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فوائد �صحية غري معروفة للجنب
اجلنب مادة غذائية يتناولها معظم النا�س يف ال�صباح مع وجبة الفطور 
ويف اأوقات اأخرى من اليوم. يعد البع�س اأن اجلنب ي�صبب زيادة الوزن. 

ولكن هناك فوائد مهمة غري معروفة لهذه املادة الغذائية.
ي�صاعد على تخفي�س الوزن- يف احلقيقة يالحظ لدى معظم النا�س 
بينت  وق��د  الكالي�صيوم.  عن�صر  نق�س  ال�صمنة،  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 
اأن تناول مواد غذائية غنية بالكال�صيوم يوؤدي  نتائج درا�صات عديدة 
به. يخف�س م�صتوى  كتلة اجل�صم. واجلنب غني  اإىل حت�صني موؤ�صر 
�صغط الدم- يعتقد الكثريون اأن احتواء اجلنب على ن�صبة عالية من 
الدهون وال�صوديوم، يوؤدي اإىل ارتفاع �صغط الدم. ولكن يف الواقع اإذا 
كان اختيار نوع اجلنب �صحيحا –اأجبان فيها ن�صبة دهن منخف�صة ، 
الدم وتخفي�صه. يقوي  التحكم مب�صتوى �صغط  �صي�صاعد على  فاإنه 
للح�صول  مهما  م�صدرا  كاحلليب  اجل��نب  يعترب  والعظام-  الأ�صنان 
بناء  يف  الأ�صا�صية  امل��ادة  هو  العن�صر  وه��ذا  الكالي�صيوم.  عن�صر  على 
العظام والأ�صنان. كما اأن اجلنب اإ�صافة اإىل الكالي�صيوم يحتوي على 
يحفز  العظام.  تقوي  التي   D و A الزنك واملغني�صيوم وفيتامينات
وهذه  املخمرة،  الغذائية  للمواد  مهم  م�صدر  اجلنب  الأم��ع��اء-  نبيت 
اأهمية  العلم م��دى  اأثبت  وق��د  الأم��ع��اء.  نبيت  اإيجابيا يف  توؤثر  امل��واد 
النبيت ل�صحة اجل�صم ب�صكل عام. يقوي الأوعية الدموية- اإن تناول 
م�صتقات الألبان، مثل اجلنب تخف�س خطر الإ�صابة باأمرا�س القلب 

والأوعية الدموية، لأنها تقوي ال�صرايني.

ي�صرق الدجاج لتعبئة �صيارته بالوقود
اأُلقي القب�س على مزارع ثري من مقاطعة �صيت�صوان ال�صينية بزعم 
لين�صوي،  مقاطعة  يف  ق��رى  ع��دة  من  والبط  ال��دج��اج  ب�صرقة  قيامه 
األف   290 اإىل  قيمتها  ت�صل  التي  الفاخرة  ل�صيارته  الوقود  ل�صراء 
دولر.  وكانت ال�صرطة يف لين�صوي تتلقى تقارير عن �صرقة الدجاج 
والبط من عدة قرى يف املقاطعة منذ اأبريل "ني�صان" املا�صي، لكنها 
مل تتوقع اأبداً اأن يكون اجلاين واحداً من اأغنى املزارعني يف املنطقة، 

وهو رجل يعي�س يف فيال متعددة الطوابق ويقود �صيارة بي ام دبليو. 
وعلى ما يبدو، كانت ال�صيارة الفاخرة، هي التي دفعت ت�صيانغ "ا�صم 
م�صتعار" اإىل بع�س ال�صرقات الب�صيطة. فبعد وقوعه يف م�صاكل مالية، 
بداأ الرجل الرثي يف �صرقة الطيور الداجنة وتربيتها يف مزعته قبل 

بيعها للح�صول على وقود لل�صيارة، بح�صب موقع اأوديتي �صنرتال.
�صرقات  يف  حتقيقاً  ال�����ص��رط��ة  فتحت  م��ت��ع��ددة،  ���ص��ك��اوى  تلقي  وب��ع��د 
الدواجن. ولحظ املحققون من خالل اأ�صرطة املراقبة �صخ�صاً يركب 
دراجة نارية بدون لوحات ترخي�س يف �صاعات متاأخرة من الليل. ومت 
ر�صد نف�س الدراجة النارية امل�صبوهة تدخل اإىل منزل ت�صيانغ، لذلك 
اإلقاء  من  ال�صرطة  ومتكنت  املراقبة.  حتت  منزله  ال�صرطة  و�صعت 
�صيارته  اأن  مو�صحاً  بال�صرقات،  اع��رتف  ال��ذي  ت�صيانغ  على  القب�س 
باأزمة  مي��ر  ك��ان  ولأن���ه  ال��وق��ود،  م��ن  الكثري  ت�صتهلك  كانت  الفاخرة 

مالية، فقد جلاأ اإىل ال�صرقة لتاأمني املال الالزم ل�صرائه.

طفل جلب خمدرات اإىل مدر�صته
اأح�صر  اأن  بعد  وزوجها  اأم  على  القب�س  وا�صنطن  يف  ال�صرطة  األقت 

طفلهما مادة خمدرة اإىل مدر�صته البتدائية. 
مادة  على  عرث  الطفل  اأن  هريالد"،  �صيتي  "تراي  �صحيفة  وذك��رت 
كينويك  مدر�صة  يف  موظف  اإىل  و�صلمها  منزله،  يف  امل��خ��درة  امليثيل 

البتدائية يوم الأربعاء املا�صي.
اإىل  حت��دث  ال�صباط  اأح���د  اإن  امل��دي��ن��ة  �صرطة  با�صم  متحدث  وق���ال 
الذي  املنزل  تفتي�س  ال�صرطة  ق��ررت  ال�صتجواب  على  وبناء  الطفل، 
الفنتانيل  حبوب  على  العثور  مت  حيث  وزوجها،  والدته  فيها  تعي�س 

واأدوت لت�صنيع املخدرات.
ومت اإلقاء القب�س نتيجة لذلك على الوالدين بتهمة حيازة املخدرات، 
الطفل و�صقيقته  بنتون، يف حني وو�صع  واحتجزا يف �صجن مقاطعة 

ال�صغرى يف احلجز الوقائي لدى هيئة اخلدمات الجتماعية.
ي�صاعد  اأن  وميكن  �صجاعاً،  ك��ان  الطفل  ت�صرف  اإن  ال�صرطة  وتقول 

الوالدين عرب اإبعادهما عن طريق املخدرات.
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ح�صناء نهائي اأبطال اأوروبا 
تك�صف �صر اقتحام امللعب

النهائية  املباراة  امللعب، يف  اأر�صية  اإىل  ت�صللت  التي  الرو�صية،  امل�صعة  قالت 
لدوري اأبطال اأوروبا، موؤخرا، اإنها مل تندم على خطوتها "اجلريئة".

واقحتمت ال�صابة، كين�صي ولن�صكي، 22 عاما، امللعب وهي ترتدي مالب�صا 
ب�صرعة،  اإخراجها  ومت  ل�صديقها،  الإل��ك��رتوين  املوقع  ا�صم  حتمل  خفيفة 

وق�صت نحو خم�س �صاعات يف خمفر اإ�صباين، قبل الإفراج عنها.
اإىل  اأكرث قرار ذكي يف حياتها حني نزلت  اأنها اتخذت  واأك��دت وولن�صكي، 
وتوتنهام  ليفربول  م��ب��اراة  خ��الل  م��دري��د،  الإ�صبانية  العا�صمة  يف  امللعب 

الإجنليزيني.
ويرى خرباء اأن الإعالن املجاين التي ا�صتفاد منه موقع �صديق امل�صجعة، 

تقدر ب�3.8 ماليني جنيه اأ�صرتليني، بالنظر اإىل اأهمية املباراة.  
يف  اأتقاعد  اأن  "اأريد  الربيطانية،  "�صن"  �صحيفة  م��ع  ح��وار  يف  واأوردت 
اأوروبا  اأبطال  دوري  واقتحام  امل��ال،  من  يكفي  ما  وبحوزتي  الثالثني  �صن 
م��ن خطوات  مل��زي��د  اأخ��ط��ط  واأن����ا  الأم����ر،  ع��ل��ى حتقيق  ف��ق��ط  �صي�صاعدين 

القتحام".
اأن  اإعالمية  تقارير  وذكرت  لل�صدر"،  "مثلجا  الفعل كان  رد  اأن  واأ�صافت 
بعد  �صديقها،  م��وق��ع  يف  اأنف�صهم  �صجلوا  �صخ�س  مليون   32 م��ن  اأك���رث 

القتحام الكبري.
وت�صم العقوبة الإجمالية غرامتني اثنتني؛ فالحتاد الأوروبي لكرة القدم 
فر�س غرامة قدرها 5 اآلف يورو ب�صبب الدخول اإىل امللعب، اأما ال�صرطة 
لقناة  املرخ�س  غري  الإع���الن  ب�صبب  ي��ورو  اآلف   10 ففر�صت  الإ�صبانية 

�صديقها.

وظيفة مقابل تعليم 
الأطفال وهم نيام

 100 مبلغ  جديدة  �صاغرة  وظيفة  تقدم 
يف  دولر(   140( ا����ص���رتل���ي���ن���ي  ج���ن���ي���ه 
ال�صتعداد  على  الأطفال  مل�صاعدة  ال�صاعة 
لالمتحانات، من خالل القراءة لهم اأثناء 
"تيوتور هاو�س"  وك��ال��ة  وت��ق��وم  ن��وم��ه��م.  
خدمة  بتجربة  الإنرتنت  على  التعليمية 
للطالل  ت�صمح  اأن  ���ص��اأن��ه��ا  م��ن  ج���دي���دة، 
مراجعة  ط��ري��ق  ع��ن  ن��ي��ام،  وه���م  بالتعلم 
املعلومات والدرو�س يف الريا�صيات واللغة 
الأ�صا�صية.  امل��واد  من  وغريها  الإنكليزية 
و����ص���ي���ك���ون ع���ل���ى امل���ع���ل���م ����ص���رح ال����درو�����س 
التعليمية للطالب وهم م�صتيقظون، ومن 
ثم تكرار نف�س املعلومات اأثناء نومهم، حتى 
ومراجعة  ذاكرتهم،  تن�صيط  من  يتمكنوا 

وتر�صيخ املعلومات التي تعلموها للتو.
اأي  يف  اجلل�صات  يقدم  اأن  للمعلم  وميكن 
وق��ت م��ن ال��ن��ه��ار اأو ال��ل��ي��ل، اع��ت��م��اداً على 
احتياجات الطالب، وميكن اأن يكون ذلك 
ب�صكل �صخ�صي، اأو عن بعد عرب الإنرتنت. 
الدرا�صية  ال�صاعة  تكلف  اأن  املتوقع  وم��ن 
دولر(   140( ا�صرتليني  جنيه   100
ل��ل��درو���س ال��ت��ي ت��ق��دم وج��ه��اً ل��وج��ه، و50 
جتري  التي  للدرو�س  دولر(   70( جنيه 

عرب الإنرتنت.

فقر الدم.. اأعرا�ض 
�صامتة يجب عدم جتاهلها �ص 23

ع�صائر تغّذي منو 
ال�صعر وجتدد حيويته

م���ن امل���ع���روف اأن ال���ف���واك���ه م�����ص��در رائ���ع 
وفروة  ال�صعر  يحتاجها  ال��ت��ي  للمغذيات 
ال���راأ����س، اإىل ج��ان��ب ف��وائ��ده��ا الأخ����رى يف 
تعزيز املناعة وحت�صني وظائف اجل�صم. فاإذا 
اأردت تغذية ب�صيالت ال�صعر مبجموعة من 
الفيتامينات واملعادن ميكنك العتماد على 
الراأ�س  ف��روة  لإم���داد  الطبيعية  الع�صائر 
املغذيات،  ه��ذه  من  وف��رية  بكمية  وال�صعر 
خا�صة عند تناول هذه الع�صائر بانتظام. 

اإليك ع�صائر تغذية ال�صعر:
غني  "الفريز"  ال����ف����راول����ة  ع�����ص��ري   *  
بفيتامني "�صي" الذي يحّوله اجل�صم اإىل 
كولجني، وم�صادات الأك�صدة التي حت�صن 

�صحة فروة الراأ�س.
* ت��ت��وف��ر ع�����ص��ائ��ر م�����ص��ن��وع��ة م���ن هالم 
العنا�صر  اأف�������ص���ل  م����ن  وه�����و  ال�������ص���ّب���ار، 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ت��غ��ذي��ة ال�����ص��ع��ر وزي�����ادة منوه 
بف�صل الإنزميات التي يحتويها.

* ي��وف��ر ال���ك���وب م���ن ع�����ص��ري اجل����زر ثلث 
البيوتني  من  اليومية  اجل�صم  احتياجات 

الالزم لنمو ال�صعر.
* ع�صري الب�صل غني بالبيوتني والنحا�س 

لإطالة ال�صعر.
توليفة  وال��ك��زب��رة  ي��وف��ر ع�صري اخل��ي��ار   *
وم�صادات  "�صي"  ف��ي��ت��ام��ني  م���ن  رائ���ع���ة 
والإجهاد  التوتر  اآث��ار  تزيل  التي  الأك�صدة 

اللذين ي�صببان ت�صاقط ال�صعر.
للحديد  رائ���ع  م�صدر  ال�صبانخ  ع�صري   *

الالزم لإطالة ال�صعر.
* ع�صري الكيوي من اأغنى م�صادر فيتامني 
حت�صن  التي  الأك�����ص��دة  وم�����ص��ادات  "�صي" 

�صحة فروة الراأ�س.

وك�صفت نتائج الدرا�صة اأن امل�صاركني الذين يعانون من 
بخطر  اأكرث  بال�صابة  مهددون  الدرقية  الغدة  التهاب 
ال��ذي��ن ل  م��ع  اأ���ص��ع��اف مقارنة  بن�صبة ثالثة  الك��ت��ئ��اب 
ي��ع��ان��ون م��ن ت��ل��ك ال���ص��ط��راب��ات. وف��ي��م��ا يخ�س خطر 
النف�صي وجت���اوزت  ال��ق��ل��ق واخل����وف  ب��ح��الت  ال���ص��اب��ة 

ن�صبته 2،3 مرة مقارنة بالأ�صاء.
اأ�صل  وح�صب تقديرات اخل��رباء يعاين كل �صخ�س من 
اأملانيا من الكتئاب. وبناء  اأ�صخا�س يف  �صتة  اإىل  خم�صة 
تييا  الأمل��ان��ي��ة  الطبيبة  اأجن��زت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة  ع��ل��ى 
من  باملئة   45 ف��ان  عملها  فريق  مع  غرومر  فولفغانغ 
ب��امل��ئ��ة م��ن ا���ص��ط��راب��ات القلق  ح����الت الك��ت��ئ��اب و30 
واخل������وف ل��ه��ا ع���الق���ة م��ب��ا���ص��رة ب��ا���ص��ط��راب��ات الغدة 

الدرقية.
تقع الغدة الدرقية اأمام الق�صبة الهوائية وحتتوي على 
اإفراز  وظيفتها  الكي�صية  اخلاليا  تدعى  خا�صة  خاليا 
هرمونات الغدة. والغدة الدرقية هى من الغدد ال�صماء، 

اأي تفرز هرموناتها مبا�صرة اإىل الدم بدون قناة. 
ال��درق��ي��ة م��ن �صخ�س  ال��غ��دة  اأع��را���س م��ر���س  وتختلف 
ت��ع��ل��ب دورا يف تلك  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  ب���ني  لآخ�����ر. وم���ن 
اأعرا�س  اأب��رز  وم��ن  ووزن��ه.  ال�صخ�س  الختالفات عمر 
مر�س الغدة الدرقية ال�صعور امل�صتمر بالتعب واخلمول 
البارد، و�صقوط  اإىل عدم حتمل اجلو  اإ�صافة  والإعياء. 
ال�صعر وجفاف اجللد وتق�صره، والإم�صاك املزمن، وزيادة 
الوزن غري الطبيعية رغم �صعف ال�صهية، وبطء النب�س 
وا���ص��ط��راب يف دق���ات ال��ق��ل��ب وت����ورم يف ال��ع��ن��ق، ب���طء يف 
التفكري وعدم القدرة على ال�صتنتاج، �صعف الع�صالت 

وعدم قدرتها على احلركة ب�صكل جيد.
حمط  اللتهابات  من  اأخ��رى  اأ�صكال  كانت  ال�صابق  ويف 
ا���ص��ت��ب��اه ل���دى الأط���ب���اء ك��اأح��د ال��ع��وام��ل امل�����ص��وؤول��ة عن 
الإ���ص��اب��ة ب��الك��ت��ئ��اب وال��ق��ل��ق واخل����وف. وم��ن ب��ني تلك 
اللتهابات التهاب امل�صالك البولية، نقاًل عن موقع "دير 

�صبيغل" الذي ن�صر ملخ�صا للدرا�صة الطبية الأملانية.
ويو�صي الأطباء الأملان املتخ�ص�صني خالل فرتة عالج 
املر�صى الذين يعانون من ا�صطرابات الكتئاب والقلق 
الغدة  التهاب  م��ن  اإ�صابتهم  م��ن  اأوًل  التاأكد  واخل���وف 

الدرقية اأم ل.
 وم���ن ����ص���اأن ذل���ك امل�����ص��اع��دة ع��ل��ى ت��ق��دمي ع���الج فعال 
الغدة  بالتهاب  اإ�صابتهم  يراعي  بالكتئاب  للم�صابني 

الدرقية اأي�صاً.
لالأطباب  ميكن  بالكتئاب  خا�صة  اأدوي���ة  تقدمي  وب��دل 
تقدمي اأدوية لعالج الغدة الدرقية. كما ين�صح الأطباء 
املا�صبني بالتهاب الغدة الدرقية بتناول الأغذية الغنية 
باليود، مثل الأ�صماك ومنتجات الألبان، لتفادي اأمرا�س 

الغدة الدرقية والكتئاب الذي تت�صبب فيه.

ال�شديد لالكتئاب  جينيًا  �شببًا   44
ي���وؤث���ر الك���ت���ئ���اب ع��ل��ى ع����دد ك��ب��ري م���ن ���ص��ك��ان العامل. 
يبقى  اأدوي�����ة  ال��ب��ع�����س  ي��ت��ن��اول  ح��دت��ه  م��ن  وللتخفيف 
اأن  اإىل  تو�صلت  ج��دي��دة  درا���ص��ة  م��ت��وا���ص��ع��اً.  مفعولها 
الكتئاب  ت�صاهم يف عالج  اأن  املتغريات اجلينية ميكنها 

وفتح الباب اأمام عالجات اأف�صل.
تو�صل فريق علمي دويل اإىل 44 من املتغريات اجلينية 

التي قد تزيد من خماطر الإ�صابة بالكتئاب ال�صديد، 
الأقل.  على  منها  بع�صاً  يحملون  الب�صر  كل  اإن  وقالوا 
وقال العلماء اإن النتائج اجلديدة قد ت�صاعد يف تف�صري 
�صبب عدم ا�صتجابة البع�س مل�صادات الكتئاب. كما قد 
متهد الطريق اأمام اأدوية جديدة. وخل�س العلماء اأي�صاً 
الأ�صا�س  اأن  اإىل  نوعها،  م��ن  الأك���رب  وه��ي  ال��درا���ص��ة،  يف 
نف�صية  ا�صطرابات  اأ�صا�س  نف�صه  هو  لالكتئاب  اجليني 

اأخرى مثل الف�صام.
ويوؤثر الكتئاب ال�صديد على حوايل 14 باملئة من �صكان 
العامل، وهو اأكرب م�صبب للعجز على املدى البعيد. لكن 
ي�صتجيبون جيداً  الكتئاب فقط  ن�صف مر�صى  حوايل 
للعالجات املوجودة. وقال الباحث جريوم برين، الذي 
عمل مع فريق البحث وهو من جامعة كينجز كوليدج 
يف لندن، اإن املتغريات اجلينية اجلديدة املكت�صفة ميكن 
اأن حتدث طفرة يف جمال عالج الكتئاب، من خالل فتح 

الباب اأمام و�صائل لكت�صاف عالجات جديدة اأف�صل.
ون�صرت الدرا�صة اأم�س الأول اخلمي�س يف دورية )نيت�صر 
جينيتك�س( وت�صمل بيانات اأكرث من 135 األف مري�س 
بالكتئاب ال�صديد. وقالت الباحثة كاثرين لوي�س، وهي 
مع  وعملت  لندن  يف  كوليدج  كينجز  جامعة  يف  خبرية 
فريق البحث، اإن هذه الدرا�صة ت�صلط �صوءاً �صاطعاً على 
اأوىل.  خطوة  جمرد  لكنها  لالكتئاب.  اجليني  الأ�صا�س 
اأن هذا املجال يف حاجة اإىل املزيد من  وتابعت الباحثة 
اجلينية  الأ�ص�س  من  املزيد  عن  النقاب  لك�صف  البحث 
معا  البيئية  وال�صغوطات  اجلينات  تعمل  كيف  وفهم 

لزيادة خطر الإ�صابة بالكتئاب.

بلد عربي ي�صجل اأعلى 
درجة حرارة يف العامل

خبري  ع��ن  �صحفية  تقارير  نقلت 
يف الأر�صاد اجلوية، اأن اأعلى درجة 
ح�����رارة ���ص��ج��ل��ت ي���وم ال�����ص��ب��ت على 

م�صتوى العامل، كانت يف الكويت.
وقالت �صحيفة "القب�س" الكويتية 
ن��ق��ال ع��ن ع�����ص��و الحت����اد العربي 
ال�صعودي  والفلك  الف�صاء  لعلوم 
اإن درج���ة احلرارة  ال��زع��اق،  خ��ال��د 
بلغت 52.2 درجة مئوية يف الظل 
البالد،  �صمايل  مطربة  مبنطقة 

ظهر ال�صبت.
و�صاهمت درجات احلرارة املرتفعة، 
التي قاربت يف املتو�صط 49 درجة 
الكويت،  ال��ظ��ل مب��ط��ار  م��ئ��وي��ة يف 
اإىل زيادة ا�صتهالك الكهرباء، حيث 
 13500 الأح��م��ال  موؤ�صر  �صجل 
ميغاواط   600 بفارق  ميغاواط، 

عن يوم اجلمعة.
م�صادر  ع���ن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
داخل املطار اإنه يتوقع اأن يتخطى 
احل���م���ل ال��ك��ه��رب��ائ��ي ي����وم الأح����د 
ميغاواط،  ال�13800  ح���اج���ز 
وارتفاع  ال���دوام���ات  ع����ودة  ب�صبب 
درج�����ة احل�������رارة امل��ت��وق��ع��ة خالل 
التوقعات  وت�صري  املقبلة.  الأي����ام 
اإىل و���ص��ول درج���ات احل����رارة هذا 
�صرتتفع  بينما   ،50 اإىل  الأ�صبوع 
م�صجلة  الثالثاء  ي��وم  ذروت��ه��ا  اإىل 

مئوية. درجة   51

بعد 137 عاما.. بر�صلونة 
ت�صتكمل بناء كني�صة

ال�صروع  م����ن  ع���ام���ا   137 ب���ع���د 
ال�صلطات  اأ������ص�����درت  ب���ن���ائ���ه���ا،  يف 
ر�صميا  ت�����ص��ري��ح��ا  ب��ر���ص��ل��ون��ة  يف 
ل  كني�صة  اإن�صاء  اأعمال  ل�صتكمال 
�صاغرادا فاميليا )العائلة املقد�صة( 
الإ�صباين  امل��ع��م��اري  �صممها  التي 

ال�صهري اأنطوين غاودي.
وقالت بلدية مدينة بر�صلونة اإنها 
ل�صركات  ع��م��ل  ت�����ص��ري��ح  اأ����ص���درت 

البناء �صاحلا حتى عام 2026.
تتوىل  التي  البناء،  �صركة  وذك��رت 
لالنتهاء  كافية  امل��دة  اأن  امل�صروع، 
م��ن اإق��ام��ة الأب����راج امل��رك��زي��ة فوق 
تعد  ال��ت��ي  الكاثوليكية  الكني�صة 

اأحد اأ�صهر معامل املدينة.
اإن  بر�صلونة  يف  امل�صوؤولون  ويقول 
املدينة �صتدفع 4.6 ماليني يورو 
مبقت�صى  دولر(  م��الي��ني   5.2(
ال���ت���ف���او����س ع��ل��ي��ه مع  ت���ع���اق���د مت 
م��وؤ���ص�����ص��ة م��ك��ر���ص��ة لإمت����ام ت�صييد 
واحلفاظ  فاميليا"  "�صاغرادا 

عليها..
عام  الكني�صة  اأ�صا�س  حجر  واأر�صي 
بر�صلونة  م�صوؤويل  لكن   ،1882
يوؤكد  �صجل  لي�س من  اإنه  يقولون 
رغم  اأ�����ص����در  ب���ن���اء  ت��رخ��ي�����س  اأن 
ال���ت���ق���دم ب��ط��ل��ب ل��ل��ح�����ص��ول على 

الرتخي�س عام 1885.

درا�صة: هناك عالقة بني الكتئاب واأمرا�ض الغدة الدرقية

ك�شفت نتائج درا�شة اأملانية حديثة اأن اأمرا�ض الغدة 
الدرقية ميكن اأن تكون اأحد اأ�شباب حاالت االكتئاب 
عن  املبكر  الك�شف  �شاأن  ومن  الكثريين.  ت�شيب  التي 
دون  االكتئاب  حاالت  عالج  الدرقية  الغدة  مر�ض 

اللجوء اإىل العقاقري. كيف ذلك؟.
اأ�شرفت الطبيبة االأملانية تييا فولفغانغ غرومر على 
عالج مئات االأ�شخا�ض الذين يعانون من االكتئاب اأو 
الطبيبة  والحظت  النف�شي.  واخلوف  القلق  حاالت 
اأن  بافاريا(  )والي��ة  بامربغ  مدينة  يف  تعمل  التي 
ا من  الكثري من امل�شابني بتلك االأمرا�ض يعانون اأي�شً

التهاب مزمن يف الغدة الدرقية.
ودفعت تلك املالحظة الطبيبة االأملانية اإىل جانب 
زمالء لها من الباحثني بالقيام بدرا�شة مقارنة �شملت 
36 األف من االأ�شخا�ض االأ�شحاء واملر�شى  اأكرث من 
الغدة  ا�شطرابات  اأ�شكال  يعانون من خمتلف  الذين 

موقع  ع��ن  ن��ق��اًل  ال��درق��ي��ة، 
الطبية  اجل��م��ع��ي��ة  جم��ل��ة 
التي   )Jama( االأمريكية 

ن�شرت ملخ�ض الدرا�شة.
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�ش�ؤون حملية

برعاية رئي�ض الدولة
�صيف بن زايد �صهد حفل تخريج دفعتي 38-39 من طلبة جامعة الإمارات 

•• العني - الفجر
ت�صوير – حممد معني

اآل نهيان -رئي�س الدولة  حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
 39-38 دفعتي  املتحدة  العربية  الإم���ارات  جامعة  خرجت  اهلل"،  "حفظه 
اآل نهيان  زايد  ال�صيخ �صيف بن  الفريق �صمو  من طلبة اجلامعة،حيث �صهد 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء- وزير الداخلية- حفل تخريج الدفعة "الثامنة 
والثالثني والتا�صعة والثالثني" معاً من طلبة اجلامعة ، بح�صور عدد من 
ال�صيوخ والوزراء وال�صفراء وكبار امل�صوؤولني واأولياء اأمور اخلريجني، وذلك 
يف احلادية ع�صرة من �صباح اأم�س بالقاعة الكربى باملبنى الهاليل يف احلرم 

اجلامعي مبدينة العني. 
وفى بداية احلفل األقى رئي�س اجلامعة �صعادة �صعيد اأحمد غبا�س كلمة قدم 
فيها ال�صكر  لنائب رئي�س جمل�س الوزراء – وزير الداخلية اأعرب فيها عن 
اعتزازه باأن يقام هذا احلفل ال�صنوي جلامعة الإمارات، والذي اأ�صبح عالمة 
رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  مميزة، حتت رعاية �صاحب 

الدولة "-حفظه اهلل-
وقال  اإن جامعة الإمارات ا�صتطاعت اأن تتبواأ املكانة املرموقة التي ت�صتحقها، 
اأن مت  ب��ف��وج ج��دي��د م��ن اخلريجني واخل��ري��ج��ات، بعد  ت��رف��د املجتمع  وه��ي 
لديهم،  والبتكار  والريادة  البحث  روح  وتعزيز  والعلوم،  باملعارف  تزويدهم 

لالإ�صهام يف خلق ق�صة جديدة من ق�ص�س النجاح 
واأ�صاف - اإن ت�صريفكم اليوم وتكرميكم للخريجني، اإمنا هو �صاهد �صدق على 
اهتمام قيادتنا الر�صيدة بتطوير م�صرية التعليم يف الدولة، وُيعد نهجهاً ووفاًء 
"طيب  ملبادي موؤ�ص�س اجلامعة، املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 
اهلل ثراه"، وُيعلي من قيمة العلم واملعرفة يف دولتنا. فروؤية قيادتنا الوطنية 
الثاقبة يف �صناعة امل�صتقبل، هي تعبرياً اأ�صياًل للدور املحوري للجامعات يف 
اإىل  اجلامعات  حتويل  خالل  من  املعريف  لالقت�صاد  ودعماً  العقول،  �صناعة 
الكفاءات  واإع��داد  الأعمال،  ري��ادة  ُت�صهم يف  واإبداعية حرة  اقت�صادية  مناطق 
الإب���داع  ح��ب  على  واحل��ر���س  والن��ت��م��اء،  ال���ولء  ذات  ال�صتثنائية  الوطنية 

واملبادرة يف خدمة الوطن والعتزاز به واملحافظة على مكت�صباته
اإن جامعة الإم��ارات وهي الآن يف منت�صف عقدها اخلام�س، جت�صد يف  وقال 
م�صريتها التطلعات الطموحة يف �صناعة امل�صتقبل، وقد اأ�صبحت مركز اإ�صعاع 
األف   70 قرابة  الآن  ليبلغ  اآخ��ر  بعد  عاماً  تتواىل  ملواكب اخلريجني  فكري 
خريج وخريجة، والذين ميثلون جيل من رواد الأعمال والعلماء املتميزين يف 
كافة املجالت، وي�صمل ذلك العلوم املتقدمة يف الطب، والهند�صة، والف�صاء، 

والهند�صة الوراثية، والذكاء ال�صطناعي 
واأكد اأن حفل التخريج هذا العام يكت�صب اأهمية خا�صة حيث يتزامن مع عام 
الت�صامح بكل قيمه ودللته ومعانيه، واأ�صالة اإ�صهاماته الإن�صانية، وتاريخه 
العريق املتاأ�صل يف نفو�س �صعب الإمارات املعطاء واخلري، وعليه فاإن احتفالنا 
باأبنائنا وبناتنا اخلريجني وما بذلوه من جهد وما حققوه من اإجناز، اإمنا 
هو جت�صيد حي ملا ن�صعر به جميعاً من اعتزاز وفخر لنجاح دولتنا يف حتقيق 
التنمية الجتماعية والقت�صادية ال�صاملة، وباأهمية التعليم يف حتقيق النمو 

امل�صتمر والتقدم يف كافة املجالت احليوية يف الدولة
وقدم الرئي�س الأعلى للجامعة التهنئة للخريجني وقال اأهنئكم بهذا اليوم، 
يوم تخرجكم، واأحييكم علاَى اجلهد الذي بذلتموه، يف �صبيل نيل العلم، واَلاَ 
ا  ذاَ ْلُتْم اإلاَْيهيِ يفيِ هاَ ا واَ�صاَ ْيماَ ماَ فيِ ْن اأ�ْصهاَ ْيريِ لُكلَّ ماَ تن�صوا اأْن تتذكروا بال�ُصْكريِ والتَّْقديِ
اَ  اإىليِ ْلُتْم  واَ�صاَ ملاَا  ُهْم  لاَْولاَ – فاَ لاَ  ا�صيِ الأفاَ تاَُكْم  ذاَ اتيِ واأ�صاَ ُكْم  راَ واأُ�صاَ ْيناَ  ديِ اليِ – الواَ اْلياَْوميِ 
ْت  راَ فَّ واَ الَّتيِي  ةاَ،  ْيداَ �صيِ الرَّ ياَاداَتاَُكْم  وقيِ داَْولاَتاَُكْم   ، كاَ ذاَليِ كلِّ  ْوقاَ  – وفاَ اْلياَْوماَ  انيِ  املكاَ ا  ذاَ هاَ
ُم  ، الَّتيِي ُت�ْصهيِ يَّةاَ تيِ داَ الفاَ اعيِ واَ ْنُكْم، اأْن تاَُكوُنوا ال�صَّ ُل ميِ ، والتي تاأْماَ يَّاتيِ انيِ لاَُكْم ُكلَّ الإْمكاَ

. نيِ ْرحيِ الواَطاَ ءيِ �صاَ يفيِ اإْعالاَ
ْيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان،  ، ال�صَّ ْولاَ املْغُفوريِ لاَُه باإْذنيِ اهلليِ ُروا قاَ كَّ واأ�صاف وْلتاَتاَذاَ
ا  ذاَ ْن هاَ ُل ميِ ناَاأْماَ ، واَ رْيناَ ْن الآخاَ ْر ميِ ْ ناَْنتاَظيِ ا ملاَ ، ماَ باَابيِ ْن ال�صَّ ُر ميِ ُه اهلُل: " ناَْنتاَظيِ ماَ راَحيِ
 ، نيِ الواَطاَ ا  ذاَ ْن هاَ ُل ميِ عاَ ْ ًة، جتاَ ْيماَ ظيِ ًة عاَ ْدماَ ُك��رْباَى، وخيِ ��ازاَاٍت  اإجْناَ ماَ  دِّ ُيقاَ اأْن   ، باَابيِ ال�صَّ

ر" ا�صيِ يِ املُعاَ ابيِ العاَاملاَ كاَ رْيُ يفيِ ريِ اً، ياَ�صيِ يَّ ريِ �صْ اً عاَ باَلاَداَ ْيثاًَة، واَ ديِ داَْولاًَة حاَ
ويف نهاية كلمته  تقدم رئي�س اجلامعة  با�صم اأ�صرة اجلامعة وجميع العاملني 
اآل نهيان،  زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  اإىل مقام �صاحب  بال�صكر والقدير 
رئي�س الدولة "حفظة اهلل" على دعمه الالحمدود مل�صرية التعليم يف الدولة 

كما تقدم بجزيل ال�صكر والتقدير ل�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي، على ثقته واهتمامه 
واإ�صهاماته املتميزة يف دعم اجلامعة، وحر�س �صموه على حتقيق ر�صالتها يف 

الريادة والتميز 
وتقدم كذلك بال�صكر ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل 

ورعايته  دعمه  على  امل�صلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي،  عهد 
للجامعة، موؤكدا على اأن جامعة الإمارات �صتكون دوماً على م�صتوى تطلعات 
اخليار  ه��و  العاملية  للمقايي�س  وف��ق��اً  التعليم  يكون  ب��اأن  �صموه،  وطموحات 

الأوحد يف ا�صرتاتيجية الدولة، لال�صتعداد ملرحلة ما بعد النفط
القانون- كلمة اخلريجني-  كلية  الها�صمي- من  اأحمد ح�صن  األقى-  بعدها 

قال يف بدايتها يف كل عام يتجدد هذا اللقاء، والذي ميثل خلريجي جامعة 
الإمارات لقاء العرفان والوفاء، 

موؤكدا على اأن ت�صريف الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان حلفلنا، 
واإمياننا  املطلقة  ثقتنا  توؤكد  وعميقة،  نبيلة  ومعاين  اأ�صيلة،  قيماً  يج�صد 
العميق بحر�س قيادتنا الر�صيدة لالرتقاء بالعلم واإنتاج املعرفة، والتي تعدُّ 
وريادتها  ال��دول  ا�صتدامة  يف  الرئي�س  وامل��ح��رك  احل��دي��ث،  القت�صاد  ع�صب 
وازدهارها، وقال نعاهد �صموكم على اأن نكون اأوفياء لوطننا الغايل وملجتمع 
اأعيننا،  ون�صب  هاماتنا  ف��وق  الوطن  ن�صع  واأن  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 

م�صتلهمني يف ذلك روؤية قيادتنا الر�صيدة يف دولة الالم�صتحيل
الر�صيدة،  قيادتنا  من  ا�صتمديناها  التي  والت�صميم  الإرادة  قوة  اإن  واأ�صاف 
الوطنية  ال�صفات  ه��ذه  ن�صتلهم  واإن��ن��ا  الأم���ام  اإىل  لنتطلع  لنا  داف��ع��اً  �صتظل 
امل�صتقبل  اأ�صبحت من�صة عاملية ل�صناعة  الأ�صيلة التي ارتقت بدولتنا حتى 
على �صعيد املنطقة والعامل، ونوؤكد بثقة اأننا قادرون على اأن ن�صهم يف م�صرية 

التطور والتنمية يف دولتنا الغالية
وقال ونحن نحتفل يف عامنا هذا بقيم الت�صامح، م�صرت�صدين يف ذلك بنهج 
الذي  ث��راه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  الوالد 
والجتماعي،  والديني  الثقايف  الت�صامح  ومفاهيم  قيم  جمتمعنا  يف  غر�س 
اأ�صبحت دولة الإم��ارات وللعام الثامن على التوايل، النموذج التنموي  حتى 
على  ن��وؤك��د  فيه  والعي�س  للعمل  املف�صل  وال��ب��ل��د  ال��ع��رب��ي،  لل�صباب  املف�صل 

موا�صلة م�صرية العطاء
هذا وتقدم احمد الها�صمى نيابة عن زمالئه اخلريجني واخلريجات، باأ�صمى 
اآيات ال�صكر والعرفان، ملقام �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان – 
رئي�س الدولة- "حفظه اهلل"، كما تقدم بال�صكر ل�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي، على دعمه 
الدولة والرتقاء به نحو  التعليم يف  امل�صتمرة لتطوير  الالحمدود ورعايته 
اآل نهيان،  ال�صيخ حممد بن زايد  ال�صمو  م�صتقبل م�صرق، كما �صكر �صاحب 
ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، على دعمه وحر�صه 
الكبري على متكني جامعة الإمارات من اأداء ر�صالتها والنهو�س مب�صوؤولياتها 
حكام  لالحتاد،  الأعلى  املجل�س  اأع�صاء  ال�صمو  لأ�صحاب  بال�صكر  تقدم  كما 
الإمارات،وقال ان هذه املنا�صبة العزيزة على قلوبنا جميعاً تعك�س على الدوام 
ما توليه قيادتنا الر�صيدة من رعاية واهتمام ومتابعة لأبنائها الطلبة، من 
وتوفري  خلدمته،  الطاقات  وت�صخري  وم�صتقبله،  الوطن  نه�صة  بناء  اأج��ل 

الإمكانات لدعم م�صريته الرائدة
والعرفان  بال�صكر   ، اخلريجني  با�صم  يتوجه  اأن  كلمته  نهاية  يف  ين�س  ومل 
يف  مثابرتهم  والإداري��ة،ع��ل��ى  التدري�صية  الهيئة  واأع�����ص��اء  اجلامعة  لإدارة 
اإعداد اخلريجني عام بعد عام، على النحو الأمثل واملن�صود. وتقدم بالتهنئة 
العلم  لتلقي  لأبنائهم  وت�صجعيهم  م�صاندتهم  و�صكرهم على  الأمور  لأولياء 

والتح�صيل املعريف
ملرحلة جديدة يف  تنمية  رواف��د  نكون  ب��اأن  نعاهدكم نحن اخلريجون  وق��ال 
احلياة العلمية والعملية لإماراتنا احلبيبة وجمتمعنا، وهو اأقل ما ميكننا اأن 

نرد به اجلميل لوطننا الغايل
رئي�س  يرافقه  نهيان  اآل  زايد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  قام  وعقب هذا 
اجلامعة �صعادة �صعيد اأحمد غبا�س ومدير اجلامعة الدكتور حممد البيلي 
الآباء  من  الأم��ور  اأولياء  من  حفاوة  و�صط  واخلريجات  اخلريجني  بتكرمي 

والأمهات الذين امتالأت بهم قاعة املوؤمترات الكربى على قدر ات�صاعها
اخلريجني  باقى  بتكرمي  احتفالتها   توا�صل  اجلامعة  اأن  بالذكر  اجلدير 

اليوم وغدا بقاعة املوؤمترات الكربى باجلامعة
4620طالباً  العلمية  درجاتهم  على  احلا�صلني  الطلبة  ع��دد  ويبلغ  ه��ذا 
وطالبة يف البكالوريو�س والدرا�صات العليا من خمتلف التخ�ص�صات والكليات، 
الذين قدمتهم  اإجمايل عدد اخلريجني  ومع طلبة دفعتي 38 39- ي�صبح 

جامعة الإمارات اإىل �صوق العمل منذ عام 1981 هو 69499خريجاً.
ي�صهد  حيث  اأيام"  "ثالثة  ت�صتمر  التخرج  اح��ت��ف��الت  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
اليوم الأول الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء- وزير الداخلية – بينما ي�صهد تخريج اليوم الثاين والثالث رئي�س 
اجلامعة ومدير اجلامعة اإ�صافة اإىل عمداء الكليات واأع�صاء هيئة التدري�س 

والإدارين

ال�شيوخ والوزراء وال�شفراء وكبار ال�شخ�شيات ي�شهدون حفل التخرج
اخلريجون ... نوؤكد بثقة اأننا قادرون على اأن ن�شهم يف م�شرية التطور والتنمية يف دولتنا الغالية

��������ص�������ارك ك���������ورال 
اجل��ام��ع��ة يف حفل 
ال����ت����خ����رج ب���ع���زف 
الوطني  ال�����ص��الم 
ل���دول���ة الإم�������ارات 
عدد  اإىل  اإ����ص���اف���ة 
م������ن امل�����ع�����زوف�����ات 
�صاحبت  ال�����ت�����ي 
ف������ق������رات احل���ف���ل 
ا�صتح�صانا  ولق��ت 

�صفق له اجلميع

كورال اجلامعة ي�شارك يف حفل التخرج

ق�شم الطبيب
والعلوم  ال��ط��ب  كلية  خ��ري��ج��و  ردد  ال��ت��خ��رج  ح��ف��ل  واأث���ن���اء   
ال�صحية ق�صم الطبيب خلف عميد الكلية الدكتور "جمعة 
واأم��ام اجلميع  على �صون حياة  الكعبي" موؤكدين  م�صبح 
الإن�صان- واأن يحفظوا للنا�س كرامتهم – واأن يقدموا كافة 
الرعاية الطبية لكل من يحتاجها �صواء للعدو اأو ال�صديق- 
ك��م��ا اأك�����د اخل���ري���ج���ون و���ص��م��ن ال��ق�����ص��م ع��ل��ى ط��ل��ب العلم 
من  لكل  ال��ع��ون  – وت��ق��دمي  الإن�صانية  خل��دم��ة  وت�صخريه 
ال�صيخ  �صمو  الفريق  قام  وقد  هذا  الطبية  امل�صاعدة  يحتاج 
�صيف بن زايد اآل نهيان وعقب الق�صم مب�صافحة اخلريجني 

وت�صليمهم �صهادات التخرج
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حمراء  دم  خاليا  وج��ود  بعدم  عموما  ال��دم  فقر  يعرف 
�شحية مبا فيه الكفاية لنقل االأك�شجني اإىل جميع اأع�شاء 
اجل�شم. وجتدر االإ�شارة اإىل اأن هناك العديد من االأعرا�ض 

التي تكون مبثابة موؤ�شر على اإ�شابة الفرد بفقر الدم.
الذي  تقريرها  يف  فاريا�ض،  كلري  الكاتبة  وا�شتعر�شت 
ن�شرته جملة )ريدرز دايج�شت( االأمريكية، اأعرا�ض فقر 
نق�ض  عالمات  عن  ف�شال  نتجاهلها،  اأال  يجب  التي  ال��دم 

فيتامني بي 12.

االإ�شابة بال�شكري
قد  ب�صرعة  الطعام  ت��ن��اول  اأن  طبية  م�صادر  ذك���رت 
يحجب ال�صعور بال�صبع، وبالتايل يوؤدي اإىل الإفراط 
ت��ق��ل��ب��ات اأكرب  ي��ت�����ص��ب��ب يف  ال���ط���ع���ام، مم���ا  ت���ن���اول  يف 

مب�صتوى الغلوكوز يف الدم.

ع�شر اله�شم
وقت  يف  الأطعمة  من  كبرية  كميات  تناول  �صاأن  من 

مهمة  تعقيد  وال��د���ص��م��ة،  الدهنية  �صيما  ل  ق�صري، 
اإىل  ي��وؤدي  مما  وظائفه،  اإجن��از  يف  اله�صمي  اجلهاز 
الإ�صابة بع�صر اله�صم. كما اأن فر�س م�صغ الطعام 

جيدا تكون اأقل مع الأكل ال�صريع.
الإ�صابة  اإىل  �صريعا  الطعام  تناول  ي��وؤدي  ما  وغالبا 

بالإم�صاك واآلم املعدة والنتفاخ والغازات.

م�شكالت يف القلب
مبتالزمة  الإ�صابة  ب�صرعة،  الأك��ل  تناول  عن  ينتج 
ال��ت��م��ث��ي��ل ال���غ���ذائ���ي، مم���ا ي��ع��ر���س اجل�����ص��م ملخاطر 
اأمرا�س القلب وال�صكتة الدماغية. وميكن اأن توؤدي 
مثل  اأخ��رى  �صحية  م�صكالت  اإىل  الأي�س  متالزمة 
وزيادة  الكولي�صرتول،  ونق�س  ال���دم،  �صغط  ارت��ف��اع 

الوزن.
 

االرجتاع احلم�شي
امل���ع���دة، وبكميات  اإىل  ب�����ص��رع��ة  ال��ط��ع��ام  ع��ن��د دخ����ول 
كبرية، فقد يوؤدي ذلك اإىل ارجتاع احلم�س وال�صعور 
امل�صكلة الإ�صابة  باحلرقان. وت�صمل م�صاعفات هذه 

بالغثيان واآلم البطن و�صعوبة البلع. 

االختناق
اإىل  ي���وؤدي  اأن  ال��ط��ع��ام ميكن  ت��ن��اول  الإ����ص���راع يف  اإن 
البلغ من دون م�صغ  حدوث اختناق، وذلك يف حالة 
تناول  خ����الل  وال�����ص��ح��ك  احل���دي���ث  اأن  ك��م��ا  ج���ي���د. 
الطعام �صريعا يزيد من احتمالية وقوف الطعام يف 
البلعوم وحدوث الختناق، ويزيد هذا اخلطر لدى 

الأطفال.

الت�شمم الغذائي

�صريعا،  ال��ط��ع��ام  ال��ت��ه��ام  ح��ال��ة  يف 
ت���اأك���ل���ه  ف����ق����د ل مت����ي����ز م������ا 

الطعام  يف  ك���ان  واإن  ح��ت��ى 
خا�صة  خم������اط������ر،  اأي 

الوجبات  ت���ن���اول  ع��ن��د 
ال�صريعة من املطاعم، 

مم������ا ي�����ع�����زز ف���ر����س 
الت�صمم  ح��������دوث 

بينما  ال���غ���ذائ���ي. 
الطعام  ت����ن����اول 

ي�صمح  ب���ب���طء 
باكت�صاف  لك 

م������ذاق  اأي 
اأو  غ���ري���ب 
ت����ل����وث يف 
 ، م لطعا ا
وف�����������ق�����������ا 

مل������������وق������������ع 
“وي��������������������������ب 

طب”.

زيادة الوزن
الطعام  ت����ن����اول  ي����دف����ع 

�صريعا اإىل تناول كميات اأكرب  من 
الدماغ يحتاج  الطعام، وذلك لأن 
لإر����ص���ال  دق��ي��ق��ة   20 ن��ح��و  اإىل 
اإ����ص���ارات ال�����ص��ب��ع، وب��ال��ت��ايل فاإن 
تناول  يف  �صي�صتمر  ال�����ص��خ�����س 
ال��ط��ع��ام ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة حتى 

يتوقف ال�صعور باجلوع لديه.

ي�شرع الكثريون اأثناء تناول الطعام، ب�شبب �شيق الوقت، اأو للحاق مبوعد عمل اأو درا�شة، دون اأن يدركوا 
خطورة هذه العادة، ومدى تاأثريها على اأج�شادهم مع مرور الوقت. ويوؤدي تناول الطعام ب�شرعة اإىل العديد 

من امل�شكالت ال�شحية، التي توؤثر على اأع�شاء اجل�شم املختلفة، منها:

تتناول الطعام ب�صرعة.. �صحتك يف خطر

بالدوار ال�شعور  اأو  التنف�ض  �شعوبة   -  1
فيتامني  اأو  احل��دي��د  م��ن  الكافية  الكمية  غ��ي��اب  ظ��ل  يف 
اإن��ت��اج م��ا يكفي  ب��ي 12، ي�صبح اجل�����ص��م غ��ري ق���ادر ع��ل��ى 
يعد  وال��ذي  بالهيموغلوبني،  ي�صمى  ال��ذي  الربوتني  من 
احل��م��راء. وعموما،  ال���دم  خ��الي��ا  ل�صمان عمل  ���ص��روري��ا 
ي�صمح الهيموغلوبني -الذي مينح الدم لونا اأحمر نظرا 
لأنه غني باحلديد- لالأك�صجني بالت�صال باخلاليا حتى 

تتمكن من نقله يف جمرى الدم يف جميع اأنحاء اجل�صم.
وعندما ل يكون هناك ما يكفي من احلديد اأو من فيتامني 
بي 12 لإنتاج كميات كافية من الهيموغلوبني، لن حتظى 
بع�س اأع�صاء اجل�صم بالأك�صجني الذي حتتاجه. كنتيجة 
التي تتمثل  اأعرا�س فقر الدم  لذلك، �صتعاين من بع�س 
يف �صعوبة التنف�س، و�صت�صل اإىل راأ�صك يف بع�س الأحيان 
بالدوار.  ت�صعر  جت��ع��ل��ك  الأك�����ص��ج��ني  م��ن  قليلة  ك��م��ي��ات 
وجتدر الإ�صارة اإىل اأن فقر الدم يعد اأحد اأعرا�س �صرطان 

القولون التي يجب اأن حتذر منها.

باالإرهاق ال�شعور   -  2
ق���ال اأ���ص��ت��اذ ال��ط��ب امل�����ص��اع��د يف ج��ام��ع��ة ���ص��ي��ك��اغ��و، اأن���درو 
اأع��را���س فقر ال��دم �صيوعا يتمثل يف  اأك��رث  اأح��د  اإن  اآرت���ز، 
�صخ�س  “كل  اإن  قائال  اآرت��ز  بالإرهاق. كما �صرح  ال�صعور 
التعب،  م��الح��ظ��ة  بكيفية  تتعلق  خمتلفة  جت��رب��ة  ل��دي��ه 

اإذ  الأ���ص��خ��ا���س،  م��ن  للعديد  م��ا يعترب مبثابة حت��د  وه��و 
�صي�صعر البع�س بب�صاطة بالتعب، يف حني �صي�صعر اآخرون 
بالتعب ممزوجا ب�صعور من الن�صاط”. ويف احلقيقة، يعد 
ال�صعور  وراء  ال�صبب   ،12 بي  فيتامني  اأو  احلديد  نق�س 

بالإرهاق.

الب�شرة �شحوب   -  3
اأجل  يف حال مل يكن لديك خاليا دم حمراء �صليمة من 
تغذية اأع�صائك بالأك�صجني، ل ميكنك اأن تتوقع اأن تكون 
ب�صرتك يف �صحة جيدة. ووفقا للمكتبة الوطنية للطب، 
قد ل يكون هناك ما يكفي من اإم��دادات ال��دم للجلد، يف 
ظل غياب اإما احلديد اأو فيتامني بي 12، مما �صينتج عنه 

�صحوب يف املظهر.

ال�شدر اآالم   -  4
عند وج��ود ع��دد اأق��ل م��ن خاليا ال��دم احل��م��راء ال�صليمة 
اأكرب  بجد  للعمل  القلب  �صي�صطر  اجل�صم،  يف  املنت�صرة 
حتى ينقلها عرب اجل�صم. لذلك، �صينب�س ب�صكل اأ�صرع من 

املعتاد وقد يجعلك الإجهاد ت�صعر باآلم يف ال�صدر.
اإىل  اأ�صار املعهد القومي للقلب والرئة والدم  من جانبه، 
اأن القلب عندما ي�صطر اإىل العمل بجهد اأكرب، فقد يوؤدي 
ذلك اإىل عدم انتظام �صرباته اأو الإ�صابة بت�صخم القلب 

اأو حتى ق�صور القلب. 

من  وغريها  الثلج  مكعبات  تناول  يف  الرغبة   -  5
الوجبات اخلفيفة الغريبة

قالت الكاتبة اإن الرغبة يف تناول اأ�صياء على غرار مكعبات 
الر�صا�س  اأق���الم  حتى  اأو  وال��ط��ني  اخل��ب��ز  و���ص��ودا  الثلج 
اأع��را���س فقر الدم  اأك��رث  وال��ط��الء اجل��اف، قد يكون من 

�صيوعا.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن الأط���ب���اء وال��ب��اح��ث��ني ل ي��زال��ون ل 
يعلمون ال�صبب الكامن وراء رغبة املر�صى يف تناول مثل 
ه���ذه امل����واد ال��غ��ري��ب��ة، ف���اإن ال��دك��ت��ور اآرت����ز يعترب اأن هذه 
فقر  ملر�س  للغاية  ال�صائعة  الأعرا�س  من  تعترب  الرغبة 

الدم الناجم عن نق�س احلديد.

والرجلني  اليدين  برودة   -  6
املعتاد، فقد  اأك��رث م��ن  ب���اردة  اأط��راف��ك  اأن  اإذا م��ا لحظت 
بفقر  الإ�صابة  اأو  احلديد  نق�س  على  عالمة  ذل��ك  يكون 
ج�صمك  ي�صبح  ال���دم،  بفقر  م�صابا  تكون  فعندما  ال���دم. 
اإنتاج ع��دد ك��اف من خاليا ال��دم احلمراء  غري ق��ادر على 
ال�صحية. لذلك، عندما تعاين من نق�س احلديد، �صتكون 

اأكرث عر�صة لالإح�صا�س بالربد.

املعتاد من  اأكرث  بال�شداع  ال�شعور   -  7
اأ�صارت الكاتبة اإىل اأن معظمنا ي�صاب بال�صداع مرة واحدة 
كل فرتة نتيجة ال�صغط ونق�س النوم واملر�س ف�صال عن 
اإذا وجدت نف�صك تعاين من  اأخرى عديدة. ولكن  اأ�صباب 
حينها  عليك  ف�صيكون  الطبيعي،  املعدل  من  اأك��رث  �صداع 

التثبت من م�صتويات احلديد يف ج�صمك.

القلب �شربات  انتظام  عدم   -  8
اأفادت الكاتبة باأن خفقان القلب اأو دقات القلب التي ميكن 
الإ�صابة  على  ت��دل  التي  ال��ع��الم��ات  ب��ني  م��ن  مالحظتها 
بفقر الدم الناجم عن نق�س احلديد. ووفقا ملوقع “هيلث 
منخف�صة  م�صتويات  ال��دم  بفقر  امل�صابني  ل��دى  لين”، 
من الهيموغلوبني، وهو الربوتني املوجود يف خاليا الدم 
احلمراء الذي ي�صاعد على نقل الأك�صجني اإىل بقية اأجزاء 

اجل�صم.
ففي ظل غياب كمية كافية من الهيموغلوبني، �صي�صطر 
القلب اإىل العمل بجد اأكرب من اأجل نقل الأك�صجني اإىل 
اجل�صم، مما �صيوؤدي اإىل �صعورك باأن قلبك ينب�س ب�صكل 

غري منتظم اأو �صريع.

لفقر  عر�صة  اأك��رث  ال�صخ�س  جتعل  ق��د  اأم���ور  توجد  كما 
الدم، مثل:

احلمل  -  1
الأرج��ح ت�صتهلكني ما قد يعد  اأن��كيِ على  الرغم من  على 
بفقر  م�صابة  فاإنك  احلديد،  من  كافية  كمية  الغالب  يف 
الدم نظرا لوجود �صبب اآخر من �صاأنه اأن يجعلك تفقدين 
ك��م��ي��ات م��ن ال����دم. ويف ال���واق���ع، ت��ك��ون ال��ن�����ص��اء احلوامل 
عر�صة لالإ�صابة بفقر الدم ب�صكل خا�س نظرا لأنه يجب 
على اجل�صم اأن ينتج دما اأكرث من املعتاد للم�صاهمة يف منو 

اجلنني وتطوره.
ومن دون وجود كمية كافية من احلديد اأو من فيتامني 
���ص��ي��رتاج��ع ع���دد خ��الي��ا الدم  ال���ف���ولت،  اأو م��ن   12 ب��ي 

احلمراء ال�صليمة.

الدم من  الكثري  فقدان   -  2
الذين  ل��دى  ال���دم  بفقر  الإ���ص��اب��ة  خطر  ي��زي��د  اأن  ميكن 
يعانون من اأمرا�س اجلهاز اله�صمي، على غرار القرحة 
والبوا�صري والتهابات املعدة وال�صرطان، اإذا ت�صببت حالتهم 

ال�صحية يف حدوث نزيف مزمن.

النباتية احلمية  تناول   -  3

اأنه نظرا لأن احلديد موجود يف حبوب  اأو�صحت الكاتبة 
ال�صويا، ف�صال عن اخل�صار ذي الأوراق اخل�صراء الداكنة 
يزال  الدهون، ل  واللحوم احلمراء اخلالية من  والتوفو 
باإمكان النباتيني ا�صتهالك كميات احلديد التي يحتاجها 

اجل�صم.
يف املقابل، �صرحت اخت�صا�صية التغذية األيغرا بورتون اأن 
من امل�صتحيل احل�صول على فيتامني بي 12 من م�صادر 
نباتية. كنتيجة لذلك، تعد الطريقة الوحيدة للح�صول 
على كميات كافية من فيتامني بي 12 هي تناول املكمالت 

الغذائية بانتظام.

ما العمل اإذا ما كنت م�شابا بفقر الدم؟
ت��ع��اين م��ن بع�س  اأن���ك يف ح���ال ك��ن��ت  اإىل  ال��ك��ات��ب��ة  نبهت 
اأعرا�س فقر الدم الآنف ذكرها، وتعتقد اأنك على الأرجح 
الطبيب  ا�صت�صارة  �صوى  عليك  فما  املر�س،  بهذا  م�صاب 
ملعرفة نوع فقر الدم امل�صاب به، واتباع الإجراءات الالزمة 

لعالجه.
ومن جهته، يحذر الدكتور اآرتز من �صراء الأدوية املتاحة 
اأن��ه ل وج��ود لعالج �صامل  من دون و�صفة طبية، خا�صة 
جلميع اأنواع فقر الدم. لذلك، من املهم فهم ال�صبب حتى 
تتمكن من العمل مع طبيبك اأو مع اخت�صا�صي التغذية 

ملعاجلة نظامك الغذائي

من املهم ا�شت�شارة اخت�شا�شي التغذية ملعاجلة نظامك الغذائي

فقر الدم.. اأعرا�ض �صامتة يجب عدم جتاهلها
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2012/6/14م   املودعة حتت رقم:  175149 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ص��م:  �صوق دبي احلرة
وعنوانه:  وتعمل با�صم جمريا فندق اخلور، �س.ب.: 78377، دبي، الإمارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات الفنادق والإقامة املوؤقتة وخدمات احلجز واملعلومات املتعلقة بها؛ خدمات الفنادق لتوفري ت�صهيالت 
والجتماعات  التجارية  وامل��ع��ار���س  العمل  وور����س  التدريبية  واجلل�صات  وامل��ع��ار���س  وال��ل��ق��اءات  امل��وؤمت��رات 
وامل�صروبات  الأطعمة  التعاقد على توفري  ال�صيافة؛ خدمات  الأمتعة؛ خدمات  واملحا�صرات؛ خدمات حمل 
واملقاهي  خ��ارج��اً  الطعام  ت��ن��اول  ومطاعم  الذاتية  اخل��دم��ة  ومطاعم  املطاعم  خ��دم��ات  الكحولية(؛  )غ��ري 
)غري  وامل�صروبات  الأطعمة  لتوفري  التموين  خ��دم��ات  اخلفيفة؛  الوجبات  تقدمي  ومطاعم  والكافيهات 
املنا�صبات  لإقامة  التخطيط  خدمات  الكحولية(؛  )غري  وامل�صروبات  الأطعمة  اإع��داد  خدمات  الكحولية(؛ 

والأحداث؛ توفري خدمات توفري دور احل�صانة لالأطفال.
 الواق�عة بالفئة:  43 

و�صف العالمة:   تتكون العالمة من جمموعة من عالمتني . العالمة الأوىل يف املجموعة عبارة عن كلمة 
"NOMAD" مكتوبة باللغة الجنليزية بخط مميز باللون الأبي�س.العالمة الثانية يف املجموعة عبارة 

عن كلمة NOMAD"" مكتوبة باللغة الجنليزية بخط مميز.    
ال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 يونيو  2019 العدد 12653 

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 310804 :بتاريخ: 2019/05/08
الأ�صم : �صرا�صرت اإنك.

وعنوانه:  �س.ب. 146، رود تاون ، تورتول، جزر العذراء الربيطانية.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�صاط املكتبي ، خدمات جتميع ت�صكيلة 
من ال�صلع ل�صالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها عند احلاجة )ول ينطوي ذلك 
على خدمة النقل( ، ميكن تقدمي هذه اخلدمات من خالل حمالت البيع بالتجزئة اأو منافذ البيع باجلملة 
املواقع  املثال من خالل  اأو عرب الو�صائل اللكرتونية على �صبيل  اأو من خالل كتالوجات الطلب الربيدي 

اللكرتونية اأو برامج الت�صوق عرب التلفزيون.
و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة TECHXHUB باللغة الإجنليزية.

ال�صرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 يونيو  2019 العدد 12653 

EAT 135756

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 310380 :بتاريخ: 2019/04/28
الأ�صم : عبد الر�صيد امبالتيل اأبو و حار�س كاندوث 

وعنوانه:  �س.ب. 182415 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات توفري الأطعمة وامل�صروبات، خدمات املطاعم واملقاهي، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة، خدمات 

توفري املقاهي، الكافترييات ، التزويد بالطعام وال�صراب )الغري كحويل(.
�صكل  داخ��ل  لدجاجة  تعبريي  ر�صم  ميينها  على   SHATER كلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�صف 

هند�صي لن�صف دائرة بداخلها كلمة SHATER بطريقة منحنية و الكلمات باللغة الإجنليزية.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 يونيو  2019 العدد 12653 

EAT 134757

    منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

 املالك: التميمي وم�صاركوه
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم 312084:بتاريخ: 2019/06/09
الأ�صم : ديبوي �صينثي�س، اإنك وعنوانه:  700 اأورثوبيديك درايف وار�صو ، اإنديانا 46581 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية.
�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10
غر�صات مفا�صل العظام ، اأدوات جراحية لال�صتخدام مع غر�صات مفا�صل العظام.

و�صف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة RECLAIM باللغة الإجنليزية.
ال�صرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�صدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 يونيو  2019 العدد 12653 

EAT 136716

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
قم�صية للملكية الفكرية

SPAO :بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 131927 بتاريخ : 2009/07/21
امل�صجلة بتاريخ : 2012/04/30
با�ص��م: اي. لند ريتيل ليمتد 

وعنوانه: 2-70، جاموون - دوجن، �صيوت�صو- جو، �صيوؤول، جمهورية كوريا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

علب حفظ املجوهرات م�صنوعة من املعادن النفي�صة؛ اأ�صناف من الذهب غري املنقى؛ اأ�صناف من الف�صة 
العنق؛  دبابي�س ربطات  دبابي�س )جموهرات(؛  ال�صارات م�صنوعة من معادن نفي�صة؛  اأق��راط؛  املنقاة؛  غري 
ق��الدات )جم��وه��رات(؛ خ��وامت )جم��وه��رات(؛ حلي �صغري للخلخال )جم��وه��رات( برو�صات )جموهرات(؛ 
الزجاج  العنق؛ جموهرات م�صنوعة من  لرباط  اأ�صاور )جموهرات(؛ م�صابك  حلي �صغرية )جموهرات(؛ 
امل�صنوعة من معادن  املفاتيح  ال��رّباق )جموهرات مالب�س(؛ كماليات م�صنوعة من معادن نفي�صة؛ حلقات 
نفي�صة؛ خالئط من املعادن النفي�صة؛ خيوط ذهبية )جموهرات(؛ املا�س؛ روديوم )عن�صر فلزي( وخالئطه؛ 
�صغرية  حلي  املجوهرات؛  حفظ  علب  وخالئطه؛  البالتني  النفي�صة؛  املعادن  تقليد  )جم��وه��رات(؛  ياقوت 

)جموهرات(؛ وحلّي مدله من املجوهرات
الواق�عة بالفئة: 14

بيانات التعديل: 
ا�صم من انتقلت له امللكية: اي.لند ورلد ال تي دي.

عنوانه: 19-8، ت�صانغجيون - دوجن، مابو-جو، �صيوؤول، كوريا
تاري�خ انت�قال امللكية: 2015/02/10

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2019/05/01
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 يونيو  2019 العدد 12653 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
قم�صية للملكية الفكرية

SPAO :بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 131928 بتاريخ : 2009/07/21
امل�صجلة بتاريخ : 2011/03/07
با�ص��م: اي. لند ريتيل ليمتد 

وعنوانه: 2-70، جاموون - دوجن، �صيوت�صو- جو، �صيوؤول، جمهورية كوريا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

جزادين؛  ال�صقر؛  حقائب  امل�صطحة؛  اجللدية  املحافظ  وتقليدها؛  املدبوغة  اجللود  من  م�صنوعة  حقائب 
ال�صطياف؛  حقائب  الظهر؛  حقائب  اجل��ب��ال؛  ملت�صلقي  الظهر  حقائب  اليد؛  حقائب  املفاتيح؛  حامالت 
الظهر؛  على  حتمل  مدر�صية  حقائب  البطاقات؛  حافظات  اخل�صر؛  حقائب  الكتف؛  على  حتمل  حقائب 

حقائب حتمل على الورك
الواق�عة بالفئة: 18

بيانات التعديل: 
ا�صم من انتقلت له امللكية: اي.لند ورلد ال تي دي.

عنوانه: 19-8، ت�صانغجيون - دوجن، مابو-جو، �صيوؤول، كوريا
تاري�خ انت�قال امللكية: 2015/02/10

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2019/05/01
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 يونيو  2019 العدد 12653 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
قم�صية للملكية الفكرية

SPAO :بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 131929 بتاريخ : 2009/07/21
امل�صجلة بتاريخ : 2012/04/30
با�ص��م: اي. لند ريتيل ليمتد 

وعنوانه: 2-70، جاموون - دوجن، �صيوت�صو- جو، �صيوؤول، جمهورية كوريا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

األب�صة ريا�صية؛ مالب�س الطفال؛ مالب�س الر�صع؛ تنانري؛ بدلت مكونة من قطعة واحدة؛ بدلت مكونة 
النوم؛ مالب�س مقاومة  األب�صة  الر�صمية؛ مالب�س حتتية؛  للمنا�صبات  تنانري  من قطعتني؛ كنزات معرقة؛ 
للماء؛ قم�صان الوها؛ ربطات عنق؛ ف�صاتني؛ مالب�س الت�صلق؛ مالب�س للجري؛ قم�صان اجلري؛ اجلاكيتات؛ 
معاطف؛ قبعات )الب�صة الراأ�س(؛ لفاع لالرتداء حول العنق )مالب�س)؛ �صراويل ق�صرية؛ مالب�س ال�صتاء؛ 
الرجال؛  ب��دلت  الريا�صة؛  قم�صان  اأو���ص��ح��ة؛  تنانري؛  ال�صتحمام؛  قبعات  ال�صتحمام؛  ب��دلت  قم�صان؛ 
بنطلونات؛ بدلت العمل؛ اأحزمة (مالب�س)؛ �صديريات؛ اجلينز؛ �صرتات م�صنوعة من ال�صوف املحبوك؛ 

قم�صان تائية؛ �صراويل؛ قم�صان لعبة البولو
الواق�عة بالفئة: 25

بيانات التعديل: 
ا�صم من انتقلت له امللكية: اي.لند ورلد ال تي دي.

عنوانه: 19-8، ت�صانغجيون - دوجن، مابو-جو، �صيوؤول، كوريا
تاري�خ انت�قال امللكية: 2015/02/10

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2019/05/01
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 يونيو  2019 العدد 12653 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /
قم�صية للملكية الفكرية

SPAO :بطلب انتقال ملكية ت�صجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 131930 بتاريخ : 2009/07/21
امل�صجلة بتاريخ : 2012/04/30
با�ص��م: اي. لند ريتيل ليمتد 

وعنوانه: 2-70، جاموون - دوجن، �صيوت�صو- جو، �صيوؤول، جمهورية كوريا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

جتميع جمموعة متنوعة من املنتجات ل�صالح الغري (با�صتثناء نقلها( لتمكني الزبائن من معاينتها و�صراوؤها 
واحلقائب  الكماليات  جمال  يف  التجارية  الو�صاطة  خدمات  ومالب�س؛  وحقائب  كماليات  حتديدا،  ب�صهولة 

واملالب�س؛ وكالت ال�صترياد - الت�صدير؛ خدمات ال�صم�صرة للكماليات واحلقائب واملالب�س
الواق�عة بالفئة: 35

بيانات التعديل: 
ا�صم من انتقلت له امللكية: اي.لند ورلد ال تي دي.

عنوانه: 19-8، ت�صانغجيون - دوجن، مابو-جو، �صيوؤول، كوريا
تاري�خ انت�قال امللكية: 2015/02/10

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2019/05/01
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 يونيو  2019 العدد 12653 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 131927
با�ص��م: اي.لند ورلد ال تي دي.

وعنوانه: 19-8، ت�صانغجيون - دوجن، مابو-جو، �صيوؤول، كوريا
وامل�صجلة حتت رقم : )131927(  بتاريخ: 2012/04/30

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء احلماية يف : 2019/07/21 وحتى تاريخ : 2029/07/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 يونيو  2019 العدد 12653 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 131928
با�ص��م: اي.لند ورلد ال تي دي.

وعنوانه: 19-8، ت�صانغجيون - دوجن، مابو-جو، �صيوؤول، كوريا
وامل�صجلة حتت رقم : )133717(  بتاريخ: 2011/03/07

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء احلماية يف : 2019/07/21 وحتى تاريخ : 2029/07/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 يونيو  2019 العدد 12653 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 131929
با�ص��م: اي.لند ورلد ال تي دي.

وعنوانه: 19-8، ت�صانغجيون - دوجن، مابو-جو، �صيوؤول، كوريا
وامل�صجلة حتت رقم : )131929(  بتاريخ: 2012/04/30

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2019/07/21 وحتى تاريخ : 2029/07/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 يونيو  2019 العدد 12653 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

قم�صية للملكية الفكرية

بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 131930

با�ص��م: اي.لند ورلد ال تي دي.

وعنوانه: 19-8، ت�صانغجيون - دوجن، مابو-جو، �صيوؤول، كوريا

وامل�صجلة حتت رقم : )131930(  بتاريخ: 2012/04/30

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/07/21 وحتى تاريخ : 2029/07/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء 11 يونيو  2019 العدد 12653 
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جلذب عدد كبري من املالك وامل�شتاأجرين 
منوذج جديد للر�صوم الثابتة

 لزيادة معدلت الإيجار يف  دبي
•• اأبوظبي- الفجر

ظهرت جمموعة من مناذج الأعمال العقارية البديلة لتوفري اأموال العميل 
ال��ع��ق��ارات من��واً يف املنطقة. ومنها  الرئي�س  اأ���ص��واق  اأ���ص��رع  يف واح���دة م��ن 
، حيث كان  Rightdoors.com - زي�صان عمران  التنفيذي ل�صركة 
 ، امل�صتاأجرين  عبئ  من  يخفف  مبتكر  مفهوم  اإىل  للو�صول  اإلهام  م�صدر 

الذين يدفعون عمولة عن طريق ا�صتبدالها بر�صوم ثابتة كر�صوم وكالة.
بزي�صان يقدم طريقة ثورية يف ا�صتئجار اأي عقار يف دبي دون احلاجة اإىل 
دفع اأي عمولة حيث كان الدافع لديه هو ال�صغف لبدء واإحداث تغيري يف 
لتزويد  اأ�صا�صية  مهمة   Rightdoors.com ل��دى   . العقارات  �صوق 

كل عميل بخدمة ا�صتثنائية يف �صوق 
»�صتكون  دب���ي.  امل��زده��ر يف  ال��ع��ق��ارات 
وب��اأ���ص��ع��ار معقولة  اأ���ص��ه��ل  ال��ع��ق��ارات 

و�صفافة يف دبي بحلول عام 2020.
م������وق������ع  اإن  زي�����������������ص��������ان  ق��������������ال   
يعد   Rightdoors.com
امل��ن��اف�����ص��ة بنهج  ب��ال��ب��ق��اء يف ����ص���دارة 

مبتكر ومنوذج اأعمال جديد.
من  فريد  مفهوم  تقدمي  خ��الل  من 
نوعه يف �صوق العقارات يف دبي ، فاإن 
وكالة  ر�صوم  �صوى  يفر�س  ل  املوقع 
999 درهم بغ�س النظر  ثابتة تبلغ 
عن قيمة اإيجار اأي عقار. تهدف اأول 

يف  العمولت  م��ن  خالية  عقارية  وك��ال��ة 
دبي اإىل اإحداث ثورة يف ممار�صة ال�صوق التقليدية املتمثلة يف فر�س عمولة 

بن�صبة 5 يف املائة كر�صوم وكالة.
التي  ال�صتثنائية  الإي���ج���ار  ب��خ��دم��ات  ال���ص��ت��م��ت��اع  امل�����ص��ت��اأج��ري��ن  �صيتمكن 
تاأجري  العقارات  لأ�صحاب  ا  اأي�صً ميكن  كما   ،  RightDoors تقدمها 
اأ���ص��رع م��ن خ���الل  خ��ي��ارات الإدراج جم��اًن��ا ع��ل��ى  موقع  ع��ق��ارات��ه��م ب�صكل 
اأف�صل بوابات  يف  اخل�صائ�س  هذه  اإدراج  يتم   .Rightdoors.com
 ،  Property Finder و   Bayut و   Dubizzle مثل  العقارات 

والتي تعر�س ب�صكل فوري ملاليني امل�صتاأجرين املحتملني ب�صهولة.

»اأبوغزاله« تقدم تقريرها النهائي لوزارة 
الت�صالت وتكنولوجيا املعلومات الفل�صطينية

املعلومات  وتكنولوجيا  الت�صالت  ل��وزارة  العاملية  اأبوغزاله  طالل  قدمت 
باللوائح  “التقيد  م�صروع  ح�صاد  ح��ول  النهائي  تقريرها  الفل�صطينية 

التنظيمية والقوانني املتعلقة بنظام الفوترة وعوائد ر�صوم الرخ�س«. 
م��دار خم�س  ب��ني اجلانبني على  م��ا  العمل عليه  ال��ذي مت  امل�صروع  وي��اأت��ي 
الت�صالت  قطاع  يف  العاملة  ال�صركات  على  الرقابة  تعزيز  بهدف  �صنوات 

وتكنولوجيا املعلومات.
الدكتور  املعلومات  اللقاء مع معايل وزير الت�صالت وتكنولوجيا  وخالل 
اإ�صحق �صدر، ا�صتعر�س ال�صيد جمال ملحم املدير التنفيذي يف “اأبوغزاله 
العاملية” يف فل�صطني وطاقم فريق العمل مراحل ونتائج امل�صروع الذي جاء 
للم�صاعدة يف حت�صني جودة اخلدمات املقدمة من قبل �صركات الت�صالت 
ال�صلكية والال�صلكية ومقدمي اخلدمات املرخ�صة للم�صرتكني، والو�صول 
اإىل خدمات ذات جودة عالية واأ�صعار معقولة وتوفري بيئة تناف�صية و�صفافة 

وجاذبة لال�صتثمار يف فل�صطني.
اجلزيل  ال�صكر  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا  الت�����ص��الت  وزي���ر  م��ع��ايل  ووج���ه 
والنتائج  امل�صروع  ف��رتة  خ��الل  جهودها  على  العاملية  اأب��وغ��زال��ه  ملجموعة 
العام وم�صالح  امل��ال  على  ذلك مبثابة حفاظ  اليها، معتربا  تو�صلوا  التي 

املواطنني وال�صركات على حد �صواء. 
واأ�صاف باأن هذا امل�صروع اأثبت جناحه وحقق اأهدافه من خالل نتائجه، كما 
اأكد على اأن الوزارة �صتقوم بالعمل ب�صكل دائم م�صتمر بالتدقيق على جميع 
ال�صركات العاملة بهذا القطاع و�صمان تطبيق قانون الت�صالت ال�صلكية 
والال�صلكية والنظمة والتفاقيات املوقعة واأف�صل املمار�صات العاملية على 
جميع املرخ�صني، ومبا ي�صمن ت�صجيع ال�صتثمار وحماية املناف�صة وتوفري 

فر�س عادلة للجميع.
العمل  نتائج  ل�صتثمار  تاأتي  التو�صيات  اأن  ملحم  ال�صيد  ق��ال  جانبه  من 
الرقابة على جميع  ال���وزارة يف  دور  يعزز  �صنوات مبا  م��دار  على  املتوا�صل 
ال�صركات العاملة �صمن قطاع الت�صالت يف فل�صطني ومبا يحقق امل�صلحة 
العامة للمواطنني، مبينا اأنه من خالل فريق عمل م�صرتك من ال�صركة 
والوزارة مت القيام مبهام الرقابة وتدقيق اللتزام وبناء قاعده معلومات يف 
الوزارة حول ال�صركات العاملة يف القطاع، وتنفيذ التدريب العملي وتاأهيل 

كادر فني ومايل.  
وثمن ملحم التعاون التام من فريق عمل ال��وزارة، الذي �صاهم يف التغلب 
الكادر  بكفاءة  ثقته  اإىل  م�صريا  امل�����ص��روع،  واج��ه��ت    التي  التحديات  على 
على  وال��رق��اب��ة  التدقيق  بعملية  لال�صتمرار  الت�����ص��الت  وزارة  يف  الفني 
قطاع الت�صالت يف فل�صطني يف ال�صنوات القادمة. كما وجه ال�صكر ملعايل 
الوزير الدكتور اإ�صحق �صدر على اهتمامه مبنجزات امل�صروع وكافه الوزراء 

ال�صابقني اللذين اأبدو الهتمام وامل�صاندة طوال فرته التنفيذ.

وعلوم  ال�صطناعي  وال��ذك��اء  ت�صني  بلوك  وتكنولوجيا  الأ�صياء  اإن��رتن��ت 
البيانات واملدن الذكية يف قيادة اأجندة املجمع نحو الرقمنة. 

يج�ّصد مركز »�صاحة الفكار«، جهود �صركة الإمارات لالت�صالت املتكاملة 
اأجندة  وتعزيز  امل�صتقبل  تقنيات  من  القادم  اجليل  توفري  نحو  املبذولة 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  ال��ت��ي حددتها حكومة  الب��ت��ك��ار 
فر�صة  وت��وف��ري  احلكومية،  الكيانات  خمتلف  احتياجات  على  ال��ت��ع��رف 
تقنيات  تطبيق  باإمكانيات  املتعلقة  احل��وارات  وت�صجيع  الذهني  للع�صف 

اجليل القادم لتحقيق التقدم يف �صبيل ا�صت�صراف امل�صتقبل.

للبحوث والتكنولوجيا والبتكار، فريد فريدوين، نائب الرئي�س التنفيذي 
ل�صركة الإمارات لالت�صالت املتكاملة – حلول املوؤ�ص�صات، اإىل جانب عدد 
موجزاً  �صرحاً  للوفد  قدموا  والذين  لل�صركة،  العليا  الإدارة  اأع�صاء  من 
يوفرها  التي  الذكية  احل��ل��ول  ا�صتخدام  وح���الت  التقنيات  اأح���دث  ح��ول 
املركز والهادفة اإىل دفع عجلة التحول الرقمي يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة. وقد اأتت الزيارة  يف اإطار اجلهود الهادفة  للتعرف على اإمكانيات 
وقد  جديدة.  تقنيات  اإىل  ت�صتند  فريدة  ابتكارات  اإن�صاء  بهدف  التعاون، 
با�صتعرا�س دور البتكارات يف جمالت  املنا�صبة،  قام فريق عمل دو بهذه 

 •• دبي-الفجر:

 زار وفد رفيع امل�صتوى من جممع ال�صارقة للبحوث والتكنولوجيا والبتكار، 
مركز »�صاحة الأفكار« يف �صركة الإم��ارات لالت�صالت املتكاملة لالطالع 
جمال  يف  والتقنية  الرقمية  والب��ت��ك��ارات  ال��ذك��ي��ة  احل��ل��ول  اأح���دث  على 
لتعزيز  الإم��ارة  اإط��ار جهود  وذل��ك يف  والت�صالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
الوفد،  ا�صتقبال  يف  وك��ان  والب��ت��ك��ار.   للمعرفة  عاملي  كمركز  ح�صورها 
ال�صارقة  ملجمع  التنفيذي  الرئي�س  امل��ح��م��ودي-  ح�صني  �صعادة  برئا�صة 

يقع على م�شاحة 109،000 قدم مربعة

كارفور هايرب ماركت يف �صيتي لند اأول مول يف العامل م�صتوحى من الطبيعة 
•• اأبوظبي- الفجر

�صيتي  ه��اي��ربم��ارك��ت يف  ك���ارف���ور  اف��ت��ت��ح 
زايد  ب��ن  ال�صيخ حممد  ���ص��ارع  لن��د على 
اأمام  اأب��واب��ه  العاملية  القرية  من  بالقرب 
املول على م�صاحة  يقع  املت�صوقني. حيث 
1.2 مليون قدم مربعة ومن املتوقع اأن 
الرائدة  والت�صوق  الرتفيه  وجهة  يكون 
اأبرز  م��ن  وب��ال��ق��رب  لن���د  دب���ي  مبنطقة 
ال��ت��ك��ت��الت ال�����ص��ك��ن��ي��ة ال���ت���ي ت��ب��ع��د ب�صع 
املرابع  التجاري ومنها  املركز  دقائق من 
ذا فيال  ال��رباري، ليان،  العربية، جمان، 
وف��ال��ك��ون ���ص��ي��ت��ي، وغ���ريه���ا ال��ك��ث��ري من 
ومنها  تطويرها  يجري  التي  املجتمعات 

فيالنوفا وتو�صعة املرابع العربية. 
اجلدير بالذكر اأن كارفور هاريربماركت 
وال����ذي ي���دار م��ن ق��ب��ل جم��م��وع��ة ماجد 
ال��ف��ط��ي��م ���ص��ي��ق��دم جم��م��وع��ة وا���ص��ع��ة من 
الفواكه  ف��ي��ه��ا  مب���ا  امل��ت��م��ي��زة  امل��ن��ت��ج��ات 
ال��ط��ازج��ة، ال��ل��ح��وم، الأ���ص��م��اك، وغريها 
الكثري من املنتجات غري الغذائية عالية 
اجلودة، بالإ�صافة اإىل ت�صكيلة وا�صعة من 
وباأ�صعار  والغذائية  ال�صحية،  املنتجات 

رائعة. 
اأول مركز  ه���و  م����ول  ���ص��ي��ت��ي لن����د  ي���ع���دُّ 
جتاري يف العامل م�صتوحى من الطبيعة 
وي�����ص��ت��ع��د ل��ت��ق��دمي جت��رب��ة م��ت��م��ي��زة من 
الت�صوق والرتفيه، كما ح�صل املركز على 

جائزة “الفتتاح املُنتظر 2018” �صمن 
الدورة الثالثة ع�صر من جوائز “الرتفيه 
اجلهود  على  تقديراً  العاملية  والتجزئة 
ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ي��ق��وم بها ال��ق��ائ��م��ون على 
الفكرة نحو تقدمي م�صروع مبتكر ميزج 
بني الت�صوق، الطبيعة والعقار. �صيت�صمن 
امل�������ص���روع اأي�������ص���اً جم��م��وع��ة ك���ب���رية من 
اإىل  بالإ�صافة  التجزئة  املطاعم ومتاجر 

حديقة “�صنرتال بارك” املفتوحة والتي 
متتد على م�صاحة 200 األف قدم مربع 
الطبيعة  لع�صاق  ه��ام  متنف�س  و�صتكون 
النباتات  م��ن  وا�صعة  ت�صكيلة  وم�صاهدة 
والأ�صجار النادرة، وم�صرح روماين كبري 
لالأ�صجار  حديقة  مقعد،   3000 ي�صم 
يابانية، لتكون منوذجاً  العتيقة، حديقة 
حديقة  ج���اردن،  م��رياك��ل  لدبي  م�صغراً 

للعائالت  ترفيه  ومنطقة   360 راأ�صية 
الدين  فهيم  وق���ول  لل�صينما.   وجم��م��ع 
التنفيذي وع�صو  الرئي�س  الدين،  �صرف 
 “ لن���د:  �صيتي  جمموعة  اإدارة  جمل�س 
اإىل  هايربماكت  كارفور  ان�صمام  ي�صرنا 
�صيتي لن��د م��ول، وال��ذي �صيقدم جتربة 
ت�صوق رائعة للعمالء من املت�صوقني حيث 
املنتجات عالية اجلودة واملتنوعة ليختاروا 

باأن  كبرية  ثقة  ل��دي  ينا�صبهم.  ما  منها 
�صيجد  م���ول  لن���د  ب�صيتي  ف���رع  اف��ت��ت��اح 
قبوًل وترحيباً كبريين من قبل ال�صكان 
يف املناطق املحيطة ذلك اأن كارفور تعترب 
عالمة رائدة يف قطاع الت�صوق بالإمارات 

وحتظى بثقة امل�صتهلكني.” 
فيما عرب فيليب بيغلهان مدير كارفور – 
الإمارات التابعة ملجموعة ماجد الفطيم 
عن �صعادته بالفتتاح واأ�صاف: “ �صيقدم 
رائعة  ت�����ص��وق  جت��رب��ة  م���ول  لن���د  �صيتي 
وجمالها  الطبيعة  اأن  ذل��ك  للمت�صوقني 
تنفيذ  ل��دى  ك��ب��رية  مكانة  لهما  �صيكون 
نثق  التفا�صيل.  خمتلف  وو���ص��ع  امل��رك��ز 
هايربماركت  ك��ارف��ور  افتتاح  ب��اأن  مت��ام��اً 
مع  املت�صوقني  ال��ع��م��الء  جت��رب��ة  �صيعزز 
التاأكيد على جودة املنتجات التي نقدمها 
�صنكون  اأننا  على  التاأكيد  واأود  وتنوعها. 
�صنتخطى  بل  املت�صوقني  ُح�صن ظن  عند 
ت��ل��ك ال��ت��وق��ع��ات ل��ي�����ص��ع��دوا م��ع��ن��ا م��ع كل 

عملية ت�صوق ويف كل الأوقات.” 
هايربماركت،  ك���ارف���ور  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
م���ول لف��ت��ت��اح عدد  �صيتي لن���د  ي��ت��اأه��ب 
اآخ���ر م��ن امل��ت��اج��ر ال��ت��ي ت��ق��دم جمموعة 
�صبيل  على  ومنها  املنتجات  من  متنوعة 
املثال ل احل�صر متاجر الأثاث، املاأكولت 
بنوك، �صرافات، �صيدليات،  وامل�صروبات، 
م��ن مقدمي  وغ��ريه��ا  ات�����ص��الت  �صركات 

اخلدمات. 

 الإمارات يف �صدارة دول املنطقة مبجال اخلدمات امل�صرفية املخ�ص�صة لأ�صحاب الهمم

دو ت�صتعر�ض م�صتقبل تكنولوجيا الت�صالت واملعلومات مع وفد رفيع امل�صتوى
 من جممع ال�صـارقة للبحوث والتكنولوجيـا والبتكار يف مركز »�صــاحة الأفكار«

بنك الإمارات دبي الوطني يطرح خدمات م�صرفية لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة والنا�صئة يف الإمارات

•• دبي-الفجر:

البنك لإج���راء معامالت  اإىل  ال��ذه��اب  ك��ان   
الهمم،  لأ�صحاب  �صاقة  مهمة  عادية  مالية 
التقنيات  م���ن  جم��م��وع��ة  اأدخ����ل����ت  اأن  اإىل 
م�صتويات  يف  م��ذه��ل��ة  ت���غ���ي���ريات  امل��ده�����ص��ة 

الإتاحة على �صعيد ال�صناعة امل�صرفية.
ما  وه��و  حالياً  م�صتغلة  غ��ري  ال�صوق  وت��ب��دو 
ي�صح اإىل حد كبري بالنظر اإىل معاناة حوايل 
مليار �صخ�س يف العامل من نوع ما من اأنواع 
50 مليون �صخ�س يف  الإع��اق��ة، مبا يف ذلك 

ال�صرق الأو�صط. 
ون���ظ���راً ل��ع��دم ق����درة ال��ن��ظ��ام امل�����ص��ريف على 
اخلا�صة  امل��ال��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ك��ام��ل  تلبية 
باأ�صحاب الهمم، فاإن املوؤ�ص�صات املالية تعمل 
خدمات  وتقدمي  اإن�صاء  على  متزايد  ب�صكل 
ما  ع��ادة  اإذ  اأف�صل،  ب�صكل  احتياجاتهم  تلبي 
البنوك  ا���ص��ت��خ��دام  يف  �صعوبة  ه����وؤلء  ي��ج��د 

التقليدية. 
الإم����ارات  دول���ة  تعترب  ال�صعيد  ه���ذا  وع��ل��ى 
العربية املتحدة يف مقدمة دول املنطقة فيما 
يتعلق باخلدمات امل�صرفية املوجهة لأ�صحاب 
الهمم، حيث اأطلق عدد من البنوك الوطنية 
تاأدية  خدمات خم�ص�صة لهم لتمكينهم من 
ب�صكل  العتيادية  امل�صرفية  بع�س اخلدمات 
مع  ومت��ا���ص��ي��اً  ع��ن��اء.  اأي  م��ن  يخلو  م�صتقل 
ال��ت��ي ل تلني على �صعيد  ال��روؤي��ة واجل��ه��ود 
جعل الإمارات العربية املتحدة دولة �صديقة 
لأ�صحاب الهمم، فاإن معر�س اك�صبو اأ�صحاب 
الهمم ميثل تعزيزاً لهذا التوجه من خالل 
اأح��دث التقنيات التي من  اإدخ��ال  عمله على 
���ص��اأن��ه��ا مت��ك��ني اأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م م��ن تنفيذ 

ي��ل��ت��زم ب��ن��ك الإم������ارات دب���ي ال��وط��ن��ي بدعم 
وال�صركات  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات 
الباقة  اإل���ي���ه  ت���ه���دف  م���ا  ال��ن��ا���ص��ئ��ة، وه�����ذا 
لالأعمال  امل�����ص��رف��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  اجل���دي���دة 
ال�صركات  ه��ذه  ل��دع��م  خ�صي�صاً  وامل�صممة 
التي  الفر�س  من  ال�صتفادة  من  ومتكينها 
يقّدمها هذا احلدث العاملي ال�صخم، متا�صياً 
والتنقل  الفر�س  الفرعية:  موا�صيعه  م��ع 
وال���ص��ت��دام��ة«. وت�����ص��م ق��ائ��م��ة امل���زاي���ا التي 
دبي من بنك  يقّدمها ح�صاب اإك�صبو 2020 

الإمارات دبي الوطني:
ل ي��وج��د ر���ص��وم ع��ل��ى ���ص��رط حت��ق��ي��ق احلد 
ال�صهري  ال��ر���ص��ي��د  م��ت��و���ص��ط  م���ن  الأدن������ى 

لالأ�صهر ال� 12 الأوىل.

•• دبي-الفجر: 

اأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، املجموعة 
وال�صريك  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال���رائ���دة  امل�����ص��رف��ي��ة 
دبي،   2020 لإك�����ص��ب��و  ال��ر���ص��م��ي  امل�����ص��ريف 
دبي   2020 اإك�صبو  باقة  اإط��الق  اليوم عن 
املخ�ص�صة من اخلدمات امل�صرفية لالأعمال، 
ال�صغرية  ال�������ص���رك���ات  ت�����ص��ت��ه��دف  وال����ت����ي 
دولة  من  تتخذ  التي  والنا�صئة  واملتو�صطة 

الإمارات العربية املتحدة مقراً لها.
ويتوفر ح�صاب اإك�صبو 2020 دبي من بنك 
املوؤ�ص�صات  جلميع  ال��وط��ن��ي  دب���ي  الإم�����ارات 
دبي   2020 اإك�������ص���ب���و  ����ص���وق  يف  امل�����ص��ج��ل��ة 
 OMP - Online( الإن���رتن���ت  ع��ل��ى 
الإلكرتونية  البوابة   ،)Marketplace
جديدة،  فر�س  اإي��ج��اد  لل�صركات  تتيح  التي 
وت�����ص��وي��ق اأع��م��ال��ه��ا، وال��ت��ع��اون م��ع احلدث 
ال�صركاء  م���ن  ال��وا���ص��ع��ة  و���ص��ب��ك��ت��ه  ال��ع��امل��ي 

واملوردين.
تف�صيلية  اأ���ص��ع��اراً  اجل��ذاب��ة  الباقة  وت�صمل 
العامل،  املال  وراأ���س  املعامالت،  على  ومزايا 
ال��ت��ج��اري، وم��ع��ام��الت ال�صرف  وال��ت��م��وي��ل 
اإىل  التجارية، وتهدف  والقرو�س  الأجنبي، 
ملزاولة  امل�صجلة  ال�صركات  وتطور  منو  دع��م 

الأعمال مع »اإك�صبو 2020 دبي«.
ويف هذا ال�صياق، قال عبداهلل قا�صم، الرئي�س 
التنفيذي لإدارة العمليات يف جمموعة بنك 
ال�صريك  »باعتبارنا  الوطني:  الإم��ارات دبي 
دبي،   2020 لإك�����ص��ب��و  ال��ر���ص��م��ي  امل�����ص��ريف 

الر�صيد  اأدنى متطلبات متو�صط  واحد من 
وهو  املتحدة  العربية  الإم���ارات  يف  ال�صهري 
 12 اأول  ب��ع��د  دره�����م(   10،000( ق��ي��م��ة 

�صهراً.
امل�صرفية،  املعامالت  على  تف�صيلية  اأ�صعار 
وع�����ل�����ى م����ع����ام����الت ال���������ص����رف الأج����ن����ب����ي 

والتحويالت الربقية.
التمويل  مل��ت��ط��ل��ب��ات  ال��ت��ج��ارة  دع���م مت��وي��ل 

ق�صري الأمد.
التجارية  والقرو�س  العامل  املال  راأ�س  دعم 

ب�صروط جذابة.
عرب  التجارية  واحللول  البيع  نقاط  حلول 
»نتورك اإنرتنا�صيونال«، املزّود الرائد حللول 
الدفع يف منطقة ال�صرق الأو�صط واأفريقيا، 
الر�صمي  ال���ت���ج���اري  ال����ص���ت���ح���واذ  و���ص��ري��ك 

لإك�صبو 2020 دبي.
املايل  املدير  اأ�صار خمتار �صايف،  من جانبه، 
مع  بالتعاون  “نعمل  دبي:   2020 لإك�صبو 
بتمكني  الرا�صخ  التزامنا  اإط��ار  يف  �صركائنا 
اغتنام  من  الأح��ج��ام  خمتلف  من  ال�صركات 
يف  تتوفر  التي  املتنوعة  التجارية  الفر�س 
اإك�����ص��ب��و ال��دول��ي��ة. ويف ظ��ل الدور  م��ع��ار���س 
ال�صغرية  ال�����ص��رك��ات  تلعبه  ال���ذي  امل��ح��وري 
واملتو�صطة يف تنظيم ’اإك�صبو 2020 دبي‘، 
الوطني  دبي  الإم��ارات  بنك  ت�صعدنا مبادرة 
اإطالق  يف  املتمثلة  اخلطوة  ه��ذه  اتخاذ  اإىل 
ال�صركات  ي�����ص��اع��د  م��ب��ت��ك��ر  م�����ص��ريف  م��ن��ت��ج 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  العاملة 
على  دبي   2020 اإك�صبو  �صوق  وامل�صجلة يف 

العتيادية.  وامل��ال��ي��ة  امل�����ص��رف��ي��ة  امل��ع��ام��الت 
و���ص��ي��ت��م ك�����ص��ف ال��ن��ق��اب ع���ن جم��م��وع��ة من 
التقنيات اجلديدة ال�صديقة لأ�صحاب الهمم 
اأ�صحاب  اك�صبو  ملعر�س  الثالثة  ال����دورة  يف 
الدويل  دبي  �صينعقد يف مركز  الذي  الهمم، 
اإىل   5 الفرتة من  واملعار�س يف  للموؤمترات 
7 نوفمرب 2019 حتت رعاية �صمو ال�صيخ 
مطارات  رئي�س  مكتوم  اآل  �صعيد  ب��ن  اأح��م��د 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س  دب���ي 

لطريان الإمارات واملجموعة. 
و�����ص����وف ت���ع���ر����س ����ص���رك���ة ح���ل���ول الأع����م����ال 

املتزامنة جهاز “دوت ميني” خالل املعر�س، 
وهو اأول جهاز و�صائط ذكي يف العامل ميّكن 
القراءة  م��ن  ب�����ص��ري��اً  امل��ع��اق��ني  الأ���ص��خ��ا���س 
والتوا�صل مع العامل عرب نظام برايل، حيث 
با�صتخدام  املهام  متعدد  اجلهاز  لهذا  ميكن 
على  الهمم  اأ�صحاب  ي�صاعد  اأن  برايل  نظام 
اإجناز املعامالت امل�صرفية من تلقاء نف�صهم. 
ومي��ك��ن ال��ق��ول اإن ه���ذا اجل��ه��از مي��ث��ل ثورة 
من  م��ل��ي��ون  لنحو285  بالن�صبة  ���ص��غ��رية 
اأنحاء  جميع  يف  الب�صر  و�صعاف  املكفوفني 
ال��ع��امل، وال��ذي��ن ل��دي��ه��م اإم��ك��ان��ي��ة حمدودة   

للو�صول اإىل املعرفة املكتوبة.
م���دي���ر جمموعة  ق��ري�����ص��ي،  دان����ي����ال  وق�����ال 
الأو�صط  ال�����ص��رق  ري���د  ���ص��رك��ة  يف  امل��ع��ار���س 
اك�صبو  م��ع��ر���س  ت��ن��ظ��م  ال���ت���ي  ل��ل��م��ع��ار���س، 
اأ�صحاب الهمم ب�صكل م�صرتك مع �صركة ند 
ال�صبا للعالقات العامة وتنظيم املعار�س: “ 
اإن دولة الإمارات العربية املتحدة يف �صدارة 
بتوفري  يتعلق  فيما  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  دول 
الهمم.  لأ�صحاب  اب��ت��ك��اراً  الأك���رث  اخل��دم��ات 
ومي��ث��ل مت��ك��ني اأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م م��ن العمل 
للم�صارف،  بالن�صبة  اأول��وي��ة  م�صتقل  ب�صكل 

الق�صوى  ال�صتفادة  حتقيق  على  الإنرتنت 
من اخليارات امل�صرفية التف�صيلية”.

واأ�صاف �صايف: “يتمثل هدفنا يف تخ�صي�س 
باملئة من الإنفاق املبا�صر وغري املبا�صر   20
يف ’اإك�صبو 2020 دبي‘ لل�صركات ال�صغرية 
القت�صادي  امل��ح��رك  بو�صفها  واملتو�صطة، 
�صاأن  فمن  الق��ت�����ص��ادات.  ملختلف  الرئي�صي 
الإنرتنت  ع��ل��ى  دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و  ���ص��وق 
ملثل  الق��ت�����ص��ادي  الأث����ر  ب��ت��ع��زي��ز  ي�صهم  اأن 
الدولة  العاملي، وتر�صيخ مكانة  هذا احلدث 

كمركز جتاري عاملي”. 
دبي” اأك��رث من   2020 “اإك�صبو  و�صيجمع 
وموؤ�ص�صات  دول  بينهم  م��ن  م�صارك   200
وموؤ�ص�صات  اجل��ن�����ص��ي��ات  م��ت��ع��ددة  و���ص��رك��ات 

ح���ي���ث ت���ق���دم امل�������ص���ارف ال�����رائ�����دة يف دول����ة 
الإمارات العربية املتحدة مثل بنك الإمارات 
الإ�صالمي،  ال�صارقة  الوطني، وم�صرف  دبي 
لتلبية  ذكية  خدمات  الإ�صالمي  دب��ي  وبنك 
اك�صبو  م��ع��ر���س  و���ص��ي��ت��م يف  امل���ط���ل���ب.  ه����ذا 
العديد  ع��ر���س  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  الهمم  اأ���ص��ح��اب 
من اأحدث التقنيات املتوفرة يف جميع اأنحاء 
اإجناز  على  الهمم  اأ�صحاب  مل�صاعدة  ال��ع��امل 

مهام يومية مثل اخلدمات امل�صرفية.«
الآن  املتوفرة  امل�صرفية  التطبيقات  وتقبل 
ال�صفهية  الإر�صادات  املحمولة  الهواتف  على 
ال��ت��ي ت�����ص��اع��د ال��ع��م��الء ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
املعامالت  اإج������راء  ع��ل��ى  ح��رك��ي��ة  م�����ص��ك��الت 
ال�صمعية  احل��ل��ق��ات  تعمل  فيما  امل��ن��زل،  م��ن 
ال�صو�صاء  م��ن  احل��د  على  البنوك  ف��روع  يف 
وامل�صاعدة  اخللفية  يف  فيها  امل��رغ��وب  غ��ري 
للعمالء  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  ال�����ص��وت  ت�صخيم  ع��ل��ى 
ما ميكن  �صمعية  اإعاقات  يعانون من  الذين 
ترجمة  برنامج  ويتيح  املحادثة.  اإج��راء  من 
للم�صرفيني  الفعلي  الوقت  يف  الإ���ص��ارة  لغة 
ال��ت��ف��اع��ل م��ع ال��ع��م��الء ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 

�صعوبات النطق ب�صهولة.
الب�صرية،  الإع���اق���ات  م��ث��ل  اإع���اق���ات  وجت��ع��ل 
اأو  والنطق،  بال�صمع  املتعلقة  امل�صاعفات  اأو 
امل�صكالت  اأو  احلركة،  على  املحدودة  القدرة 
فتح  مثل  اليومية  امل�صرفية  املهام  املعرفية، 
ح�صاب اأو كتابة �صيك اأو ا�صتخدام اخلدمات 
ببطاقة  الدفع  اأو  الإن��رتن��ت  عرب  امل�صرفية 
الإمتان، م�صاألة �صعبة اإن مل تكن م�صتحيلة. 
الآن  العامل  اأنحاء  جميع  يف  البنوك  وتعمل 
الو�صول  اإمكانية  جعل  على  متزايد  ب�صكل 

والإدماج جزءاً ل يتجزاأ من اأولوياتها. 

دبي   2020 اإك�صبو  �صوق  ويقدم  تعليمية. 
جميع  من  لل�صركات  فر�صة  الإنرتنت  على 
ومنتجاتها  خرباتها  ل�صتعرا�س  الأح��ج��ام 
امل�صاركني فيه  واأم��ام  العاملي  خ��الل احل��دث 
و�صركائه واملرخ�صني واملقاولني الرئي�صيني، 
من  امل�صجلة  الأخ���رى  ال�صركات  عن  ف�صاًل 

�صتى اأنحاء العامل.
اإع���الن بنك الإم����ارات دب��ي الوطني  وي��اأت��ي 
ال�صرتاتيجي  ال���ت���زام���ه  اإط������ار  يف  ال���ي���وم 
ذات  م�صرفية  وخ��دم��ات  منتجات  بتقدمي 
قيمة م�صافة لتعزيز منو ال�صركات النا�صئة 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة. وباعتباره 
ب��ن��ك��اً حم��ل��ي��اً رائ�������داً، اأق�����ام ب��ن��ك الإم������ارات 
دب��ي ال��وط��ن��ي ع��الق��ات ت��ع��اون م��ع ع��دد من 
والنا�صئة  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�����ص��رك��ات 
التي ت�صاهم يف القت�صاد الإماراتي، مقدماً 
امل��ال��ي��ة لتح�صني منو  ل��ه��ا ال��دع��م وامل�����ص��ورة 

اأعمالها وحماية ا�صتقرارها القت�صادي.
رائداً  الوطني  دب��ي  الإم����ارات  بنك  ويعترب 
البتكار  �صعيد  ع��ل��ى  امل�����ص��ريف  ال��ق��ط��اع  يف 
واحللول امل�صرفية الرقمية، وتعك�س �صراكته 
م�صرتكاً  التزاماً  دب��ي«   2020 »اإك�صبو  مع 
باملوا�صيع الفرعية للحدث العاملي واملتمثلة 
وبو�صفه  وال�صتدامة.  والتنقل  الفر�س  يف 
اخلدمات  جم����ال  يف  ر���ص��م��ي  اأول  ���ص��ري��ك 
�صيقدم  دب��ي«،   2020 »اإك�صبو  امل�صرفية يف 
املبتكرة  امل��ال��ي��ة  املنتجات  م��ن  طيفاً  البنك 
وامل�صاركني  ل���ل���زوار  امل�����ص��رف��ي��ة  واخل���دم���ات 

واجلهات املنظمة للحدث العاملي.
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جتارة دبي بقطع غيار ال�صيارات 
تبلغ 38.1 مليار درهم 

•• دبي-وام:

حققت جتارة دبي اخلارجية بقطع غيار ال�صيارات قفزة نوعية بواقع 32 
 2018 38.1 مليار دره��م يف نهاية  اإىل  10 �صنوات لت�صل  باملئة خالل 

مقارنة مع 28.9 يف العام 2009.
جاء ذلك خالل جل�صة نظمتها جمارك دبي يف اليوم الأول لفعاليات الدورة 
ال� 17 من معر�س “اأوتوميكانيكا دبي” ويعد اأحد اأهم املعار�س الدولية 
واأدوات �صيانة  ال�صيارات وخدمات  واإك�ص�صوارات  املتخ�ص�صة يف قطع غيار 

املركبات.
وقال اأحمد عبد ال�صالم كاظم مدير اإدارة ال�صرتاتيجية والتميز املوؤ�ص�صي 
يف جمارك دبي اأن جمارك دبي ترتجم توجيهات القيادة بتعزيز جتارة دبي 
املتنوعة حيث يعد قطاع جتارة قطع غيار  اخلارجية مبختلف قطاعاتها 
ال�صيارات حمورا مهما يف جتارة دبي اخلارجية.. موؤكدا اأن دبي جنحت يف 
ربط الأ�صواق العاملية لقطع غيار ال�صيارات فمن خالل دورها كمركز دويل 
واإقليمي للتجارة العاملية وموقعها كبوابة ومن�صة رئي�صة للتجارة الآ�صيوية 
التي تعد من اأهم امل�صادر لقطع الغيار والإك�ص�صوارات ا�صتطاعت الإمارة اأن 
تقوم مبهمة �صلة الو�صل بني امل�صنعني يف اآ�صيا واأوروبا واأمريكا ال�صمالية 
وامل�صرتين لهذه املواد يف اأ�صواق وا�صعة متتد من حول دبي على امتداد دول 
جمل�س التعاون اخلليجي والدول العربية و�صول اإىل اإفريقيا و�صبه القارة 

الهندية.
يف  والدرا�صات  الإح�صاء  ق�صم  اأول  مدير  املهريي  ن�صيم  قالت  جانبها  من 
جمارك دبي اأن جتارة دبي اخلارجية بقطع غيار ال�صيارات �صجلت 38.1 
بقيمة  باملائة   53 نحو  على  ال���واردات  ا�صتحوذت   2018 يف  دره��م  مليار 
20.3 مليار درهم وبلغت ح�صة الت�صدير واإعادة الت�صدير ن�صبة 47 باملئة 
بقيمة 17.8 مليار درهم.. م�صرية اإىل اأن اليابان تاأتي يف مركز ال�صريك 
التجاري الأول مع دبي يف جتارة قطع غيار ال�صيارات للعام 2018 بح�صة 
5.2 مليار درهم تلتها الوليات املتحدة الأمريكية بقيمة 2.7 مليار درهم 
ثم اأملانيا 2.5 مليار درهم وكوريا اجلنوبية 2.3 مليار درهم وال�صني 2.3 

مليار درهم.
وبلغت قيمة جتارة الإطارات لل�صيارات ال�صالون 2.9 مليار درهم وبطاريات 
ال�صيارات 1.9 مليار درهم وقطع غيار املحركات 1.6 مليار درهم واإطارات 

احلافالت وال�صاحنات 1.4 مليار درهم.

»اأرا�صي دبي« و»ات�صالت« حتر�صان على تطبيق 
معايري احلكومة الذكية وا�صرتاتيجية »البلوك ت�صني«

•• دبي-وام:

اأك����دت دائ����رة الأرا����ص���ي والأم������الك يف دب���ي و���ص��رك��ة جم��م��وع��ة الإم�����ارات 
الذكية  احلكومة  معايري  تطبيق  على  “اإت�صالت” حر�صهما  لالت�صالت 
املتعاملني  اإج��راءات  ت�صهيل  على  ت�صني” والعمل  “البلوك  وا�صرتاتيجية 
تطبيق  ط��ري��ق  “عن  “اإت�صالت  خ��دم��ات  بتقدمي  ال��دائ��رة  �صتقوم  حيث 

“ات�صالت«. مع  الربط  خالل  “اإيجاري” من 
اأم�س مذكرة تفاهم مع �صركة  ووقعت دائ��رة الأرا���ص��ي والأم���الك يف دب��ي 
جمموعة الإمارات لالت�صالت “ات�صالت” ب�صاأن نظام “اإيجاري” وتقنية 
كل من �صعادة �صلطان بطي بن جمرن  وقعها  العقاري”  ت�صني  “البلوك 
مدير عام دائرة الأرا�صي والأمالك يف دبي وعبداهلل �صامل املانع مدير عام 

“ات�صالت” بدبي.
اخلدمات  ن��وع��ي��ة  ب��ت��ح��دي��د  دبي”  “اأرا�صي  ���ص��ت��ق��وم  امل���ذك���رة  ومب���وج���ب 
وتوفري  العقاري”  ت�صني  البلوك  و”تقنية  “اإيجاري”  بتطبيق  املتعلقة 
لإدراج  ح�صريا  غري  “ ات�صالت” حقا  ومنح  الالزمة  الإمكانيات  جميع 
الإنرتنت  خ��دم��ات  ذل��ك  يف  “اإيجاري” مب��ا  عقود  ت�صجيل  عند  خدماتها 
وخطوط الهاتف الثابتة واخللوية حيث �صتتوىل الدائرة تقدمي التدريب 
“اإيجاري” للمعنيني يف  املتعلقة بتطبيق  ال�صرورية  الفنية  وال�صت�صارات 
لتمكينها من اإجناز الربط  الالزم  الدعم  توفري  جانب  “ات�صالت” اإىل 

الإلكرتوين بني اأنظمة الطرفني املتعلقة بهذا التطبيق.
مهما  تقنياعامليا  �صبقا  �صجلنا   “ جم��رن  ب��ن  بطي  �صلطان  �صعادة  وق���ال 
بعد اعتمادنا نظام بلوك ت�صني حر�صا منا على ترجمة ا�صرتاتيجية دبي 
للتعامالت الرقمية .. وحتى نتمكن من تطوير قاعدة بيانات ذكية واآمنة 
وربطها  الإي��ج��ار  عقود  ت�صجيل  ذل��ك  يف  مبا  كافة  العقارية  العقود  جتمع 
مع كافة الهيئات واملوؤ�ص�صات فاإننا نحر�س على التو�صل اإىل اتفاقيات مع 
نخبة ال�صركاء الذين ميتلكون اخلربات الكافية للو�صول اإىل نظام حمكم 
قادر على حتقيق اأهدافنا املوؤ�ص�صية ودعم روؤية القيادة الر�صيدة جلعل دبي 

املدينة الأذكى يف العامل«.
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�صركة  ال��رئ��ي�����س  ال�����ص��وي��دي  ال����زرمي  اأك����د خليفة  م��ن ج��ان��ب��ه 
الإمارات للحلول العقارية - الذراع التقنية لأرا�صي دبي - اأهمية م�صتقبل 
بالثورة  املرتبطة  التكنولوجية  احللول  اأه��م  ت�صني” كاأحد  “بلوك  تقنية 
ال�صناعية الرابعة لال�صتفادة منها يف تطوير عمليات الت�صجيل والتحقق 
وتنفيذ التعامالت على اختالف اأنواعها واإمكانية تنفيذها ب�صرعة واأمان 
وفعالية جلميع اأطراف ال�صبكة وامل�صاركني فيها لفتا اإىل اأن هذه املذكرة 
مع “ات�صالت” �صت�صهم يف تقدمي خدمات ل نظري لها خلدمة املوؤجرين 
وامل�صتاأجرين يف املراحل الأوىل على اأن تغطي يف مراحل لحقة املطورين 
وامل�صتثمرين. من جانبه قال عبداهلل �صامل املانع مدير عام “ات�صالت”.. 
احلكومية  للجهات  ال��الزم  التقني  الدعم  بتقدمي  ات�صالت  تت�صرف   “
اأهدافها  حتقيق  من  ميكنها  ال��ذي  وبال�صكل  الإم���ارات  دول��ة  يف  واخلا�صة 
لعمالئها  تقدمها  التي  اخلدمات  ونوعية  مب�صتوى  والرت��ق��اء  املوؤ�ص�صية 
امل�صتقبل  ل��قيادة  الطموحة  روؤيتها  مع  ان�صجاما  وذلك  وي�صر  كفاءة  وبكل 

الرقمي ومتكني املجتمعات.

من�صور بن حممد يفتتح الدورة الـ 17 ملعر�ض 
ا من 63 دولة »اأوتوميكانيكا دبي 2019«  مب�صاركة 1,880 عار�صً

بنك اأبوظبي االأول يوقع اتفاقية �شراكة مع هيئة اأبوظبي للدعم االجتماعي 

�صيقوم البنك بتزويد تقنية دفعات جديدة دعمًا لربنامج  امل�صاعدات املالية لالأ�صر الإماراتية من ذوي الدخل املحدود 

مطارات دبي حتظر ا�صتخدام منتجات بال�صتيكية ت�صتخدم
 ملرة واحدة يف املناطق املخ�ص�صة للم�صتهلكني عام 2020

اليوم العاملي لالأر�س بالتعاون مع اأكرث من 106 �صركات تدير اأعمالها 
يف مطار دبي الدويل با�صتعرا�س التاأثري الإيجابي الذي ميكن احداثه 
من خالل الق�صاء على املمار�صات واملواد التي من �صاأنها الإ�صرار بالبيئة. 
ومت تفعيل جمموعة متنوعة من التدابري مبا يف ذلك حظر ا�صتخدام 

الأدوات والأكيا�س البال�صتيكية والإي�صالت الورقية.
وت�صمنت اجلهود التخل�س من )م�صا�صات ال�صرب البال�صتيكية( التي 
واحدة  م��رة  لال�صتخدام  املعدة  البال�صتيكية  املنتجات  من  واح��دة  تعد 
التعهد يف حظر توزيع  ي��وم واح��د فقط جنح ه��ذا  انت�صاراً، ويف  الأك��رث 
30،000 كم  يعادل  لل�صرب. وهو ما  150،000 م�صا�صة  اأك��رث من 

من البال�صتيك مما ميثل خطوة جيدة جداً يف الجتاه ال�صحيح.

املعدة  الزجاجات  واأغطية  البال�صتيكية  الزجاجات  من  طناً   16 جمع 
لال�صتخدام مرة واحدة والتخل�س منها.

لل�صوؤون  التنفيذي  الرئي�س  نائب  ب��اري،  يوجني  �صرح  ال�صدد  هذا  ويف 
التجارية يف مطارات دبي، قائاًل: »يف مطار ي�صتقبل ما يقرب من 90 
ف��رق ملمو�س من  اإح��داث  على  بقدرتنا  نوؤمن  ع��ام،  كل  �صخ�س  مليون 
مرة  لال�صتخدام  املعدة  البال�صتيكية  املنتجات  ا�صتهالك  خف�س  خالل 
واحدة يف ال�صاحات املخ�ص�صة للم�صتهلكني بل واإزالة ا�صتخدامها نهائيا. 
واليوم، نلتزم بالعمل مع جميع �صركائنا يف قطاعي المتياز وال�صيافة 

لتحقيق هذا الهدف بدًءا من 1 يناير 2020«.
وتاأكيدا على هذا اللتزام قامت مطارات دبي الأ�صبوع املا�صي مبنا�صبة 

••  دبي-الفجر:

 تعهدت مطارات دبي اليوم ب��اأداء دوره��ا يف تخلي�س كوكب الأر���س من 
املنتجات البال�صتيكية املعدة لال�صتخدام ملرة واحدة، من خالل الإعالن 
يف  للم�صتهلكني  املخ�ص�صة  ال�صاحات  يف  ا�صتخدامها  حظر  نيتها  ع��ن 
يناير   1 ب��دًءا من  العامل  على م�صتوى  ازدحاماً  الدولية  املطارات  اأكرث 

.2020
وتقوم مطارات دبي كل عام باإعادة تدوير ما يزيد على 43،000 طناً 
البيئة.  من الورق والزجاج واملخلفات الأخ��رى للحد من تاأثريها على 
دب��ي من  م��ط��ارات  ف��ق��ط، متكنت  املا�صية  ال�صتة  الأ���ص��ه��ر  م���دار  وع��ل��ى 

•• دبي-الفجر:

حممد  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  افتتح   
بن را�صد اآل مكتوم �صباح اأم�س  الثنني 
 ،2019 ي��ون��ي��و-ح��زي��ران   10 امل���واف���ق 
م����ن معر�س  ع�����ص��ر  ال�����ص��اب��ع��ة  ال��������دورة 
التجاري  امل��ع��ر���س  دب���ي،  اأوت��وم��ي��ك��ان��ي��ك��ا 
الأب���������رز ل���ق���ط���ع غ����ي����ار واك�������ص�������ص���وارات 
ال�صيارات يف العامل والذي تنظمه مي�صي 

فرانكفورت.
املعر�س  يف  جولته  خ��الل  �صموه  واط��ل��ع 
ال�صيارات  �صناعة  تقنيات  اأح���دث  على 
وخدمات واأدوات �صيانة املركبات وتقنيات 
اخل�صراء  والك�����ص�����ص��وارات  الغيار  قطع 
بدور  �صموه  اأ���ص��اد  كما  البيئة،  �صديقة 
املوؤ�ص�صات والهيئات احلكومية وال�صركات 

العاملية والإقليمية امل�صاركة. 
ي��ح��ظ��ى امل���ع���ر����س يف دورت������ه اجل���دي���دة، 
ا من 63 دولة  مب�صاركة 1،880 عار�صً
يف  م��رب��ع  م��رت   63،300 م�صاحة  على 
مركز دبي الدويل للموؤمترات واملعار�س، 
وي�صارك يف احلدث ال�صنوي الذي ي�صتمر 
ث��الث��ة اأي���ام يف ال��ف��رتة امل��م��ت��دة م��ن 10 
وحتى 12 من يونيو، 23 جناًحا دولياً 
حني  يف  دول��ي��ة،  جت��اري��ة  جمعية   34 و 
الزوار  ن�صف  م��ن  اأك��رث  ي��اأت��ي  اأن  يتوقع 
 32،000 املتوقع  وعددهم  التجاريني 

زائر من خارج دولة الإمارات.
الأ���ص��م��اء يف قطاع خدمات  اأك��رب  تتطلع 
اإىل  بقوة  ال��دخ��ول  اإىل  العاملي  املركبات 
ال�����ص��ي��ارات و�صناعة  غ��ي��ار  ق��ط��ع  ���ص��وق 
ال�صرق  منطقة  يف  ال�����ص��ي��ارات  خ��دم��ات 
تنمو  اأن  يقدر  والتي  واأفريقيا  الأو�صط 
ال�صنوات  املائة على مدار  بن�صبة �صتة يف 

ال�صت املقبلة.
وق���ال حم��م��ود غ���ازي ب��ي��ل��ي��ك��وزن، مدير 
حتول  »لقد  دبي:  اأوتوميكانيكا  معر�س 

اإىل  ال�صنني  مب���رور  دب��ي  اأوتوميكانيكا 
الن���ت�������ص���ار حقاً،  ع���امل���ي  ح�����دث جت������اري 
البتكار  امل�صتمر يف  �صجله  بف�صل  وذلك 
وا�صتهداف و�صبط عرو�صه مبا يتما�صى 

مع متطلبات ال�صوق اخلا�صة«.
»نحن على يقني اأن الطلب على �صناعة 
خ���دم���ات ال�����ص��ي��ارات وم��ن��ت��ج��ات م���ا بعد 
النمو  يعتمد  حيث  ق��وًي��ا،  �صيظل  البيع 
املركبات  م��ن  ال��ط��ل��ب  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�صكل 
املتوقع  وال��ت��ح�����ص��ن  احل���ال���ي���ة  ال��ع��ام��ل��ة 

ملبيعات ال�صيارات م�صتقباًل.
»ويف �صوء ذلك، فاإن �صوق ما بعد البيع 
تاأتي  ال��ت��غ��ي��ري  ه���ذا  وم���ع  ق��ط��ع��اً،  يتغري 
ملعر�س  روؤي��ت��ن��ا  تتمثل  ج��دي��دة.  ف��ر���س 
طليعة  يف  ي��ك��ون  اأن  دب��ي  اأوتوميكانيكا 
ه����ذه ال���ف���ر����س اجل����دي����دة، ح��ي��ث ميثل 
املعنيني  جلميع  ف��ري��دة  من�صة  املعر�س 
والتخطيط  املناق�صات  لبدء  بال�صناعة 
للم�صتقبل وو�صع الأ�ص�س لتحقيق جناح 

م�صتدام طويل املدى يف نهاية املطاف«. 
 2019 دب�����ي  اأوت���وم���ي���ك���ان���ي���ك���ا  ي��غ��ط��ي 
وهي  الرئي�صية  ال�صتة  املنتجات  اأق�����ص��ام 
اللكرتونيات  وامل��ك��ون��ات؛  ال��غ��ي��ار  قطع 
 1،181( الإل����ك����رتون����ي����ة  والأن����ظ����م����ة 
والتخ�صي�س  الك�����ص�����ص��وارات  ��ا(؛  ع��ار���صً
والبطاريات  الإط��ارات  ا(؛  )246 عار�صً
وال�صيانة  الإ���ص��الح  ��ا(؛  ع��ار���صً  226(
 ، ال�����ص��ي��ارات  وغ�صيل  ع��ار���ص��ا(؛   155(

العناية بها وجتديدها )72 عار�صا(. 
فرانكفورت  مي�صي  �صركة  اأ���ص��اف��ت  كما 
للمعر�س  امل��ن��ظ��م��ة  الأو�����ص����ط  ال�������ص���رق 
اأق�����ص��اًم��ا ف��رع��ي��ة ج���دي���دة ت���وؤك���د تطور 
املعر�س، وهي القطع واملعدات الزراعية؛ 
اجل�����ص��م وال����ط����الء؛ ك���ف���اءة ال����دراج����ات 

النارية والزيوت ومواد الت�صحيم.
ا�صتغالل  ع���ل���ى  ال���ع���ار����ص���ون  ي���ح���ر����س 
ملعر�س  ال���ه���ائ���ل  الإق���ل���ي���م���ي  الن���ت�������ص���ار 

اأوتوميكانيكا دبي للو�صول اإىل الأ�صواق 
ت��ت��ط��ل��ع �صركة  ال��غ��ائ��ب��ة ع���ن الأن����ظ����ار. 
»اإم��رال��د �صبري ب��ارت�����س«، وم��وزع��و قطع 
غ���ي���ار ال�������ص���ي���ارات، ال���ب���ط���اري���ات وم����واد 
والكورية،  اليابانية  لل�صيارات  الت�صحيم 
اإىل  ال��و���ص��ول  اإىل  الإم�������ارات،  وم��ق��ره��ا 

اأ�صواق جديدة.
امل�صاعد  العام  املدير  داغا،  راجي�س  وقال 
بارت�س«:«غالبية  �صبري  اإمرالد  ل�صركة  
اأع���م���ال���ن���ا ت���اأت���ي م���ن ال�������ص���رق الأو����ص���ط 
واإفريقيا، حيث كنا اأقوياء دائماً. يتزايد 
الأ���ص��واق مبعدل �صريع،  الطلب يف ه��ذه 
تعقيدات  اأخ��ذ  مع  تطورنا  فقد  ولذلك 

العمل يف هذه الأ�صواق بعني العتبار«.
تزال  ل  الأ���ص��واق  ه��ذه  بع�س  اأن  »ن�صعر 
الناحية  ا من  اأي�صً اأقوى  وت�صبح  تن�صج 
املالية. وبالتايل، فاإننا ن�صعر باأن املنتجات 
عالية اجلودة التي منثلها �صيكون عليها 

طلب وا�صتهالك اأكرب«. 
�صرك بي كيه تي منتج وم�صدر لإطارات 
العار�صني  واأح��������د  ال�����وع�����رة،  ال����ط����رق 
اأوتوميكانيكا  اإىل  العائدين  الرئي�صيني 

دبي يف عام 2019.
واحدة  الهندية  ت��ي  كيه  ب��ي  �صركة  تعد 
م��ن اأ���ص��رع ال�����ص��رك��ات من���واً يف ال��ع��امل يف 
قطاع و�صائل النقل الثقيل  »اأو اإت�س تي«، 
لها  خُمطط  خام�صة  ت�صنيع  من�صاأة  مع 
يف تيني�صي، الوليات املتحدة الأمريكية. 
وقال راجيف بودار، املدير الإداري ل� بي 
كيه تي:«�صتكون هذه اأول من�صاأة ت�صنيع 
ل��� ب��ي كيه ت��ي خ���ارج ال��ه��ن��د، و�صتفيد يف 

تعزيز ح�صورنا يف القارة الأمريكية«.
اأ�صا�صي  ب�صكل  ت��ي  كيه  ب��ي  من��و  »�صياأتي 
الفولذ  من  الوعرة  الطرق  جنوط  من 
كلياً حيث اأن هذا اجلزء هو الأ�صرع منواً 
ال�صوقي  ون��ظ��ًرا للطلب  ت��ي.  ب��ي كيه  يف 
��ا يف  اأي�����صً امل�����ص��ت��م��ر، �صتنمو ب��ي ك��ي��ه ت��ي 

قطاعات الإطارات ال�صناعية والإن�صائية 
مع جمموعة منتجاتها الوا�صعة.

تطلق   ،2019 دب��ي  اأوتوميكانيكا  »يف 
»ال����ط����رق  اإط�����������ارات  اأول  ت����ي  ك���ي���ه  ب����ي 
القالبة  ل��ل��ع��رب��ات  وال����وع����رة«  ال���ع���ادي���ة 
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ذل���ك، يتم ع��ر���س بع�س  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
ال�صاحنات  ق��ط��اع  يف  امل��ه��م��ة  الأح����ج����ام 
 BKT م��ت��ع��ددة الأغ���را����س. كما ت��ق��وم 
ب��ت��و���ص��ي��ع ن��ط��اق��ه��ا يف ق���ط���اع الإط������ارات 
ال�صلبة، حيث مت تقدمي منط 4.00 – 
ECO Rib 8  ملعدات الدعم الأر�صي 
 Maglift  12  –  7.00 ومن������ط  
ECO  كاإطار عايل التحمل للرافعات 

ال�صوكية ومناولة املواد”.
���ص��رك��ة  تروتون  ت��ع��د  اآخ�����ر،  م��ك��ان  ويف 
البولندية من اأبرز العار�صني يف الق�صم 
وتطلق  والطالء”،  “اجل�صم  اجل��دي��د 
خطها برايت  اخلا�س مبركبات التلميع 

وبطانة  رينجريز.
وقال كارول دودا، مدير تطوير الأعمال 
يكون  اأن  امل���م���ك���ن  “من  ت�����روت�����ون:  يف 
ال��ط��ق�����س يف ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة ق��ا���ص��ي��اً على 
احلرارة  درج���ة  ارت��ف��اع  ب�صبب  ال�����ص��ي��ارة، 

والأجواء املرتبة”.
الهيكل  ب�����راي�����ت  ت���ط���ب���ي���ق  “يحمي 
الطريق  اأو���ص��اخ  م��ن  لل�صيارة  اخل��ارج��ي 
واأ�صعة ال�صم�س فوق البنف�صجية ال�صارة. 
يو�صى باأنظمة التلميع لبطانات الطالء 
اخلدو�س  تزيل  كما  والقدمية  اجلديدة 
اللمعة  حتقيق  ي�صمن  ب�صهولة  والآث���ار 
احلديثة  امل��ث��ال��ي��ة  ال�����ص��ي��اغ��ة  امل��ث��ال��ي��ة. 
متنع ارتفاع درجة حرارة ال�صطح وتتيح 

�صهولة التنظيف.
بطانة  ���ص��م��م��ت  “لقد  دودا:  واأ�����ص����اف 
الداخلية  ال��ه��ي��اك��ل  حل��م��اي��ة  ري���ن���ج���رز 
على  ا�صتخدامها  ي��ت��م  ال��ت��ي  للمركبات 

بطانات عجالت املنزل، بطانات اأحوا�س، 
ممت�س  ق�������ص���ب���ان  احل�����اج�����ز،  م�������ص���اع���ل 
ال�صناعية.  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ال�����ص��دم��ات 
بداأنا كو�صيلة �صهلة لأ�صحاب ال�صاحنات 
بهم،  اخلا�صة  ال�صحن  منطقة  حلماية 
وقد منت ال�صركة لت�صبح اأكرث من ذلك. 
واليوم، ت�صتخدم رينجرز يف جميع اأنواع 
ال�صناعات من جتديد ال�صيارات، مركبات 
املعدات  وال����دراج����ات،  ال���وع���رة،  ال��ط��رق 

الزراعية وحتى املعدات الثقيلة”.
تعود  التي  املعر�س  فعاليات  اأب���رز  وم��ن 
فعالية  الإب���������داع،  م��ن��ط��ق��ة  ال���ع���ام  ه����ذا 
اأر���س املعر�س تقدم  خم�ص�صة يف و�صط 
منتجات  وع��رو���س  تو�صيحية  ع��رو���ص��اً 
 Wabcoand FSE لعار�صني مثل
والتي ت�صكل م�صار �صوق خدمات املركبات 

الإقليمي والعاملي. 
مبادرة  اأي�����ص��اً  ال��ع��ائ��دة  الفعاليات  وم��ن 
ي�صتعر�س  ال��ت��ي  ال�صاحنات”،  “كفاءة 
عار�س   1،260 م��ن  اأك��رث  م��ن خاللها 
القيمة  ل�صل�صلة  املخ�ص�صة  منتجاتهم 
قطع  م��ن  ال�صاحنات،  قطاع  يف  الكاملة 
معدات  اإىل  ال�����ص��اح��ن��ات،  واك�����ص�����ص��وارات 

الور�س، اإ�صالح البدن والعناية به. 
كما تعود اأكادميية اأوتوميكانيكا – التي 
مثل  رئي�صية  تقدميية  عرو�صاً  تت�صمن 
اإعالن جمارك دبي عن حجم جتارة دبي 
يف  ال�صيارة  واك�ص�صوارات  غيار  قطع  يف 
تناول  م�صح  نتائج  اإىل  اإ�صافة   ،2018
بال�صرق  ال�صيارات  �صناعة  يف  الإبداعات 
العاملية  الأبحاث  �صركة  اأجرته  الأو�صط 
اأكادميية  تت�صمن  كما  “اإك�صبلوري”. 
اأوتوميكانيكا اأي�صا �صل�صلة من اجلل�صات 
اإيه  اإم  واإي  تيقاين  �صركة  تقدمها  التي 
والتي  كونيك�صنز   اأف��ري  اإي��ه وكذلك  اإن 
ال���واع���دة يف �صوق  ال��ف��ر���س  ت�����ص��ت��ع��ر���س 

خدمات ال�صيارات الأفريقي. 

•• اأبوظبي-الفجر:

 وقع بنك اأبوظبي الأول، اأكرب بنك يف 
واأحد  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
اأكرب واآمن املوؤ�ص�صات املالية يف العامل، 
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  م���ع  ���ص��راك��ة  ات��ف��اق��ي��ة 
تقنياً  حاًل  لتوفري  الجتماعي  للدعم 
ب��ط��اق��ات م�صرفية  لإ����ص���دار  م��ت��ق��دم��اً 
امل�صتفيدين  متكن  الدفعات،  ولتي�صري 
من برنامج اأبوظبي للدعم الجتماعي 
م��ن ���ص��رف ال��دع��م امل���ايل بكل �صهولة 

وي�صر. 
ووق���ع ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة ك��ل م��ن �صعادة 
مدير  ال��ظ��اه��ري،  علي  حمد  املهند�س 

اأبوظبي للدعم الجتماعي،  عام هيئة 
ال��ر���ص��ت��م��اين، رئي�س  ه��ن��اء  وال�����ص��ي��دة 
جمموعة اخلدمات امل�صرفية لالأفراد 

يف بنك اأبوظبي الأول.
التي وقعت يف  التفاقية  و�صتتيح هذه 
من  للم�صتفيدين  املا�صي،  مار�س   27
البطاقات  ا���ص��ت��خ��دام  ال��دع��م  ب��رن��ام��ج 
امل�صرفية لإجراء ال�صحوبات النقدية، 
ودفع قيمة امل�صرتيات ب�صرعة و�صهولة. 
وت�����ص��ك��ل ه�����ذه اخل����دم����ات ج�������زءاً من 

برنامج اأبوظبي للدعم الجتماعي. 
وبهذه املنا�صبة، قالت هناء الر�صتماين، 
لالأفراد  امل�صرفية  اخل��دم��ات  رئ��ي�����س 
الأول:  اأب��وظ��ب��ي  يف بنك  للمجموعة 

الدفع  تقنيات  اأحدث  من  »بال�صتفادة 
الع�صرية، متكنا من تطوير حل تقني 
متقدم يتيح للم�صتفيدين من برنامج 
املالية  امل�صاعدات  اإىل  الو�صول  الدعم 
ب�صرعة وكفاءة، وي�صاهم يف الوقت ذاته 
الت�صغيلية  الأع��ب��اء  م��ن  التخفيف  يف 
للدعم  اأب���وظ���ب���ي  ل��ه��ي��ئ��ة  والإداري�����������ة 
تكري�س  م���ن  ومي��ك��ن��ه��ا  الج���ت���م���اع���ي، 
املوارد لإدارة الأعمال واملبادرات القيمة 

الأخرى«.
علي  املهند�س حمد  قال   ومن جانبه، 
اأبوظبي  هيئة  ع��ام  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري، 
ل��ل��دع��م الج���ت���م���اع���ي: »اأ����ص���ن���دت اإىل 
الجتماعي  ل��ل��دع��م  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة 

الدعم  مهمة تطوير برامج ومبادرات 
الجتماعي للمواطنني من ذوي الدخل 
املحدود يف خمتلف اأنحاء الإمارة، ومبا 
املالية.  وال�صتقاللية  الكتفاء  يحقق 
ول ميكن جت�صيد هذه الربامج بال�صكل 
الأمثل اإل مبثل هذه ال�صراكات املميزة، 
ونتطلع للعمل مع بنك اأبوظبي الأول 
التي  اجل��دي��دة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  لتطوير 
اإىل  الو�صول  من  امل�صتفيدين  �صتمكن 
اأولويتنا  اإن  امل�صاعدات ب�صهولة وي�صر. 
الجتماعي  ال��دع��م  ت��وف��ري  يف  تتمثل 
وباأف�صل  الإم����ارات����ي����ني  ل��ل��م��واط��ن��ني 
ال�����ص��ب��ل امل��ت��اح��ة، ون��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة اأن 
ه����ذا احل����ل ال��ت��ق��ن��ي امل��م��ي��ز م���ن بنك 

اأبوظبي الأول �صي�صاهم يف حتقيق هذا 
الهدف«.

بدوره، قال عبداحلميد �صعيد، الرئي�س 
اأبوظبي  ب��ن��ك  التنفيذي ملجموعة 
الأول  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  »يتطلع  الأول: 
دائ��م��اً ل��ال���ص��ت��ف��ادة م��ن ال��ف��ر���س التي 
الدعم  متكنه من رد اجلميل وتقدمي 
اإىل املجتمع، وامل�صاهمة يف دعم اجلهود 
اأه���داف  لتحقيق  ال��رام��ي��ة  احلكومية 
والقت�صادية.  الج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية 
مع  ال�صدد  ه��ذا  يف  التعاون  وي�صعدنا 
الجتماعي،  للدعم  اأب��وظ��ب��ي  برنامج 
امل�����ب�����ادرة ال���ه���ام���ة ال���ت���ي ت���ه���دف اإىل 
و�صمان حياة  املواطنة،  الأ���ص��ر  متكني 
كرمية لكافة اأفرادها، مبا يتما�صى مع 
القيادة احلكيمة لدولة  روؤى واأه��داف 

الإمارات العربية املتحدة«. 
وي�����ص��ك��ل ت���ع���اون ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي الأول 
الجتماعي  للدعم  اأبوظبي  هيئة  مع 
من  �صل�صلة  ���ص��م��ن  الأح�����دث  امل���ب���ادرة 
ال��ت��ي ينظمها  وال�����ص��راك��ات  امل���ب���ادرات 
اإطار حملة »ننمو معاً« التي  البنك يف 
تهدف اإىل امل�صاهمة يف حتقيق التنمية 
والبيئية  والق��ت�����ص��ادي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة  يف 
هذه  و�صتمكن  ع���ام.  ب�صكل  وامل��ن��ط��ق��ة 
دعم  الأول من  اأبوظبي  بنك  املبادرات 
الروؤى واخلطط احلكومية مثل روؤية 
اأبوظبي  وروؤي�����ة   ،2021 الإم������ارات 
والأه���������داف   2030 الق���ت�������ص���ادي���ة 

والتطلعات املرتبطة بها. 
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»ويتيك�ض« و»دبي للطاقة ال�صم�صية« ي�صلطان ال�صوء على اأبرز امل�صاريع وال�صتثمارات 
واأحدث التقنيات يف قطاعات الطاقة واملياه والطاقة ال�صم�صية والبيئة والتنمية اخل�صراء

بنك دبي الإ�صالمي ي�صع خطة لال�صتحواذ على نور بنك 

•• دبي-الفجر:

 بتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، وحتت 
اآل  را���ص��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  رع��اي��ة 
املالية رئي�س  مكتوم، نائب حاكم دبي وزير 
الن�صخة  تنطلق  دب��ي،  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة 
احلادية والع�صرون من معر�س تكنولوجيا 
الذي  )ويتيك�س(  والبيئة  وال��ط��اق��ة  امل��ي��اه 
الفرتة  يف  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  تنظمه 
امل��ق��ب��ل يف مركز  اأك��ت��وب��ر   23 اإىل   21 م��ن 
وللعام  واملعار�س.  للموؤمترات  ال��دويل  دبي 
الهيئة  ت��ن��ظ��م  ال�����ت�����وايل،  ع���ل���ى  ال�������ص���اد����س 
“الأ�صبوع  “ويتيك�س” حتت مظلة  معر�س 
من  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ي��ت�����ص��م��ن  ال�����ذي  الأخ�صر”، 
املتعلقة  املجتمعية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����ص��ط��ة 
الوعي  زي�����ادة  اإىل  ت��ه��دف  وال���ت���ي  ب��ال��ب��ي��ئ��ة 
واملياه،  الطاقة  ا�صتهالك  تر�صيد  باأهمية 
والتعريف باأهم مقومات التنمية امل�صتدامة 
والقت�صاد الأخ�صر.  ت�صكل الدورة احلادية 
والع�صرون من معر�س “ويتيك�س”، والدورة 
الرابعة من معر�س دبي للطاقة ال�صم�صية 
على  لالطالع  فر�صة  معها،  تتزامن  التي 
املبتكرة يف قطاعات الطاقة  اأحدث احللول 
من  العديد  ذل��ك  وي�صمل  والبيئة،  وامل��ي��اه 
ال��ت��ق��ن��ي��ات واحل���ل���ول ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي تطرح 
الطاقة  جم����الت  يف  وخ��ا���ص��ة  م����رة،  لأول 
املتجددة واملياه وحلول ال�صتدامة وتر�صيد 
من�صة  امل��ع��ر���ص��ان  و�صي�صكل  ال���ص��ت��ه��الك. 
يف  العاملة  واملوؤ�ص�صات  لل�صركات  متكاملة 
مبنتجاتها  للرتويج  املهمة  القطاعات  هذه 

واللتقاء  امل��ب��ت��ك��رة،  وتقنياتها  وخ��دم��ات��ه��ا 
وامل�صرتين  وامل�صتثمرين  ال��ق��رار  باأ�صحاب 
لعقد  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  واملهتمني 
على  والط��الع  ال�صراكات،  وبناء  ال�صفقات 
اأحدث التقنيات يف هذه القطاعات احليوية، 
ال�صوق  احتياجات  على  التعرف  اإىل  اإ�صافة 
واأبرز امل�صاريع احلالية وامل�صتقبلية وفر�س 
الطاقة  وب����رام����ج  م�������ص���اري���ع  يف  امل�������ص���ارك���ة 

ال�صم�صية يف املنطقة.
جن���اح الف���ت ل���ل���دورة ال��ع�����ش��ري��ن من 
“ويتيك�ض” والثالثة من “معر�ض دبي 

للطاقة ال�شم�شية”
“ويتيك�س”  من  الع�صرون  الن�صخة  حققت 
والثالثة من معر�س دبي للطاقة ال�صم�صية 
واإقباًل  ك��ب��رياً  2018، جن��اح��اً  اأك��ت��وب��ر  يف 
وامل�صاركني  وال���زوار  العار�صني  م��ن  وا�صعاً 
ا�صتقطب  ح���ي���ث  احل���ك���وم���ي���ة،  واجل����ه����ات 
ع��ل��ى م�صاحة  ام���ت���دا  ال����ل����ذان  امل���ع���ر����ص���ان، 
عار�س   2100 مربعاً،  م��رتاً   78،413
زائر   35،000 واأك��رث من  53 دول��ة،  من 
املعر�صان  �صكل  العامل.  اأنحاء  خمتلف  من 
اأحدث  ل���ص��ت��ع��را���س  ف��ري��دة  ع��امل��ي��ة  من�صة 
والطاقة  املياه  بقطاعات  املتعلقة  التقنيات 
وملتقى  ال��ط��اق��ة،  م����وارد  واإدارة  وال��ب��ي��ئ��ة 
واملخت�صني  اخل����رباء  م��ن  لفيف  اح��ت�����ص��ن 
و�صناع  وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  احل���ل���ول  وم������زودي 
القرار وامل�صتهلكني من القطاعني احلكومي 
واخلا�س. وعلى مدى اأيام املعر�س الثالثة، 
�صمن  جت��اري��اً  ل��ق��اًء   400 نحو  تنظيم  مت 
عقد  لت�صهيل  امل��ج��ان��ي��ة   )B2B( خ��دم��ة 
والزوار  والعار�صني  ال��رع��اة  ب��ني  ال��ل��ق��اءات 
ال��ت��ج��اري��ني خ���الل ف���رتة امل��ع��ر���س، لإتاحة 

اأعمالهم  ل��ت��و���ص��ي��ع  ل��ل��ع��ار���ص��ني  ال��ف��ر���ص��ة 
واأجمع  ال�صفقات.  وع��ق��د  ب��ه��ا،  وال��ت��ع��ري��ف 
و”معر�س  “ويتيك�س”  اأن  على  امل�صاركون 
من�صة  ���ص��ك��ال  ال�صم�صية”  ل��ل��ط��اق��ة  دب����ي 
املو�صوعات  اأه��م  ومناق�صة  لعر�س  مثالية 
واأح��دث امل�صتجدات يف جمالت عدة ت�صمل 
والتنمية  البيئية  والإدارة  وال��ط��اق��ة  امل��ي��اه 
ا�صتهالك  ت��ر���ص��ي��د  وت��ق��ن��ي��ات  امل�����ص��ت��دام��ة 
حيث  املتجددة،  والطاقة  وامل��ي��اه،  الكهرباء 
ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة ك���ه���رب���اء وم����ي����اه دب�����ي على 
العمل  العديد من ور���س  اأي��ام  م��دى ثالثة 
اقباًل  �صهدت  التي  التخ�ص�صية  وال��ن��دوات 

كبرياً من الزوار والعار�صني واملخت�صني.
يف  واع���دة  وف��ر���ض  ج��دي��دة  تقنيات 

“ويتيك�ض” 2019
ب��اأن دورة  دب��ي  اأ���ص��ارت هيئة كهرباء وم��ي��اه 
“ويتيك�س” �صملت  معر�س  من  العام  ه��ذا 
دعوة قطاعات اأو�صع من امل�صنعني ومزودي 
ي�صمن  التقنية مب��ا  وال�����ص��رك��ات  اخل��دم��ات 
والتقنيات  املنتجات  نوعية  يف  كبرية  زي��ادة 
من  اأو�صع  �صريحة  اإىل  للو�صول  املعرو�صة 

الزوار التجاريني. 
“ويتيك�س”،  معر�س  تو�صع  على  وتعقيباً 
الع�صو  الطاير،  حممد  �صعيد  �صعادة/  قال 
كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب 
وم���ي���اه دب�����ي، وم��وؤ���ص�����س ورئ���ي�������س معر�س 
املعر�س من�صة جتمع  “يوفر  “ويتيك�س”: 
امل�صنعني ومزودي اخلدمات مع امل�صوؤولني 
و���ص��ن��اع ال��ق��رار وامل�����ص��رتي��ن ال��ت��ج��اري��ني يف 
اإ�صافة  الإم��ارات واملنطقة ب�صكل عام،  دولة 
امل�صتثمرين يف هذه  اأم��ام  املجال  اإتاحة  اإىل 
تو�صلت  ما  اأب��رز  على  لالطالع  القطاعات 

املجالت،  ه��ذه  يف  احلديثة  التقنيات  اإل��ي��ه 
�صناعات  يف  الكبري  التطور  م��ع  �صيما  ول 
املرتبطة  واملجالت  والبيئة  واملياه  الطاقة 
املعر�س  �صهد  ع��ام��اً   20 م��دى  فعلى  ب��ه��ا، 
لأول  املبتكرة  التقنيات  العديد من  اإط��الق 
مرة يف املنطقة، اإ�صافة اإىل توقيع اتفاقيات 
عن  والإع���الن  مهمة  و�صراكات  ا�صتثمارية 
م�����ص��اري��ع ع��م��الق��ة غ���ريت م�����ص��ه��د �صناعة 
الطاقة اقليمياً وعاملياً. وهذا العام �صنوا�صل 
تقنيات  اأح���دث  ا�صتعرا�س  “ويتيك�س”  يف 
ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه وال��ب��ي��ئ��ة، يف ح���ني ي�صلط 
معر�س دبي للطاقة ال�صم�صية ال�صوء على 
ملواكبة  ال�صم�صية  الطاقة  �صناعة  تقنيات 

زيادة الطلب يف هذا القطاع املتنامي”.
اأحدث تقنيات الطاقة واملياه والبيئة

 2019 “ويتيك�س”  م��ع��ر���س  ي�صتعر�س 
اأحدث تقنيات ومعدات قطاعات الطاقة مبا 
واملحركات  وال�صواغط  التوربينات  ذلك  يف 
ومعدات  وال���ط���اق���ة  ال��ك��ه��رب��اء  وم����ول����دات 
تنظيف وتنقية الهواء والبطاريات وكابالت 
الأ�صالك  ت�صنيع  وتقنيات  ال��ع��ايل  اجل��ه��د 
واأنظمة  امل��ع��اي��رة  قيا�س  واأج��ه��زة  وم��ع��دات 
احلماية، اإ�صافة اإىل مكائن الطرد املركزي 
واأنظمة  الت�������ص���الت  واأن���ظ���م���ة  وم����ع����دات 
التحكم ال�صناعية وال�صكنية و�صبط الأمان 
وحمركات  وال��ت��دف��ئ��ة  ال��ت��ربي��د  وم���ع���دات 
الديزل ومعدات واأنظمة مكافحة احلرائق 
الطاقة  وحم������ولت  ال�������ص���الم���ة،  وم����ع����دات 
الإلكرتونية،  الأن��ظ��م��ة  م��راق��ب��ة  وح���ل���ول 
اإ�صافة اإىل الأجهزة الكهربائية التي تتميز 

بكفاءة ا�صتهالك الطاقة.
“ويتيك�س” فر�صة  يوفر  املياه،  جمال  ويف 

اأحدث ما تو�صلت  للزائرين لالطالع على 
حمطات  جم�����ال  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اإل����ي����ه 
معاجلة املياه وحتليتها والأنابيب باأنواعها 
وم������ربدات و���ص��خ��ان��ات امل���ي���اه وغ���ريه���ا من 
اإىل  اإ�صافة  ال�صلة،  ذات  واحللول  املنتجات 
امل�صخات وال�صمامات واأحدث اأنظمة الري 
�صحب  ومعدات  والب�صتنة  الزراعة  ومعدات 
ومعداتها.  باملياه  اخلا�صة  والربامج  املياه، 
ويف جانب تر�صيد ا�صتهالك املياه، �صي�صلط 
ال�������ص���وء ع���ل���ى م���ن���ت���ج���ات ك�صف  امل���ع���ر����س 
املبطنة  واخل��زان��ات  امل��ي��اه  ت�صرب  ومعاجلة 
وم���ع���دات ك�����ص��ف ال��ت�����ص��رب وخم��ت��ل��ف امل���واد 

امل�صتخدمة يف قطاع املياه ونقل املياه.
اأحدث تقنيات الطاقة ال�شم�شية

الطاقة  ق��ط��اع  النمو يف  وت���رية  ت�����ص��ارع  م��ع 
العام  الهيئة  تنظم  املنطقة،  يف  ال�صم�صية 
للطاقة  دب��ي  معر�س  من  الرابعة  الن�صخة 
ال�صركات  ك����ربى  مب�����ص��ارك��ة  ال�صم�صية” 
من  ال�صم�صية  الطاقة  قطاع  يف  واملوؤ�ص�صات 
املعر�س  و�صي�صكل  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف 
من�صة مهمة للقطاعني احلكومي واخلا�س 
ال�صراكات، والطالع  لعقد ال�صفقات وبناء 
الطاقة  ق��ط��اع  ال��ت��ق��ن��ي��ات يف  اأح�����دث  ع��ل��ى 
وامل�صتقبلية  احلالية  وامل�صاريع  ال�صم�صية، 
يف املنطقة، والتعرف اإىل احتياجات ال�صوق، 
وبرامج  م�صاريع  اأب��رز  يف  امل�صاركة  وفر�س 
الطاقة ال�صم�صية يف ظل �صعي حكومة دولة 
ب�صكل  واملنطقة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
املتجددة  الطاقة  على  العتماد  لزيادة  عام 
املن�صة  املعر�س  �صي�صكل  حيث  والنظيفة، 
وحلول  ملنتجات  اإقليمياً  الأب���رز  التجارية 

وتقنيات اإنتاج وتخزين الطاقة ال�صم�صية.

•• دبي-الفجر:

اأكرب  اأح����د  الإ����ص���الم���ي،  دب���ي  ب��ن��ك  ي�صتعد   
لال�صتحواذ  ال��ع��امل،  يف  الإ�صالمية  البنوك 
على نور بنك، ما يعزز مكانة دبي كعا�صمة 
ل��الق��ت�����ص��اد الإ����ص���الم���ي وي���وؤ����ص�������س اأق����وى 
ال�صريعة  مع  متوافقة  م�صرفية  جمموعة 

الإ�صالمية يف املنطقة.
الإ�صالمي  دب����ي  ب��ن��ك  اإدارة  جم��ل�����س  ع��ق��د 
وقرر   ،2019/06/09 بتاريخ  اجتماعه 
للبنك  العمومية  اإىل اجلمعية  رفع تو�صية 
اأ�صهم  ع��ل��ى ج��م��ي��ع  ال���ص��ت��ح��واذ  ل��ل��ن��ظ��ر يف 
احل�صول  بعد  وذل��ك   )100%( بنك  ن��ور 
على ك��اف��ة امل��واف��ق��ات ال��الزم��ة م��ن اجلهات 
ال��رق��اب��ي��ة  امل��خ��ت�����ص��ة، واإت���خ���اذ الإج������راءات 
التقييم  اأع��م��ال  ب�����ص��اأن  ال��الزم��ة  القانونية 
 . التجارية  ال�صركات  ق��ان��ون  لأح��ك��ام  وف��ق��اً 
�صيتم  ال�صتحواذ،  النتهاء من عملية  وبعد 
بنك  بنك �صمن  ن��ور  دم��ج وتوحيد عمليات 
اأعمال  وج������دول  ت���اري���خ  الإ����ص���الم���ي.  دب����ي 
على  م�صتماًل  العمومية  اجلمعية  اإجتماع 
����ص���روط وت��ف��ا���ص��ي��ل ع��م��ل��ي��ة الإ����ص���ت���ح���واذ ، 
�صيتم الإعالن عنها بعد املوافقة عليها من 
بنك  تفوق  لقد  املخت�صة.  الرقابية  اجلهات 
دبي الإ�صالمي با�صتمرار على ال�صوق خالل 
هذا  تنظيم  ومت  املا�صية،  القليلة  ال�صنوات 
ح�صته  وزي����ادة  ن��ف��وذه  لتعزيز  ال���ص��ت��ح��واذ 
الت�صغيلية.  ال��ك��ف��اءة  وحت�����ص��ني  ال�����ص��وق  يف 
وم����ن خ����الل ع��م��ل��ي��ة ال���ص��ت��ح��واذ املخطط 
لرت�صيخ  الإ���ص��الم��ي  دب��ي  بنك  ي�صتعد  لها، 
مكانته كواحد من اأكرب البنوك الإ�صالمية 
حوايل  تبلغ  جمتمعة  مبوجودات  العامل  يف 

اإماراتي.   درهم  مليار   275
وتعرف دولة الإمارات العربية املتحدة ب�اأنها 
تقع يف املركز الرئي�س لالقت�صاد الإ�صالمي، 
و�صوف يعزز هذا الإعالن، اإ�صافة اإىل دعمه 
دبي  دور  ل��ل��ب��الد،  الق��ت�����ص��ادي��ة  ل���الأج���ن���دة 
يتيح  مما  الإ�صالمي  للتمويل  عاملي  كمركز 
القطاعات  يف  والنمو  ال�صتثمار  من  املزيد 

الإم���ارات  ودول���ة  دب��ي  تقود  التي  الرئي�صية 
العربية املتحدة.

قال معايل حممد اإبراهيم ال�صيباين، رئي�س 
جمل�س اإدارة »بنك دبي الإ�صالمي«:

»ل��ق��د حقق بنك دب��ي الإ���ص��الم��ي جن��اح��اً ل 
مثيل له على مر ال�صنوات الأخ��رية، نتيجة 
لال�صرتاتيجية الناجحة التي جعلت البنك 
يف  حمورياً  دوراً  ويلعب  ال�صوق  على  يتفوق 
ت��اأ���ص��ي�����س دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة املتحدة 
كمركز عاملي للتمويل الإ�صالمي. ويعد هذا 
ال�صتحواذ خطوة اأخرى يف خططنا الرامية 

اإىل التو�صع يف املنطقة وخارجها.«
»يكمن البتكار والتميز يف اخلدمة يف �صميم 
اأعمالنا و�صوف ي�صتمر ذلك مع زيادة حجمنا 
م��ن خ��الل ه��ذا ال���ص��ت��ح��واذ وت��ط��وي��ر طرق 
جديدة وحديثة لتح�صني جتربة متعاملينا 
هذا  �صيوفر  ذل��ك،  على  وع��الوة  امل�صرفية. 
والزدهار  القت�صادي  للنمو  ا  فر�صً البيان 
بقاء  ي�صمن  مم��ا  املنطقة،  اأن��ح��اء  جميع  يف 
العربية  الإم������ارات  امل���ايل يف دول���ة  ال��ق��ط��اع 

املتحدة يف �صدارة القت�صاد الإ�صالمي.
الرئي�س  ����ص���ل���وان،  ع���دن���ان  ال���دك���ت���ور  وع��ل��ق 
الإ�صالمي«  دب��ي  »بنك  ملجموعة  التنفيذي 

قائاًل:
بنك  ن����ور  ع��ل��ى  ال����ص���ت���ح���واذ  ع��م��ل��ي��ة  “اإن 

املن�صبطة  النمو  ا�صرتاتيجية  مع  تتما�صى 
واملرنة التي حتقق التوازن املثايل بني حركة 
واهتمامات  ال�صوق  يف  القت�صادي  الن�صاط 
للنمو  منفتحني  دائًما  كنا  لقد  امل�صاهمني. 
الع�صوي وغري الع�صوي طاملا كانت الربحية 
ال�صفقة  والعوائد حممية ول تختلف هذه 
ال�صفقة  اقت�صاديات  لنا  �صتتيح  ذل��ك.  ع��ن 
ل  التعاون،  اأوج��ه  من  لال�صتفادة  الفر�صة 
وتطوير  وال��رق��م��ن��ة،  التكلفة،  ك��ف��اءة  �صيما 
املنتجات والأعمال، والأهم من ذلك جتربة 
عملية  اأن  م��ن  ثقة  على  »نحن  املتعاملني. 
الأ�ص�س  ع��ل��ى  ���ص��ت��ع��ت��م��د  ه����ذه  ال����ص���ت���ح���واذ 
القوية بالفعل التي اأن�صاأناها وت�صريع منونا 
يف هذا القطاع. يتزايد العرتاف بالتمويل 
الإ�صالمي كبديل حيوي لالأعمال امل�صرفية 
ال�صتحواذ،  ه���ذا  خ���الل  وم���ن  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 
ت�����ص��ري��ع من���و و�صعبية  ب���اأن���ه مي��ك��ن��ن��ا  ن��وم��ن 
التمويل املتوافق مع ال�صريعة الإ�صالمية يف 

جميع اأنحاء املنطقة وخارجها.«
»وم����ع ���ص��ج��ل ح��اف��ل وم��ن�����ص��ة ق���وي���ة، ميكن 
باحلجم  فقط  اإيجابياً  يكون  اأن  للم�صتقبل 
�صنك�صبهما  ال��ل��ذي��ن  الإ����ص���اف���ي���ني  وامل�����دى 
تركيزنا  �صيبقى  ال���ص��ت��ح��واذ.  ل��ه��ذا  نتيجة 
اخلدمة،  معايري  اأعلى  توفري  على  من�صباً 
ب����دم����ج ع���م���ل���ي���ات كلتا  ون����ح����ن م���ل���ت���زم���ون 

اأ����ص���رع وق���ت مم��ك��ن وب�صكل  امل��وؤ���ص�����ص��ت��ني يف 
فعال من اأجل توفري جتربة �صل�صة لقاعدة 
امل���ت���زاي���دة. »���ص��ي��وف��ر ه���ذا الكيان  ع��م��الئ��ن��ا 
الت�صغيل  ت��ك��ال��ي��ف  وي��ق��ل��ل  اأك�����رب  ك����ف����اءات 
اأهمية  ن�����درك  ف���اإن���ن���ا  ذل�����ك،  ل���دي���ن���ا. وم����ع 
ق��وي��ة و�صنعمل بال  ع��ل��ى ح��وك��م��ة  احل��ف��اظ 
م�صتوى  ع��ل��ى  ق���وي  ام��ت��ث��ال  لت�صمني  ك��ل��ل 
و�صركائنا  عمالئنا  متتع  ل�صمان  املجموعة 
باأكرب قدر  التنظيمية  الأعمال واجلهات  يف 
اجلديدة.«  املدجمة  العمليات  يف  الثقة  من 
ا�صرتاتيجيتنا؟ الإجن����از  ه���ذا  ي��دع��م   ك��ي��ف 

يعزز ال�صتحواذ على نور بنك من مكانة بنك 
املوؤ�ص�صات  اأك��رب  من  كواحد  الإ�صالمي  دب��ي 
امل��ال��ي��ة الإ���ص��الم��ي��ة واأك����رثه����ا ن���ف���وذاً على 
النجاح  م��ن  حافل  ب�صجل  ال��ع��امل،  م�صتوى 
املايل وا�صرتاتيجية حمددة بو�صوح وميزانية 
التمويل  وا����ص���ل  ح���ني  ق���وي���ة. يف  ع��م��وم��ي��ة 
م�صبوقة،  غ���ري  ب���وت���رية  من����وه  الإ����ص���الم���ي 
الإ�صالمي  دب����ي  ب��ن��ك  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ف�����اإن 
ل��ل��ن��م��و ال��ع�����ص��وي وغ���ري ال��ع�����ص��وي �صتظل 
والتقدم  الب��ت��ك��ار  م��ن  م��زي��د  م��ع  متما�صية 

بالفعل. النمو  ال�صريع  الأع��م��ال  من��وذج   يف 
من املتوقع اأن ت�صهم كفاءات التكلفة، نتيجًة 
للبنك  وت��ت��ي��ح  ال��رب��ح��ي��ة  يف  ل��ال���ص��ت��ح��واذ، 
ال����ص���ت���ف���ادة م���ن م��ن��ت��ج��ات وخ���دم���ات اأكرث 
تناف�صية من خالل حمفظة متنوعة ب�صكل 
توفري  ا  اأي�صً املتوقع  م��ن  وباملثل،  متزايد. 
ف��ر���س ل��دف��ع الب��ت��ك��ار والإ�����ص����راع يف خطة 

التحول الرقمي املجموعة.
م�شتقبل م�شرق لبنك دبي االإ�شالمي.

ي��ظ��ل ب��ن��ك دب���ي الإ���ص��الم��ي م��ن ب��ني اأ�صرع 
املالية منواً يف البالد وواح��د من  املوؤ�ص�صات 
العامل.  يف  تقدماً  الإ�صالمية  البنوك  اأك��رث 
املو�صوعة  هذه  النمو  ا�صرتاتيجية  وملتابعة 
واقت�صادات  ن��ط��اق��اً  ذل����ك  ي��ت��ط��ل��ب  ب���دق���ة، 
والنطاق  احل��ج��م  ���ص��ي�����ص��م��ح  ب����ه.  م��رت��ب��ط��ة 
بت�صريع  الإ���ص��الم��ي  دب��ي  لبنك  اجل��دي��دي��ن 
ال�صرق  م��ن  ال��ن��ق��اط  ل��رب��ط  ا�صرتاتيجيته 
بدبي  اإفريقيا  و�صرق  القارة  و�صبه  الأق�صى 
اأ����ص���واق وم���واق���ع ج��دي��دة تفتح  ك��م��رك��ز ذو 
ل��واح��د م��ن اأق����وى ال��ب��ن��وك الإ���ص��الم��ي��ة يف 

العامل. 

جمارك دبي ت�صارك يف موؤمتر 
اجلمارك العاملية باأذربيجان

•• دبي – الفجر: 

العا�صمة  اإىل  دب���ي  ال��ع��ام جل��م��ارك  امل��دي��ر  اأح��م��د حم��ب��وب م�صبح  ت��وج��ه 
الأذربيجانية »باكو« على راأ�س وفد جمارك دبي امل�صارك يف فعاليات موؤمتر 
ومعر�س منظمة اجلمارك العاملية لتقنية املعلومات والتكنولوجيا والبتكار 

يونيو اجلاري.  14 اإىل   12 الفرتة  2019خالل 
ويعقد موؤمتر هذا العام حتت �صعار »تقنيات حديثة حلدود ذكية- فر�س 
�صعار منظمة اجلمارك  والنقل« وهو منبثق من  وال�صفر  للتجارة  جديدة 
وجل�صات  حم���اور  خ��الل  ال�����ص��وء  ت�صليط  و�صيتم   ،2019 للعام  العاملية 
التقنية  احل��ل��ول  تطوير  يف  واحل���دود  اجل��م��ارك  هيئات  دور  على  امل��وؤمت��ر 
ال�صفر  حركة  وت��اأم��ني  لت�صهيل  ا  اأي�صً ولكن  التجارة،  لتعزيز  فقط  لي�س 
كما  احل����دود  ع��رب  احل��رك��ات  جميع  واأم����ن  �صال�صة  ي�صمن  مب��ا  وال��ن��ق��ل، 
من  التي  ال�صيا�صات  ت�صكيل  يف  التكنولوجي  التقدم  دور  املوؤمتر  �صيناق�س 
املوؤمتر  �صيتناول  كما  وا�صتدامة.  اأمنا  اأك��رث  الإم���داد  �صل�صلة  جعل  �صاأنها 
الفح�س  تقنيات  وتطبيق   ، ال�صطناعي  وال��ذك��اء  ت�صني،  البلوك  تقنيات 
واخلدمات  النقل  قطاع  وت��اأث��ري  ال��ت��ج��ارة.  ت�صهيل  يف  ودوره���ا  والتفتي�س 
اللوج�صتية اخل�صراء ، واإنرتنت الأ�صياء ، ف�صاًل عن البتكارات احلديثة 
املكثف  وال�صتخدام  الهايربلوب،  وتقنية   ، القيادة  ذاتية  ال�صاحنات  مثل 
للطائرات بدون طيار، يف اإدارة احلدود. ويوفر املوؤمتر من�صة جتمع �صركاء 
رئي�صيني من اإدارات اجلمارك والهيئات والوزارات املعنية والقطاع اخلا�س 
التنمية  و�صركاء  الدولية  واملنظمات  الإقليمية  القت�صادية  واملجتمعات 
اإعادة ت�صكيل   ( الأكادميي، و�صيتم عقد جل�صات نقا�صية بعنوان   واملجتمع 

ال�صيا�صات لتجارة متقدمة تكنولوجيا 
ملتطلبات  احل���دود  اإدارة  ا�صتجابة   -
ال��ن��ق��ل وال��ل��وج�����ص��ت��ي��ات اخل�����ص��راء يف 
لتجارة  م��ب��ت��ك��رة  -ح���ل���ول  امل�����ص��ت��ق��ب��ل 
النقل  -ق��ط��اع  وا�صتدامة  اأم��ن��ا  اأك��رث 
جمارك  وت�صارك  بامل�صتقبل-  ملتزم 
“املطارات  ب��ع��ن��وان  ج��ل�����ص��ة  يف  دب����ي 

الذكية و�صال�صة اإجراءات ال�صفر” (
ومن اأبرز امل�صاركني يف جل�صات املوؤمتر 
اجلمارك  دب���ي،  ج��م��ارك  ج��ان��ب  اإىل 
مالطا،  ج��م��ارك  اجلنوبية،  الكورية 
اجلمارك اليطالية، جمارك ال�صني، 
اجل����م����ارك ال��ه��ول��ن��دي��ة واجل���م���ارك 
اإ���ص��اف��ة اإىل مم��ث��ل��ني من  الأمل���ان���ي���ة، 

اأ�س   ، ه���واوي  مثل  ال�صركات  ك��ربي��ات 
م�صبح:  حمبوب  اأحمد  وقال  وغريها.  ماكينزي،  ونوكتيك،  جلوبال،   2
»اإن امل�صاركة يف املوؤمتر واملعر�س العاملي تاأتي يف اإطار حر�صنا الدائم على 
الدولية بني  به دبي، يف تن�صيق اجلهود  الذي تقوم  الريادي  ال��دور  تعزيز 
اأو  الإدارات اجلمركية،  �صواء من  املنافذ،  العاملني يف  اأمن احل��دود  وكالء 
حركة  وت�صهيل  املحظورة،  امل��واد  دخ��ول  ملنع  البيئية  اأو  الأمنية،  املوؤ�ص�صات 
العاملية  اأنه ولأول مرة، تقرر منظمة اجلمارك  امل�صروعة، خا�صة  التجارة 
يف  ي�صاهمان  اللذين  واخلا�س  العام  للقطاعني  الرئي�صيني  حدثيها  دمج 
تطوير املبادرات التقنية  اخلا�صة باجلمارك، وهما موؤمتر ومعر�س تقنية 
املعلومات ومنتدى التكنولوجيا والبتكار، يف حدث رئي�صي واحد. واأ�صاف 
اخلرباء  مع  التوا�صل  يف  ال��دائ��رة  ملمثلي  �صانحة  فر�صًة  ميثل  املوؤمتر  اأن 
وال�صركاء يف قطاع اجلمارك حول العامل، كما اأنه منا�صبة لعر�س جتربة 
اأجنح  وال��دويل يف تطبيق  الإقليمي  امل�صتويني  ال��رائ��دة على  دب��ي  جمارك 
ومكافحة  الدولية  التجارة  بخدمة حركة  الكفيلة  املعلومات  تقنية  حلول 
تهريب املواد والب�صائع املمنوعة عرب املنافذ اجلمركية الربية والبحرية 
واجلوية لإمارة دبي ، وكذلك دور التطور التقني جلمارك دبي يف ت�صهيل 

اإجراءات امل�صافرين.

»اإينوك« حت�صل على متويل بقيمة 690 
مليون دولر من ائتالف م�صريف �صيني

•• دبي-وام:

ح�صلت جمموعة “ اإينوك” على متويل لأجل حمدد مدته خم�س �صنوات 
ائتالف م�صريف �صيني يف خطوة  اأمريكي من  دولر  690 مليون  بقيمة 
واملالية  الت�صغيلية  بالركائز  ال�صينية  املالية  املوؤ�ص�صات  اأك��رب  ثقة  تعك�س 
القوية للمجموعة . و�صيتم توظيف التمويل لأغرا�س موؤ�ص�صية عامة يف 
الوقت الذي توا�صل فيه “ اإينوك “ دعم منو القت�صاد املحلي عرب وحدات 
اأعمالها املتنوعة يف جمالت ال�صتك�صاف والإنتاج والتوزيع والتخزين وبيع 
الوقود بالتجزئة ووقود الطائرات واملنتجات النفطية املعدة لال�صتخدامات 
ال�صناعي  البنك  امل�صريف كال من  التحالف  وي�صم  وال�صناعية.  التجارية 
والتجاري ال�صيني والبنك الزراعي ال�صيني وبنك التعمري ال�صيني - اأكرب 
ث��الث��ة م�صارف �صينية م��ن حيث احل��ج��م والأ���ص��ول والأرب����اح - يف حني 

�صيكون البنك ال�صناعي والتجاري ال�صيني البنك املن�صق للتمويل.
وقال �صعادة �صيف حميد الفال�صي الرئي�س التنفيذي ملجموعة “ اإينوك “ : 
“ يف �صوء املتغريات املت�صارعة التي ي�صهدها قطاع الطاقة يربز توجه عاملي 
البتكار  على  الرتكيز  تعزيز  مع  بالتزامن  البديلة  امل��وارد  ا�صتخدام  نحو 
والتحول الرقمي، وتعترب جمموعة “ اإينوك “ من رواد البتكار واعتماد 
 “  : املنطقة.” واأ�صاف  التقنية على م�صتوى القطاع يف  التطورات  اأحدث 
التنموية  بخططنا  العاملية  املالية  املوؤ�ص�صات  ثقة  م��دى  ن��رى  اأن  ي�صرنا 
اأي�صا  اإذ يعك�س هذا التمويل  والآفاق امل�صتقبلية املالية القوية للمجموعة 
ومتيز  ت�صغيلية  اإجن���ازات  من  اإينوك  حققته  مبا  العامليني  املقر�صني  ثقة 
مايل خالل ال�صنوات ال� 25 املا�صية على م�صتوى املنطقة والعامل.” ومت 

والتجاري  ال�����ص��ن��اع��ي  ال��ب��ن��ك  ت��ع��ي��ني 
اأكرب م�صرف يف العامل من  ال�صيني 
حيث اإجمايل الأ�صول و�صايف الأرباح 
كوكيل لل�صفقة التي قام البنك اأي�صا 

باإعداد هيكليتها.
من جانبه قال زانع جونغو مدير عام 
فرع دبي للبنك التجاري وال�صناعي 
اإينوك على  اأن ن�صكر  “ نود  ال�صيني 
التي  ال�صفقة  ل��ه��ذه  ب��اإدارت��ن��ا  ثقتها 
النمو  مب��وؤ���ص��رات  ثقتنا  اأي�صا  ت��وؤك��د 
القوية التي تتمتع بها املجموعة على 
منو  بدعم  والتزامنا  الطويل  امل��دى 

القت�صاد املحلي.«
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Date 11/ 06/ 2019  Issue No : 12653
Publication by notification to process before

 Case Management Office  
In the both Arabic and English languages newspapers 

In the appeal No. 619/ 2019 labor 
Upon the request of the plaintiff : Sharjah rent institution 
To the defendant : Mohamed Abu-Bakr Abdullrashed Awn 
Therefore, you are requested to appear before the case 
management office at sharjah court of appeal in person or by a 
proxy on wednesday corresponding to 12/ 6 / 2019 in the case 
above mentioned in your capacity as the defendant. 

Sharjah Federal Court of Appeal 
Case Management Office  

(signature found) 
Seal of Case Management Office - Sharjah Court of Appeal 

United Arab Emirates
Ministry of  Justice 

Case Management Office 
Sharjah Federal Court of  Appeal 

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر 

اىل املدعي عليه/ برايفت باور خلدمات احلرا�صة - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�صة يوم الربعاء بتاريخ   2019/6/12 ال�صاعة 11.00 �صباحا 

لذا فانتم مكلفون باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
قبل اجلل�صة بثالث ايام على القل ، ويف حالة تخلفكم فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري ،  بال�صافة اىل 

الر�صوم وامل�صاريف واحلكم م�صمول املعجل بال كفالة 
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
4409/2019/113
4421/2019/113
4407/2019/113
4386/2019/113
4419/2019/113
4387/2019/113
4412/2019/113

م
1
2
3
4
5
6
7

ا�صم املدعي
 حممد رم�صان ح�صن خفاجه

حممد فريد فريد عبدالرحيم الطماين 
حممد فتحي ال�صيد العزيرى 

ابراهيم احمد عمر ح�صن 
حممد ابراهيم عبداهلل عبدالرحمن 

ا�صالم حممد �صامل �صامل عطيه 
حامد عاطف حامد عبداهلل   

مبلغ املطالبة
22680 درهم +  تذكرة العودة
29506 درهم +  تذكرة العودة
24880 درهم +  تذكرة العودة
16300 درهم +  تذكرة العودة
16300 درهم +  تذكرة العودة
16300 درهم +  تذكرة العودة
22680 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر 

اىل املدعي عليه/ بلو اوركيد خلدمات تنظيف املباين 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�صة يوم الأربعاء 2019/6/12 ال�صاعة 11.00 �صباحا 

لذا فانتم مكلفون باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل ، ويف حالة تخلفكم فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.  بال�صافة اىل 

الر�صوم وامل�صاريف واحلكم م�صمول املعجل بال كفالة
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 4388/2019/13
 4462/2019/13
 4390/2019/13
 4391/2019/13
 4389/2019/13
 4404/2019/13

م
1
2
3
4
5
6

ا�صم املدعي
ال�صيد ابراهيم حممد عزازى 
حممود مكاوى حممد عبداهلل 

حممد ح�صيني عبداحلميد حممود احلاوي 
حممد احمد علي حممد عماره 

حممد عزت حممد علي احمد عبد ال�صالم 
�صعيد ابو الفتح عبدالروؤوف عجوه 

مبلغ املطالبة
16300 درهم +  تذكرة العودة
16300 درهم +  تذكرة العودة
16300 درهم +  تذكرة العودة
16300 درهم +  تذكرة العودة
17254 درهم +  تذكرة العودة
22680 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر 

اىل املدعي عليه/ برايفت باور خلدمات احلرا�صة - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�صة يوم الربعاء بتاريخ   2019/6/12 ال�صاعة 11.00 �صباحا 

لذا فانتم مكلفون باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 
، بال�صافة اىل  قبل اجلل�صة بثالث ايام على القل ، ويف حالة تخلفكم فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري 

الر�صوم وامل�صاريف واحلكم م�صمول املعجل بال كفالة 
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 4384/2019/13
 4385/2019/13
 4424/2019/13
 4423/2019/13
 4410/2019/13
 4416/2019/13

م
1
2
3
4
5
6

ا�صم املدعي
 خالد جمال عمر عثمان بالل

احمد ر�صاد جمعه ابو �صعد
�صريف م�صعد عبدالعظيم حممد 

احمد حممد عبدالعزيز الفقي
احمد عبدالروؤوف ح�صن حممد ال�صوين 

ا�صالم �صعيد عبدالقوي حن�صل  

مبلغ املطالبة
17254 درهم +  تذكرة العودة
16300 درهم +  تذكرة العودة
17254 درهم +  تذكرة العودة
29506 درهم +  تذكرة العودة
24880 درهم +  تذكرة العودة
26420 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر 
                      اىل املدعي عليه/ بلو اوركيد خلدمات تنظيف املباين 

لها  املحكمة  وح��ددت  اأدن��اه  املذكورة  العمالية  الدعاوي  عليكم  اقاموا  قد  املدعيني  ب��اأن  نعلنكم 
جل�صة يوم الأربعاء 2019/6/12 ال�صاعة 11.00 �صباحا 

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�صور  مكلفون  فانتم  لذا 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل ويف حالة تخلفكم فان احلكم �صيكون 

مبثابة ح�صوري.  بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف واحلكم م�صمول املعجل بال كفالة .
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 4223/2019/13
 4222/2019/13
 4220/2019/13

م
1
2
3

ا�صم املدعي
 حممد عزت عبداهلل م�صطفى 

عا�صم زين حلمي عبدالعزيز
يا�صر ممدوح ثابت عبدالرحيم 

مبلغ املطالبة
16793 درهم + تذكرة العودة
16793 درهم + تذكرة العودة
16793 درهم + تذكرة العودة

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
 اعالن بالن�شر باإحالة الدعوى للدائرة املخت�شة  

اىل املدعى عليهما / حممد طه حممد احمد اجلده - م�صري اجلن�صية 
 2019/1690 رقم  الدعوى  يف   - والوقاف  الإ�صالمية  لل�صوؤون  العامة  الهيئة   / املدعي  بان  نعلمكم 
مطالبات ب�صيطة - قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : - بالزام املدعي عليه باخالء العني 

املوؤجرة وذلك لعدم �صداد مبلغ الجرة وامل�صتحقات املذكورة اعاله. 
بواقع  الفعلي  الخالء  وحتى   2018/5/1 تاريخ  من  اليجارية  القيمة  ب�صداد  عليه  املدعي  الزام   -

28.000 درهم �صنويا 
- الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

لذا يقت�صي ح�صورك اأمام حمكمة ال�صارقة الدائرة املدنية والتجارية اجلزئية الثالثة القاعة رقم 
مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  البتدائية  الحتادية  ال�صارقة  مبحكمة   154
ال�صاعة  املوافق 2019/6/12  ، وذلك يوم الربعاء  امل�صتندات  بها كافة  الدعوى مرفقا  جوابية على  
8.30 �صباحا   وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�صار اليها اأعاله - بو�صفك مدعي عليه ويف حال 

عدم ح�صورك �صيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
يف الدعوى رقم 2018/5130 جتاري كلي - ال�شارقة 

  اإعالن املدعي عليه بالئحة تعديل الطلبات وبقرار الإحالة 
اىل املدعى عليهم / 1- تو�س للتجارة العامة - �س ذ م م   2-تو�س العاملية )م م ح( 

3- تو�س وورلد وايد دي اإم �صي �صي   4- رام �صانداين نارين رام �صند  5- منوهر رام�صند رام�صنداين 
حيث ان املدعي / البنك العربي املتحد - قد اقام عليكم الدعوى املذكور رقمها اعاله لدى هذه املحكمة ، 
وبجل�صة 2019/5/1 م قدم وكيل املدعي لئحة بتعديل طلباته طلب يف ختامها احلكم بالزامكم بالتكافل 
، بالإ�صافة للفائدة القانونية بواقع )12%( �صنويا  والت�صامن باداء مبلغ وقدره )2.248.962.98 درهم( 
يقت�صي  لذلك  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم  والت�صامن  بالتكافل  للزامكم  بالإ�صافة   ،
ح�صوركم امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية التجارية( يف متام ال�صاعة التا�صعة من �صباح يوم 2019/6/23 
م وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حالة تخلفكم عن احل�صور او عدم ار�صال 

وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيباك.
مكتب اإدارة الدعوى - اأمني ال�شر    

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
 اإعالن بالن�شر

رقم )2019/4080(
املنذر : �صا�س للعقارات - ذ م م 

املنذر اليه : هبكو للمقاولت - ذ م م 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة اخالء العني املوؤجرة ، وت�صليمها خالية من 
ا�صتهالك  فواتري  مع  وامل�صتحقات  الإيجارية  املتاأخرات  و�صداد   ، ال�صواغل 
تاريخ  م��ن  يوما   )30( م��دة  خ��الل   ، الفعلي  الخ���الء  حتى  والكهرباء  امل��اء 
الن�صر، وال �صوف ي�صطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية للمطالبة 
الخالء ، وبدل العطل وال�صرر ، مع حتميل املنذر اليه كافة ر�صوم التقا�صي 

، ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
انذار عديل بالن�شر

رقم  2019/4277  
املنذر : �صركة عابر لإدارة املن�صات - �س ذ م م  / وميثلها مديرها / عابر خلفان حممد خلفان عبداهلل الهاملي 
املحرر  رقم  وكالة  ، مبوجب  ال�صعود  ابو  �صفيق  عثمان حممد وميثله / حممد  الطيب  عبدالعظيم   / ، وميثله 
املحرر  رق���م  م�����ص��دق��ة  وك���ال���ة  مب��وج��ب   ، ك��و���ص��ت��ي  ت�����ص��ويل  ادري�������س  رج����اء   / ومي��ث��ل��ه   )2019/1/85201(
)2018/1/164166( - عنوانه : دبي ، انرتنا�صيونال �صيتي - احلى الفرن�صي بناية رقم P20 حمل رقم 

 043623629  -  0555564669  : ت   ، الأوىل  ور�صان   ،  14
املنذر اليه : �صركة جورميه جلف )�س ذ م م( 

عنوانه : بناية عابر - م�صتودع رقم - B/WH - 21 - رقم الر�س : 597/226 جممع دبي لال�صتثمار 
اليجار  و�صداد قيمة   )  B/WH - 21 رقم  للعقار )م�صتودع  التام  الخ��الء  ب�صرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر   
امل�صتحقة ، بال�صافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�صاها �صهر من تاريخ ن�صر هذا النذار وال 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�صداد كامل القيمة اليجارية وم�صاريف 
الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�صلطات املخت�صة واجلهات الق�صائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه 

بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   

انذار عديل بالن�شر
رقم  2019/4276 

املنذر : �صركة عابر لإدارة املن�صات - �س ذ م م  / وميثلها مديرها / عابر خلفان حممد خلفان عبداهلل الهاملي 
املحرر  رقم  وكالة  ، مبوجب  ال�صعود  ابو  �صفيق  عثمان حممد وميثله / حممد  الطيب  عبدالعظيم   / ، وميثله 
املحرر  رق���م  م�����ص��دق��ة  وك���ال���ة  مب��وج��ب   ، ك��و���ص��ت��ي  ت�����ص��ويل  ادري�������س  رج����اء   / ومي��ث��ل��ه   )2019/1/85201(
)2018/1/164166( - عنوانه : دبي ، انرتنا�صيونال �صيتي - احلى الفرن�صي بناية رقم P20 حمل رقم 

 043623629  -  0555564669  : ت   - الأوىل  ور�صان   ،  14
املنذر اليه : القوة املبدعة لالإنتاج ال�صوتي - �س ذ م م 

عنوانه : بناية عابر - م�صتودع رقم - A/WH - 17 - رقم الر�س : 597/226 جممع دبي لال�صتثمار 
اليجار  قيمة  و�صداد   )  A/WH - 17 رقم  )م�صتودع  للعقار  التام  الخ��الء  ب�صرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
امل�صتحقة ، بال�صافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�صاها �صهر من تاريخ ن�صر هذا النذار وال 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�صداد كامل القيمة اليجارية وم�صاريف 
الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�صلطات املخت�صة واجلهات الق�صائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه 

بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   

انذار عديل بالن�شر
رقم  2019/4275 

املنذر : �صركة عابر لإدارة املن�صات - �س ذ م م  / وميثلها مديرها / عابر خلفان حممد خلفان عبداهلل الهاملي 
املحرر  رقم  وكالة  ، مبوجب  ال�صعود  ابو  �صفيق  عثمان حممد وميثله / حممد  الطيب  عبدالعظيم   / ، وميثله 
املحرر  رق���م  م�����ص��دق��ة  وك���ال���ة  مب��وج��ب   ، ك��و���ص��ت��ي  ت�����ص��ويل  ادري�������س  رج����اء   / ومي��ث��ل��ه   )2019/1/85201(
)2018/1/164166( - عنوانه : دبي ، انرتنا�صيونال �صيتي - احلى الفرن�صي بناية رقم P20 حمل رقم 

 043623629  -  0555564669  : ت   - الأوىل  ور�صان   ،  14
املنذر اليه : رامفوم خلدمات اعادة التنظيف - ذ م م 

عنوانه : بناية عابر - م�صتودع رقم    WH - 12 - رقم الر�س : 597/226 جممع دبي لال�صتثمار 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة الخالء التام للعقار )م�صتودع رقم WH - 12 ( و�صداد قيمة اليجار امل�صتحقة 
، بال�صافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�صاها �صهر من تاريخ ن�صر هذا النذار وال �صي�صطر 
املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�صداد كامل القيمة اليجارية وم�صاريف الكهرباء 
واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�صلطات املخت�صة واجلهات الق�صائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه بكافة 

ر�صوم وم�صاريف التقا�صي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/4163(

املنذرة / مر�صى ال�صيف - �س ذ م م
اإعمار �صكوير - املبنى رقم 1 - مكتب 301 - الهاتف املتحرك 0505588450 ، وميثلها ال�صيد/ حممد يو�صف 

حممد يو�صف مبوجب وكالة رقم 2019/1/33881 املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 2019/2/13 
�صد املنذر اليها / جمموعة لندن لالأعمال - �س ذ م م  - العنوان : حمل رقم P3 - 13 - 1 يف منطقة احلمرية املقام 
على ار�س رقم 666 - 313 - اإم��ارة دبي - هاتف رقم : 4479788 04- ، �س ب : 120918 دبي ، الإمارات 
40RCN العربية املتحدة ، الربيد الإلكرتوين : mohd@ibg3.com ، رقم مكاين   : 2954395125 

يخطر املنذر املنذر اليهما ب�صرورة اللتزام بجميع احكام العقد و�صداد الق�صاط ومتاأخرات اليجار والر�صوم واملبالغ 
املرتتبة على الوحدة امل�صتاأجرة حمل رقم P3 - 13 - 1 يف منطقة احلمرية املقام على ار�س رقم 666 - 313 - 
اإمارة دبي - الإمارات العربية املتحدة ، يف غ�صون ثالثني يوما وذلك من تاريخ ن�صر هذا الإعالن واإل �صت�صطر املنذرة 
اىل اللجوء للجنة الق�صائية اخلا�صة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�صتاأجرين باإمارة دبي بغر�س الزام املنذر اليها باخالء 
وامل�صاريف  بالر�صوم  الزامها  مع  الفعلي  الخالء  تاريخ  عليها حتى  املرتتبة  اليجار  متاأخرات  و�صداد  املوؤجرة  العني 

واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/4164(

املنذرة /مرا�س جي بي اأر �س ذ م م  
اإعمار �صكوير - املبنى رقم 1 - مكتب 301 - الهاتف املتحرك 

�صد املنذر اليها / مالتيبال�صت للتجارة - �س ذ م م - حمل رقم 3103A الكائن على قطعة ار�س رقم 5327 - 
392 )0 - 3617( مبنطقة مر�صى دبي - اإمارة دبي - رقم الهاتف : 3338666 - 04 ، رقم الهاتف املتحرك 

: 0503809078 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة  - رقم املكاين : 1176674869   
raffi@mtrading.ae : الربيد الإلكرتوين

والر�صوم  اليجار  ومتاأخرات  الق�صاط  و�صداد  العقد  احكام  اللتزام بجميع  ب�صرورة  اليهما  املنذر  املنذر  يخطر 
واملبالغ املرتتبة على الوحدة امل�صتاأجرة حمل رقم 3103A الكائن على قطعة ار�س رقم 5327 - 392 )0 
- 3617( مبنطقة مر�صى دبي - اإمارة دبي - الإمارات العربية املتحدة ، يف غ�صون ثالثني يوما وذلك من تاريخ 
ن�صر هذا الإعالن واإل �صت�صطر املنذرة اىل اللجوء للجنة الق�صائية اخلا�صة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�صتاأجرين 
تاريخ  املرتتبة عليها حتى  املوؤجرة و�صداد متاأخرات اليجار  العني  اليها باخالء  املنذر  الزام  باإمارة دبي بغر�س 

الخالء الفعلي مع الزامها بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : اجنوي ملواد البناء - �ض ذ م م   
ال�صكل   ،  IC1 - CHI - H01 - SH12 - العنوان : دبي - املدينة العاملية - نخيل
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 684889 رقم القيد بال�صجل التجاري 
: 11112358 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�صركة املذكورة  ال�صجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ  2019/5/8  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/8  وعلى 
�شمارت فيجن ملراجعة  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  من لديه 
احل�شابات - العنوان : مكتب رقم 50 - 201 ملك بلو باي مركز العمال ذ م م - بردبي 
- اخلليج التجاري   هاتف :    فاك�س :    م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : �شمارت فيجن ملراجعة احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 50 - 201 ملك بلو باي مركز العمال ذ م م - بردبي 
- اخلليج التجاري   هاتف :         فاك�س :          مبوجب ه��ذا تعلن دائرة 
التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ   اجنوي ملواد البناء - �ض ذ م م 
2019/5/8  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/8 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
يف الدعوى رقم 2019/836 مطالبات ب�شيطة 

املعلن اليه / املدعي عليه / ح�صرت عمر حممد اأيوب 
يف  املحا�صبية  اخل��ربة  لعمال  املوقرة  ال�صارقة  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الأربعاء املوافق 2019/6/19 وذلك يف متام الرابعة 
مبكتبنا  وذل��ك  املحا�صبية  للخربة  الأول  الإجتماع  لعقد  موعدا  ع�صرا  والن�صف 
الكائن دبي - بر دبي - �صارع ال�صيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل ، 
برج العطار مكتب رقم 2403 ، الطابق الرابع والع�صرون - هاتف رقم  04-3589996 
وفاك�س 3589966-04 �س ب 91153 دبي.  لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا 

حل�صور الجتماع املذكور مع اح�صار كافة امل�صتندات املتعلقة بالدعوى.
 xlnc م�صعل الزرعوين للمحا�صبة القانونية - ع�صو موؤ�ص�صة يف

اخلبري املحا�صبي/ د. م�صعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�شور
الإجتماع الأول للخربة املحا�شبية 

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
اإعالن املدعي عليهما بالن�شر حل�شور اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم  2019/712 مدين جزئي  
ال�صادة  /1- ح�صني توكل ذاكر  2-منوار ح�صني �صاه احمد ح�صني �صاه   

ب�صفتكم املدعي عليه عليهما يف الدعوى رقم )2019/712( مدين جزئي  �صدكم من / حممد 
عمر عبيد املاجد - نود الفادة بانه مت تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة - للقيام مبهمة اخلربة 
احل�صابية يف ) الدعوى رقم 2019/712 مدين جزئي(  وبناء عليه فاننا نرغب يف الجتماع بكم 
يوم الإثنني املوافق 2018/6/17 يف متام ال�صاعة 11.00 �صباحا ، يف مقر مكتبنا الكائن مبنطقة 
النهدة 2 )دبي( �صارع بغداد مقابل مدر�صة اللفية بجانب كليات التقنية العليا للطالبات - بناية 
الرابع- مكتب رقم )406( هاتف رقم 2344403-04 فاك�س  الطابق  مركز بالتنيوم لالعمال - 
كافة  ا�صطحاب  يرجى  لذا  اعاله  املذكورة  الدعوى  ملناق�صة مو�صوع  وذلك    04-2344330 رقم 

امل�صتندات والوراق الثبوتية التي حتقق دفاعكم يف ح�صور موكلكم او من ينوب عنكم.
اخلبري احل�شابي

اجتمـــــاع خبــــرة

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
يف الدعوى رقم 2019/1931 جتاري جزئي

املقامة من املدعي / فابك�صي لتاأجري املعدات الثقيلة - ذ م م 
�صد املدعي عليها : ليمي لل�صناعات الثقيلة - ذ م م 

نعلن نحن اخلبرية احل�صابية/ اليازية خليفة املري ، اأنه مت تعيننا من حمكمة دبي 
املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�صابية الواردة بحكم املحكمة يف الدعوى املذكورة 
اعاله وعليه نعلن املدعي عليها )ليمي لل�صناعات الثقيلة - ذ م م ( حل�صور اجتماع 
ال�صاعة  2019/6/17 يف متام  املوافق  الثنني  يوم  له جل�صة  املقرر  الثاين  اخلربة 
الكائن يف دبي - ديرة - بور�صعيد - بناية و�صل بزن�س  4.30 وذلك مبقر مكتبنا 

�صنرتال مكتب رقم 702 بجوار �صركة املالحة العربية  
فاك�س : 97142997739  ، هاتف : 97142997711   

اخلبري
اليازية خليفة املري 

اعالن اجتماع اخلربة

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
اإعالن بالن�شر - ح�شور اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2019/640 جتاري كلي - دبي
املدعي عليها الأوىل : كومرتونك�س - �س ذ م م 

املدعي عليه الثاين : حممود ا�صكندر ابراهيمي �صيقلي ب�صفته كفيل و�صامن ملديونية كومرتونك�س 
- �س ذ م م - املدعي عليه الثالث : ديجيتال مى نورث افريكا �س ذ م م ب�صفتها كفيل �صامن ملديونية 
كومرتونك�س  - �س ذ م م  يف الدعوى املذكورة اعاله.  بناء على تكليف حمكمة دبي - الدائرة الكلية 
التجارية الثانية رقم )32( بندبي خبريا م�صرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله املرفوعة من / بنك 
اي��ران )املدعي( �صدكم  وعليه يرجى ح�صوركم يف جل�صة اخلربة او وكيال معتمدا ميثلكم  ملي 
وتقدمي ما لديكم من م�صتندات تخ�س الدعوى وذلك يوم الثنني املوافق  2019/6/17 يف متام 
ال�صاعة 12.30 ظهرا يف مقر مكتب اخلبري/ عبداملجيد املرزوقي والكائن مبدينة دبي - ديرة - 

�صارع بني يا�س - بناية برج امل�صرف - الطابق 15 - مكتب رقم 1504
موبايل : 0506111421  - ت : 042555363  - ف : 042555433 

اخلبري امل�شريف /عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
يف الدعوى رقم 2019/450 ا�شتئناف جتاري 

املعلن اليه / امل�صتاأنف �صدها / رانية حممود رم�صان 
الدعوى اعاله  املوقرة لعمال اخل��ربة يف  دبي  تكليفنا من قبل حمكمة  بناء على 
فقد حددنا يوم الأربعاء املوافق 2019/6/19 وذلك يف متام اخلام�صة م�صاءا موعدا 
لعقد الإجتماع الأول للخرة وذلك مبكتبنا الكائن دبي - بر دبي - �صارع ال�صيخ زايد 
بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل ، برج العطار مكتب رقم 2403 ، الطابق الرابع 
والع�صرون - هاتف رقم  3589996-04 وفاك�س 3589966-04 �س ب 91153 دبي.  لذا 
يطلب ح�صوركم او من ميثلكم قانونا حل�صور الجتماع املذكور مع اح�صار كافة 

امل�صتندات املتعلقة بالدعوى.
 xlnc م�صعل الزرعوين للمحا�صبة القانونية - ع�صو موؤ�ص�صة يف

اخلبري/ د. م�صعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�شور
الإجتماع الأول للخربة 

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/193 جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- طوين جرج�س مو�صى جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/4/24 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ �صبيع 
خالد الدوري - اأول : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره اربعة ماليني 
تاريخ  من   %9 بواقع  التاأخريية  والفائدة  دره��م   )4.800.000( دره��م  ال��ف  وثمامنائة 
ال�صتحقاق احلا�صل يف 2018/9/15 وحتى ال�صداد التام ، والزام املدعي عليه بامل�صروفات 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. ثانيا : بعدم بقبول طلب �صحة ونفاذ احلجز 
خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  جت��اري.    2018/93 رقم  التحفظي 
ال�صمو  با�صم �صاحب  الع��الن �صدر  لن�صر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثالثني 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/52 بيع عقار مرهون    
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ماتوين   فرجي�س  كاليكال  كوت�صو  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
�صلطان  ع وميثله / حممد عي�صى  م  �س   - الوطني  راأ���س اخليمة  بنك  التنفيذ/  طالب 
ال�صويدي - قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ )2019/5/27( اعالنكم ل�صداد قيمة 
يف  التبليغ  تاريخ  من  يوما  ع�صر  خم�صة  خالل  دره��م   )1811530.42( وقدرها  املطالبة 
ملف التنفيذ اأعاله واإلبيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من 
قانون الجراءات املدنية )نوع العقار : �صقة �صكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س 
: 412 - رقم البلدية : 465 - 345 رقم املبنى : 11 - ا�صم املبنى : اي�صت هايت�س 1 - رقم 

العقار : 1402 - رقم الطابق : 14 - م�صاحة العقار : 195.38 مرت مربع(.   
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1611  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1-�صهام عبيد خلفان عبيد النقبي جمهول حمل القامة 
قد  الكندي   �صامل  �صلطان  وميثله/علي  للتمويل  م���وارد  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
من   %9 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   98.676(
تاريخ احلكم وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة   2019/6/20
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/2101   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- يا�صر حممد زيدان العاين جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة( وميثله/ 
خالد خليفة حممد �صيف حثبور - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
به وق��دره )369740.1(  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



الثالثاء    11   يونيو    2019  م   -   العـدد  12653  29
Tuesday   11   June   2019  -  Issue No   12653

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/2449  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صاطئ الزرق للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  ب��ار قد  ان املدعي /ع��م��ران خ��ان �صاهي  مبا 
مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   21700( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
 mb192013439ae:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )2000(
�س   08.30 ال�����ص��اع��ة   2019/7/8 امل���واف���ق  الث���ن���ني  ي���وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/3099  عمايل جزئي
ان  القامة مبا  الفنية جمهول حمل  1-اأب��ريو لالعمال   / املدعي عليه  اىل 
ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �صعبان  حممد  �صعبان  /ا�صرف  املدعي 
مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   14400( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
 MB142023771AE:2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى(
�س   10.00 ال�صاعة   2019/6/18 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.4 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/2761  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جمموعة او بي ا�س �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك  املدعي /اندريو روجر مو�س قد  ان 
رقم  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  دره����م(   182900( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
وحددت لها جل�صة يوم الثنني   mb191542140ae/2019:ال�صكوى
املوافق 2019/6/17 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2557  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- احلديقة امللكية لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م 2- 
اف�صل حاجي حممد عبداهلل خان   اخ��رت �صري حممد 3- حممد  جميل 
للتجارة  اوفر�صيز  هارف�صت   / امل�صتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
�س.ذ.م.م وميثله:مرمي احمد �صامل م�صلم املحرمي  قد ا�صتاأنف/ احلكم 
لها جل�صه  وح���ددت   - كلي  2019/815 جت���اري  رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ص��ادر 
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة   2019/7/10 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم 
ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/527  ا�شتئناف مدين    

عبداهلل   -2 ب��رك��اح  بو�صعيب  حممد  خديجة   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
امل�صتاأنف  ان  املرزوقي  جمهول حمل القامة مبا  حممد عبداهلل احمد 
�س.ذ.م.م  امل��ال(  وعبيد  حممد  من  )ف��رع  دب��ي   - المريكي  امل�صت�صفى   /
وميثله:طالل حممد ح�صن التميمي  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر 
بالدعوى رقم 2018/344 مدين كلي - وح��ددت لها جل�صه يوم الربعاء 
 ch2.D.17 املوافق 2019/6/12 ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم 
وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/195  ا�شتئناف عقاري    
القامة  حمل  جمهول  للعقارات  فال�س  �صركة   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
�����س.ذ.م.م  ال��ع��ق��اري��ة  للو�صاطة  احلقيقي  الخ��ت��ي��ار   / امل�����ص��ت��اأن��ف  ان  مب��ا 
ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف/  قد  العتيبي   ب��ادي  فهد  مهدي  وميثله:احمد 
ب��ت��اري��خ:2019/5/14 - وح��ددت لها  بالدعوى رقم 2018/6 عقاري كلي 
ادارة  ال�صاعة 10.00���س مبكتب  املوافق 2019/6/17  جل�صه يوم الثنني  
وعليه  للمحاكم  الرئي�صي  املبنى  يف   4/218 رق��م  ال�صتئنافية  ال��دع��وى 
�صتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/189  ا�شتئناف عقاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- املجموعة ال�صتثمارية اخل�صو�صية املحدودة فرع 
اخلليجية  ال�صركة   / امل�صتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ال�صارقة  
لال�صتثمارات العامة �س.م.ع وميثله:�صعيد مبارك عبيد احمد الزحمي  
ق��د ا���ص��ت��اأن��ف/ احل��ك��م ال�����ص��ادر ب��ال��دع��وى رق���م 2018/536 ع��ق��اري كلي 
بتاريخ:2019/5/12 - وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 2019/6/17 
ال�صاعة 10.00 �صباحا  مبكتب ادارة الدعوى ال�صتئنافية رقم:4/218 يف 
املبنى الرئي�صي للمحاكم وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2019/1150  عمايل جزئي 
ان  اىل املدعي عليه/1- بوزيتيف �صتار لتاأجري احلافالت جمهول حمل القامة مبا 
املدعي/جوهر علي �صلطان �صروار نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 
بالزام  �صروار  �صلطان  علي  ل�صالح/جوهر  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2019/4/10
املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )12.393( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه على 
الدرجة ال�صياحية عينا او قيمتها نقدا ما مل يلتحق املدعي بالعمل لدى رب عمل اخر 
املدعي من ن�صيبه منها ورف�س  امل�صروفات واعفت  عند تنفيذ احلكم وباملنا�صب من 
عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن 2019/408 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- �صركة �س.�س.لوتاه للمقاولت �س.ذ.م.م
وميثله:نا�صر حمد �صليمان جابر ال�صام�صي 

مديره/عادل  وميثله  الهند�صية  لال�صت�صارات  الع�صري  املكتب  ���ص��ده��م:1-  املطعون  ب��اع��الن 
عبدالفتاح زكي �صالح 2- را�صد حميد �صعيد حميد ال�صام�صي )ي�صفته �صريك يف املكتب الع�صري 
ان�صي احمد احلمامي - ب�صفته �صريك يف  الهند�صية( اماراتي اجلن�صية 3- وائل  لال�صت�صارات 
 - �صالح  زك��ي  عبدالفتاح  ع��ادل   -4 اجلن�صية  م�صري  الهند�صية  لال�صت�صارات  الع�صري  املكتب 
الهند�صية - م�صري اجلن�صية جمهويل حمل  الع�صري لال�صت�صارات  املكتب  �صريك يف  ب�صفته 
اىل  احل�صور  عليكم  ويتوجب  اأع��اله  املذكور  الطعن  عليكم  اأق��ام  الطاعن  ب��اأن  نعلنكم  القامة 

حمكمة التمييز وذلك للرد على �صحيفة الطعن املقدمة �صدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
        يف الدعوى رقم 2018/225 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �صده/1- �صوروجيت كومار روى ك�صيرتامو هان روى  جمهول حمل 
احمد  ب��رودا وميثله:�صعيد مبارك عبيد  التنفيذ/بنك  ان طالب  القامة مبا 

الزحمي.
 - �صكنية  �صقة  عن  عبارة  وهي  اخلا�صة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
املنطقة برج خليفة - رقم الر�س 201 - رقم املبنى 5 - ا�صم املبنى �صاوث ريدج 5 
- رقم العقار 2805 - رقم الطابق 28 - امل�صاحة 134.15 مرت مربع ، وفاء للمبلغ 

املطالب به )11.000.000( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
        يف الدعوى رقم 2018/33 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �صده/1- �صركة برولوجيك�س ذ.م.م 2- �صاروان �صينغ لل �صينغ بهوجال - 
�صريك �صامن  جمهول حمل القامة 

مبا ان طالب التنفيذ/م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي.
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/4/7 اعالنكم ل�صداد قيمة املطالبة وقدرها 
)675000( درهم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله واإل 
قانون الجراءات  امل��ادة 295 من  لن�س  املزايدة وفقا  الرهن بطريق  العقار حمل  بيع 
املدنية )نوع العقار:�صقة �صكنية - املنطقة:وادي ال�صفا 2 - رقم الر���س:1407 - رقم 

املبنى 1 - ا�صم املبنى مزايا 24 - رقم العقار 109 - م�صاحة العقار:86.25 مرت مربع (
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2018/35 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �صده/1- �صاروان �صينغ لل �صينغ بهوجال - �صريك �صامن جمهول 
الإ���ص��الم��ي. قررت  اأب��وظ��ب��ي  التنفيذ/م�صرف  حم��ل الق��ام��ة  مب��ا ان ط��ال��ب 
املطالبة  قيمة  ل�صداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2019/4/10  البتدائية  دب��ي  حمكمة 
وقدرها )650.000( درهم خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف 
املادة  لن�س  املزايدة وفقا  الرهن بطريق  العقار حمل  بيع  واإل  اعاله  التنفيذ 
املنطقة:وادي   - �صكنية  العقار:�صقة  )ن��وع  املدنية  الج���راءات  قانون  من   295
ال�صفا 2 - رقم الر�س:1329 - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى مزايا 27 - رقم العقار 

: 112 - رقم الطابق 1 - امل�صاحة:82.59 مرت مربع (
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2019/66  ا�شتئناف تنفيذ جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- مهدي عبا�س احتادية )ب�صفته الكفيل ال�صخ�صي( 
حمل  جمهويل  ال�صخ�صي(   الكفيل  )ب�صفته  خ�صري  عبا�س  حميد   -2
الكفيل  )ب�صفته  خ�صري  عبا�س  م�صطفى   / امل�صتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
ا�صتاأنف/  ال�صخ�صي( وميثله:عادل عبداهلل خمي�س م�صلم اجلنيبي  قد 
لها  وح���ددت  جت��اري  تنفيذ   2016/2092 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم 
بالقاعة  ال�صاعة 17.30 م�صاءا   املوافق 2019/6/12  جل�صه يوم الربعاء  
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/102  جلان عقارية

اىل املدعي عليه / 1-روين كونز جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�صركة 
تي ات�س او اي للتطوير العقاري �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
�صيك عقاري وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 2019/6/17 ال�صاعة 11.00 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�صي  مبكتب  �صباحا 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
يف  �صيك  با�صافة  معدلة  لئحة  املدعية  قدمت  وق��د  الأق���ل  على  اأي���ام  بثالثة 

الدعوى امل�صمومه رقم 2019/85 جلان عقارية.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

اللجان  الق�شائية   اخلا�شة 

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
يف الدعوى رقم 2019/115 مدين كلي - اأم القيوين  

املدعي / بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود 
املدعي عليهما /1 - الطابور ل�صناعة الزيوت وال�صحوم - ذ م م  2 - رومان فران�ص�س مون�س 

بناء على تكليفنا مبهمة اخلربة امل�صرفية من قبل حمكمة ام القيوين الإبتدائية يف الدعوى رقم 
2019/115 مدين كلي واملقامة من املدعي / بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود ، 
وتنفيذا للمهمة يدعو اخلبري امل�صريف  املنتدب بالدعوى املذكورة اعاله املدعي عليهما حل�صور 
اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الثنني املوافق 2019/6/17 ال�صاحة احلادية ع�صر �صباحا 
- �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وذلك مبقر اخلبري الكائن - باإمارة دبي - ديرة - ابوهيل - 
بناية دار ال�صفية - طابق امليزانني - بجانب مرتو اأبوهيل - بناية مركز القبائل - مكتب رقم 
M6 - M7 ، ويف حال تخلفكم عن احل�صور فان اخلربة �صتبا�صر اعمالها وتقدم  تقريرها 

للمحكمة من واقع امل�صتندات املتاحة. 
اخلبري امل�شريف 
ماهر عادل امل�شاعيد  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
الدعوى 2018/496 مدين كلي  

اىل :  
1- املدعي عليه الثاين / لوؤي �صليم العا�صمي 

2- املدعي عليها الثالثة / �صركة الراحة للنقليات العامة - ذ م م - جمهويل حمل القامة 
بهذا نفيدكم بان املدعية �صركة بولن للنقليات قد اقامت الدعوى اعاله ، ومو�صوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها الأوىل بالتعوي�س عن فقدان الثالث �صيارات موؤمن عليها الأوىل مببلغ 600.000 درهم 
مع الزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  ، وقد مت انتدابنا من قبل املحكمة 
املوقرة كخبري تاأميني ، وتقرر دعوتكم حل�صور اجتماع اخلربة الثاين مع باقي الأطراف يوم اخلمي�س 
املوافق 2019/6/20 ال�صاعة احلادية ع�صر والن�صف �صباحا )11.30 �صباحا( مبكتب اخلبري بالقرهود 
- جوار حمطة ميرتو جي جيكو - بناية بو�صقر اجلديد )بلوك بي( الدور الثاين مكتب رقم 205 
)�صركة مي بارترنز ل�صت�صارات التاأمني - تلفون : 042940788( فانتم مكلفون باحل�صور ح�صب املوعد 

اعاله وتقدمي ما لديكم من مذكرات وم�صتندات. 
حممد مو�شى ال�شواهني/اخلبري التاأميني املكلف

تلفون  6669449 052   

مذكرة اعالن بالن�شر 

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
اإعالن بالن�شر - الدعوى رقم 2019/9 عقاري جزئي

لدى حمكمة دبي الإبتدائية   
املرفوعة من : املدعي - جيوتي دان�صكالل غاندي 

�صد : 1- هانرت اند هانرت ليمتد  2- اني�س بروبرتي انف�صتمنتز ليمتد
3- با�صيفيك فنت�صرز ليمت 

معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  للح�صور  مدعون  عليهم  املدعي 
لجتماع اخلربة الهند�صية املقرر عقده  ال�صاعة 1.00 يوم الثنني املوافق 
2019/6/17 وذلك مبقر اخلبري الكائن دبي - بناية ال�صيخ �صعود القا�صمي 
التي  امل�صتندات  كافة  معكم  م�صطحبني   )505( مكتب   - عمان  �صارع   -

ترغبون يف تقدميها للخبري.  
اخلبري/د. م�شطفى بن علي ال�شرياين  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/1047 تنفيذ جتاري  
2-�صركة  ب��راف��ني  �صيف  ال��دي��ن حم��م��د  �صيف  ���ص��ده��م��ا/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
�صنيل جلوبال لالن�صاءات �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة جمهويل حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/مرمي علي فتح اهلل علي ح�صني وميثله/
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - العوي�س  علي  �صامل  را�صد  حممد 
درهم  وق��دره )692715(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
اعالن بالن�شر مبوعد اجتماع اخلربة الثاين 

يف الدعوى رقم 312 ل�شنة 2019 جتاري جزئي - عجمان  
اىل ال�صادة / �صوبر ماركت املنامة - ذ م م 

 info@almanamgroup.com : هاتف : 06/7499066 - بريد الكرتوين
بالإ�صارة اىل انتدابي كخبري ح�صابي من قبل حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية ، 
للقيام باأعمال اخلربة احل�صابية يف الدعوى رقم 2019/312 جتاري جزئي عجمان املقام 
�صدكم من ال�صادة / �صركة دبليو جي تاول - ذ م م  ، نود دعوتكم اىل اجتماع اخلربة 
الثاين مبكتبنا حار�س و�صركاه )باركر راندال( الكائن بدبي - بور �صعيد - بناية الوحدة 
مقابل ديرة - �صيتي �صنرت وبالقرب من حمطة املرتو - الطابق اخلام�س - �صقة رقم 504 
- تلفون 04/2959958  يوم الثالثاء املوافق 2019/6/18 ال�صاعة 12.00. ظهرا لتزويدنا 

مبا لديكم من م�صتندات متعلقة بالدعوى اعاله.     
اخلبري احل�شابي 
من�شور عبد الوهاب حممد 

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   

حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
اإعالن بالن�شر للح�شور امام مكتب اإدارة الدعوى 

الدعوى رقم 2019/80 الدائرة املدنية الكلية  
�صركة توابل العرب والهند )ذ م م( - املدعية 

عارف اهلل خان مبارك علي خان - هندي اجلن�صية - املدعي عليه 
يف الدعوى رقم 2019/80 الدائرة املدنية الكلية 

تلتم�س املدعية من عدالة املحكمة :  اعالن بورود التقرير 
رابعا : الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة لذا انت مكلف باحل�صور 
امام مكتب اإدارة الدعوى رقم 7 مبحكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية بتاريخ 2019/6/30 
وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ويف حالة تخلفكم عن احل�صور او 

عدم ار�صال وكيل عنكم فانه �صيتم ا�صتكمال الإجراءات القانونية يف غيابكم. 
حتريرا يف 2019/6/10   

حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/2178 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- عمر نا�صر جرب بركات 2-تونتي تونتي لتاأجري ال�صيارات - �س ذ م م  
جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/1/16 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ حممد امني المني بحل وت�صفية �صركة تونتي تونتي 
لتاأجري ال�صيارات  و ندب امل�صفي �صاحب الدور يف اجلدول املتخ�ص�س يف ت�صفية ال�صركات 
لت�صفيتها بالإطالع على اوراق الدعوى وم�صتنداتها وما ع�صى ان يقدمه اخل�صوم له من 
م�صتندات اخرى وح�صر وجرد دفاتر ال�صركة وعلى ان تكون املهمة وفق منطوق احلكم 
ال�صادر بتلك اجلل�صة والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/314 جتاري جزئي                                                

القامة  حمل  جمهول  م   م  ذ  �س   - املتقنة  للمعادن  اخلليج  م�صنع  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2019/3/14  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�صالح/ باتيا برذرز  م م ح بالزام ال�صركة املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 19/ 
183 و 134 درهم فقط مائة واربعة وثالثون الف ومائة وثالثة وثمانون درهم وت�صعة ع�صر 
فل�س والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى احلا�صل يف 2019/1/8 وحتى 
متام ال�صداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب حماماة ورف�صت 
ما عدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب  اليوم  اعتبارا من 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2019/241  جتاري جزئي 
اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- امي��اج��ني ب��ال���س ل��ت��ج��ارة ال���ص��ا���س �������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/5/16  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�صالح/حمد احمد ح�صن احمد ال�صمري اول:بف�صخ التفاقية املوؤرخة 
2017/7/30 مو�صوع التداعي وبالزام املدعي عليها ان توؤدي اىل املدعي مبلغ مقداره 
)68500( درهم والفوائد القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ 2019/1/2 وحتى متام 
ال�صداد - ثانيا:بالزام املدعي عليها ان توؤدي اىل املدعي تعوي�صا مبلغ مقداره )ع�صرة 
نهائيا  احلكم  �صريورة  تاريخ  من  �صنويا   %9 بواقع  القانونية  والفوائد  دره��م(  الف 
وحتى متام ال�صداد والزمتها بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا الع��الن �صدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12653 بتاريخ 2019/6/11 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كلرز زون 

للدعاية والعالن
 رخ�صة رقم:CN 2341540 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(



تنزعج كثري من الن�شاء ب�شبب منو �شعر اجل�شم �شريعًا، ولذلك نخربك بطرق طبيعية ت�شاعد 
يف تاأخري منو �شعر اجل�شم دون اأن تت�شبب يف اأ�شرار على ال�شحة واجللد.
تواجه كثري من الن�شاء م�شكلة منو ال�شعر غري املرغوب فيه باجل�شم، وذلك 

نتيجة وجود ن�شب من هرمون الذكورة يف ج�شم املراأة]، وهو اأمر طبيعي.
الذكوري  االإن��دروج��ني  هرمون  م�شتويات  تكون  االأحيان  بع�ض  يف  ولكن 

مرتفعة لدى املراأة ب�شبب وجود خلل يف الهرمونات، مما ي�شبب زيادة كثافة 
�شعر اجل�شم و�شرعة منوه.

اإليك بع�ض الطرق الطبيعية التي ت�شاعد يف تاأخري منو �شعر اجل�شم.

من  الكثري  على  يحتوي  ال��دب�����س،  الع�صل  با�صم  امل��ع��روف  الأ���ص��ود  الع�صل 
العنا�صر املفيدة للب�صرة، مثل حم�س اللبنيك الذي ي�صاعد يف التخل�س من 

حبوب الوجه، 
ُيعترب  كما  التجاعيد،  يقاوم  ال��ذي  والكال�صيوم  احلديد  على  يحتوي  كما 

ا لتغذية الب�صرة، واحل�صول على ملم�س ناعم وحيوي. م�صدًرا قويًّ
ك : واليكي طرق عدة ل�صتخدام ما�صك الع�صل الأ�صود على وجهيِ

ما�شك الع�شل االأ�شود مع الكيوي واحلليب
ع�صل كبرية  ملعقة   2

حبة كيوي مهرو�صة
ملعقة كبرية من ع�صري الليمون اأو اأّي حام�س

ملعقة كبرية من احلليب
- اخلطي املكونات مع بع�صها البع�س ووزعيها على ب�صرتيِك.

- اتركي اخلليط ملدة 20 دقيقة، ثم ا�صطفي وجهكيِ باملاء الدافئ، للتخل�س 

من الع�صل ب�صكل تام من على الوجه، ثم املاء البارد.
- ا�صتخدمي املا�صك مرة واحدة اأ�صبوعيًّا لرتطيب ب�صرتكيِ واحل�صول على 

ملم�س ناعم.

ما�شك الع�شل االأ�شود مع االأفوكادو
اأ�صود ع�صل  كبرية  مالعق   3
ن�صف حبة اأفوكادو مهرو�صة

ملعقة كبرية من الزبادي
ملعقة كبرية من ع�صري الربتقال

ملعقة �صغرية من زيت البابوجن العطري
- اخلطي املكونات مع بع�صها جّيًدا، وابدئي بتوزيعها على ب�صرتيِك

- اتركي اخلليط ملدة ن�صف �صاعة، ثم ا�صطفي وجهكيِ باملاء
��ا، لتغذية ال��ب�����ص��رة، واحل��ف��اظ على  - ك���رري امل��ا���ص��ك م��رة واح���دة اأ���ص��ب��وع��يًّ

�صبابها.

ما�صك الع�صل الأ�صود
 للوجه.. مذهل للب�صرة

عالج الهالت ال�صوداء يف 
الوجه يف املنزل

 هناك العديد من الو�صفات الطبيعية الفعالة 
والتي ميكن حت�صريها يف املنزل لعالج الهالت 
ال�صوداء يف الوجه، تعريف اإىل طريقة حت�صري 
على  احل�صول  على  ت�صاعدك  �صريعة  خلطة 
ب�صرة ن�صرة مكّونة من اخليار لعالج الهالت 

ال�صوداء يف الوجه.
ق���اب�������س. جّربي  ك�������دواء  اخل����ي����ار  ُي�����ص��ت��خ��دم 
وهو  املتعبتني،  عينيك  ع��ل��ى  م��ن��ه  �صريحتني 
ال�صرورية  املكونات  من  العديد  على  يحتوي 
والهامة لن�صارة و�صحة الب�صرة، كما اأنه ُيفيد 
املتعب  الوجه  على  الإج��ه��اد  مظاهر  اإخفاء  يف 

وال�صاحب.

قناع اخليار والع�شل
مق�ّصرة  احل��ج��م،  متو�ّصطة  خ��ي��ارة  امل��ك��ّون��ات: 

ومقّطعة اإىل اأجزاء
 وملعقتان �صغريتان من الع�صل.

- ط��ري��ق��ة ال��ت��ح�����ص��ري: اه���ر����ص���ي اخل���ي���ار يف 
قما�س  وف��وق��ه��ا  م�صفاة،  �صعي  ث��ّم  اخل���الط، 

رقيق، على وعاء من الزجاج اأو كوب قيا�س.
 ���ص��ّب��ي م��ع��ج��ون اخل���ي���ار م���ن خ���الل امل�صفاة 
يف  الع�صري  لينزل  دقيقة،   15 مل���ّدة  وات��رك��ي��ه 
زجاجة  اإىل  الع�صري  انقلي  ب��ع��ده��ا،  ال��وع��اء. 

نظيفة واأ�صيفي اإليه الع�صل.
قطعة  و�صّبعي  الزجاجة  ه��ّزي  لال�صتخدام،   
م���ن ال��ق��ط��ن ب��امل��ح��ل��ول. ام�����ص��ح��ي ب���ه الوجه 
وم�����ص��اًء، واتركيه  وال��ع��ن��ق وال�����ص��در ���ص��ب��اح��اً 
حوايل 3 اإىل 4 دقائق ليجّف. خّزنيه مغّطى 
تكفي هذه  اأ�صبوع.  اإىل  ت�صل  مل��ّدة  الثالجة  يف 

الكّمية حلوايل 2/1 كوب.

مــــــــــــــراأة
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ال�شعر اإزالة  يف  ال�شفرات  اإ�شتخدام  -1عدم 
ب���الأمل،  ال�صعور  يف  الأق���ل  الطريقة  اأن��ه��ا  م��ن  ال��رغ��م  فعلى 
ولكنها توؤدي ل�صرعة منو ال�صعر وزيادة كثافته، ولذلك ين�صح 

با�صتخدام ال�صمع اأو ال�صكر يف اإزالة ال�صعر.
اأبطاأ  ب�صورة  ينمو  ال�صعر  يجعل  ولكنه  موؤملاً،  هذا  يكون  قد 

و�صوف ي�صبح اأخف فيما بعد.

الب�شرة على  الليمون  ع�شري  -2تطبيق 
القليل من  اأوًل جتربة  ال�صعر، ولكن يجب  اإزال��ة  وذلك قبل 
ع�صري الليمون على جزء �صغري من اجللد للتاأكد من عدم 
اإلتهاب  ي��ح��دث  ول  الليمون  م��رك��ب��ات  �صد  ح�صا�صية  وج���ود 

بالب�صرة.
وبعد التاأكد من اإمكانية تطبيق الليمون على اجللد، قومي 
بتطبيقه وفرك اجللد به والإنتظار قلياًل ثم البدء يف اإزالة 

ال�صعر.

ال�شعر منو  لتخفيف  البابايا  -3اإ�شتخدام 
طريقة اأخرى لتخفيف منو ال�صعر وهي تطبيق البابايا على 

اجللد.
اخلالط  يف  و�صعيها  ال��ب��اب��اي��ا  م��ن  واح����دة  بتق�صري  ق��وم��ي 
لها ن�صف ملعقة كبرية من  اأ�صيفي  الكهربائي لهر�صها، ثم 

م�صحوق الكركم، واإخلطي املزيج جيداً.

طبقي ه���ذا امل��زي��ج ع��ل��ى ال��ب�����ص��رة مل���دة 20 دق��ي��ق��ة ث��م قومي 
بغ�صلها مباء دافىء، وكرري هذا مرتني اأ�صبوعياً لي�صاعد يف 

تقليل منو ال�صعر.

الرائب واللنب  الدقيق  -4تطبيق 
من الو�صفات التي حتد وتبطىء من منو ال�صعر يف اجل�صم، 
فيتم مزج ملعقة كبرية من الدقيق ور�صة من الكركم وملعقة 

كبرية من اللنب الرائب ومزجهم جيداً.
قومي باإ�صافة كمية كافية من املاء حتى ي�صبح املزيج �صميكاً، 
وميكن ا�صتبدال املاء بالزبادي للمزيد من الفائدة، حيث اأن 

مكونات الألبان ت�صاعد يف تقليل منو ال�صعر.
واب��دئ��ي يف فركه  اجل��ل��د  ع��ل��ى  امل��زي��ج، طبقيه  ب��ع��د حت�صري 

بلطف.

الكربوهيدرات تناول  -5تقليل 
وبالتايل  باجل�صم،  الإن�صولني  مقاومة  ارتفاع  ت�صبب  والتي 
ارتفاع ن�صبة ال�صكر يف الدم، وهو ما ي�صبب زيادة منو ال�صعر 

يف اأماكن عديدة.
ين�صح بتجنب الأطعمة التي حتتوي على كربوهيدرات بقدر 
امل�صتطاع لأنها تتحول اإىل �صكريات، وتقليل تناول احللويات 

ب�صكل عام.

B6 فيتامني  -6تناول 
ه��ن��اك ب��ع�����س ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات ال��ت��ي ت�����ص��اع��د يف ال��ت��خ��ل�����س من 
الن�صويات باجل�صم وتنظيم م�صتويات اجللوكوز مثل فيتامني 

ب6، الأمر الذي يقلل من �صرعة منو ال�صعر باجل�صم.
مثل  الغذائية  امل��واد  من  العديد  يف  الفيتامني  ه��ذا  ويتوفر 
و�صمك  وال�صلمون  البقر  وحل��م  ال��روم��ي  وال��دي��ك  ال��دج��اج 

الهلبوت.
كما حتتوي جمموعة من اخل�صروات على هذا الفيتامني مثل 

امللفوف والفلفل الأحمر والقرنبيط والطماطم واجلزر.
بالإ�صافة اإىل بع�س الفواكه مثل املوز والبطيخ.

E فيتامني  -7تناول 
E اأحد م�صادات الأك�صدة القوية التي  اأي�صاً يعترب فيتامني 

تقاوم ارتفاع م�صتويات هرمون الذكورة يف اجل�صم.
 E وم���ن اأب����رز امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ف��ي��ت��ام��ني
اأن��واع الزيوت مثل زيت جنني القمح وزيت  املك�صرات وبع�س 

اللوز.
E مثل  ال��ت��ي حت��ت��وي على فيتامني  ال��ف��واك��ه  وه��ن��اك بع�س 
الأف�����وك�����ادو، ال���ك���ي���وي، وال���ت���وت ال�����ربي، ف�����ص��اًل ع���ن بع�س 

اخل�صروات مثل الفلفل الأحمر، الربوكلي، وال�صبانخ.

النعناع �شاي  -8�شرب 
باجل�صم،  الإندروجني  م�صتوى  تقليل  يف  ال�صاي  هذا  ي�صاعد 
وهو الهرمون الذكوري امل�صوؤول عن كثافة و�صرعة منو ال�صعر 

لدى الرجال والن�صاء.
وميكن  للج�صم،  وامل��ف��ي��دة  الطبيعية  ال�صاي  اأن���واع  م��ن  وه��و 

تناوله مرتني يومياً لتقليل وبطء منو ال�صعر.

ال�شويا منتجات  -9تناول 
اإن منتجات ال�صويا قادرة على تقليل منو ال�صعر يف اجل�صم، 
ولذلك ين�صح بادراجها �صمن نظامك الغذائي اليومي اإذا مل 

تكن تعاين من ح�صا�صية ال�صويا.
ال�صويا،  حليب  ال�صويا،  ف��ول  ال�صويا:  منتجات  اأب��رز  وم��ن 

وكذلك برغر ال�صويا.

الهرمونات -10فح�ض 
يف حالة مالحظة منو ال�صعر �صريعاً وبكثافة، ين�صح باإجراء 
اجل�صم  يف  هرمون  كل  م�صتويات  ملعرفة  للهرمونات  فح�س 
من  الهرمونية  امل�صكالت  ع��الج  خلل.ميكن  هناك  ك��ان  واإن 
الإ�صطرابات  ه��ذه  تعالج  التي  الأدوي���ة  بع�س  ت��ن��اول  خ��الل 

ويكون هذا حتت ا�صراف الطبيب.

طرق طبيعية ت�صاعدك يف تاأخري منو �صعر اجل�صم
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�شجلت ح�شورا ا�شتثنائيا يف م�شل�شل )والد الغالبة(

اإجني املقدم: ظهوري بدون ماكياج
 اأمر ل ي�صغلني كثريا

�صفية  اإىل  اأوجيني(  )ليايل  يف  الإيطالية  �صوفيا  • من 
هذه  ج���اءت  ك��ي��ف  ال��غ��الب��ة(،  )ول���د  يف  ال�صعيدية 

النقلة؟
- بعد )ليايل اأوجيني( كنت حري�صة على اأن 
اأقوم بالتدقيق ب�صكل اأكرب يف اأعمايل، ومل 
اأو تكرار  اأرغ��ب يف تقدمي دور منطي  اأك��ن 
العام  مل�صته  ما  بعد  وخا�صة  ال��دور،  نف�س 
ونقدية،  جماهريية  اإ���ص��ادات  م��ن  املا�صي 
وعندما حتدث معي املخرج حممد �صامي 
لتقدميه  ب�����ص��دة  حتم�صت  امل�صل�صل  ع��ن 
اأدوار  اأبحث عن  اأنني  اأت��ردد، خا�صة  ومل 
واحلقيقة  اجل��م��ه��ور،  مني  يتوقعها  ل 
اأن رهانه علّي يف تقدمي العمل جعلني 
ن��ف�����ص��ي لتقدميه  م���ع  اأخ���و����س حت���دي���اً 
ب��ط��ري��ق��ة ي�����ص��دق��ه��ا اجل���م���ه���ور، كما 

�صدقوين يف )�صوفيا( العام املا�صي.

لي�صت  ال�����ص��ع��ي��دي��ة  ال��ل��ه��ج��ة  ل��ك��ن   •
�صهلة.

اللهجة  اأن  اأن����ك����ر  ل  ب���ال���ف���ع���ل،   -
مل ت���ك���ن ���ص��ه��ل��ة ع���ل���ى الإط�������الق، 
تقدميها  وم���ن  م��ن��ه��ا  وت��خ��وف��ت 
ل��ك��ن��ن��ي مت�����ص��ك��ت ب��ال��ن��ج��اح يف 
اأنني  لإث��ب��ات  التجربة  ه��ذه 
تقدمي  ع��ل��ى  ق����ادرة  ممثلة 
وبالفعل  الأدوار،  خمتلف 
وتعلمتها  ب�صدة  عليها  رك��زت 
ب�صكل جيد، وخا�صة يف جل�صات 
ال��ت��ح�����ص��ري ال���ت���ي ج��م��ع��ت��ن��ا مع 
م�صحح اللهجة، الذي وجد معنا 
ط����وال ف���رتة ال��ت�����ص��وي��ر، ف��ك��ان من 
ب�صكل �صحيح  ال��ك��الم  اأن��ط��ق  اأن  امل��ه��م 
اأخفيك  ول  اجلمهور،  ي�صدقني  حتى 
اأن  ���ص��ع��رت يف بع�س ال��وق��ت  اأن��ن��ي  ���ص��راً 
تركيزي على اللهجة نال من تركيزي يف 
جتاوزت  الوقت  م��رور  مع  لكن  التمثيل 
هذا ال�صعور واأ�صبحت اأركز يف اجلانبني 
اأنني  ذل��ك  يف  و�صاعدين  مت�صاٍو،  ب�صكل 
�صهرين  نحو  ال�صخ�صية  على  تدربت 

قبل بداية الت�صوير.

مدقق  ���ص��اه��م  م���دى  اأي  اإىل   •
اإت�����ق�����ان  ت�������ص���ه���ي���ل  ال���ل���ه���ج���ة يف 

)ال�صعيدية(؟
- احلقيقة كنت حمظوظة باأن 
كان  ل��دي��ن��ا  اللهجة  م�صحح 
الأ�صتاذ عبدالنبي الهواري، 
مطولة  جل�صات  عقدنا  فقد 
امل�صهد  ي��ق��راأ يل  وك���ان  م��ع��اً، 
ث����م اأق�������وم ب���ق���راءت���ه اأم����ام����ه، 

ومن خالل اجلل�صات املتكررة تعلمت ال�صرعة يف احلديث لأظهر ب�صكل 
طبيعي اأمام الكامريا، ويف الت�صوير عندما يكون هناك خطاأ يف كلمة اأو 

حتى يف حرف كنا نعيد امل�صهد مرة اأخرى.

�صفية؟ عا�صتها  التي  النف�صية  ال�صغوط  مع  تعاملت  • كيف 
مع  ال�صخ�صية  تفا�صيل  يف  النقا�س  على  حري�صة  كنت  البداية  من   -
جداً  مهتمة  وك��ن��ت  التح�صري،  جل�صات  ف��رتة  خ��الل  وامل��خ��رج  امل��وؤل��ف 
بالتح�صري خللفيات �صفية وتاريخها وما جعلها ت�صل اإىل هذه احلالة 
وكيفية تعاملها مع جميع املحيطني بها، وخا�صة يف عالقتها مع �صاحي، 

ومع �صقيقتها قمر، الأمر الذي �صاعدين ب�صكل كبري اأثناء الت�صوير.

م�صاهد؟ عدة  يف  ماكياج  بدون  الظهور  من  تقلقي  • اأمل 
- ثمة م�صاهد يف احللقات القادمة بدون ماكياج نهائياً، وهذا الأمر ل 

ي�صغلني كثرياً؛ لأن طبيعة الدور هي التي تطلبت مني ذلك.

من  غ��ريه  دون  فيه  ت��رك��ي��زك  يف  �صبباً  ك��ان��ت  ال���دور  �صعوبة  ه��ل   •
الأعمال؟

اأكرث من عمل بنف�س  اأ�صارك يف  باأل  - اتخذت ق��راراً من العام املا�صي 
معها  التعامل  واأ�صتطع  اأقدمها،  التي  ال�صخ�صية  يف  اأرك��ز  حتى  الوقت 
بكل طاقتي، وهو ما حر�صت على اللتزام به هذا العام، ورغم تر�صيحي 
لأك����رث م��ن ع��م��ل ف��اإن��ن��ي ف�صلت الع���ت���ذار وال��رتك��ي��ز ف��ق��ط يف )ولد 

الغالبة(.

الدرامية  الأعمال  تراجع  من  ا�صتفاد  الغالبة(  )ولد  اأن  ترين  • هل 
يف رم�صان؟

- الأعمال الرم�صانية قوية جداً، فرغم اأن هناك تراجعاً كمياً يف الإنتاج 
لكن ثمة اأعماًل درامية قوية جداً، وهذه الأعمال جعلت املناف�صة �صديدة 
ل �صهلة كما يعتقد البع�س، وما يهمني دائماً يف اأي عمل اأقدمه هو رد 

فعل اجلمهور.

رم�صان  �صهر  ق�صائك  يف  الت�صوير  من  املبكر  النتهاء  �صاهم  هل   •
مع عائلتك؟

ال�صهر  اأنا �صعيدة جدا، لأنني متكنت من ق�صاء  العام  بالفعل، فهذا   -
الكرمي مع عائلتي مثل اأي �صيدة م�صرية، ومل اأعاين �صغط الت�صوير 
وا�صتمراره حتى الأيام الأخرية من رم�صان، فاأنا ا�صتمتعت بالوقت مع 
على  القدرة  لدي  كان  اأن��ه  �صعور جميل وخمتلف، خا�صة  وهو  عائلتي 
يرجع  ذل��ك  والف�صل يف  ال��ت��ي مت عر�صها،  الأع��م��ال  م��ن  ع��دد  متابعة 
حتى  الإج����ازات  واأل��غ��ى  الت�صوير  �صغط  ال��ذي  �صامي  حممد  للمخرج 

نتمكن من اإنهاء العمل كله قبل بداية �صهر رم�صان.

فيلم )راأ�س ال�صنة( 
قالت اإجني املقدم اإنها تقدم دوراً خمتلفاً يف فيلم )راأ�س ال�صنة(، م�صرية 
اإىل اأن العمل جتربة �صينمائية خمتلفة، وهو ما يجعلها ترتقب ردود 

الفعل على عر�صه.

اجلونة  مهرجان  يف  الأرج��ح  على  �صي�صارك  الفيلم  اأن  املقدم  واأ�صافت 
يف  بعدها  يطرح  اأن  على  املقبل،  �صبتمرب  يف  امل��ق��ررة  الثالثة  بن�صخته 
يف  اآخ��ر  �صينمائياً  م�صروعاً  لديها  اأن  اإىل  لفتة  ال�صينمائية،  ال�صالت 
الوقت احلايل تعمل عليه، لكن لن تتحدث عنه اإل بعد توقيع العقود 

وبدء الت�صوير.

هنا الزاهد �صعيدة مب�صاركتها 
يف )الواد �صيد ال�صحات( 

قالت الفنانة امل�صرية ال�صابة هنا الزاهد اإنها تلقت ردود اأفعال رائعة من 
خالله  من  �صاركت  ال��ذي  ال�صحات(  �صيد  )ال���واد  م�صل�صل  ح��ول  اجلمهور 
اأنها  اإىل  فهمي، لفتة  اأحمد  الفنان  الرم�صاين مع خطيبها  امل��اراث��ون  يف 
اأن امل�صل�صل  اأ�صاروا اإىل  اأن اجلمهور والنقاد  �صعيدة للغاية بها، )خ�صو�صاً 

من )التوب كوميدي((.
واأ�صافت )الزاهد(: )قمت بتج�صيد �صخ�صية )ريتاج( زوجة �صيد ال�صحات 
خالل اأحداث امل�صل�صل، ويعد هذا العمل الأول يل مع الفنان احمد فهمي 

و�صعيدة بامل�صاركة معه(.
�صارك يف بطولة )الواد �صيد ال�صحات( اإىل جانب الزاهد وفهمي، كل من 
حممد عبدالرحمن وحممد حممود، اإ�صافة اإىل عدد من النجوم ك�صيوف 
�صرف خالل احللقات. والعمل من تاأليف م�صطفى �صقر وحممد عز وكرمي 

يو�صف واإبراهيم خطاب، واإخراج اأحمد اجلندي، واإنتاج )�صيرنجي(.

مايا دياب ُتطِلق 

 

)خ�صرنا بع�ض(
على  بع�س(  )خ�صرنا  بعنوان  ج��دي��دة  اأغنية  دي��اب  مايا  الفّنانة  طرحت 
الفّنان زياد برجي. وتاأّلقت مايا بف�صتان  الفيديو كليب مب�صاركة  طريقة 

اأ�صود اأنيق و�صادت اأجواء من الرومان�صية يف الفيديو كليب.
)خ�صرنا بع�س( من اأحلان زياد برجي، واإخراج كامل طانيو�س، ومهند�س 

�صوت اإيلي بربر.
جدير بالذكر اأّن مايا دياب عادت لتقدمي برنامج )هيك منغني(، عرب قناة 
MTV اللبنانية، وكانت مايا قد قّدمت خم�صة موا�صم من برنامج )هيك 
منغني( يف الفرتة من 2011 اإىل 2014، قبل اأن يتوّقف الربنامج طوال 

ال�صنوات املا�صية، لتعود من جديد لتقدميه.

�صريين عبد الوهاب قدمت اعتذارًا مكتوبًا عن ت�صريحاتها امل�صيئة
اأ�صدرت نقابة املهن املو�صيقية امل�صرية، 
بياناً تو�صيحياً حول قرارها ب�صاأن رفع 

الوهاب،  عبد  �صريين  املطربة  عن  الإيقاف 
للمطربة  ق��ان��ون��ي��ة  "اإفادة"  اأر���ص��ل��ت  ح��ي��ث 
الر�صمي  البيان  واأ�صار  عنها،  الإيقاف  برفع 

اإىل اأّن �صريين نفذت العقوبة.
كما اأّكدت النقابة اأن �صريين  قدمت اعتذاراً 

مكتوباً عن ت�صريحاتها امل�صيئة.
وقالت النقابة يف التو�صيح الر�صمي ب�صاأن 
املهن  نقابة  م��ع  الأخ����رية  �صريين  اأزم���ة 
بوقفها  ق�����رار  واإ�����ص����دار  امل��و���ص��ي��ق��ي��ة، 
�صهرين،  م��ن  اأك��رث  منذ  العمل  ع��ن 
الأخ��ري بدولة  على خلفية حفلها 
النقابة  اأ�صدرت  فقد  البحرين، 
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�صتها 
قرار   2019/5/29
ب����الك����ت����ف����اء مب����دة 
املا�صية،  الوقف 
القرار  واإل��غ��اء 
م�������ن ت�����اري�����خ 
بناًء  اجلل�صة، 
ع����ل����ى اع�����ت�����ذار 
اإىل  م�������ك�������ت�������وب 

النقابة، تعتذر لل�صعب امل�صري ونقابة املهن 
�صاكر،  هاين  الفنان  راأ�صها  وعلى  املو�صيقية 
اأّي  ت��ك��ن تق�صد  اأن��ه��ا مل  اأي�����ص��ا  واأو���ص��ح��ت 

معًنى ُيفهم منه اإ�صاءة لبلدها م�صر.
التوقعات  �صادت حالة من  اأخ��رى  من جهة 
�صريين  الفّنانة  حمل  عن  ُم��وؤّخ��راً  انت�صرت 
عبد الوهاب من زوجها الفّنان ح�صام حبيب. 
من  لهما  حديثة  �صورة  انت�صار  هو  ال�صبب 
وهو  وظ��ه��ر  م��ي��الده،  بعيد  اح��ت��ف��ال حبيب 
الأمر  بطنها،  على  ي��ده  وي�صع  يحت�صنها 
باأّنهما  ي��خ��م��ّن��ون  ال��ك��ث��ريي��ن  ج��ع��ل  ال�����ذي 
جانب  ع��ل��ى  الأول.  م��ول��وده��م��ا  ي��ن��ت��ظ��ران 
اآخر، زاد والد ح�صام من ت�صاوؤلت وتكهنات 
اجلمهور عقب ن�صره لنف�س ال�صورة املثرية 
للجدل، وتفاعل مع التعليقات التي تهنئته 
بحمل زوجة ابنه، واأّنه �صي�صبح "جًدا" عما 

قريب.
اأع���رب خ��الل حواره   ك��ان ح�صام حبيب ق��د 
"القاهرة  ع��ل��ى  �صو"  "عاي�صة  ب��رن��ام��ج  يف 
�صريين  لزوجته  الكبري  ُحّبه  والنا�س" عن 

ورغبته يف اأن يرزق باأطفال منها.

توا�شل الفنانة اإجني املقدم اإثبات ح�شورها 
يف الدراما الرم�شانية باأدوار مميزة من عام 
الآخر، اإذ �شجلت هذا العام ح�شورًا ا�شتثنائيًا 
من خالل �شخ�شية �شفية يف م�شل�شل )ولد 
املقدم  حتدثت  احل��وار  هذا  ويف  الغالبة(. 
عن امل�شل�شل وكوالي�ض ت�شويره وال�شعوبات 
التي واجهتها، اإ�شافة اإىل تفا�شيل م�شاريعها 

القادمة، وفيما يلي التفا�شيل:
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جتاوز هذا املقدار من امللح 
يوميا يعر�صك ملخاطر عديدة

ك�صفت املجلة الأملانية املهتمة ب�صحة مر�صى ال�صكري “ديابيت�س راتغيرب” 
اأن الإفراط يف تناول امللح ي�صكل خطرا على ال�صحة ويت�صبب يف الإ�صابة 

بارتفاع �صغط الدم.
وتن�صح املجلة مر�صى ال�صكري بالإقالل من امللح خا�صة للذين يعانون من 

النوع الثاين من املر�س ومر�صى ارتفاع �صغط الدم والقلب والكلى.
واأ�صارت اإىل اأنه ل يجوز تناول امللح بكمية تزيد عن خم�صة غرامات يوميا، 
يف  يختبئ  امللح  اأن  من  وح��ذرت  العاملية.  ال�صحة  منظمة  لتو�صيات  وفقا 
العديد من الوجبات اجلاهزة والنقانق واجلنب ومعلبات اخل�صروات، واأنه 

ينبغي مراعاة اختيار الأ�صناف قليلة امللح منها.

ال�صمنة تعجل �صيخوخة 
الدماغ ع�صرة اأعوام

وتطور  تعجل بظهور  قد  ال�صمنة  اأن  بريطانية حديثة من  درا�صة  ح��ذرت 
�صيخوخة الدماغ اأكرث من املعتاد بنحو ع�صرة اأعوام.

واأو�صح الباحثون يف جامعة كامربدج اأن اأدمغة البدناء تفقد بنيتها الأ�صا�صية 
ب�صورة اأ�صرع، ون�صروا نتائج درا�صتهم يف دورية )على الأع�صاب(.

املعتاد،  اأك���رب م��ن  ب�����ص��ورة  البي�صاء  امل���ادة  ي��ف��ق��دون  ال��ب��دن��اء  اأن  واأ���ص��اف��وا 
نقل  ووظيفتها  الدماغ،  مناطق  تربط  التي  الأن�صجة  من  جمموعة  وهي 
من  يقرب  م��ا  ومت��الأ  اجل�صم،  اأع�صاء  وب��اق��ي  املناطق  ه��ذه  ب��ني  املعلومات 

ن�صف اجلمجمة.
473 �صخ�صا  ولر�صد تاأثري البدانة على بنية الدماغ تابع فريق البحث 
ترتاوح اأعمارهم بني ع�صرين و87 عاما مبركز كامربدج لل�صيخوخة وعلم 

الأع�صاب.
زيادة  من  اأف��راده��ا  يعاين  الأوىل  فئتني،  اإىل  الأ�صخا�س  الباحثون  وق�صم 

الوزن، فيما كان اأفراد املجموعة الثانية يف اأوزانهم الطبيعية.
ووجد الباحثون اختالفا لفتا للنظر يف بنية الدماغ وحجم املادة البي�صاء 
اأدمغة الأف��راد الذين يعانون من زيادة الوزن مقارنة بنظرائهم الأقل  يف 
البي�صاء مقارنة  املادة  انخفا�س ملحوظ يف  البدناء من  وزنا، حيث عانى 

باملجموعة الثانية.
ورغم اأن املادة البي�صاء تتقل�س ب�صكل طبيعي مع تقدم ال�صن وجد الباحثون 

اأن البدانة تعجل بفقدان تلك املادة.
البدناء  اأدمغة  يف  املوجود  البي�صاء  املياه  مقدار  اأن  البحث  فريق  ولح��ظ 
الأوزان  اأ�صحاب  اأدمغة  يف  املوجود  احلجم  يقارب  عاما  اخلم�صني  �صن  يف 

الطبيعية يف �صن ال�صتني عاما.
وقال الباحثون اإن هذا يعني اأن ال�صمنة قد تعجل بظهور وتطور �صيخوخة 
القدرات  ي��وؤث��ر على  اأع����وام، وه���ذا  امل��ع��ت��اد بنحو ع�صرة  اأك���رث م��ن  ال��دم��اغ 

الإدراكية واملعرفية لالأ�صخا�س البدناء.

؟  ال�شريك  عرف  من  اأول  • من 
-هم الرومان يف روما وال�صريك كلمة لتينية تعني الدائرة 

املجال�ض  على  ب��رمل��ان  كلمة  اأط��ل��ق  م��ن  اأول  م��ن   •
الوطنية وجمال�ض االأمة ؟

- هم الفرن�صيني واأ�صلها بارل وتعني كالم 
؟ الربيد  طوابع  ا�شتخدمت  العامل  يف  دولة  اأول  • ماهي 

-هي بريطانيا يف عهد امللكة فكتوريا 
؟  الكعك  �شنع  من  اأول  • من 

-هم القدماء امل�صريني 
؟  اليدوية  ال�شاعة  ا�شتعمل  من  اأول  • من 

-هم اجلنود الربيطانيني .
؟  املعلقة  بابل  حدائق  بنى  • من 

- هو امللك الأ�صوري نبوخذ ن�صر الثاين 

 200 اأو   150 اإىل  اأطول حياة قد ت�صل  اأن الفيل يعي�س  اأن من بني احليوانات الثدية يعتقد  • هل تعلم 
 100 اأكرث من  اأي�صاً  �صنة، واحل�صان يعي�س اأحياناً فوق ال�50 عاماً. ومن بني الطيور فاإن الن�صور تعي�س 
�صنة. اأما بطل احلياة الطويلة فهي ال�صلحفاة، فهناك �صلحفاة م�صهورة جداً تدعى �صلحفاة موي�صيو�س عا�صت 

بكل تاأكيد 152 �صنة ومنهم من يعي�س اأكرث من 200 �صنة. 
• هل تعلم اأن الكنغر يعترب اأحد اأغرب واأقدم اأجنا�س احليوانات املوجودة على الأر�س اليوم. وهو يتواجد 
بكرثة يف ا�صرتاليا، وي�صتهر بجرابه املوجود على بطنه الذي يحمل فيه �صغريه بعد الولدة. يقف الكنغر 
اأمامية ق�صرية ذات خمالب �صغرية، ورج��الن خلفيتان  اأرج��ل  النمو بطول حوايل مرتين. ولديه  املكتمل 

طويلتان جداً وهما اللتان متكنان الكنغر من القفز مل�صافات طويلة ت�صل اأحياناً اإىل 6 اأمتار.
اخلوف  عند  لي�س  ولكن  دموع  له  تنزل  التم�صاح  واأن  �صعيداً.  يكون  عندما  ذنبه  يهز  الكلب  اأن  تعلم  • هل 

اأو الأمل، اإمنا عندما يكون ياأكل �صيئاً اأكرب من ات�صاع فتحة فمه، واأن القط يقو�س ظهره عند اخلوف. 
التي  وال�صفادع  البحرية  ال�صفادع  هي  الربمائية  احليوانات  من  جمموعات  ثالث  هناك  اأن  تعلم  • هل 

تعي�س غالباً على الياب�صة ول ذيل لها. وال�صمندرية، واحليوانات احلجرية. 
اإىل  تعود  الياب�صة فهي  تعي�س على  اأنها  الربمائية، ورغم  من احليوانات  1040 جن�صاً  اأكرث من  • هناك 

املاء ملو�صم املعا�صرة، حيث ت�صع البيو�س هناك. 

وردة وعازف املزمار 
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االأنانا�ض 
امل��وق��ع الطبي  اأو���ص��ح 
 Health الأمريكي 
بفوائد  امل���خ���ت�������س   ،
والعالجات  الأغ���ذي���ة 
اأن  ال�����ط�����ب�����ي�����ع�����ي�����ة، 
الأنانا�س من املغذيات 
ال��ت��ي ل غنى  ال��ق��وي��ة 
ع��ن��ه��ا ل��ل��ج�����ص��م، حيث 
اإنه يحتوي على اإنزمي 
الربوميلني وفيتامني 

ال�صفاء من اجل�صم. ال�صموم وفى عملية  اإزالة  C، وكالهما يعمالن على 
واأ�صار اخلرباء اإىل اأن الأنانا�س يقلل اللتهاب لأنه يحتوي على الربوميلني، 
وهو الإنزمي الذي له تاأثري م�صاد لاللتهابات، وي�صاعد على التخل�س من 
الأن�صجة  كل  ي�صيب  الذي  اللتهاب  ال�صموم من اجل�صم عن طريق وقف 

والأع�صاء يف اجل�صم.
ولفتوا اإىل اأنه ميكن اإدخال الأنانا�س يف الروتني اليومي كعالج لإ�صابات 
اإنه  الباحثون،  واأ���ص��اف  والأمل،  الل��ت��ه��اب  م��ن  احل��د  طريق  ع��ن  املفا�صل 
ي�صاعد على فقدان الوزن، حيث اإنه يحتوي على الألياف، والتي تعمل على 

بطء عملية اله�صم وتطيل ال�صعور بالمتالء.

قرد ي�شرب علبة ع�شري يف اأحد اأيام ال�شيف احلارة يف حديقة غيندي لالأطفال يف ت�شيناي بالهند )اأ ف ب(

كثرياً ما م�صى ابراهيم عرب �صوارع البلدة وهو مي�صك مزمارا ويعزف عليه اأحلانه اجلميلة فيبت�صم له النا�س 
ويلتف حوله الطفال ورمبا �صمعنا بع�س تغريد الطيور ي�صاحبه.. يف �صباح كان جميال رائعا خرج الطفال 
يلعبون وي�صحكون ويجرون هنا وهناك حتى داخل الغابة اجلميلة كنا ن�صمع ا�صواتهم و�صحكاتهم وعندما 
حان موعد الغداء عاد اجلميع ال وردة.. اين وردة، من راأى وردة.. تلك اجلميلة اين تكون مل تعرف امها او 
ت�صمع اجابة فقد اجاب اجلميع بانهم مل يروا وردة منذ ال�صباح فقد تفرقوا عند الغابة ومل تظهر مرة اخرى.. 
خرج اجلميع كبارا و�صغارا للبحث عن وردة قبل ان يحل الظالم وقد حزن اجلميع لغياب تلك الطفلة الرقيقة 
واخذ اجلميع ينادي- عند الغابة وعند النهر وعند �صفح اجلبل لكن اين وردة؟. وجاء ابراهيم مبزماره اجلميل 
القوي ودخل الغابة و�صار مي�صى وا�صدقاءه وهو يعزف احلانه اجلميلة ويقول لو �صمعتها وردة �صتنادي علي 

فهي دائما تفعل ذلك.
 مر وقت طويل ا�صاب اجلميع القلق فيه قبل ان ي�صمع ابراهيم �صوتا �صعيفا ياأتيه من بعيد في�صري جتاهه 
ويعزف ويعزف وي�صتمع حتى اقرتب ال�صوت اكرث وبالفعل كانت وردة ب�صوتها ال�صغري الرقيق لكنه متعب، لقد 

وقعت يف حفره لحد ال�صيادين وبدًل من ان ت�صطاد احلفرة حيوانا �صغرياً ا�صطادت وردة.
 تعاون اجلميع يف اخراجها وحملها اإىل امها واحلمد هلل فقد كانت احلفرة لينه ومليئة بالطني فلم ت�صب ورده 
باأذى لكنها ا�صيبت باخلوف والذعر الذي زال مع �صماعها �صوت املزمار وقالت عندما �صمعت �صوت املزمار عاد 

ايل المل وردت يل روحى ..كم اع�صق �صوته حتى ولو كان داخل حفرة من الطني.

تناول اللحوم يوؤثر على �صمنة البطن
ك�صفت درا�صة اأمريكية عن ارتباط تناول اللحوم بزيادة خماطر زيادة 
البالغني من  الوزن والإ�صابة بال�صمنة وبالتحديد �صمنة البطن بني 
العامة  لل�صحة  بلومربغ  مدر�صة  من  بحث  فريق  وا�صتخدم  الذكور. 
للج�صم  الكتلة  معامل  درا�صته  يف  الأم��ريك��ي��ة  هوبكنز  ج��ون  بجامعة 

وحميط اخل�صر.
وقام الفريق بجمع معلومات عن تغذية الأفراد مت ا�صتقاوؤها من م�صح 
ال�صحة واختبارات التغذية الوطني الذي اأجري يف الوليات املتحدة يف 

الفرتة ما بني العام 1999 والعام 2004.
لل�صمنة”  العاملية  “الدورية  ن�صرتها  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة  نتائج  وت�صري 
كانوا  وال��ذي��ن  ال��ذك��ور  من  البالغني  اأن  اإىل  اجل��اري  ال�صهر  ال�صادرة 

الأكرث ا�صتهالكاً للحوم بني امل�صاركني، ح�صلوا على مقادير اأعلى من 
الطاقة، ومبقدار زيادة ي�صل اإىل �صبعمائة حريرة يومياً، مقارنة مع 
املجموعة التي كان ا�صتهالكها لهذا ال�صنف من الغذاء هو الأدنى بني 

اأفراد العينة.
من  كل  قيا�س  على  البطن  �صمنة  ت�صخي�س  يعتمد  ملخت�صني،  وطبقاً 
حميط اخل�صر وحميط الورك، اإذ يعاين ال�صخ�س يف هذه احلالة من 

تراكم الدهون يف منطقة البطن واجلزء العلوي من اجل�صد.
ارتباط �صمنة  اإىل  وقد جنحت درا�صات علمية يف تقدمي دلئل ت�صري 
البطن بالعديد من الأمرا�س، مثل داء ال�صكري، وفرط �صغط الدم، 

واأمرا�س القلب وغريها.


