����د�ول  ح��رك��ة  ل��ت��ع��زز  للن�شر، 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  منطقة  دول  �إ���ش��د�ر  م��ن 
�لأع���و�م �خلم�شة  و�ل��ق��ارة �لأفريقية خ��ال 
�ملقبلة، بالإ�شافة �إىل تو�شيع نطاق �لو�شول 
بالكتاب ملختلف فئات �ملجتمع يف دول �لعامل 
باأ�شعار  و�أفريقيا،  �لأو�شط  و�ل�شرق  �لعربي 

تف�شيلية. 
 

لرموز  وتتويج  �سرف  �سيف  املك�سيك 
الأدب العربي 

�ملك�شيك  �لعام جمهورية  �ملعر�س هذ�  وتّوج 
���ش��ي��ف ����ش���رف، و�خ����ت����ار �ل���ن���اق���دة �لأدب���ي���ة 
»حكمت  �ل��ع��ي��د  مي��ن��ى  �ل��دك��ت��ورة  �للبنانية 
فيما  �لثقافية،  �ل��ع��ام  �شخ�شية  �ل�����ش��ب��اغ«، 
�لإعامية  �ل�شخ�شيات  �أبرز  قّدم جلمهوره 
و�لأدبية �لعاملية، منهم �لإعامي �لأمريكي 
�ل��رتك��ي �حلا�شل  و�ل��رو�ئ��ي  ه���اريف،  �شتيف 
باموك،  �أوره���ان  ل���اآد�ب،  نوبل  على جائزة 
�ملخرج �حلا�شل على  ��شتعر�س جتربة  كما 
جائزة �لأو�شكار �لعاملية، على مو�شيقى فيلمه 
 ”slumdog millionaire« ل�شهري�
كما  – غ��ول��ز�ر،  ك��ار�ل  �شامبور�ن  �لهندي، 
جائزة  ع��ل��ى  �حل��ا���ش��ل  �ل��رو�ئ��ي��ة  ��شت�شاف 
�لرو�ية �لعاملية “�لبوكر” جوخة �حلارثي، 

و�ل�شاعر �لهندي فيكر�م �شيث.
 

درهم  مليون   4.5  .. �سلطان  منحة 
الن�سر  دور  اإ�سدارات  اأح��دث  لقتناء 

امل�ساركة
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح��ر���س  مي��ّث��ل  ومب��ا 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي، ع�شو 
دعم  على  �ل�شارقة،  حاكم  �لأع��ل��ى،  �ملجل�س 
�لثقافة و�لإب��د�ع، وّجه �شموه  �أ�شناف  �شتى 
بتخ�شي�س 4.5 مليون درهم لقتناء �أحدث 
�إ�شد�ر�ت دور �لن�شر �مل�شاركة يف �لدورة 38 
�شموه  لنهج  ��شتمر�ر�ً  وذل��ك  �ملعر�س،  من 
�لن�شر،  ودور  �لكتاب  �لد�ئم يف دعم �شناعة 
وب��ه��دف ت��زوي��د م��ك��ت��ب��ات �ل�����ش��ارق��ة �لعامة 
�لفكرية  �لإ����ش���د�ر�ت  ب��اأح��دث  و�حل��ك��وم��ي��ة 

و�لأدبية و�لعلمية �لعربية منها و�لعاملية.
وحول ختام �لدورة �ل�38 قال �شعادة �أحمد 
�ل�شارقة  هيئة  رئي�س  �لعامري،  ركا�س  بن 
ل��ل��ك��ت��اب:« ب��ع��د م�����ش��و�ر ����ش��ت��م��ر ط��ي��ل��ة 11 
عاماً   38 على  �ل�شتار  �ليوم  �أ�شدلنا  يوماً، 
�ل��ذي ��شرتك  من �لإب��د�ع �ملعريف و�لفكري 

ومبدعون  وم���وؤل���ف���ون  �أدب������اء  ���ش��ي��اغ��ت��ه  يف 
من  ��شتطاعت  �شخ�شيات  و�أج���ان���ب،  ع��رب 
�أن توؤكد  �ل��ط��وي��ل��ة  خ���ال م�����ش��رية �لإب�����د�ع 
ح�شورها يف تاريخ هذ� �حلدث �لذي من�شي 
�ل�شمو  روؤي��ة �شاحب  من خاله يف ترجمة 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي، 
ببناء  �ل�شارقة،  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  ع�شو 
�لإن�شان على �ملعرفة، كون �شموه �آمن ومنذ 
�لكبري،  �لثقايف  �ل�شارقة  م�شروع  تاأ�شي�س 
�جل�شر  ه��ي  و�لكتاب  و�لفنون  �لثقافة  ب��اأن 
�ل�شعوب  �لأه��م لبناء �لعاقات مع خمتلف 
و�حل�������ش���ار�ت، و�ل��ل��غ��ة �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة �لتي 

يفهمها �جلميع«.
�إن  ل��ل��ك��ت��اب:«  �ل�����ش��ارق��ة  هيئة  رئي�س  وت��اب��ع 
قبل  �نطلق  �ل��ذي  �لثقايف  �ل�شارقة  م�شروع 
�إم��ارة بلقب  ت��ّوج  �أربعة عقود،  ما يزيد على 
وبات   ،2019 للكتاب  �ل��ع��امل��ي��ة  �لعا�شمة 
�ل���ي���وم ر�ي����ة �لإم�������ارة �ل��ت��ي ت��زه��و يف �شتى 
�ملحافل �لعربية و�لعاملية، و�أ�شا�س �لتو��شل 
�لفكري �لذي نتحاور به مع �شتى �لثقافات 
�ل�شارقة  �ل��ع��امل، وم��ع��ر���س  و�ل��ل��غ��ات ح���ول 
مكانة  �ل��ي��وم  يحتل  �ل���ذي  للكتاب  �ل����دويل 
مرموقة كو�حد من بني �أهم ثاثة معار�س 
للكتاب يف �لعامل، هو حدث تر�فق مع بد�ية 

هذه �لنه�شة، وهو و�حد من �أوجه �لتعبري 
�ل��ذي نعتّز  �لإم��ارة �حل�شاري،  عن م�شروع 
�لدو�م  منه، ونحر�س على  باأن نكون ج��زء�ً 

باأن نحتفي خاله بالكلمة �ملكتوبة«.
بعام  نحتفي  ون��ح��ن  �ل���ع���ام���ري:«  و�أ����ش���اف 
�لعامل،  �لأرف��ع على م�شتوى  �لثقايف  �للقب 
�حتفينا باملك�شيك، وح�شر �إلينا �لكثري من 
�حلقول،  خمتلف  م��ن  و�أدب��ائ��ه��ا،  مبدعيها، 
ل��ق��د ر�أي��ن��ا �أوك��ت��اف��ي��و ب���اث ي��ج��ول يف �أروق���ة 
كاهلو،  فريد�  بلوحات  و��شتمتعنا  �ملعر�س، 
و�لأزتيك،  �مل��اي��ا  ح�����ش��ار�ت  م��ع  وتخاطبنا 
ذه��ب��ن��ا يف رح��ل��ة ن��ح��و ف��ن��ون ع��م��ره��ا يزيد 
حماتها  ع��ل��ى  وت��ع��ّرف��ن��ا  ع����ام،  �آلف   3 ع���ن 
�لإن�شانية  �مل�����ش��اه��د  ت��ل��ك  ك���ّل  وح��َف��ظ��ت��ه��ا، 
�لأ���ش��ي��ل��ة �ج��ت��م��ع��ت ه���ذ� �ل��ع��ام ع��ل��ى �أر����س 
�ل�شارقة، وجالت مع زّو�ره نحو باد تزخر 
ك��ّل هذ�  و�لفنون،  �ملعارف  ب��اإرث �شخم من 
وهي  �لأ�شا�شية  �مل��ع��ر���س  ر���ش��ال��ة  على  ي���دّل 
جميع  بني  �حل�شاري  �لتو��شل  ج�شور  م��ّد 
بناء  �لأجيال �جلديدة  لت�شتطيع  �لثقافات، 
جهود  من  متكاملة  قاعدة  على  م�شتقبلها 
وت�شيف  �ل��ع��امل،  ح��ول  و�ملبدعني  �ملثقفني 

لثقافتها �لكثري من �خلرب�ت و�لتجارب«.
كاتباً   173 ����ش��ت�����ش��اف��ت  ف��ع��ال��ي��ة   987

ورو�ئياً من 68 دولة عربية و�أجنبية
و����ش���ارك يف ف��ع��ال��ي��ات �حل����دث ن��ح��و 173 
كاتباً ورو�ئياً من 68 دولة عربية و�أجنبية، 
متنوعة  ف��ع��ال��ي��ة   987 م��ن  �أك����رث  ق���ّدم���و� 
وفعاليات  �لثقافية،  �لفعاليات  على  توّزعت 
�حت�شنها  �لتي  �لطهي  وفعاليات  �لطفل، 
ركن �لطهي، كما قّدم �حلدث باقة متنوعة 
ر�شومات  وفعاليات  �مل�شرحية،  �لأعمال  من 
�مل���������ش����ورة، وف���ع���ال���ي���ات حمطة  �ل��ق�����ش�����س 

�لتو��شل �لجتماعي. 
يف  مثالياً  تنوعاً  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ملعر�س  و�شهد 

�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل��ت��ي ق��ّدم��ه��ا ل�����ش��ي��وف��ه، حيث 
 350 نّظم على �شعيد �لفعاليات �لثقافية 
فعالية قّدمها 90 �شيفاً، من 28 دولة، كما 
��شتمتع �لزّو�ر �ل�شغار مبجموعة و��شعة من 
�لفعاليات و�شلت �إىل 409 فعاليات �شمن 
28 �شيفاً من  برنامج �لطفل، �شارك فيها 
 48 �لطهي  رك��ن  خ�ش�س  كما  دول��ة،   13
�إىل  دول،   9 من  15 طاهياً  فعالية قدمها 
�مل�شورة  �لق�ش�س  ر�شومات  فعاليات  جانب 
فعالية   66 ن��ظ��م��ت  �ل���ت���ي  )�ل��ك��وم��ي��ك�����س( 

قدمها 5 �شيوف من 4 بلد�ن.

ا�ست�ساف َحَملة »نوبل« و»الأو�سكار« و»البوكر العاملية«

ختام »ال�شارقة الدويل للكتاب 38«.. 2.52 مليون زائر واتفاقية 
لتداول مليار كتاب ودخول »غيني�س لالأرقام القيا�شية« 

نادي تراث الإمارات يختتم م�شاركة نوعية يف معر�س ال�شارقة للكتاب

خالل »معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب 38«

حممد اأبو عرب يوقع »امل�شي بني اأفكار حادة«

اأحمد العامري: 
• ر�سالة املعر�ض مّد ج�سور التوا�سل احل�ساري بني جميع 

الثقافات
متكاملة  قاعدة  على  اجلديدة  الأجيال  بناء  مهمتنا   •

من جهود املثقفني واملبدعني حول العامل



فــن عــربـــي

39

من اأجل التمثيل تخليُت عن اأ�سياء كثرية و�سّحيت

جو طراد: ل اأعّول كثريًا على وجودي يف اأعمال لبنانية

�أد�ءك ُمْقِنع وعفوي وطبيعي وهذ� ما توؤكده كل �لأدو�ر  �أن  • ل �شك 
�لتي لعْبَتها، وما عدَت و�أكدت عليه يف م�شل�شل )عرو�س بريوت(؟

�أ�شياء  �لتمثيل تخليُت عن  �أج��ل  �أعي�شه. من  بل  �ل��دور  �أم��ّث��ل  �أن��ا ل   -
كثرية و�شّحيُت. ومل �أدخل �ملجال لأنني كنت بحاجة �إىل �ملال �أو �شهرة، 
�أتابع  �ل��رج��ال.  �ملمثلني  ه��ن��اك نق�شاً يف  �أن  �أح��ب��ه ووج���دُت  ب��ل لأن��ن��ي 
ول  �أنف�شهم  يطّورون  �أنهم  و�أج��د  �ملمثلني  و�أر�ق��ب  �لأجنبية،  �لأعمال 
يركزون على �شكلهم، بل يهّمهم �أن يلعبو� �لدور بطريقة حقيقية )ل 
OVER ول بوز�ت(. �لغني نقتنع �أنه غني و�لفقري نقتنع �أنه فقري، 
و�لذقن  و�ملاب�س  �ل�شكل  �لرتكيز على  �لكثري من  بينما عندنا هناك 
طة، بينما �أنا ميكن �أن �أظهر بذقن �أو من دونها �أو ب�شعر م�شّفف  �ملخطَّ
�أو من دونه، بح�شب ما يطلبه �لدور. كما �أنني �شاركُت يف �أعمال كثرية 
عمل  و�أه��ّم  �أ�شخم  وك��ان   2017 �لعام  �شود(  )غر�بيب  بينها  ومهّمة 
عربي ومن نوع )�لأك�شن( تناول مو�شوع )د�ع�س(. وتعّر�شُت للتهديد 
ياأت  مل  �أح��د�ً  لكن  �لعاملية  )نتفلك�س(  من�شة  على  عْر�شه  ومت  ب�شببه 
 )mbc( مع  ثانية(  )فر�شة  يف  �أي�شاً  و�شاركُت  لبنان.  يف  ذك��ره  على 
ومت �ختياري من بني كل �ملمثلني �للبنانيني لأنه ل توجد حم�شوبيات، 
وهذ� ما ح�شل �أي�شاً يف )عرو�س بريوت(. وهذ� �لعمل جنح لأنه قريب 

وفيه �لكثري من �لعو�مل �لتي جذبْت �جلمهور �إليه.
• وهل تعترب �أن )عرو�س بريوت( حمطة يف م�شريتك �لفنية و�شاهم 

يف تر�شيخ ��شمك �أكرث؟
- طبعاً. و�إذ� مل يكن على �شعيد لبنان، فعلى م�شتوى �لعامل �لعربي. 
�لنا�س يف  �ل�����ش��و�رع م��ن  ك��ل بيت ع��رب��ي، وعند عْر�شه تخلو  ه��و دخ��ل 
و�أعمال م�شرتكة،  �أدو�ر كثرية  �شاركُت يف  قْبله  �لعربية.  �ل��دول  بع�س 
لأنه  وكذلك  تركي  عَمٌل  لأن��ه  وم�شروٍع،  ك��دوٍر  ب��ريوت(  )عرو�س  لكن 
يرتكز على عو�مل قوية، �شاَعَد على �إبر�ز �حلالت �ملختلفة يف متثيلي. 

�أن  �أت��وّق��ع  مل  ولكن  �لنت�شار،  بع�س  يل  يحقق  �أن  توقعُت  وب�شر�حة 
ُيْحِدَث كل هذه �ل�شجة و�أن ُيقال جو طر�د ممثل مبدع من لبنان.

بينهم  �لعمل،  �ملتمّيزين يف هذ�  �ملمثلني  �شاعَدْت م�شاركة بع�س  • كم 
�أكرب  دٍّ  �إيجاد حَتَ ظافر �لعابدين وتقا �شمعون وكارمن ب�شيب�س، يف 

عندك كممّثل؟ 
- كل �ملمثلني �لذين �شاركو� يف �مل�شل�شل ��شتفدُت منهم، خ�شو�شاً تقا 
وظافر، وكارمن ب�شيب�س ر�ئعة. تعّلمُت من ظافر وتقا �أ�شياء كثرية 
و�لعمل  �حلياة  م�شتوى  على  بل  فقط،  �لتمثيل  م�شتوى  على  ولي�س 
و�لتعامل �أمام �لكامري� وخارجها. كنت �أنظر �إليهما و�أر�قبهما و�أحتدث 
�إليهما و�أ�شاألهما ب�شبب خربتهما يف �حلياة. ظافر �لعابدين عاملّي لأن 
�لتي  �للبنانية  �للهجة  �نتقدو�  وملَن  �لغرب،  ب��د�أت من  �لفنية  جتربته 
حتّدث بها يف �مل�شل�شل، �أقول �إنه ل ي�شعني �شوى �أن �أ�شعر بالفخر لأن 
ممثًا عاملياً يتكلم بلهجتي �للبنانية ويتعّلمها ويو�شلها. يف هوليوود 
ول  بلهجته،  يتكلم  منهم  وك��لٌّ  خمتلفة  جن�شيات  م��ن  ممثلون  هناك 
و�أن  م�شر  يف  �لتمثيل  حلمنا  �إن  د�ئ��م��اً  ن��ق��ول  كنا  نحن  ينتقد.  �أح���د 
�أن  م�����ش��ري��ة، يف ح��ني  �أع��م��ال  ن�����ش��ارك يف  ك��ي  �مل�����ش��ري��ة  �للهجة  نتعّلم 
ظافر �لعابدين �لتون�شي �لذي قّدم �لكثري من �لأعمال �مل�شرية جاء 
�إىل لبنان وقّدم عمًا لبنانياً. رمبا هناك ممثلون زعلو� من م�شاركة 
ظافر، ولكنني �أجد �أنه تقّم�س �لدور. وبعد �إجر�ء )�لكا�شتينغ( وجدو� 

�أنه �لأف�شل للدور.
�لغرية؟ ب�شبب  ذلك  فعلو�  �لعابدين  ظافر  �نتقدو�  َمن  • هل 

�أعتقد  �أن �لكثريين يحبونه.  - لي�س غرية، بل �نزعاج من �لفكرة مع 
ب��ريوت( نحو  بدْفع )عرو�س  �شاهم  �لعمل كممثل عاملي  �أن وج��وده يف 
�لأمام، بينما �ملمثل �للبناين لن ي�شتطيع �أن يفعل ذلك، لأنه ل يتمّتع 
�ملمثلني  من  �لكثري  �أم��ام  �لباب  فتح  �لعمل  وه��ذ�  عربياً.  بالنجومية 

�للبنانيني.
لاأعمال  �ملنتَظر  �للبناين  �لنجم  �أن��ك  يرى  َمن  على  تعّلق  كيف   •

�للبنانية �مل�شرَتكة �لتي ُتعَر�س عربياً؟
- �حلمد هلل، للمرة �لأوىل يف �لعامل �لعربي، يف م�شر و�لعر�ق و�جلز�ئر 
وبالرغم  لبناين.  ممثل  ه��ذ�  ُي��ق��ال  وليبيا،  و�لأردن  وتون�س  و�مل��غ��رب 
���ش��اَرَك فيها غ��ريي من �ملمثلني، لكن هم ل  �لتي  �لأع��م��ال  من ك��رثة 
َت��َرَك ب�شمة  ب��ريوت(  يتحدثون عنهم، لأن دوري يف م�شل�شل )عرو�س 
كبرية يف �لعامل �لعربي، كما �أن �مل�شل�شل حّقق جناحاً كبري�ً. وهذ� �أمر 
فيه  ووج��ودي  عربياً،  ت�شويقه  ومت  لبناين  �مل�شل�شَل  لأن  للبنان،  جّيد 

كممثل لبناين �أمر مهم جد�ً.
�أن دخلُت يف  �أعمال لبنانية، لأنه �شبق  �أع��ّول كثري�ً على وج��ودي يف  ل 
م�شاكل مع 3 ُمْنِتجني لبنانيني ورفعُت عليهم دعاوى لأنهم ل يدفعون 
ل �لعمل عربياً لأنهم يقّدرون.  �أجور �ملمثلني ول يحرتمون �لنا�س. �أف�شّ
ومن عرو�س بريوت( ُفتحت علّي �أبو�ب جديدة كنجم �شف �أول و�لأيام 

�ملقبلة �شتوؤكد ذلك.
دعاوى؟ عليهم  رفعَت  �لذين  �ملُْنِتجون  هم  • وَمن 

- لن �أذكر �أ�شماء، مع �أن هناك ُمْنِتجني �آَخرين ل ميكن �إل �أن نحرتم 
جتربتهم.

لبنانيني؟ ملُْنِتجني  �شتكون  �ملقبلة  �مل�شرَتكة  �لأعمال  • وهل 
�أن  �شبق  ���ش��وي��ري  وزي����اد  مهنا  ون���دمي  و)�ل�����ش��ب��اح(  فيلمز(  )�إي��غ��ل   -
تعاملُت معهم، و�أكّن لهم كل �لحرت�م، ولكن �لعرو�س �لتي و�شلْتني 
بعد )ع��رو���س ب���ريوت( ه��ي م��ن خ���ارج ل��ب��ن��ان. كما �أن��ن��ي �أ���ش��ّور حالياً 
�جلزء �لثاين من م�شل�شل )ما فيي( من �إنتاج )�ل�شباح( و�إخ��ر�ج ر�شا 
�شربتجي، وهو عمٌل لبناين - �شوري م�شرتك من �إنتاج لبناين و�أَْحَدَث 

�شجًة يف �لعامل �لعربي.

راندا البحريي ت�شور )مو�شا(
�لفيلم  يف  م�شاهدها  ت�شوير  �ل��ب��ح��ريي  ر�ن���د�  �مل�شرية  �لفنانة  ت��و����ش��ل 
�ل�شينمائي �جلديد )مو�شا(، �لذي تنطلق كامري�ت �ملخرج حممد حممود 
لت�شويره يف )لوكي�شنات( متعددة بني م�شر و�لإمار�ت و�لأردن، حيث تدور 
لت عدم �لإف�شاح عن  �أحد�ثه يف �إطار عاملي، كما يتناول حكاية خمتلفة، ف�شّ

تفا�شيلها ريثما يكون جاهز�ً للعر�س يف دور �ل�شينما.
�لتلفزيونية، ك�شفت �لبحريي عن حت�شرها لت�شوير م�شل�شل  �لدر�ما  يف 
�إىل جانب حممد رجب  �شت�شارك يف بطولته،  �أنها  �لأك��رب(، موؤكدة  )�لأخ 
�لأعمال  فئة  من  �مل�شل�شل  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت  جم��دي.  وهبة  �شربي  وعبري 
�أحمد عبد�لفتاح،  �ل�45 حلقة، وهو من تاأليف  �لتلفزيونية �لطويلة ذ�ت 

و�إخر�ج �إ�شماعيل فاروق.

ا�ستطاع املمثل اللبناين جو طراد اأن يحّقق عرب م�ساركته 
كبريًا  جناحًا  خليل(  )ِب��َدور  بريوت(  )عرو�ض  م�سل�سل  يف 

اأ�سيف اإىل جناحاته التي قّدمها يف اأعماله ال�سابقة.
طراد قال اأن امل�سل�سل فتح اأمامه اآفاقًا جديدة كنجم �سف 
فيه،  امل�ساركني  املمثلني  كل  من  ا�ستفاد  اأن  اإىل  لفتًا  اأول، 
ل�سيما تقال �سمعون وظافر العابدين الذي اعتربه ممثاًل 

عامليًا.
واإىل )عرو�ض بريوت(، يقوم طراد حاليًا بت�سوير اجلزء 
الثاين من م�سل�سل )ما فيي( من اإنتاج ال�سباح واإخراج ر�سا 
�سربتجي والذي �سُيعر�ض خارج ال�سباق الرم�ساين املقبل.

يف )�شريط 6(.. 
وفاء عامر �شيدة 

اأعمال 
�نتهت �لفنانة وفاء عامر من ت�شوير م�شاهدها يف فيلم 

�لفيلم �شيفة  �أح��د�ث  خ��ال  �إذ تظهر   ،)6 )�شريط 
وتاأليف  ���ش��ام��ة،  حممد  �إخ����ر�ج  و�لفيلم  ���ش��رف، 
حم��م��ود ح��م��د�ن، وم���ن �مل��ق��رر ع��ر���ش��ه يف �إج���ازة 
ن�شف �لعام، وجت�شد وفاء �شخ�شية �شيدة �أعمال 
متتلك �لعديد من �ل�شركات، ومتر بعدة �أزمات 

خال �لأحد�ث.
�أ�شخا�س  ث��اث��ة  ح��ول  �لفيلم  ق�شة  وت���دور 
�لطبيب  مب��ع��اجل��ت��ه��م  وي����ق����وم  م���دم���ن���ني، 
�ل��ن��ف�����ش��ي، وه����ي ���ش��خ�����ش��ي��ة �ل��ف��ن��ان خالد 
�لأح���د�ث يف  وت��ت��و�ىل  �لعمل،  �ل�شاوي يف 
يوميات  يناق�س  �إذ  رومان�شي ليت،  �إط��ار 
�ل�����ش��ب��اب و�ملو�قف  �جل��ي��ل �جل��دي��د م��ن 
ل��ه��ا خ����ال حياتهم  ي��ت��ع��ر���ش��ون  �ل��ت��ي 
�لفيلم  ب��ط��ول��ة  ي�����ش��ارك يف  �ل��ي��وم��ي��ة، 
ماهر،  ط��وين  �ل�شاوي  خالد  بجانب 
وخ��ال��د �أن�����ور، وي��ا���ش��ر �ل��ط��وب��ج��ي، يف 
حني يظهر بالفيلم عدد من �شيوف 

�ل�شرف، على ر�أ�شهم نيللي كرمي.

�شريين عبدالوهاب 
تعود لل�شينما 
بفيلم غنائي

عبد�لوهاب  �شريين  �لنجمة  ت��ع��اق��دت 
عمل  لتقدمي  من�شور  وليد  �ملنتج  مع 
�شنة،   16 غ���ي���اب  ب���ع���د  ���ش��ي��ن��م��ائ��ي، 
ل��ه��ا يف جمال  ب��ط��ول��ة مطلقة  ك����اأول 

�ل�شينما.
كاأول  وي�شنف فيلم �شريين �جلديد 

غنائي  روم���ان�������ش���ي  ���ش��ي��ن��م��ائ��ي  ع��م��ل 
للفيلم  �حل��ق��ي��ق��ي  ب��امل��ع��ن��ي  ت�����ش��وي��ق��ي 

�ل�شتعر��شي �ملو�شيقي وجاٍر �لتعاقد مع 
خمرج كبري. وعقب �ل�شتقر�ر على خمرج 

�لعمل �شيتم عمل جتارب �أد�ء لعدد من جنوم 
�ل��ع��رب��ي لخ��ت��ي��ار �لأبطال  �ل��ف��ن مب�شر و�ل��ع��امل 

�مل�شاركني مع �لنجمة �شريين، لبدء ت�شوير �مل�شاهد 
�لأوىل مع بد�ية عام 2020.

ث����اين جتاربها  ي��ع��د  ���ش��ريي��ن �جل���دي���د  ف��ي��ل��م  �أن  ي���ذك���ر 
�شاركت يف بطولة )ميدو م�شاكل( يف  �إذ  �ل�شينمائية 

�لنجم  16 عاماً مع  �لفني منذ  بد�ية م�شو�رها 
�أحمد حلمي ور�مز جال ون�شوى م�شطفى.
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تعرفيها  اأن  يجب  حقائق   8
عن الأمومة

�إىل  �أّم ح��دي��ث��ة، ف��اأن��ِت بحاجة  �أن���ِك  �أو  �ن��ت��ظ��ار م��ول��ود ج��دي��د،  �إن ك��ن��ِت يف 
�لتي قد تكون مفيدة لِك يف م�شو�ر  �لأمومة،  معرفة بع�س �حلقائق عن 

�أمومتك..
  

م�شروط غري  لطفلك  حبك   -  1
 �أياً كان �شكل طفلك، مهار�ته وقدر�ته، ذكاوؤه، �أنِت حتبينه، فحبك لطفلك 
غري م�شروط، ل يتوقف على �أي من �لعو�مل �ل�شابقة �أو غريها، طفلك هو 

معجزة �خلالق �لتي �أهد�ها لِك، وي�شتحق حباً عظيماً.
عليِك  بع�شها،  يعجبك  قد ل  ب�شلوكيات  ويبد�أ  �لطفل  ينمو  �أن  بعد  حتى 
تهذيبه دون �أن ت�شعريه �أن حبك له يتاأثر بهذه �ل�شلوكيات، د�ئماً �أظهري 

له حبك غري �مل�شروط.
 

�ل�شرب تتطّلب  �لأمومة   -  2
�ل�شرب هو �أكرب �لتحّديات �لتي تو�جهك يف م�شو�ر �لأمومة، فتحّلي به من 

�أجل �أن تعربي �لأزمات بهدوء و�أمان، وحتّققي �أهد�فك لطفلك.
 

�لقلب" "عمل  هي  �لأمومة   -  3
�لرتبية ل تتوقف على �لطاعة �خلارجية، و�إمن��ا �لعمل على قلب طفلك 

لي�شبح �شبط �شلوكياته نابعاً من قلبه، �أنِت تعملني د�خل قلب طفلك.
 

لطفلك �لأف�شل  تفعلي  �أن  هي  �لأمومة   -  4
�أنِك  يعلم  طفلك  و�جعلي  �ل���دو�م،  على  طفلك  م�شلحة  يف  هو  ما  �عملي 
ت�شعينها،  �لتي  �ل��ق��و�ن��ني  تقّبل  على  ي�شاعده  ه��ذ�  ل��ه،  �لأف�����ش��ل  تفعلني 

ويدفعه �إىل م�شاعدتك على حتقيق �أهد�فك له.
 

�حلقيقة قول  عليِك  تفر�س  �لأمومة   -  5
�أنِت �أكرب حمل ثقة لطفلك، و�أهم م�شدر للمعلومات يف حياته، فا تخوين 
ثقته، �أخربيه د�ئماً باحلقيقة، ل ترتكيه عر�شة لأكاذيب �لعامل، ول تكوين 
جزء�ً من هذه �لأكاذيب، د�ئماً قويل له �حلقيقة بطريقة مب�ّشطة تنا�شب 

مرحلته �لعمرية.
 

�أمومتك من  جزء  �لتو��شع   -  6
ك��وين من��وذج��اً ج��ي��د�ً لطفلك، �ع���رتيف ب��اأخ��ط��ائ��ك، �ع��ت��ذري م��ن��ه، �طلبي 
كوين  �خلطاأ،  تكر�ر  وع��دم  لاأف�شل  نف�شك  تغيري  على  و�عملي  �ل�شفح، 
متو��شعة، فالتو��شع وجه �آخر لل�شجاعة، وكل هذه �لف�شائل ُتزرع د�خل 

طفلك من خال تطبيقك لها.

ما حجم القوة الناجتة عن ع�سلة فك الن�سان ؟
على  رط���ًا   55 ت��ع��ادل  ب��ق��وة  �ل��ف��م  تغلق  �ن  �ل��ف��ك  ع�شلة  ت�شتطيع 
على  �ملبذولة  �لقوة  تبلغ  قد  و  �ل�شر�س  على  رط��ل  و200  �لقو�طع 

�ل�شر�س 268 رطًا
كم مرة تطرف )ترم�ض( العني ؟

�ن  �إذ� ح�شبنا  و   . م��رة كل خم�س ثو�نى  �لن�شان ح��و�ىل  تطرف عني 
حو�ىل  �ملعدل  فيكون  �ليوم  فى  �شاعة   16 م�شتيقظا  يكون  �لن�شان 

�ل�شنة فى  مرة  مليون   4.2 �أو  �ليوم  فى  مرة   11500
ما عدد �سعر راأ�ض الإن�سان ؟

يبلغ عدد �شعر ر�أ�س �لن�شان �لعادى حو�ىل 100000 ، �ما �ل�شخا�س 
ذوى �ل�شعر �لحمر ، فيبلغ عدد �شعر روؤو�شهم90000 ، و يبلغ عدد 
�شعر �لأ�شخا�س ذوى �ل�شعر �ل�شقر 140000 ، �أما �ل�شمر فيرت�وح 

عدد �شعر روؤو�شهم بني 90000 و140000
و ت�شقط من 50 �إىل 100 �شعرة يوميا من ر�أ�س كل �إن�شان

�أكرب  فهي  باأفريقيا.  كينيا  يف  �لوطنية  ت�شافو  حديقة  هي  وطنية  حيو�نات  حديقة  �أكرب  �أن  تعلم  • هل 
ياأتيها  �ل�شتو�ئية.  بالأع�شاب  مغطاة  مك�شوفة  جافة  �شهول  م��ن  وتتاألف  فل�شطني.  م�شاحة  م��ن  بقليل 
�أنحاء �لعامل مل�شاهدة �حليو�نات �لربية �ملختلفة و�لطيور وغري ذلك. وهناك ل ميكنك  �لز�ئرون من كل 
�لتنقل �شري�ً على �لأقد�م خوفاً من �حليو�نات �ملفرت�شة، بل ميكنك �لتنقل عرب �ل�شيار�ت �خلا�شة �لتابعة 

للحديقة. 
�لهو�ء  لأن  ذلك  �لأر�س.  على  �لوقوف  عند  مما  �أكرث  هو  �جلو  يف  �لأر�شية  �جلاذبية  بقوة  • �لإح�شا�س 
يعطي دعماً قليًا لوزن �ملخلوق. �لطيور �ل�شغرية فقط قادرة على �لطري�ن برفرفة �أجنحتها. �أما �لطائر 
�لكبري �لعماق ل ي�شتطيع �لطري�ن لأنه ل ميلك مثل تلك �لع�شات �لتي ت�شاعد �جلناحني يف �لرفرفة. 

�أمريكا.  و�لرية )نعامة �شغرية( يف جنوب  كالنعامة،  بتاتاً  �لطري�ن  ي�شتطيع  �لطيور ل  • هناك عدد من 
طائر  م��ن  هناك  فلي�س  للطري�ن  ج��د�ً  ثقيلة  جميعها  �لأخ����رى.  �لطيور  م��ن  وع��دد  ��شرت�ليا  يف  و�لأمي���و 

عماق وي�شتطيع �لطري�ن. 
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فوائد ق�سر الب�سل
ك�شف �لباحثون �أن ق�شرة �لب�شل �لتي �عتدنا جميًعا 
على رميها �أيا كانت وجهة �ل�شتعمال، حتتوي على 
�أي   antioxidants �شيما  �لفو�ئد، ل  كنز من 
�ملو�د �مل�شادة لاأك�شدة، وبذلك نقرتف خطاأ فادحا 
ق�شرة  �أن  �لباحثون،  و�أ���ش��اف  در�ي���ة.  دون  ي��وم  ك��ل 
م�شاد�ت  م��ن  ع���ال  م�شتوى  ع��ل��ى  حت��ت��وي  �لب�شل 

�لأك�شدة، �أعلى بكثري من �ملوجودة يف �لب�شل نف�شه وهذ� يجعله م�شاد� حيويا، 
وم�شاد� للميكروبات، ومطهر� طبيعيا لأن له حمتويات غذ�ئية مفيدة، بح�شب 
موقع “go healthy food” �ملتخ�ش�س بالغذ�ء �ل�شحي. كذلك تخفف 
ق�شور �لب�شل من م�شاكل �جلهاز �له�شمي وبع�س �أنو�ع �ل�شرطان ود�ء �ل�شكري 
2، وفقاً ملا ذكرته جملة �لعلم. فاملركبات �لفينولية يف �لب�شل تقوم مبنع مر�س 
�ل�شريان �لتاجي وخ�شائ�س م�شادة لل�شرطان.  �إليكم 3 طرق مفيدة وكيفية 

��شتعماله ل�شيما �أنه قا�س يف معظم �حلالت:
هي  ف��و�ئ��ده  على  و�حل�شول  �لب�شل  ق�شر  ل�شتخد�م  �لأ�شهل  �لطريقة   •
�إىل �حل�شاء و�ل�شل�شة وتركها يف �حل�شاء  �لب�شل  �إ�شافة عدد قليل من ق�شر 

حتى ين�شج ب�شكل �شحيح.
وتناوله. �ملاء  يف  ونقعه  �لق�شر  �أخذ  • ميكنك 

�لد�فئ  �مل��اء  يف  منقوعا  تركه  بعد  �لب�شل،  ق�شر  �شاي  �شرب  ميكن  كما   •
لبع�س �لوقت.

املمثلة الأمريكية اآمي �سمارت خالل ح�سورها حفل »ليلة يف اأفريقيا« يف فندق بيفريل يف بيفريل هيلز. ا ف ب

كانت �لقافلة ت�شري يف �ل�شحر�ء وعلى ر�أ�شها رئي�شها ورجاله .. كانت �لقافلة ت�شم فتاة من �غنياء �ملدينة ومعها 
و�لدها �لتاجر �لرثي وجتارته �لكبرية و�مو�له وكمية كبرية من �لذهب و�ملجوهر�ت .. طو�ل �لطريق لحظت 
وكاأنه يتفق معهم على �شيئاً ما فر�بها ذلك، و�قلق  ف��رد�ً  �لفتاه �ن رئي�س �لقافلة كان يتحدث مع رجاله ف��رد�ً 
ر�حتها فاأثرت لو�لدها مبا يجول يف خاطرها و�شاطرها ر�أيها لكنهم كتمو� ذلك، وقال لها و�لدها �ننا مازلنا يف 
�لعمار و�ن �ر�دو� �ن يفعلو� �شئ فلن يفعلو� ذلك قبل �لو�شول �إىل و�شط �ل�شحر�ء و�رى �نهم يريدون �لب�شاعه 
�لذهب و�ملجوهر�ت و�لأم��و�ل كلها فوق ظهر  �ن  �ملعرفة  وهو يعرف متام  �ي�شاً  و�لذهب و�ملجوهر�ت و�م��و�يل 
�لقافلة  لتاأمر  وقالت  �لفتاه  �شكتت  تهمني  ل  فهى  �لب�شائع  �ما  بزمامه  ومي�شك  بجو�ره  مي�شي  �ل��ذي  �جلمل 
بالر�حة يا �بي قول لهم �ين تعبة .  توقفت �لقافلة يف �حدى �لأماكن �مل�شتظلة وطلب �لتاجر �ن يذهب �لرجال 
�لنوم نزل  لينامو� ويتناوب �ثنني منهم �حلر��شة على �ن يعودو� للم�شري فجر�ً، وملا ذهب �حلر��س و�خل��دم يف 
�لتاجر وجل�س يفرت�س �لأر�س لياأكل وي�شرب ومعه �بنته و�ن�شم له بناًء على طلبه �حلار�شني فلما �كا و�شربا 
�لأكيا�س  من  و�ملجوهر�ت  و�لذهب  �لأم��و�ل  و�خرجت  مت�شللة  �لفتاه  فقامت  �عينهم  فغفلت  �ل�شر�ب  لط�شهما 
�ملحملة فوق ظهر �جلمل وعباأت مكانها بع�س �حلجارة �ل�شغرية و�لثياب و�عادت كل �شئ �إىل طبيعته ثم عادت 
�إىل هودجها لت�شع كل ما متتلكه بني فر�شتها �ما و�لدها فقد ��شتطاع �ن يخبئ معه �شاحاً يد�فع به عن نف�شه 
ثم عاد� معاً �إىل نومهما وكاأن مل يكن يف �لأمر �شئ، يف �ل�شباح و��شلت �لقافلة �مل�شري وعندما بد�أو �لدخول لعمق 
�ل�شحر�ء غافل رئي�س �لقافلة ورجاله �لتاجر وهرب باجلمال �ملحملة بكل ما يحلم به ومل يرتك لهم غري �جلمل 
�لذي يحمل �لفتاة و�بيها لأن �لتاجر وخدمه يعرفون �لطريق جيد�ً، فقد ��شتطاع �ن ي�شرع مبن معه �إىل مدينته 
ويعود �شاملاً ويكفيه �نه مل يقتل ومل ي�شاب باأذى، �ما رئي�س �لقافلة ورجاله فقد هامو� على وجوههم ثاثة �يام 
�لفاح�س �لذي �شيعي�شون فيه  �إىل مكاناً يختبئون فيه ثم جل�شو� ي�شرتيحون ويحلمون بالرث�ء  حتى و�شولو� 
وو�شط �ل�شو�ء و�ل�شحك و�ل�شر�ب �شهرو� ليلهم ثم قام رئي�شهم و�م�شك بزمام �جلمل و�ناخه ثم �علن بني رجاله 
�لن �شرتو� باأعينكم ما مل ترو� مثله قبًا جوهر�ت وذهب و�مو�ل �شتجعلنا �لعمر كله �غنياء .. �غنياء .. �غنياء  
و�فرغو� حمتويات  �لقما�س  �لأكيا�س من فوق ظهر �جلمل و�فرت�شو� قطعة كبرية من  و�نزلو�  �شاعده رجاله 
�لأكيا�س فوقها فما وجدو� غري قطع حجارة وثياب، ل �مو�ل، ل ذهب، ل جموهر�ت فظن �نه �خطاأ يف �جلمل 
وجاء بغريه وغريه ومل يكن ن�شيبه باأح�شن مما قبله، ظن رجاله �نه خدعهم لكنه �ق�شم �نه مل يفعل .. من 
�شي�شدقه جمرمون مثله، عدة طعنات كانت كفيلة بالق�شاء عليه ومل ينتبهو� �نه �لوحيد �لذي يعرف �لطريق 
بالطعن  بال�شياح ثم �خلناجر  و�رتفعت �حلناجر  و�لعر�ك  �ل�شجار  بينهم  و�حتدم  �ل�شحر�ء قبًا  فلم يجوبو� 

و�ل�شرب و�شقط من �شقط قتيًا وهام �لباقي يف �ل�شحر�ء حتى �شقطو� طعاماً للطيور �جلارحة

عالج الر�شح وال�شعال بالكركم والع�شل والقرنفل
لها  نتعر�س  �لتي  �ل�شحية  �مل�شاكل  من  و�شعال  ور�شح  زك��ام 
 ، �ل�شتاء  دخ��ول ف�شل  تقلبات �جلو وخ�شو�شا مع  د�ئما مع 
�لربد  بنزلت  و�ل�شابة  و�ل��ع��دوى  �لم��ر����س  لنت�شار  نظر� 

و�لنفلونز� و�لتهاب �ل�شعب �لهو�ئية.
�شحة  تعزز  �لتي  �لد�فئة  بال�شو�ئل  قائمة  لكم  نقدم  وهنا 

�جلهاز �لتنف�شي وتعالج �ل�شعال و�لر�شح .
على  �لزجنبيل  يحتوى  �لبي�س:  بالع�شل  �لزجنبيل   -  1
على  تعمل  �لتي  و�لفيتامينات  �خل�شائ�س  من  عالية  ن�شبة 
�لفريو�شات  م��ن  و�ل��وق��اي��ة  �لتنف�شي  �جل��ه��از  �شحة  تعزيز 
و�لعدوى، كما يحتوى �لع�شل �لبي�س على عنا�شر مقاومة 
وعاج  �ل�شعال  تهدئة  على  ويعمل  و�لم��ر����س،  للجر�ثيم 

�لزكام.
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�جلهاز  �شحة  تعزز  �لتى  �لغذ�ئية  و�لعنا�شر  بالفيتامينات 
�مل��ن��اع��ى وت��ط��رد �جل��ر�ث��ي��م و�ل��ف��ريو���ش��ات م��ن �جل�����ش��م، كما 
�لربد  ون��زلت  �ل��زك��ام  �ل�شعال وع��اج  �ن��ه يعمل على تهدئة 

و�لنفلونز�.
�لع�شل  مع  �لقرنفل  يعترب  �لأبي�س:  و�لع�شل  �لقرنفل   -  3
على  ت�شاعد  و�لتي  �لفعالة  �لطبيعية  �لطرق  من  �لبي�س 
لحتو�ء  ن��ظ��ر�  و�لل��ت��ه��اب،  �لأمل  وتخفيف  �ل�����ش��ع��ال  ع���اج 
�ل��ق��رن��ف��ل ع��ل��ى ك��م��ي��ة ك��ب��رية م���ن �خل�����ش��ائ�����س �ل��ت��ي تطرد 
�جلر�ثيم و�لبكترييا من �جل�شم، كما يحتوي �لع�شل �لبي�س 

على مو�د م�شادة للفريو�شات.
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�جلهاز �ملناعي ومقاومة �لمر��س.


