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ن�صيحة حتذيرية لع�صاق قهوة ال�صباح
اعتاد كثري من النا�س على بداية نهارهم ب�شرب القهوة، حتى يطردوا 
عن اأنف�شهم النعا�س، ويركزوا جيدا يف العمل الذي يقومون به، لكن 
اإنها قد ت�شبب ا�شطرابات �شحية  بل  دائما،  اآمنة  العادة لي�شت  هذه 
اأو حرقة املعدة،  خطرية. وين�شح الأطباء من يعاين ال�شداع املزمن 
ب��ت��ف��ادي ���ش��رب ال��ق��ه��وة يف ب��داي��ة ال��ن��ه��ار. وي��ق��ول ال��ب��اح��ث يف مركز 
"اأوجلي" الكوري اجلنوبي للطب، كيم بيونغ كون، اإن القهوة حتدث 
تاأثريا �شبيها بامل�شكنات يف ج�شم الإن�شان، بالنظر اإىل ما حتتويه من 
كافيني، لكن امل�شروب العاملي ال�شهري ي�شبب �شعفا يف اآليات مقاومة 
لدى  ال�شيء  التاأثري  هذا  ويح�شل  الوقت.  م��رور  مع  ل���أمل  اجل�شم 
من يعانون ال�شداع املزمن، وبالتايل، فهم مدعوون اإىل تفادي �شرب 

القهوة يف ال�شباح، لأن من �شاأن ذلك اأن يفاقم و�شعهم ال�شحي.
ويو�شح الأكادميي كان جاي هيونغ، وهو باحث يف مركز "�شام�شونغ" 
الطبي، اأن القهوة حتدث تاأثريا منبها لدى الإن�شان، لكنها تعمل يف 

الوقت نف�شه على حتفيز اإفراز اأحما�س املعدة.  
وين�شح الباحث من يعانون حرقة املعدة، باأل يبدوؤوا نهارهم ب�شرب 

القهوة، ويو�شيهم باأن يعو�شوها باحت�شاء ال�شاي اأو املاء الفاتر.

اأ�صباب تدفع املراأة للزواج من طاٍه
عادة ما يبحث الرجل عن زوجة تتمتع ب�شفات ربة املنزل املثالية التي 
تعتني باملنزل والأطفال وجتيد مهارات الطهي. ولكن ماذا لو تزوجت 

املراأة من رجل يعمل كطاه حمرتف؟ 
يتمتع بخربة  الزواج من رجل  على  املراأة  ت�شجع  اأ�شباب  فيما يلي 6 

يف الطهي، بح�شب ما اأورد موقع "لي�شت�شورج" الإلكرتوين: 
تناول اأطباق جديدة   -  1

لن ت�شطري يف الكثري من الأحيان للذهاب اإىل مطعم فاخر لتجربة 
طبق جديد عندما يكون لديك �شخ�س ميكنه اأن ُيعد هذا الطبق يف 

املنزل مع الكثري من احلب، ومبيزانية منخف�شة.
يف عطلة نهاية الأ�شبوع فقط  تكون  لن  الع�شاء  دعوات   -  2

وقت  اأي  يف  روم��ن�����ش��ي  ب��ع�����ش��اء  زوج����ك  م��ع  ت�شتمتعي  اأن  ل��ك  مي��ك��ن 
ورومن�شي  البحث عن مكان مكلف  دائماً  يتعني عليك  تريدينه، ول 
ي��ف��رغ زوج���ك م��ن عمله  اأو الن��ت��ظ��ار حتى  ل��ل��خ��روج برفقة زوج���ك، 

لتخرجي معه. 
تناول الطعام يف اأف�شل املطاعم  -  3

اإذا كنت من ع�شاق الطعام، ف�شيتعني عليك ا�شتك�شاف اأماكن جديدة، 
لذا فاإن زواجك من طاٍه �شيوفر عليك عناء البحث عن مطعم جيد 

وذلك لأنه يعرف اأف�شل املطاعم بحكم خربته يف هذا املجال. 
طعام �شحي على الدوام تناول   -  4

وجبات الطهاة ل تكون لذيذة فح�شب، بل مليئة بالكثري من العنا�شر 
لتناول  فر�شة  على  ف�شتح�شلني  ط��اٍه  من  تزوجت  اإن  لذا  الغذائية، 

طعام مغٍذ على الدوام، ولن تقلقي اأبداً ب�شاأن نظامك الغذائي. 
يف تناول الطعام اخلربة   -  5

اإذا تزوجت من طاٍه، فمن املوؤكد باأنك �شتكت�شبني بف�شله اخلربة يف 
تناول الطعام ومذاق خمتلف الوجبات مع مرور الوقت. 

مواد �صامة يف املالعق البال�صتيكية 
مثل  يومياً  ت�شتخدم  التي  الب��شتيكية  املطبخ  اأدوات  اإن  علماء  ق��ال 

امل�عق، حتتوي على مواد �شاّمة قد ت�شر بالكبد اأو الغدة الدرقية. 
اللدائن الب��شتيكية تطلق منتجات ثانوية �شارة،  اأن  الباحثون  وذكر 
عالية،  ح��رارة  درج��ات  ا�شتخدامها يف  عند  الطعام  اإىل  ت�شل  اأن  ميكن 
با�شم  املعروفة  ال�شامة،  الثانوية  املنتجات  وتت�شكل  �شامة.  تكون  وق��د 
اأوليغومرات، اأثناء اإنتاج الب��شتيك، ول�شغر حجمها، قد يبتلعها الب�شر 
لتقييم  الأمل��اين  الفيدرايل  املعهد  �شعور بذلك. ويدعو علماء من  دون 
قدر  الب��شتيكية  والأدوات  الطعام  ب��ني  متا�س  ت��ف��ادي  اإىل  امل��خ��اط��ر، 
الإمكان اأثناء الطهي، خا�شًة يف درجات احلرارة التي تزيد عن 70 درجة 
مئوية. و يف %30 من اأدوات املطبخ الب��شتيكية التي حللها العلماء، 
امل�شتوى  الطعام  اإىل  انتقلت  التي  ال�شامة  الثانوية  املنتجات  جت��اوزت 
املقبول، وبناًء على البيانات املتاحة، تعترب خم�شة ميكروغرامات، لكل 
كيلو غرام من الغذاء، مقبولة من الناحية ال�شمية. وقال اأحد موؤلفي 
عليها،  ُع��ر  التي  الأوليغومرات  من  الكبرية  "اجلرعات  اإن  الدرا�شة 

ت�شر بالكبد والغدة الدرقية، ح�شب موقع "ميرتو" الربيطاين.
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الإنرتنت فائق ال�صرعة لتوفري  جديدا  ا�صطناعيا  قمرا   60
اأطلقت �شركة "�شباي�س اك�س" الأمريكية الدفعة الثانية من كوكبة الأقمار 
ال�شطناعية ال�شغرية "�شتارلينك" التي تهدف اإىل توفري خدمة الإنرتنت 

من الف�شاء، وقد ت�شم 42 األف قمر ا�شطناعي على املدى الطويل.
فلوريدا حام�  كانافريال يف  كاب  9" بنجاح من  "فالكون  واأقلع �شاروخ 
60 قمراً ا�شطناعياً �شغرياً على ما اأظهر بث مبا�شر لعملية الإط�ق على 

موقع ال�شركة الف�شائية، التي اأ�ش�شها اإلون ما�شك.
وتريد "�شباي�س اك�س" ال�شتحواذ م�شتقب� على جزء من �شوق الإنرتنت يف 
الف�شاء، التي تتناف�س عليه مع �شركات اأخرى مثل "وان ويب" و"اأمازون" 

التي ل يزال م�شروعها اأقل تقدما )م�شروع كويرب(.
من   5% اإىل   3 على  ال�شيطرة  الطويل  امل��دى  على  ما�شك  اإل��ون  وينوي 
ال�شنة،  يف  مليارات  بع�شرة  تقدر  ح�شة  وه��ي  ل���إن��رتن��ت،  العاملية  ال�شوق 
اإي���رادات عرب اإط���ق ال�شواريخ اإىل  اأك��ر بع�شر م��رات مما يحقق من  اأي 

الف�شاء. ويريد عرب ذلك متويل �شواريخه ومركباته الف�شائية.
ومقرها  �شركته،  ح�شلت  وق��د  امل��ري��خ،  ا�شتيطان  اإىل  ما�شك  يطمح  كما 
األ��ف قمر   12 الأمريكية لإط���ق  ال�شلطات  اإذن من  كاليفورنيا، على  يف 
ا�شطناعي على مدارات عدة، لكنها تقدمت بطلب للح�شول على موجات 

بث لث�ثني األف قمر اإ�شايف.
على  ال�شريع  الإن��رتن��ت  خدمة  توفري  اإىل  "�شتارلينك"  كوكبة  وت��ه��دف 
الأر�س. و�شتكون الأقمار ال�شطناعية ال�شغرية على علو منخف�س ن�شبياً 

)550 كيلومرتا للدفعة الأوىل(.
اأن الكوكبة  60 قمراً يف مايو، واأكدت  اأول  "�شباي�س اك�س" اأطلقت  وكانت 
�شتو�شع يف اخلدمة اعتباراً من العام املقبل، لتوفري اخلدمة لكندا و�شمال 

الوليات املتحدة.
عملية   24 خ���ل  م��ن  بكامله  ال��ع��امل  تغطية  م��ن  �شتتمكن  اأن��ه��ا  واأك����دت 

اإط�ق.

الثلوج تتالعب بطائرة 
حلظة هبوطها

ب���ك���ام���ريا ه��ات��ف��ه الذكي  وث����ق م�����ش��اف��ر 
ف��ي��ه��ا ط���ائ���رة تابعة  ان���زل���ق���ت  حل���ظ���ات 
اأثناء  اإيرلينز"  "اأمريكان  ل�����ش��رك��ة 

هبوطها يف مطار �شيكاغو.
م�شافر  �شورها  التي  اللقطات،  وتظهر 
على  املطلة  ال��ن��اف��ذة  ب��ق��رب  يجل�س  ك��ان 
وقت  الطائرة، يف  الطائرة هبوط  جناح 

كان الثلج يغطي اأر�شية مطار اأوهري.
وبدا اأن قائد الطائرة، القادمة يف رحلة 
فقد  كارولينا،  نورث  ولية  حملية من 

ال�شيطرة عليها ب�شبب الثلج.
ويف بداية الفيديو، كان الهبوط اعتياديا، 
لكن بعيد حلظات انحرفت الطائرة عن 
"ماذا  ال��رك��اب  �شحيات  وتعالت  امل���درج، 

يحدث؟".
ا�شطدم  بعدما  كثريا  الطائرة  واهتزت 

جناحه باأر�شية املطار املحاذية للمدرج.
ومل ي�شب اأحد من ركاب الطائرة باأذى، 
ومت اإخ�وؤهم �شريعا نحو اإحدى قاعات 

املطار.
يف  اإيرلينز"  "اأمريكان  �شركة  وق��ال��ت 
ب��ي��ان بعيد احل���ادث اإن���ه ل اإ���ش��اب��ات بني 
املكون  ال��ط��ائ��رة  ال�38 وط��اق��م  ال��رك��اب 

من 3 اأ�شخا�س.

زلة الل�صان .. جتنب ال�صقوط يف 
الهفوات اللفظية من دون ق�صد �ص 23

ماذا يحدث للج�صم ب�صبب 
امل�صاكل املالية؟

يواجه كثريون م�شاكل مالية تدفعهم اإىل الكتئاب وامل�شاكل النف�شية املختلفة. 
ووجد ا�شتط�ع حديث لبنك كريدي �شي�شام الأمريكي اأن 82 % من الذين 

 %  40 يواجهون ديون بطاقات الئتمان يعانون من التوتر، وي�شعر 
منهم بالعار، يف حني بكى 25 % منهم على و�شعه.

ولأنه  جزء ل يتجزاأ من احلياة فاإن القلق امل�شتمر من املال ميكن اأن 
يوؤدي اإىل اأعرا�س نف�شية خطرية، كما اأن ل�أعباء املالية والديون 
تاأثري �شيء على ال�شحة العقلية، ويف بع�س احلالت اخلطرية ميكن 

اأن تقود اإىل النتحار، بح�شب موقع هافينغتون بو�شت الأمريكي.
وتخلف امل�شاكل املالية اإجهاداً، ي�شعف الأداء الإدراك��ي، ويوؤدي 

اإىل الإ�شابة بعدد من الأمرا�س اخلطرية.
اآليات للدفع عن النف�س عند اخلطر، باإط�ق  وطور اجل�شم 
هرمونات الإجهاد، مثل الأدرينالني والكورتيزول، وي�شتجيب 

اجل�شم بطريقة مماثلة لتهديدات مثل امل�شاكل املالية.
اإن  اإميي دارامو�س، عاملة نف�س �شريري يف �شيكاغو  وتقول 
"هذا النوع من الإجهاد يوؤدي اإىل توتر الع�ش�ت، ويعيق 
ل�إ�شابة  عر�شة  يجعلنا  ما  املناعة،  جهاز  عمل  وي�شعف 
املعدة،  واآلم  ال�����ش��داع  ي�شبب  اأن  ميكن  كما  ب��الأم��را���س، 

وغريها من الأعرا�س ".

الع�ش�ت حتريك   .1
ي��ق��ول ال��دك��ت��ور ل��وك ب��اول��ز م��ن ع��ي��ادات ب��وب��ا ال�شحية: 
واحدة، لذلك ميكن  دقيقة  حوايل  املاء  غليان  "ي�شتغرق 
"الوقوف  ال�شاق  ربلة  رفعات  اأداء  ثانية يف   30 ا�شتغ�ل 
ثم  العتيادي"،  للو�شع  ال��ع��ودة  ث��م  ال��ق��دم  اأ���ش��اب��ع  على 
ا�شتغ�ل الث�ثني ثانية الباقية للقيام بتمرين الرتكاز 
الع�شلة  حتريك  يف  ي�شاعد  التمرين  وهذا  اإىل اجلدار"، 

رباعية الروؤو�س.
م�شتقيم  ب�شكل  ال��ظ��ه��ر  �شغط  ينبغي  ب��ذل��ك،  ول��ل��ق��ي��ام 
القيام بخف�س اجل�شم عن طريق ثني  على احلائط، ثم 

الركبتني بزاوية ترتاوح من 45 اإىل 90 درجة.

الإذاعة مع  الغناء   .2
وجد علماء من جامعة مان�ش�شرت اأن "الكيي�س"، وهو ع�شو 
�شغري يف الأذن الداخلية، يت�شل ب�"الهايبوث�مو�س" اأو 
الذي  ال��دم��اغ  م��ن  اجل���زء  وه��و  املهاد"،  "حتت  منطقة 

يتحكم باملتعة والعواطف.
وعندما يغني املرء، يكت�شف الكيي�س الهتزازات ال�شغرية، 
مما  الهايبوث�مو�س،  منطقة  اإىل  اإ���ش��ارات  تر�شل  التي 

يعطي دفعة فورية لل�شعادة.

3. تهجئة الكلمات معكو�شة
ي��ق��ول ج���راح ال��دم��اغ وع���امل الأع�����ش��اب ال��دك��ت��ور راهول 
معكو�شة  ب�شورة  الكلمات  بتهجئة  القيام  اإن  ج��ان��دي��ال 
الذاكرة  وا���ش��ت��خ��دام  بجدية  التفكري  على  العقل  يجرب 

العاملة.
وهناك طريقة اأخرى لزيادة الذاكرة العاملة وهي القيام 
املكونة من  الأع��داد  بعمليات ح�شابية ذهنية، مثل �شرب 
رقمني، مثل 29 و72، وهذه هي املهارات الأ�شا�شية التي 

تتح�شن مع املمار�شة.

املاء �شرب   .4
يقول باحثون اإن جمرد انخفا�س م�شتوى املاء يف اجل�شم 
اأن ي�شعف الأداء العقلي وي�شبب  2 يف املئة ميكن  بن�شبة 
والذاكرة  واليقظة  الرتكيز  من  ويقلل  امل��زاج  يف  تغريات 

على املدى الق�شري.
"الف�شيولوجيا  جم��ل��ة  يف  ن�����ش��رت  درا�����ش����ة  ج����دت  وق����د 

اأن  الأم�����ريك�����ي�����ة،  وال�شلوك" 
ال�شائقني الذين ينخف�س حمتوى 

الأخطاء  نف�س  يرتكبون  لديهم  امل��اء 
امل�شروبات  ي��ت��ن��اول��ون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  يواجهها  ال��ت��ي 

الكحولية مبا يتجاوز احلد امل�شموح به.

اليد حقيبة  ترتيب   .5
ثق�  ي�����ش��ع  ك��ي��ل��وغ��رام   1.3 اأك����ر م���ن  ي���زن  ���ش��يء  اأي 
من  التخل�س  ف���اإن  ل��ذل��ك  ال��ظ��ه��ر،  ع��ل��ى  زائ����دا  و�شغطا 
من  وغريها  والإي�شالت  القدمية  املاكياج  اأدوات  جميع 

عنها  ل��شتغناء  القابلة  اليد  حقيبة  حمتويات 
ي�شتغرق دقيقة واحدة.

ت�شحيح عملية الوقوف  .6
ت��ق��ول راق�����ش��ة ال��ب��ال��ي��ه ال�����ش��اب��ق��ة ن��ات��ايل غاري 
النحو  على  ت��ك��ون  ال��وق��وف  عملية  ت�شحيح  اإن 

القدمني  وثبيت  ب�شكل م�شتقيم،  الوقوف  التايل: 
لإطالة  برفق  البطن  ع�ش�ت  و�شحب  الأر����س  على 

العمود الفقري.
اأن يظل يتحرك  الراأ�س عاليا، على  رفع  كذلك يجب 

اأن  امل��رء  على  ويجب  متوتر،  ب�شكل  ولي�س  بحرية، 
يرخي كتفيه، وبهذه الطريقة ميكنه حماية ظهره 

ويح�شن و�شعه.
  

 7. الوقوف على �شاق واحدة
ال�شتقرار  "عدم  اإن  فارانت�س  ك��ات  اليوغا  خبرية  تقول 
ال�شاق  تقوية  التقدم يف عملية  التوازن، فتحقيق  يح�شن 
تتم عن طريق اإخراج ال�شاق املرفوعة اإىل اجلانب، ثم اأداء 
وع�ش�ت  ال��ورك��ني  لتقوية  ال�شاق  وخف�س  رف��ع  حركات 

الأرداف ال�شعيفة.
ويجب اأن تتم هذه احلركة مع ال�شاق الأخرى.

النب�س من  التحقق   .8
ي��ق��ول دك��ت��ور يا�شر ج��اف��ي��د، وه��و م��ن دع���اة ال��وق��اي��ة من 
ال�شكتة الدماغية، اإن نب�س القلب غري املنتظم ميكن اأن 
قد  مما  الأذيني"،  "الرجفان  اأعرا�س  على  ع�مة  يكون 
 6 مبعدل  الدماغية  بال�شكتة  الإ���ش��اب��ة  خطر  م��ن  يزيد 

العادية،  احل��ال��ة  اأ���ش��ع��اف 
واإذا كان املرء ي�شعر بالقلق، 

فعلية مراجعة الطبيب.

واجللو�س  ال��وق��وف  اخ��ت��ب��ار   .9
على كر�شي

مرات   5 التمرين  ه��ذا  ممار�شة  يجب 
يف اأ���ش��رع وق��ت مم��ك��ن. ت��اأك��د م��ن الوقوف 
واجللو�س ب�شكل كامل، حيث ت�م�س الكر�شي 
يف كل مرة. ويقول اأخ�شائي الع�ج الطبيعي: 
"من ل يعانون من م�شاكل يف التوازن ميكنهم 
القيام بهذا الختبار يف اأقل من 13 ثانية".  
لذلك فاإن من يعاين من هذا التمرين، ول 
ي�شتطيع القيام به ب�شرعة و�شهولة، عليه اأن 

ي�شتمر يف ممار�شة التمارين حتى يتح�شن.
  

 10. جرب ع�ج العني الطبيعي
النظر ب�شكل طبيعي: نتائج  "حت�شني  يقول موؤلف كتاب 
�شريعة" ليو اأنغارت، اإن املرء ميكنه حت�شني نظره، وذلك 
بوا�شطة ممار�شة بع�س التمارين اخلفيفة. ففي البداية 
املراد  ال�شفحة  ال��ق��راءة، ثم قلب  امل��رء خلع نظارات  على 
قراءتها راأ�شا على عقب، وتفح�س املقال بالكامل بالنظر 
اإىل "الفراغات البي�شاء" بني ال�شطور، ثم حماولة قراءة 
املقال مرة اأخرى بالطريقة ال�شحيحة. ويقول اأنغارت اإن 
هذه التمرين يجب اأن يزيد من الو�شوح ب�شكل ملحوظ.

�صور لنا�صا تك�صف 
التل�صكوب الهائل 

الأمريكية  الف�شاء  وكالة  ن�شرت 
احلجم  ت��ظ��ه��ر  ����ش���ورا  "نا�شا"، 
ويب"  "جيم�س  لتل�شكوب  الهائل 
ال��ف�����ش��ائ��ي، ال���ذي و���ش��ل��ت تكلفة 
 9.66 اإىل  الآن  ح��ت��ى  اإن�����ش��ائ��ه 
مليار دولر، و�شيقدم �شورا غري 

م�شبوقة للف�شاء.
اإط�������ق  ي���ت���م  اأن  امل�����ق�����رر  وم������ن 
م����ار�����س  يف  ويب"  "تل�شكوب 
2021، حيث �شيكون قادرا على 
الف�شاء  اأبعاد من  اأق�شى  التقاط 
الآن،  حتى  �شورها  التقاط  يتم 

بتفا�شيل ودقة غري م�شبوقة.
وح����ت����ى ذل������ك احل�������ني، ل ي�����زال 
ت��ل�����ش��ك��وب وي�����ب ي���ت���م ب�����ن�����اوؤه يف 
م�شتودع يف مدينة لو�س اأجنلو�س 
"نا�شا"،  ق��ب��ل  م���ن  الأم���ريك���ي���ة، 
"نورثروب  ال������دف������اع  و�����ش����رك����ة 

غرومان".
������ش�����ورة  "نا�شا"  ون�������������ش������رت 
تويرت،  على  اجل��دي��د  للتل�شكوب 
ل����ت����و�����ش����ي����ح م���������دى �����ش����خ����ام����ة، 
"تعر�س  ب��ال��ق��ول:  ع��ل��ي��ه  معلقة 
�شخامة  م�����دى  ال�������ش���ورة  ه�����ذه 
)تل�شكوب   NASAWebb#
وي����ب(. و���ش��ن�����ش��ارك��ك��م امل��زي��د من 

ال�شور من خلف الكوالي�س".
ال�شخم  احل�����ج�����م  ول���ت���ف�������ش���ري 
معرفة  م���ن  ب���د  ل  ل��ل��ت��ل�����ش��ك��وب، 
مقدار  اأو  اجل��ه��از،  ح�شا�شية  اأن 
اأن  ال�����ت�����ي مي����ك����ن  ال���ت���ف���ا����ش���ي���ل 
يلتقطها، ترتبط ارتباطا مبا�شرا 
ال�شوء  جتمع  التي  امل���راآة  بحجم 
ر�شدها"،  يتم  التي  الأ�شياء  من 

بح�شب "نا�شا".
الأمريكية:  ال��وك��ال��ة  واأ����ش���اف���ت 
املزيد من  جتمع  اأك��رب  "م�شاحة 
الدلو  يجمع  كما  متاما  ال�شوء، 
الكبري حجما كمية اأكرب من املاء 
الأم���ط���ار، مقارنة  ه��ط��ول  ل���دى 

بالدلو ال�شغري".
تل�شكوب  م����راي����ا  ق���ط���ر  وي���ب���ل���غ 
زيادة  وه��ي  م��رت،   6.5 "ويب" 
2.4 مرت  بقطر  م��ق��ارن��ة  ك��ب��رية 
الذي متتعت به مرايا التل�شكوب 

"هابل".
وهابل هو تل�شكوب ف�شائي يدور 
الفلكيني  اأم������د  الأر����������س،  ح�����ول 
للكون على  روؤية  واأف�شل  باأو�شح 
الإط�ق، بعد اأن عانوا على مدار 
الأر�شية  امل��ق��اري��ب  م���ن  ���ش��ن��وات 
التي تقف يف طريق و�شوح روؤيتها 

الكثري من العوائق.

جتعل  �صغرية  ممار�صات   10
�صعادتك كبرية 

ال يتوقف بحث �لنا�س عن �ل�صعادة، على �لرغم من �أن م�صادرها 
قد تكون يف متناول �ليدين، و�الأهم من ذلك �أن هناك �أمور� 

ب�صيطة ميكن للإن�صان �إن مار�صها �أن ترفع من�صوب �ل�صعادة 
لديه عاليا.

�جليد  �ل�صعور  لتح�صني  �ل�صهلة  �لطرق  بع�س  يلي  فيما 
�إع��د�د  �أثناء  حتى  مفيد،  ب�صكل  و�لعافية  بال�صحة 

رنني  �نتظار  �أو يف  �لقهوة  �أو فنجان من  �ل�صاي  كاأ�س من 
�مليكروويف معلنا �نتهاء ت�صخني وجبة ما.
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�ش�ؤون حملية

��صت�صافتها  مكتبة ز�يد �ملركزية  يف �لعني 

�صامل بن ركا�ض و �صعاد العرميي يحا�صران يف الت�صامح والأخوة الإن�صانية  

حفلت غنائية و �أوبريت وطني  ومناطق للطفل و �ملطاعم

بلدية مدينة العني توا�صل ا�صتعداداتها لتنظيم فعاليات الحتفال باليوم الوطني 48

ختام �أعمال موؤمتر قانون جامعة �الإمار�ت.. �لذكاء �ال�صطناعي و�لعد�لة: فر�س وحتديات

املوؤمتر يو�صي بو�صع مناهج وبرامج  ذكاء ا�صطناعي لإعداد الكفاءات القانونية مع �صن قواعد قانونية خا�صة بالذكاء ال�صطناعي

•• العني - الفجر

" عنوان املحا�شرة  �شاعة الت�شامح والأخ��وة الإن�شانية 
مبنا�شبة  العني  يف  املركزية  زاي��د  مكتبة  نظمتها  التي 
الدكتور  ال�شيخ  فيها  وحا�شر  للت�شامح،  العاملي  اليوم 
���ش��امل ب��ن رك��ا���س ال��ع��ام��ري ع�����ش��و امل��ح��ل�����س الوطني 
اأ�شتاذ  والدكتورة �شعاد زايد العرميي  �شابقاُ  الحتادي 
املكتبة  م��دي��ر  بح�شور  الإم�����ارات،  جامعة  يف  التنمية 
اجلنيبي  ح�شني  الأن�شطة  ومن�شق  ال��ظ��اه��ري  جمعة 
وح�����ش��د م���ن امل���واط���ن���ني واأب����ن����اء اجل���ال���ي���ات وط����ب 
الإع�مي  املحا�شران  قدم  حيث  واملدار�س،  اجلامعات 
�شامل  الدكتور  ال�شيخ  حت��دث  البداية  يف  عباد.  معني 
�شخ�شية  يف  الت�شامح  ونهج  م��ب��داأ  فتناول  رك��ا���س  ب��ن 
اآل نهيان  ب��اإذن اهلل ال�شيخ زاي��د بن �شلطان  املغفور له 

النبل  اأن  معترباً  الإن�شانية،  الأخ���وة  يف  راقية  كقيمة 
والكرم هي   والت�شحية  والتوا�شع  والت�شامي  والعطاء 
اأبرز �شفات ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طّيب اهلل 
اأن الإم��ارات اأ�شبحت  ثراه، يف ممار�شة احلكم. موؤكداً 
با�شتحقاق ومتيز من خ�ل  للت�شامح  العامل  عا�شمة 
�شن العديد من القوانني والت�شريعات التي تهدف اإىل 
النفتاح على الثقافات وتقّبل الآخر، وبالتايل جت�شيد 
احللم الكبري للموؤ�ش�س ال�شيخ زايد بعامل اآمن خال من 
وال�ش�م  املحبة  ت�شوده  والكراهية   والتع�شب  العنف 

بني الب�شر على اخت�ف اأجنا�شهم وثقافاتهم .
واأ���ش��اف ق��ائ��ً�: اإن ال�شيخ زاي���د اخل��ري ك��ان ع��ن حق 
بالن�شبة  اأو حتى  �شعبه   اأبناء  الت�شامح مع  مدر�شة يف 
واأي�شاً  الإم���ارات،  اأر���س  على  املقيمني  امل�شلمني  لغري 
الدولية،  والأ���ش��رة  واخلليجية  العربية  ال�شعوب  م��ع 

م�شرياً اإىل اأن تاريخ الإمارات غني بالدرو�س واملواعظ 
الأخ����ق���ي���ة والإن�������ش���ان���ي���ة ف��ق��د ك���ان���ت ال���ي���د مم����دودة 
با�شتمرار اإىل العامل  لغوث ال�جئ واملحتاج وتقدمي 
ولي�س  بالأفعال  الت�شامح  نربا�س  ي�شكل  وه��ذا  العون، 
الأقوال . وختم ال�شيخ �شامل بن ركا�س بالإ�شارة اإىل اإن 
اأخ�قي  ومعيار  فطري  �شلوك  هي  الت�شامح  مفردات 
والقواعد  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  ع��رب  ينتقل  اج��ت��م��اع��ي 
على  مبنية  اإن�شانية  م�شاعر  هي  وبالتايل  الأخ�قية، 

عوامل نف�شية وقرار فكري و�شيا�شي واجتماعي.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ت���ن���اول���ت ال���دك���ت���ورة ���ش��ع��اد ال���ع���رمي���ي يف 
حما�شرتها مفهوم الإن�شانية بفطرة الإن�شان، م�شرية 
الأخوة  واإ���ش��اع��ة  الإن�شانية  والأخ���وة  الت�شامح  اأن  اإىل 
قامت  التي  القوية  الأ�ش�س  من  الب�شرية  بني  واملحبة 
عليها �شيا�شة دولة الإمارات العربية املتحدة. وقالت د. 

اإن ال�شيخ زايد تعامل مع مفهوم الإن�شانية  العرميي  
ب��ف��ط��رة الإن�����ش��ان وع��م��ل ع��ل��ى تقبل م��ب��داأ الخت�ف 
واإ�شاعة الأخوة واملحبة بني الب�شرية، حيث اأتاح فر�س 
التعاي�س مع الأخر ومنحه م�شاحة كافية، جم�ّشداً فكر 

التاأخي ومبداأ "ع�س ودع غريك يعي�س". 
واأكدت املحا�شرة اأن الن�شانية املت�شاحمة تكون بنبذ كل 
اأ�شكال احلروب وال�شتغ�ل والإره��اب والتدمري، واأن 
ال�شراع  اأما  الكراهية،  على  دليل  العرقية  التناق�شات 
اإلغاء  دليل على  الثقافية  والهيمنة  والتع�شب  الديني 
الأخر، حيث ت�شود التفرقة التي هي موؤ�شر على �شيادة 
البغ�شاء. ويف اخلتام قام �شعادة جمعة الظاهري مدير 
اإىل   التذكارية  ال���دروع  بتقدمي  املركزية  زاي��د  مكتبة 
ال�شيخ الدكتور �شامل بن ركا�س والدكتورة �شعاد زايد 

العرميي والإع�مي معني عباد.  

•• العني - الفجر

بداأت بلدية مدينة العني ا�شتعداداتها لتنظيم احتفال 
 2 ، و ذلك يف يومي   48 الوطني  اليوم  العني  مدينة 
و 3 دي�شمرب 2019 يف ا�شتاد هزاع بن زايد ، و ت�شم 
و  الفنية  و  الوطنية  الفعاليات  م��ن  ع��دد  الح��ت��ف��الت 
املجتمع يف  اإ�شعاد  و  الأذواق  لإر�شاء جميع   ، الرتاثية 

هذه املنا�شبة الوطنية الغالية .
ببلدية  الت�����ش��الت  و  العامة  الع�قات  اإدارة  ب���داأت  و 
مدينة العني بال�شتعداد لتنظيم الحتفالت حيث مت 
حتديد ا�شتاد هزاع بن زايد ل�شت�شافة الحتفالت هذا 
العام ، حيث �شيتم توزيع فعاليات داخل و خارج امللعب 
، و�شي�شم احلفل فعاليات ل�أطفال و الفنون ال�شعبية 
و املح�ت التجارية ، كما �شيتم تقدمي اأوبريت وطني 

خا�س بعام الت�شامح ، بالإ�شافة حلفل فني ي�شم اأبرز 
جنوم الغناء يف الإمارات و الوطن العربي .

الع�قات  اإدارة  مدير  ال�شام�شي  �شيف  �شلطان  ق��ال  و 
العامة و الت�شالت ببلدية مدينة العني ، اأن البلدية 
خ�ل  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  لح��ت��ف��الت  تنظيمها  ع���رب  و 
لنوع  اجلمهور  حاجة  التم�شت   ، متوا�شلة  عاماً   11
ال�شنوات  خ���ل  الإدارة  قامت  و   ، املطلوبة  الفعاليات 
مع  ليتنا�شب  احلفل  �شكل  و  نوعية  بتطوير  املا�شية 
يعرب  و  ذائقتهم  ير�شي  ما  تقدمي  و  احل�شور  جميع 

عن �شعورهم الوطني العايل يف هذه املنا�شبة .
و اأ�شاف ال�شام�شي ، مت اختيار ا�شتاد هزاع بن زايد هذا 
التي يحتلها ل�إ�شتاد يف منت�شف  للمكانة  العام نظراً 
مدينة العني ، و يتميز مب�شاحات وا�شعة تتيح لزائري 
يعترب  ال�شتاد  اأن  كما   ، ممتع  وق��ت  ق�شاء  الفعاليات 

اأحد املباين الأيقونية يف مدينة العني و يرتاده العديد 
فعاليات  وج��ود  و   ، العني  مدينة  زائ���ري  و  �شكان  م��ن 
اإ�شافة  ي�شكل  ال���ش��ت��اد  ال��وط��ن��ي يف  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��ال 

مميزة للفعاليات .
و ا�شتكمل ال�شام�شي : مت اختيار فعاليات احلفل بعناية 
من  ل��ع��دد  الح��ت��ف��ال  منطقة  تق�شيم  مت  حيث  فائقة 
املناطق و تخ�شي�س منطقة ل�ألعاب الأطفال لق�شاء 
اأي�����ش��اً مت تخ�شي�س   ، وق���ت مم��ت��ع خ����ل الح��ت��ف��ال 
م��ن��ط��ق��ة ل���أن�����ش��ط��ة ال���ت���ج���اري���ة ح��ي��ث مي��ك��ن ل����زوار 
الوطنية  الب�شائع  خمتلف  على  الط����ع  الفعاليات 
الفعاليات  يف  متواجدة  ال�شعبية  الفنون  �شتكون  كما   ،
 ، الغالية  الوطنية  املنا�شبة  بهذه  البهجة  عن  تعبرياً 
التي  املتنقلة  اإىل جانب منطقة لعربات الأطعمة  هذا 

تنا�شب اجلمهور .

�شتقام  التي  للفعاليات  بالن�شبة   : ال�شام�شي  �شرح  و 
م�شرح  بت�شييد  البلدية  �شتقوم  حيث   ، امللعب  داخ���ل 
خم�ش�س مبوا�شفات و مقايي�س منا�شبة داخل املعلب 
و  تلحني  و  �شعر  م��ن  غنائي  اأوب��ري��ت  ع��ر���س  �شيتم   ،
، و هو  امللحنني الم��ارات��ي��ني  و  ال�����ش��ع��راء  اأب����رز  غ��ن��اء 
�شعار  ك��ان  ال���ذي  الت�شامح  ع��ام  ع��ن  يتحدث  اأوب��ري��ت 
اإقامة حف�ت غنائية على  �شيتم  كما   ،  2019 للعام 
مدى يومني لعدد من الفنانني من الإمارات و الوطن 

العربي ح�شب رغبة اجلمهور .
هذا و ي�شارك يف فعاليات اليوم الوطني 48 اإىل جانب 
زاي��د و  ا�شتاد ه��زاع بن  ك��ً� من   ، بلدية مدينة العني 
�شركة �شحة و مركز اأبوظبي لإدارة النفايات – تدوير 
و عدد من املوؤ�ش�شات احلكومية و اخلا�شة ، مبا ي�شمن 

راحة و �شعادة زائري الفعاليات يف هذه املنا�شبة .

•• العني - الفجر

اأكد املوؤمتر الدويل ال�شنوي ال�شابع والع�شرون " الذكاء 
اأهمية  على  وحتديات،  فر�س  والعدالة:  ال�شطناعي 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  لتطبيقات  قانونية  اأ�ش�س  و�شع 
التي عقدت جل�شاته  املوؤمتر  اأعمال  جاء ذلك يف ختام 
نخبة  وبح�شور  الإم���ارات  بجامعة  يومني  م��دار  على 
ال��ق��ان��ون م��ن خمتلف  م��ن الباحثني وال��ق��ادة ورج���ال 

اجلامعات واملراكز البحثية واملعاهد الق�شائية.
اإليها  تو�شل  التو�شيات  من  عدد  اإىل  املوؤمتر  وخل�س 
���ش��ارك��وا يف جل�شات  25 م��ت��ح��دث��ا وب��اح��ث��اً  اأك����ر م��ن 
امل���وؤمت���ر اخل��م�����س، ح��ي��ث ك���ان اأب���رزه���ا: و���ش��ع مناهج 
وب���رام���ج  تعنى مب��و���ش��وع ال��ذك��اء ال���ش��ط��ن��اع��ي بغية 
اإعداد كوادر وكفاءات قانونية موؤهلة للتعامل مع هذه 
قواعد  �شن  ���ش��رورة  اإىل  بالإ�شافة  احلديثة،  التقنية 
مع  بال�شرتاك  ال�شطناعي  بالذكاء  خا�شة  قانونية 
الذكاء  بتقنية  املعنية  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  م��ن  ممثلني 
القانونية  باملتطلبات  الل��ت��زام  ل�شمان  ال�شطناعي 

الذكية  للتطبيقات  والتطوير  الربجمة  عملية  اأثناء 
املحتملة،  ال�شلبية  واآثارها  للحد من خطورتها  وذلك 
بالإ�شافة اإىل و�شع معايري مهنية و�شناعية واأخ�قية 

الكوادر  وتاأهيل  التقنيات  هذه  با�شتخدام  يتعلق  فيما 
ال�شيا�شات  را�شمي  املوؤمتر  اأو�شى  كما  معها.  للتعامل 
الب�شر وتوجيه  الآل��ة على  �شيطرة  ب�شرورة احلد من 

ا�شتخداماتها مبا يعزز ال�شالح العام ويتفق مع اأحكام 
و�شع  على  ع���وًة  املجتمع،  حماية  يف  ودوره  القانون 
امل�شاواة  �شوابط كفيلة باحرتام قرينة الرباءة ومبداأ 
الذكاء  تقنية  ا�شتخدام  ح��ال  يف  ال��دف��اع  حقوق  �شمن 

ال�شطناعي يف نطاق امل�شوؤولية اجلنائية،. 
وت��ن��اول��ت جل�شات ال��ي��وم ال��ث��اين ل��ل��م��وؤمت��ر ع����دداً من 
وحقوق  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  م��ث��ل:  املهمة  امل��وا���ش��ي��ع 
الإن�شان، والأثر املحتمل ل�شتخدام الذكاء ال�شطناعي 
على حماية حقوق الإن�شان، وكيفية التخطيط حلقوق 
والروبوتات يف  ال�شطناعي،  الذكاء  الإن�شان يف ع�شر 
التجرمي  اإىل موا�شيع حول  بالإ�شافة  املحكمة،  قاعة 
اجلنائي وتقييم املخاطر الإجرامية من خ�ل تقنيات 

الذكاء ال�شطناعي.
نقا�شات خمتلفة يف  الثاين  يومه  املوؤمتر يف  �شهد  كما 
جل�شة الطاولة امل�شتديرة التي تراأ�شتها الأ�شتاذة اإميي 
ف�ترون  ال�شيليكون  ملركز  التنفيذي  املدير    - بوير  
للقانون والتكنولوجيا وريادة الأعمال- حول م�شتقبل 

القانون يف ع�شر الذكاء ال�شطناعي

جامعة حممد بن ر��صد للطب و�لعلوم �ل�صحية 
 29 طالب ماج�صتري يت�صلمون �صهاداتهم بعد 
ا�صتكمال برامج تخ�ص�صية يف عالج الأ�صنان

•• دبي- الفجر 

حتت رعاية �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم، رئي�س اجلامعة ورئي�س 
جمل�س الأمناء، احتفلت جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�شحية 
الأ�شنان،  لطب  حممد  بن  حمدان  كلية  طلبة  من  جديدة  دفعٍة  بتخريج 
وذلك خ�ل حفل التخرج الر�شمي الذي تقيمه اجلامعة �شنوياً، و�شهدت 
دفعة هذا العام تخريج 29 طالب ماج�شتري يف خم�س تخ�ش�شات خمتلفة 

تقدمها الكلية يف طب الأ�شنان. 
وح�شل الطلبة على �شهادات ماج�شتري العلوم يف خم�س جمالت هي ع�ج 
الفم،  وجراحة  الأط��ف��ال،  اأ�شنان  وط��ب  الأ�شنان،  وتقومي  الأ�شنان،  ج��ذور 
الطلبة  يكون  املاج�شتري،  درج��ة  على  وبح�شولهم  ال�شنية.  وال�شتعا�شات 
قطاع  ر�شيد  م��ن  ي��ع��زز  م��ا   ، جم��الت��ه��م  يف  كاأخ�شائيني  للعمل  م��وؤه��ل��ني 
املتخ�ش�شة يف  الطبية  اخل��ربات  الإم���ارات من  دول��ة  ال�شحية يف  الرعاية 

طب الأ�شنان.
 ومع تخريج دفعة هذا العام، ي�شل العدد الإجمايل خلريجي الكلية اإىل 
يف  ال�شحية  الرعاية  هيئات  من  العديد  يف  حالًيا  يعملون  اأخ�شائياً   88
املجتمع  ووقاية  ال�شحة  ووزارة  بدبي  ال�شحة  هيئة  ذل��ك  يف  مبا  ال��دول��ة، 
والقوات امل�شلحة الإماراتية و�شرطة اأبوظبي وغريها من الهيئات املحلية 
%61 من عدد  ن�شبة  الإماراتيون  الطلبة  وي�شكل  والدولية.  والإقليمية 

اخلريجني، فيما ت�شكل ن�شبة الإناث %78 من اإجمايل العدد.
ويتكون الهيكل الط�بي احلايل يف كلية حمدان بن حممد لطب الأ�شنان 
من 18 جن�شية خمتلفة وي�شكل الطلبة الإماراتيون ن�شبة %44 من عدد 

الطلبة، فيما ت�شكل ن�شبة الإناث %71 من اإجمايل عدد طلبة الكلية.
كلية حمدان بن حممد  بقاعني، عميد  ه��اين  زي��د  الدكتور  الأ�شتاذ  وق��ال 
ال��ف��م وال��وج��ه وال��ف��ك��ني باجلامعة بهذه  واأ���ش��ت��اذ ج��راح��ة  لطب الأ���ش��ن��ان 
يتّوج  اإذ  الطلبة،  ق��ل��وب  على  الأغ��ل��ى  ال��ي��وم  ال��ت��خ��ّرج  ي��وم  "يعد  املنا�شبة: 
اجلامعة  جناح  وُيقا�س  الأكادميية.  حياتهم  خ�ل  بذلوها  التي  جهودهم 
يف العامل الأكادميي بنوعية التعليم الذي يحظى به الطلبة. واليوم نفخر 
لقطاع  ل�ن�شمام  ال�شتعداد  اأمت  على  ل�أ�شنان  اأخ�شائيا   29 بتخريج 
الإم����ارات  دول���ة  ال�شحية يف  ك��ف��اءة اخل��دم��ات  وت��ع��زي��ز  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
واملنطقة. واأنا على ثقٍة تامة باأن خريجينا �شي�شكلون م�شدر اإلهاٍم لبقية 
جامعتنا.  تتبناها  التي  والقيم  امل��ب��ادئ  عملهم  يف  و�شيج�شدون  الطلبة، 
اأف�شل  من  اجلامعة  خريجي  اأ�شرة  تنمية  على  العمل  مبوا�شلة  ونتعهد 

الكفاءات الطبية عاماً بعد عام".
ل�شعادة  العميد  بالهول، م�شاعد  الدكتورة خولة حميد  من جانبها، قالت 
"بالنيابة  ل�أ�شنان:  دبي  م�شت�شفى  ومدير  الكلية  يف  واخلريجني  الطلبة 
عن اأ�شرة جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�شحية اأتوجه باأ�شدق 
رحلتهم  يف  امل��ه��م��ة  امل��رح��ل��ة  ل��ه��ذه  ا�شتكمالهم  ع��ل��ى  خلريجينا  ال��ت��ه��اين 
الأكادميية واملهنية، ونتطلع كموؤ�ش�شة تعليمية ترّكز على الأبحاث، ملوا�شلة 
وحتقيق  امل�شتقبل  يف  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ق���ادة  تخريج  يف  امل��ح��وري  دورن���ا 

اأهدافنا التي تتما�شى مع الروؤية احلكيمة لقيادتنا الر�شيدة."
وكرمت جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�شحية عددا من الداعمني 
ال�شحة  ووزارة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  ذلك  يف  مبا  التعليمية   مل�شريتها 
الإمارات  لدولة  امل�شلحة  والقوات  بدبي،  ال�شحة  وهيئة  املجتمع،  ووقاية 
ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  و�شركة  اجلليلة،  وموؤ�ش�شة  املتحدة،  العربية 
ويجدر  الكويت.  بدولة  العايل  التعليم  ووزارة  ال�شحة  ووزارة  )�شحة(، 
بالذكر باأن جامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�شحية هي اجلامعة 
الوحيدة يف دولة الإمارات التي يعترب خريجوها، من تخ�ش�شات الدرا�شات 
العليا يف طب الأ�شنان، اأخ�شائيني لدى جميع الهيئات ال�شحية يف الدولة 

فور تخرجهم وا�شتيفائهم ل�شروط الرتخي�س لدى الهيئات ال�شحية.

در��صة جديدة بجامعة نيويورك �أبوظبي
الآلت الذكية قادرة على التعامل مع الب�صر بكفاءة 

عالية ت�صل اإىل حّد التفّوق على الب�صر اأنف�صهم
•• اأبوظبي- الفجر

 اأجرى فريق من الباحثني بقيادة ط�ل رهوان، الأ�شتاذ امل�شارك يف علوم 
احلا�شوب بجامعة نيويورك اأبوظبي، جتربًة عمليًة لدرا�شة الكيفية التي 
وخل�س  اإن�����ش��ان.  باأنها  تتظاهر  ال��ت��ي  الآلت  م��ع  الأ���ش��خ��ا���س  بها  يتفاعل 
الباحثون اإىل اأن الآلت الذكية قادرة على التعامل مع الب�شر بكفاءة عالية 
ت�شل اإىل حّد التفّوق على الب�شر اأنف�شهم، ولكن فقط يف حال مت ال�شماح 
لها باإخفاء كونها اآلة، وذلك لأّن تفاعل الأ�شخا�س مع الآلت يتاأّثرا �شلباً 

مبجرد ك�شفها عن حقيقتها غري الب�شرية.
تاأتي الدرا�شة يف ظل الدور الذي تلعبه الكت�شافات والأبحاث التكنولوجية 
الروبوتات  امل�شاهمة يف  متكني  الذكاء ال�شطناعي يف  الأخ��رية يف جمال 

والآلت من اكت�شاب القدرة على حماكاة ت�شرفات الب�شر.
حول  �شلوكية  "دلئل  ع��ن��وان  حملت  ال��ت��ي  البحثية  ال��ورق��ة  خ���ل  وم��ن 
مقاي�شة ال�شفافية بالفعالية يف التفاع�ت بني الب�شر والآلت" واملن�شورة 
من  فيها  ُطلب  جتربة  الباحثون  ق��ّدم  اإنتلجن�س‘،  م�شني  ’نيت�شر  بدورية 
امل�شاركني التعاون مع �شريك ب�شري اأو اآيل يف لعبة تدعى "مع�شلة ال�شجني 
املتكررة"، والتي مت ت�شميمها للتعرف على الكيفية التي يت�شرف بها كل 
م�شارك، اإما ب�شكل اأناين يف حماولة ل�شتغ�ل الطرف الآخر، اأو باأ�شلوب 

تعاوين يهدف لتحقيق منفعة م�شرتكة لك� الطرفني.
امل�شاركني  اإىل تقدمي معلومات غري �شحيحة لبع�س  الباحثون  َعِمد  كما 
باإخطار  الباحثون  ق��ام  حيث  اللعبة،  يف  �شركائهم  هوية  عن  التجربة  يف 
بع�س امل�شاركني الذين تفاعلوا مع الب�شر باأنهم يتعاونون مع اآلت، فيما مت 

اإخطار بع�س امل�شاركني الذين تفاعلوا مع اآلت اأنهم يتعاونون مع الب�شر.
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يقول �ملثل �لعربي: )زّلة �لقدم �أ�صلم من زّلة �لل�صان(، 
)ل�صانك  �ل�صعبي:  �ملثل  د�ئمًا  �أل�صنتنا  على  يرتدد  كما 
فالكثري  خانك(،  خنته  و�إن  �صانك،  �صنته  �إن  ح�صانك، 
منا يقع يف زالت �لل�صان، وكم من مرة �صقطنا يف �لهفو�ت 
�للفظية من دون ق�صد، وت�صببت �لقليل من �لكلمات يف 
�إحد�ث �صرر على �الآخرين �أو �إحر�جهم، ورمبا �أّدى ذلك 

�إىل تدمري بع�س �لعلقات �لتي د�مت لفرت�ت طويلة.

�أكد �لدليل �لت�صخي�صي و�الإح�صائي للجمعية �الأمريكية للطب �لنف�صي معاناة نحو %6 
من  كثرًي�  �أن  يبدو  فيما  �لرنج�صية،  �ل�صخ�صية  ��صطر�ب  من  �الأمريكان  �لبالغني  من 

�لنا�س لديهم بع�س �ل�صفات �لتي ال ت�صكل ��صطر�ًبا كامًل لل�صخ�صية.

الخ�شائيني  مع  نتعرف  املنطلق،  ه��ذا  من 
امل�شكلة،  ه��ذه  اأ�شباب  ع��ن  الرتبويني 

وكيف يتعامل معها الفرد:
ب��رٌء ملا َجَرَح  ب��رٌء ول  ���رِح ال�شيف  قيل )ُي��رج��ى جِلُ
يلتاُم  ول  الِتئام  لها  ال�شناِن  ِج��راح��ات  الل�شاُن، 
تدمُلُه  ال�شيِف  وج���رُح  ال��ل�����ش��اُن،  َج���َرَح  م��ا 
فَيربى ويبقى الدهُر ما جرح الل�شاُن(. 
فاأحياناً جنرح اأحدهم بزلة الل�شان، 
بطريقة  ُتفهم  ق��د  كلمات  وُنلقي 
خاطئة، فنفقد ثقة الأ�شخا�س، 
ي��ت�����ش��ب��ب ذل����ك يف قطع  وق����د 
الع�قات، لذا وجب التقليل 
الل�شان وحماولة  من زلت 
ت�فيها، وذلك عن طريق 
ومعرفة  اأ���ش��ب��اب��ه��ا  اإدراك 

احللول

�أ�صباب زالت �لل�صان
احلديث  يف  الإ�شهاب   .1
ف����ي����ه قد  والإط���������ال���������ة 
ُيلقي  ال�شخ�س  يجعل 
كلمات ل ميكن تدارك 

خطئها بعد قولها.
تفكري  دون  ال��ت��ح��دث   .2
بتلقائية،  اأو  وع���ي  وب����دون 
وب��دون اإج��راء ت�شفية لتلك 

الكلمات يف روؤو�شنا.
الأل�����ف�����اظ  ا�����ش����ت����خ����دام   .3
نتيجة  ل����آخ���ري���ن،  امل���وؤذي���ة 
اأو  ا�شتخدامها  على  للتعود 

من دون ق�شد.
الثقة  اأو  العمياء  الثقة   .4
ال�����ش��ري��ع��ة جت���اه ال��ك��ث��ري من 

الأ�شخا�س.
نفقه  ل  ف��ي��م��ا  احل���دي���ث   .5
يف  ال�شخ�س  ي��ت��ح��دث  ك����اأن  ف��ي��ه، 

ك��اف��ي��اً، م��ا يجعل من  اإمل��ام��اً  ُي��ل��م فيه  م��و���ش��وع ل 
ال�شهل الوقوع يف اخلطاأ.

حلول لتد�رك زالت �لل�صان
وا�شتعدي  منفتحة،  وك���وين  الأمل،  ق����ّدري   .1

للتعر�س للنقد ب�شاأن ال�شرر الذي حدث.
اإىل  امل��ب��ادرة  وج��ب��ت  الل�شان،  زل��ة  وق��ع��ت  اإذا   .2

العرتاف والعتذار.
املوقف وتو�شيح وجهة نظرك  3. قومي بتحليل 

اإىل الطرف الآخر، واأّن الأمر مل يكن مق�شوداً.
)كنت  قول:  مثل  وامل��ربرات،  الأع��ذار  تخطي   .4
التفكري  وع��دم  بالتوتر  )�شعرت  اأو  فقط(  اأم���زح 
ب��و���ش��وح(، ف��ه��ذه ال��ع��ب��ارات ق��د ت���وؤدي اإىل غ�شب 
اأع���م���ق، ل����ذا ب�����ّرري ب��واق��ع��ي��ة ك��ي��ف ����ش���درت تلك 

الكلمات منك.
امل���وؤذي  احل��دي��ث  ع���دم  ع��ل��ى  النف�س  ت��دري��ب   .5

ل�آخرين وتعلم اأ�شاليب اللباقة.
)ح�شا�س  باأنه  اآخر  �شخ�س  اأي  اأبداً  تتهمي  ل   .6
ل��ل��غ��اي��ة(، ف���ه���ذا الأم������ر مب��ث��اب��ة ل����وم م��ن��ك على 
يوؤدي  النقا�س، ما  الآخر، و�شتزيد حّدة  ال�شخ�س 
اإىل ق���ول امل��زي��د م��ن ال��ك��ل��م��ات ال��ت��ي ق��د تندمني 

عليها لحقاً.
لذا  منِك،  واملقربني  القلة  يف  �شوى  تثقي  ل   .7
ك���وين ح����ذرة ع��ن��د احل��دي��ث م��ع الآخ���ري���ن خارج 

الدائرة املحيطة.
تفقهني. ل  فيما  احلديث  جتنبي   .8

بناًء  ملمو�س،  عمل  مع  امل�شاحلة  اإىل  ا�شعي   .9
ت��ق��دمي م��ذك��رة مكتوبة  على درج���ة اخل��ط��اأ، مثل 

بخط اليد اأو باقة من الزهور اأو وجبة خا�شة.
الطرفني،  ب���ني  الأم������ر  ت��ف��اق��م  ح����ال  يف   .10
اإىل  ي���وؤدي فقط  ل��ن  ث��ال��ث  ط��رف  اإىل  فالو�شول 
ت��خ��ف��ي��ف ب��ع�����س الإح�������راج ع���ن الع����ت����ذار، ولكنه 
�شُيظهر اأنِك على ا�شتعداد لتخاذ خطوة اإ�شافية 

نحو ت�شحيح املوقف.

قد جترح �لبع�س وحترجهم

زلة الل�صان .. جتنب ال�صقوط يف الهفوات اللفظية من دون ق�صد

ويعاين اأكر من 20 مليوًنا من منط من النتقادات 
الن�شغال  اأو  املتعجرفة  الت�شريحات  اأو  امل�شتمرة 
الإعجاب.  مطالب  اأو  امل�شينة  امل���ح��ظ��ات  اأو  باأنف�شهم 
وهنا، ل ن�شري اإىل الإح�شاءات الأمريكية باعتبار اأنها متثل 
�شفات  اإىل  ت�شري  بالتاأكيد  ولكنها  جمتمعاتنا، 
حمتملة  اأو  موجودة  تكون  قد  مر�شية 
يقدم  لهذا  املجتمعات؛  بع�س  ب��ني 
اخلرباء ن�شائح لكيفية التعامل 
مع مثل هذه احل��الت وما قد 
للمحيطني  اإره���اق  م��ن  متثله 
لثقتهم  اإ�����ش����ع����اف  ح���ت���ى  اأو 

باأنف�شهم:
نعت  ب��ع��دم  اخل���رباء  ين�شح   -
هذا ال�شخ�س بكلمة نرج�شي؛ 
لأن���ه���ا ع�����ادة م���ا ت������وؤدي اإىل 
نتائج عك�شية وتزيد الأمور 
�����ش����وًءا؛ ف���ال���ه���دف ه��ن��ا هو 
اإيقافه، لكن الذين يعانون 
ال�شخ�شية  ا�شطراب  من 
ميكنهم  ل  ال��رج�����ش��ي��ة، 
�شلوكهم  يف  ال���ت���ف���ك���ري 
مهوو�شني  وي�����ش��ب��ح��ون 
ال�شخ�س  اأن�����ك  ب���اإث���ب���ات 
م�شكلة،  م��ن  يعاين  ال��ذي 
بذلك  القيام  يف  اأف�شل  وهم 
مما ميكن اأن تكون، كما اأنهم ل 
يكت�شبون روؤى من اآراء الأ�شخا�س، 
اأو  ب�شرف النظر عن مدى كونها بناءة 
مكثفة، وح�شبما يعتقدون فاأنت لن متنحهم 

نظرة ثاقبة على اأنف�شهم.
ي�شاعد  ل  ن��ف�����ش��ه  ال�����ش��اب��ق  ول��ل�����ش��ب��ب   -
اجل��دال معهم، فلن يكون لديهم روؤى 

من تعليقاتك، ول�شت بحاجة للدفاع عن نف�شك، فهم مييلون اإىل روؤية 
اأن كل الأخطاء تقع على عاتقك وكل الأ�شرار التي ارتكبوها، ول ميكنك 
تغيري ذلك. اإنهم يعتربون اأنف�شهم دائًما �شحايا يف احلياة، ويعاملون من 
اأي اع��رتاف بدورهم يف امل�شكلة الذي  حولهم على نحو غري ع��ادل، دون 
قد يكون يف الواقع اجلزء الأ�شا�شي منها. واجلدال معهم يوؤثر يف اأجزاء 
عن  ال��دف��اع  من  عالية  درج��ة  اإىل  يتحولون  حيث  اأدمغتهم؛  من  معينة 

النف�س قد تخ�شرهم معها.
ووا�شحة  خفية  ر�شائل  با�شتمرار  الرج�شيون  ين�شر  ل��ذل��ك،  وكمثال 
حول  والن��ت��ق��ادات  وامل���ح��ظ��ات  منهم،  ذك���اًء  اأق��ل  �شركاءهم  اأن  مفادها 
بالتفوق. ومن ثم عليهم  اأن ي�شعروا  ذلك منهم ل تتوقف؛ حيث يجب 
اأن يعملوا با�شتمرار على اإ�شقاط الآخرين وخا�شة �شركاءهم، ويف حالت 

عجز  مدى  عن  بق�ش�شهم  املحاكم  الرج�شيون  مي�أ  قد  مثً�  الط�ق 
�شركائهم.- يف الوقت الذي ل ميكنك فيه التحكم يف �شلوك الرج�شي، 
ميكنك التحكم يف �شلوكك. وبدًل من حماولة حثهم على تغيري �شلوكهم، 
انظر كيف ميكنك تغيري �شلوكك، ومن الأولويات النظر يف الطرق التي 
العائ�ت ي�شتويل  العديد من  اأو تدعم بها الرج�شية. ويف  قد تت�شامح 
الإخوة الرج�شيون على الأُ�َشر ببطء، عن طريق املطالبة باأكرب قدر من 
وينتهكون  اآباءهم،  حتى  اجلميع  ويهينون  بالولء،  ويطالبون  الهتمام، 
قواعد الأ�شرة ويت�عبون يف اتخاذ القرارات اخلا�شة بالعائ�ت، ولي�س 
اأعمالهم �شد  عليك التعاون مع هذا؛ حيث ميكنك �شحب م�شاركتك يف 
الآخرين، اأو حتى ال�شلوك جتاه نف�شك، بالقول: )اإذا كنت �شتتحدث معي 

بهذه الطريقة، ف�شوف يتعني عليَّ اإنهاء هذه املحادثة(.

كيف تتعامل مع )الرنج�صيني( يف حياتك
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  نوفمرب  2019 العدد 12782 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  نوفمرب  2019 العدد 12782 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  نوفمرب  2019 العدد 12782 

   
 تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  

 ك�يد اند كو ال ال بي  
بطلب ترخي�س با�شتعمال الع�مة التجارية التالية : 

تاريخ الإيداع : 2015/02/15  املودعة حتت رقم  : 227055 
تاريخ الت�شجيل: 2015/07/02  امل�شجلة حتت رقم  : 227055 

با�ش��م : بريه ا ماجنيه )يوروب( ليميتد
وعنوانه:75بي فيريد، 10 بري�شيندين ب�ي�س، لندن ا�س دبليو1 اإيه 5 دي ات�س، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اأو  املوؤقتة  واملطاعم  الكافيرتيات  الكافيهات؛  املطاعم؛  الذاتية؛  وال�شراب؛ مطاعم اخلدمة  الطعام  توفري 
يتم  التي  وال�شراب  بالطعام  التموين  خدمات  وال�شراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  )الكانتينات(؛  املتنقلة 
تقدميها مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو من الإنرتنت؛ املعلومات املتعلقة بالطعام وال�شراب وخدمات 
التموين بالطعام وال�شراب التي يتم تقدميها مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو من الإنرتنت؛ توفري 

موقع على الإنرتنت يت�شمن ن�شو�شا و�شورا يف جمال الطعام وال�شراب والتموين بالطعام وال�شراب.
43  : الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل  
: الإمارات ملح�ت الرتفيه )�س.ذ.م.م( ا�شم املرخ�س له 

وعنوانه : الطابق 5 بناية المارات للعط�ت �س.ب. 122199 ، �شارع ال�شيخ زايد ، دبي ، المارات العربية 
املتحدة

تاري�خ الرتخي�س :  2018/10/11 
 تاريخ التا�شري : 2019/11/13  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  14  نوفمرب  2019 العدد 12781 

  
 تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  

 ك�يد اند كو ال ال بي  
بطلب ترخي�س با�شتعمال الع�مة التجارية التالية :

تاريخ الإيداع : 2014/08/11 املودعة حتت رقم  : 215674 
 2015/01/12 : تاريخ الت�شجيل  امل�شجلة حتت رقم  : 215674 

با�ش��م : بريه ا ماجنيه )يوروب( ليميتد
75بي فيريد، 10 بري�شيندين ب�ي�س، لندن ا�س دبليو1 اإيه 5 دي ات�س، اململكة املتحدة وعنوانه : 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اأو  املوؤقتة  واملطاعم  الكافيرتيات  الكافيهات؛  املطاعم؛  الذاتية؛  وال�شراب؛ مطاعم اخلدمة  الطعام  توفري 
يتم  التي  وال�شراب  بالطعام  التموين  خدمات  وال�شراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  )الكانتينات(؛  املتنقلة 
تقدميها مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو من الإنرتنت؛ املعلومات املتعلقة بالطعام وال�شراب وخدمات 
التموين بالطعام وال�شراب التي يتم تقدميها مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو من الإنرتنت؛ توفري 

موقع على الإنرتنت يت�شمن ن�شو�شا و�شورا يف جمال الطعام وال�شراب والتموين بالطعام وال�شراب
43  : الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل  
: الإمارات ملح�ت الرتفيه )�س.ذ.م.م( ا�شم املرخ�س له 

، المارات  ، دبي  زاي��د  ال�شيخ  �شارع   ، بناية الم��ارات للعط�ت ���س.ب. 122199   5 الطابق  وعنوانه : 
العربية املتحدة

تاري�خ الرتخي�س :  2018/10/11 
 تاريخ التا�شري : 2019/11/13  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  14  نوفمرب  2019 العدد 12781 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  نوفمرب  2019 العدد 12782 

اإعــــــــالن
اأع�شائه حل�شور اجتماع اجلمعية العمومية العادية  يدعو م�شرح عيال زايد للفنون 
لعامي 2017 و 2018 وذلك يف يوم الأربعاء املوافق:2019/11/27 يف متام ال�شاعة 
ال�شابعة م�شاءا يف مقر �شركة اجنازات - مدينة حممد بن زايد باأبوظبي  وذلك ملناق�شة 

جدول الأعمال التايل:
1- الت�شديق على حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية ال�شابق.

2- املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة عن اعماله يف ال�شنوات املنتهية ل�أعوام 2017-
م. 2018 وبرامج الن�شاط وخطة العمل لعام 2019 

املالية  لل�شنوات  اخلتامي  احل�شاب  ومناق�شة   2019 لعام  امليزانية  م�شروع  اعتماد   -3
املنتهية ل�أعوام 2018-2017.

4- اختيار مدقق احل�شابات وحتديد مكافاأته.
5- بحث القرتاحات املقدمة  من الأع�شاء.

6- �شد املركز ال�شاغر يف جمل�س الإدارة )�شاغر واحد فقط(.
7- وماي�شتجد من اأعمال.

عبد�هلل ر��صد �حلمادي/رئي�س جمل�س �الإد�رة

العدد 12782 
بتاريخ:2019/11/14

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/8726 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد مز�د علني على 
موقع �المار�ت للمز�د�ت www.emiratesauction.ae وذلك يف متام �ل�صاعة 6:00 م�صاء يوم �الثنني 
�حمد   + م.ذ.م.�س  كون�صيبت  بابل  كافيه  �صده  للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2019/11/13

على ر�صا مو�صى جعفر على �و�صاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
                                                                    �لو�صف     �صعر �لتقييم  

                                                                  معد�ت مطعم        2،800
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�صيك �صمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�صل بزيارة �ملوقع 
�اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم باعرت��صه معزز� �إياه مبا 

يربره من م�صنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثلثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14 

�إع����������لن
املزن  بوابة  ال�ش�����ادة/مكتب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للطباعة ذ.م.م رخ�شة رقم:2661714 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
اني�س الرحمن حممد �شابر مياه من 39% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ه�ل الدين دان مياه

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خ�ل  القت�شادية  التنمية 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14 

�إع����������لن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالح النخرية لعمال احلدادة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب امل�شلحة رخ�شة رقم:1259271 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فايزه النخريه بطي حارب ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شالح النخريه بطي حارب ال�شام�شي
تعديل ا�شم جتاري من/�شالح النخرية لعمال احلدادة امل�شلحة

SALEH ALNEKHAIRA REINFORCED WORKS

اىل/درمي بارك لرتكيب الملنيوم والزجاج
DREAM PARK ALUMINIUM & GLASS INSTALLATION WORKS

التنمية  دائرة  مراجعة  الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  الع�ن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خ�ل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
بالدعوى رقم )2018/4676( مدين جزئي - ال�صارقة 

اىل املدعي عليه / حممد ابراهيم حممد �شعيد )باك�شتاين اجلن�شية( 
نحيطكم علما اأنه قد مت انتدابنا خبريا ح�شابي بالق�شية اع�ه واملرفوعة �شدكم و�شد/ �شركة الوثبة 
الوطنية للتاأمني من / �شركة ام باور لتاأجري ال�شيارات ذ م م والتي تطالب فيها بالزام املدعي بدفع مبلغ 
64000 درهم قيمة ال�شيارة ح�شب العقد ، والزام املدعي عليهما بدفع قيمة اليجار املخف�س بن�شبة %50 
اىل قيمة 3000 درهم ، الزام املدعي عليه بدفع الر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة. �شمول احلكم بالنفاذ 
املعجل طبقا لحكام املادة 229 الفقرة 5 من قانون الجراءات املدنية ، وعليه فانتم مكلفون باحل�شور او 
من ميثلك قانونا اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الربعاء املوافق 2019/11/20 ال�شاعة اخلام�شة م�شاء 
وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن : دبي - اخلليج التجاري - بجوار برج وان امنيات - برج بري�شم - 
الطابق الثامن - مكتب 805 - احمد احلو�شني لتدقيق. يرجى احل�شور باملوعد واملكان املحدد واإح�شار 
امل�شتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما باأنه يف حال تخلفكم عن احل�شور فان اخلربة �شتبا�شر اعمالها 

وفقا لل�ش�حيات املخولة لها قانونا. للتوا�شل هاتف : 0528734226
اخلبري احل�صابي /عادل عبداجلبار  اآل علي 
رقم القيد  577     

مذكرة اإعالن املدعي عليه بالن�صر
 للح�صور امام اخلربة 

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/8227(
املنذر : ال�شادة / دانية ل�إدارة وال�شت�شارات العقارية )�س ذ م م( 

العنوان : دبي - الرب�شاء 1 - بناية دو�شلدورف بيزن�س بوينت ، ت : 044472444 - 0501908882
املنذر اليه : ال�شادة / ح�شني عبدالر�شا ح�شن �شليمان ال دروي�س

وعنوانها : دبي - الرب�شاء - ار�س رقم )1358 - 373( - ببناية دو�شلدورف بيزن�س بوينت - مكتب رقم 
)805( - رقم مكاين )19030-78841(

 2019/10/7 يف  اليجار  عقد  نهاية  منذ  عليه  امل�شتحق  اليجار  بدل  ب�شداد  اليه  املنذر  املنذرة  تنذر 
وذلك خ�ل مهلة اق�شاها ث�ثني يوما من تاريخ ن�شر هذا الإع�ن ، ويحتفظ املنذرة بحقها كام� 
مبطالبة املنذر اليه بالتعوي�س عن العطل وال�شرر عند اي تاأخري ، واإل �شت�شطر املنذرة لتخاذ كافة 
الإجراءات القانونية �شده  مبا فيها اقامة الدعوى الق�شائية وا�شت�شدار امر الداء واخ�ء العقار ، 

مع حتميل املنذر اليه بكافة الر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/2054 تنفيذ مدين  
مالك  ب�شفته  ال�شويدي  مطر  �شعيد  غ��امن  عبيد  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
فري�شت جروب  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حامد عطا 
هلل ح�شني برتوي ب�شفته ال�شخ�شية و�شفته و�شيا على تركة - قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )19229630( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   

اعالن بالن�صر
يف  الدعوى رقم 4767/2018/16 جتاري جزئي   

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )171.850.00 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ الإ�شتحقاق يف 2018/3/10  وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل ب� كفالة. 

طالب الإع�ن :  �شركة هدايت للتجارة )ذ م م(   - �شفته بالق�شية : مدعي
وميثله : خليفة عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي -  �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإع�نهما : 1- �شركة ت�شامرز للهند�شة - ذ م م -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه 2- ت�شاملريز اجننريجن - �س م 
ح - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإع�ن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/5/12 يف الدعوى املذكورة اأع�ه ل�شالح/
�شركة هداية للتجارة )ذ م م( بالزام املدعي عليها الأوىل ان توؤدي اىل املدعية مبلغ مقداره )171850( درهم )مائة وواحد 
و�شبعون الفا وثمامنائة وخم�شون درهما( وفائدة بواقع 9% ت�شعة باملائة �شنويا من تاريخ 2018/11/29 وحتى ال�شداد 
التام والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما 
مبثابة احل�شوري قاب� ل��شتئناف خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا الع�ن �شدر با�شم �شاحب 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  5413/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/1753 اأمر اداء ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 68516 درهم( ، �شام� للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإع�ن : لوكا �شيزار كاريو بيناتي - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع  - �شفته  بالق�شية : وكيل
املطلوب اإع�نه : 1- كلثوم زاهد زاهد عثمان - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهويل حمل الإقامة 
املذكورة اع�ه والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع���ن : قد  مو�شوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )68516( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  5298/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/1785 اأمر اداء  ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 109820 درهم( ، �شام� للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإع�ن : نخله جرج�س عطية - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله :  عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع  - �شفته  بالق�شية : وكيل
املطلوب اإع�نه : 1- هنده بنت حممد بامري  - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهويل حمل الإقامة 
املذكورة اع�ه والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع���ن : قد  مو�شوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )109820( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/2581  جتاري كلي

اىل املحكوم عليه/1- برايان ل�عمال الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م 2- برافني بابو �شرابور )كفيل 
�شخ�شي( 3- �شركة نيو ايج ذ.م.م )كفيل ومظهر لل�شيكات( 4-نتينكومار �شاجنايف اليا�س �شاه 
)كفيل ومظهر لل�شيكات(  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
بتاريخ  2019/9/23  يف الدعوى املذكورة اع�ه ل�شالح/البنك التجاري الدويل �س.م.ع بالزام 
املدعي عليهم بالت�شامن فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ وقدره )26231440( درهم 
ف�ش� عن فائدة ب�شيطة بواقع 9% �شنويا تبداأ من تاريخ 2019/2/20 وحتى متام ال�شداد والزمت 
املدعي عليهم امل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قاب� 
ل��شتئناف خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا الع�ن �شدر با�شم �شاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   

       اعالن اأمر اأداء بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/2280  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- جا�شم ح�شني معروف غلوم احمد جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/فقري بخ�س بري بخ�س 

عليه جا�شم  املدعي  بالزام  بتاريخ:2019/10/8  البتدائية  دبي  قررت حمكمة 
ح�شني معروف غلوم احمد بان يوؤدي للمدعي/ فقري بخ�س بري بخ�س مبلغ 
)95000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية 
يف 2019/10/6 وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم 
يف  احل��ق  ولكم  القانون.   بقوة  املعجل  بالنفاذ  و�شمول  املحاماة  اتعاب  مقابل 

ا�شتئناف الأمر خ�ل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2019/5674 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شركة �شتيل اك�س للمقاولت ذ.م.م  جمهول حمل 
للمقاولت  الهند�شية  دي�شنت  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
قد  تهلك    دبي وميثله:را�شد عبدالرزاق حممد  - فرع  ذ.م.م  املعدنية 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )369048.50( وق��دره  به 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2019/5747 تنفيذ جتاري

ب��ه��ارواين  جمهول  ب��ه��ارواين  في�شاندا�س  ا���ش��وك  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حماد  عبدالفتاح  حممود  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
وميثله:روؤيا عبداهلل حممد العو�شي   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )97205( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/9516  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-زه��رة الوركيد لتنظيم احلف�ت والف��راح جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /طارق حممد عبدالف�شيل متويل قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15000 درهم( 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة 
جل�شة  لها  وح��ددت   MB197423708AE/2019:ال�شكوى رق��م 
يوم الحد املوافق 2019/12/8 ال�شاعة 10.00 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2019/2083 تنفيذ مدين
املحامية/ بوكالة  ح�شن  م��راد  حممد  علي  حممد  �شده/1-  املنفذ  اىل 
رمي �شالح 2- ح�شن حممد ح�شن العجمي بوكالة املحامية/رمي �شالح 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/م��دح��ت ف����وؤاد حممد 
اأق��ام عليك  املناعي قد  عبدالواحد عقبة وميثله:علي احمد علي عبيد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)53761.5( درهم بالت�شامم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/2313  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م   العامة  للتجارة  الو�شل  ل��وؤل��وؤة  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
يف    2019/6/17 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
مبثابة  املحكمة  حكمت  لييوك  يو�شن  ل�شالح/لويدا  اع����ه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
احل�شوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )25971( درهم وتذكرة 
العودة اىل موطنها او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحقت بخدمة 
�شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعيه من ن�شيبها 
فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قاب� ل��شتئناف 
خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا الع�ن �شدر با�شم �شاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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طريان الإمارات تنال جائزتني 
�صمن جوائز موؤمتر »اأبيك�ض 2020«

•• دبي-وام:

نالت طريان الإمارات جائزتني يف احلفل الذي اأقيم موؤخرا خ�ل موؤمتر 
انرتنت  اأف�شل  ع��ن  وذل��ك  �شنغافورة  يف   2020APEX اآ�شيا  اأبيك�س 
الأج��واء على م�شتوى  ماأكولت وم�شروبات يف  واأف�شل   Wi-Fi ل�شلكي 
بالوجبات  وم�شروبات  م��اأك��ولت  اأف�شل  جائزة  واحتفت  الأو���ش��ط.  ال�شرق 
بالإ�شافة  املحلية  البيئات  من  وامل�شتوحاة  الإم��ارات  طريان  تقدمها  التي 
اإىل خيارات امل�شروبات املتعددة التي توفرها على رح�تها. وتقدم الناقلة 
�شنويا ما يزيد على 110 م�يني وجبة طعام مع الهتمام باأدق التفا�شيل 

يف جميع الدرجات الأوىل ورجال الأعمال وال�شياحية.
وتدير طريان الإمارات مطبخا يعمل على مدار ال�شاعة وتوظف 1800 
طاه يف دبي يح�شرون 12450 و�شفة. ويركز الطهاة يف طريان الإمارات 
على الأطباق الب�شيطة املطهوة جيدا با�شتخدام اأف�شل املكونات الطازجة. 
طويلة  عاملية  �شراكات  بف�شل  الأج���واء  يف  املنتجات  اأج��ود  الناقلة  وتقدم 

الأجل تدعم املوردين واحلرفيني يف خمتلف املناطق.
وح�شلت طريان الإمارات اأي�شا على جائزة اأف�شل “واي فاي” يف ال�شرق 
وتتوفر خدمة   .2020 اأبيك�س  امل�شافرين  الأو�شط �شمن جوائز خيارات 
وميكن  الأ���ش��ط��ول  ط��ائ��رات  ك��ام��ل  ع��ل��ى   Wi-Fi ال��شلكي  الإن���رتن���ت 
للعم�ء يف جميع الدرجات ال�شتمتاع ب�20 ميغابايت من البيانات جمانا 
وي�شتخدم  �شاعتني.  مل��دة  املرا�شلة  لتطبيقات  املحدود  غري  ال�شتخدام  اأو 
باملائه   40 ويختار  �شهر  كل  الناقلة  رح���ت  على  الإنرتنت  راك��ب  مليون 
التوا�شل  املرا�شلة ما يتيح لهم  املحدود لتطبيقات  منهم ال�شتخدام غري 

مع الأقارب والأ�شدقاء خ�ل الرحلة.
وبداأت طريان الإمارات برنامج تطوير لتوفري اإنرتنت ل�شلكي اأ�شرع على 
اأ�شطولها من طائرات الإيربا�س A380 كجزء من ا�شتثماراتها امل�شتمرة 
يف حت�شني جتربة ال�شفر يف الأجواء .. وي�شمل الربنامج 55 طائرة خ�ل 
لل�شفر  �شهري  ع��امل��ي  تطبيق  م��ع   APEX وت��ع��م��ل  ال��ق��ادم��ني.  ال��ع��ام��ني 
الفائزين  العامل لختيار  اأنحاء  ركاب من خمتلف  اآراء وتر�شيحات  جلمع 
حلوايل  رحلة  مليون  من  اأك��ر  ت�شنيف  يف  م�شافرون  و�شارك  بجوائزها. 
600 ناقلة جوية حول العامل خ�ل الفرتة من 1 يوليو 2017 وحتى 
31 يونيو 2019. كما يقيم امل�شافرون يف اأقل من 15 ثانية خم�س فئات 
فرعية هي راحة املقعد وخدمة املق�شورة وجتربة الطعام والرتفيه وخدمة 

الإنرتنت ال��شلكي.

اأدنوك للتوزيع تربم اتفاقية 
�صراكة مع بنك اأبوظبي التجاري

•• اأبوظبي-الفجر:

يطرح  ’اأدنوك للتوزيع‘،  اتفاقية مع �شركة  اأبوظبي التجاري موؤخراً  اأبرم بنك 
مبوجبها البنك ح�شابات افرتا�شية تندرج يف اإطار احللول امل�شرفية الرقمية. 
من  تعد  التي  للتوزيع‘،  ’اأدنوك  �شركة  الفرتا�شية  احل�شابات  حلول  و�شُتمّكن 
كربى �شركات البرتول واأكرها ابتكاراً يف املنطقة، من التحكم ب�شكل اأف�شل يف 
عملية اإدارة الأموال وتعزيز ال�شيولة لدى ال�شركة وذلك بف�شل ت�شريع العمليات 

املتعلقة باحل�شابات املدينة.
تقنية  الإم�����ارات يطلق  دول���ة  بنك حملي يف  اأول  ال��ت��ج��اري  اأب��وظ��ب��ي  بنك  ُي��ع��د 
احل�شابات الفرتا�شية وذلك يف وقت �شابق من هذا العام، يف ظل ت�شارع الطلب 
على هذه التقنية املتطورة التي ت�شهل على ال�شركات تتبع مدفوعاتها الواردة من 
اأن هذه احللول تفيد ب�شكل خا�س ال�شركات التي ت�شتلم  م�شادر خمتلفة. علماً 
مدفوعات منتظمة من قاعدة عم�ء وا�شعة من خ�ل عدد كبري من الأفرع. 
عدد  من  تقلل  حيث  النفقات،  تخفي�س  يف  الفرتا�شية  احل�شابات  ت�شهم  كما 

احل�شابات الفعلية والع�قات امل�شرفية الواجب اإدارتها.
ويف هذه املنا�شبة، قال �شعود حممد اجلا�شم، رئي�س ح�شابات اجلهات احلكومية 
لدى بنك اأبوظبي التجاري: “نحن فخورون جداً ب�شراكتنا مع ’اأدنوك للتوزيع‘ 
و�شن�شعى ل��شتمرار يف تقدمي اأرقى اخلدمات لهم م�شتعينني باأحدث ما لدينا 
وتعك�س  املبتكرة.  امل�شرفية  واملنتجات  املالية  واحل��ل��ول  املتطورة  التقنيات  من 
متطلبات  لتلبية  الدائم  و�شعينا  اهتمامنا  م��دى  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  ه��ذه 
عم�ئنا من خ�ل العمل على تقدمي كل ما ي�شهم يف مواكبة كافة احتياجاتهم 
للتوزيع‘  ’اأدنوك  �شركة  تبني  على خطوة   تعليقه  ويف  املتنامية.«  وطموحاتهم 
�شركة  ل��دى  التنفيذي  امل��ايل  املدير  بنتي،  بيرتي  ق��ال  احلديثة،  التقنية  لهذه 
“كان اعتماد احل�شابات امل�شرفية الفرتا�شية �شهً� و�شرعان  ’اأدنوك للتوزيع‘: 

ما اآتى ثماره يف اإدارة احل�شابات املدينة، حيث عزز من كفاءة اأعمالنا وقيمتها«.
العاملية يف  امل�شرفية  املعام�ت  اإ�شحاق توما�س، رئي�س دائرة  اأ�شاف  من جانبه، 
م�شتويات  تعزيز  يف  احلديثة  التقنيات  اأ�شهمت  “لقد  التجاري:  اأبوظبي  بنك 
ال�شفافية واأحدثت فارقاً حقيقياً على م�شتوى الأعمال يف القطاع امل�شريف. ياأتي 
طرحنا حللول احل�شابات الفرتا�شية �شمن م�شاعينا لتوفري ما يلبي متطلبات 
واحل�شابات  امل�شرفية   الع�قات  ع��دد  تقليل  حيث  من  ال�شركات  من  عم�ئنا 
الفعلية وبالتايل تقليل النفقات. ونحن م�شتمرون يف تطوير خدماتنا امل�شرفية 

ومنتجاتنا املالية مبا يواكب احتياجات عم�ئنا«.

 »معر�ض اخلم�صة الكبار« ير�صم مالمح قطاع البناء يف تقرير �صامل

•• اأبوظبي-الفجر: 

امل�شاريع  لتطوير  خليفة  �شندوق  ا�شتقبل 
ال�شي�شان يف  ج��م��ه��وري��ة  م��ن  وف����داً  م���وؤخ���راً 
م��ق��ره ال��رئ��ي�����ش��ي ب����اإم����ارة اأب���وظ���ب���ي، وذلك 
يف اإط����ار ج��ول��ة ال��وف��د ال���زائ���ر ال��ت��ي �شملت 
اأب����رز ح��ا���ش��ن��ات الأع���م���ال ال��ق��ائ��م��ة يف دولة 
الط�ع  بهدف  املتحدة،  العربية  الإم����ارات 
على جتربة الدولة يف جمال ريادة الأعمال 
اآليات ت�شجيع  ودعم البتكار، والتعرف على 
وم�شاعدة رواد الأعمال يف تنفيذ م�شاريعهم 

اخلا�شة.
موزة  ال�شي�شاين  ال��وف��د  ا�شتقبال  يف  وك���ان 
بالإنابة  التنفيذي  الرئي�س  النا�شري،  عبيد 
وعدد  امل�شاريع،  لتطوير  خليفة  �شندوق  يف 
و�شم  ال�����ش��ن��دوق.  يف  الإدارات  م����دراء  م��ن 
الوفد ث�ث فرق من رواد الأعمال املتاأهلني 
زايد  “من�شة  برنامج  يف  النهائية  للمراحل 
التابع ل� “�شندوق زايد ل�بتكار  ل�بتكار”، 
وريادة الأعمال” الذي اأ�ش�شه �شندوق خليفة 

لتطوير امل�شاريع يف جمهورية ال�شي�شان. 
ل�بتكار”  زاي����د  “من�شة  م���ب���ادرة  وت��ع��ت��رب 
الفرق  ي�شتهدف  جم��اين  م�شرعات  برنامج 
ال�شابة التي تعمل على تقدمي اأفكار اإبداعية 
واملتو�شطة،  وال�شغرية  النا�شئة  للم�شاريع 
الأعمال  ورواد  ال�شباب  ت�شجيع  اإىل  اإ�شافة 
احللول  ط��رح  على  ال�شي�شان  جمهورية  يف 
الربنامج  تطوير  مت  حيث  املبتكرة،  التقنية 
من قبل جامعة ولية غروزين الفنية للنفط 
ويتم تنفيذه بدعم مايل من “�شندوق زايد 

ل�بتكار وريادة العمال«.
لقائها  النا�شري خ�ل  واأ�شارت موزة عبيد 
زاي���د  “�شندوق  اأن  اإىل  ال�����ش��ي��ف  ال���وف���د 
ا�شتوحى  ال��ذي  الأعمال”،  وري��ادة  ل�بتكار 
لتطوير  خليفة  “�شندوق  من  عمله  من��وذج 
يحظى باأهمية خا�شة كونه جهة  امل�شاريع”، 

ريادية توفر الرعاية لرائد العمل بدءاً من 
التمويل  اإىل  و���ش��وًل  والإر�����ش����اد،  ال��ت��دري��ب 

وتقدمي الدعم املطلوب. 
زايد”  “�شندوق  بجهود  النا�شري  واأ���ش��ادت 
يف دعم ومتويل امل�شاريع البتكارية النوعية 
تركيزه  خ�����ل  م���ن  امل�����ش��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ذات 
وال�شرتاتيجية  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى 
ت�شمل  وال����ت����ي  ال�����ش��ي�����ش��ان،  ج���م���ه���وري���ة  يف 
والإن�شائية  الغذائية  وال�شناعات  ال��زراع��ة 
وامل�����ش��اري��ع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، ف�����ش��ً� ع��ن دعم 
اأ�شحاب املهارات الفنية واملهنية من ال�شباب 
تاأ�شي�س  “منذ  واأ�����ش����اف����ت:  ال�����ش��ي�����ش��اين. 
الأعمال”  وري���ادة  ل�بتكار  زاي��د  “�شندوق 
عام 2017، �شعى “�شندوق خليفة لتطوير 
امل�شاريع” من خ�له اإىل ن�شر ثقافة البتكار 
وريادة الأعمال يف اأو�شاط املجتمع ال�شي�شاين 
يعمل  حيث  مرتفعة،  منو  معدلت  وحتقيق 

ال�شي�شاين  ال�����ش��ب��اب  دم���ج  ع��ل��ى  ب��ا���ش��ت��م��رار 
ومتكينهم من امل�شاهمة الفعالة يف الأن�شطة 
اقت�شاد  ب��ن��اء  يف  وم�شاعدتهم  الق��ت�����ش��ادي��ة 
“�شندوق  ا���ش��ت��ط��اع  م��ع��ريف م�����ش��ت��دام، ح��ي��ث 
وا�شتثنائية  اإي��ج��اب��ي��ة  نتائج  حتقيق  زايد” 
ال�����ش��ن��وات الث�ث،  ت��ت��ج��اوز  خ����ل ف���رتة ل 
مدفوعاً بروؤية �شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدولة،  رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
حفظه اهلل، وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، بتعزيز 
التعاون وتدعيم الع�قات القوية التي تربط 
بجمهورية  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 

ال�شي�شان ال�شديقة يف خمتلف املجالت«.
و�شددت النا�شري على الدور املحوري الذي 
خمتلف  خ����ل  م��ن  خليفة  ���ش��ن��دوق  يلعبه 
امل���ب���ادرات وال���ربام���ج ال��ت��اب��ع��ة ل���ه، يف جمال 

ن�شر ثقافة الريادة وتعزيز البتكار والإبداع 
يف �شفوف ال�شباب، اإ�شافة اإىل نقل جتربته 
كنموذج ناجح ُيحتذى به �شمن ريادة الأعمال 
ومتكني امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة ودعم 
م�شاريع  اإىل  وحتويلها  الإب��داع��ي��ة  الأف��ك��ار 
ال��دول ال�شقيقة  قائمة وناجحة يف عدد من 

وال�شديقة.
كما ا�شتعر�س عدد من مدراء اإدارات �شندوق 
خليفة اأمام الوفد ال�شيف برامج ال�شندوق 
القت�شادية والجتماعية ومبادراته النوعية 
وغريها  التدريب  وب��رام��ج  التمويل  واآل��ي��ات 
العمل  ل��رائ��د  يقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  م��ن 

خ�ل م�شريته يف تاأ�شي�س م�شروعه.
و�شملت جولة الفرق الث�ث زيارة عدد من 
الإمارات  دولة  يف  البارزة  الأعمال  حا�شنات 
مبا فيها “�شتارت اإيه دي”، م�شرعة الأعمال 
واملدعومة من  اأبوظبي  نيويورك  يف جامعة 

•• راأ�س اخليمة  - الفجر   

التنفيذي  الرئي�س   ، فيليب�س  راك��ي  ق��ال 
ال�شياحة  لتنمية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  لهيئة 
ب�شاأن  الهيئة جت���اوزت  خططها   “ اإن   :
اإعادة  تدوير نفايات الفنادق واملوؤ�ش�شات 
نهاية  يف   30% ب��ن�����ش��ب��ة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  
يف  فندقا  اأن30  اإىل  م�شريا   ،  .2018
اأو جتاوزت  اأنها حققت  اإما  راأ���س اخليمة 
الأه�����داف امل��و���ش��وع��ة ل��ه��ا . وت��اب��ع :” يف 
وثيق  ب�شكل  نعمل  نحن  اخل�شو�س  ه��ذا 

للقيام  امل��خ��ل��ف��ات   اإدارة  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ع 
اإدارة   ممار�شات  ملراقبه  �شنوي  بتفتي�س 
المتثال  ل�شمان  ال��ف��ن��دق  يف  ال��ن��ف��اي��ات 
لهم.  و�شعناها  التي  املمار�شات  لأف�شل 
املبادئ  علي  ال��رتك��ي��ز  ه��و  ال��ت��ايل  هدفنا 
ع��ن��ه��ا موؤخرا  اأع��ل��ن��ا  ال���ت���ي  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة 
وا�شتخدام  الغذاء  هدر  معاجله  ل�شمان 
زي���ت ال��ط��ه��ي يف الإم�����ارة ي��ت��واف��ق م��ع اأو 

يتجاوز املعايري العاملية. 
وزن  وت�شجيل  ر���ش��د  مت  “لقد  وق����ال    «
امل��ع��اد تدويرها  ال��غ��ذائ��ي وامل�����واد  ال��ه��در 

والنفايات العامة التي مت جمعها وح�شاب 
ل�شناعه   2018 ل��ع��ام  حت��وي��ل  م��ع��دل 
اإط�ق  منذ  اخليمة.  راأ����س  يف  ال�شيافة 
، وقمنا  للفنادق   التدوير  اإع��ادة   مبادرة 
من  تدويرها  املعاد  ال�شلع  توليد  بزيادة 
الفنادق من 60 طن اإىل 90 طن �شهريا: 
وزيادة قدرها 36 طن من الزجاج ، 27 
طنا من الورق املقوي 27 طنا من ال�شلع 

املعاد تدويرها املختلطة يف ال�شهر.
الثقة  تعطينا  الإيجابية  النتائج  وه��ذه   
 ، املتفائلة  روؤيتنا  حتقيق  علي  قدرتنا  يف 

والو�شول  التقدم  موا�شلة  اإىل  ونتطلع 
حتقيق  يف  املتمثلة  النهائية  اأهدافنا  اإىل 
لإع�������ادة   امل����ئ����ة  يف   75 حت����وي����ل  م����ع����دل 
التدوير بحلول 2021 “، وفقا ملا ذكرته 
، املدير التنفيذي  املهند�شة �شونيا نا�شر 
واملمار�شات  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
امل�����ش��ت��دام��ة ،  مت  ت��ك��رمي  6 ف��ن��ادق من 
واأظهرت  اأهدافها  جت��اوزت  والتي   ،  33
النفايات.   لإدارة   مم���ت���ازة  مم���ار����ش���ات 
بالإ�شافة اىل انه مت منح  عدد 2 فنادق 
يف  اجليدة  ملمار�شاتها  ت�شجيعية   جوائز 

و”�شوق اأبوظبي العاملي”،  �شركة “متكني”، 
ومركز ال�شارقة  و”مركز خليفة ل�بتكار”، 
لريادة الأعمال “�شراع”، اإ�شافة اإىل موؤ�ش�شة 
ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية  را�شد  بن  حممد 
رواد  وبرنامج  تكامل،  وبرنامج  واملتو�شطة، 

التكنولوجي��ا والبت��كار وكريبتو لبز. 
ي�شار اإىل اأن تاأ�شي�س �شندوق “زايد ل�بتكار 
وريادة الأعمال” جاء تنفيذاً لروؤية م�شرتكة 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ني  جمعت 
نائب  اأبوظبي  نهيان، ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
والرئي�س  امل�شلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
انط�قاً  ق����دي����روف،  رم�����ش��ان  ال�����ش��ي�����ش��اين 
ومتكني  م�شاعدة  يف  ال��وا���ش��ح  هدفهما  م��ن 
وتطوير  قدراتهم  وحتفيز  والن�شاء  ال�شباب 
يف  م�شاهمتهم  ل�شمان  الريادية  مهاراتهم 
ال�شي�شاين  القت�شاد  وتطوير  تنمية  عملية 

وحتقيق الرفاه داخل املجتمع.

اإدارة  النفايات ، وحققوا ن�شبة جيدة من 
الأه��داف . ويف وقت �شابق من هذا العام 
اأعلنت راأ���س اخليمة عن مذكره تفاهم   ،
�شنوات وقعت بني اجلهات  مدتها خم�س 
اخليمة  راأ����س  هيئة  التالية:  احلكومية 
لتنمية ال�شياحة ودائرة اخلدمات العامة 
راأ�س  ، وبلدية  املخلفات  اإدارة   و موؤ�ش�شة 
اخليمة ل�شمان  اأف�شل املمار�شات العاملية 
يف ال�شحة وال�ش�مة ومعايري التخل�س 
م�شتمرا  تركيزا  النفايات كجزء من  من 
على تنمية ال�شياحة امل�شتدامة يف الإمارة .

طنا يعاد تدويرها �صهريا  90

�صياحة راأ�ض اخليمة تخف�ض نفايات الفنادق بن�صبة 30 % نهاية 2018 

ال�شتط�ع  يف  امل�����ش��ارك��ني  م��ن   60% ن��ح��و  •توقع 
هذا  املبيعات  اإج��م��ايل  يف  زي���ادة  �شركاتهم  ت�شهد  اأن 
التكنولوجيا  وم���زودو  امل�شنعون  ت�شدر  حيث  ال��ع��ام، 
زي���ادة يف  �شتحقق  التي  الأع��م��ال  م��ن حيث  الرتتيب 
ال��ع��ائ��دات �شمن ه��ذا ال��ق��ط��اع.  •يف ك��ل منطقة من 
تتوقع  ال��ت��ق��ري��ر،  �شملها  ال��ت��ي  اجل��غ��راف��ي��ة  امل��ن��اط��ق 
اإجمايل  اأن ت�شهد زيادة يف  اأكر من ن�شف ال�شركات 

•• دبي-الفجر: 

 )The Big 5( الكبار  اخلم�شة  معر�س  �شيطلق 
البناء  قطاع  يف  متخ�ش�س  معر�س  اأك��رب  يعد  ال��ذي 
اإقامته يف الفرتة ما بني  يف ال�شرق الأو�شط واملزمع 
اأول تقرير �شامل عن  28 نوفمرب احلايل،  25 اإىل 
�شناعة البناء والت�شييد يف يوم الفتتاح يحمل عنوان 

“واقع واأ�شداء قطاع البناء«.  
اأجرتها  ا�شتق�شائية  درا����ش���ة  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  ي�شتند 
وال�شرتاتيجيات  ل���أب��ح��اث  اإ�س”  اآر  “جي  �شركة 
اخلم�شة  معر�س  م��ع  بالتعاون  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  يف 
الكبار، ا�شتطلعت فيها اآراء 5،951 �شخ�س من كبار 
 136 يف  متواجدين  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع  يف  املتخ�ش�شني 
دولة خمتلفة حول العامل، وهو ما يجعله الأكرب من 

نوعه يف هذا القطاع. 
ق���ال���ت جو�شني  ذل�����ك،  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا  م��ع��ر���س  ويف 
هيجمان�س، مديرة حمفظة املعار�س يف �شركة “دي اإم 
“لقد متكنا من اإعداد هذا التقرير  جي للفعاليات”: 
اأه��م��ي��ة وح��ج��م م��ع��ر���س اخلم�شة  ال�����ش��ام��ل ب��ف�����ش��ل 
40 عاماً على  الكبار الذي يحتفل هذا العام مبرور 

انط�قته.
ال��ت��ي منتلكها  ال��ق��وي��ة  ال��ع���ق��ات  »م��ن خ���ل �شبكة 
يف م��ع��ر���س اخل��م�����ش��ة ال��ك��ب��ار، حت��دث��ن��ا م���ع خمتلف 
امل�شنعني  م��ن  ب���دءاً  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع  يف  الخت�شا�شات 

املعماريني  واملهند�شني  باملقاولني  م���روراً  وامل��وزع��ني 
وذات  للغاية  اإيجابية  النتائج  وكانت  وال�شت�شاريني، 
اأو فرعي يف  مبا�شر  ب�شكٍل  يعمل  �شخ�س  لأي  اأهمية 

هذا القطاع«.  
مت تق�شيم الإجابات والآراء التي �شاهمت يف �شياغة 
ال��ع��م��ل والأق���دم���ي���ة واملوقع  ن����وع  ال��ت��ق��ري��ر ح�����ش��ب 
اجلغرايف واإجمايل مبيعات ال�شركة، وهو ما �شاهم يف 
اإجراء حتليل مف�شل جلميع الق�شايا التي تواجه كل 

ق�شم من الأق�شام التي ت�شكل هذا القطاع. 
التقرير  نتائج  اإىل  مف�شل  ب�شكٍل  ال��ت��ط��رق  و�شيتم 
يجمع  الذي  التنفيذيني”  الروؤ�شاء  “منتدى  خ�ل 
لأبرز  التنفيذيني  الروؤ�شاء  كبار  من  �شخ�س   150
اإىل  بالإ�شافة  املنطقة،  البناء والإن�شاءات يف  �شركات 

بع�س ال�شخ�شيات املدعوة حل�شور هذا املنتدى. 

ت�شمنت نتائج البحث اأبرز النقاط التالية:
•ح�شلت دولة الإم��ارات العربية املتحدة على اأف�شل 
اأعلى  5 و�شجلت  اأ���ش��ل  5 درج���ات م��ن  ب��واق��ع  نتيجة 
اإجابة  خ�����ل  م���ن  وذل����ك   26.8% م��ئ��وي��ة  ن�����ش��ب��ة 
الأداء  “ما م��دى ر���ش��اك ع��ن  ���ش��وؤال:  امل�شاركني ع��ن 
املرتبة الأوىل  الإم��ارات يف  لتاأتي  احل��ايل ل�شركتك؟ 
ذاته،  املقيا�س  وح�شب  ال��درج��ات.  متو�شط  حيث  من 
 5 ج��اءت املنظمات الأوروب��ي��ة يف املركز الثاين بواقع 

من 5 مع ن�شبة مئوية اأقل بلغت 25.3%. 

“با�شتثناء  اأف��ري��ق��ي��ا  منطقة  ذل��ك  يف  مب��ا  مبيعاتها 
اأن حت��ق��ق نحو  امل��ت��وق��ع  م��ن  ال��ت��ي  اأفريقيا”  ج��ن��وب 
•هنالك  ال��ع��ام.    ه��ذا  %74.8 من �شركاتها من��واً 
ث�ثة اجتاهات رئي�شة توؤثر على قطاع البناء تتمثل 

يف كفاءة الطاقة، الت�شنيع امل�شبق، وال�شتدامة.
ال�شتط�ع هم  امل�شاركني يف  %45 من  •اأكر من 

من كبار املدراء التنفيذيني اأو اأ�شحاب امل�شاريع. 

�صم فرقًا متاأهلة من برنامج »من�صة ز�يد للبتكار«

وفد �صي�صاين يطلع على جتربة �صندوق خليفة لتطوير امل�صاريع الريادية

•• اأبوظبي-وام:

اأم�س  “اأدنوك”،  اأبوظبي الوطنية  اأعلنت �شركة برتول 
مع  الأج��ل  طويلة  مبيعات  اتفاقية  توقيع  الأرب��ع��اءع��ن 
يف  �شناعية  �شركة  اأكرب  ل�أملنيوم”،  العاملية  “الإمارات 

دولة الإمارات غري عاملة يف قطاع النفط والغاز.
ومب���وج���ب ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة ت��ق��وم اأدن������وك ب��ب��ي��ع معظم 
اإنتاجها من فحم الكوك املكل�س من وحدة اأ�شود الكربون 
التابعة لها يف جممع  البرتويل اجلديدة  الأن��ود  وفحم 
الروي�س ال�شناعي ل�شركة “الإمارات العاملية ل�أملنيوم”. 

و�شتوفر اأدنوك وفقاً لهذه التفاقية ما ي�شل اإىل 40% 
من اجمايل كمية فحم الكوك الذي ت�شتخدمه الإمارات 
اعتماد  يعني  مم��ا  الأمل��ن��ي��وم،  ل�شهر  ل���أمل��ن��ي��وم  العاملية 
الأخ�����رية ب�شكل اأك���رب ع��ل��ى امل�����وارد امل��ح��ل��ي��ة واحل���د من 
ا�شترياد املواد اخلام من خارج الدولة وخف�س التكاليف 
اللوج�شتية. مت توقيع التفاقية بح�شور معايل الدكتور 
�شلطان بن اأحمد اجلابر، وزير دولة الرئي�س التنفيذي 
خليفة  خ��ل��دون  وم��ع��ايل  �شركاتها،  وجمموعة  لأدن���وك 
املبارك، الرئي�س التنفيذي للمجموعة والع�شو املنتدب 
اإدارة  يف ���ش��رك��ة م��ب��ادل��ة ل������ش��ت��ث��م��ار ورئ��ي�����س جم��ل�����س 

الإمارات العاملية ل�أملنيوم. وقام بالتوقيع على التفاقية 
الإم��داد والت�شويق والتجارة  دائ��رة  خالد �شاملني، رئي�س 
املنتدب  الع�شو  كلبان،  بن  جا�شم  اهلل  وعبد  اأدن���وك،  يف 
العاملية ل�أملنيوم.  الإمارات  التنفيذي ل�شركة  والرئي�س 
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان اأحمد 
اجلابر: بف�شل توجيهات القيادة الر�شيدة، كانت اأدنوك 
والتنويع  النمو  حتفيز  يف  مهماً  دوراً  تلعب  وم��ازال��ت 
.. وت��اأت��ي ه��ذه التفاقية  القت�شادي يف دول��ة الإم���ارات 
ا�شتكماًل لهذا الدور ومتا�شياً مع �شعينا امل�شتمر لتعزيز 
لدولة  الهيدروكربونية  امل��وارد  من  القت�شادية  القيمة 

الإمارات وتطوير الع�قات التجارية بني اثنني من اأهم 
التفاقية  توؤكد هذه  الإم���ارات، كما  دول��ة  القطاعات يف 
القت�شادي  والتنويع  النمو  يف  بامل�شاهمة  اأدن��وك  التزام 
ال��دول��ة. واأ���ش��اف: �شت�شهم ه��ذه التفاقية يف متكني  يف 
اأدن�����وك م��ن حت��ق��ي��ق ه��دف��ه��ا يف ت��ع��زي��ز ال��ق��ي��م��ة م��ن كل 
برميل نفط يتم انتاجه وتكريره، حيث ت�شتخدم وحدة 
اأ�شود الكربون وفحم الأنود البرتويل، التي تعد مرتكزاً 
الناجتة  الثقيلة  املخلَفات  الهدف،  لتحقيق هذا  اأ�شا�شياً 
اإىل منتجات  النفط اخلام وحتولها  من عمليات تكرير 

عالية القيمة.

تعزز �ل�صر�كة بني �ثنني من �أهم ركائز �القت�صاد �الإمار�تي

»اأدنوك« توقع اتفاقية مبيعات طويلة الأجل مع »الإمارات العاملية لالأملنيوم«
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�صلمربجري ت�صعى لتوظيف 1000 مواطن من خالل 
برنامج اأدنوك لتعزيز القيمة املحلية امل�صافة

•• اأبوظبي-وام:

وقعت �شركة �شلمربجري اأم�س الأربعاء اتفاقية مع �شركة برتول اأبوظبي 
القيمة  لتعزيز  “اأدنوك  برنامج  دع��م  يف  للم�شاهمة  “اأدنوك”  الوطنية 
املحلية امل�شافة” الذي يهدف لتوثيق التعاون مع �شركات القطاع اخلا�س 
النمو  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  اأمامها،  التجارية  الفر�س  من  املزيد  واإت��اح��ة 
اإ���ش��اف��ي��ة للمواطنني يف هذا  الق��ت�����ش��ادي والج��ت��م��اع��ي وت��وف��ري وظ��ائ��ف 

القطاع الهام.
اأدن��وك لتعزيز  وتخطط �شركة �شلمربجري من خ�ل امل�شاركة يف برنامج 
يف  وال���ش��ت��ث��م��ار  امل��واط��ن��ني  لتوظيف   «  ICV  « امل�شافة  املحلية  القيمة 
تدريبهم وتطوير قدراتهم يف جمال خدمات النفط والغاز يف ال�شركة.   و 
تطمح” �شلمربجري” لزيادة القوى العاملة الإماراتية لديها، مع اإمكانية 
1000 وظيفة جديدة مدفوعة بالأعمال احلالية  اإىل  توظيف ما ي�شل 

لل�شركة والتو�شعات فيها.
– منطقة �شرق ال�شرق  وقع التفاقية .. غ�شان مرداد رئي�س �شلمربجري 
الأو�شط ، ورا�شد �شعود ال�شام�شي، رئي�س دائرة م�شاندة الأعمال وال�شوؤون 

التجارية يف اأدنوك.
و�شهد التوقيع، معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة الرئي�س 
التنفيذي ل�شركة برتول اأبوظبي الوطنية “ اأدنوك “ وجمموعة �شركاتها، 

واأوليفييه لو بوت�س - الرئي�س التنفيذي ل�شركة �شلمربجري.
مع  التفاقية  ه��ذه  على  التوقيع  “ ي�شرنا  ال�شام�شي:  �شعود  را�شد  وق��ال 
�شلمربجري والتي ت�شاركنا الروؤية باأهمية توفري املزيد من الفر�س التي 
الإم��ارات ونحن  العائد القت�شادي لدولة  القيمة وزي��ادة  ت�شهم يف تعزيز 
نتطلع اإىل تعزيز تعاوننا يف تطبيق برنامج اأدنوك لتعزيز القيمة املحلية 
امل�شافة من خ�ل توفري  املزيد من فر�س التوظيف والتدريب والتاأهيل 
دولة  يف  والق��ت�����ش��ادي  الجتماعي  النمو  دف��ع  يف  ي�شهم  مب��ا  للمواطنني، 

الإمارات ل�شنوات عديدة قادمة » .
من جهته قال غ�شان مرداد:” اإن �شلمربجري ملتزمة بتمكني اجلهود التي 
تهدف لرفع الكفاءة والرتقاء بالأداء، مع زيادة املكَون املحلي مبا يتما�شى 
مع الأولويات ال�شرتاتيجية ل�شركة اأدنوك و�شناعة النفط والغاز يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة.. نحن فخورون ب�شراكتنا مع اأدنوك ونتطلع اإىل 
امل�شاهمة يف برنامج اأدنوك لتعزيز القيمة املحلية امل�شافة من خ�ل توفري 

فر�س لتوظيف املواطنني وتطويرهم وتدريبهم » .
ومنذ اإط�ق برنامج اأدنوك لتعزيز القيمة املحلية امل�شافة يف يناير 2018 
و  بالربنامج  التزامها  حيث  من  رائ��دة  مكانة  على  �شلمربجري  حافظت   ،
ال�شتثمار يف املحتوى املحلي. ومن خ�ل هذه املبادرة، تهدف �شلمربجري 
يف  الإم���ارات  دول��ة  ملواطني  عمل  فر�س  وخلق  املعرفة  تبادل  حت�شني  اإىل 

القطاع اخلا�س.

مركز دبي لل�صلع املتعددة يختتم 
فعالية »تذوق القهوة املتخ�ص�صة«

•• دبي-وام:

اختتم مركز دبي لل�شلع املتعددة فعالية تذوق للقهوة املتخ�ش�شة يف مقره 
100 ممثل عن  الرئي�شي بربج املا�س حيث ا�شتقطبت الفعالية اأكر من 
قطاع القهوة املتخ�ش�شة يف دولة الإمارات لتذوق وتقدمي عطاءاتهم ل�شراء 

بع�س اأكر اأنواع القهوة جودة وندرة يف العامل.
ملركز  التنفيذي  واملدير  الأول  التنفيذي  الرئي�س  �شليم  بن  اأحمد  واأع��رب 
للقهوة  ت��ذوق  جتربة  مناق�شة  اأول  با�شت�شافة  فخره  املتعددة  لل�شلع  دبي 
املتخ�ش�شة بالن�شبة للمركز والتي عر�شت خ�لها بع�س اأندر اأنواع القهوة 
اإجن��ازا مهما يح�شب لكل من دبي ومركز  يف العامل ومتثل هذه املناق�شة 
الإم��ارة كمركز  اإط��ار جهودنا لرت�شخ مكانة  وتاأتي يف  املتعددة  لل�شلع  دبي 

عاملي لتجارة القهوة.
“بنما  املناق�شة قهوة  التي مت عر�شها خ�ل  القهوة  اأن��واع  وك��ان من بني 
وت�شتهر  العامل  املتخ�ش�شة قيمة يف  القهوة  اأن��واع  اأكر  تعد  التي  غي�شا” 
مبذاقها املذهل وح�شلت على اأعلى درجة على الإط�ق يف م�شابقة عاملية 
للقهوة املتخ�ش�شة يف وقت �شابق من العام اجل��اري. كما �شهدت املناق�شة 
عر�س اأكر من 25 نوعا خمتلفا من اأنواع القهوة الفاخرة من ما يزيد 

ب���ل���دان م��ن�����ش��اأ مب���ا يف ذلك   10 ع���ن 
واجلنوبية  ال��و���ش��ط��ى  اأم��ري��ك��ا  ق��ه��وة 
من الربازيل وكولومبيا وكو�شتاريكا 
وال�شلفادور  وهندورا�س  وغواتيمال 
ف�����ش��� ع���ن جم��م��وع��ة خم���ت���ارة من 
اإثيوبيا  من  الأفريقية  القهوة  اأن��واع 
وتنزانيا.  وكينيا  وبوروندي  وروان��دا 
األيخاندرو كارفيلو  اأعرب  من جانبه 
عن  اإليتا  ملجموعة  التنفيذي  املدير 
���ش��ع��ادت��ه ب��ال��ت��ع��اون م���ع م���رك���ز دبي 
اأن����واع  اأك����ر  امل��ت��ع��ددة جل��ل��ب  لل�شلع 
العامل  يف  قيمة  املتخ�ش�شة  القهوة 

اإىل دبي.

اأدنوك ت�صتثمر 1.8 مليار درهم لتطوير حقل »باب« الربي للمحافظة على طاقته الإنتاجية على املدى الطويل

�خلرب�ء يف هايتك دبي يك�صفون

ر الذكاء ال�صناعي وعلم الروبوتات اأعمال ال�صيافة كيف يطوِّ

•• اأبوظبي-وام:

“اأدنوك”  الوطنية  اأبوظبي  تعتزم �شركة برتول 
التعاون مع �شركة “توتال” الفرن�شية ل�شتخدام 
بيانات  جلمع  اآلية  ومركبات  طيار  دون  طائرات 
وذلك  الأب����ع����اد،  ث���ث��ي��ة  “زلزالية”  ���ش��ي��زم��ي��ة 
لتو�شيع نطاق بحثها وتنقيبها عن موارد جديدة 

للنفط والغاز يف جميع اأنحاء اإمارة اأبوظبي.
ا�شتخدام  فيها  يتم  التي  الأوىل  امل��رة  هي  وه��ذه 
هذه التكنولوجيا املتطورة يف املنطقة عن طريق 
ن�شر اأجهزة ا�شت�شعار �شيزمية للبحث عن موارد 

جديدة للنفط والغاز.
واأع��ل��ن��ت اأدن�����وك ع���ن اإط������ق م�����ش��روع جتريبي 
امل�شح  ل��ت��ق��ن��ي��ات  امل��ت��ك��ام��ل  “النظام  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
الفيزيائي املتعدد« /METIS / من “توتال”، 
امل�شح  ب��ي��ان��ات  جلمع  اآيل  ن��ظ��ام  اأول  يعد  وال���ذي 
ال�شيزمي يف العامل، حيث تعتزم ن�شر اآلف اأجهزة 
ال�شت�شعار جواً با�شتخدام اأ�شطول من الطائرات 
ا����ش���رتداد هذه  ي��ت��م لح��ق��اً  اأن  دون ط��ي��ار، ع��ل��ى 

الأجهزة من خ�ل مركبات برية اآلية.
يف  “توتال”  ���ش��رك��ة  م���ع  اأدن�������وك  ت���ع���اون  وع����ن 
اآلن  الدكتور  قال  املتقدمة،  التكنولوجيا  جمال 
اأدنوك:  يف  التكنولوجيا  قطاع  رئي�س  نيل�شون، 
الأب���ع���اد  ث����ث���ي  ال����زل����زايل  الآيل  امل�����ش��ح  “يعد 
اإجراء  على  ال��ق��درة  لها  ورائ���دة  متقدمة  تقنية 
التي  القا�شية  البيئات  يف  ال�شيزمية  امل�شوحات 
اإليها  الو�شول  واملعدات  الأ�شخا�س  على  ي�شعب 
التقنية  هذه  بعر�س  قمنا  لقد  ال�شحارى.  مثل 
والتعريف بها خ�ل “موؤمتر ومعر�س الأبحاث 

وتطبيقها  والتطوير يف قطاع النفط 2018”، 
ال���ي���وم ي��ع��ك�����س م����دى ال��ت��زام��ن��ا وح��ر���ش��ن��ا على 
توظيف التقنيات احلديثة يف عملياتنا الت�شغيلية 
ل��شتفادة من الفر�س التي تتيحها تكنولوجيا 
قالت  م��ن جهتها  ال���راب���ع«.  ال�����ش��ن��اع��ي  ال��ع�����ش��ر 
وتطوير  الأبحاث  رئي�س  نائب  الداغر،  خديجة 
“نهدف من خ�ل هذا  اأدن��وك:  التكنولوجيا يف 
التعاون امل�شرتك اإىل تطوير نظام يت�شم بال�شرعة 
والفعالية واملزيد من الأمان لتزويدنا مبعلومات 
و���ش��ور زل��زال��ي��ة ث�ثية ورب��اع��ي��ة الأب��ع��اد عالية 
الدقة لطبقات الأر�س ميكن حتليلها ومعاجلتها 
على الفور، مما ي�شاعدنا على فهم اأو�شح واأ�شمل 
بعمليات  البدء  قبل  ومكوناتها  الأر���س  لطبقات 
الأن�شطة  وتقلي�س  امل��ي��داين  واحل��ف��ر  التنقيب 
غري  الأح���وال  يف  احلفر  وعمليات  اجليولوجية 

امل�شتقرة وحت�شني اإنتاج احلقول«.
وب��ع��د ال��ت��ج��ارب ال��ن��اج��ح��ة ل��ن��ظ��ام امل�����ش��ح الآيل 
اجلديد التي قامت بها “توتال” يف عام 2017 
يف بابوا غينيا اجلديدة، تعتزم “اأدنوك الربية” 
مبا�شرة العمل يف هذا امل�شروع التجريبي اجلديد 
وقدرته  النظام  ا�شتخدامات  تنوع  لختبار مدى 
على اإجراء امل�شح يف بيئة �شحراوية مب�شاحة 36 

كيلو مرتاً مربعاً.
رئي�س  نائب  جانوديه،  دومنيك  قال  جانبه،  من 
ل��شتك�شاف  “توتال  يف  وال��ت��ط��وي��ر  ل���أب��ح��اث 
والإنتاج”: “ت�شعى ’توتال‘ اإىل توظيف التقنيات 
املتقدمة خلف�س تاأثريات الأن�شطة البرتولية يف 
امل�شطحات  على  وال�شتك�شاف  التنقيب  جم��ال 
جودة  وحت�شني  ال��زل��زايل  امل�شح  مثل  الأر���ش��ي��ة 

الت�شغيلية.  �شور طبقات الأر���س وزي��ادة الكفاءة 
اأدن��وك من خ�ل  وي�شرنا اأن نتعاون جم��دداً مع 
هذه الفر�شة لتبادل اأف�شل اخلربات واملمار�شات 

يف جمال التكنولوجيا املتقدمة«.
تقنية  الآيل اجلديد  امل�شح  نظام  “يعد  واأ�شاف: 
لعمليات  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ب�����ش��م��ة  ل��ت��ق��ل��ي��ل  رئ��ي�����ش��ي��ة 
ال�شتك�شاف والتقييم الربية، مما يتما�شى متاماً 
اأن  واأهدافنا الطموحة يف  البيئية  التزاماتنا  مع 

ن�شبح مزوداً م�شوؤوًل للطاقة«.
للنفط  ُمنتج  اأك��رب  �شاد�س  الإم����ارات  دول��ة  وتعد 
يف العامل، ومتتلك اإمارة اأبوظبي حوايل 96% 
من اإجمايل الحتياطيات الدولة. وتعمل اأدنوك 
ب��ا���ش��ت��م��رار ع��ل��ى اإي��ج��اد وت��ط��وي��ر م����وارد جديدة 
عن  وذل���ك  احتياطياتها،  ل��زي��ادة  وال��غ��از  للنفط 
طريق ال�شتفادة من املكامن �شعبة الو�شول. ويف 
اأكرب م�شروع  بتنفيذ  اأدن��وك  2018، قامت  عام 
ملناطق  ال��ع��امل  يف  الأب��ع��اد  ث���ث��ي  �شيزمي  م�شح 
 53 اإىل  ت�شل  اإجمالية  مب�شاحة  وبرية  بحرية 

األف كيلومرت مربع.
اأدن������وك وت���وت���ال يف خم��ت��ل��ف جمالت  وت��ت��ع��اون 
وج��وان��ب الأع��م��ال يف قطاع النفط وال��غ��از، بدءاً 
احلقول  يف  والتطوير  والإن��ت��اج  ال�شتك�شاف  من 
البحرية والربية، و�شوًل اإىل املعاجلة واملنتجات 
“توتال”  2018، ح�شلت  وال�شحن. ويف مار�س 
ال�شيف  “اأم  امتياز  %20 يف  بن�شبة  على ح�شة 
ون�شر” البحري، و%5 يف امتياز حقل “زاكوم 
على  موؤخراً  ح�شولها  اإىل  بالإ�شافة  ال�شفلي”، 
غ��از غري  ام��ت��ي��از حل��و���س  اأول  يف   40% ح�شة 

تقليدي يف اأبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �شركة  اأعلنت 
تنفيذ  ع��ن  الأرب���ع���اء،  اأم�����س  “اأدنوك” 
“باب”  ا�شتثمارات كبرية لتطوير حقل 
كيلومرت   160 م�����ش��اف��ة  ع��ل��ى  ال���واق���ع 
وال��ذي يعترب من  اأبوظبي  جنوب غرب 
اأك����رب اأ���ش��ول��ه��ا ال���ربي���ة امل��ن��ت��ج��ة لنفط 
م���رب���ان.   وي��ه��دف ه���ذا ال���ش��ت��ث��م��ار اإىل 
التحتية لعمليات  البنية  تطوير مرافق 
ب��ه��دف احل��ف��اظ ع��ل��ى الطاقة  الإن���ت���اج 
الإنتاجية حلقل باب من نفط مربان على 
املدى الطويل، حيث ياأتي هذا ال�شتثمار 
كخطوة مهمة تعزز التزام اأدنوك بزيادة 
موارد  من  القت�شادي  والعائد  القيمة 
�شمن  الغنية  الهيدروكربونية  اأبوظبي 
جهودها لتنفيذ ا�شرتاتيجيتها املتكاملة 
قيمة  وت��ب��ل��غ    .2030 ال���ذك���ي  ل��ل��ن��م��و 
ال��ت��ي مت الإع������ن عنها  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
 489 “ اإم����ارات����ي  دره�����م  م��ل��ي��ار   1.8
و�شيتم تنفيذها  مليون دولر اأمريكي”، 
الهند�شية  ل���أع��م��ال  ع��ق��د  خ����ل  م���ن 
حتقيق  يف  ي�شهم  والإن�����ش��اء  وامل�شرتيات 
 ،75% تتجاوز  اإ�شافية  حملية  قيمة 
بتحقيق  اأدن���������وك  ال�����ت�����زام  ي����وؤك����د  مم����ا 
والتنويع  للنمو  ودع��م  م�شتدامة  قيمة 

القت�شادي يف دولة الإمارات.
اإح���دى  الربية”،  “اأدنوك  واأع��ل��ن��ت    
تدير  والتي  اأدن��وك  ل��  التابعة  ال�شركات 
الهند�شية  الأعمال  احلقل، تر�شية عقد 
�شركة  ع���ل���ى  والن���������ش����اء  وامل�������ش���رتي���ات 
اأوفر  اي��ه  اإ���س  ل�إن�شاءات  “اركريودون 
اأبوظبي  وم���وؤمت���ر  م��ع��ر���س  يف  �شيز”، 
 ”2019 “اأديبك  ل��ل��ب��رتول  ال�����دويل 
الذي جتري فعالياته حالياً يف اأبوظبي. 
 39 مدته  تبلغ  ال��ذي  العقد،  ويت�شمن 
البنية  ب��ن��اء م��ن�����ش��اآت وم���راف���ق  ���ش��ه��راً، 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ال�������ش���روري���ة ل��ل��ح��ف��اظ على 

الطاقة الإنتاجية حلقل “باب” البالغة 
485 األف برميل يومياً.

  وقال عبد املنعم �شيف الكندي، الرئي�س 
التنفيذي لدائرة ال�شتك�شاف والتطوير 
 :- املنا�شبة  بهذه   - اأدن���وك  والإن��ت��اج يف 
“ ارك����ريودون  �شركة  اخ��ت��ي��ار  مت  “لقد 
لتنفيذ هذا امل�شروع املهم بعد عملية   “
مع  �شديدة،  بتناف�شية  ات�شمت  مناق�شة 
اإجمايل  %75 من  اأك��ر من  اأن  العلم 
القت�شاد  يف  �شخها  �شيتم  العقد  قيمة 
املحلي لتحفيز النمو القت�شادي وتوفري 
القطاع  يف  ال��ع��م��ل  ف���ر����س  م���ن  امل���زي���د 
القيادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذاً  اخل���ا����س 
حقل  مي��ث��ل   “ واأ�����ش����اف:  الر�شيدة”. 
ل�شرتاتيجية  رئي�شياً  مرتكزاً  “باب” 
يف  الربحية  ل��زي��ادة  تهدف  التي  اأدن���وك 
والإنتاج،  والتطوير  ال�شتك�شاف  جمال 
�شمان  على  �شي�شاعدنا  ال�شتثمار  وهذا 
الطاقة الإنتاجية من النفط اخلام على 
امل����دى ال��ط��وي��ل م��ن ه���ذا احل��ق��ل الذي 
املتقادمة.  اأدن�����وك  ح��ق��ول  اأح����د  ي��ع��ت��رب 
اأدنوك  التزام  ال�شتثمار  هذا  يوؤكد  كما 
�شراكات  وبناء  ذكية  ا�شتثمارات  بتنفيذ 
جهودها  اإط���ار  يف  م�شافة  قيمة  حتقق 
ل��زي��ادة ال��ع��ائ��د الق��ت�����ش��ادي م��ن موارد 

اأبوظبي الهيدروكربونية ال�شخمة«.
  وي�شمل نطاق امل�شروع تطوير اآبار اإنتاج 
الرفع  واآب���ار  امل��ي��اه،  واآب���ار حقن  النفط، 
وجممع  ل���آب��ار،  وجممع  ال�شطناعي، 
حقن امل��ي��اه وغ��ريه��ا م��ن م��راف��ق البنى 
الطاقة  ال�زمة للحفاظ على  التحتية 
ل��ل��ح��ق��ل.   م��ن ناحيته قال  الإن��ت��اج��ي��ة 
يا�شر �شعيد املزروعي، الرئي�س التنفيذي 
ل�شركة اأدنوك الربية: “ ليزال حقل “ 
تنفيذ  دع��م  يف  مهماً  دوراً  يلعب  باب” 
النفط  من  النتاجية  اأدن���وك  التزامات 
اخلام، وياأتي هذا امل�شروع مكمً� خلطط 
ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��و���ش��ع��ة ال��ت��ي ن��ن��ف��ذه��ا يف 

والإنتاج.  والتطوير  ال�شتك�شاف  جمال 
امل�������ش���روع م���ن تقليل  ه����ذا  و���ش��ي��م��ك��ن��ن��ا 
الت�شغيلي  العمر  م��دى  على  التكاليف 
ا�شتخدام  خ�����ل  م���ن  وذل�����ك  ل��ل��ح��ق��ل، 
اأحدث التقنيات لتحقيق اأق�شى اإنتاجية 
ممكنة من الأ���ش��ول والآب���ار القائمة يف 
وفعال،  ت��دري��ج��ي  ب�شكل  ح��ال��ي��اً  احل��ق��ل 
كما ي�شاعدنا على ال�شتفادة من املكامن 
اإ�شتمرارية  على  للمحافظة  اجل��دي��دة 

اإنتاج احلقل على املدى الطويل«.
امل�شاهمة  ن�شبة  اأدن��وك على  واعتمدت    
يف ت��ع��زي��ز ال��ق��ي��م��ة امل��ح��ل��ي��ة امل�����ش��اف��ة يف 
ك��اأح��د معايري الختيار  الم���ارات  دول��ة 
ال�شركات.  م��ن  املقدمة  ال��ع��ط��اءات  ب��ني 
اأدن��وك من و�شع �شرط القيمة  وتهدف 
تقييم  م���ع���اي���ري  يف  امل�������ش���اف���ة  امل��ح��ل��ي��ة 
ال��ع��ط��اءات امل��ق��دم��ة م��ن ال�����ش��رك��ات اإىل 
دعم وتوثيق ال�شراكات املحلية والدولية 

واإتاحة املزيد من الفر�س لتعزيز النمو 
فر�س  وخلق  والجتماعي  القت�شادي 

عمل اإ�شافية ملواطني دولة الإمارات.
  و�شي�شهم هذا العقد يف حتفيز الإنتاج 
امل��ح��ل��ي��ة ح��ي��ث م��ن املتوقع  واخل���دم���ات 
درهم  مليار   1.35 اأك��ر من  ت�شب  اأن 
“ من قيمة هذا  “ 367 مليون دولر 
وكذلك  امل��ح��ل��ي،  الق��ت�����ش��اد  ال��ع��ق��د يف 
العمل ملواطني  املزيد من فر�س  توفري 

الدولة من اأ�شحاب الكفاءات.
  وتاأتي تو�شعة حقل “باب” بعد عامني 
م��ن ح�����ش��ول اأدن�����وك ال��ربي��ة ع��ل��ى عقد 
الإنتاجية  طاقته  ورفع  احلقل  لتطوير 
من النفط اخلام من 420 األف برميل 
يومياً  ب��رم��ي��ل  األ����ف   450 اإىل  ي��وم��ي��اً 
العقد  و�شي�شتفيد   ،2020 عام  بحلول 
اجل��دي��د م��ن ال��ت��ق��دم ال��ك��ب��ري ال����ذي مت 
اإح�����رازه يف ت��و���ش��ع��ة احل��ق��ل ح��ت��ى الآن، 

و�شي�شهم اي�شا يف متكني اأدنوك الربية 
من حتقيق اأق�شى ا�شتفادة من اإمكانات 

احلقل على املدى الطويل.
اأدن��وك على بناء �شراكات حتقق   وتركز 
توظيف  يف  وت�����ش��اه��م  م�����ش��اف��ة  ق��ي��م��ة 
عملياتها  لتح�شني  احلديثة  التقنيات 
النفط  ا���ش��ت��خ������س  م���ع���دل  وت���ع���زي���ز 
وا�شتك�شاف  امل���ت���ق���ادم���ة  احل���ق���ول  م���ن 
وال��غ��از متا�شياً  للنفط  ج��دي��دة  وم���وارد 
للنمو  امل��ت��ك��ام��ل��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا  م���ع 
اإىل رفع  ت��ه��دف  وال��ت��ي   2030 ال��ذك��ي 
ط��اق��ت��ه��ا الإن��ت��اج��ي��ة م��ن ال��ن��ف��ط اخلام 
اإىل 4 م�يني برميل يومياً بنهاية عام 
يومياً  برميل  م�يني   5 واإىل   2020
على  الرتكيز  م��ع   ،2030 ع��ام  بحلول 
رفع كفاءة عملياتها الت�شغيلية للحفاظ 
على تكلفة ت�شغيل تناف�شية لكل برميل 

نفط يتم انتاجه.

•• دبي-الفجر:

ت�شدر مو�شوعا الذكاء ال�شناعي وعلم 
اأع��م��ال هايتك دبي  ال��روب��وت��ات ج���دول 
لتكنولوجيا  م��ع��ر���س  اأك�����رب   ،2019
الأو�شط،  ال�شرق  يف  للفنادق  ال�شيافة 
فاينان�شيال  هو�شبيتاليتي  نظمته  الذي 
اأف  )اأت�����س  بروف�شنالز  تكنولوجي  اأن���د 
ويدعمه  ونا�شبيا   )®HFTP ب��ي-  تي 
اأم�ن  واأدار  دب��ي.  يف  ال�شياحة  جمل�س 
برولوجيك،  امل���������ش����وؤول،  امل���دي���ر  غ�����وز، 
“ذكاء  حول  للفكر  مثرية  نقا�س  جل�شة 
ال�شناعي  ال��ذك��اء  الأع���م���ال م��ن خ����ل 
اأكرب  ب��ني  جمعت  الروبوتات”،  وع��ل��م 
اخلرباء لتقا�شم روؤاهم حول ال�شناعة. 
لوران  م��ن  ك��ل  النقا�س  ���ش��ارك يف حلقة 
ال�شت�شاري  املجل�س  رئي�س  فوافنيل،  اأ. 
الأول  ال���ن���ائ���ب  دب�����ي،  مل��ع��ر���س ه��اي��ت��ك 
لل�شرق  وال��ت��ط��وي��ر  للعمليات  للرئي�س 
�شركة  وال��ه��ن��د يف  اأف��ري��ق��ي��ا  الأو�����ش����ط، 
�شوي�س- بل هوتيل انرتنا�شيونال، طارق 
ل�شركة  التنفيدي  الرئي�س  داووك،  م. 
اأوتيلز، وحممود كمال، م�شوؤول  �شمارت 
وت�شري  لل�شيافة.  احلبتور  املعلومات، 

ال�شناعي  ال���ذك���اء  اأن  اإىل  ال��ت��ق��دي��رات 
مليار   320 ب��ن��ح��و  ي�����ش��اه��م  اأن  مي��ك��ن 
دولر اأمريكي يف اقت�شاد ال�شرق الأو�شط 
 11% اأي حوايل   ،2030 بحلول عام 
م���ن ال���ن���اجت ال��ق��وم��ي امل��ح��ل��ي. ومتتلك 
الإمارات العربية املتحدة فر�شة لتكون 
لعبا رئي�شا يف القت�شاد الرقمي العاملي 
املبكر  ا�شتثمارها  خ���ل  م��ن  اجل��دي��د، 

للم�شاهمة  وت�شعى  ال�شناعي  الذكاء  يف 
الناجت  اإج����م����ايل  م���ن   14% ب���ق���راب���ة 
يحقق   .2030 ع���ام  امل��ح��ل��ي  ال��ق��وم��ي 
الذكاء ال�شناعي تطورات عظيمة يف كل 
قطاعات القت�شاد مبا يف ذلك الفنادق. 
يف  للتكنولوجيا  مب�شرا  ل����وران  يعترب 
قطاع ال�شيافة يف ال�شرق الأو�شط، وقال 
ال�شناعي  ال��ذك��اء  “يلعب  مداخلته:  يف 

دورا متزايد الأهمية يف �شناعة الفنادق 
ويعود ال�شبب يف الأ�شا�س اإىل قدرته على 
ب�شكل  الب�شر  بها  ي�شطلع  مهام  تنفيذ 
اليوم.  م��ن  وق��ت  اأي  يف  وذل���ك  تقليدي 
وعلى الرغم من اأن الذكاء ال�شناعي يف 
عملنا ل يزال يف بداياته الأوىل، اإل اأنه 
فعال للغاية عندما يتعلق الأمر بتبادل 
الر�شائل املبا�شرة وخدمات املحادثة عرب 

البيانات.  حتليل  ع��ن  ف�ش�  الإن��رتن��ت 
مع  الآيل  ل�إن�شان  تطورا  ن�شهد  نحن 
ال��ذك��اء ال�����ش��ن��اع��ي واإم��ك��ان��ي��ة من��و هذه 
الأ�شا�شية  للمواقف  هائلة  التكنولوجيا 

التي تواجه العميل.«
اإمكانيات  ب�شاأن  املمكن  امل�شتقبل  وح��ول 
الذكاء ال�شناعي واأمتتة عملية ا�شتخدام 
“العامل  ل���������وران:  اأك������د  ال�����روب�����وت�����ات، 
وا�شتخدام  ال�شناعي  للذكاء  امل�شتقبلي 
له  الأرج��ح  �شوف يكون على  الروبوتات 
اأع��ظ��م ك��ث��ريا مم��ا ميكننا توقعه  ت��اأث��ري 
ال��ي��وم. اأح���د ه���ذه امل��زاي��ا ال��رئ��ي�����ش��ة هي 
من  الدائم”  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي  “التنظيم 
خ�ل متكني الأمتتة.« وردا على �شوؤال 
ال�شناعي وعلم  الذكاء  اإذا كان  حول ما 
تاآكل  اإىل  ي���ق���ودان  ����ش���وف  ال���روب���وت���ات 
ف���ر����س ال��ت��وظ��ي��ف، ق����ال ل������وران: “مع 
الكت�شافات التكنولوجية فاإن املهام التي 
بالتاأكيد  ت�شهد  والآلت  الب�شر  يوؤديها 
الروبوتات  توؤدي  تغريات هائلة. وبينما 
الإنتاجية  حت�شني  اإىل  واخل��وارزم��ي��ات 
فاإنها  القائمة،  الوظائف  يف  والفاعلية 
الوظائف  م��ن  ع��ددا  تخلق  �شوف  اأي�شا 

اجلديدة يف امل�شتقبل.«

»�أدنوك« تعتزم ��صتخد�م طائر�ت دون طيار للبحث و�لتنقيب عن مو�رد �لنفط و�لغاز بالتعاون مع »توتال«

لأول مرة يف املنطقة، ا�صتخدام نظام امل�صح ال�صيزمي »الزلزايل« الآيل جلمع بيانات �صيزمية ثالثية الأبعاد
�أدنوك تخترب ��صتخد�م �آالف �أجهزة �ال�صت�صعار �جلوية اللتقاط �صور زلز�لية عالية �لدقة ب�صكل يت�صم بال�صرعة و�لفعالية وزيادة �الأمان
��صتخد�م �لتكنولوجيا �ملتقدمة يعك�س �لتز�م �أدنوك بتبني �البتكار يف جميع عملياتها لل�صتفادة من �لفر�س �لتي يتيحها مفهوم »�لنفط و�لغاز 4.0«
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دائرة املالية املركزية بال�صارقة ت�صارك يف اللقاء الفني الأول للبحث العلمي يف جامعة ال�صارقة

»اأبوغزالة للتقنية« تتو�صع يف مراكز بيع منتجاتها يف الأردن

•• ال�شارقة-الفجر:

بال�شارقة  املركزية  املالية  دائ��رة  �شاركت 
الأول  الفني  اللقاء  فعاليات  يف  م��وؤخ��راً، 
ال����ذي ع��ق��د يف جامعة  ال��ع��ل��م��ي  ل��ل��ب��ح��ث 
الدكتور  الأ�����ش����ت����اذ  ب���رع���اي���ة  ال�������ش���ارق���ة 
اجلامعة،  مدير  النعيمي،  جم��ول  حميد 
موؤ�ش�شة   15 ع���ن  ي���زي���د  م���ا  وب��ح�����ش��ور 
الأعمال  وري���ادة  الأع��م��ال  موؤ�ش�شات  م��ن 
ملناق�شة  واملحاكم  ال�شرطية  واملوؤ�ش�شات 
املجتمع  خدمة  يف  العلمي  البحث  “دور 
وع��امل الأع��م��ال«. وج��اءت م�شاركة دائرة 
املالية املركزية بهذا اللقاء الفني يف اإطار 

امل�����ش��رتك��ة بني  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  تفعيل 
الدائرة وجامعة ال�شارقة لرت�شيخ العمل 
امل�شرتك وتبادل اخلربات املهنية يف �شبيل 
عن  والباحثني  اجلامعة  خريجي  تاأهيل 
والتخ�ش�شية،  امل��ال��ي��ة  ل��ل��وظ��ائ��ف  ع��م��ل 
باأهمية  ال���دائ���رة  اإمي����ان  م��ن  وان��ط���ق��اً 
تطوير  يف  الكبري  ودوره  العلمي  البحث 
وزيادة  وحت�شني  ع��ام  ب�شكل  امل��ايل  العمل 
للتوجهات  ت��ط��ب��ي��ق��اً  وذل����ك  الإن��ت��اج��ي��ة، 
البتكار  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

وحتقيق التنمية امل�شتدامة.
العلمي من  البحث  وت�شجيع  دعم  ويعد   
للدائرة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه������داف  ب��ني 

لتوجهات  ت���ع���زي���زاً   ،2021-2019
منهجاً  العلمي  البحث  جعل  يف  الإم����ارة 
واحللول  ال��ب��دائ��ل  لإي���ج���اد  مهمة  واأداة 
موؤ�ش�شات  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ل��ل��م�����ش��ك���ت 
امل��ج��ت��م��ع وجم��ت��م��ع الأع����م����ال واإ�����ش����راك 
اجلهات الأكادميية املحرتفة مثل جامعة 
ال�����ش��ارق��ة.  وت��اأك��ي��داً على اأه��م��ي��ة البحث 
للبحث  ف��ري��ق��اً  ال��دائ��رة  �شّكلت  العلمي، 
البحث  دور  تعزيز  على  �شريكز  العلمي 
عام  ب�����ش��ك��ل  ال��ع��م��ل  منهجية  يف  ال��ع��م��ل��ي 
القيام  على  والأق�شام  الإدارات  وت�شجيع 
ب��ذل��ك ك����اأداة لإي��ج��اد ال��ب��دائ��ل واحللول 
وامل�شتفيدين  ال��دائ��رة  خل��دم��ة  املنا�شبة 

واأ���ش��ح��اب ال��ع���ق��ة.   ومت خ���ل اللقاء 
ث�����ث جل�شات  ال�����ذي ع��ق��د ع��ل��ى م�����دار 
نقا�شية، ا�شتعرا�س اأهمية البحث العلمي 
الآليات  اعتماد  امل�شاركة يف  ودور اجلهات 
امل�شرتك  العلمي  البحث  لدعم  ال���زم��ة 
حلل  امل�شاركة  واملوؤ�ش�شات  اجلامعة  ب��ني 
امل�����ش��ك���ت ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا م��ن ح��ني اإىل 
اإنتاجيتها،  وحت�����ش��ني  وت���ط���وي���ر  اآخ������ر، 
وك���ذل���ك مت��وي��ل الأب���ح���اث ال��ت��ي ت�شرف 
وترجمتها  وامل��وؤ���ش�����ش��ات،  اجلامعة  عليها 
منها  ت�شتفيد  وم�شاريع  اإىل خطط عمل 
ال��دول��ة والإم�����ارة، وذل���ك اإمي��ان��اً بالدور 
املعرفة  دع�����م  يف  ل��ل��ج��ام��ع��ة  ال��ت��ك��ام��ل��ي 

•• عمان -الفجر: 

للتقنّية  اأب��وغ��زال��ة  ط���ل  �شركة  اأعلنت 
منتجاتها  ب��ي��ع  م��راك��ز  يف  تو�شعها  ع��ن 
احلا�شب  اأج����ه����زة  م���ن  الإل���ك���رتون���ي���ة، 
امل��ح��م��ول والأل������واح ال��ذك��ي��ة يف خمتلف 
م����ول،  ج�����ور  وم���ن���ه���ا  الأردن  م���ع���ار����س 
للت�شويق-ليدرز،  ال��ق��ي��ادي��ة  وال�����ش��رك��ة 

بالإ�شافة اإىل معار�س �شمارت باي.
البيع  معار�س  يف  ال�شركة  تو�شع  وياأتي 
ت���ع���اون موقعة،  ات��ف��اق��ي��ات  م���ن خ�����ل 

باقتناء  الراغبني  على  الت�شهيل  بهدف 
البيع  م���واق���ع  اإىل  ال��و���ش��ول  الأج���ه���زة 
يف  منت�شرة  لتكون  ال�شركة  ت�شعى  التي 

خمتلف املناطق. 
ومُب����وج����ب ات���ف���اق���ي���ات ال����ت����ع����اون، ف����اإن 
خدمة  �شتوفر  املوؤ�ش�شات  تلك  معار�س 
ال��ب��ي��ع امل��ب��ا���ش��ر مل��ن��ت��ج��ات ال�����ش��رك��ة نقداً 

وبالتق�شيط. 
وتتوافر اأجهزة ط�ل اأبوغزالة للتقنية 
العاملّية”  اأبوغزالة  “ط�ل  معار�س  يف 
يف  ال���ع���اّم���ة  الإدارة  م��ب��ن��ى  يف  املُ���ق���ام���ة 

ال�����ش��م��ي�����ش��اين وم���ب���ن���ى ج���ام���ع���ة ط�ل 
اأبوغزالة ل�بتكار يف �شارع مكة.

التقنّية  اأبوغزالة  اأن منتجات  اإىل  ي�شار 
 )Laptops(و )Tablets( التي ت�شمل
ُت�شاهي  ع���ال���ي���ة،  مُب���وا����ش���ف���ات  ج�����اءت 
باأف�شل  ال��ع��امل��ّي��ة،  الأج���ه���زة  م��وا���ش��ف��ات 
الأ����ش���ع���ار، ن��ظ��را ل��دع��م��ه��ا م���ن “ط�ل 
تتوفر  ح��ي��ث  فاوندي�شن”،  اأب��وغ��زال��ة 
ب�شا�شة  اجلديدة   TAGITOP اأجهزة 
قيا�س 15.6 بو�شة تعمل بتقنية الّدقة 
Full HD مع بطاقة  الكاملة  الفائقة 

 Intel HD-Graphics الر�شوميات 
.card

التقنية  ال��ت��ج��ه��ي��زات  ب��اق��ة  وت��ت�����ش��م��ن 
معالج   TAGITOP-Plus جل��ه��از 
ذاكرة  و�شعة   ،8550U-Core i7 اإنتل 
جيجابايت،   8 ال��ع�����ش��وائ��ي  ال���و����ش���ول 
على  امل��ح��م��ول  الكمبيوتر  يحتوي  كما 
والتي  التخزينية  الأقرا�س  من  نوعني 
 SSD بايت  جيجا   120 ب�شعة  تتمثل 
جهاز  وي��ت��م��ي��ز   ،HDD ت��رياب��اي��ت  و1 

TAGITOP-Multi مبعالج اإنتل 

•• دبي-وام:

“ ب��رن��اجم��ا جديدا  دب���ي   2020 “ اإك�����ش��ب��و  اأط��ل��ق 
بهدف  واحل�����رف،  الت�شميم  ق��ط��اع  ل��دع��م  �شخما 
امل��ب��دع��ني الإم��ارات��ي��ني على خ��ارط��ة البتكار  و���ش��ع 
ال��ع��امل��ي��ة، ع��رب دع���م م��ه��ارات��ه��م يف جم���ال الت�شميم 
من  ع��دد  على  الرتكيز  مع  وتقنيا  واقت�شاديا  فنيا 
والنط�ق  الإماراتية  احلرفية  ال�شناعات  مكونات 
تعزيز  ي�شاهم يف  العاملية، مما  اإىل  ال�شناعات  بتلك 
ال��ق��ط��اع��ات الإب��داع��ي��ة والإ���ش��ه��ام يف ال��ت��ح��ول نحو 

القت�شاد الإبداعي يف دولة الإمارات.
ي�شعى الربنامج - الذي اأطلقه اإك�شبو 2020 دبي 
يقام  وال��ذي  للت�شميم،  دب��ي  اأ�شبوع  فعاليات  �شمن 
اإىل متكني  ن��وف��م��رب-   16 اإىل   11 م��ن  ال��ف��رتة  يف 
امل�شممني يف الإمارات من ا�شتك�شاف اأ�شاليب وطرق 
التعاون مع  جديدة يف جم��الت عملهم، من خ���ل 
اآل��ي��ات ومواد  ال��ع��امل وجت��رب��ة  اأن��ح��اء  مبدعني م��ن 

جديدة.
املنتجات  على  واحل���رف  الت�شميم  ب��رن��ام��ج  وي��رك��ز 
املبتكرة التي حتقق اإقبال كبريا يف الأ�شواق املحلية 
وال��دول��ي��ة، ���ش��واء امل��ن��ت��ج��ات ال��ي��دوي��ة اأو ت��ل��ك التي 

�شمن  وذل���ك  متقدمة،  تقنيات  �شناعتها  تتطلب 
الإمارات”  دول���ة  يف  نع  “�شُ ه��م��ا:  ل���إن��ت��اج  فئتني 
حيث ت�شمل الفئة الأوىل  و”�شنع لأجل الإمارات”، 
جمموعة من ت�شميمات املواهب والع�مات التجارية 
املحلية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، فيما ت�شم 
الفئة الثانية خم�س جمموعات، �شي�شممها وينتجها 
مبدعون عامليون وع�مات جتارية من ال�شف الأول 

ل�شالح اإك�شبو 2020 دبي ح�شريا.
مميزة  اأم���اك���ن  دب���ي   2020 اإك�����ش��ب��و  و�شيخ�ش�س 
العامليني  امل�شممني  منتجات  لعر�س  موقعه  �شمن 
واملحليني من دولة الإم��ارات، جنبا اإىل جنب، على 
اأي�شا  م�يني الزوار، و�شي�شت�شيف برنامج احلرف 
عددا من موؤ�ش�شات الت�شميم وال�شناعات الإبداعية 
املحلية لتعر�س منتجاتها وبراجمها خ�ل احلدث 

الأروع يف العامل.
للحرف  م��ع��ر���ش��ا  دب����ي   2020 اإك�����ش��ب��و  و���ش��ي��ق��ي��م 
الإماراتية وعمليات الإنتاج واملواد اخلام امل�شتخدمة 
عن  ن��ظ��رة  اإل��ق��اء  ال���زوار  بو�شع  �شيكون  حيث  فيها، 
والآليات  التقنيات  وا�شتك�شاف  امل��واد  تلك  كثب على 
والتعرف  نهائي،  منتج  اإىل  حتويلها  يف  امل�شتخدمة 
دولة  يف  الرتاثية  الإب��داع��ي��ة  ال�شناعات  على  اأك��ر 

الإمارات العربية املتحدة. و�شت�شدر اأي�شا من�شورات 
لهذا الغر�س، تتناول بالتف�شيل جميع اجلوانب ذات 

ال�شلة.
رئي�س  نائب  ال��دي��ن،  �شم�س  ال��دك��ت��ورة حياة  وق��ال��ت 
ي�شعى   “  :  2020 اإك�شبو  والثقافة،  الفنون  اأول، 
واإرث م�شتداَمني  اأثر  اإىل ترك  دبي   2020 اإك�شبو 
امل��ت��ح��دة مب���ا يتجاوز  ال��ع��رب��ي��ة  يف دول����ة الإم�������ارات 
برنامج  ين�شجم  فعالياته.  لنعقاد  ال�شتة  الأ�شهر 
اخلطط  وم��ع  ال�شعي  ه��ذا  م��ع  واحل���رف  الت�شميم 
القت�شاد  ب��اع��ت��م��اد  الإم��������ارات  ل���دول���ة  ال��ط��م��وح��ة 
للتنوع  ا�شرتاتيجيتها  يف  رئي�شيا  قطاعا  الإب��داع��ي 
القت�شادي.و �شيعزز هذا الربنامج امل�شهد الإبداعي 
القطاع من مكا�شب  الإم����ارات، وم��ا حققه  دول��ة  يف 
ك��ب��رية يف ال�����ش��ن��وات امل��ا���ش��ي��ة، ف�ش� ع��ن اأن���ه ميثل 
يف  الإب��داع��ي��ة  ال�����ش��ن��اع��ات  ملجتمع  متميزة  ف��ر���ش��ة 
الإبداعية  والت�شميمات  الأع��م��ال  لعر�س  ال��ب���د 
والنط�ق بها اإىل العاملية، مبا يرتك اأثرا اقت�شاديا 
ا�شتمرارية  ول�شمان  وللدولة”.  للمبدعني  كبريا 
ال�شتار على  اإ�شدال  بعد  القطاع  لهذا  املوجه  الدعم 
فعاليات اإك�شبو 2020 �شيتاأ�ش�س “�شندوق امل�شمم 
املجموعات  مبيعات  ح�شيلة  لتوجيه  الإماراتي” 

ب�شورة  ال�شندوق  اإىل  ال��ربن��ام��ج،  �شمن  امل�شممة 
املحليني  امل�شممني  دع��م  يف  وا�شتخدامها  مبا�شرة، 
وامل�����ش��اري��ع اجل��دي��دة وال��ن��ا���ش��ئ��ة، ب��ه��دف اإث����راء بيئة 
يف  الإب��داع��ي  والقت�شاد  الت�شميم  قطاع  يف  الإنتاج 

دولة الإمارات.
الإبداعية  ال�شناعة  تنمية  على  الإم����ارات  وتعمل 
وتطويرها، وتعدها حمركا م�شتقبليا اأ�شا�شيا للنمو 
الإبداعية  ال�شناعات  الإم��ارات،  وُتويِل  القت�شادي. 
القائمة على املعرفة والبتكار، اهتماما كبريا، بهدف 

التحول اإىل مركز اإقليمي لل�شناعات الإبداعية.
ويقام اإك�شبو خ�ل الفرتة من 20 اأكتوبر 2020 
بلدا وعدد   192 2021 مب�شاركة  اأبريل   10 اإىل 
التعليمية.  واملوؤ�ش�شات  الدولية  املنظمات  من  كبري 
دبي   2020 اإك�شبو  يف  م�شارك  بلد  لكل  و�شيكون 
اإك�شبو  ت���اري���خ  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  اخل���ا����س  ج��ن��اح��ه 
اأعلن  168 عاما. وحتى اليوم،  ال��دويل املمتد منذ 
اإك�شبو 2020 دبي عن 11 �شريكا من فئة �شريك 
و5  ر�شمي،  �شريك  فئة  �شركاء من  و6  اأول،  ر�شمي 
ال�شراكات دورا  وت��وؤدي هذه  من م��زودي اخلدمات. 
دبي   2020 لإك�شبو  الناجح  التنظيم  يف  حم��وري��ا 

ودعم اإرثه.

الحتاد للطريان يف �صراكة بالرمز مع 
اخلطوط اجلوية الدولية الباك�صتانية

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت الحتاد للطريان، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
جلمهورية  ال��وط��ن��ي  ال��ن��اق��ل  الباك�شتانية،  ال��دول��ي��ة  اجل��وي��ة  واخل��ط��وط 
ب��اك�����ش��ت��ان، ع��ن ا���ش��ت��ئ��ن��اف ال�����ش��راك��ة ب��ال��رم��ز بينهما مل��ن��ح امل�����ش��اف��ري��ن مع 
وباك�شتان،  املتحدة  العربية  الإم��ارات  بني  اخليارات  من  املزيد  ال�شركتني 
التذاكر على رح�ت  وعلى �شبكة وجهات الحتاد للطريان. تبداأ مبيعات 
امل�شاركة بالرمز يف 12 نوفمرب 2019 على اأن تنطلق الرحلة الأوىل يف 

26 نوفمرب.
مبوجب هذه ال�شراكة، �شت�شع الحتاد للطريان رمزهاEY على طائرات 
اخلطوط اجلوية الدولية الباك�شتانية امل�شّغلة بني اأبوظبي ولهور واإ�ش�م 
اأباد وبي�شاور، فيما �شتحمل طائرات الحتاد للطريان امل�شغلة بني اأبوظبي 
وكّل من كرات�شي، اإ�ش�م اأباد ولهور وعلى رح�ت الربط اإىل ام�شرتدام، 
البحرين، كولومبو، �شيكاغو، فرانكفورت، لو�س اأجنل�س، مدريد، مو�شكو، 
ب��ري��زب��ن، م��ل��ب��ورن، ن��ريوب��ي، روما  اأث��ي��ن��ا،  وا�شنطن وزوري����خ، واإىل ع��م��ان، 

و�شيدين “بعد احل�شول على موافقة ال�شلطات احلكومية«.
يف هذه املنا�شبة، اأعلن روبن كامارك، الرئي�س التنفيذي لل�شوؤون التجارية 
يف الحتاد للطريان، قائً� “ تعترب �شراكتنا مع اخلطوط اجلوية الدولية 
والثقافية  التجارية  التاريخية،  للع�قات  نظراً  بديهياً  اأم��راً  الباك�شتانية 
ال��ق��وي��ة ال��ت��ي جت��م��ع ب��ني ال��دول��ت��ني، ك��م��ا اأن اخل��ط��وط اجل��وي��ة الدولية 
الباك�شتانية هي من اأقدم واأكر �شركات الطريان خربة يف اآ�شيا. و�شت�شمح 
رح�ت  كما  الأعمال  رح���ت  على  املتزايد  الطلب  مب�قاة  ال�شراكة  هذه 
�شل�شة  �شفر  وبتوفري خيارات  نقطة،  اإىل  نقطة  والرتفيه من  ال�شتجمام 

للجالية الباك�شتانية املنت�شرة حول العامل، وذلك عرب مقرنا يف اأبوظبي.«
التنفيذي لل�شوؤون التجارية يف  من جهته، قال نو�شريوان عادل، الرئي�س 
مع  للتعاون  رائعة  فر�شة  “اإنها  الباك�شتانية  الدولية  اجلوية  اخلطوط 

الحتاد للطريان، للو�شل بني باك�شتان ودولة الإمارات العربية املتحدة 
كانت  لطاملا  متعاملينا.  ح��اج��ات  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  ال��ع��امل  دول  وخمتلف 
الع�قة بني باك�شتان ودولة الإمارات ع�قة قوية ونحن فخورون بالعمل 

ب�شكل وثيق مع الحتاد للطريان«.
انطلقت خدمات الحتاد للطريان اإىل باك�شتان يف نوفمرب 2004، وهي 
رحلة  و11  اأب���اد،  ا�ش�م  اإىل  اأبوظبي  من  يوميتني  رحلتني  حاليا  ت�شّغل 

اأ�شبوعية اإىل لهور، ورحلة يومية اإىل كرات�شي.
اأكر  اأبوظبي من  الباك�شتانية فهي تخدم  الدولية  اأما اخلطوط اجلوية 
7 رح�ت اأ�شبوعية من كل من لهور، اإ�ش�م  من 3 عقود، وت�شّغل حالياً 

اأباد وبي�شاور.

ي�صمل 5 م�صار�ت من وحي �لرت�ث �الإمار�تي �الأ�صيل

»اإك�صبو 2020 دبي« يطلق برناجما �صخما لدعم الت�صميم الإماراتي

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/2022  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شدهم/1- اربيت جو�شي 2-انكيت جو�شي موراري جو�شي 3-ها�شم 
الدين احمد حممد يو�شف الدين حممد 4-امبيتو�س فري�شت للتجارة العامة 
امل�  التنفيذ/�شركة بدر  ان طالب  م م - جمهويل حمل القامة مبا  ذ  - �س 
واإخوانه وميثله / خليفة يو�شف حممد علي بن عمري - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5291620.61( 
املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  بالت�شامن اىل طالب  درهم 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �شتبا�شر 

خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2019/23 التما�س اإعادة نظر عمايل - ا�صتئناف      
ال�شعدي  عمر  �شعد  عمر  اب��وب��ك��ر  حممد   -1 ���ش��ده/  امللتم�س  اىل 
ال�شحي - جمهول حمل القامة مبا ان امللتم�س/م�شرف ابوظبي 
ال�ش�مي - قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2018/2173 
يوم  ج��ل�����ش��ه  ل��ه��ا  وح�����ددت   2019/7/7 ب��ت��اري��خ  ع��م��ايل  اإ���ش��ت��ئ��ن��اف 
اخلمي�س املوافق 2019/12/19 ال�شاعة 11.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.A.4

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
 اعالن بالن�صر

  يف  االإ�صتئناف رقم 939/2019/320  اإ�صتئناف احوال �صخ�صية ومواريث
مو�شوع الإ�شتئناف: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 35/2019 احوال نف�س 

غري م�شلمني والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.   
طالب الإع�ن : �شاميت كابور برافني كابور  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

وميثله :  روؤيا عبداهلل حممد العو�شي  - �شفته  بالق�شية : وكيل
 املطلوب اإع�نه : 1- بونام �شاميت كابور   - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده.

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإع�ن : قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم   /

وحددت لها جل�شه يوم الحد املوافق 2019/11/24  ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم 
)14( يف مبنى الأحوال ال�شخ�شية يف منطقة القرهود  وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/471  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ميمون للتطوير العقاري �س.م.ح 2- ميمون للو�شاطة العقارية 
حممد  حممد  عبدالرحمن  املدعي/حممد  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م 
بتعوي�س  عليهما  املدعي  ال��زام  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  العو�شي  �شريف 
للمكتب  الي��ج��اري��ة  القيمة  م��ق��اب��ل  دره���م   )300.000( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي 
التجاري مو�شوع الدعوى بداية من تاريخ 2018/2/1 وحتى الن والزامهما بالر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق:2019/12/5 
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا    ch1.B.8:بالقاعة �س  ال�شاعة:08:30 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بث�ثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2019/5043 تنفيذ جتاري

جمهول  ال�شويدي  عبداهلل  علي  غامن  عبداملجيد  �شده/1-  املنفذ  اىل 
ذيبان  ب��ن  خليفه  حممد  التنفيذ/�شامل  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
وميثله:علي ا�شماعيل حممد عبداهلل الزرعوين   قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )58317( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
مذكرة اعالن بالن�صر

             يف  الدعوى 2019/257  ا�صتئناف تظلم جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شيكوينت للتكنولوجيا ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / فيبها جاين اتول جاين وميثله:عبداهلل مطر 
عبداهلل الزعابي  قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2019/301 

تظلم جتاري     
 17.30 ال�شاعة   2019/11/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�شه  وح��ددت 
م�شاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

البحثي يف �شبيل حت�شني وتطوير املجتمع 
وجمتمع الأعمال. 

اإدارة  م���دي���ر  ال��ع��وي�����س،  اأروى  وق���دم���ت 
املركزية،  امل��ال��ي��ة  دائ������رة  يف  احل�����ش��اب��ات 
ح������ول حت������ٍد بحثي  ت���ق���دمي���ي���اً  ع����ر�����ش����اً 
من  العمل  اإج�����راءات  وتب�شيط  لتطوير 
معها  التعامل  مت  حقيقية  جتربة  خ���ل 
ومعاجلتها ب�شكل ناجح ومتمّيز، وعر�شت 
جتربة الدائرة يف متكني الكوادر املواطنة 
برامج  خ���ل  م��ن  وت�شجيعها  وتدريبها 
التدريب ال�شابق وال�حق لعملية التعيني 
بهدف اإعداد الكادر املواطن ب�شكل منا�شب 

للوظائف املالية والتخ�ش�شية. 

6500U-Core i7 وكرت �شا�شة اإ�شايف 
2 غيغا  NVIDIA   ب��ذاك��رة  م��ن ن��وع 

بايت.
اللوحّي   TAG-DC ج��ه��از  وي��ح��ت��وي 
 1،6 ب�شرعة  املراكز  ثماين  معالج  على 
ذاكرة  ع��ل��ى  ي�شتمل  ك��م��ا  ه��ريت��ز،  غيغا 
تخزينية  و�شعة  بايت  غيغا   4 ع�شوائّية 
كامريا  اأي�شاً  ويتوفر  ب��اي��ت،  غيغا   64
الو�شوح،  اأمامية وكامريا خلفية عالية 
�شريحتي  ي���دع���م  اأّن������ه  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

.4G �ات�شال من اجليل الرابع ال
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العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية
�صادر من حمكمة ال�صارقة االإحتادية 

اعالن حكم بالن�صر -  2018/4949 مدين 
املرفوعة من املدعي/ احمد ح�شن جربيل فرج اهلل 
�شد املدعي عليه / عبداهلل توفيق عبدالكرمي علي 

يعلمك باأنه قد �شدر بحقكم حكما يف الدعوى امل�شار اليها ق�شى بالآتي : 
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري :

1- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )91.000 درهم( واحد 
املبلغ  هذا  على   %3 بواقع  القانونية  للفائدة  بالإ�شافة   ، درهم  الف  وت�شعون 
من تاريخ الدعاء وحتى تاريخ ال�شداد التام.  2- بالزام املدعي عليه بالر�شوم 

وامل�شاريف واربعمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1262
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ ارتى بابو لل �شونى - هندية اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة 100% وذلك اىل ال�شيدة/ �شودا�شاما رينوكا 
ديني�س - هندية اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم )الكنوز لتجارة الزهور الطبيعية( والتي 
تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )738209(  وعم�بن�س املادة )14( فقرة 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد 
اقت�شى ن�شر هذا الع�ن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
عليه مراجعة  ذلك  اعرتا�س حيال  اي  لديه  الع�ن فمن  تاريخ هذا  ا�شبوعني من 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 4073/2019/16 جتاري جزئي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ 301.885.45 درهم )ث�ثمائة 

وواحد الف وثمامنائة وخم�شة وثمانون درهم خم�شة واربعون فل�شا( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع 
الدعوى وحتى ال�شداد التام �شندا لحكام املواد القانونية امل�شار اليها والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  

طالب الإع�ن / 1-بنك دبي التجاري - �س م ع - �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله :  ي�شلم �شالح احمد ال�شعدي -  �شفته بالق�شية : وكيل 

املطلوب اإع�نه :  1-  ه� نبيل بحبوح - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 
مو�شوع الإع�ن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ 
والفائدة  فل�شا(  واربعون  درهم خم�شة  وثمانون  وثمامنائة وخم�شة  الف  وواحد  درهم( )ث�ثمائة   301.885.45(
القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام �شندا لحكام املواد القانونية امل�شار اليها والر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الإثنني املوافق 2019/11/18 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على الأقل

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية  التجارية

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
بالق�صية رقم 2019/869 مدين كلي - عجمان 

اىل املدعي عليهم / الثانية / لينب زينج ، الثالث / طارق مالك ، الرابع / في�شل اأر�شد ، 
اخلام�شة / هنكل العاملية ل�شناعة الزيوت - �س ذ م م  - نحيطكم علما اأنه قد مت انتدابنا 
خبريا ح�شابيا بالق�شية اع�ه  واملقامة من / ليان�شكي جو �شدكم و�شد املدعي عليه 
ميثلكم  من  او  باحل�شور  مكلفون  فانتم  وعليه  ح�شني   حممد  مو�شى  يعقوب   / الأول 
الرابعة  ال�شاعة   2019/11/20 املوافق  الربعاء  يوم  عقده  املقرر  اخلربة  اجتماع  قانونا 
والن�شف م�شاء  وذلك مبكتب اخلبري املنتدب الكائن : دبي - اخلليج التجاري - بجوار 
برج وان امنيات - برج بري�شم - الطابق الثامن - مكتب 805 - احمد احلو�شني لتدقيق 
لدفاعكم  املوؤيدة  امل�شتندات  واإح�شار  املحدد  واملكان  باملوعد  يرجى احل�شور  احل�شابات. 
وفقا  اعمالها  �شتبا�شر  اخل��ربة  فان  احل�شور  عن  تخلفكم  حال  يف  باأنه  علما  بالدعوى 

لل�ش�حيات املخولة لها قانونا. 
اخلبري احل�صابي /عادل عبداجلبار  اآل علي 
رقم القيد  577     

مذكرة اإعالن مدعي عليهم من الثاين اىل 
اخلام�س  بالن�صر للح�صور امام اخلربة 

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
�صادرة عن اخلبري احل�صابي  �صاكر فريد عبدالرحمن زينل 

اىل امل�شتاأنف �شدها الثانية )هومز اك�شبريت�س انرتنا�شيونال �س ذ م م( - جمهولة القامة 
نعلمكم بانه قد مت تكليفنا مبهمة اخلربة احل�شابية يف الدعوى رقم 2019-21269-03 �شكني 
مبركز ف�س املنازعات اليجارية واملقامة �شدكم من امل�شتاأنف / �شيد هارثا جروفر وميثله ال�شادة/ 
الكمايل للمحاماة والإ�شت�شارات القانونية - ندعوكم ب�شفتكم طرفا يف الق�شية امل�شار اليها اع�ه 
باحل�شور اىل مكتبنا رقم 503 بناية بوهليبه - �شارع املرقبات - ديرة - دبي وذلك يف متام ال�شاعة 
10.00 من �شباح يوم الإثنني املوافق 2019/11/18 وذلك ل�جابة علىالدعوى وتقدمي ما لديكم 
من م�شتندات يف حال تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل قانوين عنكم يف الوقت املحدد 

فاننا �شنبا�شر اجراءات اخلربة ونقدم تقريرنا للمحكمة من واقع امل�شتندات املتاحة
اخلبري احل�صابي 
 �صاكر فريد عبدالرحمن زينل / تليفون / 042204660             

تبليغ ح�صور جل�صة خربة ح�صابية

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
يف  الدعوى 2019/2193 مدين جزئي 

الهرمودي  ر�شول  حممد  عبداهلل   / املحامي  بوكالة  مراد   �شعيد  حممد  �شعيد   / املدعي 
،  املعلن اليه / املدعي عليهم / الأول / ام جي ام موفر  للمحاماة وال�شت�شارات القانونية  
تكليفنا من قبل  بناء على   - احمد �شديقي   �شاد  �شاد  �شامية   / الثاين   - ال�شركات  خدمات 
املوافق  اخلمي�س  يوم  حددنا  فقد  اع�ه  الدعوى  يف  اخلربة  لعمال  املوقرة  دبي  حمكمة 
2019/11/14 يف متام ال�شاعة الثانية ظهرا لعقد الجتماع الأول للخربة وذلك  مبقر مكتبنا 
، ديرة - �شارع املطار ، مبنى الفجر ل�أعمال ، مكتب رقم  الكائن يف : مكتب ال�شارد - دبي 
اإح�شار كافة  املذكور مع  او من ميثلكم قانونا حل�شور الجتماع  119 لذا يطلب ح�شوركم 
امل�شتندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات وملتابعة 

تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�شت�م امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / حممد ال�صارد الفال�صي 
رقم القيد بوزارة العدل 534 
رقم القيد مبحاكم دبي 153                 

دعوة حل�صور 
االجتماع االأول للخربة 

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
 يف الدعوى رقم 2019/1184 جتاري كلي - دبي 

املدعى عليهم 1( �شوبر اإيلمك ل�أعمال الكهروميكانيكية - ذ م م )اأبوظبي - �شارع املرور 
- �شرق 33 - ق 23 - ملك ال�شيدة/ �شرينة مطر را�شد املن�شوري - هاتف متحرك رقم : 
6433358-050( ،  2( اإيلمك ل�أعمال الكهروميكانيكية - ذ م م   3( رهيف حنا اإبراهيم  
)دبي - جممع دبي ل�إ�شتثمار الأول - مبنى ملك بيان املعتمدة للتجارة - �شقة 513 ، 514 
هاتف متحرك رقم : 55730225-050(  يرجى احل�شور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب 
اخلبري امل�شريف  املدون ادناه وذلك يف متام ال�شاعة الواحدة من ظهر يوم الث�ثاء املوافق 
2019/11/19 وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل البنك التجاري 
الدويل - �س م ع   - بيت املعرفة ل�إ�شت�شارات الإدارية - القرهود - بناية ال�شم�س امل�شيئة 
- بجانب الطاير لل�شيارات - ال��دور الأول - مكتب رقم 112،  هاتف رقم 042830100 - 

فاك�س رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 ، دبي
 اخلبري امل�صريف /حممد كامل عريان

اعالن اجتماع خربة بالن�صر 

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�شم ال�شركة : مكتبة النغ ر�س - ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 308 ملك عبدالرزاق علي ح�شن - ديرة - املرر - ال�شكل القانوين : 
ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 794173 رقم القيد بال�شجل التجاري : 1313402 
ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب 
التجاري لديها باإنح�ل ال�شركة املذكورة اأع�ه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2019/10/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/21  وعلى من لديه 
�لنعيمي لتدقيق  �م رمي  �يه تي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س 
 - دي��رة   - ال��زرع��وين  حممد  عبدالرحيم  ملك   602 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان  �حل�صابات 
املرقبات -  هاتف : 2517720-04  فاك�س : 2517721-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإع�ن
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�شم امل�شفي : �يه تي �م رمي �لنعيمي لتدقيق �حل�صابات
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات 
-  هاتف : 2517720-04 فاك�س : 2517721-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأع�ه لت�شفية مكتبة النغ 
ر�س - ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/10/21 واملوثق لدى 
اأو  اأي اعرتا�س  بتاريخ 2019/10/21 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  كاتب 
املذكور  العنوان  الكائن بدبي على  املعني يف مكتبه  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
اأع�ه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خ�ل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا الإع�ن
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
 اعالن بالن�صر 

اىل املدعى عليه / �شباب الإمارات التجارية - ذ م م 
رقم  الدعوى  م  م  ذ  �س   - الغذائية  املواد  وتوزيع  لتجارة  املدعي/الليان  بان  نعلمكم 
2019/4933 دائرة اليوم الواحد املدنية والتجارية الثانية  قد رفع الدعوى املذكورة اع�ه 
يطالب فيها : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )54380.20( درهم ، الزام 
 2019/9/30 املوافق  الإ�شتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع   القانونية  بالفائدة  عليه  املدعي 
وحتى متام ال�شداد ، الزامه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  لذا يقت�شي ح�شورك 
اأمام مكتب اإدارة الدعوى مكتب رقم )11( مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات 
، وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2019/11/21 ، ال�شاعة 8.30 �شباحا  وذلك للنظر يف الدعوى 
اتخاذ  �شيتم  ح�شورك  عدم  حال  ويف  عليه  مدعي  بو�شفك   - اأع�ه  اليها  امل�شار  املذكور 

الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
 اعالن بالن�صر 

اىل املدعى عليه / مطعم فرحات - ذ م م 
نعلمكم بان املدعية/ الليان لتجارة وتوزيع املواد الغذائية - �س ذ م م  

يف الدعوى رقم 2019/4935 اليوم الواحد الأوىل  قد رفع الدعوى املذكورة اع�ه يطالب فيها 
�شداد 12% فوائد  للمدعية مبلغ وقدره )68.583 درهم( مع  توؤدي  بان  املدعي عليها  الزام   -:
الزام املدعي عليه  ال�شداد -  املوافق ل 2017/5/30 وحتى متام  قانونية من تاريخ الإ�شتحقاق 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
اإدارة الدعوى اليوم الواحد الأوىل مكتب رقم )2( حمكمة  اأمام مكتب  لذا يقت�شي ح�شورك 
ال�شارقة الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
ال�شاعة 8.30   ، املوافق 2019/11/19  ، وذلك يوم الث�ثاء  امل�شتندات  الدعوى مرفقا بها كافة 
�شباحا - وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�شار اليها اأع�ه - بو�شفك مدعي عليه ويف حال 

عدم ح�شورك �شيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ نايف 
عبداهلل حممد را�شد ال�شم ، اجلن�شية : الإمارات - وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن 
)تنازل( يف ح�شته البالغة 100% يف ال�شم التجاري اللم�شة الإيطالية ، ن�شاط الرخ�شة 
غيارها  وقطع  ال�شاعات  بيع   ، الأقفال  وت�شليح  املفاتيح  ن�شخ   ، واملفاتيح  الأقفال  جت��ارة 
التنمية القت�شادية يف خورفكان رخ�شة جتارية رقم  ، واملرخ�س من دائرة  - بالتجزئة 
572989 ال�شادر بتاريخ 2009/4/16 يف دائرة التنمية الإقت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد/ 
يعقوب علي منظور اأحمد - اجلن�شية : باك�شتان  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان  مدينة  يف 

انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ 
�شامل خلفان �شامل حممد الظنني ، اجلن�شية : الإمارات وطلب الت�شديق على حمرر 
ملقاولت  اخليام  التجاري  ال�شم  يف   )%100( البالغة  ح�شته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�شمن 
الملنيوم والزجاج ، ن�شاط الرخ�شة مقاولت فئة �شاد�شة ، اأملنيوم وزجاج ، واملرخ�س 
ال�شادر  رقم 607072  القت�شادية يف  خورفكان رخ�شة جتارية  التنمية  دائ��رة  من 
ال�شيدة/�شلطان  الإقت�شادية بخورفكان. اىل  التنمية  دائرة  بتاريخ 2010/5/17 يف 
الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  الإم���ارات.   : اجلن�شية   ، عبدالغني  احمد ح�شن 
املحرر  ال�شاأن يف  ذوي  توقيعات  بالت�شديق على  �شيقوم  العدل يف مدينة خورفكان 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/8210(

املنذر : �شركة الفا خم�س وخم�شون )ذات م�شوؤولية حمدودة( 
املنذر اليهما : 1- �شركة كمبيو�شريف - ذ م م   2- يو�شف عبدالعفو احمد عجاوى - اردين اجلن�شية  
املو�شوع / بناء على تعامل جتاري بني املنذرة واملنذر اليها الأوىل حرر املنذر الثاين ب�شفته  مدير 
املنذر اليها الوىل واملخول بالتوقيع عنها عدد خم�س �شيكات ل�شالح م�شحوبة جميعها على ح�شاب 
املنذر اليها الأوىل لدى م�شرف ال�شارقة ال�ش�مي بقيمة اجمالية مبلغ 110.233.77 درهم اإماراتي 
لذلك ،  فان املنذرة تنذر املنذر اليهما مبا ورد يف باطن هذا الإنذار لعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله 
قانونا يف حقه وتكليفه ب�شداد هذا املبلغ املرت�شد يف ذمته ل�شالح املنذرة وقدره 110.233.77 درهم 
ال�شداد  �شيك حتى متام  كل  ا�شتحقاق  تاريخ  �شنويا من   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بالإ�شافة 
الإجراءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذرة  �شوف ت�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ هذا  ا�شبوع من  اق�شاه  يف موعد 

القانونية �شدكم يف �شاأن التح�شل على م�شتحقاتها املالية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
اإعالن بالن�صر

رقم )2019/8049(
املنذر : يو�شف يو�شف باليل 

املنذر اليه : حممد زبري عبدالزاق 
املو�شوع / اإع�ن بالن�شر يف اإنذار عديل رقم )2019/1/215516(

القيمة  و�شداد  العقار  املنذر  وت�شليم  امل��وؤج��رة  العني  اخ���ء  ب�شرورة  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
اليجارية للعقار حتى تاريخ الخ�ء التام ، وت�شليم العقار للمنذر خالية من ال�شواغل و�شداد 
كامل مبالغ ا�شته�ك املاء والكهرباء حتى تاريخ الخ�ء وذلك يف مدة اق�شاها ث�ثون يوما 
من تاريخ ن�شر هذا الإنذار ، واإل �شوف ي�شطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي 
حتفظ له حقه مبا فيها اقامة الدعاوى الق�شائية واملطالبة بالتعوي�س عن اي ا�شرار اخرى 
وامل�شاريف  بالر�شوم  اليه  املنذر  حتميل  مع  العني  باخ�ء  اليه  املنذر  التزام  عدم  على  ترتتب 

التقا�شي واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/8211(

املنذر : ايلى جورج بريقع 
املنذر اليه : �شامل م�شطفى ه�ل -  )جمهول حمل الإقامة( 

ا�شتنادا لحكام القانون وبتكليف من موكلنا نخطركم ب�شداد م�شتحقات موكلنا لديكم حيث انه 
�شند المانة ملوكلنا ومل  تر�شد بذمتكم مبلغ وق��دره =/ 63500 درهم ل�شالح موكلنا عن قيمة 
مل  انكم  اإل  ل�شركتكم  مطالبة  من  اكر  توجيه  مت  وقد  املتكررة  وعودكم  رغم  بال�شداد  تلتزموا 

تقوموا بال�شداد. 
وحر�شا منا على الع�قات الودية طلب موكلنا ان ننذركم ب�شداد املبالغ املرت�شدة بذمتكم وقدرها 
=/ 63500 درهم خ�ل خم�شة ايام من تاريخ الن�شر ما مل فان موكلنا واحلق بجانبه �شيقوم باتخاذ 
الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه مع حتميلكم الر�شوم وامل�شاريف والتعوي�شات املقررة 

عن تاأخركم يف ال�شداد. مع حفظ كافة احلقوق الخرى من اي نوع كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
اعالن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 2417/2019/16 جتاري جزئي   
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )137.674.11 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 

املحاماة والفائدة التفاقية من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل ب� كفالة.  
طالب الإع�ن :  دينا للتمويل - ذ م م  - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله : عائ�شة حممد ح�شن طاهر - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإع�نه : 1- اولو�شيغون �شتيبان دافي�س - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإع�ن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/9/30 يف الدعوى املذكورة اأع�ه 
ل�شالح/ دنيا للتمويل - ذ م م  بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 674/11 و 137 درهم مبلغ مائة و�شبعة 
وث�ثون الف و�شتمائة واربعة و�شبعون درهم واحدى ع�شر فل�شا والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا وذلك من 
تاريخ املطالبة قيد الدعوى احلا�شل يف 2019/5/30 وحتى ال�شداد التام والزمت املدعي عليه امل�شاريف ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قاب� ل��شتئناف 
خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا الع�ن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
اعالن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 1683/2019/16 جتاري جزئي   
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )17414 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل ب� كفالة.  

طالب الإع�ن : �شركة دبي لتاأجري ال�شيارات )ذ م م(  - �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله : عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع - �شفته بالق�شية : وكيل 

املطلوب اإع�نه : 1- تربيل ا�س )�س ذ م م( - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإع�ن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/9/10 يف الدعوى املذكورة 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ الفي  اأع���ه ل�شالح/ �شركة دبي لتاأجري ال�شيارات - ذ م م  بالزام املدعي عليها بان 
وثمامنائة و�شتة واربعني درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الإ�شتحقاق احلا�شل يف 2016/3/10 
مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  ث�ثمائة  ومببلغ  بامل�شروفات  والزمتها  ال�شداد  متام  وحتى 
احل�شوري قاب� ل��شتئناف خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا الع�ن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   

اعالن بالن�صر
يف  الدعوى رقم 2419/2019/16 جتاري جزئي   

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )44959 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ الإ�شتحقاق وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل ب� كفالة.  

طالب الإع�ن :  �شركة دبي لتاأجري ال�شيارات )ذ م م(  - �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله : عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع -  �شفته بالق�شية : وكيل 

املطلوب اإع�نهما : 1- جريهام ادوارد كوك - �شفته بالق�شية : مدعي عليه
2- را�شيل ماتا برييز - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل الإقامة 

املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2019/11/5 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم   : الإع���ن  مو�شوع 
اربعة  ال�شيارات )ذ م م( بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ  اأع�ه ل�شالح/ �شركة دبي لتاأجري 
الف و�شبعمائة وت�شعة دراهم والزمتهما بامل�شروفات ومببلغ ث�ثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
مبثابة احل�شوري قاب� ل��شتئناف خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا الع�ن �شدر 

با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
 اعالن بالن�صر

يف  االإ�صتئناف رقم 511/2019/322 اإ�صتئناف عقاري  
مو�شوع الإ�شتئناف: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 775/2018 

عقاري كلي والر�شوم وامل�شاريف والتعاب.   
طالب الإع�ن : امري هومن ح�شن يزداين - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

املطلوب اإع�نه : 1- �شيد �شهرام مري �شالح مري �شاحلي  - �شفته بالق�شية : 
م�شتاأنف �شده.  جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإع�ن : قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2018/775 عقاري 
 10.00 ال�شاعة    2019/11/20 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شه  وح���ددت   ، كلي 
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.c.11 رق��م  بالقاعة  �شباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   

 اعالن بالن�صر
يف  االإ�صتئناف رقم 2114/2019/305 اإ�صتئناف جتاري  

مو�شوع الإ�شتئناف: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/2003 جتاري جزئي ، 
والر�شوم وامل�شاريف والتعاب   

طالب الإع�ن : موارد للتمويل - �س م خ   - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف
وميثله :  عي�شى �شامل احمد احلر�شي املهري - �شفته  بالق�شية : وكيل

املطلوب اإع�نهما : 1- �شلها حممد �شيد لنقل الركاب باحلاف�ت املوؤجرة )�س ذ م م( - �شفته 
بالق�شية : م�شتاأنف �شده. 2- �شلها ليواه حممد �شيد - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده.

جمهويل حمل الإقامة 
م��و���ش��وع الإع�����ن : ق��د ا���ش��ت��اأن��ف ال��ق��رار/احل��ك��م ال�����ش��ادر ب��ال��دع��وى رق��م 2019/2003 جتاري 
بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2019/12/4 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   ، جزئي 
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري  ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم  رقم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 108/2019/22 مدين كلي  
مو�شوع الدعوى : الزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل والت�شامم فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ 
1500000 درهم )مليون وخم�شمائة الف درهم( وغرامة دفع متاأخر 1% وفائدة اإ�شافية 12% �شنويا من تاريخ 

الإ�شتحقاق وهو 1 مار�س 2014 ، مع الزامهما بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإع�ن / 1-حممد ابراهيم يا�شني - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  

وميثله :  زايد �شعيد را�شد �شعيد ال�شحي -  �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإع�نه :  1-  اندورز ل�أثاث والديكور -  �شفته بالق�شية : اخل�شم املدخل - جمهول حمل القامة 

ال�شلية ورف�شها  الدعوى  الفرعية ومو�شوعها عدم قبول  ال�شمان  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع���ن  مو�شوع 
املدنية  املعام�ت  قانون  امل��ادة 1092 من  لن�س  ا�شتنادا  ل�شقوط احلق يف مطالبته  الأول  املدعي عليه  يف مواجهة 
ورف�س الدعوى لعدم الثبوت والحقية ويف جميع الحوال الزام املدعية يف الدعوى الأ�شلية الر�شوم وامل�شاريف 
كافة.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2019/11/20  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بث�ثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

املحكمة  االإبتدائية   املدنية 
العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 1556/2019/20 جتاري كلي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بندب خبري م�شريف 

و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل ب� كفالة 
طالب الإع�ن / 1- البنك التجاري الدويل - �س م ع -  �شفته بالق�شية : مدعي 

�شفته   - م(  م  ذ  )���س  العامة  للتجارة  انرتنا�شيونال  كوهنور   -1: اإع���ن��ه  املطلوب 
بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل القامة

اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري م�شريف  مو�شوع الإع���ن : قد 
املوافق   الح���د  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  ك��ف��ال��ة.   ب���  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  و���ش��م��ول 
2019/11/24 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بث�ثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  5887/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/1349 امر اداء ، ب�شداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 21755 درهم( ، �شام� للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإع�ن : اإيلي جورج بريقع - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله :  روؤيا عبداهلل حممد العو�شي -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإع�نه : 1- �شيماء قزيرب  - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإع�ن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )21755( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة 

ا�شم ال�شركة: كاريكتريز لتجارة �مللب�س �جلاهزة - ذ م م 
العنوان : حمل رقم 58 ملك بلدية دبي - بردبي - ال�شندغة - ال�شكل القانوين : 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رقم   750272  : الرخ�شة  رقم  حم��دودة.  م�شوؤولية  ذات 
1209140 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنح�ل ال�شركة املذكورة اأع�ه، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2019/11/4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/11/4 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني �لوحدة ملر�جعة 
 M1  حل�صابات و�ال�صت�صار�ت �الد�رية - ح�صن �ملرزوقي العنوان : مكتب رقم�
ملك مرمي احمد حممد نا�شر لوتاه- ديرة- هور العنز �شرق - هاتف  04-2979412 
فاك�س: 2979413-04 م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خ�ل 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإع�ن.
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ح�صن  �الد�ري��ة-  و�ال�صت�صار�ت  �حل�صابات  ملر�جعة  امل�شفي/�لوحدة  ا�شم 
�ملرزوقي العنوان: مكتب رقم  M1 ملك مرمي احمد حممد نا�شر لوتاه- ديرة- 
تعلن  هذا  2979413-04  مبوجب  فاك�س:   04-2979412 هاتف    - �شرق  العنز  هور 
اأع�ه لت�شفية  املذكور  امل�شفي  باأنه قد مت تعيني  التنمية القت�شادية بدبي  دائرة 
كاريكتريز لتجارة �مللب�س �جلاهزة - ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2019/11/4 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/11/4 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأع�ه، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خ�ل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإع�ن.
د�ئرة �لتنمية �القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية
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اإعالن بالن�صر حل�صور جل�صة اخلربة احل�صابية 

يف الدعوى رقم 2019/809 جتاري جزئي - ال�صارقة 
املطلوب اإع�نه : برفكت اإنرتنا�شيونال - �س م ح 

بريفكت العاملية للهند�شة الثقيلة - �س م ح 
بناء على  تكليفنا باأعمال اخلربة احل�شابية يف الدعوى اع�ه املرفوعة �شدكم من علي 
ا�شغر واخوانه ذ م م  ومو�شوعها مطالبة مالية ، نخطركم بانه قد تقرر عقد جل�شة اخلربة 
احل�شابية يف متام  ال�شاعة الرابعة والن�شف م�شاء يوم الإثنني 2019/11/25 مبكتب اخلبري 
رقم 202 بناية عيادة اك�ش�س �شارع املدينة اجلامعية بال�شارقة ويتعني ح�شوركم او ممثلكم 
القانوين يف املوعد املحدد ل�إجتماع لتقدمي دفاعه يف مواجهة طلبات املدعي.  علما ان 

اخلربة �شتبا�شر اعمالها قانونا حال تخلفكم عن احل�شور. 
اخلبري احل�صابي املنتدب 
احمد ابراهيم عبدالرحيم - رقم القيد 523  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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يف الدعوى  رقم 2019/308 عقاري جزئي 

املدعي عليها الأوىل / ميمون ديفيلومبنت�س - �س م ح 
�شركة ميمون  ال�شخ�شية وب�شفته مالك  �شيخاين ب�شفته  ابوبكر  �شيخاين  الثاين / حممد احمد  املدعي عليه 
ديفولبمنت ليمتد - املدعي عليها الثالثة / �شركة ميمون ل��شتثمارات - �س ذ م م - مبوجب كتاب عدالة املحكمة 
ال�شعدي  ج��ربان  / ف�شل حممد  املدعي  املرفوعة من  اأع���ه  اليها  امل�شار  الدعوى  اإنتدابي خبريا يف  واملت�شمن 
�شد املدعي عليها الأوىل / ميمون ديفيلومبنت�س - �س م ح واملدعي عليه الثاين / حممد احمد �شيخاين ابوبكر 
�شيخاين ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مالك �شركة ميمون ديفولبمنت ليمتد واملدعي عليه الثالثة / �شركة ميمون 
ل��شتثمارات - �س ذ م م واملدعي عليها الرابعة / �شركة ميمون للو�شاطة العقارية ذ م م - نحيطكم علما باأنه مت 
ندبنا ملبا�شرة الدعوى امل�شار اليها اأع�ه - وقد مت حتديد موعد جل�شة اخلربة ح�شب التفا�شيل املو�شحة اأدناه 
، وعليه فاإنه يرجى منكم احل�شور يف الوقت واملكان املحددين ، وفقا للتفا�شيل الآتية :  اليوم الثنني : املوافق 
اآل مكتوم  2019/11/18 ال�شاعة 1.00 ظهرا.  املكان : مكتب اخلبري )لند كابيتال ل�إ�شت�شارات( العنوان �شارع 
 Golden Business Center املبنى  الواحد الر�شتماين -  - مقابل  وكالة تويوتا وبجوار �شركة عبد 
الطابق 6  مكتب 605 ، هاتف / 2501818-04 ، فاك�س 2501811-04  ويف حالة تخلفكم عن ح�شور اجتماع اخلربة 

�شيتم مبا�شرة املاأمورية. 
عن /املهند�صة / �صيما اأحمد  اللنجاوي
حمكم وخبري هند�صة م�صاحة منتدب اأمام املحاكم     

اعالن بالن�صر 
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 االإعالن بالن�صر باللغتني العربية واالجنليزية  
اىل املدعى عليه / ور�شة جبل املدينة ل�شيانة ال�شيارات - ملالكها / عبدالرزاق �شيخ جودو 

نعلمكم بان املدعي / �شركة اخلليج للتمويل - �س م خ 
يف الدعوى رقم 2019/4901 الدائرة اجلزئية املدنية والتجارية - اجلزئية الرابعة 

مبلغ  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  املدعي  الزام   -  : فيها  يطالب  اع�ه  املذكورة  الدعوى  رفع  قد 
وقدره )310.845.70( درهم - الزام املدعي عليها ان توؤدي للمدعية الفائدة الأخريية بواقع %23 
ومقابل  وامل�شروفات  الر�شوم  عليها  املدعي  الزام   - التام   ال�شداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من 
اتعاب املحاماة.  لذا يقت�شي ح�شورك اأمام الدائرة اجلزئية املدنية والتجارية القاعة رقم )154( 
الدعوى  على  ل�جابة  وذلك   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  الحتادية  ال�شارقة  مبحكمة 
وتقدمي ما لديكم من بيانات ، وذلك يوم اخلمي�س بتاريخ 2019/11/21 وذلك للنظر يف الدعوى 
املذكورة ارقامها بو�شفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك 

فانه �شيتم ا�شتكمال الجراءات القانونية يف غيابك.  
حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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ق�صم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية رقم 2702 ل�صنة 2019 
اىل املحكوم عليه / �شركة امكو ملقاولت البناء - ذ م م

ا�شدرت  قد  الإبتدائية  الحت��ادي��ة  ال�شارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
بحقكم حكما بتاريخ 2018/10/30 يف الق�شية رقم 2017/5278 مدين - بالزامكم 
بدفع مبلغ وقدره )2231816( درهم  ل�شالح املحكوم له/كوالتي كت�شن لتجارة 
املعدات.   لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خ�ل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل 
املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�شور  عن  تخلفك  حال  ويف  للن�شر. 

�شتبا�شر النظر الق�شية يف غيابك
 رئي�س ق�صم التنفيذ 
 حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية         
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اخطار للح�صور اأمام حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية
يف  الدعوى رقم 2019/458 جتاري )جزئي( 

اإعالن ن�صرا

 ، ال�شعدي  �شعيد  عبداملجيد   ، حممد  ف�شل  املدعي/ع�شكر  طلب  على  بناء 
ي�شلم �شالح ال�شعدي  - اىل اخل�شم املدخل / جامين لل�شناعات - �س م ح.  
ال�شركة  بت�شفية  املذكورة اع�ه يطالبكم فيها  الدعوى  اقام  املدعي قد  بان 
من �شيد اخلبري املنتدب �شابقا - انت مكلف باحل�شور لدى الدائرة املدنية 
والتجارية اجلزئية الرابعة مبحكمة ال�شارقة الحتادية الإبتدائية �شخ�شيا 
او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة 8.30 من يوم 21 �شهر 11 �شنة 2019 
قاعة   : املحكمة  قاعة  رقم  عليه.  مدعي  بو�شفك  الدعوى  يف  للنظر  وذلك 

املحكمة 154  - حرر بتاريخ 2019/11/12 
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

تبليغ حكم بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2016/530 مدين )جزئي( 

اىل املحكوم عليه : 1- امان حممد عمر قري�شي 2- منظر البحرية للو�شاطة العقارية / اإمارة دبي - بردبي 
- �شارع خالد بن الوليد - بناية التوحيدي )1( - مكتب رقم )501( - هاتف رقم : 043516291 - 043978987 
- �س ب : 117466  - نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2017/1/17 م   قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى 

املذكورة بالرقم اع�ه  ل�شالح عمر حممد جميل الدليمي  بالتايل :
اأول : بف�شخ عقد اتفاقية البيع املحررة بني املدعي عمر حممد جميل الدليمي  حكمت املحكمة ح�شوريا : 
بالطابق   206 رقم  للوحدة  العقارية  للو�شاطة  البحرية  ومنظر  قري�شي  عمر  حممد  ام��ان  عليهما  واملدعي 

الثاين يف م�شروع برج فيو ليك )5( املقام على قطعة الر�س رقم بي 11 مبدينة الإمارات بعجمان. 
ثانيا : بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ 183.486 درهم مائة وث�ثة وثمانون الف واربعمائة 
و�شتة وثمانون درهما ، والفائدة القانونية عنه بن�شبة  5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام وبالر�شوم 

وامل�شاريف ، ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما قاب� ل��شتئناف خ�ل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لع�نك بهذا التبليغ

حرر بتاريخ 2019/2/28 
مكتب ادارة الدعوى       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعـالن تغيري ا�صـم
نا�شر( بطلب اىل حمكمة  كلثوم عمر  )ام  املواطنة  تقدمت 
اأبوظبي البتدائية - ق�شم التوثيقات بتغيري ا�شمها من )ام 

كلثوم( اىل)كلثم(
املذكور خ�ل 15  الق�شم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�شر الع�ن
عواطف ال�صريف - كاتب عدل

القا�صي / حممد فا�صل ولد حممد �صامل - قا�صي التوثيقات

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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اعـالن تغيري ا�صـم
تقدمت املواطنة )ديانه احمد نا�شر عكني النعيمي( بطلب 
بتغيري  التوثيقات  ق�شم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل 

ا�شمها من )ديانه( اىل)دانه(
املذكور خ�ل 15  الق�شم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�شر الع�ن
عواطف ال�صريف - كاتب عدل

القا�صي / حممد فا�صل ولد حممد �صامل - قا�صي التوثيقات

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/8216(

املخطرة : �شركة تطوير جممع دبي ل��شتثمار - ذ م م 
بوكالة املحامي / حممد ال�شركال للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 

املخطر اليه الثاين : بنك الإمارات دبي الوطني )بنك الإمارات الدويل �شابقا( 
املخطر اليه ال�شابع : بنك الإم��ارات ال�ش�مي )م�شاهمة عامة( - ب�شرورة بالزامهما ب�شداد مبلغ وق��دره   57. 
2.691.563 درهم )مليونان و�شتمائة واحد وت�شعون الف وخم�شمائة وث�ثة و�شتون درهم و�شبعة وخم�شون فل�س 
فقط ل غري( وهو املبلغ الإجمايل للمبالغ الأ�شلية امل�شتحقة مقابل ر�شوم اليجار ور�شوم اخلدمة ور�شوم ال�شرف 
ال�شحي اإىل جانب ، غرامة عدم ال�شداد و�شريبة القيمة امل�شافة ال�شارية واملحت�شبة من تاريخ 2018/1/1 وحتى 
ال�شداد التام عن ا�شتئجارها قطعة الر�س رقم 693-598 والكائنة باإمارة دبي مبنطقة جممع دبي ل��شتثمار بجبل 
علي ،  وذلك خ�ل املهلة القانونية وهي 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا الخطار ، على ان هذا الخطار بالخ�ل ل 
يوؤثر على اي حقوق متاحة للمخطر مبوجب القانون و/اأو العقد يف مواجهة املخطر اليهم والتي هي حمفوظة 

بقوة القانون والتعاقد ، بالإ�شافة اىل حتملكم كافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/8207(

املنذر : مكتب روؤيا العو�شي حمامون وم�شت�شارون قانونيون 
املنذر اليه : �شناء احلجلي - مغربية اجلن�شية 

رقم  الق�شية  عنكم يف  ل��ل��دف��اع  وبينكم  امل��ن��ذر  ب��ني  امل��ربم��ة  الت��ع��اب  ات��ف��اق��ي��ة  مب��وج��ب 
2017/7696 جن�شيته واقامة بدبي وامل�شتاأنفة حتت رقم 2017/10046 ا�شتئناف جزاء دبي 
�شداد مبلغ وق��دره )10000 دره��م( ع�شرة  ب�شرعة  ، ننذركم  بالرباءه  والتي ق�شيى فيها 
لذا  ا�شتجابة  دون  بال�شداد ولكن  وديا  ، حيث متت خماطبتكم  املكتب  اتعاب  درهم  الف 
منهلكم خم�شة ايام من تاريخ الن�شر ل�شداد املبلغ بعالية واإل �شنتخذ ال�زم قانونا �شدكم 
مع حتملكم الر�شوم وامل�شروفات وفائدة قانونية على املبلغ بواقع 12% �شنويا اعتبارا من 

تاريخ الإ�شتحقاق يف 2018/11/4 وحتى متام ال�شداد.   
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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�شركة / ان دبليو كيه اآي كون�شلتا ن�شي منطقة حرة )�س ذ م م( )رخ�شة رقم 16028( والكائنة 

ب���� املقر 3022 الطابق 30 املبنى برج ال�شذى - مدينة دبي ل�إع�م دبي ، الإمارات العربية 
املتحدة ، �س ب 345802 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة ، واملرخ�شة لدى �شلطة دبى 
للتطوير ، ترغب هذه ال�شركة  املذكورة يف اع�ن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�شطة 
جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  29 يوليو  ب�شاأن اغ�ق وحل ال�شركة.  وفقا 

لذلك ، تهيب ال�شركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي 
هذه املطالبات خ�ل 45 يوما من تاريخ هذا الع�ن عن طريق الربيد امل�شجل او الت�شال 

ب : ال�شيد : �شهاب حيدر
ا�شم ال�شركة : �شجاد حيدر و�شركاهم حما�شبون قانونيون   

�س ب : 3251 ، دبي - دولة المارات العربية املتحدة.  هاتف رقم : 043651444 
shahab@sajjadhaider.com :  الربيد اللكرتوين

zhaider@ sajjadhaider.com : ن�شخ
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�شعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2019/10411 عمايل جزئي                 

دب��ي  جمهول حمل  ف��رع   - م   م  ذ  العامة - �س  املدعي عليه /1-كامكو للمقاولت  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ �شاردار با�شط �شليم �شاردار �شليم زهور - قد اأقام عليك الدعوى 
عليها  املدعي  واإع���ن  الدعوى  ت�شجيل  املحكمة  عدالة  من  املدعي  يطلب  ومو�شوعها 
ب�شورة من لئحتها واحلكم بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اإجمايل )173900( درهم 
وتذكرة عودة بقيمة )2000( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
  )MB196250205AE( متام ال�شداد والزامها بالر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى
بالقاعة  ���س   8.30 ال�����ش��اع��ة   2019/11/19 امل��واف��ق  ال��ث���ث��اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2019/773 اإ�صتئناف جتاري      

اىل امل�شتاأنف �شده/1- ابهاي ناريندرا لودها ب�شفته كفيل مديونية دي 
تي �شي كوموديتي - م د م �س 2-ناري�س �شاليك رام تريباثي ب�شفته كفيل 
مديونية دي تي �شي كوموديتي م د م �س - جمهويل حمل القامة مبا 
ان امل�شتاأنف /بنك م�شر )فرع دبي( قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى 
املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  رق��م 2018/1876 جت��اري كلي. وح��ددت لها جل�شه 
ch2.D.16 وعليه  ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم   2019/11/20
�شتجري  تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   

ق�صم التنفيذ 
اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية رقم 1795 ل�صنة 2018    

اىل املحكوم عليه / عبداهلل �شعد حمد نديل الهاجري 
ا�شدرت  قد  الإبتدائية  الحت��ادي��ة  ال�شارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
جزئي  جت��اري   2016/826 رق��م  الق�شية  يف   2016/7/31 بتاريخ  حكما  بحقكم 
القانونية  الفائدة  اىل  بالإ�شافة  دره��م   518987 وق��دره  مبلغ  بدفع  بالزامكم 
بواقع 3% من تاريخ 2016/2/24 حتى متام ال�شداد  - ل�شالح املحكوم له/بنك 
تاريخ  يوما من   15 القرار خ�ل  تنفيذ  عليكم  يتوجب  لذا  الوطني.   الإحت��اد 
اليوم التايل للن�شر. ويف حال تخلفك عن احل�شور يف امليعاد والتاريخ املحدد فان 

املحكمة �شتبا�شر النظر الق�شية يف غيابك
 رئي�س ق�صم التنفيذ 
 حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية         

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
اعالن بالن�صر        

يف  الدعوى 1552/2019/20 جتاري كلي  
مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )6010646.80 درهم( والر�شوم 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل ب� كفالة.  

طالب الإع�ن / 1- موؤ�ش�شة اجل�ل للتجارة ل�شاحبها / مهند ج�ل عبداحلكم النوباين - �شفته 
بالق�شية : مدعي  وميثله :  عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل ال�شويدي -  �شفته بالق�شية : وكيل 
: مدعي  بالق�شية  - �شفته  م  م  ذ  �س   - والكهروميكانيكية  ايلمك ل�عمال   -1  : اإع�نه  املطلوب   -

عليه - جمهول حمل القامة 
اع�ه  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف  بالوفاء  بتكليفهم   2019/11/10 بتاريخ  ال�شادر  املحكمة  ق��رار  مبوجب 
فاأنت مكلف ب�شداد مببلغ وقدره )6010646.80 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  بخزينة  او  للمدعية  التام  ال�شداد  وحتى  الدعوى  قيد  تاريخ  من   %12
ايام من تاريخ ن�شر  �شتبا�شر الإج��راءات بحقكم يف حالة عدم الإلتزام بالقرار املذكور خ�ل خم�شة 

هذا الإع�ن. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 3625/2019/16 جتاري جزئي  

مو�شوع الدعوى : احلكم بالزام املدعي عليها بان ت�شدد للمدعية مبلغ 35.404.20 درهم خم�شة وث�ثون 
الف واربعمائة واربعة درهم وع�شرون فل�س مع الفائدة القانونية مبقدار 12% من تاريخ ا�شتحقاق وحتى 
ال�شداد التام ، �شم ملف النزاع رقم 2016/2578 جتاري ، الزام املدعي عليها الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة.  
طالب الإع�ن / 1- �شوبر براي�س لتاأجري ال�شيارات - �س ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي - املطلوب اإع�نه 

: 1-  ابيك ايفنت�س - �س ذ م م -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 
مو�شوع الإع�ن : قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم بالزام املدعي عليها بان ت�شدد للمدعية مبلغ 
35.404.20 درهم خم�شة وث�ثون الف واربعمائة واربعة درهم وع�شرون فل�س مع الفائدة القانونية مبقدار 
12% من تاريخ ا�شتحقاق وحتى ال�شداد التام ، �شم ملف النزاع رقم 2578/2016 جتاري ، الزام املدعي عليها 
الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.    وحددت لها جل�شة يوم الث�ثاء املوافق 2019/11/26 ال�شاعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   

اعالن بالن�صر        
يف  الدعوى 509/2019/18 عقاري جزئي  

مو�شوع الدعوى : احلكم بف�شخ اتفاقية الجارة وم�حقها والزام املدعي عليه بت�شليم العقار مو�شوع اتفاقية الجارة 
املنتهية بالتملك خاليا من ال�شواغل ورد احليازة اىل املدعي والغاء ا�شارة القيد العقاري الواردة يف �شهادة امللكية ل�شالح 

املدعي عليه وخماطبة دائرة الأرا�شي والأم�ك مع تعوي�س املدعي مبلغ وقدره )430.000.00 درهم( 
طالب الإع�ن / 1-نوv بنك )م�شاهمة عامة( )بنك نور ال�ش�مي )�س م ع( �شابقا( - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله :  جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�ش�مي -  �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإع�نه :  1-�شو�شيل فاي�شناف غان�شيام فاي�شناف -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 

عليه  امل��دع��ي  وال���زام  الج���ارة وم�حقها  اتفاقية  بف�شخ  احلكم  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   : الإع����ن  مو�شوع 
القيد  اإ�شارة  املدعي والغاء  ال�شواغل ورد احليازة اىل  بالتملك خاليا من  املنتهية  اتفاقية الجارة  العقار مو�شوع  بت�شليم 
العقاري الواردة يف �شهادة امللكية ل�شالح املدعي عليه وخماطبة دائرة الر�شي والم�ك مع تعوي�س املدعي مبلغ وقدره 
)430.000.00 درهم( وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق 2019/12/9 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام 

على الأقل. )علما بان الدعوى مت اإحالتها من الدائرة العقارية الكلية اىل الدائرة العقارية اجلزئية(. 

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية   العقارية 

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
اعالن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 5639/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/2469 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره ) 1020700.34 درهم( ، �شام� للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإع�ن : اك�شبورتادورا �شوب�شول ا�س ايه - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : هاين رجب مو�شى عبداهلل اجل�شمي - �شفته بالق�شية : وكيل 
: منفذ  بالق�شية  التجارية - موؤ�ش�شة فردية - �شفته  �شيدو  ابو  اإع�نه :1- موؤ�ش�شة  املطلوب 

�شده  - جمهول حمل الإقامة 
املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع���ه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع����ن  مو�شوع 
املنفذ به وقدره )1020700.34( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   

اعالن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  840/2019/204 تنفيذ �صرعي  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 307/2018 احوال نف�س غري م�شلمني 
، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 10.000 درهم( ، �شام� للر�شوم وامل�شاريف من تاريخ 

الإ�شتحقاق ورد ما مقداره �شتة ع�شر جرام من الذهب  
طالب الإع���ن : لليث لك�شان �شندا ماراكال - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ - وميثله : 
هاين رجب مو�شى عبداهلل اجل�شمي - �شفته بالق�شية : وكيل - املطلوب اإع�نه : 1- اوبيك�شا 

اوداياجناين ثوتا�شينغ ارا�ش�شيجى - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  - جمهويل حمل الإقامة 
بتنفيذ احلكم  اع���ه والزامك  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع���ن  مو�شوع 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد  م�شلمني  غري  نف�س  اح��وال   307/2018 رق��م  الدعوى  يف  ال�شادر 
)10.000 درهم( �شام� للر�شوم وامل�شاريف من تاريخ ال�شتحقاق ورد ما مقداره �شتة ع�شر جرام 
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  الذهب.  وعليه  من 

بالقرار املذكور خ�ل 7 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   

اعالن بالن�صر
يف  الدعوى رقم 196/2019/18 عقاري جزئي   

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها بنقل والوحدة رقم 312 موديل زيل )1 غرفة نوم 9 مب�شروع بل�س �شمارت 
ري�شيدن�س قرية جمريا ونقل ملكيتها للمدعي والزامها بتعوي�س عن ال�شرر الناجت منها

والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
طالب الإع�ن / 1- كارتيك كومار جاجول - �شفته بالق�شية : مدعي  وميثله :  حمدان عبداهلل حممد اإبراهيم �شياح  
- �شفته بالق�شية : وكيل  املطلوب اإع�نه : 1-  امباير بر�شتيج للعقارات -  �شفته بالق�شية : اخل�شم املدخل - جمهول 
حمل القامة  مو�شوع الإع�ن :  مبا ان املدعي / كارتيك كومار جاجول  قد اقام الدعوى املذكورة اأع�ه وعليه نعلنكم باأن 
املحكمة حكمت بتاريخ 2019/11/4 احلكم التمهيدي التايل : وقبل الف�شل يف املو�شوع - بندب اخلبري الهند�شي �شاحب 
الدور من اخلرباء املقيدين باجلدول تكون مهمته - بعد الط�ع على اوراق الدعوى وما بها من م�شتندات وما ع�شى ان 
يقدمه له اخل�شوم منها وللخبري يف �شبيل مبا�شرة املاأمورية النتقال  اىل اجلهات احلكومية وغريها ل�ط�ع لديها على 
اأداء مهمته و�شماع من يرى لزوما ل�شماع اقواله دون حلف ميني والزمت املدعي بايداع مبلغ  ثمة م�شتندات تعينه على 
10000 )ع�شرة الف دره��م( خزينة املحكمة على ذمة اتعاب وم�شاريف اخلبري.   وح��ددت لها املحكمة جل�شة يوم الإثنني 
يف   2019/12/5 وجل�شة  ال�شداد  عدم  حال  يف   Ch1.B.8 القاعة  8 �شباحا يف   : ال�شاعة 30  املوافق 2019/11/18  

حال ال�شداد واإيداع التقرير
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية   العقارية 

العدد 12782 بتاريخ 2019/11/14   
اعالن بالن�صر 

يف  الدعوى 486/2019/18 عقاري جزئي 
مو�شوع الدعوى : الق�شاء بالزام املدعي عليهما بالت�شامن برد مبلغ وقدره 663.320 درهم كاأثر من اأثار ف�شخ 

اتفاقية البيع وال�شراء املق�شى به يف الدعوى رقم 31/2013 عقاري كلي واملعدل واملعدل باحلكم ال�شادر يف 
الإ�شتئنافني رقمي 839 و 849/2014 اإ�شتئناف عقاري ، والفائدة القانونية عنه بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى 

متام ال�شدد بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   
طالب الإع�ن / 1-�شلطان بن حممد بن عبدالعزيز ال�شهيل - �شفته بالق�شية : مدعي 

املطلوب اإع�نه :  1-  كابيتال تر�شت جلف ليمتد - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل القامة 
بالت�شامن برد مبلغ وقدره  بالزام املدي عليهما  الق�شاء  اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  الإع���ن : قد  مو�شوع 
663.320 درهم كاأثر من اأثار ف�شخ اتفاقية البيع وال�شراء املق�شى به يف الدعوى رقم 31/2013 عقاري كلي واملعدل 
واملعدل باحلكم ال�شادر يف الإ�شتئنافني رقمي 839 و 849/2014 اإ�شتئناف عقاري ، والفائدة القانونية عنه بواقع %9 
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شدد بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة   2019/11/21 املوافق 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على الأقل

رئي�س الق�صم

حماكم دبي
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•• ال�شارقة-الفجر:

ح��ر���ش��اً م��ن��ه ع��ل��ى اك��ت�����ش��اف وت�����ش��دي��ر من����اذج راق��ي��ة يف 
ف��ن��ون الإن�����ش��اد، ي��ق��ود ب��رن��ام��ج »من�شد ال�����ش��ارق��ة« الذي 
ل�إذاعة  ال�شارقة  لهيئة  التابعة  ال�شارقة  قناة  تنظمه 
حتكيم  جلنة  ال��ع��ام،  ه��ذا   12 ال���  والتلفزيون، بدورته 
ت�شم نخبة من اأبرز القامات الفنية والإن�شادية العربية، 

ممن ميتلكون تاريخاً عري�شاً وثرياً يف هذا املجال. 
وت�شتمل اللجنة الفنان التون�شي الكبري لطفي بو�شناق، 
الوطن  يف  املو�شيقيني  وامل��ل��ح��ن��ني  ال��ف��ن��ان��ني  اأب����رز  اأح���د 
باعاً  ر�شيده  يف  ميتلك  ال��ذي  اإفريقيا،  و�شمال  العربي 
األبومات   8 ط��وي��ً� م��ن ال��ع��م��ل الإب���داع���ي واأك����ر م��ن 
والأحلان  العربية  الق�شائد  اأهم  قدم من خ�لها  فنية 
ال�شرقية، يرافقه املن�شد امل�شري حممود يا�شني التهامي، 
نقيب املن�شدين يف جمهورية م�شر العربية، الذي ميتلك 
ال�شيخ  وال��ده  عن  ورثها  املجال،  ه��ذا  يف  طويلة  م�شرية 

يا�شني التهامي، فهو حا�شل على �شهادة اللغة العربية، 
اإىل جانب  امل�شرية  الأوب��را  دار  وتلقى دورات عديدة يف 
كما  النف�س.  علم  جم��ال  يف  املاج�شتري  لدرجة  امت�كه 
ت�شم اللجنة املن�شد الإماراتي اأحمد بو خاطر، ابن اإمارة 
ال�شارقة، الذي بداأ م�شريته الإن�شادية يف العام 1989 
ولقت اأعماله �شهرة وا�شعة، ومبيعات كبرية على �شعيد 
الكثري من  العربية والأجنبية، وميتلك  الدول  خمتلف 
تنادينا”،  و”القد�س  الليل”،  “انت�شف  اأبرزها  الأعمال 
ال�شف  يف  و�شعته  التي  املتميزة  الأع��م��ال  م��ن  وغ��ريه��ا 
الأول لقائمة املن�شدين الإماراتيني والعرب. وقال املنتج 
املنفذ للربنامج جنم الدين ها�شم: “نفخر بوجود هذه 
اأ�شماء  فهي  الربنامج،  يف  والإن�شادية  الفنية  القامات 
ا���ش��ت��ط��اع��ت وع���رب م�����ش��رية ط��وي��ل��ة وح��اف��ل��ة باملنجزات 
وتقدم  النبيل  الفن  ه��ذا  ذاك���رة  يف  ح�شورها  حتفر  اأن 
اإبداعات ل تن�شى من ذاكرة الأجيال، ونوؤمن باأن ح�شور 
هذه الأ�شماء يف الربنامج ي�شهم يف اإثرائه وتقدمي كّل ما 

يلزم من اأجل تطوير مهارات وخربات امل�شاركني”.وتابع 
من  الكثري  عاتقها  على  يلقى  التحكيم  “جلنة  ها�شم: 
امل�شوؤولية فهي التي تراقب عن كثب وتر�شد كّل �شاردة 
موهبة  ك��ل  ب��اأن  ن��وؤم��ن  ونحن  امل�شرتكني،  ل��دى  وواردة 
كبرية  ثقتنا  �شّك  وب���  وتوجهها،  ترعاها  ليد  بحاجة 
باللجنة التي تقدم الن�شائح والإر�شادات ب�شفافية عالية 
كون  �شعبة  مهمتهم  اإن  القول  وميكننا  وا�شعة،  وخ��ربة 
ومتطورة  كبرية  مواهب  متتلك  ت�شارك  التي  الأ�شماء 
تطلعاتها  ال��ربن��ام��ج  ي��ح��ق��ق  اأن  يف  ون���اأم���ل  وم��ت��ن��وع��ة، 
كما  )املن�شد(  متميزة من  ن�شخة  ن�شهد  واأن  واأح�مها، 
املن�شدين  عن  الربنامج  ال�شابقة«.ويك�شف  ال�شنوات  يف 
�شا�شة  اخلمي�س عرب  اليوم  ال�12  ال��دورة  اإىل  املتاأهلني 
خ�ش�س  حيث  م�����ش��اًء،   10 ال�شاعة  عند  ال�شارقة  ق��ن��اة 
ال���ربن���ام���ج ث�����ث جم��م��وع��ات ت�����ش��م ك���ل واح�����دة منها 
وهم  معتمدون،  مدربون  عليها  ي�شرف  م�شاركني  اأربعة 

م�شطفى حمدو، و�شريف حم�شن، وو�شيم فار�س.

•• ال�شارقة –الفجر:

ثقافية  ن��دوة  اأم�����س  �شباح  القا�شمية  اجلامعة  ا�شت�شافت 
بعنوان  » ف�شاءات واأبعاد يف م�شرح �شلطان القا�شمي » حتدث 
خ�لها الدكتور حبيب غلوم و الدكتور هيثم اخلواجه  و 
اأدار حماور الندوة الإع�مي حممد الرئي�شي حيث ركزت 
ل�شاحب  امل�شرحي  الأدب  يف  الإن�شانية  القيم  على  ال��ن��دوة 
ال�شمو ال�شيخ  الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي و حمور 

الأدب الدرامي يف موؤلفات �شموه.
ويف بداية الندوة وجه امل�شاركون ال�شكر للجامعة القا�شمية 
للندوة  وا�شت�شافتها  الثقافة  رواف���د  دع��م  يف  دوره���ا  على 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  تتناول  وهي 
حاكم   ل�حتاد  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن 

ال�شارقة يف امل�شرح .
و قال الدكتور حبيب غلوم ي�شرفني امل�شاركة يف ندوة حتمل 
�شلطان  م�شرح  ع��ن   اليوم  نتحدث  ونحن   « �شلطان   « ا�شم 
الذي يعد من اأهم امل�شارح لأن هناك فرق بني دعم ورعاية 
من قبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ  الدكتور �شلطان بن حممد 
الذي  امل�شرح اخلا�س  ع��ام  وبني  ب�شكل  للم�شرح   القا�شمي 

الدرامي  البناء  اأو  التكوين  ي�شارك يف هذا  و  �شموه  يكتبه  
مهتم  ال�شمو  �شاحب  اأن  حيث  امل�����ش��رح  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  يف 
لكتب  ملخ�س  جند  بالتايل  و  تاريخ  اأ�شتاذ  هو  و  بالتاريخ 
ي���دل ع��ل��ى اهتمام  ن�����س م�شرحي واح���د وه���ذا  م��ت��ع��ددة يف 
�شموه بهذا اجلانب وا�شتخراج اهم النقاط  لفتا اأن �شموه 
يكتب م�شرحية خمت�شرة حتاكي الزمن الذي نعي�شه » زمن 
اإعطاء فكرة كامل ومعلومات وافية  الختزال » من خ�ل 

عن املو�شوع املطروح.
من جانبه اأكد الدكتور هيثم اخلواجه اأن ال�شاحب ال�شمو 
امل�شرح  نحو  اجت��ه��ه  ب��اأن��ه  يتميز  و  م��ت��األ��ق  م�شرحي  ك��ات��ب 
التجريبي و حاول من خ�له اأن ميهد بني امل�شرح الوثائقي 
اإىل  ال�شتناد  بغاية  امللحمي  امل�شرح  و  الت�شجيلي  امل�شرح  و 
يعتمد  الإ���ش��ق��اط  على احلا�شر فهو مل  اأج��ل  م��ن  املا�شي 
على التاريخ من اأجل التاريخ وامنا اعتمد على التاريخ من 
اأجل اأن يقول لنا انتبهوا اأيها العرب اإىل واقعكم فاإن واقعنا 
مرير ول بد اأن نتخل�س من اأزماتنا و عوا�شفنا ون�شرتجع 

احل�شارة الإ�ش�مية العربية ونعود اإىل �شابق عهدنا. 
وقال الدكتور عمر حممد اأبو النوا�س م�شاعد نائب املدير 
ت�شت�شيف  ال��ق��ا���ش��م��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  الأك���ادمي���ي���ة يف  ل��ل�����ش��وؤون 

اجلامعة ندوة » ف�شاءات واأبعاد يف م�شرح �شلطان القا�شمي » 
للوقوف عند روؤية �شاحب ال�شمو يف تاأليف هذه امل�شرحيات 
ال�شمو  �شاحب  عند  امل�شرحي  الأدب  اأبعاد  عند  للوقوف  و 
الروؤية  عند  للوقوف  ال��ع��امل  لغات  �شتى  اإىل  ترجم  ال��ذي 
امل�شرحي  الأدب  ال�شمو يف احلديث عن  ل�شاحب  الن�شانية 

العاملي.
ال�شيوف  لت�شت�شيف عدد من  الفعالية  تاأتي هذه  واأ�شاف 
اللذين لهم دور كبري يف جمال البحث والعلم يف اأدب �شاحب 
الدكتور  و  اخلوجه  هيثم  الدكتور  منهم  امل�شرحي  ال�شمو 
الثقافية تتميز يف  الندوة  اأن هذه  اإىل  حبيب غلوم م�شريا 
بقاع  �شتى  من  طلبة  على  ت�شتمل  القا�شمية  اجلامعة  بيئة 
الأر�س من اأكر من 270 جن�شية لنبني ل�إن�شانية جمعاء 
اأن الأدب امل�شرحي ل�شاحب ال�شمو يخاطب العامل كله كما 
ترجم اإىل جمموعة من اللغات يخاطب هذه العقول التي 
القا�شمية يف  اجل��ام��ع��ة  الأر������س يف  ب��ق��اع  �شتى  م��ن  ج���اءت 
اإم��ارة العلم و الثقافة » لفتا اأن الفعالية  اإم��ارة ال�شارقة » 
تهدف اإىل ا�شتمرار نهج الإمارة البا�شمة يف اإثراء اجلوانب 
املختلفة للعلم و الثقافة و الإب��داع والتي توجت يف الآونة 

الأخرية بلقب عا�شمة الكتاب العاملية.   

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي،  ن��ي��وي��ورك  جامعة  يف  ال��ف��ن  رواق  اأع��ل��ن 
املتحف الأكادميي التابع للجامعة، عن ا�شت�شافة 
م�شاريع  �شل�شلة  يف  ال�شاد�س  املعر�س  ’انتماء‘، 
تنظمها من�شة اأ.ع.م ال�حمدودة بدعم من �شمو 
ال�شيخ زايد بن �شلطان بن خليفة اآل نهيان، وذلك 

يف م�شاحة امل�شروع التابعة لرواق الفن.
و�شي�شمل املعر�س، الذي ينعقد يف الفرتة ما بني 
اأعمال   ،2020 مار�س   28 وحتى  فرباير   15
يف  مقيمني  �شاعدين  فنانني  اإب���داع  م��ن  ج��دي��دة 
دولة الإمارات ممن يتطرقون من خ�ل اأعمالهم 
العوملة،  ع�شر  يف  الهوية  مو�شوعات  اإىل  الفنية 

املجتمع  يبلورها  الذي  العاملية«  »الهوية  وم�مح 
كل يوم يف ظل تقّدم التكنولوجيا.

و�شتت�شمن الأعمال امل�شاركة يف معر�س ’انتماء‘، 
الذي ي�شرف عليه الباحث الفني الإماراتي نا�شر 
حتمل  ومنحوتات  فوتوغرافية  ���ش��وراً  ع��ب��داهلل، 
الإماراتي  الفنان  مثل  �شاعدين  فنانني  توقيع 
الفنية؛  ال��ط��ب��اع��ة  يف  املتخ�ش�س  امل����دين  �شعيد 
تتعامل  التي  امل��ه��ريي  ���ش��ارة  الإم��ارات��ي��ة  والفنانة 
مع الو�شائط املتعددة؛ ور�شام اخلرائط اجلزائري 
املتعددة  ال��و���ش��ائ��ط  وف��ن��ان  م��راب��ط؛  ���ش��ي  �شفيان 

ال�شوري جمد علو�س. 
ق�شائد  امل��ع��ر���س  �شي�شمل  ج���دي���دة،  م���ب���ادرة  ويف 
ب��ق��ل��م ���ش��ع��راء ���ش��ي��ت��م ال��ك�����ش��ف ع���ن اأ���ش��م��ائ��ه��م مع 

يف  املعر�س  و�شيحافظ  الف��ت��ت��اح،  موعد  اق���رتاب 
مثل  ال�شابقة،  ال���دورات  �شمات  على  ذات��ه  ال��وق��ت 
وهو  الفنون،  جمال  يف  خبري  مب�شرف  ال�شتعانة 
ال�شعودية  الفنانة  ال��ع��ام  ه��ذا  تلعبه  ال��ذي  ال���دور 
�شيفة  حت��ل  التي  ع��ورت��اين،  دان��ا  الفل�شطينية   -
الفنانون  �شيحظى  كما  ’انتماء‘،  معر�س  على 
املقيمني  الإيرانيني  الفنانني  باإ�شراف  امل�شاركون 
يف دبي رامني حريزاده، وركني حريزاده، وح�شام 

رحمانيان.
وبهذه املنا�شبة، �شرح نا�شر عبد اهلل، القّيم الفني 
املعا�شر  ع��امل��ن��ا  »ي�����ش��ه��د  ’انتماء‘:  م��ع��ر���س  ع��ل��ى 
ت��رك��ي��زاً م���ت���زاي���داً ع��ل��ى م��ف��ه��وم ال��ه��وي��ة وك���ل ما 
اأحجية  متثل  الهوية  زال��ت  م��ا  حيث  ب��ه؛  يرتبط 
رغ��م كل ما يبذل من جهود علمية  �شعبة احل��ل 
واأكادميية واأدبية وفّنية لإي�شاح م�حمها، ويبدو 
اأن ه���ذا ال�����ش��وؤال اأ���ش��ح��ى اأك����ر ت��ع��ق��ي��داً م��ن ذي 
غري  ومفارقات  اأبعاد  على  اليوم  ينطوي  اإذ  قبل، 
الوقت وتطور الأحداث  م�شبوقة تزداد مع مرور 
اإىل  وت��ع��اق��ب الأج���ي���ال. وب��ن��اء على ذل���ك، نتطلع 
م���ن خ�ل  امل��و���ش��وع  ه���ذا  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط 
املفارقات  اإجابات عن  للبحث عن  �شعياً  معر�شنا، 
ما  يف  ال��زم��ان  م��ر  على  ت�شكلت  ال��ت��ي  التاريخية 

يتعلق بالهوية«.
األي�شون، رئي�س القّيمني  ومن جانبها، قالت مايا 
»تتبعُت  اأبوظبي:  نيويورك  لدى جامعة  الفنيني 
ال�حمدودة‘  ’اأ.ع.م  من�شة  حققته  الذي  التقّدم 
وبالن�شبة  املا�شية.  اأع���وام  ال�شتة  ط��وال  كثب  عن 
ال��وج��ه��ات التي  اأب���رز  يل، فهي متثل واح����دًة م��ن 

من  ال�شاعد  للجيل  احلالية  الجت��اه��ات  تك�شف 
تاأ�شي�س ح�شور لها  الفنانني؛ حيث حتر�س على 
كبرية  ب�شعادة  واأ�شعر  ع��ام،  كل  خمتلفة  اإم���ارة  يف 
نيويورك  جامعة  يف  العام  هذا  ن�شخة  ل�شت�شافة 
قالت  املعر�س،  على  تعليقها  �شياق  اأبوظبي«.ويف 
ل�من�شة  التنفيذية  املديرة  �شامد�شاين،  بيا  �شوبا 
�شمو  من  كرمية  »برعاية  ال�حمدودة‘:  ’اأ.ع.م 
ال�شيخ زايد بن �شلطان بن خليفة اآل نهيان، تركز 
املواهب  م��ن  ال�شاعد  اجل��ي��ل  دع��م  على  من�شتنا 
الإم�����ارات.  الإم��ارات��ي��ة وامل��ق��ي��م��ة يف دول���ة  الفنية 
الفنانني عرب م�شاعدتهم  دعم  ويتمثل هدفنا يف 
اجلديدة،  الفنية  امل�����ش��اري��ع  واإط�����ق  ت��ط��وي��ر  يف 
املحلية  الأو���ش��اط  م��ع  التفاعل  م��ن  م��ع متكينهم 
ح�شورهم  لتعزيز  بفر�س  وت��زوي��ده��م  والعاملية 
املهنية.  حياتهم  م��ن  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  يف  ومتثيلهم 
ونلتزم ببناء �شراكات مع مبادرات حملية يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة، والتي متكننا من اإتاحة 
مبا�شرة  بالعمل  ال�شاعدين  للفنانني  الإمكانية 
مع مبدعني بارزين يزودونهم باإر�شادات ون�شائح 
قّيمة للغاية«.واأ�شافت �شوبا: »لقد ع�شت يف دولة 
الإم��ارات ل�شنوات عديدة، ولطاملا اأعجبت مبكانة 
الوطن.  ه��ذا  �شميم  يف  والفاعلة  الهامة  ال�شعر 
يف  ال�شعر  اأدرج  اأن  حد�شي  ب�شكل  ق���ررت  وع��ل��ي��ه، 
الأول على  تعاوننا  اأن  و�شعرت  ال�شنوي،  معر�شنا 
الإط�ق مع رواق الفن بجامعة نيويورك اأبوظبي 

ميثل الفر�شة املنا�شبة للقيام بذلك«.
الذي  المتياز‘  ’برنامج  م��ع  ’انتماء‘  وي��ت��زام��ن 
الفنانني  بح�شور  ال�حمدودة‘  ’اأ.ع.م  �شتطلقه 

املرتقب  الربنامج  وياأخذ  ’انتماء‘.  يف  امل�شاركني 
على  تقام  التي  املجانية  الور�س  من  �شل�شلة  �شكل 
ت��وع��ي��ة اجل���ه���ات الإع�مية  ب��ه��دف  ال���ع���ام  م����دار 
ال�شاعدة.  ال��ف��ن��ي��ة  ب���امل���واه���ب  الأع����م����ال  وق���ط���اع 
الفوتوغرايف  الت�شوير  ال��ع��م��ل  ور����س  و�شت�شمل 
الح����رتايف حت��ت اإ����ش���راف اإي����اد دام����وين، موؤ�ش�س 
ال��ق��وز بدبي،  ال�����ش��ه��ري يف  ا���ش��ت��ودي��و ك��اب��ي��ت��ال دي 
وور�شة اأعمال الفنون، التي �شتديرها ماليان كيلي 

هور�شمان من غالريي ميم يف دبي وغريها.
ويتوىّل فريق عمل رواق الفن يف جامعة نيويورك 
داخل  امل��وج��ودة  امل�شروع«  »م�شاحة  اإدارة  اأبوظبي 
وت�شّكل  اجل���ام���ع���ي.  احل������رم  يف  ال���ف���ن���ون  م���رك���ز 
مهرجان  مثل  اجلامعة  مل�شاريع  خم�ش�شاً  مكاناً 

اخل��ري��ج��ني ال�����ش��ن��وي وامل��ع��ار���س ال��ط���ب��ي��ة التي 
التي  واملعار�س  الدرا�شي  الف�شل  نهاية  يف  تنعقد 
من�شًة  ي��وف��ر  م���ا  ال��ت��دري�����ش��ي��ة،  ال��ه��ي��ئ��ة  تنظمها 
للتجريب وال�شتك�شاف يف جمال الفنون الب�شرية. 
وي�شار اإىل اأن ’اأ.ع.م ال�حمدودة‘ تهدف اإىل دعم 
دولة  واملقيمة يف  الإم��ارات��ي��ة  ال�����ش��اع��دة  امل��واه��ب 
اإنتاج م�شاريعهم والرتويج لأعمالهم  الإمارات يف 
مع  ا�شرتاتيجية  تعاون  ع�قات  بناء  خ���ل  من 
الدولة.  يف  والفنية  الثقافية  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
الثقايف  الإن���ت���اج  ت��ع��زي��ز  اإىل  امل��ن�����ش��ة  ه���ذه  ت�شعى 
لدولة الإمارات العربية املتحدة من خ�ل رعاية 
اأ���ش��ح��اب القدرات  ه���ذه ال�����ش��ري��ح��ة ال��ه��ام��ة م��ن 

الإبداعية.

»رواق الفن« يف جامعة نيويورك اأبوظبي ي�صت�صيف معر�ض انتماء 
�صمن »م�صاحة امل�صروع« بالتعاون مع من�صة »اأ.ع.م الالحمدودة«

تنطلق فعاليات �لدورة �ل�صنوية �ل�صاد�صة من �أ.ع.م �للحمدودة �صهر فرب�ير 2020 لت�صمل �أعمال جديدة لفنانني �صاعدين مقيمني يف دولة �الإمار�ت
ميثل �ملعر�س �لتعاون �الأول بني رو�ق �لفن يف جامعة نيويورك �أبوظبي ومن�صة �أ.ع.م �للحمدودة

�صارة �ملهريي، �صل�صلة مكعبات �لبناء 1 ، و�صائط متعددة

ت�صّم �لفنانني لطفي بو�صناق وحممود �لتهامي و�أحمد بوخاطر 

قامات فنية واإن�صادية عربية تقود جلنة حتكيم من�صد ال�صارقة 12
�الإعلن عن �ملن�صدين �ملتاأهلني للدورة �ل�12 �ليوم �خلمي�س

ندوة ثقافية يف اجلامعة القا�صمية حول  »ف�صاءات واأبعاد يف م�صرح �صلطان القا�صمي«
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�ختيار �الإير�د�ت كمعيار لتقييم �الأفلم �ل�صينمائية �أمر خاطئ

نهى عابدين: ل�صت مهتمة بتقدمي 
البطولة يف الوقت احلايل

.)2 )الكنز  يف  جتربتك  عن  • حدثينا 
2(، فهو خمرج  )الكنز  فيلم  للم�شاركة يف  �شريف عرفة،  املخرج  باختياري من جانب  ج��داً  �شعدت   -
جميع  على  ال�شخمة  الأع��م��ال  م��ن  والفيلم  كبري، 
كتبه  الذي  الورق  بداية من  الفنية،  امل�شتويات 
عبدالرحيم كمال مروراً باأبطال العمل من 
دور  اأن  ف�شً� عن  الأول،  ال�شف  جنوم 
الذي قدمته مل  الغجرية  الراق�شة 
قبل، وخمتلف عن  به من  اأظهر 
جتاربي ال�شابقة، لذا مل اأتردد 

يف املوافقة.
ا�����ش����ت����ع����ددت  ك�����ي�����ف   •
الراق�شة  ل�����ش��خ�����ش��ي��ة 

الغجرية )لواحظ(؟
�شريف  امل�����خ�����رج   -
�شاعدين  ع����رف����ة 
اأثناء  ك��ث��رياً 

الت�شوير لكي اأقدم الدور ب�شكل جيد، وال�شخ�شية تعي�س يف اأربعينيات القرن املا�شي، لذا كنت حري�شة 
الغجر مبنطقة ال�شعيد،  على قراءة الكثري من املعلومات عن حياة الغجر يف تلك الفرتة، وحتديداً 
حتى اأمتكن من الإملام بالتفا�شيل خ�ل فرتة التح�شريات، كما حر�شت على م�شاهدة بع�س الأعمال 

ال�شينمائية التي تناولت الغجر وحياتهم.
بال�شالت؟ عر�شه  بعد  الفيلم  يف  راأيك  • ما 

- �شعيدة بردود الفعل التي حققها حتى الآن، واأتوقع اأن يحقق مزيداً من الآراء الإيجابية مع عر�شه 
اأفتخر  اأكرب، فالفيلم من الأعمال املهمة �شينمائياً، والتي  ال�شا�شات واإتاحته لقاعدة جماهريية  على 

باأنني �شاركت فيها.
معه؟ طرحت  التي  بالأف�م  مقارنة  الفيلم  اإيرادات  �شعف  من  انزعجِت  • هل 

- راأيي ال�شخ�شي اأن اختيار الإيرادات كمعيار وحيد فقط لتقييم الأف�م ال�شينمائية اأمر خاطئ ب�شكل 
كامل، خ�شو�شاً اأنها لي�شت دليً� كافياً على النجاح والف�شل،

اأع��م��اًل مل حتقق  ف�شتجد  ال�شينما  لتاريخ  نظرت  اإذا  لكن  العمل،  عن�شر مهم يف جن��اح  اأنها   �شحيح 
اإيرادات جيدة عندما طرحت، ورمبا ف�شلت جتارياً، لكنها بقيت خالدة يف تاريخ ال�شينما امل�شرية، ويف 
النهاية كممثلة يهمني تقدمي اأدوار جيدة وخمتلفة ت�شيف يل فنياً مثل جتربتي يف )الكنز 2(، التي 

ا�شتفدت منها كثرياً.
)الهجام(؟ يف  اجلديدة  جتربتك  عن  • ماذا 

- اأنتظر عر�س فيلم )الهجام(، قريباً بال�شالت ال�شينمائية، فامل�شاألة بيد ال�شركة املنتجة، اإذ انتهيت 
من ت�شوير دوري واملل�شقات الدعائية اخلا�شة بالفيلم، واأ�شارك فيه مع اأحمد عبداهلل حممود وعمر 
ال�شناوي، وتدور اأحداثه يف اإطار اجتماعي ب�شكل مت�شاعد، وهذه هي املرة الأوىل التي اأتعاون فيها 

مع املخرج كرمي ال�شناوي، خمرج العمل.
دورك. تفا�شيل  عن  • حدثينا 

ولكن  حم��م��ود،  ع��ب��داهلل  اأح��م��د  م��ع  ح��ب  ق�شة  جتمعها  ب�شيطة  ف��ت��اة  �شخ�شية  اأج�شد   -
الظروف ال�شعبة التي يواجهانها يف حياتهما جتعلهما ي�شطدمان بواقع مرير حتى 

بعد ارتباطهما، و�شن�شاهد ما �شيحدث عرب اأحداث �شيقة مليئة بالتفا�شيل.
ورانا(؟ اللي  )ال�شارع  م�شل�شل  من  ثاٍن  جزء  هناك  • هل 

- ل اأعرف حتى الآن ما اإذ كان هناك جزء جديد اأم ل مل�شل�شل )ال�شارع اللي 
ورانا(، لكنني ا�شتمتعت بالعمل والتجربة جداً، ويف حال قرروا تقدمي جزء 

جديد لن اأتردد يف امل�شاركة به.
زكيبة(؟ يف  )روحني  مب�شل�شل  جتربتك  عن  • ماذا 

- بداأت ت�شويره اأخرياً، وهو م�شل�شل كوميدي اجتماعي اأ�شارك فيه 
املريغني،  وحمدي  اأو����س،  اأو���س  منهم  الفنانني،  من  جمموعة  مع 
و�شيعر�س قريباً على ال�شا�شات، وهو من اإخراج حممد م�شطفى، 

وكتبه لوؤي ال�شيد.
فيه؟ دورك  عن  وماذا   ... •

- دوري هو �شخ�شية )نونة(، الفتاة ال�شعبية الب�شيطة التي تقع يف حب 
اإطار كوميدي،  امل�شاكل يف  من  يواجهان كثرياً  لكنهما  املريغني،  حمدي 
فعل  ل��رد  برتقب  اأ�شعر  ل��ذا  درام��ي،  كوميدي  ب�شكل  اأظهر  الأوىل  وللمرة 

اجلمهور عن امل�شل�شل.
ميه(؟ )�شرب  مب�شل�شل  • وجتربتك 

ل���أع��م��ال الجتماعية  ينتمي  وه��و  اأخ����رياً،  م��ي��ه(،  )���ش��رب  ع��ر���س م�شل�شل  ب���داأ   -
اأنه منذ قراءتي لل�شيناريو  )ال�يت(، حول الع�قة بني الرجل وامل��راأة، واحلقيقة 
حتم�شت ب�شدة للتجربة، فالعمل مكتوب باحرتافية عالية، وخ�ل الأحداث �شت�شاهدون 
خطوطاً درامية عديدة، فامل�شل�شل مليء بالتفا�شيل الإن�شانية، و�شخ�شية اأمرية التي اأقوم 
اأ�شنفها من ال�شهل املمتنع، فرغم الهدوء الذي تظهر به فاإن لديها  بها من ال�شخ�شيات التي 

الكثري من امل�شاعر والأحا�شي�س املوجودة يف داخلها، ول تريد التعبري عنها.
�شطة(؟ )فلفل  يف  عملك  بعد  الربامج  جتربة  تكرار  يف  تفكرين  • هل 

الأك��رب على  النهاية ممثلة، وتركيزي  اأت��ردد يف تقدميها، لكنني يف  اإذ كانت هناك فكرة جيدة فلن   -
الربنامج  طبيعة  اأن  خ�شو�شاً  بها  و�شعدت  ج��داً،  متميزة  كانت  �شطة(  )فلفل  يف  وجتربتي  التمثيل، 
املقالب الرجتالية واملختلفة يف كل حلقة �شاهمت يف جناحه ب�شكل كبري مع اجلمهور،  القائمة على 

لكنني ل اأرغب يف تكرار فكرة ناجحة واإعادة تقدميها مرة اأخرى.
البطولة؟ خو�س  يف  تفكرين  • األ 

- يف الوقت احلايل، ل�شت مهتمة بتقدمي البطولة بقدر اهتمامي بتقدمي اأعمال خمتلفة واأدوار متميزة، 
ويف الفرتة املا�شية قدمت يل جتارب بطولة لكنني مل اأحتم�س لها ل�شعوري باأنها لن ت�شيف يل.

العاطفية؟ حياتك  عن  • ماذا 
اأركز يف عملي ومع ابني الذي دخل املدر�شة هذا العام،  اأفكر يف الرتباط مرة اأخرى حالياً، فاأنا  - ل 

وهما كل حياتي.

مي �صليم تنتهي من ت�صوير 
)حواديت ال�صانزليزيه(

 
"حواديت  م�شل�شل  يف  م�شاهدها  ت�شوير  م��ن  �شليم  م��ي  الفنانة  انتهت 
ال�شانزليزيه"، املنتظر عر�شه على قناة ON E واإحدى القنوات العربية، 
حيث �شورت مي م�شاهدها على مدار 4 اأ�شهر يف ب�توهات مدينة الإنتاج 

الإع�مي، بني ديكور بن�شيون وتياترو وفي�ت و�شوارع.
وح�شلت مي على اأول اإجازة طويلة بعد انتهائها من امل�شل�شل، حيث تواجدت 
يف معظم الديكورات اخلا�شة بالعمل، ولذلك مل ت�شتطع احل�شول على اأي 
اإجازة طويلة، اإ�شافة اإىل حاجة دورها ملذاكرة كبرية، اإذ تظهر يف �شخ�شية 
اأ�شرة  تقدمها لأول مرة من ناحية ال�شكل وامل�شمون، من خ�ل فتاة من 
ب�شيطة وفقرية تعمل خادمة يف بن�شيون وتتعر�س للعديد من ال�شغوطات، 

وحتاول اأن تغري جمرى حياتها.

تعي�س �لفنانة نهى عابدين حالة من �لن�صاط �لفني بني �ل�صينما و�لتلفزيون بعدة �أعمال متنوعة، 
وتفا�صيلها،  �جلديدة  م�صاريعها  عن  عابدين  تتحدث  �حلو�ر  هذ�  ويف  خمتلفة.  �أدو�رً�  فيها  تقدم 

�إ�صافة �إىل معايري �ختيار�تها �لفنية... وفيما يلي �لتفا�صيل:

ريا�ض اخلويل ي�صارك
 يف م�صل�صل )الفتوة(

ان�شم النجم القدير ريا�س اخلويل 
)ال���ف���ت���وة(،  م�����ش��ل�����ش��ل  اأ�����ش����رة  اإىل 
بطولة النجم يا�شر ج�ل، واملقرر 
ع��ر���ش��ه يف رم�����ش��ان امل��ق��ب��ل، وهو 
ويقدم  �شيرجي،  �شركة  اإنتاج  من 
العمل  �شخ�شيات  اإح���دى  اخل��ويل 
امل��ه��م��ة يف الأح���������داث، ح��ي��ث يعد 
الذي  امل�شل�شل،  يف  ال��ف��ت��وات  كبري 
���ش��رح��ان، ويخرجه  ه���اين  ي��ك��ت��ب��ه 
مت�شل،  �شياق  يف  املنباوي.  ح�شني 
توا�شل ال�شركة املنتجة حت�شريات 
وا�شتعدادات امل�شل�شل، حيث اأو�شكت 
الديكور  ب��ن��اء  الن��ت��ه��اء م��ن  ع��ل��ى 
ال�شعبية  الأح��ي��اء  لأح��د  الأ�شا�شي 
يف مدينة الإن��ت��اج الإع���م��ي، من 
ب�شكل  وظ����ه����وره  امل�����ش��ل�����ش��ل  اأج�����ل 
تربم  كما  اجلمهور،  اأم��ام  حقيقي 
املتوقع  م��ن  اإذ  ال��ت��ع��اق��دات،  ب��اق��ي 
الن�شائية  ال��ب��ط��ل��ة  ع���ن  الإع�������ن 
يا�شر  اأن  اإىل  ي�����ش��ار  اأي�����ام.  خ����ل 
اأكتاف(  )مل�س  م�شل�شل  قدم  ج�ل 
مع )�شيرجي( العام املا�شي، وهو 
واإخراج  �شرحان،  تاأليف هاين  من 

ح�شني املنباوي.

اأحمد رزق ي�صتعد
 لت�صوير )بخط الإيد(

اأح����م����د رزق  ال����ف����ن����ان  ي�����ش��ت��ع��د 
م�شل�شله  م�شاهد  اأول  لت�شوير 
اجل��دي��د )ب��خ��ط الإي�����د(، الذي 
ذات  امل�شل�ش�ت  لنوعية  ينتمي 
احللقات الطويلة يف 45 حلقة، 
ت�شويره  ان��ط���ق  امل��ق��رر  وم���ن 
غ���داً يف م��دي��ن��ة 6 اأك��ت��وب��ر، من 
وتاأليف  ع����ادل،  ���ش��ريي��ن  اإخ����راج 
ال��زغ��ن��دي واإن���ت���اج �شركة  ه��ال��ة 

)�شيرجي(.
رزق يف بطولة  اأح��م��د  وي�����ش��ارك 
امل�شل�شل الفنانة القديرة �شو�شن 
ب����در، وي�����ش��را ال���ل���وزي، واإمي����ان 
الدين،  ن���ور  ال��ع��ا���ش��ي، وم��رين��ا 
م����اه����ر، وحممد  ع���ل���ي  وي���ا����ش���ر 
حممود، وحممد حامت، ويتبقى 
رئي�شية  غ���ري  ���ش��خ�����ش��ي��ات  ع���دة 
خ�ل  ال��ع��م��ل  ل��ف��ري��ق  �شتن�شم 

الأيام املقبلة.
فيلم  ك����ان  رزق  اأع����م����ال  واآخ������ر 
جناحاً  ح���ق���ق  ال������ذي  )امل�����م�����ر(، 
التذاكر، وظهر  �شباك  يف  كبرياً 

رزق ب�شكل جديد وخمتلف.
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اأن  يجب  �صلوكيات   5
حتاربيها يف طفلك

تكونني  لهذا  اأح���داً،  ي��وؤذي  ل  �شاحلاً  اإن�شاناً  تن�شئي  اأن  الأم��وم��ة  تقت�شي 
القيم واملبادئ الأخ�قية يف طفلك، ولكن قد يظهر  حري�شة على غر�س 
منها  والتخّل�س  حماربتها  تقت�شي  �شليمة،  غ��ري  �شلوكيات  الطفل  على 
حتى ل تنمو يف امل�شتقبل مع الطفل، وتتحول اإىل طباع �شيئة، واأ�شلوب ل 
اأخ�قي يف احلياة. واإليِك 5 �شلوكيات �شيئة عليِك حماربتها عند ظهورها 

على طفلك..
 

الكذب  -  1
ي�شبه  والكذب  الكذب،  هو  ال�شخ�س  ت�شيب  قد  التي  ال�شفات  اأخطر  من 
النبتة ال�شامة، يبداأ �شغرياً، ثم يكرب ويتوح�س لي�شيب �شخ�شية الطفل، 

وي�شبح مري�شاً بالكذب.
 كوين قدوة لطفلك، ل تكذبي اأمامه ول عليه حتى لو كذبة ب�شيطة، عّوديه 
�شمات  من  �شمة  وال��ك��ذب  �شجاعة،  ال�شراحة  واأن  وال�شدق،  الأم��ان��ة  على 

ال�شخ�س اجلبان.
 

بالقوانني اللتزام  عدم   -  2
التزام طفلك بالقوانني واحرتام ال�شلطة منذ ال�شغر، ين�شئه اإن�شاناً ملتزماً 

ومن�شبطاً، ما يحميه من الوقوع يف امل�شاكل.
 

القا�شية الكلمات   -  3
اأو  قا�شية  بكلمات  التفّوه  وجتّنب  اللطيفة،  الكلمات  اختيار  طفلك  عّلمي 

�شيئة، لأن هذا يجرح م�شاعر الغري.
تتحدثني  واأن��ِت  ي�شاهدك  طفلك  اجعلي  بنف�شك،  البدء  عرب  ه��ذا  طّبقي 
بلطف معه، ومع والده واإخوته، ومع جميع النا�س الذين تتعاملني معهم، 

واأن ت�شتخدمي با�شتمرار كلمات مثل �شكراً، ومن ف�شلك.
 

العنف ا�شتخدام   -  4
األ يلجاأ اإىل ا�شتخدام القوة البدنية عند الدخول يف  عليِك تعليم طفلِك 
معركة، واأن ت�حظي اأي بوادر عنف على طفلك من اأجل التخّل�س منها 
مل�شاكل كبرية، ويعّر�س  الو�شع على هذا احلال ويتعّر�س  حتى ل ي�شتمر 

الآخرين للخطر اأي�شاً.
 

الك�شل  -  5
الف�شل، عليِك حتفيز طفلك  ُيبنى عليه  الذي  الأ�شا�س  الك�شل هو احلجر 
فعل  دون  ال�شتلقاء  يف  لرغباته  ي�شت�شلم  واأل  والعقلي،  البدين  للن�شاط 
�شيء مفيد، عليِك تعليمه كيفية اإدارة وقته، وا�شتغ�ل كل دقيقة يف يومه 
ممار�شة  ع��رب  ال��ب��دين  الن�شاط  على  ت�شجعيه  اأن  ال��وق��ت،  م��ن  ل��شتفادة 
اأن يكون م�شاركاً  واأن حتر�شي على  املنزلية،  بالأعمال  الريا�شة، وتكليفه 

يف اأن�شطة الأ�شرة، واملهام املوّزعة على اأفراد الأ�شرة.

�ل�صم؟ حا�صة  يف  �لثعبان  ي�صتخدمه  �لذي  �لع�صو  هو  •  ما 
ل�شانه

بيكا�صو؟ �لعاملي  �لر�صام  جن�صية  هي  • ما 
اأ�شباين

�الأبنو�س؟ هو  • ما 
خ�شب اأ�شود قا�س

��صمها؟ فما  �لفر�عنة.  كتبها  �لعامل  يف  م�صرحية  • �أقدم 
انت�شار حور�س

�ال�صم؟ بهذ�  د�فن�صي  �لفنان  �صمي  ماذ�  �إىل  • ن�صبة 
ن�شبة اإىل بلدة دافن�شي الإيطالية

ثانية.  100 كل  مرة  الأر�س  ي�شرب  الربق  اأن  تعلم  • هل 
اإ�شتخدام منتجات  2500 �شخ�س ممن ي�شتخدمون يدهم الي�شرى ميوتون كل عام ب�شبب  اأن  • هل تعلم 

خا�شة بذوي اليد الي�شرى.
اليوم. يف  �شاعة   14 ينام  الغوري�  حيوان  اأن  تعلم  • هل 

�شنوات.  9 هو  ال�شنجاب  عمر  اأن  تعلم  • هل 
ولكن  الأ�شنان،  وحتى  العظام  ته�شم  اأن  ميكنها  الثعابني  معدة  يف  وجدت  التي  الأحما�س  اأن  تعلم  • هل 

ل ميكنها ه�شم ال�شعر والفراء.
اجلمل. من  اأطول  فرتة  ماء  دون  تبقى  اأن  ميكنها  الزرافة  اأن  تعلم  • هل 

الي�شرى. اليد  بها  تقوم  كتابتك  من   56% ن�شبة  اأن  تعلم  • هل 
البع�س. ببع�شها  مكوناته  كل  ت�شد  م�شمار،   2،500،000 به  اإيفل  • برج 

العامل. يف  مبيعا  الأكر  هي  كرمي  الآي�س  يف  الفانيليا  • نكهة 
1831م. عام  يف  اخرتاعه  مت  الباب  • جر�س 

التاجر الطيب
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�لعنب.. فو�ئد مذهلة

للعنب العديد من الفوائد املذهلة التي جتعله يرتبع على عر�س الفواكه، 
ومنها اأنه ي�شاعد على �شبط �شغط الدم، 

واأظهرت  ال�شبكية،  اعت�ل  العينني ويحميها �شد  العنب �شحة  يعزز  كما 
يحمي  اأن  ميكن  العنب  يف  امل��وج��ود  الري�شفرياترول  اأن  ال��درا���ش��ات  بع�س 
�شد م�شاكل الأع�شاب املرتبطة مبر�س ال�شكري واعت�ل ال�شبكية، ويعزز 

الروؤية ال�شحية.
وقد وجد الباحثون اأي�شا اأن الري�شفرياترول مفيد لع�ج مر�س الزهامير، 
ولتخفيف الهبات ال�شاخنة وتقلب املزاج املرتبط بانقطاع الطمث، وحت�شني 

ال�شيطرة على م�شتويات اجللوكوز يف الدم.
امل�شادة  امل��واد  من  عالية  ن�شبة  على  يحتوي  العنب  اأن  الباحثون  واأ���ش��اف 
العنب  اأن  كما  وزياك�شانثني،  اللوتني  مثل  العني  ل�شحة  املهمة  ل�أك�شدة 

الأحمر يحتوي على الري�شفرياترول يف الق�شر.

�ملمثلة �الأمريكية لويز� كر�و�س حت�صر �لعر�س �الأول لفيلم »د�رك ووترز« يف نيويورك.   �أ ف ب

كان احمد تاجرا طيبا �شاحلا يفعل اخلري �شرا ولوجه اهلل وقد منحه اهلل من عطيته الكثري فكان ي�شرتي 
بكل ذلك جواهر وياقوتا ودررا فاخرة ،حتى جاء يوم كاد له �شديقه كيدا عند الوايل فما كان من الوايل ال 
ار�شل حرا�شه ليقتادوه ايل ال�شجن ظلما وعدوانا .. وقبل ان يدق احلرا�س بابه يف ذلك اليوم كان يجل�س يف 
�شحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جموهرات وذهب وياقوت ودرر فخاف ان يراه من يدق الباب فالقى 
بها يف حفرة وراءه غطت بالزهار والورود فلم ينتبه لها احد من احلرا�س الذين اقتادوه اإىل الوايل الذي امر 

مب�شادرة كل ما يف داره والقائه يف ال�شجن .
جرى ماجرى وبقي يف احلب�س مدة طويلة هي �شنوات جاءت فيها ف�شول وذهبت ف�شول ومل يفكر احد من 
ا�شدقائه او ا�شحابه يف الذهاب اإىل البيت او احلديقة ملعاينتها خا�شة بعد ان متت م�شادرة كل ما يف البيت 

وا�شبح خاويا علي عرو�شه فجف الب�شتان ويب�س .
مات الوايل ،ومن جاء بعده اطلق �شراح التاجر بعدما عرف انه حب�س ظلما وذهب اإىل بيته وعاد له خادم كان 
خمل�شا لريعاه فاأخذ التاجر يتذكر جمل�شه يف احلديقة وماالقى فيها من جواهر فت�شاءل يا ترى هل هناك 
من �شئ منها ... فذهب اإىل املو�شع ذاته واخذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب الر�س وجد احدى جواهره حتى 
وجدها كلها ومل ي�شع منها واحدة .. و�شبحان من اأبقاها فقد كانت هي كل راأ�س ماله فحمد اهلل وعلم انه قد 

بقيت له اأعماله ال�شاحلة يف الدنيا .

الولدة املبكرة تهّدد �صحة طفلك يف امل�صتقبل
ن�شرت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية نتائج درا�شة تناولت الع�قة بني الولدة 
املبكرة، وبني احلالة ال�شحية للطفل يف امل�شتقبل، وقد اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل 
اأن الأطفال الذين يولدون قبل املوعد الطبيعي للولدة، هم اأقل عر�شة للعي�س 
ب�شحة جيدة بن�شبة %13 مقارنة بالأطفال الذين يولدون يف املوعد الطبيعي 

للولدة.
الدرا�شة اأجراها الباحثون يف كلية Icahn للطب يف نيويورك، فح�شوا خ�لها 
البيانات ال�شحية املتعلقة ب�2.5 مليون فرد، ولدوا يف ال�شويد بني عامي 1973 
و1997، ووجد الباحثون اأن الأفراد الذين ولدوا يف املوعد الطبيعي للولدة، 
متتعوا بنتائج �شحية اأف�شل مقارنة باأولئك الذين ولدوا قبل املوعد الطبيعي 

للولدة. وف�شر الباحثون نتائج الدرا�شة باأن الأطفال الذين يولدون مبكراً، قد 
يعانون من �شعف يف منو الرئتني والقلب والدماغ، كما تكون اأجهزتهم املعدية 
ع�وة  املناعي،  اجلهاز  �شعف  ب�شبب  للعدوى  ومعّر�شة  ح�شا�شية،  اأكر  املعوية 
على احتمال حدوث انخفا�س حاد يف تعداد خ�يا الدم احلمراء، وعدم القدرة 
التنف�س  اإىل ح��دوث م�شك�ت يف  ي��وؤدي  ب��درج��ات احل���رارة، ما قد  التحّكم  على 
وم�شتوى ال�شكر يف الدم. ونتيجة ل�أ�شباب ال�شابقة، فاإن الأطفال الذين يولدون 
مبكراً يواجهون م�شك�ت �شحية، ت�شبب لهم �شعوبات يف النمو البدين والعقلي، 
وبالتايل ينخف�س احتمال ح�شولهم على م�شتويات عالية من التعليم اأو التفوق 

يف العمل وامتهان وظائف ذات رواتب عالية.


