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الإفراط يف اأكل هذه الأطعمة ي�سبب اجلفاف 
يرتبط اجلفاف مبجموعة من الأعرا�ض مثل ال�صداع والدّوار وعدم 
التخل�ض  على  اجل�صم  ق��درة  �صعف  جانب  اإىل  والإم�����ص��اك،  الرتكيز 
ال�صوائل خالل الطق�ض احلار  اأن ي�صبب نق�ض  ال�صموم. وميكن  من 
م�صاكل مقلقة. لذلك احر�ض على عدم الإفراط يف الأطعمة التالية 

لأنها تزيد جفاف اجل�صم:
ت��وازن ال�صوائل  اإىل خلٍل يف  ي��وؤدي تناول كمية كبرية من امللح  امللح. 
داخل اجل�صم. ومن نتائج تناول الكثري من الأطعمة املاحلة احتبا�ض 
املقلية وغريها  البطاط�ض  رقائق  القليل من  تناول  والنتفاخ.  امل��اء، 

من الأطعمة اجلاهزة والأكالت ال�صريعة لأنها غنية بامللح.
مفيدة  ال��ط��اق��ة  م�����ص��روب��ات  اأن  البع�ض  يعتقد  ال��ط��اق��ة.  م�����ص��روب��ات 
جفاف  تزيد  اأنها  احلقيقة  لكن  العط�ض،  ت��روي  رمبا  واأنها  للج�صم، 
اجل�صم ب�صبب احتوائها على كمية كبرية من ال�صكر والكافيني، كما 
اأنها ت�صّرع من عملية اله�صم، ما يوؤدي اإىل فقدان اجل�صم مزيداً من 

ال�صوائل.
ال��ت��ي ت�صتهدف  ال��غ��ذائ��ي��ة  اأن����واع احل��م��ي��ة  ت��و���ص��ي بع�ض  ال���روت���ني. 
التخ�صي�ض بزيادة اأكل الروتني وتقليل الكربوهيدرات، وهو ما يوؤدي 
تناول  على  احر�ض  احلمية  ه��ذه  تتبع  كنت  اإذا  اجل�صم.  جفاف  اإىل 
اأكل  الإف���راط يف  ع��دم  ع��ام احر�ض على  وب�صكل  ال�صوائل،  املزيد من 

الروتني.
الليمون  ع�صري  �ُصرب  ك��رة  تعتقد،  ما  عك�ض  على  الليمون.  ع�صري 
الع�صري  ه��ذا  �صرب  الع��ت��دال يف  اجل�صم.  جفاف  تزيد  "احلام�ض" 

اأف�صل للحفاظ على ترطيب اجل�صم.
على  القهوة  فنجان  ويحتوي  ال��ب��ول،  م���دّرات  من  الكافيني  القهوة. 
كمية من الكافيني تعادل 3 اأكواب من ال�صاي الأخ�صر. لذا، احر�ض 

على تناول القهوة باعتدال يف ال�صيف.

كيفية الوقاية من البدانة منذ احلمل
اأن  اأج��راه علماء من جامعة وا�صنطن الأمريكية،  ك�صفت بحث طبي 
الأمهات ميكن اأن يحمني اأطفالهن من ال�صمنة قبل ولدتهن، وذلك 
مبمار�صة الريا�صة اأثناء احلمل. ووفق ما نقلت �صحيفة "ديلي ميل" 
الن�صاء  ت�صجع  درا���ص��ة  اأول  يعدُّ  احل��دي��ث،  البحث  ف��اإن  الريطانية، 
الدرا�صة  وتو�صلت  نحافتهن.  رغم  الريا�صة  ممار�صة  على  احلوامل 
اإىل اأن ممار�صة الريا�صة واحلفاظ على اللياقة البدنية ي�صاعد على 
باختبار  اأمريكيون  باحثون  وق��ام  ولدت���ه.  بعد  الطفل  �صحة  تعزيز 
الريا�صة  التي مار�صت  الفاأر  اأم  اأن  واكت�صفوا  الفئران،  النظرية على 
اأقل عر�صة  اأثناء احلمل، كان مولودها  اأو حتركت على نحو منتظم 
من  �صون،  �صيوك  ج��ون  ال��درا���ص��ة،  موؤلف  وق��ال  بال�صمنة.  لالإ�صابة 
الن�صاء  عند  التدريب  قلة  اأن  اإىل  بياناتنا  "ت�صري  وا�صنطن:  جامعة 
وتابع:  لل�صمنة".  اأطفالهن  تعر�ض  اأن  اأثناء احلمل ميكن  الأ�صحاء 
�صاعة  ملدة  ريا�صية  وتدريبات  مترينات  ممار�صة  بالريا�صة  "نق�صد 
يوميا". ويعاين اأكر من ثلث البالغني يف الوليات املتحدة من ال�صمنة 

املفرطة، كما اأن هذا املر�ض ي�صيب ن�صبة كبرية من الأطفال.

م�ّساج تايالندي ينتهي بوفاة ماأ�ساوية
اإ�صباين يف تايالند م�صرعه، موؤخرا، خالل ح�صة م�ّصاج،  لقي �صائح 
اأن تدّلك منطقة  العناية باجل�صم،  بعدما طلب من عاملة يف مركز 
الذي  فرنانديز،  في�صينتي  ف��اإن  "مريور"،  �صحيفة  وبح�صب  املعدة. 
يبلغ 67 من عمره، ارتاد حمال للتدليك يف جزيرة باتايا، وجلب معه 

م�صتح�صرا خا�صا من "الكرمية" على ال�صاعة احلادية ع�صرة ليال.
وقال فرنانديز الذي يعمل يف جمال ال�صياحة، ملن يعملون يف املحل، 
واح��د فقط من مغادرة  ي��وم  اإن��ه يريد اخل�صوع حل�صة تدليك قبل 
حتى  اللوت�ض  زي��ت  معه  جلب  اأن��ه  واأ���ص��اف  ال�صاحر.  الآ�صيوي  البلد 
بداأ  فقط،  دقيقة   15 بعد  لكن  مريحة،  تدليك  ح�صة  على  يح�صل 
وفارق  ك��ام��ل.  ب�صكل  ال��وع��ي  فقد  ث��م  والتقل�ض،  الت�صنج  يف  ج�صمه 
قامت  التي  الفتاة  وقالت  امل�صت�صفى،  اإىل  نقله  خالل  احلياة  الرجل 
بتدليكه اإنه طلب منها اأن مترر فوق معدته ب�صكل مرن. يف غ�صون 
الفتاة قامت بعملها على  اإن  التدليك  اأج��رى  ال��ذي  ذل��ك، قال املحل 
للت�صريح  ال��راح��ل  اإخ�صاع  ال�صلطات  اأعلنت  بينما  املطلوب،  النحو 
يكون  اأن  ال�صلطات  وترجح  للوفاة.  ال�صبب احلقيقي  بغر�ض حتديد 

الو�صع ال�صحي للرجل املتقدم يف العمر �صببا يف املوت املفاجئ.
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اإقبال  كبري على الهاتف الغبي 
اإذا كنت ممن �صئموا الهواتف الذكية التي باتت ترافقنا طيلة الوقت بعدما 
"غبيا"  هاتفا  ط��ورت  اأمريكية  �صركة  ف��اإن  "التقني"،  الإدم���ان  يف  اأوقعتنا 

يقوم مبزايا حمدودة.
واأعلنت �صركة "ليت" الأمريكية، عن Light Phone 2 ثاين ن�صخة 
اأن يجري املكاملات ويبعث  ب�"الهاتف الغبي"، وهو جهاز ميكنه  مما يعرف 
اأي  يتيح  ول  املنبه،  اإىل الجتاهات و�صبط  الإر�صاد  بالر�صائل، ف�صال عن 

خدمات اأخرى.
ال�صغري  2" ميتاز بحجمه  "ليت  فاإن هاتف  اإن�صايدر"،  "بزن�ض  وبح�صب 
ووزنه اخلفيف، ول ي�صم اجلهاز اأي تطبيقات، وهو ما يعني اأن م�صتخدميه 

لن يجدوا طريقة للو�صول اإىل املن�صات الجتماعية.
ومت تزويد الهاتف ب�صبكة الت�صال من اجليل الرابع "LTE"، و�صيكون 

اجلهاز "الغبي" متاحا باللونني الأبي�ض والأ�صود.
"فلوري" اأن  ل�صركة  درا���ص��ة  ك�صفت  فيما  ال��ه��ات��ف،  ه��ذا  الإع����الن  وي��اأت��ي 
خالل  املتو�صط،  يف  �صاعات  خلم�ض  جهازه  ي�صتخدم  الأم��ريك��ي  ال�صخ�ض 

اليوم الواحد.
هاتفه  يتفح�ض  الأم��ريك��ي  ال�صخ�ض  اأن  ا�صتطالع  وج��د  ذات��ه،  املنحى  ويف 
لأكر من ثمانني مرة يف اليوم الواحد، و�صط اإقبال متزايد على التطبيقات 

واملن�صات الجتماعية.
وتقول  "الغبي"،  هاتفها  كبريا" على  "اإقبال  هناك  فاإن  ال�صركة،  وح�صب 
ال�صركة اإنها باعت اأكر من مئة األف ن�صخة منه يف اأكر من خم�صني بلدا 

يف العامل، وتطمح اإىل ت�صويق املزيد من الأجهزة يف امل�صتقبل.

موهبة جديدة لرونالدو
كري�صتيانو  ال���رت���غ���ايل  ال��ن��ج��م  ن�����ص��ر 
به  رونالدو مقطعا عائليا طريفا، يقوم 
ب�صكل عفوي،  عائلته،  اأف��راد  بالغناء مع 
يوفنتو�ض  فريقه  م��ب��اراة  م��ن  اأي���ام  قبل 

احلا�صمة بدوري اأبطال اأوروبا.
يغني  وه��و  الفيديو  رون��ال��دو يف  وظ��ه��ر 
قيادته  اأث����ن����اء  "رومان�صية"،  اأغ���ن���ي���ة 
�صيارته من نوع "رولز روي�ض"، وبجواره 
���ص��دي��ق��ت��ه ج��ورج��ي��ن��ا رودري���غ���ي���ز، بينما 
ي��ج��ل�����ض اب���ن���ه ك��ري�����ص��ت��ي��ان��و ج��ون��ي��ور يف 

اخللف.
اأغ��ن��ي��ة بريطانية  ب��غ��ن��اء  وب����داأ رون���ال���دو 
اأغنية  جورجينا  تغني  اأن  قبل  ه��ادئ��ة، 
كلمات  ردد جونيور  ثم  �صريعة،  اإ�صبانية 
اأغنية ملغني الراب ال�صهري دريك، ولكنه 

مل يبدو "متحم�صا" جدا.
وم���ن���ذ ب����دء ع��الق��ت��ه ب��ع��ار���ص��ة الأزي������اء 
الإ�صبانية، داأب رونالدو على ن�صر مقاطع 
ح�صابه ال�صخ�صي  على  "عائلية" كثرية 

مبواقع التوا�صل الجتماعي.  
مواجهة  م��ن  اأي���ام  قبل  الفيديو  وي��اأت��ي 
م�صاء  اأم�صرتدام،  اأياك�ض  مع  يوفنتو�ض 
الأرب����ع����اء، يف ذه����اب رب����ع ن��ه��ائ��ي دوري 
اأب��ط��ال اأوروب�����ا، وه��ي امل��واج��ه��ة ال��ت��ي مل 
رونالدو  ك���ان  اإذا  م��ا  الآن  ح��ت��ى  ي��ع��رف 

�صي�صارك فيها.

خرباء يحددون عالقة �سماعات 
الراأ�س الال�سلكية بـال�سرطان �ص 23

نظارات غوغل الذكية تعالج التوحد
ك�صفت درا�صة جديدة اأن نظارات غوغل الذكية 
ت�صاعد  اأن  مي��ك��ن   ،"Google Glass"
تعبريات  فهم  على  بالتوحد  امل�صابني  الأطفال 

الوجه والإ�صارات الجتماعية.
وغ��ال��ب��ا م��ا ي��ج��د الأط���ف���ال ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
بالعني  الت�����ص��ال  ال��ن��م��و، �صعوبة يف  ا���ص��ط��راب 
وتف�صري امل�صاعر الأ�صا�ض، ما قد ي�صعب عليهم 

التوا�صل الجتماعي.
م���ا ي�صمى  ارت������داء  اإن  ق���ال���وا  ال��ب��اح��ث��ني  ول��ك��ن 

ب�"النظارات الذكية"، والتي ت�صمل �صا�صة ومكر 
على  امل�صاعر  فهم  على  الأط��ف��ال  �صاعد  ���ص��وت، 
وجوه النا�ض وحتديدها ب�صكل اأف�صل، ويف بع�ض 
لديهم  التوحد  اأعرا�ض مر�ض  تقليل  احل��الت، 

ب�صكل طفيف.
�صتانفورد  م��ن ج��ام��ع��ة  ال��ب��ح��ث  ف��ري��ق  وي��ق��ول 
اإليها  تو�صل  ال��ت��ي  النتائج  اإن  كاليفورنيا،  يف 
الذكية  غ��وغ��ل  ن��ظ��ارات  ع��ر  ال��ع��الج  اأن  تظهر 
واأ�صهل  تكلفة  اأق���ل   "Google Glass"
قوائم  حت�صني  يف  ي�صاعد  ق��د  م��ا  ال��و���ص��ول،  يف 

ال�صلوكيني.  ل���ل���م���ع���اجل���ني  الن����ت����ظ����ار 
اأطلق  ال����ذي  ال��ت��دخ��ل،  وي��ن��ط��وي 

عليه باحثو جامعة �صتانفورد، 
 Superpower" ا�صم 
اأطفال  ع��ل��ى   ،"Glass
م�صابني بالتوحد يرتدون 
 "Google Glass"

عدة مرات يف الأ�صبوع.

الف�صل يف ابتكار هذه الطريقة يعود اإىل خبرية التغذية 
الدمناركية �صوزي فينغل، بعد اأن اأم�صت اوقاتاً طويلة من 
اأنواع  اإتباع خمتلف  ال��وزن من خالل  حياتها وهي تخ�صر 
احلميات، لكنها تعود لتك�صبه من جديد. وهذا ما دفعها 
اإىل اخلروج بحمية �صهلة التطبيق ول تكلف ال�صخ�ض اأي 

مبالغ اإ�صافية.
وبح�صب موقع "اإيلي" الأملاين فقد كانت خبرية التغذية 
وزنها،  لتقليل  اخلا�صة  حلولها  ع��ن  تبحث  الدمناركية 
فعملت ب�صكل جيد بحيث متكنت من تقليل وزنها مبقدار 
اأ�صهر. وعندما ك�صفت  غ�صون ب�صعة  يف  كيلوغراماً   40
تتمتع  وباتت  كبرياً  انت�صاراً  �صهدت  اأ�صرار حميتها  �صوزي 

ب�صعبية كبرية ب�صبب مفهومها الب�صيط.

كيف تعمل طريقة �سكنادي �سن�س
الكثري من  اإليه لتباع هذه احلمية هو  كل ما حتتاجني 
ذلك؟  يكون  كيف  طبعاً.  يديك  واإىل  الطازجة  الأطعمة 
ُي�صمى  مم��ا  م�صتوحاة  ه��ذه  الدمناركية  احلمية  طريقة 
بطريقة "قيا�ض اليد"، اإذ يجب قيا�ض كمية املواد الغذائية 
براحة اليد بب�صاطة. ويجب اأن يتم تناول الوجبات املنفردة 
– وهي ثالث مرات يومياً- بهذه الطريقة الب�صيطة. كل 

"�صكاندي  حمية  م��ن  واح���دة  وج��ب��ة  ت�صكل  حفنات  اأرب���ع 
�صن�ض"، وبالتايل فاإنها تتكون من:

اختيار  ل��ك يف  وا���ص��ع  م��ن اخل�����ص��ار، واخل��ي��ار  - حفنتني 
اأنواعها

عالية  النباتية  اأو  احل��ي��وان��ي��ة  ال��روت��ي��ن��ات  م��ن  حفنة   -
اجلودة

- حفنة من الكربوهيدرات

ُي�صاف اإليها كذلك:
- ملعقة اإىل ثالث مالعق كبرية من الدهون

اأي  اأو  300 م��ل��غ��رام م��ن��ت��ج��ات الأل���ب���ان  ال���ل���زوم  - وع��ن��د 
منتجات بديلة من احلليب النباتي

الكمية  اليد" ل تعّرفني فقط  "حفنة  من خالل طريقة 
امل��ن��ا���ص��ب��ة ل��ف��ق��دان ال����وزن ال���زائ���د، ب��ل وي�����ص��ب��ح بالإمكان 
ال��ك��ب��رية والروتينات  امل��غ��ذي��ات  ب��ني  ت����وازن  اأي�����ص��اً خ��ل��ق 
يتم  كما  ال��واح��دة.  الوجبة  يف  وال��ده��ون  والكربوهيدرات 
اإمداد اجل�صم بالعديد من الفيتامينات واملعادن الطازجة 
الأخرى  القا�صية  وال�صرورية. على خالف طرق احلمية 
احلياة  حتديات  لإجن��از  الالزمة  بالطاقة  اجل�صم  �صُيزود 

اليومية، مع ال�صعور بال�صبع والعافية.

وب��ح�����ص��ب م��وق��ع جم��ل��ة "بليك" الأمل��ان��ي��ة ف����اإن ���ص��ر هذه 
ب�صكل  الغذائية،  امل��واد  جماميع  بني  ال��ت��وازن  هو  احلمية 
يجنب ال�صخ�ض ال�صتغناء عن اأي �صيء يرغب يف تناوله، 
اأن  املجلة  ال��ي��د. وتنقل  ب��راح��ة  امل��ح��ددة  الكمية  وف��ق  لكن 
وهو  الطويل،  امل��دى  على  ثماره  ياأتي  احلمية  ه��ذه  اتباع 
 40 اأن فقدت  ���ص��وزي فينغل بعد  ث��م��اره يف حالة  اأت��ى  م��ا 
كيلوغراماً خالل 10 اأ�صهر، لكن وزنها مل يرتفع جمدداً 

كما يف املرات ال�صابقة.
وبالتايل  بالتغذية،  احل�ض  على  تقوم  الطريقة  اأن  ومب��ا 
يعتمد على خيارات وكميات معقولة ومنطقية. لكن من 
الغريب اأن كل �صيء متاح يف "�صكاندي �صن�ض": ال�صيكولتة 
والكاتو والأطعمة املقلية وكل ما حتبني تناوله، لكن يجب 
املعادلة  وف��ق  اليد"  "حفنة  لقيا�ض  جميعها  تخ�صع  اأن 
ف��اإذا مل تكن لديك الرغبة يف تناول  اأع���اله.  امل��ذك��ورة يف 
الروتينات احليوانية يف وقت ما، ميكنك ا�صتبدالها باأي 
ل�"نظام  يخ�صع  اأن  يجب  اأن��ه  غ��ري  تف�صلينه،  اآخ��ر  �صيء 

حفنة اليد".
يف  ك��ب��رياً  رواج���اً  تلقى  احلمية  ه��ذه  "بليك" اأن  وتك�صف 
كل  اإىل  طريقها  جتد  ب��اأن  نا�صحة  الإ�صكندنافية،  ال��دول 

مطبخ.

حمية �سكاندي �سن�س.. �سر 
ر�ساقة جميالت الدمنارك!

امللكة ال�سغرية قيد 
التحقيق لتورطها يف 

تهريب اإل ت�سابو
الفيدرالية  ال�����ص��ل��ط��ات  اأخ�����ص��ع��ت 
الأمريكية زوج��ة اأح��د اأك��ر جتار 
للتحقيق  ال���ع���امل  يف  امل����خ����درات 
ب���������ص����اأن اح����ت����م����ال ت����ورط����ه����ا يف 
�صجن  من  الهرب  على  م�صاعدته 
ما  2015، وفق  عام  املك�صيك  يف 
ميل"  "ديلي  �صحيفة  موقع  ذكر 

الريطانية.
وف����ت����ح����ت الأج��������ه��������زة الأم����ن����ي����ة 
"ملكة  ب�صاأن  حتقيقا  الفيدرالية 
التجميل" اإميا لرينيتا كورونيل 
زوجة خواكني غوزمان  اإي�صبورو، 
"اإل  ب���ا����ص���م  امل������ع������روف  ل������وي������را، 

ت�صابو".
ملكة  اأن  اإىل  ال��ت��ح��ق��ي��ق  واأ�����ص����ار 
البالغة  ال�������ص���اب���ق���ة،  ال��ت��ج��م��ي��ل 
التي  ع�����ام�����ا،   29 ال���ع���م���ر  م�����ن 
"امللكة  بالإ�صبانية  ا�صمها  يعني 
ال�صغرية"، تورطت على ما يبدو 
بعملية تهريب زوجها من �صجنه 

يف املك�صيك.
بداأت  ق��د  ال�صغرية  امللكة  وك��ان��ت 
م�����وؤخ�����را ب�����اإط�����الق خ�����ط اأزي�������اء 
اجلرمية  زع���ي���م  م����ن  م�����ص��ت��ل��ه��م 
العمر  م���ن  "البالغ  ت�����ص��اب��و  اإل 
ا�صمه  يعني  وال���ذي  عاما"   62

"الق�صري".
اإي�صبورو،  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
الأم����ريك����ي����ة امل����ول����د وم����زدوج����ة 
اجلن�صية، كانت قد تزوجت من اإل 
ت�صابو عام 2007 عندما كانت يف 

الثامنة ع�صر من عمرها.
ال�صغرية  امللكة  اعتقال  يتم  ومل 
اأب�����دا، ك��م��ا مل ي��ت��م ات��ه��ام��ه��ا باأي 
اأجهزة  ل��ك��ن  ج��ن��ح��ة،  اأو  ج��رمي��ة 
ت�صعها  كانت  الفيدرالية  الأم���ن 
اإليها  اأ���ص��ار  اأن  منذ  امل��راق��ب��ة  قيد 
ت�صابو  اإل  م�����ص��اع��دي  ك��ب��ار  اأح����د 
�صابق  وق���ت  خ���الل حم��اك��م��ت��ه يف 

من العام اجلاري.
وا�صمه  ت�صابو  اإل  م�صاعد  وك���ان 
ب�"اإل  نويز، ويلقب  لوبيز  داما�صو 
خالل  ���ص��ه��د  ق���د  لي�صن�صيادو"، 
اأر�صل  غ����وزم����ان  ب�����اأن  حم��اك��م��ت��ه 
ر�صائل بتوجيهات له للتن�صيق مع 
التواأمني  ابنتيه  وال��دة  اأي�صبورو، 
مار�ض  يف  ب���ه���ا  ي��ل��ت��ق��ي  اأن  ق���ب���ل 

.2014
اأبلغته  اإي�����ص��ب��ورو  اإن  لوبيز  وق���ال 
باأن اإل ت�صابو يخطط للهرب من 
اإذا  يت�صاءل  واأن��ه  جم��ددا  ال�صجن 

ما كان باإمكانه امل�صاعدة يف ذلك.

يف  احلمية  اأ�ساليب  اأب�سط  من  الكثريون  يعدها 
العامل، حيث ميكنك جتنب عّد ال�سعرات احلرارية 
ت�سهد  التي  �سن�س"  "�سكاندي  طريقة  اإنها  اململ، 

انت�سارًا كبريًا بني الدمناركيات. فكيف تعمل؟
هي  الب�ساطة  فاإن  املعقدة،  الطرق  عن  بعيدًا 
الوزن  وفقدان  للر�ساقة  طريقة  اأي  مفتاح 
الزائد، اإذ يجب اأن تكون �سهلة التنفيذ ب�سكل 

يجعلها منا�سبة لكل �سخ�س بحيث يكون قادرًا 
على جعلها اأحد فقرات روتينه اليومي دون اأن 

ترتك تاأثريًا ما عليه اأو تاأخذ منه الوقت الكثري. 
"�سكاندي  طريقة  به  تعد  ما  متامًا  وهذا 
�سن�س" الإ�سكندنافية، التي جتعل اجل�سم 

الإجهاد، كما تعمل  اأكرث �سحة وخاليًا من 
بالتغذية  ال�سخ�س  اإح�سا�س  ت��دري��ب  على 

املنا�سبة لها
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�ش�ؤون حملية

بجوائز ت�سل اإىل 500 األف درهم

بلدية مدينة العني تبداأ مراحل م�سابقة اأجمل حديقة ملدينة العني ت�سم فئات احلدائق املنزلية و املدر�سية 

با�ستخدام لغة اجل�سد

الإمارات ملتالزمة داون تنظم دورة ملوظفيها عن بناء العالمة ال�سخ�سية 

�سرطة اأبوظبي ت�سارك مبهرجان  ربيع العني

للعام التا�سع على التوايل و�سمن عام الت�سامح

م�سرية من اأجل دعم الأطفال امل�سابني بال�سرطان نظمها العني روتانا مب�ساركة 700 من الكبار وال�سغار

•• العني - الفجر

ب����داأت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني م��راح��ل ال��ن�����ص��خ��ة الثالثة 
�صمو  رع��اي��ة  "  حت��ت  " حديقتي مدينتي  م�صابقة  م��ن 
الن�صائي  الحت��اد  رئي�صة  م��ب��ارك   بنت  فاطمة  ال�صيخة 
رئي�صة  الأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة  العام 
اأطلقتها  التي  و  والطفولة،  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ض 
دائرة التخطيط العمراين و البلديات للبلديات الثالث 
، و ت�صم امل�صابقة فئتني هما فئة احلديقة املنزلية و فئة 
احلدائق املدر�صية �صمن ا�صرتاطات و معايري حمددة ، 
و بقيمة جوائز ت�صل اإىل 500 األف درهم، و ت�صتهدف 
للم�صابقة  التقدمي  ميكن  و   ، العني  مدينة  �صكان  كافة 
من خالل مراكز خدمة املتعاملني اأو عن طريق خدمة 
تقدمي  ي�صتمر  و   ، " ه��ب  " ���ص��م��ارت  ال��ذك��ي  الت�صجيل 
التقييم  �صيتم  و   ، اإب���ري���ل  �صهر  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  ال��ط��ل��ب��ات 

بالتزامن مع فرتة التقدمي .
جميع  من  جمتمعية  م�صاركة  خللق  امل�صابقة  تهدف  و 
ت�صجيع  و  املدينة  مظهر  على  للحفاظ  املجتمع  ف��ئ��ات 
ال�صكان على تر�صيخ الهتمام باملظهر اخلارجي للمدينة 
و تعزيز الهتمام بالأ�صجار و الورود و جتميل احلدائق 
اإىل ج��ان��ب حتقيق   ، و اخل��ارج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  امل��ن��زل��ي��ة 
ال���ص��ت��دام��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة و اإ����ص���راك امل��ج��ت��م��ع يف دع���م هذا 
امل�صابقة نحو حدائق م�صتدامة  روؤية  ، لتحقيق  التوجه 
برفع  امل�صابقة  تقوم  و   ، اأبوظبي  يف  احلياة  ج��ودة  تعزز 
م�صتوى وعي املعنيني يف اإم��ارة اأبوظبي من خالل ن�صر 
ثقافة الت�صجري و الزينة مع مراعاة احلفاظ على املوارد 

الطبيعية و املادية لالإمارة و ا�صتدامتها .
و �صرحت املهند�صة ناهد الظاهري رئي�ض اللجنة الفنية 
برت�صيخ  ك��ب��ري  ب�صكل  ت�صاهم  امل�����ص��اب��ق��ة  اأن  للم�صابقة 
اله��ت��م��ام ب��امل��ظ��ه��ر ال��داخ��ل��ي و اخل���ارج���ي ل��ل��م��ن��ازل ، و 

جمالية ا�صتخدام الأ�صجار و الورود و جتميل احلدائق و 
توفري بيئة �صحية لأفراد املجتمع و ا�صتخدام التقنيات 
احلديثة يف الزراعة و اإثراء ال�صراكة املجتمعية و تنمية 
اجلانب املعريف اخلا�ض بالزارعة ، كما ن�صعى من خالل 
نبذ  و  ال�صحيحة  ال��زراع��ي��ة  ال��ع��ادات  ل��رتوي��ج  امل�صابقة 
املحافظة  و  بالبيئة  ال�صارة  النباتات  كزراعة  اخلاطئة 
 . ال��ط��اق��ة  ا���ص��ت��خ��دام  تر�صيد  و  الطبيعية  امل����وارد  ع��ل��ى 
فئات  حول  حديثها  الظاهري  ناهد  املهند�صة  ا�صتكملت 
داخلية  حديقة  اأجمل  ت�صم  التي  و   ، امل�صاركة  احلدائق 
، و توجد  امل��ن��زل  ���ص��ور  ال��ت��ي تقع �صمن حميط  ، و ه��ي 
اأجمل حديقة خارجية  و  بها عنا�صر جتميلية خمتلفة 
و   ، املنزل  �صور  خ��ارج  تقع  التي  املنزلية  و هي احلديقة 
األ حتتوي  املنزلية اخلارجية  ي�صرتط يف فئة احلدائق 
على اأ�صيجة اأو اأ�صوار اأو اأ�صجار حتجب الروؤية اأو اإن�صاء 
للحدائق  ذل��ك فقط  و  اخليم  مبان غري مرخ�صة مثل 

طريق  ع��ن  املنزلية  احل��دائ��ق  تقييم  يتم  و   ، اخلارجية 
و  التنا�صق  و  الب�صاطة  حيث  م��ن  ال��ع��ام  املنظر  معايري 
تنوع الأفكار ، و تنوع العنا�صر النباتية و غري النباتية و 
ال�صتدامة من حيث ا�صتخدام الطاقة ال�صم�صية و مواد 
م��ن حيث حماية  ال�صالمة  و  الأم���ن  و   ، التدوير  اإع���ادة 
الإ�صاءة  و  امل��ح��اب�����ض  و  امل�����ص��خ��ات  و  ال��ك��ه��رب��اء  خ��ط��وط 
عمليات  و  النظافة  و  العناية  و  املتبعة  ال��ري  اأنظمة  و 
اأو�صحت  و   . اإب��داع��ي��ة  اأف��ك��ار  ت��ق��دمي  اأخ���رياً  و  ال�صيانة 
اإىل  الظاهري حول فئة احلدائق املدر�صية التي تنق�صم 
التي  و  اأجمل حديقة مدر�صية  و  اأجمل جم�صم حديقة 
املنزلية من حيث  باحلدائق  اخلا�صة  املعايري  ذات  تتبع 
النباتية  غري  و  النباتية  العنا�صر  تنوع  و  العام  املنظر 
و  امل�صاركة  معيار  اإليها  ي�صاف  و  ال�صتدامة  و  البيئة  و 
التعلم من حيث م�صاركة الطالب يف الت�صميم و الزراعة 

و م�صاركة فرق العمل ، و الفعاليات امل�صاحبة .

داون  مل��ت��الزم��ة  الإم������ارات  جمعية  ن��ظ��م��ت 
يف م��ق��ره��ا ال��رئ��ي�����ض ب��دب��ي وب��ال��ت��ع��اون مع 
امل�صت�صارة واملدربة فادية جميل عبدالقادر 
دورة ملوظفيها عن  بناء العالمة ال�صخ�صية 
ب��ا���ص��ت��خ��دام ل��غ��ة اجل�����ص��د ب��ح�����ص��ور كافة 
املوظفني وعدد من اأع�صاء جمل�ض الإدارة 

واأع���رب���ت ال��دك��ت��ورة م��ن��ال ج��ع��رور رئي�ض 
جمل�ض الإدارة عن بالغ �صكرها وتقديرها  
جلهود امل�صت�صارة فادية جميل على تطوعها 

لتقدمي هذه الدورة
واأ�صافت د. جعرور: ن�صعى لتقدمي العديد 
والتي  للموظفني  وال��ور���ض  ال����دورات  م��ن 
وتطوير  امل��ع��رف��ة  ون�����ص��ر  ت��ب��ادل  يف  ت�صهم 
امل����ه����ارات ل��دي��ه��م ����ص���واء ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة اأو 

العامة 
من جانبها �صكرت الأ�صتاذة نوال اآل نا�صر 
نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة امل�صت�صارة فادية 
على الدورة الرية والتي اأ�صافت معلومات 
اأج��واء تفاعلية وم�صاركة فاعلة  جديدة يف 

من احل�صور 
هذا وقد  اأكدت امل�صت�صارة فادية على اأهمية  
ال�صخ�صية  ق����وة  اإظ���ه���ار  يف  اجل�����ص��د  ل��غ��ة 

على  الجتماعية  العالقات  الثقة يف  وبناء 
ال�صعيد العملي وال�صخ�صي.

لغة  با�صتخدام  التوا�صل  ي�صكل  واأ�صافت: 
م���ن حمتوى   60% ي���ق���ارب  م���ا  اجل�����ص��د 

ال���ت���وا����ص���ل ك���ح���د اأدن�������ى وق�����د ي�����ص��ل اإىل 
100%

وق���ام���ت امل�����ص��ت�����ص��ارة ف���ادي���ة ب��ت��ع��ري��ف لغة 
التي  واملعلومات  الإ���ص��ارات  باأنها  اجل�صد: 
اإىل  اإرادي�����اً  ل  اأو  اإرادي�����اً  الن�����ص��ان  ير�صلها 
الآخرين ومن ذلك امياءات الوجه وو�صعية 
اجل�صد واملظهر اخلارجي والزينة وطريقة 
وما  الأ�صياء  مع  والتعامل  وامل�صي  احلركة 
ت��ط��ب��ي��ق لغة  اإىل ذل����ك؛ وي��ت��ج��اوز ح����دود 
اجل�صد على ذات الن�صان بل قد يتجاوزها 
من  الآخ��ري��ن  م�صاعر  فهم  يف  لي�صتخدم 

حوله والتعامل معها يف الوقت املنا�صب.
وقد ات�صمت الدورة بالتفاعل الكبري نظراً 
للممار�صات  عملي  تطبيق  على  لحتوائها 
اجل�صد  ل��غ��ة  يف  مبا�صر  ب�صكل  الإي��ج��اب��ي��ة 
وال���ت���ي ت�صمنت  ال��ع��م��ل  م��ك��ان  خ��ا���ص��ة يف 
امل�صافات  كمراعاة  اليجابية  اجل�صد  لغة 
والعديد  امل���ت���ح���دت  ال�����ص��خ�����ض  وم��ق��اب��ل��ة 
م��ن الإمي����اءات واحل��رك��ات ون���رة ال�صوت 

وغريها. 

•• العني - الفجر

األعاب  مبدينة  �صاركت �صرطة اأبوظبي يف فعاليات مهرجان ربيع العني 2019  
هيلي ومب�صاركة خمتلف اجلهات احلكومية واملحلية  �صمن جهودها يف التوعية 
املجتمعية.    وت�صمن املهرجان الذي نظمته بلدية مدينة العني، يف ن�صخته الرابعة 
وترفيهية.    م�صرحية   ع��رو���ص��اً   وتت�صمن  والطفل  الأ���ص��رة  على  تركز  فعاليات 
ال���ط���وارئ وال�صالمة  ال��ت��ي عر�صتها  م��دي��ري��ة  ع��ل��ى اخل��دم��ات  ال����زوار  وت��ع��رف 
العامة  و�صملت برامج توعية وتعزيز ثقافة  ال�صالمة العامة لدى اأفراد املجتمع 
وامل�صعف   ، ال�صغري  " الإطفائي  دوري���ات  توفري  خ��الل  من  الأط��ف��ال  وخ�صو�صاً 
ال�صغري ، واملنقذ ال�صغري "، واآليات الدفاع املدين. وعملت اإدارة املرور والدوريات 
منطقة العني مبديرية املرور والدوريات يف قطاع العمليات املركزية  على تنظيم 
حركة ال�صري واملرور وقدمت �صرحاً حول دوريات  ال�صرطي ال�صغري وخدماتها.  
وقدم ق�صم  ال�صرطة ال�صياحية يف مديرية التحريات والتحقيقات اجلنائية بقطاع 
الأمن اجلنائي ار�صادات للزوار حول املواقع واملعامل ال�صياحية والفنادق ومراكز 
الت�صوق مبنطقة العني  ووزع كتيبات توعية لل�صياح ورواد املهرجان .   كما اطلع 
الأمن  الأم��ن اجلنائي  يف ن�صر  العني بقطاع  ال��زوار على جهود  �صرطة منطقة 

والأمان والطماأنينة  و خدمات �صرطة ابوظبي املختلفة .
وا�صتعر�صت اإدارة مكافحة املخدرات – منطقة العني  مبديرية مكافحة املخدرات  
بلغات خمتلفة   املخدرات ووزع��ت كتيبات  توعية  اآف��ة  ال�صرطة يف مكافحة  جهود 

حول الت�صدي لالآفة  .

وفد قبيلة ال�سحوح يزور مدينة 
العني ويتعرف على تراثها العريق

•• العني – الفجر 

التاريخية  امل��ع��امل  اخل��ي��م��ة  راأ�����ض  ال�����ص��ح��وح يف  قبيلة  اأب��ن��اء  م��ن  وف���د  زار 
والرتاثية يف مدينة العني يرافقهم عبداهلل را�صد لقيو�ض ال�صحي رئي�ض 
ال�صحي وكان يف  املخلدي  وال�صاعر علي  الوطني  ال�صحوح للرتاث  جمعية 
ا�صتقبال الوفد الإعالمي يو�صف املعمري و عبداهلل �صعيد املعمري و�صهيل 
الإعالميني  من  وع��دد  قا�صم  اأحمد  خالد  واملهند�ض  ال��درع��ي  ثعلوب  بن 
وق�صر  التاريخي  املدينة  ت��راث  على  الوفد  وتعرف  العني،  مدينة  واأب��ن��اء 
القدم  يف  املوغلة  النخيل  وواح���ات  الوطني  واملتحف  القدمي  زاي��د  ال�صيخ 

وح�صارتي مدافن هيلي وجبل حفيت.  

ثلث املتقدمني من خريجيها مبرحلة البكالوريو�س
منح واإعانات مالية م�سجعة لطلبة 

الدرا�سات العليا اجلدد بجامعة زايد
•• اأبوظبي و دبي- الفجر

م��ن طلبات  ك��ب��رياً  ع����دداً  زاي���د  ���ص��وؤون اخل��ري��ج��ني بجامعة  تلقت ع��م��ادة 
اللتحاق برامج املاج�صتري يف الف�صل املقبل خالل العام الدرا�صي احلايل 

 .2019-2018
وك�صف د. ناجي واكيم عميد الدرا�صات العليا اأن ثلث اإجمايل هذه الطلبات 
تقريباً تقدم به خريجون من مرحلة البكالوريو�ض باجلامعة، موؤكداً اأن هذا 
تقديراً اإيجابياً على معايرينا الأكادميية العالية وقائمة الرامج  "ي�صفي 
التي نوفرها لطلبتنا يف هذه املرحلة، والتي تتمتع باعتماد حملي ودويل 

رفيع، ف�صاًل عن الدعم املايل امل�صجع الذي نقدمه لطلبتنا اجلدد".
واأو�صح د. واكيم اأنه خالل ال�صنوات الأربع املا�صية، تلقى 69 % من طلبة 
"اأي ما يزيد على ثلثيهما" دعماً  زايد  العليا اجلدد يف جامعة  الدرا�صات 
تقدمها  التي  اخلارجية  امل�صاعدة  اأو من  مبا�صرة،  اجلامعة  اإم��ا من  مالياً 
اأن  اإىل  لفتاً  غريها،   اأو  مالية  ترعات  �صكل  على  املانحة  اجلهات  بع�ض 

م����ا ي����ق����رب م����ن ن�������ص���ف ه������وؤلء 
املتو�صط  %" يف   46" الطلبة 
يح�صلون على دعم جزئي من 
اجلامعة،  يف  ال��درا���ص��ي��ة  امل��ن��ح 
يح�صلون   )%  23" وال��ب��اق��ي 
اأ�صحاب  ب��رع��اي��ة  ال��دع��م  ع��ل��ى 
واملوؤ�ص�صات  اجل��ه��ات  اأو  العمل 

املجتمعية.
زاي���د  ج��ام��ع��ة  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 
تقدمي  يف  مم��ي��ز  اإرث  ل��دي��ه��ا 
التعليم العايل اجلودة ملواطني 
املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 
من  بكل  بحرميها  واملغرتبني 
اأب���وظ���ب���ي و دب�����ي، يف جم���الت 

واملالية  ال���ت���ج���اري���ة  الأع�����م�����ال 
والدرا�صات  والدبلوما�صية  ال�����ص��ي��راين  والأم����ن  والتعليم  والت�����ص��الت 

الق�صائية.
ماهرة  عاملة  ق��وة  تطوير  يف  امل�صاهمة  موا�صلة  على  اجلامعة  وحتر�ض 
ومتعلمة ب�صكل اأف�صل و�صخها بثقة ل�صوق العمل يف القطاعني احلكومي 
واخلا�ض، وكذلك م�صاعدة الكثريين على حتقيق تطلعاتهم للح�صول على 
�صهادات جامعية عليا. وانطالقاً من هذه الروؤية، تعمل اجلامعة با�صتمرار 
للدعم  جديدة  ت�صهيالت  وتقدمي  �صهاداتها  برامج  وتو�صيع  تطوير  على 

املايل.
اجلدارة  اأ�صا�ض  على  درا�صية  منًحا  لها  يتقدمون  ملن  زاي��د  جامعة  وتوفر 
كما  التعليم.  نفقات  لإعانتهم على حتمل  وكذلك خلريجيها  الأكادميية، 
الدرا�صات  لطلبة  امل��ايل  الدعم  �صيا�صة  م�صتوى  رف��ع  على  اجلامعة  تعمل 
العليا عن طريق اإ�صافة العديد من التح�صينات، والتي من �صاأنها تو�صيع 
نطاق الأهلية للح�صول على منح اجلدارة الدرا�صية لت�صمل جزًءا اأكر من 
املتقدمني. ومن املتوقع اأن توفر هذه التح�صينات دعماً اأكر اأهمية لتكلفة 
التعليم، كما اأن اجلامعة �صتقدم اأنواًعا جديدة من امل�صاعدات مع تعوي�صات 
مالية جذابة مقابل العمل يف احلرم اجلامعي كباحثني اأو م�صاعدي تدري�ض 
اأثناء الدرا�صة بدوام كامل، وكذلك �صتوفر خ�صومات جماعية على الر�صوم 
الدرا�صية للموظفني العاملني لدى �صركائها من القطاعني العام واخلا�ض 

ملتابعة الدرا�صات العليا فيها.
قائمة  بتو�صيع  زاي��د  جامعة  تقوم  ال��ذي  الوقت  "يف  اإن��ه  واكيم  د.  ويقول 
عرو�ض برامج الدرجات العلمية التي توفرها لطلبتها باإ�صافة تخ�ص�صات 
جديدة اإليها، مثل العلوم الطبيعية وال�صحية والتحول الرقمي، على �صبيل 
املثال، فاإنها توا�صل تقدمي خدمات جديدة من �صاأنها اأن تعزز الو�صول اإىل 
نطاق  على  القائمة  والأب��ح��اث  املهني  املنحى  ذات  العليا  الدرا�صات  برامج 

اأو�صع �صريحة من املجتمع ".

•• العني- الفجر 

اآل  ب��ن طحنون  ذي���اب  ال�صيخ  رع��اي��ة  حت��ت 
نهيان ومبنا�صبة عام الت�صامح، �صارك اأكر 
روتانا  العني  فندق  مع  �صخ�ض   700 من 
وميديكلينيك  الإماراتي  الأحمر  والهالل 
وذل���ك م��ن اأج���ل دع���م الأط���ف���ال امل�صابني 

بال�صرطان.
للعام  وك��ب��اراً،  �صغاراً  اجلميع،  �صارك  وق��د 
للم�صي  م�صرية  ف��ى  ال��ت��وايل  على  التا�صع 
ت�صامناً وم�صاهمًة يف هذه الق�صية النبيلة. 
و�صمل الرنامج عمليات اإحماء، فحو�صات 
طبية جمانية، امل�صي من واإىل فندق العني 
روتانا مع التجول حول حديقة اجلاهلي. 
لي�صل اجلميع اإىل حفل ختامي قدمت فيه 

املاأكولت واملرطبات اإ�صافة اإىل �صكر جميع 
امل�صاركني والداعمني. وفى هذا الإطار قال 
بيري زيون، املدير العام لفندق العني روتانا 
 2011 ع���ام  يف  الأوىل  م�����ص��ريت��ن��ا  ب���داأن���ا 
ال�����ص��غ��رية التي  ال��ط��ف��ل��ة  ل��دع��م م��ن��ة اهلل، 
اأطفال  مع  ال�صرطان  مر�ض  ت�صارع  كانت 
اآخرين يف م�صت�صفى توام حيث حملنا هذه 
وع���ر عن  ���ص��ن��وات.  ت�����ص��ع  الق�صية ط����وال 
�صكره للدعم امل�صتمرمن قبل ال�صيخ ذياب 
الداعمة  وال�صركات  نهيان  اآل  طحنون  بن 
اأج���ل م��وا���ص��ل��ة ه���ذا ال��ع��م��ل الإن�صاين  م��ن 
املحتاجني  والأط����ف����ال  امل��ج��ت��م��ع  خل���دم���ة 
لدعمنا. واختتم املدير العام حديثه قائاًل: 
على  ابت�صامة  روؤي��ة  من  اأف�صل  �صيء  "ل 

وجه هوؤلء املالئكة ال�صغار".
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ال�سحة،  على  التكنولوجيا  خماطر  اأحدث  عن  باحلديث  املا�سية  الأي��ام  خالل  الإنرتنت  �سبكة  ان�سغلت 
�سماعات الراأ�س الال�سلكية كم�سدر حمتمل لل�سرطان، والقول باأن هذه الأجهزة ميكنها �سخ الإ�سعاع ب�سكل 

مبا�سر يف عقلك، ولكن قبل اأن نفزع دعونا نلقي نظرة على كل احلقائق.

ال�سخ�س،  بدانة  زيادة  مع  الكلى تتدهور  اأن وظائف  درا�سة حديثة  ك�سفت 
ب�سعف  لالإ�سابة  ُعر�سة  اأكرث  تكون  اأن  ميكنها  عمرية  فئات  اأن  اإىل  م�سرية 

وظائف الكلى، �سواء اأكانوا يعانون م�سكالت يف الكلى اأم ل.
وح�سب موقع اإذاعة �سوت اأملانيا )دويت�سه فيله(، وجدت الدرا�سة اأن البالغني 
الذين يعانون ال�سمنة املفرطة اأكرث ُعر�سة مرتني لالإ�سابة ب�سعف وظائف 

الكلى مقارنة بالبالغني الذين يعانون جمرد الزيادة يف الوزن.

ت�سكل الكليتان اأحد اأهم اأجهزة اجل�سم التي تعمل على تخلي�سه من ال�سموم، عرب 
تنقية وت�سفية الدم وطرح الف�سالت ال�سائلة.

�سحة  على  احلفاظ  يف  هامًا  دورًا  يومي  ب�سكل  نتناولها  التي  الأطعمة  وتلعب 
الكليتني، ودورهما احليوي يف اجل�سم، لذلك من ال�سروري جتنب تناول الأطعمة 

التي ترهقهما، والإكثار من الأطعمة التي تعزز من عملهما.
وفيما يلي جمموعة من الأطعمة التي يجب اأن يت�سمنها نظامك الغذائي، اإذا ما 
اأردت لكليتيك اأن تعمال بكفاءة عالية طوال الوقت، بح�سب موقع اإن دي تي يف: م�سكالت عديدة

وق���ال ال��دك��ت��ور األ��ي��ك�����ض ت�����ص��اجن؛ ك��ب��ري باحثي 
ال��درا���ص��ة: ال���وزن ال��زائ��د خا�صة ح��ول منطقة 
الأي�صية  التاأثريات  من  عديداً  ي�صبب  البطن 

ال�صلبية التي توؤثر يف الكلى.
الريد  ع����ر  ذل�����ك  ت�������ص���اجن؛  وي���ف�������ص���ر 

هذا  اإن  ق��ائ��ال:  الإل����ك����رتوين، 
الوزن الزائد ميكن اأن ين�صط 
اجلهاز الع�صبي الذي يفرز 

تزيد  معينة  ه��رم��ون��ات 
احتبا�ض  م����ن 

ال�صوديوم ورفع �صغط الدم..
اجل�صم  على  ال�صعب  م��ن  يجعل  ه��ذا  اأن  كما   
التخل�ض من ال�صكريات الإ�صافية يف الدم مما 

يوؤدي اإىل الإ�صابة بال�صكري.
ك���ل ه���ذه الأم�����ور �صيئة  اأن  ت�����ص��اجن؛  واأ����ص���اف 
املرتبطة  الل��ت��ه��اب��ات  اأن  ك��م��ا  للكلى  بالن�صبة 
اأي�صا  املفرطة ت�صعف  البطن  بالبدانة ودهون 
وظ��ائ��ف ال��ك��ل��ى.وت��اب��ع: اأي�����ص��اً ال���وزن الزائد 

اجللوكوز  نقل  على  اجل�صم  ق��درة  ي�صعف 
من الدم اإىل اخلاليا وميكن اأن يوؤدي اإىل 

الإ�صابة بال�صكري.

البدانة يعانون  بالغ  مليار   1.9
بالغ  م��ل��ي��ار   1.9 وه���ن���اك 

الوزن  زي��ادة  يعانون 
على  البدانة  اأو 

ى  م�صتو
ال������ع������امل 
وف����������ق����������اً 
ل���ب���ي���ان���ات 
م�����ن�����ظ�����م�����ة 

ال���������������ص�������ح�������ة 
ويعاين  العاملية. 

نحو اأرب��ع��ة م��ن كل 
زيادة  بالغني،  ع�صرة 
يعاين  ف���ي���م���ا  ال��������وزن 

نحو واحد من كل ع�صرة 
بالغني،

 البدانة وهي حالة ميكن اأن تزيد من خماطر 
وم�صكالت  وال�صكري  القلب  باأمرا�ض  الإ�صابة 
اإىل  اإ�صافة  ال�صرطان،  اأن���واع  وبع�ض  املفا�صل 

متاعب الكلى.

بيانات 5.4 مليون من 40 دولة
الباحثون بيانات مت  ولإجراء الدرا�صة، فح�ض 
عام  م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل  جمعها 
 2017 ع��ام  اإىل   1970
5.4 مليون  على  يزيد  ملا 
دول�������ة   40 م�������ن  ب������ال������غ 
واأوروبا  اآ�صيا  يف  خمتلفة 
واأمريكا  الأو���ص��ط  وال�صرق 

ال�صمالية.
اأي�صاً  وف���ح�������ص���وا 
بيانات اأكر من 
األ�������ف   84
�����ص����خ���������ض 
ي���واج���ه���ون 
خ������������ط������������ر 
الإ�����ص����اب����ة 
ب����اأم����را�����ض 
ال�����������ق�����������ل�����������ب 
والأوع�����������������ي�����������������ة 
ال��دم��وي��ة واأك���ر 
من 19 األف بالغ 
اأمرا�صاً  ي���ع���ان���ون 

مزمنة يف الكلى.

البدانة ُت�سّبب تدهور وظائف الُكلى

نابعة  العناوين  ه��ذه  ف���اإن  ي��ب��دو  فكما 
من مقال متو�صط ن�صر موؤخًرا، وطرح 
ال�صوؤال هل �صماعات الراأ�ض الال�صلكية 

اآمنة؟ ، 
واقتب�ض بع�ض كلمات د.جريي فيليب�ض 
ال��ك��ي��م��ي��اء احل��ي��وي��ة يف جامعة  اأ���ص��ت��اذ 
اإنه  يقول  ال��ذي  الأمريكية،  ك��ول��ورادو 
لأن  ؛   AirPods اأجهزة  ب�صاأن  قلق 
و�صعها يف قناة الأذن يعر�ض الأن�صجة 
من  ن�صبيًّا  عالية  مل�صتويات  ال��راأ���ض  يف 
اإ�صعاع الرتدد الال�صلكي، وي�صري املقال 
ا اإىل اأن فيليب�ض لي�ض مبفرده يف  اأي�صً
م�صرًيا  الأج��ه��زة،  ه��ذه  ب�صاأن  خماوفه 
اإىل عري�صة موجهة اإىل الأمم املتحدة 
ومنظمة ال�صحة العاملية بتوقيع 250 

باحًثا من اأكر من 40 دولة.
ول���ك���ن ال�������ص���يء ال�����ذي مت جت��اه��ل��ه يف 
اأن  اقتبا�صات  من  تبعه  وما  املقال  هذا 
ماركة معينة  تذكر  العري�صة مل  هذه 
الال�صلكية،  ال��راأ���ض  �صماعات  حتى  اأو 
وبدًل من ذلك حتدثت عن قلق �صديد 

املحتملة  ال�����ص��ح��ي��ة  امل���خ���اط���ر  ب�������ص���اأن 
الكهرومغناطي�صية  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
جميع  ت�صتخدمها  والتي  املوؤينة،  غري 
العري�صة  اأن  ك��م��ا  ال��ب��ل��وت��وث،  اأج��ه��زة 
ن�صرها  فقد مت  ��ا،  اأي�����صً ج��دي��دة  لي�صت 
لأول مرة يف عام 2015 واآخر حتديث 

يف مطلع يناير من هذا العام، 
تتحدث  ال���ت���ي  الأج�����ه�����زة  ب����ني  وم�����ن 
والال�صلكية  اخللوية  الهواتف  عنها: 
وحم��ط��ات��ه��ا الأ���ص��ا���ص��ي��ة، ال����واي فاي، 
الذكية  ال�����ع�����دادات  ال���ب���ث،  ه���وائ���ي���ات 

واأجهزة مراقبة الأطفال.
اأ�صتاذ  وحول ذلك يعلق د.كني فو�صرت 
بن�صلفانيا،  بجامعة  احليوية  الهند�صة 
احلقول  �صالمة  بحثه  ت�صمن  وال��ذي 
ال�صجة  اأن  ال��ك��ه��روم��غ��ن��اط��ي�����ص��ي��ة، 
هي  الأذن،  ���ص��م��اع��ات  ح����ول  الأخ������رية 
ل�صغل  م�����ا  ����ص���خ�������ض  م�����ن  حم�����اول�����ة 
�صماعات  اأن  و�صحيح  الإع��الم،  و�صائل 
اإ�صعاعات،  ت�صدر  الال�صلكية  البلوتوث 
الأبحاث  م��ن  الكثري  يوجد  ل  اأن��ه  اإل 

طويلة الأج��ل حول �صالمة هذا النوع 
م��ن الإ���ص��ع��اع م��ن ع��دم��ه، ول��ك��ن هذا 
اأي بحث؛ حيث  يوجد  اأن��ه ل  يعني  ل 
هناك معايري مو�صوعة ل�صالمة كمية 
الإ����ص���ع���اع ال��ت��ي مي��ك��ن اأن ت��ن��ب��ع��ث من 
 AirPod ه��وائ��ي  اأن  كما  الأج��ه��زة، 
الذي ي�صتقبل موجات الراديو وينقلها 
فيما  الأذن،  ق��ن��اة  داخ���ل  يقع  ل  فعليًّا 
اإ�صعاعات  البلوتوث  اأجهزة  من  تنبعث 
الهواتف  م��ن  املنبعثة  ُع�����ص��ر  م��ن  اأق���ل 

املحمولة.
ل��ذل��ك ي��ق��ول ال��ب��اح��ث��ون: اإن���ه اإذا كنت 
فمن  ��ا،  ي��وم��يًّ ��ا  خ��ل��ويًّ ه��ات��ًف��ا  ت�صتخدم 
هذه  خماطر  ب�صاأن  تقلق  اأن  الغريب 
ت�صتخدم  كنت  اإذا  خا�صة  ال�صماعات، 
ال�����ص��م��اع��ات ب�����ص��ك��ل اأ���ص��ا���ص��ي لإج�����راء 
ل�صماع  ول���ي�������ض  ه���ات���ف���ي���ة  حم�����ادث�����ات 
اأقل  الواقع  يف  �صتكون  فهنا  املو�صيقي، 
اإىل  ا مما لو كنت ترفع الهاتف  تعر�صً
اأراد  اإذا  فاإنه  اخل��راء  وح�صب  راأ���ص��ك، 
النا�ض اأن يكونوا اأكر حذًرا، فيمكنهم 

بب�صاطة التوقف عن ا�صتخدام �صماعات 
ال���راأ����ض ال��ال���ص��ل��ك��ي��ة، ول��ك��ن ي��ج��ب اأن 
ب��اأن��ه��م يتعر�صون  ي��ك��ون��وا ع��ل��ى دراي����ة 
لتعر�ض مماثل من هواتفهم املحمولة 

واأجهزة البلوتوث الأخرى.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ع����دم وج�����ود �صلة 
وطاقة  ال�صحية  املخاطر  بني  قاطعة 
بع�ض  اأن  اإل  ال���رادي���وي���ة،  ال������رتددات 
امل��ع��م��ل��ي��ة ودرا�����ص����ات �صحة  ال���ت���ج���ارب 
الإن�صان قد اأ�صارت اإىل احتمال اأن يكون 
ا�صتخدام الهواتف اخللوية على املدى 
ب���اأن���واع معينة من  ال��ط��وي��ل م��رت��ب��ًط��ا 
الأخرى،  ال�صحية  والآث���ار  ال�صرطان 
ال�صحية  الإر����ص���ادات  ت��و���ص��ي  ول��ذل��ك 
ب��اإب��ق��اء ال��ه��وات��ف ب��ع��ي��ًدا ع���ن اجل�صم 
عندما ل تكون قيد ال�صتخدام، وبعيًدا 
وا�صتخدام  ال��ن��وم،  اأث��ن��اء  ال�صرير  ع��ن 
�صماعات الراأ�ض لإجراء املكاملا؛ت حيث 
تنبعث منها اإ�صعاعات ولكن مب�صتويات 
اأق���������ل، ك���م���ا ي���ج���ب اإزال����������ة الأج�����ه�����زة 
ال��راأ���ض والأذن���ني عند  م��ن  الال�صلكية 

عدم ال�صتخدام.
لأولئك  ذكيًّا  اقرتاًحا  اخل��راء  ويقدم 
تعر�صهم  تقليل  يف  ي��رغ��ب��ون  ال��ذي��ن 
لالإ�صعاع، يتمثل يف ا�صتخدام �صماعات 
الال�صلكية،  من  ب��دًل  ال�صلكية  ال��راأ���ض 
�صماعات  ن��وع  ع��ن  النظر  بغ�ض  ولكن 
املهم  م��ن  ت�صتخدمها،  ال��ت��ي  ال���راأ����ض 
النتباه اإىل املخاطر ال�صحية التي قد 
تكون اأكر اإحلاًحا من كميات الإ�صعاع؛ 
ح��ي��ث ي���رى اخل����راء اأن ال��ت��ج��ول مع 
يعد  ال�صيارة،  خ��ارج  اأذن��ي��ك  يف  �صماعة 
الأورام  بع�ض  من  خطورة  اأك��ر  اأم���ًرا 

النظرية التي قد ت�صتغرق 20 عاًما.
الأحاديث  وتلك  الأ���ص��رار  تهويل  اأم��ا 
والأخبار حول �صماعات الراأ�ض، فيعتقد 
بع�ض اخلراء اأنها اإحدى ثمار املعارك 
التجارية، خا�صة عندما يتم ذكر منتج 
الإح�صاءات  بعينه، يف وقت تظهر فيه 
اأن �صركة مثل Apple باعت ما يقدر 
العام   AirPods مليون   28 بنحو 

املا�صي فقط.

ب�سبب ا�سعاعها الرتددي الال�سلكي

خرباء يحددون عالقة �سماعات الراأ�س 
الال�سلكية بـال�سرطان

اأف�سل الأطعمة ال�سديقة للكلى

الأحمر اجلر�س  فلفل   -  1
ال�صبب  ه��و  لي�ض  ه��ذا  لكن  بالبوتا�صيوم،  فقري  الأح��م��ر  اجل��ر���ض  فلفل 
لفيتامني  ممتاز  م�صدر  فهو  الكلي،  ل�صحة  مثالياً  يجعله  ال��ذي  الوحيد 
اأنه  كما  والأل��ي��اف.  الفوليك  6 وحم�ض  بي  وفيتامني  اأي  وفيتامني  �صي 
اأنواع  من  حتمي  التي  الأك�صدة  م�صادات  اأح��د  الاليكوبني،  على  يحتوي 

معينة من ال�صرطانات.

القرنبيط  -  2
من اخل�صراوات ال�صليبية 
�صي،  بفيتامني  الغنية 
وم�صدر جيد للفولت 
اأنه  كما  والأل���ي���اف. 
م���ل���يء ب����الإن����دول 
والغلوكوزينات 

والثيو�صيانات، وت�صاعد هذه املركبات الكبد على حتييد املواد ال�صامة التي 
ميكن اأن تلحق ال�صرر باأغ�صية اخلاليا واحلم�ض النووي.

الب�سل  -  3
الأطباق تقريباً، ويحتوي  الآليوم وجزء حيوي يف معظم  ع�صو يف عائلة 
ذلك،  اإىل  بالإ�صافة  لكن  الأ�صا�صية.  الغذائية  العنا�صر  من  العديد  على 
قوي  م�صاد  وهو  الكري�صيتني،  وخا�صة  بالفالفونويد،  غني  الب�صل  ف��اإن 
من  العديد  من  ويحمي  القلب  اأم��را���ض  من  احل��د  على  يعمل  لالأك�صدة 

اأنواع ال�صرطان. 

التفاح  -  4
التي  ل��ل��ذوب��ان  القابلة  الأل��ي��اف  م��ن  وه��و  للبكتني،  جيد  م�صدر  ال��ت��ف��اح 
اأنه  الدم واجللوكوز. كما  الكولي�صرتول يف  ت�صاعد على خف�ض م�صتويات 
اأن  ميكن  ال��ذي  الكري�صيتني  ذلك  يف  مبا  الأك�صدة،  مل�صادات  مهم  م�صدر 
يحمي خاليا الدماغ. التفاح الطازج هو اأي�صاً م�صدر جيد لفيتامني �صي 

والألياف التي ت�صاعدك على ال�صعور بال�صبع.

ال�سبانخ  -  5
ال����ورق����ي����ة اخل���������ص����راء غنية  ه������ذه اخل�������ص���ار 
بالفيتامينات واحلديد، املغني�صيوم والفولت. 
بيتا كاروتني املوجود يف ال�صبانخ مهم لتعزيز 

�صحة نظام املناعة وحماية الب�صر.

احللوة البطاطا   -  6
وم���������ص����در ممتاز  ك�����اروت�����ني  ب���ال���ب���ي���ت���ا  غ���ن���ي���ة 
مثالية  اإ�صافة  تكون  اأن  لها  وميكن  للفيتامينات، 
لفيتامني  جيد  م�صدر  اأي�صا  وه��ي  ال��غ��ذائ��ي،  لنظامك 

الألياف والبوتا�صيوم.
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العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
يف الدعوى:2019/6 جتاري كلي

املدعي عليهم:1- �صركة حالجي التجارية ذ.م.م 2- يو�صف احمد حالجي 3- ايرج 
حالجي للتجارة �ض.ذ.م.م - ايرج احمد حالجي 5- �صركة كرم�صريى التجارية ذ.م.م 
6- فتاح واخوانه للتجارة العامة �ض.ذ.م.م نحيط �صيادتكم علما بانه مت ندب خبري 
الفرع  اي��ران  �صادرات  بنك  واملرفوعة �صدكم من  اع��اله  املذكورة  بالدعوى  م�صريف 
الرئي�صي وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم قانونا بح�صور اجتماع اخلرة املقرر 
عقده يوم الحد امل��واف��ق:2019/4/21 يف متام ال�صاعة:10:00 �صباحا وذلك مبكتب 
 - كارفور  - مقابل  ال�صطوة  دوار  بجوار   - الهنا�صنرت   - دبي  الكائن  املنتدب  اخلبري 
بجانب فندق ت�صيل�صي - مكتب رقم:229/228 نطلب احل�صور باملوعد واملكان املحدد 
واح�صار امل�صتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�صور 

فان اخلرة �صتبا�صر اعمالها وفقا لل�صالحيات املخولة لها قانونا.

اإعالن بالن�سر جلل�سة اخلربة

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
يف الدعوى رقم:1293 ل�سنة 2018  جتاري كلي - حماكم دبي

بناء على الدعوى املرفوعة من قبل املدعي/�صركة/ام بي ام اي خلدمات حت�صيل 
الر�صوم الدفعيات �ض.ذ.م.م �صد املدعي عليه/علي ك�صاب وقد مت ادخال �صركة/ار 
ال جي لالت�صالت كخ�صم مدخل يف الدعوى وقد ق�صت عدالة املحكمة بجل�صة 
باحلكم  املو�صحة  باملهمة  للقيام  ال��دع��وى  يف  ح�صابي  خبري  بندب   2019/1/30
اخلبري  ام��ام  واحل�صور  التوا�صل  املدخل  اخل�صم  على  يتوجب  وعليه  ال�صادر 
املحا�صبي املنتدب خالل ا�صبوع من تاريخ العالن - على العنوان التايل )اإمارة 
ال��دور الول - مكتب  اأبوبكر ال�صديق - بناية بنك دبي التجاري -  دبي - �صارع 
101 - هاتف:042727123 - فاك�ض:042727101( ويف حالة عدم احل�صور �صتقوم 

اخلرة باعداد تقريرا بناء على امل�صتندات املقدمة.

 اإعالن بالن�سر للح�سور امام
اخلبري املحا�سبي املنتدب

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
يف الدعوى رقم:2019/219 جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/ردهي �صدي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م
نظرا لنتدابي من قبل حمكمة دبي البتدائية خبريا هند�صيا يف الدعوى رقم 
للتجارة  �صي  جي  املدعي/ا�ض  من  �صدكم  املرفوعة  جزئي  جت��اري   2019/2019
ي��وم اخلمي�ض  اج��ت��م��اع خ��رة معكم  ت��ق��رر عقد  ب��ان��ه  نعلنكم  ������ض.ذ.م.م  ال��ع��ام��ة 
2019/4/18 ال�صاعة 11:00 �ض يف مكتب اخلبري )مكتب رقم 3 - ط 1 - واحة 
الرا�صدية  ال��رم��ول - �صارع ند احلمر - مقابل مركز دف��اع م��دين  اأم   - ال��رم��ول 
او  انتم مكلفون باحل�صور �صخ�صيا  - رقم مكاين:90595 36326( وعليه  دبي   -
دفاعكم  كامل  م�صت�صحبني  اع��اله  املحددين  واملكان  الزمان  يف  املعتمد  وكيلكم 
وم�صتنداتكم ويف حالة عدم ح�صور من ميثلكم فان اخلرة �صت�صري يف الجراءات 

املكلفة بها من قبل املحكمة املوقرة.

اجتماع خربة

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/3538  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليهما/1- بارا�ض غويتا راجندر كومار غويتا 2- لر�صني اند توبرو ريدمييك�ض 
احلا�صب  انظمة  لتجارة  ا���ض  اب  اب��ه  �صابقا   - �����ض.ذ.م.م  ا�صرتيز  ان��د  كونكريت  ا�صفات  ان��د 
اليل ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  
2019/2/7  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/اتورنت لتاأجري ال�صيارات �ض.ذ.م.م وميثلها/
احمد بن �صهيل بن �صامل املخيني بهوان بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)67807.33( درهم وفوائده بواقع 9% �صنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد 
قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  امل�صروفات  والزمتها 
با�صم  �صدر  الع��الن  ه��ذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2018/3474  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/1- خلفان �صامل خلفان حممد الكندي جمهول حمل القامة مبا 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  توما  كرم  املدعي/برتيك  ان 
2019/2/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/برتيك كرم توما بف�صخ عقد البيع 
والثار املرتتبة عليه ورد املركبة من نوع بي ام دبليو والتي حتمل رقم )65604( تي 
الر�صوم وامل�صاريف ومبلغ  خ�صو�صي حمل الدعوى للمدعي والزمت املدعي عليه 
مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�صت  املحاماة  اتعاب  دره��م  خم�صمائة 
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�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2019/2670 
املنذرة : ات�ض اند ات�ض لال�صتثمار والتطوير �ض.ذ.م.م - وميثلهم حامت حلمي حممد حمد 

املنذر اليها /1- �صون للو�صاطة العقارية 
درهم   )272.420.00( وق��دره  مبلغ  �صداد  و�صرعة  ب�صرورة  اليها  املنذر  على  امل��ن��ذرة  تنبه 
)مئتان واثنني و�صبعون الف واربعمائة وع�صرون درهم( قيمة اليجار املرت�صد عن الفرتة 
من 2017/11/17 وحتى يف تاريخ:2018/11/16 خالل )15( يوم من تاريخ ن�صر هذا النذار 
الجراءات  كافة  باتخاذ  املبا�صرة  اىل  ا�صفني  �صن�صطر  املبلغ  لهذا  ال�صداد  ع��دم  حالة  ويف 
القانونية الالزمة �صدكم مبا فيها اقامة الدعوى الق�صائية واملطالبة بالتعوي�ض عن اي 
ا�صرار اخرى ترتتب على عدم التزام املنذر اليها املبالغ امل�صتحقة للمنذرة مع حتميلها كافة 

الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2019/2668 

املنذرة : ات�ض اند ات�ض لال�صتثمار والتطوير �ض.ذ.م.م - وميثلهم حامت حلمي حممد حمد 
امريكي   - ح�صني  �صيد  وميثلها/دانيل  �����ض.ذ.م.م  للتجارة  وح��ي��دة  اي��ال   -1/ اليها  امل��ن��ذر 
 )213.70.00( وق���دره  مبلغ  ���ص��داد  ب�����ص��رورة  اليها  امل��ن��ذر  على  امل��ن��ذرة  تنبه   - اجلن�صية  
الفرتة من  املرت�صد عن  اليجار  قيمة  دره��م(  و�صبعون  الف  دره��م )مئتان وثالثة ع�صر 
ت��اري��خ:2018/11/16 خالل )15( يوم من تاريخ ن�صر هذا النذار  2017/11/17 وحتى يف 
الجراءات  كافة  باتخاذ  املبا�صرة  اىل  ا�صفني  �صن�صطر  املبلغ  لهذا  ال�صداد  ع��دم  حالة  ويف 
القانونية الالزمة �صدكم مبا فيها اقامة الدعوى الق�صائية واملطالبة بالتعوي�ض عن اي 
ا�صرار اخرى ترتتب على عدم التزام املنذر اليها املبالغ امل�صتحقة للمنذرة مع حتميلها كافة 

الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

             يف  الدعوى 2019/35  احوال نف�س غري م�سلمني
القامة مبا  كابور  جمهول حمل  �صاميت  بونام   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ان امل��دع��ي/ �صاميت ك��اب��ور ب��راف��ني ك��اب��ور ومي��ث��ل��ه:روؤي��ا ع��ب��داهلل حممد 
العو�صي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها احلكم بالتطليق لل�صرر مع 
الزام املدعي عليها الر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت 
لها جل�صة ي��وم  الح��د املوافق  2019/4/21   ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة 
رقم )3( يف مبنى الحوال ال�صخ�صية يف منطقة القرهود 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 الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/92  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  واحل��ف��الت  للمعار�ض  تويز  بويز  بيج  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
وميثله:�صارة  جومي�ض  روز  ج��وىل  التنفيذ/ديفني  طالب  ان  مبا  القامة 
�صاه بيك حممد البلو�صي قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )14596(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )310( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2018/1302 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- را�صد عبداهلل العمران 2-�صركة الحتاد الدولية لال�صتثمار 
ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك المارات دبي الوطني 

�ض.م.ع وميثله:حبيب حممد �صريف عبداهلل املال.
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/4/1 اعالنكم ل�صداد قيمة املطالبة 
)12989628.70( درهم يف ملف التنفيذ اعاله واإل بيع العقار حمل احلجز )نوع 
العقار - رقم الر�ض 65 - منطقة مردف ( خالل 15 يوم من تاريخ العالن ، 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2019/868 تنفيذ جتاري

������ض.ذ.م.م 2- بال  ال��غ��ذائ��ي��ة  ل��ل��م��واد  اىل املنفذ ���ص��ده/1-ب��ال ان��رتن��ا���ص��ي��ون��ال 
اندار  �صا�صار  �صينغ  هارجيت   -3 ����ض.ذ.م.م  ال�صماك  للتعليب  انرتنا�صيونال 
املحدود  اك�صي�ض  التنفيذ/بنك  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  �صينغ 
عليك  اأق����ام  ق��د  الكتبي  ه��وي��دن  ب��ن  ع��ب��داهلل  �صعيد  ع��ب��داهلل  وميثله:خليفة 
املبلغ  التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�صامن والتكافل بدفع  الدعوى 
التنفيذ او خزينة املحكمة    املنفذ به وقدره )20421095.45( درهم اىل طالب 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2019/909 تنفيذ جتاري

حمل  جمهول  ال���ص��ود  جمعه  حمكوم  جمعه  �صده/1-عمر  املنفذ  اىل 
وميثله:عي�صى  ���ض.م.خ  للتمويل  التنفيذ/موارد  طالب  ان  مبا  القامة 
�صامل احمد احلر�صي املهري قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )140352( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/786 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  ذ.م.م  الفنية  للخدمات  علي  اند  �صده/1-هاري  املنفذ  اىل 
ملالكها/رجون   - الفنية  للمقاولت  التنفيذ/النفاث  ان طالب  القامة مبا 
زبري زبري الدين وميثله:عبدالرحمن حممد عي�صى الناوري العامري قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وق��دره )399514.43( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان :

على  الت�صديق  وطلبا   %100 ح�صته  اجلن�صية:افغان�صتان  كفتان  بن  احمد  ال�صيد/عزيز   
 1 ف��رع   - وال�صيل  العبايات  خلياطة  الطلوع  التجاري  ال�صم  يف  )ت��ن��ازل(  يت�صمن  حم��رر 
واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�صادية يف ال�صارقة رخ�صة جتارية رقم:742920 ال�صادر 
احمد  ال�صيد:�صراج  اىل  بخورفكان  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  من  ب��ت��اري��خ:2016/3/14 

حاجي كفتان اجلن�صية افغان�صتان
على  بالت�صديق  �صيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   ،
توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي

الكاتب العدل بخورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/2651  عمايل جزئي

القامة  ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  اي لالعمال  ات�ض  كيه  1-ب��ي   / املدعي عليه  اىل 
مبا ان املدعي /ا�صامه حممود ابراهيم عبداجلواد قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
 )3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   50.000( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام والر�صوم 
وحددت   mb192048651ae:وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة رقم ال�صكوى
لها جل�صة يوم الحد املوافق 2019/4/14 ال�صاعة 10.00 �ض بالقاعة:ch1.A.4 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�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2018/64  تظلم عقاري

اىل املتظلم �صده / 1-�صليم نواز خان فهيم نواز خان جمهول حمل القامة مبا 
املتظلم / علي م�صبح علي �صاحي عن نف�صه وب�صفته �صاحب ومدير مكتب  ان 
ا�صم/علي  يحمل  ك��ان  وال���ذي  القانونيه  وال���ص��ت�����ص��ارات  للمحاماة  م�صبح  علي 
وميثله:علي  �صابقا  القانونية  وال�صت�صارات  للمحاماة  العامري  ومو�صى  م�صبح 
اع��اله ومو�صوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اأق��ام عليكم  م�صبح علي �صاحي قد 
ال�صادر يف المر على عري�صة رقم 32/2018 عقاري. وحددت لها جل�صة  القرار 
  Ch 1.B.8  : بالقاعة  09.30 �ض  ال�صاعة  املوافق 2019/4/23    الثالثاء  يوم 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا 
اأي��ام على الأق��ل ، ويف حالة  مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1464  جتاري كلي

حمل  جم��ه��ول   1SPV ملتد  هولدينجز  1-���ص��رك��ة/م��ارك��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
وميثله:علي  م.د.م.������ض  كون�صالتينغ  ه��ي��ذر   1000/ امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صمري  ع��داي  ح�صني 
املدعي عليها مببلغ وقدره )600.379.19( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
التام. ال�����ص��داد  ال��دف��ع��ات وحتى  ا�صتحقاق  ت��اري��خ  امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن 

وح���ددت لها جل�صة ي��وم الرب��ع��اء امل�����واف�����ق:2019/4/17 ال�����ص��اع��ة:08:30 �ض 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.C.14:بالقاعة
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/1729  جتاري كلي
اىل املدعي عليه/1- ايزي جلوبال �ض.م.ح جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�صركة 
ال�صحن احلديث ذ.م.م وميثله:ب�صار عبداهلل علي ابراهيم امل�صايبة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2019/2/19  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/�صركة 
مبلغا  املدعية  لل�صركة  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعي  ال�صركة  بالزام  ذ.م.م  احلديث  ال�صحن 
اليها فائدة قانونية ب�صيطة قدرها 9% �صنويا  وقدره )1.416.606.70( درهم م�صافا 
والزمت  ال�صداد  مت��ام  حتى  يف:2018/8/7  احلا�صل  الدعوى  رف��ع  تاريخ  من  اعتبارا 
املدعي عليها بامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب حماماة . 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�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/747 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �صده/1-ذا ديفلوبر للعقارات ���ض.ذ.م.م 2-اأم��الك للتمويل �ض.م.ع 
بهاتيا  باغاواندا�ض  التنفيذ/�صاندرا�صن  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ  قد 
به وقدره )327722( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة - ف�صخ العقود 
اخلام�ض  الطابق  من   527 رق��م  الدعوى  مو�صوع  العقارية  بالوحدة  املتعلقة 
مب�صروع متاين اأرت الكائن يف منطقة اخلليج التجاري بامارة دبي وملحقاتها 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2018/62  تظلم عقاري
ن��واز جمهول حمل القامة مبا ان  ن��واز خان فهيم  اىل املتظلم �صده / 1-�صليم 
مكتب  وم��دي��ر  �صاحب  وب�صفته  نف�صه  ع��ن  �صاحي  علي  م�صبح  علي   / املتظلم 
ا�صم/علي  يحمل  ك��ان  وال���ذي  القانونيه  وال���ص��ت�����ص��ارات  للمحاماة  م�صبح  علي 
وميثله:علي  �صابقا  القانونية  وال�صت�صارات  للمحاماة  العامري  ومو�صى  م�صبح 
اع��اله ومو�صوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اأق��ام عليكم  م�صبح علي �صاحي قد 
ال�صادر يف المر على عري�صة رقم 31/2018 عقاري. وحددت لها جل�صة  القرار 
  Ch 1.B.8  : بالقاعة  09.30 �ض  ال�صاعة  املوافق 2019/4/23    الثالثاء  يوم 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا 
اأي��ام على الأق��ل ، ويف حالة  مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
   يف  الدعوى 2016/1123  جتاري كلي    

اخلبري املنتدب : يو�صف طاهر اخلاجة 
املدعي : بنك اي �صي اي �صي اي املحدودة 

املدعي عليها الوىل : مطبعة جلف الفنية التجارية 
اي  �صي  اي  �صي  اي  بنك  واملرفوعة من  اعاله  املذكورة  الدعوى  ندبنا خبريا م�صرفيا يف  مت 
اجتماع  حل�صور  ندعوكم  وعليه  التجارية  الفنية  جلف  مطبعة  عليها  املدعي  �صد  املحدودة 
اخلرة او من ميثلكم قانونا والذي �صيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�صح ادناه وذلك 
يوم الحد  املوافق 2019/4/21  يف متام ال�صاعة 00 : 11 �صباحا ، ويرجى منكم اح�صار كافة 

امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لالجتماع  
   1B1 : دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم : 4 ، الطابق الول مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
يو�سف اخلاجه

اجتماع خربة
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

اعالن بالن�سر 
�سادر عن حمكمة عجمان ال�سرعية
 يف الدعوى رقم 2019/136 احوال 

اىل املدعي عليه:يو�صف احمد بالل ال�صحي - اماراتي اجلن�صية - جمهول حمل القامة 
داخل الدولة مبا ان املدعية:عفاف م�صعد عبداهلل قا�صم

قد اأقامت عليك الدعوى ال�صرعية املذكورة بالرقم اعاله امام هذه املحكمة للمطالبة ب����/
م�صكن ح�صانة + زيادة نفقة املح�صون + اجرة خادمة

وقد حددت املحكمة جل�صة الثالثاء:2019/4/16 للنظر يف الدعوى فاأنت مكلف باحل�صور 
�صخ�صيا او من ينوب عنك ر�صميا امام هذه املحكمة يف املوعد املذكور للرد على الدعوى ويف 
حالة تخلفك عن احل�صور يف املوعد املحدد فاإن املحكمة �صتنظر يف الدعوى وت�صدر حكمها 

غيابيا. حتريرا يف الثنني املوافق:2019/3/25
 القا�سي

الإمارات العربية املتحدة
  وزارة العدل

حمكمة عجمان ال�سرعية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
 اعالن بالن�سر امام الدائرة املخت�سة

ا�ض  اي  �صعيد 3-  ابراهيم 2- �صالح عبداهلل احمد  املدعى عليهم / 1- يو�صف احمد  اىل 
بي لدارة امل�صاريع 

نعلمكم بان املدعي / الحتاد الوروبي ملقاولت البناء ذ.م.م يف الدعوى رقم:2019/1154 
جتاري كلي  قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  

ندب خبري ح�صابي بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
ال�صارقة  رقم )139( مبحكمة  بالقاعه  الثانية  الكلية  الدائرة  امام  يقت�صي ح�صورك  لذا 
على  جوابية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  البتدائية  الحتادية 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك يوم الربعاء املوافق:2019/4/24 ال�صاعة:8:30 
�صباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�صار اليها اعاله - بو�صفك مدعي عليه ويف حال 

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

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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   الق�سية رقم 4295 ل�سنة 2018 جتاري جزئي

انكربوري�صني  جراتينج  �صد/انرتنا�صيونال   - امل��ح��دودة  لوجي�صتيك�ض  من/�صركة  املرفوعة 
يونايتد جلوب تريدينج جروب �ض.م.ح ذ.م.م & حممد ولورث ح�صن ح�صن ال�صياد - ب�صفته 
تريدينج  جلوب  يونايتد  انكربوري�صني  جراتينج  انرتنا�صيونال  عن  بالتوقيع  املخول  املدير 

جروب �ض.م.ح ذ.م.م
املدعي عليهم/1- انرتنا�صيونال جراتينج انكربوري�صني يونايتد جلوب تريدينج جروب �ض.م.ح 
ذ.م.م 2- حممد ولورث ح�صن ح�صن ال�صياد - ب�صفته املدير املخول بالتوقيع عن انرتنا�صيونال 

جراتينج انكربوري�صني - يونايتد جلوب تريدينج جروب �ض.م.ح ذ.م.م
مدعوين حل�صور اجتماع اخلرة احل�صابية املقرر عقده يف احلادية ع�صر والن�صف �صباحا يوم 
الحد امل��واف��ق:2019/4/14 وذلك مبقر مكتب اخلبري الكائن بدبي - �صارع ال�صعادة - مقابل 
حمطة مرتو اخلليج التجاري - خلف المارات للعطالت - بناية بري�صم - بجوار اومنيات 1 - 
مكتب حممد �صعيد ال�صبلي لتدقيق احل�صابات - الطابق ال�صاد�ض مكتب رقم 607 م�صطحبني 

معكم كافة امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري   
اخلبري احل�سابي : حممد �سعيد ال�سبلي 

 اعالن بالن�سر لدى حمكمة
دبي البتدائيه
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اإنذار عديل بالن�سر

رقم 2019/2683 
املنذر : ورثة نا�صر را�صد لوتاه   

املنذر اليه /جمدي حممد �صيد �صليمان 
اعالن بالن�سر

و�صتون  )واح��د  دره��م   )61.000( قدرها  والبالغ  املحل  على  امل�صتحقة  اليجارية  القيمة  �صداد 
الف درهم( وذلك خالل �صهر وال �صوف ن�صطر ا�صفني لقامة دعوى امام مركز ف�ض املنازعات 
اليجارية للمطالبة بالخالء و�صداد كافة امل�صتحقات اليجارية وفقا للعقد والقانون مع قيمة 
الفواتري ال�صتهالكية من مياه وكهرباء وات�صالت وغريها وامل�صروفات وكذلك جميع تكاليف 
�صيانة املحل بعد متام الخالء وح�صب تقدير املنذر تطبيقا لن�صي املادة 6 واملادة 13 وبقية مواد 
والر�صوم  امل�صافة  القيمة  وال�صرائب و�صريبة  والتعوي�صات  الطرفني  املرم بني  اليجار  عقد 

الق�صائية والزيادة القانونية مع ت�صليم املحل خايل من ال�صواغل.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2019/2510 

املنذر : اتا للمالحة وال�صحن   
املنذر اليه /التمور العاملية لل�صحن �ض.ذ.م.م - رخ�صة 550946 دبي 

اعالن بالن�سر
املرت�صد  دره��م   )87.554.00( مبلغ  ب�صداد  اليها  امل��ن��ذرة  امل��ن��ذرة  تنذر 
ن�صطر  �صوف  وال  تاريخه  م��ن  اي��ام  خم�صة  غ�صون  يف  وذل��ك  بذمتها 
والكفيلة  بحقكم  ال��الزم��ة  القانونية  الج����راءات  كافة  لت��خ��اذ  ا�صفني 
الر�صوم  كافة  وحتميلكم  القانونية  ف��وائ��ده  م��ع  امل��ن��ذرة  حقوق  حلفظ 

وامل�صاريف الق�صائية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم 2019/8691
املنذر   :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع

املنذر اإليه :  اوجو�صتني فريناديز انتوين فرينانديز            .
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )25،195.00( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�صبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
ال�صيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �صي�صطر  الن�صر  تاريخ 
27408/ خ�صو�صي /الفئة 15/ اأبوظبي ( من نوع )  ميت�صوبي�صي لن�صر  _ �صالون   
( موديل )2015 ( اللون ) احمر(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم 2019/8383
املنذر     :  م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي.

املنذر اإليه   : منذر �صعد الدين حممد �صريف .
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )76،350.00( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�صبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
ال�صيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �صي�صطر  الن�صر  تاريخ 
 PATHFINDER 60896/ خ�صو�صي /الفئة 14/ اأبوظبي ( من نوع )    ني�صان
_ ا�صتي�صن ( موديل )2015 ( اللون ) اأخ�صر(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم 2019/8693
املنذر   :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع
املنذر اإليه  : ريك فيلوريا تابريو�ض.

اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )36،255.8( درهم نتيجة الإخالل  ينذر املنذر املنذر 
من  اأ�صبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
ال�صيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �صي�صطر  الن�صر  تاريخ 
89266/ خ�صو�صي /الفئة 5/ اأبوظبي ( من نوع )  هوندا �صيتي _ �صالون ( موديل 
)2017 ( اللون ) اأزرق(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 اإنذار عديل بالن�سر

رقم 2019/8690
املنذر   :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع

املنذر اإليه  : علي ماهر ح�صن فطافطه .
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )13،199.00( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�صبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
ال�صيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �صي�صطر  الن�صر  تاريخ 
59884/ خ�صو�صي /الفئة 4/ اأبوظبي ( من نوع )  ني�صان التيما 2.5_ �صالون   ( 
اأبي�ض(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة  موديل )2010 ( اللون ) 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم 2019/8689
املنذر   :  م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي.

املنذر اإليه  : �صوباربوين �صيمون هارت.
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )101،996.60( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�صبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
رقم  ال�صيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ 
 ) ا�صتي�صن  ايفوك _  Q/ دبي ( من نوع )رجن روف��ر  ) 90671/ خ�صو�صي /الفئة 
كافة  املنذر مع حفظ  واملمولة ل�صاحلكم من قبل  اأ�صود(    ( اللون   ) موديل )2015 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم 2019/8692
املنذر   :  بنك دبي الإ�صالمي �ض.م.ع

املنذر اإليها :  هيئه ال�صتثمار/ كون�صيبت فليك�صيبل للتغليف ذ م م             
ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )89،032.9( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�صبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
ال�صيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �صي�صطر  الن�صر  تاريخ 
43013/ خ�صو�صي /الفئة C/ راأ���ض اخليمة ( من ن��وع     )  هايونداي اك�صنت  _ 
املنذر مع  واملمولة ل�صاحلكم من قبل  اأبي�ض(    ( اللون   ) ( موديل )2017  �صالون  

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 اإنذار عديل بالن�سر

 رقم 2019/6570
املنذر   :  �صتاندرد ت�صارترد بنك.

املنذر اإليه :  عبدالرحمن علي عنر النوبي الرئي�صي   
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )76،070.00( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�صبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد 
ال�صيارة رقم )  التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  واإل �صي�صطر  الن�صر  تاريخ 
46269/ خ�صو�صي /B/ عجمان ( من نوع ) �صيفرليه �صيلفريادو  _ بيك اب �صحن 
( موديل )2013 ( اللون ) ابي�ض(  واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/72  مدين كلي
املدعي  ان  القامة مبا  نا�صر جنكلي جمهول حمل  املدعي عليه / 1-ح�صني  اىل 
اأقام عليك  بلوان وميثله:هاين رجب مو�صى عبداهلل اجل�صمي قد  /حامد �صالح 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم والتكافل 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )2544000( وق��دره  مببلغ 
ي��وم الحد  ال��ت��ام.وح��ددت لها جل�صة  ال�صداد  ال��دع��وى وحتى  ت��اري��خ رف��ع  9% م��ن 
امل��واف��ق:2019/4/14 ال�صاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch2.E.22  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�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2019/819 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1-راجيف جون جون جمهول حمل القامة مبا 
وار�صي  �صديق  حممد  وار���ص��ي  �صابر  التنفيذ/حممد  ط��ال��ب  ان 
وميثله:يو�صف حممد ح�صن حممد البحر قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)1456787( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2018/490  عقاري كلي

اىل املحكوم عليه/1- �صركة كو�صي التجارية )�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة( 2- حممد عاطف 
جممع  تطوير  �صركة   -4 ابراهيم  حممد  ابراهيم  كا�صف  حممد   -3 ابراهيم  حممد  ابراهيم 
بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  خو�صي  �صودري  ابراهيم  حممد   -5 ذ.م.م  لال�صتثمار  دبي 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2018/9/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/البنك 
العربي املتحد �ض.م.ع بالزام ال�صركة املدعي عليها الوىل ان توؤدي للبنك املدعي مبلغا وقدره 
والرابع م�صافا  والثالث  الثاين  املدعي عليهم  بالت�صامن مع  وذلك  درهم   )22.002.724.30(
اليه فائدة قانونية ب�صيطة قدرها 9% اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى احلا�صل يف:2018/2/8 
وحتى ال�صداد التام والزمت املدعي عليهم من الوىل حتى الرابع بامل�صاريف والف درهم مقابل 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب 
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�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/409  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-براتيك للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م 2- �صوبا�ض �صاند جورا لل جندال - ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته 
�صامن �صخ�صي للقر�ض 3- اأنكور جيندال تيجندير موهن جندار - ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته �صامن �صخ�صي للقر�ض 
وب�صفته  ���ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  براتيك  وب�صفته مدير  ال�صخ�صية  �صاند جنيدال/ب�صفته  �صوبا�ض  �صاكيت جينتال   -4
الزحمي  احمد  عبيد  مبارك  وميثله:�صعيد  ب��رودا  /بنك  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  للقر�ض  �صخ�صي  �صامن 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم من الوىل اىل الرابع بالتكافل والت�صامن فيما بينهم  قد 
تاريخ  او  بتاريخ:2016/12/4  ال�صتحقاق  تاريخ  التجارية 12% من  والفائدة  ب�صداد مبلغ وقدره )23.823.567.21( درهم 
حق  عن  عليهم  املدعي  تنازل  ونفاذ  و�صحة  تثبيت  عليهم  املدعي  وال���زام  التام  ال�صداد  وحتى  يف:2017/3/6  ال��ن��زاع  قيد 
ايجار العقارات ل�صالح املدعي وبالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�صامن فيما بينهما بان يوؤدوا اىل املدعي مبلغ وقدره 
)589.289.00( درهم  قيمة اليجارات والفائدة التجارية بواقع 12% من تاريخ غلق احل�صاب يف 2017/6/8 تاريخ لحق 
لقيد النزاع يف:2017/3/6 او من اريخ:2017/3/6 تاريخ قيد النزاع وحتى ال�صداد التام والفعلي وبالزام املدعي عليهم بكافة 
الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة يف الدعوى املاثلة ويف دعوى النزاع.وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق:2019/4/28 
ال�صاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch1.C.15  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�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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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:   20 فراير 2019 املودعة حتت رقم:  306608 
تاريخ اإيداع الأولوية   23 اأغ�صط�ض 2018

با�ص��م:  ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�صيو، �صوي�صرا 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأحزمة )مالب�ض(؛ بلوزات؛  اأرواب ا�صتحمام؛  اأثواب ا�صتحمام؛ �صراويل ا�صتحمام؛  املالب�ض؛ �صراويل لالأطفال )مالب�ض(؛ 
قطع مالب�ض �صفلية )مالب�ض(؛ �صراويل ق�صرية حتتية؛ قمي�صولت )�صرتات ن�صوية ق�صرية(؛ عباءات؛ مالب�ض اأطفال؛ 
معاطف؛ مالب�ض رق�ض؛ جينز من قما�ض الدنيم؛ اأثواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�ض(؛ �صراويل �صوفية ق�صرية؛ جاكيتات 
قفازات  )مالب�ض(؛  الفرو  من  مالب�ض  ال�صوف؛  من  ن�صائية  �صديرات  ال�صوف؛  من  �صفلية  مالب�ض  قطع  ال�صوف؛  من 
برن�ض  قلن�صوة؛  ذات  قطنية  �صرتات  قلن�صوة؛  ذات  �صوفية  كنزات  راأ���ض؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�صائية  �صديرات  )مالب�ض(؛ 
داخلية؛  ن�صائية  قم�صان حمبوكة؛ مالب�ض  للراأ�ض( )مالب�ض(؛ جوارب مالب�ض حمبوكة؛ جاكيتات )مالب�ض(؛  )اأغطية 
لل�صاق؛ طماقات  اأغطية  داخلية؛  ن�صائية  للمواليد؛ مالب�ض جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�ض مريحة؛ مالب�ض  مالب�ض 
)بناطيل(؛ كنزات �صوفية طويلة الأكمام؛ قم�صان طويلة الأكمام؛ �صراويل طويلة لال�صتعمال املنزيل؛ مالب�ض لال�صتعمال 
اليومي؛ مالب�ض داخلية رجالية؛ قم�صان ريا�صية مقاومة للعرق؛ اأحزمة للنقود؛ خمارات )مالب�ض(؛ لفاعات عنق؛ اأ�صرطة 
جاكيتات  )مالب�ض(؛  للحفالت  قبعات  بيجامات؛  خارجية؛  مالب�ض  ليلية؛  مالب�ض  عنق؛  ربطات  املالب�ض؛  ياقات  ح��ول 
اأرواب؛  مقلن�صة؛ قم�صان بولو؛ قم�صان ن�صف كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�ض مقاومة للمطر؛ مالب�ض جاهزة؛ 
�صراويل  �صورتات ق�صرية؛ �صرتات؛  ريا�صية؛ �صرتات ثقيلة؛  تنانري؛ جوارب ق�صرية؛ مالب�ض  �صالت؛ قم�صان؛  لفاعات؛ 
طويلة ثقيلة؛ مالب�ض �صباحة للرجال؛ مالب�ض �صباحة للن�صاء؛ بلوزات بدون اأكمام؛ قم�صان ن�صف كم؛ قطع مالب�ض علوية 
باإ�صبع؛ لبا�ض قدم  القدم؛ �صبا�صب  )مالب�ض(؛ بناطيل؛ قم�صان حتتية؛ مالب�ض داخلية؛ مالب�ض م�صادة للرياح؛ لبا�ض 
لغري ا�صتخدامات الريا�صة؛ �صنادل؛ اأحذية؛ �صبا�صب؛ اأغطية الراأ�ض؛ قبعات )اأغطية للراأ�ض(؛ قبعات؛ قبعات ا�صتحمام؛ 

25 اأغطية وجه )خمار اأو حجاب( )مالب�ض(    الواق�عة بالفئة:  
كتبت عبارة " IN IT. FOR EVERYONE." باللغة الإجنليزية. و�صف العالمة:  

ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   21 فراير 2019 املودعة حتت رقم:  306695 
تاريخ اإيداع الأولوية   23 اأغ�صط�ض 2018

با�ص��م:  ابريكرومبي اند فيت�ض يورب ا�ض ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�صيو، �صوي�صرا 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 

اأحزمة )مالب�ض(؛ بلوزات؛  اأرواب ا�صتحمام؛  اأثواب ا�صتحمام؛ �صراويل ا�صتحمام؛  املالب�ض؛ �صراويل لالأطفال )مالب�ض(؛ 
قطع مالب�ض �صفلية )مالب�ض(؛ �صراويل ق�صرية حتتية؛ قمي�صولت )�صرتات ن�صوية ق�صرية(؛ عباءات؛ مالب�ض اأطفال؛ 
معاطف؛ مالب�ض رق�ض؛ جينز من قما�ض الدنيم؛ اأثواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�ض(؛ �صراويل �صوفية ق�صرية؛ جاكيتات 
قفازات  )مالب�ض(؛  الفرو  من  مالب�ض  ال�صوف؛  من  ن�صائية  �صديرات  ال�صوف؛  من  �صفلية  مالب�ض  قطع  ال�صوف؛  من 
برن�ض  قلن�صوة؛  ذات  قطنية  �صرتات  قلن�صوة؛  ذات  �صوفية  كنزات  راأ���ض؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�صائية  �صديرات  )مالب�ض(؛ 
داخلية؛  ن�صائية  قم�صان حمبوكة؛ مالب�ض  للراأ�ض( )مالب�ض(؛ جوارب مالب�ض حمبوكة؛ جاكيتات )مالب�ض(؛  )اأغطية 
لل�صاق؛ طماقات  اأغطية  داخلية؛  ن�صائية  للمواليد؛ مالب�ض جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�ض مريحة؛ مالب�ض  مالب�ض 
)بناطيل(؛ كنزات �صوفية طويلة الأكمام؛ قم�صان طويلة الأكمام؛ �صراويل طويلة لال�صتعمال املنزيل؛ مالب�ض لال�صتعمال 
اليومي؛ مالب�ض داخلية رجالية؛ قم�صان ريا�صية مقاومة للعرق؛ اأحزمة للنقود؛ خمارات )مالب�ض(؛ لفاعات عنق؛ اأ�صرطة 
جاكيتات  )مالب�ض(؛  للحفالت  قبعات  بيجامات؛  خارجية؛  مالب�ض  ليلية؛  مالب�ض  عنق؛  ربطات  املالب�ض؛  ياقات  ح��ول 
اأرواب؛  مقلن�صة؛ قم�صان بولو؛ قم�صان ن�صف كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�ض مقاومة للمطر؛ مالب�ض جاهزة؛ 
�صراويل  �صورتات ق�صرية؛ �صرتات؛  ريا�صية؛ �صرتات ثقيلة؛  تنانري؛ جوارب ق�صرية؛ مالب�ض  �صالت؛ قم�صان؛  لفاعات؛ 
طويلة ثقيلة؛ مالب�ض �صباحة للرجال؛ مالب�ض �صباحة للن�صاء؛ بلوزات بدون اأكمام؛ قم�صان ن�صف كم؛ قطع مالب�ض علوية 
باإ�صبع؛ لبا�ض قدم  القدم؛ �صبا�صب  )مالب�ض(؛ بناطيل؛ قم�صان حتتية؛ مالب�ض داخلية؛ مالب�ض م�صادة للرياح؛ لبا�ض 
لغري ا�صتخدامات الريا�صة؛ �صنادل؛ اأحذية؛ �صبا�صب؛ اأغطية الراأ�ض؛ قبعات )اأغطية للراأ�ض(؛ قبعات؛ قبعات ا�صتحمام؛ 

25 اأغطية وجه )خمار اأو حجاب( )مالب�ض(    الواق�عة بالفئة:  
كتبت عبارة " BE THE SUNSHINE"  باللغة الإجنليزية. و�صف العالمة:  

ال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل 

للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   17 مار�ض 2019 املودعة حتت رقم:  308006 
تاريخ اإيداع الأولوية   30 اكتوبر 2018

با�ص��م:  توتو األ تي دي.
وعنوانه: رقم 1-1،  ناكا�صيما 2-ت�صومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�صيو-�صي، اليابان  

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
مق�صورات  وحتديدا  ال�صتحمام  حجريات  للحمام؛  ل��وازم  احلمام؛  تركيبات  )بانيو(؛  ا�صتحمام  اأح��وا���ض 
لغ�صل  اأح��وا���ض  ال�صحية؛  الرتكيبات  من  ج��زء  باعتبارها  لليدين  مغا�صل  ال��دو���ض؛  حمامات  ال�صتحمام؛ 
للحمامات؛  جتميل  خزائن  مع  الأي���دي  غ�صل  اأح��وا���ض  ال�صحية؛  الرتكيبات  من  ج��زء  باعتبارها  اليدين 
وحدات مقاعد التواليت؛ اأحوا�ض تواليت؛ دورات مياه؛ مقاعد تواليت؛ مقاعد تواليت مزودة ب�صطاف غ�صل 

باملاء الدافئ؛ وحدات مقاعد التواليت املزودة ب�صطاف غ�صل باملاء الدافئ؛ �صطافات؛ مباول.
الواق�عة بالفئة:  11

و�صف العالمة:  كتبت كلمة  " GALALATO " بحروف لتينية. 
ال�ص��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   17 مار�ض 2019 املودعة حتت رقم:  308012 
تاريخ اإيداع الأولوية   19 دي�صمر 2018

با�ص��م:  توتو األ تي دي.
وعنوانه: رقم 1-1،  ناكا�صيما 2-ت�صومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�صيو-�صي، اليابان 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
مغا�صل؛ مغا�صل املنفعة؛ اأحوا�ض غ�صل الأيدي؛ حامالت مغا�صل الأيدي؛ مغا�صل لليدين )اأجزاء من اأدوات 
مزودة  تواليت  مقاعد  تواليت؛  مقاعد  مياه؛  دورات  تواليت؛  اأحوا�ض  التواليت؛  مقاعد  وح��دات  �صحية(؛ 
ب�صطاف غ�صل باملاء الدافئ؛ وحدات مقاعد التواليت املزودة ب�صطاف غ�صل باملاء الدافئ؛ �صطافات؛ مباول؛ 

اأحوا�ض ال�صتحمام )البانيو(؛ حمامات الد�ض؛ �صنابري.
الواق�عة بالفئة:  11

و�صف العالمة:  كتبت كلمة  " CLEANOVATION " بحروف لتينية. 
ال�ص��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

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

املودعة حتت رقم : 307889          بتاريخ:   13 مار�ض 2019 
با�ص��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد 

وعنوانه: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �صوق اأبو ظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: الدعاية والإعالن، خدمات الت�صويق والرتويج، الت�صويق على اخلط مبا�صرة 
املواقع  حتديد  )ا�صرتاتيجية  التجارية  العالمة  و�صع  للمنا�صبات،  الت�صويق  والع���الن،  الدعاية  خدمات  )اون-لي����ن(، 
للعالمة التجارية بهدف خلق انطباع فريد يف اأذهان العمالء وال�صوق(، الت�صويق العقاري، الأبحاث الت�صويقية والتحليل، 
الدعاية والعالن ون�صر املواد املطبوعة على اخلط مبا�صرة )اون-لي��ن( لأغرا�ض دعائية، ن�صر املواد املطبوعة لأغرا�ض 
الدعاية  املطبوعة(، خدمات  وامل��واد  الن�صرات  الكتيبات،  )من�صورات،  الدعائية  املواد  ون�صر  توزيع  الكرتوين،  ب�صكل  دعائية 
والت�صويق املقدمة عن طريق و�صائل التوا�صل الجتماعي، الدعاية والعالن للعقارات ال�صكنية اأو التجارية، خدمات املزاد 
اإجراء اجلولت  العقارية،  املمتلكات  بتاأجري وبيع و�صراء  املتعلقة  الدعاية  العقارية، خدمات  املزادات  العلني، تنظيم وادارة 
العقارية الفرتا�صية، خدمات الدعاية والت�صويق املقدمة عن طريق املدونات،  معاجلة البيانات، معاجلة البيانات الآلية، 
جتميع البيانات الح�صائية، معاجلة البيانات املحو�صبة، معاجلة البيانات اللكرتونية، خدمات معاجلة البيانات على اخلط 
مبا�صرة )اون لين(، حتليل بيانات و اإح�صائيات اأبحاث ال�صوق، جمع البيانات يف قواعد بيانات احلا�صوب، جتميع البيانات 
يف قاعدة بيانات احلا�صوب، البحث عن البيانات يف ملفات احلا�صوب لالآخرين، حتديث و�صيانة البيانات يف قاعدة بيانات 
احلا�صوب، جمع  وتنظيم  وجتميع وحتليل بيانات الأعمال والإح�صاءات واملعلومات وفهر�صة املعلومات لأغرا�ض جتارية اأو 
اإعالنية، فهر�صة �صبكات النرتنت )الويب( لأغرا�ض جتارية، فهر�صة �صبكات النرتنت )الويب( لأغرا�ض جتارية اأو دعائية، 

خدمات املعلومات و الن�صح وال�صت�صارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:35 

ال�صفل وعلى ميني  فايندر يف  والكلمة  العلى  داتا يف  الكلمة  كتبت  فايندر حيث  داتا  عبارة  العالمة:العالمة هي  و�صف 
الكلمتني �صعار وهو عبارة عن �صكل هند�صي مميز كما هو مو�صح بال�صورة اأعاله.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

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

املودعة حتت رقم : 307887          بتاريخ:   13 مار�ض 2019 
با�ص��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد 

الإمارات  اأب��و ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأب��و ظبي  �صوق  املقام، مربعة  برج   ،8 الطابق  وعنوانه: جزء من 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: برامج احلا�صوب، برامج تطبيقات احلا�صوب، برامج تطبيقات 
الهاتف املحمول، قواعد بيانات احلا�صوب، قواعد البيانات اللكرتونية، تطبيقات الهاتف املحمول، برامج 
اللوحات  )ديجيتال(،  الرقمية  )ال�صارات(  اللوحات  الال�صلكية،  الأجهزة  و  املحمولة  للهواتف  التطبيقات 
العر�ض،  ل��وح��ات  الرقمية،  الالفتات  �صا�صات  )ديجيتال(،  الرقمية  الالفتات  اللكرتونية،  )ال���ص��ارات( 
البيانات،  ملعاجلة  الكمبيوتر  برامج  البيانات،  للتنزيل، معاجلات  القابلة  املن�صورات  اللكرتونية،  املن�صورات 
تخزين  اأجهزة  البيانات،  معاجلة  اأنظمة  البيانات،  معاجلة  برامج  البيانات،  ملعاجلة  كمبيوتر  برجميات 
بيانات  تخزين  و�صائط  اللكرتونية،  البيانات  معاجلة  اأجهزة  للتنزيل،  القابلة  البيانات  ملفات  البيانات، 
مغناطي�صية، م�صتقبالت البيانات املتنقلة، الرامج لتحليل بيانات الأعمال، برامج احلا�صوب للتمكني من 

البحث عن البيانات، برامج احلا�صوب للتقاط ونقل وتخزين وفهر�صة البيانات والوثائق.
الواق�عة بالفئة:9 

و�صف العالمة:العالمة هي عبارة داتا فايندر حيث كتبت الكلمة داتا يف العلى والكلمة فايندر يف ال�صفل 
وعلى ميني الكلمتني �صعار وهو عبارة عن �صكل هند�صي مميز كما هو مو�صح بال�صورة اأعاله.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

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

املودعة حتت رقم : 307890          بتاريخ:   13 مار�ض 2019 
با�ص��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد 

الإمارات  اأب��و ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأب��و ظبي  �صوق  املقام، مربعة  برج   ،8 الطابق  وعنوانه: جزء من 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: ال�صوؤون العقارية، ال�صوؤون التمويلية، ال�صوؤون املالية، خدمات 
العقارات، خدمات التزويد باملعلومات وال�صت�صارات والن�صح املتعلقة  بتاأجري و بيع و �صراء العقارات، تاأجري 
اإيجار العقارات، ال�صم�صرة العقارية، تثمني و تقييم العقارات، خدمات التقييم العقاري،  العقارات،  تدبري 
التزويد  بالعقارات،  املتعلقة  التمويلية  ال�صوؤون  اإدارة  العقارات،  اإدارة  والقرو�ض،  العقاري  الرهن  خدمات 
التوا�صل  املتعلقة بالعقارات عر �صبكات   التزويد باملعلومات  املتعلقة بالعقارات عر النرتنت،  باملعلومات 
اللكرتونية، خدمات الوكالء العقاريون، خدمات التاأمني املتعلقة بالعقارات، حتليل البيانات املالية، خدمات 
قاعدة البيانات املالية، املعلومات املتعلقة بالعقارات املقدمة عن طريق املدونات، خدمات املعلومات و الن�صح  

وال�صت�صارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:36 

و�صف العالمة:العالمة هي عبارة داتا فايندر حيث كتبت الكلمة داتا يف العلى والكلمة فايندر يف ال�صفل 
وعلى ميني الكلمتني �صعار وهو عبارة عن �صكل هند�صي مميز كما هو مو�صح بال�صورة اأعاله.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

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

املودعة حتت رقم : 307893          بتاريخ:   13 مار�ض 2019 
با�ص��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد 

الإمارات  اأب��و ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأب��و ظبي  �صوق  املقام، مربعة  برج   ،8 الطابق  وعنوانه: جزء من 
العربية املتحدة

التزويد  الل��ك��رتوين،  الن�صر  خ��دم��ات  الن�صر،  خ��دم��ات  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل���ك 
الن�صر  املواد املطبوعة واملن�صورات املطبوعة،  بالن�صرات اللكرتونية على اخلط مبا�صرة )اون-لي��ن(، ن�صر 
اأو عر  البيانات  قواعد  عليها من  واحل�صول  الولوج  التي ميكن  امل��واد  ن�صر  املطبوعة،  للمواد  اللكرتوين 

النرتنت، املن�صورات اللكرتونية الغري قابلة للتنزيل.
الواق�عة بالفئة:41 

و�صف العالمة:العالمة هي عبارة داتا فايندر حيث كتبت الكلمة داتا يف العلى والكلمة فايندر يف ال�صفل 
وعلى ميني الكلمتني �صعار وهو عبارة عن �صكل هند�صي مميز كما هو مو�صح بال�صورة اأعاله.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   31 مار�ض 2019 املودعة حتت رقم:  308868 
تاريخ اإيداع الأولوية  

با�ص��م:  نيكون كوربوري�صن
وعنوانه: 2 - 15 - 3، كونان، ميناتو-كو، طوكيو، اليابان

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
كامريات  كامريات؛  ب�صرية؛  ت�صويب  عد�صات  للبنادق؛  )تل�صكوبية(  مناظري  تل�صكوبات؛  ثنائية؛  مناظري 
رقمية؛ نظارات مكرة؛ مكرات واأجهزة ومعدات ب�صرية اأخرى؛ اأجزاء ولوازم لالأجهزة واملعدات الب�صرية؛ 

اأجهزة قيا�ض املدى بالليزر واأجهزة ومعدات قيا�ض اأخرى.
الواق�عة بالفئة:  9

و�صف العالمة:  كتبت كلمة  "Sportstar" بحروف لتينية بطريقة مميزة.
ال�ص��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   1 اإبريل 2019 املودعة حتت رقم:  308926 
تاريخ اإيداع الأولوية  

با�ص��م:  الحتاد للطريان
وعنوانه: �ض.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: 
الت�صويق  خدمات  التجارية؛  الأعمال  توجيه  خدمات  الأعمال؛  اإدارة  خدمات  والإع��الن؛  الدعاية  خدمات 
والرتويج؛ خدمات برامج الولء وخدمات برامج احلوافز واملكافاآت؛ اإدارة وتوجيه وتنظيم خدمات برامج 
وتوفري  واإدارة  تطبيق  �صكل  على  والرتويج  الت�صويق  خدمات  واملكافاآت؛  احلوافز  برامج  وخدمات  ال��ولء 
برامج مكافاآت الولء؛ اإدارة خدمات تقدمي املنافع واجلوائز املتعلقة برامج مكافاآت الولء؛ برامج حوافز 
العمالء؛ الرتويج خلدمات �صحن الب�صائع عر اإدارة اإحدى برامج املكافاآت التحفيزية؛ ترويج املبيعات من 
خالل برامج ولء العمالء؛ توفري اخلدمات املذكورة اأعاله من خالل �صبكة حا�صوب عاملية؛ توفري املعلومات 

واخلدمات ال�صت�صارية ب�صاأن اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  35

لتينية.  و�صف العالمة:  كتبت كلمة  " PAYLOADREWARDS" بحروف 
ال�ص��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل :  

نا�ض اند ا�صو�صيوت�ض
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم 307294      بتاريخ :2019/3/5   
 بيانات الأولوية : 

با�صم :  احمد نور حممد التجارية �ض ذ م م
وعنوانه : مكتب 107 ملك احمد ال�صيد عدنان ال�صيد حممد الها�صمي 

املتحدة العربية  – الإمارات  – دبي  الرقة   - – ديرة 
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30
وامل�صتح�صرات  الدقيق  ؛  وال�صاغو  ؛  التابيوكا  ؛  الرز  ؛  ال�صطناعية  والقهوة  والكاكاو  وال�صاي  القهوة 
؛  ال�صود  والع�صل  النحل  ؛ ع�صل  املثلجة  ؛ احللويات  والفطائر واحللويات  ؛ اخلبز  امل�صنوعة من احلبوب 

اخلمرية وم�صحوق اخلبيز ؛ امللح ؛ اخلردل ؛ اخلل وال�صل�صات ) التوابل ( ؛ البهارات ؛ الثلج ؛ املعكرونة .
الفئة : 30

و�صف العالمة : الكلمة Fiona مكتوبة باحرف لتينية بخط مميز خلفها ر�صم مميز على �صكل زرعة قمح 
لونها ا�صفر فوقها على اليمني مكتوب PASTA والكل مكتوب على خلفية غامقة داخل �صكل مميز مربع 

ال�صكل حتته ر�صم مميز مقو�ض وعليه �صكل زرعتني قمح باللون الذهبي .
ال�صرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

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

املودعة حتت رقم : 307888          بتاريخ:   13 مار�ض 2019 
با�ص��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد 

الإمارات  اأب��و ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأب��و ظبي  �صوق  املقام، مربعة  برج   ،8 الطابق  وعنوانه: جزء من 
العربية املتحدة

الرتويجية  امل��واد  املطبوعة،  املن�صورات  املطبوعة،  امل��واد  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
)اأدلة(،  املوجزة  الكتب  م�صور(،  )دليل  الكتالوجات  )برو�صورات(،  الكتيبات  الدورية،  الن�صرات  املطبوعة، 
والتدري�ض،  التوجيه  م��واد  الفوتوغرافية،  ال�صور  القرطا�صية،  ال��دوري��ة،  الخبارية  الن�صرات  ال��دوري��ات، 

بطاقات العمل، الفهار�ض، بطاقات الفهار�ض، دفاتر البيانات.
الواق�عة بالفئة:16 

و�صف العالمة:العالمة هي عبارة داتا فايندر حيث كتبت الكلمة داتا يف العلى والكلمة فايندر يف ال�صفل 
وعلى ميني الكلمتني �صعار وهو عبارة عن �صكل هند�صي مميز كما هو مو�صح بال�صورة اأعاله.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

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

املودعة حتت رقم : 307875          بتاريخ:   13 مار�ض 2019 
با�ص��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد 

وعنوانه: جزء من الطابق 8، برج املقام، مربعة �صوق اأبو ظبي العاملي، جزيرة املاريا، اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: الدعاية والإعالن، خدمات الت�صويق والرتويج، الت�صويق على اخلط مبا�صرة 
املواقع  حتديد  )ا�صرتاتيجية  التجارية  العالمة  و�صع  للمنا�صبات،  الت�صويق  والع���الن،  الدعاية  خدمات  )اون-لي����ن(، 
للعالمة التجارية بهدف خلق انطباع فريد يف اأذهان العمالء وال�صوق(، الت�صويق العقاري، الأبحاث الت�صويقية والتحليل، 
الدعاية والعالن ون�صر املواد املطبوعة على اخلط مبا�صرة )اون-لي��ن( لأغرا�ض دعائية، ن�صر املواد املطبوعة لأغرا�ض 
الدعاية  املطبوعة(، خدمات  وامل��واد  الن�صرات  الكتيبات،  )من�صورات،  الدعائية  املواد  ون�صر  توزيع  الكرتوين،  ب�صكل  دعائية 
والت�صويق املقدمة عن طريق و�صائل التوا�صل الجتماعي، الدعاية والعالن للعقارات ال�صكنية اأو التجارية، خدمات املزاد 
اإجراء اجلولت  العقارية،  املمتلكات  بتاأجري وبيع و�صراء  املتعلقة  الدعاية  العقارية، خدمات  املزادات  العلني، تنظيم وادارة 
العقارية الفرتا�صية، خدمات الدعاية والت�صويق املقدمة عن طريق املدونات،  معاجلة البيانات، معاجلة البيانات الآلية، 
جتميع البيانات الح�صائية، معاجلة البيانات املحو�صبة، معاجلة البيانات اللكرتونية، خدمات معاجلة البيانات على اخلط 
مبا�صرة )اون لين(، حتليل بيانات و اإح�صائيات اأبحاث ال�صوق، جمع البيانات يف قواعد بيانات احلا�صوب، جتميع البيانات 
يف قاعدة بيانات احلا�صوب، البحث عن البيانات يف ملفات احلا�صوب لالآخرين، حتديث و�صيانة البيانات يف قاعدة بيانات 
احلا�صوب، جمع  وتنظيم  وجتميع وحتليل بيانات الأعمال والإح�صاءات واملعلومات وفهر�صة املعلومات لأغرا�ض جتارية اأو 
اإعالنية، فهر�صة �صبكات النرتنت )الويب( لأغرا�ض جتارية، فهر�صة �صبكات النرتنت )الويب( لأغرا�ض جتارية اأو دعائية، 

خدمات املعلومات و الن�صح وال�صت�صارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:35  

و�صف العالمة: العالمة هي عبارة Data Finder حيث كتبت الكلمة Data يف العلى والكلمة Finder يف ال�صفل 
وعلى ي�صار الكلمتني �صعار وهو عبارة عن �صكل هند�صي مميز كما هو مو�صح بال�صورة اأعاله. 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

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

املودعة حتت رقم : 307878          بتاريخ:   13 مار�ض 2019 
با�ص��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد 

الإمارات  اأب��و ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأب��و ظبي  �صوق  املقام، مربعة  برج   ،8 الطابق  وعنوانه: جزء من 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: ال�صوؤون العقارية، ال�صوؤون التمويلية، ال�صوؤون املالية، خدمات 
العقارات، خدمات التزويد باملعلومات وال�صت�صارات والن�صح املتعلقة  بتاأجري و بيع و �صراء العقارات، تاأجري 
اإيجار العقارات، ال�صم�صرة العقارية، تثمني و تقييم العقارات، خدمات التقييم العقاري،  العقارات،  تدبري 
التزويد  بالعقارات،  املتعلقة  التمويلية  ال�صوؤون  اإدارة  العقارات،  اإدارة  والقرو�ض،  العقاري  الرهن  خدمات 
التوا�صل  املتعلقة بالعقارات عر �صبكات   التزويد باملعلومات  املتعلقة بالعقارات عر النرتنت،  باملعلومات 
اللكرتونية، خدمات الوكالء العقاريون، خدمات التاأمني املتعلقة بالعقارات، حتليل البيانات املالية، خدمات 
قاعدة البيانات املالية، املعلومات املتعلقة بالعقارات املقدمة عن طريق املدونات، خدمات املعلومات و الن�صح  

وال�صت�صارات املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:36 

والكلمة  العلى  يف   Data الكلمة  كتبت  حيث   Data Finder عبارة  هي  العالمة  العالمة:  و�صف 
Finder يف ال�صفل وعلى ي�صار الكلمتني �صعار وهو عبارة عن �صكل هند�صي مميز كما هو مو�صح بال�صورة 

اأعاله. 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

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

املودعة حتت رقم : 307881          بتاريخ:   13 مار�ض 2019 
با�ص��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد 

الإمارات  اأب��و ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأب��و ظبي  �صوق  املقام، مربعة  برج   ،8 الطابق  وعنوانه: جزء من 
العربية املتحدة

التزويد  الل��ك��رتوين،  الن�صر  خ��دم��ات  الن�صر،  خ��دم��ات  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل���ك 
الن�صر  املواد املطبوعة واملن�صورات املطبوعة،  بالن�صرات اللكرتونية على اخلط مبا�صرة )اون-لي��ن(، ن�صر 
اأو عر  البيانات  قواعد  عليها من  واحل�صول  الولوج  التي ميكن  امل��واد  ن�صر  املطبوعة،  للمواد  اللكرتوين 

النرتنت، املن�صورات اللكرتونية الغري قابلة للتنزيل.
الواق�عة بالفئة:41

والكلمة  العلى  يف   Data الكلمة  كتبت  حيث   Data Finder عبارة  العالمة هي  العالمة:  و�صف 
Finder يف ال�صفل وعلى ي�صار الكلمتني �صعار وهو عبارة عن �صكل هند�صي مميز كما هو مو�صح بال�صورة 

اأعاله. 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

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

املودعة حتت رقم : 307908          بتاريخ:   14 مار�ض 2019 
با�ص��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد 

الإمارات  اأب��و ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأب��و ظبي  �صوق  املقام، مربعة  برج   ،8 الطابق  وعنوانه: جزء من 
العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: برامج احلا�صوب، برامج تطبيقات احلا�صوب، برامج تطبيقات 
الهاتف املحمول، قواعد بيانات احلا�صوب، قواعد البيانات اللكرتونية، تطبيقات الهاتف املحمول، برامج 
اللوحات  )ديجيتال(،  الرقمية  )ال�صارات(  اللوحات  الال�صلكية،  الأجهزة  و  املحمولة  للهواتف  التطبيقات 
العر�ض،  ل��وح��ات  الرقمية،  الالفتات  �صا�صات  )ديجيتال(،  الرقمية  الالفتات  اللكرتونية،  )ال���ص��ارات( 
البيانات،  ملعاجلة  الكمبيوتر  برامج  البيانات،  للتنزيل، معاجلات  القابلة  املن�صورات  اللكرتونية،  املن�صورات 
تخزين  اأجهزة  البيانات،  معاجلة  اأنظمة  البيانات،  معاجلة  برامج  البيانات،  ملعاجلة  كمبيوتر  برجميات 
بيانات  تخزين  و�صائط  اللكرتونية،  البيانات  معاجلة  اأجهزة  للتنزيل،  القابلة  البيانات  ملفات  البيانات، 
مغناطي�صية، م�صتقبالت البيانات املتنقلة، الرامج لتحليل بيانات الأعمال، برامج احلا�صوب للتمكني من 

البحث عن البيانات، برامج احلا�صوب للتقاط ونقل وتخزين وفهر�صة البيانات والوثائق. 
الواق�عة بالفئة:9

والكلمة  العلى  يف   Data الكلمة  كتبت  حيث   Data Finder عبارة  العالمة هي  العالمة:  و�صف 
Finder يف ال�صفل وعلى ي�صار الكلمتني �صعار وهو عبارة عن �صكل هند�صي مميز كما هو مو�صح بال�صورة 

اأعاله. 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

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

املودعة حتت رقم : 307909          بتاريخ:   14 مار�ض 2019 
با�ص��م:  بروبرتي فايندر اآي بي هولدينغ ليميتد 

الإمارات  اأب��و ظبي،  املاريا،  العاملي، جزيرة  اأب��و ظبي  �صوق  املقام، مربعة  برج   ،8 الطابق  وعنوانه: جزء من 
العربية املتحدة

الرتويجية  امل��واد  املطبوعة،  املن�صورات  املطبوعة،  امل��واد  املنتجات:   / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
)اأدلة(،  املوجزة  الكتب  م�صور(،  )دليل  الكتالوجات  )برو�صورات(،  الكتيبات  الدورية،  الن�صرات  املطبوعة، 
والتدري�ض،  التوجيه  م��واد  الفوتوغرافية،  ال�صور  القرطا�صية،  ال��دوري��ة،  الخبارية  الن�صرات  ال��دوري��ات، 

بطاقات العمل، الفهار�ض، بطاقات الفهار�ض، دفاتر البيانات.
الواق�عة بالفئة:16

والكلمة  العلى  يف   Data الكلمة  كتبت  حيث   Data Finder عبارة  هي  العالمة  العالمة:  و�صف 
مو�صح  ه��و  كما  مميز  هند�صي  �صكل  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و  �صعار  الكلمتني  ي�صار  وعلى  ال�صفل  يف   Finder

بال�صورة اأعاله. 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

ماير – روميان اند بارتنريز

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 131237

با�ص��م: اأيه بي بي اأيه جي

وعنوانه: �صارع كاب�صتاتر 1 يف د 68309، مانهامي، اأملانيا

وامل�صجلة حتت رقم : )135947(  بتاريخ: 13 / 04  /2011

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

احلماية يف :    01/  07  /  2019  وحتى تاريخ :  01 / 07  /  2029

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

ماير – روميان اند بارتنريز

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 131238

با�ص��م: اأيه بي بي اأيه جي

وعنوانه: �صارع كاب�صتاتر 1 يف د 68309، مانهامي، اأملانيا

وامل�صجلة حتت رقم : )135946(  بتاريخ: 13 / 04  /2011

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

احلماية يف :    01/  07  /  2019  وحتى تاريخ :  01 / 07  /  2029

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/

ماير – روميان اند بارتنريز

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 131239

با�ص��م: اأيه بي بي اأيه جي

وعنوانه: �صارع كاب�صتاتر 1 يف د 68309، مانهامي، اأملانيا

وامل�صجلة حتت رقم : )135948(  بتاريخ: 13 / 04  /2011

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

احلماية يف :    01/  07  /  2019  وحتى تاريخ :  01 / 07  /  2029

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل :  

نا�ض اند ا�صو�صيوت�ض
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم 304153          تاريخ :2018/12/31   
 بيانات الأولوية :  

با�صم :  بي ام جي اند�صرتيز �ض م ح
وعنوانه : را�ض اخليمة  - المارات العربية املتحدة

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت.

و�صف العالمة : الكلمة SERENA مكتوبة باأحرف لتينية بخط مميز
ال�صرتاطات

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل :  

نا�ض اند ا�صو�صيوت�ض
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم 303937      تاريخ :2018/12/26   
 بيانات الأولوية : 

با�صم :  ن�صار للتجارة العامة �ض . ذ. م . م
وعنوانه : المارات العربية املتحدة 

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت.

CEDRUS مكتوبة باحرف لتينية بخط مميز لونه ازرق فوقها ر�صم مميز  و�صف العالمة : الكلمة 
على �صكل درع مر�صوم بخط لونه ازرق وداخله مكتوب احلرف C على خلفية لونها احمر وحول الدرع ر�صم 

مزخرف وحتته �صريط باللون الزرق
ال�صرتاطات

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 
بالريد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل :  

نا�ض اند ا�صو�صيوت�ض
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم 303939      تاريخ :2018/12/26   
 بيانات الأولوية : 

با�صم :  ن�صار للتجارة العامة �ض . ذ. م . م
وعنوانه : المارات العربية املتحدة

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت.

و�صف العالمة : الكلمة ZIBA مكتوبة باحرف لتينية بخط مميز لونه ازرق فوقها ر�صم مميز على �صكل 
مربع مر�صوم ب�صكل مائل ومق�صم لونه احمر وازرق داخله حرف Z باللون البي�ض

ال�صرتاطات
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 

بالريد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل :  

نا�ض اند ا�صو�صيوت�ض
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم 308548      تاريخ : 2019/3/25    
 بيانات الأولوية :  

با�صم :  م�صو تيخ �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
وعنوانه : 195112 ، مدينة �صانت بطر�صرغ ، 

�صاحة كارل فابريجي ، البناء رقم 8 ، احلرف ب ،  مكتب رقم 708 ، رو�صيا الحتادية 
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 39
النقل اجلوي؛ تاأجري �صيارات ؛ تاأجري القوارب ؛ تاأجري الطائرات ؛ ا�صتئجار اماكن لوقوف ال�صيارات ؛ حجز مقاعد لل�صفر 
؛ حجز ال�صفر ؛ احلجز للنقل ؛ معلومات حركة املرور؛ معلومات النقل؛ النقل واخلدمات اللوج�صتية؛ ترتيب الرحالت 
البحرية؛ تنظيم اجلولت ؛ اجلر او النقل؛ النقل بعربات اجلر اأو الدفع ؛ نقل امل�صافرين ؛ نقل احلافالت ؛ نقل ال�صيارات ؛ 
نقل البارجة. نقل القوارب ؛ النقل بال�صكك احلديدية ؛ النقل البحري ؛ نقل الركاب؛ النقل النهري ؛ ال�صم�صرة يف ال�صفن 
؛ �صم�صرة النقل ؛ �صم�صرة ال�صحن ؛ تاأجري مركبات ؛ مرافقة امل�صافرين ؛ خدمات قيادة ال�صيارات ؛ نقل مبراكب التنزه ؛ 
خدمات الريد ال�صريع )الر�صائل اأو الب�صائع( ؛ خدمات املالحة ؛ ال�صحن بال�صفن )�صحن الب�صائع( ؛ عقود النقل البحري 

؛ ارتياد الماكن ال�صياحية  )�صياحة(  ؛ دفع اأجرة ال�صحن يف ميناء الو�صول .
sletat.ru مكتوبة باحرف لتينية بخط مميز لونه ازرق فوقها ر�صم مميز على �صكل طائرة  و�صف العالمة : العبارة 

واجنحتها مر�صومة كاجنحة طائر وحولها مر�صوم اإطار لونه ازرق ب�صكل متداخل مع الر�صم
ال�صرتاطات : 

اإر�صالة بالريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 
امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل :  

نا�ض اند ا�صو�صيوت�ض
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم 303938      تاريخ :2018/12/26   
 بيانات الأولوية : 

با�صم :  ن�صار للتجارة العامة �ض . ذ. م . م
وعنوانه : المارات العربية املتحدة 

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت.

و�صف العالمة : الكلمة MARY مكتوبة باحرف لتينية بخط مميز لونه ا�صود فوقها ر�صم مميز على 
�صكل اقوا�ض مر�صومة ب�صكل متداخل باللون الحمر وال�صفر الداكن

ال�صرتاطات
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 

بالريد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل :  

نا�ض اند ا�صو�صيوت�ض
طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم 303936    تاريخ :2018/12/26
 بيانات الأولوية :  

با�صم :  ن�صار للتجارة العامة �ض . ذ. م . م
وعنوانه : المارات العربية املتحدة

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت.

و�صف العالمة : الكلمة AKAD مكتوبة باحرف لتينية بخط مميز لونه ازرق فوقها ر�صم مميز على 
�صكل درع مر�صوم بخط لونه ازرق واحمر داخله ر�صم مميز على �صكل ح�صان لونه اخ�صر 

ال�صرتاطات
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صالة 

بالريد امل�صجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
بطلب لتجديد العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  108498 
با�ص��م: ايكوين برودكت�ض يو كيه ليمتد

وعنوانه: يونت 8 غيتواي وي�صت؛ نيوبورن ريفر�صايد نيوكا�صل ان اي 15 8 ان اك�ض؛ اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات : 

اغذية الأح�صنة )اخليول( واجلمال، م�صتح�صرات علف للخيول واجلمال، علف على �صكل كريات للخيول 
للمواد  ا�صافات   ، واجلمال  للخيول  غذائية  مكمالت  واجل��م��ال،  للخيول  كريات  لتما�صك  م��واد  واجل��م��ال، 
مكمالت  ���ص��وائ��ل،  �صكل  على  واجل��م��ال  للخيول  غذائية  مكمالت   ، واجل��م��ال  باخليول  اخلا�صة  الغذائية 
 ، ، مكمالت غذائية للخيول واجلمال على �صكل حماليل  غذائية للخيول واجلمال على هيئة مواد �صلبة 
م�صتح�صرات بروتني للخيول واجلمال ، اإ�صافات للمواد الغذائية اخلا�صة باخليول واجلمال حمتوية على 

فيتامني بي للحفاظ على م�صتوى الدم.
الواق�عة بالفئة   : 31

و�صتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�صر �صنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية يف 2018/3/3.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
الرقيم للملكية الفكرية. 

SUPER GENUINE :بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

املودعة حتت الرقم: 129653          بتاريخ: 2009/05/25
با�ص��م :  �صيكن لقطع غيار ال�صيارات ذ م م 

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
العربات ، اأجهزة النقل الري واجلوي واملائي .

والواقعة يف الفئة )12( 
و�صف العالمة : باللغة الالتينية وبعدة األوان على خلفية بي�صاء

 اإدارة العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 الرقيم للملكية الفكرية. 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
AUTOLINE GENUINE PARTS

املودعة حتت الرقم: 129724          بتاريخ: 2009/05/28
با�ص��م :  �صيكن لقطع غيار ال�صيارات ذ م م

.FD ]  ،وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
العربات ، اأجهزة النقل الري واجلوي واملائي .

والواقعة يف الفئة )12( 
و�صف العالمة : باللغة الالتينية وبعدة األوان على خلفية بي�صاء

 اإدارة العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 الرقيم للملكية الفكرية. 

EMC LADDERS :بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

املودعة حتت الرقم: 128244          بتاريخ: 2009/04/15
با�ص��م :  اماراتي�ض ميتال كون�صيبت�ض

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، الفجرية.
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

معادن غري نفي�صة وكل خليط منها ، مواد بناء معدنية ، مباين معدنية قابلة للنقل 
، مواد معدنية خلطوط ال�صكك احلديدية ، حبال واأ�صالك غري كهربائية من معادن 
غري نفي�صة ، م�صنوعات حداده ،  وخردوات معدنية �صغرية ، موا�صري واأنابيب معدنية 
، خزائن حفظ الوثائق والأ�صياء الثمينة م�صنوعة من معادن غري نفي�صة ) غري واردة 

يف فئات اأخرى ( خامات معادن .
والواقعة يف الفئة )6( 

و�صف العالمة : باللغة الالتينية وبعدة األوان على خلفية بي�صاء
اإدارة العالمات التج��ارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س   11  اإبريل  2019 العدد 12603 

العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/159  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-املا�صة انرتنا�صيونال للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م 2- نيو ورلد انف�صتمنت�ض 
ليمتد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /عمر �صامل �صعيد نايع النيادي وميثله:عبداهلل حممد 
املدعي عليهم مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد  الهرمودي  ر�صول علي 
وقدره )298.167.55( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% �صنويا من تاريخ 
رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام التعوي�ض اجلابر لال�صرار املاديه التي حاقت باملدعي من جراء 
وق��دره )50.000( درهم جميع  بواقع مبلغ  التعاقد  ببنود  والثانيه  املدعي عليهما الوىل  اخالل 
الطلبات مو�صحة تف�صيال يف �صحيفة الدعوى.وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق:2019/4/14 
ال�صاعة:11:00 �ض بالقاعة:ch1.B.8  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�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2019/902 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1-كليك انرتاكتيف منطقة حرة ذ.م.م 2- �صاغار �صيتي 
اناند �صيتي جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ام اند كي اي 
اأق��ام عليك  ���ض.م.ح وميثله:�صعيد مبارك عبيد احمد الزحمي قد  جي 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)132896( درهم بالت�صامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12603 بتاريخ 2019/4/11   

       اإعادة مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/322  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-طريق ال�صعيد لتجارة املالب�ض اجلاهزة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /�صماح املغازي حممد املغازي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
 )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   173879( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
لها  وح��ددت   MB187908819AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م 
جل�صة يوم الربعاء املوافق 2019/4/17 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.B.10 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�سعبة 

حماكم دبي
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اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2019/2707 

املنذر : اخلليج التجاري �ض.ذ.م   
�صد املنذر اليه /مطعم ومقهى طبليه �ض.ذ.م.م 

يخطر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد يف ذمتها على املحل رقم P01 وحمل P02 - مبنى باي 
�صكوير Bay Square( 10 - 10( منطقة اخلليج التجاري - الر�ض رقم 71 رقم البلدية:6801-346 امارة 
الخالء  تاريخ  امل�صافة حتى  القيمة  و�صريبة  امل�صتحقة  والر�صوم  اليجار  بدل  ي�صتجد من  ما  وبخالف  دبي 
الفعلي وبراءة ذمة العني املوؤجرة من ر�صوم ا�صتهالم املاء والكهرباء من هيئة كهرباء ومياه دبي وت�صليم العني 
خالل  وذل��ك  التعاقد  عند  عليها  كانت  التي  وباحلالة  وال�صواغل  ال�صخا�ض  من  خالية  للمنذرة  ومفاتيحها 
ثالثون يوما من تاريخ ا�صتالم هذا الن��ذار وال فان املنذرة �صت�صطر لتخاذ كافة الج��راءات القانونية �صد 
املنذر اليها واللجوء اىل اللجنة الق�صائيه اخلا�صه بالف�صل يف املنازعات بني املوؤجرين وامل�صتاأجرين للمطالبة 
الفعلي  الخ��الء  تاريخ  وحتى  ال�صداد  عن  المتناع  تاريخ  من  املرت�صدة  اليجارية  القيمة  و���ص��داد  ب��الخ��الء 

وحتميل املنذر اليها كافة الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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»بور�سة دبي للذهب وال�سلع« تعزز و�سول املتداولني الأفراد اإىل الذهب 
عرب اإطالق عقد ذهب م�سّغر بال�سراكة مع بنك راأ�س اخليمة الوطني

•• دبي-الفجر:

 اأعلنت بور�صة دبي للذهب وال�صلع عن خططها لإطالق عقد ذهب م�صّغر 
اآجل بال�صراكة مع بنك راأ�ض اخليمة الوطني ، لتقدم للم�صتثمرين فر�صة 
نوعه  من  الأول  العقد  ه��ذا  وياأتي  حجماً.  اأ�صغر  فئات  يف  الذهب  ت��داول 
رغبة  امل�صتثمرين  �صغار  اأب��دى  حيث  ال�صوق،  يف  امل�صاركني  لآراء  ا�صتجابة 
قوية بزيادة ا�صتثماراتهم يف �صوق املعادن الثمينة. و�صوف يكون عقد الذهب 
امل�صّغر متوفراً على من�صة البور�صة على اأن تتم ت�صويته عر �صركة دبي 
عملية  خالل  من  العقد  ت�صليم  �صيتم  اإطالقه،  بداية  ويف  ال�صلع.  ملقا�صة 
حتويل اإلكرتونية عن طريق بنك راأ�ض اخليمة الوطني، ومع تطور العقد، 
من املتوقع اإ�صافة خيار ال�صرتداد املادي له. ومن املخطط اإطالق العقد 

خالل الربع الثالث من العام بعد احل�صول على املوافقات الالزمة.
ل��ي�����ض ميل،  ال�����ص��ي��اق، ق���ال  ويف ه���ذا 
ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ب��ور���ص��ة دبي 
ق�����رار  “جاء  وال���������ص����ل����ع:  ل����ل����ذه����ب 
املعادن  حمفظة  بتو�صيع  ال��ب��ور���ص��ة 
لل�صراكة  مبا�صرة  كنتيجة  الثمينة 
اخليمة  راأ���ض  بنك  مع  اأقمناها  التي 
الوطني خالل العام 2017. ونحن 
ال�صراكة  ه���ذه  يف  ب��دخ��ول��ن��ا  ���ص��ع��داء 
اإطالق  الإعالن عن  املميزة، وي�صرنا 
م�����درج يف  ع��ق��د ذه����ب م�����ص��ّغ��ر  اأول 
الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  بور�صة 
منتجات  وت�صهد  اأف��ري��ق��ي��ا.  و���ص��م��ال 
الذهب اإقباًل قوياً يف دولة الإمارات، 
امل�صتثمرين  �صغار  على  ي�صعب  لكن 
اإطالق  يعتر  وعليه،  الكبري.  حلجمها  نظراً  الذهب  عقود  �صراء  حالياً 
مدخراتهم،  �صمن  الذهب  باقتناء  لهم  ت�صمح  هامة  خطوة  العقود  ه��ذه 
باملنطقة«.   الذهبية  ال�صبائك  �صوق  املطاف يف تطوير  نهاية  ي�صهم يف  مبا 
من جانبه، قال فيكا�ض �صوري، مدير عام اخلزينة لدى بنك راأ�ض اخليمة 
الوطني: “نحن �صعداء جداً بال�صراكة التي بداأناها قبل عامني مع بور�صة 
من�صة  تطوير  اأج��ل  من  ال�صلع  ملقا�صة  دب��ي  و�صركة  وال�صلع  للذهب  دب��ي 
حجمهم،  عن  النظر  وبغ�ّض  املنطقة،  اأنحاء  خمتلف  من  للعمالء  ت�صمح 
باأ�صعار تناف�صية وب�صغطة زر واحدة من خالل من�صتنا  بامتالك الذهب 
اأرى  اأن  �صروري  دواع��ي  ملن  واإن��ه  املتكاملة.  الرقمية  امل�صرفية  للخدمات 
واقع  اإىل  تتحول  املعنية  الأط����راف  جميع  بذلتها  التي  الكبرية  اجل��ه��ود 
الأف��راد من بور�صة  امل�صّغر للمتداولني  الذهب  اإط��الق عقد  ملمو�ض مع 
’راك جولد‘  دبي للذهب وال�صلع. وتاأتي هذه اخلطوة كجزء من م�صروع 
لإن�صاء اأول خدمة م�صرفية متكاملة ل�صبائك الذهب للم�صتخدم النهائي 
يف دولة الإمارات، ونحن نتطلع اإىل دعم هذا العقد اجلديد ب�صفتنا �صناع 

�صوق وعمالء ملقا�صة الذهب على حد �صواء«.

تنطلق فعالياته 29 اجلاري يف دبي
اإقبال �سعودي كبري على امل�ساركة 

يف معر�س املطارات 2019 
•• دبي-الفجر:

 �صت�صهد الدورة التا�صعة ع�صرة من معر�ض املطارات الذي �صيقام يف مركز 
دبي الدويل للموؤمترات واملعار�ض يف الفرتة من 29 اأبريل ولغاية 1 مايو، 
العربية  اململكة  يف  ال��ط��ريان  قطاع  يف  الالعبني  اأب��رز  من  ح�صد  م�صاركة 
ال�صعودية يف اإطار ت�صارع اجلهود امل�صتمرة لتطوير مرافق املطارات وبناها 
ال�صبعة  اململكة  م��ط��ارات  خل�صخ�صة  ال��رام��ي��ة  اخل��ط��ط  ظ��ل  يف  التحتية 
جلهة  امل�صاركة  ال�صركات  طليعة  يف  وت��اأت��ي  ح��ال��ي��اً.   امل��وج��ودة  والع�صرين 
ت�صّغل  التي  ال��دم��ام  م��ط��ارات  �صركة  ت�صغله،  ال��ذي  اجلناح  حجم  �صخامة 
العامة للطريان  الهيئة  الدويل ومرافقه، وتليها  امللك فهد  وتدير مطار 
املدين اجلهة املنظمة لن�صاطات الطريان يف اأ�صخم دولة يف اخلليج العربي، 
امل�صاركة كاًل من �صركة  ال�صعودية الأخرى  ال�صركات  فيما تت�صمن قائمة 
النهدي لتقنية الطريان، و�صركة اإ�صناد املهمات الأر�صية، و�صركة مطارات 
ال�صركات  �صغلت  وقد  الأر�صية.  للخدمات  ال�صعودية  وال�صركة  الريا�ض، 
ال�صعودية جمتمعة م�صاحة عر�ض بلغت 590 مرت مربع يف هذا املعر�ض 

الأ�صخم يف العامل يف جمال الأعمال البينية ل�صناعة املطارات.
وقال دانيال قري�صي، مدير جمموعة املعار�ض يف �صركة ريد ال�صرق الأو�صط 
للنمو  “يبقى الطريان حمفزاً مهماً  للمعار�ض املنظمة ملعر�ض املطارات: 
املن�صاآت  اإن�صاء مطارات جديدة وتو�صيع  ال�صعودي من خالل  يف القت�صاد 
القائمة، حيث تتوا�صل اجلهود لتحويل اململكة اإىل مركز عاملي للطريان 
يربط بني اآ�صيا واأوروبا واإفريقيا.« وتعتر اململكة العربية ال�صعودية ثاين 
العربية  الإم����ارات  بعد  الأو���ص��ط  ال�صرق  يف  رئي�صية  ط��ريان  �صوق  اأ�صخم 
املتحدة. ومتثل التقنيات اجلديدة والنا�صئة حمور اهتمام �صركات الطريان 
 23 ب�صدة على خ�صخ�صة  الرتكيز  اململكة  �صلطات  بدء  ال�صعودية يف ظل 
العام  يف  جمتمعة  ا�صتقبلت  قد  كانت  دولية  مطارات  واأرب��ع  حملي  مطار 
وتقوم  رح���ل���ة.   771،000 و  م�����ص��اف��ر  م��ل��ي��ون   100 ح����وايل   2018
التحتية  وبناها  املطارات  مرافق  بتطوير  امل��دين  للطريان  العامة  الهيئة 
الإ�صالح القت�صادي  اإطار مبادرة  2030 يف  اململكة  روؤية  اأه��داف  لتلبية 
والجتماعي. وتعمل الهيئة العامة للطريان املدين على اثنني من املباين 
قيمته  تبلغ  با�صتثمار  الريا�ض  يف  ال��دويل  خالد  امللك  مطار  يف  الدولية 
589 مليون دولر اأمريكي، حيث كان هذا املطار قد �صجل ثاين اأعلى رقم 
على �صعيد ا�صتقبال امل�صافرين، وذلك بواقع 27.9 مليون م�صافر. ولدى 
اململكة اأي�صاً خطط لتطوير مطارات جديدة بحلول العام 2020، وذلك 
يف القنفذة، وجزيرة فر�صان والطائف، و�صمال الريا�ض “خلدمة حمافظات 
الغاط، واملجمعة، والزلفي” وجنوب الريا�ض “خلدمة حمافظات الأفالج، 

واحلريق، واخلرج، وحوطة بني متيم«.

خالل ا�ست�سافة »�سيدات اأعمال ال�سارقة« وفدًا برازيليًا 

رائدات الأعمال الربازيليات ي�ستك�سفن الفر�س ال�ستثمارية يف ال�سارقة 

حدث م�سهود يف قطاع �سناعة الأملنيوم

الإمارات العاملية لالأملنيوم تبداأ عمليات الإنتاج يف اأول م�سفاة لتكرير الألومينا يف الإمارات

 •• ال�شارقة-الفجر:

ا�صت�صاف جمل�ض �صيدات اأعمال ال�صارقة 
باملراأة،  ل��الرت��ق��اء  من��اء  ملوؤ�ص�صة  التابع 
الرازيليات،  الأعمال  �صيدات  وفداً من 
اأم�ض الأول يف ال�صارقة، وذلك ا�صتكماًل 
ل��ل��ق��اء ال����ذي ع��ق��دت��ه امل��وؤ���ص�����ص��ة يف �صاو 
املا�صي، لبحث  اأغ�صط�ض  �صهر  باولو يف 
اإب���رام  �صبل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون واإم��ك��ان��ي��ة 
اإ�صافة  اجلانبني،  بني  جديدة  �صراكات 
اإىل تعريف رائدات الأعمال الرازيليات 
ب��ال��ف��ر���ض ال���ص��ت��ث��م��اري��ة وامل���زاي���ا التي 

توفرها بيئة الأعمال يف الإمارة.
من  �صل�صلًة  ال��زي��ارة  ب��رن��ام��ج  وت�صمن 
الج��ت��م��اع��ات ب��ني ال��وف��د ال��زائ��ر وعدد 
م���ن اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة مثل 
ال�صارقة  يف  القت�صادية  التنمية  دائ��رة 
ال�صارقة  مل��ط��ار  احل���رة  املنطقة  وه��ي��ئ��ة 
ال�������دويل لط���الع���ه���م ع���ل���ى اإج��������راءات 
والت�صهيالت  واملزايا  ال�صركات  تاأ�صي�ض 
املوؤ�ص�صتان  ه����ات����ان  ت���ق���دم���ه���ا  ال����ت����ي 

للم�صتثمرين. 
وُنظمت خالل الزيارة ور�صة عمل بعنوان 
التوا�صل  �صبكات  ت�صتخدمني  “كيف 

م�صروعك  وتطوير  لدعم  الجتماعي 
اإىل  ال�صيف  الوفد  ح�صرها  اخلا�ض”، 
�صيدات  اأع�صاء جمل�ض  جانب عدد من 
اأعمال ال�صارقة، وقدمتها رائدة الأعمال 
باتري�صا �صيلفا، موؤ�ص�ض جمموعة “اآي-

تي” يف الرازيل.
وت��ن��اول��ت ال��ور���ص��ة �صبل ال���ص��ت��ف��ادة من 
وخ�صو�صاً  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة،  ال��و���ص��ائ��ل 
تعزيز  يف  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل 
وتو�صيع  ال�����ص��وق  ال�����ص��رك��ات يف  ح�����ص��ور 

نطاق اأعمالها ون�صاطاتها التجارية. 
من  الأعمال  لرائدات  الور�صة  واأتاحت 
جمل�ض �صيدات اأعمال ال�صارقة الفر�صة 
نظرياتهّن  م���ع  وال��ت��وا���ص��ل  ل��ل��ت��ع��ارف 
م�����ن ال�������رازي�������ل، وت������ب������ادل اخل�������رات 
املن�صات  من  ال�صتفادة  ح��ول  وامل��ع��ارف 
الإلكرتونية لإطالق م�صاريعهن بنجاح 

وتو�صيع انت�صار عالمتها التجارية. 
وي�صري تقرير �صادر عن �صركة “وي اآر 
�صو�صال” لالإعالم، اأن عدد م�صتخدمي 
و�صائل التوا�صل الجتماعي يف الرازيل 
و�صل اإىل 122 مليون يف عام 2017، 
م��ا ي��ع��ادل %87.7 م��ن اإج��م��ايل عدد 
الأمر  البالد،  يف  الإنرتنت  م�صتخدمي 

ال��ذي يجعل ال��رازي��ل راب��ع اأك��ر �صوق 
لالإنرتنت يف العامل.

اأو�صحت  ال���زي���ارة،  ع��ل��ى ه���ذه  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
القا�صمي،  م��اج��د  ب��ن��ت  ه��ن��د  ال�����ص��ي��خ��ة 
ال�صارقة  اأعمال  �صيدات  جمل�ض  رئي�ض 
اأن املجل�ض نظم هذه الزيارة ل�صتك�صاف 
�صراكات  ب��ن��اء  يف  ت�صهم  واع����دة  ف��ر���ض 
جديدة مع �صيدات الأعمال الرازيليات، 
م�صرية اإىل اأن ال�صركات وامل�صاريع التي 
ت��دي��ره��ا ومت��ل��ك��ه��ا ���ص��ي��دات الأع���م���ال يف 
القيام  على  ق��ادرة  اأنها  اأثبتت  ال�صارقة 
القت�صاد  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف  م���ه���ّم  ب�����دور 
ال��وط��ن��ي وت��ع��زي��ز من���وه، م��ا ي��دع��و اإىل 
وعلى  ال�صبل  ب�صتى  ال���دور  ه��ذا  تفعيل 

نطاق اأو�صع.
خطط  دع����م  اإىل  “ ن���ه���دف  واأ����ص���اف���ت 
���ص��ي��دات الأعمال  ت��و���ص��ي��ع جم���ال ع��م��ل 
ال��رازي��ل��ي��ات م��ن خ��الل ت�صهيل دخول 
�صركاتهن اإىل ال�صوق املحلي، بالإ�صافة 
ال��ف��ر���ض وفتح  امل��زي��د م��ن  ت��وف��ري  اإىل 
اأع�������ص���اء جمل�ض  اآف������اق ج���دي���دة اأم������ام 
ل�صتك�صاف  ال�����ص��ارق��ة  اأع���م���ال  ���ص��ي��دات 
فر�ض اأعمال تلبي تطلعاتهّن وتاأ�صي�ض 

م�صاريع مربحة يف اأ�صواق جديدة ».  

اأن املجل�ض قدم الدعم ل�صيدات  وذكرت 
لرت�صيخ  واملقيمات  املواطنات  الأع��م��ال 
خمتلف  يف  النجاح  وحتقيق  ح�صورهّن 
جم����الت ق��ط��اع الأع���م���ال، مب��ا ميلكنه 
اأفكار  ل��ت��ق��دمي  م���ه���ارات وق������درات  م���ن 
م��ب��ت��ك��رة وم��ت��م��ي��زة وب�����ص��ك��ل خ���ا����ض يف 
“املراأة  اأن  م�صيفة  القت�صادي،  املجال 
العاملة يف  القوى  %46.6 من  متثل 
الإم������ارات، وه��ن��اك اأك���ر م��ن 23 األف 
ن�صاطات جتارية  اأعمال ميار�صن  رائ��دة 

خمتلفة يف الدولة«.
وتابعت “يحت�صن جمل�ض �صيدات اأعمال 
ميلكن  ع�صوة  األفي  من  اأك��ر  ال�صارقة 
�صركات وم�صاريع متنوعة، ما دفعنا اإىل 
لال�صتفادة  الفعاليات  هذه  مثل  تنظيم 
م��ن خ���رات وجت���ارب ���ص��ي��دات ورائ���دات 
�صبل  يف  والبحث  الرازيليات  الأع��م��ال 

بناء �صراكات متميزة يف امل�صتقبل«. 
ويف نهاية الجتماع قام الوفد الرازيلي 
بزيارة ميدانية اإىل هيئة املنطقة احلرة 
مل��ط��ار ال�����ص��ارق��ة ال�����دويل ح��ي��ث ك���ان يف 
ا�صتقباله رائد بو خاطر املدير التجاري 
يف الهيئة، والذي عرف الوفد بخدمات 
لإن�صاء  امل��ت��ب��ع��ة  والإج���������راءات  ال��ه��ي��ئ��ة 

والت�صهيالت،  املميزات  واأه��م  امل�صاريع، 
ثم زار الوفد عدداً من امل�صاريع القائمة 

يف املنطقة احلرة.
�صيدات  جمل�ض  جهود  ال��زي��ارة  وتعك�ض 
اأع����م����ال ال�������ص���ارق���ة ل��ت�����ص��ج��ي��ع رائ������دات 
جتارية  �صراكات  تاأ�صي�ض  على  الأعمال 
م����ع ال�����رازي�����ل يف خم��ت��ل��ف امل����ج����الت، 
لرائدات  متميزة  اأعمال  فر�ض  وتوفري 
ال�صارقة  اإم��ارة  يف  الرازيليات  الأعمال 
تاأتي  ع��م��وم��اً، كما  الإم�����ارات  دول���ة  ويف 
�صيدات  لدعم  املجل�ض  اأه���داف  اإط��ار  يف 
الأعمال وتقدمي اخلدمات والت�صهيالت 
لهّن لبناء �صراكات را�صخة مع املوؤ�ص�صات 
وت�صهيل  الدولة وخارجها،  والأف��راد يف 
و�صولهّن اإىل الأ�صواق العاملية واملناف�صة 

فيها بقوة.
يذكر اأن تقرير “املر�صد العاملي لريادة 
%15.3 من  اأن  اإىل  ي�صري  الأعمال” 
�صركاتهم  ي���دي���رون  ال����رازي����ل  ���ص��ك��ان 
%53 من رواد الأعمال  اخلا�صة، واأن 
حيث  ال���������ص����ي����دات،  م����ن  ال������رازي������ل  يف 
ت��ل��ي ال���رازي���ل يف ذل���ك ال�����ص��ني �صمن 
جم��م��وع��ة ال��ع�����ص��ري��ن ال��ت��ي مت��ث��ل اأكر 

اقت�صادات العامل.

•• دبي-الفجر:

العاملية لالأملنيوم،  الإم��ارات  �صركة  اأعلنت   
الإم�����ارات  دول����ة  �صناعية يف  ���ص��رك��ة  اأك����ر 
النفط  ق���ط���اع  خ������ارج  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
م�صفاة  ت�صغيل  ب���دء  ع���ن  ال���ي���وم  وال���غ���از، 
الطويلة لالألومينا، اأحد م�صاريع التنمية 
ال�صرتاتيجية التي تعزز من قدرات قطاع 
���ص��ن��اع��ة الأمل���ن���ي���وم الإم���ارات���ي���ة يف جمال 
ق��ي��م��ة �صناعة  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ���ص��م��ن  ال��ت��ك��ري��ر 

الأملنيوم.
الأولية  امل��ادة  هي  الألومينا  اأنَّ  اإىل  ُي�صار 
مل�صاهر الأملنيوم ويتم ا�صتخراجها من خام 
طاقتها،  بكامل  عملها  وعند  البوك�صيت. 
ُيتوقع اأن تنتج م�صفاة الطويلة لالألومينا 
�صنوًيا،  الألومينا  حوايل مليوين طن من 
ل��ت��ح��ل حم����ل ب��ع�����ض ال����������واردات وت����وؤّم����ن 
العاملية لالأملنيوم  الإمارات  اإمدادات �صركة 

م��ن ه��ذه امل���ادة اخل���ام، علماً ب��اأن الإم���ارات 
التي  الألومينا  كميات  كل  حالًيا  ت�صتورد 

حتتاجها من اخلارج.
اأن�صئت م�صفاة الطويلة لالألومينا بتكلفة 
وتقع  دولر،  م��ل��ي��ار   3.3 ح�����وايل  ت��ب��ل��غ 
باأبوظبي  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة  م��دي��ن��ة  يف 
اأول م�صفاة لالألومينا يف  وتعدُّ  “كيزاد”، 
الإمارات، ويد�صن دخول �صناعة الألومينا 

كن�صاط �صناعي جديد يف الدولة.
الع�صو  ك��ل��ب��ان،  ب��ن  جا�صم  اهلل  عبد  وق���ال 
�صركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف  وال��رئ��ي�����ض  امل��ن��ت��دب 
“يعد بدء  ل��الأمل��ن��ي��وم:  ال��ع��امل��ي��ة  الإم������ارات 
عمليات ت�صغيل م�صفاة الطويلة لالألومينا 
ال�صناعي  التطور  م�صرية  يف  ه��ام��اً  ح��دث��اً 
يف ال��دول��ة، وه��ي واح���دة م��ن اأه���م مراحل 
العام،  لهذا  لل�صركة  الإ�صرتاتيجي  النمو 
غينيا  يف  البوك�صيت  تعدين  م�صروع  تليها 
�صيعمل  الإن�صاء.  قيد  على  مازالت  والتي 

امل�صروعان على اإمداد ال�صركة باملواد اخلام 
تناف�صية،  باأ�صعار  نحتاجها  التي  الأول��ي��ة 
كما �صي�صاهمان يف تعزيز اأن�صطة الإمارات 
اأن  اأود  و  مقبلة.  لعقود  لالأملنيوم  العاملية 
الذين  زمالئي  لكل  ال�صكر  بجزيل  اأتقدم 
بهذا  امللهم  امل�صروع  اجناز هذا  �صاهموا يف 

ال�صكل الآمن والفعال«.
لالألومينا  الطويلة  م�صفاة  بناء  اأن  ُيذكر 
اأي  ���ص��اع��ة ع��م��ل -  72 م��ل��ي��ون  ا���ص��ت��غ��رق 
ي��ع��ادل عمل �صخ�ض واح���د لأك���ر من  م��ا 
العاملة  القوة  عدد  وبلغ  �صنة.   25،000

يف ذروة اأعمال البناء 11،542 عاماًل.
وقام حوايل 280 من اأخ�صائيي ال�صالمة 
باإدارة عمليات واأنظمة ال�صالمة يف املوقع. 
القابلة  احل������وادث  م��ع��دل  اإج���م���ايل  وك����ان 
الطويلة  م�����ص��ف��اة  ب��ن��اء  اأث���ن���اء  للت�صجيل 
ب��امل��ائ��ة مقارنة   10 اأق���ل م��ن  ل��الأل��وم��ي��ن��ا 
ال�صناعية  الإن�������ص���اءات  ق��ط��اع  يف  ب��ن��ظ��ريه 
 2017 ع��ام  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الثقيلة 
)وفًقا لالأرقام املن�صورة ال�صادرة عن مكتب 
الوليات املتحدة لإح�صاءات العمل(. فيما 

مل ت�صجل اأي حالة وفاة.
الطويلة  م�������ص���ف���اة  ت����ق����وم  اأن  وُي����ت����وق����ع 
لالألومينا بتحويل حوايل خم�صة ماليني 
�صنوًيا  الألومينا  اإىل  البوك�صيت  من  طن 
عند عملها بكامل طاقتها، و�صيتم ا�صترياد 
البوك�صيت للم�صروع من �صركة “كومباين 
يف  ل��ل��ت��ع��دي��ن  غيني”  دو  ب��وك�����ص��ي��ت  دي 

جمهورية غينيا يف غرب اإفريقيا.
كما تقوم �صركة الإمارات العاملية لالأملنيوم 
وت�صدير خام  لتعدين  من�صاآت  ببناء  ا  اأي�صً
مب�صروع  غينيا  جمهورية  يف  البوك�صيت 

ت��ن��م��وي ا���ص��رتات��ي��ج��ي اآخ�����ر لن���ت���اج امل����واد 
اأول  ت�صدير  يتم  اأن  املتوقع  وم��ن  اخل���ام. 
الثاين  الن�صف  خالل  البوك�صيت  �صحنات 
للعمالء يف خمتلف  وبيعها  العام  من هذا 

اأنحاء العامل.
لت�صغيل م�صفاة  ال���ص��ت��ع��دادات  ب���داأت  وق��د 
 ،2013 اأك��ت��وب��ر  يف  لالألومينا  الطويلة 
ا�صتكمالها  وا���ص��ت��غ��رق  ال��ب��ن��اء،  ب���دء  ق��ب��ل 
500،000 �صاعة عمل. حيث ي�صم فريق 
585 �صخ�صاً من بينهم  العمليات حوايل 
الألومينا  ت��ع��دي��ن  يف  م��ت��م��ر���ص��ون  خ����راء 
ال���دول، من  مت ا�صتقدامهم م��ن ع��دٍد م��ن 
مواطناً   66 و  ج��ام��اي��ك��ا،  اإىل  اأ���ص��رتال��ي��ا 
ق��ب��ل �صركة  م���ن  اإع����داده����م  اإم����ارات����ي����اً مت 
اأدوارهم  لأداء  لالأملنيوم  العاملية  الإم���ارات 
اإىل  بالإ�صافة  ال��ك��ف��اءة،  م�صتويات  باأعلى 
م�صفاة  م���ن  ت��ل��ق��وه��ا  ال���ت���ي  ال���ت���دري���ب���ات 
ال�صعودية،  ال��ع��رب��ي��ة  باململكة  الأل��وم��ي��ن��ا 

والتي كانت تعد الوحيدة يف املنطقة.
ي��ذك��ر اأن امل�����ص��ف��اة ُت����دار م��ن غ��رف��ة حتكم 
اأجهزة  اأ���ص��ع��اف  بثالثة  م��ت��ط��ورة جم��ه��زة 
الطويلة  وتقوم م�صفاة  الطائرات.  اأحدث 
ل��الأل��وم��ي��ن��ا ع��ل��ى م�����ص��اح��ة ت��ع��ادل م�صاحة 
املعدات  ق��دم، ومت جلب  ك��رة  200 ملعب 

واللوازم من 21 دولة.
 52،000 ال�����ص��رك��ة ح���وايل  وا���ص��ت��خ��دم��ت 
ط���ن م���ن ال���ف���ولذ اأث���ن���اء ال��ب��ن��اء، وه���و ما 
باري�ض.  يف  اإيفل  اأب���راج  �صبعة  لبناء  يكفي 
 9،500 وحت��ت��وي اخل��ط��ة اجل��دي��دة على 
اآلة، و 222 خزاناً منف�صاًل، وما يكفي من 
الأنابيب لربط اأبوظبي مب�صقط، وكابالت 

كافية للو�صول من اأبوظبي اإىل القاهرة.
مقاولت  �صركة   20 من  اأك��ر  عملت  كما 
باملئة   80 تر�صية  امل�����ص��روع، ومت  ك��رى يف 
يف  م�صجلة  �صركات  على  العقود  قيمة  من 

الإمارات العربية املتحدة.

 وزير الطاقة وال�سناعة : 3.043 ماليني برميل اإنتاج الإمارات من النفط يف مار�س
•• اأبوظبي-وام:

 اأكد معايل �صهيل بن حممد فرج فار�ض 
امل���زروع���ي وزي���ر ال��ط��اق��ة وال�����ص��ن��اع��ة اأن 
الإم��ارات من اأكر الدول التزاما بن�صبة 
اأق��رت��ه  اأوبك  اإن��ت��اج النفط ال��ذي  خف�ض 
املا�صي  م��ار���ض  ال���دول���ة يف  اإن���ت���اج  ب��ل��غ  اإذ 
اأق����ل من  ب��رم��ي��ل وه���و  3.043 م��ل��ي��ون 
البالغة  ع��ل��ي��ه��ا  امل��ت��ف��ق  اخل��ف�����ض  ح�����ص��ة 
ب��ه��دف حتقيق  3.072 م��الي��ني وذل���ك 

توازن ال�صوق.
على  ردا  وال�صناعة  الطاقة  وزي��ر  وق��ال 
اإن  “وام”  اأن��ب��اء الإم���ارات  ���ص��وؤال لوكالة 
النفط  م��ن  اإنتاجها  ت��زي��د  ل��ن  الإم����ارات 
املنتجني  م���ع  ال��ت��ن�����ص��ي��ق  خ����الل  م���ن  اإل 
اأوب��ك وخارجها وفقا حلاجة  من داخ��ل  
ال�صوق م�صريا اإىل اأن قدرة الإمارات على 
اإنتاج النفط ت�صل اإىل 3.5 مليون برميل 
يوميا و”لكن هذا ل يعني اإننا �صوف نقوم 
باإنتاجهم ونحن ننتج ما يحتاجه ال�صوق 

ويحقق التوازن املطلوب«.
ملتزمة  الإم������ارات  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ص���اف 
ت�صتورده  التي  اجلهات  اإىل  النفط  ببيع 
لإحداث  بتخزينه  تقوم  ول  لال�صتخدام 
تاأثري على الأ�صواق م�صريا اإىل اأن حتقيق 
ت�����وازن ال�����ص��وق ب��ح��اج��ة اإىل م��زي��د من 

الوقت.
الوزارية  اللجنة  اأن  اإىل  املزروعي  واأ�صار 
الإنتاج  خ��ف�����ض  ق����رار  امل��ع��ن��ي��ة مب��ت��اب��ع��ة 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  اج��ت��م��اع��ه��ا  �صتعقد 

ال�صوق  ل��درا���ص��ة  املقبل  م��اي��و  ال�صعودية 
ال�������دول بقرار  ال����ت����زام  م�����دى  وم���ع���رف���ة 
خف�ض الإنتاج لفتا اإىل اأن نتائج اللتزام 
بخف�ض الإنتاج خالل �صهر مار�ض كانت 
اأف�صل من �صهر فراير متوقعا اأن تكون 
وال���ذي  احل����ايل م�صجعة  ال�����ص��ه��ر  ن��ت��ائ��ج 
اإىل حتقيق  تدريجيا  ي�صل  اأن  �صاأنه  من 

التوازن املاأمول.
وت��ط��رق وزي����ر ال��ط��اق��ة وال�����ص��ن��اع��ة اإىل 
ال���ت���زام رو���ص��ي��ا وال����ع����راق ب���ق���رار خف�ض 
زيادة  متوقعا  مار�ض  �صهر  خالل  الإنتاج 
والذي  احل��ايل  ال�صهر  خ��الل  التزامهما 

ينعك�ض على توازن ال�صوق.
وك��ان��ت  اأوب���ك وجم��م��وع��ة م��ن املنتجني 
خ��ارج��ه��ا مب��ا ف��ي��ه��ا رو���ص��ي��ا ات��ف��ق��وا على 
بقدر  النفط  اأ���ص��واق  يف  ال��ت��وازن  حتقيق 
كبري من خ��الل كبح الم���دادات وه��و ما 
ال�����ص��وق وي�����ص��ب يف  ت����وازن  ينعك�ض ع��ل��ى 

م�صلحة املنتجني وامل�صتهلكني.
هام�ض  على  معاليه  ت�صريحات  وج��اءت 
بلومرغ  قمة  اأعمال  يف  اليوم  م�صاركته 
اأب��وظ��ب��ي ال��ي��وم واأكد  ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت يف 
ا�صتثمارية  م�صاريع  وج��ود  على  خاللها 
ب��ني الإم�����ارات وال�����ص��ع��ودي��ة يف  م�صرتكة 
خمتلف القطاعات منها البرتوكيماويات. 
يف  لال�صتثمار  ب��ل��وم��رغ  قمة  وانطلقت 
رواد  م��ن  نخبة  بح�صور  ال��ي��وم  اأب��وظ��ب��ي 
التنظيمية  وال��ه��ي��ئ��ات  والق��ت�����ص��اد  امل���ال 
وامل��ب��ت��ك��ري��ن مل��ن��اق�����ص��ة اأه�����م ال���ف���ر����ض و 
امل�صتثمرين يف ظل  تواجه  التي  املخاطر 

الأ�صواق.  ت�صهدها  ال��ت��ي  التقلب  ح��ال��ة 
الق�صايا  م��ن  جمموعة  القمة  وتناولت 
الإقليمية والعاملية تتنوع بني ال�صتثمار 
ال�صرق  القطاعات يف منطقة  يف خمتلف 
للقطاع  امل��ق��ب��ل��ة  وامل���رح���ل���ة  الأو������ص�����ط، 
ال��ن��ف��ط��ي وف��ر���ض ال���ص��ت��ث��م��ار يف العامل 
ال�صطناعي  ال��ذك��اء  وتقنيات  ال��رق��م��ي 

واأمن الف�صاء الإلكرتوين.
ح�صر القمة معايل اأحمد بن علي حممد 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  دول��ة  وزي��ر  ال�صايغ 
الكعبي  وم�صبح  ال��ع��امل��ي  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��وق 
البرتول  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
مبادلة  ���ص��رك��ة  يف  وال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات 
نائب  امل��ه��ريي  امل��ق��رب  ول��ي��د  لال�صتثمار 
التنفيذي للمجموعة والرئي�ض  الرئي�ض 
البديلة  ال�صتثمارات  لقطاع  التنفيذي 
مبادلة  ����ص���رك���ة  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال���ب���ن���ي���ة 
اإبراهيم  ط���الل  وامل��ه��ن��د���ض  لال�صتثمار 
امليمان الرئي�ض التنفيذي ل�صركة اململكة 
القاب�صة ورول اأبومنة الرئي�ض التنفيذي 
ل��ب��ن��ك ���ص��ت��ان��درد ت�����ص��ارت��رد يف الإم�����ارات 
ونخبة من خراء اإدارة الأ�صول و�صركات 
التحوط  و���ص��ن��ادي��ق  اخل��ا���ص��ة  الأ���ص��ه��م 

والبنوك و�صركات الطاقة.
و ق����ال م��ع��ايل اأح���م���د ع��ل��ي ال�����ص��اي��غ اإن 
اأبوظبي يعد من  قطاع النفط والغاز يف 
لال�صتثمارات  اجل��اذب��ة  ال��ق��ط��اع��ات  اأه���م 
الأج��ن��ب��ي��ة امل��ب��ا���ص��رة اإذ جن��ح ع��ل��ى مدى 
ال��ع��ام��ي��ني امل��ا���ص��ي��ني يف ج���ذب اأك���ر من 
مناطق  خ����الل  م���ن  دولر  م��ل��ي��ار   21

يف  وال�صتثمار  وبحرية  ب��ري��ة  ام��ت��ي��ازات 
�صل�صلة القيمة الهيدروكربونية باأكملها. 
جذبت  الإم������ارات  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ون����وه 
اأجنبية مبا�صرة  ا�صتثمارات  املا�صي  العام 
15 مليار دولر مبا  اإىل  و�صلت قيمتها 
يعادل ن�صبة %22 من اإجمايل تدفقات 
ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة يف منطقة 
ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا لتحل يف 

املرتبة الأوىل يف املنطقة كافة.
2019 واع��د لأبوظبي  اأن ع��ام  واأو���ص��ح 
العام  اأط��ل��ق��ت احل��ك��وم��ة  اأن  ب��ع��د  وذل����ك 
غدا  التنموية  امل�صرعات  برنامج  املا�صي 
21 الذي بداأ من الآن بتحقيق اإجنازات 
م��ل��ح��وظ��ة ت��ع��زز م��ك��ان��ة اأب��وظ��ب��ي وجهة 
لالأعمال والعي�ض وال�صياحة حيث �صيتم 
ا���ص��ت��ث��م��ار 50 م��ل��ي��ار دره����م ع��ل��ى مدى 
الثالثة اأعوام القادمة عر اأربعة حماور 
الأعمال  وه��ي   :21 غ��دا  �صمن  رئي�صة 
والبتكار  واملعرفة  واملجتمع  وال�صتثمار 

ومنط احلياة.
100 مبادرة �صيتم  اإنه مت تطوير  وقال 
اإطالق %80 منها خالل العام احلايل 
 21 اأن��ه قد مت ت�صميم غ��دا  اإىل  م�صريا 
املجال  تتيح  ديناميكية  م��ب��ادرة  ل��ت��ك��ون 
�صمن  ج����دي����دة  اأول�����وي�����ات  يف  ل��ل��ت��و���ص��ع 
امل��ح��اور الأرب��ع��ة ويف ه��ذا الإط����ار يفخر 
من�صة  باحت�صان  العاملي  اأبوظبي  �صوق 
HUB71 لدعم م�صاريع التكنولوجية 
ال�صتثمار  قيمة  اأن  اإىل  م�صريا  النا�صئة 
التحول  ل���دع���م  امل��خ�����ص�����ض  احل���ك���وم���ي 

�صي�صل   HUB71 خالل  من  الرقمي 
اإيل اأكر من مليار درهم.

ولفت معاليه اإىل اأن �صوق اأبوظبي العاملي 
البتكار  دع��م  على  ان��ط��الق��ه  منذ  ي��رك��ز 
الق�صائية  ال��ولي��ة  ال�����ص��وق  اأ���ص��ب��ح  حتى 
الأو�����ص����ط  ال�������ص���رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  الأوىل 
ترخي�ض  يف  ل��ل��ب��دء  اإف���ري���ق���ي���ا  و����ص���م���ال 
�صركات التكنولوجيا املالية وذلك يف عام 
2016، وقد كان ال�صوق الأول اأي�صاً يف 
ل�صركات  رقمية  اأعمال  بيئة  اأول  اإط��الق 
ال�صرق  منطقة  يف  الل��ي��ة  التكنولوجيا 
الأو����ص���ط و���ص��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا وال��ت��ي باتت 
ن�صاطاً  رقمية  اأع��م��ال  بيئة  ث��اين  ال��ي��وم، 
يف ال��ع��امل، ك��م��ا اأط��ل��ق ال�����ص��وق منظومة 
التكنولوجيا  ل�صركات  جديدة  تراخي�ض 
تقدم مميزات وت�صهيالت عدة لل�صركات.

ت�صهده  ال��ذي  التطور  اأن  ال�صايغ  واأك���د 
املبتكرة يف  امل��ب��ادرات  اإىل ج��ان��ب  ال��دول��ة 
ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات يف اإط���ار روؤي���ة قيادتنا 
م���ن مقاومة  م��ك��ن��ت��ن��ا  ال���ت���ي  ال���ر����ص���ي���دة 
واإيجاد  العاملية  القت�صادية  التحديات 
املبتكرين  ت�صم  ومتطورة  م�صتقرة  بيئة 

واملبدعني من كافة اأنحاء العامل.
توفر  لال�صتثمار  بلومرغ  قمة  اإن  وقال 
والأع��م��ال لالطالع  امل��ال  من�صة ملجتمع 
ع��ل��ى اآخ���ر امل�����ص��ت��ج��دات ح���ول ال��ع��امل مبا 
واإيجاد  امل��خ��اط��ر  م��ن  احل���د  م��ن  ميكننا 
خالل  من  نلقي  حيث  الواقعية  احللول 
هذا احلدث املهم نظرة على امل�صتقبل مبا 

فيه من فر�ض واحتمالت.
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دبي خام�س اأف�سل عا�سمة بحرية يف العامل بحلول 2024

دبي الأوىل يف ال�سرق الأو�سط والتا�سعة بني اأف�سل العوا�سم البحرية يف العامل
�سلطان بن �سليم: تطور القطاع البحري يعزز مكانة دبي كعا�سمة لالقت�ساد ويدعم دورها املتميز بربط الأ�سواق الدولية عرب خط دبي للحرير

وقال �صعادة �صلطان بن �صلّيم، رئي�ض 
التنفيذي  والرئي�ض  الإدارة  جمل�ض 
رئي�ض  العاملية  دب��ي  موانئ  ملجموعة 
واملنطقة  املوانئ واجلمارك  موؤ�ّص�صة 
احلّرة يف دبي، رئي�ض “�صلطة مدينة 

دبي املالحية”:
 “ ي�����ص��ع��دن��ا حت��ق��ي��ق ه����ذا الإجن�����از 
يظهر  ال���������ذي  اجل������دي������د  ال����ع����امل����ي 
م�����دى ت���ق���دم ال���ق���ط���اع ال���ب���ح���ري يف 
ب��ف�����ص��ل روؤي�����ة ���ص��اح��ب ال�صمو  دب���ي 
مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب 
اهلل”،  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال�������وزراء 
ال�صديدة  وال��ت��وج��ي��ه��ات  وب��امل��ت��اب��ع��ة 
حممد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  من 
دبي  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن 
وحر�صه  التنفيذي،  املجل�ض  رئي�ض 
امل�صتمر على متكني كافة فرق عملنا 
دبي  لقطاع  النتائج  اأف�صل  لتحقيق 
امل���ج���الت. واأعر  ال��ب��ح��ري يف ك��اف��ة 
عن تقديري واعتزازي بجهود فريق 
“�صلطة مدينة دبي املالحية”  عمل 
الدوؤوب لالرتقاء  لتفانيهم وعملهم 
مب�صتوى خدمات القطاع البحري يف 

دبي على كافة الأ�صعدة.«
التقدم  “اإّن  ���ص��ل��ي��م:  ب���ن  واأ�����ص����اف 
ال���الف���ت ال����ذي ح��ق��ق��ت��ه دب���ي �صمن 
قائمة “اأف�صل العوا�صم البحرية يف 
العامل للعام 2019” لي�ض م�صتغرباً 
ثابتة  بخطى  ت�صري  ال��ت��ي  دب��ي  على 
الريادة  لتحقيق  التميز  درب  ع��ل��ى 
الأول  املركز  اإىل  والو�صول  العاملية 
كعا�صمة  م��ك��ان��ت��ه��ا  ل��رت���ص��خ  دول���ي���اً، 
طريق  على  بثبات  تتقدم  لالقت�صاد 
وتكري�ض  القت�صادية  بنيتها  تنويع 
الربط  يف  والعاملي  الإقليمي  دوره��ا 
وتتويجه  ال���دول���ي���ة  ال�����ص����واق  ب���ني 
ال��ب��ن��د الأول  ل��ل��ح��ري��ر  دب����ي  ب��خ��ط 
يوؤكد  ح��ي��ث  اخل��م�����ص��ني.  وث��ي��ق��ة  يف 
الالعبني  م�صاف  اإىل  دب��ي  و���ص��ول 
الكبار �صمن القطاع البحري العاملي 
“�صلطة  يف  ال�صّباقة  م�صاعينا  جن��اح 
لتوظيف  املالحية”  دب����ي  م��دي��ن��ة 
ال���ب���ح���ث وال���ت���ط���وي���ر والب����ت����ك����ار يف 
متكاملة،  لوج�صتية  ب��رام��ج  تطوير 
والت�صريعية  التحتية  البنى  وتهيئة 
امل��ت��ط��ورة ال��ت��ي م���ن ���ص��اأن��ه��ا �صمان 
البحرية  الت�صغيلية  العمليات  اإدارة 
املهنية  ال�صالمة  معايري  اأعلى  وف��ق 
واأف�صل املمار�صات البيئية والقرارات 
امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة ل��ل��و���ص��ول اإىل 
مدفوع����ني  العاملية،  ال�صدارة  موقع 
مب��ح��ف��ظ��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن امل���ب���ادرات 
الأكر  الأث��ر  لها  ك��ان  التي  النوعية 
البحري  القطاع  تناف�صية  تعزيز  يف 
كمحرك  امل����ح����وري  دوره  وت��ف��ع��ي��ل 
والتنويع  امل�����ص��ت��دام  ل��ل��ن��م��و  رئ��ي�����ض 

القت�صادي. 
ب��اأّن الرتكيز على  ومم��ا ل �صك فيه 
وال�صتدامة  والتكنولوجيا  البتكار 
ثقة  تعزيز  يف  كبري  ح��ّد  اإىل  �صاهم 
بدبي.  ال������دويل  ال��ب��ح��ري  امل��ج��ت��م��ع 
اإىل  املتالحقة  الإجن�����ازات  وتدفعنا 
خططنا  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ق����دم����اً  امل�������ص���ي 
تطوير  على  العمل  ع��ر  الطموحة 
التطبيقات  اأف�������ص���ل  وا����ص���ت���خ���دام 
والذكاء  امل��ع��ل��وم��ات  لتقنية  ال��ذك��ي��ة 
القطاع  ل���ت���ط���وي���ر  ال����ص���ط���ن���اع���ي 
اإطار التعاون املثمر مع  البحري، يف 
احلكومي  القطاعني  م��ن  �صركائنا 
الإمارة  ودول��ة  دبي  واخلا�ض، جلعل 
البحري  امل�صهد  �صمن  م��وؤث��رة  ق��وة 

العاملي.«
حممد  اهلل  ع���ب���د  ����ص���ع���ادة  واأو������ص�����ح 
“املجل�ض  ل�  العام  الأم��ني  الب�صطي، 
ب������اأّن  دبي”،  لإم����������ارة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
م���ت���ق���دم���ة �صمن  م����رات����ب  حت��ق��ي��ق 
يف  البحرية  العوا�صم  اأف�صل  قائمة 
عامني  ب��ع��د   2019 ل��ل��ع��ام  ال���ع���امل 
الثاين  ال����دويل  التقييم  م��ن  ف��ق��ط 
على  م�صتغرباً  لي�ض   ،2017 للعام 
اإم��ارة دبي، التي ت�صري بخطى ثابتة 
وكفاءة  ت��ن��اف�����ص��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز  وواث���ق���ة 
وف��ع��ال��ي��ة ال��ق��ط��اع ال��ب��ح��ري وزي����ادة 
م�����ص��ت��وي��ات الإن���ت���اج وت��ر���ص��ي��خ قيمة 
املحلي،  ال��ن��اجت  يف  القطاع  م�صاهمة 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ظ���ل  يف 
مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب 
اهلل”،  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال�������وزراء 
حمدان  ال�صيخ  �صمو  م��ن  ومبتابعة 
اآل مكتوم، ويل  را�صد  بن  بن حممد 
التنفيذي،  املجل�ض  رئي�ض  دب��ي  عهد 
اأهداف  لرتجمة  احلثيثة  واجل��ه��ود 
البحري”،  ال��ق��ط��اع  “ا�صرتاتيجية 
“�صلطة  وت��ن��ّف��ذه��ا  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
واملتمثلة  املالحية”،  دب���ي  م��دي��ن��ة 
القطاع  وتعزيز  وتنظيم  تطوير  يف 
البحري وتر�صيخ مكانة دبي كمركٍز 

بحرٍي عاملٍي من الطراز الأّول.

وغريها الكثري. جورنال”، 

 ال�سراكة الرباعية – 
 Quattro Helix«

»Partnerships
وجاذبية  تناف�صية  تعزيز  وراء  �صعياً 
يف  م�صاهماً  ليكون  البحري  التجمع 
احتياجات  وتلبية  القت�صاد  تنويع 
البحرية  ال�صلطة  تبنت  امل�صتقبل، 
من�������وذج ال�������ص���راك���ة ال���رب���اع���ي���ة مع 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ن  ال�����ص��رك��اء 
والقطاع  الأك�����ادمي�����ي�����ة  واجل�����ه�����ات 
اخلا�ض وموؤ�ص�صات البحث والتطوير 
“ر�صيف  اأطلقت  حني  يف  والبتكار، 
النوعية  امل��ب��ادرات  ك��اأح��د  البتكار” 
الأفكار  ت�صخري  على  تنطوي  ال��ت��ي 
التكنولوجية  والبتكارات  الإبداعية 
البحري  القطاع  مكّونات  تطوير  يف 
التنويع  م��ت��ط��ل��ب��ات  م����ع  مت���ا����ص���ي���اً 
ة موحدة  اإذ يقدم من�صّ القت�صادي، 
ال�صركات  ك����رى  اأم������ام  وم��ف��ت��وح��ة 
البحثية  وامل����وؤ�����ص���������ص����ات  امل�������ص���ن���ع���ة 
وامل����ب����دع����ني م����ن الأف����������راد لإج������راء 
درا�صات ميدانية وجتارب جديدة يف 

اأحدث البتكارات التكنولوجية..
 وعلى راأ�صها التقنيات ثالثية الأبعاد 

وال�صفن الذكية وذاتية القيادة. 

ال�سراكة مع القطاع 
اخلا�س “املجل�س

ال�ست�ساري البحري«
ال�صت�صاري  “املجل�ض  ي��ك��ت�����ص��ب 
البحري” اأهمية ا�صرتاتيجية كبرية 
املعنيني  ب���ني  ال���و����ص���ل  ���ص��ل��ة  ك���ون���ه 
واإقليمياً  حم��ل��ي��اً  ال��ب��ح��ري  ب��ال�����ص��اأن 
ثقة  رفع  يف  رئي�ض  وم�صاهم  ودولياً، 
جمتمع ال�صتثمار الدويل باملقّومات 
املحلي،  البحري  للقطاع  التناف�صية 
اإىل روؤي��ة قائمة على توفري  ا�صتناداً 
اخلدمات  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة  حم��ف��ظ��ة 
الإبداعية  والأف����ك����ار  ال���ص��ت�����ص��اري��ة 
“ا�صرتاتيجية  لأه������داف  ال��داع��م��ة 

القطاع البحري”..
اأه����م  م�������ص���اف  اإىل  ال����و�����ص����ول  يف   
ال��ت��ج��م��ع��ات ال��ب��ح��ري��ة ال����رائ����دة يف 
ال����ع����امل. واأث���ب���ت���ت جم���م���وع���ة عمل 
حقيقي  جت�����ص��ي��د  ب��اأن��ه��ا  “ر�صينا” 
القطاعني  ب���ني  ال��ف��اع��ل��ة  ل��ل�����ص��راك��ة 
احل����ك����وم����ي واخل�������ا��������ض، م���ق���دم���ًة 
تلبية  �صعيد  على  قّيمة  م�صاهمات 
البحرية  ال�صياحة  رواد  احتياجات 
بال�صتفادة  ال��رتف��ي��ه��ي��ة،  وامل���الح���ة 
تتمتع  التي  التناف�صية  املقومات  من 
وت�صريعية  حتتية  بنية  من  دب��ي  بها 
متطورة وخدمات بحرية ولوج�صتية 
عاملية امل�صتوى جتعل املرا�صي املحلية 

يف م�صاف الأف�صل يف العامل.

دعم الرتفيه البحري
 “بحر دبي«

دبي”  “بحر  م��ن�����ص��ة  م���ب���ادرة  ت���رز 
كدفعة قوية باجتاه الرتقاء باأن�صطة 
ال��رتف��ي��ه ال��ب��ح��ري وت��ع��زي��ز دوره����ا 
رواف��د منو  املوؤثر كرافد حيوي من 

بالإجناز  “نفخر  الب�صطي:  واأ�صاف 
اجلديد الذي ي�صاف اإىل الإجنازات 
با�صم  املرتبطة  ال�صباقة  احل�صارية 
امل��زي��د من  اإىل  تدفعنا  وال��ت��ي  دب���ي، 
م�صريتنا  ملوا�صلة  اجل��ه��ود  ت�صافر 
باخلدمات  والرت���ق���اء  العاملية  نحو 
والعمليات  واللوج�صتية  ال��ب��ح��ري��ة 
ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة ل��ل��ق��ط��اع ال���ب���ح���ري يف 
الإمارة حتى نكون يف �صدارة املراكز 
ال���ب���ح���ري���ة ال�����رائ�����دة ع���امل���ي���اً خالل 
امل��ق��ب��ل��ة حتقيقاً  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال�����ص��ن��وات 

لأهداف خطة دبي 2021«.
واأو����ص���ح ال��ت��ق��ري��ر ال����دويل ب����اأّن دبي 
املركز  باعتبارها  ال�صدارة  موقع  يف 
ال�صرق  منطقة  يف  ال��رائ��د  البحري 
الأو����ص���ط وال��ه��ن��د واأف��ري��ق��ي��ا، فيما 
احتلت املرتبة التا�صعة عاملياً. ويتوقع 
الإم���ارة م�صرية  اأن توا�صل  اخل��راء 
النمو مع تنامي دورها املحوري على 
اخلارطة البحرية العاملية لت�صل اإىل 
الأكر  البحرية  العوا�صم  م�صاف 
العام  بحلول  وت��اأث��رياً  وق���وة  اأه��م��ي��ة 
ح�صورها  ب��ذل��ك  م���ع���ززًة   ،2024
القوي كمناف�ض رئي�ض لهوجن كوجن 

وكرى املراكز البحرية الأوروبية.

اجلهود  »خط دبي للحرير” .. 
مت�سافرة

ت�صع ال�صلطة البحرية ن�صب اأعينها 
خط  “ا�صرتاتيجية  حم���اور  تنفيذ 
موؤخراً  اأطلقها  التي  للحرير”  دبي 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح����م����دان ب����ن حممد 
دبي  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را���ص��د  ب��ن 
لتعزيز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي،  املجل�ض  رئ��ي�����ض 
والتكامل  والبحري  اجلوي  ال�صحن 
القطاع  م�صاهمة  لتعزيز  اللوج�صتي 
من  اأ�صا�صية  ركيزة  ه  بعدِّ اللوج�صتي 
والتنويع  ال�صاملة  النه�صة  رك��ائ��ز 
وال����ت����ي مت���ث���ل دفعة  الق���ت�������ص���ادي، 
ق��وي��ة ل��ال���ص��ت��ث��م��ارات ال��ك��ب��رية التي 
خ�ص�صتها حكومة دبي خالل العقود 
واملطارات  امل���وان���ئ  لإن�����ص��اء  امل��ا���ص��ي��ة 
وامل���ن���اط���ق احل�����رة ال���ت���ي ت��ت��ق��دم اإىل 
يف  وعاملياً،  اإقليمياً  ال�صدارة  مواقع 
ت��وا���ص��ل فيه جهودها  ال���ذي  ال��وق��ت 
البنية  باإمكانات  لالرتقاء  ال�صّباقة 
التحتية املتكاملة واملتطورة وحتديث 
تواكب  التي  والقوانني  الت�صريعات 

املتطلبات التنموية الطموحة..
 ف�صاًل عن تعزيز ال�صتثمار الأمثل 
جلعل  امل��وؤه��ل  ال��ب�����ص��ري  العن�صر  يف 
يف  وعاملياً  اإقليمياً  الأف�صل  الإم���ارة 
ت���ق���دمي اخل���دم���ات ال��ب��ح��ري��ة، وفق 
دب����ي ت�صبق  روؤي������ة ط��م��وح��ة جل��ع��ل 
العامل يف تطوير ال�صحن واخلدمات 
اللوج�صتية بروؤية ا�صرتاتيجية متتد 

لعقود قادمة. 

ت�سريعات بحرية 
ت�ساركية ملواكبة امل�ستقبل

تطّوراً  البحرية  الت�صريعات  �صهدت 
ملحوظاً ملواكبة التطورات املت�صارعة 
يف  العاملية،  البحرية  اخل��ارط��ة  على 
دف��ع��ة ق��وي��ة ب��اجت��اه ت��ع��زي��ز مكونات 
���ص��ّي��م��ا على  ال���ب���ح���ري، ل  ال��ت��ج��م��ع 
و�صيانة  وت�صغيل  امل���وان���ئ  م�����ص��ت��وى 
ال�����ص��ف��ن والأح����وا�����ض اجلافة  وب��ن��اء 
املبادئ  وف����ق  وال���ت���اأم���ني  وال��ت��م��وي��ل 
البحرية  بال�صالمة  املعنية  الدولية 
واحلفاظ  البحرية  البيئة  وحماية 
ال����ب����ح����ري، م����ا يعزز  الأم��������ن  ع���ل���ى 
الواعدة  ب��ال��ف��ر���ض  ال��دول��ي��ة  ال��ث��ق��ة 
بها  تزخر  التي  الهائلة  والإم��ك��ان��ات 
اإم��ارة دبي ودولة الإم��ارات. واأثمرت 
اجل���ه���ود امل��ت��وا���ص��ل��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ق���رار 
املجل�ض التنفيذي رقم “11” ل�صنة 
2013 باإ�صدار الالئحة التنفيذية 
 2010 ل�صنة   ”11“ للقانون رقم 

البحرية  ال��و���ص��ائ��ل  ترخي�ض  ب�����ص��اأن 
الو�صائل  ف��ي��ه��ا  مب���ا  دب����ي،  اإم�����ارة  يف 
والرتفيهية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ب��ح��ري��ة 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ع���ن نتائج  واخل�����ص��ب��ي��ة 
باإطار  ومدعومًة  ملمو�صة.  اإيجابية 
“�صلطة  م��ت��ك��ام��ل، مت�����ص��ي  ق��ان��وين 
على  بثبات  املالحية”  دب��ي  مدينة 
الريادة  م�صرية  داف��ع��ًة  التميز  درب 
يف  ال�صّباقة  جهودها  ع��ر  البحرية 
البحري  ال��ت��ج��م��ع  ام��ت��ث��ال  ���ص��م��ان 
البحرية  “املنظمة  مل��ع��اي��ري  امل��ح��ل��ي 
مع  ي��ت��واءم  وال��ع��م��ل مب��ا  الدولية” 
يف   ”2021 دب����ي  “خطة  غ���اي���ات 
منو  ذات  نظيفة  م��دي��ن��ة  دب���ي  ج��ع��ل 

اقت�صادي م�صتدام.

القطاع البحري
 حمرك منو الناجت
 املحلي الإجمايل

ال��ب��ح��ري يف دبي  ال��ق��ط��اع  ي��وا���ص��ل 
تعزيز دوره املحوري كاأحد القطاعات 
لعجلة  ال��داف��ع��ة  الرئي�صة  اخلم�صة 
مع  �صّيما  ل  الق��ت�����ص��ادي،  ال��ت��ن��وي��ع 
البحرية  ال�������ص���رك���ات  ع����دد  و����ص���ول 
يف  ���ص��رك��ة   7400 م���ن  اأك�����ر  اإىل 
 5500 ب����  م��ق��ارن��ًة   2018 ال���ع���ام 
و6955   2016 ال��ع��ام  يف  ���ص��رك��ة 
الذي  ال��وق��ت  2017،  يف  ال��ع��ام  يف 
 13،000 حالياً  دب��ي  فيه  حتت�صن 
ت�صاهم  وا�ص�تثماري،  بح�ري  ن�صاط 
76،000 فر�صة  مبجلمها يف خلق 
ع��م��ل. و���ص��ه��د ال��ق��ط��اع ال��ب��ح��ري يف 
ال��ع��ام ال��ف��ائ��ت ازده�����اراً لف��ت��اً ليرز 
ك��م��ح��رك رئ��ي�����ض م��ن حم��رك��ات منو 
الناجت املحلي الإجمايل، تّوج بو�صول 
م�صاهمته يف الناجت املحلي الإجمايل 
ما  اأي   ،7% ن�صبة  اإىل  دب��ي  لإم���ارة 
يعادل 26،9 مليار درهم، لي�صطلع 
بدور حموري يف زيادة وتعزيز النمو 

التجاري يف الإمارة.  

دبي .. وجهة عاملية للفعاليات 
البحرية الرائدة

جن��ح��ت دب����ي يف ب��ن��اء ح�����ص��ور قوي 
عاملية  ومن�صة  جاذبة  وجهة  ها  بعدِّ
للفعاليات البحرية الرائدة التي من 
والتوا�صل  ال��ت��ق��ارب  حتقيق  �صاأنها 
والتفاعل بني رواد القطاع البحري، 
ف�صاًل عن توطيد ج�صور نقل املعرفة 
املمار�صات  اأف�صل  وت��ب��ادل  احلديثة 
الدولية. وتقوم “�صلطة مدينة دبي 
ب��دور حم��وري وموؤثر يف  املالحية” 
خارطة  على  الإم����ارة  ري���ادة  تر�صيخ 
الفعاليات الدولية، من خالل تنظيم 
و”قمة  “اأ�صبوع الإمارات البحري” 
الإم����ارات  و”ندوة  البحرية”  دب���ي 
لقادة امل�صتقبل البحريني” مب�صاركة 
العامل  يف  ال��ب��ح��ري��ة  ال�صناعة  ق���ادة 
ا�صتباقية  منهجيات  وتنفيذ  لو�صع 
الإبداعية  الأف���ك���ار  ت�����ص��خ��ري  ت�����ص��ع 
خدمة  يف  التكنولوجية  والبتكارات 
ت��ط��وي��ر جت��م��ع ب��ح��ري ع��امل��ي يت�صم 
يقت�صر  ول  وال��ن��م��و.  ب��ال���ص��ت��دام��ة 
تنظيم  على  البحرية  ال�صلطة  دور 
واإمنا  ال��رائ��دة،  البحرية  الفعاليات 
دعم  م�����ص��وؤول��ي��ة  عاتقها  ع��ل��ى  ت�صع 
اأهم الأح��داث البحرية  وامل�صاركة يف 
الهامة التي حتت�صنها دبي، مبا فيها 
لتموين  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق  “موؤمتر 
دبي”  بحر  عمل  و”ور�صة  ال�صفن” 
للقوارب”  ال��ع��امل��ي  دب���ي  و”معر�ض 
و”القمة العاملية لليخوت الفاخرة” 
و”منتدى متويل ال�صفن يف منطقة 
“مارين  م����ن  العربي”  اخل���ل���ي���ج 
بريك  “موؤمتر  جانب  اإىل  موين”، 
و”موؤمتر  الأو�صط”  ال�����ص��رق  ب��ل��ك 
ال���ذي  للبحار”  الأو�����ص����ط  ال�����ص��رق 
�صوبورت  “اأوف�صور  جم��ل��ة  تنظمه 

القطاع ال�صياحي والبحري يف اإمارة 
اأط��راً وا�صحة  دب��ي، من خالل طرح 
لتنظيم اآلية عمل الو�صائل البحرية 
الإقليمية  امل��ي��اه  �صمن  الرتفيهية 
ت�صجيل  وت�صهيل  وت�صريع  املحلية 
اإطار  يف  الإبحار  ت�صاريح  وترخي�ض 
ال��ق��ط��اع��ني احلكومي  م��ع  ال��ت��ع��اون 

واخلا�ض. 

مركز الإمارات للتحكيم 
»EMAC« البحري

للتحكيم  الإم�������ارات  “مركز  مي��ث��ل 
للم�صاعي  ه��ام��ة  اإ���ص��اف��ًة  البحري” 
امللحة  احل��اج��ة  تلبية  اإىل  ال��رام��ي��ة 
ومتطورة  وا���ص��ح��ة  تنظيمية  لأط���ر 
الذي  ال��وق��ت  يف  البحري،  للتحكيم 
حدة  يف  ت���زاي���داً  ال��ع��امل  ف��ي��ه  ي�صهد 
امل���ن���ازع���ات ال��ن��ا���ص��ئ��ة ب��ال��ت��زام��ن مع 
التجارة  ت�صهده  ال��ذي  املطرد  النمو 
املركز  وي�صتند  ال��دول��ي��ة.  البحرية 
يف م�صمونه اإىل نظام قانوين يوفر 
اخ��ت��ي��ار قانون  امل��ط��ل��ق��ة يف  احل��ري��ة 
املتعددة  التحكيم  واآل��ي��ات  التقا�صي 
وفق اأعلى معايري ال�صرية وال�صفافية 
والكفاءة، اإىل جانب تقدمي جمموعة 
وا�صعة من اخليارات القانونية حلل 
املنازعات املتعلقة مبختلف العمليات 

التجارية البحرية.
للتحكيم  الإم������ارات  “مركز  وي��اأت��ي 
الفكر  جن�����اح  ل��ي��ع��ك�����ض  البحري” 
التي  دب����ي  ال����ص���رتات���ي���ج���ي لإم�������ارة 
ت�صري قدماً يف م�صاعيها الرامية اإىل 
تطوير البنية الت�صريعية والقانونية، 
لالرتقاء  ملحاً  مطلباً  تعتر  التي 
بقدرة مكونات القطاع البحري على 
مواكبة التطورات املحلية والإقليمية 

والعاملية املت�صارعة.
 وي��وف��ر امل��رك��ز اإط����ار ع��م��ل متكامل 
ل���ف�������ض امل�����ن�����ازع�����ات ال���ن���ا����ص���ئ���ة عن 
البحرية  ال����ت����ج����اري����ة  امل����ع����ام����الت 
تلبية  ق��ادرة على  وخلق بيئة بحرية 
والجتاهات  التنموية  الحتياجات 
املقّومات  تعزيز  النا�صئة، ف�صاًل عن 
ال���ت���ن���اف�������ص���ي���ة ل���ل���ق���ط���اع ال���ب���ح���ري 
على  الإم���ارة  ري���ادة  وتر�صيخ  املحلي 
لأهداف  حتقيقاً  العاملية  اخل��ارط��ة 
يف  البحري  القطاع  “ا�صرتاتيجية 

اإمارة دبي«.

»جوائز دبي لالبتكار البحري” 
.. مبادرة نوعية

ل���الب���ت���ك���ار  دب��������ي  “جوائز  ت��������رز 
“�صلطة  تنظمها  ال��ت��ي  البحري”، 
ها مبادرة  مدينة دبي املالحية”، بعدِّ
امل�صاهمات  اأب������رز  ل��ت��ك��رمي  ن��وع��ي��ة 
والداعمة  املبتكرة  واملبادرات  القّيمة 
التجمع  وازده����ار  وت��ط��ور  مل�صار من��و 
ال��ب��ح��ري امل��ح��ل��ي ال�����ذي و����ص���ل اإىل 
وتعك�ض  العامل.  يف  الأف�صل  م�صاف 
ال�صلطة  حر�ض  التكرميية  اجلوائز 
البحرية على تقدير اجلهود ال�صّباقة 
البحري،  الب���ت���ك���ار  ع��ج��ل��ة  دف����ع  يف 
لتطوير  الأ�صا�ض  حجر  يعتر  الذي 
مكّونات القطاع البحري متا�صياً مع 
ومبا  القت�صادي  التنويع  متطلبات 
يواكب التغريات املت�صارعة امل�صاحبة 

للقرن احلادي والع�صرين.

�سراكات متينة مع 
التجمعات البحرية العاملية

ّقدمت “�صلطة مدينة دبي املالحية” 
قّيمة على �صعيد توطيد  م�صاهمات 
ال�����ص��راك��ة ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ني دبي 
العاملية،  البحرية  التجمعات  ونخبة 
للحوار  ج���دي���دة  ق���ن���وات  ف��ت��ح  ع���ر 
ال��ف��ع��ال وال��ت��ع��اون ال��ب��ّن��اء م��ع تعزيز 
وتبادل  املعرفة احلديثة  نقل  ج�صور 
املمار�صات  واأف�����ص��ل  ال��ت��ج��ارب  اأجن���ح 
ال���ب���ح���ث  جم����������الت  يف  ال������دول������ي������ة 
وال���ت���ط���وي���ر والب���ت���ك���ار واخل���دم���ات 
البحرية وال�صتثمار الب�صري، والتي 
تعتر الأ�صا�ض املتني لريادة دبي التي 
اأثبتت باأّنها �صريك فاعل للتجمعات 
العاملية. وعقدت دبي، عر  البحرية 
البحري”،  ل��ل��ت��ج��م��ع  دب���ي  “مكتب 
البحري  التجمع  مع  تفاهم  مذكرة 
بنما  “�صلطة  ب�����  مم���ث���اًل  ب��ن��م��ا  يف 
البحرية”، ما فتح اآفاقاً رحبة للعمل 
البحري امل�صرتك يف جمال الأبحاث 
والت�صويق،  وال�صت�صارات  والتدريب 
وذلك على هام�ض “اأ�صبوع الإمارات 
اإط���الق  خ���الل   ”2018 ال��ب��ح��ري 
“معر�ض �صي تريد ال�صرق الأو�صط 

البحري«. 
للتجمع  دب��������ي  “مكتب  ووّق������������ع 
مدينة  “�صلطة  ل�  التابع  البحري”، 
دبي املالحية”، اأي�صاً مذكرات تفاهم 
مع “التجمع البحري ل�صمال اأملانيا” 
و”مركز فانكوفر البحري الدويل” 
“اأجندة  اأع��م��ال  ج��دول  هام�ض  على 

للتعاون يف   ،”2017 دبي البحرية 
جمالت التدريب البحري والبتكار 
التكنولوجي يف خطوة داعمة جلهود 
البحرية  ال�صناعة  رواد  ثقة  تعزيز 
والدوليني  الإقليميني  وامل�صتثمرين 
ودول�ة  دب�����ي  يف  ال��ب��ح��ري  بالقطاع 

الإمارات، 
�صّيما واأنها ت�صهم يف تطوير ال�صيا�صات 
لتعزيز  ال�صرورية  التحتية  والبنية 
مكونات التجمع البحري املحلي، يف 
املجالت ذات ال�صلة بالنقل البحري 
واملوانئ والهند�صة البحرية وخدمات 

التدريب والدعم البحري.
ح�سور قوي 

يف املحافل الدولية 
دب����ي  م����دي����ن����ة  “�صلطة  جن����ح����ت 
املالحية” يف بناء ح�صور قوي على 
خ��ارط��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ب��ح��ري��ة لي�ض 
واإمنا  فح�صب،  املحلي  امل�صتوى  على 
ع��ل��ى امل�����ص��ت��وى ال�����دويل اأي�������ص���اً. ول 
التنظيم  على  امل��وؤث��ر  دوره��ا  يقت�صر 
الفعاليات  يف  وامل�������ص���ارك���ة  وال���دع���م 
ال��رائ��دة امل��ق��ام��ة يف دول���ة الإم����ارات، 
واإمنا توا�صل تقدمي م�صاهمات قّيمة 
والإم����ارات  دب��ي  متثيل  �صعيد  على 
الدولية،  امل��ح��اف��ل  يف  مت��ث��ي��ل  خ���ري 
وم�صاركاتها  ال��ق��وي  ح�صورها  ع��ر 
اأه��م الأح��داث البحرية  الناجحة يف 
 2017 ع�����ام�����ي  خ�������الل  ال����ه����ام����ة 
“معر�ض  راأ���ص��ه��ا  وع��ل��ى  و2018، 
و”معر�ض  اأث��ي��ن��ا  يف  بو�صيدونيا” 
والتكنولوجيا  واملعدات  ال�صفن  بناء 
و”اأ�صبوع  ه��ام��ب��ورغ  يف  البحرية” 
اململكة  يف  الدويل”  البحري  لندن 
معر�ض  من  كل  جانب  اإىل  املتحدة، 
يف  اإنديا”  اإ���������������ض.اإم.اإم  “اإمنك�ض 
ِتك  م����اري����ن  و”معر�ض  م���وم���ب���اي 
و”معر�ض  ���ص��ن��غ��ه��اي  يف  ال�صني” 

“نور-�صيبينج” يف الرنويج.

التحول الذكي .. امل�سرية 
م�ستمرة

ت�صري “�صلطة مدينة دبي املالحية” 
التحول  درب  ع���ل���ى  ث���اب���ت���ة  ب��خ��ط��ا 
متكاملة  بحزمة  م��دف��وع��ًة  ال��ذك��ي، 
م��ن امل���ب���ادرات ال��ذك��ي��ة وع��ل��ى راأ�صها 
الفرتا�صي”  البحري  دبي  “جتمع 
وبحثية  من�صة معرفية  يقدم  ال��ذي 
جلذب  خ�صي�صاً  م�صممة  تفاعلية 
والرتويج  الأج��ن��ب��ي��ة  ال���ص��ت��ث��م��ارات 
العاملية،  البحرية  املمار�صات  لأف�صل 
التجمع  تناف�صية  م�صرية  يدعم  مبا 
البحري املحلي؛ اإىل جانب “تطبيق 
�صلطة مدينة دبي املالحية الذكي” 
ال������ذي ي���وف���ر ق���ن���اة ذك���ي���ة م���وّح���دة 
ومُمّكنة للهواتف املحمولة للو�صول 
الرتخي�ض  خ���دم���ات  اإىل  م��ب��ا���ص��رًة 
ب�صرعة  واحل�����������ص�����ول  ال�����ب�����ح�����ري 
ال�صلة،  ذات  املعلومات  على  و�صهولة 
وخدمات  تفاعلية  م��زاي��ا  م��ن  بدعم 
ال�صتف�صار،  خدمات  ت�صمل  متكاملة 
الرقمية،  الرخ�صة  ال��ذك��ي،  ال��دف��ع 
م�صاحة عمل العميل الذكية، املكتبة 
الذكي  البحري  المتحان  البحرية، 

والطق�ض الآن.
�صلطة  عمالء  �صعادة  “مركز  وي��رز 
للهواتف  امل���الح���ي���ة  دب�����ي  م���دي���ن���ة 
امل�����ب�����ادرات  اأه�������م  ك����اأح����د  الذكية” 
ال���داع���م���ة مل�������ص���ار ال���ت���ح���ول ال���ذك���ي، 
اخلدمات  ت���وف���ري  يف  ي�����ص��ه��م  ح��ي��ث 
من  ممكنة  �صريحة  لأك���ر  ال��ذك��ي��ة 
جانب  اإىل  املحلي،  البحري  املجتمع 
الذكي”  البحري  الت�صال  “مركز 
نوعية على �صعيد  نقلة  الذي ميثل 
مع  الفعال  التوا�صل  ج�صور  توطيد 
تفنيات  تطويع  ف�صاًل عن  العمالء، 
خدمة  يف  ال����ص���ط���ن���اع���ي  ال�����ذك�����اء 
بقدرات  والرت��ق��اء  البحري  التجمع 
و”بوابة  الف���رتا����ص���ي���ة؛  امل��وظ��ف��ني 
تعر�ض  ال��ت��ي  البحرية”  ال��ط��ق�����ض 
وافية  م��ع��ل��وم��ات  تفاعلية  بطريقة 
و”من�صة  ال���ب���ح���ري���ة،  احل���ال���ة  ع���ن 
الذكية”  البحري  الإب��ح��ار  ت�صاريح 
وتب�صيط  ت�����ص��ه��ي��ل  اإىل  ال����رام����ي����ة 
واأمتتة الإج��راءات با�صتخدام اأحدث 
خدمات  لتوفري  ال�صامنة  التقنيات 
وت�صمل  وم��وث��وق��ة.  و�صريعة  �صهلة 
املن�صوية  الذكية  امل��ب��ادرات  حمفظة 
اأي�صاً  البحرية  ال�صلطة  مظلة  حتت 
“بوابة نادي دبي البحري” التي مت 
دبي  “مركز  م��ع  بالتعاون  اإطالقها 
رعاية  اأج����ل  م��ن  املتعددة”  لل�صلع 
املعنية  ال��ب�����ص��ري��ة  ال���ك���ف���اءات  ن��خ��ب��ة 
اجتماعات  وع��ق��د  ال��ب��ح��ري  ب��ال�����ص��اأن 
وتبادل  امل���ع���رف���ة  لإث�������راء  م��ن��ت��ظ��م��ة 
متكاملة  من�صة  وت��وف��ري  اخل���رات، 
ل���ل���ح���وار امل��ث��م��ر ال�����ذي ي���ه���دف اإىل 
ا�صتناداً  البحرية،  ال�صناعة  حت�صني 
البتكار  يف  تتمثل  اأ�صا�صية  قيم  اإىل 

والتوا�صل والتعاون.

اأحمد بن �سعيد يفتتح مقر
 »اآي اإ�س اإ�س« لل�سحن الدويل  

•• دبي-وام:

افتتح �صمو ال�صيخ اأحمد بن �صعيد اآل مكتوم رئي�ض هيئة دبي للطريان الرئي�ض 
الأعلى ملجموعة طريان الإمارات املقر الرئي�صي العاملي اجلديد ل�صركة “اآي 
اإ�ض اإ�ض” لل�صحن الدويل. ح�صر الفتتاح معايل حممد اإبراهيم ال�صيباين 
والرئي�ض  الإدارة  جمل�ض  وع�صو  دب��ي  حاكم  ال�صمو  �صاحب  دي���وان  مدير 
التنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي لال�صتثمارات احلكومية . ومت اإطالق �صركة “اآي اإ�ض 
اإ�ض” لل�صحن الدويل من قبل موؤ�ص�صة دبي لال�صتثمارات احلكومية الذراع 
وتركز  بالكامل  مملوكة  تابعة  ك�صركة  دبي  حلكومة  الرئي�صي  ال�صتثماري 
على اخلدمات اللوج�صتية ل�صال�صل الإمداد والتوريد .. كما مت اختيار املقر 
الرئي�صي العاملي اجلديد لها يف املنطقة احلرة ملطار دبي كموقع ا�صرتاتيجي 
بقلب دبي وجماور ملطار دبي الدويل. وتتواجد ال�صركة حاليا يف اأكر من 
25 دولة يف منطقة ال�صرق الأو�صط واإفريقيا واأوروبا والهند وتركيا وتركز 
على الأن�صطة الأ�صا�صية خلدمات ال�صحن الدويل وعلى اخلدمات اللوج�صتية 

التعاقدية وم�صاريع النفط والغاز .

 الإمارات تت�سدر قائمة البحث بني �سائحي 
الدول املتحدثة بالإجنليزية والإ�سبانية 

•• دبي-وام:

تت�صدر دولة الإمارات العربية املتحدة قائمة الدول التي يبحث عنها ال�صائحون 
خا�صة  الإن��رتن��ت  ع��ر  والإ�صبانية  الإجنليزية  باللغتني  الناطقة  ال���دول  م��ن 
وبعيدا عن  الطق�ض  بحثا عن مالذ معتدل  عام  يناير من كل  �صهر  مع حلول 
 «  SEMrush  « الرقمي  الت�صويق  من�صة  اأج��رت��ه  بحث  واأك��د   . ال�صتاء  ب��رد 
الهواء الطلق يف الإمارات  اأن�صطة  املثالية ومو�صم  ال�صتوية  اأن درجات احلرارة 
اإليها الباحثون عن وجهات ق�صاء  ت�صكل اأهم العتبارات الرئي�صية التي ينظر 
العطل عر الإنرتنت. واأ�صار اإىل اأنه يف �صهر يناير من العام املا�صي مت ت�صجيل 
حوايل مليون عملية بحث عر الإنرتنت متعلقة بال�صياحة يف الإمارات باللغة 
الإجنليزية و�صجل ال�صهر ذاته من عام 2017 نتائج م�صابهة اأي�صا . بدورها 
من  العاملي  ال�صعيد  على  لغوية  جمموعة  اأك��ر  ث��اين  الإ�صبانية  اللغة  �صجلت 
بني عمليات البحث عر الإنرتنت عن ال�صياحة يف الإم��ارات .. يف حني �صملت 
قائمة الدول الع�صر الأكر بحثا عن فر�ض ق�صاء العطالت يف الإمارات باللغة 
الإ�صبانية املك�صيك واإ�صبانيا والأرجنتني وكولومبيا والوليات املتحدة الأمريكية 

وفنزويال والرازيل وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وبوليفيا.

مل�سقات »اإك�سبو 2020 دبي« على 
40 طائرة من طائرات »طريان الإمارات«

•• دبي-وام:

اأنهت طريان الإمارات تثبيت مل�صق “اإك�صبو 2020 دبي” على 40 طائرة 
املل�صق  حتمل  الهند�صي  املركز  من  اليوم   A380 طائرة  خ��روج  مع  وذل��ك 

الرتقايل الذي يرمز للفر�ض �صمن موا�صيع املعر�ض الثالثة.
2017 عن مل�صق �صخم  وكانت طريان الإم��ارات قد ك�صفت النقاب يف عام 
 300ER-777 اإحدى طائراتها البوينج  2020 دبي على  اإك�صبو  ملعر�ض 
باللون الأزرق الذي يرمز ملو�صوع “التنقل” ومنذ ذلك احلني زارت الطائرات 
التي حتمل مل�صقات اإك�صبو 134 مدينة �صمن �صبكة خطوط الناقلة العاملية 
وقطعت 66 مليون كيلومرت خالل اأكر من 15 األف رحلة. وقال �صمو ال�صيخ 
اأحمد بن �صعيد اآل مكتوم الرئي�ض الأعلى الرئي�ض التنفيذي لطريان الإمارات 
واملجموعة: “تزامنا مع بدء العد التنازيل لنطالق اإك�صبو 2020 يف دبي - 
خالل الفرتة من 20 اأكتوبر 2020 حتى 10 اإبريل 2021 - فاإننا ن�صخر 
قوة �صبكة طريان الإم��ارات لن�صر الوعي وجذب انتباه العامل حول موا�صيع 
هذا احلدث العاملي من خالل مل�صقات جت�صد موا�صيع املعر�ض الثالثة وهي 
الفر�ض وال�صتدامة والتنقل.. و�صوف تلعب طريان الإمارات دورا حموريا يف 
اأمام الزوار لختبار احلدث العاملي حيث توفر رحالت مبا�صرة  اإتاحة املجال 
بني دبي والكثري من الوجهات امل�صاركة يف املعر�ض ونتوقع اأن 70 باملائة من 

ال�25 مليون زائر امل�صتهدفني �صوف ي�صلون اإىل دبي عن طريق اجلو«.

يف اإجناز رائد يعزز ح�سورها القوي كمناف�س قوي على اخلارطة البحرية العاملية، حّققت دبي تقدمًا ملمو�سًا �سمن قائمة “اأف�سل العوا�سم البحرية يف العامل للعام 2019”، حمتلًة 
املرتبة التا�سعة مقارنًة باملرتبة العا�سرة يف العام 2017، وذلك وفق نتائج التقرير الدويل ال�سادر موؤخرًا عن “مينون اإيكونوميك�س« )Menon Economics(، و”ديت نور�سك 
�سة يف تقييم العوا�سم البحرية حول العامل، والذي مت اإطالقه يف �سنغافورة اأم�س  الأربعاء 10 اأبريل 2019. ومت تطوير التقرير  فرييتا�س جي.األ« )DNV GL(، املتخ�سّ

مب�ساركة 200 خبري ورئي�س �سركة بحرية من �ستى اأرجاء العامل “%40 من اأوروبا %30 من اآ�سيا و %30 من اأمريكا وال�سرق الأو�سط واأفريقيا«.
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بنك الإمارات دبي الوطني اأول بنك يف املنطقة 
يحادث عمالءه عرب التطبيق ال�سهري »وات�ساب«

•• دبي-الفجر:

 اأ�صبح باإمكان عمالء بنك الإمارات دبي الوطني، املجموعة امل�صرفية الرائدة يف 
املنطقة، اليوم التحدث مع البنك عر تطبيق “وات�صاب” حيث يقدم لعمالئه 
الأوىل  يف خطوة هي  بزن�ض”  “وات�صاب  خدمات خم�ص�صة من خالل من�صة 
من نوعها على م�صتوى املنطقة. وتعدُّ خدمة املحادثة امل�صرفية عر تطبيق 
“وات�صاب”، املدعومة من �صركة “اإنفوبيد”، قناة اآمنة و�صهلة ال�صتخدام متنح 
العمالء القدرة على اإجراء معامالتهم امل�صرفية اليومية من اأي مكان، وت�صاهم 
املعامالت  وت�صمل  اجل��وائ��ز.  على  احلائزة  الرقمية  البنك  ق��درات  حت�صني  يف 
امل�صرفية التي ميكن للعمالء اإجراوؤها، التحقق من اأر�صدة احل�صابات، واآخر 
خم�ض عمليات يف احل�صاب اأو البطاقة الئتمانية، والطالع على اأحدث ك�صف 
ح�صاب خمت�صر للبطاقة الئتمانية، وحجب اأو رفع احلجب ب�صورة موؤقتة عن 
اأ�صعار �صرف  البطاقات امل�صرفية، وطلب دفرت �صيكات جديد، والطالع على 
بنك  املتبادلة �صمن ح�صاب  الر�صائل  كافة  اأن  بالذكر  العمالت. ومن اجلدير 
م�صفرة  �صتكون  بزن�ض”  “وات�صاب  تطبيق  على  املوّثق  الوطني  دبي  الإم��ارات 
ل�صمان اأعلى م�صتويات الأمان واملوثوقية. ويحث البنك العمالء على التحقق 
من ال�صعار الأخ�صر بجانب ا�صم بنك الإمارات دبي الوطني يف نافذة املحادثة 
للتاأكد من حتدثهم اإىل ح�صاب بنك الإم��ارات دبي الوطني “وات�صاب بزن�ض” 
املوّثق. ويف هذا ال�صياق، قال عبداهلل قا�صم، الرئي�ض التنفيذي لإدارة العمليات 
اإط���الق هذه  ب��اأن  ثقة  “نحن على  الوطني:  دب��ي  الإم����ارات  بنك  يف جمموعة 
اخلدمة اجلديدة �صيكّمل قنواتنا امل�صرفية الرقمية احلالية موفراً م�صتويات 
امل�صرفية  اخلدمات  على  والن�صيابية  الب�صاطة  من  مزيد  اإ�صفاء  مع  الأم��ان 
عر منح العمالء اإجابات فورية على مدار ال�صاعة طيلة اأيام الأ�صبوع. وفيها 
مي�صي بنك الإمارات دبي الوطني قدماً بتنفيذ اأجندته الرقمية، نتطلع اإىل 
تو�صيع خيارات خدماتنا عر تطبيق ’وات�صاب‘ لنوفر لعمالئنا جتربة رقمية 
موحدة. من جانبه، قال اأحمد املرزوقي، نائب رئي�ض تنفيذي اأول واملدير العام 
اإقبال  “يف �صوء  للخدمات امل�صرفية لالأفراد يف بنك الإم��ارات دبي الوطني: 
الهاتف  وخ��دم��ات  الإلكرتونية  القنوات  اإىل  النتقال  على  املتزايد  العمالء 
اإىل  ا�صتناداً  ’وات�صاب‘  تطبيق  ع��ر  البنك  م��ع  التحدث  ح��ل  ي��اأت��ي  املتحرك، 
ويعتر  منها.  ال�صتفادة  و�صهولة  امل�صرفية  التجربة  ب�صاطة  بتعزيز  التزامنا 

وموثوقة  وخا�صة  ب�صيطة  و�صيلة  ’وات�صاب‘ 
ومن  ال���ع���امل،  يف  �صخ�ض  اأي  م��ع  ل��ل��ت��وا���ص��ل 
�صاأن هذا التطبيق اأن ي�صهم يف تعزيز �صهولة 
وب�صاطة التجربة امل�صرفية مع بنك الإمارات 

دبي الوطني«.
من جهته، اأ�صار ايفانز مونيوكي، مدير اأول - 
اخلدمات الرقمية يف جمموعة بنك الإمارات 
دبي  الإم����ارات  بنك  “يوا�صل  ال��وط��ن��ي:  دب��ي 
الوطني منهجيته املبتكرة يف البحث عن �صبل 
جديدة للتفاعل مع قاعدة عمالئنا املتنامية، 
�صبكة  تو�صيع  على  نف�صه  ال��وق��ت  يف  ونعمل 
قنوات التوا�صل الرقمية لتمكني العمالء من 
املف�صلة.  قنواتهم  با�صتخدام  معنا  التوا�صل 
اأن نقدم خدماتنا  ومن هذا املنطلق، ي�صعدنا 
نطاقها  وت��و���ص��ي��ع  ’وات�صاب‘  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ر 
املتوا�صلة  امل��ح��ادث��ات  اإج���راء  لإت��اح��ة  ب�صرعة 

والفورية والآمنة مع عمالئنا«.
ول���ال����ص���رتاك يف اخل���دم���ة اجل����دي����دة، ميكن 
اإىل  “وات�صاب”  عر  ر�صالة  اإر���ص��ال  للعمالء 
هاتفهم  رق����م  ب��ا���ص��ت��خ��دام   4456 ال���رق���م 
ال�صرتاك عر تطبيق اخلدمات  اأو  امل�صجل، 
اأو عر  امل��ت��ح��رك  ال��ه��ات��ف  امل�����ص��رف��ي��ة ع��ل��ى 
الإن���رتن���ت. وي���اأت���ي ط���رح اخل��دم��ة اجلديدة 
امل��ب��ت��ك��رة يف اأع��ق��اب الرت���ف���اع ال�����ص��ن��وي الذي 
بنك  قنوات  الرقمية عر  التعامالت  ت�صهده 

الإمارات دبي الوطني الرقمية، حيث بات اأكر من ن�صف عمالئه ي�صتخدمون 
�صوء  ويف  بانتظام.  املتحركة  وال��ه��وات��ف  الإن��رتن��ت  ع��ر  امل�صرفية  اخل��دم��ات 
تعداد متابعيه البالغ قرابة مليون ون�صف على �صبكات التوا�صل الجتماعي، 
الذي  الأو���ص��ط  ال�صرق  يف  الوحيد  البنك  الوطني  دب��ي  الإم����ارات  بنك  يبقى 
�صمن ت�صنيف  عاملياً  بنكاً   20 اأب��رز  لنف�صه مرتبة متميزة على قائمة  يحجز 

الذي ت�صعه “ذا فاينن�صال براند«.   »Power 100«
وقد حظيت اجلهود املتوا�صلة التي يبذلها بنك الإم��ارات دبي الوطني لدفع 
م�����ص��رية ال��ت��ح��ول ع��ر ق��ن��وات��ه امل��ت��ع��ددة ب��ت��ك��رمي ع��امل��ي جت�صد يف ف���وزه بلقب 
“املبتكر” يف ال�صرق الأو�صط من جلوبال فاينان�ض 2018 جوائز املبتكرون، 
املتحدة”  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  رقمي  بنك  “اأف�صل  ج��ائ��زة  اإىل  اإ�صافة 
و”اأف�صل  لالأفراد”  امل�صرفية  للخدمات  متكامل  الكرتوين  موقع  و”اأف�صل 
بنك رقمي لالأفراد يف دولة الإمارات العربية املتحدة” من جلوبال فاينان�ض 

2018 جوائز املبتكرون.

التبادل التجاري بني الدول اخلليجية والدول الالتينية و�سل اإىل 16.3 مليار 
دولر اأمريكي يف 2018 والإمارات اأبرز �سريك جتاري خليجي لالأ�سواق الالتينية

•• بنما _الفجر:

بالتعاون  الأمريكية  للبلدان  التنمية  بنك  اأع��ده��ا  خا�صة  درا���ص��ة  ك�صفت   
مع غرفة جتارة و�صناعة دبي حتت عنوان “اأمريكا الالتينية والكاريبي- 
الإمارات  دول��ة  اأن  قوية ومتجددة”،   نحو عالقات  العربي:  اخلليج  دول 
الالتينية  لأم��ري��ك��ا  التجاريني  ال�صركاء  اأه��م  اأح��د  تعدُّ  املتحدة  العربية 
اإجمايل  من   46% على  با�صتحواذها  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  دول  يف 
الواردات من الأ�صواق الالتينية، و%27 من اإجمايل �صادرات دول املجل�ض 
اإىل الأ�صواق الالتينية. وبينت الدرا�صة التي �صدرت بالتزامن مع انعقاد 
يف  الالتينية  اأمريكا  ل��دول  لالأعمال  العاملي  املنتدى  من  الثالثة  الن�صخة 
مع  بالتعاون  دب��ي  غرفة  تنظمها  التي  اأب��ري��ل   10-9 الفرتة  خ��الل  بنما 
دول  ب��ني  البينية  التجارة  اإج��م��ايل  اأن  الأمريكية،  للبلدان  التنمية  بنك 
 2018 العام  والكاريبية يف  الالتينية  وال��دول  التعاون اخلليجي  جمل�ض 
بلغت 16.3 مليار دولر امريكي، 5.4 مليار دولر اأمريكي منها �صادرات 
اإىل الأ�صواق الالتينية، و10.9 مليار دولر امريكي واردات من الأ�صواق 
الالتينية. واأ�صارت الدرا�صة التي ركزت على حتديد فر�ض التعاون التجاري 
والكاريبية،  الالتينية  والأ����ص���واق  اخلليجية  املنطقة  ب��ني  وال�صتثماري 
وتقدمي تو�صيات للنهو�ض مب�صتوى التعاون التجاري الثنائي مبا ينا�صب 
الالتينية  الأ�صواق  اإىل  الإماراتية  ال�صادرات  ان  اإىل  املنطقيتني،  اإمكانات 
والكاريبية يف العام 2018 �صكلت %0.63 فقط من اإجمايل ال�صادرات 
العام  العام، وهي ن�صبة مل تتغري منذ  واإع��ادة ال�صادرات الإماراتية خالل 
2000، يف حني اأن الواردات الإماراتية من الأ�صواق الالتينية والكاريبية 
بلغت %2.3 من اإجمايل الواردات الإماراتية من العامل يف العام 2018، 
وذلك ارتفاعاً من ن�صبة %0.5 التي �صجلت يف العام 2000، مما ي�صري 
اإىل اأن الإمكانات والقدرات التجارية بني اجلانبني مل يتم ا�صتغاللها حتى 

الآن ب�صكل كامل.

 غرفة عجمان ت�ستقبل وفدا ا�سرتاليا اقت�ساديا لتعزيز التعاون امل�سرتك
•• عجمان - الفجر :

اإ�صتقبلت غرفة جتارة و�صناعة عجمان وفد 
بهدف  امل�صتوى  رفيع  اإقت�صادي  اأ�صرتايل 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����ص��رتك ب��ني الطرفني 
املتاحة  ال�صتثمارية  الفر�ض  واإ�صتعرا�ض 
زي����ادة حجم  وب��ح��ث  امل��ج��الت  يف خمتلف 

التبادل التجاري م�صتقباًل بني البلدين.
ا�صتقبل الوفد الزائر يف مقر الغرفة �صعادة 
���ص��امل ال�����ص��وي��دي امل��دي��ر ال��ع��ام، و جميلة 
الإمتياز  اعمال  تنمية  اإدارة  مدير  كاجور 
التجاري ومروان حارب مدير اإدارة ترويج 

الأعمال وتنمية ال�صتثمار.
ال���ص��رتايل �صعادة رولند  ال��وف��د  وت��راأ���ض 
العربية  ال�صرتالية  الغرفة  رئي�ض  جابور 

وعدد من اع�صاء الغرفة وممثلي القطاع 
اللقاء  ب��داي��ة  ا���ص��رتال��ي��ا. ويف  اخل��ا���ض يف 
باحل�صور،  ال�صويدي  �صامل  �صعادة  رح��ب 
واأك��د على اهمية الزيارة ودوره��ا يف زيادة 
ب���ني رج�����ال اعمال  ال���ت���ع���اون وال�������ص���راك���ة 
الطرفان، م�صريا اإىل اهمية زيادة الزيارات 
املعار�ض  يف  وامل�صاركة  املبا�صرة  واللقاءات 

امل�صرتكة التي ينظمها الطرفان.
القت�صادية  امل��ق��وم��ات  اأه����م  وا���ص��ت��ع��ر���ض 
ال�صتثمارية  وال��ف��ر���ض  عجمان  اإم���ارة  يف 
التي  القطاعات  اه��م  اأو���ص��ح  كما  املتاحة، 
اأه��م��ي��ة خ��ا���ص��ة ل�صيما  ت��ول��ي��ه��ا الم������ارة 
جانب  اإىل  وال�����ص��ح��ة،  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق��ط��اع��ي 
ال�صياحي  القطاع  يقدمها  التي  الفر�ض 

وغريها من القطاعات.

م����ن ج��ان��ب��ه��م وج�����ه ال����وف����د ال�����ص����رتايل 
ال�������ص���ك���ر ل���غ���رف���ة ع���ج���م���ان ع���ل���ى ح���ف���اوة 
ال���ص��ت��ق��ب��ال، وا���ص��ت��ع��ر���ض احل�����ص��ور اهم 
امل�������ص���اري���ع وال����ف����ر�����ض ال����ص���ت���ث���م���اري���ة يف 
التعليم  قطاعات  راأ���ص��ه��ا  وعلى  ا�صرتاليا 
واملنتجات  والعقارات  وال�صياحة  وال�صحة 
الغذائية واللكرتونية والتعدين والروة 
ووجه  القطاعات،  من  وغريها  احليوانية 
الوفد  الدعوة  اإىل غرفة عجمان ورجال 
والتعرف  ا�صرتاليا  لزيارة  عجمان  اعمال 
املتاحة  ال�صتثمارية  بالفر�ض  ق��رب  ع��ن 
ل���دي���ه���ا. وق�����دم م������روان ح�����ارب ن���ب���ذة عن 
واملوقع  امل�صاحة  حيث  م��ن  عجمان  اإم���ارة 
القت�صادية  القطاعات  وتنوع  اجل��غ��رايف، 
الر�صيدة على  القيادة  الم��ارة وحر�ض  يف 

تعزيز �صهولة ممار�صة العمال حيث تبواأت 
35 يف م��وؤ���ص��ر �صهولة   ال��رتت��ي��ب  الم����ارة 
المارة  ان  او���ص��ح  كما  الع��م��ال،  ممار�صة 
�صمت خالل العام 2017  اأكر من 40 
رخ�صة   23802 ب���  مقارنة  رخ�صة  األ��ف 
بلغت  من��و  وبن�صبة   2013 ال��ع��ام  خ��الل 
القطاعات  اأهم  للح�صور  واأو�صح   ،68%
الجمايل  امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت  يف  امل�����ص��اه��م��ة 
ال�صناعي  القطاع  راأ���ص��ه��ا  وعلى  ل��الإم��ارة 
والذي ي�صاهم بن�صبة %33 وقطاع البناء 
والقطاع   14% بلغت  م�صاهمة  بن�صبة 
التجارة  وق��ط��اع   12% بن�صبة  ال��ع��ق��اري 
امل�صانع  اأع��داد  اأن  واأ�صاف   ،12% بن�صبة 
يف المارة بلغت 982 م�صنعاً خالل العام 
خالل  م�صنعا   819 ب���  م��ق��ارن��ة   2018

بزيارة  ال��وف��د  وق���ام  ه���ذا   .2014 ال��ع��ام 
م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان احل����رة وال���ت���ع���رف على 
ا�صتثمارية جاذبة  بيئة  توفري  جهودها يف 
وتوفري  واملرونة  وال�صرعة  باجلودة  تت�صم 

متطلبات النجاح وال�صتدامة للمن�صاآت. 
و���ص��ه��دت ال���زي���ارة ل��ق��اء ث��ن��ائ��ي ب��ني رجال 
ام�����ارة ع��ج��م��ان ورج�����ال العمال  اع���م���ال 
ال�صراكات  ف��ر���ض  ل��ب��ح��ث  ال���ص��رتال��ي��ني 
وال��ت��ع��اون ب��ني ال��ط��رف��ني، واه���م املجالت 

التي ميكن التعاون وتبادل اخلرات.
وخالل الزيارة مت تبادل الدورع والهدايا 
واك���د احل�����ص��ور على �صرورة  ال��ت��ذك��اري��ة، 
�صراكات  اي���ج���اد  اأه��م��ي��ة  ال����زي����ارات  زي�����ادة 
النمو  زي������ادة  ع��ل��ى  ت�����ص��اع��د  م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

القت�صادي بني الطرفني.

حتول 20 مبنى يف الإمارات اإىل عقار م�ستدام

»جامعة حمدان بن حممد الذكية« و»ديلو�س« يوقعان اتفاقية تعاون م�سرتك 

للمباين العقارية على قاطنيها.
واأفاد اأن املباين العقارية يجب اأن تطبق 
معايري اأ�صا�صية اأبرزها “ املياه ، الإ�صاءة 
و  التغذية   ، احلركة   ، الراحة  الهواء،   ،

الهتمام براحة الإن�صان النف�صية، ..«
واأفاد بناًء على �صنوات خرتنا املرتاكمة 
وال����درا�����ص����ات  ديلو�ض”   “ ����ص���رك���ة  يف 

•• اأبوظبي- رم�شان عطا

املتخ�ص�صة  “ديلو�ض”  ���ص��رك��ة  ق��ام��ت 
اإىل م�صتدامة  بتحويل املباين العقارية 
بتوقيع  ال�����ص��ح��ي��ة،  ل��ل��م��ع��اي��ري  وف����ق����اً 
بن  ح��م��دان  م��ع جامعة  ت��ع��اون  اتفاقية 
مبوجبها  ت�����ص��ت��ه��دف  ال���ذك���ي���ة  حم��م��د 
عقار  اإىل  اجل���ام���ع���ة  م��ب��ن��ى  ب��ت��ح��وي��ل 
م�صتدام، وذلك �صمن 20 اتفاقية قامت 
ال�صركة باإبرامها مع جهات خمتلفة يف 
الإمارات منها بع�ض اجلهات احلكومية 
ب��ه��دف ح�صولها على  دب��ي  وخ��ا���ص��ة يف 
مبان  اإىل  لتحويلها   Well اع��ت��م��اد 
اأجهزة  عقارية �صحية تعمل من خالل 
متخ�ص�صة يف تنقية الهواء واملاء وتوفر 
 “ “ ديلو�ض  ال�صحية، ومتلك  الإ�صاءة 
حتت  املن�صوية   «  Well “ويل  �صركة 
املباين  بتحويل  املعنية  وه���ي  مظلتها 
وفقاً  م�صتدامة  �صحية  اإىل  ال��ع��ق��اري��ة 

للمعايري ال�صحية.
جامعة  �صجلت  الت��ف��اق��ي��ة  ع��ل��ى  وب���ن���اًء 
حمدان بن حممد الذكية لتح�صل على 

Well ويف حال ح�صولها على  �صهادة 
اأكادميي يف  اأول مبنى  �صيكون  العتماد 
على  يح�صل  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق  منطقة 
اجلامعة  ا�صتيفاء  بعد   Well �صهادة 
ال����ص���رتاط���ات ال�����ص��ح��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
الفريق العلمي والبحثي التابع لل�صركة، 
ف�صاًل عن الأبحاث العلمية والدرا�صات 
التي �صتنفذ يف جمال العقارات ال�صحية 

بالتعاون مع اجلامعة.
ا�صرتاطات

التنفيذي  امل���دي���ر  ���ص��ي��ال��ال  ب����ول  واأك�����د 
اعتماد  اأه���م���ي���ة  “ديلو�ض”  ل�����ص��رك��ة 
ال�صرتاطات ال�صحية للمباين العقارية 
���ص��ح��ة قاطنيها  ت��ع��زي��ز  ي�����ص��ه��م يف  مب���ا 
اأجهزة  على  ت��رك��ز  مبتكرة  ح��ل��ول  ع��ر 
وا�صاليب تعمل على تنقية الهواء واملياه 

والإ�صاءة.
اأ�ص�ض  اأهمية بناء العقارات على  وتكمن 
ق�صاء  يف  �صيالال  ب��ول  بح�صب  �صحية 
النا�ض اأكر من %90 من وقتهم داخل 
اأو  “ مكتب  �صواء  العقارية  املباين  هذه 
م�صكن “ مما يوؤكد على التاأثري املبا�صر 

اأكر  اأن  اكت�صفنا  اأجريت  التي  العلمية 
التي ت�صيب  الأمرا�ض  %70 من  من 
العقارية  امل���ب���اين  اإىل  م���رده���ا  ال��ن��ا���ض 
بقية  تتوزع  بينما  النا�ض  يقطنها  التي 
الأ�صباب يف اجلينات ومنط احلياة الذي 
يعي�صوه النا�ض. وذكر بول “ اأن تعاوننا 
�صي�صاعد  ال��ذك��ي��ة  م��ع ج��ام��ع��ة ح��م��دان 
اإن�صاء  ع��ر  ال�صحية  احل��ي��اة  دع��م  على 
منظومة متكاملة تعزز حياة الدار�صني 
اإىل  التدري�صية  والهيئة  ال��ط��الب  م��ن 

الأف�صل ».
و�صت�صرف ال�صركة بالتعاون مع مراقبني 
ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة م���دى ا���ص��ت��ي��ف��اء اجلهات 
ال�صتدامة  ل����ص���رتاط���ات  احل��ك��وم��ي��ة 
التي تعتمد على معايري �صحية يف بناء 

املن�صاآت.
معايري

اأول  دب���ي  ت�����ص��ب��ح  اأن  ���ص��ي��ال��ال  وي��ت��ط��ل��ع 
مدينة يف منطقة اخلليج العربي تطبق 

معايري املباين ال�صحية.
ازده���اراً  امل�صتقبل  ي�صهد  اأن  ت��وق��ع  كما 
العقارات  ب���ن���اء  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  لف���ت���اً 

ال�����ص��ح��ي��ة وال���ت���ي ���ص��ت��ك��ون واح�����دة من 
اخليارات املميزة ملنازل ومباين امل�صتقبل 
“ اأن الهتمام العاملي  الذكية. مو�صحاً 
ي��ن�����ص��ب يف ال���وق���ت احل�����ايل ع��ل��ى دعم 
اخل�صراء  واملباين  ال�صتدامة  م�صاريع 
لال�صتدامة  احلقيقي  ال��ت��وج��ه  اأن  اإل 
ب�صحة  ال�صتثمار  يف  ين�صب  اأن  ينبغي 

الإن�صان على مدى الطويل ».
اأعمال  رج���ل  ���ص��ي��ال��ال  ب���ول  اأن  وي���ذك���ر 
اأم��ري��ك��ي ق�صى اأك���ر م��ن 18 ع��ام��اً يف 
“ ب��ادر يف ابتكار حلول  وول �صرتيت   “
داخل  ال��ن��ا���ض  �صحة  م��ن  ت��ع��زز  �صحية 
�صنوات يف   10 ال��ع��ق��اري��ة، عمل  امل��ب��اين 

�صركة “ جولدمان �صاك�ض«.
 »Well و«  “ ديلو�ض”  �صركة  واأ�ص�ض 
واملتخ�ص�صة يف منح �صهادات ال�صتدامة 
تعميم  يف  ال�صركة  وجنحت  للعقارات، 
ال�صركات  م����ن  ع�����دد  ع���ل���ى  جت���رب���ت���ه���ا 
ال�صركة  م�صاريع  تتوزع  حيث  العاملية، 
48 دولة و يوجد لديها م�صاريع يف  يف 
اأكر من 300 مليون قدم مكعب حول 

العامل.

للم�ساركني يف املوؤمتر

املوؤمتر العربي لال�ستثمار الفندقي 2019 يطلق م�سابقة م�سروع فندقي يف راأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة- الفجر :

 اأعلن »املوؤمتر العربي لال�صتثمار الفندقي 
دورت����ه  يف  ح��ال��ي��اً  ي��ن��ظ��م  ال�����ذي   »2019
اخلام�ض ع�صرة برعاية كرمية من �صاحب 
القا�صمي،  �صقر  ب��ن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو 
راأ�ض اخليمة،  الأعلى حاكم  املجل�ض  ع�صو 
عن تنظيم م�صابقة خا�صة للوفود امل�صاركة 
يف املوؤمتر لت�صييد م�صروع فندقي ا�صتثنائي 

وغري م�صبوق يف راأ�ض اخليمة.
وتهدف امل�صابقة اإىل ت�صييد منتجع فندقي 
الأول  ليكون  وخا�صة  ف��ري��دة  مبوا�صفات 
من نوعه يف راأ�ض اخليمة ومنطقة ال�صرق 
للوفود  امل�صابقة  ه���ذه  و���ص��ت��ت��اح  الأو����ص���ط، 
املوؤمتر  فعاليات  �صمن  وامل�صاركة  امل�صجلة 
تقعد  ال��ت��ي  الفندقي  لال�صتثمار  ال��ع��رب��ي 
اأبريل   11 لغاية   9 ما بني  الفرتة  خالل 

2019 يف اإمارة راأ�ض اخليمة.

ت�سجيع البتكار
واأك�����د ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ع��ود بن 
املوؤمتر  خم��اط��ب��ة  خ���الل  القا�صمي  �صقر 
وامل�صروعات  امل��ف��اه��ي��م  دع���م  ع��ل��ى  ح��ر���ص��ه 
وت�صجع  امل���وه���ب���ة  م���ك���ام���ن  حت�����رك  ال���ت���ي 
اأه���م حمركات  ال���ذي يعتر م��ن  الب��ت��ك��ار 
النمو القت�صادي، والذي ي�صاهم يف تعزيز 
مقوماتها  وتر�صيخ  اخليمة  راأ����ض  مكانة 
اأف�صل  م�����ص��اف  يف  ل��ت�����ص��ع��ه��ا  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
الوجهات ال�صياحية اجلاذبة.  واأ�صار �صموه 
املميزة  ال�صمة  هي  املتوا�صل  النمو  اأن  اإىل 
ل�صناعة ال�صياحة وال�صيافة يف اإمارة راأ�ض 
العمل  اأهمية موا�صلة  واأك��د على  اخليمة، 
تطوير  عر  النمو  ه��ذا  ا�صتمرار  ل�صمان 
اخلطط ال�صياحية ال�صرتاتيجية لتحقيق 

الأهداف ال�صياحية املعلنة لالإمارة. 

الفر�سة حل�سور املوؤمتر
و�صتتاح للفرق امل�صاركة التي ت�صم م�صغلني 
يف  تنتهي  اأ�صهر  ث��الث��ة  مهلة  وم�صممني 
اأولية  روؤي���ة  لإع����داد   2019 يوليو  �صهر 
الت�صميم  ه��ذا  ودع��م  الفندقي،  للت�صميم 
اأعلى  ووف����ق  تف�صيلية  ج����دوى  ب���درا����ص���ة 
امل�صتويات. و�صيعلن عن التفا�صيل الكاملة 
املوؤمتر  فعاليات  خ��الل  بامل�صابقة  املتعلقة 

العربي لال�صتثمار الفندقي 2019.
و�صيتم تقييم امل�صاركات ا�صتناداً اإىل ثالثة 
التجارية،  اجل��دوى  هي:  اأ�صا�صية  عنا�صر 
الفرق  و�صتح�صل  وال�صتدامة.  والبتكار، 

بقيمة  مبدئي  دع��م  على  املتاأهلة  الثالثة 
اأمريكي لكل منهم لإعداد  األف دولر   25
�صهر  وت��ق��دمي��ه��ا يف  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل�����ص��ارك��ة 
عن  الإع������الن  و���ص��ي��ت��م   ،2019 ن��وف��م��ر 

الفائز بامل�صابقة �صمن فعالية خا�صة.

 موقع �ساطئي مميز للم�سروع 
التحكيم اخلا�صة مب�صروع  و�صت�صم جلنة 
راأ��������ض اخل���ي���م���ة ال���ك���ب���ري ن��خ��ب��ة م����ن اأب�����رز 

ال�صياحة  ق��ط��اع  يف  ال���ب���ازرة  ال�صخ�صيات 
وال�صيافة مثل املهند�ض عبداهلل العبدويل، 
الع�صو املنتدب والرئي�ض التنفيذي ل�صركة 
الهند�صي  املدير  دانيلز،  وديفيد  مرجان؛ 
�صونا،  وفيليبو  اإت�ض؛  اإ�ض  اإ�ض  �صركة  لدى 
يف  العاملي  ال�صيافة  لق�صم  الإداري  املدير 
دري�ض اآند �صومر؛ وكيفني اأندروود، مدير 
كيه  اإت�ض  �صركة  ل��دى  ال�صيافة  جمموعة 

اإ�ض الهند�صية. 

العربي  »امل����وؤمت����ر  ف��ع��ال��ي��ات  وت���ق���ام  ه����ذا 
خالل   »2019 ال��ف��ن��دق��ي  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار 
اجلاري،  اأب��ري��ل   11 وحتى   9 الفرتة من 
حت���ت ���ص��������������������ع��ار »ال��ت��واف�����������������������������ق م���ن اأج���ل 
ال����ن����ج����اح«..  وذل�����ك مب�����ص��ارك��ة اأك�����ر من 
مالكي  ميثلون  وخمت�ض  م�����ص��ارك   900
الفنادق العاملية و�صركات التطوير العقاري 
مركز  يف  وذلك  وال�صت�صاريني،  والت�صغيل 
واملوؤمترات  للمعار�ض  ال����دويل  احل��م��راء 

اأك���ر من  يناق�ض  راأ����ض اخل��ي��م��ة، حيث  يف 
العامل  اأنحاء  خمتلف  من  متحدث   100
وما  الفندقي  ال�صتثمار  م�صتجدات  اآخ��ر 
م�صتقبلية  وف��ر���ض  حت��دي��ات  م��ن  يواجهه 
واعدة، وا�صتك�صاف اأ�صاليب العمل اجلديدة 
وامل��ب��ت��ك��رة ل��دف��ع م�صرية من��و وت��ط��ور هذا 
العديد  امل��وؤمت��ر  �صي�صهد  ك��م��ا  ال��ق��ط��اع..  
ع��ل��ى حتليل  �صتعمل  ال��ت��ي  اجل��ل�����ص��ات  م��ن 

اجتاهات الأ�صواق،

يف موؤمتر �سحفي 

هيثم مطر: 103 ماليني دولر قيمة �سفقات مل�ساركني يف املوؤمتر العربي لال�ستثمار الفندقي  2018 
مليون دولر لل�صفقة الواحدة. وفيما يتعلق بعالقات العمل اجلديدة، قال %31 من 
امل�صاركني يف ال�صتطالع اأنهم تبادلوا معلومات مع اأكر من 20 �صخ�صاً خالل املوؤمتر 

مما وفر فر�صاً مثالية للتوا�صل و�صط املناظر اخلالبة يف راأ�ض اخليمة.      
 100 ال��ف��ن��دق��ي  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار  ال��ع��رب��ي  امل���وؤمت���ر  ي�صت�صيف   ،2019 ن�صخة  يف  وق����ال 
اأن يجذب احلدث الذي �صيقام حتت  املتوقع  العامل، ومن  اأنحاء  متحدث من خمتلف 
عن  ال��رن��ام��ج  و�صيك�صف  م�����ص��ارك.   900 م��ن  اأك���ر  النجاح‘  على  ’جمتمعون  �صعار 
توجهات مبتكرة جديدة للقطاع ال�صياحي ف�صاًل عن تقدمي حتليالت لل�صوق وتعزيز 
العالقات بني كافة الأط��راف املعنية وم�صاعدتهم على مواجهة التحديات واملتطلبات  

امل�صتقبلية.

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

اكد هيثم مطر الرئي�ض التنفيذي لهيئة راأ�ض اخليمة لتنمية ال�صياحة جدوى املوؤمترات 
الفر�ض  على  ل��الط��الع  العامليني  امل�صتثمرين  كبار  ل�صتقطاب  الهيئة  تنظمها  التي 
ال�صتثمارية املتوفرة يف راأ�ض اخليمة . وقال يف موؤمتر �صحفي على هام�ض املوؤمتر اأن 
التجارب اأثبتت اأن امل�صاركني يف تلك املوؤمترات هم ي�صتمرون يف �صتى املجالت مما يو�صع 
دائرة ال�صتثمار  مبينا اأن  نحو %39 من م�صاركي املوؤمتر العربي لال�صتثمار الفندقي 
ال�صفقات  بلغت قيمة  ان��ع��ق��اده، حيث  ف��رتة  اأث��ن��اء  اإب���رام �صفقات  م��ن   2018 ع��ام  يف 
وامل�صاريع التي مت عقدها خالل املوؤمتر نحو 103 مليون دولر اأمريكي مبعدل 5.42 
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اأجن�����زت دائ�����رة ال��ت��خ��ط��ي��ط وامل�����ص��اح��ة يف اإم�����ارة 
ال�صارقة م�صاريع ترميم واإعادة اإحياء اأهم املعامل 
واملناطق  التاريخية يف مدينة خورفكان  واملناطق 
ال�صمو  التابعة لها، وذلك بتوجيهات من �صاحب 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 

املجل�ض الأعلى حاكم ال�صارقة.
ال�صمو  ���ص��اح��ب  اه��ت��م��ام  متتبع  ع��ل��ى  ي��خ��ف��ى  ول 
حاكم ال�صارقة اخلا�ض بالرتاث العمراين يف مدن 
الإمارة كافة، حيث بحث �صموه يف جميع الوثائق 
التاريخية  املعامل  اأهم  اإىل  ت�صري  التي  التاريخية 
املندثرة يف خورفكان، ووجه باإعادة اإحيائها لت�صكل 
من جديد رمزا لأ�صالة هذه املدينة ذات التاريخ 

الغني.
وق����ال ���ص��ل��ط��ان احل���م���ادي م��دي��ر م�����ص��اري��ع مكتب 
اإم����ارة  يف  وامل�����ص��اح��ة  التخطيط  دائ����رة  م�صت�صار 
ع��م��ل��ه��ا من  ان��ط��ل��ق��ت يف  ال����دائ����رة  اإن  ال�����ص��ارق��ة 
حاكم  ال�صمو  �صاحب  ا�صتخرجها  التي  املعلومات 
اأ�صارت اإىل  ال�صارقة من امل�صادر التاريخية والتي 
حل�صن  املندثر  ال�صور  ل��وج��ود  املتوقعة  الأم��اك��ن 

التاريخية  وامل���ع���امل  ال���ع���دواين  وب����رج  خ��ورف��ك��ان 
الأخرى. 

اإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا كافة  ���ص��خ��رت  ال���دائ���رة  اأن  واأو����ص���ح 
ل���ص��ت��خ��راج ال�����ص��ور وامل��خ��ط��ط��ات ال��ق��دمي��ة لهذه 
اجلمع  يف  متخ�ص�صة  عمل  ف��رق  و�صكلت  امل��ع��امل، 
امليداين للمعلومات التاريخية املتوفرة لدى كبار 
ع��ا���ص��روا تلك  ال��ذي��ن  ال�صن يف مدينة خ��ورف��ك��ان 
امل��ع��امل قبل ان��دث��اره��ا، كما اع��ت��م��دت ال��دائ��رة يف 
البناء والرتميم على متخ�ص�صني  اإعادة  عمليات 
اتفاقيات  ال��ع��م��راين، ووق��ع��ت  ال����رتاث  يف جم���ال 
الخت�صا�ض،  ذات  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  ت��ع��اون 
يف  متخ�ص�صة  لبعثات  ا���ص��ت��ق��دام��ه��ا  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

الآثار.
الأ�صبوع  تد�صينها مطلع  املتوقع  امل�صاريع  وت�صمل 
التاريخي،  و����ص���وره  خ��ورف��ك��ان  ح�����ص��ن   .. امل��ق��ب��ل 
بناء جبل  واإع���ادة  ال��ق��دمي،  ال�صوق  تاأهيل  واإع���ادة 
القدمية  وال�صعبية   ، التاريخي  ال��ع��دواين  وب��رج 
اجلبلية  والبيوت  الدفاعية  والأب����راج  �صي�ض،  يف 

مبنطقة وادي �صي.

** ح�سن خورفكان ..
املا�صي  القرن  اأربعينيات  بني ح�صن خورفكان يف 
خورفكان،  يف  اجلبلية  للطبيعة  نظرا  باحلجارة 
ذات  بداياته يحتوي على مربعة واح��دة  وك��ان يف 
جدران مائلة وم�صننات علوية وفتحة لل�صالح، ثم 
متت اإ�صافة مربعة جهة البحر اأعلى من �صابقتها 
وحتتوي طابقني زيادة يف التح�صني الدفاعي مع 
الأربعة، ويعتر واح��دا من  اإطاللة على اجلهات 
�صبكة الأبراج الدفاعية املرتبطة بخورفكان، حيث 
ال��ع��دواين وم��ن اجلهة  ب��رج  يطل م��ن جهة على 

الأخرى على برج الرابي.
ويف �صتينيات القرن املا�صي متت اإعادة بناء ح�صن 
خورفكان لي�صبح دارا للحكومة، وقد ا�صتهر عند 
ي�صم  وك���ان  “ القلعة”،  با�صم  خ��ورف��ك��ان  اأه���ايل 
دائرتي  م��ث��ل  ذاك  اآن  ك��اف��ة  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر 
ال��ري��د وال��ك��ه��رب��اء وامل���اء وغ��ريه��ا م��ن الدوائر، 
وخالل هذه الفرتة متت اإ�صافة جمل�ض للح�صن 
من جهة البحر ل�صتقبال الزوار، ومت ن�صب �صارية 
يف مقدمته وو�صع مدفع يف ال�صاحة الأمامية التي 

حتولت اإىل مكان لتجمع العامة من النا�ض.
املدينة فقد مت هدم  العمراين يف  للتو�صع  ونظرا 
 2018 ع��ام  1985، ويف  ع��ام  خ��ورف��ك��ان  ح�صن 
اإحياء  باإعادة  ال�صارقة  ال�صمو حاكم  وجه �صاحب 
هذا املعلم التاريخي ليعود كما كان رمزا تاريخيا 
الرتاث  وهيبة  ج��م��ال  على  و���ص��اه��دا  خل��ورف��ك��ان، 
ال��ع��م��راين ل��ه��ذه امل��دي��ن��ة ال��ع��ري��ق��ة، ح��ي��ث مت من 
التاريخية،  وال��وث��ائ��ق واخل��رائ��ط  ال�����ص��ور  خ��الل 
ال���ص��ت��دلل ع��ل��ى امل��ك��ان ال���ذي ان��دث��رت ف��ي��ه اآثار 
احل�صن، وقامت دائرة التخطيط وامل�صاحة باإيفاد 
بعثة يابانية متخ�ص�صة يف التنقيب الأث��ري، من 
خالل توقيع اتفاقية م�صرتكة مع هيئة ال�صارقة 
عن  يك�صف  اأن  التنقيب  فريق  وا�صتطاع  ل��الآث��ار، 

الآثار املوجودة يف هذا املكان.
باحلفاظ  ال�صارقة  ح��اك��م  ال�صمو  �صاحب  ووج���ه 
املوقع  يف  املكت�صفة  ال��ق��ط��ع  ودرا����ص���ة  الآث����ار  ع��ل��ى 
والتي ت�صاعد يف فهم اأ�صاليب احلياة التي متيزت 
ب��ه��ا امل��دي��ن��ة ق���دمي���ا، وحل����ق ذل����ك اإع������ادة ت�صور 
ل��ل��ع��ن��ا���ص��ر امل��ع��م��اري��ة حل�����ص��ن خ��ورف��ك��ان واإع�����ادة 
جت�صيده وتهيئته كمتحف لآثار املنطقة ال�صرقية. 
وا���ص��ت��م��رت ع��م��ل��ي��ة ب��ن��اء احل�����ص��ن خ��م�����ص��ة اأ�صهر 
يف  متخ�ص�صني  معماريني  مهند�صني  ب��اإ���ص��راف 
وامل�صاحة  التخطيط  دائرة  العمراين من  الرتاث 

بال�صارقة.
وح��ر���ص��ت ال���دائ���رة ع��ل��ى اإ����ص���راك ال�����رواة الذين 
مي��ل��ك��ون م��ع��ل��وم��ات ت��اري��خ��ي��ة ع���ن احل�����ص��ن يف 
مراحل البناء كافة، وا�صتعانت ببنائني وحرفيني 
بها  تتميز  التي  املباين احلجرية  يف  متخ�ص�صني 
الأ�صقف  لت�صنيع  وح��رف��ي��ني  خ��ورف��ك��ان،  م��دي��ن��ة 
ال���رتاث���ي���ة والأب��������واب وال���ن���واف���ذ اخل�����ص��ب��ي��ة، كما 
القطع  ل�صتقبال  احل�صن  بتهيئة  الدائرة  قامت 
على  لالآثار  ال�صارقة  هيئة  اأ�صرفت  التي  الأثرية 

بناء  اإع���ادة  عملية  واعتمدت  وعر�صها.  انتقائها 
املتوفرة  وامل��واد  املحلية  البناء  احل�صن على طرق 
ملواد  حت�صينات  �صملت  ولكن  املحيطة،  البيئة  يف 
املبنى  دمي��وم��ة  ت��راع��ي  بحيث  امل�صتعملة  ال��ب��ن��اء 
الأثرية  القطع  على  واحلفاظ  زائ��ري��ه،  و�صالمة 
كان  العدواين..  برج   ** الرطوبة.  املعرو�صة من 
برج العدواين يعتلي قمة جبلية تطل على ميناء 
خورفكان التاريخي، ومتيز عن غريه من الأبراج 
املعروفة يف منطقة اخلليج العربي ب�صكله الفريد 
وا�صتخدامه كمنارة لل�صفن وظل هذا الرج الذي 
���ص��ام��دا حتى عام  اخل��ام�����ض ع�صر  ال��ق��رن  بني يف 
1985 ث��م مت ه��دم��ه واإزال�����ة اجل��ب��ل ال���ذي كان 

يعتليه.
بناء  باإعادة  ال�صارقة،  ال�صمو حاكم  ووجه �صاحب 
الرج  اإع���ادة  هو  الأ�صا�صي  التحدي  وك��ان  ال��رج، 
يف موقعه الأ�صلي، لذلك عملت دائرة التخطيط 
وامل�صاحة اأول على حتديد موقع اجلبل بدقة من 
للمنطقة،  القدمية  امل�صوحات  اإىل  الرجوع  خالل 
بداأت  وبعدها  للمكان،  ال�صاغلة  املباين  اإزال���ة  ثم 
امل��ه��م��ة ال��ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا ب���اإع���ادة ب��ن��اء اجلبل 
تتخلله  بحيث  ت�صكيله  مت  حيث  الطبيعي  ب�صكله 
اأ�صفله يف حماكاة  اإىل  اأع��اله  للمياه من  م�صارات 
وبعدها  اجلبال،  تخرتق  التي  الطبيعية  للوديان 
مت بناء الرج على قمة اجلبل من خالل الرجوع 
اإىل ال�����ص��ور ال��ت��اري��خ��ي��ة وامل��خ��ط��ط��ات ال��ت��ي متت 
ال�����رج ط����ول وعر�صا  اأب���ع���اد  ل��ت��ق��دي��ر  درا���ص��ت��ه��ا 
يف  الراغبني  الزائرين  جتربة  ولإث��راء  وارتفاعا. 
ال�صعود اإىل القمة، مت تعبيد م�صار ينا�صب امل�صاة 
الفئات  تتمكن جميع  ال�صغرية بحيث  وال�صيارات 
العمرية واأ�صحاب الهمم من ال�صعود اإىل القمة. 
�صاهدا  خورفكان  �صور  ك��ان   .. خورفكان  �صور   **
وجه  يف  خورفكان  اأه��ايل  وا�صتب�صال  �صمود  على 
الغزو الرتغايل بقيادة القائد اأفون�صو دلبوكريك 
اأه���ايل  رف�����ض  ح��ي��ث   ،1506 الأوىل  حملته  يف 
وتغري  الزمن  م��رور  وم��ع  ال�صت�صالم،  خورفكان 
ولكن  التاريخي،  خورفكان  �صور  اندثر  الأح���وال، 
ظل ذكره واردا يف روايات الرحالة والغزاة، واأهايل 
املنطقة. وا�صتطاع �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة، 
التاريخ،  ك��ت��ب  م��ن  امل�����ص��ت��ق��اة  ال���دلئ���ل  ي��رب��ط  اأن 
املحتملة  امل��واق��ع  اإىل  لي�صري  الأه�����ايل،  ورواي�����ات 
لوجود اآثار ال�صور، ووجه �صموه دائرة التخطيط 
وامل�����ص��اح��ة ب��الإ���ص��راف ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ح��ث عن 
ال�����ص��ور، وال��ت��ي ب��دوره��ا ع��ق��دت اتفاقية م��ع هيئة 
يابانية  بعثة  اإيفاد  مبوجبها  مت  لالآثار  ال�صارقة 
متخ�ص�صة كانت قد عملت يف اجلزء القدمي من 
البعثة  وب���داأت  الت�صعينيات.  يف  خورفكان  مدينة 
بالبحث  التاريخية  املعلومات  اعتمادا على  عملها 
دائرة  قامت  فيما  املحتملة،  املواقع  يف  ال�صور  عن 
التخطيط وامل�صاحة بتهيئة املواقع للتنقيب ودعم 
فريق  �صاهم  كما  مبتغاها،  اإىل  للو�صول  البعثة 
املعلومات  بتقدمي  ال��دائ��رة  يف  العمراين  ال��رتاث 

التي ت�صاعد يف الو�صول اإىل فهم اأويل ملوقع 
ال�صور، اإىل اأن تكللت اجلهود بالنجاح ومت العثور 
مبوازاة  ال��ق��دمي  املدينة  �صور  م��ن  ج��زء  اأول  على 
مائة  ح��وايل  اجل��زء  ه��ذا  واجلبال.وميتد  املقرة 
املرت  ح���وايل  اإىل  فيه  ال�صور  ع��ر���ض  وي�صل  م��رت 
والن�صف، كما يحتوي على من�صاأة مربعة قد تكون 
برجا دفاعيا اأو غرفة للحر�ض اأو بوابة كما ت�صري 
الوثائق التاريخية. ووا�صلت البعثة عملها للعثور 
تكتمل  بحيث  م��ن اجلبل  الأخ���رى  الأج����زاء  على 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ك��ان��ت ت�صري  ال��وث��ائ��ق  ال�����ص��ورة، لأن 
اإىل اأن ال�صور ل ي��وازي اجلبل فقط، واإمن��ا يلتف 
الثانية  زيارتها  يف  البعثة  وك�صفت  البحر  باجتاه 
عن جزء ال�صور املمتد نحو البحر، والذي يحتوي 
اأو بوابة  اأي�صا على قاعدة مربعة قد تكون برجا 
ج��زءا من  اكت�صفت  الثالثة  زيارتها  ويف  اأو غرفة، 
ال�صور مييل باجتاه اجلبل، وقد يلتقي هذا اجلزء 
يف نهايته مع اجلبل لي�صكل معه حت�صينا للمدينة 
القدمية. وداخل منطقة ال�صور مت اكت�صاف بيوت 
على  مبدئي  دليل  يف  ع�صر،  اخلام�ض  القرن  من 
لكت�صاف  جارية  الأبحاث  ومازالت  ال�صور،  تاريخ 

املزيد عن �صور خورفكان التاريخي.
** برج الرابي .. يتميز برج الرابي بعمارة فريدة 
مدينة  على  تطل  راب��ي��ة  يعتلي  فهو  ن��وع��ه��ا،  م��ن 
خ��ورف��ك��ان ب��اأك��م��ل��ه��ا، وي��رت��ب��ط م��ن ج��ه��ة م��ع برج 
ال��ع��دواين، ومن اجلهة الأخ��رى برج املق�صار يف 
�صاحب  توجيهات  على  وبناء  �صي.  وادي  منطقة 
التخطيط  دائ���رة  ن��ف��ذت  ال�����ص��ارق��ة،  ال�صمو ح��اك��م 
برج  اإىل  املوؤدية  الطريق  تعبيد  م�صروع  وامل�صاحة 
الرابي اإ�صافة اإىل و�صع ت�صور لإ�صافة مقهى يف 
والبحر  املدينة  �صاملة على  باإطاللة  الرابي  قمة 

واجلبال. ** تراث منطقة وادي �صي..
ك�����ص��ف ط���ري���ق خ���ورف���ك���ان اجل���دي���د ع���ن مناطق 
تاريخية وطبيعية كانت معزولة عن اأغلب النا�ض، 

تتمثل بعدد من الأبراج الدفاعية وبيوت حجرية 
اأو تقع على م��درج��ات اجلبل،  ال���وادي  ت��دن��و م��ن 
اإ���ص��اف��ة اإىل ق��ن��وات م��ائ��ي��ة م�����ص��ي��دة ع��ل��ى حواف 

اجلبال.
ووجه �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة بالعتناء بتلك 
املعامل التاريخية واحلفاظ عليها وترميمها، وقد 
عن�صرا  اليوم  ت�صكل  التاريخية  املباين  هذه  باتت 
مهما من عنا�صر اجلذب يف منطقة وادي �صي اإىل 
املطلة  العائلية  وا�صرتاحته  الرفي�صة  �صد  جانب 

على البحرية. ** القرية القدمية يف �صي�ض.
من  ي�صريا  �صي�ض  منطقة  اإىل  الو�صول  واأ�صبح 
خالل طريق خورفكان اجلديد، وي�صتطيع الزوار 
يف  ال�صاحرة  الطبيعية  بالعنا�صر  التمتع  ال��ي��وم 
املنطقة، فهناك نبع ماء واأفالج مبنية على حواف 
الطريق  جانبي  على  م��ت��درج��ة  وم����زارع  اجل��ب��ال، 

ال�صيق حيث تتدىل الأ�صجار على جانبيه.
�صي�ض،  يف  اجلديدة  ال�صعبية  اإىل  الو�صول  وقبل 
اأعلى،  اإىل  امل���وؤدي  ال�صلم  مالحظة  بالكاد  ميكن 
الوحيدة  ال��ط��ري��ق��ة  ال�����ص��ل��م  ه����ذا  ي��ع��ت��ر  ح��ي��ث 
ي�صكنها  ك��ان  التي  القدمية  القرية  اإىل  للو�صول 
دائ��رة التخطيط وامل�صاحة  اأه��ايل �صي�ض. وقامت 
ال�صارقة،  ح��اك��م  ال�صمو  �صاحب  م��ن  بتوجيهات 
ب�صي�ض،  القدمية  القرية  تاأهيل  اإع���ادة  ب��درا���ص��ة 
للتنا�صب مع البعد ال�صياحي للمنطقة مع افتتاح 
طريق خورفكان اجلديد. وحتتوي هذه القرية - 
اخلالية متاما من ال�صيارات - على بيوت حجرية 
جلبها  مت  بالرخام  �صبيهة  مميزة  بحجارة  بنيت 
القرية  ويتو�صط  القرية،  من  بالقرب  مقلع  من 
اإعادة  مل�صروع  كانطالقة  ترميمه  �صيتم  م�صجد 
فلج ميكن م�صاهدة  القرية  الإحياء، كما يخرتق 
الباحة  اإىل  امل���وؤدي���ة  ال�����ص��ك��ة  يف  �صيانته  ف��ت��ح��ات 
�صجرة  ال��ب��اح��ة  وت��ت��و���ص��ط  ال��ق��ري��ة،  يف  الرئي�صية 

قدمية كانت ت�صكل جتمعا لأهايل القرية.

خورفكــــان تعــــيد اإحيــــاء معــــاملها التــــاريخية 

را�صد  بن  حممد  بن  حمدان  جلائزة  العامة  الأمانة  اأعلنت 
اآل مكتوم الدولية للت�صوير ال�صوئي عن الفائزين مب�صابقة 
كان  حيث   2019 وم��ار���ض  ف��راي��ر  “ ل�صهري  “ان�صتغرام 
�صهر  م�صابقة  اأم��ا  “زهور”  فراير  �صهر  م�صابقة  مو�صوع 
اخلتامي  احلفل  خالل  خا�صة  كن�صخة  اإطالقها  مت  مار�ض 
للدورة الثامنة الذي اأقيم يف “اأوبرا دبي” موؤخرا وحملت 

عنوان “ احتفال بالت�صوير “ ومو�صوعها “الأمل« .

حيث  نوعيا  تناف�صا  امل�صابقة  من  “زهور”  ن�صخة  و�صهدت 
ب�”اختيار  ���ص��وب��ري��ان��ت��و  اأغ���و����ض  الإن��دون��ي�����ض  امل�����ص��ور  ظ��ف��ر 
الإماراتي  امل�صور  الفائزين  قائمة  يف  وراف��ق��ه  اجلمهور” 
اأحمد عبيد النقبي والكويتي حممد فهد امل�صحي وامل�صورة 
العراقي عمر ح�صني  وامل�صور  املجريف  �صامل  العمانية غنية 

اخلزرجي.
اخلتامي”احتفال  ب��احل��ف��ل  اخل��ا���ص��ة  ال��ن�����ص��خ��ة  و���ص��ه��دت 

بالت�صوير” من م�صابقة “ان�صتغرام” ن�صبة م�صاركة عالية 
رفعت من التناف�ض وجودة الأعمال امل�صاركة يف ظل اجلاذبية 
حيث  الثالثة  للفائزين  املمنوحة  اجلوائز  لباقة  امل�صاعفة 
والإ�صباين  غايغر  الأمريكي كني  امل�صور  امل�صابقة  بهذه  فاز 
بيدرو لوي�ض اأخورياغريا وامل�صورة ال�صعودية فاطمة حممد 

ال�صبيحة .
و او�صح �صعادة علي خليفة بن ثالث الأم��ني العام للجائزة 

عك�صت فرادة  “زهور”  ان نوعية ال�صور امل�صاركة يف ن�صخة 
الزهور  الكل يرى  املبدعني لرموز اجلمال  امل�صورين  روؤية 
العامل  حول  من  امل�صورين  عد�صات  لكن  مبنظرها  ويبتهج 
ترتجم هذا اجلمال بطرق واأ�صاليب ل تخطر ببال غريهم 
امل�صاهد ومدى  الأم��ر الذي يعزز من جمالية الزهور لدى 

فهمه لتنّوع الأطر اجلمالية لها.
واأكد اأن ن�صخة “احتفاًل بالت�صوير” حققت اأهدافها حيث 

�صاهدنا روائع ب�صرية مده�صة ذات تنوع بديع �صافر بنا اإىل 
دبي  بزيارة  الفائزين  واأ�صعد  الأرب��ع  الأر���ض  جهات  اأقا�صي 
�صمن  “الأمل”  الثامنة  للدورة  اخلتامي  احلفل  وح�صور 
فئة كبار ال�صخ�صيات وهذا اأكر قيمة من اجلوائز املراِفقة 
وتر�صيخ  الثقة  م��ن  م�صاعفة  ج��رع��ة  م��ن  فيه  مل��ا  الأخ����رى 
للو�صول  اجل���اد  والعمل  امل��ث��اب��رة  باأهمية  ال��ذات��ي  الع��ت��ق��اد 

للفوز.

جائزة حمدان بن حممد للت�سوير تعلن 
الفائزين مب�سابقتي »زهور« و»احتفال بالت�سوير«
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ا�ُسكًا ول يتوقف على ق�س�س احلب الن�س ال�سوري اأكرث عمقًا ومتمَ

ندى اأبو فرحات 
: �سعيدة بالدراما 

اللبنانية لأنها 
اأ�سبحت مب�ستوى جيد

ما  غ��ي��اب.  بعد  ال��درام��ا  اإىل  • ع��دِت 
�صبب غيابك وعودتك؟

اأن��ا ع��دُت اإىل ال��درام��ا. كنُت اأحاول  - حالياً 
اأن اأختار الأ�صخا�ض الذين اأريد اأن اأتعامل 
معهم. اأحببُت اأن اأتعامل مع املخرج رامي 
وكان  باملو�صوع  واأخرُته  به  وات�صلُت  حنا 

ر لعمل جديد مع �صقيقته رمي.  يح�صّ
الت�صال؟ اإىل  بادر  َمن  • اأنِت 

اأرغ����ب يف  اأن��ن��ي ل  ن��ع��م،ه��م ك��ان��وا يعلمون   -
هناك  اأن  وج���دُت  وعندما  بالتلفزيون،  العمل 

اأعماًل جيدة قررُت العودة من جديد.
الدراما؟ اإىل  عودك  َح�َصْمِت  • هل 

- ن��ع��م، ه��ن��اك اأع���م���ال ت��ع��ج��ب��ن��ي، واأن����ا ان��ت��ه��ي��ُت من 
ت�صوير م�صل�صل يف �صورية وبداأت مب�صل�صل جديد مع 
رامي حنا من اإنتاج )اإيغل فيلم( وهو �صُيعر�ض يف �صهر 

رم�صان املقبل. 
امل�صرحية،  اأربع �صنوات وكنُت غارقة بالأعمال  ابتعدُت ملدة 

واليوم قررُت العودة اإىل التلفزيون. 
التعامل مع  اأبحث عن  اآخ��ر، ولكنني  ل جم��اًل على  اأف�صّ اأن��ا ل 
الأف�صل. واأنا غبُت عن التلفزيون ورّكزُت على امل�صرح لأنه مل تكن 

هناك عرو�ض ُمْغرية. 
ب���اأدوار  ولي�ض  ب���)ك��راك��رتات(  اأع���ود  ولكنني  التلفزيون  ع��ن  اأغ��ي��ب  اأن���ا 

بطولة.
الرم�صاين؟ امل�صل�صل  يف  �صتقدمينه  الذي  الدور  • وما 

- دور امراأة مطّلقة تزّوجْت مرة ثانية، واأّم من زواجها الأول.
اأدوار  جم���ّرد  ه��و  غالبيته  يف  ُي��ق��ّدم  م��ا  اأن  ت��ري��ن  فهل  امل��رّك��ب��ة،  الأدوار  حتبني   •

�صطحية؟
والتمثيل  الأدوار  اأن  �صيجد  اللبنانية  الدراما  يتابع  اأدوار جميلة ج��داً. وَمن  - بل توجد 
مب�صتوى  اأ�صبحت  لأنها  بالدراما  �صعيدة  اأن��ا  املمثل.  على  تركيز  هناك  واأ�صبح  جيدان، 

جيد.
امل�صرتكة؟ اأو  املحلية  الدراما  عن  • تتحّدثني 

- كالهما. هناك تطّور يف التمثيل، وكنُت اأقول دائماً اإنه يوجد �صعف يف التمثيل، واليوم 

رونه ب�صكل جيد، واملمّثل يجّهز نف�صه كي يطّل  يعطي املُْخِرجون من وقتهم للممثل ويح�صّ
ب�صكل جيد حتى من خالل دور تلفزيوين. اأنا اخرتُت التعامل مع رامي حنا لأنه ي�صتغل 
على املمثل. وقبل ت�صوير كل م�صهد جنل�ض معاً كي اأدخل يف اجلو. هذا ما اأريده كممثلة، 

ِرجاً يهتم بكل حرف اأقوله. واأريد خُمْ
خالله؟ من  �صتطلني  الذي  امل�صل�صل  ا�صم  • وما 

خياط  وبا�صل  رحمة  دانييال  فيه  ي�صارك  اأن��ه  علماً  ال���ص��م،  حتديد  الآن  حتى  يتم  مل   -
وغريال ميني ونقول دانيال وممثلون اآخرون.

اللبنانية؟ الدراما  م�صلحة  يف  �صّب  اللبناين   - ال�صوري  التعاون  اأن  ترين  • هل 
- هي م�صلحة م�صرتكة، اللبناين اأعطى ال�صوري ما ينق�صه والعك�ض �صحيح اأي�صاً.

درامياً؟ لل�صوري  اللبناين  قّدم  • وماذا 
- عّرفهم على نخبة من املمثلني اللبنانيني مل يكونوا يرددون اأ�صماءهم، وال�صوري عّلم 
اللبناين اأن يكون اأكر جدية يف التمثيل. ل يوجد ممثل �صوري من ممثلي النخبة لي�ض 

خّريج جامعة،
اأمام ممثل )top(. واللبناين هو  اأمام املمثل اللبناين لأن يقف  اأتاح الفر�صة   وهذا ما 
املو�صوع بجدية، وهو عاد )و�صد�صد( نف�صه  الواقع، ولكنه مل يكن يتعامل مع  كذلك يف 
اأن  اأعمل بطريقة احرتافية، عدا عن  اأن  اأي�صاً در�صُت التمثيل يف املعهد وميكن  اأنا  وقال 

الن�ض ال�صوري اأكر عمقاً ومَتا�ُصكاً ول يتوقف على ق�ص�ض احلب.
�صطحية؟ اللبنانية  الدراما  يف  الق�ص�ض  اأن  ترين  • هل 

- بل الو�صع تغرّي.
ب يف   مثاًل اأتابع م�صل�صل )ثواين( لريتا حايك وعمار �صلق وهو يعجبني كثرياً وفيه َت�َصعُّ
الق�ص�ض، ولي�صت ق�صة احلب هي امل�صيطرة. يف املا�صي �صادْت مو�صة اجلمال واحلب يف 

الدراما اللبنانية وال�صورية ولكننا جتاوزناها.
 ق�صة امل�صل�صل الذي ن�صّوره حالياً فيها الكثري من الإثارة والت�صويق والفانتازيا ول ترّكز 

على احلب فقط. هناك ذكاء يف الكتابة واملعاجلة.
امل�صرح؟ من  اأكر  الدراما  يف  العمل  ينا�صبك  فهل  اأماً،  • اأ�صبحِت 

- الدراما تتطلب وقتاً اأكر من امل�صرح،
اأتفّرغ عند ال�صاعة الرابعة  اأكر بينما يف امل�صرح فاإنني   والتلفزيون يبعدين عن )ندي( 
ع�صراً. لكن ل م�صكلة يف املو�صوع لأنني وزوجي جنل�ض معه دائماً ونحاول اأن نعّو�ض له 

الغياب، وهو ل يعاين من نق�ض يف هذا اجلانب.
لها؟ رين  حت�صّ اأخرى  م�صاريع  من  • هل 

ني �صينمائينْي وم�صل�صاًل ن�صتعّد لت�صويره. هذه ال�صنة العرو�ض كثرية  - اأقراأ حالياً ن�صّ
و�صاأعلن عنها يف وقتها.

مل اأخ�سع لأي عملية جتميل 

دنيا بطمة اف�سل فنانة يف ال�سرق الأو�سط
يف  فنانة  اأف�صل  جائزة  على  اأخ���رياً  بطمة  دنيا  اآي���دول  اأراب  جنمة  ح�صلت 
 ،Golden Panther Awards ج��وائ��ز  �صمن  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق 
اأهدتها بدورها اإىل ملك املغرب حممد ال�صاد�ض واجلمهور وال�صعب املغربي. 

املنتج  زوج��ه��ا  م��ي��الد  بعيد  اأي���ام  قبل  دن��ي��ا  احتفلت  وق��د 
البحريني حممد الرتك واأث��ارت جدًل وا�صعاً بعد ن�صر 
بدت  حيث  اإن�صتغرام،  على  باحلفل  خا�صة  فيديوهات 
ر�صيقة بنحو ملحوظ ومغايرة بو�صوح ما جعل البع�ض 
يوؤكد اأنها جلاأت اإىل عملية جتميل جديدة اأبدتها بقوام 

مثايل.

�سر دنيا اخلا�س
اأن��ه��ا مل  ب��ط��م��ة  يف ت�صريحاتها اخل��ا���ص��ة  دن��ي��ا  اأك����دت 
تخ�صع لأي عملية جتميل خالل الفرتة املا�صية، واأبدت 
الت�صوي�ض  اإىل  تهدف  التي  ال�صائعات  هذه  من  تعّجبها 
على جناحها، خا�صة بعد اأن فازت قبل اأيام بلقب اأف�صل 
ر�صاقتها هو  �صر  اأن  وك�صفت  الأو���ص��ط،  ال�صرق  فنانة يف 
ابنتها  ولدة  منذ  دائ��م  بنحو  ال�صيا  زب��دة  ا�صتخدامها 
غزل، كما ت�صتخدمها اأي�صاً للحفاظ على جمال �صعرها، 
ووّجهت جنمة اأراب اآيدول ن�صيحة خا�صة لكل الفتيات 

ب�صرورة ا�صتخدامها للمحافظة على ج�صم �صحي.

ب�سرة �سحية 
فاأّكدت  ب�صرتها،  للحفاظ على  اليومي  روتينها  اأما عن 
اأنها حتر�ض دائما على ا�صتخدام كرميات الليل املرطبة 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  م��ن��ت��ج��ات طبيعية،  ع��ل��ى  ال��ت��ي حت��ت��وي 

ا�صتعمال مق�ّصر الب�صرة من ال�صوفان "�صكراب" مرة يف الأ�صبوع ليمحو اآثار 
الإرهاق عن وجهها، ل �صّيما بعد كل حفلة غنائية والتخّل�ض من اآثار املكياج، 

اأما م�صاج الوجه فتحر�ض على تطبيقه يومياً.

الهيبة.. هل ت�ستفز �سريين عبد النور 
وتيم جمهور رم�سان؟

الثالث  اجل��زء  من  له  �صورة  اأول  ح�صن  تيم  ن�صر 
لت�صويق  اإن�صتغرام  )الهيبة-احل�صاد(على  مل�صل�صل 
و�صت�صاركه  عر�صه،  قبل  امل�صل�صل  ملتابعة  جمهوره 
ما  وعلى  ال��ن��ور،   عبد  �صريين  النجمة  البطولة 

يبدو اأن تغيرياً تاماً �صيطراأ على �صخ�صية )جبل( 
نك�صف عنها يف هذه ال�صطور.

م�ساهد جريئة

علمنا اأن الأح��داث اجلديدة التي ي�صهدها اجلزء 
اجلديد من )الهيبة احل�صاد( �صتفاجئ اجلمهور 
املنتظر، علماً اأن امل�صل�صل �صيت�صمن بع�ض امل�صاهد 
اجل��ري��ئ��ة ب���ني اأب���ط���ال���ه، ج��ب��ل وال�����ص��ح��ف��ي��ة )نور 
اأن  اأكد م�صدر لنواعم  رحمة(، وقد 
يجمعان  جريئني   م�صهدين  هناك 
اللذين  وت���ي���م  ����ص���ريي���ن  ال���ث���ن���ائ���ي 
ت��رب��ط��ه��م��ا ق�����ص��ة ح���ب ق��وي��ة تقلب 
�صمن  القوية  جبل  �صخ�صية  م�صار 
الأحداث.ومن املتوقع اأن ت�صبب هذه 
عر�صها،  عند  وا�صعاً  ج��دًل  امل�صاهد 
ما يثري خماوف اأبطال امل�صل�صل من 

ردة فعل جمهور رم�صان.

األبوم موؤجل 
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، اأب����دت �صريين 
ع��ب��د ال��ن��ور رغ��ب��ت��ه��ا يف ال���ع���ودة اإىل 
وقد  املو�صم،  ه��ذا  الغنائية  ال�صاحة 
�صركة  كوالي�ض  داخ���ل  اأخ����رياً  ت���ردد 
روتانا اأن ال�صركة تفكر جدياً يف �صم 
�صريين عبد النور اإىل جنومها هذا 
غنائياً  األبوماً  معها  وتطلق  ال��ع��ام، 
قوياً بعد اإنهاء ارتباطاتها الفنية يف 

جمال التمثيل.

بعد غياب دام نحو اأربع �سنوات، عادت ندى اأبو فرحات اإىل الدراما التلفزيونية، 
املمثل  جانب  اإىل  فيلمز(  )اإيغل  اإنتاج  من  م�سل�ساًل  حاليًا  ت�سّور  وهي 
ال�سوري با�سل خياط ودانييال رحمة، من اإخراج رامي حنا وكتابة 
�سقيقته رمي، ولكن مل ي�ستقر �سّناعه حتى الآن على اختيار ال�سم 

النهائي له. 
الدراما  م�ستوى  يف  الوا�سح  التح�سن  اأن  اأو�سحت  فرحات،  اأبو 
تختار  اأنها  اإىل  لفتًة  التلفزيون،  اإىل  تعود  جعلها  الذي  هو 
حنا  رامي  بتجربة  م�سيدًة  معهم،  تتعامل  الذين  الأ�سخا�س 

الإخراجية وباإدارته اجليدة للممثل.
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رون اإ�سفنجة ثالثية الأبعاد لوقف النزيف علماء يطوِّ
ال�صينية  لالأكادميية  التابع  احل��ي��وي��ة،  الفيزياء  معهد  م��ن  علماٌء  جن��ح 
لتعزيز  جديدة  طريقة  تطوير  يف  ببكني،  والتكنولوجيا  العلوم  وجامعة 

قدرات �صّمادات اجلروح، على دعم تخر الدم والتئام اجلروح.
وذكر العلماء يف بحث ن�صرته جملة »املادة احليوية«، ونقلته و�صائل اإعالم 
والتئام اجلروح،  النزيف  الة على  الفعَّ ال�صيطرة  اأّن  ال�صبت،  اليوم  �صينية، 
من الأمور املهمة للغاية التي ميكنها اإنقاذ احلياة، ومع ذلك فاإّن �صمادات 
اجلروح التقليدية ذات العيوب الهيكلية والوظيفية، تعتر �صعيفة ن�صبًيا 

يف ال�صيطرة على النزيف وتعزيز جتديد الأن�صجة الوظيفية.
ل�صمادات  التقليدي  الهيكل  تغيري  على  العمل  مّت  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن 
ثالثية  اإ�صفنجة  با�صتخدام  الإ�صفنج  من  نوع  اإن�صاء  طريق  عن  اجل��روح؛ 

الأبعاد متناهية ال�صغر.
اأنَّ هذه الإ�صفنجة حتتوي على بنية متناهية  واأو�صح العلماء، يف بحثهم، 
ال�صغر ذات طبقات، ما يزيد من التفاعل بينها وبني خاليا الدم لل�صيطرة 
على النزيف؛ حيث اأظهرت التجارب التي اأجريت على الفئران ذات العيوب 
اجللدية، اأنه باإمكان الإ�صفنجة ت�صريع التئام اجلروح ب�صكل فّعال وتقليل 

تكّون الندبات.
ويتميز الإ�صفنج باأنَّه �صديد الن�صغاط واملرونة، وي�صاعد على �صد اجلروح 

العميقة، وخلق بيئة دقيقة ديناميكية لتنظيم ال�صلوك اخللوي.

الكمية املنا�سبة لتناول القهوة يومًيا
 اأو�صح ا�صت�صاري واأ�صتاذ اأمرا�ض القلب وق�صطرة ال�صرايني، الدكتور خالد 
النمر، الكمية الآمنة �صحًيا من م�صروب ال�صاي اأو القهوة يف اليوم الواحد، 

والتي لن تت�صبب يف اأي اأ�صرار بالقلب.
التوا�صل  مبوقع  الر�صمي  ح�صابه  ع��ر  تغريدة  يف  النمر  ال��دك��ت��ور  وق��ال 
300 ملجم،  اأقل من  الجتماعي )تويرت(: )ال�صتمتاع بالقهوة وال�صاي 
اأك����واب قهوة   3 ي��ع��ادل تقريبا  م��ا  ال��ق��ل��ب، وه��و  ي��وم��ًي��ا، ول ي�صر  كافيني 

اأمريكية اأو 8 فناجيل قهوة عربية(.
ووجه ا�صت�صاري اأمرا�ض القلب، ن�صيحة ب�صاأن �صرب القهوة وتناول الأدوية، 
باأن يكون هناك فا�صل زمني مقداره �صاعة على الأقل، بني تناول القهوة 
تقلل  القهوة  اأن  اإىل  م�صرًيا  )الثايروك�صني(،  الدرقية  الغدة  واأخ��ذ حبوب 

امت�صا�ض هذا الدواء من الأمعاء بن�صبة 25%.
زيادة  تت�صمن:  الدرقية  الغدة  �صعف  اأعرا�ض  اأن  النمر،  الدكتور  واأو�صح 
وخ�صونة  اجللد،  وخ�صونة  ال�صعر،  وت�صاقط  بالرودة،  والإح�صا�ض  ال��وزن، 

ال�صوت، والإم�صاك، وكرة الن�صيان، والإرهاق الدائم.
وتابع ، اأنه من املمكن اأن يوؤثر ك�صل الغدة الدرقية على ال�صغط عند اإيقاف 
ارتفاع  اإىل  ذلك  ي��وؤدي  حيث  طويلة،  لفرتة  الثايروك�صني  عالج  ا�صتعمال 

ال�صغط.
يكرهها  التي  الأ�صياء  اإىل  �صابقة،  تغريدات  يف  اأ�صار  النمر،  الدكتور  وكان 
القلب وت�صمل: الك�صل، وزيادة الوزن، وارتفاع الكولي�صرتول ال�صار، وارتفاع 
الوجبات  مطاعم  واإدم���ان  وال�صهر،  والتدخني،  اخلمر،  و�صرب  ال�صغط، 
والنفعال،  التوتر  وك��رة  يومًيا،  �صاعات   9 من  لأك��ر  والعمل  ال�صريعة، 

والت�صاوؤم وال�صخ�صية ال�صلبية دوما.

• ما هي اللعب��ة ال�سهي��رة التي تنت�سر يف افغان�ستان 
وتعترب لعبة عنيفة و�سر�سه وتلقى اقبال جماهرييا 
مدينة  يف  وهي  حتديدا  ال�سمالية  املناطق  يف  وا�سعا 

مزار �سريف عا�سمة اقليم )بلخ( ال�سمايل ؟
قتال اجلمال

القمر؟ �سطح  على  مور�ست  التي  الريا�سية  اللعبة  هي  • ما 
-اللعبة الريا�صية الوحيدة التي مور�صت على �صطح القمر حتى الآن 
هي لعبة الغولف ، ففي ال�صاد�ض من فراير 1971، قام رائد الف�صاء 

الأمريكي الآن �صيرد مبمار�صة الغولف بينما كان على القمر.
ال�سم؟ بهذا  امليت  البحر  �سمي  • ملاذا 

 ، ملوحته  ل�صدة  فيه  احلياة  لنعدام  ال�صم  بهذا  امليت  البحر  -�صمي 
وله ا�صم اآخر وهو بحر لوط و�صمي اأي�صا بذلك لن �صيدنا لوط عليه 

ال�صالم وقومه كانوا ي�صكنون هذه املنطقة .

بالقرياط املا�ض  و  باجلرام  يوزن  الذهب  اأن  تعلم  • هل 
بح�راً ع�صر  �ص�تة   : هو  ال�صعر  بحور  عدد  اأن  تعلم  • هل 

و�صيع  بحر  يف  ي�صقط  الكوكب  هذا  جعلت  لو  انك  بحيث  جدا  قليلة  زحل  كوكب  كثافة  اأن  تعلم  هل   •
لطفا على �صطحه

اجلرافيت  من  م�صنوع  الر�صا�ض  قلم  اأن  تعلم  • هل 
الكواكب  ارتفاع  لقيا�ض  فلكية  الة  ال�صطرلب  الة  اأن  تعلم  • هل 

الدينا�صور هو  التاريخ  يف  قدميه  على  �صار  حيوان  اول  اأن  تعلم  • هل 
فرنا�ض بن  عبا�ض  وا�صمه  عربي  ا�صل  من  هو  الطريان  حاول  ان�صان  اول  اأن  تعلم  • هل 

اجلراحة  يف  اخليوط  ا�صتخدم  من  اول  الرازي  اأن  تعلم  • هل 
بريطانيا  يف  موجودة  كانت  العامل  يف  دبابة  اول  اأن  تعلم  • هل 

مرات باأربع  ال�صم�ض  اأ�صعة  من  اأقوى  الليزر  اأ�صعة  اأن  اأن  تعلم  • هل 
العربية باللغة  تاأثراً  اللغات  اأكر  هي  املالطية  اللغة  اأن  تعلم  • هل 

العطور �صناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  العنر  حوت  اأمعاء  من  ي�صتخرج  العنر  اأن  تعلم  • هل 
العرب الأطباء  هم  املثانة  يف  احل�صى  تفتيت  اإىل  اأ�صاروا  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 

الهدف على  النظر  لت�صديد  اإدارتهما  و  العينني  حتريك  تعني   - الراأراأة   - اأن  تعلم  • هل 
الأر�ض على  اجلاذبية  �صد�ض  ت�صاوي  القمر  على  اجلاذبية  اأن  تعلم  • هل 

اأمنيات الطفولة 
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القرفة وال�سلل الرعا�س

الوقاية من مر�ض  ت�صاعد يف  القرفة  اأن  اإىل  درا�صة جديدة  نتائج  ك�صفت 
باركن�صون املعروف بال�صلل الرعا�ض.

اإل��ي��ن��وي، اأن  واأو���ص��ح ال��ب��اح��ث��ون م��ن امل��رك��ز الطبي جلامعة را����ض ب��ولي��ة 
للقرفة خوا�صاً متميزة ت�صمح بعرقلة التغريات اخللوية والبيوميكانيكية 
ملا ورد  باركن�صون، طبقاً  املخ وت�صبب مر�ض  التي حت�صل يف  والت�صريحية، 

مبوقع رو�صيا اليوم.
بعد  الفم،  املخرية، عن طريق  للفئران  القرفة  اإعطاء  اأن  العلماء  ووجد 
عملية ال�صتقالب يوؤدي اإىل تكّون مادة بنزوات ال�صوديوم التي تدخل املخ 
عمل  وحت�صن   DJ-1و  Parkin الدفاعية  الروتينات  تفتت  وتوقف 

الناقالت الع�صبية وحت�صن حركة الفئران املري�صة

املمثلة الكندية كاثرين وينيك يف جل�سة ت�سوير فوتوغرافية للن�سخة الثانية ملهرجاِن )Canneseries( يف كان، جنوب فرن�سا.

نادت الم اطفالها وهي تقول هيا انتم الثالثة اإىل النوم، الليلة هي اآخر ليلة لهذه ال�صنة �صتم�صي ال�صنة ولن 
تعود مرة ثانية بل �صتح�صر غريها على ظهر ح�صان ابي�ض وهي حتمل الهدايا الكثرية والمنيات لكل من 
يريد وكل من يحلم حلما جميال او يتمنى امنية جميلة �صتحققها له.. ذهب الطفال اإىل فرا�صهم واغلق كل 
منهم عيناه ليتمنى امنية جميلة ثم ذهبوا يف نوم عميق، يف ال�صباح عندما ا�صتيقظ اجلميع وجد امين بجوار 
�صريره علبه كبرية من اللوان وجمموعة من الفر�ض احلريرية واوراق بي�صاء ووردية لري�صم عليها لوحاته 
اجلميلة وباقة من الزهور تتمنى له كل اخلري .. اما ه�صام فقد وجد دراجة جميلة قوية تنتظر بجوار فرا�صه 
لها كر�صي جميل ويدان مزودتان بباقه من الزهور تتمنى له كل اخلري.. علياء اي�صا ا�صتيقظت مبت�صمة لتجد 
ف�صتانا جميال يحت�صن علبة كبرية نامت بداخلها جمموعة من العرائ�ض التي حتبها تلب�ض نف�ض لون ف�صتانها 

وباقة من الورد تتمني لها كل اخلري، هلل اجلميع �صعداء واخذوا ينادون ب�صوت واحد ماما ماما. 
خرج اجلميع اإىل غرفة امهم وكال منهم يحمل يف يده باقة الورد ويتمنى لها كل اخلري وقالوا ماما ان ال�صنة 
اجلديدة جاءت وار�صلت لك هذه الزهار هدية اما نحن فلنا هدايانا ال�صغرية فانت لن ت�صتطيعي ان تركبي 
الدراجة او تر�صمي بالفر�صاه او تلعبي بالعرائ�ض ف�صحكت الم وقالت كنت اعرف ذلك ويكفيني تلك الزهار 
وا�صكروا يل ال�صنة اجلديدة وقبل ان يذهبوا لهداياهم متني امين ان تاأتي ال�صنة اجلديدة كل يوم .. ف�صحكت 

الم وقالت وانا يكفيني ان تاأتي مرة واحدة فقط. 

ا درا�سة حديثة تك�سف الفوائد ال�سحية لـ30 دقيقة �سحك يومًيّ
ي�صاهم ال�صحك ملدة 30 دقيقة يومًيّا يف حت�صني 
ك�صفت  اجل�����ص��م، ح�صبما  اأع�����ص��اء  ع��م��ل  م��وؤ���ص��رات 
درا�صة اأجراها اأطباء معهد )ريزا( للطب النف�صي 

اجل�صدي.
وقالت وكالة اأنباء، اليوم ال�صبت، اإّن نتائج الدرا�صة 
ل�30 دقيقة يف اليوم، له تاأثري  اأّن ال�صحك  بّينت 
اإيجابي و�صحي يف اجل�صم؛ حيث ي�صاعد ال�صحك 
ال����ن����وم، ويحمي  امل��ن��ت��ظ��م ع��ل��ى حت�����ص��ني ن��وع��ي��ة 
والكبد  القلب  عمل  وينظم  الإج��ه��اد،  ت��اأث��ري  م��ن 

والرئتني.
ي�صببها  التي  الهتزازات،  اأنَّ  اإىل  الأطباء  ل  وتو�صّ
الأع�صاء  الدموية وحركة  ال��دورة  ال�صحك حتّفز 

الداخلية، ما يحميها من الركود، كما يعد ال�صحك 
مهًما جًدا، وبخا�صًة لأولئك الذين بلغوا الأربعني 
اجل�صم  مناعة  تتعزز  العمر  ه��ذا  ففي  العمر،  من 

وهذا مهم جًدا للوقاية من ال�صرطان.
وتتو�صع  القلب  نب�صات  تنخف�ض  ال�صحك،  وعند 
»اإنرتفريون-جاما«،  م��رك��ب  وين�صط  ال�����ص��راي��ني 
)اجللوبولني  امل�������ص���ادة  الأج�������ص���ام  اإف������راز  وي���زي���د 
املناعي(، كما ترافق هذا زيادة يف النواقل الع�صبية 
التي ت�صمى )هرمونات ال�صعادة(، وي�صمح كل ذلك 
لالإن�صان بالتخل�ض من التوتر النف�صي، ويخف�ض 

م�صتوى هرمونات التوتر.
تاأثري  تراكم  ف��اإّن  نتيجة لذلك،  اأّن��ه  اإىل  واأ���ص��ارت 

النهاية على  ال�صحك يومًيا يف اجل�صم ي�صاعد يف 
اإطالة العمر.

وك��ان��ت درا���ص��ة ق��د اأج���راه���ا ف��ري��ق يف كلية الطب 
من  جمموعة  على  الأمريكية،  مريالند  بجامعة 
اأعمارهم  متو�صط  يبلغ  املدخنني  وغري  الأ�صحاء 
33 عاًما، بع�صهم �صاهد فيلم رعب، والآخر �صاهد 

فيلًما كوميدًيا.
اأفراد  ال���ذي �صاحب  ال��ت��وت��ر  اأّن  ال��درا���ص��ة  وب��ّي��ن��ت 
�صرعة  اأبطاأ يف  الرعب  فيلم  �صاهد  ال��ذي  الفريق، 
تدفق الدم اإىل القلب بن�صبة %35، لكن ال�صحك 
وم�صاعر البهجة زادها %22 عند الفريق، الذي 

�صاهد الفيلم الكوميدي.   


