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�ملحار �أف�صل م�صدر طبيعي للكوالجني
مع التقدم قي العمر تفقد الب�شرة ليونتها وتبداأ التجاعيد يف الظهور، 
وال�شبب هو نق�ص الكولجني يف اجل�شم. لكن بالإمكان اإبطاء مظاهر 

ال�شيخوخة عن طريق تناول الأطعمة الغنية بربوتني الكولجني.
ول تقت�شر اأهمية الكولجني على دوره كطبقة بطانة للب�شرة، فهو 
كجزء من تركيبة العظام والغ�شاريف، وي�شاعد احل�شول على الكمية 

الكافية منه على احلفاظ على مظهر ال�شباب.
الغذائية، وكذلك جلد  الكولجني  اأف�شل م�شادر  املحار من  ويعترب 

الأ�شماك.
كما يحتاج اجل�شم فيتامني "�شي" وبروتني اللحوم )البقر والدجاج 

مثاًل( ليقوم بت�شنيع الكولجني.
لكن تظل امل�شادر البحرية اأكرث �شهولة، وخا�شة املحار الذي يعترب 
من اأغنى املاأكولت البحرية بالكولجني الطبيعي. وتتوفر منتجات 

مكمالت الكولجني، لكن ينبغي ا�شت�شارة الطبيب قبل تناولها.

�حلمية �لنباتية تت�صبب بنق�ص فيتامني �أ�صا�صي
احليوية  ال��وظ��ائ��ف  دع��م  يف  رئي�شيا  دورا   12 ب��ي  الفيتامني  يلعب 
الأعرا�ص  م��ن  ع���ددا  ي�شبب  اأن  ميكن  نق�شه  ف���اإن  ل��ذل��ك،  للج�شم، 

اجل�شدية والع�شبية، وقد تزداد �شوءا اإذا مل تتم معاجلتها.
ن��ظ��ام��ا غ��ذائ��ي��ا نباتيا  ال��ذي��ن يتبعون  وي��ح��ذر الأط���ب���اء الأ���ش��خ��ا���ص 
باأنهم معر�شون خلطر  املنتجات احليوانية،  اأن��واع  ويتجنبون جميع 
الإ�شابة بنق�ص حاد يف فيتامني بي 12، وهذا يجلب خطر الإ�شابة 
اأن يوؤدي  بتلف الأع�شاب يف العينني والذراعني وال�شاقني، ما ميكن 

اإىل العمى وفقدان ال�شعور.
ومنتجات  والبي�ص  والأ���ش��م��اك  اللحوم  يف   12 ب��ي  فيتامني  وي��وج��د 
اأو احل��ب��وب، ولذلك  اأو اخل�����ش��روات  ال��ف��واك��ه  الأل��ب��ان، ول يوجد يف 

ُين�شح النباتيون بتناول املكمالت الغذائية.
املكمالت  بالفعل  يتناولون  النباتيني  بع�ص  اأن  اإىل  الأط��ب��اء  وي�شري 
اتباع  يف  املت�شددين  لكن  لديهم،   12 ب��ي  فيتامني  ل��زي��ادة  الغذائية 

النظام الغذائي النباتي يرف�شون هذا الإجراء.
كينغز  جامعة  يف  التغذية  خبري  ���ش��ان��درز،  ت��وم  ال��ربوف��ي�����ش��ور  وق���ال 
نباتيني  اأ�شبحوا  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���ص  م��ن  "العديد  ل��ن��دن:  كوليدج 
من  كافية  م�شتويات  لديهم  اأن  من  التاأكد  اإىل  احلاجة  ي��درك��ون  ل 

فيتامني بي 12".
وعلى الرغم من اأن الدرا�شات ت�شري اإىل اأن الأمر قد ي�شتغرق �شنوات 
الدرا�شة  لكن  وخ��ط��ري،  ح��اد  ب�شكل   12 ب��ي  فيتامني  ينخف�ص  حتى 
احلديثة الذي �شملت 172 نباتيا، وجدت اأن حوايل ُخم�ص امل�شاركني 

النباتيني يعانون من "نق�ص خطري" من الفيتامني.

تناول �حلبوب يعزز �لنمو لدى �الأطفال
باأن  املدار�ص،  الإط��الق يف  اأول درا�شة علمية من نوعها على  اأظهرت 
وجبات منت�شف النهار التي تعتمد على احلبوب ت�شاهم ب�شكل كبري 

يف منو الأطفال. 
وقال الدكتور رامي�ص ت�شاند، الباحث الرئي�شي يف الدرا�شة، اإن القيمة 
بالغة للنمو لدى  اأهمية  التي حتتوي عليها احلبوب متثل  الغذائية 

الأطفال. 
احلكومية  املدار�ص  يف  اأ�شهر  ثالثة  ا�شتمرت  التي  الدرا�شة  واأجريت 
اإط��ع��ام وج��ب��ات من  بنغالور، حيث مت  ق��رى ح��ول  اأرب��ع��ة  الهندية يف 
احل��ب��وب ل��� 1500 ط��ف��ل م��راه��ق يف م��در���ش��ت��ني يف ح��ني مت تقدمي 

وجبات تقليدية لالأطفال يف املدر�شتني الأخريني. 
ثالثة  بعد  ووزن��ه��م  وطولهم  الأط��ف��ال  منو  تقييم  الدرا�شة  و�شملت 
اأ�شهر من تناول الوجبات، وتبني باأن الأطفال الذين تناولوا احلبوب 
�شحتهم،  يف  وا�شحاً  حت�شناً  اأظ��ه��روا  النهار  منت�شف  يف  امل��دار���ص  يف 

مقارنة مع التالميذ الذين تناولوا وجبات عادية. 
وت��اأت��ي ال��درا���ش��ة يف وق��ت ي��ح��اول فيه م��رك��ز املعهد ال���دويل لبحوث 
املحا�شيل، للرتويج للقيمة الغذائية للحبوب، عرب ت�شنيع منتجات 
يف  ت�شاهم  وال��ت��ي  والقمح،  ال���ذرة  مثل  احل��ب��وب  على  تعتمد  غذائية 
معاجلة �شوء التغذية وحت�شني �شحة الأطفال، وفق ما نقلت �شحيفة 

تاميز اأوف اإنديا اأونالين. 
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فاكهة غريبة حتول 
�الأطعمة �إىل �للون �الأزرق

منذ فرتة طويلة ي�شتخدم التوت النا�شج ل�شجرة اجلنيبا امل�شمى جينيبابو 
يف جميع اأنحاء اأمريكا الو�شطى واجلنوبية لت�شنيع الع�شائر وامل�شروبات.

على  مطلوباً  النا�شج  غري  اجلينيابو  توت  اأ�شبح  �شنوات،  ب�شع  منذ  لكن 
نحو وا�شع، ب�شبب قدرته على حتويل الأطعمة اإىل اللون الأزرق.

اأمريكا اجلنوبية،  ا�شتعمار  النا�شج منذ  التوت غري  ومت توثيق خ�شائ�ص 
عندما اأبلغ الأوروبيون عن ا�شتخدامه من قبل املجتمعات املحلية ك�شباغ 
موؤقت للو�شم، ولكن مل يتم التعرف هذه القدرة العجيبة بتحول الأطعمة 

اإىل اللون الزرق حتى 2014.
"نباتات  الأ�شتاذ والبيولوجي فالديلي كينوب كتابه  ويف ذلك الوقت ن�شر 
بالتف�شيل عملية  غري تقليدية لتلوين لأغذية" يف الربازيل، حيث �شرح 
موقع  بح�شب  جينيبابو،  توت  من  لالأكل  �شاحلة  زرق��اء  �شبغة  ا�شتخراج 

اأوديتي �شنرتال.
اإن الأ�شباغ الزرقاء الطبيعية نادرة جداً يف �شناعة املواد الغذائية، لذا فاإن 
اكت�شاف الربوفي�شور كينوب ت�شبب يف �شجة حتولت يف النهاية اإىل جنون 
غذائي اأزرق. ويف حني اأن العملية البيولوجية الربازيلية ل�شتخراج �شبغة 
زرقاء �شاحلة لالأكل من التوت غري النا�شج، رمبا تكون جذبت اأ�شخا�شاً 
مهتمني بخ�شائ�ص تلوين الفاكهة، فقد كان مقال كتبه نايدي ريجو عام 
هذا الجتاه على نحو وا�شع. و�شرعان ما جذبت  انت�شار  يف  �شبباً   2017
الربازيليني،  الطهاة  انتباه  جينيبابو  ب�شبغة  امل�شبوغة  الزرقاء  الأطعمة 
الذين ا�شتخدموها لتطوير ن�شخ مذهلة ب�شرياً من احللويات والأطعمة 

ال�شهرية.

�لتهابات �لدم مقيا�ص 
مبكر خلطر �خلرف 

كت�شف باحثون من ا�شرتاليا رابطاً بني 
الدم  ب��الزم��ا  ت�شيب  معينة  ال��ت��ه��اب��ات 
وب���ني ت��ط��ّور الإ���ش��اب��ة ب��اخل��رف لحقاً، 
واقرتحت اأبحاثهم ا�شتخدام هذا املوؤ�شر 
اخلرف  ويعترب  مبكرة.  خطر  كعالمة 
من اأكرث اأ�شباب الوفاة تزايداً يف ال�شنوات 
تتفوق  واأ�شبحت  العامل،  الأخ��رية حول 

على �شرطان الثدي والربو�شتاتا. 
وب��ح�����ش��ب ال����درا�����ش����ة ال���ت���ي اأج����ري����ت يف 
نيورو�شاين�ص"  فور  اإن�شتيتوت  "فلوري 
موؤ�شر  اأن  ت���ب���ني  م����ل����ب����ورن،  مب���دي���ن���ة 
يكون  اأن  مي��ك��ن   sCD14 الل��ت��ه��اب 
باخلرف  الإ�شابة  لقيا�ص خطر  مقيا�شاً 
املر�ص، ما  يف مرحلة مبكرة قبل تطّور 
�شدته،  وتخفيف  اإب��ط��ائ��ه  ع��ل��ى  ي�شاعد 
واتخاذ الإجراءات الالزمة لتي�شري حياة 

امل�شاب.
وُن�شرت الدرا�شة يف دورية "نيوروجلي"، 
ب����اأن ف��ح��و���ش��ات ال����دم الالزمة  واأف�����ادت 
لتطبيق هذا املقيا�ص تتميز باأنها لي�شت 
ك��م��ا مي��ك��ن العتماد  ال��ت��ك��ل��ف��ة،  ب��اه��ظ��ة 
اللتهابات  ارتفاع  م��دى  ر�شد  يف  عليها 
بالدماغ  الع�شبية  اخلاليا  ت�شيب  التي 

وت�شبب مر�ص الزهامير اأي�شاً.

فو�ئد �لبقدون�ص �ملغلي 
� لاللتهابات فّعالة جدًّ �ص 23

عجائب ع�صري �لرمان 
قبل �لنوم

الكر�ص  من  نهائياً  يخل�شك  النوم  قبل  الرمان  ع�شري  من  واح��د  ك��وب 
ودهون الأرداف، اإذا كنت تبحث عن طريقة فعالة للتخل�ص من الكر�ص 
الو�شفة  تلك  بتطبيق  فعليك  امل��رتاك��م��ة  وال��ذراع��ني  الأرداف  وده���ون 
على  املحافظة  بجانب  الريا�شة  والهتمام مبمار�شة  بتناولها  واللتزام 
تناول طعام �شحي ويحتوي على عنا�شر غذائية مفيدة وغري م�شبعة 

بالدهون.
يحتوي ع�شري الرمان على عنا�شر غذائية هامة كاحلديد والبوتا�شيوم 
الأرداف  ده��ون  وتفتيت  ب�شهولة  ال��ده��ون  ح��رق  على  وق���ادر  والف�شفور 
له  فالرمان  وع��ادات خاطئة  �شليمة،  تغذية غري  والناجتة عن  ال�شعبة 
القلب وخف�ص درجة احلرارة  املحافظة على �شحة  اأخ��رى منها  فوائد 
اجلهاز  ويعزز  التجاعيد  من  ويحميها  الب�شرة  ويرطب  الآلم  وت�شكني 

املناعي للج�شم، ومينع الإ�شابة بت�شلب ال�شرايني.
يعترب الرمان فاكهة معتدلة يف كمية ال�شعرات احلرارية التي يحتويها، 
كما اأّنه ل حتتوي على الكول�شرتول اأو حتى على الدهون امل�شبعة، كما اأّن 
الرمان يعترب غنّي بالألياف الغذائية ال�شريعة الذوبان، حيث تعمل على 
بع�ص  يقرتح  كما  الأمعاء،  وحركة  عمل  وت�شهل  اله�شم  عملية  ت�شهيل 
خرباء التغذية باإدخال الرمان يف النظام الغذائي اليومي للتخل�ص من 

الوزن الزائد وتنظيم م�شتويات الكول�شرتول يف اجل�شم.

"برو�شيدنغز"  جملة  يف  نتائجها  ُن�شرت  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة 
الباحثون  اعتمد  للعلوم،  الأمريكية  لالأكادميية  التابعة 
املر�شية  ال�شرية  على  حتتوي  بيانات  قاعدتي  على  فيها 

للعاملني يف بع�ص املجموعات الوظيفية.
وح�����ش��ل ال��ب��اح��ث��ون ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات عن 
من   1429 و  ممر�شة  األف  احلالة ال�شحية لنحو 70 
امل��ح��ارب��ني ال��ق��دام��ى، واأ���ش��ل��وب ح��ي��اة ه����وؤلء. وت��ب��ني من 
خالل حتليل البيانات اأن جمموعة الن�شاء الأكرث تفاوؤًل 
15 يف املئة، مقارنة بامل�شاركني  اأطول بن�شبة  ع�شن عمراً 

املت�شائمني.
وح��ر���ص ال��ب��اح��ث��ون، حت��ت اإ����ش���راف ل��ي��وي��ن��ا يل م��ن كلية 
اأن  على  البيانات  حتليل  خ��الل  بو�شطن،  بجامعة  الطب 
تكون جمموعة الن�شاء، الالتي ي�شملهن التحليل، يتمتعن 
للمر�ص  تعر�شن  قد  يكّن  واأن  م�شرتكة  �شكانية  بعوامل 
اإىل  و�شلت  بن�شبة  املتفائلني  الرجال  عمر  وامتد  �شابقاً. 
بلوغ  فر�شة  وارتفعت  باملت�شائمني.  مقارنة  املئة  يف   11
اأكرث،  اأو  عاما   85 عمر  ت��ف��اوؤل  الأ���ش��د  الن�شاء  جمموعة 
يف  ت�شاوؤماً،  الأك���رث  بالن�شاء  مقارنة  امل��ئ��ة،  يف   50 ب��واق��ع 
حني بلغ الفارق بني الرجال الأكرث تفاوؤًل والرجال الأقل 

تفاوؤل 70 يف املئة.
وق�����ش��م ال���ب���اح���ث���ون ال��ن�����ش��اء خ����الل ال���درا����ش���ة اإىل اأرب����ع 
جمموعات، تبداأ من متفائل جداً وتنتهي مبت�شائم جداً. 

فيما تق�شيم الرجال اإىل خم�ص جمموعات.

له بع�ص  التفاوؤل  اأن  الرغم من  اإنه على  الباحثون  وقال 
اأم����ر مم��ك��ن. وعرف  ت��ع��ل��م��ه  اأن  اإل  اجل��ي��ن��ي��ة،  الأ����ش���ب���اب 
الباحثون ال�شخ�ص املتفائل باأنه هو الإن�شان الذي يعتقد 
اأن  ي��رى  ال���ذي  ال�شخ�ص  اأو  �شتحدث،  طيبة  اأ���ش��ي��اء  ب���اأن 
امل�شتقبل ي�شتحق التطلع اإليه لأن اأهدافا معينة ميكن اأن 

تتحقق م�شتقباًل.

هل ميكن لل�سحك حت�سني نظرتنا لأج�سامنا؟
ت��ظ��ه��ر الأب����ح����اث اأن����ه ك��ل��م��ا ا���ش��ت��خ��دم ال�����ش��خ�����ص مواقع 
التوا�شل الجتماعي، �شاء �شعوره جتاه ج�شمه، خ�شو�شاً 
فيما يتعلق بن�شر �شور ال�شيلفي مثاًل. درا�شة حديثة تقدم 
نظرة خمتلفة واأكرث تفاوؤًل عن عالقتنا مبواقع التوا�شل 

الجتماعي.
ل�شنوات  �شواء  حد  على  العام  واجلمهور  الباحثون  يركز 
على اجلوانب ال�شلبية ملواقع التوا�شل الجتماعي، �شواًء 
فيما يتعلق بكيفية �شعور الأ�شخا�ص جتاه اأوزانهم. وكانت 
مواقع  ال�شخ�ص  ا�شتخدم  كلما  اأنه  تظهر  �شابقاً  الأبحاث 
خا�شة  ج�شمه،  جت��اه  �شعوره  �شاء  الجتماعي،  التوا�شل 

فيما يتعلق بن�شر ال�شور ال�شيلفي.
ونقل موقع "�شايكولوجي توداي" عن باحثني من مركز 
الأ�شرتالية  ماكواري  وجامعة  الربيطاين  املظهر  اأبحاث 
درا���ش��ة ح��دي��ث��ة ت��ق��دم ن��ظ��رة خمتلفة واأك����رث ت���ف���اوؤًل عن 
العالقة مبواقع التوا�شل الجتماعي وبني امل�شتخدمني. 

التوا�شل  ملواقع  يكون  اأن  اإمكانية  عن  الباحثون  وت�شاءل 
اأج�شامنا،  ع��ن  انطباعنا  على  اإيجابية  اآث���ار  الجتماعي 
ن�شعر  التهكمية  املحاكاة  جتعلنا  اأن  ميكن  هل  وبالأخ�ص 

ب�شكل اأف�شل جتاه اأج�شامنا؟
ويقول الباحثون اإن ال�شخرية ت�شاعدنا يف تغيري منظورنا، 
والعار�شات بطريقتنا  امل�شاهري  فبدًل من م�شاهدة �شور 
فاإن  اأج�شامنا(،  مع  مقارنات  بعمل  مثاًل  )ونقوم  العادية 
م�شاهدة ال�شور ال�شاخرة ي�شاعدنا يف التوقف واإدراك كم 
اأن ال�شور الأ�شلية غري حقيقية، اإىل جانب اأن روؤية امراأة 
متو�شطة احلجم، مثل �شيلي�شت باربر، التي تقوم بتقليد 
متتلك  تكون  ق��د  وال��ت��ي  �شاخرة  بطريقة  امل�شاهري  �شور 
ج�شداً م�شابهاً لنا، ميكنها اأن تخلف "اأثراً مريحاً" يتجاوز 
والعار�شات.  امل�شاهري  ل�شور  للتعر�ص  ال�شلبية  الآث���ار 
واأو�شحت الأبحاث اأن ال�شحك هو اأي�شاً "دواء" جيد فيما 

يتعلق بالنطباع عن اجل�شم.
التي تنظر يف  الدرا�شة هي الأوىل  اأن هذه  جدير بالذكر 
باملظهر  ال��ع��ام  ال�شعور  على  لل�شخرية  الإيجابية  الآث���ار 
مواقع  اأن  تظهر  اإذ  اأي�����ش��اً،  مهمة  النتائج  ه��ذه  وال����وزن. 
التوا�شل الجتماعي ميكن اأن تكون مفيدة، اإذ اأن من غري 
الواقعي توقع اأن يتوقف الأ�شخا�ص عن ا�شتخدام مواقع 
اإيجابية  ح�شابات  متابعة  ول��ك��ن  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ش��ل 
عن  للر�شا  للرتويج  �شهلة  و�شيلة  تعترب  قليلة  �شاخرة 

اجل�شم.

هل ي�صيع �ملعنى 
�حلقيقي للكالم 

عند ترجمته؟
هل اأنت واثق من اإنه عند ترجمة 
كلمة "اأحبك" للغة اأخرى �شت�شري 
بالفعل ملا تق�شده؟! درا�شة حللت 
اأك����رث م��ن اأك����دت اأن ال��ك��ث��ري من 
الكلمات ي�شيع معناها احلقيقي 
ل����دى ت��رج��م��ت��ه��ا ل��ل��غ��ات اأخ����رى، 
خا�شة عند التعبري عن امل�شاعر.

من خالل حتليل ل�24 م�شطلح 
م�شاعر،  ع���ن  ب��ال��ت��ع��ب��ري  م��ت��ع��ل��ق 
والغ�شب  واخل����������وف  ك�����احل�����ب 
حول  ل��غ��ة   2474 يف  وال��ف��خ��ر، 
حديثة  درا���ش��ة  تو�شلت  ال��ع��امل، 
بها  يفهم  التي  الطريقة  اأن  اإىل 
تختلف  الكلمات  بع�ص  الإن�����ش��ان 
وي�شري  اأخ��������رى.  اإىل  ل���غ���ة  م����ن 
"يحب"،  كلمة  اأن  اإىل  الباحثون 
على �شبيل املثال، ترتبط عن قرب 
"الإعجاب" و"الرغبة"  مب�شاعر 
اأنها  اإل  الأوروب�����ي�����ة،  ال��ل��غ��ات  يف 
يف  بال�"ال�شفقة"  اأك����رث  ت��رت��ب��ط 

اللغات الآ�شيوية.
ووج����د ال��ب��اح��ث��ون اأن����ه غ��ال��ب��اً ما 
بالتعبري  اخلا�شة  الكلمات  تقع 
امل�������ش���اع���ر يف جم���م���وع���ات،  ع�����ن 
����ش���واء ك��ان��ت ال��ع��الق��ة ب���ني هذه 
�شلبية  م���ع���ان  ت��ع��ك�����ص  ال��ك��ل��م��ات 
املثال،  �شبيل  فعلى  اإي��ج��اب��ي��ة.  اأم 
الربط بني"املفاجاأة" و"اخلوف" 
ال���ل���غ���ات لن  ب��ع�����ص  امل����وج����ود يف 
ترتبط  اأخ������رى  ل���غ���ات  يف  جت����ده 
ب�"الأمل"  اأكرث  فيها  "املفاجاأة" 

ولي�ص "اخلوف".  
وي��ذك��ر ال��ب��اح��ث ب��ج��ام��ع��ة نورث 
ه��ي��ل، جو�شوا  ت�����ش��اب��ل  ك��ارول��ي��ن��ا 
"بالرغم  اأن���ه  جاك�شون،  ك��ون��راد 
م���ن وج�����ود ك��ل��م��ة ل��ل��ت��ع��ب��ري عن 
امل���ث���ال، يف  �شبيل  ع��ل��ى  ال��غ�����ش��ب، 
مئات اللغات، فكل هذه الكلمات ل 

تعني بال�شرورة نف�ص ال�شيء".
وت���������ق���������ول امل�������رتج�������م�������ة م�����اي�����ا 
�شحيفة  مل���وق���ع  ك��ون��ك��ول��ي��ف�����ش��ك��ا 
اجل����������اردي����������ان ال����ربي����ط����ان����ي����ة: 
ليتوانيا  م��ن  ال���ق���ادم  "�شديقي 
بالغ�شب  ي�شعر  اأن��ه عندما  ي��رى 
ذلك  ع��ن  التعبري  ميكنه  ق��ل��ي��اًل 
اللغة  با�شتخدام كلمة غا�شب يف 
ي�شعر  عندما  لكنه  الإجن��ل��ي��زي��ة، 
ا�شتخدام  يف�شل  �شديد،  بغ�شب 
الليتوانيه  باللغة  غا�شب  كلمة 
لأنها حتمل كماً اأكرب من الغ�شب 

مقارنة باللغة الإجنليزية".  

من هو �ملتفائل وما �أثر �لتفاوؤل على �صحتنا؟

يحظون  قد  املتفائلني  الأ�سخا�ص  اأن  درا�سة  ك�سفت 
بفر�ص للعي�ص ملدة اأطول من الأ�سخا�ص املت�سائمني. 
واأكد الباحثون وجود عوامل اأخرى ت�ساهم يف طول 
العوامل  و  التفاوؤل  بني  عالقة  هناك  ولكن  العمر. 

اجلينية؟
املتفائلني  اإن  املتحدة  ال��ولي��ات  من  باحثون  ق��ال 
للعي�ص  املت�سائمني  م��ن  اأف�����س��ل  بفر�ص  يتمتعون 
الدرا�سة،  خالل  من  للباحثني  وتبني  اأط��ول.  عمرًا 
باإيجابية  للحياة  ينظرون  الذين  الأ�سخا�ص  اأن 
اأكرث.  اأو  عامًا   85 �سن  لبلوغ  اأف�سل  باآفاق  يتمتعون 
اأخرى تلعب دورًا  كما رجح الباحثون وجود عوامل 

يف طول العمر.
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�ش�ؤون حملية
�خلدمات  �لعالجية �خلارجية تطلق �لدورة �لتدريبية ملمر�صى �ل�صحة �ملدر�صية يف �أبوظبي و �لعني

يعزز الناجت املحلي الإجمايل العاملي ب� 5.2 تريليون دولر

�لذكاء �ال�صطناعي ي�صّرع �الخرت�قات يف جماالت �لطاقة و�ملياه و�لنفايات و�ملدن �لذكية
التقرير اخلا�ص بالقمة العاملية لطاقة امل�ستقبل يعّد الذكاء ال�سطناعي مفتاًحا لقت�ساد م�ستدام

نادي تر�ث �الإمار�ت يكّرم �أ�صحاب �ملتاحف �خلا�صة

•• اأبوظبي- الفجر

 انطلقت يوم  اأم�ص الأول الأحد 22 دي�شمرب 2019 
لل�شنة  املدر�شية  ال�شحة  ملمر�شي  التدريبية  ال���دورة 
2019-2020 يف كل من مدر�شة الآفاق  الدرا�شية 
يف اأبوظبي و مدر�شة اجلاهلي يف العني والتي تنظمها 
اخلدمات العالجية اخلارجية، اإحدى املن�شاآت التابعة 
ل�شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية "�شحة"، متمثلة 
باإدارة ال�شحة املدر�شية وبال�شراكة مع وزارة الرتبية 

والتعليم.
لل�شنة  يعقد  ال���ذي  التعليمي،  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  ي���زود 
باأحدث  واملمر�شات  املمر�شني  التوايل،  على  التا�شعة 
ال�شرورية  ال�شريرية  وامل��ه��ارات  ال�شحية  املعلومات 
اإمارة  يف  احلكومية  امل��دار���ص  يف  كممر�شني  لعملهم 
ابوظبي. وقد مت اعتماد هذا الربنامج من قبل دائرة 

ال�شحة- اأبوظبي بواقع 28 �شاعة تعليم م�شتمر
عمر  ال��دك��ت��ور  ق��ال  التدريبية،  ال���دورة  على  وتعليقاً 
اخلدمات  يف  ال�����ش��ري��ري  التنفيذي  امل��دي��ر  الها�شمي 
"تعك�ص هذه الدورة التدريبية   ، العالجية اخلارجية 
بتنمية  �شحة  �شركة  اهتمام  م��دى  �شنوياً  تعقد  التي 
التي  والأه��م��ي��ة  املهني  وتطويرهم  املوظفني  ق���درات 
ال�شحة  قطاع  يف  للعاملني  امل�شتمر  للتعليم  نوليها 
وذل��ك يف �شبيل توفري خدمات عالية اجل��ودة جلميع 
فئات املجتمع التي نقوم بخدمتها وعلى راأ�شها طلبة 
امل���دار����ص احل��ك��وم��ي��ة يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي ك��ون��ه��م جيل 

امل�شتقبل."

ال�شحة  مديرة  م�شطفى،  جن��اح  الدكتورة  واأ�شافت 
"نحر�ص  املدر�شية يف اخلدمات العالجية اخلارجية، 
ملواكبة  التدريبي  برناجمنا  تطوير  على  ع��ام  ك��ل  يف 
بالإ�شافة  م��ا ه��و جديد يف جم��ال رع��اي��ة الطلبة  ك��ل 
ال�شحة  مم��ر���ش��ي  ب���ني  م���ي���داين  ب��ح��ث  اإج�������راء  اإىل 
واملوا�شيع  انت�شاراً  الأكرث  احلالت  لتحديد  املدر�شية 
الأكرث اأهمية بالن�شبة لهم واإدخالها �شمن الربنامج 
بالرتكيز  ال��دورة  وبناء عليه قمنا يف هذه  التدريبي. 

بالطلبة  للعناية  ال��الزم��ة  التمري�شية  الرعاية  على 
الذين يعانون من الأمرا�ص املزمنة كال�شكري وارتفاع 
اإىل  اإ�شافة   ، املعدية  اأو ح��الت الأمرا�ص  ال��دم  �شغط 
اإلقاء ال�شوء على مبادرات مركز ال�شحة العامة التابع 
والعناية  ال�شمنة  ملكافحة  -اأبوظبي  ال�شحة  ل��دائ��رة 
ب��الأ���ش��ن��ان.  ك��م��ا ت��وج��د حم��ا���ش��رات  تناق�ص ظاهرة 
للطلبة،  النف�شية  ال�شحة  تقييم  امل��دار���ص،  يف  التنمر 
والإكت�شاف املبكر ل�شوء ا�شتخدام الأدوية بني الطلبة 

 .
اإ�شافة اإىل ذلك، �شيتم عقد ور�ص عمل خا�شة باملهارات 
التمري�شية اخلا�شة مبمر�شي املدار�ص  والتي ت�شمل 
والعناية  امل����دار�����ص  يف  وال��ل��ق��اح��ات  الأدوي�������ة  اإع���ط���اء 
القلبي  الإنعا�ص  وم��ه��ارات  وال��رب��و  ال�شكري  مبر�شى 
وم�شخة  القلب  انعا�ص  جهاز  وا�شتخدام  وال��رئ��وي، 
الدم  ن�شبة الوك�شجني يف  الن�شولني وجهازي قيا�ص 
اأن��ه �شيتم  اإىل  واإع��ط��اء الوك�شجني. وجت��در ال���ش��ارة 
املدر�شية  ال�شحة  ممر�شي  جلميع  الفر�شة  اإت��اح��ة 
م�شوؤويل  يراأ�شها  �شغرية  جمموعات  �شمن  للتدرب 
اإمارة  يف  املدر�شية  ال�شحة  لإدارة  التابعني  التمري�ص 
التمري�ص  اأبوظبي. حيث مت تدريب جميع م�شوؤويل 
�شمن ور�شة عمل خا�شة بنف�ص املو�شوع ليكونوا على 

ا�شتعداد لتدريب جميع ممر�شي ال�شحة املدر�شية.
اأي��ام يف كل من مدينتي  مل��دة خم�شة  ال���دورة  وت�شتمر 
وممر�شة  مم��ر���ص   400 بح�شور  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي 

تابعني خلدمات ال�شحة املدر�شية يف امارة اأبو ظبي.
و�شيتم اإلقاء املحا�شرات التدريبية من قبل نخبة من 
ذوي الإخت�شا�ص العاملني يف جمال ال�شحة والتعليم 
للخدمات  اأبوظبي  �شركة  ت�شمل  خمتلفة  جهات  من 
اخلارجية،  ال��ع��الج��ي��ة  اخل��دم��ات  ���ش��ام��ل��ة   ال�شحية  
م��دي��ن��ة ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ال��ط��ب��ي��ة، م�����ش��ت�����ش��ف��ى ت����وام، 
م�شت�شفى الرحبة، وم�شت�شفى العني ا�شافة اإىل دائرة 
املركز  اأبوظبي، م�شت�شفى اجلليلة لالأطفال،  ال�شحة 
امبرييال  ومركز  الإم��ارات  جامعة  للتاأهيل،  الوطني 

كولدج لندن لل�شكري.

•• اأبوظبي- الفجر

"تقنية  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  متخ�ش�ص  تقرير  ع��ّد   
متكني رئي�شة" ُيعتمد عليها يف حتقيق اأهداف الطاقة 
�شدر  ال��ذي  التقرير  وا�شتند  وال���ش��ت��دام��ة.  املتجددة 
التحّول  واإح���داث  ال�شطناعي  "الذكاء  بعنوان  اأم�ص 
مراجعة  ع��ل��ى  وال�شتدامة"،  ال��ط��اق��ة  م�شتقبل  يف 
الذكاء  ُيحدثها  اأن  امل��ت��وق��ع  ل��ل��ت��اأث��ريات  �شاملة  اأدب��ي��ة 
70 تقريًرا  ُج��م��ع��ت م��ن ق��راب��ة  ال���ش��ط��ن��اع��ي وال��ت��ي 
اإخبارية  وحتليالت  مقالت  ومن  و�شحفًيا  ا�شت�شارًيا 

ووثائق حكومية
ُو�شع على خلفية ال�شتعدادات  الذي  التقرير  واأو�شح 
لعقد القمة العاملية لطاقة امل�شتقبل املرتقبة يف يناير 
املقبل، اأن الذكاء ال�شطناعي �شيكون العامل امل�شرتك 
وا�شعة  جمموعة  ام��ت��داد  على  ال�شتدامة  حت�شني  يف 
م��ن ال��ق��ط��اع��ات، واأن����ه ���ش��ي��ك��ون مب��ث��اب��ة ع��ام��ل متكني 

لالبتكارات الأخرى.
العاملية  �شي"  دب��ل��ي��و  "بي  ���ش��رك��ة  ت���وق���ع���ات  وت�����ش��ري 
لال�شت�شارات اإىل اأن اللجوء اإىل الذكاء ال�شطناعي يف 
ال�شتخدامات البيئية بو�شعه امل�شاهمة بقيمة ت�شل اإىل 
5.2 تريليون دولر يف القت�شاد العاملي بحلول نهاية 
العقد املقبل، مع تقليل النبعاثات امل�شببة لالحتبا�ص 

احلراري بن�شبة اأربعة باملئة.
التقدم يف  يلعبه  ال���ذي  ال���دور  ي��ك��ون  اأن  املنتظر  وم��ن 
واإنرتنت  ال�شخمة  وال��ب��ي��ان��ات  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء 
اأبرز  اأح���د  امل�����ش��ت��دام��ة،  التنمية  ت�����ش��ري��ع  يف  الأ���ش��ي��اء، 
املو�شوعات املطروحة على اأجندة موؤمتر قمة م�شتقبل 
اأ�شبوع  فعاليات  �شمن  الرئي�ص  امل��وؤمت��ر  ال���ش��ت��دام��ة، 
و15   14 يومي  ينعقد  وال��ذي  لال�شتدامة،  اأبوظبي 

يناير املقبل.
وي�شتمل موؤمتر القمة املرتقب على عرو�ص تقدميية 
مهمة تتناول العالقة بني التقنيات وال�شتدامة، مثل 
الذكاء  مقابل  يف  الطاقة  وك��ف��اءة  امل��ت��ج��ددة  "الطاقة 

يوم  ي��ق��ام  الذكية" ال����ذي  وال�����ش��ب��ك��ات  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
الظهر،  بعد   1:35 ال�شاعة  عند  يناير   14 الثالثاء 
ال�شطناعي  الذكاء  اخلوارزميات:  يف  "احلّل  وعر�ص 
يقودنا اإىل كوكب اأكرث خ�شرة"، الذي يقام يوم الأربعاء 
يف  التجارية  ال�شتثمارات  معظم  وتركز  يناير.   15
الذكاء ال�شطناعي على دّر اإيرادات جديدة اأو خف�ص 
فقد  ذل���ك  وم���ع  ال�����ش��رك��ات،  يف  الت�شغيلية  ال��ت��ك��ال��ي��ف 
حّددت امل�شادر املُدرجة يف تقرير القمة العاملية لطاقة 
الأحيان  من  كثري  يف  ال�شتدامة  مكا�شب  اأن  امل�شتقبل 
كذلك  التقرير  واأظ��ه��ر  املالية.  املنافع  مب���وازاة  ت�شري 
اأن الذكاء ال�شطناعي ي�شاعد يف الإجابة على ال�شوؤال 
املطروح حول كيفية احلّد من التاأثري على البيئة مع 

احلفاظ على النمو القت�شادي.
التقنية  ق�شم  رئي�ص  ريت�شل،  األك�شندر  الدكتور  وق��ال 
يف م�شدر، اإن للذكاء ال�شطناعي القدرة على ت�شريع 
التنمية امل�شتدامة بعدة طرق، مو�شًحا اأن تقنياته ميكن 
اأن تدعم تطبيقات مثل تخزين الطاقة الذي ي�شاعد 
على دمج م�شادر الطاقة املتجددة مثل الرياح والطاقة 
ال�شم�شية دجًما اأكرث فعالية يف �شبكات الكهرباء، واأ�شار 
على  تعمل  الطاقة  لتوليد  فعالة  حمطات  ظهور  اإىل 
حت�شني  لها  وميكن  ال�شطناعي،  الذكاء  خوارزميات 
منها  امل��وّل��دة  الكهرباء  وت��ب��ادل  الطاقة  اإىل  احل�شول 
اآخ��ر، تعمل حلول  "من جانب  واأ�شاف:  ال�شبكات.  مع 
�شامل  تغيري  اإح��داث  القيادة على  ذاتية  املركبات  مثل 
ال�شطناعي،  الذكاء  ا�شتخدام  بف�شل  النقل  قطاع  يف 
باإحداث تقدم وا�شع يف كفاءة  الذي بات جماًل واع��ًدا 
الطاقة من خالل جعل املدن اأكرث ا�شتجابة للطريقة 
اأن  ريت�شل  الدكتور  واأّك��د  الطاقة".  بها  ن�شتهلك  التي 
"من�شة عاملية ل  امل�شتقبل تتيح  العاملية لطاقة  القمة 
مثيل لها لدرا�شة التاأثري الكامل الذي ُيحدثه الذكاء 
امل�شاركة  امل�شتدامة، ولت�شريع  التنمية  ال�شطناعي يف 

يف هذا القطاع النا�شئ".
امل�����دن الذكية  ي��غ��ري م���الم���ح  ال����ذك����اء ال���ش��ط��ن��اع��ي 

والقطاعات القت�شادية الرئي�شة
التقنيات  م��ن  ت�شتفيد  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  ل��ل��م��دن  ومي��ك��ن 
التحول  اأن حُتدث  الذكاء ال�شطناعي،  النا�شئة، مثل 
يف القطاعات الرئي�شة وجتارب ال�شكان، وتعزز املرونة 

الإلكرتونية للبنية التحتية الوطنية احليوية.
وفيما يتعلق با�شتخدام املياه، فيمكن اأن ي�شاهم الذكاء 
مع  ويتعامل  التحتية،  البنية  حت�شني  يف  ال�شطناعي 
م�شكلة هدر املياه عند م�شادرها، كما ميكن اأن ي�شاعد 
على تر�شيد ال�شتهالك، مثل متكني الزراعة الذكية. 
وي�شاعد الذكاء ال�شطناعي يف جمال الطاقة على رفع 
والو�شول  والطلب،  العر�ص  اإدارة  يف  الكفاءة  م�شتوى 
ال��ط��اق��ة وتوزيعها  اإن��ت��اج  ب��ني  امل��ن�����ش��ودة  امل���واءم���ة  اإىل 

وا�شتخدامها من خالل ال�شبكات الذكية.
اأم����ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب������اإدارة ال��ن��ف��اي��ات، ف��ي��م��ك��ن للذكاء 
املواد  ف�شل  على  القطاع  ق��درة  يدعم  اأن  ال�شطناعي 

من  مهمة  خطوة  وه��ي  للتدوير،  ال�شاحلة  املختلفة 
"القت�شاد  ب���  ُي��ع��رف  اإىل م��ا  ال��و���ش��ول  ت��ع��زي��ز  ���ش��اأن��ه��ا 
ال�شطناعي  ال���ذك���اء  ت��ق��ن��ي��ات  ب��و���ش��ع  اإن  ب��ل  املدّور"، 
ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ح��ج��م ال��ن��ف��اي��ات ال��ن��اجت��ة، ك���احل���ّد من 
الطعام مثاًل، وذلك عن طريق حت�شني م�شتوى  هدر 

التوفيق بني مقادير ال�شتهالك وال�شراء.
يف  �شُتعقد  امل�شتقبل  لطاقة  العاملية  القمة  اأن  ُي��ذك��ر 
 13 الفرتة بني  للمعار�ص يف  الوطني  اأبوظبي  مركز 
اإىل 16 يناير 2020 �شمن فعاليات "اأ�شبوع اأبوظبي 
املعنية  التجمعات  اأكرب  اأحد  يعد  الذي  لال�شتدامة"، 
بت�شريع وترية التنمية امل�شتدامة على م�شتوى العامل 
"م�شدر.  امل�شتقبل  لطاقة  اأبوظبي  �شركة  وت�شت�شيفه 
لطاقة  العاملية  القمة  م��ن   2019 دورة  �شهدت  وق��د 
عار�ص وح�شور حوايل   800 نحو  م�شاركة  امل�شتقبل 

وزائر. م�شارك  بني  �شخ�ص   33،500

•• اأبوظبي-الفجر

املتاحف اخلا�شة وهواة  اأ�شحاب  الإم���ارات  ت��راث  ن��ادي  يكرم 
باليوم  ال��دول��ة  اح��ت��ف��الت  �شمن  ال��رتاث��ي��ة،  املقتنيات  جمع 
املتحفية،  بالثقافة  لالحتفاء  منه  مبادرة  ال��)48(،  الوطني 
امل��واط��ن��ني وت�شجيعهم يف  وت��ق��دي��ر جم���ه���ودات رواده�����ا م��ن 
موا�شلة اإثراء منظومة العناية بالرتاث ب�شقيه املادي وغري 
املادي يف الدولة، بالتوازي مع املجهودات احلكومية وامل�شاريع 
ال�شخمة القائمة و�شن القوانني التي ت�شب يف خدمة الرتاث 

واحلفاظ عليه.
ال�شاهد احلي على فرتات زمنية  الرتاثية  املقتنيات   وتبقى 
التاريخ  كتابة  مل��ح��اولت  التاأ�شيل  يف  دوره���ا  وينمو  غ��اب��رة، 
وتوثيقه من م�شادره املتعددة، واأهمها التاريخ ال�شفاهي. من 
جانب اأخر يرى علماء الأنرثوبولوجيا اأن املقتنيات الرتاثية 
واملجتمع  الأف���راد  يف  )نو�شتاجليا(  للم�ا�شي  احلنني  حتفز 
عموماً، ما يجعل احلا�شر ويف ركب احلداثة املت�شارعة يرتبط 
باأ�شالة املا�شي مت�شبعاً بتجارب الأولني من الآباء والأجداد.

امل���دي���ر التنفيذي  ب���ولح���ج ال��رم��ي��ث��ي،  وق����ال ���ش��ع��ادة ح��م��ي��د 
احتفالت  مبنا�شبة   " ال���ن���ادي:  يف  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ل��الأن�����ش��ط��ة 
ن���ادي ت���راث الإم�����ارات بالعيد ال��وط��ن��ي ل��ل��دول��ة وم��ن خالل 
حر�شنا على الهتمام بالرتاث وحمبيه اخرتنا فئة اأ�شحاب 
لتكرميهم  الرتاثية  املقتنيات  جمع  وه��واة  اخلا�شة  املتاحف 
والفاعل  امل��ه��م  دوره���م  ملوا�شلة  ن��دع��وه��م  كما  وت�شجيعهم؛ 
يف احل��ف��اظ ع��ل��ى ال����رتاث وامل�����وروث "، واأك����د ���ش��ع��ادة حميد 
التي  الذاتية  واملبادرات  الطوعي  العمل  اأهمية  على  بولحج 
و�شتبقى  كثرية  وهي  الدولة،  يف  املوؤ�ش�شية  املجهودات  تدعم 

مو�شولة.
 من جانبه اأ�شاد حممد �شعيد الروي�شان مدير اإدارة الإعالم 
املبادرة،  هذه  يف  امل�شاركة  بحجم  بالإنابة  العامة  والعالقات 
ال�شهر اجلاري،  الثاين من  ا�شتقبال طلباتها منذ  والتي بداأ 
ي�شكلون  الذين  املواطنني  من  الفئة  هذه  اأهمية  اإىل  م�شريا 
راف����دا ه��ام��ا م��ن رواف����د احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�����رتاث، ���ش��واء كان 
احلفاظ  يف  مببادراتهم  اأو  ال��رتاث،  لأهمية  املتقدم  بوعيهم 
على بع�ص املفردات املادية لهذا الرتاث، تقديرا منهم لأهمية 
هذه املفردات، وتعظيما لدورها يف امل�شاهمة يف حفظ مكونات 

موروثنا الوطني.

املركز الوطني لالأر�ساد ينظم امللتقى الدويل لال�ستمطار
من�صة عاملية ملناق�صة و��صتعر��ص �أحدث 

�لتطور�ت �لعلمية و�لبحثية لتحقيق �الأمن �ملائي
•• اأبوظبي-الفجر

  2020 يناير   21-19 م��ن  ال��ف��رتة  يف  ل��الأر���ش��اد  الوطني  امل��رك��ز  ينظم 
علوم  لبحوث  الإم����ارات  برنامج  خ��الل  م��ن  لال�شتمطار  ال���دويل  امللتقى 

ال�شتمطار.
لال�شتمطار  ال����دويل  امل��ل��ت��ق��ى  وي��ع��د 
العا�شمة  حتت�شنها  ع��امل��ي��ة  من�شة 
ويجمع  �شنوياً  اأب��وظ��ب��ي  الإم��ارات��ي��ة 
حت����ت م��ظ��ل��ت��ه ن��خ��ب��ة م����ن اخل�����رباء 
العالقة  وذوي  والعلماء  والباحثني 
املحليني والدوليني من اأجل مناق�شة 
الأكرث  الرئي�شية  الق�شايا  ومعاجلة 

اإحلاحاً يف جمال ال�شتدامة.
امل��ل��ت��ق��ى، ال���ذي ينظم حتت  وي�����ش��ّل��ط 
ب��رن��ام��ج الإم������ارات لبحوث  اإ����ش���راف 
الرابعة  دورت��ه  يف  ال�شتمطار،  علوم 
ال�������ش���وء ع���ل���ى اأح��������دث ال���ت���ط���ورات 
اإىل  الرامية  والتكنولوجية  العلمية 

اإي���ج���اد ح��ل��ول ج���دي���دة ت�����ش��م��ن حتقيق 
الأمن املائي من خالل توظيف علوم ال�شتمطار. 

وحول اأهمية هذا امللتقى قال �شعادة الدكتور عبد اهلل املندو�ص، مدير املركز 
"لقد �شاهم  الوطني لالأر�شاد رئي�ص الحتاد الآ�شيوي لالأر�شاد اجلوية: 
امللتقى الدويل لال�شتمطار منذ انطالقه يف تر�شيخ مكانة متقدمة لدولة 
الإمارات كداعم وم�شاهم رئي�شي يف دفع عجلة اجلهود البحثية والعلمية 
الرامية اإىل اإيجاد حلول عملية ملعاجلة �شّح املياه، ويعك�ص الإقبال الكبري 
اأهميته  الذي ي�شهده امللتقى �شنوياً من قبل اخلرباء والباحثني العامليني 
كوجهة رئي�شية ملناق�شة وا�شتعرا�ص اأحدث البتكارات يف جمال ال�شتمطار 
واملياه، وخالل دورته اجلديدة، �شُي�شّلط امللتقى ال�شوء على اآخر اإجنازاتنا 
كذلك  الرتكيز  و�شيتم  الأخ���رية،  ال�شنوات  خ��الل  املجال  ه��ذا  يف  البحثية 
على التطبيقات املحتملة لأبحاث احلا�شلني على منحة برنامج الإمارات 

لبحوث علوم ال�شتمطار �شمن عدد من امل�شاريع الرائدة".
الإم��ارات لبحوث علوم  برنامج  املزروعي، مدير  قالت علياء  ومن جانبها 
ال�شتمطار: "ي�شطلع امللتقى الدويل لال�شتمطار بدوٍر حموري من خالل 
جمعه خرباء عامليني ملناق�شة اأبرز الق�شايا التي تنطوي �شمن جمال علوم 
ال�شتمطار الذي بات يحظى باهتمام دويل متزايد نظراً ملا حتمله م�شكلة 
�شّح املياه وتدين م�شتويات هطول الأمطار من اأهمية كبرية تتطلب ت�شافر 
جهود خمتلف اجلهات املعنية ل�شيما املجتمع العلمي والبحثي الذي يلعب 
دوراً حمورياً يف هذا املجال من خالل اإجراء الدرا�شات والبحوث الالزمة 
للم�شاهمة يف مواجهة نق�ص املياه واجلفاف خ�شو�شاً يف الدول التي تعاين 
منها. وقد جاء برنامج الإم��ارات لبحوث علوم ال�شتمطار لدعم املجتمع 
العلمي وحتفيز العلماء واخلرباء على اإجراء م�شاريع بحثية مبتكرة قابلة 
للتطبيق العملي لتحدث نقلة نوعية يف جمال علوم ال�شتمطار مبا يعزز 

من م�شاهمته يف حتقيق الأمن املائي العاملي".
ومن خالل امللتقى يوا�شل الربنامج العمل مع �شركائه حول العامل لإيجاد 
املزيد من احللول الهادفة لدعم حتقيق الأمن املائي للمناطق التي تعاين 
من اجلفاف و�شح يف املوارد. حيث يجتمع اخلرباء من اأجل مناق�شة �شبل 
وا�شتدامة  اأمن  ا�شرتاتيجيات مبتكرة ميكنها حتقيق  اإيجاد  بغية  التعاون 
املياه  اأم��ن  مناق�شة  اإىل  كذلك  امللتقى  ويهدف  العامل،  ح��ول  العذبة  املياه 
والعلوم املتقدمة يف دولة الإمارات، اإ�شافة اإىل تر�شيخ مكانة الدولة كمركز 

عاملي لعلوم ال�شتمطار، وتعزيز دورها يف نقل املعرفة.
احلوار  عجلة  دفع  بهدف  �شنوياً  ال�شتمطار  ال��دويل  امللتقى  تنظيم  ويتم 
العلماء  من  ونخبة  جهة  من  الربنامج  منحة  على  احلا�شلني  بني  املثمر 
البارزين احلا�شرين من جهة اأخرى، ومناق�شة اأكرث املوا�شيع اإحلاحاً يف 

جمال علوم ال�شتمطار.
ال�شتمطار على  وتكنولوجيا  علوم  البحثي يف  التعاون  تعزيز  ومن خالل 
ال�شعيد العاملي، يقدم امللتقى نظرة عامة حول الدور الذي يلعبه برنامج 
العامل،  القدرات على م�شتوى  بناء  ال�شتمطار يف  لبحوث علوم  الإم��ارات 

والتعاون مع اجلامعات واملوؤ�ش�شات الأكادميية ومعاهد البحوث الدولية.
التي  الإجن�����ازات  ع��ل��ى  ال��ق��ادم��ة  دورت����ه  خ���الل  ال�����ش��وء  امللتقى  و�شي�شلط 
الذكاء  وتطبيقات  بالطق�ص،  للتنبوؤ  العددية  النمذجة  اأنظمة  يف  حدثت 
ال�شطناعي يف علوم الطق�ص، واملواد واملنهجيات اجلديدة لتعزيز عمليات 
ال�����ش��ح��ب ال��رك��ام��ي��ة، وط����رق تقييم ف��ع��ال��ي��ة جهود  ال���ش��ت��م��ط��ار وحت��ف��ي��ز 
كما  العملية.  التطبيقات  اإىل  البحوث  مرحلة  من  والنتقال  ال�شتمطار، 
�شيوفر امللتقى الفر�شة للمتحدثني يف جل�شاته لتبادل الآراء حول جناعة 
واإحراز  املياه  �شح  لتحديات  الت�شدي  اأج��ل  من  املقرتحة  املبتكرة  احللول 

تقدم يف جمال ال�شتفادة املثلى من املياه كمورد م�شتدام.
لأحدث  عر�شا  كذلك  لال�شتمطار  ال��دويل  امللتقى  جل�شات  ت�شم  و�شوف 
التطورات والإجنازات التي حققتها امل�شاريع الت�شعة احلا�شلة على منحة 
برنامج الإمارات لبحوث علوم ال�شتمطار، والتي اأ�شرفت عليها نخبة من 

الفرق املتميزة ومتعددة اجلن�شيات. 
امل�شاريع  نتائج  الإع��الن عن  للملتقى  الرابعة  ال��دورة  فعاليات  اأب��رز  وم��ن 
من  الثانية  ال����دورة  منحة  على  احلا�شلني  ال��ث��الث��ة  للباحثني  الكاملة 
الربنامج وتت�شمن ال�شتفادة من درا�شة عمليات تكون البلورات الثلجية يف 
ال�شحب الركامية، ودرا�شة دور الهباء اجلوي يف رفع الكفاءة وتعزيز هطول 
الأمطار، وقيا�ص ال�شحنات املوجودة يف ال�شحب وحت�شينها داخل ال�شحاب 

با�شتخدام البالونات والطائرات دون طيار.
التطبيقات  امللتقى كذلك الرتكيز على  الرابعة من  ال��دورة  و�شيتم خالل 
من  جمموعة  �شمن  الربنامج  منحة  على  احلا�شلة  للم�شاريع  املحتملة 

امل�شاريع املزمع تنفيذها يف غ�شون ال�شنوات املقبلة.
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لاللتهابات.  مهّمة  املغلي  البقدون�ص  ف��وائ��د 
للبقدون�ص  ال��غ��ذائ��ي��ة  فالعنا�سر  وع��م��وًم��ا 
املوجودة يف اأوراقه وجذوره، لها فوائد مذهلة 
اجل�سم.  من  لل�سموم  ومزيلة  لالأك�سدة  م�ساّدة 

ولكن هناك بع�ص املحاذير.

للبول مدّر  البقدون�ص   1-
الف�شالت، ومنها  اأوراق��ه تخل�ص اجل�شم من  اأّن  يف حني 
والنقر�ص،  املفا�شل  التهاب  ي�شبب  الذي  اليوريك  حم�ص 
فاإنَّ جذوره تعالج احتبا�ص املاء، والوذمة، والتهاب املثانة 

العر�شي.

للكدمات وم�ساد  لاللتهابات  م�ساد  البقدون�ص   2-
اأوراق البقدون�ص الطازجة تعمل ب�شكل مبا�شر على اجللد 
وتعالج لدغات احل�شرات. كما اأنَّ مغلي البقدون�ص يعالج 
ا تلك التي تداهم امل�شالك  اللتهابات يف اجل�شم وخ�شو�شً

البولية.

اله�سم يحّفز  البقدون�ص   3-
اأوراقه  ف��اإنَّ  لل�شهّية،  ف��احت  البقدون�ص  اأّن  اإىل  بالإ�شافة 
وجذوره حتّفز كذلك افرازات املعدة وال�شفراوية، وتخفف 

ال�شطرابات اله�شمية والنتفاخات.

الدم وفقر  للتعب  م�ساد  البقدون�ص   4-
"اأ"  الفيتامينات  من بني جمموعة 

 E "و"اإي  B "و"بي  A
و"ك" K ، فاإنَّ 

اح���ت���واءه 
ع����ل����ى 

 C "شي�" ال��ف��ي��ت��ام��ني  170 م��ل��غ��راًم��ا م��ن  م��ا م���ق���داره 
املقدمة  ال��ب��ق��دون�����ص، جت��ع��ل��ه يف  م���ن  غ����رام   100 ل��ك��ل 
ل�شتهالك  جيد  �شبب  وه���ذا  وال��ل��ي��م��ون!  ال��ربت��ق��ال  قبل 
البقدون�ص طازًجا ونيًئا. وبالإ�شافة اإىل اأنه يعزز اجل�شم، 
فاإنَّ الفيتامني "�شي" C يزيد من قوة العنا�شر النزرة يف 
البقدون�ص ومنها احلديد )6.2 ملغم لكل 100 غرام( 

ال�شروري يف حالة فقر الدم.

الكريهة للرائحة  كمزيل  يعمل  البقدون�ص   5-
من �شاأن م�شغ ب�شع اأوراق من البقدون�ص اأن تعطي رائحة 

اأف�شل للفم بالإ�شافة اإىل اأنها منع�شة.

كيف ُي�ستهلك البقدون�ص؟
ا مغليًّ

دقيقة  مل���دة  ال��ب��ق��دون�����ص  اأوراق  م��ن  ك��ب��رية  ملعقة  ِاغ��ل��ي 

واحدة، اأو ملعقة كبرية من جذور البقدون�ص يف كوب من 
ِا�شربي من  دقائق.   10 مل��دة  ُينقع  املزيج  اتركي  ثم  امل��اء، 

كوب اإىل كوبني يف اليوم اإىل اأن تتح�شن الأعرا�ص.

امل�سغ
تتوافر اأقرا�ص للم�شغ اأ�شا�شها الزيت الأ�شا�شي للبقدون�ص 
وم�شتخل�ص ال�شاي الأخ�شر، وتعمل على حب�ص مركبات 
وتنع�شه.  للفم  الكريهة  الرائحة  عن  امل�شوؤولة  الكربيت 

ميكن م�شع 4 اإىل 6 كرات يف اليوم بعد الوجبات.

الزيت العطري الأ�سا�سي
اجلرعات.  وبح�شب  م�شبوًطا  ا�شتخدامه  يكون  اأن  يجب 
اأمل  �شد  ل�شتخدامه  الأرن��ي��ك��ا  زي��ت  م��ع  خلطه  وينبغي 
العطري  ال�شكتلندي  ال�شنوبر  زي���ت  وم���ع  ال��ع�����ش��الت، 
الأنف  التهابات  �شد  ال�شيبريي،  ال�شوح  مع  اأو  الأ�شا�شي 

والأذن واحلنجرة.

عالجات منزلية للعناية اخلارجية
البقدون�ص  من  باقة  اُفرمي  البقدون�ص:  كمادات 
امل��ف��روم على  البقدون�ص  اُن���رثي  ن��اع��ًم��ا.  ف��رًم��ا 
قطعة من ال�شا�ص املعّقم، واثني احلواف ثم 
املنطقة  على  و�شعيها  ال�شا�ص  قطعة  لفي 
املراد عالجها مب�شاعدة �شريط ل�شق. 
ال��ك��م��ادات يف حالت  ُت�����ش��ت��خ��دم ه���ذه 

احمرار اجللد، 
وال��ت��ه��ي��ج وال���ك���دم���ات ال���زرق���اء 
وال���ب���ق���ع ع��ل��ى اجل���ل���د: �شعي 
دقيقة   30 مل�����دة  ال���ك���م���ادة 
ثالث  اإىل  م���رت���ني  م����ن 
م��رات يف اليوم. اأم��ا يف 
الن�شا  ع����رق  ح����الت 
الع�شلية:  والآلم 
الكمادة  ���ش��ع��ي 
�شاعتني  مل�����دة 
ومي��������������ك��������������ن 
اإذا  جتديدها 

لزم الأمر.
باقة  اُع�شري  ع�شري: 

امل��غ�����ش��ول وامل��ج��ف��ف يف الع�شارة.  ال��ب��ق��دون�����ص  ك��ب��رية م��ن 
املراد  املنطقة  على  و�شعيها  الع�شري  يف  الكمادة  ِاغم�شي 
اإىل ث��الث م��رات يف  30 دقيقة من مرتني  مل��دة  عالجها 

اليوم. ِاغ�شلي املنطقة بعد النتهاء،
 وُي�شتخدم هذا العالج يف حالت احمرار اجللد والتهيج 

والكدمات الزرقاء واجلروح.

حتذير �سد الآثار ال�سلبية ل� البقدون�ص

 100 )اأكرث من  البقدون�ص بجرعات عالية  ا�شُتهلك  اإذا 
غرام يف اليوم(، وكذلك زيت البقدون�ص العطري الأ�شا�شي، 
ا وي�شبب الدوار وال�شداع الن�شفي والتهاب  فقد يكون �شامًّ

الكلى.
ال��ب��ق��دون�����ص م��ن ق��ب��ل الأطفال  ب��ا���ش��ت��ه��الك  ُي��ن�����ش��ح   ول 
والن�شاء احلوامل، والأ�شخا�ص الذين يعانون ق�شور عمل 

القلب والكلى والتهاب الكبد، 
وكذلك الأ�شخا�ص الذين ياأخذون اأدوية م�شاّدة للتخرث.

توجد بع�ص املحاذير

� فو�ئد �لبقدون�ص �ملغلي لاللتهابات فّعالة جدًّ

اأعرا�ص فريو�ص الهرب�ص
واح��داً، بل هو عائلة متكاملة مكونة  الهرب�ص لي�ص فريو�شاً 
التقرحات،  ع��ن  م�����ش��وؤول  بع�شها  ف��ريو���ش��ات،  ث��م��ان��ي��ة  م��ن 
الإن�شان،  اأخرى ت�شيب  اأمرا�ص  الآخر م�شوؤول عن  وبع�شها 
اإىل هذه الأن��واع ومدى خطورة كل منها، وما  ولكي نتعرف 
الأخرى  ب��الأ���ش��ك��ال  اأو  الأ���ش��ا���ش��ي  -ب�شكله  للفريو�ص  ميكن 
الثمانية املتفرعة منه- اأن يفعله، ميكن عرب التقرير التايل 
اأنواع فريو�ص الهريب�ص بالتفا�شيل وخطورة  اإىل  اأن نتعرف 

كل منها.

اأنواع فريو�ص الهرب�ص : مر�ص الهرب�ص الفموي

 "HHV1" عليه  وُيطلق  �شيوعاً،  الأك��رث  النوع  هذا  وُيعد 
وهو  الب�شيط،  الهرب�ص  فريو�ص  با�شم  اجلميع  يعرفه  ال��ذي 
بني  املالم�شة  اجللد، عرب  وينتقل عن طريق  ُمعٍد،  فريو�ص 

ال�شخ�ص امل�شاب والآخرين.
وينت�شر الفريو�ص مب�شاركة اأواين الطعام اأو اأدوات احلالقة، 
هذا  ويت�شبب  بها،  العدوى  تنتقل  التي  الأدوات  وغريها من 
الفريو�ص يف القروح الباردة حول الفم بع�ص الأحيان، واأي�شاً 
يحدث  ما  وغالباً  التنا�شلية،  الأع�شاء  التقرحات يف منطقة 

عن طريق الفم.

هل الهرب�ص الفموي خطري؟

الفم، يعد هذا  ظهور حبوب �شغرية للغاية متال�شقة حول 
بالن�شبة  النوع من فريو�ص الهرب�ص ُمزعجاً للغاية وخطرياً 
ب�شورة  البع�ص  �شورة  ت�شويه  يف  ي�شاهم  لأن��ه  البع�ص؛  اإىل 
بوجود  ويتكرر  ال���ربد،  ب��ن��زلت  الغالب  يف  ويرتبط  متكررة، 
امل�شابني  الأ�شخا�ص  عند  ه��ذه  املزعجة  ال�شغرية  احل��ب��وب 
تلك  وتتلخ�ص  اجل��م��ايل،  مظهرهم  ي�شوه  م��ا  ب��ال��ف��ريو���ص؛ 

احلبوب يف الهرب�ص الفموي.

فريو�ص الهرب�ص التنا�سلي
ُيطلق على هذا النوع من الفريو�ص ا�شم "HHV2"، وهو 
النوع الثاين من فريو�ص الهرب�ص الب�شري الب�شيط، وُي�شيب 

يف العادة هذا النوع من الفريو�ص الأع�شاء التنا�شلية.
وي�شبب قرحاً باردة حول الفم، ويف منطقة الوجه ب�شكل عام، 
طريق  عن  وينت�شر  املعدية،  الفريو�ص  اأن��واع  من  اأي�شاً  وه��و 
الت�شال اجللدي، ولكنه ل ي�شتطيع البقاء حياً لفرتة طويلة 

خارج اجل�شم.

فريو�ص الهرب�ص اجللدي
اأ�شعب  "HHV3" م��ن  الهري�ص  ال��ن��وع م��ن ف��ريو���ص  ه��ذا 
الأنواع؛ كونه ي�شبب جدري املاء، ويطلق عليه احلزام الناري، 
وهذا النوع من الفريو�ص معٍد لدرجة اأنه ميكن اأن يتكرر من 

خالل اجللد، وي�شيب خاليا اجللد واخلاليا الع�شبية.
الألياف  اإىل  تنتهي  ال��ت��ى  ال��ق��رح  م��ن  ال��ع��دي��د  ي�شبب  ك��م��ا 
الع�شبية على خاليا اجللد، ويت�شبب هذا النوع يف جمموعة 
وت�شبب  اجللد،  على  تتجمع  التي  الآف���ات  اأو  التجمعات  من 

احلكة امل�شتمرة وامل�شاحبة بالأمل.

فريو�ص الهرب�ص واحلمل
�شواء،  ح��د  على  والن�شاء  ال��رج��ال  الهرب�ص  ف��ريو���ص  ي�شيب 
ال�����ش��ي��دات يف فرتة  التنا�شلي يف  ال��ه��رب�����ص  ي��وؤث��ر  ه��ل  ول��ك��ن 

اجلنني،  اإىل  ينتقل  ل��ن  الهرب�ص  ففريو�ص  م��ه��اًل؛  احل��م��ل؟ 
اأج�شاماً  املناعة  طريق  ع��ن  اأن��ت��ج  ق��د  يكون  امل���راأة  ج�شد  لأن 
م�شادة للفريو�ص؛ لذا فاإن هذه الأج�شام حتمي اجلنني من 
الفريو�ص.ولكن يف بع�ص الأحيان تكون الإ�شابة بهذا املر�ص 
للمرة الأوىل يف اأول اأ�شهر احلمل �شبباً لالإجها�ص، ولكن اإذا 
الفريو�ص  ينتقل  فقد  الأخ��رية  الأ�شهر  يف  الإ�شابة  كانت  ما 
بالعادية  تو�شف  ولكنها  مب�شاعفات،  في�شيبه  اجلنني؛  اإىل 
ال��ولدة الطبيعية، لذا ُين�شح باملتابعة  على الأرج��ح يف حالة 

مع الطبيب.

فريو�ص الهرب�ص عند الأطفال

ك�شابقه ُيعرف هذا النوع من الفريو�ص بال�شم نف�شه، ولكن 
ي�شبب  ال��ن��وع  ه��ذا  ول��ك��ن   ،"HHV4" الأرق����ام  تغيري  م��ع 
ع����دوى ك����رات ال����دم ال��ب��ي�����ش��اء امل��ع��دي��ة ل��الآخ��ري��ن ب�شهولة، 
وُيطلق عليها مر�ص التقبيل، التي تنتقل عن طريق اللعاب 
اأو العط�ص وال�شعال اأي�شاً، وُيحذر املتخ�ش�شون بعدم تقا�شم 
ينتقل  لأنه  النوع خطري؛  وهذا  الباقيني،  مع  الطعام  اأدوات 

ب�شرعة عالية للغاية.
هناك بع�ص احلالت التى تكون مقلقة عندما ي�شيب فريو�ص 
الهرب�ص الأطفال؛ حيث اإن املر�ص ينت�شر يف مناطق متفرقة 
ال�6  عمر  يف  الأط��ف��ال  ي�شيب  عندما  الأك��رث  على  باجل�شد، 

اأ�شهر.

تعرفوا على اأعرا�ص الإ�سابة به

�لهرب�ص.. عائلة متكاملة مكونة من ثمانية فريو�صات
 )Herpes يعد فريو�ص الهرب�ص من الفريو�سات املُزعجة خا�سة يف ف�سل ال�ستاء؛ كونه ي�سيب ال�سخ�ص اأكرث من مرة، ويرتبط فريو�ص ال�)هرب�ص
املتحدة  الوليات  اأُجريت يف  التى  الدرا�سات  الأحيان، وت�سدم بع�ص  التنا�سلية يف بع�ص  ال�سفاه والأع�ساء  الكي�سية على  بالقرح  ب�سكل كبري 

الأمريكية العامل، باأن اأكرث من 90% من الأ�سخا�ص البالغني حتى �سن ال�50 قد تعر�سوا لأنواع خمتلفة من فريو�ص الهرب�ص.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
دايودبوتا انرتنا�شيونال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 137654 
با�ش��م: لينكيدين كوربوري�شن

املتحدة  الوليات   ،  94043 كاليفورنيا  فيو،  ماونتني  ك��ورت،  2029�شتريلني  وعنوانه: 
الأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )137654( بتاريخ 2011/10/16
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2019/12/31 وحتى تاريخ : 2029/12/31
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�ضمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
دايودبوتا انرتنا�شيونال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 137658
با�ش��م: لينكيدين كوربوري�شن

املتحدة  الوليات   ،  94043 كاليفورنيا  فيو،  ماونتني  ك��ورت،  2029�شتريلني  وعنوانه: 
الأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )137658( بتاريخ 2011/10/16
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2019/12/31 وحتى تاريخ : 2029/12/31
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�ضمرب  2019 العدد 12814 

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم :320944  بتاريخ: 11/20/ 2019    
با�ش��م:  ويبفليت �شوليو�شنز بي.يف.

وعنوانه: دي روجرتكادي 154 ان ال – 1011 ايه �شي ام�شرتدام، هولندا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات الت�شالت، خدمات الت�شالت وحتديداً نقل و ت�شليم البيانات الرقمية وجميعها حتديدا لأجهزة 
املركبات واأنظمة املالحة والأجهزة  ال�شرقة ل�شتخدامها يف  واأنظمة مكافحة  املواقع  البث واأنظمة حتديد 
للبيانات،  الال�شلكي  النقل  املحو�شبة،  البيانات  وقواعد  املركبات  بيانات  اإىل  الال�شلكي  الو�شول  تتيح  التي 
املحمول،  الهاتف  وتطبيقات  للكمبيوتر  الطرفية  املحطات  عرب  وامل�شتندات  للبيانات  الإل��ك��رتوين  النقل 
املرور  بحركة  املتعلقة  البث  خدمات  ال��ط��رق،  اأع��م��ال  و  والنقل  امل��رور  بحركة  املتعلقة  الت�شالت  خدمات 
طرفية  حمطات  عرب  والطلبات  الر�شائل  وا�شتقبال  لإر���ش��ال  الت�شالت  خدمات  الطرق،  واأع��م��ال  والنقل 
مدجمة داخل املركبة ل�شائقي املركبات، خدمات الت�شالت لتحديث اخلرائط و الربامج الثابتة والربامج 
التي  القابلة للتنزيل  اإىل الربامج غري  املوؤقت  الولوج  الأث��ري(، توفري  املبا�شر عرب  عرب الأثري )التحديث 
التمو�شع  نظام  مب�شاعدة  احل�شول  يتم  التي  الرحلة  ومعلومات  جغرافية  ومعلومات  خرائط  �شور  توفر 
اأو الجتاهات بدقة، خدمات الت�شالت الآمنة  اإ�ص( لتمكني الآخرين من حتديد املواقع  العاملي )جي بيه 
اأو غري الآمنة وحتديداً بث البيانات الرقمية وت�شليمها وخا�شة اأنظمة املالحة و خطط الطرق و ا�شتخدام 

اخلرائط الإلكرتونية.
الواق�عة بالفئة: 38

رقم الطلب ال�شابق:  018069916   تاريخ الطلب ال�شابق:  2019/05/21 البلد: الحتاد الوروبي
و�شف العالمة: العالمة هي كلمة WEBFLEET مكتوبة باأحرف لتينية.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�ضمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
دايودبوتا انرتنا�شيونال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 137662
با�ش��م: لينكيدين كوربوري�شن

املتحدة  الوليات   ،  94043 كاليفورنيا  فيو،  ماونتني  ك��ورت،  2029�شتريلني  وعنوانه: 
الأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )137662( بتاريخ 2011/09/21
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2019/12/31 وحتى تاريخ : 2029/12/31
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�ضمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
دايودبوتا انرتنا�شيونال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 137655 
با�ش��م: لينكيدين كوربوري�شن

املتحدة  الوليات   ،  94043 كاليفورنيا  فيو،  ماونتني  ك��ورت،  2029�شتريلني  وعنوانه: 
الأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )137655( بتاريخ 2011/10/16
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2019/12/31 وحتى تاريخ : 2029/12/31
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�ضمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
دايودبوتا انرتنا�شيونال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 137659
با�ش��م: لينكيدين كوربوري�شن

املتحدة  الوليات   ،  94043 كاليفورنيا  فيو،  ماونتني  ك��ورت،  2029�شتريلني  وعنوانه: 
الأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )137659( بتاريخ 2011/10/16
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2019/12/31 وحتى تاريخ : 2029/12/31
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�ضمرب  2019 العدد 12814 

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم :320945    بتاريخ: 11/20/ 2019    
با�ش��م:  ويبفليت �شوليو�شنز بي.يف.

وعنوانه: دي روجرتكادي 154 ان ال – 1011 ايه �شي ام�شرتدام، هولندا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

  اأجهزة واأدوات امل�شح، اأجهزة واأدوات القيا�ص، اأجهزة واأدوات التدقيق )اإ�شراف(، اأجهزة واأدوات الإ�شارة، اأجهزة 
املعلومات البعدية )التيليماتية( وحتديداً اأجهزة الإنرتنت الال�شلكية التي توفر خدمات املعلومات البعدية 
)التيليماتية( والتي تعمل على وظائف الهاتف اخلليوي، اأجهزة املالحة للمركبات على �شكل كمبيوتر مدمج 
بداخل املركبة، نظام حتديد موقع وتتبع واأمن املركبات الذي يتاألف من جهاز ا�شتقبال )هوائي( وجهاز بث 
واإر�شال راديوي لو�شعه يف املركبة، نظام التمو�شع العاملي )جي بيه اإٍ�ص( الذي يتكون من اأجهزة الكمبيوتر 
الأقمار  املالحة عرب  نظام  ال�شبكة،  واأجهزة  ال�شتقبال  واأجهزة  والر�شال  البث  واأجهزة  الكمبيوتر  وبرامج 
ال�شناعية وحتديداً نظام التمو�شع العاملي )جي بيه اإ�ص(، حمدد موقع املركبة وجهاز ال�شرتداد املربجمني 
ل�شتخدام اأنظمة التمو�شع العاملية )جي بيه اإ�ص( والت�شالت اخللوية، خدمات احلو�شبة املتنقلة ومن�شات 
الت�شغيل املكونة من اأجهزة بث ا�شتقبايل للبيانات وال�شبكات الال�شلكية والبوابات جلمع البيانات واإدارتها، 
اإ�ص(  اأنظمة املالحة عرب الأقمار ال�شناعية واأنظمة التمو�شع العاملية )جي بيه  برامج الكمبيوتر لت�شغيل 
برامج  )الأج�شام(،  والأ�شياء  املركبات  واأم��ن  موقع  وحتديد  تتبع  يف  العاملية  التمو�شع  اأنظمة  ول�شتخدام 
الأقمار  اأنظمة  مع  ل�شتخدامها  الكمبيوتر  وبرامج  معدات  الأ�شاطيل،  اإدارة  خدمات  جمال  يف  الكمبيوتر 
الكمبيوتر  ب��رام��ج  امل��الح��ة،  لأغ��را���ص  اإ����ص(  بيه  )ج��ي  العاملية  التمو�شع  مالحة  اأنظمة  و/اأو  ال�شناعية 
املالحة،  لأغرا�ص  الرقمية  والقوامي�ص  الإلكرتونية  واخلرائط  الطرق  م�شارات  حتديد  يف  ل�شتخدامها 
ومواقف  الوقود  مبحطات  املتعلقة  ال�شفر  ن�شائح  لعر�ص  اأو  للتزويد  ال�شفر  معلومات  لأنظمة  الربامج 
ال�شيارات واملطاعم ووكالء ال�شيارات وغريها من املعلومات املتعلقة بال�شفر والنقل، برامج اإدارة املعلومات 
لقطاع النقل واملرور، برامج لعر�ص اخلرائط الإلكرتونية، اخلرائط الإلكرتونية القابلة للتنزيل، برامج 
لت�شغيل م�شارات الطرق، خمطط م�شارات الطرق على �شكل اأجهزة كمبيوتر �شخ�شية حممولة باليد )اأجهزة 
كمبيوتر حتمل باليد(، برامج لت�شغيل القوامي�ص الرقمية الإلكرتونية، اأنظمة حتديد املواقع والجتاهات 
الكمبيوتر  وبرامج  الكمبيوتر  اأجهزة  تتكون من  التي  اإ���ص(  بيه  العاملية )جي  التمو�شع   واأنظمة  واملالحة 
ال�شناعية،  الأقمار  ا�شتقبال  اأجهزة  و/اأو  اإ�ص(  بيه  العاملي )جي  التمو�شع  البث وم�شتقبالت نظام  واأجهزة 
والأقمار  ل��ل��رادي��و  وال�شتقبال  ال��ب��ث  اأج��ه��زة  تكنولوجيا  باليد،  املحمولة  الكمبيوتر  لأج��ه��زة  احل��ام��الت 
ال�شناعية وتكنولوجيا اأجهزة ال�شتقبال وحتديداً املعاجلات والهواتف املحمولة واأجهزة ال�شتقبال، اأجهزة 
و�شبكات وجتهيزات الت�شالت عن بعد وحتديداً الرفوف ملعدات الت�شالت عن بعد وحمولت الت�شالت 
و/اأو  الطرق  وم�شارات  املالحة  اأنظمة  يف  ل�شتخدامها  وجميعها  للكمبيوتر  الطرفية  املحطات  بعد،  عن 
اخلرائط الرقمية، الربامج امل�شتخدمة فيما يتعلق بالإطارات وقطع غيار املركبات واملركبات وجمموعات 
املركبات، برامج ل�شتخدامها فيما يتعلق با�شتبدال وت�شليح وفح�ص وتركيب ومراقبة واإدارة و�شيانة وطلب 
اأو �شراء الإط��ارات وقطع غيار املركبات واملركبات، برامج لإدارة و�شيانة جمموعات املركبات، برامج  �شراء 
لالإ�شارة اإىل متطلبات ال�شيانة وجدولة ال�شيانة للمركبات، برامج لال�شتخدام املتعلق بخدمات ال�شرتاك 
املقدمة اخلا�شة بالإطارات وقطع غيار املركبات، قواعد البيانات الإلكرتونية املتعلقة بالإطارات وقطع غيار 
املركبات  غيار  وقطع  ب��الإط��ارات  اخلا�شة  الإلكرتونية  التقارير  املركبات،  وجمموعات  واملركبات  املركبات 
واملركبات  املركبات  غيار  وقطع  بالإطارات  املتعلقة  الإلكرتونية  املن�شورات  املركبات،  وجمموعات  واملركبات 
امل�شتخدمة  الت�شالت  واأجهزة  واملراقبة  والفح�ص  الإلكرتونية  ال�شت�شعار  اأجهزة  املركبات،  وجمموعات 
فيما يتعلق باملركبات والإطارات وقطع غيار املركبات وجمموعات املركبات، اأجهزة ال�شت�شعار الإلكرتونية 

لالإطارات واملركبات وقطع غيار املركبات، قطع ولوازم جتهيزات لكافة املنتجات التي  مت ذكرها اأعاله.
الواق�عة بالفئة: 9

رقم الطلب ال�شابق:  018069916   تاريخ الطلب ال�شابق:  2019/05/21 البلد: الحتاد الوروبي

و�شف العالمة: العالمة هي كلمة WEBFLEET مكتوبة باأحرف لتينية.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�ضمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
دايودبوتا انرتنا�شيونال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 137663
با�ش��م: لينكيدين كوربوري�شن

املتحدة  الوليات   ،  94043 كاليفورنيا  فيو،  ماونتني  ك��ورت،  2029�شتريلني  وعنوانه: 
الأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )137663( بتاريخ 2017/06/21
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2019/12/31 وحتى تاريخ : 2029/12/31
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�ضمرب  2019 العدد 12814 

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم :320949  بتاريخ: 11/20/ 2019    
با�ش��م:  ويبفليت �شوليو�شنز بي.يف.

وعنوانه: دي روجرتكادي 154، ان ال – 1011 ايه �شي ام�شرتدام، هولندا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

تركيب و�شيانة وت�شليح اأجهزة املعلومات البعدية )التيليماتية( واملالحة للمركبات مبا يف ذلك اأجهزة بث 
بيانات املركبات والر�شائل واملعلومات عن طريق الناقالت بجميع اأنواعها، تركيب و�شيانة وت�شليح اأجهزة 
حتديد مواقع املركبات ومعدات مكافحة �شرقة املركبات واملالحة الإلكرتونية واأجهزة التتبع ل�شتخدامها يف 
املركبات، فح�ص الإطارات واملركبات قبل ال�شيانة والت�شليح، جتديد الإطارات، خدمات ال�شيانة والفح�ص 
والن�شائح  املعلومات  املركبات،  غيار  وقطع  بالإطارات  يتعلق  فيما  املقدمة  ال�شتبدال  وخدمات  والرتكيب 

وال�شت�شارات املقدمة فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:37

رقم الطلب ال�شابق:  018069916   تاريخ الطلب ال�شابق:  2019/05/21 البلد: الحتاد الوروبي
و�شف العالمة: العالمة هي كلمة WEBFLEET مكتوبة باأحرف لتينية.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�ضمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
دايودبوتا انرتنا�شيونال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 137656
با�ش��م: لينكيدين كوربوري�شن

املتحدة  الوليات   ،  94043 كاليفورنيا  فيو،  ماونتني  ك��ورت،  2029�شتريلني  وعنوانه: 
الأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )137656( بتاريخ 2011/10/16
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2019/12/31 وحتى تاريخ : 2029/12/31
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�ضمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
دايودبوتا انرتنا�شيونال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 137660
با�ش��م: لينكيدين كوربوري�شن

املتحدة  الوليات   ،  94043 كاليفورنيا  فيو،  ماونتني  ك��ورت،  2029�شتريلني  وعنوانه: 
الأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )137660( بتاريخ 2011/11/16
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2019/12/31 وحتى تاريخ : 2029/12/31
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�ضمرب  2019 العدد 12814 

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم :320946  بتاريخ: 11/20/ 2019    
با�ش��م:  ويبفليت �شوليو�شنز بي.يف.

وعنوانه: دي روجرتكادي 154 ان ال – 1011 ايه �شي ام�شرتدام، هولندا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

املعلومات وحتديداً  امل��الح��ة وخ��دم��ات  امل��رك��ب��ات، توفري خ��دم��ات  امل��وا���ش��الت، تتبع وحت��دي��د موقع ور���ش��د 
املعلومات املتعلقة بحركة املرور وحالة الطرق وزحمة املرور، توفري املعلومات املتعلقة بال�شفر، ال�شت�شارات 
الإن��ذارات من  امل��رور وا�شتقبال  واأعمال الطرق وحتديداً  مراقبة حركة  امل��رور والرحالت  املتعلقة بحركة 
املركبات، جميع اخلدمات املذكورة اأعاله مقدمة اأي�شاً عرب �شبكة ات�شالت اأو هاتف حممول اأو نظام املالحة  

الال�شلكي.
الواق�عة بالفئة:93

رقم الطلب ال�شابق:  018069916   تاريخ الطلب ال�شابق: 2019/05/21 البلد: الحتاد الوروبي
و�شف العالمة: العالمة هي كلمة WEBFLEET مكتوبة باأحرف لتينية.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�ضمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
دايودبوتا انرتنا�شيونال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 137664
با�ش��م: لينكيدين كوربوري�شن

املتحدة  الوليات   ،  94043 كاليفورنيا  فيو،  ماونتني  ك��ورت،  2029�شتريلني  وعنوانه: 
الأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )137664( بتاريخ 2013/12/26
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2019/12/31 وحتى تاريخ : 2029/12/31
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�ضمرب  2019 العدد 12814 

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 320972   بتاريخ: 11/20/ 2019    
با�ش��م:  ويبفليت �شوليو�شنز بي.يف.

وعنوانه: دي روجرتكادي 154، ان ال – 1011 ايه �شي ام�شرتدام، هولندا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

املالية  اخلدمات  باملركبات،  املتعلقة  املالية  اخلدمات  املالية،  اخلدمات  النقدية،  ال�شوؤون  املالية،  ال�شوؤون 
خدمات  التمويلي،  اليجار  خدمات  املركبات،  ب�شيانة  املتعلقة  املالية  اخلدمات  املركبات،  ب�شراء  املتعلقة 
متويل عقود �شراء املركبات، اخلدمات املالية املتعلقة بتوفري القرو�ص، خدمات التخطيط املايل و خدمات 
ال�شت�شارات ال�شتثمارية، التحليالت  وال�شت�شارات املالية، اخلدمات املالية لقطع غيار املركبات واخلدمات 

املتعلقة بذلك.
الواق�عة بالفئة: 36

رقم الطلب ال�شابق:  018099123  تاريخ الطلب ال�شابق:  2019/07/24 البلد: الحتاد الوروبي
و�شف العالمة: العالمة هي كلمة WEBFLEET مكتوبة باأحرف لتينية.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�ضمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
دايودبوتا انرتنا�شيونال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 137657
با�ش��م: لينكيدين كوربوري�شن

املتحدة  الوليات   ،  94043 كاليفورنيا  فيو،  ماونتني  ك��ورت،  2029�شتريلني  وعنوانه: 
الأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )137657( بتاريخ 2011/10/16
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2019/12/31 وحتى تاريخ : 2029/12/31
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�ضمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
دايودبوتا انرتنا�شيونال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 137661
با�ش��م: لينكيدين كوربوري�شن

املتحدة  الوليات   ،  94043 كاليفورنيا  فيو،  ماونتني  ك��ورت،  2029�شتريلني  وعنوانه: 
الأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )137661( بتاريخ 2011/11/16
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2019/12/31 وحتى تاريخ : 2029/12/31
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�ضمرب  2019 العدد 12814 

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم :320947  بتاريخ: 11/20/ 2019    
با�ش��م:  ويبفليت �شوليو�شنز بي.يف.

وعنوانه: دي روجرتكادي 154 ان ال – 1011 ايه �شي ام�شرتدام، هولندا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

قواعد  اإدارة  ومراقبتها،  موقعها  وحتديد  املركبات  تعقب  جم��ال  يف  الأ�شاطيل  واإدارة  اللوج�شتيات 
اأداء  وبيانات  التجارية  املركبات  اأ�شاطيل  اإدارة  وحتديداً  الأعمال  اإدارة  خدمات  املحو�شبة،  البيانات 
واخلدمات  العمليات  اإدارة  بخدمات  املتعلقة  الأعمال  ا�شت�شارات  خدمات  العاملة،  والقوى  املركبات 

اللوج�شتية وحلول التوزيع و�شيانة املركبات وتكاليف القيادة املثلى.
الواق�عة بالفئة:53

رقم الطلب ال�شابق:  018069916   تاريخ الطلب ال�شابق:  2019/05/21 البلد: الحتاد الوروبي
و�شف العالمة: العالمة هي كلمة WEBFLEET مكتوبة باأحرف لتينية.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�ضمرب  2019 العدد 12814 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
دايودبوتا انرتنا�شيونال

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 137665
با�ش��م: لينكيدين كوربوري�شن

املتحدة  الوليات   ،  94043 كاليفورنيا  فيو،  ماونتني  ك��ورت،  2029�شتريلني  وعنوانه: 
الأمريكية

وامل�شجلة بالرقم )137665( بتاريخ 2014/10/07
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2019/12/31 وحتى تاريخ : 2029/12/31
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ضاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  24  دي�ضمرب  2019 العدد 12814 

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24 

WEBFLEET
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املال والأعمال

�ألف رخ�صة جديدة لالأن�صطة   45
�القت�صادية يف �الإمار�ت خالل 11 �صهر�

•• اأبوظبي-وام:

يف  ت�شجيلها  ج��رى  التي  اجل��دي��دة  القت�شادية  الأن�شطة  رخ�ص  ع��دد  بلغ 
جميع اإمارات الدولة خالل الأ�شهر ال� 11 الأوىل من العام 2019 نحو 
45 األف رخ�شة الأمر الذي رفع من اإجمايل عدد الرخ�ص اإىل 585423 
بحركة  اخل��ا���ص  الر�شد  ويظهر  املا�شي.  نوفمرب  �شهر  نهاية  يف  رخ�شة 
ن�شاط الرتاخي�ص يف دولة الإمارات منوها بن�شبة %8.3 منذ بداية العام 
اجلاري مقارنة مع الفرتة ذاتها من العام 2018 وذلك ح�شب ما وثق يف 
ال�شجل الوطني القت�شادي التابع لوزارة القت�شاد. ويعك�ص النمو امل�شجل 
يف الرتاخي�ص توا�شل النهج الت�شاعدي لن�شاط الأعمال والتجارة يف دولة 
الإم��ارات وهو ما ظهرت نتائجه بو�شوح من خالل الرتفاع يف ن�شب منو 
الإمارات  م�شرف  ويتوقع  اجل���اري.  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ  الوطني  القت�شاد 
 2.3% بن�شبة  للدولة  احلقيقي  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  من��و  امل��رك��زي 
خالل العام 2019 وذلك �شمن اأحدث التقارير التي اأ�شدرها وخ�ش�شت 
لتحليل ال�شاأن القت�شادي واملايل املحلي والعاملي. ويت�شح من خالل حتليل 
يف  امل�شجلة  الرخ�ص  عدد  اإجمايل  اأن  القت�شادي  الوطني  ال�شجل  بيانات 
كل من اأبوظبي ودبي وال�شارقة و�شل اإىل 498508 رخ�شة، م�شتحوذة 
بذلك على %85.1 من اإجمايل عدد الرخ�ص يف جميع اإمارات الدولة. 
اإمارة  يف  القت�شادية  الأن�شطة  رخ�ص  عدد  اإجمايل  و�شل  فقد  وتف�شيال 
دبي 274861 رخ�شة مع نهاية �شهر نوفمرب من العام 2019، ت�شكل 
ما ن�شبته %47 تقريبا من اإجمايل الرخ�ص امل�شجلة يف جميع الإمارات. 
اأما يف اإمارة اأبوظبي فقد بلغ عدد رخ�ص الأن�شطة القت�شادية خالل فرتة 
الر�شد نحو 140004 رخ�شة، ت�شكل ما ن�شبته %24 من اإجمايل عدد 
الرخ�ص املوثقة يف ال�شجل الوطني القت�شادي، اأما يف اإمارات ال�شارقة فقد 
بلغ عددها 83643 رخ�شة وبن�شبة %14.3، وتوزعت بقية الن�شبة على 
ال�شجل  اأن  يذكر  وعجمان.  القيوين  واأم  والفجرية  اخليمة  راأ���ص  اإم��ارات 
القت�شادي الوطني هو عبارة عن من�شة اإلكرتونية احتادية مت تطويرها 
�شمن مبادرات امل�شرعات احلكومية، وت�شرف عليها وزارة القت�شاد وتهدف 
و�شاملة،  دقيقة،  بيانات  توفري  خ��الل  من  املعريف  القت�شاد  اأدوات  لتبني 

وفورية للرخ�ص القت�شادية القائمة يف دولة الإمارات ب�شكل عام.

�أ�صهم �الإمار�ت تك�صب 4.6 مليار 
درهم يف جل�صة منت�صف �الأ�صبوع

•• اأبوظبي-وام:

الإم��ارات��ي��ة ل�شتئناف �شعودها جم��ددا خ��الل جل�شة  امل��ال  اأ���ش��واق  ع��ادت 
منت�شف الأ�شبوع، و ربحت القيمة ال�شوقية لأ�شهم ال�شركات املتداولة نحو 

4.6 مليار درهم يف ختام التعامالت.
الثقيلة  الأ�شهم  بع�ص  من  بدعم  الأ���ش��واق  �شهدته  ال��ذي  التح�شن  وج��اء 
التوقعات  غالبية  ت�شري  الذي  القطاع  وهو  البنكي  القطاع  املدرجة �شمن 

. اىل حمافظته على ن�شب منو جيدة يف ربحيته خالل العام 2019 
ويظهر الر�شد اليومي حلركة الأ�شواق ارتفاع املوؤ�شر العام ل�شوق اأبوظبي 
 ،%  0.72 ن�شبتها  ب��زي��ادة  نقطة   5111 م�شتوى  اىل  املالية  ل����الأوراق 
ن�شبته  2782 نقطة بنمو  املايل عند  العام ل�شوق دبي  املوؤ�شر  اأغلق  فيما 
ال�����ش��اب��ق. وارت��ف��ع �شهم بنك الم����ارات دبي  ال��ي��وم  %0.70 م��ق��ارن��ة م��ع 
الوطني اإىل 13 درهما وبنك دبي الإ�شالمي اىل 5.5 درهم .. ويف �شوق 
اأبوظبي لالأوراق املالية �شعد �شهم بنك اأبوظبي الأول اإىل 15.40 درهم 

موا�شال قيادة الدعم للموؤ�شر العام.

�لقن�صل �لعام �لياباين ي�صيد بجهود كهرباء 
دبي يف تعزيز م�صرية �القت�صاد �الأخ�صر

•• دبي-وام:

التي  باجلهود  دب��ي  يف  اليابان  ع��ام  قن�شل  اأوم��ي��زاوا  اأكيما  الدكتور  �شعادة  اأ�شاد 
تقوم بها هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز م�شرية الإقت�شاد الأخ�شر والت�شهيالت 
ذلك  جاء  دب��ي.  يف  العاملة  اليابانية  لل�شركات  الهيئة  تقدمها  التي  واخلدمات 
التنفيذي  الرئي�ص  املنتدب  الع�شو  الطاير  �شعيد حممد  �شعادة  ا�شتقبال  خالل 
للهيئة �شعادة قن�شل عام اليابان . واأّكد الطاير خالل اللقاء على اأهمية تعزيز 
املياه والطاقة يف  اليابانية يف م�شاريع  ال�شركات  التعاون وتفعيل م�شاهمة  اأطر 
وال�شتدامة  واملياه  الطاقة  والتجارب يف قطاعات  اخل��ربات  اأف�شل  وتبادل  دبي 
اأهمية كربى  ت��ويل  اإن دول��ة الإم���ارات  وال�شتفادة من خ��ربات اجلانبني. وق��ال 
على  العتماد  زي��ادة  خ��الل  من  الأخ�شر  القت�شاد  نحو  والتحول  لال�شتدامة 
 2050 اإطار ا�شرتاتيجية دبي للطاقة النظيفة  الطاقة النظيفة واملتجددة يف 
التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل لتوفري %75 من اإجمايل اإنتاج الطاقة 
يف دبي من م�شادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. واأو�شح اأن الهيئة اأطلقت 
واأبرزها جممع حممد  واملبادرات اخل�شراء  الربامج  العديد من  ذلك  لتحقيق 
بن را�شد اآل مكتوم للطاقة ال�شم�شية الذي يعد اأكرب م�شروع ا�شرتاتيجي لإنتاج 
الطاقة املتجددة يف موقع واحد يف العامل وفق نظام املنتج امل�شتقل و�شتبلغ قدرته 
الإنتاجية 5،000 ميجاوات بحلول عام 2030 با�شتثمارات اإجمالية ت�شل اإىل 
50 مليار درهم، م�شريا اإىل اأن املجمع عند اكتماله �شي�شهم يف تخفي�ص اأكرث من 
6.5 ماليني طن من انبعاثات الكربون �شنوياً وتوفري اآلف من فر�ص العمل يف 

جمال الطاقة النظيفة والقت�شاد الأخ�شر.

غرفة �ل�صارقة ت�صت�صيف �الجتماع �لدوري �لثالث ملجل�ص �إد�رة غرفة �لتجارة �لدولية يف �الإمار�ت
•• ال�شارقة-الفجر:

و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ا���ش��ت�����ش��اف��ت 
ال�����ش��ارق��ة، م���وؤخ���را الج��ت��م��اع ال����دوري 
التجارة  غ��رف��ة  اإدارة  مل��ج��ل�����ص  ال��ث��ال��ث 
بحث  ح���ي���ث  الإم�������������ارات،  ال����دول����ي����ة يف 
الجتماع خطط غرفة التجارة الدولية 
خدماتها  لتطوير  الرامية  امل�شتقبلية 
وتعزيز �شمعتها اأمام نظرائها يف الأ�شواق 
ملجتمع  اأو���ش��ع  متثيل  وحتقيق  العاملية، 
العاملي،  امل�شتوى  على  املحلي  الأع��م��ال 
وخدماتها  للغرفة  الرتويج  اإىل  اإ�شافة 
مت  كما  القادمة،  وفعالياتها  واأن�شطتها 
حم�شر  على  امل�شادقة  الجتماع  خالل 
ميزانية  واع���ت���م���اد  ال���ث���اين  الج���ت���م���اع 
2020، ومراجعة الأن�شطة والفعاليات 
التي �شاركت بها غرفة التجارة الدولية 

منذ بداية العام اجلاري.
حممد  حميد  �شعادة  الجتماع  وت��راأ���ص 
الدولية  التجارة  بن �شامل رئي�ص غرفة 
ف��اط��م��ة خليفة  ب��ح�����ش��ور  يف الإم�������ارات، 
الدولية  العالقات  اإدارة  مديرة  املقرب 
وع�شو  ال�شارقة  و�شناعة  جت��ارة  بغرفة 
الدولية  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ص 
الإدارة  جمل�ص  واأع�����ش��اء  الإم�����ارات،  يف 
اأع����رب �شعادة  ال��غ��رف��ة ال��دول��ي��ة، ح��ي��ث 
����ش���امل ع����ن �شكره  ب����ن  ح��م��ي��د حم���م���د 
وت���ق���دي���ره جل���ه���ود غ���رف���ة ال�����ش��ارق��ة يف 

تكمن  ال���ذي  الج��ت��م��اع،  ه��ذا  ا�شت�شافة 
حتديات  تذليل  نحو  ال�شعي  يف  اأهميته 
اإىل  بالإ�شافة  املحلي،  الأعمال  جمتمع 
اأدائ���ه  لتطوير  املنا�شبة  البيئة  ت��وف��ري 

وتعزيز قدراته التناف�شية.

دعم ا�سرتاتيجية التنوع 
القت�سادي

يف  الدولية  التجارة  غرفة  رئي�ص  واأك��د 
الإم������ارات ع��ل��ى ال�����ش��م��ع��ة ال��ع��امل��ي��ة التي 
ت��ت��م��ت��ع ب���ه���ا امل���ن���اط���ق احل������رة يف دول����ة 
الإمارات، والتي ا�شبحت مثاًل يحتذى 
املوا�شفات  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى  ت��ط��ب��ي��ق  يف 
اأف�شل  ب��اع��ت��م��اد  والل����ت����زام  واجل�������ودة، 
امل���م���ار����ش���ات الإب����داع����ي����ة وامل���ب���ت���ك���رة يف 
معترباً  املتنوعة،  الغذائية  ال�شناعات 
ان امل��ن��اط��ق احل����رة ج���زء ل ي��ت��ج��زاأ من 
ال��ت��م��ي��ز الق��ت�����ش��ادي بدولة  م��ن��ظ��وم��ة 

الإمارات العربية املتحدة.
اأن املنتجات الغذائية  ولفت �شعادته اإىل 
بالدولة  احل�����رة  امل���ن���اط���ق  يف  امل�����ش��ن��ع��ة 
ت���واك���ب اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة يف 
املوا�شفات واملقايي�ص واجلودة والرقابة، 
الأم���ر ال��ذي اأت���اح لها ال��و���ش��ول اإىل كل 
اأ����ش���واق ال���ع���امل ب�����ش��ه��ول��ة وي�����ش��ر، حيث 
تتميز عالمة اجلودة الإماراتية باإقبال 
املعايري  كل  لتلبيتها  نظراً  عليها  كبري 
ومواكبتها  وال�شحة،  لل�شالمة  العاملية 

ل��ك��ل م��ا ه��و ح��دي��ث وم��ت��ط��ور يف جمال 
الت�شنيع، موؤكداً ان دولة الإمارات عززت 
لل�شناعات  عاملية  كوجهة  مكانتها  م��ن 

الغذائية. 
واأ����ش���اد ب���ن ���ش��امل ب���ال���دور ال����ذي تلعبه 
واملقايي�ص  للموا�شفات  الإم���ارات  هيئة 
“موا�شفات” يف دعم القت�شاد الوطني 
من خالل تعزيز القطاعات القت�شادية 
وال�شناعية،  وال���ت���ج���اري���ة  الإن���ت���اج���ي���ة 
وت�شهيل حركة ال�شترياد والت�شدير من 
الفنية  وامل��وا���ش��ف��ات  الت�شريعات  خ��الل 
القت�شادي  ال��ت��ن��وع  �شيا�شة  ي��خ��دم  مب��ا 
للدولة، وخطط التنمية ال�شاملة، مثمناً 
الدور الذي تقوم به فيما يتعلق باعتماد 
والكفاءة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���ش��ات  اأف�����ش��ل 
يف  ال��دول��ة  تناف�شية  وتر�شيخ  واجل���ودة، 

خمتلف املعايري واملوؤ�شرات العاملية.
التجارة  غ��رف��ة  اأن  ���ش��امل  ب���ن  واأو����ش���ح 
ال���دول���ي���ة يف الإم��������ارات ح��ري�����ش��ة على 
ال�شتثمارية،  ب���ال���ف���ر����ص  ال���ت���ع���ري���ف 
ال�شتفادة  كيفية  على  ال�شوء  وت�شليط 
م���ع اق�����رتاب معر�ص  م��ن��ه��ا خ�����ش��و���ش��اً 
2020 دبي الذي يعترب من�شة  اإك�شبو 
وبيئة  الإم���ارات  لدولة  للرتويج  عاملية 
اجتماع  اأن  معترباً  التناف�شية،  اأعمالها 
اإك�����ش��ب��و ال��ع��ام ال���ق���ادم ي�شكل  ال��ع��امل يف 
فر�شة مثالية لتحفيز النمو القت�شادي 
عاملية  كوجهة  ال��دول��ة  مكانة  وت��وط��ي��د 

ل��الأع��م��ال.      وب��دوره��ا اأع��رب��ت فاطمة 
ت���رح���ي���ب غرفة  امل����ق����رب، ع����ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ياأتي  وال���ذي  الج��ت��م��اع،  بعقد  ال�شارقة 
�شراكاتها  تعزيز  على  حر�شها  اإط��ار  يف 
التجارة  غ���رف  م���ع خم��ت��ل��ف  وت��ع��اون��ه��ا 
تن�شيق  ب���ه���دف  ب���ال���دول���ة  وال�����ش��ن��اع��ة 
توجيهات  يعك�ص  مب��ا  الأدوار  وت��ك��ام��ل 
وي�����ش��ه��م يف دعم  ال���ر����ش���ي���دة،  ال���ق���ي���ادة 
التي  القت�شادي  التنويع  ا�شرتاتيجية 
الدور  على  م��وؤك��دة  الإم����ارات،  تنتهجها 
التجارة  ت��ل��ع��ب��ه غ��رف��ة  ال����ذي  امل���ح���وري 
الفر�ص  تعزيز  يف  الإم����ارات   - الدولية 
العمل  ببيئة  والرت���ق���اء  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
وتطويرها، مبا ي�شب يف تناف�شية دولة 
الرائدة  ال��دول  باعتبارها من  الإم��ارات 
وتناف�شيته  القت�شادي  القطاع  منو  يف 

على م�شتوى العامل.

خطط م�ستقبلية
اجلل�شات  برنامج  الجتماع،  وا�شتعر�ص 
التجارة  غرفة  نظمتها  التي  التدريبية 
الدولية اخلا�شة ب�شروط وم�شطلحات 
 Incoterms ال���دول���ي���ة  ال���ت���ج���ارة 
اإىل  الدولة،  يف عدد من غرف   2020
جانب التعريف مبزايا الغرفة وخدماتها 
املقدمة لل�شركات يف الإمارات، واخلطط 
اخلدمات  ه����ذه  ل��ت��ط��وي��ر  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
لي�شمل  الغرفة  ع�شوية  نطاق  وتو�شيع 

اأو����ش���ع م��ن جم��ت��م��ع الأعمال  ق��ط��اع��ات 
ال�شوء على  ت�شليط  املحلي، ف�شال عن 
للغرفة  القادمة  والفعاليات  الأن�شطة 
�شت�شتمل  وال��ت��ي   ،2020 ال��ع��ام  خ��الل 
التجارة  غ��رف��ة  مبئوية  الح��ت��ف��ال  على 
الدولية يف 19 يناير 2020، واملوؤمتر 
التجارة  ل���غ���رف���ة  ال�������ش���ن���وي  ال���ت���ج���اري 
الدولية بدولة الإمارات العربية املتحدة 
 ،2020 20-21 يناير  يف الفرتة من 
منطقة  يف  ال����دويل  التحكيم  وم��وؤمت��ر 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط و���ش��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا يف 
الفرتة من 16 اإىل 17 فرباير 2020، 
حول  تدريبية  دورة  تنظيم  �شيتم  كما 
الدولية  التجارة  وم�شطلحات  �شروط 
فرباير  يف    Incoterms 2020
جانب  اإىل  ودب����ي،  اأب��وظ��ب��ي  يف   2020
امل�شرفية  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع  ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
يومي  الدولية  التجارة  لغرفة  ال�شنوي 
اأبريل للمرة الثالثة، والذي   23 22 و 
�شي�شهد ح�شور اأكرث من 400 مندوب 

من جميع اأنحاء العامل.
فرع   – الدولية  التجارة  غرفة  وت�شم 
الإم���������ارات يف ع�����ش��وي��ت��ه��ا ال���ع���دي���د من 
يف  تعمل  ال��ت��ي  الق��ت�����ش��ادي��ة  الفعاليات 
خمتلف جمالت قطاع الأعمال بالدولة، 
وتعمل على متثيل ال�شركات واملوؤ�ش�شات 
لدولة  وال�شناعية  واملهنية  ال��ت��ج��اري��ة 

الإمارات يف املجتمع الدويل.

 »�ألومينا �إنرجي« و»مو�د �صري�ميك« تبحثان توظيف مو�د 
�صري�ميكية معاد تدويرها يف نظم تخزين �لطاقة �حلر�رية

•• اأبوظبي-الفجر:

اإنرجي”  “األومينا  ���ش��رك��ت��ا  اأب����رم����ت 
و”مواد  امل���ت���ح���دة،  ال����ولي����ات  وم��ق��ره��ا 
العربية  الإم��ارات  ومقرها  �شرياميك” 
ل�شتك�شاف  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  امل���ت���ح���دة، 
معاد  �شرياميكية  م��واد  ا�شتخدام  �شبل 
تدويرها لتطوير نظم لتخزين الطاقة 
تكلفتها  ب��ان��خ��ف��ا���ص  ت��ت��م��ي��ز  احل���راري���ة 
وانبعاثاتها من الغازات الدفيئة، وذلك 
اأكرب  م�����ش��اري��ع  يف  لتطبيقها  مت��ه��ي��داً 
ت�شمل تخزين الطاقة ال�شم�شية املركزة 
وتخزين  امل���ه���درة  احل������رارة  وا�����ش����رتداد 

الطاقة الكهربائية احلرارية.
طورت  ق��د  �شرياميك”  “مواد  وك��ان��ت 
ب����راءة اخرتاع  ن��ال��ت عليه  ف��ري��داً  ح���اًل 
النفايات  ت����دوي����ر  اإع��������ادة  يف  وي��ت��م��ث��ل 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة ال�����ش��ل��ب��ة ل��ل��ح�����ش��ول على 
وذات  م�شتدامة  �شرياميكية  منتجات 
التكلفة.  وم��ن��خ��ف�����ش��ة  م�����ش��اف��ة  ق��ي��م��ة 
وب����ه����دف ت�����ش��ل��ي��ط ال�������ش���وء ع���ل���ى هذه 
ال��ت��ق��ن��ي��ة، ع��م��ل��ت ال�����ش��رك��ة م���ع “وحدة 

املبادرة  التكنولوجي”،  الب��ت��ك��ار  دع���م 
لطاقة  اأبوظبي  �شركتي  ب��ني  امل�شرتكة 
بناء  على   ،BPو “م�شدر”  امل�شتقبل 
بارك”  “تك  جمّمع  يف  اأب��ح��اث  خمترب 
���ش��م��ن م���دي���ن���ة م�������ش���در يف اأب���وظ���ب���ي، 
ن��وع��ه يف منطقة  م��ن  اأول خمترب  وه��و 
النفايات  ت��دوي��ر  ع��ل��ى  اخل��ل��ي��ج، وي��رك��ز 
م��ن��ت��ج��ات ذات  اإىل  ال�����ش��ل��ب��ة وحت��وي��ل��ه��ا 
قيمة م�شافة، ما ي�شاعد يف التقليل من 

النفايات ال�شناعية.
املوؤ�ش�ص  كالفيه،  نيكول  الدكتور  وق��ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�شركة  امل�����ش��ارك وال��رئ��ي�����ص 
املوارد  “ا�شتبدال  �شرياميك”:  “مواد 
الطبيعية بالنفايات ينطوي على مزايا 
عديدة، فالنفايات اأقل تكلفة بكثري من 
امل����واد اخل���ام ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، م��ا ي�شاعد يف 
احل�شول على منتج جتاري نهائي باأ�شعار 
مناف�شة. كما اأن جتنب ا�شتخراج املوارد 
الطبيعية ونقلها ي�شهم يف تفادي اإطالق 
عن  ف�شاًل  الكربون،  من  كبرية  كميات 
يف  امل�شتخدمة  الطاقة  ا�شتهالك  تقليل 
الت�شنيع وبالتايل التقليل من انبعاثات 

الغازات الدفيئة. وب�شكل اإجمايل، يحقق 
ذلك انخفا�شاً بن�شبة %40 على الأقل 
الكربون  اأك�شيد  ث��اين  غ��از  انبعاثات  يف 
ال�شرياميك  ت�����ش��ن��ي��ع  ب���ط���رق  م��ق��ارن��ة 
التقليدية. كما وت�شاهم هذه العملية يف 

حتويل النفايات عن املكبات.«
حاًل  اإنرجي”  “األومينا  ط����ورت  ك��م��ا 
على  الطاقة  لتخزين  نوعياً  م�شتداماً 
يف  ال�شركة  ت�شتخدم  حيث  وا�شع،  نطاق 
وتقنية  �شرياميكية �شلبة  نظمها مواداً 
ح���ائ���زة ع��ل��ى ب�����راءة اخ�����رتاع مت��ك��ن من 
عند  لحقاً  وحتريرها  الطاقة  تخزين 
اإل��ي��ه��ا. وت�����ش��اه��م ه���ذه التقنية  احل��اج��ة 
“اأقل  التكلفة  وخف�ص  الأداء  تعزيز  يف 
من 15 دولر - كيلو واط �شاعة” عن 
معاد  �شرياميكية  مواد  ا�شتخدام  طريق 
ت���دوي���ره���ا ل��ت��خ��زي��ن ح�����رارة ت�����ش��ل اإىل 
1000 درج��ة مئوية. وتوفر  اأك��رث من 
وفعاًل  م��رًن��ا  “حاًل  اإن��رج��ي  “األومينا 
وباأ�شعار مناف�شة لتخزين الطاقة، ميّكن 
اأو الكهرباء  من �شحن وتفريغ احل��رارة 

عند الطلب ومن دون انبعاثات«.

التنفيذي  الرئي�ص  دا�ص،  ريت�شارد  وقال 
“يعّد  اإنرجي”:  “األومينا  ل�����ش��رك��ة 
التلوث م�شكلة عاملية مهمة، لذلك كانت 
هناك على مدى ال�شنوات القليلة املا�شية 
جهود ملمو�شة لتطوير حلول يف جمال 
الطاقة النظيفة واإدخالها حيز التداول 
التجاري. ورغم حتقيق خطوات متقدمة 
النظيفة،  الطاقة  تكنولوجيا  جم��ال  يف 
اإل اأن جتاوب العامل معها كان حمدوداً. 
ويعود ذلك جزئياً اإىل انخفا�ص قدرتها 
التناف�شية من حيث التكلفة مع خيارات 
الوقود الأحفوري املتوفرة حالياً، وعدم 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبرمت �شركة اأبوظبي الوطنية للمعار�ص 
اإيه  ’�شتارت  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية  ’اأدنيك‘ 
التي  العاملية  م�شّرعة ريادة الأعمال  دي‘، 
اأبوظبي مقر  نيويورك  تتخذ من جامعة 
لدعم  “متكني”،  ���ش��رك��ة  م��ن  ب��دع��م  ل��ه��ا 
برناجمها لريادة الأعمال لل�شباب، والذي 
الفر�شة  ال���واع���دي���ن  ل��ل��م��ب��ت��ك��ري��ن  ي��ت��ي��ح 
على  وق��درات��ه��م  ا�شرتاتيجياتهم  لعر�ص 
الب���ت���ك���ار. وت���اأت���ي ه���ذه اخل���ط���وة لت�شلط 
الرامية  ’اأدنيك‘  م�شاعي  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
اأمناط  اأح��دث  وتبني  البتكار  تعزيز  اإىل 
املبتكرين  ال�شباب  ومتكني  التكنولوجيا 

من رواد الأعمال.
ت��وق��ي��ع �شراكة  ذل����ك خ����الل ح��ف��ل  ج����اء 
عقب  اإيه دي‘،  ’�شتارت  اأدنيك مع  نظمته 
دعم الأخرية لإطالق اأربعة �شناديق ذكية 

بناًء  اإن�شاوؤها  مت  والتي  النفايات،  لتدوير 
من�شة  بتطويره  قامت  اأويل  من��وذج  على 
’�شايكلد‘، وهي �شركة نا�شئة حتظى بدعم 
من�شة ’�شتارت اإيه دي‘ وجامعة نيويورك 
الذكية  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ع���ر����ص  ومت  اأب���وظ���ب���ي. 
الدويل  اأبوظبي  معر�ص  خ��الل  اجلديدة 
املائية  ال���واج���ه���ة  يف   2019 ل���ل���ق���وارب 
بهدف  للمعار�ص،  الوطني  اأبوظبي  ملركز 
ا�شتك�شاف  ع��ل��ى  امل��ع��ر���ص  زوار  ت�����ش��ج��ي��ع 
يدعم  ال���ذي  البيئي  الب��ت��ك��ار  ه��ذا  اأهمية 

جهود ال�شتدامة.
ال��ذك��ي��ة ح���اًل مبتكراً  ال�����ش��ن��ادي��ق  وت��ق��دم 
ت�شاهم  اإذ  اخل��ارج��ي��ة،  الفعاليات  ملنظمي 
وتعّزز من  النفايات  اإدارة  تكلفة  تقليل  يف 
تفاعل الزوار، حيث �شيتمّكن امل�شتخدمون 
ال���ن���ف���اي���ات، خا�شًة  م���ن  ت��خ��ّل�����ش��ه��م  ع��ن��د 
من  والزجاجية،  والبال�شتيكية  املعدنية 
املواد  ب��وزن  املتعّلقة  املعلومات  ا�شتعرا�ص 

انبعاثات  ون�شبة  منها  التخّل�ص  مت  التي 
لإدارة  نظراً  تخفي�شها  مت  التي  الكربون 
امل���خ���ل���ف���ات ب��ط��ري��ق��ة ذك����ي����ة، وذل������ك عرب 

اأجهزتهم الذكية.
العبيديل،  اأحمد  ق��ال  ذل��ك،  على  وتعليقاً 
�شركة  يف  للعمليات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
“فخورون  للمعار�ص:  الوطنية  اأبوظبي 
التي  ال��ذك��ي��ة  ال��ت��دوي��ر  �شناديق  ب��اإط��الق 
’�شتارت  ت��ع��اون��ن��ا م���ع م��ن�����ش��ة  ت��ع��د ث��م��رة 
اأبوظبي،  ن���ي���وي���ورك  وج��ام��ع��ة  دي‘  اإي����ه 
اأدنيك  ال��ت��زام  امل�����ش��روع  ه��ذا  يعك�ص  حيث 
مببادراتها يف جمال البتكار وال�شتدامة. 
الرائدة  ال�شركات  اأدن��ي��ك  ت�شّدرت  لطاملا 
�شاأنها  والتي من  املبتكرة،  الأفكار  دعم  يف 
دفع عجلة التحول نحو م�شتقبل م�شتدام، 
ال����ري����ادي يف قيادة  ب����دوره����ا  ت��ف��خ��ر  ك��م��ا 
لدولة  البيئية  ال���ش��ت��دام��ة  ا�شرتاتيجية 

الإمارات العربية املتحدة«. 

م�شتخدمو  “ي�شتقبل  العبيديل:  واأ�شاف 
ال�����ش��ن��ادي��ق ال��ذك��ي��ة ر���ش��ائ��ل ف���وري���ة عرب 
يف  م�شاهمتهم  تظهر  املحمولة  اأجهزتهم 
خف�ص انبعاثات الكربون، وناأمل اأن تعمل 
هذه اخلطوة على تعزيز الوعي وت�شجيع 
ال�شليمة  الأ����ش�������ص  و����ش���ع  يف  امل�������ش���ارك���ة 
اأن  امل��ق��رر  وم���ن  م�����ش��ت��دام،  ن��ح��و م�شتقبل 
يف  النوعية  ه��ذه  م��ن  امل�����ش��روع��ات  ت�شاهم 
حياة  من��ط  لتبّني  املجتمع  �شلوك  تعزيز 
تو�شيع  ب��ي��ئ��ي��اً. ون���در����ص ح��ال��ي��اً  م�����ش��وؤول 
نطاق ا�شتخدام ال�شناديق الذكية لي�شمل 
ونظراً  وذل���ك  اأو���ش��ع،  جمتمعية  �شريحة 
لدى  امل�����ش��روع  ب��ه��ا  ح��ظ��ي  ال��ت��ي  لل�شعبية 

اإطالقه للجمهور«. 
وب����دوره، ق��ال رام��ي�����ص ج��اج��ان��اث��ان، نائب 
ل�شوؤون  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  عميد 
ري����ادة الأع���م���ال والب��ت��ك��ار، وامل��دي��ر العام 
من�شة  “تلتزم  دي‘:  اإي��ه  ’�شتارت  ملن�شة 

الرياح  طاقة  م�شادر  اإم��دادات  ا�شتقرار 
قالت  ال�شم�شية.« من جانبها،  والطاقة 
عمليات  ومديرة  موؤ�ش�شة  ب��راون،  �شا�شا 
اإىل  “نتطلع  اإنرجي”:  “األومينا 
�شرياميك”  “مواد  مع  كثب  العمل عن 
لتطوير مواد �شرياميكية معاد تدويرها 
يف  ل���ش��ت��خ��دام��ه��ا  ال��ت��ك��ل��ف��ة  ومنخف�شة 
املزودة  احل��راري��ة  الطاقة  تخزين  نظم 
م�شاهمة  لتعزيز  �شلبة  تخزين  مب��واد 
النبعاثات  من  واحلد  املتجددة  الطاقة 
الكربونية الناجمة عن الطاقة احلرارية 

املتولدة عن اأن�شطة القطاع ال�شناعي.«

املبتكرة  امل�شاريع  بدعم  دي‘  اإي��ه  ’�شتارت 
واحللول املجتمعية لتفعيل ا�شرتاتيجيات 
اأبوظبي  ���ش��رك��ة  ومت���ّث���ل  الأع����م����ال.  رواد 
مثالياً  من����وذج����اً  ل��ل��م��ع��ار���ص  ال���وط���ن���ي���ة 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات ال���ت���ي ت��ف��ت��ح اأب���واب���ه���ا اأم����ام 
فّعالة  ح��ل��ول  لتقدمي  ال�شباب  املبتكرين 
ال��ع��امل��ي��ة. لذلك  ال��ت��ح��دي��ات  يف م��واج��ه��ة 
وموؤّثرة  رائ��دة  �شركة  مع  التعاون  ي�شّرنا 
مثل اأدنيك، والتي تّتخذ خطوات ملمو�شة 

لت�شجيع البتكار وال�شتدامة«.
م�شّرعة  دي‘  اإي���ه  ’�شتارت  من�شة  وُت��ع��ّد 
اأعمال عاملية يف جامعة نيويورك اأبوظبي 
تقدم الدعم لل�شركات النا�شئة التي تعتمد 
نطاق  لتو�شيع  وذل��ك  التكنولوجيا،  على 
القطاع.  رواد  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  م�����ش��اري��ع��ه��ا 
م�شروع  ت���دع���م  اأن  ’اأدنيك‘  واخ����ت����ارت 
�شناديق التدوير الذكية الذي يتما�شى مع 

التزام ال�شركة جتاه ال�شتدامة البيئية. 

�صركة �أبوظبي �لوطنية للمعار�ص تتعاون مع من�صة 
�صتارت �إيه دي لدعم ��صرت�تيجيات �البتكار �خلا�صة برو�د �الأعمال �ل�صباب
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املال والأعمال

�الحتاد للطري�ن ت�صّغل رحالت 
مو�صمية جديدة �إىل مالقة

 •• اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت الحتاد للطريان، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
الطلب  الإ�شبانية، ملالقاة  اإىل مدينة مالقة  اإط��الق رحالت مو�شمية  عن 
املتزايد من دولة الإم��ارات وال��دول اخلليجية الأخ��رى على هذه الوجهة 

ال�شهرية يف بالد الأندل�ص.
و�شت�شّغل الحتاد ثالث رحالت اأ�شبوعية اإىل مالقة عرب العا�شمة املغربية 
الرباط، وذلك خالل الفرتة املمتدة بني 26 يونيو و13 �شبتمرب 2020. 
يف هذه املنا�شبة، اأعلن روبن كامارك، الرئي�ص التنفيذي لل�شوؤون التجارية 
قائمة  على  مالقة  ك��ان��ت  “لطاملا  ق��ائ��اًل  ل��ل��ط��ريان،  الحت���اد  جمموعة  يف 
ت�شغيل  ع��ن  اإعالننا  عند  ع��ارم��ة  ب�شعادة  ن�شعر  ونحن  املحتملة  وجهاتنا 
منطقة  وه��ي  ال�شم�ص،  �شاطئ  اأو  ���ش��ول  دي��ل  كو�شتا  اإىل  �شيفية  رح���الت 
ت�شتقطب منذ عقود الكثري من ال�شياح من دولة الإم��ارات. و�شتكون هذه 

الرحالت هي الوحيدة بني الإمارات وبوابة الأندل�ص الأ�شا�شية«.
اإىل  اإ�شبانيا،  يف  الحت��اد  اإليها  ت�شّغل  وجهة  ثالث  مالقة  “�شتكون  وتابع 
جانب مدريد وبر�شلونة. و�شيتم ت�شغل هذه الرحالت على منت طائرات 
درمياليرن 787 لن�شمن تقدمي اأف�شل املنتجات واخلدمات اإىل �شيوفنا 

امل�شافرين لال�شتجمام اأو يف رحالت عمل«.
 8 درج���ات،   3 بنظام  املرتبة  درمي��الي��رن،   9-787 بوينغ  ط��ائ��رات  ت�شم 
و190  الأع��م��ال  درج��ة  يف  مق�شورة  و28  الأوىل  ال��درج��ة  يف  مق�شورات 
اإ�شافية  �شعة  الطائرة  هذه  توفر  كما  ال�شياحية.  الدرجة  يف  ذكياً  مقعداً 
واإىل وجهات متعددة على  واأبوظبي،  اإ�شبانيا  الب�شائع بني جنوب  ل�شحن 
ال�شهري  الر�شام  راأ���ص  م�شقط  باأنها  مالقة  ت�شتهر  الحت��اد.  وجهات  �شبكة 
ويوفر  الأندل�ص.  اإىل  للم�شافرين  دخ��ول  نقطة  اأك��رب  وهي  بيكا�شو،  بابلو 
ال�شياحية  املناطق  اإىل  الربية  الطرق  الو�شول عرب  �شهولة  املدينة  مطار 
ال�شهرية على البحر املتو�شط، منها ماربيال، واملواقع الأثرية يف اإ�شبيلية، 
بر�شلونة  بعد  �شياحي  مرفاأ  اأك��رب  ثاين  مالقة  وتعترب  وغرناطة.  قرطبة 

على �شبه اجلزيرة الإيبريية.

دبي �ملايل �لعاملي ي�صدر نتائج در��صة ممار�صات جمال�ص 
�الإد�رة يف منطقة �ل�صرق �الأو�صط و�صمال �فريقيا

•• دبي-وام:

املايل  التابع ل�شلطة مركز دبي  ال�شركات -  حلوكمة  قدم معهد حوكمة” 
ال�شرق  منطقة  يف  الإدارة  جمال�ص  ممار�شات  ح��ول  درا�شة  نتائج  العاملي- 
الأو�شط و�شمال اأفريقيا اأجراها بالتعاون مع �شركة ديليجنت حيث حتدد 
املنطقة ممار�شات احلوكمة وجمال�ص  نوعها يف  الأوىل من  الدرا�شة  هذه 
اأحمد  الدكتور  وق��ال  احلوكمة.  اإ���ش��الح  جم��الت  وت��ربز  احلالية  الإدارة 
مركز  الإدارة  جمال�ص  ت�شكل  حوكمة:  معهد  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ال�شيخ 
القدرة  لتحقيق  �شرورّيا  اأم��را  الر�شيدة  احلوكمة  وتعد  ال�شركات  حوكمة 
التناف�شية لل�شركات وا�شتدامتها .. كما ت�شكل اإطارا للممار�شات التجارية 
اجليدة والنمو امل�شتدام واإدارة املخاطر والتي ترتبط غالبا بتح�شني الكفاءة 
الت�شغيلية وتخفي�ص تكاليف راأ�ص املال ورفع تقييمات الأ�شهم. من ناحيته 
اأن  حوكمة  معهد  ل�  التنفيذي  الرئي�ص  الدين  جمال  اأ�شرف  الدكتور  ذكر 
 2006 م�شهد حوكمة ال�شركات يف املنطقة تغري منذ تاأ�شي�ص املعهد عام 
حيث لحظنا حت�شنا كبريا يف الإف�شاحات اخلا�شة باحلوكمة يف املنطقة من 
خالل تتبع موؤ�شر “�شتاندرد اآند بورز حوكمة العربي ال�شامل. وانطالقا 
من اإدراك معهد حوكمة اأن اإيجاد اأع�شاء جمل�ص اإدارة موؤهلني يف املنطقة 
ميكن اأن يكون حتديا قدم املعهد التدريب ويوفر برامج التطوير لأع�شاء 
جمل�ص الإدارة احلاليني وامل�شتقبليني حيث قام املعهد اإىل الآن بتدريب ما 
يزيد عن 2000 ع�شو جمل�ص اإدارة واأكرث من 200 �شكرتري يف ال�شركات 
باملنطقة واأطلق برنامج التاأ�شي�ص لأخ�شائيي احلوكمة املعتمدين بالتعاون 
مع معهد احلوكمة واأمناء ال�شر يف اململكة املتحدة مل�شاعدة ال�شركات على 

تاأهيل اجليل الثاين من خرباء احلوكمة.

بالتعاون بني »الحتادية للجمارك« ونظريتها ال�سعودية ونادي ال�سيارات

�أول �صحنة بني �الإمار�ت و�ل�صعودية حتت غطاء »�لتري« ت�صل �إىل �الأردن

�قت�صادية دبي: موؤ�صر ثقة �مل�صتهلك للربع �لثالث 2019 يعك�ص �أجو�ء �لتفاوؤل �ل�صائدة يف دبي 

خالل حفل توزيع جوائز »اإنرتبرايز اأجيليتي«

»�الإمار�ت �الإ�صالمي« يح�صد جائزة »�أف�صل م�صرف لل�صركات �ل�صغرية و�ملتو�صطة« 

ت�شري  بينهما  القت�شادي  التكامل  خطط 
بخطى ثابتة نحو حتقيق طموحات القيادة 
احل��ك��ي��م��ة و���ش��ع��وب ال��ب��ل��دي��ن، مب���ا ي����وؤدي 
الربي  النقل  منظومة  ودع���م  تعزيز  اإىل 
املحلي والإقليمي والدويل وزيادة معدلت 
احلركة التجارية البينية والعاملية، ف�شاًل 
البلدين  تناف�شية  مب�شتوى  الرت��ق��اء  ع��ن 

على امل�شتوى العاملي.
واأو�شح معاليه اأن تي�شري التجارة وتب�شيط 
الإج��راءات اجلمركية يف املنافذ احلدودية 
اأحد  ي�شكل  ال��دول��ي��ة،  التفاقيات  وتنفيذ 

•• دبي-وام:

اإطالقها  يتم  �شحنة  اأول  م��وؤخ��راً  و�شلت 
وفقاً لنظام اتفاقية النقل الطرقي الدويل 
الإم�����ارات  دول����ة  ب��ني  ب��ال��ت��ع��اون  “التري” 
العربية املتحدة واململكة العربية ال�شعودية 
الأردنية  اململكة  يف  النهائي  مق�شدها  اإىل 

الها�شمية.
وكانت ال�شحنة التابعة ل�شركة لند مارك 
واأحذية،  األب�شة  ت�شم  وال��ت��ي  لال�شتثمار 
نوفمرب  ����ش���ه���ر  ن���ه���اي���ة  يف  ان���ط���ل���ق���ت  ق����د 
ال�شركة  اأد����ش���و،  ���ش��رك��ة  ب��وا���ش��ط��ة  امل��ا���ش��ي 
بالدولة،  ال��ت��ري  ب��ط��اق��ة  وح��ام��ل  ال��ن��اق��ل��ة 
م���ن امل��ن��ط��ق��ة احل�����رة ب��ج��ب��ل ع��ل��ي بدولة 
الإم������ارات حت��ت غ��ط��اء ات��ف��اق��ي��ة “التري” 
لتنتقل من منفذ الغويفات باإمارة اأبوظبي 
العربية  ب��امل��م��ل��ك��ة  ال��ب��ط��ح��اء  م��ن��ف��ذ  اإىل 
ال�����ش��ع��ودي��ة، ل��ت��خ��رج ب��ع��د ذل���ك م��ن منفذ 
احلديثة احلدودي لتدخل اململكة الأردنية 
الها�شمية عرب منفذ العمري، وذلك كاأول 
التري  لتفاقية  اإطالقها وفقاً  يتم  �شاحنة 
للجمارك  الحتادية  الهيئة  بني  بالتعاون 
لالإمارات  وال�����ش��ي��اح��ة  ال�����ش��ي��ارات  ون�����ادي 
العربية املتحدة – الع�شو الفّعال واجلهة 
العامة  وال��ه��ي��ئ��ة   - ال���دول���ة  يف  ال�����ش��ام��ن��ة 

للجمارك ال�شعودية.

وي����وف����ر ن���ظ���ام ال���ن���ق���ل ال���ط���رق���ي ال�����دويل 
لل�شركات  امل���زاي���ا  م���ن  ال��ع��دي��د  “التري” 
التجارية والإدارات اجلمركية على م�شتوى 
ال�شرتاطات  تقلي�ص  اأهمها  م��ن  ال��ع��امل، 
وتقليل  العابر،  امل��رور  لإج���راءات  الوطنية 
بلدان  يف  امل�����ادي  ال��ت��ف��ت��ي�����ص  اإىل  احل���اج���ة 
امل��رور العابر، حيث تكتفي ال��دول بتدابري 
املراقبة اجلمركية املتخذة يف بلد املغادرة، 
با�شتثناء احلالت امل�شكوك فيها، مما يوفر 
العاملة  ال��ق��وى  وتكاليف  واجل��ه��د  ال��وق��ت 
والإدارات  امل�شدرة  ال�شركات  على  واملرافق 

اجلمركية.
مفو�ص  النيادي  �شعيد  علي  معايل  وق��ال 
اجل�����م�����ارك رئ���ي�������ص ال���ه���ي���ئ���ة الحت�����ادي�����ة 
وتوجيهات  روؤي��ة  من  انطالقاً  للجمارك: 
روؤية  واأه����داف  وم��ب��ادئ  احلكيمة  قيادتنا 
الإمارات  دول��ة  توا�شل   ،2021 الإم���ارات 
كمركز  وم�����ش��ريت��ه��ا  ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��ا  ت��ع��زي��ز 
التزاماتها  واأداء  وع��امل��ي،  اإقليمي  جت��اري 
كاملة فيما يتعلق بتي�شري التجارة والوفاء 
تعزز  التي  الدولية  التفاقيات  مبتطلبات 

منظومة التجارة العاملية.
واأ�شاف معاليه اأن اإطالق اأول �شاحنة حتت 
ب��ال��ت��ع��اون ب��ني الإم����ارات  “التري”  غ��ط��اء 
التجارية  ال�شراكة  عمق  يوؤكد  وال�شعودية 
واأن  ال�شقيقني،  البلدين  بني  تربط  التي 

الحتادية  للهيئة  ال�شرتاتيجية  الأهداف 
الدولة،  يف  اجل���م���ارك  وق��ط��اع  ل��ل��ج��م��ارك 
الدويل  الطرقي  النقل  نظام  اأن  �شك  ول 
حتقيق  يف  ك��ب��ري  ب�شكل  ي�شاهم  “التري” 
ه���ذا ال���ه���دف، ع���رب ت�����ش��ري��ع ع��م��ل��ي��ات نقل 
الب�شائع وحماية عوائد الدولة، من خالل 
�شمان دفع الر�شوم اجلمركية وال�شرائب 
للمواثيق  وف����ق����اً  وامل���ع���ت���م���دة  امل�����ش��ت��ح��ق��ة 

والتفاقيات الدولية.
الهيئة  حر�ص  النيادي  علي  معايل  واأك���د 
اجلمارك  ودوائ������ر  ل��ل��ج��م��ارك  الحت���ادي���ة 
امل��ح��ل��ي��ة ع���ل���ى ات����خ����اذ ك���اف���ة الإج���������راءات 
ال�شيارات  ن������ادي  ب���ال���ت���ع���اون  ال�����الزم�����ة، 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  ل���الإم���ارات  وال�����ش��ي��اح��ة 
والوفاء  “التري”،  نظام  متطلبات  لتنفيذ 
بالتعاون  املجال  هذا  يف  الدولة  بالتزامات 

مع ال�شركاء الدوليني.
من ناحيته، قال �شعادة حممد بن �شليم - 
رئي�ص نادي ال�شيارات وال�شياحة لالإمارات 
امل��ت��ح��دة : ن��ح��ن ���ش��ع��داء بدعم  ال��ع��رب��ي��ة 
وتعاون ال�شركاء ال�شرتاتيجني الوطنيني 
امل�شرتكة  امل�شلحة  يخدم  مب��ا  وال��دول��ي��ني 
لتطوير املمرات التجارية وتنفيذ وت�شغيل 
بدء  اإن   .. الأمثل  بال�شكل  “التري”  نظام 
الدويل  الطرقي  النقل  با�شتخدام  النقل 
امل��ت��ح��دة واململكة  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ني الإم������ارات 

اأهمية  ميثل  والأردن  ال�شعودية  العربية 
التجارة والأمن والتي تبداأ  كبرية لتعزيز 
الطرقي  النقل  نظام  با�شتخدام  وتنتهي 
ال��دويل، حيث يتم من خ��الل ه��ذا النظام 
مع  وال�شرائب  اجلمركية  الر�شوم  �شمان 
اجلمركية،  لل�شوابط  املتبادل  الع���رتاف 
والتي توّفر الوقت واملال على طول �شل�شلة 
وال�شركات  النقل  مل�شغلي  بالكامل  التوريد 

التجارية يف الإمارات العربية املتحدة.
الإدارات  م��ع  �شراكاتنا  اأ�شفرت   : واأ���ش��اف 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  يف  اجل��م��رك��ي��ة 
الطرقي  للنقل  ال��دويل  والحت���اد  املتحدة 
و�شهولة  ل���ل���ت���ج���ارة  اأك�������رب  ت�����ش��ه��ي��ل  ع����ن 
با�شتخدام  ال��ت��ج��اري��ة  الأع���م���ال  مم��ار���ش��ة 
فريدة  اأداة  ميثل  وال���ذي  “التري”،  نظام 

لل�شلطات اجلمركية وقطاع النقل.
اأد�شو  �شركة  مدير   - خ��وري  فيليب  وق��ال 
حامل دف��رت التري يف دول��ة الم���ارات : اإن 
والأمن  ال�شالمة  يح�شن  “التري”  نظام 
تكاليف  وت��خ��ف��ي�����ص  وال���ك���ف���اءة  وال����روؤي����ة 
التعاون  اأ���ش��ع��دن��ا  ل��دي��ن��ا.  ال��ن��ق��ل  ع��م��ل��ي��ات 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني يف نظام  ال�����ش��رك��اء  م���ع 
وثقة عميلنا من جمموعة لند  “التري”، 
�شحنة  اأول  بنقل  �شركتنا  بتكليف  م���ارك 
جمل�ص  دول  عرب  التري  بطاقة  با�شتخدام 

التعاون اخلليجي اإىل الأردن.

•• دبي-الفجر: 

نتائج  م��وؤ���ش��ر  ع��ن  دب��ي  اقت�شادية  ك�شفت 
من  ال��ث��ال��ث  للربع  امل�شتهلك  ثقة  درا���ش��ة 
ال���ع���ام، ح��ي��ث ���ش��ج��ل ل��ل��ف��رتة امل�����ش��ار اإليها 
يف  دب��ي  اقت�شادية  وتعتمد  نقطة.   137
امل�شتهلك  ثقة  موؤ�شر  على  ال��درا���ش��ة  ه��ذه 
الذي يعطي اإ�شارة فردية ل�شعور امل�شتهلك 
جتاه الو�شع القت�شادي احلايل يف الإمارة، 
للم�شتقبل،  والتوقعات  النوايا  اإىل  اإ�شافة 
العميل على مدار  ثقة  تتبع  والقدرة على 
مدة زمنية حمددة، وياأتي اإطالق التقرير 
توفري  على  دب��ي  اقت�شادية  حر�ص  �شمن 
مرجع لرجال الأعمال و�شانعي ال�شيا�شات 
يف حتليل الإ�شارات ال�شادرة عن الأ�شواق، 
املهمة،  اأب��ع��اده��ا  وفهم  معطياتها  وحتليل 
لتحقيق ال�شتدامة والتناف�شية يف اأعمالهم 

باإمارة دبي ودولة الإمارات عموًما.
وب��خ�����ش��و���ص ت�������ش���ورات امل�����ش��ت��ه��ل��ك حول 
اأبدى  فقد  وظيفة،  على  احل�شول  فر�ص 
تفاوؤًل  الإماراتيني  املواطنني  من   84%
وظيفة  على  احل�شول  فر�ص  ب�شاأن  اأعلى 
النتائج،  الوقت احل��ايل. وح�شب اجت��اه  يف 
الوافدين  من  امل�شتهلكني  ت�شورات  ظلت 
حول هذا الأمر كما هي لهذا الربع، حيث 
“ممتازة”،  ت��ب��دو  اإن��ه��ا  منهم   13% ق��ال 
اأما  “جيدة”.  اأنها  على   56% وو�شفها 
يف الأ�شهر الثني ع�شر القادمة، خالل هذا 
الربع، فقد اعترب %52 املواطنني تقريباً 
يف  مم��ت��ازة،  وظيفة  على  احل�شول  ف��ر���ص 
حني اأعرب %32 فقط من الوافدين عن 
نف�ص امل�شاعر، وو�شفها %43 منهم على 
وب�شكل عام، و�شفت فر�ص  اأنها “جيدة”. 
من  “املمتازة”  ب���  وظيفة  على  احل�����ش��ول 
قبل %38، و “جيدة” من قبل 42%، 

ما يعني توافقها مع ن�شب الت�شورات التي 
�شجلت يف الربع ال�شابق.

وق�����ال حم��م��د ع��ل��ي را����ش���د ل���وت���اه املدير 
التجارية  ال���رق���اب���ة  ل���ق���ط���اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اق��ت�����ش��ادي��ة دبي:  امل�����ش��ت��ه��ل��ك يف  وح��م��اي��ة 
من  ال��ث��ال��ث  ال���رب���ع  يف  امل���وؤ����ش���ر  “يوا�شل 
اإيجابية،  اإ������ش�����ارات  ت���ق���دمي  ال����ع����ام  ه�����ذا 
التي  بالثقة  الأم���ر  يتعلق  عندما  خا�شة 
من  ح��ال��ة  ور���ش��دن��ا  امل�شتهلكني.  ت��ع��رتي 
املواطنني  بني  كبري  ب�شكل  ت�شود  التفاوؤل 
املزيد  اأن هناك  يقيًنا  ونعتقد  والوافدين. 
م���ن الأ����ش���ب���اب ال���ت���ي ي��ن��ط��ل��ق��ون م��ن��ه��ا يف 
املراحل  ويف  حالًيا  القائم  الو�شع  تقييم 
ل  املثال  �شبيل  على  منها  نذكر  الالحقة، 
احل�شر، ما تظهره حكومتنا الر�شيدة من 
حر�ص �شديد بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�ص 
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي – 
الطماأنينة  تر�شيخ  اأجل  من  اهلل”،  “رعاه 
وال�شعادة بني كافة �شرائح املجتمع يف دبي، 
ومنها ال��ق��رارات وامل��ب��ادرات الأخ���رية التي 

تركز يف املقام الأول على حفز القت�شاد«.
واأ�شاف لوتاه: “اإن اإ�شدارنا لهذا التقرير 
حر�ص  يعك�ص  ال��ع��ام  ط��وال  منتظم  ب�شكل 
ون�شر  الثقة  تر�شيخ  على  دب��ي  اقت�شادية 
ال�����ش��ف��اف��ي��ة وم�����ش��اع��دة ك��اف��ة الأط�����راف يف 
خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات ع��ل��ى ات���خ���اذ ق����رارات 
النزيهة،  امل��ع��ل��وم��ات  على  قائمة  وا���ش��ح��ة 
والعمل على التو�شل اإىل احللول الناجعة 
�شبيل  م��ت��وق��ع��ة، يف  اأي حت��دي��ات  مل��واج��ه��ة 
لقت�شادنا  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ���ش��م��ان 
الإيجابية  املعطيات  اأه���م  وم��ن  ال��وط��ن��ي. 
 80% اأن  ال���درا����ش���ة  ك�����ش��ف��ت ع��ن��ه��ا  ال��ت��ي 
حت�شن  جت���اه  ب��ال��ت��ف��اوؤل  امل�شتهلكني  م���ن 
الو�شع الوظيفي خالل الإثني ع�شر �شهراً 

القادمة«.
��ا ب�شكل  و���ش��ه��دت ال��ف��رتة ذات��ه��ا ان��خ��ف��ا���شً
طفيف يف ت�شورات امل�شتهلك حول احلالة 
املجيبني  %77 من  ويحدو  القت�شادية، 
�شعوراً اإيجابياً فيما بتعلق بالظروف املادية 
وترتفع  احل�����ايل،  ال���وق���ت  يف  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
ع�شر  الإثني  لالأ�شهر   78% اإىل  الن�شبة 
%56 من امل�شتهلكني  القادمة. ويخطط 
ل�شمان  التكنولوجيا  حتديث  تاأخري  اإىل 
التي  امل����ي����زان����ي����ات  ع����ن  ع������دم خ����روج����ه����م 

يحددونها.
ال�شخ�شية،  امل��ادي��ة  ال��ظ��روف  وح��ول و�شع 
الوافدين  امل�شتهلكني  م��ن   75% اأظ��ه��ر 
ت���ف���ائ���اًل ب�������ش���اأن و����ش���ع ال����ظ����روف امل���ادي���ة 
اإنها  منهم   14% ق��ال  حيث  ال�شخ�شية، 
وو�شفها %63 ب� “اجليدة”.  “ممتازة”، 
اأن ن�شبة امل�شتهلكني  ويظهر اجتاه النتائج 
الظروف  و���ش��ع  بت�شنيف  ق���ام���وا  ال���ذي���ن 
باأنها  احل��ايل  الوقت  يف  ال�شخ�شية  املادية 
خالل  انخف�شت  ق��د  جيدة”  “ممتازة- 

 10 انخف�شت  ق��د   2019 الثالث  ال��رب��ع 
ن��ق��اط م��ق��ارن��ة م���ع ال���رب���ع ال����ذي �شبقه. 
ال�شخ�شية  امل��ادي��ة  للظروف  و�شفهم  ويف 
لالأ�شهر الثني ع�شر املقبلة، اأعرب 84% 
م���ن امل���واط���ن���ني الإم���ارت���ي���ني ت��ق��ري��ب��اً عن 
اإنها  منهم   37% وق��ال  حيالها،  تفاوؤلهم 
وو�شفها %47 ب� “اجليدة”.  “ممتازة”، 
رّجح  ال��واف��دي��ن،  ت��وق��ع��ات  اإىل  وبالن�شبة 
%30 اأنها تبدو ممتازة، بينما قال 47% 
منهم اإنه من املرجح لها اأن تكون “جيدة. 
 ،32% “املمتاز  للتقييم  املتو�شط  وب��ل��غ 

وارتفع تقييم “اجليد” اإىل 46%.
وح���ول ت�����ش��ورات��ه��م ل�����ش��راء الأ���ش��ي��اء التي 
اقتنائها،  يف  وي��رغ��ب��ون  اإل��ي��ه��ا  ي��ح��ت��اج��ون 
قال %79 من امل�شتهلكني الإماراتيني اأن 
التي  الأ�شياء  لل�شراء  جيد  ممتاز-  الوقت 
بينما  اقتناءها،  ويريدون  اإليها  يحتاجون 
و�شلت ن�شبة الوافدين الذين يوؤيدون هذا 
الراأي اإىل %69. وب�شكل عام، قال 15% 
 57% و�شفه  بينما  “ممتاز”،  الوقت  اإن 
 .72% ق�����دره  ب���اإج���م���ايل  “جيد”  ب���اأن���ه 
ن�شبة  اأن  اإىل  النتائج  اجت���اه  ي�شري  حيث 
هو  ه��ذا  ب���اأن  ي�شعرون  ال��ذي��ن  امل�شتهلكني 
الوقت املنا�شب لل�شراء قد انخف�ص ب�شكل 
�شجل  اأن  ب��ع��د  ال��رب��ع،  ه���ذا  طفيف خ���الل 

الربع الذي �شبقه 78%.
اأم����ا اجل���ان���ب امل��ت��ع��ل��ق ب��ت�����ش��ورات��ه��م حيال 
فقد  دب��ي،  يف  احل��ايل  القت�شادي  الو�شع 
بداأ الإماراتيون اأكرث تفاوؤًل، عندما و�شفه 
ذلك  يف  وواف��ق��ه��م  “املمتاز”،  ب����   32%
اأنه   53% ال��واف��دي��ن. وق���ال  %12 م��ن 
ج��ي��د، وان�����ش��م %47 م��ن ال��واف��دي��ن اإىل 
هذا التقييم. وتظهر النتيجة الكلية تفاوؤل 
%67 من املواطنني والوافدين، لت�شجل 
ا طفيًفا بنقطة واحدة  الت�شورات انخفا�شً

فقط عن الربع الثاين من العام.
وي��ع��زو ه����وؤلء ت��ف��اوؤل��ه��م اإىل ال��ع��دي��د من 
انتعا�ص  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف  وت���اأت���ي  الأ����ش���ب���اب، 
وازدهارهما،  وال��ت��ج��ارة  ال�شياحة  قطاعي 
والزدحام  الإعالنات  على  الإنفاق  وزي��ادة 
اأرب�����اح  امل��������روري، ي�����ش��اف اإىل ذل����ك من���و 
ال��وظ��ائ��ف، ف�شاًل عن  ال�����ش��رك��ات وت��واف��ر 
عوامل اأخرى. وراأى الآخرون على اجلانب 
الزيادة  العمل وعدم  اأن قلة فر�ص  املقابل 
يف م�شتوى الراتب من الأ�شباب الرئي�شية 
املت�شلة  الت�شورات  اأم��ا  ال�شلبي.  للت�شور 
باحلالة القت�شادية خالل الأ�شهر الإثني 
من   77% راأى  ف��ق��د  ال���ق���ادم���ة،  ع�����ش��رة 
�شيكون  القت�شادي  الو�شع  اأن  امل�شتهلكني 
طفيف  بانخفا�ص  اأي  جيًدا”،  “ممتاًزا- 
الذي  ال��ث��اين  ال��رب��ع  ع��ن  ب��واق��ع نقطتني 
�شجل %79. اأما ن�شبة امل�شتهلكني الذين 

يرون اأن اقت�شاد دبي يعاين من تاأثري 
الرئي�شية  ال��ق��ل��ق  م�����ش��ادر  اإىل  وبالن�شبة 
ع��ل��ى م����دار ال�����ش��ت��ة اأ���ش��ه��ر ال���ق���ادم���ة، فقد 
درجة  اأع��ل��ى  الوظيفي”  “الأمن  ���ش��ج��ل 
خالل  امل��خ��اوف  اأك���رب  ب��ك��ون��ه  يتعلق  فيما 
احلياة”  العمل/  “توازن  يليه  الربع،  هذا 
الأ�شباب  ومن  القلق.  م�شادر  اأك��رب  كثاين 
املوؤ�ش�شات  فواتري خدمات  زي��ادة  الأخ��رى، 
ال��ك��ه��رب��اء وال���غ���از، وارتفاع  ال��ع��ام��ة، م��ث��ل 
الأولد  وتعليم  وال�����ش��ح��ة  ال��وق��ود  اأ���ش��ع��ار 

وارتفاع اأ�شعار الطعام على التوايل.
 ”83%“ امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني  م���ع���ظ���م  وق�������ال 
اأن����ه مي��ك��ن��ه��م ت��غ��ط��ي��ة م�����ش��روف��ات احلياة 
يلجاأ  بينما  احل���ايل،  ال��وق��ت  يف  الأ�شا�شية 
الزائدة  النقود  اإنفاق  اإىل  امل�شتهلكني  ثلث 
ع��ن احل���اج���ات الأ���ش��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى الإج�����ازات 
اأنهم  م��ن��ه��م   34% وق����ال  ت���وف���ريه���ا،  اأو 
�شيقومون بال�شراء-الإنفاق خالل الأ�شهر 

الأعمال التجارية عرب خمتلف �شبكات التوا�شل الجتماعي. واأ�شبح 
اإ�شالمي  م�شرف  اأول  ال��ع��ام  ه��ذا  مطلع  الإ�شالمي”  “الإمارات 
اإىل  للتنمية لالن�شمام  الإم��ارات  �شراكة مع م�شرف  اتفاقية  يوقع 
التمويالت لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة يف خطوة  برنامج �شمان 
الدولة.  يف  احل��ي��وي  القطاع  ه��ذا  من��و  عجلة  بدفع  التزامه  تعك�ص 
يقدم  دبي،   2020 لإك�شبو  الإ�شالمي  امل�شريف  ال�شريك  وباعتباره 
باقات ح�شرية من احللول امل�شرفية  اأي�شاً  “الإمارات الإ�شالمي” 
امل�شاركة  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  احتياجات  لتلبية  لالأعمال 
يف هذا احلدث العاملي املرتقب. من جهته، قال غ�شنفر نقفي، رئي�ص 
“ي�شعدنا  الإ�شالمي”:  “الإمارات  يف  لالأعمال  امل�شرفية  اخلدمات 
الفوز بهذه اجلائزة املمّيزة التي تعك�ص العمل الدوؤوب واللتزام اجلاد 
لفريق عمل اخلدمات امل�شرفية لالأعمال لتقدمي خدمات ومنتجات 
موا�شلة  و�شمان  واملتو�شطة،  ال�شغرية  لل�شركات  مبتكرة  م�شرفية 
التزامنا برت�شيخ مكانة  ونواظب على  املتعاملني.  التميز يف خدمة 
ال�شغرية  لل�شركات  ل  املف�شّ امل�شرف  بو�شفه  الإ�شالمي‘  ’الإمارات 

واملتو�شطة يف اأو�شاط املواطنني واملقيمني يف الدولة«. 

•• دبي-الفجر: 

الإ�شالمية  املالية  املوؤ�ش�شات  اأح��د  الإ�شالمي”،  “الإمارات  ح�شد 
“اأف�شل م�شرف  املتحدة، جائزة  العربية  الإم��ارات  الرائدة يف دولة 
لل�شركات ال�شغرية واملتو�شطة”، خالل حفل توزيع جوائز “اإنرتبرايز 
اأجيليتي” برعاية “دو«. وجاء فوز “الإمارات الإ�شالمي” باجلائزة 
لل�شركات  واملنا�شبة  املبتكرة  امل�شرفية  خلدماته  تكرمياً  املرموقة 
لرواد  مف�شل  كم�شرف  مكانته  على  وتاأكيداً  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
الراغبني  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  امل��واط��ن��ني يف دول���ة  الأع��م��ال 
اأحكام  م��ع  متوافقة  م�شرفية  وخ��دم��ات  منتجات  على  باحل�شول 
اأعمالهم. ويف الوقت الراهن، يوفر  ال�شريعة الإ�شالمية لدعم منو 
لأكرث  امل�شرفية  الحتياجات  تلبي  حلوًل  الإ�شالمي”  “الإمارات 
الدولة، وقد �شّجل ق�شم  األف �شركة �شغرية ومتو�شطة يف   46 من 
عام  يف  م�شاعفاً  من���واً  امل�����ش��رف  يف  ل��الأع��م��ال  امل�شرفية  اخل��دم��ات 
نائب  �شيفي،  و�شيم  ق��ال  ال�شياق،  ه��ذا  ويف  ت��اري��خ��ه.   حتى   2019
الرثوات  واإدارة  ل��الأف��راد  امل�شرفية  للخدمات  التنفيذي  الرئي�ص 

بفوزه  الإ�شالمي‘  ’الإمارات  “يفخر  الإ�شالمي”:  “الإمارات  يف 
املرموقة  واملتو�شطة‘  ال�شغرية  لل�شركات  م�شرف  ’اأف�شل  بجائزة 
النجاح  يعك�ص  ما  اأجيليتي‘،  ’اإنرتبرايز  جوائز  توزيع  حفل  خالل 
والتي  لالأعمال  املوجهة  امل�شرفية  خدماتنا  حققته  ال��ذي  الكبري 
الأول  املقام  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  من  املتعاملني  ت�شع 
بو�شفهم مرتكزات جوهرية لقت�شاد دولة الإمارات العربية املتحدة. 
2020 دبي، نبذل  الإ�شالمي لإك�شبو  امل�شريف  ال�شريك  وباعتبارنا 
با�شتمرار ق�شارى جهدنا لدعم اأهداف هذا احلدث العاملي الرامية 
املواطنني  م��ن  الأع��م��ال  ل���رواد  تتيح  م��وات��ي��ة  اأع��م��ال  بيئة  ب��ن��اء  اإىل 
واملقيمني حتقيق طموحاتهم وخو�ص م�شرية مكللة بالنجاح«. ولعب 
من  اململوكة  ال�شركات  دع��م  يف  رائ���داً  دوراً  الإ�شالمي”  “الإمارات 
قبل املواطنني عرب التعاون عن كثب مع ال�شلطات املعنية يف الدولة 
لتفعيل دور ال�شركات املحلية. وكان امل�شرف قد وقع يف يوليو 2018 
“رخ�شة  اتفاقية مع دائرة التنمية القت�شادية بدبي لدعم حاملي 
تاجر” ال�شادرة عنها. وتتيح هذه الرخ�شة، للمواطنني الإماراتيني 
مزاولة  دب��ي،  يف  املقيمني  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  ومواطني 

علي النيادي : ال�سراكة التجارية بني البلدين ال�سقيقني عميقة والتكامل القت�سادي ي�سري بخطى ثابتة
حممد بن �سليم : ا�ستخدام النقل الربي بني الدول الثالث ميثل اأهمية كبرية لتعزيز التجارة والأمن
فيليب خوري : »التري« يح�سن ال�سالمة والأمن والروؤية والكفاءة ويخف�ص تكاليف عمليات النقل
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املال والأعمال

جمل�ص �ملناطق �حلرة و»دبي لتنمية �ل�صادر�ت« يوّقعان مذّكرة تفاهم لتعزيز جتارة �لت�صدير

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شركة الإمارات العاملية لالأملنيوم، 
الإمارات  دول��ة  يف  �شناعية  �شركة  اأك��رب 
خ���ارج ق��ط��اع ال��ن��ف��ط وال���غ���از، اأم�����ص عن 
الطويلة  م�����ش��ف��اة  يف  الإن����ت����اج  و����ش���ول 
طن  مليون  اإىل  اأبوظبي  يف  لالألومينا 
من الألومينا منذ بدء عمليات الت�شغيل 

يف �شهر اأبريل املا�شي.
اأن حتقق م�شفاة الطويلة  املتوقع  ومن 
الألومينا  م��ن  ثابتاً  اإن��ت��اج��اً  لالألومينا 
 ،2020 ع��ام  الأول من  الن�شف  خ��الل 
ومع و�شولها اإىل حيز الت�شغيل الكامل 
�شتنتج م�شفاة الطويلة لالألومينا نحو 
�شنوياً، وهو  الألومينا  مليوين طن من 
ما يكفي لتلبية 40 باملئة من احتياجات 

ال�شركة من الألومينا.
حتويل  على  الأل��وم��ي��ن��ا  م�شايف  وتعمل 
خام البوك�شيت اإىل مادة الألومينا، وهي 

املادة الأولية مل�شاهر الأملنيوم.
كلبان  ب�����ن  ج����ا�����ش����م  اهلل  ع����ب����د  وق��������ال 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����ص  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ش��و 
 : ل��الأمل��ن��ي��وم  ال��ع��امل��ي��ة  الإم�����ارات  ل�شركة 
لالألومينا  ال��ط��وي��ل��ة  م�����ش��ف��اة  اأح�����رزت 
ونحن  الآن،  ح��ت��ى  م��ل��ح��وظ��اً  ت���ق���دم���اً 
ون�شعى  احلالية  من��ّوه��ا  ب��وت��رية  �شعداء 
 .. الكامل  الت�شغيل  حّيز  اإىل  للو�شول 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شركة �شرتاتا للت�شنيع املتخ�ش�شة 
ال��ط��ائ��رات من  هياكل  اأج���زاء  ت�شنيع  يف 
ل�شركة  بالكامل  واململوكة  املركبة  امل��واد 
�شراكتها  متديد  عن  لال�شتثمار  مبادلة 
�شركة  م��ع  ���ش��ن��وات  ع�شر  م��ن��ذ  امل�شتمرة 
ل��ي��ون��اردو اإ�����ص ب��ي اإي����ه الإي��ط��ال��ي��ة عرب 
ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م ج��دي��دة لتطوير 
وت�شنيع اأجزاء هياكل الطائرات امل�شنعة 
من املواد املركبة بهدف تلبية احتياجات 
ك������ربى �����ش����رك����ات ����ش���ن���اع���ة ال����ط����ائ����رات 

العاملية.
و�شتعمل كل من �شرتاتا للت�شنيع و�شركة 
ليوناردو اإ�ص بي اإيه مبوجب املذكرة على 
تو�شيع نطاق اأعمال وحدة �شناعة هياكل 

اإن ا�شتعداداتنا لت�شغيل م�شفاة الطويلة 
ل��الأل��وم��ي��ن��ا ب���اأم���ان وك���ف���اءة ب�����داأت قبل 
البدء يف عمليات البناء، حيث يتم و�شع 
عملياتنا  فريق  قبل  م��ن  اخلطط  ه��ذه 
واملواطنني  ال�شناعة  خ��رباء  من  املكّون 
املدرّبني خ�شي�شاً لتويّل مهامهم يف هذا 
الن�شاط ال�شناعي الأول من نوعه على 

نطاق دولة الإمارات.
العاملية  الإم�������ارات  ���ش��رك��ة  وا���ش��ت��ث��م��رت 
لبناء  دولر  مليار   3.3 نحو  لالأملنيوم 
م�شفاة الطويلة لالألومينا، وا�شتغرقت 
�شاعة  مليون   72 الإن�����ش��ائ��ي��ة  الأع��م��ال 
واحد  �شخ�ص  عمل  يعادل  ما  اأي  عمل، 

لأكرث من 25،000 �شنة.
لالألومينا  الطويلة  م�شفاة  وتت�شمن 
والأج���ه���زة  الآلت  م���ن   9،500 ن��ح��و 
و222 خزاناً، وعددا من الأنابيب يكفي 
لو�شل اأبوظبي مب�شقط، وكابالت يعادل 
طولها امل�شافة من اأبوظبي اإىل القاهرة، 
 200 تكافئ  م�شاحة  امل�شفاة  وتغطي 
ق����دم، وا���ش��ت��خ��دم يف بنائها  ك���رة  م��ل��ع��ب 
ي��ك��ف��ي لإن�شاء  ال���ف���ولذ مب���ا  ك��م��ي��ة م���ن 

�شبعة اأبراج اإيفل.
التابعة  األومينا  غينيا  �شركة  اأن  يذكر 
ل�شركة الإمارات العاملية لالأملنيوم بداأت 
اأغ�شط�ص  �شهر  يف  البوك�شيت  بت�شدير 

املا�شي.

العاملي  امل�شتوى  على  لديهما  الطائرات 
الهند�شية  ال�شتفادة من خرباتهما  عرب 
تطوير  لدفع  امل�شرتكة  الإن��ت��اج  وق��درات 

التقنيات اجلديدة.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ت���وف���ر ل���ي���ون���اردو اإ������ص بي 
ال��ف��ن��ي و�شتعمل يف  ال��دع��م  اإي���ه خ��دم��ات 
تبادل  م�شتوى  رف��ع  على  نف�شه  ال��وق��ت 
�شرتاتا يف جمال  املعارف واخل��ربات مع 
واحدة  باعتبارها  املتقدمة  التكنولوجيا 
قطاع  يف  عاملية  �شركات   10 اأف�شل  م��ن 

�شناعة الطريان والدفاع والأمن.
الرئي�ص  ع��ب��داهلل،  علي  ا�شماعيل  وق���ال 
للت�شنيع:  ���ش��رتات��ا  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
�شعار  تعزيز  اإىل  ���ش��رتات��ا  �شركة  ت��ه��دف 
�شنع يف الإمارات من خالل �شمان ت�شليم 
اأجزاء هياكل الطائرات عالية اجلودة اإىل 

وياأتي م�شروعا م�شفاة الطويلة ومنجم 
التوجه  اإط����ار  يف  غينيا  يف  البوك�شيت 
العاملية  الإم��ارات  ل�شركة  ال�شرتاتيجي 
لالأملنيوم لتو�شعة اأعمالها �شمن �شل�شلة 
ق��ي��م��ة ���ش��ن��اع��ة الأمل���ن���ي���وم، ف�����ش��اًل عن 

تر�شيخ مكانتها على ال�شعيد الدويل.
م�شدراً  اأي�������ش���اً  امل�������ش���روع���ان  وي�����ش��ّك��ل 
ج����دي����داً ل���دخ���ل ال�������ش���رك���ة، ف�����ش��اًل عن 

الأولية  امل�����واد  م���ن  اإم���دادات���ه���ا  ت���اأم���ني 
الأملنيوم يف دولة  التي حتتاجها �شناعة 
وباأ�شعار  م��ن��ت��ظ��م��ة  ب�����ش��ورة  الإم�������ارات 
احتفلت  املا�شي،  نوفمرب  ويف  تناف�شية. 
�شركة الإمارات العاملية لالأملنيوم مبرور 
اأربعني عاماً على بدء اإنتاجها لالأملنيوم 
تو�شعات  واأ���ش��ه��م��ت  الإم������ارات،  دول���ة  يف 
ب��دء الإن��ت��اج يف موقعها يف  ال�شركة منذ 

جبل علي عام 1979 يف حتقيق قفزات 
ن��وع��ي��ة يف ق���ط���اع الأمل���ن���ي���وم والإرت����ق����اء 
اأك��رب دولة  اإىل خام�ص  الإم���ارات  بدولة 
منتجة لالأملنيوم يف العامل. ويعد قطاع 
الأمل���ن���ي���وم، ويف ق��ل��ب��ه ���ش��رك��ة الإم������ارات 
القطاعات  اأه��م  اأح��د  لالأملنيوم،  العاملية 
 60،000 نحو  يدعم  حيث  ال�شناعية 

وظيفة يف دولة الإمارات.

كربى �شركات �شناعة الطائرات العاملية 
و ذلك متا�شيا مع روؤية اأبوظبي 2030 
املتمثلة يف بناء اقت�شاد قائم على املعرفة 
والبتكار.. و تهدف مذكرة التفاهم اإىل 
التكنولوجية  ق��درات��ن��ا  وت��ط��وي��ر  تنمية 
جمال  يف  وخ��ربات��ن��ا  الوطنية  وك���وادرن���ا 
ت�شنيع هياكل الطائرات، وذلك ملوا�شلة 
تعزيز قدراتنا التناف�شية �شمن اأحد اأكرث 
التكنولوجيا  ع��ل��ى  اع��ت��م��ادا  ال��ق��ط��اع��ات 

املتطورة والبتكارات يف العامل.
�شي�شانو  ج��ي��ان��ك��ارل��و  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
الطائرات  هياكل  لق�شم  املنتدب  الع�شو 
ع�شرة  م��رور  بعد  ليوناردو:  �شركة  لدى 
برنامج  يف  �شرتاتا  م�شاركة  على  اأع���وام 
ال�شرتاتيجي  تعاوننا  نوا�شل  اآر  تي  اإيه 
الرائدة يف قطاع  الإماراتية  ال�شركة  مع 

الهند�شية  ال��ك��ف��اءات  وت��ع��د  ال���ط���ريان.. 
والعمليات  ال�����ش��رك��ت��ان  مت��ت��ل��ك��ه��ا  ال���ت���ي 
املتقدمة التي توظفانها اأحد اأبرز عوامل 
ا�شتغالل  النجاح ما ي�شمن قدرتنا على 
ب�شكل يحقق  الأع��م��ال اجل��دي��دة  ف��ر���ص 

م�شلحة الطرفني.
ال�شراكة  على  التفاهم  م��ذك��رة  وت��رت��ك��ز 
ليوناردو  ب���ني  امل���ربم���ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
التي  العاملية  ال�شتثمار  �شركة  ومبادلة 
و  لها  رئي�شيا  م��ق��را  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  تتخذ 

التي تاأ�ش�شت يف العام 2009.
الدعم  بف�شل  �شرتاتا  اأع��م��ال  منو  ياأتي 
ال��ك��ب��ري ال�����ذي حت��ظ��ى ب���ه ال�����ش��رك��ة من 
اأبوظبي  يف  القت�شادي  ال��ت��وازن  جمل�ص 
والذي يحر�ص على تعزيز ال�شراكة بني 
�شرتاتا و ليوناردو .اإ�ص .بي .اإيه يف اإطار 

�شعيه لتطوير قطاع �شناعة الطريان يف 
الدولة وحتقيق روؤية اأبوظبي يف التحول 
الطريان،  ل�شناعة  م��وث��وق  ع��امل��ي  مل��رك��ز 
املعرفة  على  قائم  متنوع  اقت�شاد  وبناء 

والبتكار.
للت�شنيع  ����ش���رتات���ا  ����ش���رك���ة  وت����ت����ع����اون 
مع  بي  اإي��ه  اإ���ص  ليوناردو  اإىل  بالإ�شافة 
�شركات  ك��ربي��ات  م��ن  متنوعة  جمموعة 
اإيربا�ص  ذلك  يف  مبا  الطائرات،  ت�شنيع 

وبوينج و بيالتو�ص للطائرات.
تعمل  ال��ت��ي  للت�شنيع  ���ش��رتات��ا  وت�����ش��ه��م 
ال���ع���ني للطريان  م���ن جم��م��ع  ان��ط��الق��ا 
كمركز  اأبوظبي  مكانة  تعزيز  يف  نربا�ص 
رائ����د ل�����ش��ن��اع��ة ال���ط���ريان ان�����ش��ج��ام��ا مع 
مبادرات حتقيق التنوع القت�شادي التي 

تنتهجها الإمارة.

•• دبي-الفجر: 
وّق�����ع ك����ٌل م���ن جم��ل�����ص امل��ن��اط��ق احل���رة 
ال�شادرات،  لتنمية  دبي  وموؤ�ش�شة  بدبي 
ب���ه���دف تعزيز  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  اأم���������ص 
اخلارجية  وال���ت���ج���ارة  الأع���م���ال  ف��ر���ص 
من�شة  دب��ي  مكانة  وتعزيز  والت�شدير، 
خمتلف  م��ن  املتميزة  لل�شادرات  عاملية 
واخلدمية  الق���ت�������ش���ادي���ة  ق��ط��اع��ات��ه��ا 
اإعادة  لتجارة  ومركزاً  احلرة  ومناطقها 
ال��ت�����ش��دي��ر. ووّق����ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م، يف 
ال�شادرات،  لتنمية  دبي  موؤ�ش�شة  مكتب 
املطرو�شي،  ج��م��ع��ة  ال���دك���ت���ور  م���ن  ك����ٌل 
اأمني �شر الأمانة العامة ملجل�ص املناطق 
ب���دب���ي، مم��ث��اًل جم��ل�����ص املناطق  احل����رة 
العو�شي  �شاعد  واملهند�ص  بدبي،  احلرة 
لتنمية  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  امل��دي��ر 

ال�شادرات. 

فر�ص
تبادل  ت���ط���وي���ر  اإىل  امل����ذك����رة  وت����ه����دف 
اخل�������ربات وامل���ع���ل���وم���ات وامل�����ع�����ارف بني 
اجلانبني بهدف تعزيز الفر�ص التجارية 
املتوفرة  وال��ت�����ش��دي��ر  الأع���م���ال  وف��ر���ص 
وامل�شدرين  امل�شنعني  ي�شمل  مبا  عاملياً 
والتجار وم���زودي اخل��دم��ات من خالل 

عر�ص الإمكانيات واملوارد. 
الطرفان  ي�����ش��ج��ع  امل����ذك����رة  ومب���وج���ب 
�شركات املناطق احلرة واأع�شاء املوؤ�ش�شة 
ب���ن���اء وت���ط���وي���ر ع���الق���ات جتارية  ع��ل��ى 

وا�شتثمارية ثنائية والتوا�شل والتفاعل 
بينها، وا�شتك�شاف فر�ص تنظيم فعاليات 
اإىل  م�شرتكة،  جتارية  ترويج  واأن�شطة 
جانب تبادل املعلومات التجارية وقواعد 
الأ�شواق،  وت��ق��اري��ر  وال��ب��ح��وث  البيانات 
املتبادل،  ال��ت��ع��ل��م  ت�����ش��ج��ي��ع  ع���ن  ف�����ش��اًل 
املوظفني  وت���دري���ب  الأداء،  وم���ق���ارن���ة 

وتبادل اأف�شل املمار�شات الت�شديرية.
كما تن�ص املذكرة على حتفيز مزيد من 
ال�شركات املوؤهلة لالن�شمام اإىل ع�شوية 
اإىل  ال�������ش���ادرات،  لتنمية  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة 
املناطق  �شركات  ع�شوية  ت�شجيع  جانب 
امل�شّدرين”  “بوابة  م��ب��ادرة  يف  احل���رة 
املعلوماتية  اخل��دم��ات  م��ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 
والإلكرتونية التي توفرها نحو اكت�شاف 
اأ�شواق جديدة ملنتجات وخدمات �شركات 

املناطق احلرة.

ا�سرتاتيجية ناجحة
قال  التفاهم،  مذكرة  توقيع  ومبنا�شبة 
بف�شل  املطرو�شي:”  ج��م��ع��ة  ال��دك��ت��ور 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  روؤي��ة 
رئي�ص  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  حممد 
ال���دول���ة رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال�����وزراء حاكم 
للخطة  وت��ن��ف��ي��ذا  اهلل-  ح��ف��ظ��ه  دب�����ي- 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ال���ت���ي ط��ّب��ق��ت��ه��ا دبي 
وم��ن��اط��ق��ه��ا احل�����رة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة منذ 
وتعزيز  الق��ت�����ش��ادي  ل��ل��ت��ن��وي��ع  ���ش��ن��وات 
م�����ش��ادر ال��دخ��ل، ر���ّش��خ��ت دب���ي موقعها 
للت�شدير  ع��امل��ي��ة  ك��م��ن�����ش��ة  وم��ك��ان��ت��ه��ا 

“الرتانزيت”  الب�شائع  ع��ب��ور  وجت���ارة 
واإعادة الت�شدير ».

واأكد اأن جتارة املناطق احلرة يف الدولة، 
املا�شية،  اخل���م�������ص  ال�������ش���ن���وات  خ�����الل 
 1.5 منها  دره���م،  تريليون   2.6 بلغت 
مليار  و131  للواردات،  درهم  تريليون 
درهم لل�شادرات غري النفطية، و1.03 
فيما  الت�شدير،  لإع���ادة  دره��م  تريليون 
���ش��ك��ل��ت جت�����ارة امل��ن��اط��ق احل�����رة ح���وايل 
اخلارجية  التجارة  اإجمايل  من   32%
اإىل   2014 الفرتة من  للدولة، خالل 
تريليونات   8.1 بلغت  وال��ت��ي   2018
ال�شركات  ع���دد  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  دره����م، 
يفوق  ب��دب��ي  احل���رة  املناطق  يف  العاملة 

44 األف �شركة.
ال�شتثمارات  املطرو�شي:”  واأ�����ش����اف 
ال�شخمة التي و�شعتها الدولة يف البنية 
امل�شتمر،  وتطورها  اللوج�شتية  التحتية 
امل����وان����ئ اجلوية  ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د  خ��ا���ش��ة 
والبحرية و�شبكة الطرق الربية، ف�شال 
ع��ن ���ش��ن ال��ت�����ش��ري��ع��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة التي 
اآليات  وتطوير  البينية  التجارة  ت�شهل 
العمل اجلمركي وت�شهيل نفاذ الب�شائع، 
ك���ل ذل���ك اأ���ش��ه��م يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��ا يف 
جم����ال اإع�������ادة ال��ت�����ش��دي��ر، ك��م��ا ع���ززت 
املناطق احلرة اقت�شاد الدولة واأ�شبحت 
لتجارة  الرئي�شية  امل��ق��وم��ات  اأه���م  اأح���د 

الت�شدير واإعادة الت�شدير«.
خمتلف  بني  امل�شرتكة  “اجلهود  وق��ال: 
تعزيز  يف  ت�شهم  القت�شادية  الفعاليات 

�شادرات دبي اإىل املنطقة والعامل وتفتح 
وتبادل  اخلارجية.  الأ���ش��واق  من  مزيداً 
خ����ربات وم���ع���ارف اجل���ه���ات ال��ف��اع��ل��ة يف 
دعم  ي�شهم يف  بدبي  القت�شادي  امل�شهد 
ال�شركات وامل�شاريع التي تتخذ من دبي 
مقراً لها ل�شتك�شاف جغرافيات جديدة 
اآ�شيا  يف  ب��ق��وة  ���ش��اع��دة  نا�شئة  واأ����ش���واق 

واإفريقيا واأوروبا.«
من جهته قال املهند�ص �شاعد العو�شي 
لالإمارة  امل�شتقبلية  للروؤية  حتقيقاً   “
واأهدافنا ال�شرتاتيجية الرامية لتوفري 
لل�شركات  تناف�شية  ت�����ش��دي��ري��ة  ف��ر���ص 
من  والتجاري  ال�شناعي  القطاعي  من 
خ��الل توفري ح��زم خ��دم��ات وت�شهيالت 
ترويجية داعمة مثل املوؤمترات والور�ص 

القطاعية  وال�����درا������ش�����ات  ال���ت���وع���وي���ة، 
املعار�ص  يف  وامل�������ش���ارك���ة  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة، 
التجارية،  وال��وف��ود  وال��دول��ي��ة  املحلية 
الثنائية،  الأع����م����ال  ل���ق���اءات  وت��ن��ظ��ي��م 
فنحن يف موؤ�ش�شة دبي لتنمية ال�شادرات 
�شريكنا  والعمل مع  التعاون  اإىل  نتطلع 
احلرة  امل��ن��اط��ق  جمل�ص  ال���ش��رتات��ي��ج��ي 
التابعة  احل��رة  املناطق  وخمتلف  بدبي 
�شت�شهم  الت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  اأن  حيث  ل��ه��ا. 
اأي�������ش���اً يف حت��ق��ي��ق م���ب���ادرة ط��ري��ق دبي 
اجلغرافية  اخل��ري��ط��ة  وخ��ط��ة  للحرير 
�شاحب  حددها  كما  لدبي  القت�شادية 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
الإعالن  مت  وال��ت��ي  اخلم�شني  وثيقة  يف 

عنه يف مطلع هذا العام

�قت�صادية عجمان تفَو�ص 
خدماتها �إىل مركز �ملعلومات

•• عجمان-الفجر:

اخلدمات  تفوي�ص  اتفاقية  عجمان  يف  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  اأبرمت 
مع مركز املعلومات – ت�شهيل، حيث �شيتوىل املركز الواقع يف مبنى غرفة 
عجمان، تقدمي خدمات الدائرة يف جمال الرتاخي�ص القت�شادية مبوجب 
من  اخلمي�ص،  اإىل  ال�شبت  من  الأ�شبوع  م��دار  على  وذل��ك  التفاقية،  ه��ذه 
ال�شاعة الثامنة �شباحاً حتى الثامنة م�شاء، وياأتي ذلك �شمن جهود الدائرة 
امل�شتثمرين  اأمام  لتطوير بيئة ممار�شة الأعمال، وتوفري خيارات متعددة 
من خالل تنويع قنوات احل�شول على اخلدمة، مما ي�شكل قيمة م�شافة 

للمتعاملني الراغبني يف تاأ�شي�ص اأعمالهم يف الإمارة.
“ �شيقدم  التجاري:  الت�شجيل  اإدارة  مدير  ال�شمري،  �شلطان  �شعود  وق��ال 
م��رك��ز امل��ع��ل��وم��ات ع���دداً م��ن اأه���م خ��دم��ات ال��دائ��رة يف جم��ال الرتاخي�ص 
الق��ت�����ش��ادي��ة واأه��م��ه��ا خ��دم��ات ح��ج��ز وجت��دي��د ال���ش��م ال��ت��ج��اري واإ�شدار 
القت�شادية  الرخ�ص  واإل��غ��اء  وتعديل  وجتديد  اإ���ش��دار  املبدئية،  املوافقة 
والت�شاريح التجارية، اإ�شدار �شهادات ور�شائل ملن يهمه الأمر، وغريها من 
اخلدمات التي تهدف للت�شهيل على املتعاملني �شعياً نحو تعزيز �شعادتهم، 
وت�شهيل رحلة تاأ�شي�ص الأعمال، التي ت�شهم يف دفع عجلة ال�شتثمار والنمو 

القت�شادي يف اإمارة عجمان«.
 - املعلومات  مركز  مدير  امل��رزوق��ي  �شلطان  عبدالرحمن  اأو���ش��ح  وب���دوره 
عليه  ن�شت  م��ا  لتحقيق  اجل��ه��ود  ك��اف��ة  ب��ذل  على  امل��رك��ز  ح��ر���ص  ت�شهيل، 
التفاقية، لتقدمي خدمات دائرة التنمية القت�شادية يف عجمان ب�شهولة 
وذلك  العاملية،  واملعايري  املمار�شات  لأف�شل  وفقاً  املركز،  خالل  من  وي�شر 
م��ن خ���الل مت��ك��ني امل��رك��ز م��ن ا���ش��ت��خ��دام الأن��ظ��م��ة الإل��ك��رتون��ي��ة التابعة 
لإمتام  الالزمة  واملتطلبات  الوثائق  وا�شتالم  الإج��راءات  لتنفيذ  للدائرة، 
بنود  اإط��ار  ويف  ال�شارية  والتعليمات  والأنظمة  القوانني  ح�شب  اخلدمات 

هذه التفاقية.
املراكز  اخل��دم��ة يف  ال��دائ��رة حتر�ص على �شمان ج��ودة  اأن  بالذكر  ج��دي��ٌر 
التي يتم تفوي�ص اخلدمات اإليها، من خالل الإ�شراف واملتابعة امل�شتمرة، 
للخدمة  الإم���ارات  برنامج  يف  ال���واردة  باملعايري  املركز  ال��ت��زام  من  للتاأكد 
اخلدمات  تفوي�ص  دليل  يف  ال��واردة  الدائرة  ومعايري  املتميزة،  احلكومية 
الذي يحدد م�شتهدفات معينة ملدة النتظار وزمن تقدمي اخلدمة وغريها 
من ال�شوابط وموؤ�شرات الأداء، و�شوًل اإىل غاية الدائرة يف تعزيز معدلت 

�شعادة املتعاملني.

كلية »�أبوغز�لة �جلامعية لالبتكار« تعلن بدء 
�لت�صجيل يف برنامج �ملاج�صتري للعام  2020-2019

 •• عمان –الفجر: 

القبول  ب��اب  فتح  ع��ن  لالبتكار  اجلامعية  اأب��وغ��زال��ة  ط��الل  كلية  اأع��ل��ن��ت 
 2020-2019 الأك��ادمي��ي  للعام  ال��ث��اين  ال��درا���ش��ي  للف�شل  والت�شجيل 
وت�شمل    .»MBA« الأع���م���ال  اإدارة  ماج�شتري  تخ�ش�ص  يف  ل��ل��دار���ش��ة 
البيانات،  وحتليل  الأع��م��ال،  وري���ادة  الب��ت��ك��ار  ق��ي��ادة  ب��رام��ج  التخ�ش�شات 
الكلية اجلامعية منحاً  الب�شرية.  تقدم  امل��وارد  واإدارة  الرقمي،  والت�شويق 
درا�شية بخ�شم مقداره %50 من الر�شوم الدرا�شية للراغبني باللتحاق 
لالأحكام  وفقاً  كاملة  الدرا�شة  مل��دة  الأع��م��ال  اإدارة  يف  املاج�شتري  بربنامج 
وال�شروط والتعليمات اخلا�شة بها، كما وتقدم الكلية منحاً درا�شية بخ�شم 
مقداره %60 من الر�شوم الدرا�شية للمراأة الريادية النا�شطة والقيادية 
واأخرى لكبار املوظفني واملدراء التنفيذيني يف ال�شركات العاملة يف الأردن 
اأبوغزالة  ط��الل  كلية    .2020 ال��ث��اين  ال��درا���ش��ي  بالف�شل  للملتحقني 
اجلامعية لالبتكار هي كلية جامعية متخ�ش�شة بالأعمال وتقنية املعلومات، 
وتعترب الكلية الوحيدة يف العامل التي ترتكز على الإبداع والبتكار وتهتم 
بتخريج جيل مبدع كل �شمن حقول اخت�شا�شه. وقد اأكد �شعادة الدكتور 
والبتكار،  الإب���داع  على  �شتعتمد  القت�شادية  ال��ق��وة  اأن  اأب��وغ��زال��ة  ط��الل 
لالبتكار  اجلامعية  اأبوغزالة  ط��الل  كلية  تاأ�شي�ص  اإىل  دع��اه  ال��ذي  الأم��ر 
القت�شاد  دع��م  على  وقدرتهم  ال�شبابية  بالطاقات  واإمي��ان��ه  لروؤيته  نظرا 
العاملي واملحلي، مبينا اأن تاأ�شي�شها جاء لتكون بيئة تعليمية �شاملة وداعمة 

وحا�شنة لالبتكار وفقا لأف�شل واأحدث اأ�شاليب التعليم احلديث. 

 6.6 مليار درهم جتارة �أبوظبي 
من �لتحف �لفنية خالل 9 �أ�صهر

•• اأبوظبي-وام:

وا�شلت جتارة التحف الفنية يف اأبوظبي منوها وارتفعت قيمتها اإىل 6.6 
مليار درهم خالل الأ�شهر الت�شعة الأوىل من العام 2019 بزيادة ن�شبتها 
 2018 3.86 مليار درهم يف الفرتة ذاتها من العام  %71 مقارنة مع 
وفق الأرقام التي ي�شدرها مركز اإح�شاء اأبوظبي. ويعك�ص النمو املتوا�شل 
لهذا النوع من التجارة منذ بداية العام اجلاري مدى التطور الذي �شهده، 
اإىل  اأبوظبي والإم��ارات ب�شكل عام  العا�شمة  اأ�شهم يف حتويل  الأم��ر الذي 
مركز اإقليمي لتجارة التحف الفنية. وتت�شدر دولة الإمارات املركز الأول 
يف منطقة اخلليج وال�شرق الأو�شط يف جتارة التحف الفنية وذلك بح�شب 
املوؤ�ش�شات الدولية املتخ�ش�شة وهو ما جعلها الوجهة املف�شلة للعديد من 
ال�شركات واملوؤ�ش�شات العاملية التي ت�شنف باأنها ت�شكل اأقطاب هذا النوع من 

التجارة املميزة.

»طاقة« حت�صل على ت�صهيالت 
مالية بقيمة 3.5 مليار دوالر

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شركة اأبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” املدرجة اأ�شهمها يف �شوق اأبوظبي 
لالأوراق املالية، عن تاأمني ت�شهيالت ائتمانية متجددة بقيمة 3.5 مليار دولر.

اأبوظبي لالأوراق  واأك��دت ال�شركة - يف بيان ن�شر على املوقع الإلكرتوين ل�شوق 
اأنها  كما  العامة،  لأغرا�شها  اجلديدة  الت�شهيالت  ا�شتخدام  �شيتم  اأنه   - املالية 
�شتحل حمل الت�شهيالت الئتمانية املتجددة احلالية وقيمتها 3.1 مليار دولر 
واأو�شحت ال�شركة اأن هذه الت�شهيالت اجلديدة  واملوقعة يف اأغ�شط�ص 2015. 

متعددة العمالت ومدتها 5 �شنوات يقدمها جتمع م�شريف ي�شم 13 م�شرفا.
وقال حممد عبد اهلل الأحبابي الرئي�ص التنفيذي للمالية يف “طاقة” اإن عمليات 
التمويل م�شتمرة با�شتقطاب م�شتويات عالية من اهتمام امل�شتثمرين واملقر�شني 

على حد �شواء .. م�شريا اإىل اأن هذه الت�شهيالت هي اخلام�شة من نوعها .
ويقوم كل من بنك “اأبوظبي الأول” و�شركة “ميت�شوي �شوميتومو” امل�شرفية 
الت�شهيالت  ع��ن  امل�����ش��وؤول  وال��ب��ن��ك  الك��ت��ت��اب  م��دي��ر  ب���دور  “ميزوهو”  وب��ن��ك 

الئتمانية امل�شرتكة واملن�شق الدويل.

•• دبي -وام: 

ت�شتعد دبي لالنطالقة ال�شتثنائية ملهرجان دبي للت�شّوق بدورته اخلام�شة والع�شرين حيث �شت�شهد املدينة حفال افتتاحيا مبهرا يف برج بارك 
و�شط مدينة دبي يومي 26 و27 دي�شمرب اجلاري لالحتفال بهذا احلدث الأطول ا�شتمرارية من نوعه يف املنطقة والذي �شي�شتمر حتى الأول 

من فرباير املقبل ليغمر الزوار واملقيمني بالفعاليات الرتفيهية والعرو�ص الرتويجية و�شحوبات اجلوائز الكربى على مدى 38 يوما .
و�شي�شهد املهرجان يف يومه الأول فعالية تخفي�شات ملدة 12 �شاعة” والتي حتمل معها تخفي�شات ترتاوح بني 25 اإىل 90 باملائة يف مراكز 

الت�شوق التابعة ل� ماجد الفطيم وذلك ابتداء من ال�شاعة 12 ظهرا وحتى منت�شف الليل من يوم اخلمي�ص 26 دي�شمرب.
وعند اإنفاق 300 درهم يف املحالت التجارية امل�شاركة �شيح�شل املت�شوقون على فر�شة للدخول يف �شحب على 25 بطاقة هدايا من ماجد 
فيما ت�شمل قائمة مراكز  الفطيم تبلغ قيمتها 10000 درهم وميكن ا�شتخدام هذه الق�شائم للت�شوق يف املراكز التابعة ل�”ماجد الفطيم”.. 
الت�شوق امل�شاركة “مول الإمارات” و”�شيتي �شنرت مردف” و”�شيتي �شنرت ديرة” و”�شيتي �شنرت معي�شم” و”ماي �شيتي �شنرت الرب�شاء” 

و”�شيتي �شنرت ال�شندغة« .
و�شتتزين �شماء املدينة بعرو�ص الألعاب النارية والتي يقدمها مهرجان دبي للت�شّوق بالتعاون مع “جمموعة الزرعوين” يوم 26 دي�شمرب 
ابتداء من ال�شاعة 9 م�شاء يف “ذا بيت�ص” و”لمري” و”ال�شيف” و”دبي ف�شتيفال �شيتي” و”خور دبي حيث �شيكون الزوار واملقيمني على 

موعد مع عرو�ص الألعاب النارية يومياً خالل مهرجان دبي للت�شّوق.
يف  اجل�شمي  ح�شني  الإماراتي  والفنان  عبدالوهاب  �شريين  والفنانة  خالد  ال�شاب  يحييها  عربية  فنية  باأم�شية  الفتتاحي  احلفل  و�شينطلق 
“حديقة الربج” و�شط مدينة دبي يوم اخلمي�ص 26 دي�شمرب ..بينما يقدم جنم البوب الربيطاين “ليام باين” واملغنية جورجا �شميث حفال 

فنيا بنكهة عاملية يوم اجلمعة 27 دي�شمرب.

برج بارك يحت�صن �أوىل فعاليات مهرجان دبي للت�صوق �خلمي�ص �ملقبل

�إنتاج م�صفاة �لطويلة لالألومينا ي�صل �إىل مليون طن منذ بدء �لت�صغيل يف �صهر �أبريل �ملا�صي

�صرت�تا للت�صنيع توقع مذكرة تفاهم مع ليوناردو �إ�ص بي �إيه مبجال �صناعة �لطري�ن

�الإمار�ت ت�صارك يف �جتماع فريق عمل مكافحة �الإغر�ق باجلامعة �لعربية
•• القاهرة-وام:

�شاركت دولة الإمارات العربية املتحدة اأم�ص يف اأعمال 
الإغ���راق  مبكافحة  املخت�شني  عمل  ف��ري��ق  اج��ت��م��اع 
اأم�����ص مبقر الأمانة  وال��دع��م وال��ت��داب��ري ال��ذى عقد 
الأردن،وم�شاركة  برئا�شة  العربية  للجامعة  العامة 
كبار امل�شوؤولني واخلرباء املخت�شني بق�شايا الإغراق 

بوزارات التجارة وال�شناعة يف الدول العربية.
ميثل الدولة وفد ي�شم ال�شيد كرمي التومي خبري 
القت�شاد،وال�شيد  بوزارة  الدويل  التجاري  بالقانون 
العربية  اجل��ام��ع��ة  ق�شم  رئ��ي�����ص  احل��م��ادي  اهلل  ع��ب��د 

مبندوبية الدولة الدائمة لدى اجلامعة العربية .
و����ش���رح ال���دك���ت���ور ب��ه��ج��ت اب����و ال��ن�����ش��ر م��دي��ر ادارة 
التكامل القت�شادي بجامعة الدول العربية باأن هذا 

الجتماع هوالخري لفريق العمل وخم�ش�ص لجراء 
اخلا�شة  ال��ث��الث  الل��ي��ات  مل�شاريع  �شاملة  مراجعة 
والتدابري  ال��دع��م  واآل��ي��ات��ي  الغ���راق  مكافحة  باآلية 
التنفيذ  جل��ن��ة  ل��ت��و���ش��ي��ات  تنفيذا  وذل���ك  ال��وق��ائ��ي��ة 
والجتماعي.  القت�شادي  املجل�ص  وق���رار  واملتابعة 
واأكد ابو الن�شر على اهمية هذه الآليات الثالث يف 
بني  التجارة  تعيق  التي  العوائق  اه��م  على  الق�شاء 

الدول الع�شاء يف منطقة التجارة احلرة ،مو�شحا 
�شواء  التجارة  حركة  تواجه  التي  امل�شكالت  اه��م  ان 
على امل�شتوى العربي او العاملي هى م�شكالت الإغراق 
اآل��ي��ة ف�ص  اأك���رث امل�����ش��ك��الت امل��رف��وع��ة يف اإط����ار  واأن 
املنازعات يف منظمة التجارة العاملية متعلقة بق�شايا 
تتخذها  التي  الوقائية  والتدابري  والدعم  الإغ��راق 

بع�ص الدول.
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العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
ق�ضم التنفيذ - اخطار بالن�ضر 

اخطار دفع بالن�ضر يف الق�ضية التنفيذية 1697 ل�ضنة 2019
اىل املحكوم عليه / انوب �شيون كوتي 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�شدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )184871( درهم ، بالإ�شافة للفائدة القانونية بواقع 5% من 

تاريخ 2017/7/27 وحتى ال�شداد التام. 
ل�شالح املحكوم له/ تي دي للتجارة - ذ م م 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل برقم امل�شار اليه اعاله، لذا 
يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�شر.

النظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  تخلفك عن احل�شور يف  ويف حال 
الق�شية يف غيابك

 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
ق�ضم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�ضر يف الق�ضية التنفيذية 2976 ل�ضنة 2019    
اىل املحكوم عليه/ هامي�ص رام �شاندرام 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�شدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )209466( درهم ، بالإ�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 

من تاريخ 2018/11/12 حتى ال�شداد التام. 
ل�شالح املحكوم له/ تي دي للتجارة - ذ م م 

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

يف غيابك
 رئي�ض مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
  اعالن بالن�ضر

املرجع : 1388
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ رائد ر�شوان عثمان ا�شتي - الردن اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/ مينا نعيم امني فاخوري 
ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  ا�شتى(  ر�شوان  رائد  با�شم )مطعم  الرخ�شة  - م�شر اجلن�شية يف 
مبوجب رخ�شة رقم )724417( ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة.  تغيريات 

اخرى : مت تغيري ال�شم التجاري من )مطعم رائد ر�شوان ا�شتى( اىل )خبز و�شاورما( 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 1392

�شعودي   - الزغيبي  عبداهلل  بن  عمر  بن  عماد  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�شيد/  اىل   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
يو�شف عبدالرحمن حممد در حممد - اإماراتي اجلن�شية بن�شبة )51%( واىل ال�شيد/ 
ارواجنيب خان حممد فيا�ص خان - هندي اجلن�شية بن�شبة )49%( يف )م�شنع النجم 
الرباق لالثاث املنزيل( مبوجب رخ�شة رقم )554272(  تعديالت : مت تغيري ال�شكل 

القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة.
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  

على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   

  اعالن بالن�ضر
املرجع : 1390

جزء  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  الهند   - لينال  �شانتو�ص  �شوملون  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
من ح�شته )51%( من كامل ح�شته البالغة )100%( يف )باب املجاز ملقاولت التك�شية والر�شيات( والتي تاأ�ش�شت 
باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )601398( وذلك اىل ال�شيد/ هناء مو�شى �شعيد جاليل - الإمارات اجلن�شية  - 
ويرغب ال�شيد/ �شوملون �شانتو�ص لينال - الهند اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�شته )25%( من 
كامل ح�شته البالغة )100%( يف )باب املجاز ملقاولت التك�شية والر�شيات( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب 
رخ�شة رقم )601398( وذلك اىل ال�شيد/ امان اهلل بونابال �شيد حممد - الهند اجلن�شية - ويرغب ال�شيد/�شوملون 
�شانتو�ص لينال - الهند اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�شته )24%( من كامل ح�شته البالغة 
)100%( يف )باب املجاز ملقاولت التك�شية والر�شيات( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )601398( 
وذلك اىل ال�شيد/ امان اهلل بونابال �شيد حممد - الهند اجلن�شية  - تغيري ال�شم التجاري من )باب املجاز ملقاولت 
القانوين من  ال�شكل  م( تغيري  م  ذ  التك�شية والر�شيات  الوردية ملقاولت  املا�شة  التك�شية والأر�شيات( اىل )خليج 
احكام   املادة )14( فقرة )5( من  ذات م�شوؤولية حمدودة.  وعمالبن�ص  �شركة  بوكيل خدمات اىل  موؤ�ش�شة فردية 
القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 

الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�ضارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�ضناعية 13

وزارة العدل
  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات
العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ 
عبا�ص �شريايل بن مويدوتي �شريايل ، اجلن�شية : الهند ، وطلب الت�شديق على حمرر 
التنمية  دائ��رة  من  واملرخ�ص  التوكل  حمم�شة  التجاري  ال�شم  يف  )تنازل(  يت�شمن 
 2014/11/9 بتاريخ  ال�شادر   729897 رق��م  جتارية  رخ�شة  ال�شارقة  يف   القت�شادية 
دائرة التنمية الإقت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد/�شعيد علي برمان �شمروخ احلمودي 
، اجلن�شية : الإم��ارات. وتغيري ال�شم التجاري اىل �شيدلية الزين وتغيري الن�شاط 
خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن  ال��ق��ان��وين.   وال�شكل 
�شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
�ضهيل علي �ضعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�ضئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�ضديقات

الكاتب العدل- خورفكان

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2019/9264   

املنذر : البنك التجاري الدويل  
املنذر اإليهم : في�شل افتخار خان - جمهول حمل القامة 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره 3.411.545.87 درهم )فقط ثالثة ماليني 
ل  فل�شا  وثمانني  و�شبعة  دره��م��ا  وارب��ع��ني  وخم�شة  وخم�شمائة  ال��ف  ع�شر  واح��د  واربعمائة 
تاريخه وحال  للمنذر خالل ثالثون يوما من  ي�شتجد عليها من فائدة قانونية  غري( وما 
امتناعكم عن ال�شداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الج��راءات القانونية 
قبلكم للزامكم بت�شوية املديونية املرت�شدة بذمتكم مبا فيها طلب بيع العقار )فيال( رقم 
تالل  مبنطقة   6400 رقم  الر���ص  قطعة  على  مربع  قدم   2.701.01 م�شاحته  البالغ   65/64
القانون واملادتني )25( و )26(  باإمارة دبي واملرهون للمنذر طبقا لحكام  الثالثة  الإم��ارات 
وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق 

املنذر القانونية الخرى.
  الكاتب العدل

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
انذار عديل بالن�ضر

رقم 2019/9233 
املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه : ليت فيو للتجارة الكهربائية - �ص ذ م م 
ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ش��داد قيمة امل��ت��اأخ��رات ال��غ��ري مدفوعة 
رجوع  ب�شبب  ا�شتحقاق  ب��دون  ف��رتة  لوجود  الي��ج��ار  عقد  بح�شب 
من  يوما   )30( مدتها  ومبهلة   2019/10/1 بتاريخ  اليجار  �شيك 
تاريخ ن�شر هذا العالن والإ الخالء وت�شليمنا املاأجور ذلك ح�شب 

الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ص املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
انذار عديل بالن�ضر

رقم 2019/9234 
املنذر : فرحان فريدوين بوكالة ال�شويب للعقارات - ذ م م 

املنذر اليه : فيك�ش�ص انرتيرز - ذ م م 
ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ش��داد قيمة امل��ت��اأخ��رات ال��غ��ري مدفوعة 
�شيك  ب�شبب  ا�شتحقاق  ب��دون  ف��رتة  لوجود  الي��ج��ار  عقد  بح�شب 
اليجار املرجتع بتاريخ 2019/9/30 ومبهلة مدتها )30( يوما من 
تاريخ ن�شر هذا العالن والإ الخالء وت�شليمنا املاأجور ذلك ح�شب 

الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ص املنازعات اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
انذار عديل بالن�ضر

رقم 2019/9231 
املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه : الكرتو بويلد للتجارة العامة - �ص ذ م م  
ي��ن��ذر امل��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه ب�����ش��داد قيمة امل��ت��اأخ��رات ال��غ��ري مدفوعة 
رجوع  ب�شبب  ا�شتحقاق  ب��دون  ف��رتة  لوجود  الي��ج��ار  عقد  بح�شب 
�شيك اليجار بتاريخ 2019/10/30 ومبهلة مدتها )30( يوما من 
تاريخ ن�شر هذا العالن والإ الخالء وت�شليمنا املاأجور ذلك ح�شب 

الجراءات املتبعة لدى مركز ف�ص املنازغات اليجارية.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر 

فى الدعوى رقم 2018/240 بيع عقار مرهون
 4 - معر�ص  ال�شيف  ام   - بردبي   - دب��ي  اإم���ارة   : - عنوانه  دب��ي  ف��رع  ع(  ع  م  )���ص  العماين  الوطني  بنك  التنفيذ:  طالب 
 : فاك�ص   ،   043049400  : تلفون   ،  66106 ب  ���ص   ،  267625 رق��م  قطعة   ، امل��ايل  للدعم  دب��ي  �شندوق  ملك 

 1951580526: مكاين  رقم   ،  0506417005  : متحرك   ،  043387187
املنفذ �شده : اخلليج جيوتي العمالية - �ص ذ م م - عنوانه :  اإم��ارة دبي - بناية �شكن املوظفني والعمال ، ملك اخلليج 
جيوتي العاملية - جممع دبي لال�شتثمار Dubai Investment Park 2( 2( دبي - انف�شتمنت بارك ، قطعة ار�ص 

رقم 41 ، رقم البلدية : 684 - 597 ، رقم مكاين : 1738865068 ، دبي 
التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  5.00 م�شاء ويف الي��ام الثالث  ال�شاعة   2019/12/29 املوافق  انه يف يوم الأح��د 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : حق منفعة - املنطقة 
: جممع دبي لال�شتثمار الثاين - رقم الر�ص : 41 - امل�شاحة : 3969.83 مرت مربع - املقدرة ب��� )11.250.000( 

درهم ويباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   

اعالن بيع  عقار بالن�ضر 
فى الدعوى رقم 2019/502 تنفيذ عقاري   

اإمارة دبي - بردبي - �شارع زعبيل - مقابل كلية الدرا�شات ال�شالمية  طالب التنفيذ: حممود خليل ابراهيم ح�شن الفردان  عنوانه : 
- بناية هوم �شنرت - مكتب رقم 506 - املنفذ �شده : عبا�ص خليل ابراهيم الفردان - واآخ��رون  عنوانه : دبي - منطقة البدع - خلف 

امل�شت�شفى الإيراين - �شارع رقم 6 ب - بلوك 333 - منزل رقم 115 - منزل املرحوم خليل الفردان 
املنفذ �شدهم : حممد خليل ابراهيم ح�شن الفردان  ، حممود خليل ابراهيم ح�شن الفردان  ، ابراهيم خليل ابراهيم ح�شن الفردان  ، 
فوؤاد خليل ابراهيم ح�شن الفردان  ، عادل خليل ابراهيم ح�شن الفردان  ، عبا�ص خليل ابراهيم ح�شن الفردان ، امال خليل ابراهيم ح�شن 
الفردان  ، فوزية خليل ابراهيم ح�شن الفردان  ، جناه خليل ابراهيم ح�شن الفردان  ، ن�شمية خليل ابراهيم ح�شن الفردان  ، وجيهه خليل 
ابراهيم ح�شن الفردان  ،  زكية خليل ابراهيم ح�شن الفردان  - انه يف يوم الأحد املوافق 2019/12/29 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام 
الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات 
الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�شراء  راغبي  اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى  وعلى موقعها 
الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات : 

ار�ص - رقم الر�ص : 100 - املنطقة : البدع - امل�شاحة : 60.400 قدم مربع - القيمة التقديرية : 34000000 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
يف  الدعوى 2019/4063 جتاري جزئي - دبي 

املدعي / بنك دبي التجاري - �ص م ع 
بوكالة املحامي / ي�شلم ال�شعدي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 

املعلن اليه / املدعي عليه / حمد حممد دروي�ص مبارك 
يوم  حددنا  فقد  اعاله  الدعوى  يف  اخلربة  لعمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
الإثنني املوافق 2019/12/30 يف متام ال�شاعة الواحدة ظهرا لعقد الجتماع الأول للخربة وذلك  مبقر 
، الطابق  ، مبنى الفجر لالأعمال  القرهود - �شارع املطار   ، ال�شارد - دبي  الكائن يف : مكتب  مكتبنا 
مع  املذكور  الجتماع  حل�شور  قانونا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يطلب  لذا    ،120 رقم  مكتب  الأول، 
اإح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات 

وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �ضعيد ال�ضارد الفال�ضي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133
رقم القيد بوزارة العدل 449                 

 دعوة حل�ضور
   الجتماع الأول للخربة

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
انذار عديل بالن�ضر
رقم )2019/9220(

املنذر : �شركة لي�شو ال�شرق الو�شط للتجارة العامة - ذ م م وميثلها )ينغفا زهانك( 
ب��ي لقطع  اك�����ص  : �شركة يف  ال��ي��ه  امل��ن��ذر    ، ال��ر���ش��ه   املحامي/حممد عبيد  ب��وك��ال��ة 
القانونيني  الوكالء  ب�شفتنا   - زاجن(  )زينج  وميثلها   - م  م  ذ  �ص   - ال�شيارات  غيار 
عن املنذر - نلتم�ص من �شيادتكم التكرم باملوافقة على اإعالن املنذر اليه بالن�شر يف 
 994.488 مبلغ  ب�شداد  الوفاء  ب�شرورة  اليه  املنذر  "يكلف  مو�شوعه  املرفق  الإن��ذار 
درهم خال مدة اق�شاها خم�شة ايام من تاريخ اإعالنه بهذا الن�شر - واإل �شن�شطر 
مع  الداء  امر  وا�شت�شدار  له حقه  التي حتفظ  القانونية  الإج���راءات  كافة  باتخاذ 
الفائدة القانونية م�شمول بالنفاذ املعجل والزام املنذر اليها بكافة ر�شوم وم�شاريف 

التقا�شي ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
 مذكرة اعالن املنفذ �ضده  بالن�ضر

يف الدعوى  التنفيذية  رقم 2019/654 تنفيذ الفجرية
اىل  املنفذ �شده : فوؤاد اأجنم ف�شل الرحمن 

نعلمكم باأن طالب التنفيذ/ الهيئة العامة لل�شوؤون ال�شالمية والأوقاف
اأعاله للمطالبة مببلغ 51.208 درهم والر�شوم  املذكورة  اقام الدعوى  قد 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة ، لذا يتوجب عليكم احل�شور اىل حمكمة 
ويف   2020/1/12 املوافق  الأح��د  يوم  �شباح  البتدائية  الحتادية  الفجرية 
املحكمة  ف��ان  عنكم  ي��ن��وب  معتمد  وك��ي��ل  اأر���ش��ال  اأو  ع��دم ح�شوركم  ح��ال��ة 

�شتبا�شر الجراءات القانونية يف غيابكم. 
حرر بتاريخ 2019/12/22 

قلم التنفيذ     

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة الفجرية الحتادية البتدائية

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 2951/2019/11 مدين جزئي  
والر�شوم  دره��م(   7405( وق��دره  عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�شوع 
التام.   طالب الإع��الن / 1-  وامل�شاريف والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 
ديابلو لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي  املطلوب اإعالنه : 1- �شالح 
القامة   حمل  جمهول   - عليه  مدعي   : بالق�شية  �شفته   - ال�شغري  �شالح  بن  علي  بن 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )7405 درهم( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 
بالقاعة  �ص   8.30 ال�شاعة   2019/12/31 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام. 
Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 619/2019/211 تنفيذ عقاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 245/2018 عقاري كلي ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )53107.5 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقه 

طالب الإعالن : بنك نور - م�شاهمة عامة - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  وميثله : جابر 
را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي -  �شفته بالق�شية : وكيل املطلوب اإعالنه : 1- هارون هاريفا 
رام - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  - جمهويل حمل الإقامة. مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 245/2018 
عقاري كلي ، بدفع املبلغ املنف به وقدره )57107.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
امللكية(  بنقل  تنتهي  الي��ج��ار  اتفاقية   - ال��ذم��ة  يف  مو�شوفة  )اإج����ارة  امل�شمى  العقد  ف�شخ   -2
ال�شابع  الطابق   702 رقم  العقارية  الوحدة  عن  عليه  واملدعي  املدعي  بني  املربمة   ، ومالحقها 
مب�شروع امربيال ريزيدن�ص. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 6267/2019/207 تنفيذ جتاري  
التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1952/2019 جتاري  مو�شوع 
للر�شوم  �شامال   ، دره��م(  وق��دره )248.931.05  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ، جزئي 
 : بالق�شية  - �شفته  ع  م  �ص   - : م�شرف عجمان  الإع��الن  وامل�شاريف طالب 
طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- فينوجويال راماناثان - �شفته بالق�شية 
اأق��ام عليك  : منفذ �شده  - جمهويل حمل الإق��ام��ة  مو�شوع الإع���الن : قد 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
)248931.05( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 5838/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/85 امر على عري�شة - 
حتكيم ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )17033871.60 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف  
طالب الإعالن : اإيكوم ميدل اي�شت ليمتد - اأبوظبي - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
- وميثله : يا�شني ابوبكر �شامل احلامد - �شفته بالق�شية : وكيل - املطلوب اإعالنه 
منفذ   : بالق�شية  �شفته   - م  م  ذ   - الطبية  احل�شاوي  عبدالعزيز  مبارك  �شركة   -1:
�شده - جمهويل حمل الإقامة. مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )17033871.60( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 4900/2019/209 تنفيذ عمايل  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/2896 عمايل جزئي ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 57204.25 درهم( ل�شالح العامل ، بالإ�شافة اىل مبلغ 

وقدره )1141( درهم ر�شوم تنفيذ احلكم. 
طالب الإعالن : م�شرف ابوظبي ال�شالمي �شركة م�شاهمة عامة - �شفته بالق�شية : 
طالب التنفيذ - املطلوب اإعالنه :1- منى ح�شن علي اآل علي - �شفته بالق�شية : منفذ 
�شده - جمهويل حمل الإقامة. مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
امل��ذك��ورة اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )57204.25( دره��م اىل طالب 
املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   1141 مبلغ  اىل  بالإ�شافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 6044/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/2335 جتاري كلي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )921185 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : �شركة و�شام للموا�شري املحدودة وميثلها مديرها : الفاحت علي ح�شن 
عقباوي  �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  وميثله : خمتار حممد باقر غريب - �شفته 
بالق�شية : وكيل  املطلوب اإعالنهما : 1- رويال باور جينرياتورز اآند �شبري بارتز - م 
م ح ، 2- برويز نظر - �شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهويل حمل الإقامة. 
املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��الن : قد  مو�شوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )921185( درهم بالت�شامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 2323/2019/208 تنفيذ مدين  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/123 مدين كلي ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )2015063.69 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن : الغرير للمقاولت ولعمال الهند�شية - �ص ذ م م - �شفته بالق�شية 
املطلوب  وكيل    : بالق�شية  �شفته   - حمادة  حممد  ديانا   : وميثله  التنفيذ   طالب   :
اإعالنه : 1-�شركة الكرتوماك - ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهويل حمل 
الإقامة  مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2015063.69( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  6203/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/51 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )39140.85 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
التنفيذ   : طالب  بالق�شية  - �شفته  م  م  ذ  �ص   - الإم���ارات  ارامك�ص   : الإع���الن  طالب 
وميثله : اأمل عمري ال�شبيعي - �شفته بالق�شية : وكيل املطلوب اإعالنه : 1- �شمارت 
لينك لتجارة املالب�ص اجلاهزة - �ص ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهويل 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  الإع��الن : قد  الإقامة  مو�شوع  حمل 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )39140.85( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 5822/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/432 جتاري كلي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )579625 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : حممد علي علي ا�شغر عبد الهي - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  
وميثله : هاين رجب مو�شى عبداهلل اجلم�شي -  �شفته بالق�شية : وكيل املطلوب اإعالنه 
:1- ح�شني مراد ابراهيم البلو�شي - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهويل حمل 
الإقامة  مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5796215( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
يف  الدعوى 3373/2019 جتاري جزئي 

�شد املدعي عليه / موؤ�ش�شة مرياج ملواد البناء 
املقامة من املدعية / هابت تيك ملواد البناء 

رقم  الدعوى  حتت  البتدائية  دبي  مبحاكم  �شدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
3373/2019 جتاري جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا ح�شابيا يف الدعوى املذكورة 
اعاله فاننا وعمال باحكام قانون الثبات ل�شنة 1992 م بخ�شو�ص اعمال اخلربة امام 
املحاكم ، ندعوكم حل�شور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف مقر 
متام  يف   2019/12/29 املوافق  الأحد  يوم  وذلك  ادناه  املو�شح  العنوان  على  مكتبنا 
ال�شاعة 11 ظهرا ، ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند 
ح�شوركم لالجتماع.  دبي ، ديرة ، �شارع بور�شعيد ، برج �شنتوريون �شتار ، املبنى )ب(

الطابق الثاين ، مكتب رقم 206 
اخلبري احل�ضابي وامل�ضريف  
حممد �ضعيد ال�ضريف 

اعــــالن بالن�ضـــر
العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم 6341/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/1054 امر اأداء ، ب�شداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )179016.85 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  

طالب الإعالن : اخلط الالمع للتجارة العامة - ذ م م - وميثلها / ع�شام حممد عبدالوهاب 
نا�شر  كفاح حممد   : التنفيذ  وميثله  : طالب  بالق�شية  - �شفته  اجلن�شية  ، م�شري  �شليمان 
لعمال  م�شوط   -1  : اإعالنهم  املطلوب  وكيل   : بالق�شية  �شفته   - الزعابي  ال�شح�شي  حممد 
الكهروميكانية - �ص ذ م م 2- احمد كامل عبداملق�شود ال�شيد 3- بطر�ص نعيم ح�شيمه - �شفتهم 
بالق�شية : منفذ �شدهم   جمهويل حمل الإقامة  مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )179016.85( درهم بالت�شامن 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم 6406/2019/207 تنفيذ جتاري  

 ، اأداء  امر   2019/2292 رقم  الدعوى  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 
، �شامال للر�شوم وامل�شاريف  طالب  ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )79499 درهم( 
الإعالن : القرق واملطرو�شي حمامون وم�شت�شارون قانونيون �شفته بالق�شية : 
طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- موؤ�ش�شة �شمارت بزن�ص �شنرتز وميثلها مالكها 
الإقامة   : منفذ �شده  - جمهويل حمل  بالق�شية  �شاميم هريا مياه - �شفته   /
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )79499( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  6036/2019/207 تنفيذ جتاري  

 ، رقم 4914/2018 جت��اري جزئي  الدعوى  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 
، �شامال للر�شوم وامل�شاريف  طالب  املنفذ به وق��دره )246873.59 دره��م(  املبلغ  ب�شداد 
امل��واد العازلة - �ص ذ م - �شفته بالق�شية : طالب  الإع��الن : �شركة واتر�شيل ملقاولت 
التنفيذ  وميثله : خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - �شفته بالق�شية : 
وكيل املطلوب اإعالنه / 1- الإمارات هي�شكون - �ص ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
- جمهويل حمل الإقامة. مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )246873.59( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 194/2019/20 جتاري كلي 
مو�شوع الدعوى : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )1.222.598.52( درهم 

والفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة والزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

طالب الإعالن / 1-بنك دبي التجاري �ص.م.ع  �شفته بالق�شية : مدعي  -
املطلوب اإعالنه:  1-  احمد خليل �شبيت مبارك اجلنيبي   �شفته بالق�شية : مدعي عليه  

 جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ  مو�شوع الإع��الن :  قد 
وقدره )1.222.598.52( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 
املحاماة.  اتعاب  بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل  املعجل بال كفالة والزامه  بالنفاذ  التام و�شمول احلكم 
وحددت لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2020/1/5  ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 438/2019/22 مدين كلي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )1000000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 
طالب الإعالن / 1-اهلل داد احمد زاهديان  �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله:�شاره �شاه بيك حممد البلو�شي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه:  1-  حممد نعمان م�شتاق احمد  �شفته بالق�شية : مدعي عليه    -   جمهول حمل القامة 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )1000000( 
و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2020/1/8  ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  املدنيه  
العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم  618/2019/211 تنفيذ عقاري 

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 208/2018 عقاري كلي وامل�شتاأنف رقم 274/2018 ا�شتئناف عقاري 
، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 210535 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقه

طالب الإعالن : نور بنك م�شاهمة عامة - بنك نور ال�شالمي �ص.م.ع �شابقا �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله :  جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي  �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- نازنني حبيب اهلل امريي - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
جمهويل حمل الإقامة 

رقم  الدعوى  ال�شادر يف  بتنفيذ احلكم  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد   : الإع��الن  مو�شوع 
208/2018 عقاري كلي وامل�شتاأنف رقم 274/2018 ا�شتئناف عقاري بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )214535( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة 2- ف�شخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك )اتفاقية ايجار اجل منتهية بنقل امللكية( ومالحقها 
مو�شوع الدعوى وبالزام املدعي عليها بت�شليم الوحده العقاريه للمدعي خاليه من ال�شواغل وبالغاء ا�شارة القيد العقاري 
امللكية ل�شالح املدعي عليها التي مفادها )تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات  ال��واردة ب�شهادة  املنتهية بالتملك(  )الج��ارة 
الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد اليجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 

الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   

اعالن بالن�ضر
                         يف الدعوى رقم 3068/2019/60 امر اداء    

مو�شوع الدعوى :املطالبة با�شدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ )261.870.00( درهم والر�شوم 
وامل�شاريف  

طالب الإعالن : اأرتيز ميدل اي�شت �ص.ذ.م.م �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله :  هند حميد علي غدير الكتبي  �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- التوا�شل بال حدود �ص.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : 
و  ���ص.ذ.م.م  التوا�شل بال حدود  املدعى عليهما  بالزام  بتاريخ 2019/11/24  البتدائية  دبي  قررت حمكمة 
���ص.ذ.م.م مبلغ )261.870.00(  اي�شت  اأرتيز ميدل  للمدعية  بالت�شامن  يوؤديا  بان  مارتن بول جريف�شتوك 
درهم والفوائد القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق يف:2015/2/28 وحتى ال�شداد التام والر�شوم 
اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من  اتعاب املحاماة ولكم احلق يف  وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل 

اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�ض الق�ضم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 1700/2019/20 جتاري كلي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم فيما بينهم مببلغ وقدره 

)7863513( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-بنك الثمار �ص.م.ب )مقفلة(  �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله:هند حميد علي غدير الكتبي - �شفته بالق�شيه:وكيل
املطلوب اإعالنه:  1-  �شركة ميجا�شتار التجارية ذ.م.م   �شفته بالق�شية : مدعي عليه  

 جمهول حمل القامة 
بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�شوع 
والت�شامم فيما بينهم مببلغ وقدره )7863513( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت 
لها جل�شة يوم الحد  املوافق  2020/1/5  ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف 
او م�شتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�شور 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   

اعالن بالن�ضر        
يف  الدعوى 4574/2019/16 جتاري جزئي 

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )60319.60( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شم ملف النزاع التجاري 

رقم 2215/2019 
طالب الإعالن / 1-وكالة ال�شرق لل�شفريات وال�شياحة ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي  

املطلوب اإعالنه:  1-  كابيتا�ص ا�ص بي غروب م.د.م.�ص 2- نفيد م�شتان �شديقي
�شفته بالق�شية : مدعي عليه    -   جمهول حمل القامة 

املدعي عليهما مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�شوع 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى  )60319.60( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املوافق   الثالثاء   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   .2215/2019 رق��م  التجاري  النزاع  ملف  و�شم  التام  ال�شداد 
2019/12/31  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 4638/2019/16 جتاري جزئي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )27576( درهم والر�شوم وامل�شاريف 

والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام 
طالب الإعالن / 1-درلتيك لت�شنيع وخدمات معدات حقول النفط �ص.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله:عائ�شة خليل ابراهيم بن طوق املن�شوري - �شفته بالق�شية وكيل
املطلوب اإعالنه:  1-  دبي للرافعات واخلدمات الفنية �ص.ذ.م.م �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل القامة 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع���الن  مو�شوع 
ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )27576(
 Ch1.C.13 التام. وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2019/12/30  ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة
او م�شتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 4578/2019/16 جتاري جزئي 
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )180000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ القب�ص وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة و�شم 

ملف النزاع التجاري رقم 1907/2019
طالب الإعالن / 1-حممد عبدالهادي الكربا  �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله:مريه علي حممد ح�شن اجلالف - �شفته بالق�شية وكيل
املطلوب اإعالنه:  1-  باتريك جون م�شافري - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل القامة 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )180000( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ القب�ص وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة و�شم ملف النزاع التجاري رقم 1907/2019. وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ص   8.30 ال�شاعة    2019/12/30

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   

اعالن بالن�ضر        
يف  الدعوى 4417/2019/16 جتاري جزئي 

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره )54.915( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 

املعجل بال كفالة
طالب الإعالن / 1-�شركة ابوظبي للزيوت النباتية ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�شف ال�شباغ - �شفته بالق�شية وكيل
املطلوب اإعالنه:  1-  كروم�شان�ص للتجارة العامة �ص.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل القامة 
وقدره  مبلغ  ب�شداد  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع���الن  مو�شوع 
)54.915( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2019/12/24  
ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
اعالن حكم بالن�ضر

        يف  الدعوى رقم 2019/1805  جتاري  جزئي                                        
اىل املحكوم عليه/1- زوبريا دوجناو كاليم 2- ماري جاين مانويل القيوزا  جمهول 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/9/24  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/�شمية �شلطان ماجد املهريي بالزام املدعي عليهما 
بالت�شامن بان ي�شددا للمدعية مبلغا وقدره )21.500( درهم م�شافا اليه فائدة 
قانونية ب�شيطة قدرها 9% �شنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل 
يف 2019/4/17 حتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليهما بامل�شاريف وخم�شمائة 
لال�شتئناف خالل  قابال  . حكما مبثابة احل�شوري  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م 
�شاحب  با�شم  �شدر  الع��الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم 5859/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/2405 جتاري كلي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )2762521 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : م�شرف الإمارات ال�شالمي م�شاهمة عامة - �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ  وميثله : جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي -  �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- خديجة ابراهيم مفتاح رباع ال�شحي - �شفته بالق�شية : منفذ 
�شده - جمهويل حمل الإقامة  مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
دره��م اىل طالب  وق��دره )2762521(  به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم 6288/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/1560 جتاري كلي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 4491944.73 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن : ال�شركة الفنية للحفريات والتفجري - ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب 
التنفيذ وميثله : عمر عبدالعزيز عبداهلل عزيز اآل عمر - �شفته بالق�شية : وكيل املطلوب 
اإعالنه :1- جي �شي اأ�ص جلوبال كرا�شينغ �شولي�شني - ذ م م  - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  - جمهويل حمل الإقامة. مو�شوع الإعالن : قد 
او  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )4491944.73(  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  خزينة 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   

اعالن بالن�ضر 
                      يف التنفيذ رقم 5751/2019/207 تنفيذ جتاري  

جزئي  جت��اري   2017/937 رق��م  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
للر�شوم وامل�شاريف  طالب  �شامال   ، دره��م(  به وق��دره )539103  املنفذ  املبلغ  ب�شداد   ،
 : بالق�شية  �شفته  ع��ام��ة(  م�شاهمة  )�شركة  ال�شالمي  ابوظبي  م�شرف   : الإع���الن 
الرا�شدى حممد  ج��دي��د  ع��ب��داهلل  ج��دي��د   -1  : اإعالنهما  امل��ط��ل��وب   - التنفيذ   ط��ال��ب 

2- مينه مبارك �شعيد الرا�شدي - �شفتهما بالق�شية : منفذ �شدهما - جمهويل حمل 
الإقامة  مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكما 
بالت�شامن والتكافل بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )539103( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  5468/2019/209 تنفيذ عمايل  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/12260 عمايل جزئي ، ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )14594 درهم( ل�شالح العامل ، بالإ�شافة اىل مبلغ وقدره )292 درهم( 
طالب  املحكمة  ل�شالح  البتدائية  الدعوى  ر�شوم  دره��م(   860( ومبلغ  احلكم  تنفيذ  ر�شوم 
الإعالن : حممود حممد عبدالقادر الأمام - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  وميثله : روؤيا 
عبداهلل حممد العو�شي - �شفته بالق�شية : وكيل املطلوب اإعالنه : 1- ديربي للمقاولت 
- �ص ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل الإقامة  مو�شوع الإعالن : قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14594( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بالإ�شافة اىل مبلغ 1152 درهم ر�شوم خلزينة 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  �شتبا�شر الج��راءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
اعالن بالن�ضر 

                      يف التنفيذ رقم  6336/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/1624 جتاري كلي ، 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )1048259 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف  طالب 
الإعالن : بنك الحتاد الوطني - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  وميثله : عبداهلل 
حممد ر�شول علي الهرمودي - �شفته بالق�شية : وكيل  املطلوب اإعالنه : 1- حممد 
الإقامة   حم��ل  جم��ه��ويل   - ���ش��ده   منفذ   : بالق�شية  �شفته   - ال��رج��ب  علي  نا�شر 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )1048259( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
اعالن بالن�ضر        

يف  الدعوى 2880/2019/11 مدين جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة مببلغ 250.000 درهم )مائتان وخم�شون الف درهم( على �شبيل 

التعوي�ص املدين والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد.   
طالب الإع��الن /1- ادجمي ان�شورن�ص كومباين ليمتد - فرع دبي - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : نا�شر مال اهلل حممد غامن - �شفته بالق�شية : وكيل املطلوب اإعالنهما : 1- حممد 
�شابرين حممد - �شفته بالق�شية : اخل�شم املدخل ، 2- �شا�شيدو اإي�شان ويكرامارات�شي - �شفته 
بالق�شية : اخل�شم املدخل - جمهول حمل القامة  مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها  املطالبة مببلغ 250.000 درهم )مائتان وخم�شون الف درهم( على �شبيل التعوي�ص 
املدين والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�شداد. وحددت لها 
جل�شة يوم الحد املوافق 2019/12/29 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 
العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�ضر
يف  الدعوى رقم 2019/3141 جتاري جزئي 

املرفوعة من املدعي/ لند مارك خلدمات المن املحدودة - فرع دبي - 
اىل املدعي عليه / باور ماك�ص للتجارة ذ م م  - فرع ال�شارقة 

حكمت املحكمت :- بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره 
)36.519.00 درهم( )�شتة وثالثون الف وخم�شمائة وت�شعة ع�شر درهم( 
متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %5 مبقدار  بفائدة  والزمتها 
والزمتها  به  املق�شى  الدين  اأ�شل  الفائدة عن  ان ل تزيد  ال�شداد على 

بالر�شوم وامل�شروفات ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   

 اخطار دفع بالن�ضر
 رقم امللف 2017/1509 التنفيذ املدين 

بناء على طلب / املحكوم له / الفهد  لتاأجري ال�شيارات اجلن�شية  اإىل املحكوم 
ال�شطيف اجلن�شية / �شوريا  ليكن معلوما لديك بان  عليه / وردان يو�شف 
حمكمة را�ص اخليمة قد ا�شدرت بحقك حكما بتاريخ 2017/9/14 يف ق�شية 
�شامال  دره��م   58890.00 وق���دره  مبلغ  بدفع   ، يومي  جت��اري   )2017/200(
الر�شوم وامل�شاريف   ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
و�شجل بالرقم امل�شار اعاله.  فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل 15 يوم 
التايل للتبليغ ويف حال ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الإجراءات القانونية 

لتنفيذ احلكم والر�شوم املرتبة عليك.  
ق�ضم التنفيذ 

 حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12814 بتاريخ 2019/12/24   
اإىل من يهمه الأمر

نحن تالبا ميدل اي�شت منطقة حرة- ذ.م.م �شركة منطقة حرة ذات م�شوؤولية حمدودة، 
رخ�شة جتارية رقم 92923، تاأ�ش�شت وفقاً لأحكام اللوائح املنظمة لل�شركات اخلا�شة يف 
لل�شركات اخلا�شة«(،  املنظمة  2016 وتعديالتها )»اللوائح  ل�شنة  للتطوير  �شلطة دبي 
نعلن باأننا ومبوجب املادة )17( من اللوائح املنظمة لل�شركات اخلا�شة، قررنا تغيري اإ�شم 

ال�شركة اإىل:
اأي تي يف �ستوديوز ميدل اي�ست منطقة حرة – ذ.م.م 

على كل من يرغب بالإعرتا�ص على تغيري اإ�شم ال�شركة اأن يتقدم باإعرتا�ص خطي خالل 
مدة ل تتجاوز اأربعة ع�شر )14( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإ�شعار على العنوان التايل:

مديراإدارة الت�شجيل والرتاخي�ص - �شلطة دبي دبي للتطوير 
�ص.ب: 478844 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة

info@dda.gov.ae  : الربيد اللكرتوين
تالبا ميدل اي�ست منطقة حرة- ذ.م.م

اإ�ضعار بتغيري اإ�ضم �ضركة منطقة حرة 
ذات م�ضوؤولية حمدودة

فقد املدعو / حممد �شالح 
اليمن     ، ح����ي����در  حم����م����د 
�شفره  ج�������واز  اجل���ن�������ش���ي���ة 
 )07816193( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0547774402

فقد�ن جو�ز �صفر

فقد املدعو / زي�شان طارق 
باك�شتان     ، حم��م��ود  ط���ارق 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )bj7966051( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0563076046

فقد�ن جو�ز �صفر
�شينغ   ملكيت   / املدعو  فقد 
���ش��ي��ده��و ج���ارن���اي���ل ���ش��ي��ن��غ ، 
الهند  اجلن�شية - جواز �شفره 
)N5650495(  رق�����م 

م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

    0508834603

فقد�ن جو�ز �صفر

لزارى  امل�������دع�������و/  ف����ق����د 
الكامريون   ، نوبايو  ن��وي��ل 
رقم  �شفره  ج��واز  اجلن�شية 
يرجى   )0479683(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
ب�شفارة الكامريون او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �صفر
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للثقافة  دب��ي  دب��ي  يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة  هيئة  تنظم 
حديقة  يف  الثقافية  حتا  ليايل  من  الأوىل  الن�شخة 
وادي حتا يف مدينة حتا تزامنا مع انطالقة الدورة 
ال�25 ملهرجان دبي للت�شوق يف 26 دي�شمرب احلايل 
�شتعي�ص  حيث   2020 يناير   11 حتى  وت�شتمر 
وبرامج  ثقافية  اأن�شطة  مع  اإحتفالية  اأج��واء  املدينة 
دولة  ب��اأ���ش��ال��ة جمتمع  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل  ت��ه��دف  ث��ري��ة 
الإم��ارات ومتيز هويته وثراء قيمه وذلك يف خطوة 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  روؤي��ة �شاحب  تتما�شى مع 
جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
منطقة  لتطوير  اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 

“حتا” على ال�شعيد الثقايف.
اإطار جهود  “ليايل حتا الثقافية” يف  وياأتي اإطالق 
الهوية  وتر�شيخ  �شون  اإىل  للثقافة” الرامية  “دبي 
لدولة  املجيد  احل�شاري  والإرث  الأ�شيلة  الوطنية 
بوجه خا�ص  الرتكيز  املتحدة مع  العربية  الإم��ارات 
الإماراتية  ال�شعبية  والفنون  اليدوية  احل��رف  على 
والتقاليد  بالعادات  التم�شك  على  احلر�ص  واإظهار 

ونقلها لالأجيال القادمة.

و�شتت�شمن الليايل جمموعة متنوعة من الفعاليات 
والأن�شطة الثقافية والرتفيهية التي من �شاأنها اإبراز 
روعة الرتاث والثقافة الإماراتية وجذب ال�شّياح من 

داخل دولة الإمارات والدول املجاورة.
للثقافة”  “دبي  ع����ام  م��دي��ر  ب����دري  ه��ال��ة  واأك������دت 
الأهمية الثقافية والرتاثية التي متثلها هذه املبادرة 
حيث ت�شكل ليايل حتا الثقافية التي تقام لأول مرة 
تظاهرة ثقافية مميزة تعك�ص روح اللتقاء احل�شاري 
“دبي  دب��ي وترفد م�شرية  اإم���ارة  اأر���ص  الفريد على 

للثقافة”
اإبراز  اإىل  ال��رام��ي��ة  والفعاليات  ب��ال��ربام��ج  احلافلة   
القائمة  وثقافتنا  العريق  لرتاثنا  ال�شامية  القيم 
على التبادل الثقايف بني الأمم وال�شعوب والإ�شهام يف 
تعزيز نهج الت�شامح الذي تبنته دولة الإم��ارات منذ 

تاأ�شي�شها ».
الثقافية” تعد  حتا  “ليايل  اأن  اإىل  ب��دري  واأ���ش��ارت 
م��ل��ت��ق��ى ف���ري���دا ي��ج��م��ع حت���ت ف�������ش���اءات���ه ب���اق���ة من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي ت���رثي م��ع��ارف اجلمهور 
من  الغني  وتراثها  الأ�شيلة  الإم���ارات  دول��ة  بثقافة 

ج��ه��ة وت��ت��ي��ح اأم���ام���ه ف��ر���ش��ة ل���الط���الع ع��ل��ى تراث 
ح�شارات و�شعوب اأخرى من جهة ثانية معززًة بذلك 
لالإبداع  وحا�شنة  للثقافة  عاملي  كمركز  دبي  مكانة 
وملتقى للمواهب لفتة اإىل اأن هذه اخلطوة تواكب 
و�شواحيها  دبي  املتمثلة يف جعل  الهيئة  روؤي��ة  اأي�شا 
ف�����ش��اء ع��امل��ي��ا خ��الق��ا وم�����ش��ت��دام��ا للثقافة وال���رتاث 
التنموية  اخلطة  دع��م  عن  ف�شال  والآداب  والفنون 

ال�شاملة ملنطقة حتا.
حتا  “ليايل  �شتت�شمنها  التي  الفعاليات  اأب��رز  وم��ن 
ال�شعبية  والأهازيج  الفلكلورية  اللوحات  الثقافية” 
ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل م���ّد ج�����ش��ور ال��ت��ع��ارف ال��ب��ّن��اء بني 
فرق  �شتقدمها  اإذ  وال��ث��ق��اف��ات  احل�����ش��ارات  خمتلف 
�شعبية خمت�شة لي�ص من دولة الإم��ارات وح�شب بل 
اأي�شا تعر�ص الفلكلور ال�شعبي التي  من دول اأخرى 

متيز بلدان كل منها.
الت�شكيلية  ل��ل��ف��ن��ون  م��ع��ار���ص  ال��ل��ي��ايل  ت�����ش��م��ل  ك��م��ا 
ومن�شات تعر�ص اأعماًل فنية اأبدعتها اأيادي اأ�شحاب 
الإبداعية  املواهب  دعم  اإىل  تهدف  خطوة  يف  الهمم 
جماهريية  ق��اع��دة  وتاأ�شي�ص  الإم��ارات��ي  املجتمع  يف 

لتذوق الفن باأنواعه اإ�شافًة اإىل �شوق �شعبي يعر�ص 
جم��م��وع��ة ف��ري��دة م��ن ال��ع��الم��ات ال��ت��ج��اري��ة حملية 
التي  والتحف  والهدايا  الإك�ش�شوارات  ت�شم  ال�شنع 

تفي�ص بعبق الرتاث وجمالياته.
ك��م��ا ت�����ش��م اأي�����ش��ا زواي����ا ت��ل��ق��ي ال�����ش��وء ع��ل��ى اأ�شول 
ال�شيافة العربية التي يتحلى بها ال�شعب الإماراتي 
م��ن خ���الل ت��ق��دمي اأط���ب���اق م��ن امل���اأك���ولت ال�شعبية 
اأوق��ات��اً مميزة مع  ال���زوار  الغنية ليعي�ص  الإم��ارات��ي��ة 

نكهات املا�شي بب�شاطته وروعته.
املواطنني  لكبار  خ�شي�شا  اأع���دت  جمال�ص  و�شتقام 
الرفيعة  بقيمتهم  احتفاء  املواطنات  لكبار  واأخ���رى 
اإتاحة  مع  الإم��ارات��ي  املجتمع  يف  بها  يتمتعون  التي 
الفر�شة اأمام الزوار ليعي�شوا معهم تفا�شيل املا�شي 
عا�شوها  التي تروي ق�ش�شاً  اجلميل عرب حكاياتهم 

اأو تناقلوها من جيل اإىل جيل.
القدمية”  الأب��واب  “معر�ص  هناك  ذلك  اإىل جانب 
اإىل حقبة من  ال��ذي ي�شرد كل باب منه ق�شة ترمز 
تاريخ الإمارة العريق عالوًة على الأم�شيات ال�شعرية 
احلافلة بال�شعر النبطي الأ�شيل التي يحييها �شعراء 

تنظيم  ع��ن  الإن�����ش��ان��ي��ة  للخدمات  ال�����ش��ارق��ة  مدينة  اعلنت 
املهرجان ال�شابع للكتاب املُ�شتعمل فى ال�شارقة خالل الفرتة 
من 26 ولغاية 29 فرباير 2020 حتت �شعار اقنِت كتاباً 

ُترِن درباً �شمن فعاليات ال�شارقة عا�شمة عاملية للكتاب.
مدير  القا�شمي  حممد  بنت  جميلة  ال�شيخة  �شعادة  واأك��دت 
الكتاب  ملهرجان  املنظمة  العليا  اللجان  ورئي�شة  املدينة  عام 
امل�شتعمل يف ال�شارقة على حر�ص املدينة يف تنظيم املهرجان 
واملعريف  الثقايف  النهج  مع  ين�شجُم  مبا   2006 العام  منذ 
الذي اأ�ّش�ص له ور�ّشَخ دعائمُه �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
الإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة  مدينة  اإن  ال�شارقة.وقالت: 
الكتاب  قيمة  تعزيز  اإىل  للمهرجان  تنظيمها  م��ن  ت��ه��دُف 
تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  كما  ال��ق��راءة  على  والت�شجيع  واأه��م��ي��ت��ه 
قيمة العمل التطوعي وتوفري اإيرادات مالية مبتكرة ت�شهم 
ذوي  لالأ�شخا�ص  تقدمها  التي  الربامج واخلدمات  دعم  يف 
الإعاقة وفق اأف�شل املمار�شات العاملية بالإ�شافة اإىل التوعية 

بق�شاياهم وحقوقهم يف جميع املجالت.
ال��ذي يرتكه مهرجان  والثقايف  املعنوي  الأث��ر  اإىل  واأ���ش��ارت 
الكتاب امل�شتعمل يف نفو�ص املتطوعني لأنه يتيح لهم فر�شة 

الفر�شة  اإىل  بالإ�شافة  مراحله  كل  يف  التطوعية  امل�شاركة 
العمرية  الفئات  خمتلف  من  ل��رواده  يتيحها  التي  الثمينة 

والجتماعية لقتناء الكتب والتزود باملعرفة والثقافة.
الكتاب  م��ه��رج��ان  ماأ�ش�شة  ع��ل��ى  ج���ار  ال��ع��م��ل  اأن  واأو���ش��ح��ت 
العام عرب تخ�شي�ِص مكان  امل�شتعمل ليكون م�شتمراً طوال 
اقنت  ال���دورة  ه��ذه  �شعار  دلل��ة  مبينة  الكتب  لعر�ص  دائ��م 
الكتب تنري درب  ق���راءة  اأن  اإىل  ب��الإ���ش��ارة  درب���اً  ت��رن  ك��ت��اب��اً، 

الإن�شان واملجتمع وت�شهم يف رقي الأمم وتقدمها.
 2006 ابريل  اطالقه  منذ  املهرجان  جهود  وا�شتعر�شت 
األ��ف كتاب زادت يف   80 حيث كان عدد الكتب التي عر�شت 
ثم  ك��ت��اب  األ���ف   100 لت�شبح   2007 ع��ام  الثانية  ال���دورة 
اأما  األف كتاب   150/ 2009 الثالثة عام  ال��دورة  غدت يف 
يف الدورة الرابعة �شنة 2011 فقد و�شل فيها عدد الكتب 
500 األف كتاب مع ازدياد ملحوظ يف العدد خالل الدورتني 
التاليتني عامي 2013 و2016 لي�شل يف الدورة ال�شابعة 
املقرر اإقامتها اأواخر فرباير القادم �شنة 2020 اإىل مليون 

كتاب.
وحت���دث���ت ع���ن اإ���ش��ه��ام امل��ت��ط��وع��ني م��ن��ذ ال��ل��ح��ظ��ات الأوىل 
ومن  املهرجان  لأن�شطة  اخلتامي  اليوم  وحتى  لال�شتعداد 

تنظيم  يف  ي�شهمون  اإع��اق��ة  ذو  اأ�شخا�ص  املتطوعني  �شمن 
ون�شر  واملعرفة  العلم  باأهمية  منهم  اإمياناً  املهرجان  وجناح 

الثقافة بني جميع اأبناء املجتمع.
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د الأ���ش��ت��اذ ج��ه��اد ع��ب��د ال���ق���ادر امل��ن�����ش��ق العام 
مايو  منذ  ب���داأ  ال�شابعة  ل��ل��دورة  ال���ش��ت��ع��داد  اأن  للمهرجان 
فيه  مت  اجتماعاً  ال��ع��ام  امل��دي��ر  �شعادة  ت��راأ���ش��ت  ح��ني  املا�شي 
ت�شكيل اللجان العاملة وت�شمية م�شوؤوليها وتوزيع املهام على 
اأفرادها م�شريا اىل القبال الالفت من اأبناء املجتمع ومن 
مهرجان  ل�شالح  بالكتب  التربع  على  الدولة  اأرج��اء  جميع 
الكتاب امل�شتعمل مع احلفاظ على ت�شعرية الكتب يف املهرجان 
بني الدرهم والع�شرين درهماً وبالتايل اإتاحة الفر�شة اأمام 

اجلميع كي يقتنوا الكتب القيمة باأ�شعار رمزية.
والجتماعية  الثقافية  الفعاليات  من  جمموعة  اأن  واأو�شح 
املهرجان  ه��ذا  اأن  م��وؤك��داً  املهرجان  �شت�شاحب  والرتفيهية 
من  الأول  يعترب  واأن��ه  خا�شة  وامل�شاندة  الدعم  كل  ي�شتحق 
2006 من  نوعه على م�شتوى الدولة منذ انطالقته عام 
حيث الفكرة والتنظيم وقد اأ�شبح �شورة م�شرقة من �شور 
من  ما  بكل  البا�شمة  الإم���ارة  اهتمام  تعك�ص  التي  ال�شارقة 

�شاأنه الرقي بثقافة الإن�شان وتقدمه.

الراحة  �شاطئ  م�شرح  م��ن  ال��ي��وم  م�شاء  تنطلق 
من  امل���ب���ا����ش���ر  ال���ب���ث  ح���ل���ق���ات  اأوىل  ب���اأب���وظ���ب���ي 
التا�شع  م��و���ش��م��ه  يف  امل���ل���ي���ون  ����ش���اع���ر  ب���رن���ام���ج 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  تنتجه  وال��ذي 
اإطار  وذل��ك يف  اأب��وظ��ب��ي  وال��رتاث��ي��ة يف  الثقافية 
�شون  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
الرتاث وتعزيز الهتمام بالأدب وال�شعر العربي.

وك�شف برنامج �شاعر املليون ام�ص عن قائمة ال� 
وذلك  التا�شع  املو�شم  يف  امل�شاركني  ���ش��اع��راً   48

ال��ذي عقد يف جمل�ص  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل 
�شيف  ب��ح�����ش��ور عي�شى  ب��اأب��وظ��ب��ي  خ��ل��ف  حم��م��د 
العميمي  و�شلطان  اللجنة  رئي�ص  نائب  املزروعي 
التحكيم  جلنة  وع�شو  ال�شعر  اأك��ادمي��ي��ة  م��دي��ر 
يف ال��ربن��ام��ج وال���دك���ت���ور غ�����ش��ان احل�����ش��ن ع�شو 
اللجنة  ع�شو  امل��ري��خ��ي  وت��رك��ي  التحكيم  جلنة 
ال�شت�شارية وعبداهلل بطي القبي�شي مدير اإدارة 
الفعاليات والت�شال يف اللجنة وعدد من اأع�شاء 
جلنة التحكيم واللجنة ال�شت�شارية و فريق عمل 

و�شائل  وممثلي  ال�شعراء  م��ن  وح�شد  الربنامج 
الإعالم العربية والدولية .

واأك�������د م���ع���ايل ال����ل����واء ف����ار�����ص خ���ل���ف امل����زروع����ي 
اإدارة  رئي�ص جلنة  اأبوظبي  ل�شرطة  العام  القائد 
يف  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
عنه  بالنيابة  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  الكلمة  يف  اأب��وظ��ب��ي 
عي�شى �شيف املزروعي اأن برنامج “�شاعر املليون” 
ب��ع��د مو�شم  ي��وا���ش��ل م�����ش��رية جن��اح��ه م��و���ش��م��اً 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اه��ت��م��ام  جم�شدا 
اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
الالحمدود  الدعم  يعك�ص  كما  والأدب  بالثقافة 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 
ب��ال�����ش��ع��ر النبطي  امل�����ش��ل��ح��ة واله��ت��م��ام  ل��ل��ق��وات 

خا�شة والأدب العربي عامة.
وال���ربام���ج  امل���ه���رج���ان���ات  اإدارة  جل��ن��ة  اإن  وق�����ال 
يف  قدما  مت�شي  باأبوظبي  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية 
حتقيق روؤيتها يف �شون املوروث الأ�شيل وتر�شيخ 
ل�شمان  جيل  بعد  جياًل  ل��الأج��ي��ال  ونقله  قيمه 
ت�شكيل َحراك ثقايف ميتد تاأثريه اإقليمياً وعاملياً 
لي�شدح يف خمتلف اأنحاء املعمورة بقيم الت�شامح 

والتعاي�ص الرا�شخة يف دولة الإمارات.
امل��ل��ي��ون نفخر  ب��رن��ام��ج �شاعر  اإن��ن��ا يف  واأ���ش��اف : 

لهذا  الوا�شع  بالنت�شار  ونعتز  الكبري  بالنجاح 
العربي  للجمهور  وق��دم  اكت�شف  ال��ذي  الربنامج 
نحو   2007 ع��ام  الأوىل  ن�شخته  ان��ط��الق  منذ 
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ه��ذا الربنامج وم��ا �شهده من م�شاركة  اإن  وق��ال 
ومتابعته  املا�شية  املوا�شم  خ��الل  ال�شعراء  اآلف 
يف  بالنجاح  لأب��وظ��ب��ي  ي�شهد  امل��الي��ني  قبل  م��ن 
تغيري خارطة ال�شعر النبطي واإعادة فرز ال�شاحة 
ال�شعرية وترتيبها واإن�شافها وهو ما ين�شجم مع 
هذا  �شون  هو  ال��ذي  للربنامج  الأ�شا�ص  الهدف 
للمنطقة  النبطي  ال�شعر  يف  تراثنا  من  اجلانب 
والرتقاء  �شعبيته  زي���ادة  على  والعمل  العربية 
ويعزز  العربي  الأدب  واجهة  اإىل  ليعود  مبكانته 

القيم الأخالقية والوطنية.
ب���ح���راك مم��ي��ز على  ال���ربن���ام���ج ع��م��ل  اأن  واأك�����د 
العربية  الأو���ش��اط  يف  النبطي  لل�شعر  ال��رتوي��ج 
و�شعى وما زال ي�شعى لكت�شاف املواهب العربية 
معربا عن تقديره للجنة حتكيم الربنامج التي 
جولت  خالل  املتميز  عري  ال�شِّ بامل�شتوى  اأ�شادت 
والكويت  والريا�ص  عمان  من  كلٍّ  يف  مقابالتها 

واأبوظبي.
وت��خ��ل��ل امل���وؤمت���ر ال�����ش��ح��ايف ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���ش��ي��ة بني 
اأع�شاء جلنة التحكيم للربنامج مت من خاللها 

تو�شيح اآلية التحكيم وامل�شاركة.
ال�شعر  اإع��ادة  املليون” يف  “�شاعر  برنامج  وجنح 
الربنامج  ويحظى  الذهبي  ع�شره  اإىل  النبطي 
مب���ع���دلت م�����ش��اه��دة م��رت��ف��ع��ة وي�����ش��ك��ل ظاهرة 
املت�شابقني  اأن  ل���ش��ي��م��ا  واج��ت��م��اع��ي��ة  اإع��الم��ي��ة 
الوطن واملجتمع  �شوؤون  يطرحون يف ق�شائدهم 
ال��ق��ب��ل��ّي��ة وال�����ولء و يلهبون  والن��ت��م��اء وال��ق��ي��م 
ال�شعر  وي���ع���ود  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ش��اع��ر اجل��م��اه��ري يف 

لي�شبح ال�شغل ال�شاغل للمجتمع .

ي�شار اإىل اأن الربنامج مينح جوائز ومكافاآت قّيمة 
لل�شعراء اخلم�شة الفائزين باملراتب الأوىل ت�شل 
اإىل 15 مليون درهم حيث يح�شل الفائز باملركز 
بريق  اإىل  اإ�شافة  املليون  �شاعر  لقب  على  الأول 
الفائز  يح�شل  بينما  دره��م  ماليني   5 و  ال�شعر 
باملركز الثاين على 4 ماليني درهم والثالث على 
درهم،  مليوين  على  وال��راب��ع  دره��م  ماليني   3
 600 وال�����ش��اد���ص  دره���م  واخل��ام�����ص على مليون 

األف درهم.

�ملو�صم �لتا�صع من �صاعر �ملليون ينطلق �ليوم يف �أبوظبي

دبي للثقافة تنظم �لن�صخة �الأوىل من ليايل حتا �لثقافية 26 دي�صمرب

�نطالق �ملهرجان �ل�صابع للكتاب �مل�صتعمل 26 فرب�ير فى �ل�صارقة

اإماراتيون مبدعون.
وللجانب الرتفيهي ح�شوره اأي�شا اإذ يتوفر 
وور�ص  الإم��ارات��ي��ة  ال�شعبية  ل��الأل��ع��اب  رك��ن 
الثقافية  بالأن�شطة  حتفل  لالأطفال  عمل 
ممتعة  يدوية  اأ�شغال  ت�شمل  التي  والفنية 
اأن�����ش��ط��ة ال��ر���ش��م ع��ل��ى الوجوه  ف�����ش��ال ع��ن 
الرتاثية  وامل�����ش��اب��ق��ات  ب���احل���ن���اء  وال���ر����ش���م 

وغريها الكثري.. 

وذلك يف اإطار دعم الهيئة للربنامج الوطني 
لل�شعادة والإيجابية من خالل خلق فعاليات 
الزائرين  جت��رب��ة  ت��رثي  ترفيهية  واأج����واء 

وتن�شر ال�شعادة يف املجتمع.
الثقافية” تقام  حتا  “ليايل  اأن  اإىل  وي�شار 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ب��ل��دي��ة دب����ي وه��ي��ئ��ة تنمية 
املجتمع ومركز ال�شيخة ميثاء بنت را�شد اآل 

مكتوم لأ�شحاب الهمم.
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عائلي"؟ "قيد  مل�شل�شل  تر�شيحك  مت  • كيف 
- من خالل املنتج رميون مقار، الذي حتدث معي عن العمل وفكرته واأر�شل يل ال�شيناريو، ولكن �شعرت بخوف 
ببيع  ب��اأن تقوم  واأ�شعب ما فيها قرارها  م��روة �شعبة،  العمل، لأن �شخ�شية  وق��ررت رف�ص  البداية،  �شديد يف 
ابنها، لكن رميون مت�شك بوجودي يف العمل وطلب مني اأن اأتناق�ص اأوًل مع املخرج تامر حمزه قبل اتخاذ قرار 
نهائي، وهو ما حدث بالفعل، فقد جل�شنا معاً، وحتدثت معه يف اأمور كثرية، واحلقيقة اإن حتمله يل يف اأ�شئلتي 
اأم��ام �شخ�شية خمتلفة  باأنني  ق��راري ل�شعوري  ال�شبب احلقيقي يف عدويل عن  الكثرية ومناق�شاتي معه كان 

ب�شكل حقيقي عن الأدوار التي قدمتها �شابقاً.
للتجربة. قبولك  يف  كبرياً  دوراً  لعبا  مقار  رميون  واملنتج  حمزة  تامر  املخرج  اأن  • يبدو 

- بالفعل، فحديث تامر معي عن ال�شخ�شية وتفا�شيلها وروؤيته لها كمخرج كانت ال�شبب الرئي�شي يف 
قبويل للعمل، خ�شو�شاً اأنه فتح يل جوانب خمتلفة بال�شخ�شية جعلتني اأ�شعر باأنني اأمام �شخ�شية 
بالتناق�شات، ولديها حلظات طيبة وحلظات �شر، وجزء من جناح  حقيقة من حلم ودم مليئة 
حممد  وب��ني  بيني  التفاهم  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  اإىل" تريند" على  وحتوله  ال��دور 

حممود عبدالعزيز، فالثنائي مروة وعبداهلل جناحهما ارتبط باأدائنا معاً.
الفنانني؟ من  كبرية  جمموعة  �شم  الذي  العمل  يف  املناف�شة  من  تقلقي  • اأمل 

- طبيعة ال�شيناريو الذي كتبه ال�شيناري�شت املوهوب جدا حممد رجاء اأوجدت نوعاً 
اأف�شل  الفنية، بحيث يخرج كل فنان  الأعمال  ال�شريفة واملطلوبة يف  املناف�شة  من 
ما لديه اأمام الكامريا، ويكون اجلمهور هو امل�شتفيد، فالأجواء بالت�شوير كانت 
اأكرث من رائعة ووجود خطوط درامية متعددة منا�شبة لكل م�شارك يف العمل 
بجانب وجود اأجيال خمتلفة يف العمل ا�شتفاد منه اجلميع بال ا�شتثناء، فكل 

امل�شاركني بالعمل كانوا �شعداء بنجاح غريهم لأنه يح�شب لهم اأي�شاً.
ال�شباق  خ����ارج  ع��ر���ش��ه  م���ن  ا���ش��ت��ف��اد  امل�����ش��ل�����ش��ل  اأن  ي���رى  ال��ب��ع�����ص   •

الرم�شاين.
- مل يعد النجاح مقت�شراً على العر�ص يف رم�شان فقط من وجهة 
يف  �شواء  وقت  ب��اأي  نف�شه  فر�ص  ي�شتطيع  اجليد  والعمل  نظري، 
الدرامية على مدار  املوا�شم  اأ�شبحت  والآن  اأو خارجه،  رم�شان 
العام وتنجح فيها العمال التي تلم�ص اجلمهور ب�شكل حقيقي، 
التجارب  بع�ص  الفعل على  ردود  تلم�شه يف  اأن  وه��و ما ميكن 
مقابل ردود اأق��ل على جت��ارب اأخ��رى، وه��ذا هو الفارق الذي 

نتحدث عنه.
اجلزائر؟ يف  اأخرياً  تكرميك  عن  • ماذا 

مهرجان  من  امل�شل�شل  يف  دوري  عن  بتكرميي  ج��دا  �شعدت   -
الأيام الدولية، وهذا هو النجاح الذي اأحتدث عنه، فالعمل رد 
العربية، وهو  ال��دول  اإىل  الداخل يف م�شر، وو�شل  فعله جت��اوز 
التوا�شل الجتماعي،  الفعل على مواقع  اأي�شاً من ردود  مل�شته  ما 
و�شعدت جداً بتفاعل اجلمهور يف اجلزائر مع امل�شل�شل ومتابعتهم له 
وال�شادة بفريق عمله، ف�شعادتي كانت ل تو�شف بالتكرمي واحلفاوة 

التي قابلني بها اجلمهور ومنظمو املهرجان.
"ال�شر"؟ م�شل�شل  اأخبار  اآخر  • ما 

التاأجيالت،  �شل�شلة  بعد  ال�شا�شات  على  قريباً  امل�شل�شل  يعر�ص  اأن  اأمتنى   -
الجتماعية  الأع��م��ال  وه��و من  ف��رتة،  قبل  بالفعل  ت�شويره  انتهينا من  فقد 

ال�شائقة، واأترقب رد فعل اجلمهور عنه.
اجلديدة؟ امل�شرحية  جتربتك  عن  • ماذا 

اأقوم يف الوقت احلايل بالتح�شري مل�شروع جديد مع الفنان حممد عادل يتناول   -
اأعتربه  دور  وهو  زوجته،  ب��دور  فيه  و�شاأقوم  دروي�ص،  �شيد  الراحل  الفنان  ق�شة حياة 
يف  امل�شرحية  تعر�ص  اأن  املفرت�ص  وم��ن  خمتلفة،  وجتربة  الفني  امل�شتوى  على  حتدياً 
يليق  عماًل  لتكون  نتمناها  التي  بال�شورة  تخرج  اأن  واأمت��ن��ى  امل�شرح،  على  ال��ق��ادم  ال�شتاء 

بالفنان الراحل.
مرتاحة"؟ "جوازة  م�شرحية  يف  وجتربتك   ...•

- �شعدت جداً بتفاعل اجلمهور مع العر�ص ملدة �شهر كامل عندما قدمناه يف الغردقة، وح�شدنا 
اأن نقدم العر�ص يف القاهرة مرة اأخرى قريباً جداً، فهو من العرو�ص  اإ�شادات عديدة، ومن املقرر 

امل�شرحية التي اأحببتها ب�شدة.
ال�شينما؟ عامل  ويف   ...•

اأمتناه،  اأن تكون عودتي لل�شينما بال�شكل الذي  اأي م�شروعات جديدة، واأرغ��ب يف  - حتى الآن لي�ص لدي 
لأنني اأ�شعر دائماً بعدم ح�شويل على فر�شة منا�شبة يف ال�شينما لتقدمي اأعمال جيدة مثل "الدرام" على 
�شبيل املثال، فرغم التجارب التي �شاركت فيها فاإن قناعاتي ال�شخ�شية باأنني مل اأقدم ما اأمتناه �شينمائياً 

حتى الآن، فهناك الكثري من الأدوار التي اأحلم بتقدميها.

ن�صال �ل�صافعي ي�صارك 
وفاء عامر يف )خان تيوال(

امل�شري  الفنان  على  امل���دين،  و���ش��ام  امل�شري  امل��خ��رج  ا�شتقر 
)خان  اجل��دي��د  فيلمه  بطولة  يف  لي�شارك  ال�شافعي  ن�شال 

تيول(، املقرر طرحه يف دور العر�ص خالل العام املقبل.
وقال ن�شال اإنه وّقع على عقد الفيلم منذ اأيام يف مقر �شركة 
ريد كاربت لالإنتاج الفني يف ح�شور منتج العمل، معرباً عن 

�شعادته بامل�شاركة يف عمل جديد.
ال�شافعي بداأ التح�شريات الأولية لل�شخ�شية التي �شيقدمها، 
ما  كل  عن  متاماً  وخمتلفة  عليه  جديدة  �شتكون  اإنها  وق��ال 

قدمه من قبل.
من جهة اأخرى، اأعلنت ال�شركة املنتجة عن اأن الفنانة وفاء 
اأبطال العمل �شيدخلون موقع الت�شوير خالل  عامر وبقية 
الأيام القليلة املقبلة، فيما قال املخرج امل�شري و�شام املدين يف 
ت�شريح ل�)الراي( اإنه ي�شعى اإىل تقدمي فيلم م�شري، ولكن 
اأن  اإىل  لفتاً  امل�شرية،  الأعمال  عن  متاماً  خمتلفة  بتقنيات 
هذا �شيظهر للجمهور خالل الأيام املقبلة بعد طرح املل�شق 
الفيلم  اأح��داث  اأن  عن  وك�شف  للفيلم.  الرتويجي  الدعائي 
�شتدور يف اإحدى احلقب الزمنية املهمة التي مرت بها م�شر، 
كافة،  امل�شتويات  على  املفاجاآت  من  الكثري  العمل  و�شي�شهد 
اأو  الت�شوير  اأماكن  اأو  املختلف  الفنانني  اأداء  اإن كان لناحية 
�شيوف ال�شرف.واأ�شاف اأن تفا�شيل الفيلم كافة �شيعلن عنها 
اأماكن الت�شوير وال�شتقرار  بعد النتهاء من معاينة  قريباً 
ت�شوير  للبدء يف  النهائي  املوعد  العمل وحتديد  على فريق 

اأول م�شاهد الفيلم.

�سعدت جدا بتكرميي يف اجلزائر

رمي �لبارودي: �لعمل �جليد ي�صتطيع 
فر�ص نف�صه باأي وقت

�ساركت الفنانة رمي البارودي اأخريًا يف م�سل�سل "قيد عائلي" من خالل 
�سخ�سية مروة التي قدمتها ب�سكل خمتلف. ويف هذا احلوار تتحدث 
البارودي عن امل�سل�سل وكوالي�سه، اإ�سافة اإىل م�ساريعها الفنية 

اجلديدة بني امل�سرح والتلفزيون... وفيما يلي التفا�سيل:

ماغي بو غ�صن.. متفائلة
امل�شتوى  ع��ل��ى  ل��ب��ن��ان  يعي�شها  ال��ت��ي  ال�شعبة  ال���ظ���روف  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
الطراف  تتفق  مل  حيث  ال�شيا�شي،  امل�شتوى  على  وك��ذل��ك  الإق��ت�����ش��ادي، 
ال�شيا�شية بعد على ت�شكيل حكومة تنه�ص بلبنان من اأزمته، ال ان املمثلة 

اللبنانية ماغي بو غ�شن تعي�ص حالة تفاوؤل.
التوا�شل  مواقع  اأح��د  على  اخلا�ص  ح�شابها  عرب  غ�شن  بو  ماغي  وكتبت 
الإجتماعي التعليق التايل: "بالرغم من الظروف ال�شيئة ال�شيئة فانا جداً 
متفائلة متفائلة ...فاَلتي حكما اف�شل ....لي�ص بعد يف اأ�شواأ من هيك؟ ل 
ما يف. يعني يلي جاي لزم يكون اح�شن ان �شاء اهلل..انو ما يف غري حل...

متفائل منهار".

�أمري كر�رة يبد�أ ت�صوير 
)�الختيار - �أحمد �ملن�صي(

الأوىل من م�شل�شله )الختيار–  امل�شاهد  ت�شوير  ك��رارة  اأم��ري  النجم  ب��داأ 
اأحمد املن�شي(، املقرر عر�شه يف رم�شان املقبل، من اإنتاج �شركة �شيرنجي، 

وتاأليف باهر دويدار، واإخراج بيرت ميمي.
�شرف،  ك�شيوف  النجوم  من  كبري  ع��دد  فيه  ي�شارك  "الختيار"  م�شل�شل 
ومن املقرر اأن يج�شد �شخ�شية "ع�شماوي" خالل اأحداث امل�شل�شل الفنان 
اأحمد العو�شي، وكان كرارة قد تلقى عدة تدريبات �شاقة وقتالية وتدريبات 

على الذخرية والقفز من اأعلى الأ�شطح ا�شتعدادا للم�شل�شل.
املن�شي  اأحمد �شابر  امل�شرية، حياة  الدراما  لأول مرة يف  امل�شل�شل،  يتناول 
الربث"،  "مربع  كمني  يف  ا�شت�شهد  ال���ذي  �شاعقة،   103 الكتيبة  ق��ائ��د 
مبدينة رفح امل�شرية عام 2017، اأثناء الت�شدى لهجوم اإرهابى يف �شيناء، 
على اأن ُيظهر العمل العديد من اجلوانب الجتماعية والإن�شانية يف حياة 

البطل الراحل.
ب��اه��ر دوي���دار،  ال��ع��و���ش��ي، وت��األ��ي��ف  ك����رارة، واأح��م��د  اأم���ري  امل�شل�شل بطولة 
واإخراج بيرت ميمي، يف رابع تعاون بينهما يف الدراما بعد ثالثية "كلب�ص" 
فتحي  للم�شل�شل  فني  ومنتج  "�شيرنجي"،  اإن��ت��اج  من  معاً،  قدموها  التي 

اإ�شماعيل.
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�أ�صباب �صيق �لتنف�ص يف �أ�صهر �حلمل!
امل�شاكل كثرية...تلك التي تواجهها احلامل يف حملها مثل: احتبا�ص ال�شوائل 
وال�شداع والغثيان والدوار وزيادة الوزن وغريها، و�شيق التنف�ص حالة �شائعة 
اأو على اجلنني معاً، وهي تزداد  وطبيعية ول ت�شكل اأي خطورة على احلامل 
اآخر �شهر من احلمل.. يف الأ�شبوع الثالث يبداأ الغثيان  اأول �شهر وكذلك  يف 
ويف  الأطعمة،  بع�ص  من  ونفور  متكرر  تبول  مع  ب��الإره��اق  وال�شعور  والتقيوؤ 
الأ�شبوع ال�شاد�ص وال�شابع تاأتي ال�شطرابات املزاجية، ويف الثامن يزداد املغ�ص 

وحرقة املعدة والنتفاخ و�شداع ودوايل ال�شاقني... و�شيق التنف�ص.

اأ�سباب �سيق التنف�ص:
يف الثالثة الأ�شهر الأوىل يرتفع احلجاب احلاجز مبقدار 4 �شم، ما ي�شاعد 
ال��ربج�����ش��رتون ي�شاعد على  اأن زي���ادة ه��رم��ون  ال��ه��واء، كما  ال��رئ��ة على م��لء 
الثاين  الثلث  ويف  احل��م��ل.  اأ�شهر  ط��وال  ت���زداد  كميته  لأن  بال�شيق؛  ال�شعور 
يحدث بع�ص التغريات يف طريقة وظائف القلب؛ حيث تزداد كمية الدم ب�شكل 
كبري، ما ي�شطر القلب ل�شخ كميات اأكرب من الدم، وبالتايل �شعوبة حتريك 
اإىل امل�شيمة. يحدث �شيق التنف�ص ب�شبب تو�شع  هذا الدم من خالل اجل�شم 
الرحم الذي يزداد يف الأ�شهر الثالث الأخرية من احلمل؛ حيث اإن ال�شغط 
ما  نف�ص،  كل  يف  التو�شع  على  قدرتهما  من  يحد  كونه  الرئتني؛  على  ي��زداد 
يوؤدي اإىل زيادة �شدة �شيق التنف�ص وتكراره. يف الثالثة الأ�شهر الأخرية قد 
ي�شبح التنف�ص اأ�شهل اأو اأكرث �شعوبة؛ اعتماداً على مو�شع راأ�ص اجلنني قبل 
اأن يبداأ التقلب والهبوط... وقد ي�شغط اجلنني على احلجاب احلاجز فيزيد 
التنف�ص �شعوبة. كما اأن كرب حجم اجلنني داخل الرحم، ي�شغط على منطقة 
احلجاب احلاجز عند احلامل فت�شعر ب�شيق و�شعوبة يف التنف�ص، اإ�شافة اإىل 
اأن زيادة ن�شبة ال�شائل املحيط باجلنني ي�شغط على املنطقة العلوية، وي�شعف 
القدرة على التنف�ص ال�شليم. واحلمل بتواأمني يزيد من حجم الرحم ب�شكل 
اأو  ع�شبية  مل�شاكل  التعر�ص  واأحياناً  التنف�ص،  يف  �شيقاً  ي�شبب  ما  م�شاعف؛ 
تنف�ص  على  احلمل...توؤثر  مراحل  ترافق  ما  غالباً  التي  نف�شية  ا�شطرابات 
احلامل و�شيقه. وجود مر�ص يف اجلهاز التنف�شي لدى احلامل كالربو ال�شعبي 
الربوجي�شرتون  هرمون  ونق�ص  الهوائية،  الق�شبة  التهابات  اأو  التح�ش�شي، 
اأن  كما  اأي�شاً.  الأ�شباب  الدماغ...من  يف  التنف�ص  مراكز  حتفيز  عن  امل�شوؤول 
ال�شالمل  ت�شلق  مثل  روتينية  مبهام  احلامل  قيام  بعد  يحدث  التنف�ص  �شيق 

ومهام املنزل اليومية، اإ�شافة لنمو الرحم.
 

طرق العالج:
عليك مبمار�شة الأعمال اليومية بحركة بطيئة، وال�شتماع اإىل نداءات اجل�شد 
فيما يتعلق بال�شرعة. اجللو�ص ب�شورة �شليمة؛ رفع الظهر ب�شكل م�شتقيم مع 
الكمية  امل�شاعف؛ للح�شول على  بالتمدد  اإىل اخللف لل�شماح  الكتفني  اإ�شناد 
لرفع  ال��ن��وم  خ��الل  اإ���ش��اف��ي��ة  بو�شائد  ال�شتعانة  الأوك�����ش��ج��ني.  م��ن  الكافية 
منطقة الراأ�ص والرقبة لتح�شني عملية التنف�ص، وتخفيف �شغط الرحم على 
املنطقة العلوية. تزداد اأعرا�ص �شيق التنف�ص �شوءاً مع اأكرث من 30 يف املائة 
اأنه من ال�شروري  الن�شاء امل�شابات بالربو خالل فرتة احلمل، وتذكري  من 

احل�شول على لقاح الإنفلونزا اأثناء مو�شمها خالل فرتة احلمل.
التنف�ص  يف  ب�شيق  اإ�شابتك  ت�شتد  ح��ني  ف���وراً؛  الطبيب  اإىل  ال��ذه��اب  عليك 
بوجود  ت�شعرين  والنب�ص،  الأنفا�ص  تت�شارع  حيث  الوقت؛  مع  �شوءاً  وي��زداد 
اأمل يف ال�شدر عند التنف�ص، تلون حول العينني اأو اأ�شابع القدمني اأو اليدين 
باللون الأزرق الباهت، وكذلك اإن �شاهدت �شحوباً يف الوجه، اأو �شعال م�شتمر 

م�شاحب بخروج دم.

ل  مل��اذا  احلركي  ال��دوار  من  يعانون  الأ�سخا�ص  بع�ص   •
ي�ساب الإن�سان بالدوار من تاأثري دوران الكرة الأر�سية؟

لن حركة دوران الأر�ص منتظمة
مبا  اخلارجية  ل��الأذن  ان�سداد  اأحيانا  يحدث  •قد 

ي�سمى wax فكيف يكون ؟
افرازات طبيعية لالأذن

عجيب  وبتنا�سق  الخ����اذه  برائحتها  مت��ت��از    •
ال��ت��ي تف�سلها  ال��وح��ي��دة  ال��زه��رة  يف الل���وان وه��ي 
اأعماقها  الفرا�سات على غريها لن رحيقها خمبا يف 
والأزرق  والأبي�ص  الأح��م��ر  األ���وان  بعدة  وتوجد  ؛ 

والأ�سفر والزهري فما هي؟
 القرنفل

؟  ال�ساي  ورائحة  طعم  اختالف  �سبب  هو  • ما 
عمر الورقة املقطوفة 

�شنة ثالثني  املتو�شط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 
الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 

املر�ص ب�شبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  الن�شور  اأن  تعلم  • هل 
الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 

الت�شمم اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�ص  اأخذ  يف  الفراط  اأن  تعلم  • هل 
حزين  يكون  عندما  يبكي  الفيل  اأن  تعلم  • هل 

ذيله  قطع  اذا  ميوت  احل�شان  اأن  تعلم  • هل 
حلمه  يف  عظمه  يحفظ  التي  احليوان  هي  ال�شلحفاة  اأن  تعلم  • هل 

ينام عندما  واحدة  عني  يغلق  الدلفني  اأن  تعلم  • هل 
ال�شمع حا�شة  متتلك  ل  والفعى  والذبابة  ال�شلحفاه  اأن  تعلم  • هل 

الفك ع�شلة  هي  الإن�شان  ج�شم  يف  ع�شلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�شم  اأن  تعلم  • هل 

اليمنى الأذن  من  �شمعاً  اأ�شعف  الي�شرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 

التاجر ال�صغري
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اخلروب 
"رعاية  ن�����ش��ر مب��وق��ع  ك�����ش��ف ت��ق��ري��ر 
ال�شحة" الأمريكي، عن اأن اخلروب 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ت��رك��ي��زات ع��ال��ي��ة من 
الكال�شيوم واحلديد، واأي�شا تركيزات 
جيدة من حم�ص الفوليك وفيتامني 
والريبوفالفني  وال��ن��ي��ا���ش��ني  "ه�" 
واملنجنيز  وال��ب��وت��ا���ش��ي��وم  وال��ن��ح��ا���ص 
النباتية،  والأل����ي����اف  وال�����ش��ي��ل��ي��ن��ي��وم 
تعزيز  يف  ت�شاهم  عنا�شر  كلها  وه��ى 

اخلروب  تناول  اأن  طبية  درا���ش��ة  واأثبتت  ملحوظ.  ب�شكل  الإن�شان  �شحة 
الكول�شرتول  م�شتويات  احلد من  ي�شاهم يف  اأ�شابيع   4 ملدة  يوميا  مرتني 
يف الدم، وكما اأنه غني مبركبات البوليفينول، التي ت�شاهم يف تعزيز احلد 
من الكول�شرتول، وكما ت�شاهم يف تقليل فر�ص الإ�شابة بال�شرطان، خا�شة 

�شرطان عنق الرحم ح�شبما اأظهرت الأبحاث احلديثة.
ال�شكر بالدم وتنظيم عمل هرمون  وي�شاهم اخلروب، يف �شبط م�شتويات 
الطبيعية،  الألياف  من  عالية  م�شتويات  على  لحتوائه  نظرا  الأن�شولني، 
واأي�شا ل ميكن اأن نغفل الفوائد ال�شحية املثرية للخروب يف تعزيز عملية 
اإىل اللنب لي�شبه بذلك  اله�شم. وميكن طحن اخلروب واإ�شافة الطحني 
م�شحوق  من  كبرية  ملعقة  اإ�شافة  ميكن  ال�شاخن،  ال�شيكولتة  م�شروب 
اخلروب للخبز، وميكن اإ�شافة م�شحوق اخلروب اإىل الزبادي، واأي�شا ميكن 

ا�شتخدام بذور اخلروب وحتمي�شها وا�شتخدامها بدل من القهوة.

رجل الإطفاء البلدي الغواتيمايل هيكتور �ساكون ، يرتدي زي �سانتا كلوز وي�سقط عرب حبل كبري فوق ج�سر 
لتقدمي الهدايا لالأطفال يف مدينة غواتيمال. ا ف ب

يف ق�ش�ص ال�شني القدمية يحكى ان �شبياً �شغرياً كان يتمنى ان ي�شبح تاجراً كبرياً وكثرياً ما �شخر ا�شدقاءه 
منه لكنه مل يياأ�ص من ان يحقق فكرته يوماً ما، هنا بداأ ينظر حوله كيف يبداأ ومن اين يبداأ .. مل يكن والده 

بالرجل الغني بل كان مزارعاً فقرياً وامه ربة بيت ل تعرف عن هذه الدنيا غري �شئون بيتها وعائلتها فقط .. 
يف الأي��ام التاليه كان ال�شبي ياجن �شان ينزل اإىل ال�شوق ليعمل اج��رياً ملن يطلبه وكلما ح�شل على بع�ص املال 
احتفظ بن�شفه ومنح امه الن�شف الآخر حتى م�شى عليه يف عمله هذا عاماً كاماًل در�ص فيه احوال ال�شوق وعرف 
كل �شغرية وكبرية كيف يبيع التجار وكيف يك�شبون، كيف يروجون لب�شائعهم وما هو ال�شئ الذي ياأتي باملك�شب 
الكبري �شريعاً واخرياً كيف مير اليوم هنا داخل ال�شوق .. وجد ان معظم التجار ل يذهبون اإىل بيوتهم ع�شراً 
والعمال اي�شاً، وان حمال الطعام هنا لي�شت بال�شكل اجليد الذي ين�شده اجلميع فقرر ان يبداأ م�شروعه ال�شغري 
فوراً وبدون تاأخري .. جمع ما معه من نقود ثم ذهب بها اإىل عمه وكان جناراً جيداً وطلب منه ان ي�شنع له عربة 
قوية ي�شتطيع ان يجرها ب�شهوله وقد جل�ص معه لري�شم له عربته التى يريدها وكيف �شيكون �شكلها .. ثالثة 
ايام مرت قبل ان ميد يده لي�شعها على عربته اخلا�شة وقد عم الفرح كل ج�شده ال�شغري ووقف يح�شى ما تبقى 
من نقود ثم ذهب ل�شراء ما يحتاجه لي�شتكمل مطبخه ودكانه ال�شغري .. كانت امه عونه الرئي�شي يف هذا امل�شروع 
الب�شيط، �شرح لها هدفه ومل تتاأخر عليه فهى حت�شن بحق امور الطبخ ومبهارة عجيبة ..  مل متر ايام حتى كان 
ياجن �شان ينزل بعربته ال�شغرية اإىل ال�شوق الكبري يعر�ص ب�شاعته من الطعام اجليد ال�شهي النظيف املغطى 
..وال�شاخن، فقد تعلم كيف يحافظ على املوقد م�شتعاًل بهدوء، مل يخجل من املرور على املحال والدكاكني، مل 
يخجل من ان يقف وينادي على طعامه ملن ل ي�شتطيع ان يذهب اإىل بيته وقد وجد �شدى وا�شعا خا�شة ان طعام 
امه فاق بلذته ما ت�شنع حمال كثرية، واي�شاً كانت ا�شعاره معتدلة ويف متناول جميع الأيدي فوجد اقباًل منقطع 
النظري لذلك ا�شطر اباه ان يكون همزة الو�شل بينه وبني امه فقد كان يحمل ما تنتهى من طبخه لي�شرع به اإىل 
ابنه ويوماً وراء يوم توقف والده عن العمل يف املزارع ليمد ابنه بالطعام الذي ياأتي اليهم بربح اكرث بكثري مما 
ياأتي به عمل الأب.. الن يا ا�شدقائي فاإن ياجن �شان مل يعد يف حاجة اإىل ان يجر عربته بني ال�شواق فقد ا�شبح 
عنده الكثري من حمال الطعام اجلاهز والوجبات ال�شريعة لكنه يجل�ص وراء مكتب فخم يف مبنى رائع يدير من 
خالله اعماله ثم يعود اإىل الق�شر الكبري الذي تعي�ص فيه ا�شرته الكبرية امه ووالده وزوجته واطفاله وكثرياً ما 

يحكى لأطفاله حكايته منذ ان كان يحلم بالرثاء حتى حتقق ذلك احللم. 

علماء يكت�صفون فائدة طبية جديدة للع�صل
ب��ري��ط��ان��ي��ون م���ن تطوير  ب���اح���ث���ون  مت��ك��ن 
تقنية طبية حتمي من البكترييا بعد اإجراء 
ال�شتعانة  خ��الل  م��ن  اجل��راح��ي��ة،  العمليات 
نيوزيلندا  يف  ينتج  ال���ذي  "مانوكا"،  بع�شل 

واأ�شرتاليا.
فاإن  نيوز"،  "�شكاي  موقع  نقل  م��ا  وبح�شب 
قليلة  كميات  و���ش��ع  على  ي��راه��ن��ون  العلماء 
ما  "مانوكا" ب���ني ط��ب��ق��ات  ع�����ش��ل  م���ن  ج���دا 
يعرف ب�"ال�شبكة اجلراحية"، وهي عبارة عن 
دائم  ب�شكل  ا�شتخدامها  رخوة يجري  دعامة 

اأو موؤقت، كي ت�شاعد على التئام الن�شيج.
ويتم اللجوء اإىل هذه ال�شبكة اجلراحية عند 

حيث  ال��ف��ت��ق،  م�شتوى  على  عمليات  اإج����راء 
ت�شل بع�ص اأنواع البكترييا اخلطرية اأحيانا 
غ�شاًء  ي�شبه  م��ا  وت�شكل  ال�شبكة،  ه���ذه  اإىل 

حيويا رقيقا.
ويتم عالج هذه البكترييا مب�شادات حيوية، 
اأم���ا ح��ني تتفاقم وت�شبح  امل���ب���داأ،  م��ن ح��ي��ث 
و�شع  يف  الأط���ب���اء  ي�شبح  ل���ل���دواء،  م��ق��اوم��ة 

معقد.
ا�شتخال�شه من  الع�شل يجري  اأن هذا  ومبا 
النحل الذي يرعى على �شجر "املانوكا"، فاإنه 
 "methylglyoxal" يحتوي على مادة 

التي تتمتع بخ�شائ�ص حماربة البكترييا.

وجرى تطوير هذه التقنية الطبية من قبل 
واأولي�شرت،  نيوكا�شل  جامعتي  يف  ب��اح��ث��ني 
ي��ع��رف بالطبقات  8 مم��ا  م��ن خ���الل و���ش��ع 
بحيث  ال�شبكة،  يف  الع�شل  م��ع  "النانوية" 
ت�����ش��اع��د ع��ل��ى ال��ت��ئ��ام اجل����روح وت��ق�����ش��ي على 

البكترييا امل�شببة لاللتهابات.
جدير بالذكر اأن ا�شتخدام الع�شل يف مداواة 
اجلروح لي�ص اأمرا جديدا، اإذ ظهر هذا الأمر 
احل�شارات  يف  ال�����ش��ن��ني،  اآلف  م����دى  ع��ل��ى 
على  الع�شل  اح��ت��واء  ب�شبب  وذل��ك  القدمية، 
مادة "بريوك�شيد الهيدروجني"، وهو مركب 

كيميائي مهم يف العالج.


