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ما اللحوم امل�صّنعة وهل جميعها م�صدر خطورة؟
اللحوم  غ��رام من   700 اأك��ر من  تناول  اأن  على  اأدل��ة طبية  توجد 
ي�ضاعف  اليوم  يف  غراماً   50 من  اأو  الأ�ضبوع  يف  وامل�ضّنعة  احلمراء 
اللحوم  وتعدُّ  م��رة.   1.8 مبعّدل  القولون  ب�ضرطان  الإ�ضابة  خطر 
احلمراء اأكر الأنواع التي يتم حتويلها اإىل حلوم م�ضّنعة، لكن تدخل 
الت�ضنيف  هذا  �ضمن  الرومي  والديك  الدجاج  حلم  منتجات  بع�ض 

اأي�ضاً.
جمموعتني،  اإىل  امل�ضّنعة  اللحوم  العاملية  ال�ضحة  منظمة  وت�ضّنف 
والفرانكفورتر  ال�����ض��ام��ي  وتت�ضمن:  خ��ط��ورة  الأك����ر  ه��ي  الأوىل 
والربغر  "البلوبيف"  والكورندبيف  والبربوين  والبيكون  وال�ضجق 
والان�ضون، وهي الأكر خطراً من ناحية �ضرطان القولون واملعدة. 

وتت�ضمن املجموعة الثانية اللحوم احلمراء ب�ضكل عام.
اأنه  اإىل  الأوىل  املجموعة  امل�ضّنعة من  اللحوم  �ضبب خطورة  ويرجع 
با�ضتخدام  وحفظها  الدهون،  من  عالية  وكمية  الدم  مع  فرمها  يتم 
النرتات وكمية كبرية من امللح اإىل جانب مواد حافظة اأخرى، كما اأنه 

تتم معاجلتها لتمتد �ضاحيتها فرتة طويلة.
وترتفع درجة خماطر الإ�ضابة ب�ضرطاين الأمعاء واملعدة عند تناول 
وال�ضكري  القلب  على  خطرها  جانب  اإىل  با�ضتمرار،  اللحوم  ه��ذه 

ب�ضبب امللح والدهون الزائدة يف هذه النوعية من املنتجات.
وحتت التو�ضيات الغذائية ال�ضحية على تناول اللحوم احلمراء بحد 
اأو  100 غرام من اللحم قليل  اأق�ضى ح�ضة يومياً، وتعادل احل�ضة 
الأ�ضبوع  يف  اأي��ام   3 ل�  اليوم  اأو مبعدل ح�ضتني يف  الدهن.  متو�ضط 

كحد اأق�ضى.

كرمي ال�صم�س يحمي الأوعية الدموية اأي�صًا
قالت نتائج درا�ضة جديدة اإن الكرمي الواقي من ال�ضم�ض يوفر حماية 
لاأوعية الدموية التي توجد يف اجللد من الأ�ضعة فوق البنف�ضجية. 
املبكرة  ال�ضيخوخة  ع��ام��ات  بظهور  الأوع��ي��ة  ه��ذه  ت�ضّرر  ويرتبط 
من  ال��واق��ي  الكرمي  وُي�ضتخدم  ال��دم.  تدفق  على  ال�ضلبي  وبالتاأثري 

ال�ضم�ض للحماية من �ضرطان اجللد.
تت�ضبب  بن�ضلفانيا،  ولي��ة  جامعة  يف  اأجريت  التي  الدرا�ضة  وبح�ضب 
املتاحة  النرتيك  اأك�ضيد  كمية  تقليل  يف  البنف�ضجية  ف��وق  الأ���ض��ع��ة 
يف اجل��ل��د، م��ا ي����وؤدي اإىل �ضيق الأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة ال��ت��ي حت��ت��اج اإىل 
اأك�ضيد النرتيك لتتو�ضع كي ي�ضتطيع اجل�ضم تنظيم درجة حرارته، 
وي�ضتجيب لاإجهاد احل��راري. وُعر�ضت نتائج الدرا�ضة يف الجتماع 
من  واأو���ض��ت  الأمريكية،  التجريبية  البيولوجيا  جلمعية  ال�ضنوي 
على  اأوق��ات��اً  مي�ضون  اأو  يرتي�ضون  اأو  مفتوحة  اأم��اك��ن  يف  يعملون 
الأوعية  حماية  بهدف  لل�ضم�ض  الواقي  الكرمي  با�ضتخدام  ال�ضواطئ 

الدموية اإىل جانب وقاية اجللد من ال�ضرطان.

احلقيقة ب�صاأن خرافة الأطعمة احللوة
املذاق  ذات  والأطعمة  ال�ضوكولتة  اإىل  النا�ض  من  الكثري  جلاأ  لطاملا 
احللو لتح�ضني مزاجهم، اإل اأن درا�ضة جديدة وجدت اأن هذه املاأكولت 

واأن "اندفاع ال�ضكر" يف اجل�ضم ما هو اإل "خرافة". املزاج"،  "تعكر 
الربيطانيتني،  ولن��ك�����ض��رت  ووري�����ك  ج��ام��ع��ت��ي  م���ن  ع��ل��م��اء  واأج�����رى 
درا�ضة   31 م��ن  بيانات  فيها  جمعوا  درا���ض��ة  الأمل��ان��ي��ة،  وهومبولدت 
�ضابقة �ضمت 1300 م�ضارك، ملعرفة تاأثريات الأطعمة ال�ضكرية على 

م�ضاعر ال�ضخ�ض، مثل الغ�ضب واليقظة والكتئاب والإعياء.
على  يوؤثر  ل  لل�ضكريات  ال�ضخ�ض  ا�ضتهاك  اأن  درا�ضتهم،  ووج��دت 
ت��ن��اول��ه��ا، ح�ضب م��ا ذكرت   ال��ت��ي  ال��ك��م��ي��ات  ال��ن��ظ��ر ع��ن  امل����زاج، بغ�ض 

�ضحيفة "املريور" الربيطانية.
اأن  "فكرة  ال��درا���ض��ة:  ق��اد  ال��ذي  مانتانتزي�ض،  كون�ضتانتينو�ض  وق��ال 
ال�ضعبية،  الثقافات  ب�ضدة يف  املزاج منت�ضرة  قادر على حت�ضني  ال�ضكر 
اإىل درجة تدفع الكثري من النا�ض ل�ضرب امل�ضروبات التي حتتوي على 

ال�ضكر، لي�ضبحون اأكر تنبها اأو يحاربون الإعياء".
غري  امل��ع��ت��ق��دات  ه���ذه  اأن  ت��وؤك��د  ل��ه��ا  تو�ضلنا  ال��ت��ي  "النتائج  وت��اب��ع: 

�ضحيحة، بل على العك�ض، فاإن ال�ضكر يوؤدي اإىل تعكري املزاج".
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جنوم �صحية لعبة �صهرية
يبحث ع��دد م��ن جن��وم ال���دوري الإجن��ل��ي��زي املمتاز لكرة ال��ق��دم ع��ن عاج 
توؤثر  ب��داأت  اأن  بعد  نايت"،  "فورت  ال�ضهرية  الفيديو  لعبة  على  لإدمانهم 

على اأدائهم.
الدوري  اأن عددا من لعبي  "ديلي ميل" الربيطانية  واأو�ضحت �ضحيفة 
وديلي  باللعبة، مثل هاري كني  اإعجابهم  واأن عربوا عن  �ضبق  الإجنليزي 

اأيل.
وذكر معالج الإدمان، �ضتيف بوب، الذي عمل كطبيب نف�ضي يف عدة اأندية 
مبا يف ذلك مان�ض�ضرت يونايتد وبرينلي، اإن ما ل يقل عن 10 من جنوم 

"الربميريليغ" طلبوا م�ضاعدته لعاج م�ضكلة اإدمانهم.
اأكر من عام..  "فورت نايت منت�ضرة بني لعبي كرة القدم منذ  اإن  وقال 
ينامون  ول  اللعبة  ه���ذه  ل��ع��ب  يف  ���ض��اع��ات  يق�ضون  ك��ان��وا  جن��وم��ا  اأع����رف 
التدريبات  يف  م�ضتواهم  على  اأث��ر  ال��ذي  الأم���ر  �ضباحا،   5 ال�ضاعة  حتى 

واملباريات".
وتابع: "اأحدهم كان يق�ضي 16 �ضاعة يف اليوم اأمام هذه اللعبة.. اأ�ضبحت 

اإدمانا بالن�ضبة لهم".
املهني"،  "ال�ضر  بحكم  املدمنني  الاعبني  اأ�ضماء  ب��وب  �ضتيف  يك�ضف  ومل 

لكنه قال اإنه يتابع اأو�ضاعهم عن كثب من اأجل حل م�ضاكلهم.
وكان الأمري هاري قد حذر من خطورة اللعبة على الأطفال والبالغني، كما 

دعا اإىل حظرها يف اململكة املتحدة، ب�ضبب طبيعتها التي ت�ضبب الإدمان.
الفائدة من وجود  اأين  اللعبة،  ال�ضماح مبمار�ضة بهذه  "يجب عدم  وقال: 
اإدم��ان يجعلك  هذه اللعبة يف املنزل؟ لقد �ضممت لُيدمن عليها الاعب، 

جتل�ض اأمام الكمبيوتر لأطول فرتة ممكنة، اإنه اأمر غري م�ضوؤول".

ليلة املتاحف جتتذب 
اآلف اللبنانيني

ب�"ليلة  اللبنانية  الثقافة  وزارة  احتفلت 
فتحت  حيث  ع���ّدة،  مناطق  املتاحف" يف 
اللبنانيني،  اأم��ام  جمانا  اأبوابها  املتاحف 
من  الآلف  لع�ضرات  الفر�ضة  واأُت��ي��ح��ت 
ويتاأملوا  ليتجولوا  وال�ضياح  املواطنني 

ح�ضارات مّرت على اأ�ضافهم.
ليلة  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة  الآلف  وت����واف����د 
املتاحف التي ظلت مفتوحة جمانا حتى 
م�ضاء ال�ضبت  يف حدث �ضنوي تقول عنه 
اللبنانيني  ي�ضاعد  اإن���ه  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
اأكرب،  على تقدير تراثهم الثقايف ب�ضكل 
ومتنحهم متنف�ضا للتخل�ض من اأعبائهم 

اليومية.
اللبنانيني  ال����������زوار  ع������دد  ي�������زال  ول 
للمتاحف واملواقع الثقافية منخف�ضا يف 
الأهلية من  احل��رب  التي عانت  ال��ب��اد، 
وواجهت   ،1990 عام  اإىل   1975 عام 
�ضنوات  تلت  التي  القت�ضادية  امل�ضاعب 

احلرب.
ناظرة مدر�ضة  وه��ي  زي��ت��ون،  لكن عبري 
جاءت لتزور املتحف الوطني، قالت اإنها 

تريد تغيري هذه النظرة. 
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طرق �صهلة ل�صبط 
ال�صهية

ال�����ض����ت����م����ت����اع مب���������ذاق الأط����ع����م����ة 
و�ضائل  م���ن  ال�����ض��ه��ي��ة  وامل�����اأك�����ولت 
جانب  اإىل  وال����رتف����ي����ه  ال���ب���ه���ج���ة 
املطلوبة.  امل��غ��ذي��ات  على  احل�ضول 
لكن ترك العنان لل�ضهية من اأ�ضباب 
الدهون حول  وتراكم  ال��وزن  زي��ادة 
ال�ضهية من  البطن. ويعترب �ضبط 
اأهم العوائق اأمام التخ�ضي�ض. اإليك 
بطرق  ال�ضهية  �ضبط  ميكنك  كيف 

�ضهلة:
تناول  ق��ب��ل  امل�����اء  ب��ع�����ض  ا����ض���رب   *
ال���ط���ع���ام، واح���ر����ض ع��ل��ى ����ض���رب 8 

اأكواب من املاء على مدار اليوم.
النوم،  م��ن  امل��زي��د  نف�ضك  ام��ن��ح   *
20 دقيقة  املبكر ولو  بالنوم  واب��داأ 

قبل املوعد املعتاد.
على  ال���ب���ه���ج���ة  ب���ع�������ض  ا������ض�����ف   *

على  لتواظب  الريا�ضية  التمارين 
الن�ضاط البدين ب�ضكل م�ضتمر.

* اح��ر���ض ع��ل��ى الل���ت���زام مبواعيد 
املبكر،  الإف��ط��ار  من  بداية  الطعام، 

وعدم تاأخري الغداء والع�ضاء.
* ُكل جيداً، فالطعام ال�ضحي الغني 
الإح�ضا�ض  ي��ع��ّزز  الكاملة  باحلبوب 

بال�ضبع.
امل�ضاعر  اإج��راءات لتخفيف  اتخذ   *
لتفادي  الكتئاب  ون��وب��ات  ال�ضلبية 
طريق  ع����ن  ال���ع���اط���ف���ي  الإ�����ض����ب����اع 

الطعام.
* تناول ال�ضوكول الداكنة بدًل من 
احللويات امل�ضنوعة من دقيق و�ضكر 

مكّرر.
مثل:  الأع���������ض����اب  ����ض���اي  ا�����ض����رب   *

الزجنبيل والقرفة واحللبة.

اأما النوع الثاين من احل�ضا�ضية فهو الذي ي�ضيب اجللد، 
وي�ضمى يف الغالب "اإكزميا"، ومن اأعرا�ضها حكة يف اجللد 

واحمراره وتق�ضره.
ال�ضتمتاع  م��ن  م��ا يحرم كثريين  وه��و  الثالث  ال��ن��وع  اأم��ا 
ح�ضا�ضية  في�ضمى  الربيع،  يف  خا�ضة  املف�ضلة  باأكاتهم 
على  جم���رباً  ال�ضخ�ض  جتعل  احل�ضا�ضية  ه��ذه  ال��ط��ع��ام. 
ت�ضببها.  ال��ت��ي  ل��اأع��را���ض  ن��ظ��راً  معينة  اأط��ع��م��ة  ت��ف��ادي 
فيح�ض امل�ضاب بوخز يف الفم وتورم يف مناطق خمتلفة من 

الوجه، ف�ضًا على الحمرار امل�ضاحب لها.

طرق الوقاية!
 - اخل���رباء  ين�ضح  امل��وؤمل��ة،  واأعرا�ضها  احل�ضا�ضية  لتجنب 
�ضي" - بثاث خطوات  ب��ي  "اإي  ج��اء يف موقع  م��ا  ح�ضب 
اأ���ض��ا���ض. اأوىل ه��ذه اخل��ط��وات ه��ي اإب��ق��اء ال��ن��واف��ذ مغلقة 
ال�ضباح.  ب�ضهولة، خا�ضة يف  اللقاح  حتى ل تدخل حبوب 
الأطباء  ي�ضفها  التي  الطبية  الو�ضفات  اتباع  يحبذ  كما 
ج�ضد  يحقن  اإذ  املناعي،  العاج  اإىل  واللجوء  للم�ضابني، 
امل�ضاب بجرعات من املادة التي تكون لديه ح�ضا�ضية منها، 

مما ي�ضاعد جهاز املناعة لديه على تقبلها يف املرة املقبلة.

اأ�سبابها وطرق عالجها
يتغنى الكثري من النا�ض بالربيع ويحتفلون بقدومه، اأما 
الذين يعانون من داء احل�ضا�ضية الربيعية والتهاب الأنف 
التح�ض�ضي، فيمرون غالبا باأ�ضواأ فرتة خال ف�ضل الربيع. 

فما هي اأ�ضباب هذا املر�ض وكيف ميكن عاجه؟
ال�����ض��رب ق���دوم الربيع  ب��ف��ارغ  ال��ن��ا���ض  ال��ك��ث��ري م��ن  ينتظر 
البع�ض فيحل  اأم��ا  واعتدال اجل��و،  الأزه��ار  تفتح  ومو�ضم 
عليهم ف�ضل الربيع مثل كابو�ض ينتظرون نهايته يف اأ�ضرع 
احل�ضا�ضية  داء  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  وخا�ضة  ممكن،  وق��ت 

الربيعية.

اأ�سكال واأعرا�ض املر�ض:
املناعة يف اجل�ضم  تبداأ حالة احل�ضا�ضية عندما يرد جهاز 
ويبداأ  الطلع.  حبوب  على  طبيعية  وغ��ري  كبرية  ب�ضورة 
امل�ضتمر  العطا�ض  من  املري�ض  ويعاين  بال�ضيان  الأن��ف 
والح���م���رار واحل��ك��ة يف ال��ع��ي��ون ال��دام��ع��ة وت��ورم��ات حول 
ال��ع��ي��ن��ني. وق����د ت�����ض��ب��ب ه����ذه الأع����را�����ض م�����ض��اك��ل كبرية 
وعاداته  اأعماله  قادر على ممار�ضة  للمري�ض جتعله غري 
اليومية. وحتى اأن البع�ض ل ميكنه النوم ب�ضورة طبيعية، 
كما اأو�ضح موقع جملة "�ضترين" الأملانية. بالإ�ضافة اإىل 
اأو وقاية، لأنها  ذلك ل ميكن ترك احل�ضا�ضية دون عاج 
قد ت�ضبب التهابات مزمنة وميكن اأن تنتقل من الأنف اإىل 

الق�ضبات الهوائية وت�ضبب اأمرا�ضا مزمنة مثل الربو.

اأنواع احل�سا�سية الربيعية:
15 باملئة من النا�ض  اأن نحو  ذكرت الإح�ضائيات الطبية 
تعد  فاإنها  اأملانيا. ولذلك  الربيع يف  يعانون من ح�ضا�ضية 
ويعاين  ال��ن��ا���ض.  ب��ني  �ضيوعا  احل�ضا�ضية  اأن���واع  اأك���ر  م��ن 
لبع�ض  املبكر  التفتح  عند  الربيع  ح�ضا�ضية  داء  مر�ضى 
املاء  واأ�ضجار جار  البندق  اأ�ضجار  مثل  والأ�ضجار،  الأزه��ار 
حبوب  م��ن  وك��ذل��ك  البلوطية"،  الف�ضيلة  اإىل  "تنتمي 
اللقاح "الطلع" للح�ضائ�ض والنباتات والقمح ولكن بن�ضبة 
النا�ض من احل�ضا�ضية جتاه عدة  بع�ض  يعاين  فيما  اأق��ل. 
اأنواع من الأ�ضجار، وهذا ما يجعلها مر�ضا يرافقهم ملدة 
ثمانية اأ�ضهر تقريبا يف ال�ضنة خال طيلة الفرتة الواقعة 
بني �ضهري �ضباط- فرباير وت�ضرين الأول- اأكتوبر من كل 
اأوقات مر�ضهم  اأغلب مر�ضى احل�ضا�ضية فتكون  اأما  عام. 

مع بداية الربيع اأو مع بداية ال�ضيف فقط.

طرق العالج:
اأ�ضباب  ه��ن��اك  اأن  ُيعتقد  ل��ك��ن  امل��ر���ض،  اأ���ض��ب��اب  ت��ع��رف  ل 

ل�ضبب  علمي  تف�ضري  يوجد  ل  نف�ضه  الوقت  ويف  وراث��ي��ة. 
املا�ضية ببني  الأع��وام  ب�ضورة كبرية خال  املر�ض  ارتفاع 
اأكر من �ضكان الريف، الذين  �ضكان املدن الذين يعانون 
يعتقد اأن مناعة ج�ضمهم، وخا�ضة الذين يكونون يف متا�ض 
يعانون من  ول  واأق���وى  احل��ي��وان��ات، خمتلفة  م�ضتمر مع 

ح�ضا�ضية زائدة مقارنة ب�ضكان املدن.

العالج املناعي:
ين�ضح خرباء موقع "ابوتيكني اأوم�ضاو" الأملاين با�ضتخدام 
الربيع،  ح�ضا�ضية  داء  ���ض��د  املناعي"  "العاج  ط��ري��ق��ة 
وخا�ضة �ضد ح�ضا�ضية الغبار واحل�ضا�ضية جتاه الفطريات 
ووب���ر احل��ي��وان��ات. واأث��ب��ت��ت ط��ري��ق��ة ال��ع��اج ه���ذه جناحا 
امل���واد املتح�ض�ض  اإع��ط��اء ج��رع��ات م��ن  ج��ي��دا، وتتلخ�ض يف 
منها للج�ضم ومن ثم زيادة اجلرعة با�ضتمرار لغاية زوال 

احل�ضا�ضية.
ولكن طريقة "العاج املناعي" ل تنفع مع اأنواع اأخرى من 
احل�ضا�ضية، وخا�ضة مع اأمرا�ض الربو. وقد ت�ضبب اأعرا�ضا 
جانبية للمر�ضى. بالإ�ضافة اإىل ذلك حتتاج هذه الطريقة 

اإىل وقت طويل للق�ضاء اأو لتخفيف اآثار املر�ض.

جل�سات العالج امل�ستمرة:
تكمن امل�ضكلة الكبرية يف عاج ح�ضا�ضية الربيع يف اأن اأكر 
النا�ض يقللون من خماطر احل�ضا�ضية، ح�ضب ما نقل موقع 
يرون  خ��رباء �ضحيني،  "�ضترين" اللكرتوين عن  جملة 
اأن العاج ال�ضحيح يحتاج لبع�ض الوقت ويحتاج جلل�ضات 
وقال  املنا�ضبة.  العاج  �ضبل  على  للتعرف  م�ضتمرة  عاج 
ملر�ض  الطوارئ  كري�ضتيان بريغمان مدير خدمات  كارل 
احل�ضا�ضية مب�ضت�ضفى �ضاريتيه يف برلني "اإذا عمل املري�ض 
اإيجاد طرق لل�ضيطرة على  والطبيب �ضوية ميكن عندئذ 

احل�ضا�ضية ومنع تطورها اإىل ربو مزمن".

لهذا ال�صبب يكره هوؤلء ف�صل الربيع!

اآلت تقراأ العقل 
بكل تفا�صيله

الذكاء  وخ����رباء يف  ع��ل��م��اء  ي��ع��ك��ف 
ال���ض��ط��ن��اع��ي ه����ذه الأي�������ام، على 
تطوير اآلت ميكنها قراءة الدماغ 
الب�ضري، وهو ما كان قدميا حلما 
ب��وادر تطبيقه حقيقة يف  اأ�ضبحت 

ع�ضرنا احلايل.
وي��ع��م��ل ال��ع��ل��م��اء ع��ل��ى اجل��م��ع بني 
ع��م��ل��ي��ات م�����ض��ح ال����دم����اغ الأك�����ر 
من  ال�ضطناعي،  والذكاء  تعقيدا 
اأجل اإنتاج اأدوات ميكنها تتبع اأفكار 
الإن�������ض���ان، وف����ق م���ا ي��ق��ول جريي 
كابان، الباحث يف جمال التاأثري 
للذكاء  والق��ت�����ض��ادي  الجتماعي 

ال�ضطناعي.
وي��ق��ول ك��اب��ان، الأ���ض��ت��اذ يف كلية 
�ضتانفورد  ب���ج���ام���ع���ة  احل�����ق�����وق 
"عندما  امل����ت����ح����دة:  ب����ال����ولي����ات 
اأ�ضبح ا�ضتخدام الت�ضوير بالرنني 
الثمانينات،  يف  �ضائعا  املغناطي�ضي 
ال��ع��ل��م��اء م���ن التعرف  م��ك��ن ذل���ك 
على الدماغ بطريقة مل ي�ضبق لها 

مثيل".
ن�ضرته  مقال  يف  كابان،  وي�ضيف 
جورنال"  �ضرتيت  "وول  �ضحيفة 
الأمريكية، الأحد، اأن هذه التقنية 
املخ  اأن�ضجة  روؤي���ة  للعماء  اأت��اح��ت 
الرنني  وق��دم  بالتف�ضيل،  الرخوة 
بثمن  ت��ق��در  ل  مل��ح��ة  املغناطي�ضي 
ت�ضررت  ال��ذي��ن  املر�ضى  مل�ضاعدة 

اأدمغتهم.
وب����ح����ل����ول ال���ت�������ض���ع���ي���ن���ي���ات، ب�����داأ 
ال��ت��غ��ريات يف  ال��ب��اح��ث��ون يف قيا�ض 
الت�ضوير  با�ضتخدام  امل��خ  مناطق 
"الوظيفي"،  املغناطي�ضي  بالرنني 
ل��ي��ك��ت�����ض��ف��وا اأ����ض���ل���وب ت���دف���ق ال���دم 
الدماغ  اإىل  لاأك�ضجني  احل��ام��ل 
ون�ضاط الدماغ ولي�ض بنيته فقط.

فيديو لـ ف�صيحة الب�صمة.. 
و�صام�صونغ يف ورطة

ع���ر����ض ب���اح���ث اأم���ن���ي م���ن خال 
 ،imgur م��وق��ع  ن�����ض��ره  ف��ي��دي��و 
اخ�������رتاق ه���ات���ف ���ض��ام�����ض��ون��غ من 
بل�ض"،   10 اإ���ض  "غالك�ضي  ط��راز 
با�ضتخدام ب�ضمة مزيفة ا�ضتن�ضخت 

بطابعة ثاثية الأبعاد.
وا���ض��ت��ط��اع ال��ب��اح��ث الأم��ن��ي الذي 
مل ي��ك�����ض��ف ع���ن ا���ض��م��ه م���ن و�ضع 
حمرج،  م��وق��ف  يف  "�ضام�ضونغ" 
ال�ضركة  اأك�������دت  اأن  ب���ع���د  وذل������ك 
ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة ���ض��اب��ق��ا اأم���ان 
ال���ه���ات���ف، نظرا  ب�����ض��م��ة  ح�����ض��ا���ض 
لع��ت��م��اده��ا ت��ق��ن��ي��ة الأم������واج فوق 
ال�ضوتية بدل من م�ضح الب�ضمات 

ب�ضريا.

وتتفتح  املروج  تخ�سر  اإذ  احلياة،  على  والإقبال  بالفرح  الربيع  ف�سل  البع�ض  يربط 
الأزهار. لكن كثريين ي�ستعدون لهذا الف�سل باخلوف من اأعرا�ض احل�سا�سية املو�سمية 
بامتياز.  احل�سا�سية"  "مو�سم  هو  الربيع  ف�سل  الف�سل.  هذا  خالل  منها  يعانون  التي 
موقع  وبح�سب  احل�سا�سية.  من  خمتلفة  باأنواع  ي�سابون  العامل  عرب  النا�ض  فماليني 

الطبية، فاإن ال�سبب الرئي�ض لنت�سار احل�سا�سية  بال�سوؤون  ميد" املعني  "ويب 
خالل الربيع بالذات هي حبوب اللقاح التي تنتجها الأ�سجار والأع�ساب 

وحني  الأخرى.  النباتات  لتخ�سيب  الهواء  يف  وتنطلق  واحل�سائ�ض 
وبالتايل  م��وؤذي��ة  ها  يعدُّ عليها  يتعّرف  ول  باجل�سم  ت�سطدم 

يتحرك ملحاربتها وتكون ردة فعله عبارة عن عطا�ض واحمرار  
يف العيون و�سعال ووخز يف اجل�سم و�سيولة يف الأنف.

التي  احل�سا�سية  اأن��واع  اأ�سهر  من  الق�ض"  "حمى  وتعدُّ 
احل�سا�سية  وه��ي  الربيع،  يف  الأ�سخا�ض  ت�سيب 

املخاطي  الغ�ساء  يلتهب  اإذ  ب��الأن��ف،  املرتبطة 
لالأنف، كما ي�سرح الربوفي�سور كار�سنت �سميت 

والبيئة  احل�سا�سية  مركز  رئي�ض  فيرب، 
�سي"  ب��ي  "اإي  مل��وق��ع  ووف��ق��ًا  اأمل��ان��ي��ا.  يف 

تختلف  ل  احل�سا�سية  فاإن  الإخباري، 
�سيالن  يف  وتت�سبب  ال��ربد  نزلة  ع��ن 

الأنف والعينني.
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�ش�ؤون حملية

حديقة احليوان بالعني تطلق خميم الربيع  يدًا بيد نت�صامح

جامعة نيويورك اأبوظبي حتتفي بال�سهر العاملي للتوعية بالتوحد

انطالق املوؤمتر ال�صنوي اخلام�س للتوحد واكت�صاء قبة احلرم اجلامعي باللون الأزرق 
طوال �صهر اأبريل دعمًا جلهود التوعية مبر�س التوحد

مركز  برجيل يطلق مبادرته التوعوية يف الإمارات

�صرطان القولون الأكرث �صيوعًا يف العامل، لكنه قابٌل لل�صفاء 

••  العني - الفجر

حديقة  اأطلقت   2019 الت�ضامح  ع��ام  مع  ان�ضجاما 
العا�ضر مبجموعة  احليوان بالعني خميمها الربيعي 
التي حتمل قيم ومفاهيم  الأن�ضطة  و  الفعاليات  من 

الت�ضامح واخلري والعطاء مع الإن�ضان والطبيعة .
وي�����ض��م امل��خ��ي��م ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه احل��دي��ق��ة م���ن جملة 
عددا  اجل����اري  اإب��ري��ل   11 اإىل  ال�ضنوية  خميماتها 

ور�ض  و  التفاعلية  واجل��ولت  املحا�ضرات  من  منوعا 
امل�ضاركني  ت�ضتهدف  التي  امليدانية  والأن�ضطة  العمل 

من عمر 7 �ضنوات اإىل 14 �ضنة.
الت�ضويق  اإدارة  م��دي��ر  البلو�ضي  يو�ضف  عمر  ذك��ر  و 
2019 يحمل  " اأن خميم ربيع  املوؤ�ض�ضي  والت�ضال 
قيما ومفاهيم جديدة للت�ضامح تبداأ من الذات لتمتد 
اإىل كل �ضي يحيط بالإن�ضان مثل الطبيعة واحليوان 
وال��ب��ي��ئ��ة ، وذل���ك م��ن خ���ال ع���دد ك��ب��ري وم��ت��ن��وع من 

الفعاليات التي تخدم حماور عام الت�ضامح مع احلفاظ 
ع��ل��ى ر���ض��ال��ة احل��دي��ق��ة الأ���ض��ا���ض يف ���ض��ون الطبيعة 
وت��ع��ري��ف الأج���ي���ال ال��ن��ا���ض��ئ��ة ب��اأه��م��ي��ة ح��م��اي��ة البيئة 

واحلفاظ على احليوانات املهددة بالنقرا�ض."
"اإننا نحر�ض من خال املخيمات التي تقام  واأ�ضاف 
الثقافة  ت��ق��دمي  على  ال�ضنة  م���رات يف  ث��اث  مب��ع��دل 
وب���ن���اء �ضخ�ضية  وال��ت��اري��خ��ي��ة والإن�����ض��ان��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
امل�ضارك وتعزيز التوا�ضل الجتماعي لديه من خال 

تنمية مواهبه واإك�ضابه مهارات خمتلفة يجدها اأثناء 
التي  التخ�ض�ضية  وال��ربام��ج  الأن�ضطة  يف  م�ضاركته 
ال�ضيخ  ملركز  بالإ�ضافة   ، متنوعة  جت��ارب  يف  نقدمها 
زايد لعلوم ال�ضحراء مبا يحويه من م�ضادر معرفية 
 ، ال���دول���ة  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  الأوىل  ه��ي  بيئية  وم��ك��ت��ب��ة 
هائا  بيولوجيا  تنوعا  ت�ضم  التي  ال�ضفاري  وكذلك 
م��ن احل��ي��وان��ات امل���ه���ددة ب��الن��ق��را���ض ع��ل��ى م�ضتوى 

العامل."

•• اأبوظبي –الفجر

اأبوظبي عن م�ضاركتها للعام  اأعلنت جامعة نيويورك   
ال�����ض��اد���ض ع��ل��ى ال��ت��وايل يف احل��م��ل��ة ال��ع��امل��ي��ة للتوعية 
اجلامعي  احل��رم  قبة  �ضتكت�ضي  التوحد، حيث  مبر�ض 
رمزية  اإ����ض���ارة  يف  اأب���ري���ل،  �ضهر  ط���وال  الأزرق  ب��ال��ل��ون 
للدعم الذي تقدمه اجلامعة يف �ضهر التوعية مبر�ض 

التوحد.
التقّبل  تعزيز  اإىل  كذلك  ال��ع��ام  ه��ذا  احلملة  وت�ضعى 
التثقيف  ال��ت��وح��د ودع�����م ج���ه���ود  مل��ر���ض��ى  امل��ج��ت��م��ع��ي 
نيويورك  جامعة  تعتزم  ذل��ك،  على  وبنا  املر�ض.  حول 
اأبوظبي التعاون مع جمموعة من ال�ضركاء واملوؤ�ض�ضات 
املجتمعية الإماراتية لتنظيم عدٍد من املبادرات، تاأكيداً 
الهمم يف املجتمع  اأ�ضحاب  التزام اجلامعة بدمج  على 

وتقدمي اأعلى م�ضتويات الدعم لهم.
و�ضينظم مكتب التوعية املجتمعية يف جامعة نيويورك 

للتوحد،  اخلام�ض  ال�ضنوي  املوؤمتر  فعاليات  اأبوظبي 
حتت عنوان "يداً بيد يف طريق واحد"، والذي �ضيلقي 
ال�ضوء على اأهمية دمج الأطفال امل�ضابني بهذا املر�ض، 
وذل����ك ي���وم ال�����ض��ب��ت 20 اأب���ري���ل ب��ني ال�����ض��اع��ة 8:30 
�ضباحاً وحتى ال�ضاعة 5 ع�ضراً. و�ضيجمع هذا املوؤمتر 
عائات ت�ضم اأف��راداً م�ضابني مبر�ض التوحد، عاوة 
على اأبرز املخت�ضني يف هذا املجال، ف�ضًا عن املعلمني 
وثيق مع  ب�ضكل  يعملون  الذين  والداعمني  املخت�ضني 
امل�ضابني مبر�ض التوحد يف املجتمع املحلي، و�ضيتناول 
املوؤمتر موا�ضيع عديدة ت�ضمل اأف�ضل اأ�ضاليب الرعاية، 
املبكر،  ومنهجيات الدمج الأكادميي، وو�ضائل التدخل 
ال�ضابقة  ال��دورات  وقدمت  البدين وغريها.  والن�ضاط 
من املوؤمتر فر�ضًة مهمة جلميع امل�ضاركني للتعلم من 
بع�ضهم والتوا�ضل والتعاون يف �ضبيل ق�ضية م�ضرتكة.
الأويل  "التدخل  جل�ضة  امل���وؤمت���ر  ج��ل�����ض��ات  ب��ني  وم���ن 
ال�ضاعة  تنعقد  وال��ت��ي  املنزلية"،  امل��م��ار���ض��ات  واأف�����ض��ل 

املدير  روزا،  اأب��و  ت�ضنيم  وتديرها  �ضباحاً   10:30
اإجناند  نيو  مركز  يف  املهني  التطوير  بق�ضم  امل�ضاعد 
تعامل  ك��ي��ف��ي��ة  اإىل  اجل��ل�����ض��ة  و���ض��ت��ت��ط��رق  ل���اأط���ف���ال، 
املنزل،  يف  مبّكر  ب�ضكل  التوحد  م��ر���ض  م��ع  ال��ع��ائ��ات 
على  واأمثلة  الأطفال،  يظهرها  التي  املرجوة  والنتائج 
يف  التوحد  مع  للتعامل  املمار�ضات  اأف�ضل  دم��ج  كيفية 
تنعقد جل�ضة حتت عنوان  اإىل ذلك،  بالإ�ضافة  املنزل. 
دلئل"  اإىل  امل�ضتندة  وامل��م��ار���ض��ات  اخل��ط��ر  "عامات 
ال�ضلوكي  النمو  ا�ضت�ضارية  تديرها  ظهراً،   1 ال�ضاعة 
التعرف  الآباء والأمهات بكيفية  هدى �ضادق لتعريف 
ظهورها  عند  التوحد  ملر�ض  الوا�ضحة  لعامات  على 

يف �ضلوكات الطفل.
معهد  امل��وؤمت��ر  يف  امل�ضاركة  املحلية  املوؤ�ض�ضات  وت�ضمل 
’اأهداف  وم���ب���اردة  وال�����ض��ل��وك��ي،  التطبيقي  ال��ت��دري��ب 
وم�ضت�ضفى  الطبي،  هارت‘  ’كيدز  ومركز  الإمارات‘، 
’كينغز كوليدج‘، ومركز حممد بن را�ضد للتعليم اخلا�ض 

الأمريكية  واملدر�ضة  لاأطفال"،  اإجناند  نيو  "مركز 
النور  ’تيدي بري‘ الأمريكية، ومركز  بدبي، وح�ضانة 
اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي  الأط��ف��ال  وتاأهيل  لتدريب 
يف دبي، ومركز ’مود�ضلي هيلث‘؛ ومتاجر ’�ضبا�ض‘. 
وتعليقاً على ذلك، قالت �ضوبارنا ماثور، املدير امل�ضاعد 
ملكتب التوعية املجتمعية يف جامعة نيويورك اأبوظبي: 
ل تقت�ضر على من يعملون ب�ضكل  الدمج  عملية  "اإن 
وثيق مع اأ�ضحاب الهمم فح�ضب، اإمنا ت�ضملنا جميعاً، 
وقد �ضررنا بروؤية املزيد من التعاون يف نطاق جامعة 
نيويورك اأبوظبي واملجتمع الأو�ضع يف خ�ضم فعاليات 
الأوملبياد اخلا�ض". واأ�ضافت: "ي�ضود موؤمترنا ال�ضنوي 
للتوحد روح مفعمة بالأمل والإيجابية، كما اأنه ي�ضكل 
العربية  الإم��ارات  ا�ضتثماراً م�ضرتكاً يف م�ضتقبل دولة 
املتحدة، ونحن يف غاية احلما�ض لتوجيه هذه اجلهود 
على  املجتمع  اأف��راد  من  املزيد  م�ضاعدة  نحو  احلثيثة 

فهم ودعم الأطفال امل�ضابني بالتوحد ب�ضكل اأف�ضل".

•• اأبوظبي - الفجر

للوفيات  رئي�ض  م�ضّبب  ث��اين  ه��و  القولون  �ضرطان 
اأكر  املرتبطة بال�ضرطان يف العامل؟ كما ُيعدُّ ثالث 
اأمرا�ض ال�ضرطان انت�ضاراً يف دولة الإمارات ، وكذلك 
على م�ضتوى العامل. املوؤ�ضف هو اأّن حمات التوعية 
بهذا املر�ض الفتاك ل تزال خجولًة يف اأو�ضاط �ضكان 
دولة الإمارات. لكّن هذا الواقع على و�ضك اأن يتغرّي. 
الواحد-  اليوم  جلراحة  برجيل  مركز  اأطلق  فلقد 
ب�����ض��رط��ان القولون  ت��وع��ي��ة  ال�����رمي، ح��م��ل��ة  ج���زي���رة 
الطبية  اخلدمات  مع  بالتعاون  امل�ضتقيم،  و�ضرطان 
يف �ضرطة اأبوظبي. وكان �ضعيد اجلنيبي، رئي�ض ق�ضم 
اأبوظبي،  �ضرطة  يف  الطبية  اخل��دم��ات  يف  التثقيف 
اخلدمات  م��ن  ال��ف��ق��ه��اء،  م��وؤي��د  ال�ضيد  جانبه  واإىل 
ه���ذه احلملة  اأط��ل��ق��ن��ا  اأب��وظ��ب��ي،  ���ض��رط��ة  الطبية يف 
باحلجم  ا�ضطناعي  قولون  عن  بالك�ضف  التوعوية، 

الطبيعي ميكن نفخه بالهواء.
ع����م����اد  ال������دك������ت������ور  ق���������ال  ال�������������ض������ي������اق،  ه���������ذا  ويف 
يف  اله�ضمي  اجل��ه��از  اأم��را���ض  الرحماين،ا�ضت�ضاري 
م��رك��ز ب��رج��ي��ل جل��راح��ة ال��ي��وم ال���واح���د: "�ضرطان 
الأمعاء،  القولون-  �ضرطان  اأو  وامل�ضتقيم،  القولون 
كما هو متعارٌف على ت�ضميته، اأكر انت�ضارا مًما ميكن 
تخّيله. اأحد اأبرز اأ�ضباب ارتفاع معدل الوفيات بهذا 
لاإ�ضابة  خطرة  اأعرا�ٍض  اأّي  ظهور  عدم  هو  املر�ض 
ت�ضخي�ضها  م��ن  ي��ج��ع��ل  م��ا  الأوان،  ف����وات  ق��ب��ل  ب���ه، 
لفحو�ضاٍت  املري�ض  يخ�ضع  مل  اإذا  �ضعبة،  م�ضاألًة 

طبية منتظمة". 
الإف�����راط  ال�����ض��ي��ئ��ة،  ال��غ��ذائ��ي��ة  "العادات  واأ�����ض����اف: 
ال�ضمنة  امل��ع��ّل��ب��ة،  اأو  احل��م��راء  ال��ل��ح��وم  ا�ضتهاك  يف 
والتدخني، والإكثار من اجللو�ض، كّلها عوامل خطرة 
القولون.  ب�ضرطان  الإ�ضابة  ن�ضبة  ارتفاع  ت�ضاهم يف 
اإذا لح��ظ اأح��ده��م نزيفاً غ��ري م��ع��روف الأ���ض��ب��اب يف 

من  الف�ضات  ط��رد  من��ط  يف  ت��غ��ي��رياً  اأو  امل�ضتقيم، 
اجل�ضم، اأو عانى من ت�ضنجات م�ضتمرة، اأو من غازات 
اأو انتفاخ يف البطن، اأو فقدان يف الوزن، يجب عليهم 
ل�ضرطان  تنظرٍي  لإج���راء  املخت�ض،  الطبيب  راجعة 
الإجراء  بهذا  بالبدء  اجلميع  اأن�ضح  كما  القولون. 

الطبي مع مطلع الأربعينيات من العمر".

مركز برجيل جلراحة اليوم الواحد- جزيرة الرمي، 
اإج��راء فحو�ضاٍت دوري��ة. ويقول  النا�ض على  ي�ضّجع 
اجلهاز  اأم��را���ض  اخت�ضا�ضي  نا�ضر،  ط��ارق  الدكتور 
اله�ضمي يف املركز: "يبداأ �ضرطان القولون بالتكّون 
اأوراماً  ُت�ضّمى  اخلايا،  من  �ضغرية  كتٍل  �ضكل  على 
الوقت.  مب��رور  �ضرطاين  ورٍم  اإىل  تتحّول  حميدة، 

ال������دوري ع���رب التنظري  ب��ال��ف��ح�����ض  ل��ذل��ك ن��و���ض��ي 
اأن  قبل  حميدة،  اأوراٍم  عن  بحثاً  بالقولون،  اخلا�ض 
تراجٍع  ت�ضجيل  اإىل  الإ���ض��ارة  مع  �ضرطانية.  ت�ضبح 
كبري يف معدل الوفيات ب�ضرطان القولون وامل�ضتقيم، 
اخلا�ض  للتنظري  النطاق  الوا�ضع  العتماد  نتيجة 

به".  تتوا�ضل احلملة حتى 30 اأبريل احلايل

ندوة حوارية بالتعاون مع مكتب �سوؤون املجال�ض بديوان ويل العهد 
جمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون تطلق مبادرة �صون الرتاث 

الثقايف وت�صتك�صف الإرث الثقايف يف كوريا والإمارات 
•• اأبوظبي - الفجر 

�ضوؤون  مكتب  م��ع  بالتعاون  وال��ف��ن��ون  للثقافة  اأب��وظ��ب��ي  جمموعة  نظمت 
الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة  وجلنة  العهد،  ويل  بديوان  املجال�ض 
والرتاثية باأبوظبي، ، ندوة حوارية حتت عنوان "كوريا والإمارات: الإرث 
الثقايف واآفاق التاقي"، وذلك يف جمل�ض حممد خلف يف منطقة الكرامة 
جمموعة  موؤ�ض�ض  اخلمي�ض،  اإب��راه��ي��م  ه��دى  ���ض��ع��ادة  بح�ضور  ب��اأب��وظ��ب��ي، 
اأبوظبي للثقافة والفنون، املوؤ�ض�ض واملدير الفني ملهرجان اأبوظبي، وعي�ضى 
الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�ض  نائب  امل��زروع��ي،  �ضيف 
لدى  كوريا  جمهورية  �ضفري  كانغ-هو  بارك  و�ضعادة  باأبوظبي،  والرتاثية 
الدولة، و�ضعادة فران�ضي�ضكا منديز اإ�ضكوبار �ضفرية املك�ضيك لدى الدولة، 

وعبداهلل بطي القبي�ضي مدير اإدارة الفعاليات والت�ضال باللجنة.
الثقايف" م��ن جمموعة  ال����رتاث  "�ضون  م��ب��ادرة  اإط����ار  ال��ن��دوة يف  وت��اأت��ي 
اأبوظبي للثقافة والفنون، اجلهة املنظمة ملهرجان اأبوظبي، والذي اختتم 
الحتفاء  مت  حيث  املا�ضي،  مار�ض  نهاية  ع�ضرة  ال�ضاد�ضة  دورت��ه  فعاليات 
املهرجان  �ضرف  �ضيف  الدولة  كوريا  جمهورية  باختيار  الكورية  بالثقافة 
لهذا العام، وتاأتي هذه الندوة يف اإطار اجلهود  امل�ضتمرة ملجموعة اأبوظبي 
للثقافة والفنون منذ تاأ�ضي�ضها يف الحتفاء باملوروث الثقايف و�ضون الرتاث 

والعتزاز بالهوية الوطنية املت�ضاحمة واملنفتحة على العامل. 
اأكادميية ال�ضعر، مع كلمة  واأدار الندوة احلوارية �ضلطان العميمي، مدير 
الدولة،  ل��دى  ك��وري��ا  جمهورية  �ضفري  ك��ان��غ-ه��و،  ب��ارك  ل�ضعادة  افتتاحية 
الكورية،  الإم��ارات��ي��ة  ال�ضداقة  جمعية  رئي�ض  احل��م��ادي،  حميد  مب�ضاركة 
ويل جون هو امللحق الثقايف ب�ضفارة جمهورية كوريا ممثًا للمركز الثقايف 

الكوري.
جمموعة  موؤ�ض�ض  اخلمي�ض،  اإب��راه��ي��م  ه��دى  ���ض��ع��ادة  ق��ال��ت  جهتها،  وم��ن 
"اإّن  اأبوظبي:  ملهرجان  الفني  واملدير  املوؤ�ض�ض  والفنون،  للثقافة  اأبوظبي 
باملوروث جلعله  الحتفاء  روؤيتنا يف  الثقايف ترتجم  ال��رتاث  مبادرة �ضون 
الت�ضامح  قيم  ويعلي  ال��ه��وي��ة  ي��ع��زز  ث��ق��ايف  وح���وار  ح�����ض��اري  ل��ق��اء  م�ضاحة 

والنفتاح على الآخر".
يف  املتوا�ضلة  املهرجان  جهود  اإط��ار  يف  ال��ن��دوة  "تندرج  �ضعادتها:  وتابعت 
ا�ضت�ضافة �ضل�ضلة الندوات احلوارية التي ت�ضتقطب كبار اخلرباء واأ�ضحاب 
الخت�ضا�ض وترتقي بالوعي املجتمعي وتعك�ض ا�ضتثمارنا يف القطاع الثقايف، 
كما ت�ضّلط ندوة "كوريا والإمارات: الإرث الثقايف واآفاق التاقي" ال�ضوء 
على الرتاث الثقايف اخلا�ض بجمهورية كوريا الدولة �ضيف �ضرف مهرجان 
اأبوظبي لهذا العام، اإ�ضهاماً يف جهود الدبلوما�ضية الثقافية وتعزيز ج�ضور 

التوا�ضل بني الدولتني".
الإمارات:  دولة  لدى  كوريا  �ضفري جمهورية  كانغ-هو  بارك  �ضعادة   وقال 
رائع اأننا يف كل من كوريا ودولة الإمارات نتحاور حول الرتاث  لأمر  "اإنه 
 2019 اأبوظبي  مهرجان  اأن  اأعتقد  اخل�ضو�ض،  ه��ذا  ويف  م��ع��اً.  الثقايف 
�ضيكون حجر اأ�ضا�ض لعاقات ثقافية متبادلة وقوية بني بلدينا، واأن هذا 
الوطنية،  الكورية  الباليه  فرقة  من  كل  م�ضاركة  اإىل  اإ�ضافة  يعد  احل��وار 
وف��رق��ة الأورك�����ض��رتا ال��ك��وري��ة ال�ضيمفونية يف امل��ه��رج��ان. واأن���ا مم��ن لكل 

�ضخ�ض �ضاهم يف هذا الإجناز مبن فيهم اجلمهور." 
كما ركزت كلمة �ضعادة ال�ضفري الكوري على العاقات الثنائية املتميزة التي 
تربط كل من جمهورية كوريا بدولة الإم��ارات، والروؤية والقيم امل�ضرتكة 
اأبوظبي بكوريا الدولة �ضيفة  وخا�ضة الثقافية، واأهمية احتفاء مهرجان 

�ضرف الدورة ال�ضاد�ضة ع�ضرة للعام 2019. 
وقال �ضلطان العميمي، مدير اأكادميية ال�ضعر: "�ضعداء جداً باأن العاقات 
الإماراتية الكورية ت�ضهد مزيداً من التقارب على كافة الأ�ضعدة، مبا فيها 
ال�ضعيدين الثقايف واحل�ضاري، ومبا يوؤكد وجود عدد من القيم امل�ضرتكة 

بني الدولتني."
الكورية  الإماراتية  ال�ضداقة  جمعية  رئي�ض  احلمادي،  حميد  طرح  بينما 
وجهة النظر جتاه الإرث الثقايف الكوري بعيون اإماراتية، واأهمية ا�ضتك�ضاف 
املامح الرئي�ضة للموروث الثقايف الكوري والقيم امل�ضرتكة املت�ضابهة ثقافياً 
واأو�ضح  الكورية.  الثقافة  بجماليات  العربية  املجتمعات  وتعريف  وتراثياً، 
الكوري اجلهود واملبادرات والفعاليات  الثقايف  املركز  "يل جون هو" مدير 
التي ينظمها املركز و�ضلط ال�ضوء على املوروث الثقايف الكوري والقوا�ضم 
الندوة  ح��وارات  واختتمت  والإم��ارات��ي��ة.  الكورية  الثقافتني  بني  امل�ضرتكة 
مبداخلة من الأ�ضتاذ �ضلطان العميمي خل�ض فيها فحوى هذا اللقاء حول 

القيم امل�ضرتكة وجمالية الرتاث الثقايف واأهمية �ضونه.
وعلى هام�ض فعليات الندوة، اأقيم معر�ض م�ضغر يف قاعات املجل�ض لنماذج 
وال�ضناعات  وامل�ضغولت  الفنية  والأع��م��ال  الكورية،  الرتاثية  الأزي���اء  من 
اأبوظبي  مهرجان  وينظم  ال��ك��وري.  الثقايف  ب��الإرث  حتتفي  التي  اليدوية 
"رواق  مبادرة  �ضمن  الفكر"،  "رواق  بعنوان  حوارية  ن��دوات  �ضل�ضة  �ضنوياً 
وطاب  ال�����ض��ب��اب  ب��ني  ال��ب��ّن��اء  احل����وار  حتفيز  ت�ضتهدف  وال��ت��ي  املعرفة"، 
ا�ضتك�ضاف  يف  واملتخ�ض�ضني  املفكرين  ك��ب��ار  م��ع  الإم��ارات��ي��ني  اجل��ام��ع��ات 
الق�ضايا التنموية والثقافية الهامة وا�ضت�ضراف م�ضتقبل الثقافة والفكر. 
العميقة لق�ضايا  والفكرية  املعرفية  الآف��اق  الفكر  رواق  وت�ضتك�ضف ندوات 
الثقافة واحلوار والدبلوما�ضية الثقافية وغريها. كما ت�ضهم مبادرة "�ضون 
ومبادرات  ومنهجيات  ممار�ضات  على  ال�ضوء  ت�ضليط  الثقايف" يف  ال��رتاث 
احلفاظ على الرتاث الثقايف بالن�ضجام مع تعريف منظمة الأمم املتحدة 
اأنه  على  امل��ادي  غري  الثقايف  للرتاث  اليون�ضكو  والثقافة  والعلم  للرتبية 
يرتبط  وما   - وامل��ه��ارات  واملعارف  التعبري  واأ�ضكال  والت�ضورات  املمار�ضات 
بها من اآلت وقطع وم�ضنوعات واأماكن ثقافية - التي تعتربها اجلماعات 

واملجموعات، واأحيانا الأفراد، جزءا من تراثهم الثقايف.
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كل  ال��زب��ادي  يف  الكتان  ب��ذور  زي��ت  من  كبريتان  ملعقتان 
�سباح، وملعقة كبرية من الزبد يف الظهرية، وملعقتان 
اإىل ثالث مالعق كبرية على الأقل من زيت الزيتون 

ا األ يغيب زيت الزيتون  على ال�َسلطة، ويجب اأي�سً
اجل��وز  ده��ن  اأو  وال��زب��د 

ع�ساء  وج��ب��ة  اأي  يف 
خفيفة.

هذا ما تو�ضي به الطبيبة الأملانية ال�ضهرية، اآنا 
فليك، التي تقدم برناجًما عن التغذية ال�ضليمة 
يف قناة ) NDR( الأملانية، يف كتاب جديد لها 
عند احلديث عن )التغذية ال�ضحية التي تركز 

على الد�ضم(.
ن�ضائح  ي��ت��ب��ع  م���ن  ف�����اإن  احل��ق��ي��ق��ة،  ويف 

بكميات  يتعلق  ف��ي��م��ا  ف��ل��ي��ك  ال��ط��ب��ي��ب��ة 
�ضيتجاوز-  تناولها؛  الواجب  الدهون 
وب�����ض��رع��ة- ال��ق��ي��م امل��ع��ت��م��دة م��ن قبل 

فيما  للتغذية؛  الأمل��ان��ي��ة  اجلمعية 
للدهون  اليومي  بالتناول  يتعلق 
وال�������زي�������وت؛ ح���ي���ث ت���ع���ت���رب ه���ذه 

الأقل  الن�ضبة  وال���زي���وت  ال��ده��ون 
الغذائية  ال�ضلع  جمموعات  كل  من 
يف البو�ضلة، التي و�ضعتها اجلمعية 

مل�ضاعدة ال�ضاعني لنتهاج اأ�ضلوب غذائي �ضحي؛ 
بناء على النتقاء ال�ضليم لاأغذية.

وهناك منذ فرتة، نقا�ض بني اخلرباء املعنيني 
ب�ضاأن الن�ضبة النموذجية الواجب حتقيقها بني 
والن�ضويات  ال�����ده�����ون 
عند اإعداد الطعام 
�ضحي،  ب�����ض��ك��ل 
وذلك لأ�ضباب 
�ضمنها  م����ن 
ال�������درا��������ض�������ة 
امل������و�������ض������ع������ة، 
ن�ضرت  ال����ت����ي 
ق��������ب��������ل ن����ح����و 
ع���������ام ون�������ض���ف 
)ذي  جم����ل����ة  يف 
لن�ضيت(، التي اأكد 
بها  �ضحا اأ

اأن تكون ذات  اأن التغذية الغنية بالد�ضم ميكن 
مميزات �ضحية، وهو ما ميكن اأن يراه البع�ض 
املعروفة  التو�ضيات  يف  للت�ضكيك  كافًيا  �ضبًبا 
واإعادة  للتغذية،  الأمثل  الأ�ضلوب  ب�ضاأن  حالًيا؛ 

العتبار ل�ضمعة الزبد وملحقاته.
للتغذية،  الأمل��ان��ي��ة  باجلمعية  خ���رباء  اأن  غ��ري 
راأوا اأن دللة هذه الدرا�ضة حمدودة؛ ب�ضبب ما 

وجدوه ق�ضوًرا اإجرائًيا يف اإعدادها.
كتابها  يف  الآن  حتم�ضت  فليك  الطبيبة  ولكن 
اأك���ر من  ال���ذي ي�ضم  ال��د���ض��م(،  ب��ع��ن��وان )اإىل 
يف  حم��ذرة  ال�ضحية،  للدهون  �ضفحة،   400
الوقت ذاته من اأن املقرم�ضات املقلية يف الزيوت 
لي�ضت من بني هذه الدهون، بل اإنها ترى فوارق 

هائلة بني الزيوت النباتية نف�ضها.
اأية حال، فاإن الطبيبة فليك ترى  ولكن وعلى 
على  تقف  ل  الد�ضم(  قليل  ال��غ��ذاء  )عقيدة  اأن 

اأر�ض �ضلبة مبا يكفي.
ُيعّرف  مل  الدهون  خف�ض  اأن  املعروف  وم��ن 
املخّل�ض  ي���ك���ون  اأن  مي��ك��ن  اأن�����ه  ع��ل��ى 

مبفرده،  ال���ب���دان���ة  م���ن  وامل���ن���ق���ذ 
الد�ضم  ن�����ض��ب��ة  اأن  ف���رغ���م 

الأمريكيني  غ�����ذاء  يف 
ق�����د ان���خ���ف�������ض���ت يف 

منذ  م���ع���دل���ه���ا 
ت  ل�ضبعينيا ا
م��������������������ن 

 42%
ىل  اإ

اإل   ،34%
البدانة  ت����زال  ل  اأن����ه 

منت�ضرين  وال���������ض����ك����ر 
ب��ي��ن��ه��م، ح�����ض��ب خ����رباء 
التغذية  يف  اأم��ري��ك��ي��ني 
درا�ضتهم،  يف  ال�����ض��ل��ي��م��ة 
موؤخًرا  نتائجها  ن�ضروا  التي 
لاأبحاث  )�ضاين�ض(  جملة  يف 

العلمية.
عوامل  اأن  اخل�������رباء  وي������رى 
الد�ضم  ن�����ض��ب��ة  م��ث��ل  اأخ�������رى، 
الغذائي  وال�����ض��ل��وك  ال��غ��ذاء  يف 
واأ���ض��ل��وب احل��ي��اة، ت��غ��ريت منذ 

ذلك احلني.

بو�ضطن  م�ضت�ضفى  م��ن  لودفيج  ديفيد  واأ���ض��ار 
الأمريكية لاأطفال وزماوؤه يف هذه الدرا�ضة، 
التي حملت عنوان: )الد�ضم الغذائي.. من عدو 

ل�ضديق؟(،
يف  الدرا�ضات  من  الكثري  اإ�ضكالية  اإىل  اأ���ض��اروا   
تكون  الدرا�ضات  هذه  اأن  وهي:  األ  تخ�ض�ضهم، 
يف كثري من الأحيان ق�ضرية اأو �ضغرية، ب�ضكل 

ل يجعلها ذات دللة ميكن العتماد عليها.
حيث اإن ما ُيعرف بدرا�ضات املاحظة على �ضبيل 
العتماد  ميكن  ل  اأن��ه  م�ضكلة  تعرتيها  امل��ث��ال، 
قبيل  من  ا�ضتنتاجات  على  احل�ضول  يف  عليها 

)هذا الغذاء يوؤدي للر�ضاقة(.
العتماد  خ��ال  م��ن  ال��ب��اح��ث��ون،  ي�ضتطيع  ول 
ال�ضحي  وال��ت��ط��ور  التغذية  ع��ن  حما�ضر  على 
ل��ل��م��ت��ط��وع��ني، ����ض���وى ال���ت���ع���رف- رمب�����ا- على 
بال�ضدفة،  ال��ت��ي حت���دث  امل��ت��ب��ادل��ة  ال���ت���اأث���ريات 
العاقة  على  التعرف  ي�ضتطيعون  ل  ولكنهم 

ال�ضببية، ال�ضبب والتاأثري.
ورغ�������م ذل�������ك، ف�����اإن 
ال����ب����اح����ث����ني 

هذه  م��ث��ل  م���ن  ت��و���ض��ي��ات  اأح���ي���اًن���ا  ي�ضتنتجون 
الدرا�ضات.

م��ن ي��ب��ح��ث ع��ن م��ث��ل ه���ذه ال��ن�����ض��ائ��ح العامة، 
ل  ال��ت��ي تو�ضّ ال����ذي ���ض��ريى يف اخل��ا���ض��ة  ه���و 
جملة  يف  ُن�ضرت  التي  الدرا�ضة،  اأ�ضحاب  اإليها 
الأدلة  ت�ضري  حيث  اإف��ا���ض؛  اإع��ان  )�ضاين�ض( 
احلديثة اإىل اأنه )لي�ضت هناك عاقة ُمثلى بني 
بالن�ضبة  التغذية  الن�ضويات والدهون ت�ضلح يف 

للعوام(، ح�ضبما يوؤكد الباحثون.
وم�ضادر  الغذائية  احلمية  نظم  جميع  اأن  كما 
التاأثريات  نف�ض  لها  لي�ض  احلرارية،  ال�ضعرات 
على عملية الأي�ض، اأي حتويل الغذاء اإىل طاقة 

لدى جميع الب�ضر.
و�ضدد اأ�ضحاب الدرا�ضة، 

ع��ل��ى اأن����ه م��ن ال�����ض��روري مل��ع��رف��ة ت��اأث��ري امل���واد 
الغذائية على ال�ضحة، معرفة اأكر من جمرد 
اإلقاء نظرة على العاقة بني كميات الن�ضويات 
الباحثون يف هذا  وال��ده��ون.واأ���ض��ار  وال��ربوت��ني 
ال�ضياق اإىل عوامل اأخرى، مثل جودة الأطعمة 

وتركيبتها وجيناتها.
ري�ضتِميار،  زي��ل��ك��ه  وت��ق��ول 

اإخ�ضائية يف اجلمعية الأملانية للتغذية،: )الأهم 
للدهون  ال�ضحيحة  الن�ضب  ع��ن  النقا�ض  م��ن 
باحل�ضول  املتعلقة  اجل��وان��ب  ه��و  والن�ضويات، 
على قدر مرتفع من الطاقة ب�ضكل عام، وجودة 

الدهون والن�ضويات(.
النا�ض  يتناوله  م��ا  اأن  اإىل  ري�ضتماير  واأ���ض��ارت 
يف كثري من الأحيان، هو مواد غذائية حتتوي 
على ن�ضبة قليلة جًدا من الألياف، مثل احلبوب 

الكاملة،
ولكننا  والفاكهة،  واخل�����ض��روات  والبقوليات،   
الن�ضويات  م���ن  ف��ي��ه��ا  م��ب��ال��ًغ��ا  ك��م��ي��ات  ن��ت��ن��اول 
)على  م�ضافة  �ضكريات  �ضكل  على  الب�ضيطة 
امل�ضروبات  اأو  الفاكهة  زب���ادي  يف  امل��ث��ال(  �ضبيل 
تلك  )م��ث��ل  م��ك��ررة  ن�ضا  �ضكل  وع��ل��ى  امل��ن��ع�����ض��ة، 
املوجودة يف اخلبز الأبي�ض ويف رقائق البطاط�ض 

والكعك(.
اأم����ا م��ات��ي��ا���ض ���ض��ول��ت�����ض��ه، م���ن امل��ع��ه��د الأمل����اين 
فريى  ب��وت�����ض��دام،  مدينة  يف  التغذية  لأب��ح��اث 
غذائي  اأ�ضلوب  انتهاج  اأن  تبنينَّ  ق��د  اأن��ه 
يراعي ب�ضكل مبالغ فيه اأن 
تكون التغذية غنية 
اأو  بالن�ضويات 
بها،  ف����ق����رية 
غري منا�ضب 
يتعلق  فيما 
مب�������ع�������دلت 

الوفاة.
وح�ضبما توؤكد 
فاإنه  ري�ضتميار، 
جتنب  م����ن  ب����د  ل 
ال�����ده�����ون امل����خ����ب����اأة يف 

املنتجات الغذائية،
 م���ث���ل ال���ن���ق���ان���ق واحل����ل����وي����ات 
وامل���ن���ت���ج���ات اجل�����اه�����زة وال���وج���ب���ات 
النباتية  الزيوت  اأن  اإىل  م�ضرية  ال�ضريعة، 

التي يو�ضي بها اخلرباء،
للحياة  �ضرورية  دهنية  اأحما�ض  على  حتتوي   
وعلى )فيتامني E(، ولكنها مثل جميع الدهون 
ال�ضعرات  م��ن  مرتفع  ق��در  على  ��ا  اأي�����ضً حتتوي 

احلرارية.
متوازن  ب�ضكل  يتغذى  )من  ري�ضتميار:  وتختم 
اإجماًل ويتحرك كثرًيا، لن يكون بحاجة للقلق 
ال�ضعرات  يتناوله يومًيا من  الذي  القدر  ب�ضاأن 

احلرارية(.

)عقيدة الغذاء قليل الد�سم( ل تقف على اأر�ض �سلبة مبا يكفي

خرباء تغذية يوؤكدون: الطعام الد�صم لي�س موؤذًيا بال�صرورة!

اأ�ضباب   7 الأم��ري��ك��ي،  ت���وداي  نيوز  ميديكال  موقع  د  ح��دنَّ
رئي�ضية لعدم انتظام �ضربات القلب. موؤكًدا اأن ظهور اأحد 
هذه الأعرا�ض ُتعترب موؤ�ضًرا خطرًيا على ال�ضحة العامة، 
والنوبات  ال��دم��اغ��ي��ة  بال�ضكتة  الإ���ض��اب��ة  اإىل  ت���وؤدي  وق��د 

القلبية واملوت املفاجئ. 
واأكد املوقع اأن معدل �ضربات القلب واحد من العامات 
يزود  الإن�ضان، حيث  املهمة ل�ضحة  املوؤ�ضرات  اأو  احليوية، 
اأي  ممار�ضة  عند  املنا�ضبة  بالكمية  اجل�ضم  ال�ضليم  القلب 
ن�ضاط ج�ضماين، لفًتا اإىل اأنه يف حال وجود عدم انتظام 

 100 اأك��ر من  وت�ضارع يف دق��ات القلب، وع��ادة ما يكون 
باحتمالية  �ضلبي  م��وؤ���ض��ر  ه���ذا  ف���اإن  ال��دق��ي��ق��ة،  يف  نب�ضة 
وال�ضكتة  القلبية  والنوبات  الدماغية  بال�ضكتة  الإ�ضابة 

القلبية املفاجئة واملوت.
واأو�ضح املوقع اأن �ضبب عدم انتظام دقات القلب ب�ضكل عاّم 
الطبيعية،  الكهربائية  النب�ضات  يف  ا�ضطراب  حدوث  هو 
التي تتحكم يف عمل �ضخ القلب. حمدًدا 7 اأ�ضباب رئي�ضية 
ال�ضاقة.  الريا�ضية  التمارين  وهي:  القلب،  دقات  لت�ضارع 
املهم  البدنية، من  التدريبات  اإج��راء  اأنه عند  اإىل  م�ضرًيا 

ا ع���دم و���ض��ع ك��ث��ري م��ن ال�����ض��غ��وط ع��ل��ى ال��ق��ل��ب، ومع  ج���دًّ
اأثناء  القلب  زي��ادة معدل �ضربات  اإىل  الفرد  ذلك، يحتاج 
لبقية  والطاقة  الأوك�ضجني  من  مزيد  لتوفري  التمرين، 

اجل�ضم.
ولفت اإىل اأن جمعية القلب الأمريكية تن�ّض على اأن احلد 
اأن  يجب  التمرين  اأث��ن��اء  القلب  �ضربات  ملعدل  الأق�����ض��ى 
يكون م�ضاوًيا تقريًبا ل�220 نب�ضة يف الدقيقة خم�ضوًما 

من عمر ال�ضخ�ض.
التوتر،  فهو  القلب،  �ضربات  لت�ضارع  الثاين  ال�ضبب  اأم��ا 
�ضربات  م��ع��دل  زي���ادة  يف  الإج��ه��اد  ي�ضهم  اأن  ميكن  حيث 
القلب و�ضغط الدم، وت�ضمل طرق منع الإجهاد، احل�ضول 
على نف�ض عميق، وممار�ضة ريا�ضة اليوغا وتدريب الذهن 

والتاأمل.
وجاء التدخني، يف املرتبة الثالثة يف قائمة ارتفاع معدل 
�ضربات القلب، وميكن يوؤدي الإقاع عن هذه العادة اإىل 
م�ضتوى طبيعي يف دقاتهن اأما الوزن الزائد فيعد من بني 
الأ�ضباب التي توؤدي اإىل ت�ضارع ال�ضربات، حيث اإن ال�ضمنة 
حتفز القلب على العمل بجهد اأكرب لتزويد جميع مناطق 
اإرهاًقا  ي�ضّكل  املغذية، وهو ما  وامل��واّد  بالأك�ضجني  اجل�ضم 

له.
اإن  ق��ائ��ًا:  الكحول،  الإف���راط يف �ضرب  املوقع من  وح��ّذر 
للج�ضم،  جفاًفا  ت�ضبب  الكحولية  امل�ضروبات  اأن��واع  معظم 
ي��ب��ذل اجل�ضم  اأن  ���ض��اّم��ة، وي��ج��ب  ال��ك��ح��ول م����اّدة  اأن  ك��م��ا 
جهًدا اأكرب لإزالتها منهن فيما اأكد اأن الكوكايني والآثار 
ترفع معدل �ضربات  اأن  الأدوي��ة، ميكن  لبع�ض  اجلانبية 
القلب ب�ضكل موؤقت، كما اأن بع�ض الأدوية قد تفعل ال�ضيء 

نف�ضه.

ظهورها خطر على احلياة

  7 اأ�صباب توؤدي اإىل ت�صارع دّقات القلب
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الدعوى:2018/534 مدين كلي

املدعي عليها الثانية:الغرير جيجا كوربوري�ضن ليمتد
مبا ان هناك دعوى مرفوعة �ضدكم من قبل املدعيان:1- �ضركة الغرير لا�ضتثمار �ض.ذ.م.م 
تكليفنا كخبريا ح�ضابيا مبوجب  وان��ه مت  دب��ي  ام��ام حماكم  الغرير  احمد ماجد  2- عبداهلل 
الثاثاء  ي��وم  وذل��ك  اخل��ربة  اجتماع  حل�ضور  ندعوكم  فاننا  اع��اه  بالدعوى  ال�ضاد  احلكم 
املالية  لا�ضت�ضارات  ان��رتا  مكتبنا  مبقر  ظهرا  الثانية  ال�ضاعة  مت��ام  يف  امل���واف���ق:2019/4/16 
وذلك بالعنوان التايل:المارات العربية املتحدة - دبي - حمي�ضنة 4 - �ضارع بريوت - بناية 
امليزان - الطابق الثالث - مكتب 303 - مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�ضيارات - وبذات 
البناية يوجد بنك دبي التجاري وهيئة كهرباء ومياه دبي - هاتف:042206899 - 042206244 
- فاك�ض:042206877 ، يرجى الطاع على واحل�ضور باملوعد املحدد اعاه واح�ضار كافة ما 

لديكم من م�ضتندات مع الرتجمة القانونية اىل العربية.
اخلبري املحا�سبي وامل�سريف

د.علي را�سد الكيتوب  

اإعالن بالن�سر

العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10   
يف الدعوى:2018/2250 جتاري كلي

�ضد املدعي عليه/حممود حممد ماأمون عرابي ق�ضاب با�ضي
املقامة من املدعي/وليد حممد نور خياطه مبا ان هناك دعوى مقامه �ضدكم امام 
حماكم دبي حتت رق��م:2018/2250 جتاري كلي وحيث انه مت ندبنا خبريا حما�ضبيا 
يف الدعوى فاإننا وعما باحكام قانون الثبات رقم 10 ل�ضنة 1992 ندعوكم حل�ضور 
اجتماع خربة او من ميثلكم قانونا والذي �ضوف يعقد مبكتبنا على العنوان املو�ضح 

ادناه وذلك يوم الثاثاء املوافق:2019/4/16 يف متام ال�ضاعة:1 ظهرا.
بناية الفجر - بردبي - منطقة عود ميثاء - �ضارع ام هرير - اأ�ضفل البناية مفرو�ضات 

هوم ار ا/مول زعبيل - مكتب رقم 207 الدور الثاين
اخلبري املحا�سبي

حممد �سعيد الظنحاين  

اإعالن اجتماع  خربة

العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10   
اإنذار عديل  بالن�سر

 رقم 2019/1/2647   
املنذر:امري عبا�ض حممود عبداهلل

املنذر اليها:رو �ضي توما�ض ليغا �ضبى - رقم الهوية الماراتية )784197994279038( 
اجلن�ضية الفلبني - جمهول حمل القامة

الف  ع�ضر   )10.000( مبلغ  �ضداد  بالتايل:اول:ب�ضرورة  اليها  املنذر  على  املنذر  ينبه 
درهم وذلك خال �ضبعة ايام تبداأ من تاريخ اعانكم بهذا النذار وال �ضوف ي�ضطر 
املنذر لتخاذ كافة الجراءات الق�ضائية املدنية منها واجلزائية واحلجز على اموالكم 
وحتميلكم  الزامكم  اىل  بال�ضافة  حلقوقنا  حت�ضيا  وذل��ك  منقولة  والغري  املنقولة 

كافة الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10   

  اإعالن �سطب قيد
:الوليات  )اجلن�ضية  كوربوري�ضن  فايك  �ضركة  ال�����ض��ادة/  ب��اأن  القت�ضاد  وزارة  تعلن   
)العنوان:املركز  دب��ي  ام���ارة  يف  ال�ضركة  ف��رع  قيد  �ضطب  بطلب  تقدمت  ق��د  امل��ت��ح��دة(  
التجاري - مكتب 705 ملك برج العطار للتجارة - املركز التجاري - �ض.ب:125917 دبي 

- �ض.ب:125917(  واملقيدة حتت رقم )3930( يف �ضجل ال�ضركات الأجنبية بالوزارة.
التجارية  ال�ضركات  �ضاأن  يف   2015 ل�ضنة   )2( رق��م  الحت���ادي  القانون  لأح��ك��ام  وتنفيذاً 
اإجراءات  دليل  اعتماد  �ضان  يف  2010م  ل�ضنة   )377( رق��م  ال���وزاري  وال��ق��رار  وتعدياته 

الرتخي�ض لفروع ومكاتب املن�ضاآت املوؤ�ض�ضة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�ضادة اأ�ضحاب احلق يف العرتا�ض ان يتقدموا باعرتا�ضهم اىل الوزارة يف 

ميعاد ل يتجاوز �ضهر من تاريخ الن�ضر على العنوان التايل:
وزارة القت�ساد

 ادارة الت�سجيل التجاري
 �ض.ب )3625( دبي  

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10   
 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان :
 ال�ضيد/عدنان را�ضد عبداهلل ق�ضوم اجلن�ضية المارات ح�ضته 100% وطلبا الت�ضديق على 
حمرر يت�ضمن تنازل يف ال�ضم التجاري:�ضوبر ماركت الدانة الثمينة واملرخ�ض من دائرة 
التنمية القت�ضادية يف ال�ضارقة رخ�ضة جتارية رقم:502905 ال�ضادر بتاريخ:1999/9/14 
من دائرة التنمية القت�ضادية بخورفكان اىل ال�ضيد/حممود نازيكو تونغال كونهارات قادر 

اجلن�ضية الهند
على  بالت�ضديق  �ضيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   ،
توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العان.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي

الكاتب العدل بخورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/139 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1-�ضوبر برايت خلدمات تنظيف املباين وامل�ضاكن �ض.ذ.م.م 2- 
يو�ضف نياز بولكال - هندي اجلن�ضية - ب�ضفته �ضريك وكفيل �ضخ�ضي ملديونية 
�ضوبر برايت خلدمات تنظيف املباين وامل�ضاكن �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري �ض.م.ع وميثله:نا�ضر حمد �ضليمان 
والزامك  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�ضام�ضي  جابر 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )412698.16( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/1019  جتاري جزئي

القامة  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  لندن لاعمال  / 1-جمموعة  عليه  املدعي  اىل 
���ض.م.ح وميثله:فهد احمد علي حممد  تو  انرتنا�ضيونال  املدعي /�ضيفود  ان  مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ  بن متيم قد 
 %12 الفائدة  مع  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )441164( وق��دره 
من تاريخ املطالبة الق�ضائية حتى ال�ضداد التام.وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ض 
ال�ضاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف  املوافق:2019/4/18 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2018/3495  جتاري جزئي

ال�ضرق الو�ضط لان�ضاءات  بناء  اآل علي 2-  املحكوم عليها/1- �ضبت خلفان عبيد �ضبت  اىل 

والتعمري ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  

2019/3/26  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/امين جاد احمد علي بالزام ال�ضركة املدعي 

قانونية  فائدة  اليه  للمدعي مبلغا وقدره )33.867( درهم م�ضافا  توؤدي  بان  الثانية  عليها 

ب�ضيطة قدرها 9% �ضنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�ضل يف:2018/9/20 وحتى ال�ضداد 

بامل�ضاريف . حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف  الثانية  التام والزمت املدعي عليها 

خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2019/14 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة كي تي �ضي اي )كي تكنيرتونيك كوميونيكي�ضن انرتنا�ضيونال 
�ض.م.ح(  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ملي ايران وميثله:حممد 
اعانكم  بتاريخ:2019/4/2  البتدائية  دبي  حمكمة  قررت  ال�ضويدي.  �ضلطان  عي�ضى 
تاريخ  يوما من  ع�ضر  دره��م خال خم�ضة   )8050000( وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�ضداد 
التبليغ يف ملف التنفيذ اعاه واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ض 
املادة 295 من قانون الجراءات املدنية )نوع العقار مكتب - املنطقة برج خليفة - رقم 
الر�ض 165 - رقم البلدية 894-345 - رقم املبنى 1 - ا�ضم املبنى بوليفادردبازا تي 

1 - رقم الطابق 30 - رقم العقار 3001 - م�ضاحة العقار 276.34 مرت مربع (
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10   

مذكرة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2019/21  ا�ستئناف تنفيذ عقاري    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- اخلط الذهبي للمقاولت �ض.ذ.م  جمهول حمل 
حممد  وميثله:علي  احمد  يعقوب  ع��م��ران   / امل�ضتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ال�ضادر بالدعوى رقم 2016/734  ا�ضتاأنف/ احلكم  العيدرو�ض  قد  عمر 

عقاري     
وحددت لها جل�ضه يوم الربعاء  املوافق 2019/5/8 ال�ضاعة 17.30 م�ضاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10   

مذكرة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2019/22  ا�ستئناف تنفيذ عقاري    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- اخلط الذهبي للمقاولت �ض.ذ.م  جمهول حمل 
حممد  وميثله:علي  احمد  يعقوب  ع��م��ران   / امل�ضتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ال�ضادر بالدعوى رقم 2016/734  ا�ضتاأنف/ احلكم  العيدرو�ض  قد  عمر 

عقاري     
وحددت لها جل�ضه يوم الربعاء  املوافق 2019/5/8 ال�ضاعة 17.30 م�ضاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10   
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2018/2832  ا�ستئناف عمايل    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- جاني�ض باديا �ضريا  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ضتاأنف / ريك�ضيد هومز للو�ضاطه العقاريه وميثله:حنان �ضامل ح�ضن 
البي�ض ال�ضميلي  قد ا�ضتاأنف/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2016/745 

عمايل جزئي بتاريخ:2018/10/30     
وحددت لها جل�ضه يوم الثنني  املوافق 2019/4/22 ال�ضاعة 10.00 م�ضاءا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/98 تنفيذ عقاري
للتطوير  زنادو  ليمتد 2-  �ضنرت ماجنمنت  تاون  املنفذ �ضدهما/1-�ضركة  اىل 
اتيقى  التنفيذ/ابريا  ان طالب  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  العقاري 
عليك  اأق��ام  قد  ال�ضميلي  البي�ض  ح�ضن  �ضامل  وميثله:حنان  م��ريزا  الفقار  ذو 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى 
والقا�ضي  ا�ضتئناف عقاري  رق��م:2018/23  ال�ضتئناف  2017/477 عقاري كلي 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )442111( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع 
التنفيذية بحقك يف حالة  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة   

عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/492  جتاري كلي
ا�ضخاران  �ضاندرا   -2 دب��ي  ف��رع   - ذ.م.م  للديزل  انريجي  1-بيتكو   / عليه  املدعي  اىل 
مارين  /انرتنا�ضيونال  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ن��اراي��ان  توربومادهيم 
& انريجي م.د.م.�ض وميثله:روكز جورج حبيقه قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة ب�ضحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم:2019/150 حجز حتفظي جتاري املوقع 
التحفظي  امل��ودع على ذمه احلجز  ب��ت��اري��خ:2019/3/7 على مبلغ )2.348.066( درهم 
رقم:2018/636 جتاري والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�ضة 
يوم الثنني املوافق:2019/4/29 ال�ضاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/376  جتاري كلي

املدعي عليه / 1-�ضمري احمد مون�ضي عبدول حميد مون�ضي جمهول حمل  اىل 
ن�ضيب  وميثله:عبدالرحمن  ال��ت��ج��اري  اب��وظ��ب��ي  /ب��ن��ك  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
عبدالرحمن بن ن�ضيب قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )4878696.47( وق��دره  مببلغ  عليه 
والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام.وحددت لها جل�ضة يوم 
الحد املوافق:2019/4/28 ال�ضاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/2452  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/1- ال�ضرارة ملقاولت البناء ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 

حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2018/10/23  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�ضالح/فينيك�ض 

كونكريت برودكت�ض فرع من وايف ال�ضناعية �ض.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 

الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  من  �ضنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )36984( مبلغ 

درهم  خم�ضمائة  ومبلغ  وامل�ضاريف  الر�ضوم  عن  ف�ضا  التام  ال�ضداد  وحتى  يف:2018/7/4 

قابا  احل�ضوري  مبثابة  حكما   . طلبات  م��ن  ذل��ك  ع��دا  م��ا  ورف�ضت  املحاماة  ات��ع��اب  مقابل 

با�ضم  �ضدر  الع��ان  ه��ذا  لن�ضر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خ��ال  لا�ضتئناف 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/378 تنفيذ مدين

حمل  جم��ه��ول  القبي�ضي  غ��امن  علي  م��ب��ارك  ���ض��ده/1-ع��ل��ي  املنفذ  اىل 
القبي�ضي قد  را�ضد  م��رزوق  �ضعيد  التنفيذ/خالد  ان طالب  القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وق��دره )7075( دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2019/938 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده/1-جيم�ض مارتن �ضبين�ض جمهول حمل القامة 
خليفة  وميثله:خالد  ���ض.م.ع  امل�ضرق  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  حثبور  �ضيف  حممد 
درهم  وق��دره )210743.14(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/4560 تنفيذ جتاري

عن   - ماراكاراكاث  كونهي  ريا�ض   -2 ذ.م.م  للحوم  الو�ضط  ال�ضرق  �ضده/1-�ضركة  املنفذ  اىل 
نف�ضه وب�ضفته كفيل �ضخ�ضي ل�ضركة ال�ضرق الو�ضط للحوم ذ.م.م 3- بوتوكودي هاجمد حممود 
م�ضطفى  4-عا�ضق  ذ.م.م  للحوم  الو�ضط  ال�ضرق  ل�ضركة  �ضخ�ضي  كفيل  وب�ضفته  نف�ضه  عن   -
بول�ضاريث م�ضطفى - عن نف�ضه وب�ضفته كفيل �ضخ�ضي ل�ضركة ال�ضرق الو�ضط للحوم ذ.م.م 5- 
مركز اخليمة �ض.ذ.م.م 6- حملمة بني اللحم الطازج 7-فري�ض & فرزون �ضوبرماركت �ض.ذ.م.م 
8- �ضركة بن عيان للتجارة ذ.م.م - �ضركة الروبيان للتجارة ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/بنك ات�ض ا�ض بي �ضي ال�ضرق الو�ضط املحدود )فرع دبي( وميثله:احمد ح�ضن 
بدفع  بالت�ضامن  والزامكم  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  ال علي  رم�ضان 
املحكمة   وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )793288.16( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10   
يف الدعوى رقم:2018/882 مدين جزئي عجمان

املدعي:جو�ضيه كارلو�ض كومولودو
املدعي عليه الثالث:فورت�ض لا�ضتثمارات الدولية

الثاثاء  ي��وم  باحل�ضور  ال�ضركة  ميثل  من  ح�ضور  يقت�ضي 
املوافق:2019/4/16 يف متام ال�ضاعة الواحدة بعد الظهر يف 

قاعة الجتماعات يف ادارة اخلرباء لدائرة ق�ضاء اأبوظبي.
اخلبري الهند�سي املهند�س/خالد عمر با�سليب

رقم املوبيل:0508126550

  Email:khaled.707gmail.com

اإعالن بالن�سر

العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10   
الدعوى:2018/3592 تنفيذ جتاري - دبي

اىل املنفذ �ضدهم:1- مزارع للت�ضميم الداخلي �ض.ذ.م.م 2- �ضيخة ح�ضني حممد فامرزي 3- 
�ضعيد �ضهيل بطي العيايل يف الدعوى رق��م:20218/3592 تنفيذ جتاري دبي ، نعلمكم بانه قد مت 
ندبنا خبريا ح�ضابيا يف الدعوى املذكورة واملرفوعة �ضدكم من قبل طالب التنفيذ/ليندا نايف 
فخري النوباين وعليه ندعوكم ب�ضفتكم طرفا يف الق�ضية امل�ضار اليها اعاه للح�ضور اىل مقر 
اخل��ربة الكائن ام��ارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زاي��د - مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري - بجوار 
لتدقيق  ال�ضبلي  �ضعيد  )مكتب   607 مكتب   - ال�ضاد�ض  الطابق   - بري�ضم  ب��رج   - وان  امنيات  ب��رج 
احل�ضابات( وذلك يف يوم الثنني املوافق:2019/4/22 يف متام ال�ضاعة:12:30 ظهرا مبقر مكتب 
اخلربة وذلك لاجابة على ا�ضتف�ضارات اخلبري ب�ضاأن الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�ضتندات 
�ضنبا�ضر  فاإننا  �ضلفا  املحدد  الوقت  يف  ميثلكم  من  ار�ضال  وع��دم  احل�ضور  عن  تخلفكم  ح��ال  ويف 

اجراءات اخلربة وتقدمي تقريرنا لعدالة املحكمة املوقرة من واقع امل�ضتندات املتاحة لدينا.
امل�سفي/حممد عبدالرحمن املرزوقي
رقم القيد:129  

تبليغ ح�سور اجتماع ت�سفية
العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10   

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

 كا:ال�ضيد:را�ضد عبيد الكمزاوي الظنحاين ، اجلن�ضية المارات بن�ضبة 51% - ال�ضيد:بو 
عزة حجي اجلن�ضية املغرب بن�ضبة 25% - ال�ضيد:عي�ضى ح�ضني الن�ضر اهلل اجلن�ضية �ضوريا 
اعاه  امل��ذك��ورة  )ت��ن��ازل( يف ح�ض�ضهم  يت�ضمن  الت�ضديق على حم��رر  24% وطلب  بن�ضبة 
والبالغ جمموعها 100% يف ال�ضم التجاري دانة اخلور لتجارة ال�ضيارات امل�ضتعملة ذ.م.م 
ن�ضاط الرخ�ضة متجارة �ضيارات الركاب امل�ضتعملة واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�ضادية 
التنمية  دائ��رة  يف   2013/5/20 بتاريخ  ال�ضادر   628207 رق��م  جتارية  رخ�ضة  خورفكان  يف 
افغان�ضتان  اجلن�ضية   - احم حاجي كل حممد  ال�ضيد:حفيظ  اىل  بخورفكان  القت�ضادية 
على  بالت�ضديق  �ضيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   ،
توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العان.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10   
   يف  الدعوى 2019/47  جتاري جزئي    

اخلبري املنتدب : يو�ضف طاهر اخلاجة 
املدعي : بنك �ضادرات ايران )الفرع الرئي�ضي( املدعي عليهم: وات للكهربائيات �ض.ذ.م.م 
واآخرون  مت ندبنا خبري م�ضرفيا يف الدعوى املذكورة املرفوعة من بنك �ضادرات ايران 
)الفرع الرئي�ضي( �ضد املدعى عليهم: 1- وات للكهربائيات �ض.ذ.م.م 2- مهران كمال 
مهرزاد   -4 للكهربائيات  ال�ضمع  موؤ�ض�ضة  مالك/  ع�ضكري  اهلل  فرج  كمال   -3 ع�ضكري 
كمال ع�ضكري 5- موؤ�ض�ضة قوة الربكان لتجارة الدوات الكهربائية 6- م�ضعود حممد 
نبي ع�ضكري 7- �ضركة املتانة لتجارة م�ضخات املياه ذ.م.م 8- هرموزكو للتجارة العامة 
�ض.ذ.م.م وعليه ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة  او من ميثلكم قانونا والذي �ضيعقد 
يف مقر مكتبنا على العنوان املو�ضح ادناه وذلك يوم الأربعاء  املوافق 2019/4/17  يف 
واملثبتة  املوؤيدة  امل�ضتندات  كافة  اح�ضار  ، ويرجى منكم  10 �ضباحاً   :  00 ال�ضاعة  متام 
لدفاعكم عند ح�ضوركم لاجتماع  . دبي - مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، الطابق 

الول مكتب رقم : 1B1 هاتف : 2681400-04 � فاك�ض : 04-2681300
اخلاجة حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون اداريون       

اجتماع خربة
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 

كايد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العامة التجارية:

بتاريخ:   28 مار�ض 2019 املودعة حتت رقم:  308800 
تاريخ اإيداع الأولوية  

II با�ض��م:  �ضكت�ضرز يو.ا�ض.ايه.، انك
املتحدة  ال��ولي��ات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�ض،  مانهاتن  ب��ول��ي��ف��ارد،  بيت�ض  مانهاتن   228 وع��ن��وان��ه: 

الأمريكية 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 

لبا�ض القدم واملاب�ض 
الواق�عة بالفئة:  25

و�ضف العامة:  كتبت كلمة  " PUNKROSE" بحروف لتينية. 
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العامات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء   10  اإبريل  2019 العدد 12602 
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»اقت�صادية عجمان« تطلق الدورة 
الثالثة لأ�صبوع »اإ�صعاد املتعاملني«

•• عجمان-وام:

اطلقت دائرة التنمية القت�ضادية يف عجمان فعاليات الدورة الثالثة لأ�ضبوع 
اإ�ضعاد املتعاملني التي ت�ضتمر حتى 11 اأبريل احلايل وذلك يف مركز اإ�ضعاد 
املتعاملني التابع للدائرة اإ�ضافة اإىل املراكز اخلا�ضة املفو�ضة بتقدمي عدد 

من خدمات الدائرة مثل مركز ت�ضهيل الهاج�ض ومركز تعجيل.
ح�ضر افتتاح الفعاليات �ضعادة علي عي�ضى النعيمي مدير عام الدائرة وعدد 

من القيادات والعاملني يف مراكز اخلدمة.
مبادرات  اإىل  اإ�ضافة  وامل�ضابقات  الأن�ضطة  من  ع��ددا  الفعاليات  وتت�ضمن 
ومبادرة  �ضعاري”  “ال�ضعادة  م��ب��ادرة  مثل  للمتعاملني  امل��وج��ه��ة  امل��راك��ز 
�ضعادة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  ال�ضعيد”  وامل��ت��ع��ام��ل  ب��خ��ط��وة  “خطوة 
املتعاملني وال�ضتماع لأفكارهم وحتديد اأهم التحديات التي قد تواجههم 
يف رحلة تاأ�ضي�ض الأعمال اإ�ضافة اإىل توعيتهم باإجراءات وخدمات الدائرة.

و�ضيتم اختتام فعالية اأ�ضبوع اإ�ضعاد املتعاملني يف مركز اخلدمة باحلميدية 
حيث �ضيتم تكرمي املتعاملني من اأ�ضحاب القرتاحات املتميزة واملتفاعلني 
ومن�ضقي  املتعاملني  ع��اق��ات  موظفي  ت��ك��رمي  �ضيتم  كما  ال���دائ���رة..  م��ع 
ال�ضكاوى والقرتاحات املتميزين اإىل جانب توفري من�ضة تفاعلية مبا�ضرة 
مع القيادات وفريق عمل الدائرة يتم خالها ح�ضر مقرتحات وتطلعات 

اجلمهور.

% ارتفاعًا بن�صبة   41.6 
امل�صتثمرين يف �صوق اأبوظبي 

 •• العني-وام:

بن�ضبة  ارت��ف��اع��اً  املالية  ل���اأوراق  اأبوظبي  �ضوق  يف  امل�ضتثمرين  ع��دد  �ضهد 
من  ال��ف��رتة  بنف�ض  م��ق��ارن��ة   2019 م��ن  الأول  ال��رب��ع  خ���ال   41.6%
من   1250 منهم  جديداً  م�ضتثمراً   1360 ال�ضوق  دخ��ل  حيث   2018
الأفراد و110 موؤ�ض�ضات، مقابل 979 م�ضتثمراً جديداً خال الربع الأول 
من عام 2018، منهم 846 اأفراد و 133 موؤ�ض�ضات، لي�ضل اإجمايل اأعداد 

امل�ضتثمرين مع اإغاق يوم 31 مار�ض اإىل نحو 968،381 م�ضتثمرا.
كما ارتفعت اأعداد امل�ضتثمرين الإماراتيني بن�ضبة %76.5، وامل�ضتثمرين 
من  الول  الربع  خال  التداول  قيم  بلغت  فيما   12.9% بن�ضبة  العرب 
2019 نحو 12 مليار درهم مقارنة بنحو 9 مليار درهم يف نف�ض الفرتة 

. % من عام 2018 اأي بارتفاع ن�ضبته نحو 32.5 
فى  النعيمي  عبدالعزيز  ال�ضيد  لل�ضوق،  التنفيذي  الرئي�ض  م�ضاعد  واكد   
حما�ضرة نظمها مكتب �ضوؤون املجال�ض بديوان ويل عهد اأبوظبي، بالتن�ضيق 
مع �ضوق اأبوظبي لاأوراق املالية ا�ضت�ضافها جمل�ض �ضامل بن لوتيه العامري 
يف مدينة العني بعنوان “ال�ضتثمار الآمن يف الأ�ضواق املالية” حر�ض �ضوق 
اأبوظبي لاأوراق املالية علي تعزيز التوا�ضل املجتمعي مع امل�ضتثمرين يف 
باأهمية  الوعي  ن�ضر  بهدف  الجتماعية  ال�ضرائح  مبختلف  الأ�ضهم  ا�ضواق 
على  احل�ضول  ل�ضمان  ال�ضتثمارية  الو�ضائل  اأف�ضل  نحو  الدخ��ار  توجبه 
موؤخراُ  اعتمد  اأبوظبي  �ضوق  اأن  النعيمي  واأ���ض��اف  واآم��ن��ة.  جمزية  عوائد 
مبادرة ا�ضرتاتيجية ت�ضتهدف تنمية الوعي ال�ضتثماري من خال تعريف 
اإيل  املالية،  اأ�ضواقنا  يف  املتاحة  ال�ضتثمارية  بالفر�ض  امل�ضتثمرين  جمهور 
جانب الوقوف على اأهم التحديات التي تواجه م�ضرية ال�ضتثمار يف ال�ضهم 
املحلية و�ضبل التغلب عليها من خال التعرف على اأهم الآليات والأنظمة 

املالية املعمول بها وال�ضركات املدرجة يف الأ�ضواق املالية املحلية.

 »اآيرينا«: الطاقة املتجددة ميكنها 
تلبية 86 % من الطلب العاملي 

•• اأبوظبي-وام:

 اأكد تقرير حديث �ضادر عن الوكالة الدولية للطاقة املتجددة “اآيرينا” اأن 
هناك طرقا لتلبية 86 يف املائة من الطلب العاملي على الطاقة با�ضتخدام 

الطاقة املتجددة.
 : الطاقة  جم��ال  يف  العاملي  التحول  ع��ن��وان  حمل  ال��ذي  التقرير  واأو���ض��ح 
خارطة طريق حتى عام 2050 - و�ضدر  خال حوار النتقال يف جمال 
الطاقة الذي عقد يف برلني باأملانيا - اأن زيادة الطاقة املتجددة اإىل جانب 
يف  النخفا�ض  اأرب���اع  ثاثة  م��ن  اأك��ر  يوفر  اأن  ميكن  بالكهرباء  الإم���داد 
املتعلقة  النبعاثات املرتبطة بالطاقة والازمة لتحقيق الأهداف العاملية 

باملناخ.
باأكر من ال�ضعف  العاملية �ضتزداد  اإم��دادات الطاقة  اأن  اإىل  التقرير  ونوه 
خال هذه الفرتة مع توليد غالبيتها من الطاقة املتجددة التي تاأتي يف 

معظمها من الطاقة ال�ضم�ضية وطاقة الرياح.
املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  عام  فران�ضي�ضكو لكامريا مدير  قال  و 
للمناخ دخل مرحلة  اآم��ن  تاأمني م�ضتقبل  اأج��ل  ال�ضباق من  “ اإن  “اآيرينا 
حا�ضمة .. م�ضريا اإىل اأن الطاقة املتجددة هي احلل الأكر فاعلية واملتوفر 
من  ملزيج  وميكن  الكربون  اأك�ضيد  ثاين  انبعاثات  ارتفاع  ملواجهة  ب�ضهولة 
م�ضادر الطاقة املتجددة و اإمداد اأعمق بالكهرباء وحت�ضني كفاءة الطاقة اأن 

يحقق اأكر من 75 يف املائة من احلد من النبعاثات املرتبطة بالطاقة.

بزيادة %35.4 مقارنة ب�سهر مار�ض 2018

اقت�صادية دبي ت�صدر 2،459 رخ�صة جديدة بدبي يف مار�س 2019
•• دبي-الفجر:

ال�ضادر  الأع��م��ال  حركة  تقرير  اأظهر   
والرتخي�ض  ال��ت�����ض��ج��ي��ل  ق���ط���اع  ع����ن 
التجاري يف دائرة التنمية القت�ضادية 
بدبي اأن اإجمايل عدد الرخ�ض اجلديدة 
�ضهر مار�ض  اإ���ض��داره��ا خ��ال  التي مت 
رخ�ضة   2،459 اإىل  و���ض��ل   2019
 35.4% اإىل  ت�����ض��ل  زي������ادة  ب��ن�����ض��ب��ة 
مقارنًة بنف�ض الفرتة من العام املا�ضي 
حيث �ضجلت الرخ�ض ال�ضادرة يف �ضهر 
يف   ،1،816 اإج��م��ايل   2018 م��ار���ض 
ح���ني ���ض��اه��م��ت ال��رخ�����ض اجل���دي���دة يف 
�ضوق  اإىل  وظ��ي��ف��ة   9،661 اإ����ض���اف���ة 
ال��ع��م��ل، وت���وزع���ت ت��ل��ك ال��رخ�����ض على 
عدة اأن�ضطة جاء يف مقدمتها الأن�ضطة 
واملهنية   ،58% ب��ن�����ض��ب��ة  ال���ت���ج���اري���ة 
 ،1.9% ال�����ض��ي��اح��ي��ة  ث���م   ،39.3%

وال�ضناعية 0.8%. 
وت����وؤك����د ه����ذه الأرق��������ام ال�������ض���ادرة عن 
الرقمية  املن�ضة  الأعمال”،  “خارطة 
دبي،  لقت�ضادية  التابعة  املعلوماتية 
79 رخ�ضة  اإ���ض��دار ما يقارب  اأن��ه يتم 
ج���دي���دة ي��وم��ي��اً يف اإم������ارة دب����ي خال 
يعزز  ال��ذي  الأم��ر  املا�ضي  مار�ض  �ضهر 
ا�ضتمرارية امل�ضرية التنموية الطموحة 
لق��ت�����ض��اد دب���ي ن��ح��و ال��ت��م��ي��ز، وتر�ضيخ 
الإم��ارة كمركز للمال والأعمال  مكانة 

على م�ضتوى املنطقة والعامل.
معامات  اإجمايل  اأن  التقرير  واأو�ضح 
التجاري  وال���رتخ���ي�������ض  ال��ت�����ض��ج��ي��ل 
امل��ن��ج��زة خ���ال ���ض��ه��ر م���ار����ض 2019 
بن�ضبة  معاملة   27،531 اإىل  و���ض��ل 

زيادة ت�ضل اإىل %4.9 مقارنًة بنف�ض 
و�ضل  حيث   2018 العام  من  الفرتة 
26،257 معاملة. و�ضّكلت  اإىل  العدد 
 13،112 ن��ح��و  ال��ت��ج��دي��د  م��ع��ام��ات 
م��ع��ام��ل��ة خ���ال ���ض��ه��ر م��ار���ض 2019 
بن�ضبة زيادة ت�ضل اإىل %3.5 مقارنًة 
بعدد املعامات يف �ضهر مار�ض 2018 
والتي بلغت 12،671 معاملة، كما مت 
اإجناز 6،125 معاملة جتديد للرخ�ض 
ال��ت��ج��اري��ة ب�����ض��ك��ل ت��ل��ق��ائ��ي م���ن خال 
الر�ضائل الن�ضية بن�ضبة %46.7 من 

اإجمايل معامات التجديد. 
التجارية  الأ�ضماء  حجز  عملية  وبلغت 
ت�ضل  زي�����ادة  بن�ضبة  اإج�����راء   3،656

مار�ض  ب�ضهر  م��ق��ارن��ًة   11.4% اإىل 
عدد  بلغ  حني  يف   ،)3،281(  2018
املوافقات املبدئية 2،921، وو�ضل عدد 
ت�ضريح   1،677 التجارية  الت�ضاريح 
����ض���واء ك���ان���ت ل���ع���رو����ض ت��روي��ج��ي��ة اأو 
تخفي�ضات اأو اإقامة معار�ض، وبلغ عدد 
اإ�ضدارها  يتم  التي  الفورية،  الرخ�ض 
يف خ��ط��وة واح���دة ب���دون م��وق��ع لل�ضنة 
الأوىل واإعفاء من عقد التاأ�ضي�ض لذات 
الفرتة، 190 رخ�ضة، وارتفعت رخ�ضة 
مار�ض  يف  رخ�����ض��ة   179 م���ن  ت���اج���ر 
مار�ض  يف  رخ�ضة   226 اإىل   2018

2019، بن�ضبة 26.3%.
املتواجدة  ال��ت��ع��ه��ي��د  م���راك���ز  واأجن������زت 

 17،770 ب��دب��ي  امل��ن��اط��ق  خمتلف  يف 
من   64.5% ن�ضبته  م��ا  اأي  معاملة 
 27،531 البالغة  املعامات  اإجمايل 
الأم����ر   ،2019 م���ار����ض  ���ض��ه��ر  خ����ال 
ال������دور احل���ي���وي ملراكز  ي��ظ��ه��ر  ال�����ذي 
التعهيد يف تقدمي خدمات متميزة ذات 
متعاملي  من  للجمهور  م�ضافة  قيمة 

اقت�ضادية دبي.
وبالن�ضبة لتوزيع الرتاخي�ض اجلديدة 
وفق اجلن�ضيات، جاءت الهند يف املرتبة 
وبنجاد�ض  ب��اك�����ض��ت��ان  تلتها  الأوىل، 
والفلبني  والأردن  وال�����ض��ني  وم�����ض��ر 

وال�ضعودية ولبنان وكندا وفرن�ضا. 
ال�ضوء  الأع��م��ال  حركة  تقرير  و�ضّلط 
ع����ل����ى ت������وزي������ع ال����رخ���������ض اجل�����دي�����دة 
املناطق  ح�ضب   2019 م��ار���ض  خ��ال 
حازت  حيث  دب���ي،  اإم����ارة  يف  الرئي�ضية 
منطقة بر دبي الن�ضبة الأكرب باإجمايل 
1،368 رخ�ضة، ومن ثم منطقة ديرة 
بواقع  حتا  ومنطقة  رخ�ضة،   1،088
واأو�ضح  جديدة.  جتارية  رخ�ض  ثاث 
اجلديدة  ال��رخ�����ض  ت���وزي���ع  ال��ت��ق��ري��ر 
لأع���ل���ى ع�����ض��ر م��ن��اط��ق ف��رع��ي��ة، والتي 
اإجمايل  م��ن   59.8% ن�ضبة  �ضكلت 
ج��م��ي��ع امل��ن��اط��ق، ح��ي��ث ج����اءت منطقة 
بن�ضبة  الأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  خليفة  ب���رج 
 ،)7.1%( ���ض��ع��ي��د  ب�����ور   ،19.9%
التجاري  املركز   ،)6.4%( اخلبي�ضي 
الأوىل  ال���رب����ض���اء   ،)5.3%( الأول 
)%4.5(، املرر )%4.2(، اأم الرمول 
القرهود  نايف )3.4%(،   ،)3.6%(

)%2.8(، املرقبات )2.6%(.
القت�ضادية  الأن�ضطة  توزيع  وبح�ضب 

للرخ�ض اجلديدة خال نف�ض الفرتة، 
وخ���دم���ات  “التجارة  ن�������ض���اط  ����ض���ّك���ل 
%31.3 من ح�ضة  ن�ضبة  الإ�ضاح” 
“العقارات  بن�ضاط  متبوعاً  الأن�ضطة، 
الأعمال”  وخ������دم������ات  وال�����ت�����اأج�����ري 
“البناء  ون�����ض��اط   ،27.7% ب��ن�����ض��ب��ة 
%14.1، ون�ضاط  بن�ضبة  والت�ضييد” 
وال�ضخ�ضية”  املجتمعية  “اخلدمات 
“جمموعة  ون�ضاط   ،10.6% بن�ضبة 
ون�ضاط   ،5.5% بن�ضبة  الفنادق” 
والت�ضالت”  وال��ت��خ��زي��ن  “النقل، 
“ال�ضناعة  ون�����ض��اط   ،4.5% بن�ضبة 
ون�ضاط   ،2.3% بن�ضبة  التحويلية” 
 ،1.5% بن�ضبة  املالية”  “الو�ضاطة 
بن�ضبة  والعمل”  “ال�ضحة،  ون�����ض��اط 
بن�ضبة  “التعليم”  ون�����ض��اط   ،1.4%
بن�ضبة  “الزراعة”  ون�ضاط   ،0.6%

.0.5%
وت�ضعى اقت�ضادية دبي من خال من�ضة 
ال�ضوء  ت�ضليط  اإىل  الأع��م��ال  خ��ارط��ة 
ع��ل��ى امل��ن��اخ الق��ت�����ض��ادي لإم�����ارة دبي، 
القت�ضادي  الن�ضاط  حركة  ي��ربز  مب��ا 
واأبرز املوؤ�ضرات حلركة دخول ال�ضركات 
يف  الزيادة  وم�ضتوى  �ضهرياً،  التجارية 
حركة اإ�ضدار الرخ�ض اجلديدة. وتوفر 
متكامل  ت�ضور  لاأعمال  دب��ي  خارطة 
ال��رخ�����ض، وتوجهات  ك��ل فئة م��ن  ع��ن 
وي�ضمل  �ضهري.  ب�ضكل  الأعمال  رج��ال 
مو�ضعة  بيانات  الأع��م��ال  حركة  تقرير 
دبي،  يف  الأع���م���ال  ل��واق��ع  م����راآة  ت�ضكل 
وم��ع��ط��ي��ات دق��ي��ق��ة ع��ن ع���دد الرخ�ض 
القطاعات  ع��ل��ى  وت��وزي��ع��ه��ا  اجل���دي���دة 

وغريها من البيانات املهمة.
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•• اأبوظبي - رم�ضان عطا:

الأو����ض���ط مزود  ال�����ض��رق  ���ض��ارك��ت مينت 
املتكامل،  الإل����ك����رتوين  ال���دف���ع  ح���ل���ول 
وال�ضركة الرائدة يف جمال توفري خدمة 
البطاقات امل�ضرفية يف الإمارات العربية 
ال�ضرق  �ضيمل�ض  م��ع��ر���ض  يف  امل��ت��ح��دة، 

الأو�ضط 2019 
العبد  ال���رزاق  عبد  لل�ضيد  ت�ضريح  ويف 
ال�ضرق  مينت  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  اهلل 
نطرح  اأن  “ ي�ضرنا  فيه:  ق��ال  الأو���ض��ط 
�ضفر  ب���ط���اق���ة  ب������الإم������ارات  ل�������ض���رك���اوؤن���ا 
اإلكرتوين  وج���ه���از  ال���ُع���م���ات  م��ت��ع��ددة 
لي�ضاعدها  امل��ال��ي��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ات  خل��دم��ة 
للعماء  خدماتها  خمتلف  توفري  على 
وم��ن��ه��ا ف��ت��ح ح�����ض��اب��ات م�����ض��رف��ي��ة، طلب 
ب��ط��اق��ات وغ��ريه��ا ب��ك��ل ���ض��ه��ول��ة وي�ضر.  
امل���دف���وع���ات  ق����ط����اع  اأن  ج����ي����داً  ن�������درك 
وذلك  بالتقنية  مدفوعاً  �ضريعاً  يتطور 
للعماء  املقدمة  ب��اخل��دم��ات  ل��ارت��ق��اء 
م�ضتويات  احل���ف���اظ  ال���وق���ت  ذات  ويف 
فاإننا  وت��ف�����ض��ي��ًا  وال�������ض���ري���ة.  الأم�������ان 
للعماء  نطرحها  التي  ال�ضفر  بطاقة 
الإلكرتوين  ال��ت��ط��ب��ي��ق  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

•• دبي-الفجر:

والت�ضويق  ال�����ض��ي��اح��ة  دائ������رة  اأع���ل���ن���ت 
عن  لل�ضياحة(  )دب���ي  ب��دب��ي  ال��ت��ج��اري 
 Gulf»ضراكتها مع �ضركة “قلف رب�ض�
�ضة يف توفري اخلدمات  Reps املتخ�ضّ
ال�ضت�ضارية يف جمال ال�ضفر باملنطقة، 
املتوا�ضل جلذب  اإط��ار �ضعيها  وذلك يف 
التعاون  جمل�ض  دول  زّوار   م��ن  امل��زي��د 

اخلليجي لزيارة دبي.
الفر�ضة  ال�������ض���راك���ة  ه�����ذه  و���ض��ت��ت��ي��ح 
“قلف  �ضبكة  م��ن  لا�ضتفادة  ل��ل��دائ��رة 
من  نخبة  ت�ضم  التي  الوا�ضعة  رب�ض” 
قطاع  يف  واملتخ�ض�ضني  الإع��ام��ي��ني 
وتهدف  اخل��ل��ي��ج،  م��ن��ط��ق��ة  ال�����ض��ف��ر يف 
ال���زوار القادمني من  اأع���داد  اإىل زي��ادة 
و�ضلطنة  ال�����ض��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة 

عمان والبحرين والكويت.
و�ضتدير ال�ضركة مبوجب هذه التفاقية 
التعاون  دول جمل�ض  يف  مكتباً متثيلياً 
العاقات  ت��ط��وي��ر  ب���ه���دف  اخل��ل��ي��ج��ي 
ال�ضياحي  ال���ق���ط���اع  م���ع  وال�������ض���راك���ات 
يف  املتخ�ض�ضة  ال���رائ���دة  وامل��ط��ب��وع��ات 

•• اأبوظبي-وام:

ب��ح��ث م�����ض��وؤول��و غ��رف��ة جت���ارة و�ضناعة 
اأبوظبي ووفد جتاري ا�ضرتايل - ميثل 
ن��ح��و 15 ���ض��رك��ة ا���ض��رتال��ي��ة ت��ع��م��ل يف 
التجارية  القطاعات والأن�ضطة  خمتلف 
ال�ضتثمارات  وت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز  ���ض��ب��ل   -
التجارية بني ممثلي القطاع اخلا�ض يف 

كل من اإمارة اأبوظبي وا�ضرتاليا.
ح�ضر الجتماع .. هال حممد الهاملي 
نائب مدير عام غرفة اأبوظبي، ورولند 
ج��ب��ور رئ��ي�����ض ال��غ��رف��ة الأ����ض���رتال���ي���ة – 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ت��ج��ارة وال�����ض��ن��اع��ة، وممثلو 
نحو 23 �ضركة حملية، بجانب م�ضاركة 
مكتب تنمية ال�ضناعة باأبوظبي، و�ضوق 

اأبوظبي العاملي.
كلمته  يف   - ال���ه���ام���ل���ي  ه������ال  واأك���������د 
الرتحيبية - اأن ا�ضت�ضافة غرفة اأبوظبي 
ا�ضرتاتيجيتها  ���ض��م��ن  ت���اأت���ي  ل��ل��ح��دث 
الأعمال  ب��ي��ئ��ة  ك��ون��ه��ا مم��ث��ل  ال��ع��م��ل��ي��ة، 

التي  النقدية  امل��ع��ام��ات  ن�ضبة  وت�ضل 
 10.4 ي��ع��ادل  م��ا   55% بها  ي��ق��وم��ون 
وهو  دولر  مليار   19 م��ن  دولر  مليار 
بطاقة  فاإن  لذا،  ال�ضياح.  اإنفاق  اإجمايل 
ال�ضفر تعد خياراً مثالياً ذلك اأنها تقليل 
معدل املخاطر لدى حمل الأم��وال كما 
اأنها ت�ضمح بتعبئتها ب�25 عملة وربطها 

دبي  زوار  ع����دد  اإج���م���ايل  م���ن   18%
اأهميتها  ي��وؤك��د  مم��ا   ،2018 ع���ام  يف 
امل�ضدرة  امل��ن��اط��ق  اأه�����م  م���ن  ك���واح���دة 
للزوار اإىل دبي. و�ضي�ضاهم هذا التعاون 
م���ع ال�����ض��رك��ة ب��ت��و���ض��ي��ع اإط�����ار عاقات 

لتنمية  م��ن��ه��ا  ال���ض��ت��ف��ادة  الأ���ض��رتال��ي��ة 
ال�ضوق  اإىل  النفاذ بها  اأعمالهم �ضواء يف 
النطاق  اأو  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  املحلية 
الإقليمية  الأ���ض��واق  خمتلف  نحو  منها 
امل�ضرتكة  امل�ضالح  يحقق  مب��ا  والعاملية 

بني اجلانبني.
واأ�ضاف الهاملي اأن غرفة اأبوظبي على 
التجارة  ل��ل��ت��ع��اون م��ع غ��رف��ة  ا���ض��ت��ع��داد 
العربية   - الأ����ض���رتال���ي���ة  وال�������ض���ن���اع���ة 

���ض��ي��وف��ران ل��ل��م�����ض��اف��ر ق�����دراً ك���ب���رياً من 
الأم����ان وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة خ��ا���ض��ة يف حالت 
املنطقة  يف  �ضرافة  �ضركات  وج��ود  ع��دم 
التي يتواجد بها اأو انفاقه لكل الأموال 
النقدية. كما قدمنا اأي�ضاً خدمة اأخرى  
ل�ضركاوؤنا من املوؤ�ض�ضات املالية كالبنوك 
 Assisted(اإلكرتوين ج��ه��از  وه���ي 
KYC(  مل�ضاعدتهم لدى فتح ح�ضابات 
العماء واأي طلبات اأخرى ب�ضرعة علماً 
باأن اجلهاز معتمد من امل�ضرف املركزي 

بالإمارات.«
ك��م��ا ت��ق��دم ���ض��رك��ة م��ي��ن��ت ب��ط��اق��ة �ضفر 
وم��دف��وع��ة مقدماً  ال��ع��م��ات  م��ت��ع��ددة 
اآم���ن���ة و���ض��ه��ل��ة وتعترب  ب���اأن���ه���ا  وت��ت��م��ي��ز 
النقدية  ل�����اأم�����وال  م���ن���ا����ض���ب���اً  ب����دي����ًا 
لعدد  اخلا�ضة  العمات  على  وحت��ت��وي 
لل�ضياح. وتربز  الأكر جذباً  الدول  من 
م�ضدر  اأ�ضحت  الدولة  اأن  الإح�ضائيات 
الأعداد  تلك  و�ضل  حيث  لل�ضياح  ق��وي 
املا�ضي،  ال��ع��ام  �ضخ�ض  م��ل��ي��ون  ل�7.6 

لغاية  تفعيل  مع  امل�ضرفية  بح�ضاباتهم 
خال  بي�ضر  ل���ض��ت��خ��دام��ه��ا  ع��م��ات   6
ت��ن��ق��ات��ه��م خ����ارج ال���دول���ة. ومل���زي���د من 
اأي�ضاً  ال�ضركة  وف��رت  الدقيقة،  املتابعة 
العماء  ل��ي��ت��اب��ع  اإل���ك���رتون���ي���اً  ت��ط��ب��ي��ق��اً 
بالأموال،  تعبئتها  من  عملياتهم  كافة 
املتوفرة،  العمات  املالية،  التحويات 
اخلدمات  من  الكثري  وغريها  الر�ضيد 
ال��ذك��ي��ة. وط��رح��ت م��ي��ن��ت اأي�����ض��اً جهاز 
اإل����ك����رتوين م��ب��ت��ك��ر ي�����ض��رع ع��م��ل��ي��ة فتح 
ح�ضاب م�����ض��ريف، جت��دي��د ح�����ض��اب، طلب 
الطريقة  ع��ن  عو�ضاً  البطاقات  اإح���دى 
من  جمموعة  تتطلب  ال��ت��ي  التقليدية 
الإج��������راءات ب��ه��دف ال���ت���اأك���د م���ن هوية 
الوقت،  اجلديد  اجلهاز  ويوفر  العميل، 
�ضرعة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  واجل���ه���د  امل�����ال، 
اأج���واءه���ا  يف  اخل���دم���ة  ل��ت��ق��دمي  الأداء 
�ضك  ل  والح��رتاف��ي��ة.  ال�����ض��ع��ادة  ملئها 
وا�ضعاً  قبوًل  �ضيجد  اجلديد  اجلهاز  اأن 
لدى املوؤ�ض�ضات املالية والعماء ملا تتميز 

وال�ضفر  ال�����ض��ي��اح��ة  و���ض��رك��ات  ال�����ض��ف��ر، 
باملنطقة بهدف الرتويج لدبي كوجهة 

مف�ضلة للزّوار من الدول اخلليجية.
 Gulf( رب�ض«  “قلف  �ضركة  تاأ�ض�ضت 
وتتميز   ،2006 ع����ام  يف   )Reps
بخربتها الوا�ضعة يف قطاع ال�ضفر على 
يف  الرائدة  و�ضمعتها  املنطقة،  م�ضتوى 
الت�ضويقية  احل��م��ات  تنظيم  جم���ال 
من  ملجموعة  العامة  العاقات  واإدارة 
العماء البارزين يف القطاع ال�ضياحي.

من هذه  لل�ضياحة”  “دبي  و�ضت�ضتفيد 
اأجل تعزيز قوة العامة  اخلربات من 
ال��ت��ج��اري��ة مل��دي��ن��ة دب���ي ك��خ��ي��ار مف�ضل 
دول  م��ن  للقادمني  العطات  لق�ضاء 

املنطقة.
ال��ق��ادم��ني من  ال�����زّوار  ن�ضبة  و���ض��ّك��ل��ت 
منطقة دول جمل�ض التعاون اخلليجي 

باهتماٍم  وت��ت��ط��ل��ع  اأب���وظ���ب���ي،  اإم������ارة  يف 
للتعرف على امل�ضاريع احلالية والفر�ض 
ال�ضتثمارية يف ا�ضرتاليا، م�ضرياً اإىل اأن 
ال�ضوء  واإل��ق��اء  بالرتويج  تهتم  الغرفة 
ع��ل��ى ج��اذب��ي��ة ال����ض���ت���ث���م���ارات ال���واع���دة 
رحبة  اآفاقاً  لدى اجلانبني، مبا ي�ضيف 

للتعاون التجاري.
اأبوظبي،  اإم��ارة  اأن  على  الهاملي  و�ضدد 
اأ�ضبحت من اأهم بيئات الأعمال احلا�ضنة 
ل��ا���ض��ت��ث��م��ارات الأج��ن��ب��ي��ة امل��ب��ا���ض��رة، ملا 
ن�ضبية،  ا�ضرتاتيجية  مناخات  من  فيها 
لبناء  فّعالة  حكومية  �ضيا�ضات  ترفدها 
وقائم  م��ت��ن��وع،  ع��امل��ي  تناف�ضي  اق��ت�����ض��اد 
وال�ضتدامة،  والب���ت���ك���ار  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى 
لتو�ضيع  اأر���ض��ي��ة خ�ضبة  ي��وف��ر  م��ا  وه��و 
اتفاقيات و�ضراكات التعاون مع فعاليات 

وقطاع الأعمال يف اأ�ضرتاليا.
واأ�ضار اإىل التزام غرفة اأبوظبي بتوفري 
التي  ال��ن��ج��اح  وع��وام��ل  الت�ضهيات  ك��ل 
وال�ضركات  امل�����ض��اري��ع  لأ���ض��ح��اب  مي��ك��ن 

املهّمني  ال�ضركاء  مع  لل�ضياحة”  “دبي 
ي�����ض��اع��د ع��ل��ى تعزيز  يف اخل��ل��ي��ج، مب���ا 
و�ضائل  ���ض��م��ن  الإع���ام���ي���ة  ال��ت��غ��ط��ي��ة 
املتخ�ض�ضة  واملجات  الرائدة  الإع��ام 
التي  املزايا  واإب��راز  الرقمية،  والقنوات 

تتمتع بها دبي.
وب�����ض��ف��ت��ه��ا امل��م��ث��ل ال��ر���ض��م��ي ل���� “دبي 
لل�ضياحة” يف اململكة العربية ال�ضعودية 
والبحرين،  وال��ك��وي��ت  ع��م��ان  و�ضلطنة 
اإب������راز  ع���ل���ى  رب�ض”  “قلف  ����ض���رتك���ز 
املعامل ال�ضياحية املتنوعة يف دبي واأهم 
املهرجانات والعرو�ض الرتفيهية التي 
ف�ضًا  ال�ضنة،  م��دار  على  ت�ضت�ضيفها 
خياراتها  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  ت�����ض��ل��ي��ط  ع���ن 

املتنوعة لق�ضاء العطات.
ق���ال ع�����ض��ام كاظم،  ال�����ض��ي��اق  ه���ذا  ويف 
املدير التنفيذي ملوؤ�ض�ضة دبي للت�ضويق 

وجم��ل�����ض الأع����م����ال الأ������ض�����رتايل، وكل 
ال�������ض���رك���ات الأ����ض���رتال���ي���ة امل�������ض���ارك���ة يف 
الجتماع، بهدف تنمية وتن�ضيط حركة 
املبادلت التجارية والتعاون القت�ضادي، 
يف ظ�����ل ال����ط����م����وح����ات ال����ك����ب����رية ل���دى 
ال�ضراكات  اأوا����ض���ر  ل��ت��وط��ي��د  اجل��ان��ب��ني 
ال�ضتثمارات  ان�ضياب  وزي���ادة  التجارية 
املبا�ضرة وامل�ضرتكة يف جميع القطاعات 
الإن���ت���اج���ي���ة واخل���دم���ي���ة ال����واع����دة، ول 

به من م�ضتوى تقني متطور واعتبارها 
اجلهاز  الزبائن.  خدمة  يف  نوعية  نقلة 
الهواتف  م��ع  عمله  طريقة  يف  ي��ت��واف��ق 
والأجهزة  احل��ي��وي��ة،  التقنية  ال��ذك��ي��ة، 
ال����ذك����ي����ة وال����ت����ي ت�����ض��ه��ل الإج�����������راءات 
الطلب  مقدم  �ضخ�ضية  من  والتحقيق 
ارتباط  ب��ف�����ض��ل  ف�����وري، وذل����ك  ب�����ض��ك��ل 
للهوية  الحت�����ادي�����ة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  اجل����ه����از 
البيانات  باأخذ  يقوم اجلهاز  واجلن�ضية. 
الدميوغرافية اخلا�ضة بالزبون، �ضورة 
الإلكرتونية  ال��ت��وق��ي��ع  ف��وت��وغ��راف��ي��ة، 
املعنية، كما ميكن للجهاز  الوثائق  على 
الثبوتية  الأوراق  من  كبري  عدد  بقراءة 
القيادة،  رخ�����ض��ة  ف��ي��ه��ا  وال���ب���ارك���ود مب��ا 
وجوازات ال�ضفر املميكنة/ الإلكرتونية. 
ي��ت��م��ي��ز اجل���ه���از اجل���دي���د ب��ق��درت��ه على 
�ضمان اأكرب قدر من الكفاءة العالية على 
�ضعيد الأم��وال التي تنفق للتحقق من 
النظام  يوفر  يقوم  حيث  الزبون،  هوية 
بني  مبا�ضراً  اإل��ك��رتون��ي��اً  رب��ط��اً  اجل��دي��د 
املالية/ البنك ومقدم اخلدمة  املوؤ�ض�ضة 
مب��ا ي�����ض��رع م��ن اإجن����از امل��ع��ام��ل��ة وب�ضكل 
مب�ضط والتقدم بطلبات للح�ضول على 

خمتلف اخلدمات.

دبي  “ُتعترب  وال���ت���ج���اري:  ال�����ض��ي��اح��ي 
للزّوار  ��ل��ة  امل��ف�����ضّ ال��وج��ه��ات  اأب����رز  م��ن 
وت�ضّكل  العطات.  لق�ضاء  اخلليجيني 
من  ج���زءاً  رب�ض”  “قلف  م��ع  �ضراكتنا 
املزيد  جل��ذب  امل�ضتمرة  ا�ضرتاتيجيتنا 
م��ن ال�����زّوار م��ن اأ���ض��واق��ن��ا امل���ج���اورة يف 
كل عام. ونهدف اإىل حتقيق م�ضتويات 
منو مرتفعة يف كافة املجالت املحتملة 
يف ه��ذا ال�ضوق امل��ه��م، ب���دءاً م��ن فرتات 
نهاية  وع���ط���ات  ال��ق�����ض��رية  الإق����ام����ة 
الأ�ضبوع و�ضوًل اإىل الإجازات الطويلة 
الأكرب  الن�ضبة  متّثل  والتي  للعائات 
من الزّوار القادمني لدبي من منطقة 
اخلليجي.  ال����ت����ع����اون  جم���ل�������ض  دول 
ال�ضنوات  خ�����ال  ال�������ض���رك���ة  وجن���ح���ت 
املا�ضية يف تعزيز مكانتها كواحدة من 
ال�ضركات الرائدة يف جمال ال�ضت�ضارات 
الأو�ضط.  ال�ضرق  ال�ضياحية يف منطقة 
وا�ضعة  بخربة  تتمّتع  اأنها  اأثبتت  وق��د 
ومعرفة بهذا ال�ضوق املهم واحتياجاته 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ف�����ض��ًا ع��ن ق��درت��ه��ا على 
ومواكبة  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���ض  ا�ضتك�ضاف 

الإجتاهات اجلديدة والنا�ضئة«.

لتو�ضيع  امل�����ض��رتك  العمل  اأه��م��ي��ة  �ضيما 
الأ�ضواق  وفتح  التجاري  التبادل  حجم 
الإماراتية،  املنتجات  اأم���ام  الأ�ضرتالية 
ال�ضتثمارات  وتنمية  تعزيز  اإىل  اإ�ضافة 
ال��ق��ائ��م��ة وت��ن��وي��ع��ه��ا ل��ت�����ض��م��ل جم���الت 
وامل�ضاريع  والتطوير  والبحث  البتكار 
والأمن  والت�ضنيع  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 
والرعاية  والتعليم  وال�ضياحة  الغذائي 

ال�ضحية.

غرفة اأبوظبي ووفد
 ا�صرتايل يبحثان التعاون 
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رئي�س جمموعة طريان اخلليج القاب�صة يعلن عن حتقيق �صركة مطار 
البحرين ل�صايف اأرباح اأكرث من 19 مليون دينار بحريني للعام 2018 

•• املحرق-الفجر:

 اأعلن �ضعادة املهند�ض كمال بن اأحمد حممد وزير املوا�ضات والت�ضالت، 
رئي�ض جمل�ض اإدارة جمموعة طريان اخلليج القاب�ضة، عن حتقيق �ضركة 
مطار البحرين، اجلهة امل�ضوؤولة عن اإدارة وت�ضغيل مطار البحرين الدويل، 
ل�ضايف اأرباح بقيمة 19.3 مليون دينار بحريني خال العام 2018 مقابل 
12.9 مليون دينار بحريني يف العام املا�ضي، وذلك بف�ضل النمو يف اأن�ضطة 
اإدارة جمموعة طريان  اجتماع جمل�ض  الإع��ان خال  ال�ضركة. جاء هذا 
اأع�ضاء جمل�ض الإدارة وعدد  اخلليج القاب�ضة الذي عقد موؤخًرا بح�ضور 

من امل�ضوؤولني بال�ضركة.
اأث��ن��ي احل�����ض��ور ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج الإي��ج��اب��ي��ة للزيارة  ويف ب��داي��ة الج��ت��م��اع 
بن  �ضلمان  الأم��ري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  بها  تف�ضل  التي  ال�ضتطاعية 
حمد اآل خليفة ويل العهد، نائب القائد العام النائب الأول لرئي�ض جمل�ض 
الوزراء، ملوقع ت�ضييد مبنى امل�ضافرين اجلديد يف مطار البحرين الدويل 
وما يوليه �ضموه من اهتمام كبري لتطوير خمتلف القطاعات القت�ضادية 

ب�ضكل عام وقطاع املوا�ضات ب�ضكل خا�ض.
النتائج �ضرح �ضعادة وزير املوا�ضات والت�ضالت  ويف تعليق له على هذه 
طريان  جمموعة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  حممد،  اأح��م��د  ب��ن  كمال  املهند�ض 
مطار  �ضركة  جهود  ثمرة  هي  املميزة  النتائج  ه��ذه  ب��اأن  القاب�ضة  اخلليج 
جميع  ت��ط��وي��ر  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  الرئي�ضيني،  �ضركائها  وت��ع��اون  ال��ب��ح��ري��ن 
برنامج  اإط���ار  يف  التحتية  ببنيته  والرت��ق��اء  امل��ط��ار  يف  املقدمة  اخل��دم��ات 
حتديث املطار اجلاري تنفيذه حالًيا، والذي يهدف اإىل زيادة ن�ضبة اإ�ضهام 
البحرين  روؤي��ة  اأه��داف  يتفق مع  املحلي مبا  القت�ضاد  الطريان يف  قطاع 

القت�ضادية 2030.
واأكد �ضعادته اأن هذه النتائج املالية قد جاءت على �ضوء زيادة يف الإيرادات 
بلغت ن�ضبتها %21 لت�ضل اإىل 51 مليون دينار بحريني، وذلك مقابل 42 
مليون دينار بحريني يف نهاية العام 2018، ويعود ذلك اإىل الزدياد العام 
يف اأن�ضطة مطار البحرين الدويل، مبا يف ذلك ن�ضاط حركة ال�ضحن اجلوي 
خال العام 2018، وهو ما يوؤكد على قدرة مطار البحرين الدويل على 
البحرين  مملكة  مكانة  يعك�ض  كما  لل�ضحنات،  ال�ضخمة  الأحجام  مناولة 
الرائدة كاأحد اأهم مراكز اخلدمات اللوج�ضتية يف املنطقة. هذا بالإ�ضافة 
اإىل زيادة عدد �ضركات الطريان التي تعمل باملطار، وهو ما �ضاهم يف ارتفاع 

اإيرادات ر�ضوم هبوط الطائرات وزيادة الإقبال على عرو�ض التجزئة.
امل�ضتقر لل�ضركة والأن�ضطة  “بف�ضل الو�ضع املايل  واأ�ضاف �ضعادته قائًا: 
التجارية املتنامية والبيئة الت�ضغيلية الواعدة يف مطار البحرين الدويل، 
 .2019 العام  يف  النجاح  موا�ضلة  على  بقدرتنا  للغاية  متفائلون  فاإننا 
وبالتطلع نحو امل�ضتقبل، فاإنه من املقرر اأن ي�ضاهم تد�ضني مبنى امل�ضافرين 
اإي��رادات الطريان والإيرادات  اجلديد يف حتقيق املزيد من النمو لكل من 
اإذ �ضيعمل على رفع الطاقة ال�ضتيعابية  الأخرى غري املتعلقة بالطريان، 

للمطار اإىل 14 مليون م�ضافر �ضنوًيا.«
هذا وقد حققت اإيرادات الطريان والإيرادات الأخرى غري املتعلقة بالطريان 
منًوا كبرًيا خال العام 2018، اإذ ارتفع دخل الطريان بن�ضبة %18، يف 
حني ارتفعت الإيرادات الأخرى غري املتعلقة بالطريان بن�ضبة %28. اإذ 
اإيرادات  منو  يف  امل�ضاهم  الرئي�ضي  العامل  امل�ضافرين  خدمات  ر�ضوم  متثل 
الطريان، وذلك بن�ضبة %56 من اإجمايل اإيرادات الطريان وتليها ر�ضوم 
هبوط الطائرات بن�ضبة %19. اأما ارتفاع الر�ضوم الأخرى غري املتعلقة 
بالطريان فيعود يف املقام الأول اإىل دخل عقود امتيازات التجزئة، اإذ بلغت 

ن�ضبته %33 من الإجمايل، ويليه دخل العقارات بن�ضبة 31%.

اإيطاليا تروج ملناخها ال�صتثماري بدبي
•• دبي-وام:

ركز العر�ض التقدميي الذي افتتحته �ضعادة فالنتينا �ضيتا القن�ضل العام 
على  ب��دب��ي  املنعقد  ال�ضنوي  ال�ضتثمار  ملتقى  خ��ال  دب��ي  يف  الإي��ط��ايل 
البيئة  خ�ضائ�ض  و  اآي”  دي  املبا�ضرة”اإف  الأجنبية  ال�ضتثمارات  فر�ض 

ال�ضتثمارية يف ايطاليا.
و حتدث خال العر�ض التقدميي �ضتيفانو نيجرو رئي�ض ق�ضم ال�ضتثمارات 
الكامنة  ال�ضباب  اأهم  الإيطاليةعن  التجارية  بالوكالة  املبا�ضرة  الأجنبية 

وراء مكانة اإيطاليا املميزة لا�ضتثمار.
يف  لا�ضتثمار  ك��اب�����ض  لرج  ���ض��رك��ة  م��دي��رة  �ضيليا  ب��ات��ري��زي��ا  حت��دث��ت  ك��م��ا 
ال�ضيارات و ال�ضوق الذكي – �ضوق بور�ضة اإيطاليا الأ�ضا�ضي- وفران�ضي�ضكا 
جمموعة  يف  املوؤ�ض�ضني  امل�ضتثمرين  اأع��م��ال  تطوير  ق�ضم  م��دي��رة  ت�ضيتي 
خال  من  الرقمي  والتحول  الإيطايل  ال�ضوق  فر�ض  حول  لندن  بور�ضة 
عر�ض اآخر التطورات يف نظام البيئة الإقت�ضادية يف اإيطاليا و عر�ض كيفية 

اتباعه نظام ذو �ضوابط و ت�ضريعات ت�ضهل ال�ضتثمار.
يف  الرقمي  ال�ضتثمار  فر�ض  على  خ�ضي�ضا  رك��ز  اآخ��ر  عر�ض  تقدمي  ومت 
ب���اول م��اك��اين م��دي��رة وح���دة التطوير  اإمي��ي��ل��ي��ا روم��ان��ي��ا ق��دم��ت��ه  منطقة 
امل��ن��ط��ق��ي- اإي��رف��ت وك��ال��ة اإمي��ي��ل��ي��ا روم��ان��ي��ا.. و رك���ز ال��ع��ر���ض ع��ل��ى جمال 
ال�ضيارات و التكنولوجيا و الأغذية الزراعية و ال�ضوق الهند�ضية و الذكاء 
الإ�ضطناعي و تكنولوجيا املعلومات والت�ضال و جمال ال�ضحة و الثقافة 

والبتكار.
واختتم العر�ض الي�ضاندور بونفيليويل الرئي�ض التنفيذي ملركز الزراعة و 
الأغذية ملدينة بولونيا و تناول النظمة اللوج�ضتية لاغذية الزراعية يف 

مدينة بولونيا اليطالية.

البلدان يوؤكدان الرغبة املتبادلة يف تعميق اأوا�سر التعاون القت�سادي والتنموي

بلحيف يجتمع مع رئي�س بوليفيا على هام�س ملتقى ال�صتثمار ال�صنوي بدبي
 

 تبحث تعزي�ز ال�سراكة القت�سادية و ال�ستثمارية

اللجنة الإماراتية - ال�صربية تعقد اأول اجتماعاتها يف بلغراد 

نظمته غرفة ال�سارقة بالتعاون مع احتاد غرف التجارة بالدولة 

ملتقى الأعمال الإماراتي- ال�صرتايل يناق�س تطوير التعاون التجاري وال�صتثماري امل�صرتك

•• دبي-الفجر:

اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور عبد اهلل ب��ن حممد 
البنية  ت��ط��وي��ر  ال��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر  ب��ل��ح��ي��ف 
التحتية، حر�ض دولة الإمارات على تعميق 
ال��ث��ن��ائ��ي م��ع جمهورية  ال��ت��ع��اون  اأوا����ض���ر 
خا�ضة  التنموية  امل��ج��الت  بكافة  بوليفيا 

على ال�ضعيدين القت�ضادي والتجاري. 
ج��اء ذل��ك خ��ال ل��ق��اء م��ع��ايل ال��وزي��ر مع 
ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����ض اإي���ف���و م��ورال�����ض رئي�ض 
جمهورية بوليفيا، والذي مت على هام�ض 
مللتقى  التا�ضعة  ال����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ان��ع��ق��اد 
واملمتدة   ،2019 ال�����ض��ن��وي  ال���ض��ت��ث��م��ار 
10 من ابريل  8 حتى  خال الفرتة من 

اجلاري مبركز دبي التجاري العاملي. 
�ضالح  اآل  اهلل  ع��ب��د  ���ض��ع��ادة  ال��ل��ق��اء  ح�ضر 
التجارة  ل�����ض��وؤون  الق��ت�����ض��اد  وزارة  وك��ي��ل 
حكومة  وزراء  م���ن  ون��خ��ب��ة  اخل���ارج���ي���ة 
بوليفيا من اأع�ضاء الوفد املرافق لفخامة 

الرئي�ض. 
الرئي�ض  م���ورال�������ض  اإي���ف���و  ف��خ��ام��ة  وق�����ال 
الإم����ارات����ي����ة  ال���ع���اق���ات  اإن  ال���ب���ول���ي���ف���ي، 
املقومات  م��ن  بالعديد  تتمتع  البوليفية 
اجلانبان  ما ميتلكه  للنمو خا�ضة يف ظل 

من قدرات واإمكانيات اقت�ضادية وجتارية 
وا�ضتثمارية واعدة.

 واأو�ضح فخامته اأن باده هي الأعلى منواً 
واأن  اجلنوبية،  اأمريك��������ا  دول  �ضعيد  على 
العديد  اإجناز  �ض������هدت  املا�ضي��������ة  الأع��وام 
امل�����ض��روع��ات ال��ت��ن��م��وي��ة ع��ل��ى �ضعيد  م���ن 

يتعل����ق  فيما  خا�ضة  التحتي�������ة  البني�������ة 
بتطوير املطارات وتهيئة الطرق ومنظومة 
ال���������ذي  بال�ض�������كل  وذلك  احلديد  ال�ضكك 
اخلارجية  التج��������ارة  ح��رك��ة  يخ���������دم 

للدولة ويربطها مع الأ�ض�������واق الدولية. 
لتنويع  ط��م��وح��ة  خ��ط��ة  ه��ن��اك  اأن  وت���اب���ع 

ال��ق��اع��دة الق��ت�����ض��ادي��ة ب��ب��اده م��ن خال 
و�ضناعات  برتوكيماوية  �ضناعات  تطوير 
اخلامات  توافر  من  بال�ضتفادة  حتويلية 
عدد  اأو  الطبيعي  ب��ال��غ��از  املتعلقة  ���ض��واء 
اأبرزها  الواعدة ومن  من اخلامات وامل��واد 
مادة الليثيوم والتي تعد مكون اأ�ضا�ضي من 

مكونات البطاريات واأجهزة الطاقة.  واأكد 
ال��رئ��ي�����ض ال��ب��ول��ي��ف��ي ع��ل��ى وج����ود م�ضاحة 
التعاون  ق��اع��دة  ل��ت��ع��زي��ز وت��ن��وي��ع  وا���ض��ع��ة 
دولة  مع  امل�ضرتك  والتجاري  القت�ضادي 
الإم���ارات يف تلك امل��ج��الت خ��ال املرحلة 
معايل  ا�ضتعر�ض  ج��ان��ب��ه،  وم���ن  امل��ق��ب��ل��ة.  
عبد اهلل بن حممد بلحيف النعيمي وزير 
املتميزة  اجلهود  التحتية،  البنية  تطوير 
بنية حتتية  ت��ط��وي��ر  الإم�����ارات يف  ل��دول��ة 
العاملية  املمار�ضات  اأف�ضل  تواكب  متقدمة 
اأو  امل��ط��ارات  اأو  ال��ط��رق  ���ض��واء على �ضعيد 
تعزيز مكانتها  �ضاهم يف  م��ا  وه��و  امل��وان��ئ، 

كوجهة متميزة لا�ضتثمار والتجارة. 
با�ضتك�ضاف  ال��دول��ة  اه��ت��م��ام  ع��ن  واأع����رب 
والتجاري  الق��ت�����ض��ادي  ال��ت��ع��اون  ف��ر���ض 
والتجارب  اخل���ربات  وت��ب��ادل  بوليفيا  م��ع 
مبا  اله��ت��م��ام  ذات  القطاعات  خمتلف  يف 
املنفعة  ويحقق  اجلانبني  توجهات  يخدم 
على  العمل  اأهمية  اإىل  م�ضرياً  امل�ضرتكة، 
تقريب بني جمتمعي الأعمال واطاعهم 
اإذ  ال��ت��ع��اون،  ف��ر���ض  ح���ول  م�ضتمر  ب�ضكل 
يعد القطاع اخلا�ض لعب اأ�ضا�ضي يف دفع 
�ضراكات  واإق��ام��ة  امل�ضرتك  التعاون  جهود 

ا�ضتثمارية وتنموية باأ�ضواق البلدين. 

•• بلغراد-وام :

“ بلغراد  ا�ضت�ضافت العا�ضمة ال�ضربية 
“ ام�ض اأعمال الجتماع الوزاري للدورة 
الإم����ارات  ب��ني  امل�ضرتكة  للجنة  الأوىل 

العربية املتحدة وجمهورية �ضربيا.
الدولة  ج���ان���ب  ع���ن  الج���ت���م���اع  ت����راأ�����ض 
معايل الدكتور �ضلطان بن اأحمد اجلابر 
ع��ن جانب �ضربيا معايل  و  دول��ة  وزي��ر 

�ضين�ض�ضا مايل وزير ال�ضوؤون املالية.
امل�ضارك  الإم��������ارات  دول�����ة  وف����د  ���ض��م  و 
ع���ددا م��ن امل�����ض��وؤول��ني مي��ث��ل��ون خمتلف 

اجلهات احلكومية الحتادية و املحلية و 
ال�ضركات �ضبه احلكومية و اخلا�ضة.

معايل  ن��ق��ل  الج���ت���م���اع  م�����ض��ت��ه��ل  يف  و 
و  قيادة  �ضلطان اجلابر حتيات  الدكتور 
حكومة و�ضعب دول��ة الإم���ارات لقيادة و 
واأكد  �ضربيا  جمهورية  �ضعب  و  حكومة 
حر�ض و اهتمام دول��ة الإم��ارات بتعزيز 
وتطوير العاقات مع �ضربيا مبا يعك�ض 
العليا  ال���ق���ي���ادة  وت���وج���ه���ات  ط���م���وح���ات 
ال�����ض��دي��ق��ني ومب����ا يخدم  ال��ب��ل��دي��ن  يف 
جميع  يف  امل�ضرتكة  وامل�ضالح  الأه���داف 
ال�ضرتاتيجي  التعاون  وثمن  امل��ج��الت 

بني البلدين ال�ضديقني.
و�����ض����دد م��ع��ال��ي��ه ع���ل���ى الأه���م���ي���ة التي 
ت��ول��ي��ه��ا ال����ق����ي����ادة يف دول������ة الإم��������ارات 
�ضربيا  مع  الثنائية  العاقات  لتوطيد 
واأط���ل���ع اجل���ان���ب ال�����ض��رب��ي ع��ل��ى جهود 
والفر�ض  ال��دول��ة،  يف  القت�ضاد  تنويع 
ال�ضتثمارية التي تتيحها جهود تطوير 
الفر�ض  الإم����ارات����ي خ��ا���ض��ة  الق��ت�����ض��اد 
اجلديدة يف قطاع الطاقة مبا فيه النفط 
والبرتوكيماويات  وال��ت��ك��ري��ر  وال���غ���از 

والطاقة املتجددة.
و اأع������رب م���ع���ايل ���ض��ل��ط��ان اجل���اب���ر عن 

•• ال�ضارقة-الفجر:

ال�ضارقة  و���ض��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة  ن��ظ��م��ت 
بالتعاون مع احتاد غرف التجارة وال�ضناعة 
ال�ضارقة،  غ��رف��ة  م��ق��ر  يف  اأم�������ض  ب��ال��دول��ة 
– ال�ضرتايل،  الإم��ارات��ي  الأع��م��ال  ملتقى 
امل�ضتوى  رف��ي��ع  وف��د  زي���ارة  وذل���ك مبنا�ضبة 
�ضعادة رولند جبور،  برئا�ضة  ا�ضرتاليا  من 
– العربية  ال����ض���رتال���ي���ة  ال��غ��رف��ة  رئ��ي�����ض 
ل��ل��ت��ج��ارة وال�����ض��ن��اع��ة ���ض��م اأك����ر م���ن 50 
التجارية يف  لل�ضركات  اأعمال وممثًا  رجل 

ا�ضرتاليا.
ع���ب���داهلل �ضلطان  ���ض��ع��ادة  امل��ل��ت��ق��ى  وح�����ض��ر 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العوي�ض، 
و�ضناعة ال�ضارقة، وعدد من اأع�ضاء جمل�ض 
ال��غ��رف��ة، و���ض��ع��ادة ح��م��ي��د حم��م��د بن  اإدارة 
التجارة  غ����رف  احت�����اد  ع����ام  اأم�����ني  ����ض���امل، 
اأحمد  حممد  و�ضعادة  بالدولة،  وال�ضناعة 
بالوكالة،  ال�ضارقة  غرفة  عام  مدير  اأم��ني، 
رئي�ض  جبور،  رولن��د  �ضعادة  اإىل  بالإ�ضافة 
– ال��ع��رب��ي��ة للتجارة  ال���ض��رتال��ي��ة  ال��غ��رف��ة 
وال�����ض��ن��اع��ة، واأح��م��د ج��ام��ع ال��ق��ي��زي مدير 
ال���غ���رف،  احت�����اد  يف  الق���ت�������ض���ادي���ة  الدارة 
وحممد حاج رئي�ض جمل�ض الدارة – ولية 
�ضاوث ويلز وم�ضوؤولني من عدد من الدوائر 
وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة وح�����ض��د م���ن ممثلي 

القطاع اخلا�ض يف ال�ضارقة وا�ضرتاليا.

بالفر�ض  ال��ت��ع��ري��ف  امل��ل��ت��ق��ى  وا����ض���ت���ه���دف 
اآفاق  وا�ضتعرا�ض  امل�ضرتكة،  ال�ضتثمارية 
قطاعات  يف  الثنائية  وال�����ض��راك��ات  ال��ت��ع��اون 
الفر�ضة  واإت����اح����ة  م��ت��ن��وع��ة،  اق��ت�����ض��ادي��ة 
البلدين  يف  الأعمال  رجال  من  للم�ضاركني 
لالتقاء بنظرائهم ملناق�ضة فر�ض التعاون 

وال�ضتثمار املتاحة لدى اجلانبني.
وناق�ض امللتقى جمالت التعاون يف قطاعات 
الغذائية  وامل��ن��ت��ج��ات  وال���ت���دري���ب  ال��ت��ع��ل��ي��م 
واحل���ب���وب والأع������اف احل��ي��وان��ي��ة والأم����ن 
ال�ضحية  وال��ع��ن��اي��ة  وال���ط���ب  الإل����ك����رتوين 
وال�����ض��ي��اح��ة وال��ت��ع��دي��ن وال��ل��ح��وم وال����روة 
بالإ�ضافة  العقاري  وال�ضتثمار  احليوانية، 

اإىل املوارد الب�ضرية.
العوي�ض،  ���ض��ل��ط��ان  ع��ب��داهلل  ���ض��ع��ادة  واأ����ض���ار 
و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
ال�ضارقة اإىل اأن تنظيم امللتقى يعترب خطوة 
الثنائية  ال��ع��اق��ات  ت��ع��زي��ز  ن��ح��و  اإي��ج��اب��ي��ة 
الوفد  زي��ارة  ان  اإىل  م�ضرياً  اجلانبني،  بني 
احلقيقية  الرغبة  على  موؤ�ضر  ال���ض��رتايل 
التعاون  مب�����ض��ت��وى  ب���الرت���ق���اء  وال�����ض��ادق��ة 
�ضراكات  تاأ�ضي�ض  على  والعمل  القت�ضادي، 
اق��ت�����ض��ادي��ة ج��دي��دة يف ق��ط��اع��ات وجمالت 

حيوية.
دولة  بني  العاقات  ان  اإىل  العوي�ض  ولفت 
كبرياً  ت��ط��وراً  �ضهدت  وا�ضرتاليا  الإم����ارات 
خ���ال ال�����ض��ن��وات ال��ع�����ض��رة امل��ا���ض��ي��ة، حيث 

العام  نهاية  يف  التجاري  التبادل  حجم  بلغ 
امريكي،  دولر  3.3 مليار  2017 حوايل 
وبلغ اإجمايل قيمة ال�ضتثمارات ال�ضرتالية 
يف الإمارات يف العام 2016 حوايل 413.7 
مليون دولر اأمريكي، يف حني و�ضلت قيمة 
ا�ضرتاليا خال  يف  الإماراتية  ال�ضتثمارات 
نف�ض العام اإىل 12.6 مليار دولر امريكي، 
بالتحديد  ال�ضتثمارات  ه��ذه  ترتكز  حيث 
والبناء  وال��ت�����ض��ي��ي��د  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق��ط��اع��ات  يف 
بالإ�ضافة  وال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة  امل��ال��ي��ة  والأن�����ض��ط��ة 
م�ضرياً  واملعلومات،  الت�����ض��الت  قطاع  اإىل 
اإ�ضافياً  دل��ي��ًا  ت�ضكل  الأرق����ام  ه��ذه  اأن  اإىل 
جتمع  التي  واملتنية  القوية  ال��رواب��ط  على 

جمتمعي الأعمال يف الإمارات وا�ضرتاليا.
جتارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  وح���ث 
ا�ضرتاليا  يف  امل�ضتثمرين  ال�ضارقة  و�ضناعة 
التناف�ضية  امل����زاي����ا  م���ن  ال����ض���ت���ف���ادة  ع��ل��ى 
ال�ضارقة  اإم�������ارة  ت��ت��ي��ح��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ع���دي���دة 
لهم  اأع��م��ال  تاأ�ضي�ض  ومنها  للم�ضتثمرين، 
يف ال�ضارقة والتو�ضع منها يف اأ�ضواق املنطقة 
وال�����ض��رق الأو����ض���ط واأف��ري��ق��ي��ا، م��ع��ت��رباً ان 
لاإمارة،  ال���ض��رتات��ي��ج��ي  اجل��غ��رايف  امل��وق��ع 
املجزية  ال���ض��ت��ث��م��اري��ة  ال���ف���ر����ض  وت���وف���ر 
والثقافة  التعليم  ق��ط��اع��ات  يف  وخ�ضو�ضاً 
اللوج�ضتية وال�ضياحة  والتجارة واخلدمات 
وال�ضناعة، بالإ�ضافة اإىل البيئة الت�ضريعية 
ل��اأع��م��ال، وال��ت�����ض��ه��ي��ات املقدمة  امل��ح��ف��زة 

تدفق  تعزيز  اإىل  الم����ارات  دول��ة  تطلع 
وا�ضتك�ضاف  البلدين  بني  ال�ضتثمارات 
امل���زي���د م���ن ال��ف��ر���ض ال���ض��ت��ث��م��اري��ة يف 
�ضربيا ومن بينها ال�ضتثمارات املنبثقة 
اإ�ضافة  الق��ت�����ض��ادي��ة  الإ���ض��اح��ات  ع��ن 
القطاعات  يف  امل���ت���وف���رة  ال���ف���ر����ض  اىل 
التعدين  م��ث��ل  ال����واع����دة  ال��ت�����ض��دي��ري��ة 
ومبا  املعلومات  وتكنولوجيا  وال�ضناعة 
احلكومة  ت���وج���ه���ات  خ���دم���ة  يف  ي�����ض��ه��م 
ال�ضتثمارات  تركز  من  للحد  ال�ضربية 

الواردة وتنويع م�ضادرها.
و اأك����د م��ع��ال��ي��ه اأه��م��ي��ة ال���ض��ت��ف��ادة من 
م�ضتويات  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ج��دي��ة  ال��ف��ر���ض 
التجارة الثنائية بني البلدين والرتقاء 
بها، داعيا اجلانب ال�ضربي اإىل ال�ضتفادة 
من املركز التجاري وال�ضتثماري لدولة 

الإمارات.
ولفت اإىل اأن دولة الإمارات ت�ضكل نقطة 
التجارة  و  الأع���م���ال  ل��ت��اأ���ض��ي�����ض  م��ث��ال��ي��ة 
الإقليمية  الأ�����ض����واق  يف  ال���ض��ت��ث��م��ار  و 
وال��ع��امل��ي��ة، وذل���ك يف ���ض��وء م��ا تتميز به 
م��ت��ق��دم��ة ومنظومة  ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة  م���ن 
ما  متميزة  ا�ضتثمارية  وبيئة  ت�ضريعية 
فر�ضة  �ضربيا  يف  الأعمال  لقطاع  يتيح 
ت��ن��وي��ع جت���ارت���ه اخل���ارج���ي���ة وال���دخ���ول 
النمو  �ضريعة  الآ���ض��ي��وي��ة  الأ����ض���واق  اإىل 

انطاقا من دولة المارات.
وج����رى خ���ال الج��ت��م��اع ال��ت��ط��رق اىل 
ال�ضتثمارية  ال���ن���م���اذج  م���ن  جم��م��وع��ة 

للقطاع اخلا�ض جتعل من خيار ال�ضتثمار 
يف ال�������ض���ارق���ة خ�����ي�����اراً جم����زي����اً ون���اج���ح���اً.  
ببذل  ملتزمة  الغرفة  ان  العوي�ض  واأو���ض��ح 
العاقات  ل���دع���م  وامل�������ض���اع���ي  اجل���ه���ود  ك���ل 
امل�����ض��رتك��ة، وت�����ض��خ��ري كافة  الق��ت�����ض��ادي��ة 
يحقق  مبا  وتنميتها  لتطويرها  الإمكانات 
اخلا�ض  القطاع  ويفيد  امل�ضرتكة،  امل�ضالح 
باأن  ثقته  عن  ال�ضتثمارية، معرباً  وجهوده 
امل�ضتثمرين  ب��ني  الثنائية  ال��ل��ق��اءات  تثمر 
م��ن ال���دول���ة وا���ض��رتال��ي��ا، واحل�����وار املفتوح 
جتارية  �ضراكات  اإق��ام��ة  عن  املنتدى  خ��ال 
امللتقى،  على  وتعليقاً  جديدة.  وا�ضتثمارية 
عام  اأم��ني، مدير  اأحمد  �ضعادة حممد  ق��ال 
غ��رف��ة ال�����ض��ارق��ة ب��ال��وك��ال��ة اأن ال��ل��ق��اء مع 
الوفد ال�ضرتايل الزائر خال هذا امللتقى، 
ذات  الأم�����ور  ك��اف��ة  مل��ن��اق�����ض��ة  ف��ر���ض��ة  ي�ضكل 
وال�ضتثماري  التجاري  بالتعاون  العاقة 
اللقاءات  ه���ذه  ان  م��ع��ت��رباً  ال��ط��رف��ني،  ب��ني 
اأ�ضا�ضية يف خطط  والفعاليات تعترب ركيزة 
الدولة، والتعريف  القطاع اخلا�ض يف  دعم 

باإمكاناته وقدراته التناف�ضية.
�رئي�ض  �ضعادة رولن��د جبور،  اأ���ض��اد  وب���دوره 
– ال��ع��رب��ي��ة للتجارة  ال���ض��رتال��ي��ة  ال��غ��رف��ة 
وال�����ض��ن��اع��ة ب��احل��ف��اوة ال��ت��ي ل��ق��ي��ه��ا الوفد 
الإم�����ارات، مثنياً على  ال���ض��رتايل يف دول���ة 
وال�ضناعة  ال���ت���ج���ارة  غ����رف  احت�����اد  ج���ه���ود 
بالدولة وغرفة ال�ضارقة يف تنظيم منتدى 

ال��واع��دة لقطاع الأع��م��ال الإم��ارات��ي يف 
الظاهرة  �ضركة  ا�ضتثمار  ومنها  �ضربيا، 
يف املجال الزراعي والغذائي عام 2018 
ا�ضتثمار  و  ي���ورو  م��ل��ي��ون   150 بقيمة 
م�ضروع  يف   Eagle Hills ���ض��رك��ة 
 ،»Belgrade Waterfront«
م�ضروع  يف  م�����ض��در  ���ض��رك��ة  وا���ض��ت��ث��م��ار 
لتوليد طاقة الرياح بالإ�ضافة   Tesla
خليفة  موؤ�ض�ضة  تلعبه  ال��ذي  ال��دور  اإىل 
الإن�ضانية  لاأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
التنموية  امل�ضاعدات  تقدمي  خ��ال  من 
مت  حيث  �ضربيا  يف  ال��رائ��دة  للم�ضاريع 
خال �ضهر فرباير 2019 افتتاح اأحد 
م�ضانع املن�ضوجات يف مقاطعة “را�ضكا” 

بتمويل مبا�ضر من املوؤ�ض�ضة.
مايل  �ضين�ض�ضا  معايل  رح��ب  جانبه  من 
كلمته  يف  ال�ضربي  املالية  ال�ضوؤون  وزير 
بزيارة معايل الدكتور �ضلطان بن اأحمد 
اجل��اب��ر وال��وف��د امل��راف��ق م��وؤك��دا حر�ض 
ح��ك��وم��ة ���ض��رب��ي��ا ع��ل��ى ت��ط��وي��ر وتوثيق 
رواب�����ط ال�����ض��داق��ة م���ع دول����ة الإم�����ارات 
املنطقة  يف  متميزة  التي حتظى مبكانة 
وال��ع��امل وق��ال اإن ه��ذه ال��زي��ارة تكت�ضب 
تعزيز  ل��دوره��ا يف  ن��ظ��را  اأه��م��ي��ة خا�ضة 
اآفاق  وفتح  الثنائية  العاقات  وتوطيد 
وجمالت جديدة للتعاون ال�ضرتاتيجي 
ب����ني ال���ب���ل���دي���ن، خ���ا����ض���ة يف امل����ج����الت 
وال�ضتثمارية  والتجارية  القت�ضادية 

والجتماعية والثقافية.

بتطوير  امل��ه��ت��م��ة  اجل���ه���ات  ج��م��ي��ع  ي��ج��م��ع 
التعاون القت�ضادي الثنائي، وا�ضفاً املنتدى 
م�ضتقبل  نحو  لانطاق  املائمة  باملن�ضة 

واعد من ال�ضراكات القت�ضادية.
اإىل ان بيئة الأع��م��ال يف دولة  واأ���ض��ار جبور 
الإمارات متميزة ومبتكرة باعتبارها تتمتع 
كبرية،  تناف�ضية  وم��زاي��ا  عاملية  مب��ق��وم��ات 
م��ع��ت��رباً ان دول���ة الإم����ارات ع��م��وم��اً واإم���ارة 
اقت�ضادياً  �ضريكاً  تعترب  خ�ضو�ضاً  ال�ضارقة 
ال�ضرتايل، وميكن  الأعمال  ملجتمع  مثالياً 
ال�����ض��راك��ة يف تعزيز  ه����ذه  ال���ض��ت��ف��ادة م���ن 
وال�ضتثمارية،  التجارية  العاقات  اأوا�ضر 
والتنمية  امل��ذه��ل  بالتطور  اإع��ج��اب��ه  مبدياً 
ال�ضارقة  اإم���ارة  حققتها  التي  القت�ضادية 
تفعيل  اإىل  داع���ي���اً  ال�����ض��ع��د،  ع��ل��ى خم��ت��ل��ف 
التنموية  اخل���ط���ط  ي���خ���دم  مب���ا  ال��ت��ن�����ض��ي��ق 
املنتدى  هام�ض  على  واأق��ي��م��ت  للجانبني.  
الأعمال  ب��ني رج��ال  اأع��م��ال ثنائية  ل��ق��اءات 
 100 اأك��ر م��ن  م��ن الطرفني بلغ ع��دده��ا 
ل���ق���اًء واج���ت���م���اع���اً، ومت���ح���ورت ح����ول بحث 
املتبادل،  والتن�ضيق  وال��ت��ع��اون  ال�����ض��راك��ات 
ومناق�ضة الفر�ض ال�ضتثمارية املتاحة اأمام 
اجلانبني. وجال الوفد الزائر بعد ذلك يف 
باعتباره من�ضة  به  الدائم، م�ضيدا  املعر�ض 
فر�ض  وايجاد  للمنتجات  للرتويج  مواتية 
واال��زوار من ممثلي  ال�ضركات  التعاون بني 

الوفود التجارية.
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املال والأعمال

بتكلفة 543 مليون درهم

»راك اي ام« هوتيل متنح اإن�صاء منتجع »موفنبيك« ل�صركة العلي لالإن�صاء والتعمري 

نظمتها »القت�ساد« �سمن فعاليات ملتقى ال�ستثمار ال�سنوي 2019

جل�صة »ا�صتثمر يف الإمارات« تعّرف مبناخ الأعمال وفر�س ال�صتثمار يف الدولة
جمعة الكيت: الإمارات وجهة مف�سلة لل�سركات العاملية بف�سل حوافزها اجلاذبة وت�سهيالتها املتنوعة

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

هوتيل  اأي  اإم  اأي  “ راك  �ضركة  اأعلنت 
املتخ�ض�ضة بتطوير واإدارة الفنادق   ،“
مقراً  اخليمة  راأ���ض  اإم���ارة  من  وتتخذ 
اإن�����ض��اء “منتجع  ل��ه��ا، ع���ن م��ن��ح ع��ق��د 
موفنبيك جزيرة املرجان” اإىل �ضركة 

“العلي لاإن�ضاء والتعمري«. 
جزيرة  موفنبيك  “منتجع  وي��رتب��ع 
املرجان” و�ضط جزيرة املرجان، وجهة 
التي  الرائدة  والرتفيه  احلياة  اأمناط 
طورتها �ضركة مرجان، املطّور الرئي�ض 
راأ�ض  اإم���ارة  يف  احل��ر  التمّلك  مل�ضاريع 

اخليمة. 
ويعترب الفندق حتفة عمرانية متطورة 
�ضتقّدم بعداً جديداً لتجارب ال�ضيافة 
والرتفيه لزّوار جزيرة املرجان باإمارة 
راأ�ض اخليمة، وروعي يف ت�ضميمه اأرقى 
معايري ال�ضتدامة البيئية والكفاءة يف 

ا�ضتهاك الطاقة واملياه..

الأبنية  م��ع��اي��ري  ب��اأرق��ى  �ضيلتزم  ك��م��ا   
اخل�ضراء.

جزيرة  موفنبيك  “منتجع  و�ضيمّثل 
املرجان” رافداً هاماً للقطاع ال�ضياحي 
باإمارة راأ�ض اخليمة، اإذ يحت�ضن 418 
غرفة، ت�ضتمل على 295 غرفة و95 
�ضاليه.  و28  ع��ائ��ل��ي��ة،  وغ���رف���اً  ج��ن��اح 
مليون   543 امل�������ض���روع  ك��ل��ف��ة  وت��ب��ل��غ 
دره������م، وم����ن امل���ق���رر اف��ت��ت��اح��ه خال 
بهدف   ،2021 ع��ام  من  الأول  الربع 
ت��ل��ب��ي��ة ال��ط��ل��ب امل��ت��ن��ام��ي ع��ل��ى الغرف 

الفندقية الفاخرة يف الإمارة.
عبداهلل  املهند�ض  ق��ال  املنا�ضبة  وبهذه 
�ضركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العبدويل، 
“ راك اأي اإم اأي هوتيل “: “ميثل منح 
هذا العقد اإىل �ضركة “العلي لاإن�ضاء 
م�ضرية  يف  ه��ام��اً  اإجن�����ازاً  والتعمري” 
‘ لتكون  اأي هوتيل  اإم  اأي  تطوير راك 
املطورة  ال�����ض��رك��ات  اأه�����م  م���ن  واح�����دة 

للفنادق يف اإمارة راأ�ض اخليمة. »

اأول  “يعترب املنتجع اجلديد  واأ�ضاف: 
‘، ونثق  اأي هوتيل  اإم  اأي  م�ضاريع راك 
باقة  اإىل  مميزة  اإ���ض��اف��ة  �ضيمثل  ب��اأن��ه 
اأمام الزوار.  اخليارات املتنوعة املتاحة 
ويحت�ضن املنتجع غرفاً راقية ومرافق 
وج���ه���ة مثالية  م��ن��ه  م��ت��ن��وع��ة جت��ع��ل 
’العلي  ���ض��رك��ة  وت��ت��م��ت��ع  ل���ل���ع���ائ���ات. 
وا�ضعة  ب��خ��ربة  والتعمري‘  ل��اإن�����ض��اء 
املعايري  اأعلى  وف��ق  امل�ضاريع  تنفيذ  يف 
ا�ضتكمال  نحو  قدماً  ونتطلع  العاملية، 
الزمني  اجل���دول  وف��ق  امل�ضروع  تنفيذ 

املحدد«. 
وتت�ضمن جمموعة املرافق التي ميكن 
جزيرة  موفنبيك  “منتجع  ل�ضيوف 
رحبة  وجهة  بها  ال�ضتمتاع  املرجان” 
من  والعديد  واملنا�ضبات،  للموؤمترات 
مطاعم  وخم�ضة  الج��ت��م��اع��ات،  غ��رف 
لل�ضباحة،  وحو�ضني  ح�ضرية،  ومقاٍه 
الع�ضري،  ال�����ض��ح��ي  ال�����ض��ب��ا  وم��ن��ت��ج��ع 
اجلديد  املنتجع  و�ضي�ضاهم  وغ��ريه��ا. 

املرجان”،  “جزيرة  مكانة  تر�ضيخ  يف 
واإم��ارة راأ�ض اخليمة ب�ضكل عام، كاأحد 

اأبرز الوجهات ال�ضياحية يف املنطقة. 
الوقت  يف  امل����رج����ان  ج����زي����رة  وت�������ض���م 
غرفة   1600 م����ن  اأك������ر  ال����راه����ن 
فندقية من فئة خم�ض جنوم، تقدمها 

“فنادق  غ���رار  على  متنوعة  ع��ام��ات 
منتجعات  “وفنادق  ريك�ضو�ض”؛ 
هيلتون”؛ و”فنادق اأكور”؛ واأكر من 
م�ضاكن  ت�ضمل  �ضكنية  وح��دة   2000
باب البحر، وبا�ضيفيك من “جمموعة 

�ضلكت«.

القت�ضاد  تطبيقات  نحو  وال�ضتثمارات 
الرقمي والثورة ال�ضناعية الرابعة، وقد 
تبواأت مكانة رائدة اإقليمياً يف هذا املجال 
ع��رب اإط����اق م���ب���ادرات ف��ع��ال��ة وطموحة 
يف  واأثرها  التكنولوجيا  تطورات  ملواكبة 
هيكل ال�ضتثمار، وهو ما تعك�ضه العديد 
م���ن الأم��ث��ل��ة وق�����ض�����ض ال��ن��ج��اح يف هذا 
النا�ضئة  ال�����ض��رك��ات  م���ن  ل��ع��دد  اجل���ان���ب 
اإىل  وو�ضلت  ال��دول��ة  م��ن  انطلقت  ال��ت��ي 
العاملية بف�ضل املنظومة والبنى التحتية 
التجارة  ع��ل��ى  امل�����ض��ج��ع��ة  والإل���ك���رتون���ي���ة 

الذكية والقت�ضاد الرقمي. 
من  ع����دداً  اجل��ل�����ض��ة  ت�ضمنت  ذل����ك،  اإىل 
العرو�ض التقدميية حول بيئة ال�ضتثمار 

املحلية يف عدد من اإمارات الدولة. 

دبي 
ترويج  اإدارة  اأه��ل��ي، مدير  اإب��راه��ي��م  ق��دم 
لتنمية  دب������ي  مب���وؤ����ض�������ض���ة  ال����ض���ت���ث���م���ار 
املقومات  اأب���رز  ح��ول  عر�ضاً  ال�ضتثمار، 
دبي،  اإم���ارات  يف  ال�ضتثمارية  واحل��واف��ز 
املحلي  ال���ن���اجت  م���وؤ����ض���رات  م�����ض��ت��ع��ر���ض��اً 
وتدفقات  اخلارجية  والتجارة  الإجمايل 

التخلي�ض اجلمركي  مت تطويرها لإجناز 
والف�ضاح  املخاطر  حمرك  مقدمتها  ويف 
التدقيق  وم����ن����ظ����وم����ة  ال�����ذك�����ي  امل����ب����ك����ر 
 B2G )Business to�وال ال���ذك���ي 
تخدم  وال����ت����ي    )Government

•• اأبوظبي –الفجر: 

بعنوان  جل�ضة  الق��ت�����ض��اد  وزارة  نظمت 
فعاليات  �ضمن  الإمارات”  يف  “ا�ضتثمر 
الدورة التا�ضعة مللتقى ال�ضتثمار ال�ضنوي 
القت�ضاد  مبقومات  للتعريف   ،2019
الوطني واإلقاء ال�ضوء على مناخ الأعمال 
ال�ضتثمار  فر�ض  ف�ضًا عن  ال��دول��ة،  يف 
وال�����ض��راك��ة ع��ل��ى امل�����ض��ت��وى امل��ح��ل��ي يف كل 
اإمارة، وذلك بح�ضور عدد من امل�ضوؤولني 
الزائرة  ال���وف���ود  م���ن  الأع����م����ال  ورج�����ال 

وامل�ضاركة يف امللتقى. 
افتتح اجلل�ضة �ضعادة جمعة حممد الكيت 
الوكيل امل�ضاعد لقطاع التجارة اخلارجية 
ملتقى  اأن  كلمته  يف  م���وؤك���داً  ب����ال����وزارة، 
كمن�ضة  دوره  اأث��ب��ت  ال�ضنوي  ال�ضتثمار 
�ضواء  ال�ضتثماري  التعاون  لتعزيز  رائدة 
�ضعيد  على  اأو  احلكومي  امل�ضتوى  على 
وال�ضركات  امل�����ض��ت��ث��م��ري��ن  ب���ني  ال���رب���ط 
على  وم�ضتدامة  مثمرة  ���ض��راك��ات  لبناء 
امل�����ض��ت��وي��ني الإق��ل��ي��م��ي وال�����دويل، ف�ضًا 
عن توفريه مظلة حيوية لت�ضهيل تبادل 
املمار�ضات  اأف�ضل  على  والط��اع  املعرفة 

يف جمال ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر. 
وا���ض��ت��ع��ر���ض ال��ك��ي��ت اأب����رز م��ق��وم��ات بيئة 
اأنها  ال�ضتثمار يف دولة الإم��ارات، موؤكداً 
اعتمدت �ضيا�ضات مبتكرة من اأجل تهيئة 
مما  للم�ضتثمر،  و���ض��دي��ق��ة  ج��اذب��ة  بيئة 
لل�ضركات  للعديد  مف�ضلة  وجهة  جعلها 
واملوؤ�ض�ضات وال�ضناديق العاملية لا�ضتفادة 
م��ن فر�ضها ال���ض��ت��ث��م��اري��ة وال��ت��و���ض��ع يف 
من  به  تتميز  ما  بف�ضل  املنطقة،  اأ�ضواق 
الأعمال وروؤي��ة وا�ضحة  �ضهولة ممار�ضة 
وت�ضهيات  وحوافز  وقوانني  للم�ضتقبل 
وال�ضتثمارات،  الأع���م���ال  ل��ن��م��و  داع���م���ة 
البيئة  ت��ن��وع وخ�����ض��و���ض��ي��ة  ع���ن  ف�����ض��ًا 
ال���ض��ت��ث��م��اري��ة يف ك���ل اإم������ارة مب���ا يري 

الوطني.   ال�ضعيد  على  ال�ضتثمار  مناخ 
واألقى �ضعادته ال�ضوء على اأبرز املوؤ�ضرات 
ال�ضتثمارية التي حققتها الدولة، م�ضرياً 
نحو   2018 ع���ام  يف  ���ض��ج��ل��ت  اأن���ه���ا  اإىل 
ا�ضتثمار  كتدفقات  دولر  مليار   10.4
بح�ضب  الدولة  اإىل  واردة  مبا�ضر  اأجنبي 
تقديرات امل�ضرف املركزي. وتبواأت يف عام 
2017 املرتبة الأوىل عربياً و30 عاملياً 
الأجنبي  لا�ضتثمار  جاذبيتها  حيث  من 
امل��ب��ا���ض��ر، م�����ض��ت��ح��وذة ع��ل��ى ن��ح��و 40% 
م��ن اإج��م��ايل ال���ض��ت��ث��م��ارات ال�����واردة اإىل 
الدول العربية وغرب اآ�ضيا، و%23 من 
منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اإفريقيا. 
كما �ضجل متو�ضط النمو ال�ضنوي لر�ضيد 
ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�ضرة يف الباد 
بني عامي 1990 و2017 نحو 28%، 
مقابل %12 متو�ضط النمو يف املنطقة 
العاملي  النمو  متو�ضط  و11%  العربية 

خال الفرتة نف�ضها. 
واأ�ضار الكيت اإىل اأن هذه املوؤ�ضرات تعك�ض 
م��ك��ان��ة ال��دول��ة ك��اع��ب م��وؤث��ر يف جمال 
الإقليمي  ال�ضعيدين  ع��ل��ى  ال���ض��ت��ث��م��ار 
التنموية  الروؤية  بف�ضل  وذلك  والعاملي، 
الطموحة التي تتبناها الدولة بتوجيهات 
من قيادتها الر�ضيدة، جنحت يف تطوير 
الرتقاء  يف  فعالة  وت�ضريعات  �ضيا�ضات 
ب��ب��ي��ئ��ة ال���ض��ت��ث��م��ار، وم���ن اأه��م��ه��ا قانون 
ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر اجلديد الذي 
 100 ت�����ض��ل اإىل  اأج��ن��ب��ي��ة  ي��ت��ي��ح م��ل��ك��ي��ة 
للم�ضاريع يف عدد من القطاعات املختارة، 
ف�ضًا عن احلوافز التي اأطلقتها الدولة 
الدعم  وح�����زم  ال���ت���اأ����ض���ريات  اأن���ظ���م���ة  يف 

القت�ضادي يف عدد من الإمارات. 
نظرة  تتبنى  الدولة  اأن  �ضعادته  واأو���ض��ح 
م�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة ت���رك���ز ع��ل��ى ال���ض��ت��ث��م��ار يف 
والتكنولوجيا  والبتكار  املعرفة  جمالت 
الفر�ض  وتوجيه  املتقدمة  وال�ضناعات 

واأه���م���ي���ة قطاع  الإم�������ارة  ال���ض��ت��ث��م��ار يف 
لأعداد  ال�ضنوي  والنمو  الرائد  الطريان 
امل�ضافرين والزوار، ف�ضًا اأهمية الفر�ض 
 ،2020 اإك�ضبو  ا�ضت�ضافة  توفرها  التي 
وال�ضرتاتيجيات امل�ضتقبلية يف دبي مثل 
ال�ضطناعي،  وال���ذك���اء  ت�����ض��ني  ال��ب��ل��وك 
وا���ض��ت��ع��ر���ض ال��ف��ر���ض امل��ت��اح��ة يف جمال 
املجالت  ك���اأح���د  وال�����ض��ي��اف��ة  ال�����ض��ي��اح��ة 
والأعمال  ال�ضتثمار  جل��ذب  الرئي�ضية 
اإىل ج��ان��ب جم���الت حيوية  الإم�����ارة،  يف 

اأخرى كتجارة التجزئة، والت�ضنيع. 

ال�سارقة 
ب��دوره، قدم حممد جمعة امل�ضرخ، املدير 
لا�ضتثمار  ال�����ض��ارق��ة  مل��ك��ت��ب  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�ضارقة(،  يف  )ا�ضتثمر  املبا�ضر  الأجنبي 
املقومات  اأب�����رز  ح���ول  ت��ق��دمي��ي��اً  ع��ر���ض��اً 
الق��ت�����ض��ادي��ة ومم���ي���زات ال���ض��ت��ث��م��ار يف 
تتميز  الإم������ارة  اأن  م��و���ض��ح��اً  ال�����ض��ارق��ة، 
فر�ض  ولديها  وح��ي��وي  متنوع  باقت�ضاد 
ال�ضناعات  قطاعات  يف  غنية  ا�ضتثمارية 
والرعاية  وال��ب��ي��ئ��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م  اخل��ف��ي��ف��ة 
اللوج�ضتية  واخلدمات  والنقل  ال�ضحية 
اأن  اإىل  وال�����ض��ي��اح��ة وال��رتف��ي��ه، وم�����ض��رياً 
املبا�ضرة  الأجنبية  ال�ضتثمارات  اإجمايل 
ال��ت��ي ج��ذب��ت��ه��ا الإم������ارة يف ع���ام 2017 
منو  وم��ت��وق��ع��اً  دولر،  م��ل��ي��ار   1.6 ب��ل��غ 
بحلول   2% بن�ضبة  ال���ض��ت��ث��م��ارات  تلك 
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عجمان 
من جانبه، قدم مروان حارب مدير اإدارة 
ترويج الأعمال وتنمية ال�ضتثمار بغرفة 
الأعمال  ق��ط��اع  ح���ول  ع��ر���ض��اً  ع��ج��م��ان، 
اأنها  اإىل  م�ضرياً  الإم���ارة،  يف  وال�ضتثمار 
�ضنوي  اق��ت�����ض��ادي  من��و  مبتو�ضط  تتمتع 
ن�ضبياً  %4، ومرتبة متقدمة  اإىل  ي�ضل 

•• دبي-الفجر:

الرائدة  م���ب���ادرات���ه���ا  دب����ي  ج���م���ارك  ت���ت���وج 
ل���ت���ح���ق���ي���ق جن�������اح م���ن���ق���ط���ع ال����ن����ظ����ري يف 
ا�ضت�ضافة دبي معر�ض اك�ضبو 2020 من 
لتقدمي  جديدة  ذكية  قناة  تطوير  خ��ال 
عاملياً  نوعها  من  فريدة  جمركية  خدمات 
فرق  قامت  حيث  املعر�ض،  يف  للم�ضاركني 
بتطوير  ال���دائ���رة  يف  املتخ�ض�ضة  ال��ع��م��ل 
 2020 ب��ن��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل���ق���ن���اة اك�����ض��ب��و 
ال�ضحنات  لتخلي�ض  ال��ذك��ي��ة  اجل��م��رك��ي��ة 
قيا�ضي  زم��ن  خ��ال  املعر�ض  اإىل  القادمة 
ل���اإجن���از وب��اأف�����ض��ل م�����ض��ت��وي��ات اجل����ودة، 
معاماتهم  اإمت��ام  من  العار�ضني  لتمكني 
اجلمركية دون تاأخري ودعم قدرتهم على 
يف  م�ضاركتهم  من  النتائج  اأف�ضل  حتقيق 

املعر�ض.
اجلمركية   2020 اك�����ض��ب��و  ق���ن���اة  وُت���ع���د 
ال����ذك����ي����ة وال�����ت�����ي ك����ان����ت م�����ن امل�����ب�����ادرات 
الرت�ضيح  ملف  ت�ضمنها  التي  اجلمركية 

يف عام 2013 ل�ضت�ضافة معر�ض اك�ضبو 
التي  املبتكرة  امل��ب��ادرات  اأه��م  م��ن   2020
املعر�ض،  ل���دع���م  دب����ي  ج���م���ارك  ط���ورت���ه���ا 
ح��ي��ث ت��ت��ك��ام��ل ق��ن��اة اك�����ض��ب��و ال��ذك��ي��ة مع 
كافة املبادرات اجلمركية الرائدة التي مت 
ت��ط��وي��ره��ا ل��دع��م جن���اح امل��ع��ر���ض وتوجت 
اأول جائزة لأف�ضل  الدائرة على  بح�ضول 
ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة داع���م���ة لإك�����ض��ب��و 2020 
ل���اأداء احلكومي  دب��ي  برنامج  ج��وائ��ز  يف 

املتميز 2018. 
يف  للم�ضاركني  الذكية  اك�ضبو  قناة  وتتيح 
على  للح�ضول  طلباتهم  تقدمي  املعر�ض 
اخل���دم���ات ع���رب م��ن�����ض��ة اخل���دم���ات التي 
توفرها جمارك دبي للعار�ضني من خال 
بالإ�ضافة  ال��ذك��ي��ة،  والج���ه���زة  ال��ه��وات��ف 
التي  والذكية  اللكرتونية  الأنظمة  اإىل 
امل��ع��ام��ات فقد  اإجن���از  ميكن م��ن خالها 
مت تخ�ضي�ض فرق عمل لإجناز معامات 
ال�ضاعة  م�������دار  ع���ل���ى   2020 اإك�������ض���ب���و 
التي  الذكية  الأن��ظ��م��ة  اأح���دث  با�ضتخدام 

اخلدمات  تتوىل  التي  احل�ضرية  ال�ضركة 
ل�ضركات  بالإ�ضافة  اللوج�ضتية  والعمليات 
�ضاهمت  والتي  الخ��رى،  اخلا�ض  القطاع 
بفعالية يف تطوير الأداء اجلمركي لي�ضل 
اأجنزتها  التي  اجلمركية  املعامات  ع��دد 
الدائرة يف العام 2018 اإىل 9.6 مليون 

معاملة.
وقال اأحمد حمبوب م�ضبح مدير جمارك 
مبادراتنا  تعك�ض  اأن  على  “نحر�ض  دب��ي: 
التطور  م��دى   2020 لإك�ضبو  ال��داع��م��ة 
الذي حققته دبي يف تي�ضري حركة التجارة 
م���ن خ����ال ت��ط��وي��ر وا����ض���ت���خ���دام اأح����دث 
املعلومات  ل��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ذك��ي��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
ل��رت���ض��ي��خ مكانة  ال���ض��ط��ن��اع��ي  وال����ذك����اء 
الإمارة كعا�ضمة لاقت�ضاد وتعزيز دورها 
الإقليمية  الأ���ض��واق  بني  الربط  العاملي يف 
“خط دبي  م�����ض��روع  وال��دول��ي��ة مب��واك��ب��ة 
للحرير “ البند الأول يف وثيقة اخلم�ضني 
التي اأطلقها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
الدولة  رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 

الأعمال وهي  �ضهولة ممار�ضة  موؤ�ضر  يف 
اأبرز  اأن  وم��و���ض��ح��اً  ع��امل��ي��اً،   35 امل��رت��ب��ة 
املحلي  الناجت  ت�ضاهم يف  التي  القطاعات 
اأربعة قطاعات:  ل��اإم��ارة هي  الإج��م��ايل 
وال���ب���ن���اء   ،33% ب��ن�����ض��ب��ة  ال��ت�����ض��ن��ي��ع 
وجت����ارة   ،13% ب��ن�����ض��ب��ة  والإن���������ض����اءات 
والعقارات   ،12% وال��ت��ج��زئ��ة  اجل��م��ل��ة 
تنطوي  فيما   ،12% الأعمال  وخدمات 
وال�ضحة  والتعليم  ال�ضياحة  ق��ط��اع��ات 

على فر�ض واعدة اأي�ضاً. 

الفجرية 
�ضريف  ����ض���ع���ادة  ا���ض��ت��ع��ر���ض  ذل�����ك،  اإىل 
حبيب العو�ضي، مدير عام هيئة املنطقة 
القطاعات  اأب�������رز  ب���ال���ف���ج���رية،  احل������رة 
مركزاً  الإم����ارة،  يف  لا�ضتثمار  احليوية 
واأن�ضطتها  الإم���ارة  اقت�ضاد  حيوية  على 
عرب  �ضيما  ول  والتجارية  ال�ضتثمارية 
منطقتها احلرة ومينائها احليوية، حيث 
ق��ط��اع اخلدمات  ال�����ض��دد  ه���ذا  ي���ربز يف 
التخزين  وخا�ضة  النفطية  اللوج�ضتية 
عالية  بكفاءة  الإم����ارة  فيه  تتمتع  ال��ذي 
على م�ضتوى املنطقة، كما اأ�ضار العو�ضي 
جمالت  يف  ال�ضتثمار  ف��ر���ض  ت��ن��وع  اإىل 
والأن�ضطة  التعدين  اأبرزها  اأخ��رى، ومن 
ال��ب��ح��ري��ة والأح����وا�����ض اجل��اف��ة وكذلك 

البرتوكيميائيات وال�ضياحة. 

راأ�ض اخليمة 
الدين  عماد  ا�ضتعر�ض  ذلك،  اإىل  اإ�ضافة 
ال�ضتثمار يف  ترويج  اإدارة  اأوب��ري، مدير 
غرفة راأ�ض اخليمة، املميزات القت�ضادية 
وال���ض��ت��ث��م��اري��ة يف الإم������ارة، ح��ي��ث تركز 
التكنولوجيا احلديثة  على ال�ضتثمار يف 
قطاعات  يف  واع��دة  فر�ض  مع  والبتكار، 
الزراعة والت�ضنيع وال�ضياحة، مع مراعاة 

مبادئ ال�ضتدامة والقت�ضاد الأخ�ضر. 

رعاه  دب���ي،  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
اهلل«.  واأ�ضاف: “تهدف مبادرة قناة اك�ضبو 
التي طورناها  الذكية  اجلمركية   2020
للم�ضاركني  اجلمركية  اخلدمات  لتقدمي 
العمل  يف  التكامل  �ضمان  اإىل  املعر�ض  يف 
العار�ضني،  خل���دم���ة  امل���وج���ه  اجل���م���رك���ي 
وتقنياتنا  فرقنا  كافة  القناة  تربط  حيث 
مبا�ضراً  ربطاً   2020 لإك�ضبو  املخ�ض�ضة 
م���ا مي��ك��ن��ا م���ن ت��وف��ري خ��دم��ات��ن��ا الذكية 
وال�����ض��رك��ات واجلهات  الج��ن��ح��ة  مل��خ��ت��ل��ف 
وباأف�ضل  ل��اإجن��از  وق��ت  ب��اأ���ض��رع  امل�ضاركة 
م�ضتويات اجلودة، ونحر�ض على ا�ضتكمال 
اجل��اه��زي��ة ال��ت��ام��ة ل��ق��ن��اة اك�����ض��ب��و الذكية 
لنعزز متيزنا كاأف�ضل جهة حكومية داعمة 
لإك�ضبو 2020، حيث نعمل على الرتقاء 
العمل  جم���الت  ك��اف��ة  يف  الأداء  مب�ضتوى 
اجلمركي قبل الو�ضول اإىل العام 2020، 
لتحقيق انطاقة جديدة يف تطوير العمل 
وامل�ضاريع  امل��ب��ادرات  خ��ال  م��ن  اجلمركي 
التي تطلقها جمارك دبي لدعم املعر�ض«.

»دبي كومري�صيتي« راعيا لـ»�صيملي�س 
ال�صرق الأو�صط 2019«

•• دبي-وام:

يف  الإلكرتونية  للتجارة  ح��رة  منطقة  اأول   - “ كومري�ضيتي  “ دب��ي  اأعلنت 
الرئي�ضية  رعايتها   - اآ�ضيا  وجنوب  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة 
اليوم  ينطلق  ال��ذي   ”2019 الأو�ضط  ال�ضرق  “�ضيملي�ض  ومعر�ض  ملوؤمتر 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  ال��ف��ري��ق  رع��اي��ة  “ حت��ت  الأرب���ع���اء   “
الداخلية مبركز دبي الدويل للموؤمترات  ال��وزراء وزير  نائب رئي�ض جمل�ض 
واملعار�ض . و يجمع املوؤمتر واملعر�ض- الذي ي�ضتمر يومني - رواد الأعمال 
اأح���دث توجهات  تقييم  ب��ه��دف  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ق��ط��اع  املبتكرين يف  و 
القطاع على م�ضتوى املنطقة . و ي�ضتعر�ض ممثلو “ دبي كومري�ضيتي” هذه 
التوجهات من خال جمموعة من اجلل�ضات احلوارية و الكلمات الرئي�ضية 
اإم��ارة دبي مركزا فريدا  التي �ضت�ضلط ال�ضوء على العوامل التي جتعل من 
لتلبية الحتياجات النا�ضئة ملختلف الأطراف املعنية �ضمن القطاع بالإ�ضافة 
ومواجهة  امل�ضتثمرين  من  ال�ضحيحة  للفئات  ال�ضركات  ا�ضتقطاب  �ضبل  اإىل 
املعوقات املحتملة يف طريق النجاح. ويف هذا ال�ضدد قالت اآمنة لوتاه م�ضاعدة 
املتعاملني  وعاقات  التجارية  والعمليات  املالية  لقطاع  “دافزا”  عام  مدير 
كومري�ضيتي”  “دبي  م�ضاركة  اإن  وامل�ضتقبل  الب��ت��ك��ار  وح���دة  على  امل�ضرفة 
املتوا�ضلة يف موؤمتر ومعر�ض �ضيملي�ض ال�ضرق الأو�ضط - الذي يعترب واحدا 

من اأهم الفعاليات املتخ�ض�ضة يف قطاع 
دليل  مبثابة   – الإلكرتونية  التجارة 
ع��ل��ى الل����ت����زام جت����اه ت��غ��ي��ري مامح 
امل��زي��د من  وت��ق��دمي  دب��ي  امل�ضتقبل يف 
وذلك  املنطقة  يف  للمتعاملني  القيمة 
لتحقيق  هائلة  ف��ر���ض  ل��وج��ود  اإدراك����ا 
القطاع  ه��ذا  �ضمن  النمو  م��ن  امل��زي��د 
بالتقنيات  م���دف���وع���ا  ي��ت��ط��ور  ال�����ذي 
والبتكارات احلديثة اإىل جانب الأثر 
البنى  تطور  يحدثه  ال��ذي  الإي��ج��اب��ي 
اللوج�ضتيات  و  اخل��دم��ات  و  التحتية 
“دبي  يف  ن��ح��ر���ض  ال��ت��ي  و  املنطقة  يف 
فيها.  ال�ضتثمار  على  كومري�ضيتي” 
ياأتي  احل����دث  ه���ذا  اأن  اإىل  اأ����ض���ارت  و 

الذي  الإلكرتونية  التجارة  قطاع  حول  الدرا�ضات  و  التوقعات  مع  بالتزامن 
تعترب  حيث  املقبلة  اخلم�ض  ال�ضنوات  خ��ال  اأ�ضعاف  اأرب��ع��ة  مبعدل  �ضينمو 
���ض��وق منطقة ال�����ض��رق الأو���ض��ط - ح�ضب ال��ع��دي��د م��ن ال��درا���ض��ات - م��ن بني 
الأكر ا�ضتعدادا للتعامل مع املتغريات املت�ضارعة والتحول الرقمي للقطاع. 
كمركز  دب���ي  اإم�����ارة  ح�����ض��ور  ل��رت���ض��ي��خ  كومري�ضيتي”  “دبي  �ضعي  اأك����دت  و 
اأ�ض�ض داعمة ل�ضرتاتيجيات التنويع  اإر�ضاء  رئي�ضي للتجارة الإلكرتونية مع 
توفري خدمات  القطاع من خال  وتعزيز منو  الذكي  والتحول  القت�ضادي 
متميزة للمتعاملني يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا وجنوب اآ�ضيا 
وتقدمي مميزات فريدة لكبار امل�ضنعني العامليني و الإقليميني و املوزعني و 
التابعة  ال�ضركات  اإىل  اإ�ضافة  العاملية والإقليمية  الإلكرتونية  التجزئة  جتار 
الدفع  بوابات  الإلكرتونية ك�ضركات  التجارة  الأيكولوجي يف �ضناعة  للنظام 
الإلكرتوين واإنرتنت الأ�ضياء ومزودي اخلدمات وغريهم . واأو�ضحت لوتاه 
جممع  ه��ي  رئي�ضية  جممعات  ث��اث��ة  اإىل  تنق�ضم  كومري�ضيتي”  “دبي  اأن 
لابتكار  موطنا  لتكون  الجتماعي  واملجمع  اللوجي�ضتي  واملجمع  الأع��م��ال 
والتكنولوجيا اجلديدة واخلدمات املتقدمة والبنية التحتية املتطورة وتوفر 
للم�ضنعني الإقليميني والعامليني وال�ضركات العاملة �ضمن القطاع الفر�ضة 
اإدارتها  لت�ضمل  املبا�ضرة  الإلكرتونية  التجارة  يف  اأعمالهم  وتاأ�ضي�ض  لإن�ضاء 
الت�ضغيلية دول جمل�ض التعاون اخلليجي ومنطقة ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا 
و�ضرق اآ�ضيا خا�ضة يف ظل التوقعات بو�ضول حجم القطاع يف دولة الإمارات 

. وحدها اإىل 26 مليار دولر اأمريكي خال العام 2022 

 »دناتا « اأف�صل �صركة متوين
 يف اأمريكا ال�صمالية 2018

•• هامبورغ-وام:

ال�ضمالية  اأم��ريك��ا  ال��ع��ام يف  “ �ضركة متوين  “ لقب  للتموين  “ دن��ات��ا  نالت 
2018 “من جملة “باك�ض اإنرتنا�ضيونال” املتخ�ض�ضة يف �ضناعة الطريان 
و ذلك خال حفل توزيع اجلوائز التي متنح بناء على ت�ضويت القراء و الذي 
اأقيم خال معر�ض متوين قطاع ال�ضفر العاملي مبدينة هامبورغ الأملانية. و 
اأعرب روبن بادجيت نائب رئي�ض اأول “ دناتا للتموين” عن �ضعادته بالفوز 
بجائرة اأف�ضل مزود خلدمات الطعام التي حتتفي بجودة املنتجات واخلدمة 
�ضوق  يف  التموين  عمليات  “دناتا”  و�ضعت  و  تعتمده.  ال��ذي  املبتكر  والنهج 
اأمريكا ال�ضمالية بعد ا�ضتحواذها على �ضركة “121 اإنفايت كيرتينج” و 
تدير حاليا من�ضاآت متوين يف ثاثة مطارات يف الوليات املتحدة الأمريكية 
ال�ضخ�ضيات  كبار  للناقات اجلوية وطائرات  فاخرة  وتقدم خدمات متوين 
و�ضركات الطريان اخلا�ضة وغريها. و من املقرر اأن تفتتح “ دناتا “ خال 
عام 2019 من�ضاآت متوين يف مطارات بو�ضطن وهيو�ضن ولو�ض اأجنلو�ض و 
نيوارك و �ضان فران�ضي�ضكو يف الوليات املتحدة الأمريكية وفانكوفر يف كندا 

ومن �ضاأن هذه اخلطوة اأن ت�ضهم يف توفري ما يزيد على 700 فر�ضة عمل.

جمارك دبي تطور قناة اك�صبو 2020 اجلمركية الذكية لتقدمي خدمات فائقة ال�صرعة واجلودة للعار�صني
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ت����ي����اك����ارات����ن����ا ات���اب���ات���ت���و 
����ض���ريلن���ك���ا      ، راللج������������ى 
اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 
)9624509N( من يجده 
عليه الت�ضال بتليفون رقم  

0552394659

فقدان جواز �صفر
ف����ق����دت امل�����دع�����وة /م�����اك 
حم�����م�����د ي�����ح�����ى حم�����م�����د ، 
�ضودانية    اجلن�ضية - جواز 
 )088496C( ضفرها رقم�
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
او  �ضرطة  اق��رب مركز  اىل 

ال�ضفارة ال�ضودانية

فقدان جواز �صفر
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الربعاء   10  اإبريل  2019 العدد 12602 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الربعاء   10  اإبريل  2019 العدد 12602 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الربعاء   10  اإبريل  2019 العدد 12602 

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  املالك: التميمي وم�ضاركوه

طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم 306896 :بتاريخ: 2019/02/26

تاريخ الأولوية: 2018/10/15
باإ�ضم : هوتيلبدز ا�ضبانيا، ا�ض. ال. يو.

عنوانه:  كومبليهو مريال باليار، كامي دي �ضان فاجنو�ض، 100 - توري اإيه، 5 بانتا، ئي-07007 باملا دي مايوركا، اإ�ضبانيا.
�ضورة العامة        

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:39 
خدمات النقل وتنظيم الرحات وال�ضفر واحلجوزات ، خدمات وكالت ال�ضفر وال�ضياحة ، خدمات م�ضغلي الرحات ، خدمات 
تنظيم الرحات اجلوية ، خدمات دليل ال�ضفر واملرافقة وال�ضاعي ، خدمات حجز املوا�ضات للركاب ، خدمات نقل حقائب 
الأمتعة ، خدمات نقل الركاب ، خدمات تاأجري املركبات ، خدمات نقل املركبات ، توفري املعلومات عن الرحات ال�ضياحية 
ال�ضفر  ، تنظيم جوازات  ال�ضياحية والنزهات  ال�ضياحية وارتياد الأماكن  ، تنظيم الرحات  ال�ضياحة  ال�ضفر من مكاتب  اأو 
وال�ضفر وتاأ�ضريات الدخول ، خدمات ا�ضت�ضارات ومعلومات ال�ضفر ، خدمات ال�ضت�ضارات املتعلقة بال�ضفر والعطات ، خدمات 
املرافقة باعتبارها مرافقة للم�ضافرين ، خدمات املعلومات وامل�ضورة املتعلقة بال�ضفر والعطات ، توفري املعلومات املتعلقة 
بال�ضفر والعطات عرب تطبيقات الربامج القابلة للتنزيل ، الدرا�ضات والأبحاث املتعلقة بال�ضفر ، توفري ونقل املعلومات 
اللكرتونية  املعلومات   ، والدفع  احلجز  حول  واملعلومات  الكاملة  الرحات  برامج  ذلك  يف  مبا  ال�ضفر  بحجوزات  املتعلقة 
املتعلقة بحجوزات ال�ضفر ، توفري اخلدمات املذكورة اآنفاً واملعلومات املتعلقة بها مبا�ضرة عرب تطبيقات برامج الكمبيوتر اأو 

قواعد بيانات الكمبيوتر اأو النرتنت اأو عرب اأٍي من طرق الت�ضالت الأخرى.
و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمات BEYOND THE BED باللغة الإجنليزية .

  ال�ضرتاطات: 
اإر�ضاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 

امل�ضجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء   10  اإبريل  2019 العدد 12602 

EAT 131059

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك: التميمي وم�ضاركوه

طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم 306901 :بتاريخ: 2019/02/26

تاريخ الأولوية: 2018/10/15
باإ�ضم : هوتيلبدز ا�ضبانيا، ا�ض. ال. يو.

عنوانه:  كومبليهو مريال باليار، كامي دي �ضان فاجنو�ض، 100 - توري اإيه، 5 بانتا، ئ��ي-07007 باملا دي 
مايوركا، اإ�ضبانيا.

�سورة العالمة        

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 
تنظيم وتوفري اأماكن الإقامة ، خدمات حجز الفنادق ، الدرا�ضات والأبحاث املتعلقة باأماكن اإقامة العطات  
، خدمات خميمات العطات ، تاأجري اأو توفري اأماكن اإقامة ال�ضياح ، توفري اخلدمات املذكورة اآنفاً واملعلومات 
املتعلقة بها مبا�ضرة عرب قواعد بيانات الكمبيوتر اأو النرتنت اأو عرب الت�ضالت اأو اأٍي الو�ضائل الأخرى ، 
توفري ونقل املعلومات املتعلقة بحجوزات اأماكن اإقامة العطات مبا يف ذلك املعلومات عن احلجز والدفع ، 
املعلومات اللكرتونية املتعلقة بحجوزات الفنادق ، توفري خدمات املعلومات وال�ضت�ضارات املتعلقة باخلدمات 
املذكورة اآنفاً ، اخلدمات املذكورة اآنفاً متاحة عرب تطبيقات برامج الكمبيوتر اأو قواعد بيانات الكمبيوتر اأو 

النرتنت اأو عرب اأٍي من طرق الت�ضالت الأخرى.
و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمات BEYOND THE BED باللغة الإجنليزية .

  ال�ضرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء   10  اإبريل  2019 العدد 12602 

EAT 131060

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 215269 :بتاريخ: 2014/08/04
تاريخ الأولوية: 

باإ�ضم : ثري ام كومبني
عنوانه:  ثري ام �ضنرت ، 2501 هد�ضون روود ، �ضانت بول ، ميني�ضوتا 55144 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:10 
الأدوات الازمة لتطبيق مواد طب الأ�ضنان.

و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمة PENTA باللغة الإجنليزية.
ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء   10  اإبريل  2019 العدد 12602 

EAT 81534

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  املالك: التميمي وم�ضاركوه

طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم 306903 :بتاريخ: 2019/02/26

تاريخ الأولوية: 2018/10/18
باإ�ضم : هوتيلبدز ا�ضبانيا، ا�ض. ال. يو.

عنوانه:  كومبليهو مريال باليار، كامي دي �ضان فاجنو�ض، 100 - توري اإيه، 5 بانتا، ئي-07007 باملا دي مايوركا، اإ�ضبانيا.
�سورة العالمة     

 
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:39 

خدمات النقل وتنظيم الرحات وال�ضفر واحلجوزات ، خدمات وكالت ال�ضفر وال�ضياحة ، خدمات م�ضغلي الرحات ، خدمات 
تنظيم الرحات اجلوية ، خدمات دليل ال�ضفر واملرافقة وال�ضاعي ، خدمات حجز املوا�ضات للركاب ، خدمات نقل حقائب 
الأمتعة ، خدمات نقل الركاب ، خدمات تاأجري املركبات ، خدمات نقل املركبات ، توفري املعلومات عن الرحات ال�ضياحية 
ال�ضفر  ، تنظيم جوازات  ال�ضياحية والنزهات  ال�ضياحية وارتياد الأماكن  ، تنظيم الرحات  ال�ضياحة  ال�ضفر من مكاتب  اأو 
وال�ضفر وتاأ�ضريات الدخول ، خدمات ا�ضت�ضارات ومعلومات ال�ضفر ، خدمات ال�ضت�ضارات املتعلقة بال�ضفر والعطات ، خدمات 
املرافقة باعتبارها مرافقة للم�ضافرين ، خدمات املعلومات وامل�ضورة املتعلقة بال�ضفر والعطات ، توفري املعلومات املتعلقة 
بال�ضفر والعطات عرب تطبيقات الربامج القابلة للتنزيل ، الدرا�ضات والأبحاث املتعلقة بال�ضفر ، توفري ونقل املعلومات 
اللكرتونية  املعلومات   ، والدفع  احلجز  حول  واملعلومات  الكاملة  الرحات  برامج  ذلك  يف  مبا  ال�ضفر  بحجوزات  املتعلقة 
املتعلقة بحجوزات ال�ضفر ، توفري اخلدمات املذكورة اآنفاً واملعلومات املتعلقة بها مبا�ضرة عرب تطبيقات برامج الكمبيوتر اأو 

قواعد بيانات الكمبيوتر اأو النرتنت اأو عرب اأٍي من طرق الت�ضالت الأخرى.
و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمات hotelbeds باللغة الإجنليزية بطريقة وخط مميز باللون الأزرق الداكن 

وجزء من احلرف h على �ضكل مربع باللون الزهري الداكن يت�ضل فيه مربع �ضغري باللون الأخ�ضر الفاحت.
  ال�ضرتاطات: 

اإر�ضاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 
امل�ضجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء   10  اإبريل  2019 العدد 12602 

EAT 131061

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

 املالك: التميمي وم�ضاركوه
طلب لت�ضجيل بيانات العامة التجارية: 

املودعة بالرقم 306905 :بتاريخ: 2019/02/26
تاريخ الأولوية: 2018/10/18

باإ�ضم : هوتيلبدز ا�ضبانيا، ا�ض. ال. يو.
عنوانه:  كومبليهو مريال باليار، كامي دي �ضان فاجنو�ض، 100 - توري اإيه، 5 بانتا، ئي-07007 باملا دي مايوركا، اإ�ضبانيا.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 
، خدمات  العطات   اإقامة  باأماكن  املتعلقة  والأبحاث  الدرا�ضات   ، الفنادق  ، خدمات حجز  الإقامة  اأماكن  وتوفري  تنظيم 
خميمات العطات ، تاأجري اأو توفري اأماكن اإقامة ال�ضياح ، توفري اخلدمات املذكورة اآنفاً واملعلومات املتعلقة بها مبا�ضرة عرب 
قواعد بيانات الكمبيوتر اأو النرتنت اأو عرب الت�ضالت اأو اأٍي الو�ضائل الأخرى ، توفري ونقل املعلومات املتعلقة بحجوزات 
اأماكن اإقامة العطات مبا يف ذلك املعلومات عن احلجز والدفع ، املعلومات اللكرتونية املتعلقة بحجوزات الفنادق ، توفري 
برامج  تطبيقات  عرب  متاحة  اآنفاً  املذكورة  اخلدمات   ، اآنفاً  املذكورة  باخلدمات  املتعلقة  وال�ضت�ضارات  املعلومات  خدمات 

الكمبيوتر اأو قواعد بيانات الكمبيوتر اأو النرتنت اأو عرب اأٍي من طرق الت�ضالت الأخرى.
و�ضف العامة : العامة عبارة عن كلمات hotelbeds باللغة الإجنليزية بطريقة وخط مميز باللون الأزرق الداكن 

وجزء من احلرف h على �ضكل مربع باللون الزهري الداكن يت�ضل فيه مربع �ضغري باللون الأخ�ضر الفاحت.
  ال�ضرتاطات: 

اإر�ضاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد  فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك 
امل�ضجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ا�ضدار هذا الإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء   10  اإبريل  2019 العدد 12602 

EAT 131062

العدد 12602 بتاريخ 2019/4/10   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم 2017/717 تنفيذ عقاري 
طالب التنفيذ: عي�ضى عبيد �ضقر بن غبا�ض عنوانه : امارة دبي- جهة ديرة- منطقة اخلوانيج الوىل �ضارع رقم 68 
منزل رقم 20 املنفذ �ضده : �ضيف دروي�ض جمعه �ضعيد عنوانه: امارة دبي- بردبي منطقة املزهر الوىل �ضارع رقم 
51 منزل بدون رقم بجوار منزل رقم 62 )بالر�ضاد(. انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/04/17 ال�ضاعة 5.00 م�ضاء 
ويف اليام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها 
البيع )�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20% من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع 
باملادة 301 من  املبينة  املواعيد  التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف 
قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خال ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال 
تقل هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�ضاف املمتلكات  : نوع العقار حق منفعه على ار�ض وما عليها من بناء املنطقة القوز ال�ضناعية الثالثة رقم الر�ض 

110 امل�ضاحة 5342.48 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب�� )4000000( درهم  ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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“ خال  اأب��وظ��ب��ي  يف  امل��غ��رب  “ فعالية  اأب��وظ��ب��ي  ت�ضت�ضيف   
الفرتة من 18 اإىل 30 اأبريل اجلاري مبركز اأبوظبي الوطني 
ل��ل��م��ع��ار���ض وذل���ك ت��ع��زي��زا ل��ل��رواب��ط الأخ���وي���ة ب��ني الإم�����ارات 

واملغرب.
ومتنح فعالية املغرب يف اأبوظبي هذا العام زوارها فر�ضة التعرف 
على الرتاث الثقايف املغربي الري مبختلف اأ�ضكاله املتمثلة يف 

املعمار واملو�ضيقى والفن و املطبخ والعادات والتقاليد والأزياء 
واملتحف الرتاثي املغربي و�ضتبداأ رحلتهم مبجرد الدخول اإىل 
رواق املغرب ليماط اللثام عن اأ�ضراره و كنوزه ولآلئه الثمينة 

التي ت�ضع األقا وتخاطب احلوا�ض اخلم�ض.
املغربية وطابعها  باملراأة   2019 العام احلايل  دورة  و حتتفي 
واإبداعها،  وروؤي��ت��ه��ا  وح��د���ض��ه��ا  وت��ف��ان��ي��ه��ا  و���ض��خ��ائ��ه��ا  ال��ف��ري��د 

الجتماعية  التنمية  قيادي حقيقي يف  �ضريك  املغربية  فاملراأة 
والقت�ضادية امل�ضتدامة و�ضناعة القرار، ولها اإ�ضهامات جليلة 

عرب التاريخ املغربي.
يتميز  الذي  التقليدي،  املعماري  الفن  العام  هذا  دورة  تتناول 
لتزدان  احل��ج��م،  ن�ضب  خ��ال  م��ن  املغربية  وهويته  بب�ضاطته 
والزليج،  املنقو�ض  واخل�ضب  النحا�ض  من  بزخارف  الواجهات 
التقليديني  ال�����ض��ن��اع  م���ه���ارة  ي���ربز روع����ة  م��ت��م��ي��ز  وب��ا���ض��ل��وب 

املغاربة.
موعد  على  �ضيكونون  ل��ذا  كبري  ن�ضيب  املو�ضيقى  لع�ضاق  و 
اأو  اأو روحية  اأكانت طربية،  �ضواء  مع تعابري ثقافية خمتلفة، 
و�ضتعك�ض  املغرب  رواق  اإيقاع  �ضت�ضبط  فاملو�ضيقى  فلكلورية، 
بجاء ثراء وحيوية ثقافته، و�ضيربز الفنانون مواهبهم تارة 
كمو�ضيقيني وتارة اآخرى كم�ضت�ضيفني ي�ضتقبلون الزوار طيلة 

اليوم يف جو مفعم بال�ضخاء وكرم ال�ضيافة.
وملحبي ال�ضناعة التقليدية التي تعترب من اأهم اأركان الرتاث 
الثقايف املغربي العريق �ضتقدم فعالية املغرب يف اأبوظبي خربة 
وحنكة �ضناع املغرب التقليديني يف العديد من احلرف اليدوية 
العربي  وال�����رتاث  ال��ق��دمي  الإرث  ال��ت��ي حت��اك��ي  وال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
واملجوهرات،  ال�ضروج،  و�ضناعة  النحا�ض،  كحرفة  الإ�ضامي، 
الرافيا، وال�ضربيل، وال�ضباغة والر�ضم على  واأحذية  والطرز، 

اخل�ضب، والفخار، واأملو، ونق�ض احلناء.

و�ضيتم عر�ض القفطان املغربي واأحدث ت�ضاميمه عرب ثاثة 
املغرب  واأل�����وان  وامل��ع��ا���ض��ر  التقليدي  ال��ت��ط��ري��ز  ه��ي  م��وا���ض��ي��ع 
امللون،  الأن��ي��ق  امل�ضيء  الثوب  وه��و  القفطان  ويرمز  العربي، 
اإىل اأنوثة فائقة ير�ضمها اخليال ويك�ضف عن اإتقان فني مييز 
اململكة املغربية فاأيا كانت زاوية نظرك اإليه يحملك التطريز 
والن�ضيج وقبطان الزينة اإىل عامل الأحام، بالإ�ضافة اإىل ذلك 

�ضيتم تنظيم اأم�ضية خا�ضة لعر�ض الأزياء.
التي  اأبوظبي  املغرب يف  اأي�ضا بفعالية  وملتذوقي الطبخ ح�ضة 
تتاقى خالها الأذواق بعناية و�ضي�ضفي الطهاة املهرة طابعا 
معا�ضرا على تقاليد الطبخ ولن تقت�ضر التجربة على تذوق 
األوان الطعام فح�ضب بل �ضيتم تقدمي “عرو�ض الطبخ” التي 
الأ�ضالة  م��ذاق  يخلطون  حم��رتف��ون  طباخون  عليها  ي�ضرف 

باحلداثة.
قطعا  والآث���ار  التاريخ  ملحبي  املغربي  ال��رتاث  متحف  يقدم  و 
ال�ضقيقة  املغربية  اململكة  خ��ارج  الأوىل  للمرة  تعر�ض  اأث��ري��ة 
اأهلتها  التي  و  التاريخ  اأعماق  يف  املمتدة  ح�ضارتها  عن  حتكي 
لتكون �ضاحبة اإرث ثقايف متنوع جعل منها دولة غنية باملفردات 

واملوروث اخلا�ض بها.
امل��ب��ت��ك��ر ع���ن ع����وامل ال�ضباب  امل���ب���دع و  و ي��ع��رب رك���ن ال�����ض��ب��اب 
من  رم��زي��ت��ه  وال�����ض��ب��اب  الت�ضميم  رواق  وي�ضتلهم  الإب��داع��ي��ة 

الهند�ضة التقليدية، ليكون مكانا للتعبري الفني املغربي.

اإىل ذلك ت�ضمل الفعالية هذا العام عر�ضا مل�ضرحية “ بنات للة 
منانة “ و من خالها �ضياأخذ الأداء الن�ضوي الرائع اجلمهور 
اإىل �ضمال املغرب ال�ضاحر من خال الغناء و الرق�ض و احلوار 
ا�ضتثنائية  حلظة  امل�ضرحية  ه��ذه  م�ضاهدة  لتكون  الأزي����اء  و 

للجمهور.
�ضيتم تنظيم حفل فني  و يف اإطار فعالية “املغرب يف اأبوظبي”، 
غنائي يومي 18 و 19 اأبريل مبنطقة “ع البحر” يف كورني�ض 
اأبوظبي، يزخر باملفاجاآت اجلميلة و�ضيتاألق جنوم مغاربة على 
وفرقة  ال���دوزي،  احلفيظ  وعبد  �ضرف،  �ضعيدة  منهم  امل�ضرح 
الداودية،  وزينة  ال�ضويري،  الرحيم  وعبد  البوعزاوي،  اأولد 
وحياة  العرو�ضي،  وحممد  اأن��ور،  العايل  وعبد  الزايدي،  وملياء 
بخري�ض، والذين �ضياأخذون احل�ضور يف جولة حول الثقافات 
امل��و���ض��ي��ق��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ي��ز ب��ط��اب��ع ف��ن��ي مي��ت��زج بعبق 

التاريخ.
ب��رن��ام��ج حافل  ع��ل��ى  احل��ال��ي��ة  دورت���ه���ا  ال��ف��ع��ال��ي��ة يف  وت�ضتمل 
الزائر  �ضتاأخذ  ال��ت��ي  املتميزة  والأن�����ض��ط��ة  املمتعة  ب��ال��ع��رو���ض 
بلوحات  ال��ربن��ام��ج  ال��زم��ن ويتميز  امل��غ��رب ع��رب  اإىل  يف رح��ل��ة 
مو�ضيقية متنوعة حتتفي بجميع الأمناط الغنائية الإقليمية، 
وبروح كرم ال�ضيافة ويف ختام كل اأم�ضية �ضيقدم عر�ض ختامي 
عي�ضاوة  فرقة  مب�ضاركة  اإدري�����ض  م��ولي  مو�ضم  طريقة  على 

وجمموعة من الفنانني.

اأبوظبي ت�صت�صيف فعالية »املغرب يف اأبوظبي« ..  احتفاء 
بالأ�صالة والتاريخ واملوروث الثقايف العريق

جنحت مبادرة “ �ضناع الأمل” يف اجتذاب عدد كبري 
من امل�ضاركات من �ضباب و�ضابات من خمتلف اأنحاء 
ن�ضر  ل��اإ���ض��ه��ام يف  يتطلعون  ال��ع��رب��ي مم��ن  ال��ع��امل 
امل��ب��ادرة حتى  تلقت  اإي��ج��اب��ي.و  الأم���ل و�ضنع تغيري 
اأف���راد وجمموعات  م��ن  الأم���ل  اآلف ق�ض�ض  ال��ي��وم 
اإىل  ي�ضعون من خالها  لديهم م�ضاريع ومبادرات، 
ال�ضهام  اأو  احلياة  نوعية  وحت�ضني  النا�ض  م�ضاعدة 
يف حل بع�ض التحديات التي تواجهها جمتمعاتهم.

وت�ضعى مبادرة �ضناع الأمل اإىل ن�ضر ق�ض�ض ملهمة 
اإلهام  م�ضدر  ك��ان��وا  لأ�ضخا�ض  العربي  ال��ع��امل  م��ن 
جمتمعاتهم  تغيري  اإىل  يتطلعون  الذين  لاآخرين 
نحو الأف�ضل.. ن�ضتعر�ض بع�ض الق�ض�ض التي تفتح 

نافذة اأمل وتفاوؤل واإيجابية يف عاملنا العربي.
والتعاون  ال��دوؤوب  املخل�ض  العمل  الأوىل..  الق�ضة 

بطريان  �ضوقي  الأب  وامل��ت��ط��وع��ني..  اخل��ريي��ن  م��ع 
جعل “�ضيدة ال�ضام” �ضندا لأ�ضحاب الهمم.

خ��م�����ض��ة ع�����ض��ر ع��ام��ا م���رت ع��ل��ى ان��ط��اق��ة م�ضروع 
كان  ق��ل��ب��ه..  اإىل  الأث����ري  ال�ضام”  ���ض��ي��دة  “مركز 
الأردن،  يف  اخل��ا���ض��ة  الح��ت��ي��اج��ات  ذوي  اإىل  ينظر 
الكامنة  وقدراتهم  العالية  هممهم  �ضوى  يرى  فا 
واأحامهم امللهمة التي تتخطى احلواجز والعقبات 
فقرر مبكرا اأن يكون اأخا لهم يف الإن�ضانية يقف اإىل 
مبتطلباتهم  حميطه  ويعرف  وي�ضاندهم،  جانبهم 
مثله  اآخرين  مع  لي�ضنع  وطموحاتهم،  واإمكاناتهم 
عام  منذ  متقدة  ج��ذوت��ه  بقيت  لهم  وح��اف��زا  اأم���ا 

2004 وحتى اليوم.
واملتعاملني  واملتطوعني  العاملني  ت�ضمية  على  درج 
مع مركز �ضيدة ال�ضام لذوي الحتياجات اخلا�ضة 

لأنهم  واح��دة،  عائلة  الها�ضمية  الأردن��ي��ة  اململكة  يف 
من  الأردن  يف  الهمم  اأ�ضحاب  ق�ضايا  بكل  يهتمون 
دون  كافة  والعرقية  الدينية  واخللفيات  اجلن�ضيات 
مقابل،  دون  وي��خ��دم��ون��ه��م  ك��ب��رية،  ك��اأ���ض��رة  متييز 
لتمكينهم  ومالهم  وجهدهم  وقتهم  من  ويبذلون 
وت��اأه��ي��ل��ه��م ورع��اي��ت��ه��م.ول ي��وف��ر الأب ���ض��وق��ي من 
ي��ق��دم خدماته  ال���ذي  ع���ام للمركز  ك��م��دي��ر  م��وق��ع��ه 
ع���رب فروعه  ���ض��ن��وي��ا  ���ض��خ�����ض   2000 م���ن  لأك����ر 
اإل  عامة  اأو  اجتماعية  منا�ضبة  الأردن  يف  املنت�ضرة 
ويغتنمها للتعريف بالطاقات والقدرات ال�ضتثنائية 
وطموحاتهم  لأح��ام��ه��م  �ضفريا  الهمم  لأ���ض��ح��اب 
امل��ج��ت��م��ع، منطلقا يف  وم��واه��ب��ه��م وح��ق��وق��ه��م ع��ل��ى 
هما  اأ�ضا�ضيتني  رك��ي��زت��ني  م��ن  امل��رك��ز  وع��م��ل  عمله 
اجل�ضور  يبني  وه��و  ط��واه��ا  والتعليم.اأعوام  املحبة 

ال�ضراكات  ويعقد  الفاعلة  املجتمع  موؤ�ض�ضات  م��ع 
لتوفري  واأهلية  دول��ي��ة  ومنظمات  عامة  هيئات  م��ع 
باملركز  ف����اإذا  ال��ه��م��م،  اأ���ض��ح��اب  اح��ت��ي��اج��ات  خمتلف 
الهمم يف  اأ�ضحاب  ي�ضبح �ضندا فعليا لاأطفال من 

كل املراحل حتى �ضن 14 عاما.
املتنوعة  خدماته  جمانا  يقدم  اليوم  املركز  هو  وها 
لأ���ض��ح��اب ال��ه��م��م يف ك��ل م��ن ق�����ض��م ت��رب��ي��ة وتعليم 
14 عاما، وق�ضم التدخل  اإىل   6 الأطفال من عمر 
امل��ب��ك��ر ل��ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل الأط���ف���ال مم��ن يواجهون 
للطاب  واللغة  النطق  وق�ضم  التعلم،  يف  حتديات 
الذين يعانون من �ضعوبات يف التعبري عن اأنف�ضهم، 
وق�ضم العاج الطبيعي والوظيفي لتدريب الأطفال 
الأطراف  وق�ضم  حركية،  �ضعوبات  يعانون  ال��ذي��ن 
الطب  ع��ي��ادة  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال�ضطناعية،  واجل��ب��ائ��ر 
العام التي تقدم خدمات الرعاية ال�ضحية لاأطفال 
طبية  منظمات  م��ع  بالتعاون  الهمم  اأ���ض��ح��اب  م��ن 
دول��ي��ة.و م��ن اأك��ر م��ب��ادرات امل��رك��ز التي يفخر بها 
يوفره  ال��ذي  الطبيعي  العاج  وح��دات  �ضوقي  الأب 
تكاليف  ارتفاع  رغ��م  جمانا  الهمم  لأ�ضحاب  املركز 
الكثري  التي تتطلب عادة  العاجات  النوع من  هذا 
خمتلف  من  التربعات  بف�ضل  وذل��ك  اجلل�ضات  من 
ب���اأف���راده وم��وؤ���ض�����ض��ات��ه، وبجهود  ���ض��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع، 
بف�ضل  امل��رك��ز  جن��ح  املتطوعني.وقد  م��ن  جمموعة 
هذه اجلهود يف توفري هذه اخلدمات يف فروع تابعة 
له يف مناطق خمتلفة من اململكة الأردنية الها�ضمية 
وعنجرة.وياأمل  وامل��ف��رق  وال��زرق��اء  الفحي�ض  مثل 
لدعم  واملوؤ�ض�ضية  املجتمعية  امل�ضاهمات  تتوا�ضل  اأن 
وحلمه  وتعليميا  �ضحيا  الهمم  اأ���ض��ح��اب  ومت��ك��ني 
لي�ضبح  ف��روع��ه  مبختلف  امل��رك��ز  ن�ضاط  يتو�ضع  اأن 
اليافعني من  اأم��ام  اأبوابه م�ضتقبا  ق��ادرا على فتح 
�ضن 14 اإىل �ضن 18 عاما لتاأهيلهم مهنيا وحرفيا 
لي�ضبح  امل��ت��م��ي��زة  وم���ه���ارات���ه���م  و���ض��ق��ل ط��اق��ات��ه��م 
فر�ض  واإي��ج��اد  اأنف�ضهم  على  الع��ت��م��اد  مب��ق��دوره��م 
وتبني  الكرمية،  احلياة  لهم  ت�ضمن  منا�ضبة  عمل 
بالأن�ضطة  الثانية:  م�ضرقا.الق�ضة  م�ضتقبا  لهم 
امل�ضرتكة والألعاب اجلماعية واحلركية.. “�ضاركني 
ي��اح��ظ على  الأب��ن��اء.ك��ان  اإىل  الآب���اء  تعيد  املرح” 

بع�ض طابه يف املدر�ضة البتدائية التي يعمل فيه 
�ضعف  اأو  الدر�ض  الن�ضغال عن  اأو  الطويل  ال�ضرود 
ال���رتك���ي���ز.. ي��دق��ق يف اأن�����ض��ط��ت��ه��م ال��ا���ض��ف��ي��ة قبل 
الباحة  ال���ض��رتاح��ة يف  ف��رتات  اأو يف  ب��دء احل�ض�ض 
اخلارجية للمدر�ضة اأو يف ح�ض�ض الن�ضاط الريا�ضي 
بعيدة.ل  اأرك��ان  اإىل  ينزوي  اأكرهم  فيجد  والفني 
اأ�ضدقائهم  مع  يلعبون  ول  يتحدثون مع زمائهم 
ي�ضاأل  ب��داأ  ال��ه��واي��ات..  اأو  الريا�ضات  ميار�ضون  ول 
بتكرار  ف��اأف��ادوا  الأ���ض��ات��ذة يف مدر�ضته  م��ن  اأق��ران��ه 
حالت م�ضابهة يف ف�ضولهم الدرا�ضية، حينها قرر اأن 
�ضاعة العمل قد دقت.فما كان من الأ�ضتاذ ال�ضعودي 
اأمور  اأول��ي��اء  بع�ض  دع��ا  اأن  اإل  املالكي  الرحيم  عبد 
الطلبة اإىل لقاءات ودية بالتن�ضيق مع اإدارة املدر�ضة، 
�ضجون  ذو  ح��وار  بينهم  فامتد  امل�ضاألة  عليهم  ط��رح 
عنوانها  ل��ك��ن  وف��روع��ا  ج����ذورا  للم�ضكلة  اأن  وراأى 
التي  والإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ذك��ي��ة  ال�ضا�ضات  اإن��ه��ا  واح���د 
اأن تاأ�ضر اهتمام  اأوقات الآباء والأمهات قبل  �ضرقت 
الأبناء والبنات.و بعد اأن �ضمع من النا�ض وطالع يف 
مقلقة  ق�ض�ضا  الأخبار  ن�ضرات  يف  و�ضاهد  ال�ضحف 
الأطفال  عقول  على  ت�ضيطر  اإلكرتونية  األعاب  عن 
واملراهقني، وت�ضلب تركيزهم، وتوؤثر على �ضحتهم 
النف�ضية، وت�ضر حت�ضيلهم املدر�ضي، وتغري �ضلوكهم 
الجتماعي، قرر مع جمموعة من زمائه املدر�ضني 
وعدد من الطلبة املتطوعني ت�ضكيل فريق تطوعي 

لتنفيذ مبادرة اأطلقوا عليها ا�ضم “�ضاركني املرح«.
وهو  البداية  منذ  وا�ضحا  ك��ان  امل��ب��ادرة  هدفهم من 
جعلها ب�ضيطة وقابلة للتطبيق يف كل البيوت باأب�ضط 
الو�ضائل، مل�ضاعدة اأولياء الأمور على ق�ضاء مزيد من 
وتعزيز  اأبنائهم،  مع  واملمتع  واملفيد  النوعي  الوقت 
واألعاب  تفاعلية  اأن�ضطة  خ��ال  من  بينهم  العاقة 
تخرجهم جميعا من م�ضتطيات ال�ضا�ضات الرقمية 
اأجهزة  اأو  ال��ل��وح��ي��ة  الأج���ه���زة  اأو  ال��ذك��ي��ة  ل��ل��ه��وات��ف 
متنف�ضا  ي�ضكل  عائلي  وق��ت  ف�ضحة  اإىل  الكمبيوتر 
�ضعورا  الأط��ف��ال  ومينح  تاحمها،  ويعزز  لاأ�ضرة، 

بالنتماء والأمان واحلب والرعاية والهتمام.
الألعاب  ع��ل��ى مم��ار���ض��ة  الأ����ض���ر  امل����ب����ادرة  ت�����ض��ج��ع  و 
اجلماعية التي تعزز الألفة و التوا�ضل بني الطفل 

والأهل و تنمي قدراته على التوا�ضل والتفاعل مع 
حميطه بثقة.كما تقدم “�ضاركني املرح” قائمة من 
الأل��ع��اب احل��رك��ي��ة ال��ت��ي ت��ط��ور امل��ه��ارات الريا�ضية 
وت�ضاعدهم  احل��رك��ي  تن�ضيقهم  وت��ع��زز  ل��اأط��ف��ال 
واهتماماتهم  الريا�ضية  هواياتهم  ا�ضتك�ضاف  على 
ال�����ض��خ�����ض��ي��ة.و ي��ف��خ��ر الأ���ض��ت��اذ ع��ب��د ال��رح��م��ن باأن 
املبادرة، فهم  اليوم عماد  اأ�ضبحوا  اأنف�ضهم  الطاب 
منزل  من  اجلماعي  اللعب  بهجة  لن�ضر  يتطوعون 
وبالتن�ضيق مع  اإ���ض��راف مدر�ض متطوع  لآخ��ر حتت 
اأكرب  بفخر  وي�ضعر  الأم��ور..  واأولياء  املدر�ضة  اإدارة 
اإيجابية  تغيريات  تتج�ضد  امل��ب��ادرة  ثمار  ي��رى  وه��و 
من�ضوب  يف  وارتفاعا  التاميذ،  بع�ض  �ضلوكيات  يف 
ت��ف��اع��ل��ه��م الج��ت��م��اع��ي، وحت�����ض��ن��ا يف اأدائ���ه���م داخل 
حت�ضيلهم  يف  ومنوا  وخارجها،  الدرا�ضية  ال�ضفوف 
بتو�ضيع  امل���ب���ادرة  جن���اح  ي�ضتمر  اأن  ال��ع��ل��م��ي.واأم��ل��ه 
اآخ��رى ويف كل  نطاقها و ن�ضر منوذجها يف مدار�ض 
مكان ات�ضعت فيه الفجوة بني الآباء والأبناء ل�ضبب 
اأو لآخر لتغر�ض الطاقة الإيجابية من جديد و تعيد 
وهي  احلقيقية  ميادينه  اإىل  الجتماعي  التوا�ضل 

دفء الأ�ضرة و�ضحبة املدر�ضة وحلقات الأ�ضدقاء.

مبادرة »�صناع الأمل« .. ق�ص�س ملهمة من الأردن وال�صعودية 

التابع  والبحوث  للدرا�ضات  زايد  باحثتان من مركز  قدمت 
ن��دوة حول توثيق  اأم�ض الأول  ت��راث الإم���ارات م�ضاء  لنادي 
ال��رتاث والتاريخ ال�ضفاهي يف دول��ة الإم���ارات وذل��ك �ضمن 

فعاليات الدورة ال�ضابعة ع�ضرة من اأيام ال�ضارقة الرتاثية.
واأعربت الباحثتان “ فاطمة م�ضعود املن�ضوري مدير مركز 
باحث  النعيمي  داوود  ولطيفة  والبحوث..  للدرا�ضات  زاي��د 
يف  ال�ضفاهي”  والتاريخ  ال��رتاث  توثيق  املركز حول  يف  اأول 
ال�ضمو  �ضاحب  جلهود  تقديرهما  عظيم  عن  الندوة  بداية 
املجل�ض  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ 
الأعلى حاكم ال�ضارقة يف اإجناح هذا املنجز الثقايف احل�ضاري 
مراكز  الدولة  تبُوء  �ضاهم يف  وال��ذي  ال�ضارقة  لإم��ارة  املهم 

متقدمه ومنها موؤخرا العا�ضمه العاملية للكتاب.
كم�ضدر  ودوره����ا  ال�ضفهية  ل��ل��رواي��ة  امل��ن�����ض��وري  وت��ط��رق��ت 
مناذج  م�ضتعر�ضة  املنطقة  ت��اري��خ  كتابة  يف  مهم  ت��اري��خ��ي 
تاأريخية متعددة ا�ضتندت اإىل هذا امل�ضدر.. موؤكدة اأن معظم 
ال�ضفهية  ال���رواي���ة  ع��ل��ى  اع��ت��م��دت  ال��ع��امل  ال�����ض��ع��وب يف دول 
اأب��رز موؤرخي  تاريخها كما هو احل��ال مع  يف تدوين وكتابة 
الفرن�ضية”  الثورة  “تاريخ  كتابه  يف  مي�ضيليه  جول  فرن�ضا 

الذي اعتمد ب�ضكل كبري فيه على الرواية ال�ضفهية وكذلك 
كان فعل املوؤرخون الإ�ضاميون يف الع�ضور الإ�ضامية وهم 
يف  اأ�ضا�ضية  م�ضادر  وموؤلفاتهم  خمطوطاتهم  تعد  ال��ذي��ن 

كتابة التاريخ الإ�ضامي.
واأو�ضحت اأنه يف الع�ضر احلديث اعتمد الكثري من املوؤرخني 
الرحمن  عبد  امل���وؤرخ  ومنهم  ال�ضفهية  ال��رواي��ة  على  العرب 
الرتاجم  يف  الث���ار  “عجائب  منها  التي  كتبه  يف  اجل��ربت��ي 
والأخبار” م�ضرية اإىل تاأثري الرواية ال�ضفهية على التاأريخ 
يف الإمارات ويظهر ذلك يف املخطوطات التي كتبها عبد اهلل 
�ضعود يف  اآل  اأي��ام  “عقود اجلمان يف  املطوع وه��ي  بن �ضالح 

عمان” و”اجلواهر والاآلئ يف تاريخ عمان ال�ضمايل«.
وا�ضتعر�ضت الدور الوطني للنادي واملركز يف جمع وتوثيق 
اأول  والتاريخ  ال��رتاث  اإىل جلنة  ال�ضفهي.. م�ضرية  ال��رتاث 
جلنة يف المارات تعنى بهذه املهمة حيث ا�ضتمر عملها حتى 
عند  زاي��د  مركز  اإىل  بحوزتها  ما  وملكية  م�ضوؤوليتها  اآل��ت 
الكبري يف جمع  ال��دور  تابع  ال��ذي   1998 ع��ام  تاأ�ضي�ضه يف 
الروايات ال�ضفهية واإ�ضدارها يف كتب مثل كتاب “الغو�ض” 

و”النخيل” و”العادات والتقاليد«.

مع  ال�ضخ�ضية  جتربتها  عن  النعيمي  حتدثت  جانبها  من 
وذل��ك من خال  ال�ضفوية  الرواية  وتدوين  املركز يف جمع 
اإجراء مقابات مع املعمرين وكبار ال�ضن من اأهل الإمارات 

والأ�ضلوب املتبع يف جمع املعلومات منهم.
وبينت دور املركز يف ال�ضتفادة من هذه املعلومات املجموعة 
بعد  واملهتمني  الباحثني  م��ت��ن��اول  يف  م���واد  اإىل  وترجمتها 

ن�ضرها يف كتب توؤرخ وتوثق لتاريخنا وموروثنا الوطني.
للقيام بجمع  الباحثني  تدريب  املركز يف  دور  اإىل  وتطرقت 
عرب  وذل��ك  ال�ضن  كبار  من  روات��ه��ا  من  ال�ضفهية  املعلومات 
لطلبة  تراثية  ودورات  الرتاثية  املتلقيات  يف  تدريب  ور���ض 

اجلامعات واملدار�ض.
واأ����ض���ارت اإىل ال�����ض��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ب��اح��ث يف اجلمع 

امليداين وكيفية التغلب عليها.
وتتوا�ضل م�ضاركات نادي تراث الإمارات املميزة يف خمتلف 
الفعاليات الثقافية والرتاثية التي ت�ضهدها الدورة ال�ضابعة 
النادي  جناح  خ��ال  من  الرتاثية  ال�ضارقة  اأي��ام  من  ع�ضرة 
ال���ذي ي�ضتقبل ال����زوار ال��ذي��ن ي��ق��ف��ون ف��ي��ه ع��ن��د ك��ث��ري من 

مفردات الرتاث الإماراتي احلي.

باحثات مركز زايد للدرا�صات والبحوث يحا�صرن يف اأيام ال�صارقة الرتاثية
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الكل يعاين القلق اإىل درجة اأننا نتمنى العمل يف جمال اآخر ل يتعب تفكرينا

)حتيا ال�صتات( تكملة مل�صريتي
 الإعالمية يف م�صر

نوال الزغبي
 و اأ�صعب در�س يف احلياة

ن�ضرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على اإحدى �ضفحاتها اخلا�ضة عرب 
مواقع التوا�ضل الجتماعي من�ضورا ، اأكدت فيه اأن الوداع هو اأ�ضعب در�ض 

يتعلمه الإن�ضان يف احلياة.
الن�ضان كيف يقول  يتعلم  اأن  اأ�ضعب درو���ض احلياة  الزغبي: )من  وقالت 

وداعا... (.
الزغبي ه��ذا، كما  تاأكيد قول  اإىل  املتابعني  بالعديد من  ال��ذي دفع  الأم��ر 

ربط بع�ض املتابعني تعليق الزغبي هذا باأغنيتها الأخرية )كده باي(.

نهال عنرب ترف�س تزويج ابنها 
ليا�صمني �صربي يف )حكايتي(

تتح�ضر املمثلة يا�ضمني �ضربي خلو�ض ال�ضباق 
)حكايتي(،  م�ضل�ضل  يف  املقبل  ال��رم�����ض��اين 
ومن بني الق�ض�ض التي ي�ضهدها هذا العمل، 
جت�ضيد املمثلة نهال عنرب دور والدة املمثل 
زواجه  ترف�ض  التي  ح�ضني  �ضاح  اأحمد 
م���ن ي��ا���ض��م��ني ���ض��ربي ال��ت��ي ي��ق��ع يف ق�ضة 
عبد  حممد  ت��األ��ي��ف  م��ن  معها.امل�ضل�ضل  ح��ب 
املعطي، اإخراج اأحمد �ضمري فرج، وي�ضارك يف 
بطولته وفاء عامر، اإدوارد، اأحمد �ضاح 
ح�����ض��ن��ي، اأح��م��د ح����امت، اأح��م��د بدير، 
ت���ام���ر ���ض��ل��ت��وت، م��ه��ا اأب�����و ع���وف، 
اإ����ض���ام ج��م��ال، اأح��م��د جمال 
�ضعيد، دنيا امل�ضري، جمال 
م�ضطفى  ال��ن��ا���ض��ر،  ع��ب��د 
دروي�ض، �ضارة نخلة، وهبة 

عبد احلكيم.

نيكول �صابا ويو�صف 
اخلال معًا على ال�صا�صة

هذا  �ضتبتعد  �ضابا  نيكول  املُمِثّلة  اأّن  يبدو 
امل�ضاركة يف دراما �ضهر رم�ضان  املو�ضم عن 
ال�ضا�ضة  ع����ن  ت��غ��ي��ب  ل����ن  ل��ك��ّن��ه��ا  امل���ق���ب���ل، 
ال�����ض��غ��رية؛ ك��ون��ه��ا ���ض��ارك��ت زوج��ه��ا يو�ضف 
)تواأم  برنامج  من  خا�ضة  حلقة  يف  اخل��ال 
روحي( الذي يبداأ منت�ضف ال�ضهر احلايل 
اأب���ري���ل )ن��ي�����ض��ان( اجل����اري ع��ل��ى ق��ن��اة )بي 
ال�ضهر  اأث��ن��اء  عر�ضه  لي�ضتكمل  درام���ا  اإن( 

الف�ضيل.
لي�ضت املرة الأوىل التي يجتمع فيها يو�ضف 
ل��ك��ن احلكاية  ب��رن��ام��ج واح����د  ون��ي��ك��ول يف 
م  املُقدِّ ا�ضتطاع  حيث  تختلف،  ني�ضان  م��ع 
من  اأك���ر  اإىل  بالتاريخ  ي��ع��ود  اأن  اللبناين 
خم�ضة ع�ضر عاماً ويفتح اأ�ضل احلكاية التي 
ت بالّزواج بعد فراق ق�ضري غادرت فيه  ُتوجِّ
نيكول لبنان ُمّتوجهة اإىل القاهرة، وهناك 
قّدمت اأول اأفامها مع النجم الكبري عادل 
اإم����ام )ال��ت��ج��رب��ة ال��دمن��ارك��ي��ة(، وق���د روت 

عن  بعيداً  عا�ضتها  التي  ال��ظ��روف  )�ضابا( 
حبيبها الأّول وزوجها احلايل، لكّن يو�ضف 
مل ي�ضاأ الدخول يف تفا�ضيل هجرة خطيبته 
اأبعده  ال��ذي  وال��ف��راق  القاهرة  اإىل  اآن���ذاك 
ُحّبهما  ي��ت��ّوج  اأن  قبل  قليلة،  �ضنوات  عنها 
بالزواج واإجنابهما لطفلة جميلة جداً هي 

)نيكول( ال�ضغرية.
ي��ق��دم عمًا  اأن  ي���اأم���ل يف  ي��و���ض��ف اخل����ال   
طلب  اأن  ي�����ض��ادف  مل  زوج��ت��ه  م��ع  متثيلياً 
اأّن  اأحد منهما ذلك، ليقول لني�ضان: )ولو 
الفكرة تراودنا دائماً ون�ضعى لأن تكون فكرة 

لها قيمتها وتقدم لنا مزيداً من النجاح(.
اأّي ح���ال ي��و���ض��ف اخل���ال ل��ن يغيب يف  ع��ل��ى 
رم�ضان املقبل هو ي�ضور اأو يكاد ينتهي من 
الإنتاجات  اأه��م  واح��د من  دوره يف  ت�ضوير 
ال�����ض��وري��ة ل��ه��ذا امل��و���ض��م »م��ق��ام��ات الع�ضق« 
ُي�����ض��ّور يف ال�ضاحل ال�����ض��وري م��ا بني  ال���ذي 

الاذقية وطرطو�ض.

• ما خلفية اللتبا�ضات التي ظهرْت يف الأيام الأخرية 
ح����ول ب��رن��اجم��ك )ق��ط��ع��وا ال���رج���ال���ة( خ�����ض��و���ض��اً مع 

انت�ضار اأخبار حول اأنه جرى وْقف عر�ضه؟
- ك��ل م��ا يف الأم���ر اأن���ه مت تغيري ال���ض��م م��ن )قطعوا 

الرجالة( اإىل )حتيا ال�ضتات(.
الربنامج؟ عنوان  يف  امل�ضكلة  كانت  • وهل 

- ه��م ارت����اأوا تغيري ال��ع��ن��وان، وال��ق��رار ���ض��در عن 
املجل�ض الأعلى لتنظيم الإعام يف م�ضر، ول بد 

اأن نحرتمه.
العنوان؟ تغيري  • ملاذا 

- لأنهم اعتربوه عنواناً قوياً.
على  ����ض���ت���ط���راأ  ت����غ����ي����ريات  ث���م���ة  وه������ل   •

م�ضمونه؟
- كا.

الأغنية  يف  )ال�ضتات(  زمن  نعي�ض  • هل 
والإعام؟

- لطاملا كنا يف زمن )ال�ضتات(، ولكن 
اأحياناً كنا نرفع ال�ضوت واأحياناً ل.

هو  ب��رن��اجم��ك  اأن  ت��ري��ن  ه��ل   •
الإعامية  ل��ت��ج��رب��ت��ك  ت��ك��م��ل��ة 

الناجحة يف م�ضر؟
حقق  ال�����ربن�����ام�����ج  ط����ب����ع����اً.   -
انت�ضاراً يف فرتة ق�ضرية جداً، 
ال����ت����ع����رف على  ومت����ك����ن م����ن 
الن�ضاء  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة  من����اذج 
وجتاربهّن. كل برنامج اأقّدمه 
يكون تكملة للربنامج الذي 

�ضبقه. 
بنف�ض  هو  وه��ل   •
ق���������وة ب�����راجم�����ك 

ال�ضابقة؟
- فكرته خمتلفة. 
الربامج ال�ضابقة كانت 
من نوع )التوك �ضو(، اأما 
ال�����ض��ت��ات( ف��ه��و يعالج  )حت��ي��ا 
بالرجل  وعاقتها  امل��راأة  ق�ضايا 
وهو مييل اىل املوا�ضيع الجتماعية 
ال�ضابقة  ب��راجم��ي  الإن�����ض��ان��ي��ة.   -
تقييماً  وت��ت�����ض��ّم��ن  ف��ن��ي��ة  ك��ان��ت 

لاأعمال واأكر )حماوة(.
• ح�ضرِت جتربتك الإعامية 
على  الأخ���������رية  الأع����������وام  يف 
ال�������ض���ا����ض���ات امل�������ض���ري���ة، ومل 
بعيداً  ب��رن��ام��ج  اأي  ت��ق��ّدم��ي 
�ضت�ضتمرين  ف��ه��ل  ع��ن��ه��ا. 
ب���ت���ج���رب���ت���ك الإع����ام����ي����ة 

عربها؟
ف����ر�����ض����ت����ي  وج���������������دُت   -
م�ضر،  يف  الإع����ام����ي����ة 
نادرة  لبنان  والفر�ض يف 
الإعاميني  واأه�����ّم  ج�����داً، 
بيوتهم.  يف  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ني 

ُيعّد  فهذا  ب��رن��اجم��اً  فيه  ن��ق��ّدم  ي��وم  ك��ل  يل،  وبالن�ضبة 
اإ�ضافة مل�ضريتنا.

ا�ضتكوا  م�ضر  يف  عملوا  الذين  الإعاميني  بع�ض   •
ت���ب���دو خمتلفة  اأن جت��رب��ت��ك  ح���ني  امل���ح���ارب���ة، يف  م���ن 

وكاأنك اأ�ضبحِت من الن�ضيج امل�ضري؟
- لو عاد بي الزمن اإىل الوراء، لكنُت اخت�ضرت ال�ضنوات 

التي كنُت فيها يف لبنان وا�ضتغلُت يف م�ضر.
اأنه  م��ع  ل��ك،  امل�����ض��ري  اجل��م��ه��ور  حمبة  �ضبب  • وم��ا 

يوجد يف م�ضر عدد ل ي�ضتهان به من الإعاميني؟
م�ضر  يف  العمل  اأحببُت  ب���دوري  اأن��ا  اهلل.  م��ن  املحبة   -
وح��ظ��ي��ُت ب��ال��ت��ق��دي��ر. ع��ن��دم��ا ي��ح��ب��ون اأح�����داً يف م�ضر، 
قوية  املناف�ضة  اأن  خ�ضو�ضاً  ف���راٍغ  م��ن  الأم���ر  ي��اأت��ي  ل 
والإعاميون يف م�ضر من الطراز الرفيع. احلمد هلل 
اأنني ُوّفقت فيها وكاأنه ُكتب يل اأن اأحقق النجاح هناك. 
وعندما كنُت يف بريوت مل اأكن اأطّل عرب حمطة حملية 
وب��رزْت فر�ضتي يف م�ضر  بل حمطة خليجية م�ضفرة، 
اأكر لأنني اأطل عرب �ضا�ضة مفتوحة، ومن خال م�ضر 

ميكن حتقيق �ضهرة عربية.
يف  تطّلني  ل  ملاذا  م�ضر،  يف  كبرية  �ضعبيتك  اأن  • مبا 

املوا�ضم الرم�ضانية؟
- يف رم�ضان يكون هناك اجتاه لتقدمي برامج )التوك 
�ضو(، ولكنها حتتاج اإىل ميزانيات �ضخمة لأنها تتطلب 
عر�ض  عرب  يكون  الآخ��ر  والجت���اه  النجوم،  ا�ضت�ضافة 

امل�ضل�ضات الدرامية.
اليد  اأ�ضابع  على  تعّد  رم�ضان  يف  تقّدم  التي  الربامج   
ولي�ض  مب�ضل�ضاتها  ت��ت��غ��ن��ى  حم��ط��ة  وك���ل  ال����واح����دة، 

برباجمها.
رم�ضان؟ يف  فر�ضة  تتمنني  • وهل 

- �ضبق اأن خ�ضُت جتربة مماثلة، ولكنها مل تَنل حقها 
لأن النا�ض ينتظرون امل�ضل�ضات. 

الإعامي ميكن اأن يطل يف رم�ضان من اأجل التواجد 
ولكنه ل ياأخذ فر�ضة كبرية على م�ضتوى ِن�ضب امل�ضاهدة، 

لأن الإقبال الأكرب يكون على متابعة الدراما.
يف  نف�ضها  ت��ف��ر���ض  ح���واري���ة  ب���رام���ج  ه��ن��اك  ول��ك��ن   •

رم�ضان؟
- هذا الأمر يرتبط بالربنامج وحجم الإنتاج. 
رم�ضان؟ حتى  برناجمك  يف  م�ضتمرة  • واأنت 

- بل قبل اأن يحني املوعد باأ�ضبوع واحد.
م�ضتمر؟ )النهار(  تلفزيون  مع  • وعقدك 

- عقدي مع املحطة مدته عامان ون�ضف العام تقريباً، 
وبرنامج )حتيا ال�ضتات( هو الأول معها يف هذا العقد.

حالة  تعي�ضني  يجعلك  الطريقة  بهذه  التعامل  • هل 
من القلق؟

- رمبا اأكون يف بريوت وحت�ضل معي م�ضكلة، كما يح�ضل 
حالياً مع اإحدى الزميات على اإحدى املحطات و�ضط 

اتهامات ب�ضرقة فكرة الربنامج.
 اأنا ل اأعي�ض يف قلق، لأن القلق يف الإعام اللبناين اأكرب 

منه يف امل�ضري.
 كل الزميات يف لبنان يعانني، واأنا توجد لدّي فر�ضة 

واأطل من خال برنامج خا�ض بي.
 الكل يعاين القلق )و�ضْغلتنا قلق بقلق( اإىل درجة اأننا 

نتمنى العمل يف جمال اآخر ل يتعب تفكرينا.

ح�سمْت الإعالمية راغدة �سلهوب اجلدل الذي اأثري حول برناجمها )قطعوا الرجالة( الذي تقّدمه عرب قناتي )النهار( 
و)القاهرة والنا�ض( بعد انت�سار اأخبار حول وقفه لفرتة موقتة، بقرار من املجل�ض الأعلى لتنظيم الإعالم امل�سري، ب�سبب 
ت�سويهه ل�سورة الرجال والتحري�ض �سدهم كما قيل، ليعود ويتبني اأن القرار اقت�سر على تعديل ا�سمه فقط، وا�ستبداله 

ب� )حتيا ال�ستات(، واإن كل ما ترّدد عن وقفه ل اأ�سا�ض له.
�سلهوب، اأكدت اأن جتربتها يف برنامج )حتيا ال�ستات( هي تكملة مل�سريتها الإعالمية يف م�سر، مو�سحة اأنه لو عاد بها الزمن 

اىل الوراء لكانت اختارت العمل يف م�سر. م�سرية اإىل اأن برناجمها احلايل يختلف يف فكرته عن براجمها ال�سابقة.
كذلك اأو جدًا، واأهّم الإعالميني اللبنانيني يجل�سون يف بيوتهم(.
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الليل طوال  الأرق  ت�صبب  قد  اأمرا�س   4
يعاين البع�ض من م�ضاكل النوم اأثناء �ضاعات الليل؛ ولذلك تن�ضح خبرية 
احللول  واإيجاد  ذلك  اأ�ضباب  عن  بالبحث  بوزييه  جني  الربيطانية  النوم 

والعاجات املنا�ضبة للح�ضول على نوم هادئ.
وقالت بوزييه: اإن %60 من امل�ضابني بالكتئاب يعانون من �ضعوبة النوم 
النوم لا�ضتيقاظ يف وقت حمدد  اإىل ت�ضارع مع  ي��وؤدي الكتئاب  اإذ  ليًا، 

�ضباحاً، ما ي�ضعرك بت�ضوي�ض طوال اليوم.
موؤ�ضر  فهذا  املياه،  دورة  اإىل  للذهاب  ليًا  ي�ضتيقظ  ال�ضخ�ض  كان  اإذا  اأم��ا 
ب�ضرطان  الإ�ضابة  باحتمال  يهدد  ما  قلقاً،  ي�ضبب  اإذ  الربو�ضتاتا،  لت�ضخم 
ل�”مريور”  وف��ق��اً  6 رج����ال،  ك��ل  م��ن  واح�����داً  ال����ذي ي�ضيب  ال��ربو���ض��ت��ات��ا 
الربيطانية. وتوؤكد جني اأن الإح�ضاءات ت�ضري اإىل اأن %80 من امل�ضابني 
انقطاع  يعد  فيما  هادئة،  ليلة  على  للح�ضول  يكابدون  املفا�ضل  بالتهاب 
الطمث اأكرب م�ضكلة يف نوم الن�ضاء؛ ما ين�ضح معه باخللود اإىل النوم قبل 
منت�ضف الليل، لإعادة توازن اجل�ضم واحلد من التوتر، مع تناول املكمات 
الطبيعية، واحل�ضول على غفوة نهارية 20 دقيقة لتجديد طاقة ج�ضمك، 

وبالتايل نوم اأعمق ليًا.

درا�صة حتذر من خطورة 
تكرار �صعود وهبوط الوزن

هناك �ضيناريو يعاين منه الكثري من الأ�ضخا�ض؛ حيث ينجح البع�ض يف 
اإنقا�ض الوزن، ورمبا بعد �ضتة اأ�ضهر فقط يعود الوزن، كما كان يف املا�ضي 
القريب، ومن ثم يعودون اإىل حماولة اإنقا�ض الوزن مرة اأخرى؛ لت�ضتمر 
هذه الدورة ب�ضكل متكرر؛ لتتاأرجح النتيجة علي مقيا�ض الوزن بني الأعلى 
والأ�ضفل، وهو ما ُيعرف بنظام )اليويو(، وكما تظهر درا�ضة جديدة فاإن هذا 

امل�ضطلح مل يعد مقت�ضًرا على الأ�ضخا�ض اأ�ضحاب الوزن الزائد فقط.
امراأة،   485 على  كولومبيا  جامعة  يف  الباحثون  رك��ز  ال��درا���ض��ة  وخ��ال 
متو�ضط اأع��م��اره��ن 37 ع��اًم��ا، و���ض��األ��وه��ن ع��ن ع��دد امل���رات ال��ات��ي فقدن 
5 كيلوجرامات من اأوزانهن ثم ا�ضتعدتها خال  فيها ما ُيعادل اأكر من 
اأبلغ  حيث  ج��ًدا؛  �ضائًعا  كان  اليويو  نظام  اتباع  اأن  الباحثون  فوجد  العام، 
73 يف املائة ممن �ضملتهم الدرا�ضة عن فقدان وا�ضتعادة ما ل يقل عن 5 
كيلوجرامات مرة واحدة على الأقل، واأبلغ بع�ضهم حدوث ذلك لنحو 20 

مرة يف حياتهم.
الن�ضاء الاتي لديهن تاريخ  اأن  الدرا�ضة متثل يف  ولكن اجلزء املخيف يف 
يف حمية اليويو �ضجلن درجات اأقل يف مقيا�ض منط احلياة الواقي للقلب 
املكون من 7 درجات مهمة ل�ضحة القلب: تناول الطعام ب�ضكل اأف�ضل، كن 
ن�ضيًطا، اإنقا�ض الوزن، الإقاع عن التدخني، تقليل ال�ضكر يف الدم، التحكم 
اأنه كلما  الباحثون  ال��دم؛ حيث وجد  الكولي�ضرتول والتحكم يف �ضغط  يف 
اأ�ضواأ .وحول ذلك قال بروك  النتيجة  زاد عدد مرات حدوث اليويو كانت 
حتقيق  اإن  من�ضورة:  �ضحفية  مقالة  يف  الدرا�ضة،  موؤلفي  كبري  اأج���اروال، 
الوزن ال�ضحي يو�ضى به عموًما باعتباره �ضحيًّا للقلب، لكن احلفاظ على 
فقدان الوزن اأمر �ضعب ، وقد توؤدي التقلبات يف الوزن اإىل �ضعوبة حتقيق 
�ضحة القلب والأوعية الدموية، فيما اأو�ضح اأنه على الرغم من اأن اأبحاثهم 
وجدت �ضلة بني اتباع نظام اليويو وعوامل خطر الإ�ضابة باأمرا�ض القلب، 

فقد ذكر اأن هناك حاجة اإىل مزيد من الأبحاث طويلة الأجل.

على الكّحال  اأ�سم  • يطلق 
- طبيب العيون

• من هو خمرتع التل�سكوب؟
- غاليليو

احلمامة كرمز لل�سالم؟ ر�سم  من  اول  • من 
- بيكا�ضو

املعلقة؟  بابل  حدائق  من�سئ  هو  • من 
- نبوخذ ن�ضر

افر�ست؟ قمة  ارتفاع  يبلغ  • كم 
- 29 األف قدم

 • اإىل اأي لغة تنتمي كلمة طبا�سري؟
- اإىل اللغة الرتكية

متتالية �ضنوات  لثاث  ال�ضوم  العقرب  • ي�ضتطيع 
مرت  30 طوله  خيطا  العنكبوت  • ين�ضج 

عينيه يغم�ض  فقط  لكنه  ينام  ل  • اجلامو�ض 
الكهربائية ال�ضاك  وعوازل  الر�ضا�ض،  انابيب  با�ضنانه  يقطع  اأن  الفاأر  • ي�ضتطيع 

تولد  حني  يف  خلية  مليون   50 ثانية  كل  يف  منها  متوت  خلية،  بليون   20 من  الن�ضان  ج�ضم  • يتكون 
جديدة. خلية  مليون   50

الهند. يف  حمل(  )تاج  قرب  هو  قرب  • اأجمل 
اندثرت. قد  ال�ضبع  العجائب  من  م�ضر  يف  ال�ضكندرية  • منارة 

كما  �ضحراوين  بني  حمفوظه  لنها  العا�ض  بن  عمرو  اطلقه  وقد  م�ضر.  على  الكنانة(  )اأر�ض  • يطلق 
حتفظ الكنانة ال�ضهام.

يطلقها  التي  والنافورة  املاء،  �ضطح  اإىل  ويتجه  بها  يتنف�ض  الراأ�ض  اعلى  فردية  او  زوجية  ثقوب  • للحوت 
من اعلى الراأ�ض هي عبارة عن الزفري.

الروماين العهد  يف  فيادلفيا  ا�ضم  عليها  يطلق  كان  الردن..  عا�ضمة  • عمان 
الدم. �ضغط  ارتفاع  يخف�ض  دقيقة   15 ملدة  يوميا  • التاأمل 

املراأة البخيلة 
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العنب 
حت��ت��وي امل��ائ��ة غ����رام من 
%75 من  ع��ل��ى  ال��ع��ن��ب 
غرامات  و7  م����اء  وزن�����ه 

غلوكوز وغرام 
غ�����رام�����ا  و16  ده�����������ون 
ون�ضف  ك����رب����وه����ي����درات 
وع�ضرين  ب��روت��ني  غ���رام 

 C مليغرام فيتامني
واف�ضل انواع العنب كبري 

احلجم وابي�ض اللون. 
فوائده: 

- من�ضط للع�ضات والع�ضاب وجمدد للخايا وطارد لل�ضموم. 
- غذاء �ضريع اله�ضم. 

الكبدية  واحل�ضاة  والبوا�ضري  والقب�ض  اله�ضم  �ضوء  ح��الت  يف  مفيد   -
واحل�ضاة 
البولية. 

- من�ضط قوي لوظائف الكبد. 
- ق�ضرة العنب من املواد املفيدة يف تنظيف المعاء. 

- يفيد العنب يف الوقاية من ال�ضرطان. 
- للم�ضابني بالنحافة يفيد يف زيادة الوزن. 

الزوار خارج كهف املعجزات ، يف احلديقة القراآنية يف دبي.. حيث اجتذبت نحو 100 األف زائر يف الأ�سبوع 
الأول من افتتاحها )رويرتز(

كان هناك امراأة ت�ضتمتع دائما بالكذب ..نعم ل ت�ضتطيع اأن تعي�ض اإل بالكذب وكاأنه طعامها و�ضرابها فكانت 
تقول انها فقرية وتت�ضول من النا�ض رغم ثرائها.. كانت تقول انها مري�ضة وتتظاهر باملر�ض ليعطف النا�ض 
عليها حتى خرجت عليهم يوما يف كامل �ضحتها وقالت �ضفاين اهلل بف�ضل حليب عنزة من ي�ضربه يعطيه اهلل 
ال�ضفاء بل ال�ضحة البدية انظروا يل يالها من متعة ان حت�ض بذلك ال�ضباب ين�ضج منك فهلل النا�ض وجاء كل 
موي�ض ويائ�ضا اليها يريد بع�ض حليب العنزة فقالت ابيعه لكم ..وبالفعل كانت حتلب العنزة امامهم وتبيعهم 
احلليب ب�ضعرا عايل جدا وا�ضتمر احلال معها هكذا ومن ياأتي ليقول ان احلليب مل يفعل له �ضيء تقول يجب 
ان ت�ضتمر اربعني يوما ،دارت اليام ومل يح�ض اي من املر�ضي بالتح�ضن املنتظر ويف ويف نف�ض الوقت مر�ضت 
هي اي�ضا وبدا املر�ض ياكل يف ج�ضدها و�ضعر اجلميع فجاءمن ي�ضالها ملاذا لتتناولني حليب عنزاتك ال�ضافية 
العافية فكانت تقول انا ل�ضت مري�ضة بل اناحزينة فقط فابي مري�ض واريد ال�ضفر لروؤيته ..فاح�ض احدهم 
برغبتها يف الهرب ف�ضرخ وقال ايتها الكاذبة تريدين الهروب من كذبتك ال�ضنعاء..حليب هذه العنزة ليفعل 
�ضيء وانت تظاهرت بغري ذلك لتك�ضبي من ورائنا الكثري فزوجتي تعرفك وتعرف كم انت كاذبة وان مل تردي 
يل نقودي �ضاأقتلك وعنزتك هذه ..خافت املراأة وردت للرجل نقوده لي�ضكت ل�ضكت لكن اجلميع بداأوا مبطالبتها 
باموالهم التي اخذتها كذبا وادعاءوهكذا ا�ضطرت املراأة لرد الموال ايل ا�ضحابها وهي نادمة علي خل�ضارتها 
تلك الم��وال مما زادها مر�ضا حتي اغلقت بابها عليها ومل تعد تخرج لبيع احلليب او حتي ل�ضراء طلباتها 
فقامت احدى جارتها لزيارتها وال�ضوؤاآل عليها رمبا ا�ضابها مكروه وبالفعل عندما فتحت الباب ودخلت وجدتها 
تنازع حلظاتها الخرية ومل ينفعها حليب عنزاتها وماتت تاركة ورائها اموال كثرية و�ضع حاكم البلدة يده 
عليها وحول دارها ايل دار لايتام بني لها ملحقا وا�ضعا وو�ضع الموال رهن ت�ضرف �ضفوة من افا�ضل املدينة 

حتي يعو�ض علي املراة الكاذية البخيلة ما مل ت�ضرفه لوجه اهلل رمبا رحم اهلل روحها وادخلها اجلنة .

كيف تتخل�س من حكة الأذن؟
 يعاين كثريون من حكة الأذن امل�ضتمرة والتي قد ت�ضكل 
م�ضدر اإزعاج كبري لهم، لذا من ال�ضروري التعرف على 
ذاتي  ب�ضكل  ا�ضتخدامها  ميكن  التي  العاجات  بع�ض 

دون احلاجة للجوء اإىل الطبيب.
رمييديز(  ت��ني  )ت���وب  م��وق��ع  اأورد  املنطلق  ه���ذا  وم���ن 
للتخل�ض  املفيدة  الن�ضائح  من  جمموعة  الإل��ك��رتوين، 

من حكة الأذن، على النحو التايل:
اإىل  املاء  دخول  يكون  قد  اجلاذبية:  ا�ضتخدام   1-
لذا  باحلكة،  اإ�ضابتك  يف  �ضبباً  الأذن 
تكون  راأ����ض���ك بحيث  ب��اإم��ال��ة  ق��م 
حتى  الأر�������ض  ب���اجت���اه  الأذن 

يخرج املاء منها.
يعترب  ال���داف���ئ:  امل����اء   2-
تنظيف الأذن باملاء الدافئ 

الزائد  الأذن  �ضمع  م��ن  للتخل�ض  ال��ط��رق  اأف�����ض��ل  م��ن 
الذي قد ي�ضبب احلكة.

الأذن  م��ن  امل��ي��اه  لإزال�����ة  ال���ه���واء:  �ضغط  تقنية   3-
اأغلق فمك  الهواء.  تقنية �ضغط  اتباع  الو�ضطى ميكن 
اأن  ق��ب��ل  ث��م خ��ذ نف�ضاً عميقاً  ب��اأ���ض��اب��ع��ك،  اأن��ف��ك  و���ض��د 
تطلق الهواء من اأنفك لتنظيم �ضغط الهواء، وعندها 
الأذن  اأن��اب��ي��ب  اأن  ع��ل��ى  ي���دل  م��ف��اج��ئ��اً  ���ض��وت��اً  �ضت�ضمع 

الو�ضطى قد ُفتحت.
اإزالة  على  الزيتون  زي��ت  ي�ضاعد  الزيتون:  زي��ت   4-
الأذن  �ضمع  كمية  م��ن  ويخف�ض  ال���زائ���د،  الأذن  �ضمع 
التي  املطهرة  بخ�ضائ�ضه  يتميز  كما  واجل��اف،  ال�ضلب 

حتارب الإلتهابات.
-5 بريوك�ضيد الهيدروجني: للتخل�ض من حكة الأذن 
الناجمة عن تراكم ال�ضمع، ميكن ا�ضتخدام بريوك�ضيد 

ال�ضمع  كمية  تخفيف  على  ي�ضاعد  ال��ذي  الهيدروجني 
وي�ضاعد على اإخراجه من الأذن.

على  اأي�ضاً  الأبي�ض  اخلل  ي�ضاعد  الأبي�ض:  اخلل   6-
داخلها،  متبقية  �ضوائل  اأي��ة  وتبخر  الأذن،  �ضمع  اإذاب���ة 
بها  ت�ضاب  قد  التي  اللتهابات  يحارب  اأن��ه  اإىل  اإ�ضافة 

الأذن.
الأذن  يف  احلكة  �ضبب  كان  اإذا  الدافئة:  الكمادات   7-
هو حب ال�ضباب، فاإن الكمادات الدافئة ميكن اأن تكون 
ت�ضاعد  اإذ  ال�����ض��ب��اب،  ح���ب  ل��ل��غ��اي��ة يف جت��ف��ي��ف  م��ف��ي��دة 
احل�����رارة ال��ن��اجت��ة ع���ن ال�����ض��غ��ط ال���داف���ئ ع��ل��ى تقليل 
اللتهابات والتهيج والآلم املرافقة له مثل حكة الأذن.

احلفاظ  من  بد  ل  الأذنني:  جفاف  على  احلفاظ   8-
يت�ضرب  ل  لكي  ال�ضتحمام  اأث��ن��اء  الأذن���ني  جفاف  على 

املاء لاأذنني ويت�ضبب باللتهابات واحلكة.


