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الإم�ساك بيد من حتب ُي�سكن الأمل
الإقامة يف امل�صت�صفى جمهدة وموؤملة، ب�صرف النظر عن جودة الرعاية 
كييبييراً لدى  اأن حتيييدث فييرقيياً  املييقييربيين ميييكيين  لييكيين زيييييارة  ال�صحية، 
املر�صى.  وت�صر جمموعة من الأدلة العلمية اإىل اأن وجود اأ�صخا�ص 
ب�صكل كبر من م�صتوى  يقلل  اأن  اإىل جانبه، ميكن  املري�ص  يحبهم 
اجلروح  التئام  يف  ي�صاعد  ورمبييا  ال�صارة،  اللتهابات  ويخفف  الأمل، 
الذين  املر�صى  اأن  ملوؤ�ص�صة بريطانية،  ا�صتطالع  اأ�صرع. وك�صف  ب�صكل 
اإىل  ومييلون  الطبية،  امل�صورة  لتباع  عر�صة  اأقييل  زوار  لديهم  لي�ص 

ق�صاء وقت اأطول يف امل�صت�صفى.
املري�ص  قييرب  ال�صريك  وجييود  اأن   ،2016 يف  ن�صرت  درا�صة  وك�صفت 
عندما  ولكن  بييالأمل.  ال�صعور  على  يوؤثر  ول  كبراً،  فرقاً  مل يحدث 
الأمل بنحو  انخف�صت درجييات  املري�ص،  الأ�صرة جلد  اأفييراد  اأحييد  مل�ص 
الن�صف. وقال العلماء اإن هذا النوع من "الت�صكن الناجم عن احلب" 

كان لدى العديد من املر�صى، بفعالية م�صكنات الأمل نف�صها .
ولكن ما الذي يح�صل لتجاوز الإح�صا�ص بالأمل؟

قد تاأتي الإجابة من درا�صة يف 2018 بجامعة كولورادو بولد، اأين 
حلل الباحثون للعالمات احليوية للمري�ص امل�صاب بالإجهاد، عندما 

اأم�صك بيد اأحد اأفراد اأ�صرته. 
وراقب العلماء معدل �صربات القلب، واأمناط التنف�ص، واأمواج الدماغ 
اأو  باأيديهم،  مي�صكون  كييانييوا  عندما  و�صركائهم،  مري�صاً   22 لييدى 

يجل�صون بالقرب منهم، ولكن دون مل�ص، اأو يف غرف منف�صلة.

كيف تنجح حماولت التخ�سي�س؟ 
ل تنجح كل حماولت التخ�صي�ص، يف بع�ص الأحيان ل يتحقق الكثر 
من اتباع احلمية الغذائية اأو حماولت �صبط ال�صهية. لكن بالإمكان 
دفع الأمور نحو النجاح وزيادة حرق اجل�صم للدهون، باتباع الن�صائح 

التالية:
عدد  تقليل  ينا�صبه  ل  فالبع�ص  املنا�صبة،  الغذائية  احلمية  اختيار   *
الوجبات، اأو احلمية التي حتتوي على ع�صائر، والبع�ص قد ينا�صبه 

زيادة الربوتن، اأو البقول وتقليل الكربوهيدرات اأو الدهون فقط.
بن  الييتييوازن  لت�صحيح  الريا�صية  التمارين  على  فقط  تعتمد  ل   *
احلييرارييية، لبييد من حد  ال�صعرات  مدخالت وخمرجات اجل�صم من 

املدخالت بوا�صطة احلمية الغذائية.
تنتظر  بالتدريج، ول  التمارين  بزيادة  ب�صيطة، وقم  بتمارين  ابييداأ   *
نييتييائييج �ييصييريييعيية، فييالأميير يييحييتيياج لييعييدة اأ�ييصييابيييييع حييتييى تظهر عالمات 

النجاح.
اختيار حمية غذائية  على  احيير�ييص  لييذلييك  اليينييجيياح،  �صر  املييواظييبيية   *
واقعية ميكنك ال�صتمرار يف اللتزام بها، وباملثل ل تبالغ يف ممار�صة 
التمارين الريا�صية فتتوقف �صريعاً نتيجة ال�صد الع�صلي، اأو ل�صيق 

الوقت.
* ل تاأكل اإل عندما ت�صعر اجلوع متاماً، واعتمد على �صاي الأع�صاب 
الأخ�صر  وال�صاي  والقرفة  والزجنبيل  واليان�صون  البابوجن  مثل: 

لتخفيف حدة اجلوع.

احلرمان من النوم يزيد من الأخطاء يف العمل
وجدت درا�صة حديثة اأجريت اأخراً، اأن تاأثرات احلرمان من النوم 

على ال�صحة العقلية اأكرث خطورة مما كان يعتقد �صابقاً.
مي�صيغان:  الدرا�صة كيمربيل فن، من جامعة ولية  موؤلفة  وقالت 
ارتكاب  احتمالت  ي�صاعف  النوم  من  احلييرمييان  اأن  بحثنا  "اأظهر 

اأخطاء، وي�صاعف عدد الثغرات يف الهتمام ثالثة اأ�صعاف". 
احلذر  توخي  اإىل  النوم  من  املحرومون  الأفيييراد  "يحتاج  واأ�صافت: 
باأعمال  القيام  اأو  لل�صيارة،  يف كل ما يفعلونه، وخا�صة عند قيادتهم 
يدوية تنطوي على ا�صتخدام اأدوات حادة، لأنهم اأكرث عر�صة لرتكاب 

الأخطاء".
وقد اأجريت الدرا�صة على 77 �صخ�صاً بقوا م�صتيقظن طوال الليل، 
ومت تقييم قدرتهم على القيام بنوعن من املهام العقلية مرة يف امل�صاء 
ومرة اأخرى يف �صباح اليوم التايل. واأظهرت النتائج، باأن ن�صبة اخلطاأ 

لديهم بلغت 15 باملئة يف امل�صاء و30 باملئة يف ال�صباح. 
وقال الباحثون، اإن هذه الدرا�صة هي واحدة من اأكرب الدرا�صات من 
نوعها التي تقوم بتقييم تاأثر احلرمان من النوم على عمل الإن�صان، 

وفق ما ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين. 
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ال�سكري ي�ساعف اخلطر 
على قلب املراأة

القلب  بيياأمييرا�ييص  الن�صاء  اإ�ييصييابيية  اإن خميياطيير  درا�ييصيية جييديييدة  نتائج  قييالييت 
كما  ال�صكري،  حالة  ت�صخي�ص  عند  بالرجال  مقارنة  تت�صاعف  وال�صكتة 
التي  الدرا�صة  واأظييهييرت  اأبييكيير.  عمر  يف  القلبية  لييالأزمييات  غالباً  يتعّر�صن 
معدل  على  اأقييل  �صيطرة  لديهن  الن�صاء  اأن  كييولييورادو  جامعة  يف  اأجييريييت 

ال�صكر و�صغط الدم والكول�صرتول مقارنة بالرجال.
ميتابوليزم"،  اأنيييد  اأوبي�صيتي  ديابيتي�ص  "جورنال  يف  الييدرا�ييصيية  وُنيي�ييصييرت 
القلب  بيياأمييرا�ييص  املييييراأة  اإ�ييصييابيية  احييتييمييال  يييزيييد  ال�صكري  اأن  اإىل  وتو�صلت 
وال�صكتة بن�صبة 31 باملئة اأكرث من الن�صاء الالتي مل يتم ت�صخي�ص املر�ص 

لديهن.
املييراأة والرجل، اقرتح  ال�صكري على قلب  لهذا الفرق بن تاأثر  وتف�صراً 
فريق البحث وجود عدة عوامل تزيد اخلطر، وهي: التغر الهرموين بعد 
الن�صاء،  الغذائي لدى بع�ص  ال�صهية والنظام  الياأ�ص، و�صعوبة �صبط  �صن 

وتناول حبوب منع احلمل الهرمونية.
ومن اأهم اأعرا�ص اأمرا�ص القلب لدى املراأة: اآلم الفك، والدوخة، والتعب 

املتكرر، والتعّرق ال�صديد. 
اإىل الهتمام  ودعت تو�صيات الدرا�صة الأطباء ومزودي الرعاية ال�صحية 
و�صرورة  ال�صكري،  وجييود  عند  امليييراأة  قلب  �صحة  على  املتزايدة  باملخاطر 
مراقبة �صحة القلب جيداً يف هذه احلالة. كما دعت الن�صاء اإىل اتباع منط 
الدم  و�صغط  الكول�صرتول  ل�صبط  املنا�صبة  التغذية  يت�صمن  حياة �صحي 

بعد �صن الياأ�ص.

كيف تتغلب على حمو�سة 
املعدة دون دواء؟ 

يعاين كثرون حمو�صة املعدة اأو حرقتها، 
النا�ص،  مييعييظييم  تيي�ييصيييييب  ميي�ييصييكييليية  وهيييييي 
التغذية  لكن خرباء  �صرائحهم،  باختالف 

يوؤكدون اأن امل�صكلة ميكن حلها.
م�صكلة  اأن  واأطييبيياء،  تغذية  خيييرباء  وييييرى 
نظام  اتييبيياع  عييرب  حلها،  ميكن  احلمو�صة 
بعناية،  خمييتييارة  بيياأطييعييميية  �صحي  غييذائييي 
الوجبات  الإميييكيييان ميين  قيييدر  والييتييخييفيييييف 
اأن احلد  اإىل  الد�صمة. كما ت�صر درا�صات، 
الغذائية،  اليييوجيييبيييات  يف  الأحيييميييا�يييص  مييين 
اأعرا�ص الرجتيياع، مثل  قادر على تخفيف 
ال�صعور  وكييذلييك  اليي�ييصييوت،  وبييحيية  ال�صعال 
يجب  الغذائية،  الناحية  وميين  بالتخمة. 
تيييينيييياول الأطييييعييييميييية، التي  احليييير�ييييص عيييليييى 
حتتوي على ن�صبة قليلة من املواد امل�صافة، 
حافظة.  اأو  كيميائية  مييواد  من  واخلالية 
بالألياف،  الييغيينييي  اليينييبيياتييي  اليينييظييام  ويييعييد 
اأفيي�ييصييل اأنييييواع الأنييظييميية الييغييذائييييية ملر�صى 
ارجتاع  م�صكلة  يعانون  الذين  احلمو�صة، 
امليييييريء. كييمييا ييي�ييصيياعييد البييتييعيياد عيين امليييواد 
يعانون  الذين  كثرا  الكافين،  اأو  املنبهة 
التغذية،  ويحذر خرباء  امل�صكلة.  من هذه 
الطعام،  تيينيياول  وبعد  اأثيينيياء  التدخن  ميين 

لأنه يت�صبب يف حرقة وحمو�صة املعدة.

اأف�سل واقي �سم�س
�ص 23 طبيعي لب�سرتك 

عالجات طبيعية لآلم اأ�سفل 
الظهر.. يجهلها كثريون

اإىل منط  عيييام  بيي�ييصييكييل  الييظييهيير  اآلم  ُتيييعيييزى 
على  اأو  املييكييتييب،  اإىل  واجليييليييو�يييص  حييييياتيينييا، 
اأو غييرهييا ما  اأميييييام الييتييلييفييزيييون،  الأرييييكييية 

ي�صغط على اأ�صفل الظهر. 
ومع الوقت تتطور حالت �صحية معينة قد 
الظهر  اأ�صفل  بيياآلم  الإ�صابة  يف  �صبباً  تكون 
من  وللتخفيف  طييوييياًل.  ت�صتمر  قييد  الييتييي 
�صحيفة  اأوردت  الظهر  اأ�صفل  اآلم  اأعرا�ص 

تاميز اأوف اإنديا الن�صائح التالية: 
بانتظام:  الريا�صية  التمارين  ممار�صة   -
ا�صرتخاء  متارين  ممار�صة  ال�صروري  من 
التمارين  فييمييمييار�ييصيية  اليييظيييهييير.  عيي�ييصييالت 
الظهر  ع�صالت  تقوي  بانتظام  الريا�صية 
القوية  اإذ تدعم الع�صالت  واملعدة وال�صاق، 
يف  ت�صاهم  وبالتايل  لدينا،  الفقري  العمود 
التخفيف من اآلم الظهر. وت�صمل التمارين 
اأ�صفل  اآلم  الريا�صية املفيدة للتخفيف من 
الظهر، متارين اليوغا واجلري، والرك�ص، 

والتمدد. 
اليييبييياردة واليي�ييصيياخيينيية: تخفف  اليييكيييميييادات   -
اآلم  وال�صاخنة  الييبيياردة  بالكمادات  املعاجلة 
الظهر. ويقلل العالج بالثلج اللتهابات، اأما 
العالج احلراري فريح الع�صالت، ويح�صن 
بالعالج  الأطباء  الدموية. ويو�صي  الييدورة 
لأن  الييعييالج  ميين  �صاعة   48 اأول  يف  بالثلج 

احلرارة قد تزيد تورم املنطقة امل�صابة.
لأنها  املنطقة  على  مبا�صرة  الثلج  ت�صع  ل 
ذلك  وعييو�ييص  اليي�ييصييديييد،  بييالييربد  �صت�صعرك 
يجب لف مكعبات الثلج يف قطعة قما�ص اأو 

من�صفة ثم و�صعها على املنطقة امل�صابة. 
ب�صكل كاٍف : احلرمان من النوم  النوم   3-
قد يت�صبب يف اأمل مزمن يف الظهر، �صباحاً. 
يف  يف  �صاعات   8-7 ملييدة  النوم  يجب  لذلك 
و�صعية جيدة. وميكن اأن تت�صبب املرتبة اأو 
الو�صادة باآلم الظهر، لذلك يجب تغيرها 

اإذا جتاوز عمرها 7 اأعوام.

و�صع البقرة: اعك�ص الو�صع ال�صابق واجعل بطنك م�صدوداً 
بظهرك لكن لأ�صفل وتنف�ص �صهيقاً وزفراً 5 مرات.

ب�صط  انحناء للظهر يعمل على  اإل  الكوبرا: ما هو  و�صع 
الذراعن  وتييقييوييية  الأمييامييي ميين اجليييذع  ع�صالت اجليييزء 
اأ�صفل  يديك  ثم �صع  على بطنك  اأر�صاً  انبطح  والأكتاف. 
بييالييكييامييل عييلييى الأر�يييييص. ا�صغط  الكتفن وافييييرد قييدميييييك 
بكتفيك لالأ�صفل بعيداً عن الأذنن. ا�صغط بيديك اأر�صاً 
احلو�ص  منطقة  �صد  مييع  الأعييلييى  نحو  ب�صدرك  لرتتفع 

جيداً. اأبق على تلك الو�صعية قلياًل.
انب�صاط  اإىل  تهدف  ب�صيطة  و�صعية  هييي  اجل�صر:  و�ييصييع  

ال�صدر والوركن وتن�صيط اجل�صم.
الظهر  ي�صبح  بحيث  الأر�يييص  على  اجل�ص  اجَلييمييل:  و�صع 
بحيث  مييفييرودييين  بييذراعيين  للخلف  انييحيين  ثييم  م�صتقيماً 
جداً  هامة  الو�صعية  وهييذه  القدمن،  بالذراعن  مت�صك 
وفتح ع�صالت  ال�صدري  القف�ص  تو�صيع  يف  جييداً  ومفيدة 
التخل�ص  وكذلك  الفقري  العمود  وتقوية  واحللق  القلب 

من الدهون باجل�صم.
و�صع اجلرادة: قم بالنوم على الأر�ص على اأن يكون وجهك 
الركبتن  فييرد  مع  لأعلى  رجليك  برفع  قم  ثم  لالأ�صفل، 
�صوف  للخلف،  الكتفن  م�صتوى  يف  ورفعهما  والييذراعيين 
ي�صاعد ذلك على فرد ع�صالت الفخذين والبطن وبالتايل 

التخل�ص من الدهون اأي�صاً.
قدميك  و�صم  كيياميياًل  ج�صدك  �صد  لأ�ييصييفييل:  الكلب  و�صع 
لبع�صهما وكييذلييك ذراعيييييك وانييظيير لأ�ييصييفييل وكيييرر عملية 

ال�صهيق والزفر 5 مرات.
تهدف  وهي  والرتكيز،  القوة  و�صعية  هي  املحارب:  و�صع 
اإىل �صحن اجل�صم بالطاقة الالزمة له. قف على قدميك 
وقدمك  درجيية   90 اليمني  قدمك  اأدر  ثم  بينهما  وباعد 

الي�صرى قلياًل. اأرخ كتفيك، ثم اب�صط يدك اليمنى اأمامك 
والي�صرى خلفك مع جعل راحة اليد لالأ�صفل. اثن ركبتك 
اأعلى ع�صلة  90 درجة مع احلفاظ على موقعها  اليمني 
اأبق  اليمني،  يدك  امتداد  باجتاه  انظر  مبا�صرة،  ال�صمانة 

على هذه الو�صعية مدة دقيقة واحدة.
و�ييصييع بييالنييك: ركيييز ثقلك عييلييى ذراعيييييك وارفييييع ج�صدك 
لأعييلييى بييوا�ييصييطيية اأطييييراف قييدميييييك ويييديييك. اأبيييق ج�صدك 
م�صدوداً قدر الإمكان وابق على هذا الو�صع عدة دقائق اأو 

حتى ال�صعور بالتعب.
و�صع الطفل: هو و�صع يتمثل يف النحناء لالأمام، وي�صفي 
الأر�ييييص و�صم  بييالييراحيية والنييتييعييا�ييص. اجل�ص على  �ييصييعييوراً 
قدميك اأمام �صدرك وكعبيك على الأر�ص. حرك ج�صمك 
الأر�ص.  الأمييام حتى يالم�ص جبينك  نحو  دوراين  ب�صكل 
ثم  امل�صتطاع،  قدر  ركبتيك  يالم�ص  حتى  �صدرك  اأخف�ص 
اميييدد ذراعيييييك لييالأمييام. اثييبييت على هييذا الييو�ييصييع وتنف�ص 

بهدوء.

ملحاربة التجاعيد
كيي�ييصييف عييلييميياء مييين قيي�ييصييم الأميييييرا�يييييص اجليييليييديييية يف كلية 
نورثو�صرتن فاينربج للطب يف مدينة �صيكاغو الأمريكية 
عن درا�صة تثبت اأن متارين الوجه حت�صن ال�صكل وحتد من 

بع�ص الآثار الوا�صحة للتقدم يف ال�صن.
وجيييد طييبيييييب الأميييرا�يييص اجلييلييدييية والييتييجييميييييل يف مدينة 
طبيعية  جديدة  و�صيلة  عييالم،  مييراد  الأمريكية،  �صيكاجو 
ال�صن وهي يوغا الوجه،  التقدم يف  اآثار  ورخي�صة ملحاربة 
و�صد  النفخ  وعمليات  البوتوك�ص  حقن  و�صيلة  جانب  اإىل 
الوجه. واأجرى عالم واأطباء اآخرين درا�صة تابعوا خاللها 
التح�صن الذي طراأ على وجوه جمموعة �صغرة من الن�صاء 

يف منت�صف العمر بعد اأن مار�صن متارين ل�صد الوجه ملدة 
ن�صف �صاعة يومياً وعلى مدى ثمانية اأ�صابيع ثم مار�صن 

متارين يوماً بعد يوم على مدى 12 اأ�صبوعاً اآخر.
40 و65  27 اميييييراأة تييييرتاوح اأعييمييارهيين بيين  و�ييصيياركييت 
كل  مار�صن  بينهن  من  فقط   16 لكن  الدرا�صة  يف  عاماً 
ع�صالت  لتمرين  بجل�صتن  التمارين  وبيييداأت  التمارين. 
الوجه مدة الواحدة منهما 90 دقيقة. وتعلمت امل�صاركات 
كيفية اإجراء متارين لرفع الوجنتن واإزالة اجليوب حتت 
وفاجاأت  امليينييزل.  يف  التمارين  مار�صن  ثييم  وغييرهييا  العن 
يف  اجللدية  الأمييرا�ييص  ق�صم  رئي�ص  نييائييب  عيييالم،  النتائج 
لييلييطييب يف مييدييينيية �صيكاجو  كييلييييية نييورثييو�ييصييرتن فيياييينييربج 

الأمريكية.
وعلق عالم، امل�صرف على الدرا�صة، قائاًل: "يف الواقع كانت 
رابحة  �صفقة  بالفعل  اإنييهييا  توقعت.  ممييا  اأقيييوى  احلقائق 
بع�ص  الآن  "لدينا  واأ�ييصيياف:  للمر�صى".  بالن�صبة  متاما 
الأدلة على اأن متارين الوجه رمبا حت�صن �صكله وحتد من 
بع�ص الآثار الوا�صحة للتقدم يف ال�صن. وبافرتا�ص تاأكيد 
و�صيلة  لوجود  اإمكانية  هناك  فيياإن  اأكييرب  درا�صة  النتائج يف 

رخي�صة وغر �صامة لنبدو اأ�صغر �صنا".
ولحيييظ عييالم وزمييييالوؤه اأن امليي�ييصيياركييات اأبييدييين ر�ييصييا اأكرب 
التمارين  اأن  واأ�ييصيياف  الييدرا�ييصيية،  نهاية  مييع  عيين وجوههن 
ميي�ييصييدودا وميين ثم  الييوجييه لي�صبح  وتييقييوي ع�صالت  تكرب 
للم�صاركات  الباحثون �صوراً  ال�صن. ودر�ص  اأ�صغر يف  يبدو 
امتالء منطقتي  يف  التمارين ولحظوا حت�صناً  وبعد  قبل 
اأعلى واأ�صفل الوجنتن كما راأوا اأن الن�صاء الالتي التزمن 
وانخف�ص  النهاية.  يف  �صناً  اأ�صغر  وكاأنهن  بدا  بالربنامج 
ثالثة  قييرابيية  امل�صاركات  عليه  بييدت  الييذي  ال�صن  متو�صط 

اأعوام من نحو 51 عاماً اإىل 48 عاماً.

الكوابي�س ت�ساعد على 
مواجهة املواقف املخيفة

بييكييوابييييي�ييص مزعجة  كيييثيييرون  ميييير 
اأثييينييياء نييومييهييم، ورغييييم اأنيييهيييا تبدو 
غر جمدية، اإل اأن درا�صة حديثة 
ت�صر اإىل اأنها قد تكون مفيدة يف 
جامعة  ميين  علماء  حلل  اليييواقيييع.  
احللم،  اأثناء  النا�ص  اأدمغة  جنيف 
وحددوا املجالت التي تن�صط عند 
ال�صتيقاظ،  ومبيييجيييرد  اخلييييييوف، 
امل�صوؤولة  امليييخ  ميينيياطييق  ا�ييصييتييجييابييت 
عن التحكم يف العواطف للمواقف 

املخيفة ب�صكل اأكرث فعالية.
كهربائية  اأقييطييابيياً  العلماء  وو�ييصييع 
لقيا�ص  امليي�ييصيياركيين،  روؤو�يييييص  عييلييى 

ن�صاط الدماغ اأثناء النوم.
بروغامفرو�ص،  لمربو�ص  وقييال 
الباحث يف خمترب النوم والإدراك 
مهتمن  "كنا  جيينيييييف:  بييجييامييعيية 
ومعرفة  بييياخليييوف،  خييا�ييص  ب�صكل 
جمالت الدماغ التي تن�صط عندما 

نعاين من اأحالم �صيئة".
فيها  يييي�يييصيييتيييييييقيييظ  ميييييييرة  كيييييل  ويف 
الإجابة  عليهم  كيييان  امليي�ييصيياركييون، 
على �صل�صلة من الأ�صئلة، مثل: هل 
حتلم؟ واإذا كان الأميير كذلك، هل 
العلماء  بيياخلييوف؟ وحيييدد  �ييصييعييرت 
مرتبطتن  ليييليييميييخ  مييينيييطيييقيييتييين 
بيياخلييوف اأثيينيياء احلييلييم، يف الق�صرة 

املخية، والق�صرة املخاطية.
ووجيييد الييبيياحييثييون اأن الأحييييالم قد 
ب�صكل  الييتييفيياعييل  يف  فعلياً  ت�صاعد 
اأفييي�يييصيييل ميييع املييييواقييييف املييخيييييفيية يف 
الييواقييعييييية، ول ميكن قول  احلييييياة 
الكوابي�ص  عيييين  نييفيي�ييصييه  الييي�يييصييييء 
املييرعييبيية الييتييي تييزعييج الإنييي�يييصيييان يف 
هافينغتون  مييوقييع  حيي�ييصييب  نييومييه، 

بو�صت الأمريكي.

البقول درع حماية 
للقلب وال�سرايني

متت  ا�صتعادية  درا�صة  نتائج  قالت 
فيها مراجعة عدة درا�صات واأبحاث 
�صابقة اإن البقوليات مفيدة ل�صحة 
القلب، واإن النظام الغذائي املتوازن 
يت�صمن  اليييقيييليييب  ييييحيييميييي  اليييييييذي 
اخل�صروات  جيييانيييب  اإىل  اليييبيييقيييول 
وتت�صمن  اليييطيييازجييية.  واليييفيييواكيييه 
البقول احلم�ص والبازلء والعد�ص 
العن  ذات  والييييلييييوبيييييييييا  والييييييفييييييول 
البي�صاء.  والييفييا�ييصييوليييييا  اليي�ييصييوداء 
ن�صرته  الييييذي  الييتييقييرييير  وبييحيي�ييصييب 
نيوتري�صن"  اإن  "اأدفان�صز  دوريييية 
بالألياف  باأنها غنية  البقول  متتاز 
ال�صكر  قييليييييليية  واأنييييهييييا  والييييربوتيييين 
الدرا�صة وجود  والدهون. ور�صدت 
ال�صكر  زييييييادة  بييين  �ييصييليية وا�ييصييحيية 
وبن  الغذائي  النظام  يف  والدهون 
باأمرا�ص  الإ�يييصيييابييية  خييطيير  تيييزاييييد 
القلب. ولحظت الدرا�صة اأن تناول 
اأكرث  اأو  يومياً  البقول  ميين  ح�صة 
يرتبط مبزيد من الوقاية للقلب.

البال وراحة  للطاقة  �سباحًا  يوجا  دقائق   10

حتتاج للمزيد من الطاقة لبدء يومك؟ جتد �صعوبة يف االلتزام 
حتى  جتد  ال  اأو  الريا�صة  ملمار�صة  اللياقة  ل�صاالت  بالذهاب 
اأب�صط الطرق لبدء يوم جديد بكل  اإليك  الوقت الكايف لذلك؟ 

ن�صاط وحيوية.
التوازن بني  اليوجا ت�صاعد على حتقيق  اأن متارين  املعروف  من 
اليوجا �صباحًا كافية  اجل�صم والعقل. فع�صر دقائق من متارين 
عمل  ي��وم  لبدء  ال��ب��ال  وراح���ة  واحليوية  الن�صاط  لتعطيك 

جديد.
خرباء اليوجا وال�صحة النف�صية يف موقعي"وورك بل�س ماين" 
و"وورك لي�صت" قدموا عددًا من و�صعيات اليوجا التي ال حتتاج 
بها  وميكنك  خا�صة  اأجهزة  حتى  وال  كبرية  م�صاحة  اأو  ملجهود 
احل�صول على الراحة النف�صية والذهنية كل يوم واأي�صًا احلفاظ 
على الر�صاقة. فاليوجا هي فن وعلم وطريقة حياة للتعامل مع 
كما  للأمرا�س  علجًا  ولي�صت  �صواء  حد  على  والنا�س  النف�س 

يعتقد البع�س. وما هي اإال اأداة لفتح مراكز الطاقة يف اجل�صم.
و�صع القطة: �صع يديك و�صاقيك فى و�صع القطة متباعدة، 

�صعودًا  واأخف�صه  ظهرك  ارف��ع   ثم  جيدًا  بطنك  و�صد 
وهبوطًا بانتظام.
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�ش�ؤون حملية

الزراعة وال�سالمة الغذائية تنظم حما�سرة حول الو�سايا الع�سر لالإدارة احلكومية

قبيلة بني كعب تنظم عر�سا جماعيا لـ224 �سابا وفتاة احتفاء باليوم الوطني الـ48 للدولة

ت�صتمر حتى 30 نوفمرب اجلاري

مناف�سات وحتديات حما�سية جتمع اأبطال الر�سوم املتحركة
 وحمبي الألعاب الإلكرتونية يف واجهة املجاز املائية

يف اإطار التزامها باال�صتدامة البيئية واحلفاظ على املوائل الطبيعية

موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية تنظم حملة تنظيف �ساطئ 
»براكة«   وتطلق ال�سلحفاة البحرية »ت�سامح« بعد اإعادة تاأهيلها 

•• اأبوظبي –الفجر:

الغذائية  يف  اأبوظبي للزراعة وال�صالمة  نظمت هيئة 
"الو�صايا  بيياأبييوظييبييي حمييا�ييصييرة حتييت عيينييوان  مييقييرهييا 
الييعيي�ييصيير ليييييالإدارة احلييكييومييييية ليي�ييصيياحييب اليي�ييصييمييو ال�صيخ 
بن  علي  �ييصييعييادة  مكتوم" قدمها  اآل  را�ييصييد  بيين  حممد 
را�صد  بن  لكلية حممد  التنفيذي  الرئي�ص  املري  �صباع 
الهيئة  قيييييادات  عييدد من  بح�صور  احلكومية،  ليييالإدارة 

وموظفيها.

على  الهيئة  املحا�صرة من منطلق حر�ص  وتاأتي هذه 
الأ�صا�صية لالإدارة احلكومية  باملبادئ  توعية املوظفن 
وفقاً لروؤية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
العمل  تطبيقها يف جمييال  واأهييمييييية  اهلل-  -رعييياه  دبييي 

احلكومي على م�صتوى الأفراد واملوؤ�ص�صات.
را�صد  بن  لكلية حممد  التنفيذي  الرئي�ص  وا�صتعر�ص 
الإيجابي  التاأثر  املحا�صرة  لييالإدارة احلكومية خالل 
للو�صايا الع�صر التي تعك�ص الروؤية احلكيمة ل�صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم واأثرها الفاعل 
وتعزيز  القطاعات،  خمتلف  يف  الإجنييييازات  حتقيق  يف 
الييعييمييل احلييكييومييي عييلييى م�صتوى  الييتييميييييز يف  ميي�ييصييرة 

الدولة. 
و�صايا  كييافيية  والعملي  العلمي  بالتحليل  ناق�ص  كما 
اأحدثت نقلة نوعية على  اأمثلة واقعية  �صموه مع ذكر 
ال�صوء  و�صلط  و�صية،  لكل  احلكومي  العمل  م�صتوى 
والو�صايا   الييروؤى  كافة  لتحويل  املثلى  الطريقة  على 
التكنولوجية  التطورات  تواكب  خالقة  مييبييادرات  اإىل 

يف الإدارة احلكومية وت�صهم يف حتقيق النجاح امل�صتدام 
للموؤ�ص�صات احلكومية. 

اجلييدييير بييالييذكيير اأن كييتيياب الييو�ييصييايييا الييعيي�ييصيير لييييالإدارة 
احلكومية م�صتوحى من كتاب ق�صتي ل�صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم والذي ، مت اإطالقه 
من قبل كلية حممد بن را�صد لالإدارة احلكومية بهدف 
اإلهام القادة وم�صاعدتهم على اإدارة وقيادة موؤ�ص�صاتهم 
لكافة  علمي  كمرجع  عليه  وال�صتناد  وفعالية،  بكفاءة 

الباحثن عن التميز يف جمال العمل احلكومي.

اأبناء  ميين  وفييتيياة  �صابا  لي224  جماعيا  عر�صا  كعب  بني  قبيلة  نظمت 
املنطقة احتفال باليوم الوطني الي48 للدولة والذي اأقيم حتت رعاية 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�صلحة.
ح�صر احلفل الذي اأقيم يف ميدان الحتفالت يف منطقة الهيلي مبدينة 
العن معايل ال�صيخ الدكتور �صعيد بن طحنون اآل نهيان وجنله ال�صيخ 
حممد بن �صعيد بن طحنون اآل نهيان وعدد من ال�صيوخ واأ�صحاب املعايل 

وال�صخ�صيات ووجهاء القبائل، وح�صد غفر من املواطنن.
للعر�ص  املنظمة  اللجنة  رئي�ص  الكعبي  �صبيح  حممد  علي  معايل  وهناأ 
اجلماعي ال�صباب امل�صاركن رافعا با�صمهم اأ�صمى اآيات ال�صكر والعرفان 
اإىل مقام �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل  ال�صمو  "حفظه اهلل" واإىل �صاحب 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة.
من جانبهم اأعرب العر�صان واأ�صرهم عن �صكرهم للقيادة الر�صيدة التي 

مل تدخر جهدا يف �صبيل اإ�صعاد �صباب الوطن وحتقيق تطلعاتهم.
وتييخييلييل احلييفييل عيييرو�يييص تييراثييييية و�ييصييعييبييييية وكييلييمييات وقيي�ييصييائييد يف حب 

الإمارات.

•• ال�شارقة-الفجر: 

م�صاء  الإلكرتونية،  والريا�صات  الألعاب  حمبو  التقى 
املتحركة  الر�صوم  فييّنيياين  ميين  بنخبٍة  اخلمي�ص،  اأميي�ييص 
فعالية  �صمن  الأداء،  وفييّنيياين  "الأنيمي"  اليييييابييانييييية 
املائية،  املجاز  واجهة  نّظمتها  التي  الأبطال"،  "جتّمع 
الييوجييهيية اليي�ييصييييياحييييية والييعييائييلييييية الييرتفيييييهييييية يف اإمييييارة 

ال�صارقة، وت�صتمر حتى 30 نوفمرب اجلاري.

من  مميز  باإقباٍل  الأول،  يومها  يف  الفعالية  وحظيت 
من  ب�صل�صلة  ا�صتمتعت  التي  العمرية،  الفئات  خمتلف 
واألعاب  الإلكرتونية  الريا�صات  يف  ال�صّيقة  املناف�صات 
�ص  الفيديو التقليدية املعروفة عاملًيا يف الركن املخ�صّ
اإىل  بيييوي،  وغيييييم  ونينتندو  و�صيغا  اأتيييياري  ومنها  لييهييا، 

جانب األعاب اللوح "األعاب الطاولة".
الألعاب  ت�صميم  ِوَر�ييص  من  مبجموعة  الييزوار  و�صارك 
تقنيات  امل�صاركن  تعليم  اإىل  تهدف  التي  الإلكرتونية 

اإىل  بالإ�صافة  الإلكرتونية،  الألعاب  وتطوير  ت�صميم 
يف  �ييصييهييرة  ل�صخ�صيات  جم�صمات  ت�صميم  نيي�ييصيياطييات 
اليدوية  الأعييمييال  وور�ييص  الإلكرتونية،  الألييعيياب  عييامل 
واحلرفية وغرها من الن�صاطات املمتعة، التي اأقيمت 
العا�صرة  حتى  وا�صتمرت  ع�صًرا  اخلام�صة  ال�صاعة  من 

م�صاًء، قرب مقهى الراوي يف واجهة املجاز املائية.
�صخ�صيات  املائية،  املجاز  واجهة  مرافق  بن  وجتّولت 
الأبطال اخلارقن وال�صخ�صيات اخليالية، حيث �صارع 

املحببن،  اأبطالهم  الييزّوار للتقاط �صوٍر تذكارية مع 
العرو�ص  مييين  الييعييديييد  وا�ييصييتييمييتييعييوا مبيي�ييصيياهييدة  كييمييا 

املو�صيقية لفنانن حملين.
وال�صبت،  اجلييمييعيية  يييييوم  يف  الييفييعييالييييية  زوار  ويييحييظييى 
الإلكرتونية،  الريا�صة  بطولة  يف  للم�صاركة  بفر�صة 
التي يخترب فيها امل�صاركون مهاراتهم يف األعاب "اإك�ص 
عن  الإعييييالن  �صيتم  حيث  و"بالي�صتي�صن"،  بوك�ص" 

اأ�صماء ثمانية فائزين يف اليوم الأخر من الفعالية.

•• اأبوظبي-الفجر:

النووية  للطاقة  الإميييارات  موؤ�ص�صة  نّظمت   
حملتها ال�صنوية لتنظيف ال�صاطئ يف موقع 
لييلييطيياقيية النووية  بييراكيية  ميي�ييصييروع حمييطييات 
املوؤ�ص�صة،  مييوظييفييي  مبيي�ييصيياركيية  اليي�ييصييلييمييييية، 
اإطالق  جانب  اإىل  لها،  التابعة  وال�صركات 
ال�صالحف  فيي�ييصيييييليية  مييين  بييحييرييية  �ييصييلييحييفيياة 
جناح  بعد  "ت�صامح"،  ُتييدعييى  "اخل�صراء" 
الطبيعي  موئلها  اإىل  لتعود  تاأهيلها،  اإعييادة 
يف منطقة براكة، وذلك التزاماً من املوؤ�ص�صة 
ال�صتدامة  حتييقييق  الييتييي  امليييبيييادرات  بتنفيذ 
الرتاث  عييلييى  احلييفيياظ  يف  وتيي�ييصييهييم  البيئية 

الطبيعي للدولة.
�صلحفاة  اإطيييالق  اأن  اإىل  املوؤ�ص�صة  واأ�يييصيييارت 
"ال�صالحف  فيي�ييصيييييليية  مييين  احليييجيييم  كيييبيييرة 
اإعادة  لعملية  خ�صوعها  بعد  اخل�صراء" مت 
تاأهيل �صاملة يف "م�صروع دبي لإعادة تاأهيل 
ال�صالحف"، وذلك يف اأعقاب العثور عليها يف 

مدخل مياه م�صروع "براكة". 
النووية  للطاقة  الإميييارات  موؤ�ص�صة  وتلتزم 
للطاقة  نواة  �صركة  لها؛  التابعة  وال�صركات 
عملياتها  بتنفيذ  الأوىل،  بييراكيية  و�ييصييركيية 
البيئة  على  يحافظ  نحو  على  الت�صغيلية 
للطاقة  بييراكيية  حمييطييات  مب�صروع  املحيطة 
النووية ال�صلمّية، وذلك خالل كافة مراحل 
تتعاون  حيث  والت�صغيل،  الإنيي�ييصيياء  عمليات 
ب�صكل متوا�صل مع "هيئة البيئة - اأبوظبي" 
العاملية  املييمييار�ييصييات  اأرقيييييى  تييطييبيييييق  بييهييدف 
واحلفاظ  البيئة،  حماية  و�صمان  املعتمدة، 
عييلييى امليييوائيييل الييطييبيييييعييييية، وتيير�ييصيييييد مييييوارد 
بالعمل  املوؤ�ص�صة  تلتزم  كما  واملياه.  الطاقة 
على نحو م�صتدام، حيث حددت اأطر التزامها 
�صديقة  ت�صغيلية  ممييار�ييصييات  وفيييق  بالعمل 
للبيئة �صمن ميثاق البيئة وال�صتدامة ملوقع 
اتفاقية  امليثاق  هذا  وميثل  براكة.  حمطات 
وقييعييت عييليييييهييا مييوؤ�ييصيي�ييصيية الإميييييييارات للطاقة 
النووية مع �صريكها يف “الئتالف امل�صرتك" 

واملقاول الرئي�ص للم�صروع، ال�صركة الكورية 
وير�صي  "كيبكو".  الييكييهييربييائييييية  لييلييطيياقيية 
اللييتييزامييات لكال  امليثاق جمموعة من  هييذا 
املمار�صات  اأف�صل  اتييبيياع  ل�صمان  الطرفن 
املتعلقة بحماية البيئة واحلفاظ على املوائل 
الطبيعية واملوارد من املياه والطاقة، ف�صاًل 
عن انتهاج اأرقى املمار�صات امل�صتدامة يف اإدارة 

النفايات.
املحطات  يف  الكلية  الإجنييياز  ن�صبة  وو�صلت 
للطاقة  بيييراكييية  ملييي�يييصيييروع حميييطيييات  الأربيييييييع 
النووية ال�صلمية اإىل اأكرث من %93، حيث 
و�صلت ن�صبة الإجناز يف املحطة الرابعة اإىل 
%82 ويف املييحييطيية الييثييالييثيية اإىل  اأكيييرث ميين 
اأكييرث من  اإىل  %91 والثانية  ما يزيد عن 
الإن�صائية  الأعمال  اكتملت  بينما   ،95%
ملرحلة  التي خ�صع حالياً  الأوىل  املحطة  يف 
للح�صول  متهيداً  الت�صغيلية  ال�صتعدادات 
الحتادية  الهيئة  الت�صغيل من  على رخ�صة 

للرقابة النووية.

 املوؤازرة الإماراتية وم�ست�سفيات 
ميديكلينيك يحتفالن بالعيد الوطني

•• العني-الفجر:

احتفلت جمعية املوؤازرة الإماراتية مل�صابي ال�صرطان وجمموعة م�صت�صفيات 
"ميديكلينيك" باليوم الوطني الي48 حيث �صهد ال�صيخ الدكتور �صامل بن 
ركا�ص رئي�ص جمل�ص اإدارة اجلمعية وحممد خمي�ص الكعبي مدير اجلمعية 
ومدير امل�صت�صفى فليب ثايلر واملوظفن الحتفال الذي اأقيم اأمام م�صت�صفى 
ال�صيخ  وقييال  الوطني.  باليوم  ابتهاجاً  العن،  خليفة  �صارع  ميديكلينيك  
الدكتور �صامل بن ركا�ص: اإن دولة الإمييارات اأ�صبحت يف مقدمة الدول يف 
كافة املجالت، وهذا بف�صل الإزدهييار وال�صتقرار والطماأنينة، وهو الأمر 
الذي يرجع اإىل ال�صيا�صة احلكيمة ونهج القيادة ال�صامي يف اخلر والعطاء 

واملحبة وال�صعادة ورفعة مكانة الوطن الغايل. 
والعرو�ص  والييفييعيياليييييات  الأنيي�ييصييطيية  ميين  جمييمييوعيية  الإحييتييفييالييييية  وت�صمنت 

وامل�صابقات والأن�صطة والفقرات املتنوعة لالأطفال. 

وفد من �سرطة دبي يطلع على جتربة 
م�سر ال�سقيقة يف مكافحة وعالج الإدمان

•• دبي-الفجر:

زار وفد من القيادة العامة ل�صرطة دبي، �صندوق مكافحة وعالج الإدمان 
والتعاطي التابع لوزارة الت�صامن الجتماعي يف جمهورية م�صر العربية 
ال�صقيقة، وذلك لالطالع على منظومة العمل التوعوي يف جمال الوقاية 
من املخدرات ومكافحتها، وحماية ال�صباب من الوقوع �صحية لهذه الآفة.

تراأ�ص الوفد، العقيد عبد اهلل اخلياط، مدير مركز حماية الدويل التابع 
يف  وكيييان  ال�صباط،  ميين  عييدد  يرافقه  املييخييدرات،  ملكافحة  العامة  لييييالإدارة 
ا�صتقباله، ال�صيد عمرو عثمان م�صاعد وزيرة الت�صامن الجتماعي، مدير 
�صندوق مكافحة وعالج الإدمان والتعاطي، والذي رافق وفد �صرطة دبي 
وقال  و�صعبه.  واأق�صامه  ال�صندوق  للتعرف على مهام  امليدانية،  يف جولته 
واملوؤ�ص�صات  اجلييهييات  بيين  املرجعية  املقارنة  اإن  اخلييييياط،  اهلل  عبد  العقيد 
واملعارف والطييالع على  لتبادل اخلييربات  اأ�صبحت مطلبا ملحا  والييدول، 
قييييرارات مبنية  واتييخيياذ  الييعييمييل  تييطييوييير منظومة  بغية  الآخيييريييين  جتيييارب 
ال�صندوق  اإىل  الزيارة  واأن هذه  و�صليمة،  وا�صحة  على معلومات ومراجع 
واملبادرات  الإيجابية  للنتائج  نظرا  جيياءت  ال�صقيقة  م�صر  جمهورية  يف 
والتي  املخدرات،  من  التوعية  جمال  يف  ال�صندوق  نفذها  التي  املجتمعية 
العقيد  وقييال  م�صر.  خييارج  اإىل  امتد  كبرا  و�ييصييدى  وا�صعا  جناحا  لقييت 
اخلياط باأن �صندوق مكافحة وعالج الإدمان والتعاطي بجمهورية م�صر 
العربية ال�صقيقة يعُد مثال حيويا ون�صال فاعال �صد املخدرات باأنواعها، 
اأجيييل خف�ص عدد  ميين  بكل طيياقيية  اليي�ييصيينييدوق  الييقييائييمييون على  يعمل  حيث 
الأر�صية  توفر  خييالل  من  املجتمع  املتعافن يف  ودمييج  اجلييدد،  املتعاطن 
من  وبلدهم.  اأنف�صهم  لنه�صة  وال�صعي  والتنمية  والبناء  للعمل  اخل�صبة 
جانبه، قال ال�صيد عمرو عثمان خالل  الزيارة، اإن ال�صندوق يقوم بجهود 
كبرة يف تنفيذ اخلطة الوطنية ملكافحة الإدمان ومعاجلة الو�صع الراهن 
للم�صكلة، حيث ي�صعى ال�صندوق جلعل ق�صية املخدرات فجزاء من اخلطة 
الدرا�صية للطلبة يف املدار�ص، وذلك بهدف رفع الوعي مبخاطر التدخن 
وتعاطي املخدرات بكافة اأ�صكالها و�صورها بن الطالب واملعلمن مبراحل 
عالج  يف  ال�صندوق  دور  جانب  اإىل  هييذا  اجلامعة،  قبل  املختلفة  التعليم 
مر�صى الإدمان بالتعاون مع امل�صت�صفيات املتخ�ص�صة ال�صريكة معهم، وفقا 
للمعاير الدولية، وذلك ب�صورة جمانية وفى �صرية تامة، اإ�صافة اإىل دمج 
املتعافن يف املجتمع من خالل توفر قرو�ص ت�صاعدهم على اإن�صاء م�صاريع 
املدر�صية،  �صائقي احلافالت  الك�صف على  تكثيف حمالت  لهم مع  �صغرة 
اإىل  اإىل خف�ص ن�صبة تعاطى املخدرات  اأدت  وكل تلك املحاولت واخلطط 
12% عام 2014، كما واأن ال�صندوق و�صع خط عودة  كانت  بعدما   %2
للمدمن واملتعاطي حن يقدم نف�صه طواعية، حيث يتم اعتباره كمري�ص، 
ويتم عالجه باملجان وفى �صرية تامة. واطلع وفد �صرطة دبي على اأوجه 
الرعاية الكاملة ملر�صى الإدمان واإعادة دجمهم يف املجتمع مرة اأخرى بعد 
ملكافحة  ال�صندوق  عمل  واآليات  وبرامج  تامة،  �صرية  يف  باملجان  عالجهم 
ظاهرة املخدرات والربامج التوعوية حلماية ال�صباب من الوقوع يف براثن 
اإىل  اأخرى  للعودة مرة  التعاطي وم�صاعدتهم  املخدرات، ومد يد ل�صحايا 
وكيفية  ال�صندوق  مهام  على  دبي  �صرطة  وفد  تعرف  كما  ال�صواب.  جييادة 
اأول  اأحد املراكز العالجية، ومقر درا�صة  اإدارتييه حلالت املدمنن، كما زار 
دبلوم بال�صرق الأو�صط خلف�ص الطلب على املخدرات وهو "دبلوم مهني" 
يدر�ص يف جامعة القاهرة، بالإ�صافة لزيارة بيت التطوع، وهو اأول مقر دائم 
لل�صندوق داخل اجلامعات امل�صرية وبالتحديد داخل جامعة القاهرة وذلك 

ل�صتثمار طاقات ال�صباب يف جمال التوعية باأ�صرار تعاطى املخدرات.
ال�صندوق من  ينفذها  التي  الإعالمية  الوفد على احلمالت  اطلع  كذلك 
املخدرات"  ميين  اأقيييوى  " اأنيييت  واأبييرزهييا حملة  املييوؤثييرة  ال�صخ�صيات  خييالل 
الوطني  املنتخب  " مهاجم  �ييصييالح  " حممد  اليييدويل  الييالعييب  مب�صاركة 
ونادى ليفربول الإجنليزي، حيث ا�صتطاعت احلملة زيادة عدد الت�صالت 
وكذلك   ،%400 بن�صبة  الإدمييييان  مر�صى  لييعييالج  ال�صاخن  اخلييط  على 
تعميم  �صيتم  حيث  املختلفة،  التعليم  مراحل  يف  التوعوية  الربامج  زيييارة 
فكرة املراكز العالجية ملر�صى الإدمان على كافة املحافظات على م�صتوى 

اجلمهورية بحلول 2022.



ا�ستعيدي قوة وطول �سعرك 
مرة اأخرى 

نف�صه،  الييوقييت  يف  و�صحي  طييويييل  �صعر  على  باحل�صول  اميييراأة  كييل  تييرغييب 
ت�صعى  فهي  لذلك  اأنوثتها.  ورمييز  امليييراأة  جمال  تيياج  ال�صعر  واأن  خ�صو�صاً 

جاهدة لتباع اأي و�صيلة ميكنها اأن متنحها �صعراً طوياًل ومميزاً.
ال�صعر  هييو تركيب خ�صالت  هييذا  والأ�ييصييرع يف يومنا  الأمييثييل  وبييياَت احلييل 
جودة  ذات  كانت  حال  يف  الباهظ  ثمنها  جانب  اإىل  اأنها  اإل  ال�صطناعية، 
عالية من ال�صعر الطبيعي فهي قد تلحق ال�صرر بفروة الراأ�ص من خالل 

طريقة تركيبها.
وا�صتمرارية للح�صول على �صعر  اأماناً  اأكرث  ولكننا بحثنا لك عن طريقة 
طويل و�صحي وهي خلطة طبيعية ميكنها تطويل ال�صعر ب�صرعة خيالية 
اإذا مامت ا�صتخدامها بانتظام. كما اأنها ل حتمل اأي عوار�ص جانبية موؤذية 

لل�صعر.
تتكون هذه اخللطة من جمموعة من الزيوت وهي:

-زيت الثوم
-زيت جوز الهند

-زيت اللوز.
 15 حييوايل  ال�صعر  على  وتطبق  الكمية  بنف�ص  معاً  الييزيييوت  هييذه  تخلط 
اأن تخل�صك  بال�صامبو. حيث ميكن لهذه اخللطة  دقيقة. ثم يغ�صل جيداً 
متاماً من تلف وتق�صف ال�صعر وت�صاقطه. ذلك اإىل جانب تطويله ب�صكل 

رهيب.
بعد  تتمتعن  و�صوف  الأقييل  على  الأ�صبوع  يف  مرتن  اخللطة  هييذه  كييرري 

فرتة ق�صرة ب�صعر �صحي ناعم وطويل.

فوائد واقي ال�صم�س للب�صرة
يييحييمييي الييبيي�ييصييرة ميين عييالمييات اليي�ييصيييييخييوخيية وتقدم 

ال�صن.
يحمي الب�صرة من الإ�صابة ب�صرطان اجللد، حيث اأن 
الأ�صعة  هو  ال�صرطان  من  النوع  لهذا  الأول  امل�صبب 

فوق البنف�صجية.
يييحييد مييين ظييهييور احليييبيييوب كييونييه مييينييع امليي�ييصييام من 
الب�صرة  تهيج  مينع  اأنيييه  اإىل  بييالإ�ييصييافيية  الإنيي�ييصييداد، 

واإ�صابتها بالتح�ص�ص.
احلكة، والحمرار، 

على  تيييدل  اأعيييرا�يييص  كلها  الييبييثييور  وظييهييور  والتق�صر 
اإ�صابة الب�صرة بحروق ال�صم�ص، وال�صتخدام املنتظم 
لواقي ال�صم�ص يوؤدي اإىل حماية الب�صرة من كل هذه 

الأمور.
مينع ت�صبغات الب�صرة وعدم جتان�ص لونها.

�صم�س  واقي  اأف�صل  لتح�صري  طبيعية  خلطات 
طبيعي

زيت التوت
يعترب من اأف�صل اأنواع الزيوت الواقية من ال�صم�ص، 
اأنه  اإىل  اإ�ييصييافيية  بييه مرتفع جيييداً،  وعييامييل احلييميياييية 
يحتوي على الأوميجا 3 والأوميجا 4 بن�صب عالية، 

مما ي�صاعد على تغذية الب�صرة بعمق.

زيت جنني القمح
ي�صاعد هذا الزيت على جتديد خاليا اجللد اإ�صافة 
اأف�صل  مييين  ويييعييتييرب  اإ�ييصييالحييهييا،  عييلييى  قيييدرتيييه  اإىل 
�صريع  كييونييه  ال�صم�ص  ميين  لييلييوقيياييية  الييزيييوت  اأنييييواع 

المت�صا�ص.

زيت اجلزر

فيه  الوقاية  وعامل  الب�صرة،  التهابات  من  يخفف 
عايل جداً، ومن اأكرث ما مييزه ن�صبة املواد امل�صادة 

لالأك�صدة املوجودة به.

زيت اللوز
البنية،  البقع  ت�صكل  ومييينييع  الب�صرة  جييفيياف  مينع 
وكونه غني بفيتامن E فاإنه يحمي من تاأثر اأ�صعة 

ال�صم�ص ال�صارة.

زيت اجلوجوبا
يييحييتييوي عييلييى حييميي�ييص املييرييي�ييصييتيييييك الييييذي يرطب 

الب�صرة ويحميها من �صرر اأ�صعة ال�صم�ص.

زيت املاكادمييا
والييبييوتييا�ييصيييييوم وحم�ص  والييفييو�ييصييفييور   E فيييييتيياميين 
تغذيها،  للب�صرة،  مهمة  عنا�صر  كلها  ال�صيناميك، 

حتميها وترطبها.

زيت االأفوكادو
مينع التهاب الب�صرة، وي�صهم يف ترطيبها بعمق، كما 

اأنه ي�صكل طبقة حتمي الب�صرة من ال�صمرار.

زيت جوز الهند
ال�صعر،  اأو  الييبيي�ييصييرة  عييلييى  �ييصييواء  ا�ييصييتييخييدامييه  ميييكيين 
ويعمل طبقة حماية على الب�صرة من اأ�صعة ال�صم�ص 

ال�صارة.

ول�صتخدام الزيوت ال�صابقة، يتم و�صع طبقة رقيقة 
لأ�صعة  التعر�ص  قبل  الييرغييبيية  ح�صب  زيييت  اأي  ميين 

ال�صم�ص حلوايل 30 دقيقة.

اأف�سل واقي �سم�س طبيعي لب�سرتك 

االهتمام بالب�صرة جزء من اأولوياتنا اليومية التي 
ال نغفل عنها يف ف�صل ال�صيف، واليوم �صنتعرف على 
اأف�صل واقي �صم�س طبيعي لب�صرتك من �صنع يديك 

خاٍل من اأي مواد كيميائية.

تعاين ال�صيدات من اإجهاد ب�صرتهن لعدة عوامل مثل االأعمال املنزلية اأو اجللو�س �صاعات 
طويلة اأمام الكمبيوتر ورعاية االأطفال ويلجاأن ال�صتخدام م�صتح�صرات التجميل الإخفاء 
هذا االإجهاد.وتغفل معظم ال�صيدات اإىل مكونات ب�صيطة يف منازلهن تعطي ب�صرتهن ملم�صا 

ناعما مثل ب�صرة االأطفال مثل امللح والليمون.

للمنزل  للعودة  الوقت  لك  ي�صنح  مل  اأم  عملك  بعد  مفاجئة  حفلة  اإىل  دعوت  �صواًء 
وتطبيق مكياج ال�صهرة الذي تاأخذين وقتك فيه بالعادة، ال تفزعي ومتالكي اأع�صابك 
وطبقي هذه اخلطوات الب�صيطة لتحويل مكياجك النهاري اإىل مكياج ليلي وا�صتمتعي 

يف كل حلظة يف �صهرتك.
ال�صبب يعترب  والأمييالح، ولهذا  املعادن  ن�صبة من  اأج�صامنا على  حتتوي 
امللح احلليف الطبيعي الأمثل لتحقيق التوازن للج�صم واجللد معاً.كما 

اأن يحتوي امللح على خ�صائ�ص م�صادة لاللتهابات، فهو يعمل 
على حتقيق التوازن يف اإنتاج الب�صرة للدهون من جهة، 

وحييفييظييهييا لييلييميياء داخييييل طييبييقييات اجلييلييد ميين جهة 
بعمق،  امل�صام  تنظيف  على  ي�صاعد  اأخرى.امللح 

وحتقيق التوازن يف اإفراز الدهون والبكتريا 
التي ت�صبب ظهور حب ال�صباب.

وهناك فوائد اأخرى للملح وهي اأنه:

الدموية  الدورة  تن�صيط  على  يعمل   1-
ال�صعور  وتيييوليييييييد  اجليييليييد  تيييهيييدئييية  و 

بالراحة وال�صرتخاء.

التخفيف  يف  ي�صاعد   .2-
من جفاف اجللد.

يف  خييا�ييصيية  احليييكييية  مييين  يييقييّلييل   3-
ذلك  ت�صتوجب  الييتييي  احلييييالت  بع�ص 

مثل الأكزميا وال�صدفية.

فتح  على  ي�صاعد   4-
ويرطب  امل�صامات 

الأن�صجة.

والت�صققات. والتجاعيد  الدقيقة  اخلطوط  ظهور  من  يقّلل   5-
ال�صباب. حب  عالج  يف  -6ي�صاعد 

و  الييبيي�ييصييرة  �ييصييحيية  يييعييزيييز  الييليييييمييون  اأن  كييمييا   7-
C لفيتامن  غيينييي  ميي�ييصييدر  فييهييو  �صبابها  يييجييدد 
وبيييامليييواد امليي�ييصييادة لييالأكيي�ييصييدة الييتييي متيينييع �صرر 
اجلييذور احلرة كما ي�صاعد فيتامن ج املوجود 
يف الييليييييمييون عييلييي مييرونيية اجلييلييد مليينييع تكوين 

التجاعيد وعيوب الب�صرة .
لذلك ميكنك اإتباع هذه الو�صفة الب�صيطة 
للح�صول على ب�صرة اأن�صر وملم�ص 

ناعم:
قيييوميييي بييعييمييل مييقيي�ييصيير خيييا�يييص بك 
با�صتخدام قليل من امللح الناعم مع 
الزيت  من  قطرات  و�صيفي  الليمون 
املزيج  و�صعي  لديك  املف�صل  العطري 
اخلفيف  الييفييرك  مييع  ج�صمك  كييامييل  عييلييى 
يف حييركييات دائيييريييية فييبييذلييك ميكن 
امليتة  اخليياليييا  الييتييخييّليي�ييص 
وميييي�ييييصييييكييييالت جيييفييياف 

اجللد.

خطوات حتويل املكياج النهاري اإىل ليلي:
خطوات املكياج النهاري:

مدة  لأطييول  مكياجك  ليدوم  ورقبتك  وجهك  على  الربامير  •�صعي 
ممكنة.

والرقبة  الييوجييه  عييلييى  ميبيلن  ميين   Me  Fitفاوندي�صن •وزعي 
با�صتخدام الفر�صاة املنا�صبة اأو ا�صفنجة البلندر.

ال�صوداء حول عينك، وكذلك  Fit Me على الهالت  •�صعي كون�صيلر 
لتبدو  اأييي�ييصيياً،  الييوجييه  يف  والييبييثييور  العيوب  تغطية  يف  م�صاعدتك  ميكنه 

الب�صرة مع تطبيق هذا الكون�صيلر خالية من العيوب.
 CS Smoky Rose �ييصييفيياه  اأحيييمييير  مييين  اأفييي�يييصيييل  جتييييدي  •لن 

الر�صمية. اجتماعاتك  اأو  النهارية  مل�صاويرك   Lipstick

حتويل مكياجك النهاري اإىل مكياج ليلي: 
النهاري  مكياجك  على  اجلييريييئيية  الييتييغيييييرات  لبع�ص  هنا  بحاجة  اأنيييت 

للح�صول على اإطاللة ليلية لذا ل ترتددي بي:
قلم  بييا�ييصييتييخييدام  الييعييلييوييية  الييرمييو�ييص  مبيييحييياذاة  اآيييياليييير  خيييط  •ر�صم 
الذي  نيويورك،  ميبيلن  من  ال�صائل   Hyper Precise Liner

�صيدوم طوياًل ويعطي اإطاللتك بعداً اآخر.
رمو�صاً   Colossal 100% black ما�صكرة  تطبيق  •مينحك 
ابدئي  الرائعة،  بفر�صاتها  فقط  واحييدة  ب�صربة  وطويلة  و�صوداء  كثيفة 

بجذور الرمو�ص وانتهي بالأطراف لنتيجة مثالية.
Master Chrome على اجلبن  •ل ترتددي بتوزيع الهاياليرت 

والذقن والأنف وعظام اخلدود لإ�صاءة وجهك.

اأحمييييير  باأقييييييوى  ولونيهييييا  النهاري  �صفاهك  اأحميييييييير  بقايا  •ام�صحيييييي 
لبت�صييييييامة   Color Sensational Divine wine �صفاه 

�صييييياحرة.
ل تدعي امل�صاغل و�صيق الوقت يقفان يف طريقك وكافئي نف�صك ب�صهرة 
اأنوثة وجمال مع هذه اخلطوات الب�صيطة التي  ل تن�صى تفي�صن فيها 

طرحناها عليك اليوم لتحويل املكياج النهاري اإىل ليلي. 

متتعي بب�سرة ناعمة كالأطفال 
بهذه اخلطوات

خطوات حتويل املكياج 
النهاري اإىل ليلي

مــــــــــــر�أة
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�ملال و�لأعمال

»غرفة اأبوظبي« تنظم برنامج 
تاأهيل واإعداد املحكمني 12 يناير

اأبوظبي - وام: 
غرفة  مييبييادرات  اأحييد  التجاري،  والتحكيم  للتوفيق  اأبوظبي  مركز  ينظم 
جتارة و�صناعة اأبوظبي بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول جمل�ص 
واإعداد املحكمن -ال�صهادة  تاأهيل  العربية، برنامج  التعاون لدول اخلليج 

الحرتافية-، لعام 2020، وذلك يف 12 يناير املقبل.
املراحل  هييذه  اإجنيياز  وي�صمح  مرتبطة  مراحل  �صت  من  الربنامج  ويتكون 
للم�صارك باحل�صول على �صهادة متكنه من القيد كمحكم معتمد بجدول 
اخلا�صة  الر�صمية  البطاقة  وحييمييل  اخلليجي  التحكيم  مييركييز  حمكمي 

بذلك.
العربية  بدول اخلليج  الوطنية  الكوادر  تاأهيل  اإىل  الربنامج  ويهدف هذا 
العاملن  التحكيمي لدى  الأداء  التحكيم، ورفع م�صتوى  للعمل يف جمال 
الييدكييتييور جمدي  ميين  اإ�يييصيييراف علمي  التحكيم، حتييت  بيي�ييصييوؤون  واملييهييتييميين 

اإبراهيم قا�صم املدير التنفيذي للمركز.
وقال �صعادة حممد هالل املهري مدير عام غرفة اأبوظبي : “ ياأتي تنظيم 
التحكيم،  مبجال  املهتمن  من  العديدة  للطلبات  ا�صتجابة  الربنامج  هذا 
كييمييا اأن اأهيييم مييا مييييييز هيييذا الييربنييامييج وجيييود نخبة خمييتييارة ميين املدربن 

املتخ�ص�صن يف هذا املجال » .
وطبيعته  بالتحكيم  تتعلق  الييتييي  الييتيياأهيييييلييييية  بيياملييرحييليية  الييربنييامييج  ويييبييداأ 
القانونية، تليها املرحلة الأوىل بعنوان “ اتفاق التحكيم و�صوابط �صياغته 
التحكيم  اتفاق  و�صور  التحكيم  باتفاق  التعريف  خاللها  يجري  التي   “
و�صوابطه و�صروط �صحته واآثاره ومبداأ ا�صتقاللية التحكيم، بينما تتناول 
وتتعلق املرحلة الثالثة  املرحلة الثانية “اإجراءات واإدارة دعوى التحكيم”، 
الرابعة  املرحلة  اأمييا  �صياغته،  واأ�صول  اإ�صداره  ومنهجية  التحكيم  بحكم 
التي  باملرحلة اخلام�صة  التحكيم، وينتهي  اأو بطالن حكم  بتنفيذ  فتتعلق 

تتناول املحاكمة ال�صورية العلمية. 

مدير الكتتاب: �سريحة الأفراد يف 
طرح اأرامكو جذبت 12.6 مليار دولر 

•• الريا�ض-رويرتز

لأرامكو  الأويل  الييعييام  الييطييرح  الكييتييتيياب يف  مييدييير  كييابيييييتييال  �صامبا  قييالييت 
مليار   47.4 بقيمة  �صهم  مليار   1.5 باعت حوايل  ال�صركة  اإن  ال�صعودية 
ريال )12.64 مليار دولر( اإىل امل�صتثمرين الأفييراد، بينما بلغت طلبات 
يوما  ع�صر  الثيينييي  يف  ريييال  مليار   118.86 املوؤ�ص�صات  ميين  امل�صتثمرين 

الأوىل من فرتة بناء �صجل اأوامر الكتتاب.
املوؤ�ص�صات  امل�صتثمرين من  اإن طلبات  اأم�ص اجلمعة  بيان  �صامبا يف  وقالت 
يف الطرح الأويل �صملت 54 باملئة من �صركات �صعودية و24.1 باملئة من 

�صناديق �صعودية و10.5 باملئة من م�صتثمرين غر �صعودين.
وباب الكتتاب مفتوح للم�صتثمرين من املوؤ�ص�صات حتى الرابع من دي�صمرب- 

كانون الأول.

 نيكي يهبط وامل�ستثمرون قلقون حيال التجارة  

•• طوكيو-رويرتز

ت�صريع  حيال  م�صتمرة  خميياوف  و�صط  اأميي�ييص  اليابانية  الأ�ييصييهييم  تراجعت 
التجارة  اتفاق  مفاو�صات  ُيخرج  قد  كوجن  هوجن  حمتجي  لدعم  اأمريكي 
ال�صوق وا�صلت �صعودها  املتحدة وال�صن عن م�صارها، لكن  بن الوليات 
اإىل  باملئة   0.5 القيا�صي  املوؤ�صر نيكي  التوايل. وهبط  الثالث على  لل�صهر 
23293.91 نقطة لكنه ارتفع 1.6 باملئة لل�صهر. وعلى مدار الأ�صبوع، 

تقدم املوؤ�صر 0.8 باملئة، يف اأول زيادة اأ�صبوعية له يف ثالثة اأ�صابيع.
م�صتثمرون  ونييياأى  ال�صكر  عيد  مبنا�صبة  مغلقة  نيييييوويييرك  اأ�ييصييواق  كييانييت 
كثرون باأنف�صهم اليوم يف انتظار معرفة كيف �صتنظر الأ�صواق الأمريكية 

لأحدث �صدام بن وا�صنطن وبكن بخ�صو�ص هوجن كوجن.
على  ردا  �صارمة”  “اإجراءات م�صادة  من  ال�صن  حييذرت  اخلمي�ص،  ويييوم 
الت�صريع الأمريكي امل�صاند للمحتجن املناه�صن للحكومة يف هوجن كوجن. 
وانخف�ص املوؤ�صر توبك�ص الأو�صع نطاقا 0.5 باملئة اإىل 1699.36 نقطة، 

مع انخفا�ص جميع قطاعاته الثالثة والثالثن اإل ثالثة عند الإغالق.

ال�سناديق العاملية تزيد خم�س�سات 
الأ�سهم على ح�ساب ال�سيولة 

 •• بنجالور-رويرتز

اأظهر ا�صتطالع اأجرته رويرتز اأن ال�صناديق العاملية ف�صلت حتويل النقد 
قرب  عامليا  الأ�صهم  ارتفاع  ظل  يف  الثاين  ت�صرين  نوفمرب-  يف  اأ�صهم  اإىل 
م�صتويات قيا�صية رغم ال�صبابية بخ�صو�ص كيفية اأو موعد اأو حتى اإمكانية 

التو�صل لهدنة يف حرب التجارة بن الوليات املتحدة وال�صن.
كانت اأ�صواق الأ�صهم �صهدت �صعودا يف اأكتوبر- ت�صرين الأول، ويف نوفمرب- 
كان  اإذ  اأويل،  اتفاق  اإبيييرام  توقعات  يت�صمن  ت�صعرها  بييداأ  الثاين  ت�صرين 
من  مييازال  جتيياري  اتفاق  نحو  قدما  امل�صي  اأن  على  يراهنون  امل�صتثمرون 

م�صلحة كل من وا�صنطن وبكن يف نهاية املطاف.
دفييعييت تييلييك النييتييعييا�ييصيية يف الأ�ييصييهييم مييديييري اليي�ييصيينيياديييق وكييبييار م�صوؤويل 
اأحدث  يف  واليييييابييان  وبريطانيا  واأوروبيييييا  املييتييحييدة  الييوليييات  يف  ال�صتثمار 
على  الييثيياين  لل�صهر  الأ�ييصييهييم  خم�ص�صات  زييييادة  اإىل  لييرويييرتز  ا�صتطالع 

التوايل على ح�صاب ال�صيولة.
يف  باملئة   47.5 الأ�صهم  خم�ص�صات  �صكلت  الييثيياين،  ت�صرين  نوفمرب  ويف 
منذ  م�صتوياتها  اأعلى  وهو  العاملية،  النموذجية  حمفظتهم  من  املتو�صط 
وتراجع  الأول.  ت�صرين  اأكتوبر-  يف  باملئة   46.2 مع  مقارنة  اآذار،  مار�ص 
العام  ميين  ني�صان  اأبييريييل-  منذ  لييه  م�صتوى  اأقييل  اإىل  النقدي  الحتياطي 
-اآب،  اأغ�صط�ص  باملئة يف   7.7 ذروة عند  بلوغ  بعد  باملئة   4.6 املا�صي عند 

والتي كانت الأعلى منذ اأوائل 2013.
و�صكلت حيازات ال�صندات املو�صى بها 41.8 باملئة مقارنة مع 41.9 باملئة 

يف ال�صهر ال�صابق.

املدير التنفيذي ل�سركة نيو بري�سبيكتيف ميديا تفوز بلقب ال�سيدة القيادية للعام خالل حفل جوائز ميد

 نظمتها كلية اإدارة االأعمال بجامعة ال�صارقة 

ور�سة تدريبية لطلبة برنامج الدكتوراه يف الإدارة

•• عوا�شم-رويرتز

تراجعت الأ�صهم الأوروبية للجل�صة الثانية على التوايل ام�ص، مع تخوف امل�صتثمرين 
يلقي بظالله على  املحتجن يف هوجن كوجن قد  اأمريكيا جديدا لدعم  قانونا  اأن  من 

فر�ص اإبرام اتفاق جتارة اأويل بن الوليات املتحدة وال�صن.
على  ردا  �صارمة”  م�صادة  “اإجراءات  من  اخلمي�ص  الأول  اأم�ص  حييذرت  ال�صن  كانت 
املناه�صن للحكومة يف هوجن كوجن. وقال رئي�ص حترير  امل�صاند للمحتجن  القانون 
�صحيفة جلوبال تاميز املدعومة من احلكومة ال�صينية يف تغريدة اإن ذلك قد ي�صمل 

منع وا�صعي الت�صريع من دخول الرب الرئي�صي لل�صن وهوجن كوجن ومكاو.
ويف ال�صاعة 0806 بتوقيت جرينت�ص، كان املوؤ�صر �صتوك�ص 600 الأوروبي منخف�صا 
اأخبار  دفعة من  بعد  اأ�صابيع  له يف ثالثة  اأ�صبوع  اأف�صل  ب�صدد  يظل  لكنه  باملئة،   0.4

اإيجابية عن التجارة يف وقت �صابق من الأ�صبوع.
وانخف�صت اأ�صهم دي.ان.بي، اأكرب بنوك الرويج، 3.4 باملئة بعد اأن قالت ال�صرطة اإنها 
جتري حتقيقا ملعرفة ما اإذا كانت اأي قوانن قد انُتهكت يف تعامله مع مدفوعات من 

�صركة م�صايد اأ�صماك اأي�صلندية اإىل ناميبيا.
اأظهرت البيانات هبوط  اأن  0.4 باملئة، بعد  وتراجعت الأ�صهم الأملانية يف فرانكفورت 
للتقاط  توقف  اإىل  ي�صر  ممييا  الأول،  ت�صرين  اأكتوبر  يف  الأملييانييييية  التجزئة  مبيعات 

الأنفا�ص يف ال�صتهالك باأكرب اقت�صاد اأوروبي قبل مو�صم ت�صوق عيد امليالد.

•• دبي-الفجر: 

نيو  ملجموعة  التنفيذي  املييدييير  حيييازت 
بر�صبيكتيف ميديا على جائزة ال�صيدة 
الييقيييييادييية لييلييعييام يف حييفييل جييوائييز ميد، 
وهي جهة متنح جوائز لل�صركات وقادة 

الأعمال يف ال�صرق الأو�صط.
امليييديييير  كييييياريييييين رمييييييييو،  د.  وحييي�يييصيييليييت 
ملجموعة  املوؤ�ص�ص  وال�صريك  التنفيذي 
نيو بر�صبيكتيف ميديا، وهي جمموعة 
رائدة لالإعالم والن�صر والت�صويق، على 
هذا التكرمي خالل حفل توزيع جوائز 
ميد الذي عقد يف فندق الريتز كارلتون 
يف مركز دبي التجاري العاملي يف الإمارة 

دبي. 
ال�صعايل،  �صلطان  اجلييائييزة  هييذه  وقيييدم 
يف  احلييكييومييييية  امليي�ييصييرعييات  اإدارة  مييدييير 
بدولة  اليييييوزراء  جمل�ص  رئييا�ييصيية  مكتب 

الإمارات. 
“الرجل  اآخر، كانت جائزة  ومن جانب 
كومل  نيي�ييصيييييب  مييين  للعام”  اليييقيييييييادي 
الييتيينييفيييييذي ونائب  املييدييير  ميياكييلييوكييليين، 
احلرة،  دبييي  �صوق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
الذي يتمتع ب50 عاما من اخلربة يف 

هذا املجال.
وبييحيي�ييصييولييهييا عييلييى هيييذه اجليييائيييزة التي 
متنحها  التي  املميزة  اجلييوائييز  من  تعد 
اأ�صلوبها  رميييييو  د.  اأظيييهيييرت  “ميد”، 
والتي جنحت  الأعمال  قيادة  املتميز يف 
من خالله من متكن موظفيها وو�صع 

كما  اأعييمييالييهييا.  لنمو  م�صتقبلية  خطط 
القيادية  �صخ�صيتها  اأن  عييلييى  بييرهيينييت 
اأعيييميييال  جنييييياح  يف  رئييييي�ييصييا  دورا  تييلييعييب 

ال�صركة. 
ووفقا لأع�صاء جلنة التحكيم يف “ميد” 
كارين قد حييازت على  د.  فيياإن   ،2019
“�صخ�صيتها  بيي�ييصييبييب  اجلييييائييييزة  هيييييذه 
اليييريييياديييية امليييميييييييزة اليييتيييي مييكيينييتييهييا من 
واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  كربى  مع  العمل 
القائمون  وقييييال  الإمارات.”  دوليييية  يف 
التحكيم  جلنة  “اأ�صادت  “ميد”:  على 
بتميز د. رميو نظرا ملنهجياتها املبتكرة 
اليييتيييي �ييصيياهييمييت يف منيييو جمييمييوعيية نيو 
بيير�ييصييبيييييكييتيييييف ميييييديييا وحيير�ييصييت على 
ذلك،  اإىل  بييالإ�ييصييافيية  عييمييالئييهييا.  ر�ييصييا 
كارين  د.  تتبعها  الييتييي  امليينييهييجيييييات  اإن 
امل�صتدامة  التنمية  اأهييييداف  حتقيق  يف 
تنفيذها  مت  اليييتيييي  املييييبييييادرات  وكيييذليييك 
بالدولة،  الفلبينية  اجلالية  اأجيييل  ميين 

جتعالنها قائدة ملهمة بالفعل.«
من جانبها، قالت د. رميو: “اإنه ل�صرف 
يل اأن اأحظى بجائزة مرموقة كهذه واأود 
اأعيييرب عيين خيياليي�ييص امييتيينيياين جلميع  اأن 
اأنييييا �صعيدة  الييتييحييكيييييم.  اأعييي�يييصييياء جليينيية 
ال�صركات  مييين  كييثيير  ميييع  لييلييعييمييل  جييييدا 
ومنطقة  الأو�ييصييط  اليي�ييصييرق  يف  العاملة 
هما  ودعمهم  فثقتهم  الييهييادي،  املحيط 
اأن  التميز، كما  اأتاحا يل فر�صة  اللذان 
فريق  اأظييهييره  الييذي  العمل  يف  التفاين 
نيو بر�صبيكتيف ميديا يثبت رغبة كل 

واحد منهم يف خدمة العمالء واإحداث 
فييييرق.« ونييظييرا لييلييخييربة الييوا�ييصييعيية التي 
العامة  تتمتع بها د. رميو يف العالقات 
واليييتييي�يييصيييوييييق، فييقييد مييثييلييت الييكييثيير من 
وهي  واليي�ييصييركييات  احلكومية  املوؤ�ص�صات 
ال�صريك املوؤ�ص�ص واملدير التنفيذي لنيو 
جمموعة  وهيييي  ميييييديييا،  بر�صبيكتيف 
�صركات تتخذ من دبي مقرا رئي�صيا لها 
الأو�صط  اليي�ييصييرق  يف  مكاتب   6 ولييديييهييا 

ومنطقة اآ�صيا واملحيط الهادئ. 
عالقات  خلق  يف  كارين  د.  جنحت  لقد 
بن امل�صتثمرين، ال�صركاء، واحلكومات. 
كيييميييا كييير�يييصيييت جيييهيييودهيييا خليييدمييية اأكييييرث 
و�صركة  جتييياريييية  عييالميية   1000 مييين 
جلمهورها  الييو�ييصييول  يف  وميي�ييصيياعييدتييهييا 
ا�صرتاتيجيات  خيييالل  مييين  امليي�ييصييتييهييدف 
عايل  حمتوى  ذات  متكاملة  ت�صويقية 

اجلودة. 
التنفيذي  املييحييرر  هييي  رميييو  د.  اأن  كما 
ملجلة 999، وهي املجلة الر�صمية لوزارة 
الداخلية والتي تقوم نيو بر�صبيكتيف 

ميديا ن�صرها بالنيابة عن الوزارة. 
بييالإ�ييصييافيية اإىل ذليييك، فييياإن د. رميييو هي 
اأكرب  وهي  تاميز”،  فلبينو  “ذا  الن�صرة 
�ييصييحيييييفيية فييلييبييييينييييية يف دوليييية الإمييييييارات 
للمجتمع  اإلييكييرتونييييية  ميينيي�ييصيية  واأكيييييرب 
اليي�ييصييرق الأو�ييييصييييط. وفقا  الييفييلييبييييينييي يف 
 Google( لتقارير جوجل اأناليتك�ص
موقع  ييي�ييصييتييقييبييل   ،)Analytics
زائر  3 مالين  الإلكرتوين  ال�صحيفة 

20 مليون تفاعل كل �صهر،  وي�صجلون 
كما تتم قراءتها يف 236 دولة. 

متكنت  رميييييييييو،  د.  قيييييييييييادة  وبيييفييي�يييصيييل 
من  ميديا  بر�صبيكتيف  نيو  جمموعة 
لال�صتثمارات  الفلبن  معر�ص  تاأ�صي�ص 
الثامنة  ن�صخته  اأطلق  الذي  والعقارات 
العام والييذي يعد الأكييرب والأعرق  هييذا 
يف اليي�ييصييرق الأو�ييييصييييط. كييمييا تيينييظييم نيو 
“ذا  جييوائييز  حفل  ميديا  بر�صبيكتيف 
فلبينو تاميز”، احلدث الأكرب والأعرق 
املتميزة  وال�صركات  الأفييراد  يكرم  الييذي 
يف جمالتها يف دولة الإمييارات العربية 
املدير  كريغان،  �صونيا  تقول  املتحدة.  

“تكرم  “ميد”:  ملييجييمييوعيية  الييتييجيياري 
“ميد” هوؤلء الذين ي�صاهمون يف دفع 
بتبنيهم  القييتيي�ييصييادييية  التنمية  عييجييليية 
مييعيياييير اإقييليييييمييييية وعييياملييييييية. ومبييييا اأن 
املوؤ�ص�صات احلكومية قد بداأت يف تنفيذ 
روؤية ال�صرتاتيجية الراميج اإىل تنويع 
اأعمال  وقييادة  ال�صركات  فيياإن  القت�صاد، 
الييقييطيياع اخلييا�ييص هييم املييحييرك الرئي�ص 

الذي يعزز النمو القت�صادي.«
250 طلب  قد تلقت  “ميد”  اأن  ومبييا 
اأ�صبح  جوائزها،  على  للح�صول  تر�صح 
العام الأكرث تناف�صية منذ  احلدث هذا 

انطالقه. 

•• ال�شارقة-الفجر:

جامعة  يف  الأعيييميييال  اإدارة  كييلييييية  نييظييمييت 
ال�صارقة ور�صة تدريبية عن تنمية مهارات 
العلمية  البحوث  ون�صر  العلمي  البحث 
الدكتوراه يف  امللتحقن بربنامج  للطلبة 
الدكتور  الأ�صتاذ  بح�صور  وذلييك  الإدارة، 
ميييديييير اجلامعة  نيييائيييب  بييالييطيييييب  مييعييميير 
ل�صوؤون البحث العلمي والدرا�صات العليا، 
عميد  مولينو  فيليب  الدكتور  والأ�صتاذ 
الدكتور  والأ�ييصييتيياذ  الأعييمييال،  اإدارة  كلية 
الدرا�صات  برامج  مدير  التميمي  ح�صن 
الهيئة  اأع�صاء  من  وعييدد  بالكلية،  العليا 
الدرا�صات  وطلبة  والباحثن  التدري�صية 

العليا.
تيينيياول خييالل الييور�ييصيية الأ�ييصييتيياذ الدكتور 
والتحليل  بييياليييعييير�يييص  بييالييطيييييب  مييعييميير 
ال�صارقة  العلمي يف جامعة  البحث  قطاع 
التي  املختلفة  والت�صهيالت  واخلييدمييات 
تقدمها اجلامعة يف هذا املجال. بالإ�صافة 
البحثية  واملعاهد  باملراكز  التعريف  اإىل 
واملجموعات  والفرق  باجلامعة،  املتميزة 
الييبييحييثييييية اليييتيييي تييعييمييل يف اليييعيييدييييد من 
البحثية.  واملييييييجييييييالت  اليييتيييخييي�يييصييي�يييصيييات 
والدوريات  بيياملييجييالت  التعريف  وكييذلييك 
ت�صدرها  واليييييتيييييي  امليييحيييكيييمييية  اليييعيييليييمييييييية 
الإن�صانية  العلوم  اجلامعة يف تخ�ص�صات 
العمل  ور�صة  تطرقت  كما  والجتماعية. 

اجناز  ومييراحييل  بييخييطييوات  التعريف  اإىل 
الر�صالة العلمية بداية من اختيار الفكرة 
مناق�صة  ومناق�صتها  البحثي  واملييو�ييصييوع 

عييلييمييييية يف الييكييلييييية والييقيي�ييصييم مييين خالل 
ن�صر  واآلية  العلمية،  واللقاءات  ال�صيمنار 
املحكمة  الييعييلييمييييية  امليييجيييالت  يف  الييبييحييوث 

واملعتمدة يف قواعد البيانات العلمية مثل 
�صكوب�ص وغرها. من جانبهم اأثني طلبة 
الور�صة  م�صمون  على  العليا  الييدرا�ييصييات 

والنقا�صات  احلييوار  بيياب  وفتح  التدريبية 
الييتييي تييقييدم خيياللييهييا الييطييلييبيية بييعييدد من 

ال�صتف�صارات والقرتاحات.

الأ�سهم الأوروبية تهبط مع ا�ستمرار احلذر

�صكل جت�صيدا حقيقيا للجهود  الذي  و 
احلكومي  اليييقيييطييياعييين  بيييين  اليييفييياعيييلييية 
و  الدولة عامليا.  �صاأن  واخلا�ص لإعالء 
والتقدير  ال�صكر  بجزيل  معاليه  تقدم 
اإىل وزارة اخلارجية والتعاون والدويل 
و املوانئ و ال�صلطات البحرية املحلية و 
فريق العمل على ما قدمته من جهود 
الأثر  دوؤوبيية وم�صاهمات قيمة كان لها 
الأكرب يف حتقيق الفوز التاريخي. واأكد 
�صتوا�صل  الإمييييييارات  دولييية  اأن  مييعيياليييييه 
دورها املحوري لتعزيز القطاع البحري 
العاملية  اليييتيييجيييارة  تييطييوييير  و  اليييعيييامليييي 
الدولة  و�صتعمل  الييييدويل  والقييتيي�ييصيياد 
عييلييى تييو�ييصيييييع نييطيياق ميي�ييصيياريييع تطوير 
با�صتثمارات  املحلية  املييوانييئ  وتييو�ييصييعيية 
 157 نحو  اإىل  ت�صل  بقيمة  اإجمالية 
املقبلة مع  ال�صنوات  مليار درهم خالل 
الرائدة يف  نقل جتربتها  على  الرتكيز 
اإدارة وت�صغيل 77 ميناء يف العامل، مبا 
فيها موانئ حيوية يف الوليات املتحدة 

الأمريكية واأوروبا«.

•• لندن-وام:

الثانية  لييلييمييرة  الإميييييييارات  دوليييية  فييييازت 
البحرية  “املنظمة  جمل�ص  بع�صوية 
اإجناز  يف  “ب”  الفئة  �صمن  الدولية” 
 10 عاملي بارز وبعد مناف�صة قوية مع 
دول من كربى الدول الرائدة يف جمال 
التجارة الدولية البحرية و على راأ�صها 
والأرجنتن  والربازيل  وال�صويد  اأملانيا 

وفرن�صا واأ�صرتاليا.
ومت الإعييييالن عيين فييوز دولييية الإمييييارات 
العمومية  اجلييمييعييييية  اجيييتيييمييياع  خييييالل 
عقد  اليييذي  للمنظمة   31 اليييي  الييعييادييية 
باملقومات  دولية  اإ�ييصييادة  و�صط  لندن  يف 
دولة  تييوؤهييل  الييتييي  التناف�صية  وامليييزاييييا 
الإميييارات للقيام بييدور حمييوري وموؤثر 
يف الرتقاء باملنظومة البحرية الدولية 
البحرية  اليييتيييجيييارة  عييجييليية منيييو  ودفييييع 
عبداهلل  الدكتور  معايل  واأكييد  العاملية. 
بيييين حميييميييد بييلييحيييييف اليينييعيييييمييي وزييييير 
جمل�ص  رئي�ص  التحتية  البنية  تطوير 

للموا�صالت  الحتادية  الهيئة   “ اإدارة 
دولييية  فييييوز  “ اأن  واليييبيييحيييريييية  اليييربيييية 
“املنظمة  جمل�ص  بع�صوية  الإميييييارات 
الفئة  �ييصييميين  الدولية”  اليييبيييحيييريييية 
لرت�صيخ  الدولة  م�صاعي  يج�صد  “ب” 
البحرية  اخلييارطيية  على  بقوة  مكانتها 
الدولية وي�صكل اإ�صافة جديدة ل�صجلها 
احلييافييل بيييالإجنيييازات الييكييربى، م�صرا 
اإىل اأن هذا الفوز يتيح الفر�صة جمددا 
يف  امل�صاهمة  ملوا�صلة  الإمييييارات  لييدوليية 
الدولية  والييقييوانيين  الأنييظييميية  تييطييوييير 
التي من �صاأنها تطوير التجارة العاملية 
واليينييقييل واليي�ييصييحيين الييبييحييري الييييدويل. 
باأ�صمى  املنا�صبة  بييهييذه  معاليه  وتييقييدم 
اإىل مقام  والييتييربيييكييات  الييتييهيياين  اآيييييات 
زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل 
و�ييصيياحييب اليي�ييصييمييو اليي�ييصيييييخ حمييمييد بن 
نييائييب رئييييي�ييص الدولة  اآل مييكييتييوم  را�ييصييد 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
مثمنا  امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 
املتوا�صل لتعزيز مكانة الدولة  دعمهم 
جميع  ويف  امليي�ييصييتييويييات  خمييتييلييف  عييلييى 
الذي  البحري  القطاع  املجالت خا�صة 
التنمية  ميي�ييصييرة  يف  مهما  دورا  يلعب 
واأ�صاد  الإمييييييارات  لييدوليية  القييتيي�ييصييادييية 
بييهييذا الإجنيييياز الييعيياملييي اليييذي يييوؤكييد من 
جييديييد جييييدارة دولييية الإميييييارات كمركز 
ميييوؤثيييرة و مناف�ص  رائييييد وقييييوة  بييحييري 
الدولية.  البحرية  اخلارطة  على  قوي 
ولفت معاليه اإىل اأن فوز دولة الإمارات 
“املنظمة  جمل�ص  بع�صوية  جديد  من 
“ب”  الفئة  �صمن  الدولية”  البحرية 
مل ييياأت من فييراغ واإمنييا ي�صتند اإىل ما 
اإمكانات متطورة  تتمتع به الدولة من 
جديرة  جييعييلييتييهييا  تيينييافيي�ييصييييية  وميييييزاييييييا 
اليييفيييوز. وثييميين معاليه  هييييذا  بييتييحييقيييييق 
مللف  وال�صديقة  ال�صقيقة  الييدول  دعييم 
الرت�صح م�صيدا بالعمل اجلاد وامل�صاعي 
الرت�صح  مللف  الداعم  للفريق  احلثيثة 

تراجع مبيعات التجزئة 
الأملانية يف اأكتوبر 

•• برلني-رويرتز

اأظييهييرت بيييييانييات اأميي�ييص تييراجييع مبيعات 
ت�صرين  اأكييتييوبيير-  يف  الأملييانييييية  التجزئة 
للتقاط  بييتييوقييف  ييينييبييئ  مميييا  الأول، 
الأنفا�ص يف ال�صتهالك باأكرب اقت�صادات 

اأوروبا قبيل مو�صم ت�صوق عيد امليالد.
عيين مكتب  اليي�ييصييادرة  الأرقييييام  وبح�صب 
تراجعت  الحتيييييييييييادي،  الإحييييي�يييييصييييياءات 
بالأ�صعار  باملئة   1.9 التجزئة  مبيعات 
بعد  �صهر  قبل  بها  مييقييارنيية  احلقيقية 
لل�صهر  معدلة  قيييراءة  يف  تغرها  عييدم 
ال�صابق. وتراجع اأكتوبر- ت�صرين الأول 
الأول  كييانييون  دي�صمرب  الأكيييرب منذ  هييو 

من العام املا�صي.
ومبيعات التجزئة موؤ�صر متذبذب عادة 
اإيفو  معهد  كييان  للتعديل.  يخ�صع  مييا 
القت�صادي قال يوم الثنن اإنه يتوقع 

“عيد ميالد جيدا جدا«.
مبيعات  زادت  �ييصيينييوي،  اأ�يييصيييا�يييص  وعييلييى 
التجزئة 0.8 باملئة يف اأكتوبر- ت�صرين 
يف  بيياملييئيية   3.4 ارتييفيياعييهييا  بييعييد  الأول 

�صبتمرب- اأيلول، وفقا للبيانات.

اإجناز جديد يوؤكد جدارة الدولة و ريادتها كمركز بحري عاملي رائد

الإمارات تفوز بع�سوية جمل�س املنظمة البحرية الدولية �سمن الفئة »ب«
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�ملال و�لأعمال

ا�ستطالع: النفط �سيظل حتت �سغط يف 2020  
•• عوا�شم-رويرتز

بن  الإنييتيياج  �صيا�صة  بخ�صو�ص  حمييادثييات  قبيل  ام�ص  لييرويييرتز  ا�صتطالع  اأظهر   
 ،2020 �صتظل حتت �صغط يف  النفط  اأ�صعار  اأن  املقبل  الأ�صبوع  اأوبييك وحلفائها 
اإذ توؤثر خماوف النمو على الطلب وتدعم حدوث تخمة يف املعرو�ص من اخلام. 
خام  �صعر  متو�صط  بلوغ  وحملال  اقت�صاديا   42 �صمل  الييذي  ال�صتطالع  ويتوقع 
برنت 62.5 دولر للربميل العام املقبل دون تغر يذكر عن توقع ال�صهر املا�صي 
البالغ 62.38 دولر، والذي كان الأدنى للعام 2020 يف نحو عامن. ومنذ بداية 
العام، بلغ متو�صط �صعر اخلام القيا�صي حوايل 64 دولرا للربميل. وقال فرنك 
النفط  الكثر جدا من  بب�صاطة  “هناك  اإل.بي.بي.دبليو  املحلل لدى  �صالنربجر 
يف ال�صوق.« وهذا ال�صهر، قالت وكالة الطاقة الدولية اإن منظمة البلدان امل�صدرة 
للبرتول )اأوبك( وحلفاءها �صيواجهون مناف�صة �صر�صة يف 2020، متوقعة زيادة 
املقبل. وقييدر املحللون منو الطلب بن  العام  يف منو املعرو�ص من خييارج املنظمة 
يف  امل�صاركن  اأغلب  قال  حن  ويف  املقبل.  العام  يوميا  برميل  مليون  و1.4   0.8
ال�صتطالع اإن من املرجح اأن تبقي اأوبك وحلفاوؤها على تخفي�صات الإنتاج، فاإنهم 
املخاوف  بفعل  ل�صغوط  برنت  اأ�صعار  وتتعر�ص  اأعييمييق.  تخفي�صات  يتوقعون  ل 
حيال تباطوؤ النمو العاملي الذي يتفاقم بفعل النزاع التجاري الأمريكي ال�صيني. 
يف  بلغتها  التي  اأ�صهر  اأربييعيية  نحو  ذروة  عن  باملئة   12 حييوايل  الأ�صعار  وتراجعت 
اإىل  ارتفعت  الو�صيط  تك�صا�ص  غييرب  خلييام   2020 توقعات  لكن  اأيييلييول.  �صبتمرب 
املحللون  وقييال  الأول.  ت�صرين  اأكتوبر  يف   56.98 من  للربميل  دولر   57.30
النفط  اإنتاج  فاإن  املتحدة مرتفعا،  الوليات  اإنتاج  فيه  �صيظل  الذي  الوقت  اإنه يف 

ال�صخري يف املجمل قد يفقد بع�ص الزخم.

موفد من اأنحاء العامل يناق�سون يف اجتماع   1000
امل�ساركني الدوليني ا�ستعدادات اإك�سبو 2020

•• دبي-وام:

انطلق مبدينة جمرا بدبي اأم�ص اجتماع امل�صاركن الدولين يف اإك�صبو 2020 
التي  الكيفية  الجتماع  خالل  الوفود  اأع�صاء  ناق�ص   . يومن  وي�صتمر  الرابع 
�صتجعل من اإك�صبو 2020 من�صة عاملية للتعاون يف �صبيل التو�صل اإىل حلول 

املبتكرة للتحديات التي يواجهها العامل اليوم.
واطلع نحو 1000 من اأع�صاء الوفود امل�صاركة يف اجتماع امل�صاركن الدولين 

على ال�صتعدادات اجلارية لنطالق احلدث الأروع يف العامل.
و قالت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�صمي وزيرة دولة ل�صوؤون التعاون الدويل 
املدير العام ملكتب اإك�صبو 2020 دبي خالل الجتماع اإن دولة الإمارات �صتجمع 
للتاأ�صي�ص  ويهدف  التعاون  لتعزيز  ي�صعى  دويل  اإك�صبو  يف  العامل  املقبل  العام 
اأنحاء  حلوار عاملي مفتوح يتيح لنا التطلع للم�صتقبل بتفاوؤل متجدد.. يف كل 
كوكبنا يعمل اأفراد وموؤ�ص�صات وبلدان معا للتعامل مع التحديات التي تواجهنا 
 2020 اإك�صبو  و�صيعر�ص   .. عليها  للتغلب  الب�صري  الإبييداع  موظفن  جميعا 
اأف�صل ما ينتج عن هذه اجلهود«. واأ�صافت معاليها اأن “ الدور الذي يقوم به 
م�صاركة  دوليية  كل  واأ�صا�صي..  حيوي  اجلهود  هييذه  �صمن  الدوليون  امل�صاركون 
متلك خربات وابتكارات واأفكارا خالقة �صتكون حمورية يف �صنع م�صتقبل اأف�صل 
ويج�صد ح�صور اأكرث من 1000 موفد من الدول امل�صاركة اليوم يف دبي اجتماع 
امل�صاركن الدولين هذا احل�ص امل�صرتك باللتزام جتاه مبادئ التعاون واحلوار 

املفتوح والتفاوؤل التي متثل جوهر اإك�صبو«.

اتفاقية �سراكة بني مكتب اأبوظبي للموؤمترات وجمعية املديرين التنفيذيني ل�سياحة احلوافز 

•• عجمان-وام:
�يييصييياركيييت ميينييطييقيية عيييجيييميييان احلييييييرة يف 
يف  اأقيييييم  الييذي  الكبار  اخلم�صة  معر�ص 
اأكرب  ويعد  العاملي  التجاري  دبييي  مركز 
يعنى  الأو�صط  ال�صرق  مبنطقة  معر�ص 

بقطاع الإن�صاءات والت�صييد .
احلرة  م�صاركة منطقة عجمان  وركييزت 
يف دورة هذا العام على ال�صركات النا�صئة 
حيث وفرت من�صة مدينة رواد الأعمال 
التي اأقامتها فر�صة ملقابلة ال�صباب من 
التقنيات  يقدمون  الييذييين  امل�صتثمرين 
تيي�ييصييكييل م�صتقبل  الييتييي  تيييطيييورا  الأكيييييرث 
�صناعة البناء والت�صييد. وا�صتطاع فريق 
جمموعة  مع  التوا�صل  باملنطقة  العمل 
كييييبييييرة ميييين امليي�ييصييتييثييمييرييين واخليييييييرباء 
واملييهييتييميين بييالييقييطيياع ميين داخيييل الدولة 
وعدد من �صركات الدول املهتمة بتعزيز 
خلدماتها  للرتويج  املنطقة  يف  اأعمالها 
وقالت  احليييييوي.  القطاع  لهذا  املتوفرة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلن مكتب اأبوظبي للموؤمترات التابع 
لدائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي عن 
جمعية  مع  رائييدة  ا�صرتاتيجية  �صراكة 
املديرين التنفيذين ل�صياحة احلوافز، 
يف  بالتميز  ُتييعيينييى  دولييييية  منظمة  وهيييي 
هييييذا الييقييطيياع حييييول اليييعيييامل. جيييياء هذا 
الإعالن خالل فعاليات املعر�ص العاملي 
لقطاع �صياحة الأعمال واحلوافز الذي 
 21 19 لغاية  الفرتة من  اأقيم خالل 

نوفمرب يف بر�صلونة، ا�صبانيا. 
تعك�ص هذه ال�صراكة الدور الفعال الذي 
للموؤمترات  اأبييوظييبييي  مييكييتييب  بييه  يييقييوم 
قطاع  فيييعييياليييييييات  يف  رئييييي�ييصييي  كيييالعيييب 
ال�صراكة  وجتيييميييع  الأعييييمييييال.  �ييصييييياحيية 
ال�يييصيييرتاتيييييييجييييييية بيييين جميييميييوعييية من 
املعرفة  ذلييك  يف  مبييا  الأ�صا�صية،  امليييوارد 
اإىل  بييالإ�ييصييافيية  واليي�ييصييهييادات،  والتعليم 
ال�صبكات العاملية، الأمر الذي من �صاأنه 
اأبوظبي كوجهة �صياحية  تر�صيخ مكانة 
رائدة لقطاع الأعمال. ويف تعليقه على 
مدير  ال�صام�صي،  مبارك  قييال  احلييدث، 
“نتطلع  لييلييمييوؤمتييرات:  اأبييوظييبييي  مكتب 
من خالل �صراكتنا مع جمعية املديرين 
التنفيذين ل�صياحة احلوافز اإىل تعزيز 
مييكييانيية اأبييوظييبييي كييوجييهيية رائييييدة لقطاع 
الأعييمييال واحلييوافييز ميين خالل  �صياحة 

للم�صتثمرين  لييلييو�ييصييول  الييتيي�ييصييويييقييييية 
الراغبن يف تعزيز اأعمالهم، م�صرة اإىل 
اأن دورة العام احلايل متيزت باأن�صجامها 
مع اأهداف منطقة عجمان احلرة كونها 

ركزت على رواد الأعمال .
احلرة  عييجييمييان  منطقة  اأن  واأو�ييصييحييت 
قدمت جمموعة كبرة من الت�صهيالت 
تاأ�صي�ص  وميينييهييا  امليي�ييصييتييثييمييرييين  لييكييافيية 

بهدف  الأعمال  ودعييم  ب�صهولة  الأعمال 
ا�ييصييتييقييطيياب اليي�ييصييركييات الييعييامييليية مبجال 
 %  15 متثل  والييتييي  والييبيينيياء  الت�صييد 

من اإجمايل الناجت املحلي لالإمارة. 

منطقة  عام  مدير  �صامل  فاطمة  �صعادة 
امل�صاركة  اإن  بالتكليف  احليييرة  عييجييمييان 
مهمة  تعد  الييكييبييار  اخلم�صة  معر�ص  يف 
املنطقة  خطط  �صياق  يف  وتيياأتييي  للغاية 

وخدماتها  العا�صمة  خ�صائ�ص  اإبييييراز 
املييمييتييازة ومييقييوميياتييهييا الييفييريييدة، مبييا يف 
ذلك البنية التحتية املتقدمة وال�صالمة 
ثقافتها  جانب  اإىل  املييتييوفييران،  والأمييين 
الغنية واملجموعة الوا�صعة من الفعاليات 
اأبوظبي  والوجهات مثل متحف اللوفر 
وفييييييييراري وورلييييييييد، ممييييا يييجييعييل منها 
الييوجييهيية الأمييثييل يف هييذا املييجييال«. وقد 
املتحدة  العربية  الإميييارات  دوليية  احتلت 

ال�صالمة  مييين حيييييث  اليي�ييصييابييعيية  املييرتييبيية 
ال�صياحة  تناف�صية  تييقييرييير  يف  والأميييين 
ال�صادر   2019 لعام  العاملية  وال�صفر 
ياأتي  العاملي.  القت�صادي  املنتدى  عن 
هذا الإجناز الكبر، اإىل جانب مقومات 
وخدمات  العا�صمة،  يف  التحتية  البنية 
الو�صول  واإمييكييانييييية  امليييتيييوفيييرة،  اليييدعيييم 
اأمريكا  يف  املييييدن  بييعيي�ييص  مييين  مييبييا�ييصييرة 
اإىل  بالإ�صافة  واأوروبا،  واآ�صيا  ال�صمالية 

اأماكن ال�صيافة عاملية امل�صتوى واأماكن 
الإقامة املميزة التي حتت�صنها اأبوظبي 
الريتز-كارلتون،  الإميييارات،  ق�صر  مثل 
ومنتجعات  اأبيييوظيييبيييي،  روزوود  فييينيييادق 
�صانت ريجي�ص اأبوظبي، يف تعزيز مكانة 
رائييدة ل�صت�صافة مثل  الإميييارة كوجهة 

هذه الفعاليات.
املدير  �صكيليت،  ديدييه  قال  جهته  من 
التنفيذي جلمعية املديرين التنفيذين 
“�صاهمت  احليييييييييوافيييييييييز:  ليييي�ييييصييييييييياحيييية 
وامل�صتدامة  احلييكيييييميية  ال�يييصيييتيييثيييميييارات 
ميييعييياً يف جعل  امليينييتييجييات واخلييييييربات  يف 
الوجهات  اأكييييرث  مييين  واحيييييدة  اأبيييوظيييبيييي 
نحن  اليييييعيييييامل.  يف  ليييالهيييتيييميييام  اإثيييييييييارة 
اأبوظبي  مكتب  باإ�صافة  جييداً  فييخييورون 
الثقافة  ليييدائيييرة  الييتييابييع  لييلييمييوؤمتييرات 
وال�صياحة - اأبوظبي اإىل قائمة �صركائنا 
ال�صرتاتيجين، ونتطلع اإىل العمل مع 
جاذبية  على  ال�صوء  لت�صليط  الفريق 
باعتبارها  ال�صتثنائية  اأبوظبي  اإميييارة 
�صياحة  لقطاع  حالياً  الأمييثييل  الوجهة 

الأعمال واحلوافز«.
ا�صت�صافت  اأبوظبي  اأّن  اجلدير بالذكر، 
الييعييام، حوايل  هييذا  اأكتوبر  �صهر  خييالل 
109 فعالية يف قطاع �صياحة الأعمال، 
ا�صتقبلت خاللها اأكرث من 391786 
لفتة  الفعاليات،  تلك  يف  م�صارك  زائيير 
بذلك اهتمام املنظمات الدولية لإجراء 

دولة  عا�صمة  يف  الفعاليات  ميين  املييزيييد 
�صهدت  كما  املتحدة.  العربية  الإميييارات 
موؤخراً اجلولة ال�صنوية لقطاع �صياحة 
الأعييييمييييال واحليييييوافيييييز، بيييالإ�يييصيييافييية اىل 
الحييتييفييال بييالييذكييرى الييثييالثيين ملكتب 
�صركات  واأ�يييصيييهييير  اأهيييييم  اأحيييييد  جيييونيييهيييي، 
ا�صتقطبت  حيييييث  اليي�ييصيين،  يف  املييحيياميياة 
1100 زائيير ميين جمهورية  مييا يييقييارب 

ال�صن.
وكيييييييييان قيييييد اأعيييييلييييين ميييكيييتيييب اأبييييوظييييبييييي 
للموؤمترات عن جمموعة من اخلطط 
زيادة  بهدف   ،2020 لعام  التطويرية 
�صمن  اأبيييوظيييبيييي  اإىل  الييييرحييييالت  عييييدد 
واحلوافز.  الأعمال  �صياحة  قطاع  اإطار 
و�صت�صمن ال�صراكة مع جمعية املديرين 
تزويد  احلييوافييز  ل�صياحة  التنفيذين 
الربامج  من  بعدد  واملييوردييين  ال�صركاء 
والعتمادات  املتخ�ص�صة  التعليمية 
للرتويج لالإمارة كالعب رئي�صي يف هذا 
الفعاليات  بع�ص  وت�صمل  هييذا  املييجييال. 
املنتدى   2020 عييييييام  يف  الييييقييييادميييية 
احلييي�يييصيييري اليييعيييامليييي، مييييوؤمتيييير الحتييييياد 
املوؤمتر  اجليييييروح،  ميين  لل�صفاء  الييعيياملييي 
الدويل لأمرا�ص الكلى، املوؤمتر الدويل 
ملعهد مهند�صي الكهرباء والإلكرتونيات 
واملعر�ص  ال�صور،  مبعاجلة  يعنى  الذي 
اليييذي �صي�صتقطب  بيييازل  اليييدويل فيينييون 

اآلف املندوبن اإىل العا�صمة.

•• راأ�ض اخليمة-الفجر: 

ال�صياحة  لتنمية  اخليمة  راأ�يييص  هيئة  ا�صتقبلت   
مدينة  ميين  بيغا�صو�ص  �صركة  ت�صّرها  رحلة  اأول 
اإ�صطنبول اإىل راأ�ص اخليمة يف 28 نوفمرب، حيث 
اأقلعت الطائرة من مطار �صبيحة كوكجن الدويل 
 9:50 ال�صاعة  نوفمرب يف   27 يوم  اإ�صطنبول  يف 
ميي�ييصيياًء وحييطييت عييلييى اأر�يييييص مييطييار راأ�يييييص اخليمة 
الدويل يف ال�صاعة 3:20 من �صباح 28 نوفمرب. 
ا�صتقبال  مت  الأوىل،  الييرحييليية  بييو�ييصييول  واحييتييفيياًء 
الطائرة مبرا�صم ر�صا�صات املياه التقليدية وتقطيع 
امل�صوؤولن يف قطاع  الكيك بح�صور عدد من كبار 
الطران منهم ممثلن عن دائرة الطران املدين 
يف راأ�ص اخليمة ومطار راأ�ص اخليمة الدويل وهيئة 
ال�صياحة و�صركة بيغا�صو�ص.  راأ�ص اخليمة لتنمية 
على  امل�صافرين  من  الأوىل  الدفعة  ا�صتقبال  ومت 
ال�صجادة احلمراء و مبجموعة خمتارة من الهدايا 

من ال�صوق احلرة.

بن  �ييصييامل  ال�صيخ  املهند�ص  قييال  املنا�صبة،  وبييهييذه 
�صلطان بن �صقر القا�صمي، ع�صو املجل�ص التنفيذي 
لإمارة راأ�ص اخليمة ورئي�ص دائرة الطران املدين 
“نفخر بيييالإعيييالن عيين اإطيييالق  بيييراأ�يييص اخليييييميية: 
امل�صار اجلديد بن مطاري �صبيحة كوكجن وراأ�ص 
اخليمة الييدولييييين. وتيياأتييي هييذه اخلييطييوة يف �صوء 
املكانة املتميزة التي تتمتع بها اإمارة راأ�ص اخليمة 
يف �ييصييوق اليييطيييران املييحييلييي، و�ييصييميين الييعييديييد من 
ملطارنا  و�صعناها  التي  والتطوير  التو�صع  خطط 

على مدار الأ�صهر والأعوام املقبلة«.
فييقييد �ييصييّجييل مييطييار راأ�يييييص اخليييييميية اليييييدويل منواً 
من  لالإمارة  القادمن  ال�صياح  اأعييداد  يف  ملحوظاً 
 18 الييي  الأ�صهر  العاملية على مييدار  الأ�ييصييواق  اأبييرز 
يف   ٪5 ن�صبته  منييواً  الإميييارة  �صهدت  كما  املا�صية، 
اإجمايل اأعداد الزوار خالل الفرتة من يناير اإىل 
اأكتوبر هذا العام مقارنة بالفرتة نف�صها من العام 
اأغ�صط�ص  �صهر  ذروتييه يف  النمو  وبلغ هذا  املا�صي. 

2019 با�صتقبال 117995 زائراً. 

من جانبه، قال راكي فيليب�ص، الرئي�ص التنفيذي 
“ميثل  اليي�ييصييييياحيية:  لتنمية  اخليييييميية  راأ�ييييص  لهيئة 
اإطالق امل�صار اجلديد بن اإ�صطنبول وراأ�ص اخليمة 
اإجنازاً رائعاً ملطار راأ�ص اخليمة الدويل، ومن �صاأنه 
كربى  من  اجلميلة  اإمارتنا  اإىل  الو�صول  ت�صهيل 

الأ�صواق يف تركيا وخارجها.
امليي�ييصييار اجلييديييد يف توقيت مثايل  اإطيييالق   وييياأتييي 
اإ�صغاًل،  اليي�ييصييييياحييييية  مييوا�ييصييميينييا  اأكييييرث  مييع  تييزاميينيياً 
العام  الفرتة من  هييذه  خييالل  اللطيفة  فييالأجييواء 
تتيح للزوار فر�صة ال�صتفادة مما  توفره الإمارة 
الطلق مثل  الهواء  من وجهات ومعامل جذابة يف 

ال�صواطئ الرملية ال�صاحرة واجلبال ال�صاهقة«.
التنفيذي  الرئي�ص  خانا،  �صاجني  اأ�صاف  وبييدوره، 
امل�صار  تد�صن  “يعد  الييدويل:  راأ�ييص اخليمة  ملطار 
اجلديد اإجنييازاً رائييداً ملطار راأ�ييص اخليمة الدويل، 
ونييتييطييلييع قيييدمييياً ل�ييصييتييقييبييال اأعييييييداد مييتييزايييدة من 
اليوم  ي�صم  الييذي  اجلييدد عرب مطارنا  امل�صافرين 
التي  امل�صتوى  عاملية  املرافق  وا�صعة من  جمموعة 

ويف  ومريحة  ممتعة  �صيييييفر  جتربة  لييلييزوار  توفر 
غاية ال�صال�صة.

 �صرتبط �صراكتنا مع �صركة بيغا�صو�ص اإمارة راأ�ص 
اأوروبية مبا يف ذلك اململكة  26 وجهة  اخليمة ب 
املتحدة واأملانييييا و�صوي�صرا وهولندا وبليييدان ال�صمال 

الأوروبي ورو�صيا عرب اإ�صطنبول«.
اخليمة  راأ�ييييص  مييطييار  ي�صّغل  احلييييايل،  الييوقييت  ويف 
الييعييديييد ميين الوجهات  اليييدويل رحيييالت ميين واإىل 
ولوك�صمبورغ  ومييو�ييصييكييو  بيييراغ  فيها  مبييا  الييعيياملييييية، 
ووار�صو وفروت�صواف وكاتوفيت�صي وبوزنان وبرنو 
اأباد  واإ�ييصييالم  وجييدة  وبي�صاور  وكاليكوت  والقاهرة 
التي  املتنامية  ال�صعبية  على  يييوؤكييد  ممييا  ولهيييور، 
املنطقة. كما  الأ�صواق خارج  الإمييارة يف  تتمتع بها 
يلعب املطيييييار دوراً حمورياً يف حتقيق اأهداف اإمارة 
راأ�ص اخليمة با�صتقطاب 1.5 مليون زائر بحلول 
عام 2021 و3 مالين زائر بحلول عام 2025 
ميين خيييالل اليي�ييصييراكييات والتييفيياقيييييات مييع �صركات 

عاملية مرموقة.

 راأ�س اخليمة لتنمية ال�سياحة تعلن ت�سيري رحالت جوية مبا�سرة بني اإ�سطنبول وراأ�س اخليمة 

م�ساركة ناجحة لـ»حرة عجمان« يف معر�س اخلم�سة الكبار

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 11083/2019/13 عمايل جزئي 
مو�صوع الدعوى : املطالبة مب�صتحقات عماليه وقدرها )16429( درهم وتذكرة عودة مببلغ 

 mb198316676ae:2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى(
طالب الإعالن / 1-احمد عنرت ابو زيد عبداحلليم �صفته بالق�صية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  رياحن العز لالعمال الفنية  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  - جمهول 
حمل القامة 

مييو�ييصييوع الإعيييييالن :  قيييد اأقيييييام عييليييييك اليييدعيييوى ومييو�ييصييوعييهييا املييطييالييبيية مبيي�ييصييتييحييقييات عماليه 
رقم  وامليي�ييصيياريييف  والييير�يييصيييوم  درهييييم  عييييودة مبييبييلييغ )2000(  وتيييذكيييرة  درهييييم  وقيييدرهيييا )16429( 
  2019/12/5 املييوافييق   اخلمي�ص   يييوم  جل�صة  لها  وحييددت   .mb198316676ae:ال�صكوى
ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العمالية 
العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 10296/2019/13 عمايل جزئي 

مو�صوع الدعوى : املطالبة مب�صتحقات عماليه وقدرها )653888( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
 mb197825346ae:رقم ال�صكوى

طالب الإعالن / 1-برا�صنا برميالل كورجاماجي �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله:را�صد علي حممد �صعيد احلريثي النقبي - �صفته بالق�صية:وكيل

�يييص.ذ.م.م  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  -  اإعالنه :  1-  م�صنع بال�صتيك الحتيياد  املطلوب 
جمهول حمل القامة 

املطالبة مب�صتحقات عماليه وقدرها  الدعوى ومو�صوعها  اأقييام عليك  :  قد  الإعييالن  مو�صوع 
لها  وحييددت   .mb197825346ae:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهييم   )653888(
فاأنت  Ch1.B.10 لذا  بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �ص  املوافق  2019/12/4   جل�صة يوم الربعاء  
م�صتندات  او  مييذكييرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العمالية 
العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 2659/2019/11 مدين جزئي 

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )10.000( درهم والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من :2018/8/28 وحتى ال�صداد التام 

طالب الإعالن / 1-�صيف عبداهلل �صيف الباهي الطنيجي -  �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي - �صفته بالق�صية:وكيل

املطلوب اإعالنه :  1-  امين ر�صوان نور ر�صوان  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

مو�صوع الإعالن :  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )10.000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9٪ من :2018/8/28 
وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2019/12/8  ال�صاعة 08.30 �ص 
بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  املدنيه  

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  630/2019/211 ننفيذ عقاري 
مو�صوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2019/141 عقاري كلي ، ب�صداد املبلغ املنفذ 

به وقدره ) 316067.01 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
طالب الإعالن : تركول جور �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ

اأدمرال   -1  : اإعييالنييه  املطلوب  وكيل   : بالق�صية  �صفته  تهلك   حممد  عبدالرزاق  را�صد    : وميثله 
ملقاولت البناء ذ.م.م )ارمادا للتجارة العامة - �صابقا - �ص ذ م م( - �صفته بالق�صية : منفذ �صده   - 

جمهويل حمل الإقامة 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك تنفيذ احلكم ال�صادر  مو�صوع الإعالن : قد 
درهيييم( اىل   316067.01 ( وقيييدره  بييه  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ، كلي  عييقيياري   2019/141 رقييم  الييدعييوى  يف 
املباعة  العقارية  الوحدة  البيع  وعقد  احلجز  ا�صتمارة  بطالن   -2 املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب 
على اخلارطة رقم906 مبجمع برج ارمادا بي 1 بامارة دبي.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 

التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 1786/2019/60 امر اداء    

مو�صوع الدعوى :اول:ا�صدار امر اداء بالزام املطلوب �صدها ب�صداد مبلغ وقدره )244499.30( درهم 
بال�صافة للفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام لطالبة المر - ثانيا:الزام 

املطلوب �صدها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن : العميمي العاملية للتجارة �ص.ذ.م.م -    �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله:مرمي احمد �صامل م�صلم املحرمي - �صفته بالق�صية:وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- كيلي للمقاولت �ص.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه   جمهويل حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : 
اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/9/4 بالزام املدعي عليها/ كيلي  ا�صت�صدار امر  طلب 
درهم   )244499.30( مبلغ  �ييص.ذ.م.م  للتجارة  العاملية  العميمي  للمدعية/  تييوؤدي  بان  �ييص.ذ.م.م  للمقاولت 
وبالر�صوم  التام  ال�صداد  وحتى  يف:2019/9/2  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   ٪9 بواقع  القانونية  والفائدة 
وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�صر هذا العالن 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية   التجارية 
العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 1869/2019/60 امر اداء    

مو�صوع الدعوى :ا�صدار امر اداء بالزام املطلوب �صدها ب�صداد مبلغ وقدره )202919.13( درهم بال�صافة 
للفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام لطالبة المر الزام املطلوب 

�صدها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن : العميمي العاملية للتجارة �ص.ذ.م.م -    �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله:مرمي احمد �صامل م�صلم املحرمي - �صفته بالق�صية:وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- هايتك انرتيورز �ص.ذ.م.م - �صفته بالق�صية : مدعي عليه   جمهويل حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : 
بالزام  الطرفن  بن  املربم  التجاري  العقد  اول:بانفاذ   2019/9/11 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  قررت 
مبلغ  �ييييص.ذ.م.م  للتجارة  العاملية  العميمي  للمدعية  تيييوؤدي  بييان  �ييييص.ذ.م.م  انييرتيييورز  هايتك  عليها  املييدعييي 
)202919.13( درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية يف:2019/9/9 وحتى 
ا�صتئناف  ولكم احلق يف   ، املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  ومبلغ خم�صمائة  وامل�صاريف  والر�صوم  التام  ال�صداد 

المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية   التجارية 
العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اعالن بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 559/2019/60 امر اداء    

مو�صوع الدعوى :املطالبة با�صدار المر بالزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ )49650( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف

طالب الإعالن : رو�صاريو جيانيتي -    �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- جي ا�ص بي انرتنا�صونال م.د.م.�ص- �صفته بالق�صية : مدعي عليه   

جمهويل حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : 

بي  ا�ص  جي  عليها:  املدعي  بالزام   2019/5/21 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  قييررت 
دولر   )49650( مبلغ  جيانيتي  رو�صاريو  للمدعي:  تييوؤدي  بان  م.د.م.�ييص  انرتنا�صونال 
امريكي او ما يعادله بالدرهم الماراتي والر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم 
يف  احلييق  ولكم   ، القانون  بقوة  املعجل  بالنفاذ  م�صمول  والميير  املحاماة  اتعاب  مقابل 

ا�صتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية   التجارية 

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/2206  تنفيذ جتاري   
مو�صوع الق�صية:تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقييم:2017/2690 جتاري كلي ، ب�صداد املبلغ 

املننفذ به وقدره )8807333.17( درهم �صامال للر�صوم وامل�صاريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:م�صرف ابوظبي ال�صالمي �ص.م.ع

املطلوب اعالنه:املنفذ �صده:1- هاين علي احمد زيد الكيالين جمهول حمل القامة
مو�صوع العالن:

مبنطقة  ال�صارقة  بامارة  عقار  عن  عبارة  وهييي  اخلا�صة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
ال�صجعة �صناعية رقم 14/2022 ملك وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )8807333.17( درهم وذلك 

للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا - بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ:2019/9/10.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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�ملال و�لأعمال

خلل حفل جوائز ال�صفر العاملية

الحتاد للطريان تفوز بلقب �سركة الطريان الرائدة عاملًيا وحت�سد اأربع جوائز  
•• اأبوظبي-الفجر:

الناقل  ليييليييطيييران،  الحتيييييياد  حيي�ييصييلييت 
العربية  الإميييييييييارات  ليييدولييية  اليييوطييينيييي 
اأربييييع جييوائييز مرموقة  املييتييحييدة، عييلييى 
ال�صفر  جييييوائييييز  تييييوزيييييع  حيييفيييل  خيييييالل 
الييعيياملييييية اليي�ييصيياد�ييص والييعيي�ييصييرون الذي 
ال�صلطانية  الأوبييييييرا  دار  يف  عييقييده  مت 
ويعترب  عيييميييان.  �ييصييلييطيينيية  ميي�ييصييقييط،  يف 
حيييفيييل جييييوائييييز الييي�يييصيييفييير اليييعييياملييييييية من 
اأ�ييصييهيير الحييتييفييالت اليييرائيييدة يف جمال 

الييييطييييران يف جييميييييع اأنييييحيييياء اليييعيييامل، 
التي  بيياأبييرز الجنييييازات  والييتييي حتتفي 
قطاع  يف  واجلييهييات  املوؤ�ص�صات  تقدمها 
�صناعة ال�صفر وال�صياحة العاملية. عرب 
تكرمي الفائزين وت�صليط ال�صوء على 

اخلدمات املميزة 
ولييقييد حييييازت الحتييييياد لييلييطييران على 
الييعييديييد ميين اجلييوائييز والأليييقييياب التي 
�صملت “جائزة �صركة الطران الرائدة 
الطران  و”�صركة   ،”2019 عيياملييًيييا 
ال�صيوف”،  جتيييارب  يف  عاملياً  الييرائييدة 

عيياملييييياً يف  الييرائييدة  الييطييران  و”�صركة 
الطائرة”،  ميين  على  الرتفيه  بييرامييج 
عاملياً  الييييرائييييدة  اليييطيييران  �ييصييركيية  و” 
للخدمات املميزة على من الطائرة«. 

وقال روبن كامارك، الرئي�ص التنفيذي 
الحتاد  مبجموعة  التجارية  لل�صوؤون 
للطران  الحتيياد  “ت�صتمر  للطران: 

يف احلر�ص
على تعزيز وتطوير م�صتويات اخلدمة 
تتميز  خيييدميييات  لييتييقييدمي  واليي�ييصيييييافيية 
لتوفر  وذلييك  املبتكرة،  املعاير  باأعلى 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأُعيييلييين امييي�يييص عييين اإطييييييالق وجيييهييية “ذا 
فاونتنز” الرتفيهية بحّلتها اجلديدة، 
كا�صكيد  “وجهة  موقع  نف�ص  يف  وهييي 
الوجهة  �صابقاً، وت�صتقبل  الرتفيهية” 
لالأطعمة  ميينييفييذاً   14 حتت�صن  الييتييي 
بتجربة  لال�صتمتاع  الزوار  وامل�صروبات 
امليي�ييصييتييوى، مع  عييالييييية  وتييرفيييييه  �صيافة 
اإطييييييييياللت عيييليييى عييييرو�ييييص الييينيييوافييير 

امل�صيئة. 
يا�ص  بن  الواقعة  الوجهة  وتقدم  هذا 
مول وعامل فراري، لأول مرة م�صروع 
“كالمي” الذي ي�صم اأكرب نفق هوائي 
واأطييييول جدار  الييعييامل،  للقفز احليير يف 
ت�صلق داخلي، و�صوف يتم افتتاح منتزه 
دار اأدفن�صر الرتفيهي الداخلي يف �صهر 
حما�صية  جتييارب  ليقدم   2020 يناير 
ذا  وجهة”  ولييتييكييون  الأعيييميييار،  جلميع 
املثايل  امليييكيييان  الييرتفيييييهييييية  فاونتنز” 
لتجديد الطاقات وتناول وجبة لذيذة 

بعد يوم حافل. وتعترب الوجهة منا�صبة 
لق�صاء يوم خارج املنزل اأو لال�صرتاحة 
جلل�صة  اأو  مييول،  يا�ص  يف  الت�صوق  ميين 
الوجبات  حيييييث  الييييزمييييالء  ميييع  غيييييداء 
اخليييفيييييييفييية واحلييييلييييويييييات والأ�ييييصيييينيييياف 
ال�صهية، وميكن لالأ�صدقاء والعائالت 
العاملية  امليياأكييولت  بخيارات  ال�صتمتاع 
مبييا يف ذليييك اليي�ييصييرق الأو�ييصييطييييية منها 
والأمريكية،  والآ�ييصيييييوييية  والإيييطييالييييية 
واأك�صاك  والربغر  البحرية  واملاأكولت 

احللويات واملقاهي.
وخييييالل فييييرتة �ييصييبيياق جيييائيييزة الحتيييياد 
لعام   1 للفورمول  الييكييربى  للطران 
مع  وتييييزاميييينيييياً  اأبييييوظييييبييييي،  يف   2019
يا�ص  يف  وايت”  اأنيييد  “بالك  عييرو�ييص 
اأيييام، ميكن لييرواد ال�صباق   6 مول ملدة 
واملت�صوقن ال�صرتاحة وتناول الطعام 
الرتفيهية  فاونتنز”  “ذا  وجييهيية  يف 
الذين  اأولييئييك  واأميييا  بحلتها اجلييديييدة، 
اليي�ييصييميي�ييص والنور  اأ�ييصييعيية  يييبييحييثييون عييين 
فباإمكانهم  املنع�ص  والييهييواء  الطبيعي 

تييينييياول اليييطيييعيييام عييلييى الييييرتا�ييييصييييات، يف 
الوجهة الوحيدة لتناول الطعام خارجاً 

يف يا�ص مول.
الرتفيهية  فاونتنز”  “ذا  وجهة  وتِعُد 
راقية  طعام  تيينيياول  بتجربة  ال�صيوف 
ال�صو�صي  ميين  بييييدءاً  ونييكييهييات طييازجيية، 
النباتية  والأطييبيياق  وال�صلطات  اللذيذ 
وخمفوقات  الييييربغيييير  اإىل  وو�يييييصيييييوًل 
اليييفييياكيييهييية واحلييييلييييويييييات، اإ�يييصيييافييية اإىل 
جمييمييوعيية امليييطييياعيييم وامليييقييياهيييي، ومن 
املقرر افتتاح مطعم رازوي غار الهندي 
ليقدم   ،2019 دي�صمرب  يف  ال�صهر 
والأطباق  اليينييبيياتييييية  الأطيييبييياق  اأفيي�ييصييل 

املبتكرة من اأنحاء الهند.
وتعترب وجهة “ذا فاونتنز” الرتفيهية 
الطعام  تيينيياول  لتجارب  الأمييثييل  املييكييان 
ولال�صتمتاع  للجميع،  معقولة  باأ�صعار 
الآ�صرة،  وال�صوئية  املائية  بالعرو�ص 
كل  النوافر يومياً  حيث تبداأ عرو�ص 
30 دقيقة، من ال�صاعة 7 م�صاًء وحتى 

11 م�صاًء.

لل�صيوف  ا�ييصييتييثيينييائييييية  �ييصييفيير  جتيييييارب 
باختيار  الفخر  ويحدونا  امل�صافرين. 
اأف�صل  كيييياإحييييدى  ليييليييطيييران  الحتييييييياد 
العامل عن طريق  الطران يف  �صركات 
وال�صيوف  واليي�ييصييييياحيية  ال�صفر  خيييرباء 
امل�صافرين، وبالإنابة عن عائلة الحتاد 
بيياليي�ييصييكيير جلميع  نيييتيييوجيييه  ليييليييطيييران 
اليي�ييصييركيياء واليي�ييصيييييوف امليي�ييصييافييرييين من 

جميع اأنحاء العامل.«
جراهام  ال�صيد  اأ�صاف  املنا�صبة،  وبهذه 
كوك، الرئي�ص واملوؤ�ص�ص جلائزة ال�صفر 

العاملية: “توا�صل الحتاد للطران يف 
العاملية يف قطاع  املعاير  م�صتوى  رفع 
الطران. حيث تلتزم بتح�صن خدمات 
على  املبتكرة  والتكنولوجيا  ال�صيوف 
يتم  اأن  ويييي�يييصيييعيييدين  الييييطييييائييييرة،  ميييين 
اخييتيييييارهييا لييلييفييوز عييين طيييرييييق خيييرباء 

ال�صفر وال�صياحة.«
م�صقط عدد  الحتفال يف  ولقد ح�صر 
وال�صفر يف  ال�صياحة  رواد وممثلي  من 
احلفل  وحظي  ال�صفر،  �صناعة  قطاع 

بتغطية وح�صور اإعالمي مميز. 

•• �شيدين- ف ب

اأميي�ييص يف خمتلف  اأطييلييق مييتييظيياهييرون 
اأرجيييييييياء اآ�يييصيييييييا �ييصييليي�ييصييليية جييييديييييدة من 
عييلييى ظاهرة  الييعيياملييييية  الحييتييجيياجييات 
بدايتها  كييانييت  احليييييراري،  الحييتييبييا�ييص 
من  �صحابة  غطتها  الييتييي  �ييصيييييدين  يف 
باحلرائق  املييرتييبييط  اليي�ييصييام  اليييدخيييان 
ال�صرقي  الييي�يييصييياحيييل  عيييليييى  امليييييدميييييرة 
ل�ييصييرتاليييييا. وجتييمييع املييتييظيياهييرون يف 
اأمييييام مييقيير احلييييزب املحافظ  �ييصيييييدين 
خطورة  ميين  بِالتقليل  املتهم  احليياكييم 
تيييهيييدييييد ارتييييفيييياع حيييييييرارة اجلييييييو. وقد 
“اأنت حترق  رفعوا لفتات كتب عليها 
ورددوا هتافات من بينها  م�صتقبلنا”، 
ال�صخا�ص  مييئييات  ولييبييى  “�صننه�ص«. 

التي  الدعوة  مييدار�ييص،  تالميذ  بينهم 
غريتا  ال�صويدية  النا�صطة  اأطلقتها 
واتخذت  عييامييا.   16 البالغة  تييونييربغ 
هييييذه اليييتيييظييياهيييرات طييابييعييا خييا�ييصييا يف 
ا�ييصييرتاليييييا حيييييث جتييتيياح حيييرائيييق منذ 
�صاوث  وليتي  اجلفاف،  مو�صم  بداية 
وكوينزلند  �صرق(  )جنوب  ويلز  نيو 
)�صمال �صرق(. وقد اأدت احلرائق منذ 
مطلع ت�صرين الأول/اأكتوبر اإىل وفاة 
املنازل  مئات  وتييدميير  اأ�صخا�ص  �صتة 
1،5 مييليييييون هييكييتييار من  واأكيييييرث مييين 
الأرا�ييصييي. وقييال الطالب �صام غالفن 
اأثناء م�صاركته يف الحتجاج يف ملبورن 
املواجهة  خييطييوط  يف  كييانييت  “بلدتي 
اأ�صبت  “لقد  ميي�ييصيييييفييا  الأمامية” 
مثل  �صيئا  بييياأن  اأدركييييت  حيين  ب�صدمة 

هييذا يييحييدث واأنيييه حييان الييوقييت لأفعل 
واحلر  اجلييفيياف  وزاد  حيييييالييه«.  �ييصيييييًئييا 
امل�صبوقة.  غر  احلرائق  من  ال�صديد 
رئي�ص  الحيييتيييجييياجيييات  وا�يييصيييتيييهيييدفيييت 
موري�صون  �صكوت  ال�ييصييرتايل  اليييوزراء 
ييينييكيير وجييييييود اي عيييالقييية بن  الييييييذي 
تدافع  بينما  امليينيياخ،  وتييبييدل  احلييرائييق 
حييكييومييتييه بيي�ييصييدة عيين �ييصيينيياعيية املناجم 
واأكد  البالد.  املربحة جدا والقوية يف 
حركة  عن  امل�صوؤول  بروديريك  �صيان 
“عدم حترك  اأن  الإ�صراب يف املدار�ص 
اإىل  اأدى  امليينيياخ  اأزمييية  حيييييال  حكومتنا 
“ال�صكان  واأ�ييصيياف  احلرائق”.  ات�صاع 
يييعييانييون وجمييتييمييعييات مييثييل تييلييك التي 
يبداأ  مل  وال�صيف  تعاين  فيها  نعي�ص 
بعد«. وكانت ا�صرتاليا التي يبلغ عدد 

خف�صت  ن�صمة،  مييليييييون   25 �صكانها 
امل�صببة  اليييييغيييييازات  ميييين  انيييبيييعييياثييياتيييهيييا 
البلدان  مييين  اأكييييرب  بيييدرجييية  لييلييدفيييييئيية 
يف  للتلوث  امل�صببة  الييكييربى  الأخييييرى 
اأكرب  واحييدة من  تبقى  لكنها  الييعييامل. 
و�صتجري  العامل.  الفحم يف  م�صدري 
تظاهرات اأخرى يف ملبورن وبري�صبن 
ومييدن اأخييرى كبرة يف الييعييامل. وقال 
ال�صهر  هييذا  �صابق  وقييت  يف  موري�صون 
اأّن  الأ�صكال  �صكل من  باأي  “القول  اإّن 
املئة  يف   1،3 عن  امل�صوؤولة  اأ�صرتاليا، 
باإجراءات  العامل، قامت  انبعاثات  من 
فردية توؤثر ب�صكل مبا�صر على حرائق 
معينة، �صواء كانت هنا اأو يف اأي مكان 
اآخيير يف الييعييامل ل ترقى لأدلييية علمية 
اأي�صا  احتجاجات  وخرجت  موثوقة«. 

املئات يف منطقة  �صار  يف طوكيو حيث 
التوعية  لييزيييادة  املييزدحييميية  �صينجوكو 
الطالبة  وقييالييت  املييينييياخ.  ق�صية  عييلييى 
ميو اإي�صيدا )19 عاما( “اأ�صعر باأزمة 
اليابان مهتم”  اأحييد تقريبا يف  لأن ل 
األهمتني  “لقد  واأ�صافت  املناخ.  بتغر 
وتابعت  حقا”،  غيييرييييتيييا  تييي�يييصيييرفيييات 
الآن  اأتيي�ييصييرف  مل  اإذا  اأنييينيييي  “اعتقد 
ف�صيكون الأوان قد فات. اأردت اأن اأفعل 
�صيئا ميكنني القيام به«. ويف نيودلهي 
املدار�ص  طيييالب  مييين   50 نييحييو  خيييرج 
واجلامعات يف م�صرة اإىل وزارة البيئة 
العامل.  يف  تلوثا  الأكيييرث  العا�صمة  يف 
وحمل الطالب ال�صغار لفتات ورددوا 
بالإعالن  احلييكييوميية  تطالب  �ييصييعييارات 

عن حالة الطوارئ املناخية.

الت�سوق الإلكرتوين يهيمني 
على مبيعات اجلمعة ال�سوداء 

•• نيويورك-رويرتز

يف  الإنييرتنييت  عرب  دولر  ملياري  من  اأكييرث  الأمريكيون  امل�صتهلكون  اأنفق 
كان  بينما  اخلمي�ص،  يييوم  ال�صكر  عيد  ت�صوق  مو�صم  من  الأوىل  ال�صاعات 
ال�صوداء،  التجزئة �صعيفا ب�صكل كبر ع�صية اجلمعة  الإقبال على متاجر 

مت�صيا مع توجه اأو�صع للعزوف عن الت�صوق باملتاجر التقليدية.
تخفي�صات  فيياإن  ميدانية،  متابعات  اأجييروا  وحمللن  م�صت�صارين  وبح�صب 
مو�صم  ق�صر  على  للتغلب  مبكرا  ال�صهر  هييذا  متاجر  �صال�صل  طرحتها 
العطالت هذا العام قوبلت برتاجع يف اأعداد املقبلن على املتاجر يف اأنحاء 
الوليات  يف  الت�صوق  اأيييام  اأ�صخم  هو  ال�صكر  لعيد  التايل  واليييييوم  الييبييالد. 
املتحدة، ومن املتوقع هذا العام اأن ي�صارك اأكرث من 165 مليون �صخ�ص 
ال�صوداء  للجمعة  مازالت  حن  ويف  الأ�صبوع.  نهاية  عطلة  مدى  على  فيه 
اأهميتها، فاإن هذه الأهمية اآخذة يف النح�صار، اإذ اأ�صبح مو�صم ت�صوق نهاية 
العام يبداأ قبل الحتفال بالهالوين باأ�صبوع وميتد حتى ليلة راأ�ص ال�صنة، 
ونظرا  املو�صم.  مييدار  على  كبرة  تخفي�صات  التجزئة  متاجر  ُتقدم  حيث 
لق�صر مو�صم الت�صوق هذا العام، ت�صارعت العرو�ص املبكرة والإنفاق. واأمام 
جتار التجزئة فرتة تقل �صتة اأيام هذا العام لغتنام مبيعات بن عيد ال�صكر 
وراأ�ص ال�صنة. وحتى العا�صرة من م�صاء عيد ال�صكر بتوقيت جرينت�ص، كان 
الإنرتنت،  عييرب  م�صرتيات  على  دولر  مليار   2.1 اأنفقوا  قييد  املت�صوقون 

بزيادة 20.2 باملئة عن العام املا�صي.

 الذهب م�ستقر و�سط �سكوك حيال اتفاق جتارة 
•• عوا�شم-رويرتز

عن  امل�صتثمرين  عييزوف  مع  ام�ص  يذكر  تغر  دون  الذهب  اأ�صعار  ا�صتقرت 
املتحدة  الييوليييات  اإبيييرام  اإمكانية  حيييييال  �صكوك  و�ييصييط  الكبرة  الييرهييانييات 
اأكييرب تراجع �صهري له يف  وال�صن اتفاق جتييارة. لكن املعدن يتجه �صوب 
ثالث �صنوات، بعد اأن اأثارت ت�صريحات تبعث على التفاوؤل من كال البلدين 

يف وقت �صابق من ال�صهر الآمال يف اتفاق مرحلي.
1844.50 دولر  عيينييد  جيييدييييدا  مييرتييفييعييا  ميي�ييصييتييوى  اليييبيييالدييييوم  و�ييصييجييل 
نق�ص  بفعل  القيا�صية  اأرقامه  ك�صر  موجة  موا�صال  )الأون�صة(،  لالأوقية 

يف املعرو�ص.
بحلول  لالأوقية  دولر   1458.47 عند  للذهب  الفوري  ال�صعر  وا�صتقر 
0.2 باملئة هذا الأ�صبوع.  اأن فقد  0749 بتوقيت جرينت�ص، بعد  ال�صاعة 

وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 باملئة اإىل 1458 دولرا.

ت�صتقبل الوجهة الرتفيهية ال�صيوف بحّلة جديد ومنافذ ترفيهية عالية امل�صتوى

اإطالق وجهة ذا فاونتنز الرتفيهية يف اأبوظبي 

احتجاجات عاملية على ظاهرة الحتبا�س احلراري يف �سيدين  

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 2143/2018/20 جتاري كلي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )6.130.303.46( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة

طالب الإعالن :  �صركة عرب اخلليج للخر�صانة اجلاهزة �ص.ذ.م.م  - �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنهما : 1- جرين مودلينج للمقاولت �ييص.ذ.م.م 2- حلمي احمد حممد علي �صفتهما بالق�صية : 

مدعي عليهما - جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/2/12 يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�صالح/ �صركة عرب اخلليج للخر�صانة اجلاهزة �ص.ذ.م.م بالزام ال�صركة املدعي عليها الوىل ان توؤدي للمدعية 
الدعوى  رفع  تاريخ  من   ٪9 قدرها  ب�صيطة  قانونية  فائدة  اليه  م�صافا  درهييم   )6.130.303.46( وقييدره  مبلغا 
احلا�صل يف 2018/10/6 وحتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليها الوىل بامل�صاريف والف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة وامرت بالنفاذ املعجل ب�صرطة تقدمي كفاله   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اعالن بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2136/2019/16 جتاري جزئي  

مو�صوع الدعوى : املطالبة بحل وت�صفية املدعي عليها الثانية - �صركة بايلك�ص حلفر ال�صا�صات ذ.م.م وبتعين م�صف لت�صفيتها مع 
حتميل املدعي عليها الثانية بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة  طالب الإعالن :  ابراهيم بن �صليمان بن عبدالعزيز الراجحي  
- �صفته بالق�صية : مدعي  وميثله:علي ا�صماعيل ابراهيم اجلرمن - �صفته بالق�صية:وكيل  املطلوب اإعالنهما : 1- في�صل بن 
�صليمان بن عبدالعزيز الراجحي 2- بايلك�ص حلفر ال�صا�صيات �ص.ذ.م.م �صفته بالق�صية : مدعي عليهما  - جمهول حمل الإقامة  
مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/8/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ ابراهيم 
الثانية )�صركة بايلك�ص حلفر ال�صا�صيات - �صركة ذات  ال�صركة املدعي عليها  بن �صليمان بن عبدالعزيز الراجحي بحل وت�صفية 
م�صوؤولية حمييدودة( وتعين اخلبر �صاحب الدور باجلدول م�صياف لها وذلك بتكليفه ب�صهر حكم الت�صفية وجرد كافة ا�صول 
ال�صركة وح�صر مالها من حقوق وما عليها من التزامات وعلى مدير ال�صركة حترير قائمة مف�صلة باموال ال�صركة وميزانيتها 
وما لها من حقوق لدى الغر وما عليها من التزامات وديون وتكليف امل�صفي ببيع موجودات ال�صركة بطريق املزاد العلني وايداع 
ح�صيلة البيع يف احد امل�صارف حل�صاب ال�صركة حتت الت�صفية واخطار دائني ال�صركة وت�صفية جميع الديوت امل�صتحقة على ال�صركة 
وحت�صيل حقوقها لدىالغر و�صداد ديونها وتوزيع ما يتبقى من اموال على ال�صركاء كل بح�صب ح�صته وحددت مبلغ خم�صة ع�صر 
الف درهم حتت ح�صاب الت�صفية ت�صاف على عاتق الت�صفية والزمت املدعي عليه الول بامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة   حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 423/2019/26 عقاري كلي  
مو�صوع الدعوى : احلكم بف�صخ اتفاقية الجارة ومالحقها والزام املدعي عليه بت�صليم العقار مو�صوع اتفاقية الجارة 

املنتهية بالتملك خاليا من ال�صواغل ورد احليازة اىل املدعي وا�صارة القيد العقاري الواردة يف �صهادة ملكية ل�صالح املدعي 
عليه وخماطبة دائرة الرا�صي والمالك مع تعوي�ص املدعي مبلغ وقدره )1.987.099.20( درهم

طالب الإعالن :  نور بنك )م�صاهمة عامة( بنك نور ال�صالمي �ص.م. - �صابقا  - �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله:جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي - �صفته بالق�صية:وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �صاهرخ منهوجر نيكبور �صفته بالق�صية : مدعي عليه
 جمهول حمل الإقامة 

مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/10/29 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ 
نور بنك )م�صاهمة عامة( بنك نور ال�صالمي �ص.م. - �صابقا بف�صخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتمليك املربمة بن املدعي 
العقار مو�صوع  بت�صليم  املدعي عليه  امييارة دبي وبالزام  T2 برج اعمار  الوحدة رقم 3301 بولفارد  واملدعي عليه لتمويل 
اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك خاليا من ال�صواغل ورد حيازته للمدعي وخماطبة دائرة الرا�صي والمالك بدبي ل�صطب 
والزمت  التداعي  �صند  التفاقيه  مو�صوع  بالعقار  اخلا�صة  امللكية  �صهادة  من  الدعوى  مو�صوع  التفاقية  لهذه  ا�صارة  اي 
املدعي عليه بالر�صوم وامل�صروفات وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات  حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العقارية  

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 3394/2019/16 جتاري جزئي  
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )343534.11( درهم والر�صوم وامل�صاريف 

واتعاب املحاماة والغرامة التاأخرية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام
طالب الإعالن :  م�صرف المارات ال�صالمي )�صركة م�صاهمة عامة(  - �صفته بالق�صية : مدعي 

وميثله:جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صالمي - �صفته بالق�صية:وكيل
املطلوب اإعالنهما : 1- ليلي عبا�ص مراد حممد �صفته بالق�صية : مدعي عليه

 جمهول حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/10/17 يف الدعوى املذكورة 
اىل  تييوؤدي  بييان  عليها  املدعي  بالزام  عامة(  م�صاهمة  )�صركة  ال�صالمي  الميييارات  م�صرف  ل�صالح/  اعيياله 
امل�صرف املدعي مبلغ )343.547/11( درهم والفائدة بواقع 9٪ �صنويا وذلك من تاريخ املطالبة رفع الدعوى 
املحاماة    اتعاب  درهم مقابل  الف  بامل�صروفات ومببلغ  والزمته  ال�صداد  احلا�صل يف 2019/9/1 وحتى متام 
حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 4275/2019/16 جتاري جزئي 
مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )274476.46( دولر امريكي او مايعادله 

بالدرهم المارات مبلغ )1008206.34( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ 
ت�صجيل الدعوى وحتى ال�صداد التام 

طالب الإعالن / 1-�صركة ت�صانغت�صو هواعري التجارية الدولية املحدودة -  �صفته بالق�صية : مدعي 
وميثله:زايد �صعيد را�صد �صعيد ال�صحي - �صفته بالق�صية:وكيل

املطلوب اإعالنه :  1-  بي بي ا�ص للتجارة العامة �ييص.ذ.م.م  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  - جمهول حمل 
القامة 

مو�صوع الإعالن :  قد اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )274476.46( 
دولر امريكي او مايعادله بالدرهم المارات مبلغ )1008206.34( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والييفييائييدة 12٪ ميين تيياريييخ ت�صجيل الييدعييوى وحييتييى اليي�ييصييداد الييتييام. وحيييددت لها جل�صة يييوم الحيييد  املوافق  
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  08.30 �ص  ال�صاعة    2019/12/8

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجاريه  
العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 584/2019/26 عقاري كلي 

مو�صوع الدعوى : املطالبة بف�صخ اتفاقية اليجارة املنتهية بالتملك ومالحقها املوؤرخة 
يف:2008/3/19 والتعوي�ص

طالب الإعالن / 1-متويل )م�صاهمة خا�صة( -  �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  حييازم علي دييياب مهره  �صفته بالق�صية : مدعي عليه  - جمهول 

حمل القامة 
اتفاقية اليجارة  اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ  مو�صوع الإعييالن :  قد 
يوم  جل�صة  لها  وحييددت  والتعوي�ص.  يف:2008/3/19  املوؤرخة  ومالحقها  بالتملك  املنتهية 
فاأنت مكلف  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ال�صاعة 09.30 �ص  املوافق  2019/12/22   الحييد  
م�صتندات  او  مييذكييرات  ميين  لييديييك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العقارية  
العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 720/2018/26 عقاري كلي 

مو�صوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )3.267.552( درهم والر�صوم 
وامل�صاريف والفائدة 12٪ من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والزام املدعي عليه بت�صليم 

الفيال مو�صوع الدعوى
طالب الإعالن / 1-حافظ ابرار احمد -  �صفته بالق�صية : مدعي عليه

 TAMWEEL P.S.C املطلوب اإعالنه : 1-  متويل م�صاهمة خا�صة
�صفته بالق�صية : اخل�صم املدخل   جمهول حمل القامة 

بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره  اقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  :  قد  الإعييالن  مو�صوع 
)3.267.552( درهم والر�صوم وامل�صاريف والفائدة 12٪ من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والزام 
املدعي عليه بت�صليم الفيال مو�صوع الدعوى. وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2019/12/10  
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ص   09.30 ال�صاعة 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العقارية  

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
اعالن بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2972/2019/60 امر اداء    
مو�صوع الدعوى :طلب ا�صت�صدار امر اداء مبلغ )12.515( درهما

طالب الإعالن : اوتو ا�صي�صت لتاجر ال�صيارات -    �صفته بالق�صية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- مازهوفن �صريل جوبالن �صندرا- �صفته بالق�صية : مدعي عليه   

جمهويل حمل الإقامة 
مو�صوع الإعالن : 

بالزام   2019/11/18 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  قييررت  اداء  امر  ا�صت�صدار  طلب 
املدعي عليهما: املنادر ملقاولت الطرق �ص.ذ.م.م و مازهوفن �صريل جوبالن �صندرا بان 
يوؤديا للمدعية: اوتو ا�صي�صت لتاجر ال�صيارات مبلغ )12.515( والر�صوم وامل�صاريف ، 

ولكم احلق يف ا�صتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن 
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية   التجارية 
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 29996 /2019 (

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي �ص م ع.
املنذر اإليه   : حممد ظهر خان حميد خان  .  

ينذر املنذر املنذر اإليه  ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )30،026.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لإتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 17208/ خ�صو�صي /الفئة  17 / اأبوظبي ( من نوع ) جاك 
جيه 4  –   �صالون ( موديل )2016( – لون )رمادي(  واملمولة ل�صاحلكم من 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 29919 /2019 (

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي �ص م ع.
املنذر اإليها   : يا�ص اك�صربي�ص �ص ذ م م  .  

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )53،320.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لإتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 ( نوع  من   ) اخليمة  راأ�ص   /  C  ال�صيارة رقم ) 32830/ خ�صو�صي /الفئة
–   فييان ركيياب ( موديل )2016( – لييون )اأبييييي�ييص(  واملمولة  ني�صان ميكرو  

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 29918 /2019 (

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي �ص م ع.
املنذر اإليها   : ميلي تاباناو بوتي�صتا  .  

ينذر املنذر املنذر اإليها  ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )38،738.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لإتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 49653/ خ�صو�صي /الفئة  9 / اأبوظبي ( من نوع ) هايونداي 
�صوناتا  –   �صالون ( موديل )2013( – لون )اأزرق(  واملمولة ل�صاحلكم من 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 29920 /2019 (

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي �ص م ع.
املنذر اإليه   : مطعم فرحات ذ م م  .  

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )46،099.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لإتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 74101/ خ�صو�صي /الفئة  1 / ال�صارقة ( من نوع ) دايهات�صو 
جييران ماك�ص –   فييان �صحن ( مييوديييل )2015( – لييون )اأبييييي�ييص(  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/30129 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ص م ع.
. املنذر اإليه  : نيزون ماتاي جورج ماتيو    

درهم   )25،763.25( وقييدرة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخييالل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم )67453 /الفئة  S/ خ�صو�صي/ دبي ( من نوع 
واملمولة  اأبي�ص(    ( – لون  ) ني�صان �صنرتا  _  �صالون ( موديل )2016(  

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/30131 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ص م ع.
. املنذر اإليه  : حممد حممود حممد حممود اجلندي    

درهم   )32،234.32( وقييدرة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخييالل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
( من  دبي  P/ خ�صو�صي/  /الفئة   52127( رقم  ال�صيارة  على  التنفيذية 
نوع )  كيا كارين�ص   _ ا�صتي�صن ( موديل 2016  – لون ) رمادي(  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/30133 (

املنذر : بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقاً(
املنذر اإليه :  نعيم اهلل نذير حممد .        

درهم   )47،935.08( وقييدرة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخييالل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 50717/ خ�صو�صي /D  / دبي ( من نوع ) 
هيونداي �صوناتا  _  �صالون ( موديل )2016 ( اللون ) اأ�صود (  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/30146 (

املنذر : بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقاً(
املنذر اإليها :  مرنا �صهيل الع�صل .        

درهم   )81،140.29( وقييدرة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخييالل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 96463/ خ�صو�صي /H  / دبي ( من نوع ) 
ني�صان باثفايندر  _ ا�صتي�صن ( موديل )2015 ( اللون ) اأحمر (  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/30130 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ص م ع.
. املنذر اإليها  : ويكتوريه �صوبت كو    

درهم   )75،832.06( وقييدرة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخييالل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم )46587 /الفئة  Q/ خ�صو�صي/ دبي ( من 
نوع )  هوندا اكورد    _  كوبيه ( موديل )2015(  – لون ) اأحمر(  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5588/2019/207 تنفيذ جتاري  
جزئي  جتيياري   2019/429 رقييم  الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
طالب  وامل�صاريف  للر�صوم  �صامال   ، درهييم(   43879  ( وقييدره  به  املنفذ  املبلغ  ب�صداد   ،
الإعييالن : جو لتاأجر ال�صيارات - ذ م م - �صفته بالق�صية : طالب التنفيذ  وميثله 
:  يون�ص حممد عبداهلل ح�صن البلو�صي - �صفته بالق�صية : وكيل املطلوب اإعالنه : 
1- اندو�صرتيل ميتل يونت - �ص ذ م م  - �صفته بالق�صية : منفذ �صده  جمهويل حمل 
الإقامة  مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )43879( وقييدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/5546 تنفيذ جتاري  
نبي   -2 م  م  ذ  �ييص   - للمقاولت  املدينة  طييائييف  �ييصييدهييمييا/1-  املنفذ  اىل 
بخ�ص ماديا جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�صنع القرن 
بن  ثيياين علي خليفة  �صعيد   / م وميثله  م  ذ  �ص   - امليكانيكية  لالأنظمة 
املييذكييورة اعاله  التنفيذية  الييدعييوى  اأقيييام عليك  قييد   - املييهييري  غليطه 
درهييم اىل طالب  وقييدره )136076.65(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والييزامييك 
الجيييراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فييان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اعالن بالن�سر        
             يف  الدعوى 1777/2019/100 احوال نف�س م�سلمني 

مو�صوع الدعوى : دعوى تخفي�ص وا�صقاط نفقات والروؤية مع املبيت طالب 
الإعالن/1-جمال مراد علي مراد الرئي�صي - �صفته بالق�صية : مدعي  املطلوب 
اإعالنه :1-فاطمة �صعيد حميد بن حرمل ال�صام�صي �صفته بالق�صية : مدعي 
الدعوى  اقييام عليك  : قد  الإعييالن  - مو�صوع  القامة  عليه - جمهول حمل 
ومو�صوعها دعوى تخفي�ص وا�صقاط نفقات والروؤية مع املبيت.  وحددت لها 
جل�صة يوم الربعاء املوافق 2019/12/11 ال�صاعة 08.30 �ص بالقاعة رقم )3( يف 
مبنى الحوال ال�صخ�صية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  االأحوال ال�سخ�سية  
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

 2019/6129  تنفيذ جتاري
ان طالب  القيياميية مبا  م م جمهول حمل  ذ   - �صي  دبليو  دي  ر�صتورانت  �ييصييده/1- جانفن  املنفذ  اىل    
اأقييام عليك  ، قد  العامري  البي�صائي وميثله / حممد عبداهلل حممد  �صريف عبدالرحمن  التنفيذ/ عبدالرحمن حممد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )525( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
حل وت�صفية ال�صركة املدعي عليها وتعين اخلبر احل�صابي ال�صابق ندبه م�صفيا لهما وذلك بجرد كافة ا�صول ال�صركة وما 
لها من حقوق والتزامات وعلى مدير ال�صركة والقائمن على اإدارتها تقدمي كافة ح�صابات واأموال ودفاتر ووثائق ال�صركة 
للم�صفي وعلى الأخر حترير قائمة مف�صلة باأموال ال�صركة والتزاماتها وميزانيتها ويوقعها مع مدير ال�صركة واأن مي�صك 
دفرتا لقيد اأعمال الت�صفية وعلى امل�صفي ان يقوم بكل ما يلزم للمحافظة على اأموال ال�صركة وحقوقها وان ي�صتويف مالها 
اأحد امل�صاريف حل�صاب ال�صركة حتت الت�صفية فور قب�صها واأن يويف ما على  قبل الغر وان يودع املبالغ التي يقب�صها يف 
ال�صركة من ديون وبيع ما ليدها من منقولت او عقار باملزاد العلني على األ يبيع كل موجودات ال�صركة مرة واحدة اإل باإذن 
من املحكمة وعليه اإخطار جميع دائني ال�صركة اإن وجدوا بكتب م�صجلة بعلم الو�صول  بافتتاح الت�صفية مع دعوتهم  لتقدمي 
طلباتهم خالل خم�صة واربعون يوما من تاريخ الإخطار وللم�صفي اإجراء الإخطار بالن�صر يف �صحيفتن حمليتن يوميتن 
ت�صدران باللغة العربية اإن كان الدائنون غر معلومن او مواطنهم غر معلومة واإيداع الديون خزينة املحكمة يف حالة اإذا 
مل يقدم بع�ص الدائنن طلبات وكذلك اإيداع مبالغ تكفي للوفاء بالديون املتنازع عليها اإل اذا ح�صل ا�صحاب تلك الديون 
على  �صمانات كافية او تقرر تاأجيل تق�صيم  اموال ال�صركة اىل ان يتم الف�صل يف املنازعة وعليه ان يق�صم اموال ال�صركة 
الناجتة عن الت�صفية على ال�صركاء فيها مبا يعادل ح�صة كال منهم يف را�ص املال ال�صركة الناجتة عن الت�صفية على ال�صركاء 
فيها مبا يعادل ح�صة كال منهم يف را�ص املال بعد اأداء ديون ال�صركة اإن وجدت وكذلك  توزيع اخل�صارة بذات الطريقة وعليه 
تقدمي ح�صابا موؤقتا لعمال الت�صفية كل �صتة ا�صهر او يعر�صه على ال�صركاء وعلى امل�صفي عند انتهاء الت�صفية ان يقدم 
ح�صابا ختاميا لها وعليه �صهر هذا احلكم وكذلك عند انتهاء الت�صفية بال�صجل التجاري وان يقوم بتقدمي طلب ل�صطب 
قيد ال�صركة من ال�صجل التجاري بعد الت�صفية وحددت املحكمة مبلغ ع�صرة الف درهم كاأجر للم�صفي ت�صاف على عاتق 
الت�صفية وعلى امل�صفي النتهاء من الت�صفية خالل ت�صعة اأ�صهر من تاريخ  �صهر هذا احلكم وعليه عر�ص الأمر على املحكمة 
يف حالة عدم النتهاء خالل املدة اآنفة البيان و عليه فان املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك 

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي



السبت    30   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12795  
Saturday   30   November   2019  -  Issue No   12795 33

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
ق�سم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم 2607 ل�سنة 2019 
اىل املحكوم عليه / حممد را�صد احمد بورنقن ال علي 

قد  الإبييتييدائييييية  الحتييادييية  اليي�ييصييارقيية  حمكمة  بييان  لديكم  معلوما  ليكن 
درهم.    )35423( وقيييدره  مبلغ  بييدفييع  بييالييزامييكييم  حكما  بحقكم  ا�ييصييدرت 
ل�صالح املحكوم له/ دار التمويل - �ص م ع  وحيث ان املحكوم له قد تقدم 
بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل برقم امل�صار اليه اعاله، لذا يتوجب عليكم 
حال  ويف  للن�صر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خييالل  الييقييرار  تنفيذ 
�صتبا�صر  املحكمة  فييان  املييحييدد  والييتيياريييخ  امليعاد  يف  احل�صور  عيين  تخلفك 

النظر الق�صية يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية         
العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

ق�سم التنفيذ 
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية رقم 2882 ل�سنة 2019    

اىل املحكوم عليه / �صيدلية املمزر 
قد  الإبييتييدائييييية  الحتييادييية  اليي�ييصييارقيية  حمكمة  بييان  لديكم  معلوما  ليكن 
ا�صدرت بحقكم حكما بتاريخ 2018/11/27 يف الق�صية رقم 2017/7222 
جتاري كلي بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )71650 درهم(  ل�صالح املحكوم 

له/ كيور للتجهيزات الطبية - ذ م م 
التايل  اليوم  القرار خالل 15 يوما من تاريخ  لذا يتوجب عليكم تنفيذ 
فان  املييحييدد  والييتيياريييخ  امليعاد  يف  احل�صور  عيين  تخلفك  حييال  ويف  للن�صر. 

املحكمة �صتبا�صر النظر الق�صية يف غيابك
 رئي�س ق�سم التنفيذ 
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية         
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اعـالن تغيري ا�سـم
احلمادي(  حممد  ح�صن  علي  )ح�صن  املواطن  تقدم 
ق�صم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 

التوثيقات بتغير ا�صمه من )ح�صن( اىل)�صعيد(
املذكور  الق�صم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�ص  لديه  فمن 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر العالن
فاطمة حممد جازم

كاتب عدل

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : باب احلكمة للتجارة العامة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 534 - 536 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد ديرة - بور�صعيد - ال�صكل 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 716072 رقم القيد بال�صجل التجاري 
التاأ�صر يف  باأنه قد مت  : 1143202 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�صركة املذكورة  ال�صجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2019/9/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/9/18 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن ميثاق لتدقيق احل�صابات 
ديييرة -  ال مكتوم -  ال�صيخ جمعة بن احمد بن جمعة  رقييم 308 ملك  العنوان : مكتب 
القرهود - هاتف : 2500781-04  فاك�ص : 2500782-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : الفنون اجلميلة للخياطة والتطريز - �س ذ م م  
العنوان : حمل رقم 1 ملك عبدالعزيز حممد ح�صن ال�صيخ - ديرة - املرر - ال�صكل 
بال�صجل  القيد  الرخ�صة : 104254 رقم  ، رقم  : ذات م�صوؤولية حمييدودة  القانوين 
قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائييرة  تعلن  هذا  1174509 مبوجب   : التجاري 
وذلك   ، اأعيياله  املييذكييورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صر  مت 
العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2019/11/10  دبي  مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2019/11/10 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
املعن ات�س بي ايه �صم�صه العامري لتدقيق احل�صابات  العنوان : مكتب 604 
ملك �صاحي خلفان �صاحي بن متيم - بور �صعيد - هاتف : 2208803-04 فاك�ص : 
2208804-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : جت�صرييليا اعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي - �س ذ م م   
العنوان : مكتب رقم 274 ملك الكرم العاملية - بردبي - جممع دبي لال�صتثمار الأول - 
ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 802074 رقم القيد بال�صجل 
قييد مت  بيياأنييه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائيييرة  تعلن  هييذا  الييتييجيياري:1333254 مبوجب 
مبوجب  وذلييك   ، اأعيياله  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صر 
دبييي بتاريخ  العدل حماكم  لييدى كاتب  دبييي بتاريخ 2019/11/27وامليييوثيييق  قييرار حماكم 
2019/11/27 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن ميثاق 
لتدقيق احل�صابات العنوان : مكتب رقم 308 ملك ال�صيخ جمعة بن احمد بن جمعة ال 
مكتوم - ديرة - القرهود - هاتف : 2500781-04  فاك�ص : 2500782-04  م�صطحباً معه 

كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ميثاق لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 308 ملك ال�صيخ جمعة بن احمد بن جمعة ال مكتوم 
- ديرة - القرهود - هاتف : 2500781-04  فاك�ص : 2500782-04 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�صفي املذكور 
اأعاله لت�صفية باب احلكمة للتجارة العامة - �س ذ م م وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/9/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعييرتا�ييص  اأي  لديه  ميين  وعلى   2019/9/18 بتاريخ 
امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذلييك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه 

ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي

ا�صم امل�صفي : ات�س بي ايه �صم�صه العامري لتدقيق احل�صابات
الييعيينييوان : مكتب 604 مييلييك �ييصيياحييي خييلييفييان �ييصيياحييي بيين متيييييم - بيييور �صعيد - 
التنمية  دائييرة  تعلن  : 2208804-04 مبوجب هذا  فاك�ص   04-2208803 : هاتف 
الفنون  لت�صفية  اأعيياله  املييذكييور  امل�صفي  تعين  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية 
اجلميلة للخياطة والتطريز - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  2019/11/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/11/10 
مكتبه  يف  املعن  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعييرتا�ييص  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ميثاق لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 308 ملك ال�صيخ جمعة بن احمد بن جمعة ال مكتوم 
- ديرة - القرهود - هاتف : 2500781-04  فاك�ص : 2500782-04 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�صفي املذكور 
ذ  �س   - الداخلي  الت�صميم  تنفيذ  اعمال  جت�صرييليا  لت�صفية  اأعيياله 
بييتيياريييخ 2019/9/18 واملييوثييق لدى  وذليييك مبييوجييب قيييرار حميياكييم دبييي  م م 
اأي اعرتا�ص  بتاريخ 2019/9/18 وعلى من لديه  دبي  العدل حماكم  كاتب 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعن  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة : كهيليان ديزاين �صريفي�صز - �س ذ م م  
ال�صكل   - الأوىل  احلبية   - ليمتد  انف�صتمن�ص  التميمي  ملك   304 مكتب   : الييعيينييوان 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 708902 رقم القيد بال�صجل التجاري 
التاأ�صر يف  باأنه قد مت  : 1135925 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
اأعيياله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل 
 2019/11/11 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/11/11 بتاريخ  دبي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن اجلريودي للتدقيق 
العنز -   ال�صعايل - ديييرة - هور  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل  واملحا�صبة 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   04-2389722  : فاك�ص   04-2389721 هاتف  

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة: التميمي فا�صيليتز ملالكها التميمي فري�صت كوربوري�صن �صركة ال�صخ�س 
- احلبيه  ليمتد  انف�صتمنت�ص  التميمي  : مكتب 303 ملك  العنوان   - م  م  ذ  - �س  الواحد 
رقم   - م(  م  )ذ  الييواحييد  ال�صخ�ص   - حميييدودة  م�صوؤولية  ذات  �صركة   : القانوين  ال�صكل   -  1
الرخ�صة: 779284  رقم القيد بال�صجل التجاري : 1277906 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صر يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة 
العدل  كاتب  لييدى  واملييوثييق  بتاريخ 2019/11/11  دبييي  قييرار حماكم  وذلييك مبوجب  اأعييياله، 
حماكم دبي بتاريخ 2019/11/11 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي 
املعن اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�صعايل - 
ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�ص: 2389722-04 م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
العنز  - هور  ديييرة   - ال�صعايل  : مكتب رقم 204- ملك عبداهلل  العنوان 
دائرة  تعلن  فاك�ص: 2389722-04 مبوجب هذا   04-2389721 : - هاتف 
اأعاله  املييذكييور  امل�صفي  تعين  مت  قييد  بيياأنييه  بييدبييي  القييتيي�ييصييادييية  التنمية 
لت�صفية  كهيليان ديزاين �صريفي�صز - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2019/11/11 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
التقدم  مطالبة  اأو  اعييرتا�ييص  اأي  لديه  من  وعلى   2019/11/11 بتاريخ 
 ، اأعيياله  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  املعن يف  امل�صفي  اإىل 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
 - العنز  هييور   - ديييرة   - ال�صعايل  204- ملك عبداهلل  رقييم  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�ص: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعين امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  التميمي 
ال�صخ�س  �صركة  كوربوري�صن  فري�صت  التميمي  ملالكها  فا�صيليتز 
الواحد - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/11/11 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/11/11 وعلى من لديه 
اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعن يف مكتبه الكائن بدبي على 
الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   ، اأعيياله  املذكور  العنوان 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة: �صناب �صايت�س �صكيورتي - �س ذ م م  
انف�صتمنت�ص  التميمي  ملك   612 مكتب   : العنوان    716001 الرخ�صة:  رقم 
رقم  حميييدودة  م�صئولية  ذات  الييقييانييوين:  ال�صكل   - الوىل  احلبية   - ليمتد 
بدبي  القت�صادية  التنمية  دائييرة  تعلن   1143119 التجاري:  بال�صجل  القيد 
بانهاب�صدد الغاء الرتخي�ص اخلا�ص بال�صركة الواردة اعاله وذلك مبوجب 
الجييراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ص التقدم 

اىل دائرة التنمية القت�صادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�صر  تاريخ  يوما من   )15( وذلك خالل  الثبوتية  والوراق  امل�صتندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة: ا�س جي ار تي لتجارة املواد الغذائية - �س ذ م م   
الدين  حميى  ملك   -  308 رقييم  مكتب   : العنوان   744854 الرخ�صة:  رقييم 
عبدالقادر ابراهيم بن هندي - الكرامة - ال�صكل القانوين : ذات م�صئولية 
التنمية  دائيييرة  تعلن   1196735 الييتييجيياري:  بال�صجل  القيد  رقييم  حميييدودة 
الواردة  بال�صركة  اخلا�ص  الرتخي�ص  الغاء  بانهاب�صدد  بدبي  القت�صادية 
اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه 
اي اعرتا�ص التقدم اىل دائرة التنمية القت�صادية بدبي من خالل الربيد 
 Suggest_complain@dubaided.gov.ae اللكرتوين 
الثبوتية وذلك خالل )15( يوما من  امل�صتندات والوراق  مرفقا معه كافة 

تاريخ ن�صر هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
يف الدعوى رقم )2019/3598( جتاري جزئي ال�سارقة  

املدعي / البنك العربي املتحد 
املدعي عليه / حممد عبداهلل بردة 

املطلوب اإعالنه / حممد عبداهلل بردة 
البنك  من  واملرفوعة  اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف  عليه  املدعي  بردة  عبداهلل  حممد 
العربي املتحد �صدكم مبوجب حكم حمكمة ال�صارقة الإحتادية الإبتدائية )الدائرة 
املدنية اجلزئية( ال�صادر يف 2019/10/1 يطلب ح�صوركم امام اخلبر امل�صريف �صخ�صيا 
او بوا�صطة وكيل معتمد ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�صتندات تخ�ص الدعوى يوم 
 - بال�صارقة اخلان  املدعي  ال�صاعة 12.30 ظهرا يف مقر  املوافق 2019/12/4  الأربعاء 
كورني�ص البحرة - برج البحرة. علما باأنه يف حالة عدم ح�صوركم او الوكيل املعتمد ، 

ف�صوف ن�صتمر يف اإتخاذ الإجراءات القانونية لذلك.  
اأحمد اإبراهيم احمد عبداهلل / اخلبري املنتدب  

اإعالن للح�سور اأمام خبري 

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8679(

املخطرة : �صركة اجلزيرة لل�صفريات وال�صياحة - �ص ذ م م 
بوكالة املحامي / حممد ال�صركال للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 

املخطر اليه : عظيم اأنور ميان حممد اأنور 
وعليه ، تكلف املخطرة املخطر اليه بالوفاء لها مببلغ 44.000 درهم )اربعة واربعون 
الف درهم فقط ل غر( قيمة ال�صيكات امل�صتحقة الأداء التي حررها املخطر اليه 
للمخطرة وذلك خالل مهلة خم�صة ايام من تاريخ ن�صر هذا الإنذار واإل �صت�صطر 
املخطرة لتخاذ كافة الإجييراءات القانونية بحقه للح�صول على قيمة هذا املبلغ 
اقت�صاء حلقها مبا فيها التقدم بالدعوى الق�صائية ملحكمة دبي لإلزامه بذلك مع 

حتمله بالر�صوم وامل�صاريف والفوائد والأتعاب. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8675(

املنذر : �صركة اأك�صر جوف جروب اإ�ص بي اأيه
وميثلها / �صرجو مومو اإيطايل اجلن�صية )xerjoff group S.P.A( والتي كانت تعرف 

 )OYSTERN s.r.l( صابقا بيييي اأوي�صرتن اإ�ص اآر اإل�
املنذر اليه / �صو�صبرو ميدل اإي�صت لتجارة العطور وم�صتح�صرات التجميل - ذ م م 

)جمهول حمل الإقامة( 
الف  واربعون  و�صتة  )مائتان  يييورو(   246.973.52( قييدره  مبلغ  ب�صداد  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
وت�صعمائة وثالثة و�صبعون يورو واثنان وخم�صون �صينت( والذي يعادل بالدرهم الإماراتي مبلغ 
=/ 1.011.153 )مليون واحد ع�صر الف ومائة وثالثة وخم�صون( درهم يف خالل �صهر من تاريخ 
الن�صر لهذا الإنذار ويف حالة عدم ال�صداد �صن�صطر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة 

مع اإحتفاظ املنذرة بكافة حقوقها جتاه املنذر اليها هذا للعلم.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8676(

املنذر : �صركة اأك�صر جوف جروب اإ�ص بي اأيه
وميثلها / �صرجو مومو اإيطايل اجلن�صية )xerjoff group S.P.A( والتي كانت تعرف 

 )OYSTERN s.r.l( صابقا بيييي اأوي�صرتن اإ�ص اآر اإل�
املنذر اليه / �صو�صبرو اإم اإي اإيه م د م �ص وميثلها / فرا�ص ح�صن كاظم الأ�صدى

)جمهول حمل الإقامة( 
الف  واربعون  و�صتة  )مائتان  يييورو(   246.973.52( قييدره  مبلغ  ب�صداد  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر 
وت�صعمائة وثالثة و�صبعون يورو واثنان وخم�صون �صينت( والذي يعادل بالدرهم الإماراتي مبلغ 
=/ 1.011.153 )مليون واحد ع�صر الف ومائة وثالثة وخم�صون( درهم يف خالل �صهر من تاريخ 
الن�صر لهذا الإنذار ويف حالة عدم ال�صداد �صن�صطر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الالزمة 

مع اإحتفاظ املنذرة بكافة حقوقها جتاه املنذر اليها هذا للعلم. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8686(

املنذر : ديلنا د مينوال داري�ص 
املنذر �صده : نيقول يفي�ص ات�ص �صتاندايرت 

ب�صداد  القيام  الإنييذار ب�صرورة  اليه مبوجب هذا  املنذر  املنذرة تخطر وتنبه على 
امريكي(  دولر   150.000( والبالغة  امليينييذرة  ل�صالح  بذمته  املرت�صدة  املديونية 
بواقع ٪12  القانونية  الفائدة  بالإ�صافة اىل   ، امريكي  الف دولر  مائة وخم�صون 
من تاريخ الإ�صتحقاق وحتى متام ال�صداد ، وذلك يف مدة اق�صاها خم�صة ايام عمل 
، فاإن املنذرة  من تاريخ ن�صر هذا الإنييذار.  ويف حالة عدم �صداد املبلغ املطالب به 
للزامه  اليه  املنذر  مواجهة  يف  القانونية  الإجييييراءات  كافة  اتخاذ  اىل  �صت�صطر 

ب�صداد املبلغ مو�صوع الإنذار. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
 اعالن بالن�سر

يف  االإ�ستئناف رقم 9/2019/332 اإ�ستئناف اأمور م�ستعجلة مدين  
مو�صوع الإ�صتئناف: اإ�صتئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 9/2019 م�صتعجل مدين 

والر�صوم وامل�صاريف والتعاب.   
املطلوب  م�صتاأنف    : بالق�صية  �صفته   - لدهيييا  علي  حيييييدر  بلقي�ص   : الإعيييالن  طييالييب 
اإعالنهما : 1- �صركة العجالت المنة للنقل ذ م م  - وميثلها قانونا / جكدي�ص كودومال 
ملقاولت  ا�صكا   -2 �صده.  م�صتاأنف   : بالق�صية  �صفته   - اجلن�صية  هندي   - جي�صواين 
البناء ذ م م  وميثلها قانونا / جكدي�ص كودومال جي�صواين - هندي اجلن�صية - �صفته 
بالق�صية : م�صتاأنف �صده. جمهول حمل الإقامة  مو�صوع الإعالن : قد ا�صتاأنف احلكم 
ال�صادر بالدعوى رقم 2019/9 م�صتعجل مدين. وحددت لها جل�صه يوم الأربعاء املوافق 
2019/12/4 ال�صاعة 17.30م�صاءا بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/8684(

املنذر : جم�صيد د مينوال داري�ص 
املنذر �صده : نيقول يفي�ص ات�ص �صتاندايرت 

ب�صداد  القيام  ب�صرورة  الإنييذار  هذا  مبوجب  اليه  املنذر  على  وتنبه  يخطر  املنذر 
امريكي(   دولر   250.000( والبالغة  امليينييذر  ل�صالح  بذمته  املييرت�ييصييدة  املديونية 
مائتن وخم�صون الف دولر اأمريكي ، بالإ�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع ٪12 
من تاريخ الإ�صتحقاق وحتى متام ال�صداد ، وذلك يف مدة اق�صاها خم�صة ايام عمل 
، فاإن املنذرة  من تاريخ ن�صر هذا الإنييذار.  ويف حالة عدم �صداد املبلغ املطالب به 
للزامه  اليه  املنذر  مواجهة  يف  القانونية  الإجييييراءات  كافة  اتخاذ  اىل  �صي�صطر 

ب�صداد املبلغ مو�صوع الإنذار. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

 يف  الدعوى 2018/9963 عمايل جزئي             
م م - جمهول  ذ  الريامي للجدران والر�صيات - �ص  املدعي عليه/1-  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ �صوين كولنور فاثونى وميثله / احمد ح�صن 
املطالبة  ومو�صوعها  الييدعييوى  عليك  اأقيييام  قييد   - املييازمييي  عييبييداهلل  حممد 
وتذكرة عودة مببلغ )2000  درهييم(  مب�صتحقات عمالية وقدرها )143568 
 )mb185571417ae(ال�صكوى رقييم  وامل�صاريف  واليير�ييصييوم  درهيييم( 
�ص    9.30 ال�صاعة    2018/12/16 املييوافييق  الحيييد  يييوم  جل�صة  لها  وحيييددت 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف باحل�صور  بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 1192/2019/204 تنفيذ �سرعي  

اأحوال  اإ�صتئناف   1081/2018 رقييم  الييدعييوى  يف  ال�صادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�صوع 
للر�صوم  �صامال   ، درهيييم(   163327( وقيييدره  بييه  املنفذ  املبلغ  بيي�ييصييداد   ، ومييواريييث  �صخ�صية 
وامل�صاريف من تاريخ الإ�صتحقاق  طالب الإعالن : �صاره عزت عبدالغفار حممد مرعي - 
�صفته بالق�صية : طالب التنفيذ  وميثله :  بدر عبداهلل خمي�ص عبداهلل - �صفته بالق�صية 
 : بالق�صية  �صفته   - ب�صيوين  ح�صن  حممد  مكرم  حممد   -1  : اإعالنه  املطلوب  وكيل    :
منفذ �صده  جمهويل حمل الإقامة  مو�صوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 1081/2018 اإ�صتئناف احوال 
�صخ�صية ومواريث ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )163327 درهم( �صامال للر�صوم وامل�صاريف 
من تاريخ الإ�صتحقاق.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 4 اأيام من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 29933 /2019 (

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي �ص م ع.
املنذر اإليها   : البيئة المنه ل�صناعه وتعبئه م�صاحيق الغ�صيل ذ م م  .  

ينذر املنذر املنذر اإليها  ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )22،489.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لإتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 28013/ خ�صو�صي /الفئة  3 / ال�صارقة ( من نوع ) دايهات�صو 
واملمولة  )اأبي�ص(  لييون   – –   فييان �صحن ( موديل )2016(  جييران ماك�ص  

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/30132 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ص م ع.
. املنذر اإليه  : جورف بول بن تيجيندر �صينغ    

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )45،280.84( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )70673 /الفئة  1/ خ�صو�صي/ ال�صارقة ( من نوع )   ني�صان 
باترول  _  ا�صتي�صن ( موديل )2016(  – لون ) اأبي�ص(  واملمولة ل�صاحلكم 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/30136 (

املنذر : بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقاً(
املنذر اإليه :  عمر �صاكر بوخزام.        

درهم   )49،194.29( وقييدرة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخييالل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
96323/ خ�صو�صي /G/ دبي( من نوع )  التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 
واملمولة    ) اأبي�ص   ( الييلييون   )  2012( مييوديييل   ) �صالون   _ التيما  ني�صان 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/30142 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ص م ع.
املنذر اإليها  : جالينا �صتويانوفا دي�صيبا .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )51،557.23( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
اأبوظبي ( من نوع ) جيب  16/ خ�صو�صي/  ال�صيارة رقم )39832 /الفئة  
كومبا�ص  _  ا�صتي�صن ( موديل )2016(  – لون ) رمادي(  واملمولة ل�صاحلكم 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
) رقم )2019/30125 

املنذر : بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقاً(
املنذر اإليه :  �صتيفن ت�صراممال كوريياكو توما�ص توما�ص .        

درهم   )23،193.00( وقييدرة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخييالل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
نوع  من   ) دبي   /   O/ التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 71281/ خ�صو�صي
) تويوتا كييورول _  �صالون ( موديل )2013 ( اللون ) اأحمر (  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 29945 /2019 (

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي �ص م ع.
املنذر اإليه   : ماجد عبداهلل حممد علي  .  

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )11،523.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لإتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 ( نييوع  من   ) ال�صارقة   / ابي�ص  /الفئة   خ�صو�صي   /60689  ( رقييم  ال�صيارة 
– لون )اأبي�ص(  واملمولة  –   �صالون ( موديل )2014(   1.5 ني�صان �صني 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 29947 /2019 (

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي �ص م ع.
املنذر اإليها   : امي اونتوج جار�صيا  .  

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )34،284.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لإتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 52270/ خ�صو�صي /الفئة  B / عجمان ( من نوع ) ني�صان 
�صني 1،5 –   �صالون ( موديل )2015( – لون )رمادي(  واملمولة ل�صاحلكم 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
) رقم )2019/30123 

املنذر : بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقاً(
املنذر اإليه :  راجي�ص رافيندران رافيندران .        

درهم   )39،179.37( وقييدرة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخييالل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 10239/ خ�صو�صي /O  / دبي ( من نوع 
(  واملمولة  اأ�ييصييود   ( الييلييون   ) ( مييوديييل )2014  اوبييتييمييا  _  �صالون  ) كيا 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/30147 (

املنذر : بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقاً(
املنذر اإليه :  ليبراتو جي ار لكاد �صاداران .        

درهم   )62،581.11( وقييدرة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخييالل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
24571/ خ�صو�صي /R  / دبي ( من نوع  التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 
(  واملمولة  اأ�صود   ( اللون   ) ( موديل )2015  ا�صتي�صن  �صورينتو  _  ) كيا 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/30126 (

املنذر : بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقاً(
املنذر اإليه :  جان فرج زيني .        

درهم   )34،664.63( وقييدرة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخييالل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 81876/ خ�صو�صي /M / دبي ( من نوع ) 
هيونداي تو�صان _ ا�صتي�صن ( موديل )2014 ( اللون ) ف�صي (  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 29931 /2019 (

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي �ص م ع.
املنذر اإليه   : �صعبان الد�صوقي ال�صيد اجلوهري  .  

درهم   )10،001.18( وقييدرة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخييالل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 66134/ خ�صو�صي /الفئة  2 / ال�صارقة ( 
– لون )اأحمر(  واملمولة  من نوع ) بريليان�ص – �صالون ( موديل )2014( 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 30138 /2019 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ص م ع.
. املنذر اإليه  : حممد انور ح�صن حممد خليل    

درهم   )85،262.05( وقييدرة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخييالل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم )67059 /الفئة B/ خ�صو�صي/ دبي ( من نوع 
)  جم�صي تراين   _   ا�صتي�صن ( موديل)2012 (  – لون ) اأ�صود(  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 29948 /2019 (

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي �ص م ع.
املنذر اإليها   : اجلواهر ل�صناعه ال�صحوم وزيوت التزليق ذ م م  .  

ينذر املنذر املنذر اإليها  ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )73،051.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لإتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 90187/ خ�صو�صي /الفئة  2 / ال�صارقة ( من نوع ) تويوتا 
هاي�ص  –   فان �صحن ( موديل )2014( – لون )اأبي�ص(  واملمولة ل�صاحلكم 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/30144 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ص م ع.
املنذر اإليها  : جوليا اجنانت جون�ص ارنولد   .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )76،022.72( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )59508 /الفئة  PRIVATE /15/ اأبوظبي ( من نوع ) 
هوندا �صيفيك  _  �صالون ( موديل )2017(  – لون ) SILVER(  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/30134 (

املنذر : بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقاً(
املنذر اإليه :  فران�صي�ص اوتينو ابيو .        

درهم   )77،332.47( وقييدرة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخييالل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 40972/ خ�صو�صي /N / دبي ( من نوع ) 
ميت�صوبي�صي جالنت _ �صالون ( موديل )2011 ( اللون ) ذهبي (  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/30139 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ص م ع.
. املنذر اإليها  : جان بوليت بولوزو�ص دي �صوتو    

درهم   )59،746.08( وقييدرة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخييالل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
من   ) دبي  خ�صو�صي/   /S /الفئة   55495( رقم  ال�صيارة  على  التنفيذية 
نوع ) مييازدا 3 _  �صالون ( موديل )2016(  – لون ) رمييادي(  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 29941 /2019 (

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي �ص م ع.
املنذر اإليها   : �صعاده حم�صن مبارك العريفي  .  

درهم   )16،501.00( وقيييدرة  مبلغ  �ييصييداد  ب�صرعة  اإليها  امليينييذر  امليينييذر  ييينييذر 
نتيجة الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك 
خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لإتخاذ الإجراءات التنفيذية 
اأبوظبي( من نوع )   / 13 30249/ خ�صو�صي /الفئة   ال�صيارة رقم )  على 
تويوتا كامري   – �صالون ( موديل )2011( – لون )اأبي�ص لوؤلوؤي(  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 29930 /2019 (

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي �ص م ع.
املنذر اإليه   : حممد احمد عبدالفتاح اخلمي�ص  .  

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )16،099.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
التنفيذية  الإجييييراءات  لإتييخيياذ  امليينييذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تيياريييخ  ميين  اأ�ييصييبييوع 
نوع  ( من  اأبوظبي   /  15 /الفئة   92021/ خ�صو�صي   ( رقييم  ال�صيارة  على 
– لون )اأحييميير(  واملمولة  – �صالون ( موديل )2013(  ) �صيفرلية ماليبو  

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/30145 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ص م ع.
. املنذر اإليه  : ايان جون جينكين�ص    

درهم   )43،888.44( وقييدرة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخييالل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
T/ خ�صو�صي/ دبي ( من  التنفيذية على ال�صيارة رقم )50720 /الفئة  
نوع )  اودي تي تي    _  كوبيه ( موديل )2014(  – لون ) ف�صي(  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/30141 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ص م ع.
. املنذر اإليها  : ر�صا عبده ا�صماعيل البهن�صي    

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )72،895.41( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم )30141 /الفئة S/ خ�صو�صي/ دبي ( من نوع )  انفينيتي كيو 
70   _  �صالون ( موديل)2016 (  – لون ) اأبي�ص(  واملمولة ل�صاحلكم من 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 29932 /2019 (

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي �ص م ع.
املنذر اإليه   : ليو فيليك�ص جوزيف  .  

ينذر املنذر املنذر اإليه  ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )46،150.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لإتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 36917/ خ�صو�صي /الفئة  B / عجمان ( من نوع ) هايونداي 
تو�صان –   ا�صتي�صن ( موديل )2013( – لون )اأ�صود(  واملمولة ل�صاحلكم من 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )2019/30128 (

املنذر : بنك اأبوظبي الأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقاً(
املنذر اإليه :  جان فرج زيني .        

درهم   )34،664.63( وقييدرة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخييالل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم ) 62207/ خ�صو�صي /M / دبي ( من نوع ) 
مازدا 6 _ ا�صتي�صن ( موديل )2011 ( اللون ) اأبي�ص (  واملمولة ل�صاحلكم 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/30143 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ص م ع.
. املنذر اإليها  : �صم�صه بت ب�صر    

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )23،521.60( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
)  هوندا  نييوع  ميين   ) دبييي  D/ خ�صو�صي/  /الييفييئيية   رقييم )40951  ال�صيارة 
�صيفيك    _  �صالون ( موديل )2014(  – لون ) ف�صي(  واملمولة ل�صاحلكم 

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

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 29997 /2019 (

املنذر : بنك دبي الإ�صالمي �ص م ع.
املنذر اإليه   : حممد بالل خان لل خان  .  

درهم   )108،222.00( وقييدرة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه   املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك 
خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لإتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�صيارة رقم ) 56422/ خ�صو�صي /الفئة  ابي�ص / ال�صارقة ( من نوع 
– لييون )اأ�ييصييود(  واملمولة  –   ا�صتي�صن ( مييوديييل )2015(  بيييرادو   ) تويوتا 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
 الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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35
مهرجانات املو�صيقى قادرة على االرتقاء بالذوق العام

هاين �ساكر: م�سروعي الدرامي ليزال قائما
• هل ميكن اأن حتدث م�صاحلة 
يف قيي�ييصييييية حييمييو بيييييكييا مع 

النقابة؟
يد  يف  الآن  الأمييييير   -
امل�صري،  الييقيي�ييصيياء 
ال�صوؤون  فييييييياإدارة 
الييييييقييييييانييييييونييييييييييييية 
بيييييياليييييينييييييقييييييابيييييية 
حتييييييييييييييركييييييييييييييت، 
وقيييييييييييييييدميييييييييييييييت 
ليييييييليييييييجيييييييهيييييييات 
اليييييقيييييانيييييونييييييييييية 
وقييييائييييع واأدلييييييية 
تدين حمو بيكا، 
بييييعييييدمييييا هييييدد 
 ، بة لنقا ا

وتطاول عليها، وقام مبمار�صة اأعمال بلطجة، وهي 
الطبيعي،  ومن  وال�صورة،  بال�صوت  موثقة  م�صاهد 
ودفيييياعيييياً عييين حيييق اليينييقييابيية وحيييقيييي اليي�ييصييخيي�ييصييي، مت 
القانون  احرتام  على  تعودنا  لأننا  للقانون،  اللجوء 

وتنفيذه.
بيكا  حمو  عنها  حتييدث  لل�صلح  حمييياولت  ثمة   •

خالل الفرتة املا�صية، فماذا عنها؟
- امل�صاألة اأكرب من اأن يتم الت�صالح فيها، فما حدث 
على  اأو  عليَّ  �صخ�صيا  تعديا  يكن  مل  بالنقابة  منه 
العام،  اليييذوق  باإف�صاد  يييقييوم  لكنه  فح�صب،  النقابة 
ول اأبالغ اإذ قلت اإن ما يقوم بتقدميه ميثل تهديدا 
لالأغنية امل�صرية وم�صتقبلها، ومن ثم يجب التعامل 

مع الأمر ب�صكل حا�صم.
على  حتفظاً  �صخ�صياً  لديك  اأن  يييرى  البع�ص   •

اأغاين املهرجانات؟
- لي�ص لديَّ م�صكلة مع املو�صيقى املختلفة واجلديدة، 
ميكن  ل  ب�صورة  ابييتييذال  حتمل  اأغنيات  هناك  لكن 
تقبلها، ومن امل�صتحيل اأن يكون ما يقدمونه ينتمي 
لييلييغيينيياء، ونييحيياول ميين خيييالل اليينييقييابيية اأن نقنن 
يقدمون  الذين  املهرجانات  مطربي  و�صع 
املو�صيقي  اللون  اأغاين مقبولة، لأن هذا 
له جمهوره، ومن ثم بداأنا العمل على 
�صعبة مطربي املهرجانات بالنقابة، 
بانتقاء الأغاين  اأن نقوم  وهدفنا 

التي يقدمونها.
يقدمون  مميين  بع�ص  لييكيين   •
بالهابطة  تيي�ييصييفييهييا  اأغيييييييياين 

لديهم جمهور اأي�صا؟
اأنيييهيييم  اأعييييييييرف  لييييالأ�ييييصييييف،   -
فنية  اأعيييميييال  مييطييلييوبييون يف 
وحييييييييييفييييييييييالت، رغيييييييييييم عييييييدم 
موهبة  اأي  امييييتييييالكييييهييييم 
بالتوا�صل  وقيييميييت  فيينييييية، 
عبداجلليل،  خييالييد  د.  مييع 
على  الييرقييابيية  هيئة  رئي�ص 
ملناق�صة  الفنية،  امل�صنفات 
عيييييدة اأمييييييييور ميييرتيييبيييطييية مبن 
يقدمون اأغنيات هابطة بكلمات 
خارجة وغر لئقة، ووعدين باأن 
اإجيييراءات رادعيية خالل  تكون هناك 
اليييفيييرتة املييقييبييليية فيييييمييا يييتييعييلييق بهذا 

الأمر، ملحا�صرته والق�صاء عليه.
بن  فجوة  هناك  اأن  تييرى  هييل   •

اجلمهور وما يقدم غنائياً؟
بع�ص  وجييييود  اأن  يييعيينييي  فييال  ل،   -
الأغيييييييياين اليييهيييابيييطييية اليييتيييي حتقق 
فنحن  فييييجييييوة،  وجييييييود  انيييتييي�يييصيييارا 
بييحيياجيية ملييهييرجييانييات غيينييائييييية على 
العربية  املو�صيقى  مهرجان  غييرار 
امليييييدن  بييييا�ييييصييييتييييمييييرار يف خميييتيييليييف 
املهرجانات  هيييذه  لأن  امليي�ييصييرييية، 
الفن  اإييي�ييصييال  على  قيييادرة  �صتكون 
احلييقيييييقييي لييلييجييمييهييور والرتييييقيييياء 

بالذوق العام.

• مبنا�صبة مهرجان املو�صيقى، كيف ترى م�صاركتك 
يف الن�صخة الأخرة؟

العام،  بالذوق  الرتقاء  اأدوات  اأهييم  اأحييد  املهرجان   -
واحلقيقة اأنه بعد 28 دورة، ل ميكن �صوى اأن نتذكر 
املهرجان،  اأ�ص�صت  التي  احلفني،  د.رتيبة  اأ�صتاذتي 
املو�صيقية،  الفعاليات  اأهييم  اأحييد  جعله  يف  وجنحت 
وكل  الييعييربييي،  الييعييامل  يف  لكن  فقط،  لي�ص يف م�صر 
�صابة  لوجوه  وم�صاركات  تطور  وجييود  األحييظ  دورة 
ومواهب غنائية حقيقية ت�صتحق الدعم، فاملهرجان 
يقدم هذه الأ�صوات للجمهور، وهذا الأمر هو اأحد 
تييقييدميييه ميين حفالت  يييتييم  بييجييانييب مييا  اأدواره،  اأهيييم 
غيينييائييييية ليينييجييوم ميييثييلييون خمييتييلييف اأنيييحييياء الوطن 

العربي.
الذي  ما  اأغاين،  منك  يطلب  ما  عادة  • اجلمهور 

ت�صعى اإىل تقدميه يف نقابة املو�صيقين م�صتقبال؟
النهو�ص  يف  دور  لييليينييقييابيية  يييكييون  اأن  اإىل  اأ�ييصييعييى   -
اأكرث  مو�صيقي  ميينيياخ  واإتييياحييية  امليي�ييصييرييية،  بييالأغيينييييية 
ليلة  بن  يتحقق  لن  الأميير  وهييذا  ون�صجاً،  انفتاحاً 
و�صحاهها، لكنه يحتاج اإىل وقت طويل من العمل، 
كنقيب  ولي�ص  نقابة،  كمجل�ص  اإليه  ن�صعى  ما  وهييو 
فييقييط، ونييعييمييل بييا�ييصييتييمييرار ميين اأجيييل حتييقيييييقييه، رغم 

ال�صعوبات التي تواجهنا.
احلفالت  ب�صاأن  للنقابة  ُوجييهييت  انييتييقييادات  ثمة   •

التي يقدمها حممد رم�صان؟
التمثيلية،  املهن  نقابة  يف  ع�صو  رم�صان  حممد   -
اإقامة حفالت، ويف حييال وجييود خمالفات  له  ويحق 
باحلفالت يكون هناك تدخل لنقابة املو�صيقين، اأما 
الت�صريح له بالغناء، فهي م�صاألة مرتبطة بع�صويته 

يف نقابة املمثلن.
حممد  مبيينييع  قييييرارا  اأخييييرا،  اأ�يييصيييدرت،  • اليينييقييابيية 

ال�صرنوبي من الغناء، ملاذا؟
املقدمة  والأوراق  امل�صتندات  وفق  حتركت  النقابة   -
لها من منتجته �صارة الطباخ و�صركتها، وهذه اأمور 
قانونية، فالنقابة لي�صت منحازة لطرف على ح�صاب 
الآخيير، لكن هناك اأوراقيييا يتم اتخاذ الييقييرارات على 
منتجة  و�صارة  مميز،  مطرب  وال�صرنوبي  اأ�صا�صها، 

ماهرة، واأمتنى اأن ينتهي الأمر بينهما بالت�صالح.
الدرامي؟ م�صروعك  عن  • ماذا 

ال�صيناري�صت  مع  قائما،  ليييزال  الدرامي  امل�صروع   -
الوقت احلايل،  يعمل عليه يف  الييذي  �صالمة،  اأمييين 
التفا�صيل فور النتهاء منها، فهذه  و�صنعلن جميع 
التاأين  على  واأحيير�ييص  مهمة،  يل  بالن�صبة  اخلييطييوة 
تكون  واأن  فنياً،  يل  ت�صيف  اأن  على  حلر�صي  فيها، 

حمطة ناجحة خا�صة،
نييكييون جاهزين  عيينييدمييا  الت�صوير  �ييصيينييبييداأ  ثييم  ومييين 
متاماً، فالعمل لي�ص بال�صرورة اأن يعر�ص يف توقيت 

حمدد، بقدر ما يهمنا تقدميه ب�صكل جيد.
املقبلة؟ الفرتة  خالل  جديدك  • ما 

- اأعمل يف الوقت احلايل على حت�صر اأغنية منفردة 
جديدة، 

اأنها  اأرغيييييب يف احليييدييييث عيينييهييا، خيي�ييصييو�ييصييا  لييكيين ل 
�صتطرح يف عيد احلب املقبل، ومن املبكر جداً اإعالن 
تفا�صيلها، لكنها �صتكون مفاجاأة جيدة، واأمتنى لها 

النجاح.

هنادي مهنا توا�سل
 ت�سوير )بنات ثانوي(

ال�صابة هنادي مهنا ت�صوير م�صاهدها يف فيلمها  الفنانة امل�صرية  توا�صل 
فتيات يف   5 حييول  اجتماعية  ق�صة  يتناول  الييذي  ثييانييوي(،  )بنات  اجلديد 
مرحلة املراهقة، َيِع�صن الكثر من املفارقات واملواقف، التي من املمكن اأن 

توؤثر على حياتهن ب�صكل كبر.
الغيطي،  مي  من  كل  مهنا،  جانب  اإىل  ثانوي(  )بنات  بطولة  يف  وي�صارك 
هدى املفتي، جميلة عو�ص، مايان ال�صيد، ميدو عادل، كرمي قا�صم وحممد 
واإخراج  �صالمة  اأمييين  تاأليف  ال�صبكي،  اأحييمييد  اإنييتيياج  ميين  والعمل  مييهييران، 

حممود كامل.
وكانت مهنا ان�صمت اإىل اأ�صرة العمل الدرامي )مالك(، لتقف مع الفنانن 
اآين عامر، �صربي فواز وحممود عبداملغني. وتدور اأحداث العمل، الذي 
كتبه ح�صان ده�صان ويخرجه اإبراهيم فخر، يف اإطار اجتماعي، حيث يناق�ص 

عدداً من الق�صايا وامل�صاكل، ويحمل الكثر من املفاجاآت للجمهور.

مطرب  �صد  ق�صائيًا  �صاكر  ه��اين  الفنان  حت��رك 
يف  بتهديده  ق��ام  ال���ذي  بيكا،  حمو  امل��ه��رج��ان��ات 
النقابة، ون�صر مقطع فيديو خلل زيارته للنقابة 
اأزمة  ه��اين عن  يتحدث  احل��وار  ه��ذا  اأخ���ريًا. ويف 
حمو بيكا، وراأيه يف اأغاين املهرجانات، اإ�صافة اإىل 
املو�صيقيني، وم�صاركته  نقابة  التي تواجه  امل�صاكل 

االأخرية يف مهرجان املو�صيقى العربية.

األبوم جمد القا�سم يف راأ�س ال�سنة
انييتييهييى امليييطيييرب جميييد الييقييا�ييصييم من 
ت�صجيل معظم اأغاين األبومه اجلديد 
الذي يحمل ا�صم "باقة ورد"، ويعمل 
حالياً على مك�صاج وما�صرت الألبوم، 
يييطييرحييه يف مو�صم  اأن  املييقييرر  ومييين 
 10 الألبوم  ويت�صمن  ال�صنة،  راأ�ييص 

اأغنيات.
الألبوم مع  القا�صم يف هذا  ويتعاون 
واملوزعن  اليي�ييصييعييراء  ميين  عييدد كبر 
وامللحنن منهم �صيد را�صي و�صالح 
عطية وحممود �صوقي وبا�صم منر 
ويراهن  ورمييييون،  ع�صمت  وحييمييادة 
اأنه يقدم فيه  عليه جمد، خ�صو�صاً 
وجديدة  خمتلفة  مو�صيقية  اأنييواعيياً 
عن اأعماله ال�صابقة، وفق ما اأكد يف 

ت�صريحات �صحافية.
القا�صم  ي�صتعد  اأخيييرى،  ناحية  ميين 
األييبييومييه اجلديد  اأغييياين  اأول  لييطييرح 
والتي حتمل ا�صم الألبوم "باقة ورد"، 
والأغنية  "يوتيوب"،  عيييرب  وذلييييك 
جمد  واأحليييان  عطية  �صالح  كلمات 

القا�صم وتوزيع رميون فايق.
اأعيييميييال جمييد كليب  اآخيييير  اأن  يييذكيير 
انت�صارات  مبنا�صبة  جييديييد  وطيينييي 
العظيمة"،  "م�صر  بعنوان  اأكتوبر، 
ال�صعودي  ال�صاعر  كلمات  ميين  وهييي 
�صالح  واأحليييان  الع�صيمي،  عييبييداهلل 

عطية، وتوزيع نوار البحري.

تاج حيدر لن تعود
 اإىل الأ�سواء جمددًا

الفنانة  ومتابعو  حمبو  فوجئ 
عدم  بخرب  حيدر  تيياج  ال�صورية 
رغم  جميييددا،  للتمثيل  عييودتييهييا 
اتفاقا  وقيييعيييت  اأن  �ييصييبييق  اأنييييهييييا 
دور  لأداء  املنتجة  ال�صركة  مييع 
"بروكار"،  م�صل�صل  يف  البطولة 

مع املخرج حممد زهر رجب.
واأفييييييادت تييقييارييير اإعييالمييييية باأن 
تييييياج حيدر  الييي�يييصيييوريييية  املييمييثييليية 
اعيييتيييذرت عيين عيييدم امليي�ييصيياركيية يف 
لأ�صباب  اليي�ييصييامييي،  الييعييمييل  هيييذا 
وبظروفها  بييهييا  تييتييعييلييق  خييا�ييصيية 
لت�صتمر  والعائلية،  الجتماعية 
�صنوات،  ثيييالث  بييعييد  الييغييييياب  يف 
ب�صبب ان�صغالها بالزواج واإجناب 
والتي  "اآيال"،  الأوىل  طفلتها 

ا�صتقبلتها قبل 4 اأ�صهر.
ويعود اآخر عمل ظهرت به حيدر 
2017، وحتييديييدا يف  عييام  اإىل 
اجلزء الرابع من "طوق البنات" 
مع ر�صيد ع�صاف، ليلى جرب، هيا 
روعة  اأبوحجر،  نييزار  مرع�صلي، 
اإمييييارات رزق، حممد  اليي�ييصييعييدي، 
خر اجلراح، �صو�صن ميخائيل.
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5  اأ�سباب وراء ا�ستيقاظ طفلك الر�سيع لياًل
العديد من الأمهات احلديثات يعانن من ا�صتيقاظ اأطفالهن الر�صع لياًل، 

ما يوؤثر على نومهن وي�صيبهن بالإرهاق اجل�صدي والع�صبي.
تدفع  التي  الأ�صباب  اإىل  تعّرفت  اإن  امل�صكلة  من  جييزءاً  الأم  اأن حتل  ميكن 

طفلها الر�صيع اإىل ال�صتيقاظ لياًل، وهي:
 

1  -طفلك جائع:
اإن �صعر طفلك باجلوع، بالتاأكيد لن ي�صتطيع ال�صتغراق يف النوم طوياًل، 
وهذا ال�صبب من ال�صهل التعامل معه، عرب اإعطاء الطفل ر�صعة اإ�صافية 

ت�صعره بال�صبع.
 

2  –الأمل:
مبرحلة  مير  اأو  بيياآلم،  وي�صعر  مري�صاً  اأو  باملغ�ص،  م�صاباً  طفلك  كان  اإن 

ت�صنن، بالتاأكيد لن ي�صتطيع النوم.
 

3  -البيئة املحيطة:
القوية، لهذا احر�صي  الأ�صواء  اأو  ال�صو�صاء  اأطفال ينزعجون من  هناك 
حرارة  درجيية  خافت،  �صوء  هييدوء،  طفلك،  لنوم  منا�صبة  بيئة  توفر  على 

منا�صبة، مهد مريح واآمن.
 

4  -ال�صاعة البيولوجية:
فهو  لييذا  واليينييهييار،  الليل  اأوقيييات  اإىل  الييتييعييّرف  ي�صتطيع  ل  الر�صيع  ج�صم 
عرب  للطفل  البيولوجية  ال�صاعة  تعديل  وميكن  الليل،  طييول  ي�صتيقظ 

اخلروج به نهاراً وتعري�صه لل�صم�ص.
 

5  -طفلك يحتاج اإليِك:
قد ي�صتيقظ الطفل لياًل فقط لأنه بحاجة اإىل مالم�صة والدته والطمئنان 

بوجودها.

زيت بذور اللفت ي�ساعدك على التخل�س من الكر�س
يعترب  اللفت  بييذور  زيت  اأن  الأمركية  بن�صلفانيا  جلامعة  درا�صة  اأظهرت 
بالكر�ص-  يييعييرف  مييا  -اأو  الييبييطيين  دهيييون  ميين  للتخل�ص  مده�صا  �ييصييالحييا 

وامل�صاعدة على اإنقا�ص الوزن ب�صكل عام.
واأثبتت الدرا�صة اأن الأ�صخا�ص الذين تناولوا زيت بذور اللفت فقدوا حوايل 
110 غرامات من دهون اجل�صم يف ال�صهر، وبالتحديد يف منطقة البطن.
وعللت الدرا�صة هذه امليزة يف زيت بذور اللفت باأنه يحتوي على العديد من 
الأحما�ص الدهنية غر امل�صبعة، التي تنق�ص باملعنى احلريف للكلمة على 

دهون البطن وت�صاعد على حرقها.
وميكن دمج زيت بذور اللفت يف النظام الغذائي وخا�صة نوع الزيت املع�صور 
دجمه  اأي�صا  وميكن  الغذائية،  عنا�صره  باأكرث  يحتفظ  حيث  البارد،  على 
اإ�صافة ملعقتن كبرتن من  املثال- بحيث تتم  يف الع�صائر -على �صبيل 
زيت بذور اللفت مع 100 غرام من ع�صر الربتقال، اأو 100 غرام من 

احلليب قليل الد�صم، اأو 100 غرام من ع�صر الفراولة.

؟ الهنغاريني  يتكلمها  التي  اللغة  • ماهي 
- املجرية 

؟ تريانيا  عا�صمتها  التي  البلدة  • ماهي 
 األبانيا 

؟ وليلة  ليلة  األف  ق�ص�س  ت�صم  ق�صة  • كم 
- 264 ق�صة 

؟ االأزهر  جامعة  تاأ�ص�صت  • متى 
- يف القاهرة عام 970م

؟  الهند  يف  املقد�س  النهر  ا�صم  • ما 
-نهر الغاجن

؟ االألب  جبال  يف  قمة  اأعلى  • ما 
- مون بالن

وحدها. لها  املتوافر  املاء  لي�صبح  لها  املجاورة  النباتات  به  تقتل  �صماً  تفرز  النباتات  • بع�ص 
مرت. كيلو  ن�صف  بعد  على  الإن�صان  رائحة  ي�صم  • الفيل 

املر�ص. ب�صبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  • الن�صور 
. الذبابة  الع�صفور  هو  العامل  يف  ع�صفور  • اأ�صغر 
ثانية.  30 بلغ  العامل  يف  م�صرحية  وقت  • اأق�صر 

الذهب. مباء  تكتب  كانت  و  اجلاهلي  ال�صعر  يف  القدمية  الق�صائد  اأو  املعلقات  هي  • املذهبات 
الرنان. الأ�صفر  ا�صم  الذهب  على  يطلقون  كانوا  قدمياً  • العرب 

. بالقراط  املا�ص  و  باجلرام  يوزن  • الذهب 
الذهب. تراب  هو  الترب  اأن  و  الزبرجد  هو  ثان  اأ�صم  له  • الزمرد 

الواحدة. الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  • الذبابة 

الفالح الفقري
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ال�صبانخ
 readers digest اأو�صح موقع 
اأن  اأثبتت  الييدرا�ييصييات  اأن  الأمييريييكييي، 
الورقية  اخليي�ييصييراوات  ميين  ال�صبانخ 
التي لها كثر من الفوائد يف الوقاية 
ميين ميير�ييص اليي�ييصييكييري، وتييعييد واحدة 
من اخل�صراوات التي ثبت اأنها تقلل 
ال�صكري  مبر�ص  الإ�صابة  خطر  من 
م�صتوى  خيييفييي�يييص  عيييليييى  وتييي�يييصييياعيييد 
اأن  ال�صكر يف الدم. واأكدت الدرا�صات 
اأكرث  ي�صتهلكون  الييذييين  الأ�صخا�ص 
من وجبة واحدة من ال�صبانخ يوميا، 
الورقية،  وغييرهييا ميين اخليي�ييصييراوات 
الإ�صابة  خطر  خف�ص  على  ت�صاعد 

مبر�ص ال�صكر بن�صبة %14، مقارنة بالأ�صخا�ص الذين تناولوا اأقل من 
ن�صف طبق يف اليوم.

كاملاغن�صيوم  امليييعيييادن  مييين  " والييعييديييد   k " بييفيييييتيياميين  غيينييييية  واليي�ييصييبييانييخ 
واليييفيييولت والييفييو�ييصييفييور والييبييوتييا�ييصيييييوم واليييزنيييك، كييمييا اأنييهييا ميي�ييصييدر جيد 
للربوتن وزياك�صانثن املواد الكيميائية النباتية، وجمموعة من مركبات 
الفالفونويد، وعلى الرغم من اأن ال�صبانخ م�صدر غني بالكال�صيوم، اإل اأن 
احتواءها على حم�ص الأك�صاليك مينع امت�صا�ص اجل�صم للكال�صيوم، ولكن 
من املمكن اأن تغلي ال�صبانخ ملدة دقيقة واحدة للحد من مادة الأك�صاليك 

وا�صتفادة اجل�صم بالكال�صيوم.

الراق�صة الربيطانية ليان كوب خلل اأدائها امل�صرحي يف فيلم اأمريكي يف باري�س يف م�صرح �صاتليت بباري�س.  )اأ ف ب(

كان هناك فالحا فقرا يق�صي يومه يعمل وم�صاءه يحلم مل يكن ميلك يف هذه الدنيا غر داره ال�صغرة 
ودجاجة تبي�ص جمع بي�صها يف �صلة �صغرة وو�صعها يف فرا�صه حتى لي�صل اليها الفار .

ويف احد اليام وبعد اأن تناول ع�صاءه جل�ص على فرا�صه ينظر للدجاجة التي تتحرك امامه يف الغرفة فقال: 
21 كتكوتا  21 �صاجعلها ترقد عليه فيفق�ص البي�ص  لقد جمعت لها الن ع�صر بي�صات وعندما ي�صبحن 
اتركها لتكرب ثم ت�صع بي�صا كثرا اتاجر يف ن�صفه واجعلها ترقد على ن�صفه الخر فيفق�ص كتاكيت اكرث 
فتكرب ويزيد الدجاج وي�صبح عندي الكثر وابيع منها وا�صرتي عنزة وخروفا يتوالدا.. ورمبا ا�صرتيت بعد 
ذلك بقرة �صغرة لتلد يل ثورا ويكون الدجاج قد ا�صبح ع�صرات وع�صرات ويكون هناك عدة خراف وعنزات 
وقتها اذهب اىل الوايل واخطب ابنته لت�صبح زوجة يل ثم تلد يل ولدا ي�صبح هو ذراعي المين اربيه كما 
ا�صاء واتعارك معه لجعله رجال وعندما تتدخل يف ذلك زوجتي ا�صرخ عليها وا�صربها وارف�صها هكذا بقدمي 
واقول لها اذهبي يا ابنة التي�ص، ثم رف�ص برجله رف�صة قوية اطاح بها �صلة البي�ص من الفرا�ص فانك�صر كل 
البي�ص وذهبت كل احالمه، وهذه اول كارثة، اما الكارثة الخرى فان الوايل كان مير بجوار بيت الفالح 
و�صمع حلمه كله فدخل على الفالح كالثور الهائج وام�صك به و�صربه �صربا مربحا ثم قال له: هذا لنك 

رف�صت ابنتي بقدمك ولنك �صبهتني بالتي�ص وثالثا لنك جتراأت وتزوجت من ابنتي لعنك اهلل.

جتّنبي النوم على ظهرك يف ال�سهور 
الأخرية من احلمل

النوم  احلييمييل، جتّنبي  ميين  الأخيييرة  ال�صهور  حيياميياًل يف  كنِت  اإن 
فييقييد ك�صفت  اأجيييل ولدة طييفييل وزنيييه طبيعي،  عييلييى ظييهييرك ميين 
اللواتي  احلوامل  الن�صاء  اأن  اأوكالند،  جامعة  يف  اأجريت  درا�صة 
من  الأخيييرة  الثالثة  ال�صهور  خييالل  ظهورهن  على  ي�صتلقن 
احلمل، ي�صبحن اأكرث عر�صة لإجناب طفل منخف�ص الوزن عند 
الولدة .ويبلغ متو�صط وزن الطفل عند الولدة نحو 3.5 كغم، 
لكن نتائج الدرا�صة وجدت اأن متو�صط وزن املواليد اجلدد الذين 
نامت اأمهاتهن على ظهورهن، بلغ 3.41 كغم، وهو وزن اأقل من 
الطبيعي، مقارنة باملواليد الذين اتخذت اأمهاتهن و�صعيات نوم 

خمتلفة غر النوم على الظهر، وذلك بعد اأن فح�ص الباحثون 
ال�صهور  امييراأة حامل يف   1700 اأكييرث من  النوم لدى  و�صعيات 

الثالثة الأخرة من احلمل.
وف�ّصر الباحثون نتائج الدرا�صة باأن النوم على الظهر مع اقرتاب 
نهاية احلمل، يقلل من كمية الدم التي ي�صخها قلب املراأة، الأمر 

الذي يوؤدي بدوره اإىل تقليل الأك�صجن واملواد املغذية للجنن.
وُيذكر اأن هناك درا�صات اأخرى تناولت خطورة النوم على الظهر 
لالإجها�ص يف  �صبباً  الأخييرة من احلمل، وقد يكون  ال�صهور  يف 

بع�ص احلالت.


