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كيف ت�أكل اللحوم بطريقة 
�صحية؟

اللحوم  اأكل  التو�صيات ال�صحية بتقليل  يف كثري من الأحيان تن�صح 
الطرق  اتباع  اللحوم احلمراء. لكن  اأك��ل  اأو المتناع عن  ع��ام،  ب�صكل 
ال�صحية يف اختيار وطبخ اللحوم ميكن اأن يجنبك هذا املنعطف، اأو 
على الأقل يوؤجل و�صولك اإىل مرحلة عّد اللحوم طعاماً غري منا�صب. 

اإليك ما ميكنك عمله لتاأكل اللحوم بطريقة �صحية:
اللحوم ترتبط  ف��ده��ون  دائ��م��اً،  الأف�����ص��ل  ه��و  ال��ده��ن  اللحم قليل   *

بال�صكري واأمرا�ض القلب.
الديك  يليه �صدر  ال��ده��ون،  م��ن  الأف�صل خللوه  ه��و  ال��غ��زال  * حل��م 

الرومي ثم �صدر الدجاج واللحوم احلمراء قليلة الدهون.
* عند �صراء اللحم املفروم ا�صاأل عن ن�صبة الدهون، واجعل الأولوية 

للنوعية قليلة الدهن.
باإ�صافة  امل���ذاق  حت�صني  وميكنك  ل��ل��ح��وم،  امل��ل��ح  م��ن  القليل  ا���ص��ف   *

الأع�صاب والتوابل.
اللحوم. ل تكرث  اأكل  اأ�صرار  * اختيار طريقة الطبخ ال�صحية يقلل 
�صواء  ال�صوي  ه��و  اللحوم  لطهي  والأف�����ص��ل  الطبخة،  يف  ال��زي��ت  م��ن 

داخل الفرن اأو على ال�صواية، وكذلك ال�صلق يف املاء.
* عند اإعداد اللحم للطبخ ا�صتبعد ما ت�صتطيع ا�صتبعاده من الدهون، 

وخا�صة جلد الدجاج.
* احر�ض دائماً على وجود اخل�صروات اإىل جانب اللحوم يف الوجبة.

الثوم الأ�صود كنز �صحي 
خ�رق ل نعرفه

وغذائية ل حت�صى، غري  فوائد �صحية  نعرفه  الذي  الأبي�ض  للثوم 
اأننا قد ل نعرف اأن هذه الفوائد تت�صاعف مع الثوم الأ�صود النادر، اأو 

اخلارق اإن �صح التعبري.
وقبل التعرف على فوائده، فالثوم الأ�صود هو ثوم عادي مت تعري�صه 
م��ط��ول��ة حم�صوبة،  ول��ف��رات  ب��درج��ات معينة  ل��ل��رط��وب��ة واحل�����رارة 
"طب ويب"  م��ت��وا���ص��ًا. ح�صب م��ا ذك��ر م��وق��ع  ي��وم��اً   40 ق��د ت�صل 

املتخ�ص�ض.
واأثناء هذه العملية تبداأ بع�ض املركبات يف الثوم بالتحلل والتفكك، 
ليخ�صر نكهته الاذعة املعتادة ويبداأ باكت�صاب نوع من املذاق احللو، 
وع��ن��د حت��ول ال��ث��وم ال��ع��ادي اإىل ث��وم اأ���ص��ود، ف���اإن قيمة ال��ث��وم الناجت 

الغذائية تختلف بع�ض ال�صيء عن الثوم العادي.
هي  الأ�صود  الثوم  و�صناعة  حت�صري  عملية  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
عملية معقدة بع�ض ال�صيء ولي�صت �صهلة، ما يجعل اإيجاد هذا النوع 

من الثوم يف الأ�صواق العادية اأمراً �صعباً.
الأك�صدة  م�����ص��ادات  م��ن  م��رك��زة  كميات  الأ���ص��ود على  ال��ث��وم  ويحتوي 
الأ�صود  الثوم  حمتوى  اأن  اإىل  ت�صري  الدرا�صات  بع�ض  اإن  بل  الهامة، 
كما  ال��ع��ادي!،  الأبي�ض  الثوم  حمتوى  يفوق  الأك�صدة  م�صادات  من 
يحتوي على �صعرات حرارية واألياف اأكرث من تلك املوجودة يف الثوم 

الأبي�ض.
ت�صاعد م�صادات  ال�صرطان، حيث  اأهم فوائده، مكافحة مر�ض  ومن 
بع�ض  مكافحة  على  الأ�صود  الثوم  يف  عالية  بن�صب  املتوفرة  الأك�صدة 
الأمرا�ض املزمنة واخلطرية مثل ال�صرطان، وعاج مر�ض ال�صكري 
ب�صبب تركيز مادة الألي�صني العايل يف الثوم الأ�صود، ويعدُّ اأكرث فعالية 
من الثوم العادي يف مكافحة مر�ض ال�صكري وتنظيم م�صتويات �صكر 

الدم.
العادي  الثوم  يفيد  فكما  املناعة،  بتح�صني  اي�صا  ال�صود  الثوم  ويقوم 
جهاز املناعة يف اجل�صم، فاإن الثوم الأ�صود مفيد جلهاز املناعة، بل حتى 

اإنه يتفوق يف هذه الناحية على نظريه الأبي�ض.
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تفجري قنبلة نووية  ل�صتخراج الغ�ز
يف تطور يثري الكثري من اجلدل، تنوي دولة كربى ا�صتخدام التكنولوجيا 
مدينة  على  األ��ق��ي��ت  ال��ت��ي  ال��ن��ووي��ة  القنبلة  تفجري  يف  امل�صتخدمة  ذات��ه��ا 
اإىل  ال��و���ص��ول  اأج��ل  م��ن  الثانية،  العاملية  احل��رب  يف  اليابانية  هريو�صيما 

احتياطاتها الهائلة من الغاز ال�صخري.
ويف حال جنحت يف ذلك، �صتحقق ال�صني، وهي ثاين اأكرب اقت�صاد يف العامل، 
ب�صاأن  بكني  طموحات  يف  ب��ل  فح�صب،  ال��غ��از  قطاع  يف  لي�ض  عظيمة  قفزة 
اأن بع�ض اخل��رباء يبدون قلقهم حيال  الذاتي من الطاقة. غري  الكتفاء 
خماطر انت�صار اأعمال احلفر بحثا عن الوقود يف املنطقة املعروفة بزلزلها 

املدمرة، وفقا ملا ذكرته �صحيفة "نيوزيلند هريالد" النيوزيلندية.
ال�صيني  ال�صخري  الغاز  احتياطي  من  املئة  يف   80 اأن  يف  امل�صكلة  وتكمن 
يوجد على عمق 3500 مر حتت م�صتوى �صطح البحر، وهو اأبعد بكثري 
املعيارية  التقليدية  الو�صيلة  التي تعدُّ  الهيدروليكية،  من قدرات الأجهزة 
ل�صتخراج الوقود. لكن من املتوقع اأن يتغري الواقع بعد اأن تو�صل فريق 
الأ�صتاذ يف خمتربات  النووية بقيادة جانغ يونغمينغ،  الأ�صلحة  من علماء 
�صانك�صي،  مبقاطعة  جياوتونغ  �صيان  جامع  يف  ال�صدمة  مبوجات  التحكم 
على  ال��ق��درة  متتلك  الطاقة" ال��ت��ي  "ع�صا  م��ب��داأ  تعتمد  ج��دي��دة  لطريق 

الو�صول اإىل اأعماق كانت م�صتحيلة فيما م�صى.
قويا  كهربائيا  تيارا  ي�صتخدم  اأن  بالطوربيد  ال�صبيه  جانغ  جلهاز  وميكن 
تفعله  مل��ا  م�صابهة  نتيجة  لتحقيق  وم��رك��زة  مكثفة  �صعق  اأم����واج  خل��ل��ق 
الت�صديع  اأو  التك�صري  مبداأ  بوا�صطة  تعمل  التي  الهيدروليكية،  احلفارات 

املائي ل�صتخراج النفط اأو الغاز من حتت الأر�ض.
بو�صت"  مورنينغ  ت�صاينا  "�صاوث  ل�صحيفة  ت�صريح  يف  ق��ال  ج��ان��غ  لكن 
اأنه  اإىل  املخترب، م�صريا  خ��ارج  امليدانية  تتم جتربته  اأن  ينتظر  اإن اجلهاز 
اأبريل  اأو  م��ار���ض  يف  اإم��ا  �صي�صوان  مقاطعة  يف  التجربة  اإج���راء  حتديد  مت 

املقبلني.

�صي�ج فولذي بطول 
حدود الدمن�رك واأمل�ني�
ت�صييد حاجز  ال��دمن��ارك  العمال يف  ب��داأ 
طوله 70 كيلومرا، بطول احلدود مع 
اأملانيا، لهدف غريب ورمبا يكون فريدا 

من نوعه.
وح��ظ��ي احل��اج��ز ال���ف���ولذي، ال���ذي يبلغ 
ن���واب  1.5 م�����را، مب��واف��ق��ة  ارت���ف���اع���ه 

الربملان الدمناركي يف يونيو  املا�صي.
ال����دمن����ارك م���ن ه����ذا احلاجز  وت���ه���دف 
ال��ربي��ة عرب  اإىل وق��ف ت�صلل اخل��ن��ازي��ر 
احل�����دود، م���ن اأج����ل م��ن��ع ان��ت�����ص��ار حمى 
اخلنازير الأفريقية، التي ميكن اأن تهدد 
�صناعة حلوم اخلنازير عالية القيمة يف 

الدمنارك.
وك�����ان�����ت احل����ك����وم����ة ال����دمن����ارك����ي����ة قد 
اأن ���ص��ادرات حل��م اخلنازير  ح���ذرت م��ن 
اأع�����ص��اء يف  غ���ري  اإىل دول  ال��دمن��ارك��ي��ة 
الأوروب���ي - والتي تبلغ قيمتها  الحت��اد 
دولر"  مليار   1.6" كرونة  مليار   11
وفقا  باملر�ض.  تتاأثر  اأن  ميكن   - �صنويا 
اإجمايل  اأن  اإىل  ي�صار  بر�ض.  لأ�صو�صيتد 
الدمناركية  اخل���ن���زي���ر  حل���م  �����ص����ادرات 
مليار   30 حواىل  بلغت يف عام 2016 

كرونة"4.55 مليار دولر".

تعلمي كيف ت�صبحني 
�صريكة اأف�صل �ص 23

هل يع�لج الكرف�س 
اأمرا�صً� مزمنة؟

زع����م خ��ب��ري ���ص��ح��ي اأم���ري���ك���ي اأن 
ع�������ص���ري ال���ك���رف�������ض ل����دي����ه ق���وى 
لاأمرا�ض  لها  مثيل  ل  �صفائية 
واللتهابات  وال��ع��ق��ل��ي��ة  امل��زم��ن��ة 

البكتريية والفريو�صات.
قال اأنتوين وليام الذي ميلك اأكرث 
م���ن م��ل��ي��ون ون�����ص��ف م��ت��اب��ع على 
الكرف�ض  ع�صري  ب���اأن  اإن�����ص��ت��غ��رام، 
يتميز مبفعول "�صحري" يف �صفاء 
املزمنة  الأم�����را������ض  م���ن  ال��ك��ث��ري 

وامل�صتع�صية.
وي��ن�����ص��ح ول��ي��ام ب�����ص��رب ل��ي��ر من 
ك��ل ���ص��ب��اح على  ال��ك��رف�����ض  ع�صري 
معدة ف��ارغ��ة والن��ت��ظ��ار مل��دة 30 

دقيقة قبل تناول اأي �صيء اآخر.
يعمل  ال���������ذي  ول������ي������ام  وي������دع������ي 
باأن  روح�����اين،  ���ص��ح��ي  كم�صت�صار 

ع�����ص��ري ال��ك��رف�����ض ق���د ���ص��ف��ى ول 
الأ�صخا�ض  م��اي��ني  ي�صفي  ي���زال 
حول العامل، اإل اأن الأدلة العلمية 
التي ت��دعم ادعاءاته ل تزال قليلة 

جداً.
وب��ح�����ص��ب م���ا ي���ق���ول ول����ي����ام، ف���اإن 
الكرف�ض  يف  امل���وج���ود  ال�����ص��ودي��وم 
حماربة  ع��ل��ى  ي�����ص��اع��د  اأن  مي��ك��ن 
م�صببات الأمرا�ض املزمنة، وميكن 
اأن ي�صاعد يف حتييد وطرد ال�صموم 
على  الق�صاء  وميكنه  الكبد،  م��ن 

البكريا، وقتل فريو�ض القوباء.
احل�صول  اأن  اإىل  ول���ي���ام  وي�����ص��ري 
الكرف�ض  ع�صري  م�صتخل�ض  على 
واإزال��ة الألياف منه، هو الطريقة 
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى فوائد  ال��وح��ي��دة 
ال�صفاء القوية لاأمرا�ض املزمنة.

ممار�ضة الريا�ضة
كلما قمت بزيادة معدل �صربات القلب والتنف�ض من خال 
امل�صي"،  اأو  ال��درج  "مثل �صعود  ب�صيطة  ممار�صة مترينات 
ي�صبح قلبك اأقوى مما يجعل امل�صخات تعمل بجهد اأقل، 
ويقلل  ال�����ص��راي��ني،  على  ال�صغط  م��ن  ب���دوره  يقلل  وه���ذا 

بالتايل من �صغط الدم.

اإنقا�ص الوزن 
�صغط  خف�ض  يف  يرغبون  ممن  البدناء،  الأط��ب��اء  ين�صح 
الدم، بالعمل على اإنقا�ض اأوزانهم. لكن اإن كنت ل تعاين 
التمارين  مبمار�صة  تهتم  اأن  عليك  فيجب  ال��ب��دان��ة،  م��ن 

الريا�صية بانتظام لتجنب تراكم الدهون.

خف�ص الكربوهيدرات
اأثبتت درا�صة اأجريت يف العام 2010 اأن الأنظمة الغذائية 
ذات الكربوهيدرات وال�صكريات املنخف�صة لها تاأثري فعال 
التي حتتوي  الأطعمة  ب��ني  وم��ن  ال���دم.  يف خف�ض �صغط 

على الكربوهيدرات، الأرز واملكرونة واخلبز

تقليل امللح 
مثل  بالبوتا�صيوم،  غنية  اأغ��ذي��ة  بتناول  الأط��ب��اء  يو�صي 
اأجل  م��ن  وال��ربت��ق��ال،  وامل�صم�ض  وامل���وز  وال�صمك  احلليب 
تقليل تاأثري امللح يف اجل�صم، الأمر الذي يخ�ض اأي توترات 

قد ت�صيب الأوعية الدموية.

تقليل الأطعمة اجلاهزة
ياأتي معظم امللح غري الازم للج�صم من الأطعمة امل�صنعة 
واجلاهرة، مثل اللحوم واحل�صاء املعلب والبيتزا والرقائق 
والوجبات اخلفيفة. فالأطعمة منخف�صة الدهون عادة ما 

تكون عالية يف امللح.
 

وقف التدخني
املواد الكيميائية يف التبغ تزيد من �صغط الدم عن طريق 
ال�صرايني.  وت�صييق  ال��دم��وي��ة  الأوع���ي���ة  ج����دران  اإت����اف 
الدم. وهذا  ارتفاع �صغط  املت�صلبة يف  ال�صرايني  وتت�صبب 
للتدخني  يتعر�صون  الذين  الأطفال  على  اأي�صا  ين�صحب 

ال�صلبي.

احلد من الإجهاد
نحن نعي�ض يف جمتمعات اأ�صبحت فيها املتطلبات كثرية، 
من العمل اإىل الأ�صرة وحتى ال�صيا�صة، والتي ت�صاهم كلها 
ب�صكل اأو باآخر يف ال�صغط على اأجهزتنا احليوية. ومن هنا 

تاأتي �صرورة تقليل الإجهاد من اأجل �صحتك.

جّرب التاأمل اأو اليوغا
ي�صاعدانك  فهمكا  ال��ي��وغ��ا،  اأو  ال��ت��اأم��ل  مب��م��ار���ص��ة  عليك 
واأثبتت  الناجم عن �صغط احلياة.  التوتر  على احلد من 
الدرا�صات اأن اليوغا والتاأمل يلعبان دورا فعال يف حت�صني 

�صغط الدم، وكذلك نف�صية الإن�صان.

تناول بع�ص ال�ضوكولتة 
اأظهرت نتائج الأبحاث اأن ال�صوكولتة ال�صوداء ت�صاهم يف 
خف�ض �صغط الدم. لكن ينبغي اأن حتتوي على 60 يف املئة 
ال�صوداء  ال�صوكولتة  اأن  ويعتقد  الكاكاو.  من  الأق��ل  على 

ت�صاعد على تو�صيع الأوعية الدموية.

تناول الأع�ضاب الطبية
تعمل الأع�صاب الطبيعية �صواء تناولتها كما هي اأو مغلية، 
على خف�ض �صغط الدم. ومن اأبرز هذه النباتات الطبيعية 

احلبة ال�صوداء وزيت ال�صم�صم وم�صتخل�صات الطماطم.

ما هو �ضغط الدم؟
نحو  القلب  تقل�ض ع�صات  م��ن  الناجتة  ال��دم  دف��ع  ق��وة 
جدران الأوعية الدموية التي ينتقل خالها اأثناء تغذيته 
بالدورة  ي��ع��رف  واأع�����ص��ائ��ه فيما  اأن�����ص��ج��ة اجل�����ص��م  ل��ك��اف��ة 
الأمرا�ض  من  ال��دم  �صغط  ارت��ف��اع  مر�ض  يعدُّ  الدموية. 

التي توؤدي اإىل الوفيات.
اأك���رث الأم���را����ض القلبية  ال�����ص��ري��اين  ال���دم  ارت��ف��اع �صغط 
ويدعى  اجل������صم  اأع������صاء  ع��ل��ى  وخ������طورة  �ص�����يوعاً 
عوار�ض  باأية  يوحي  ل  لأنه  وذلك  ال�صامت”،  ب�”القاتل 
اأن يعلم املري�ض  مميزة، وميكن الإ�صابة به ل�صنوات دون 

ذلك.
 و يتم قيا�ض �صغط الدم عن طريق ذراع قابل للنفخ تو�صع 

على اليد ومقيا�ض لل�صغط.

من دون طبيب اأو دواء.. 10 طرق طبيعية لتقهر ارتف�ع �صغط الدم

ال��دم،  �ضغظ  م��ن  ال��ع��امل  يف  الب�ضر  ماليني  يعاين 
الغذائي  النظام  عن  الأحيان  من  كثري  يف  الناجم 
اأو  امللح  من  زائ��دة  كميات  تناول  مثل  املتوازن،  غري 
�ضحية  م�ضكالت  عن  الناجت  اأو  احلراقة،  الأطعمة 
اأ�ضخا�ص   3 كل  من  اأخرى. واأظهرت الأبحاث اأن 1 
بارتفاع  م�ضاب  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  البالغني  من 
�ضغط الدم، املعروف اأي�ضا با�ضم "القاتل ال�ضامت". 

واأحد اأخطاره الرئي�ضة هي اأمرا�ص القلب.
متناول  يف  فعالة  طرق   10 هنا  ن�ضتعر�ص 
يف  ت�ضاعد  اأن  ميكنها  تقريبا،  اجلميع 
احلفاظ على توازن �ضغط الدم يف اجل�ضم 

من دون اللجوء اإىل اأي اأدوية اأو 
طبيب،  ا�ضت�ضارة  حتى 

موقع  ذك����ر  م���ا  وف����ق 
بريتي". اآند  "هيلث 

اأبن�ء الأطب�ء اأكرث مياًل 
للعمل يف املهن الطبية

اأظهرت درا�صة جديدة باأن احتمال 
الطب  الأط��ب��اء مبهنة  اأب��ن��اء  عمل 
يزيد بن�صبة 24 باملئة عن غريهم 

من الطاب. 
وت��ق��ول ال��درا���ص��ة ب���اأن اأك���رث مهنة 
م��وروث��ة وف��ق��اً ل��اأرق��ام ه��ي مهنة 
ومن  املحاماة،  مهنة  تليها  الطب، 
ث���م امل���ه���ن امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����ص��ي��ن��م��ا اأو 

التلفزيون. 
يف  اأجريت  التي  الدرا�صة  وبح�صب 
كلية لندن لاقت�صاد فاإن الأطفال 
الذين ميلكون اآباء واأمهات يعملون 
يف جمالت علم الأحياء والهند�صة 
لتتبع  احتماًل  اأك��رث  هم  والفنون 

خطى والديهم يف العمل. 
فريدمان،  ���ص��ام  ل��ل��دك��ت��ور  ووف���ق���اً 
كلية  الق���ت�������ص���اد يف  ع��ل��م  اأ����ص���ت���اذ 
املهنة لاأبناء  ت��وري��ث  ف��اإن  ل��ن��دن، 
ل ينطبق على وظائف كثرية مثل 
والوظائف  ال�صت�صارية  الأع��م��ال 

الإدارية. 
وقال فريدمان اإن الأرقام ال�صادرة 
الوطنية  الإح�����ص��اءات  مكتب  ع��ن 
الربيطانية، تظهر باأن الكثري من 
الآباء  م��ن  ب��ال��وراث��ة  تنتقل  امل��ه��ن 

والأبناء، على حد تعبريه.
وي�صيف فريدمان، باأن الأ�صخا�ض 
ال�����ذي�����ن ي�����رث�����ون م����ه����ن اآب����ائ����ه����م 
اأكرث  يكونون  م��ا  ع���ادة  واأم��ه��ات��ه��م 
جن���اح���اً يف م��ه��ن��ت��ه��م، وي���ع���ود ذلك 
اإىل رغبتهم يف اأن يكونوا ناجحني 
يف  ورد  ما  وفق  بوالديهم،  احتذاء 

�صحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

عودة في�صبوك واإن�صتجرام 
للعمل بعد عطل 

للتوا�صل  اإن�صتجرام  �صبكة  قالت 
الجتماعي وتبادل ال�صور والتابعة 
باتت  اخل��دم��ة  اإن  في�صبوك  مل��وق��ع 
تعمل ب�صكل كامل بعد حل م�صكلة 
ل����دى بع�ض  ت��ع��ط��ل��ه��ا  ت�����ص��ب��ب��ت يف 

امل�صتخدمني.
ال�������ص���ب���ك���ة مل حت�������دد ع����دد  ل����ك����ن 
تاأثرت  التي  املناطق  اأو  الأ�صخا�ض 

بالعطل.
توير  اإىل  امل�����ص��ت��خ��دم��ون  وجل�����اأ 
وكتبوا  ال���ع���ط���ل  م����ن  ل���ل�������ص���ك���وى 
و�صم  بها  مرفقا  وتعليقات  نكاتا 

داون. #اإن�صتجرام 
ديتيكتور  "داون  م��وق��ع  واأظ���ه���ر 
الأعطال  ير�صد  كوم" ال��ذي  دوت 
اأن������ه ك�����ان ه���ن���اك اأك������رث م����ن 32 
�صبكة  ع��ن م�صكات يف  ب��اغ  األ���ف 
اإن�صتجرام يف الذروة، لكن �صرعان 
ما تراجع العدد اإىل حوايل 500 
باغ. واأفاد املوقع الإلكروين باأن 
من  تعاين  ب��داأت  اإن�صتجرام  �صبكة 
7:21 م�صاء  م�صكات يف ال�صاعة 
الوليات  ���ص��رق  ب��ت��وق��ي��ت  الث��ن��ني 
الثاثاء  ي���وم  املتحدة"0021 

بتوقيت جرينت�ض".
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�ش�ؤون حملية
حتت رعاية اأم الإمارات وبالتعاون مع الرتبية

اأبو ظبي التقني يطلق مهرج�ن ال�صحة واللي�قة  ملدة يومني ب�لعني
جميلة املهريي: القيادة تعمل لو�ضع الطلبة على اأف�ضل امل�ضارات ال�ضحية املتخ�ض�ضة

مبارك ال�ضام�ضي: فعاليات �ضحية وريا�ضية وترفيهية ت�ضتهدف الفئات العمرية كافة 

ج�معة اأبوظبي ت�صتعر�س ب�قة من الربامج الأك�دميية اجلديدة يف معر�س التعليم الدويل يف ال�ص�رقة

يطلق مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني، 
الدورة  فعاليات  يناير"   30" الأرب��ع��اء  ال��ي��وم  �صباح 
 2019 واللياقة  لل�صحة  امل��رح  مهرجان  من  الثامنة 
التي ت�صتمر ملدة يومني يف حديقة احليوانات بالعني، 
حيث تت�صمن الفعاليات الكثري من اخلدمات ال�صحية 
والأن�صطة الريا�صية والرفيهية التي تنا�صب خمتلف 
اإم���ارات  مبختلف  الفعاليات  تتوا�صل  فيما  الأع��م��ار، 
ال���دول���ة ح��ت��ى 23 ف��رباي��ر امل��ق��ب��ل حت��ت رع��اي��ة �صمو 
ملوؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�ض  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة 
"اأم  ال��ع��ام  الن�صائي  الحت���اد  رئي�صة  الأ���ص��ري��ة  التنمية 
الإمارات" وذلك بالتعاون مع وزارة الربية والتعليم، 
وم��وؤ���ص�����ص��ة زاي����د ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��رع��اي��ة الإن�����ص��ان��ي��ة وذوي 
���ص��ع��ادة مبارك  الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ص��ة، وذل���ك بح�صب 
للتعليم  ظبي  اأب��و  مركز  ع��ام  مدير  ال�صام�صي  �صعيد 
وال��ت��دري��ب التقني وامل��ه��ن��ي.   واأ���ص��ارت م��ع��ايل جميلة 
بنت �صامل املهريي، وزير الدولة ل�صوؤون التعليم العام 
الر�صيدة  القيادة  اإط��ار توجيهات  ياأتي يف  املهرجان  اأن 
ب�����ص��رورة ا���ص��ت��ح��داث خم��ت��ل��ف الأ���ص��ال��ي��ب وامل���ب���ادرات 
واأف�صل  اأح���دث  على  مبكرا  الطلبة  لو�صع  ال��ازم��ة 
جهود  مع  ين�صجم  ما  املتخ�ص�صة،  ال�صحية  امل�صارات 
تلبية  من  املتمكنة  الوطنية  ال��ك��وادر  ل�صناعة  الدولة 
مهرجان  "يتما�صى  واأ���ص��اف��ت:  امل�صتقبل.  متطلبات 
اأجيال  ل��ت��وف��ري  ال�����وزارة  ه���دف  م��ع  وال��ل��ي��اق��ة  ال�صحة 
واعدة، ومتلك قدرات الحتياجات امل�صتقبلية، نظراً ملا 
ي�صمله املهرجان من اأن�صطة وفعاليات ت�صعى اإىل ن�صر 
وتوفري  ات��ب��اع من��ط حياة �صحي  اأهمية  ح��ول  ال��وع��ي 
من  املجتمع  اأط���راف  جميع  لإ���ص��راك  اإيجابية  من�صة 

طلبة املدار�ض واأولياء الأمور والهيئة التدري�صية، مع 
الركيز على اأهمية م�صاركة اأ�صحاب الهمم لتمكينهم 
تعاوننا  اإن  لها.  ح��دود  ل  التي  قدراتهم  اكت�صاف  من 
واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  مع 
وتقبل  واحل���وار  الت�صامح  قيم  ُير�صخ  امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف 
الآخ����ر م��ن خ���ال م���ب���ادرات جمتمعية ه��ادف��ة يف عام 
�صعيد  م��ب��ارك  ���ص��ع��ادة  ق���ال  و  الإماراتي."   الت�صامح 
ال�صام�صي مدير عام مركز اأبو ظبي للتعليم والتدريب 
واللياقة  لل�صحة  امل��رح  مهرجان  اأن  واملهني،  التقني 
"اأبوظبي  ر�صخها  التي  املجتمعية  الربامج  من  اأ�صبح 

اأهداف  لتحقيق  �صنوات،  ثمانية  م��دى  على  التقني" 
ا�صراتيجية وطنية عميقة منها تعريف اأبناء املجتمع 
بامل�صارات التعليمية التي تطرحها كلية فاطمة للعلوم 
ال�صحية  ال�صلوكيات  من  الرباعم  ومتكني  ال�صحية، 
التي ت�صاهم يف تكوين اأجيال وطنية ذات معايري عالية 
اجلودة، قادرة على تلبية متطلبات النه�صة ال�صناعية 
ال��ت��ي ت��ع��ي�����ص��ه��ا دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف 
حا�صرها وم�صتقبلها القريب والبعيد. واأو�صح �صعادة 

مبارك ال�صام�صي فقال اإن الدورة الثامنة من املهرجان 
تتميز بتنوع فعالياتها ما بني خدمات �صحية، واأن�صطة 
كافة  وخ��ي��ارات  ميول  م��ع  تتوافق  وترفيهية  ريا�صية 
اأبناء املجتمع من املواطنني واملقيمني، داعيا الأ�صر اإىل 
الفعاليات  وامل�صاركة لا�صتفادة من خمتلف  احل�صور 
م�صاًء  ال�صابعة  وحتى  �صباحا  التا�صعة  من  تقام  التي 
والريا�صية  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  م��ن  نخبة  مب�صاركة 

والرفيهية املتخ�ص�صة.

•• اأبوظبي - الفجر

 ت�����ص��ت��ع��ر���ض ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي جم��م��وع��ة وا���ص��ع��ة من 
البكالوريو�ض  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  الأك���ادمي���ي���ة  ب��راجم��ه��ا 
م��ن خال  وذل���ك  وال��دك��ت��وراة  واملاج�صتري  وال��دب��ل��وم 
من  ع�صرة  اخلام�صة  ال����دورة  فعاليات  يف  م�صاركتها 
م��ع��ر���ض ال��ت��ع��ل��ي��م ال������دويل، احل����دث ال���رائ���د يف دولة 
التعليم  يف  واملتخ�ص�ض  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
الطلبة  ي�صتقبل  وال����ذي  ال��ع��ل��ي��ا،  وال��درا���ص��ات  ال��ع��ايل 
الدولة  اأنحاء  الأم��ور واجلمهور من خمتلف  واأول��ي��اء 
واملنطقة والعامل  خال الفرة من 30 يناير وحتى 

اأك�صبو ال�صارقة. مركز  يف   2019 فرباير   1
 11 امل��ع��ر���ض ع��ن  اأب��وظ��ب��ي خ���ال  و�صتك�صف ج��ام��ع��ة 
اأكادميياً ، �صيتم طرحها يف حرمها اجلامعي  برناجماً 
العام  من  املقبل  الدرا�صي  الف�صل  من  اعتباراً  دبي  يف 
ال��درا���ص��ي اجل�����اري، ح��ي��ث ي��اأت��ي ط���رح ه���ذه الربامج 
العمل  �صوق  الطلبة ومتطلبات  احتياجات  مع  متا�صياً 
والت�صميم  ال��ع��م��ارة،  ال��ربام��ج  ه��ذه  وت�صمل  احلالية. 
الأعمال  واإدارة  املعلومات  وتقنية  والإع���ام  الداخلي 

املاج�صتري  ب��رن��اجم��ني يف  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  وامل��ح��ا���ص��ب��ة، 
لل�صياحة والعمارة امل�صتدامة.

اإبراهيم  ال��دك��ت��ور  ق��ال  امل�����ص��ارك��ة؛  ه��ذه  على  وتعليقاً 
"تاأتي  دب��ي:  يف  اأبوظبي  جامعة  ح��رم  مدير  �صيداوي 
من  انطاقاً  الهام،  التعليم  احلدث  هذا  يف  م�صاركتنا 
الإم���ارات،  دول��ة  يف  رائ���دة  تعليمية  كموؤ�ص�صة  مكانتنا 
وت���اأك���ي���داً ع��ل��ى ح��ر���ض ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى تقدمي 
للتوا�صل  الأم������ور  واأول����ي����اء  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ف���ري���دة  ف��ر���ص��ة 
اأبرز  على  ل��اط��اع  التدري�صية،  الهيئة  اأع�����ص��اء  م��ع 
م��ا حققته ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي م��ن اإجن�����ازات ت��ع��زز من 
التعليمية  براجمها  اإىل  اإ���ص��اف��ة  الأك��ادمي��ي،  متّيزها 
توفرها  التي  املمّيزة  واجلامعية  املعرفية  والتجربة 
على  ال�صوء  ت�صليط  اإىل  العام  ه��ذا  ونتطلع  للطلبة. 
الفر�ض التعليمية املتنوعة والقائمة املتنامية للربامج 
ال�صتفادة منها  التي ميكن للطلبة اجلدد  الأكادميية 

يف جامعة اأبوظبي." 
جامعة  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة  "تهدف  ����ص���ي���داوي:  واأ����ص���اف 
اإىل تقدمي جتربة تعليمية مب�صتويات عالية  اأبوظبي 
تاأثري حقيقي من خال جمموعة متنوعة من  وذات 

الربامج الأكادميية املبتكرة التي تلبي احتياجات �صوق 
اأع�صاء هيئة  يد  على  وذل��ك  وتواكب تطوراته،  العمل 
متطورة،  جامعية  ومرافق  مرموقة،  دولية  تدري�صية 
للطلبة،  التعليمية  التجربة  بتعزيز  اجلامعة  وتلتزم 
مبا يتما�صى مع الأجندة الوطنية 2021، وذلك من 
خدمات  على  املتنامي  الطلب  تلبية  موا�صلة  خ��ال 
باعتمادات عاملية وهو ما تتمتع به  تعليم عاٍل يحظى 

جميع براجمنا الأكادميية." 
تو�صيع  عن  موؤخراً  اأعلنت  قد  اأ�بوظبي  جامعة  وكانت 
لت�صم  عاملياً  املعتمدة  الأكادميية  للربامج  حمفظتها 
ذلك  يف  مبا  املبتكرة   البكالوريو�ض  برامج  من  مزيداً 
ال��ه��ن��د���ص��ة ال��ط��ب��ي��ة احل��ي��وي��ة وه��ن��د���ص��ة اأم���ن الف�صاء 
الإلكروين والهند�صة ال�صناعية وهند�صة الربجميات 
مع  متا�صياً  وذل��ك  والروبوتات،  ال�صطناعي  والذكاء 
روؤية حكومة دولة الإمارات الر�صيدة الهادفة اإىل دعم 

البتكار وتكنولوجيا املعلومات والتطوير. 
تعليمية  ف���ر����ص���ة  ب���ت���ق���دمي  ال���ت���زام���ه���ا  م����ن  وك����ج����زء 
قدمت  امل�صتحقني؛  الطلبة  لكافة  عاملية  مب�صتويات 
اإىل  مالية  وم�صاعدات  درا�صية  منح  اأبوظبي  جامعة 

اأكرث من 151  بلغت قيمتها  8،643 طالب وطالبة 
مليون درهم. وت�صم فروع اجلامعة يف كٍل من اأبوظبي 
والعني ودبي، اإ�صافة اإىل مركزها يف الظفرة ما يقارب 
جن�صية،   82 من  اأك��رث  من  وطالبة  طالباً   7،600
يدر�صون �صمن 44 برنامج اأكادميي حاز جميعها على 
29 برنامج  اإىل  العاملي؛ وتنق�صم  الأكادميي  العتماد 
يف درجة البكالوريو�ض و15 برنامج للماج�صتري، بينما 
15،000 من خريجي وخريجات  اأك��رث من  يتواجد 
الدولة  داخ���ل  ال��ع��م��ل  ق��ط��اع��ات  اجل��ام��ع��ة يف خمتلف 
الربيع  لف�صل  اللتحاق  باب  اأن  اإىل  وي�صار  وخارجها، 

مفتوح يف جميع فروع اجلامعة.
وزارة  تنظمها  م��ب��ادرة  ال��دويل  التعليم  معر�ض  وُيعد 
ال�صارقة  اك�صبو  مركز  مع  بالتعاون  والتعليم  الربية 
اأن  املتوقع  ال�صارقة، حيث من  وغرفة جتارة و�صناعة 
 25،000 م��ن  اأك��رث  م�صاركة  ال��ع��ام  ه��ذا  دورة  ت�صهد 
100 عار�ض، لي�صكل املعر�ض من�صة  زائر واأكرث من 
ل�صتعرا�ض  والنامية  ال��رائ��دة  التعليمية  للموؤ�ص�صات 
اخلرباء  وجمموعة  والبحثية  الأك��ادمي��ي��ة  حمافظها 

واملفكرين العاملني �صمنها.  

منهم كابنت ماجد وغريندايزر وعدنان 

جنوم الر�صوم املتحركة العربية يف �صي�فة MAS MASH 2019 مبن�رة ال�صعدي�ت
عرو�ص مو�ضيقية حية ت�ضتك�ضف عامل الر�ضوم املتحركة العربية 

•• اأبوظبي – الفجر

اأبوظبي،   – وال�صياحة  الثقافة  لدائرة  التابعة  ال�صعديات  منارة  تنظم   
من  الفريد  احل��دث   ،"MAS MASH 2019" ال�صنوية  الفعالية 
واأبرز  العربية  املتحركة  الر�صوم  العام عامل  ي�صتك�صف هذا  وال��ذي  نوعه، 
�صخ�صياته، ويتناول تطور هذه ال�صناعة يف املنطقة، يف احتفالية ت�صتمر 

يف الفرة من 6 – 8 فرباير املقبل.
جتمع الفعالية نخبة من اأبرز واأهم ر�صامي الر�صوم املتحركة وامل�صورين 
وا�صتوديوهات �صناعة الأفام املتحركة يف العامل العربي، ومنهم لمتارا ، 
بلنك �صتوديو وكارتون نتوورك، والذين ي�صاركون خرباتهم وجتاربهم من 
خال برنامج من اجلل�صات النقا�صية التي تتعمق يف تاريخ �صناعة الر�صوم 

املتحركة وتوجهاتها امل�صتقبلية. 
 "MAS MASH 2019" احتفالية  تت�صمن  ذل��ك،  اإىل  بالإ�صافة 

الفنون،  ���ص��ت��ودي��و  التفاعلية يف  وال��ع��رو���ض  ال��ع��م��ل  ور����ض  م��ن  جم��م��وع��ة 
والتي تتمحور حول اأ�ص�ض وخطوات اإعداد الر�صوم املتحركة. 

الر�صوم  "جتمع  ال�صعديات:  منارة  مديرة  القا�صمي،  خالد  علياء  وقالت 
املتحركة عدة فنون �صمن �صناعة واحدة، وهي متثل حقًا اإبداعياً خ�صباً 
لطاملا عك�ض اإبداعات الع�صر الذي اأنتجت فيه، وهو فن غالباً ما يرتبط 
وتقنياتها  ال�صناعة  تطور  يعك�ض  ال��وق��ت  نف�ض  ويف  الأج��ي��ال،  بذكريات 

واأدواتها.
اأعماًل  اأن �صناعة الر�صوم املتحركة العربية قد قدمت  ومما ل �صك فيه 
النجوم  ا�صت�صافة  ارتبطت بوجدان خمتلف الأجيال، ومن خال  نوعية 
ن�صتعيد  التحريك  اأف��ام  عامل  يف  �صهرية  �صخ�صيات  اأ�صوات  اأدوا  الذين 
نف�صه   ال��وق��ت  ويف  والت�صعينات،  الثمانينات  ف���رات  م��ن  ع��زي��زة  ذك��ري��ات 
خال  من  ملحوظاً،  تطوراً  ت�صهد  التي  ال�صناعة  هذه  م�صتقبل  نناق�ض 

احتفالية باإبداع فريد من نوعه". 

يلتقي جمهور "MAS MASH 2019" نخبة من املواهب العربية املميزة 
التي تركت ب�صمة مميزة يف فرة الثمانينات والت�صعينات يف عامل الر�صوم 
املتحركة، ومنهم جهاد الأطر�صي، املمثل ال�صوتي ل�صخ�صية جراندايزر، 
اأغ��اين ج��ران��داي��زر الأ�صلية،  ال��ذي ق��دم  امل��وه��وب �صامي ك��ارك  والفنان 
بجل�صة  للم�صاركة  للفعالية  الفتتاحي  ال��ي��وم  يف  �صيتواجدان  واللذين 
برنامج  ذكريات  اأب��رز  ي�صتعيد  متميز  ا�صتعرا�صي  عر�ض  يليها  ح��واري��ة، 

الر�صوم املتحركة ال�صهري جراندايزر.
مع  اجلمهور  فيلتقي   ،"MAS MASH 2019" اأما عن ثاين اأيام
اأمل حويجة، املمثلة ال�صوتية ل�صخ�صية كابنت ماجد، وفاح ها�صم الذي 
قام بتاأدية �صوت �صخ�صية عدنان يف ال�صل�صلة الكرتونية ال�صهرية "عدنان 
املتحركة  الر�صوم  فيلم  اأغنيات  لتاأدية  تفاعلي  عر�ض  ذل��ك  يلي  ولينا"، 

ال�صهري "اجلميلة والوح�ض".
يركز اليوم الأخري من الفعالية على م�صتقبل �صناعة الر�صوم املتحركة يف 

املنطقة من خال �صل�صلة من احلوارات التفاعلية والعرو�ض التي ي�صارك 
فيلم  على  ال�صوء  ت�صليط  مع  ال��دول��ة،  من  املتحركة  الر�صوم  �صناع  بها 
الر�صوم املتحركة احلديثة  �صناعة  ميثل  والذي  اأواي" املرتقب،  "كات�ض 

النابعة من قلب الإمارات اإىل العامل.
"MAS MASH 2019" فعالياته بعر�ض مبهر للفنانني  يختتم 
امل��ب��دع��ني ط���ارق وحم��م��د ط��رق��ان وغ��ريه��م م��ن ال��ف��ن��ان��ني ال��ذي��ن اأثرت 
اأ�صهر  يوؤديان  العرب فيما م�صى، حيث  الأطفال  اأجيال من  اأ�صواتهم يف 
كارك  �صامي  للفنان  متميز  اأداء  مع  العربية،  املتحركة  الر�صوم  اأغ��اين 

لأغنية ال�صخ�صية الكرتونية للبطل الإماراتي عزام.
من جهة اأخرى، تت�صمن الفعالية معر�صاً لأعمال مواهب عربية نا�صئة 
�صاركت يف اأهم برامج الر�صوم املتحركة، حيث يوفر املعر�ض فر�صة للزوار 
مل�صاهدة عرو�ض اأفام الر�صوم املتحركة احلائزة على جوائز عديدة على 

م�صتوى املنطقة. 

اأبوظبي للرق�بة الغذائية ي�ص�رك 
يف مهرج�ن اأبوظبي للعلوم 2019

•• اأبوظبي - الفجر

ي�صارك جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية يف فعاليات الدورة التا�صعة ملهرجان 
، وال��ذي يقام برعاية كرمية من �صاحب ال�صمو    2019 اأبوظبي العلوم 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ 
 31 من  الفرة  خ��ال  واملعرفة  التعليم  دائ��رة  وبتنظيم  امل�صلحة  للقوات 
يناير اإىل  9 فرباير املقبل على كورني�ض اأبوظبي، مب�صاركة اأكرث من 200 

مبتكر، وا�صتعرا�ض 20 ابتكاراً متنوعاً مميزاً .
وتاأتي م�صاركة اجلهاز يف هذا احلدث ، �صمن اجلهود احلثيثة التي يقدمها 
اجلهاز يف امل�صاهمة ببناء واإعداد الن�ضء، ودعمهم بكافة الو�صائل الازمة 
والعملية  العلمية  القطاعات  يف  والتميز،  النجاح  نحو  م�صريتهم  لتعزيز 
لتحقيق  الرامية  كافة اجلهود  بذل  باأهمية  روؤي��ة اجلهاز  اإط��ار  ويف  كافة، 
وبنات  اأبناء  ال�صاعدة من  الأجيال  اإع��داد  واملبادرة يف   املجتمعية،  التنمية 
ظل  يف  والتقنية  العلمية  التعليم  مب�صارات  لالتحاق  وتهيئتهم  الوطن 
الذي  الوقت  يف  التخ�ص�صات  لهذه  املحلي  العمل  ب�صوق  املتزايد  الحتياج 
العلوم  قطاعات  يف  ملحوظاً  وازده����ارا   ك��ب��رياً  تو�صعاً  ال��دول��ة  فيه  ت�صهد 

والبتكار  والتقنية والذكاء ال�صطناعي والف�صاء والطاقة.
م�صاركتنا  ت��اأت��ي   " اجل��ه��از  با�صم  الر�صمي  املتحدث  القا�صمي  ثامر  وق��ال 
القيادة  توجيهات  مع  ان�صجاماً  التوايل  على  اخلام�صة  وللمرة  العام  هذا 
منا برثاء  واإمياناً  التعلم والإب��داع،  ال�صباب وحثهم على  احلكيمة يف دعم 
هذا املهرجان ملا يحمله من اأهمية بالغة يف متكني فئة ال�صباب يف املجتمع 
تقدم  اليوم من  العامل  اإليه  ما و�صل  وت�صجيعهم على مواكبة  الإماراتي، 
كافة  دعم  بواجبه يف  اجلهاز  من  والتزاماً  واملعرفية،  العلمية  املجالت  يف 
امل�صاعي التي تهدف خللق كوادر وطنية قادرة على اإحداث نه�صة معرفية 

وح�صارية ورفد اقت�صاد املعرفة يف الدولة.
اأهمها  اأن م�صاركة اجلهاز تت�صمن جملة من الفعاليات  واأ�صاف القا�صمي 
ور�صة البيطري ال�صغري التي ت�صمل العيادة البيطرية واملخترب البيطري 
املهرجان،  اأيام  �صيتم تنظيمها على مدار  التي  العمل  اإىل ور�ض  بالإ�صافة 
بهدف التعريف باجلهاز واأن�صطته املختلفة، وتوعية الأطفال وذويهم على 
على  للحفاظ  م�صاركتهم  وتفعيل  الغذاء،  مع  للتعامل  الأمثل  ال�صلوكات 

�صحتهم و�صامة غذائهم .
توزيع  يتخللها  �صوف  املهرجان  م�صاركة اجلهاز �صمن  اأن  القا�صمي  واأف��اد 
املطبوعات التوعوية، وتوزيع العديد من الهدايا لتحفيز الأطفال و�صحذ 

هممهم على امل�صاركة يف مثل هذه الن�صاطات القّيمة.
 ،2005 اأبوظبي للرقابة الغذائية عمل منذ تاأ�صي�صه عام  اأن جهاز  يذكر 
�صاهم وب�صكل فعال يف دعم كافة املحافل العلمية واملعرفية على امل�صتويات 
امل�صتمرة يف  وم�صاركاته  والب��ت��ك��ار،  امل��ع��رف��ة  ق��ط��اع  دع��م  �صيما  ل   ، ك��اف��ة  
املعار�ض املحلية والدولية التي تتناول العديد من الق�صايا املهمة كالغذاء 
املوؤ�ص�صي  العمل  منظومة  تطوير  يف  امل�صتخدمة  والتكنولوجيا  وال��زراع��ة 

واخلدمة املجتمعية.



بدل من الرتكيز على التفا�ضيل ال�ضطحية

تعلمي كيف ت�صبحني �صريكة اأف�صل
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تطوير  اإىل  احلقيقي  احل��ب  يحتاج   
دائم. بدًل من الرتكيز على التفا�ضيل 
ت�ضبحني  كيف  تعّلمي  ال�ضطحية، 
يف  ال�ضعوبة  تكمن  ل  اأف�ضل!  �ضريكة 
بناء  يف  بل  املنا�ضب،  ال�ضخ�ص  اإيجاد 

عالقة �ضليمة وجميلة.

ال�ضريك بتاريخ  اهتّمي   1-
ل �صك يف اأن ال�صريك مّر يف حياته بتجارب �صيئة واأخرى �صعيدة قبل اأن تتكّون ال�صخ�صية التي 
ت�صاهدينها. يكون كل �صخ�ض نتاج تاريخه وكلما حّل الف�صول مكان الأحكام املت�صّرعة، �صتزيد قوة 
العاقة بني الطرفني. لذا اأظهري لل�صريك اهتماماً اإيجابياً كامًا وغري م�صروط يف كل منا�صبة 
�صعفه  نقاط  تكت�صفي  اأن  واجبك  من  الذاتية.  �صريته  عن  اإ�صافية  معلومات  تعريف  كي  ممكنة 

وت�صاعديه على التعبري عنها عرب طرح الأ�صئلة املنا�صبة.

عاقتك م�صوؤولية  حتّملي   2-
بعد مرور املرحلة الرومان�صية الأوىل يف العاقة، ل مفر من اأن تن�صاأ مواقف مزعجة اأو خافات 
حادة. ل تتهربي من هذه امل�صاكل بل عّدديها �صراحًة على م�صامع ال�صريك كي يدرك حقيقة ما 
يح�صل. ل تنتظري مبادرة منه دوماً لأن الو�صع لن يتغري بهذه الطريقة. بل حتّركي بنف�صك 

وغرّيي طريقة كامك وت�صرفاتك كي تتخذ العاقة امل�صطربة منحًى خمتلفاً.

بينكما املناف�ضة  اأوقفي   3-
اإذا كان ال�صريك يجني اأمواًل اأكرث منك اأو يتقدم بوترية اأ�صرع ويجيد تدّبر اأموره بنف�صه اأو يقيم 
اأب�صط تق�صري يف املنزل! �صرعان ما ير�صخ  اإ�صافية... قد متيلني اإىل حما�صبته على  �صداقات 
بينكما �صراع على ال�صلطة مع اأن الهدف احلقيقي من اأية عاقة ناجحة يتعلق بتهدئة احلياة 
امل�صركة بني الطرفني. لذا حاويل اأن توّفقي بني ان�صغالته واهتماماتك. ل داعي للركيز على 

تفا�صيل عابرة وب�صيطة منعاً لت�صاعد اخلاف وخروج الو�صع عن ال�صيطرة.

الداخلية جروحك  افهمي   4-
بل  ال�صريك م�صوؤوًل عن جرح م�صاعرك  يف معظم احل��الت، ل يكون 
اإن اأوجاعك القدمية تتجدد يف بع�ض املواقف ال�صائكة. ميكن حت�صني 

لل�صريك.  وتف�صريها  اجل���روح  تلك  حتديد  ع��رب  الثنائية  العاقة 
ي�صتق  ع��م��ل��ي��اً،  بينكما.  ال���رواب���ط  لتقوية  اخل��ط��وة  ه���ذه  مُت��ّه��د 

ال��ع��اط��ف��ي��ة م���ن مرحلة  اأع��ب��ائ��ن��ا  م��ع��ظ��م 
الذي  ال�صعور  ي��ك��ون  ح��ني  ال��ط��ف��ول��ة. 

يدفعك  اأن  ل��درج��ة  ق��وي��اً  ي��ن��ت��اب��ك 
اأن  فيجب  الآخ����ر،  مهاجمة  اإىل 

اأّثر بك، ل �صيما  تت�صاءيل عما 
عنيفاً  ال�����ص��ع��ور  ذل���ك  ك���ان  اإذا 
مثًا  تكت�صفني  قد  ومتكرراً. 
اأن��ك مل جتيدي التعبري عن 
فتبدئني  ي���وم���اً  ع���واط���ف���ك 
الازمة  اخل��ط��وات  ب��ات��خ��اذ 
اخلا�ض  و���ص��ع��ك  لتح�صني 

وعاقتك الزوجية يف اآن.

قيمة  ق���ّدري   5-
روت������ي������ن������ك 

اليومي

بالأمان  �صعوراً  فينا  يبث  لأن��ه  مفيداً  الروتني  يبقى  املجال،  هذا  يف  املوروثة  الأفكار  عك�ض  على 
لذا  بالكامل!  عي�صها  عن  العجز  يف  بل  الأي��ام  رتابة  يف  احلقيقية  امل�صكلة  تكمن  ل  والطماأنينة. 
توقفي عن اعتبار الروتني �صيئاً وتعاملي معه كاأنه جزء من طقو�صك العتيادية. تكرث احلركات 
الب�صيطة التي ُتذّكرك باأنك حية، من بينها طريقة اإلقاء التحية وكيفية ال�صتعداد لأية منا�صبة 

وحتى اخليارات الغذائية... باخت�صار، عي�صي احلا�صر وا�صتمتعي به حتى لو كان يتكرر يومياً!

ال�ضريك مع  توا�ضلك  ح�ّضني   6-
والهدوء  اللطافة  اأ�صاليب  ت�صمح  ال�صريك.  التوا�صل مع  بتعزيز  الأول  املقام  تهتمي يف  اأن  يجب 
اللطيفة  الكلمات  الآخ��ر  الطرف  يتلقى  الثنائية.  العاقة  مرونة  بزيادة  والح��رام  والتهذيب 
وقوع  وعند  �صوتك.  ون��ربة  وكلماتك  عباراتك  اإىل  تنّبهي  اليومية،  حياتك  يف  دوم��اً.  باإيجابية 
اأي خاف، حافظي على اأ�صلوب مّتزن ولئق كي ل جترحي الطرف الآخر وتندمي لحقاً. بهذه 

الطريقة، ميكنك ت�صحيح اخلطاأ دوماً!

اللم�ض حا�صة  على  زي  ركِّ  7-
يف احلب الب�صرة اأذكى من الدماغ، كونها تتبادل اآلف املعلومات عن طريق الحتكاك، ما ي�صمح 
بالتوا�صل مع الآخر اأو جتديد التوا�صل معه. ي�صمح ت�صغيل احلوا�ض عموماً، عند اأي احتكاك مع 

ال�صريك، بزيادة اإفراز هرمون الأو�صيتو�صني الذي يزيد التعّلق بالطرف الآخر.

ال�ضريك عيَني  يف  انظري   8-
اأن تخّف هذه  الطبيعي  بداية عاقتكما! من  النظرات يف  تبادل  تكّفا عن  اأنكما مل  تذّكري 
ال�صرارة الأولية مع مرور الأي��ام، لكن تبقى النظرة الو�صيلة اجل�صدية الوحيدة التي 
ننخدع  اأن  ميكن  �صخ�ض.  اأي  ج��وه��ر  ع��ن  و�صفافة  ونقية  وا�صحة  ف��ك��رة  تعطي 

باحلركات اأو البت�صامات، لكن ل ميكن تزييف النظرة!
التبادل  ذل��ك  يكون  وق��د  النظرات  طريق  عن  و�صادق  �صل�ض  تبادل  يح�صل 
كفيًا بتقوية العاقة واحلميمية بني الطرفني. حاويل اأن جتعلي تبادل 
زوجك:  مع  التدّرب  ت�صتطيعني  اأن��ك  بينكما. حتى  را�صخة  ع��ادة  النظرات 
اجل�صا مقابل بع�صكما وتبادل نظرات عميقة لب�صع دقائق. تقّبا كل ما 
يح�صل من �صحك ودموع. تتمكنان بهذه الطريقة من جتديد الروابط 

بينكما وتتعّلمان اأن ت�صعرا ببع�صكما البع�ض.

احلب لغة  افهمي   9-
التعبري عن احلب. ي�صّنف اخلرباء  لكل �صخ�ض طريقته اخلا�صة يف 
خم�ض لغات خمتلفة يف هذا املجال: اللم�ض، والوقت امل�صرك القّيم، 
واخلدمات املتبادلة، والهدايا، والكلمات املُعرّبة. للتاأكد من اأنك 
على الطريق ال�صحيح، قومي بكل ما يلزم للتعبري عن حبك 
لل�صريك وتعاملي معه مثلما حتبني اأن يعاملك. اطلبي اإليه 
كل  ينتظرها  التي  بالتوقعات  لوائح  وتبادل  باملثل  يقوم  اأن 
تفاعات  معرفة  من  حينها  تتمكنان  الآخ��ر.  من  ط��رف 

وحاجات كل واحد منكما يف خمتلف الظروف.

حلظة بكل  ا�ضتمتعي   10-
عن  تتخلي  اأن  يجب  لنف�صك!  العنان  اأطلقي 
النموذجية  و�صلوكياتك  م��واق��ف��ك  �صابة 
الزوجية حتى  ر�صمت معامل عاقتك  التي 
هذه املرحلة. ل تخايف من الت�صرف بعفوية 
واعملي على تطوير ح�ض ابتكارك. حاويل 
اأن ُت�َصّري ب�صعادة ال�صريك وا�صتمتعي اإىل 
واملوؤثرة  امل�صحكة  باللحظات  اأق�صى حد 
الت�صرفات  ببع�ض  لنف�صك  وا���ص��م��ح��ي 
باخت�صار،  اآخ��ر.  اإىل  وقت  من  اجلنونية 
يروق  ما  وابتكرا  ال�صريك  مع  ا�صحكي 
متينة  ���ص��راك��ة  ن�صوء  ي�صمن  مب��ا  لكما 

بينكما!.
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انظــر الــى اجل�نــــب اليجـــ�بـــي مـــــن احليـــــ�ة
اإىل  ميًا  اأك��رث  لأنهم  غريهم  من  اأك��رث  املتفائلون  يعي�ض   
ممار�صة الريا�صة بانتظام، ويلتزمون باأ�صلوب حياة �صحي، 

ويحر�صون على تخفي�ض م�صتويات �صغطهم النف�صي.

اجلانب  روؤي�����ة  اإىل  بطبيعتك  مت��ي��ل  ت��ك��ن  مل  اإذا 
الإيجابي من احلياة، فيمكنك اأن تكت�صب هذه 
امليزة عن طريق ال�صرخاء الذهني. يقول 
الأ�صتاذ نيكول�ض �صربوين، مدير )خمترب 
ت�صوير الأع�صاب والدماغ( يف )كانبريا(: 
عرب  يتدربون  الذين  الأ�صخا�ض  )يحقق 
بانتظام  وي���ت���م���رن���ون  اح���راف���ي���ة  دورات 
غريهم.  م��ن  اأك��رث  اإيجابية  �صحية  نتائج 
�صيخوخة  م���ظ���اه���ر  اأن  ي����ب����دو 
تراجع  والكتئاب  الدماغ 

لديهم(.

ن�ضاطات  اب�����داأ 
جديدة

ت������ع������ّل������م ال����ل����غ����ة 
اأو  الإ�����ص����ب����ان����ي����ة 
اأية  اأو  اليابانية 
تعرفها.  ل  ل��غ��ة 
اأن  مي������ك������ن������ك 
على  حت����اف����ظ 
دماغك  �صحة 
لفرة اإ�صافية 
حني تتحدى 
ع����������ق����������ل����������ك 

با�صتمرار، على مر حياتك. يو�صح �صربوين: )متيل املرونة 
العقلية اإىل الراجع مع التقدم يف ال�صن، لذا يجب اأن تتابع 
اأداء املهام العقلية ال�صعبة. ميكنك اأن تتعلم لغة جديدة، اأو 
تعزف على اآلة مو�صيقية، اأو توؤدي اأية مهمة معقدة اأخرى(. 
األعاب  اأن  الأح��ج��ي��ات  حم��ّب��ي  جميع  ي��ع��رف  اأن  ي��ج��ب  ل��ك��ن 

)�صودوكو( والكلمات املتقاطعة ل حُتت�َصب يف هذا املجال.

تناول اأغذية بنف�ضجية
ل��ط��امل��ا ت�����ص��ّدر اأك���ل ال��ف��اك��ه��ة واخل�������ص���راوات امل��ل��ون��ة لئحة 
اخلطوات الغذائية املفيدة. تعني الألوان الامعة واحليوية 
الأك�صدة،  م�صادات  م��ن  كبرية  كميات  على  ال��غ��ذاء  اح��ت��واء 
قد  لكنك  اأخ��رى.  ومعادن مفيدة  فيتامينات  اإىل  بالإ�صافة 
ل تعرف اأن الأغذية البنف�صجية حتديداً حتتوي على عن�صر 
الأك�صدة.  اأبرز نوع من م�صادات  ُيعترب  الذي  الأنثو�صيانني 
رة بارزة يف )كلية العلوم  تقول الدكتورة تيان هيونه، حما�صِ
ملبورن  ملعهد  التابعة  الغذائية(  والتكنولوجيا  البيولوجية 
البنف�صجي  ال�صبغي  العن�صر  )يحمي  للتكنولوجيا:  امللكي 
والأ�صعة  الأمرا�ض  حماربة  على  وي�صاعدها  النبتة  العميق 
يف  يفيد  الأنثو�صيانني  عن�صر  اأن  نعرف  البنف�صجية.  ف��وق 
من  الب�صر،  ل��دى  خمتلفة  بيولوجية  ا�صطرابات  حم��ارب��ة 

بينها ال�صرطان(.
كميات  على  يحتوي  الأزرق  ال��ت��وت  اأن  اأي�����ص��اً  امل��ع��روف  م��ن 
ن�صبة  على  احل�صول  ميكن  لكن  الأنثو�صيانني،  م��ن  هائلة 
مرتفعة منه عرب ا�صتهاك اأي فاكهة اأو خ�صراوات حمراء 
اأو بنف�صجية اأو زرقاء داكنة، من بينها ال�صمندر، والباذجنان، 
وال���ت���ني، وال��ع��ن��ب الأح���م���ر والأ�����ص����ود، وال����ربق����وق، وفاكهة 
والكرنب،  ال��ب��ن��ف�����ص��ج��ي،  وامل��ل��ف��وف  وال��ق��ط��ي��ف��ة،  ال��ع��اط��ف��ة، 

والبطاطا احللوة واجلزر.
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�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : ايج قري�ص للنقليات - �ص ذ م م  
العنوان : مكتب 202 - ملك حممد جمعه �صعيد النابوده - بور�صعيد ديرة - ال�صكل 
القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�صة : 657828 رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 1080892 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحال ال�صركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/11/21  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ض  اأي  لديه  من  وعلى   2018/11/21
العنوان :  مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�صعايل  اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة 
- ديرة - هور العنز -  هاتف  2389721-04 فاك�ض: 2389722-04  م�صطحباً معه كافة 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة
  - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�صعايل  ع��ب��داهلل  - ملك   204 رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف  2389721-04 فاك�ض: 2389722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاه لت�صفية ايج قري�ص 
للنقليات - �ص ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/11/21  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/11/21  وعلى من لديه 
اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاه، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
 �عـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صادة/ 
الت�صديق على حمرر  الإم����ارات  وطلب   : اجلن�صية   ، علي  ج��راغ حممد  علي  ورث��ة 
يت�صمن )تنازل( يف ح�صته البالغة 100% يف ال�صم التجاري حمل خمتار للماب�ض 
، بيع  الأحذية  ، جتارة  الرخ�صة جتارة املاب�ض اجلاهزة  ، ن�صاط  اجلاهزة والعطور 
التنمية القت�صادية يف خورفكان رخ�صة  دائرة  ، واملرخ�ض من  بالتجزئة  العطور - 
القت�صادية  التنمية  دائ����رة  يف   1987/5/4 ب��ت��اري��خ  ال�����ص��ادر   140813 رق���م  جت��اري��ة 
الهند.  ليكن معلوما   : ن��ارواين - اجلن�صية  اودرام  ال�صيد/ بهكوان  بخورفكان. اىل 
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي 

ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العان.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

 �عالن بالن�سر 
اىل املدعى عليه / و�صام علي �صلمان 

املدعي/ اخلطوط امللكية لتاأجري ال�صيارات  
يف الدعوى رقم 2018/8252 الدائرة املطالبات الب�صيطة 

نعلمكم باأن  قد رفع الدعوى املذكورة اعاه يطالب فيها :   الزام املدعي عليه بدفع مبلغ )14740( 
باجلل�صة  عليه  املدعي  اعان   ، املحاماة.  واتعاب  وامل�صروفات  بالر�صوم  عليه  املدعي  الزام   ، درهم 
قانون  )5( من  الفقرة   )229( املادة  املعجل طبقا لحكام  بالنفاذ  �صمول احلكم   ، الدعاء  ولئحة 

الإجراءات املدنية.
البتدائية  الحتادية  ال�صارقة  مبحكمة   3 رقم  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام  ح�صورك  يقت�صي  لذا 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات 
، وذلك يوم الحد املوافق 2019/2/10  ال�صاعة 8 ون�صف �صباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 
امل�صار اليها اأعاه بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�صورك �صيتم اتخاذ الجراءات القانونية 

بحقك غيابيا. 
 حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية 
مكتب �إد�رة �لدعوى  

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�سارقة  �لحتادية �لبتد�ئية

مكتب �إد�رة �لدعوى

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
  �عالن بالن�سر

املرجع : 141
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة / نيجوا توي�صيفا - اأوزباك�صتانية اجلن�صية ترغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صتها البالغة 100%  يف )مركز اوراق زهر الليمون للتجميل( 
مبوجب رخ�صة رقم )616788( اىل ال�صيدة/ لطيفة بنت احمد نويوي ، تون�صية اجلن�صية.  

تعديات اخرى : تنازل �صاحب الرخ�صة اىل اخر تغيري وكيل خدمات. 
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
 �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 139

اإماراتي   - املناعي  عبداهلل  عبدالعزيز  عبداهلل  عبدالعزيز  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�صية  اإماراتي   - الفردان  ح�صني  علي  نا�صر  احمد  نا�صر  وال�صيد/   )%50( ون�صبته  اجلن�صية 
ون�صبته )50%( يرغبان يف البيع والتنازل عن كامل ح�صتهما البالغة )100%( يف الرخ�صة املهنية 
امل�صماة / املذاق ال�صريع كافيه - مبوجب رخ�صة رقم )751489( وذلك لل�صيد/ خالد عبداهلل حممد 
ملالكها  ال�صابقني  الرخ�صة  ماك  تنازل   : اخرى  تعديات  اجلن�صية   اإماراتي   - علي  اآل  عي�صى 
احلايل ، ومت تغيري ال�صكل القانوين للرخ�صة : من )�صركة اعمال مهنية( اىل )موؤ�ص�صة فردية(   
وعمابن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب 
العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
 �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر
�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية 

يف �لق�سية رقم )2018/6069( جتاري جزئي - �ل�سارقة 
  �إعالن بورود �لتقرير 

اىل املدعى عليه / احمد حممد احمد يون�ض 
حيث ان املدعي/ دار التمويل - �ض م ع 

مبلغ  باداء  فيها  ويطالبكم   ، املحكمة  هذه  لدى  اعاه  املذكوره  الدعوى  عليكم  اقام  قد 
وقدره )14123 درهم( بالإ�صافة اىل الفائدة بواقع 12% �صنويا من تاريخ 2018/3/11 وحتى 

ال�صداد التام ، بالإ�صافة للر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
ال�صارقة  مبحكمة   151 القاعة  الثانية  اجلزئية  الدائرة  امام  ح�صوركم  يقت�صي  لذلك 
وذلك   2019/2/10 يوم  �صباح  من  والن�صف  الثامنة  ال�صاعة  متام  الإبتدائية  الإحتادية 
لاإطاع والرد على الدعوى ، ويف حال تخلفكم عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنكم يف 

الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظرالدعوى يف غيابكم. 
مكتب �إد�رة �لدعوى  

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
 يف �لدعوى رقم 2018/1854 جتاري كلي  

املدعى عليهم 1( وادي املك�صرات )موؤ�ص�صة فردية(  )العنوان : دبي - بردبي - �صارع جبل 
  )0506520221 : القرق - هاتف متحرك رقم  علي - مبنى ملك �صركة عي�صى �صالح 
اأم   - دب��ي   : )العنوان  �صاحل   اهلل  كرامت  اهلل  عنايت   -3 يو�صف علي حممد   لينا   -2
 )0506520221 رق��م  متحرك  هاتف   13 رق��م  فيا   -  36 رق��م   ���ص��ارع   - الثانية  �صقيم 
يرجى احل�صور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�صريف  املدون ادناه وذلك 
يف متام ال�صاعة احلادية ع�صرة من �صباح يوم الثنني املوافق 2019/2/4 وذلك لبيان 
دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك دبي التجاري - �ض م ع - بيت املعرفة 
لتدقيق احل�صابات - بناية ال�صم�ض امل�صيئة - الدور الأول مكتب رقم 112،  هاتف رقم 
042830100 - فاك�ض رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - مقابل 

الطاير لل�صيارات - القرهود / دبي
�خلبري �مل�سريف/حممد كامل عري�ن - قيد رقم 64

بيت �ملعرفة لتدقيق �حل�سابات 

�عالن �جتماع خربة بالن�سر 

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
�إعادة �إعالن مدعي عليه بالن�سر مذكرة 

�سادرة من حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية 
يف �لدعوى رقم 2018/7475 �لد�ئرة �جلزئية �لثالثة  

اىل املدعى عليه : �صركة التكنولوجيا العمالية  �ض م م ح 
حيث ان املدعي : العربي للخدمات اللوج�صتية العاملية 

 : فيها  ويطالبك  اأعاه  رقمها  املذكورة  عليك  اقام  -قد  جزئي   2018/7475 رقم  الدعوى  يف 
الزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )32.185( درهم ، مع الفائدة القانونية 
بواقع 9% اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�صداد. مع الزامه بالر�صوم وامل�صاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل وبا كفالة. لذلك يقت�صي ح�صورك امام 
حمكمة ال�صارقة الإحتادية الإبتدائية ، قاعة 152 وذلك بتاريخ 2019/2/12 وذلك لاإجابة على 
الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنكم 

يف الوقت املحدد و�صيتم اتخاذ الجراءات القانونية يف غيابكم. 
مكتب �إد�رة �لدعوى 

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

ق�سم �لتنفيذ 
�خطار دفع بالن�سر يف �لق�سية �لتنفيذية 460 ل�سنة 2018 

اىل املحكوم عليه/1-موؤ�ص�صة املتميز لاأملنيوم 2-خمي�ض علي حمدان احل�صاين )اإماراتي 
اجلن�صية( ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدارية قد ا�صدرت 
بحقكم حكما بتاريخ 2017/11/8 يف الق�صية رقم 3377 ل�صنة 2016 مدين بالزام بدفع 

مبلغ وقدره )22218( درهم. 
ل�صالح املحكوم له/�صركة بو�صكو للتجارة - ذ م م

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل برقم امل�صار اليه اعاه، لذا 
حال  ويف  للن�صر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خال  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�صية  النظر  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�صور  عن  تخلفك 

يف غيابك
رئي�ض ق�سم �لتنفيذ 
مبحكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية                   

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

  حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية         
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

 �عالن بالن�سر باللغة �لعربية للح�سور 
 �أمام )مدير �لدعوى - �لد�ئرة �لكلية( مبحكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية 

يف �لدعوى رقم  )2018/3756( جتاري كلي 
اىل املدعى عليها / املنامة للمواد الغذائية )�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة( 

نعلمك بان املدعية/فارم فري�ض - ذ م م - قد رفع الدعوى املذكورة اعاه يطالب فيها ب���� :  1- احلكم بالزام املدعي 
عليهما الوىل هايرب ماركت املنامة )�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة( والثانية املنامة للمواد الغذائية )�صركة ذات 
م�صوؤولية حمدودة( بان توؤدي اىل املدعية على �صبيل الت�صامن والت�صامم والتكافل مبلغ وقدره )4.861.898( 
درهم )اربعة مايني وثمامنائة وواحد و�صتون الفا ثمامنائة وثمان وت�صعون درهم( اإ�صافة اىل الفائدة القانونية 
مبا يعادل 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى تاريخ متام ال�صداد. 2-�صمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. 
3- الزام املدعي عليهما الوىل والثانية بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.  انت مكلف باحل�صور امام )مدير 
املوافق 2019/2/10   الأحد  يوم  البتدائية  يوم  البتدائية  الحتادية  الكلية( مبحكمة عجمان  الدائرة   - دعوى 
ال�صاعة 9.00 �صباحا  وذلك لاإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�صور 

او عدم ار�صال وكيل عنكم فانه �صيتم ا�صتكمال الجراءات القانونية يف غيابيكم.  
مكتب �د�رة �لدعوى

خلود �ل�سويدي - مدير دعوى

  وز�رة �لعدل
حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

مكتب �د�رة �لدعوى
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

�ل�سهاد رقم 2019/1066
��سهاد تغيري و�ثبات قبيله

طالب ال�صهاد : عائلة علي م�صبح القبي�صي وابناوؤه 
اجلن�صية : الإمارات 

الثاثاء 23  ، فانه يف يوم  احلمد هلل وح��ده وال�صاة وال�صام على من ل نبي بعده 
من �صهر جمادي الأوىل �صنة 1440 ه��� املوافق 29 من �صهر يناير �صنة 2019 م لدى انا 
حممد احمد ابو قازان القا�صي مبحاكم دبي الإبتدائية - حمكمة الأحوال ال�صخ�صية 
- ح�صر املذكور اعاه وهو بحالته املعتربة �صرعا وقرر قائا : انني ارغب يف ا�صافة 
اإثبات  ا�صتنادا لقيد �صقيقته رقم )610/195( وطلب  ال�صهرة )قبي�صي( وذلك  م�صمى 
امل���وؤرخ )2019/1/28م���������(. وبناء على  اإدارة اجلن�صية والق��ام��ة  ذل��ك وق��د ورد خطاب 
الإ�صهاد  هذا  اأ�صدرنا  اجلزيري  وحممد  ال�صحي  احمد  ال�صاهدين  وبح�صور  الطلب 

للعمل مبوجبه. 
�لتوقيع وختم �ملحكمة     

حماكم دبي

 حمكمة �لحو�ل �ل�سخ�سية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
 �عـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان : ال�صيد/ 
حمرر  على  الت�صديق  وط��ل��ب  باك�صتان   : اجلن�صية   ، ال��دي��ن  ���ص��اح  اق��ب��ال  ام��ري 
 ، الع�صائر  مدينة  التجاري  ال�صم  يف   %100 البالغة  ح�صته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�صمن 
ن�صاط الرخ�صة بيع الع�صائر الطازجة ، م�صروبات باردة و�صاخنة ، واملرخ�ض من 
دائرة التنمية القت�صادية يف  خورفكان رخ�صة جتارية رقم 751101 ال�صادر بتاريخ 
ال�صيد/ حممد امني  القت�صادية بخورفكان.  اىل  التنمية  دائرة  2017/2/28 يف 
العدل يف  الكاتب  بان  باك�صتان.  ليكن معلوما للجميع   : ، اجلن�صية  حممد اكرب 
مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العان.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/559(

املنذر : بنك برودا - بوكالة املحامي / عبداهلل العو�صي 
املنذر اليه : با�صيفيك لنظمة املراقبة )�ض ذ م م( - )جمهول حمل الإقامة( 

متويل  عن  املر�صد  الإج��م��ايل  الدين  قيمة  �صداد  اىل  امل��ب��ادرة  اليه  املنذر  نخطركم 
)مليون  دره���م   1.589.787 وق����دره  مبلغ  اإج��م��ايل  ب��واق��ع  اأع����اه  امل���ذك���ورة  امل��رك��ب��ات 
وخم�صمائة وت�صع وثمانون الفا و�صبعمائة و�صبع وثمانون درهم( بالإ�صافة مع الفوائد 
الإن���ذار حتت طائلة  ه��ذا  تاريخ  اي��ام من  �صبعة  وذل��ك خ��ال  املتفق عليها  التاأخريية 
وذلك  القانون  لن�ض  وفقا  عاليه  امل��درج��ة  ال�صيارات  وبيع  التنفيذ  ب��اإج��راءات  ال�صري 
والق�صائية  التاأخريية  والفوائد  الغرامات  جميع  مع  املذكور  الدين  لقيمة  ا�صتيفاء 

والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

�عالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده   
فى �لدعوى رقم  2013/599 تنفيذ عقاري     

طالب التنفيذ: عاطف مليكه يو�صف
 عنوانه : كندا وعنوان املختار - مكتب وكيل القانوين - اإمارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - برج العطار لاعمال - الدور 16 - مكتب 1601 

املنفذ �صده : �صركة تنميات للتطوير العقاري - �ض ذ م م  واآخرون
عنوانه :  اإمارة دبي - �صارع الإمارات مقابل القرية العاملية - بناية ليفيج ليجند - الدور الر�صي 

املنفذ �صده : �صركة تنميات للتطوير العقاري  ،  املنفذ �صده : جمموعة تنميات بروبريتز 
العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/2/6 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( امل��و���ص��ح��ة او���ص��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع)���ص��رك��ة الم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها الل���ك���روين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف 
ايام  الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  301 من قانون الإج��راءات  باملادة  املبينة  املواعيد 
التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : ، �صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 187 - رقم املبنى : ذا 
اك�صت�صينج تاور -  رقم العقار : 1201 - امل�صاحة : 215.01 مر مربع - املقدرة ب��� )2.198.628( درهم ويباع لعلى عطاء ، 
�صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 187 - رقم املبنى : ذا اك�صت�صينج تاور -  رقم العقار : 1802 - امل�صاحة 

: 144.97 مر مربع - املقدرة ب��� )1.560.442( درهم ويباع لعلى عطاء - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

�عالن بيع عقار بالن�سر 
فى �لدعوى رقم 2013/599  تنفيذ عقاري 

طالب التنفيذ: عاطف مليكه يو�صف 
 عنوانه : كندا وعنوان املختار - مكتب وكيل القانوين - اإمارة دبي - �صارع ال�صيخ زايد - برج العطار لاعمال - الدور 16 - مكتب 1601 

املنفذ �صده : �صركة تنميات للتطوير العقاري - �ض ذ م م  واآخرون
عنوانه :  اإمارة دبي - �صارع الإمارات مقابل القرية العاملية - بناية ليفيج ليجند - الدور الر�صي 

العقار  بيع  �صيجرى  احل��ال  اقت�صى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  ويف  م�صاء   5.00 ال�صاعة   2019/2/6 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( امل��و���ص��ح��ة او���ص��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع)���ص��رك��ة الم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها الل���ك���روين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�صراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف 
ايام  الثمن وامل�صاريف خال ع�صرة  اي��داع كامل  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  301 من قانون الإج��راءات  باملادة  املبينة  املواعيد 
التالية جلل�صة البيع. وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : ، �صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 187 - رقم املبنى : ذا 
اك�صت�صينج تاور -  رقم العقار : 1201 - امل�صاحة : 215.01 مر مربع - املقدرة ب��� )2.198.628( درهم ويباع لعلى عطاء ، 
�صقة �صكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�ض : 187 - رقم املبنى : ذا اك�صت�صينج تاور -  رقم العقار : 1802 - امل�صاحة 

: 144.97 مر مربع - املقدرة ب��� )1.560.442( درهم ويباع لعلى عطاء
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
�إعالن للح�سور �أمام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

يف �لدعوى رقم 2018/2213 مدين )كلي( 
بو��سطة �لن�سر "�عالن بورود تقرير �خلبري"

 بنا على طلب حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 
اىل املدعي عليها الأوىل / �صركة �صابال وورلد - ذ م م 

اقام املدعي / جمال علي �صعيد بن �صاحوه ال�صويدي - جن�صيته / الإمارات العربية املتحدة 
 : رق��م  ه��ات��ف   -  702 رق���م   مكتب   - ال�صابع  الطابق   - ال�صاعة  ب��رج   - ال�صاعة  م��ي��دان   - ال�صارقة   / عنوانه 

 0509688888 - 056303020
الدعوى برقم / 2018/2213 )مدين)كلي(( - عجمان 
ومو�صوعها : املطالبة بندب خبري هند�صي بالدعوى. 

فانت مكلف باحل�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وذلك يف 
ال�صاعة 11.00 من يوم 12 �صهر فرباير ل�صنة 2019 م. 

وذلك يف النظر يف الدعوى بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ 2019/1/24

مكتب �إد�رة �لدعوى 

  �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل 

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2017/2170 جتاري كلي                                              
اىل املدعي عليه/1- �صركة ذات الرمال للتجارة العامة - ذات م�صوؤولية حمدودة 2-احمد �صاح الدين 
الزروق �صالح دخيل ب�صفته كفيا ل�صركة ذات الرمال للتجارة العامة )ذات م�صوؤولية حمدودة( جمهول 
حمل القامة مبا اأن املدعي/ امل�صرف العربي لاإ�صتثمار والتجارة اخلارجية )امل�صرف( وميثله / نا�صر 
بتاريخ  2018/3/22  يف  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   - ال�صام�صي  �صليمان جابر  حمد 
الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/ امل�صرف العربي لاإ�صتثمار والتجارة اخلارجية )امل�صرف( اأول : بالزام 
املدعي عليها الوىل بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )9167460.50 ت�صعة مليون ومائة و�صبعة و�صتني 
تاريخ  تبداأ من  �صنويا  بواقع %9  ب�صيطة  واربعمائة و�صتني درهم وخم�صني فل�ض ف�صا عن فائدة  الف 
2017/10/10 وحتى متام ال�صداد ، ثانيا : وبالزام املدعي عليه الثاين بالت�صامن مع الوىل يف �صداد قيمة 
القر�ض فقط للبنك املدعي والزامكما امل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ،  حكما مبثابة 
احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2018/1261 جتاري كلي                                              

2-عبا�ض عبداحل�صني حم�صن جواد  م  م  ذ  �ض   - واملاحة  لل�صحن  وورك  تيم  عليه/1-  املدعي  اىل 
مالك  احمد  3-ار���ص��د  وامل��اح��ة  لل�صحن  وورك  تيم  ملديونية  �صخ�صي  كفيل  ب�صفته   - ال�صجواين 
فاحت حممد - ب�صفته كفيل �صخ�صي ملديونية تيم وورك لل�صحن واملاحة جمهويل حمل القامة 
مبا اأن املدعي / بنك دبي التجاري )�ض م ع(  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  
2018/11/26  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/ بنك دبي التجاري )�ض م ع( بالزام املدعي عليهم 
بالت�صامن بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ 795.178.70 درهم )�صبعمائة وخم�صة وت�صعون الفا ومائة 
لتاريخ  التايل  اليوم  من   %9 بواقع  القانونية  والفوائد   ، فل�صا(  و�صبعون  درهما  و�صبعون  وثمانية 
ومبلغ  وامل�صاريف  وبالر�صوم   ، التام  ال�صداد  وحتى   2018/6/12 يف  احلا�صل  الق�صائية  املطالبة 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابا 
�صاحب  با�صم  �صدر  الع��ان  هذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثاثني  خال  لا�صتئناف 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2018/211 جتاري كلي                                                
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة  ���ض( جمهول حمل  م  د  )م  �صرينوج  عليه/1-  املحكوم  اىل 
ل�صالح/  اع��اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2018/6/24 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
وقدره  مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ليمتد  بنك  اي  �صي  اي  �صي  اي 
ومائتان  الف  وثمانون  واربعة  واربعمائة  مليون  )ت�صعة  امريكي  دولر   9.484.274.73
مبلغ  الإم��ارات��ي  بالدرهم  يعادله  ما  او  فل�صا(  و�صبعون  وثاثة  دره��م  و�صبعون  واربعة 
وقدره 34.902.127.33 درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صلة 
يف 2018/2/5 وحتى متام ال�صداد والزامهم بالر�صوم وامل�صاريف مبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2018/3584 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �صركة ميزو التجارية - ذ م م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2019/1/16  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان 
املدعي  بالزام  م(  م  ذ  )�ض  )يونيمد(  املتحدة  الطبية  التجهيزات  ل�صالح/  اع��اه 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ ثاثة ع�صر الف وت�صعمائة و�صبعة دراهم والفائدة 
متام  وحتى   2012/5/16 يف  احلا�صل  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 
املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  خم�صمائة  ومببلغ  بامل�صروفات  والزمتها  ال�صداد 
حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2018/1614 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- كراون مون لتجارة العامة - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
اعاه  املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2018/10/31  يف  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان 
بان  املدعي عليها  بالزام   : م  م  ذ  ايبكو للم�صاريع -  ايبكو للزيوت )ف��رع( �صركة  ل�صالح/ 
توؤدي للمدعية مبلغ 00 و 275 و 884 درهم ثمامنائة واربعة وثمانون الف ومائتي خم�صة 
واملوؤرخ  الوطني  دب��ي  الإم���ارات  بنك  امل�صحوب على   23 رق��م  ال�صيك  قيمة  دره��م  و�صبعون 
2017/4/30 ل�صالح املدعية م�صافا اليه الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�صتحقاق 
2017/4/30 وحتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليها امل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/4855  جتاري جزئي              

م  2-روبني  م  ذ  لتاأجري احلافات - �ض  املدعي عليه /1- �صركة ليمو�ض  اىل 
�صافيو رولن���د 3- ت��اي��ان م��ورك��وت جوبينات  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
عليك  اأق��ام  قد  الكندي  �صامل  �صلطان  وميثله/علي  للتمويل  م��وارد  امل��دع��ي/ 
 362499.49( وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
املحاماة. وح��ددت لها جل�صة يوم الثنني  دره��م( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املوافق 2019/2/11 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
�سهادة حمو قيد �سركة جتارية من �ل�سجل �لتجاري

رقم الرخ�صة : 668670 
ال�صكل القانوين : ذات م�صئولية حمدودة 

ال�صم التجاري : تي ان اي ام ات�ض للتجارة العامة - �ض ذ م م 
العنوان : مكتب رقم )306( ملك �صعيد وحممد علي القيزي - ديرة - املطينة 

مت  ق��د  اع��اه  امل��ذك��ورة  ال�صركة  ب��اأن   ، بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  ت�صهد 
ا�صتيفانها  بعد  وذل��ك   2019/1/24 بتاريخ  التجاري  ال�صجل  من  قيدها  حمو 
�صاأن  ل�صنة 1975 يف   5 الإحت��ادي رقم  القانون  املن�صو�ض عليها يف  ل��اإج��راءات 
ال�صجل التجاري والقانون الإحتادي رقم 8 ل�صنة 1984 ب�صاأن ال�صركات التجارية 

والقوانني املعدلة له. 
ماحظة : اأي ك�صط او �صطب يف هذه ال�صهادة يلغيها. 
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املال والأعمال
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الإعالن عن اندم�ج بنك اأبوظبي التج�ري وبنك الحت�د الوطني وم�صرف الهالل ب�أ�صول 420 ملي�ر درهم

كانوا ميتلكونه يف بنك الحتاد الوطني، اأي ما جمموعه 1،641،546،697 
ويقدم  الوطني.  الحت��اد  بنك  م�صاهمي  ل�صالح  اإ���ص��داره��ا  �صيتم  جديد  �صهم 
 %  0.6 بن�صبة  الوطني  الحت���اد  بنك  مل�صاهمي  ع��اوة  الأ�صهم  ت��ب��ادل  معدل 
كما  بناء على اأ�صعار اإقفال الأ�صهم يف اآخر يوم للتداول “28 يناير 2019”، 
يوفر عاوة بن�صبة %13.7 بناء على متو�صط اأ�صعار الأ�صهم قبل الإعان عن 
اإدراج  �صطب  �صيتم  التنفيذ،  حيز  ال�صفقة  دخ��ول  يوم  ويف  ال�صوق.  يف  ال�صفقة 
املالية، بينما �صيحتفظ  ل��اأوراق  اأبوظبي  اأ�صهم بنك الحت��اد الوطني يف �صوق 

البنك املدمج بالت�صجيات القانونية اخلا�صة ببنك اأبوظبي التجاري.
و�صيقوم الكيان الناجت عن اندماج بنك اأبوظبي التجاري وبنك الحتاد الوطني 
وذل��ك عرب  اإم��ارات��ي،  دره��م  مليار   1 مقابل  الهال  على م�صرف  بال�صتحواذ 
اإ�صدار اأدوات مالية قابلة للتحويل الإلزامي، ميكن حتويلها اإىل ما ي�صل اإىل 
اأبوظبي  جمل�ض  ل�صالح  التجاري  اأبوظبي  بنك  يف  �صهم   117،647،058

لا�صتثمار بعد اكتمال عملية الندماج القانوين.
اأن يدخل  اإىل  ب�صكل م�صتقل،  الأعمال  الثاثة مزاولة  البنوك  توا�صل  و�صوف 
2019 .. ويخ�صع  الندماج حيز التنفيذ، واملتوقع يف الن�صف الأول من عام 
الندماج للح�صول على كافة موافقات امل�صاهمني واجلهات التنظيمية الازمة، 
ال�صفقة  وتتطلب   .. امل��رك��زي  املتحدة  العربية  الإم���ارات  م�صرف  ذل��ك  يف  مبا 
%75 من قيمة الأ�صهم املطروحة يف اجتماعات  اعتمادها بن�صبة ل تقل عن 
وبنك  التجاري  اأبوظبي  بنك  من  لكل  الكامل،  بالن�صاب  العمومية،  اجلمعية 

الحتاد الوطني.
وعقب اكتمال �صفقة الندماج بني بنك اأبوظبي التجاري وبنك الحتاد الوطني، 
اأبوظبي،  �صتبلغ ح�صة حكومة  الهال،  على م�صرف  املدمج  الكيان  وا�صتحواذ 
من خال جمل�ض اأبوظبي لا�صتثمار، ن�صبة %60.2 من اأ�صهم البنك املدمج، 
فيما �صتبلغ ح�صة امل�صاهمني الآخرين يف بنك اأبوظبي التجاري ن�صبة 28.0%، 

وامل�صاهمني الآخرين يف بنك الحتاد الوطني ن�صبة 11.8%.
املجموعة  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  من�صب  ال�����ص��وي��دي  حم��م��د  عي�صى  و���ص��ي��ت��وىل 
امل�����ص��رف��ي��ة اجل���دي���دة، وم��ع��ايل حم��م��د ظ��اع��ن ال��ه��ام��ل��ي من�صب ن��ائ��ب رئي�ض 
جمل�ض الإدارة، بينما �صيتوىل ال�صيد عاء عريقات من�صب الرئي�ض التنفيذي 
للمجموعة امل�صرفية اجلديدة .. و�صيقوم جمل�ض الإدارة والإدارة التنفيذية يف 

البنك املدمج باإ�صناد املنا�صب اجلديدة فور دخول ال�صفقة حيز التنفيذ .
وقال عي�صى حممد ال�صويدي، رئي�ض جمل�ض الإدارة يف بنك اأبوظبي التجاري 
الأهمية  بالغة  �صفقة  الن��دم��اج  ه��ذا  “ ميثل   : املعني  الإدارة  جمل�ض  ورئي�ض 
بالن�صبة لاقت�صاد الإماراتي، حيث �صتثمر عن اإن�صاء جمموعة م�صرفية اأكرب 
واأقوى واأكرث مرونة، من �صاأنها اأن ت�صهم ب�صكل كبري يف دعم اأهدافنا وطموحاتنا 
الإمارات  دول��ة  امل��ايل يف  القطاع  تعزيز  ت�صهم يف  كما   .. الوطني  امل�صتوى  على 
والزدهار  النمو  م�صرية  دعم  يف  فاعل  دور  اأداء  من  ومتكينه  املتحدة،  العربية 
امل�صتمرة التي ت�صهدها الدولة وامل�صاهمة يف اإر�صاء الأ�ص�ض الازمة لبناء اقت�صاد 
متنوع فيها، مرابط ب�صكل متني وحيوي مع اأبرز اقت�صادات العامل من خال 

�صبكات املال والأعمال، وعرب تدفقات ال�صتثمار والتجارة«.
واأ�صاف ال�صويدي : “ �صيمتلك بنك اأبوظبي التجاري عقب هذه ال�صفقة احلجم 
واخلربات الازمة لأداء دور حموري يف دعم املرحلة التالية من م�صرية التنمية 
القت�صادية يف دولة الإمارات .. ومن خال ت�صخري النجاحات ال�صابقة يف �صبيل 
وتقدمي  ممكن  اأداء  اأف�صل  حتقيق  على  تركز  اأق��وى،  م�صرفية  موؤ�ص�صة  اإن�صاء 
مبعايري  الرتقاء  املدمج  البنك  �صيوا�صل  للعماء،  متميزة  م�صرفية  جتربة 
القطاع امل�صريف يف الدولة وامل�صاهمة يف دعم م�صرية تطور اإمارة اأبوظبي كمركز 

عاملي للمال والأعمال«.

اآل نهيان  واأع��رب عن تقديره وامتنانه ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
رئي�ض الدولة “حفظه اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة و�صمو ال�صيخ من�صور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة لدعمهم امل�صتمر 
لبنك اأبوظبي التجاري وجهودهم املخل�صة لتطوير وتنمية اقت�صاد الدولة .. 

كما وجه ال�صكر مل�صرف الإمارات املركزي .
من جانبه قال عاء عريقات،الرئي�ض التنفيذي ملجموعة بنك اأبوظبي التجاري 
وع�صو جمل�ض الإدارة والرئي�ض التنفيذي املعني: “ متثل هذه ال�صفقة عامة 
اأقوى  اإن�صاء موؤ�ص�صة مالية جديدة تتمتع باإمكانات  فارقة وخطوة واثقة نحو 
ومرونة اأكرب و�صجل حافل بالنجاحات يف قطاعي اخلدمات امل�صرفية التقليدية 
�صركز  العماء،  من  واملتنوعة  الوا�صعة  قاعدتها  من  وانطاقا  والإ�صامية. 
يف  املتاحة  الأع��م��ال  فر�ض  م��ن  ال�صتفادة  على  اجل��دي��دة  امل�صرفية  املجموعة 
اأ�صواق دولة الإمارات يف اإطار ا�صراتيجيتها للنمو، والتي تتمحور حول تلبية 
احتياجات عمائها والرتقاء بتجربتهم امل�صرفية، مع ح�صور دويل مدرو�ض. 
كما �صي�صهم النطاق الأو�صع والكفاءة الأعلى للبنك اجلديد يف تعزيز اإمكاناته 
ال�صتثمارية وتطوير خدماته وكفاءاته الب�صرية بهدف زيادة ح�صته ال�صوقية 
حيث  م��ن  اأق���وى  مبعايري  الت�صغيلية  عملياتنا  �صندعم  ذل��ك،  على  وع���اوة   ..
احلوكمة الر�صيدة والمتثال واإدارة املخاطر، مبا ي�صمن ا�صتمرار البنك يف لعب 

دوره املهم باعتباره اأحد حمركات ال�صتقرار والنمو القت�صادي بالدولة«.
واأ�صاف : “ يتمتع بنك اأبوظبي التجاري بكافة الإمكانات التي توؤهله للم�صاهمة 
يف دعم حتقيق الروؤية القت�صادية لدولة الإمارات العربية املتحدة، وامل�صاركة 
ب�صكل فعال يف دفع عجلة النمو والتنويع القت�صادي فيها .. واإننا نتطلع قدما 
اإىل اإن�صاء موؤ�ص�صة م�صرفية اأكرث ازدهارا موؤهلة للنمو يف ظل بيئة اقت�صادية 
واملوظفني  للعماء  م�صتدامة  قيمة  حتقيق  على  العمل  مع  التطور،  �صريعة 

وامل�صتثمرين واملجتمع الذي نعمل فيه، على حد �صواء«.

- منهجية ال�ضفقة والبعد ال�ضرتاتيجي ..
�صي�صكل الندماج املقرح موؤ�ص�صة م�صرفية رائدة تلعب دورا حموريا يف امل�صهد 
القت�صادي لدولة الإمارات العربية املتحدة، مدعومة مبيزانية عمومية قوية 
�صت�صعها يف مكانة مميزة مما �صيعزز قدرتها على مواجهة التحديات التي قد 

تنتج عن تاأثريات القت�صاد العاملي ب�صكل عام.
ومن �صاأن الرتقاء مب�صتوى الإنتاجية وحتقيق وفورات وا�صعة النطاق الإ�صهام 
حمفظته  �صمن  التناف�صية  تعزيز  وبالتايل  امل��دم��ج  البنك  ربحية  حت�صني  يف 
املنتجات واخلدمات املقدمة للعماء من الأف��راد واملوؤ�ص�صات، مبا يف ذلك  من 

احللول امل�صرفية التقليدية والإ�صامية.
القدرات  واإي��ج��اد  العماء  متويل  نطاق  تو�صيع  يف  ال�صفقة  ه��ذه  �صت�صهم  كما 
الازمة على نحو �صريع لا�صتثمار بكفاءة عالية يف حمركات النمو امل�صتقبلي، 
اأن��ظ��م��ة الم��ت��ث��ال وال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي والأم����ن الإل���ك���روين و�صبكة فروع  مثل 

متطورة.
ال�صابقة،  اأع���وام  الع�صرة  م��دار  على  متوا�صا  من��وا  الثاثة  البنوك  و�صجلت 
ال�صفقة  و�صت�صهم هذه  والأ���ص��ول.  العماء  قاعدة  زي��ادة مراكمة يف  حمققة 
يف تعزيز كفاءات التكاليف خال ال�صنوات القادمة. ومن املتوقع اأن تبلغ قيمة 
 167“ اإم��ارات��ي  دره��م  مليون   615 ال�صفقة  عن  الناجمة  التكاليف  خف�ض 
مليون دولر اأمريكي” �صنويا على اأ�صا�ض معدل تكلفة العمليات، اأي ما يعادل 
يفوق  ما  وه��و   ، الثاثة  للبنوك  املجمعة  التكاليف  قاعدة  %13 من  ح��وايل 
 8% بني  ي��راوح  وال��ذي  امل�صابهة،  املحلية  لل�صفقات  العاملي  القيا�صي  املعدل 

�صنتني اىل ثاث  م��دار  الفوائد على  تتحقق هذه  اأن  املتوقع  .. ومن  و10% 
�صنوات.

اإىل ذلك، متتلك ال�صفقة اإمكانيات كبرية لتحقيق قيمة م�صافة للم�صاهمني، 
الثاثة يف  البنوك  اأ�صهم م�صاهمي  اأرب��اح  زي��ادة يف  اأن حتقق  املتوقع  حيث من 

و�صع م�صتقر، واأن ي�صجل البنك املدمج عائدا جمديا على الأ�صهم والأ�صول.

- الفوائد املالية ل�ضفقة الندماج ..
�صي�صتفيد البنك املدمج من ميزانية عمومية قوية ومعايري متينة لاأداء املايل، 
للبنك اجلديد  امل��ايل  الو�صع  و�صي�صتويف  امل��ال  راأ���ض  اأف�صل لأ�صواق  مع و�صول 

املعايري التنظيمية وفقا لتفاقية بازل 3 اخلا�صة براأ�ض املال.
و�صتكون الهيكلية التمويلية للبنك املدمج متنوعة، حيث ت�صل ن�صبة اإيداعات 
العماء املفر�صة اإىل %75 من اإجمايل التمويات، مبا يف ذلك قاعدة قوية 
 96 قيمتها  تبلغ  التوفري  وح�صابات  اجلارية  للح�صابات  التكاليف  ومنخف�صة 
%18 من  ن�صبة  ال�صركات  يبلغ معدل متويات  بينما  اإم��ارات��ي،  دره��م  مليار 
ن�صبة  البنك اجلديد  �صيمتلك  كما   ..  2018 �صبتمرب   30 الإجمايل، كما يف 
 30 يف  كما   ،96.5% تبلغ  املفر�صة  ال��ودائ��ع  اإىل  ال��ق��رو���ض  ل�صايف  ج��ي��دة 

�صبتمرب 2018.
و�صتحافظ معايري الربحية يف البنك على م�صتوياتها القوية، حيث يبلغ املعدل 
مع   ،2018 �صبتمرب   30 يف  كما   ،  36.0% ال��دخ��ل  اإىل  للتكلفة  املفر�ض 
اإمكانية كبرية لا�صتفادة من الفر�ض الكبرية خلف�ض التكلفة، ومعدل عائد 
جمدي متوقع على متو�صط حقوق امل�صاهمني. كما �صيبلغ �صايف هام�ض الفائدة 

املفر�ض للبنك املدمج ن�صبة 5%3.0.

- الأولويات ال�ضرتاتيجية ..
�صيتمتع البنك املدمج بقاعدة متنوعة من املنتجات والعماء، و�صتمثل القرو�ض 
امل�صرفية للموؤ�ص�صات وال�صركات %75 من اإجمايل حمفظة القرو�ض للبنك، 
�صبتمرب   30 %25، كما يف  الأف��راد  العماء من  �صتبلغ ح�صة قرو�ض  بينما 

.2018
و�صي�صتفيد البنك اجلديد من الفر�ض اجلديدة الناجمة عن القت�صاد املتنوع 
لدولة الإمارات العربية املتحدة، ليتمكن بذلك من تعزيز مكانته يف ال�صوق عرب 

تقدمي اأف�صل جتربة للعماء.
و�صتقدم جمموعة اخلدمات امل�صرفية لاأفراد يف البنك املدمج، والتي تعد ثاين 
اأكرب مقدم خلدمات متويل الأفراد يف دولة الإمارات العربية املتحدة ، جمموعة 
ناجحة  ب�صيا�صة  مدعومة  املتميزة،  امل�صرفية  واملنتجات  اخلدمات  من  وا�صعة 
قائمة على تلبية احتياجات العماء وتقدمي م�صتوى خدمة م�صرفية متميزة 

من خال القنوات الرقمية املتطورة للبنك وعرب �صبكة فروعه الوا�صعة.
دولة  يف  اإ�صامي  م�صرف  اأك��رب  ثالث  اجلديدة  امل�صرفية  املجموعة  و�صت�صكل 
الإمارات العربية املتحدة، بح�صة �صوقية تبلغ %13 يف حني �صي�صتفيد عماوؤه 
ال�صريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  واملنتجات  اخلدمات  من  متميزة  جمموعة  من 

الإ�صامية.
نطاق  تو�صيع  من  واأق���وى،  اأك��رب  مبيزانية  مدعوما  امل��دم��ج،  البنك  و�صيتمكن 
واملتنامية،  ال��ك��ربى  ال�صركات  م��ن  للعماء  متويل  حلول  تقدمي  يف  خدماته 
ال�صغرية  وال�صركات  الكربى  املوؤ�ص�صات  من  العماء  قاعدة  اندماج  �صاأن  ومن 
البنك  اأم��ام  الفر�ض  اآفاقا جديدة من  يفتح  اأن  الثاثة  البنوك  واملتو�صطة يف 
اجلديد وتقدمي خدمات مالية �صاملة وتو�صيع عاقاته عرب املنتجات املتطورة، 
بداية باحللول التمويلية املهيكلة ومرورا بخدمات املعامات امل�صرفية و�صول 

اإدارة  من�صة  على  املدمج  البنك  و�صيعتمد   .. وال�صتثمار  اخلزينة  خدمات  اإىل 
نقدية متطورة من �صاأنها اأن تعزز قدرته على جذب اإيداعات ح�صابات التوفري 

واحل�صابات اجلارية.
لكافة  م�صتدامة  قيمة  خلق  يف  اأ�صا�صيا  ع��ام��ا  الر�صيدة  احل��وك��م��ة  و�صتكون 
اأعماله وفقا ملنهجية من�صبطة  الأط��راف املعنية، كما �صيوا�صل البنك مزاولة 
التمويل  اأعمال  يف  والركز  النك�صاف  واإدارة  الأ�صعار  وتغري  املخاطر  اإدارة  يف 
باأف�صل  ال�صارم  المتثال  على  بالركيز  الإداري  الفريق  �صيقوم  كما  امل�صريف، 

املمار�صات العاملية املتبعة يف القطاع امل�صريف.
العمل لديه يف بيئة م�صجعة،  البنك املدمج فر�صا واعدة لنمو فريق  و�صيوفر 
م�صلحة  ي�صعون  ال��ذي��ن  املوظفني  وم��ك��اف��اأة  حتفيز  على  كبري  ب�صكل  ترتكز 

عمائهم يف مقدمة اأولوياتهم.
و�صتدعم هذه ال�صفقة تو�صيع نطاق ال�صتثمار يف برامج بناء القدرات واكت�صاب 
املهارات وتطوير قاعدة املوظفني املتنوعة للغاية، كما �صي�صهم البنك يف تعزيز 
رائ��د، من خ��ال ت�صجيع  م��ايل  املتحدة كمركز  العربية  الإم���ارات  دول��ة  مكانة 
امل��ال��ي��ة وم�صاعدتهم على  ق��ط��اع اخل��دم��ات  الإم��ارات��ي��ة على دخ���ول  ال��ك��ف��اءات 

احل�صول على التدريب والتعليم الازمني لتحقيق التقدم الوظيفي.

- الأحكام اخلا�ضة ب�ضفقة الندماج ..
�صيتم تنفيذ الندماج بني بنك اأبوظبي التجاري وبنك الحتاد الوطني مبوجب 
2015 ب�صاأن ال�صركات  ل�صنة   ”2“ امل��واد املتعلقة من القانون الحت��ادي رقم 
وب�صرط ا�صتيفاء �صروط الندماج، �صيتم عند  التجارية “قانون ال�صركات” .. 
بنك  اإىل  الوطني  الحت��اد  بنك  والتزامات  اأ�صول  حتويل  الندماج  نفاذ  تاريخ 
التجاري ل�صالح  اأبوظبي  اأ�صهم جديدة يف بنك  اإ�صدار  التجاري لقاء  اأبوظبي 

م�صاهمي بنك الحتاد الوطني .
م�صاهمني  الوطني  الحت���اد  بنك  م�صاهمو  �صي�صبح  الن��دم��اج،  نفاذ  وب��ت��اري��خ 
من  الوطني  الحت��اد  بنك  اأ�صهم  اإدراج  اإلغاء  و�صيتم  التجاري  اأبوظبي  بنك  يف 

التداول يف �صوق اأبوظبي لاأوراق املالية.
الوطني  الحت��اد  وبنك  التجاري  اأبوظبي  بنك  بني  الندماج  و�صيتم مبقت�صى 
بنك الحتاد  التجاري ل�صالح م�صاهمي  اأبوظبي  بنك  اأ�صهم جديدة يف  اإ�صدار 
الوطني مبعدل 0.5966 �صهما يف بنك اأبوظبي التجاري مقابل كل �صهم كانوا 
ميتلكونه يف بنك الحتاد الوطني، اأي ما جمموعه 1،641،546،697 �صهما 
ويقدم معدل  الوطني.  الحت��اد  بنك  م�صاهمي  ل�صالح  اإ�صدارها  �صيتم  جديدا 
بناء على   0.6% بن�صبة  الوطني  بنك الحت��اد  مل�صاهمي  الأ�صهم عاوة  تبادل 
كما يوفر عاوة   ،”2019 “ يناير  اإقفال الأ�صهم يف اآخر يوم للتداول  اأ�صعار 
ال�صفقة  الإع��ان عن  قبل  الأ�صهم  اأ�صعار  بناء على متو�صط   13.7% بن�صبة 

يف ال�صوق.
و�صيقوم الكيان الناجت عن اندماج بنك اأبوظبي التجاري وبنك الحتاد الوطني 
وذل��ك عرب  اإم��ارات��ي  دره��م  مليار   1 مقابل  ال��ه��ال  على م�صرف  بال�صتحواذ 
اإ�صدار اأدوات مالية قابلة للتحويل الإلزامي، ميكن حتويلها اإىل ما ي�صل اإىل 
اأبوظبي  جمل�ض  ل�صالح  التجاري  اأبوظبي  بنك  يف  �صهم   117،647،058

لا�صتثمار بعد اكتمال عملية الندماج القانوين.
وعقب اكتمال �صفقة الندماج بني بنك اأبوظبي التجاري وبنك الحتاد الوطني، 
اأبوظبي،  �صتبلغ ح�صة حكومة  الهال،  على م�صرف  املدمج  الكيان  وا�صتحواذ 
من خال جمل�ض اأبوظبي لا�صتثمار، ن�صبة %60.2 من اأ�صهم البنك املدمج، 
فيما �صتبلغ ح�صة امل�صاهمني الآخرين يف بنك اأبوظبي التجاري ن�صبة 28.0%، 

وامل�صاهمني الآخرين يف بنك الحتاد الوطني ن�صبة 11.8%.

••  اأبوظبي-وام:
اأو�صى جمل�صا اإدارة بنك اأبوظبي التجاري وبنك الحتاد الوطني باملوافقة على اندماج املوؤ�ص�صتني امل�صرفيتني على 
ثم  ومن  املقبلة  الأ�صابيع  يف  عليها  احل�صول  واملتوقع  وامل�صاهمني  التنظيمية  اجلهات  ملوافقة  الندماج  يخ�صع  اأن 

ا�صتحواذ الكيان املدمج اجلديد على م�صرف الهال.
ووفقا لبيان �صادر عن بنك اأبوظبي التجاري وبنك الحتاد الوطني ح�صلت وكالة اأنباء الإمارات “وام” على ن�صخة 
منه فاإن املجموعة امل�صرفية اجلديدة �صتحمل هوية بنك اأبوظبي التجاري وتوا�صل ال�صتفادة من الدعم املوؤ�ص�صي 
القوي من خال ملكية حكومة اأبوظبي من خال جمل�ض اأبوظبي لا�صتثمار، و�صيحتفظ م�صرف الهال با�صمه 
املجموعة  �صمن  الإ�صامية  امل�صرفية  للخدمات  منف�صلة  كوحدة  ن�صاطه  و�صيزاول  احلاليني  التجارية  وعامته 

اجلديدة.
اأكرب موؤ�ص�صة  الإم��ارات وي�صبح خام�ض  اأكرب موؤ�ص�صة مالية يف دولة  التجاري مكانته كثالث  اأبوظبي  و�صيعزز بنك 
م�صرفية يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي باأ�صول اإجمالية تبلغ قيمتها 420 مليار درهم اإماراتي “114 مليار 

دولر اأمريكي«.
ومن املتوقع اأن يبلغ حجم قاعدة العماء لدى البنك اجلديد حوايل مليون عميل واأن تبلغ ح�صته ال�صوقية يف دولة 

الإمارات كما يف 30 �صبتمرب املا�صي ن�صبة %15 من جممل حمفظة الأ�صول و%21 من جممل قرو�ض العماء 
من الأفراد و%16 من جممل حمفظة الودائع امل�صرفية.

و�صت�صهم ال�صفقة يف اإن�صاء من�صة مثالية لدعم منو اأن�صطة البنك يف قطاعي اخلدمات امل�صرفية لاأفراد وال�صركات 
ب�صقيها التقليدي والإ�صامي، و�صيتمثل الهدف ال�صراتيجي للبنك اجلديد يف زيادة ح�صته ال�صوقية من خال 
التي  تلك  وحتديدا  وخدماته  منتجاته  تطوير  يف  البتكار  وموا�صلة  العماء،  خدمة  يف  للتميز  الأول��وي��ة  اإعطاء 

يقدمها عرب القنوات امل�صرفية الرقمية.
و�صيهدف البنك اجلديد اإىل ال�صتفادة من حجم اأعماله الكبري يف تعزيز قدرته على متويل ودعم الأعمال وامل�صاهمة 
يف دفع عجلة النمو والتنوع القت�صادي يف دولة الإمارات العربية املتحدة، بالإ�صافة اإىل ال�صتثمار يف املوارد والكفاءات 

الب�صرية والتقنية والبنية التحتية.

- هيكلية ال�ضفقة ..
 .. قانوين  اندماج  عملية  خال  من  الوطني  الحت��اد  وبنك  التجاري  اأبوظبي  بنك  بني  املقرحة  ال�صفقة  و�صتتم 
و�صيتم مبقت�صى الندماج بني بنك اأبوظبي التجاري وبنك الحتاد الوطني اإ�صدار اأ�صهم جديدة يف بنك اأبوظبي 
التجاري ل�صالح م�صاهمي بنك الحتاد الوطني مبعدل 0.5966 �صهم يف بنك اأبوظبي التجاري مقابل كل �صهم 

•• دبي – د.حممود علياء امل�صرف ي�ص�رك يف معر�س »توظيف  2019«

الرامي��ة  ا�صراتيجيته  مع  متا�صياً 
الإماراتي�ة  املواه��ب  ا�صتقط�اب  اإىل 

ودع��م �صيا�صات توطني الوظائف
ل��ل��ت��وا���ص��ل مع  اإط������ار ج���ه���وده  ويف 
والباحثني  اجل�������دد  اخل���ري���ج���ني 
العربي  امل�ص��رف  اأعل��ن  عمل  ع��ن 
اخلارجية  وال��ت��ج��ارة  ل��ا���ص��ت��ث��م��ار 
يف  م�����ص��ارك��ت�����ه  ع����ن  “امل�صرف” 
 ”2019 “توظيف  م����ع����ر�����ض 
وال�����ذي ي��ق��ام حت���ت رع���اي���ة معايل 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ 
ع�������ص���و جم���ل�������ض ال����������وزراء ووزي�����ر 
يناير   28 الفرة من  الت�صامح يف 
مركز  يف  وذل�����ك  ي��ن��اي��ر   30 اإىل 
للمعار�ض.  ال���وط���ن���ي  اأب����وظ����ب����ي 
وت��ن�����ص��ج��م م�������ص���ارك���ة امل�������ص���رف يف 
مع   ”2019 “توظيف  م��ع��ر���ض 
والتزامه  امل�����ص��رف  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
الكفاءات  وت��ن��م��ي��ة  ا���ص��ت��ق��ط��اب  يف 

الوطنية ال�صابة.
يف  امل�صرف  م�صاركة  على  وتعليقاً 
معر�ض “توظيف 2019”  قالت 
املوارد  اإدارة  رئي�ض  ال�صمري  �صعاد 
“ي�صكل  امل�������ص���رف:  يف  ال��ب�����ص��ري��ة 
اأ�صا�صاً يف  الوظائف حموراً  توطني 
من  انطاقا  اأعمالنا  ا�صراتيجية 
فعال  ب�صكل  امل�صرف  ي�صارك  ذل��ك 
يف م��ع��ظ��م م��ع��ار���ض ال��ت��وظ��ي��ف يف 

•• عمان -الفجر:

ع�����رب �����ص����ع����ادة ال�����دك�����ت�����ور ط����ال 
الفخري  املجل�ض  رئي�ض  اأبوغزاله 
 ،CSU امل�صتدام  لحتاد التح�صر 
ال�صبكة  مل��ب��ادرة  امل�صارك  والرئي�ض 
11 عن اعتزازه بالدور الذي تلعبه 
الأمم املتحدة والحتاد الأوروبي يف 
دعم الاجئني املهجرين يف جميع 

اأنحاء العامل.
ج���������اءت ت���������ص����ري����ح����ات ال����دك����ت����ور 
اأب����وغ����زال����ه خ�����ال م�������ص���ارك���ت���ه يف 
الج��ت��م��اع ال��ت�����ص��اوري ال����ذي عقد 
ونظام  امل����دن  “تقييمات  ب��ع��ن��وان 
ن��ح��و حتقيق  ال�������ص���ري���ع:  ال���ر����ص���د 
يف  ح�صري  اإنعا�ض  وعملية  تنمية 

وحر�ض على تعزيز ح�صوره يف هذه 
بالكفاءات  اإدارات���ه  لرفد  املنا�صبات 
م�صاعيه  اإط��ار  يف  املوؤهلة  الوطنية 
املواطنني  ن�صبة  ل��رف��ع  امل��ت��وا���ص��ل��ة 

بني �صفوف العاملني لديه.
امل���ع���ر����ض فر�صة  ي��ت��ي��ح  واأ����ص���اف���ت 
املوارد  فريق  مع  املبا�صر  للتوا�صل 
التنفيذيني  وم��درائ��ه��م  الب�صرية 
توجيه  ���ص��ي��ت��م  ح��ي��ث  امل�������ص���رف  يف 
الذي  املهني  امل�صار  اإىل  اخلريجني 
يتنا�صب مع تخ�ص�صاتهم كما �صيتم 
املوؤ�ص�صاتية  امل�����ص��رف  ثقافة  ���ص��رح 

وبيئة العمل التي يوفرها.

جديد.«  واأ�صاف: “عندما تعر�ض 
مكتب املجموعة يف اليمن للهجوم 
فندق  يف  غ��رف��ة  م��ن  عملنا  تابعنا 
اأن يقاوم  اليمني  ال�صعب  وا�صتطاع 

ويتخطى كل التحديات.«
اأب��وغ��زال��ه �صعادة  ال��دك��ت��ور  و���ص��ك��ر 
م��ي��م��ون��ة حم��م��د �صريف  ال�����ص��ي��دة 
امل������دي������ر ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل����ربن����ام����ج 
للم�صتوطنات  امل���ت���ح���دة  الأمم 
املتحدة(  الأمم  )م��وئ��ل  الب�صرية 
الأحمد،  زي��ن��ة  الأ���ص��ت��اذة  و���ص��ع��ادة 
الإق��ل��ي��م��ي للدول  امل��ك��ت��ب  م���دي���رة 
املتحدة  الأمم  ل��ربن��ام��ج  ال��ع��رب��ي��ة 
الب�صرية-املوئل  ل��ل��م�����ص��ت��وط��ن��ات 
الوطن  دع����م  ال��ك��ب��ري يف  ل���دوره���ا 
“نرتبط مع  واأ����ص���اف:  ال��ع��رب��ي.  

يف م��ع��ظ��م م��ع��ار���ض ال��ت��وظ��ي��ف يف 
ت���ع���دُّ من�صة  اأن���ه���ا  ال����دول����ة ح��ي��ث 
م����ث����ال����ي����ة لك�����ت�����������ص�����اف امل������واه������ب 
اخلريجني  ولقاء  ال�صابة  الوطنية 
واخلريجات اجلدد وتثقيفهم حول 
واإطاعهم  امل�صريف  العمل  طبيعة 
املتوفرة  الوظيفية  الفر�صة  على 
بامل�صرف وتعيني الكوادر الإماراتية 
ي�صيفون  �صوف  بالتاأكيد  وال��ذي��ن 

قيمة كبرية لفريقنا احلايل.
م�ضاركتكم يف هذا  -  كيف هي 

العام ؟
املوؤ�ص�صات  م���ن  “امل�صرف”  ي��ع��د 

الدولة وذلك يف اإطار ا�صراتيجيته 
لتعزيز ن�صبة التوطني، حيث ن�صعى 
الوطنية  ال���ك���وادر  ا���ص��ت��ق��ط��اب  اإىل 
ال�صابة من اخلريجني واخلريجات 
ب��ن��اء م�صتقبل  ي��رغ��ب��ون يف  ال��ذي��ن 
القطاع  ون���اج���ح يف  م�����ص��رق  م��ه��ن��ي 
ف�����اإن معر�ض  امل�����ص��ريف وم����ن ه��ن��ا 
يعترب    ”2019 “توظيف 
املواهب  لكت�صاف  مثالية  من�صة 
اخلريجني  ولقاء  ال�صابة  الوطنية 
واخلريجات اجلدد وتثقيفهم حول 
واطاعهم  امل�صريف  العمل  طبيعة 
املتوفرة  الوظيفية  الفر�صة  على 
بامل�صرف وتعيني الكوادر الإماراتية 
ي�صيفون  �صوف  بالتاأكيد  وال��ذي��ن 

قيمة كبرية لفريقنا احلايل«.
التفاعل  مب�صتوي  ���ص��ع��اد  واأ����ص���ادت 
“توظيف  م��ع��ر���ض  ���ص��ه��ده  ال�����ذي 
اخلريجني  ق���ب���ل  م����ن   ”2019
واخلريجات، وما اأتاحه من فر�صة 
امل�صاركة  اجل����ه����ات  اأم�������ام  مم���ي���زة 
الباحثني  م���ع  امل��ب��ا���ص��ر  ل��ل��ت��وا���ص��ل 
ال��ع��م��ل، وا���ص��ت��ع��را���ض الفر�ض  ع��ن 
املائمة  وال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة 
املهني،  م�صتقبلهم  لبناء  اأم��ام��ه��م 
بجدية  ي��ن��ظ��ر  امل�����ص��رف  اأن  ع������اّدًة 

الأمم  ب��رن��ام��ج  ون��ظ��م��ه  اليمن” 
الب�صرية  للم�صتوطنات  امل��ت��ح��دة 
UN- امل���ت���ح���دة   الأمم  )م���وئ���ل 
مع  ب����ال����ت����ع����اون   )Habitat
اأب��وغ��زال��ه، حيث  جمموعة ط��ال 
التعاون  مب�صتوى  اأب��وغ��زال��ه  اأ���ص��اد 
وال�صراكة بني املوئل واملجموعة يف 

العديد من املجالت.
“اإننا  اأب���وغ���زال���ه  ال���دك���ت���ور  وق����ال 
نعمل حاليا على خطة اإعادة اإعمار 
وليبيا  وال��ي��م��ن  ���ص��وري��ا  يف  �صاملة 
قدرات  بناء  جهود  �صتدعم  وال��ت��ي 
الاجئني اأنف�صهم لأننا على يقني 
باأن الأمة العربية اأمة قوية ومهما 
�صتكون  فاإنها  ال�صعاب  حجم  ك��ان 
ق����ادرة ع��ل��ى ال�����ص��م��ود وال���ب���دء من 

ميقلون القطاعني العام واخلا�ض 
يف اليمن بالنجاح. 

ال��ع��م��ل على  ����ص���رورة  اإىل  واأ�����ص����ار 
احلكومات،  دور  حم�����اور:  ث��اث��ة 
بني  وال�صراكة  العاملية،  واملنظمات 
واخلا�ض، م�صريا  العام  القطاعني 
اليمن  يف  اخل��ا���ض  القطاع  اأن  اإىل 
ي��ت��م��ي��ز ب��ال��ت��ط��ور والب���ت���ك���ار كما 
ت�صاهي  التي  التكنولوجيا  ميتلك 
اأوروب��ا، موؤكدا يف  تلك املوجودة يف 
لإيجاد  املا�صة  احلاجة  الوقت  ذات 
هيئة اأو وزارة حتت ا�صم هيئة اإعادة 
ت��ت��وىل تنظيم  امل�����ص��ت��دام  الع���م���ار 
اأجل التخطيط  جميع الأم��ور من 
اإع����ادة  جم����رد  ول��ي�����ض  للم�صتقبل 
اإع��ادة بناء  بناء ما مت تدمريه لأن 

للم�صاعدة  م���ع���رف���ة  وحم����ط����ات 
ال���ربن���ام���ج. وركز  يف حت��ق��ي��ق ه���ذا 
الج���ت���م���اع ال���ت�������ص���اوري – وال����ذي 
الأزمة  على   - واح��د  ليوم  ا�صتمر 
فيها،  ال����ن����زاع  وت����اأث����ري  ال��ي��م��ن  يف 
احل�صرية  امل��ن��اط��ق  يف  خ�����ص��و���ص��ا 
الرئي�صية  امل����دن  ت��ع��ر���ص��ت  وال��ت��ي 

القدرات اأكرث اأهمية.
اإىل  املتحدة  الأمم  اأبوغزاله  ودع��ا 
م�صابه  ال��ي��م��ن  يف  ب��رن��ام��ج  و���ص��ع 
خميم  يف  امل������وج������ود  ل����ل����ربن����ام����ج 
ال��اج��ئ��ني عرب  لتعليم  ال��زع��ري 
اأن����ه على  الن����رن����ت، م�����ص��ريا اىل 
انرنت  خ���ط  ل��ت��ق��دمي  ا����ص���ت���ع���داد 

اإدارة  رئي�ص  ال�ضمري:  �ضعاد 
امل�ض�رف   - الب�ضرية  امل���وارد 
والتجارة  لال�ضتثمار  العربي 

اخلارجية “امل�ضرف«
معار�ص  اإق��ام��ة  اأهمية  م��ا    -

التوظيف من وجهة نظركم ؟
ال��ت��وظ��ي��ف من�صة  م��ع��ار���ض  ت���ع���دُّ 
مثالية ت�صاعد ال�صباب الإماراتيني 
اجل���دد على الطاع  واخل��ري��ج��ني 
على الفر�ض الوظيفية املتوفرة يف 

�صوق العمل.
ب�����ص��ك��ل فعال  امل�������ص���رف  ي�������ص���ارك   
يف م��ع��ظ��م م��ع��ار���ض ال��ت��وظ��ي��ف يف 
الدولة وذلك يف اإطار ا�صراتيجيته 
لتعزيز ن�صبة التوطني، حيث ن�صعى 
الوطنية  ال���ك���وادر  ا���ص��ت��ق��ط��اب  اإىل 
ال�صابة من اخلريجني واخلريجات 
ب��ن��اء م�صتقبل  ي��رغ��ب��ون يف  ال��ذي��ن 
القطاع  يف  وناج���ح  م�ص���رق  مهني 

امل�صريف.
جناح  م��دى  �ضاهدمت  كيف    -

املعر�ص يف يومه الأول ؟
كبرياً  تفاعا  امل��ع��ر���ض  �صهد  لقد 
واخلريجات  اخل��ري��ج��ني  قبل  م��ن 
حيث اأتاح لهم التوا�صل املبا�صر مع 
امل�صرف  يف  الب�صرية  امل���وارد  فريق 

تعاون  الأوروب���ي بعاقات  الحت��اد 
امل�صاريع،  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  عظيمة 
ال�صوريني  ال��اج��ئ��ني  دع����م  وق����د 
يف خم��ي��م ال���زع���ري، وم���ن خال 
�صراكتنا اليوم مع الحتاد الأوروبي 
فاإننا نقدم خدمات التعليم لهوؤلء 
�صهادات  على  للح�صول  الاجئني 
املعرفة  مراكز  خال  من  جامعية 
�صكرنا  ونقدم  للمجموعة  التابعة 
الإيجابي  للدور  لاحتاد  اجلزيل 

الذي يقومون به.«
ال���ذي ح�صرته  وخ���ال الج��ت��م��اع 
����ص���ف���رية الحت���������اد الأوروب�������������ي يف 
انتونيا  ال�����ص��ي��دة  ����ص���ع���ادة  ال��ي��م��ن 
اأبوغزاله عن  اأعرب  كالفو بويرتا، 
والذين  يف  ل��ل��م�����ص��ارك��ني  اأم��ن��ي��ات��ه 

من  خمتلفة  م�صتويات  اإىل  فيها 
التي  امل��دن  �صهدت  فيما  التدمري، 
والثالثة  الثانية  املرتبتني  يف  تاأتي 
عك�صية  ���ص��ك��ان��ي��ة  ه���ج���رة  ح���رك���ات 
اأماكن  اإىل  املناطق  هذه  حول  مما 
املهجرين  الأ�صخا�ض  ل�صت�صافة 

داخليا.  

امل�صاركة  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  املالية 
بفعاليات معار�ض التوظيف، وذلك 
يوليها  التي  الأهمية  من  انطاقا 
لتوطني  امل�����ص��رف  اإدارة  جم��ل�����ض 
الكفاءات  وا���ص��ت��ق��ط��اب  ال��وظ��ائ��ف 
من  الإم���ارات���ي  لل�صباب  الب�صرية 
“امل�صرف”  اأن  اجل���ن�������ص���ني،  ك����ا 
تعزيز  على  وحر�ض  بجدية  ينظر 
وذلك  املنا�صبات  ه��ذه  يف  ح�����ص��وره 
بهدف ا�صتقطاب الكفاءات املواطنة 
الوطنية  بالكفاءات  اإدارات����ه  ورف��د 
املتوا�صلة  م�صاعيه  اإطار  يف  املوؤهلة 
املواطنني بني �صفوف  ن�صبة  لرفع 

التنفيذية  الإدارة  من  م��دراء  وم��ع 
اإىل  اخل��ري��ج��ني  توجيه  يتم  حيث 
امل�����ص��ار امل��ه��ن��ي ال����ذي ي��ت��ن��ا���ص��ب مع 
ب�صرح  ن���ق���وم  ك���م���ا  ت��خ�����ص�����ص��ات��ه��م 
وبيئة  املوؤ�ص�صاتية  امل�صرف  لثقافة 
يوفرها  ال���ت���ي  واحل����واف����ز  ال��ع��م��ل 

للخريجني.
-  ك��ي��ف ك��ان��ت امل�����ض��ارك��ة يف 
مت  وه��ل   . ال�ضابقة.  الأع���وام 

تعيني موظفني؟
بناء على توجيهات رئي�ض واأع�صاء 
فاإننا  امل���������ص����رف  اإدارة  جم���ل�������ض 
�صنوياً  امل�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى  ح��ري�����ص��ون 

حققت  ل���ق���د  ل�����دي�����ه.  ال���ع���ام���ل���ني 
التوظيف  م��ع��ر���ض  يف  م�����ص��ارك��ت��ن��ا 
ال��وط��ن��ي الأه������داف امل���رج���وة حيث 
جتاوباً  امل�����ص��رف  م��ن�����ص��ة  ���ص��ه��دت 

كبريا من الزوار.
-  كيف تتوقعون جناح املعر�ص 

يف هذه ال�ضنة؟
يف  للتوظيف  الوطني  املعر�ض  اإن 
اأ�صبح  والع�صرين  ال��واح��د  ن�صخة 
الدولة  يف  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأه�����م  اأح�����د 
برامج  ب�صكل كبري يف  ت�صاهم  التي 
ت���وظ���ي���ف ال�����ك�����وادر ال���وط���ن���ي���ة من 
اأهمية  اإن  اخلريجني واخلريجات. 
بعد  ع��ام��اً  ت��ت��زاي��د وتنمو  امل��ع��ر���ض 
اآخر نظراً ملا يوفره للخريجني من 
�صعداء  اإن��ن��ا  منا�صبة.  عمل  ف��ر���ض 
مب�����ص��ارك��ت��ن��ا ال��ف��اع��ل��ة ك��م��ا ن���ود اأن 
ننتهز الفر�صة لكي نهنئ القائمني 

على املعر�ض على جهودهم. 
-  كلمة اأخرية لزوار املعر�ص ؟

ي�����ص��ك��ل ت��وط��ني ال��وظ��ائ��ف حم���وراً 
اأعمالنا  ا���ص��رات��ي��ج��ي��ة  يف  اأ���ص��ا���ص��اً 
اإن����ن����ا ندعو  ذل�����ك  ان���ط���اق���ا م����ن 
الباحثني  واخلريجات  اخلريجني 
عن العمل اإىل زيارة من�صة امل�صرف 
الوظيفية  ال��ف��ر���ض  على  للتعرف 
الواعدة املتاحة عرب خمتلف اإدارات 
وقطاعات الأعمال يف امل�صرف، اإىل 
الراغبني  طلبات  ا�صتقبال  ج��ان��ب 

بالعمل لدينا.

بتنظيم من موئل الأمم املتحدة وبالتعاون مع جمموعة طالل اأبوغزاله

اأبوغزاله يثمن دور الأمم املتحدة والحت�د الأوروبي، ويوؤكد اأهمية اإع�دة بن�ء القدرات يف اليمن
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»م�صرف الإم�رات املركزي« و»موؤ�ص�صة النقد ال�صعودي« 

يك�صف�ن تف��صيل ا�صدار العملة الرقمية امل�صرتكة
•• اأبوظبي-وام:

اأ�صدر م�صرف الإم��ارات العربية املتحدة املركزي وموؤ�ص�صة النقد العربي 
ال�صعودي “�صاما” بيانا م�صركا لتو�صيح تفا�صيل املرحلة الأوىل لإ�صدار 
ال�صعودية.  العربية  الإم��ارات واململكة  امل�صركة بني دولة  العملة الرقمية 
اإن   - البيان  يف   - امل��رك��زي  الإم����ارات  وم�صرف  “�صاما”  موؤ�ص�صة  وق��ال��ت 
الهدف من اإطاق م�صروع “عابر” لإ�صدار عملة رقمية يتم ا�صتخدامها 
�صا�صل  تقنيات  خال  من  املالية  الت�صويات  يف  والإم���ارات  ال�صعودية  بني 
Proof-of-  « مفهوم  اثبات  اط��ار  يف  وذل��ك  املوزعة  وال�صجات  الكتل 
concept« .. تتلخ�ض يف فهم ودرا�صة اأبعاد التقنيات احلديثة وجدواها 
على حت�صني  اأث��ره��ا  م��دى  ومعرفة  الفعلي  التطبيق  خ��ال  كثب من  عن 
وخف�ض تكاليف عمليات التحويل وتقييم املخاطر التقنية وكيفية التعامل 
وفهم  امل�صتقبل،  تقنيات  مع  �صتتعامل  التي  ال��ك��وادر  تاأهيل  بجانب  معها، 
متطلبات اإ�صدار عملة رقمية ُت�صتخدم بني دولتني، اإ�صافة اإىل اإيجاد و�صيلة 
اإ�صافية لنظم التحويات املركزية يف البلدين، واإتاحة املجال اأمام البنوك 

للتعامل مع بع�صها البع�ض ب�صكل مبا�صر لتنفيذ التحويات املالية.
باأن  البيان  اأف��اد   .. ب�صكل م�صرك  “عابر”  اإط��اق م�صروع  اأ�صباب  وب�صاأن 
بغر�ض  جتريبية  م�صاريع  بتنفيذ  ب��داأت  ال��دول  بع�ض  يف  املركزية  البنوك 
ا�صتك�صاف اأبعاد تقنيات �صا�صل الكتل وال�صجات املوزعة التي ا�صتخدمت 
املركزي  الإم��ارات  النقد وم�صرف  الرقمية؛ وموؤ�ص�صة  العمات  يف تداول 
كانت لديهما الرغبة ذاتها يف جتربة هذه التقنيات للتعرف عليها وكيفية 

ال�صتفادة منها.
واأرجع التفاق على اإطاق امل�صروع ب�صكل م�صرك بدًل من التنفيذ ب�صكل 
م�صتقل يف كل دولة اإىل اأن الدولتني لديهما نظم مركزية ملعاجلة احلوالت 
والعمليات املحلية تطورت مع مرور الزمن واأثبتت جدواها، بينما توجد 
بع�ض جوانب اأعمال احلوالت الدولية حتتاج اإىل مزيد من التطوير قد 
اأن ي�صاهم يف دعم  الرقمية ميكن  العملة  ا�صتخدام  اأن  الدرا�صة  َيثبت بعد 
النظام  ا�صتخدام  اإمكانية  ببحث  امل�صروع  هذا  �صي�صمح  كما  التطوير.  هذا 
عند  املحلية  املدفوعات  لت�صوية  املركزية  للنظم  اإ���ص��ايف  احتياطي  كنظام 

تعطلها لأي �صبب.
واأ�صار البيان اإىل اأن موؤ�ص�صة النقد وم�صرف الإمارات املركزي يرغبان يف 
ودولياً، لذا  بالفوائد على اجلميع حملياً  التجريبية  اأن تعود م�صاريعهما 
التقنيات  اأن تكونا لي�ض �صباقتني فح�صب يف تطبيق  ولرغبة الدولتني يف 
احلديثة واإمنا اأي�صاً يف تطويعها وتطويرها وتقدميها للعامل، كان التوجه 
من اجلانبني باإجراء جتربة اإ�صدار عملة رقمية وا�صتخدامها عرب احلدود 

لتنفيذ احلوالت.
النقد  موؤ�ص�صة  بني  “عابر”  م�صروع  تنفيذ  عليها يف  املتفق  الآلية  وب�صاأن 
وم�صرف الإمارات املركزي ..اأكد البيان اأن الركيز خال املراحل الأوىل 
�صيكون على النواحي الفنية، كما �صيقت�صر على عدد حمدود من البنوك 
اإذا تبني عدم  م��ا  ح��ال  التجربة، ويف  “وخال  اأن��ه  دول���ة.. م�صيفا  ك��ل  يف 
وجود عوائق فنية، �صتتم درا�صة النواحي القت�صادية واملتطلبات القانونية 
لا�صتخدامات امل�صتقبلية«. هذا، وكانت اللجنة التنفيذية ملجل�ض التن�صيق 
الإماراتية  العا�صمة  يف  الأول  اجتماعها  عقدت  قد  الإم��ارات��ي  ال�صعودي 
17 يناير اجلاري ، ومت الإع��ان عن املبادرات ذات الأولوية  اأبوظبي يوم 
الروؤية  لتنفيذ  العزم، وذلك  ا�صراتيجية خلوة  اإطار  واملعدة لاإطاق يف 
الهتمام  ذات  املوا�صيع  يف  الثنائي  التعاون  وتكثيف  للتكامل،  امل�صركة 
امل�����ص��رك ب��ني ال��ب��ل��دي��ن. وم���ن اأب����رز ه���ذه امل���ب���ادرات يف جم���ال اخلدمات 
والأ�صواق املالية، اإطاق م�صروع “عابر” لإ�صدار عملة رقمية اإلكرونية 

ب�صكل جتريبي وحم�صورة التداول بني عدد من بنوك البلدين.

الإم�رات ترفع ق�صية �صد قطر 
مبنظمة التج�رة الع�ملية

•• اأبوظبي-وام:

�صرعت دولة الإمارات باتخاذ اإجراءات يف منظمة التجارة العاملية �صد قطر، 
بعد قرار الدوحة حظر بيع املنتجات الإماراتية يف الأ�صواق القطرية.

القت�صاد  وزارة  ق��ام��ت  اأن  بعد  الإم����ارات  اتخذتها  ال��ت��ي  اخل��ط��وة  وت��اأت��ي 
القطرية بحظر بيع ال�صلع ال�صتهاكية امل�صنعة يف دولة الإمارات العربية 
العربية،  م�صر  وجمهورية  البحرين  ومملكة  ال�صعودية  العربية  واململكة 
اإىل جانب قرار وزارة ال�صحة العامة القطرية مبنع ال�صيدليات من بيع 

الأدوية وامل�صتح�صرات الأخرى امل�صنعة يف الدول الأربع.
البائعني  ق��وائ��م  م��ن  الإم��ارات��ي��ة  ال�صركات  اأ���ص��م��اء  برفع  قطر  قامت  كما 
على  معلن  غري  حظر  على  وحافظت  التحتية،  البنية  مل�صاريع  املعتمدين 

املنتجات القادمة من الإمارات.
منظمة  لقواعد  �صارخاً  انتهاكاً  قطر  اتخذتها  التي  الإج����راءات  وتعترب 
التجارة العاملية، حيث قامت الدوحة بهذا الإجراء بعد �صروعها يف اأغ�صط�ض 
2017 باإجراءات ت�صوية نزاعات �صد دولة الإم��ارات من خال املنظمة، 
اح���رام منظمة  وب���دًل م��ن  اأن قطر  اإل  الإج����راء،  الق�صية قيد  وم��ازال��ت 
اأحادية  اإج���راءات  فر�ض  ق��ررت  �صكواها  يف  البت  وانتظار  العاملية  التجارة 
اجلانب منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تدعي اأن دولة الإمارات تنتهكها. 
وتن�ض قواعد منظمة التجارة العاملية على اأن الأع�صاء الذين يدعون اأن 
اآخر انتهك اتفاقية املنظمة عليهم تقدمي مثل هذه املطالبات اإىل  ع�صواً 
اإجراء  اأي  هيئة ت�صوية املنازعات، كما حتظر القواعد ب�صكل �صريح اتخاذ 
اأحادي اجلانب رداً على انتهاكات مزعومة لأحد الأع�صاء، وبناء على ذلك 
فاإن قطر وبعد رفعها ق�صية يف منظمة التجارة العاملية ل ميكنها فر�ض 
دولة  اأو�صحت  وق��د  املنظمة.  من  ق��رار  دون  نف�صها  تلقاء  من  انتقامي  رد 
الإمارات العربية منذ بداية رفع قطر للق�صية اأن قواعد منظمة التجارة 
العاملية حتدد اأن الدول قد تتخذ اأي اإجراء تراه �صرورياً حلماية م�صاحلها 
الأمنية الأ�صا�صية. وبررت قطر اإجراءاتها التي حظرت املنتجات الإماراتية 
دون  بال�صلع  امل�صروع  غري  الإجت��ار  ومكافحة  امل�صتهلكني  �صامة  بحماية 
اأن تقدم اأي تف�صري لهذه املزاعم، وكيف جلميع ال�صلع ال��واردة من الدول 
قرار  ويعترب  م�صروع.  غري  اإجت���ارا  متثل  اأو  بامل�صتهلكني  ت�صر  اأن  الأرب���ع 
مقاطعة قطر الذي اتخذته الدول الأربع ومن بينها دولة الإمارات اإجراء 
�صيادياً حلماية الأمن الوطني ولي�ض اإجراء جتارياً، كما اأن الدوحة مل تّدع 
اأن  اإىل  العاملية  التجارة  ملنظمة  �صكواها  الأ�صكال يف  �صكل من  باأي  ت�صر  اأو 
قرار مقاطعتها يوفر اأي ميزة جتارية لدولة الإمارات، وعلى النقي�ض من 
اأحادية اجلانب واإج��راءات جتارية خال�صة  ذلك فاإن الإج��راءات القطرية 
تهدف اإىل التمييز �صد ب�صائع دولة الإمارات، حيث ت�صتفيد ال�صلع املحلية 
وال�صلع الأخرى القادمة من اأع�صاء اآخرين يف منظمة التجارة العاملية من 

الإجراء القطري.

 بح�ضور �ضعود بن �ضقر 

بلدية راأ�س اخليمة تطلق برن�مج »ب�رجيل « ل�صروط املب�ين اخل�صراء 

 حتمي 4،537 منتجًا لكربى العالمات التجارية

»اقت�ص�دية دبي« ت�صبط 19.9 مليون قطعة مقلدة بقيمة 332 مليون درهم خالل الع�م 2018

وزارة تطوير البنية التحتية تطلق جمل�ص �ضباب البنية التحتية

ح�صن املن�صوري: الوزارة حري�صة على ال�صتثم�ر يف ال�صب�ب وط�ق�تهم ب�عتب�رهم ا�ص��س التنمية ال�ص�ملة

•• راأ�س اليمة – الفجر: 
بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  �صهد 
الأعلى  املجل�ض  ع�صو  القا�صمي،  �صقر 
راأ������ض اخليمة،  اإم������ارة  ل���احت���اد ح��اك��م 
راأ�ض اخليمة  بلدية  دائرة  اأطاق  ور�صة 
ر�صمياً برنامج بارجيل، مت�صمنا لئحة 
راأ�ض  اإم��ارة  املباين اخل�صراء يف  �صروط 
اخليمة، مب�صاركة نخبة من  املخت�صني 
واملطورين  احلكومية  اجلهات  وروؤو�صاء 
فندق  يف  امل���ق���اول���ني  و  وال���ص��ت�����ص��اري��ني 
راأ�ض  يف  البحر  ب��اب  ريك�صو�ض  ومنتجع 

اخليمة  .
ُيعترب م�صروع بارجيل من اأهم الركائز 
اخليمة  راأ����ض  ل�صراتيجية  الأ�صا�صية 

•• دبي-الفجر:

التحتية  البنية  تطوير  وزارة  اأطلقت 
الذي  التحتية،  البنية  �صباب  جمل�ض 
واملوظفات  املوظفني  م��ن  ع���دداً  ي�صم 
ال���ذي���ن مي��ث��ل��ون خمتلف  امل���واط���ن���ني، 
ت��ع��زي��ز دور  اإىل  ال��ق��ط��اع��ات، وي��ه��دف 
بقطاع  الب��ت��ك��ارات  جم��ال  يف  ال�صباب 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، وال����ص���ت���ف���ادة من 
املبتكرة  واأفكارهم  الإبداعية  طاقاتهم 
و�صول  ال���ع���م���ل،  م��ن��ظ��وم��ة  ل��ت��ع��زي��ز 

لتحقيق مئوية الإمارات 2071.
 واأكد �صعادة املهند�ض ح�صن حممد 
جمعة املن�صوري وكيل وزارة تطوير 
البنية التحتية، بناء على توجيهات 

املهند�ض  ال��دك��ت��ور  ال���وزي���ر  م��ع��ايل 
عبد اهلل بن حممد بلحيف النعيمي 

ال�صباب  يف  ال�صتثمار  على  حري�صة 

حتى  2040 التي تاأ�ص�صت حتت رعاية 
الطاقة  توفري  ب��ه��دف    ، الم���ارة  حاكم 
بن�صبة 30% وتوفري املياه بن�صبة %20 
امل�صادر  من  الطاقة  توليد  ن�صبة  ورف��ع 

املتجددة اإىل %20 . 
مباين بارجيل :

 ،  2018 ع����ام  خ����ال  ���ص��اب��ق  وق����ت  يف 
ور�ض  راأ���ض اخليمة  بلدية  دائ��رة  عقدت 
للمعنيني لو�صع  ت�صاورية مو�صعة  عمل 
مت  حيث  بارجيل.  نظام  تطبيق  �صروط 
اإع���داد لئ��ح��ة ���ص��روط ب�صيطة ت��رك��ز يف 
 ، واملياه  الطاقة  كفاءة  على  الأول  املقام 

مع عوائد اقت�صادية وا�صحة .
املطابقة  املباين  توفر  اأن  املتوقع  من  و 

امل�صتقبل  عماد  باعتبارهم  وطاقاتهم 
وا�صا�ض التنمية ال�صاملة ولبنة رئي�صية 
باأن  الدولة  مل�صتهدفات  الو�صول  نحو 

الأف�صل  ���ص��م��ن  ت���ك���ون 
العام  ب��ح��ل��ول  ع��امل��ي��ا 

.2021
املن�صوري  ول��ف��ت   

اإىل اأهمية تعزيز 

من   %30 ي��ق��ارب  م��ا  بارجيل  لربنامج 
ق��ي��م��ة ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه ، م��ق��اب��ل زي����ادة 
عام،  ب�صكٍل  و  البناء.  تكلفة  يف  ب�صيطة 
من املتوقع اأن يعود هذا الربنامج بالنفع 
مبا�صرة على اقت�صاد الإمارة، بالإ�صافة 
اأخ����رى ع��ل��ى �صبيل  ث��ان��وي��ة  اإىل م��ن��اف��ع 
اإن��ف��اق جزء  يتم  اأن  املتوقع  م��ن  امل��ث��ال: 
الربنامج  �صيوفرها  التي  املدخرات  من 
اأو اإعادة ا�صتثمارها يف القت�صاد املحلي، 
ورفع قدرات ال�صركات املحلية من خال 
تطوير �صوق توريد املنتجات واخلدمات 
ال����ت����ي ت����دخ����ل يف م���وا����ص���ف���ات امل���ب���اين 

اخل�صراء.
التطبيق التدريجي :

تطوير  يف  امل���واط���ن���ني  ال�����ص��ب��اب  دور 
م�صرية اأداء الوزارة املوؤ�ص�صي، من خال 
قدراتهم  من  لا�صتفادة  ا�صتقطابهم 

تهم  نا مكا اإ امل����ه����اري����ة و
 ، لتقنية ا و

وه�������������������و 

للتكّيف  ل���ل�������ص���وق  ال����وق����ت  لإت�����اح�����ة  و 
م���ع ال��ل��وائ��ح اجل���دي���دة، ���ص��ي��ت��م تطبيق 
الربنامج تدريجياً مع مرحلة جتريبية 
تتخذ  ح��ي��ث   .2019 ي��ن��اي��ر   29 يف 
من  العديد  اخليمة  راأ����ض  بلدية  دائ���رة 
مبا  ال�صل�ض  التطبيق  لدعم  اخل��ط��وات 
و  ال�صت�صاريني  كل من  تدريب  ذلك  يف 
للمتبنني  احل��واف��ز  تقدمي  و  املقاولني، 

الأوائل لبارجيل. 
ق���ال م��ن��ذر حم��م��د ب��ن �صكر م��دي��ر عام 
راأ������ض اخل��ي��م��ة :”تعترب  ب��ل��دي��ة  دائ�����رة 
ح��ك��وم��ة راأ�����ض اخل��ي��م��ة اإط����اق برنامج 
التطوير  لقطاع  مهمة  اإ�صافة  بارجيل 
العمراين والتحديث الذي ت�صهده اإمارة 

الم�������ر ال�������ذي مي���ث���ل اأح�������د الأ����ص�������ض 
الرئي�صّية ل�صراتيجيتها.

ميثل  ال�صباب  جمل�ض  ان  ايل  واأ���ص��ار   
ل���ل���ت���وا����ص���ل بني  ج���������ص����راً 
ال���������ص����ب����اب امل����وظ����ف����ني 
و�����ص����ن����اع ال������ق������رار يف 
ان  ال���وزارة، لفتا ايل 
جت�صيد  ه���و  امل��ج��ل�����ض 

البناء  عجلة  لأن  ونظرا  اخليمة،  راأ���ض 
بارجيل،  خ��ال  م��ن  و  فاإننا  تتوقف   ل 
امل��ب��اين اجلديدة  ج���ودة  ل�صمان  ن��ه��دف 
ا�صتدامة  امل��ع��اي��ري  ت��ط��ب��ي��ق  خ���ال  م���ن 
اأع���ل���ى  وه����و ال�����ص��يء ال�����ذي مي��ك��ن من 
ا�صتخدام  يف  الكفاءة  ذات  املباين  وج��ود 
ق��ي��م��ة تكاليف  ت��ق��ل��ي��ل  ال��ط��اق��ة وت��ال��ي��ا 

ال�صتهاك.« 
و تابع بن �صكر :” اأن م�صاهمة القطاع 
بارجيل  ب���رن���ام���ج  ت��ط��ب��ي��ق  يف  اخل���ا����ض 
اأث��ر كبري يف اإجن���اح ه��ذا امل�صروع ، و  ل��ه 
بامل�صاركني  ال��رح��ي��ب  ي�����ص��رن��ا  ل���ذل���ك، 
الأوائ���ل و ت�صجيعهم من خ��ال تقدمي 

بع�ض اخل�صومات على رخ�ض البناء.« 

دع����م ومتكني  ال���ق���ادة يف  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
ال�صباب.

ح�صب  امل���ج���ل�������ض  ت�����ص��ك��ي��ل  وي����ه����دف   
يف  ال�صباب  دور  تفعيل  اإىل  املن�صوري 
المارات  روؤي��ة  بهدف حتقيق  ال���وزارة 
والعمل  الوطنية،  والأج��ن��دة   ،2021
على تقدمي املقرحات التي ت�صاهم يف 
والنقل  التحتية  البنية  قطاع  تطوير 
الرقمي بروؤية �صبابية م�صتقبلية، ايل 
لإبداعات  حا�صنة  بيئة  توفري  جانب 

ال�صباب، وتعزيز ومتكني مواهبهم.
 ك��م��ا ي��ه��دف امل��ج��ل�����ض ك��ذل��ك توفري 
يقودها  وم�صتدامة  موحدة    من�صة 
القرار  ال�صباب لانخراط مع �صناع 
ال�صت�صارات  وت����ق����دمي  ب������ال������وزارة، 
املتعلقة  ال�����ص��ب��اب  مل���ب���ادرات  ال��داع��م��ة 
البنية  ت��ط��وي��ر  وزارة  ب��اخ��ت�����ص��ا���ص��ات 

التحتية.

••  دبي-الفجر: 

وحماية  التجارية  ال��رق��اب��ة  قطاع  اأع��ل��ن 
القت�صادية  التنمية  دائ��رة  يف  امل�صتهلك 
قطعة  م��ل��ي��ون   19،9 �صبط  ع��ن  ب��دب��ي 
م���ق���ل���دة، ت�����ص��ل ق��ي��م��ت��ه��ا ال�����ص��وق��ي��ة اإىل 
نتائج  وه��ي ح�صيلة  دره��م  332 مليون 
 330 ال��ق��ط��اع  وا���ص��ت��ل��م   ،2018 ال��ع��ام 
اأ����ص���ح���اب وممثلي  ق�����ص��ي��ة م��ق��دم��ة م���ن 
ال��ع��ام��ات وال���وك���الت ال��ت��ج��اري��ة، بواقع 
و41  التجارية،  للعامات  289 ق�صية 
ق�صية للوكالت التجارية. ويعمل فريق 
يف  دب��ي  اقت�صادية  يف  التجارية  الرقابة 
للعامات  الفكرية  امللكية  على  احلفاظ 
التجارية املحلية والعاملية التي تتخذ من 
التجارية،  اأن�صطتها  مل��زاول��ة  من�صة  دب��ي 
الإم�������ارة كبوابة  م��ك��ان��ة  رف����ع  وب���ال���ت���ايل 

لاأعمال على امل�صتوى املحلي والعاملي.
ومت عر�ض نتائج �صبطيات العام 2018 
الرقابة  قطاع  نظمه  �صحفي  موؤمتر  يف 
اأم  امل�صتهلك، يف مركز  التجارية وحماية 
الرمول اخلا�ض باقت�صادية دبي. وعقب 
العان عن النتائج توجه فريق العمل، 
العامات  مم��ث��ل��ي  م���ن  ع����دد  ب��ح�����ص��ور 
ال��ت��ج��اري��ة وو���ص��ائ��ل الع�����ام، لاطاع 
على عملية التاف لكمية من الب�صائع 

املقلدة.
التجميل  م�صتح�صرات  احتلت  وقد  هذا 
امل�صادرة  املنتجات  الأوىل يف عدد  املرتبة 
ت�صل  بقيمة  مقلدة،  قطعة   4،9 بنحو 

88،3 مليون دره��م، يف حني �صكلت  اإىل 
امل�صادرة،  ال��ب�����ص��ائ��ع  ع����دد  م���ن   28%
اخلا�صة  والأغ����ل����ف����ة  ال���ع���ل���ب  وج��������اءت 
الثانية  املرتبة  يف  التجارية  بالعامات 
وبلغت  قطعة،  مليون   3،3 بعدد 
دره��م، ومن  21،4  مليون  قيمتها 
وملحقاتها  ال��ه��وات��ف  اك�����ص�����ص��وارات  ث��م 
2،3 م��ل��ي��ون ق��ط��ع��ة ب��ق��ي��م��ة 98  ب��ن��ح��و 

مليون درهم. 
وملحقاتها  الهواتف  اك�ص�صوارات  تعترب 
الأعلى قيمة يف القيمة امل�صبوطة، حيث 
بلغت قيمة الب�صائع امل�صبوطة 98 مليون 
درهم  %34 من القيمة الجمالية، ويف 
التجميل  م�صتح�صرات  الثانية  املرتبة 
 4،9 ل��ع��دد  دره���م  مليون   88،3 بقيمة 
الثالثة  امل���رت���ب���ة  ويف  ق���ط���ع���ة.  م���ل���ي���ون 
151165 �صاعة مقلدة  ال�صاعات بعدد 

بقيمة 21،7 مليون درهم.
را�صد  علي  حممد  ق��ال  املنا�صبة،  وب��ه��ذه 
الرقابة  لقطاع  التنفيذي  املدير  ل��وت��اه، 
التجارية وحماية امل�صتهلك يف اقت�صادية 
جاهدة  دب���ي  اق��ت�����ص��ادي��ة  “ت�صعى  دب����ي: 
التجارية  احل����رك����ة  ����ص���ري  ����ص���م���ان  اإىل 
بيئة  و�صط  دب��ي،  اإم���ارة  يف  والقت�صادية 
م��ث��ال��ي��ة، ذات ط��اب��ع ح���ي���ادي وع�����ادل يف 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ح��ق��وق  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
املقلدة  املنتجات  امل�صتهلكني من  وحماية 
ب�صحتهم  ت�����ص��ر  ق���د  ال��ت��ي  وامل��غ�����ص��و���ص��ة 
التي  بالنتائج  �صعداء  نحن  و�صامتهم. 
ال�صاعة  م����دار  ع��ل��ى  ال��ق��ط��اع  دور  ت��وؤك��د 

بالزيارات  وال��ق��ي��ام  امل�صتمر  التحري  يف 
املنظمة  التفتي�صية  واحلمات  امليدانية 
بيع  اأي عمليات  للك�صف عن  والع�صوائية 
جانب  اإىل  م��ق��ل��دة،  م��ن��ت��ج��ات  ���ص��ب��ط  اأو 
جهود مكاتب املحاماة وممثلي العامات 
التجارية يف التعاون مع اقت�صادية دبي«.

واأ�صاف لوتاه: “متكننا يف العام 2018 
4537 منتج م�صجل لدينا،  من حماية 
والذي يتبعون بدورهم كربى العامات 
ا�صتلمت  كما  والعاملية،  املحلية  التجارية 
تد�صينها  م��ن��ذ  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة  ب���واب���ة 
2018 م��ا ل يقل  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  وح��ت��ى 
التجارية  للعامات  ملفاً   3477 ع��ن 
اخل��ا���ص��ة ب���اأب���رز خ��م�����ض دول، وك��ان��ت يف 
�صدارتها العامات التجارية المريكية، 
بعدد 1203 ملفاً، ما ن�صبته 27.1% 
من اإجمايل امللفات، والعامات التجارية 
يعادل  م��ا  ملفاً،   656 بعدد  الم��ارات��ي��ة 
ثم  وم���ن  امل��ل��ف��ات،  ح�صة  م��ن   14.8%
ال���ع���ام���ات ال���ت���ج���اري���ة الأمل���ان���ي���ة 357 
وال���ع���ام���ات   .8.1% ب����واق����ع  م���ل���ف���اً، 
من   6.9% و  ملفاً   304“ الفرن�صية 
الربيطانية  والعامات  امللفات”،  ح�صة 
ن�صبة  م����ن   6.8% و  م���ل���ف���اً   300“
 257“ اليابانية  والعامات  امللفات”، 
امللفات”  اإج���م���ايل  م��ن   5.8% و  م��ل��ف��اً 
وال��ع��ام��ات الي��ط��ال��ي��ة “234 م��ل��ف��اً و 
والعامات  %5.3 من ح�صة امللفات”، 
ال�صوي�صرية “166 ملفاً و %3.7 من 

ن�صبة امللفات« ». 

واأف����اد ل��وت��اه ب���اأن اق��ت�����ص��ادي��ة دب���ي تبذل 
ك��اف��ة امل�����ص��اع��ي يف ���ص��ب��ي��ل ت��ع��زي��ز موقع 
اإم�����ارة دب���ي ال��ت��ن��اف�����ص��ي، واحل���ف���اظ على 
امل��ك��ان��ة الق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي ت��ت��ب��وؤه��ا على 
عر�ض الدول العاملية، موؤكداً اأن مثل هذه 
الدور املحوري لقت�صادية  توؤكد  النتائج 
دبي يف توثيق �صمعتها التجارية التي تعد 

مق�صداً لكربى العامات التجارية.
اإدارة  “اأ�صتلمت  قائًا:  لوتاه  وا�صتطرد 
دبي،  باقت�صادية  الفكرية  امللكية  حماية 
اأ�صحاب  م����ن  م���ق���دم���ة  ق�����ص��ي��ة   243
وممثلي العامات التجارية لأبرز خم�ض 
2018، وح��ازت العامات  دول يف العام 
الأ�صد  ح�صة  على  الأمريكية  التجارية 
م���ن ع����دد ال��ق�����ص��اي��ا، وب��ل��غ ع���دده���ا 57 
الن�صبة  م���ن   19.8% ب��ن�����ص��ب��ة  ق�����ص��ي��ة 
العامات  تلتها  ل��ل��ق�����ص��اي��ا،  الج��م��ال��ي��ة 
مبعدل  ق�صية   49 الماراتية  التجارية 
ثم  وم��ن  الق�صايا،  اإج��م��ايل  م��ن   17%
بن�صبة  ق�صية   44 الفرن�صية  العامات 
 40 ال�صوي�صرية  والعامات   ،15.2%
والعامات   ،13.9% ب��ن��ح��و  ق�����ص��ي��ة 
 ،8.3% ب��ن��ح��و  ق�����ص��ي��ة   24 المل���ان���ي���ة 
بن�صبة  ق�صية   18 اليابانية  والعامات 
 11 الي��ط��ال��ي��ة  وال���ع���ام���ات   ،6.2%

ق�صية مبعدل 3.8%«.
بهزاد،  اإب��راه��ي��م  ق��ال  ذات���ه،  النحو  وعلى 
مدير اإدارة حماية امللكية الفكرية بقطاع 
يف  امل�صتهلك  وحماية  التجارية  الرقابة 
م�صتح�صرات  ج��اءت   “ دب��ي:  اقت�صادية 

وال��ع��ل��ب والأغ��ل��ف��ة اخلا�صة  ال��ت��ج��م��ي��ل، 
واك�ص�صوارات  ال���ت���ج���اري���ة،  ب��ال��ع��ام��ات 
املنتجات  �صدارة  وملحقاتها يف  الهواتف 
 50% ا�صتحوذت على  امل�صبوطة، حيث 
 .2018 ال��ع��ام  �صبطيات  اإج��م��ايل  م��ن 
املتبقية على قطع غيار  الن�صب  وتوزعت 
ال�صيارات، واملاب�ض، واملعدات الكهربائية، 
وال���ت���م���دي���دات ال�����ص��ح��ي��ة، وغ���ريه���ا من 

املنتجات املقلدة«.
العمل  ف��ري��ق  “يقوم  ب���ه���زاد:  واأ�����ص����اف 
والع�صوائية  املنظمة  احل��م��ات  ب��اإع��داد 
ل�صبط املنتجات املقلدة على مدار ال�صنة، 
م��ا ل يقل  ت�صجيل  ع��ن  اأ���ص��ف��رت  وال��ت��ي 
العامات  و�صكلت  3700 �صبطية،  عن 
التجارية لأربع 4 دول ما ن�صبته 63% 
م����ن اإج����م����ايل ال�������ص���ب���ط���ي���ات، وت���وزع���ت 
امل��ن��ت��ج��ات ال�����ص��وي�����ص��ري��ة بعدد  ك���الت���ي: 
الفرن�صية  وامل��ن��ت��ج��ات  ���ص��ب��ط��ي��ة،   622
املنتجات  ثم  وم��ن  �صبطية،   569 بعدد 
املرتبة  ويف  �صبطية،   556 الي��ط��ال��ي��ة 
ال���راب���ع���ة امل���ن���ت���ج���ات الم���ري���ك���ي���ة 478 

�صبطية«. 
ودعا بهزاد جميع امل�صتهلكني اإىل الإباغ 
عن اأي ت�صبه بوجود غ�ض اأو تقليد يف بيع 
املنتجات من خال التوا�صل عرب قنوات 
الت�صال  م��رك��ز  وه��ي  امل�صتهلك  حماية 
600545555، اأو الإباغ عرب �صفحة 
@ امل�صتهلك   بحماية  اخلا�صة  التوير 
عرب  اأو   ،Dubai_consumers

تطبيق امل�صتهلك. 
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املال والأعمال

الحت�د للطريان تعر�س فر�س عمل لالإم�راتيني يف معر�س توظيف 2019

منح اخلريجات �ضهادات معتمدة من كلية ريادة الأعمال الجتماعية بلندن

»ب�دري لري�دة الأعم�ل الجتم�عية« يحتفل بتخريج 13 رائدة اأعم�ل اجتم�عية يف دورته الأوىل

•• اأبوظبي-الفجر: 

للطريان  الحت������اد  جم��م��وع��ة  ت��ع��ر���ض 
ف��ر���ض ع��م��ل وب���رام���ج ت��وظ��ي��ف خا�صة 
ب��الإم��ارات��ي��ني خ���ال م��ع��ر���ض توظيف 
معر�ض  اأك�����رب  ي��ع��ت��رب  ال�����ذي   ،2019
الفتتاح،  خ��ال  املنطقة.  يف  للتوطني 
ا���ص��ت��ق��ب��ل ف��ري��ق ع��م��ل الحت�����اد بحفاوة 
�صمو ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان، 
الذي  املعر�ض  الت�صامح. و�صي�صهد  وزير 
30 يناير يف مركز  28 اإىل  �صيقام من 
اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���ض، اطاق 

حملة لاحتاد للتوظيف لعام 2019.
ف���ر����ض توظيف  ع���ل���ى  امل���ع���ر����ض  ي���رك���ز 
ت��ط��وي��ر مهارات  وب���رام���ج  الإم���ارات���ي���ني 
املثلى  املن�صة  و�صيكون  الوطنية  الكوادر 
من  وا���ص��ع��ة  جمموعة  لعر�ض  ل��احت��اد 
واإىل جانب  وال��ت��دري��ب.  ال��ع��م��ل  ف��ر���ض 

مقابلة العديد من املوظفني املحتملني، 
���ص��ي�����ص��ن��ح ل����ل����زوار ح�����ص��ور ال��ك��ث��ري من 
ال��������دورات وور�������ض ال��ع��م��ل امل��ج��ان��ي��ة يف 

معر�ض توظيف.
وت��ت��ط��ل��ع الحت�����اد، وه���ي ج��ه��ة توظيف 
حت���ظ���ى ب����ق����دٍر ع������اٍل م����ن الح��������رام يف 
املواهب  اأه���م  ا���ص��ت��ق��ط��اب  اإىل  امل��ن��ط��ق��ة، 
ال���وط���ن���ي���ة ل���ف���ر����ض ع���م���ل خم��ت��ل��ف��ة يف 
وترتكز  امل���ج���م���وع���ة.  ق���ط���اع���ات  ك���اف���ة 
اجلدد  الطيارين  على  التوظيف  حملة 
مبيكانيكية  امل���ه���ت���م���ني  وامل���ر����ص���ح���ني 
اإىل ج��ان��ب م��واه��ب وطنية  ال��ط��ائ��رات، 
التاأ�صي�صي  ال��ربن��ام��ج  اإىل  ل��ان�����ص��م��ام 
امل����ت����درب����ني  اخل����ري����ج����ني  ب����رن����ام����ج  و 
املوظفون  و�صيتمكن  ال�صيت.  الذائعي 
الإم��ارات��ي��ون م��ن احل�����ص��ول على خربة 
اأبوظبي  �صورة  تعزيز  مع  فريدة  دولية 
ال�صرق  ي��رب��ط  ال���ذي  ال�صيافة  ك��م��رك��ز 

بالغرب.
نا�صر،  اب��راه��ي��م  ق��ال  املنا�صبة،  ه��ذه  يف 
ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�������ص���وؤون امل�����وارد 
ال��ب�����ص��ري��ة وال���ت���ط���وي���ر ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي يف 
“ترتكز  ل��ل��ط��ريان  الحت�����اد  جم��م��وع��ة 
الوطنية  ال��ك��وادر  تطوير  ا�صراتيجية 
الدرا�صة  ع��ل��ى  ل���ل���ط���ريان  الحت������اد  يف 
توفري  اإىل  وت��ه��دف  ال���ق���درات،  وتنمية 
الوطنية  املواهب  �صتّطور  ن�صطة  فر�ض 
بدعم  الحت�������اد  ت��ف��ت��خ��ر  ال�������ص���رك���ة.  يف 
عاملياً  مركًزاأ  تكون  اأن  يف  اأبوظبي  روؤي��ة 
اإع���������داد اجليل  ل���ل���ط���ريان م����ن خ�����ال 
الازمة  واخل�����ربة  ب���امل���واه���ب  اجل���دي���د 

للم�صتقبل.«
يقّدم قطاع الطريان فر�ض عمل مثرية 
الباب  ف��ت��ح  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال���ع���امل،  ح���ول 
اإىل خمتلف بقاع  لل�صفر  املوظفني  اأمام 

الأر�ض، والعمل يف بيئة حيوية.

للطيارين  الحت������اد  ب���رن���ام���ج  ي��ن��ط��ل��ق 
طاب  ع��ن  ويبحث   ،2019 يف  اجل���دد 
اإماراتيني من حاملي ال�صهادات الثانوية 
لان�صمام اإىل اأكرث الوظائف ت�صويقاً يف 
التدريب  برنامج  يقّدم  الطريان.  عامل 
املمتد على �صنتني، يف اأكادميية التدريب 
واحدة  وه��ي  للطريان  لاحتاد  التابعة 
ال��ت��دري��ب ع��ل��ى الطريان  م��ن م���دار����ض 
ال��رائ��دة يف ال��ع��امل. وب��ع��د الن��ت��ه��اء من 
ال���ربن���ام���ج، ���ص��ي��ن�����ص��م اخل���ري���ج���ون اإىل 

طاقم طياري الحتاد للطريان.
وقد يهتم الباحثون عن العمل بالن�صمام 
الحتاد  يف  الطائرات  فنيي  برنامج  اإىل 
وال��ذي يهيء الطاب الإم��ارات��ي��ني من 
حاملي ال�صهادة الثانوية للعمل يف قطاع 
الطائرات  ل�صيانة  امليكانيكية  الهند�صة 
قبل احل�صول على وظيفة فني طائرات. 
ل�صنتني  ي�صتمر  ال��ذي  ال��ربن��ام��ج  ي��ق��ّدم 

•• دبي -الفجر: 

امل��ن��ظ��م��ة مل��وؤمت��ر ومعر�ض  ع��ق��دت اجل��ه��ة 
بريك بلك ال�صرق الأو�صط، احلدث الرائد 
لقطاع  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  يف 
�صحن الب�صائع ال�صائبة واملعدات ال�صخمة 
للم�صاريع، موؤمتراً �صحفياً اليوم مبنا�صبة 
اق���راب اإط���اق دورت���ه ال��راب��ع��ة، و�صيعقد 
يومني  ي�صتمر  ال����ذي  وامل��ع��ر���ض  امل���وؤمت���ر 
الوزير  ال���ع���ام حت���ت رع���اي���ة م���ع���ايل  ه����ذا 
وزير  النعيمي،  بلحيف  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 
الإمارات  دول��ة  يف  التحتية  البنية  تطوير 
الحتادية  الهيئة  ورئي�ض  املتحدة  العربية 
للموا�صات الربية والبحرية. وقد حظي 
احلدث بدعم العديد من املوؤ�ص�صات الرائدة 
املعر�ض  و���ص��ي��ك��ون  ال��ب��ح��ري.  ال��ق��ط��اع  يف 
املزمن اإقامته يف احلادي ع�صر والثاين ع�صر 
من فرباير يف مركز دبي التجاري العاملي، 
من  العديد  جتمع  تفاعلية  من�صة  مبثابة 
النقا�صات  وت����داول  امل��اح��ي��ة،  ال��ق��ط��اع��ات 
التي  القائمة  التحديات  ح��ول  التوعوية 
تواجه قطاع ال�صحن البحري، ف�صًا عن 
املحلية  الأ���ص��واق  اأم���ام  ال�صانحة  ال��ف��ر���ض 

والإقليمية والعاملية.
وم����ع اق�����راب ب���داي���ة ع��ق��د ج���دي���د؛ تلوح 
ال�صراتيجية  امل���ب���ادرات  ث��م��ار  الأف����ق  يف 
اإطاقها يف املنطقة مثل  التي مت  الكربى 
ال�صعودية  وروؤي���ة   2021 الإم���ارات  روؤي��ة 
ت�صهده  م�����ا  م�����ع  ب����ال����ت����زام����ن   ،2030
ال��ب��ح��ري��ة يف الإم������ارات ودول  ال��ق��ط��اع��ات 
غري  من��و  م��ن  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض 
�صاهم  م��ا  الأخ����رية،  ال�����ص��ن��وات  يف  م�صبوق 

يف  والإقليمية  املحلية  ال�صمعة  تعزيز  يف 
الأمر  واع��دة،  ا�صتثمارية  كوجهة  املنطقة 
ال����ذي دف���ع اخل����رباء ع��ل��ى اأع��ل��ى م�صتوى 
بريك  ومعر�ض  موؤمتر  اأهمية  اإدراك  اإىل 
2019؛ لأنه ي�صمح  بلك ال�صرق الأو�صط 
التجارية.  ال��ف��ر���ض  وت��ط��وي��ر  ب��اك��ت�����ص��اف 
وق��د جتلى ه��ذا ال��ع��ام دع��م ه��ذه الفعالية 
ال�صخ�صيات  ك��ب��ار  ق��ب��ل  م��ن  ك��ب��ري  ب�صكل 
�صرورة  م��ب��ي��ن��اً  ال��ب��ح��ري��ة.  ال�����ص��ن��اع��ة  يف 
الوزير  معايل  عّلق  احل���دث،  ه��ذا  واأهمية 
وزير  النعيمي،  بلحيف  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 
الإمارات  دول��ة  يف  التحتية  البنية  تطوير 
الحتادية  الهيئة  ورئي�ض  املتحدة  العربية 
ال��ربي��ة وال��ب��ح��ري��ة، قائًا:  ل��ل��م��وا���ص��ات 
النطاق  على   2020 اإك�صبو  “يو�صك 
يف العام القادم، يليه موعد اكتمال حتقيق 
اأه���داف روؤي��ة الإم���ارات 2021، من اأجل 
ومعر�ض  موؤمتر  م�صاركتنا يف  نعترب  ذلك 
بريك بلك ال�صرق الأو�صط اأمراً موؤكداً؛ اإذ 
مل ي�صتغرق هذا احلدث وقتاً طويًا حتى 
توحيد  �صعيد  على  قوية  م�صداقية  يبني 
ال�صحن  �صناعة  يف  الرئي�صة  ال��ق��ط��اع��ات 
ال���ب���ح���ري. وي��ع��ت��رب ت��وق��ي��ت ان���ع���ق���اد هذا 
ال��ع��ام مثالياً؛ لأنه  ه��ذا  احل���دث وم��وق��ع��ه 
الرامية  املناق�صات  لإج��راء  الفر�صة  يتيح 
املاحية  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  اإىل 
فاإننا  ذل��ك،  اأج��ل  من  والإقليمية،  املحلية 
لأنها  بعده،  وما  احل��دث  بنتائج  متفائلون 
نهاية  حتى  ي��دوم  اإيجابياً  زخ��م��اً  �صت�صكل 

العام، ورمبا اإىل اأبعد من ذلك اأي�صاً«.
املهند�صة ح�صة  �صعادة  اأ�صافت  من جهتها 
النقل  لقطاع  التنفيذي  املدير  مالك،  اآل 

للموا�صات  الهيئة الحتادية  البحري يف 
الذي  الإجن��از  “يعترب  والبحرية:  الربية 
مت موؤخراً باختيار دبي كواحدة من اأف�صل 
تطوير  موؤ�صر  يف  عاملياً  البحرية  امل��راك��ز 
اإجنازاً   )ISCD( ال��دويل  ال�صحن  مركز 
على  ال��دول��ة  يف  جميعاً  عملنا  ا�صتثنائياً 
بني  التعاون  خ��ال  من  كلل،  با  حتقيقه 
القطاعني العام واخلا�ض، وتاأتي ا�صت�صافة 
ال�صرق  ب���ل���ك  ب���ري���ك  وم���ع���ر����ض  م����وؤمت����ر 
رفيعي  م�����ص��وؤول��ني  ي�صم  ال���ذي  الأو����ص���ط، 
امل�صتوى ميتلكون خربات وا�صعة، من اأجل 
ال�صتفادة يف رفع م�صتوى خرباتنا ملوا�صلة 
العاملية  املاحية  املراكز  ومواكبة  التفوق، 
ولندن  كونغ  وه��ون��غ  ك�صنغافورة  ال��ك��ربى 

و�صنغهاي ».
موانئ الإمارات الأ�ضرع منوًا

املدير  املعلم،  حممد  اأو���ص��ح  جانبه،  وم��ن 
العاملية  دبي  موانئ  عام  ومدير  التنفيذي 
موؤمتر  “يوؤكد  الإم������������ارات،   اإق���ل���ي���م   –
الأو�صط”  ال�صرق  بلك  “بريك  ومعر�ض 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال����دور احل��ي��وي ال���ذي تلعبه 
كوجهة  العاملية،  ال��ت��وري��د  �صل�صلة  يف  دب��ي 
واحللول  ال�صحن  خدمات  مل��زودي  رئي�صية 
ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة. وم���ع اق���راب 
املتوا�صل  وال��ن��م��و   2020 اإك�����ص��ب��و  ح���دث 
العديد  ت��ربز  البحرية،  ال�صياحة  لقطاع 
من الفر�ض اأمام ال�صركات يف قطاع �صحن 
�صحن  ق��ط��اع  يعترب  ال�����ص��ائ��ب��ة.   الب�صائع 

مع  وال�صيانة  الهند�صة  ور���ض  يف  دورات 
فر�صة اختيار العمل يف جمال واحد من 

التخ�ص�ض.
برنامج  ع��ل��ى  امل��ع��ر���ض  زوار  و���ص��ي��ط��ّل��ع 
التدريب  ب���ني  ال����ذي مي���زج  ال��ت��اأ���ص��ي�����ض 
فرة  على  العملي  والتطبيق  الدرا�صي 
اخلريج  برنامج  جانب  اإىل  �صهراً،   18
واملرتكز  �صهراُ   12 على  املمتد  املتدرب، 
على تطوير مهارات حمددة يف خمتلف 

اإدارات جمموعة الحتاد للطريان.
�صّممت الربامج الأربعة ملاقاة خمتلف 
العملية،  ل���ل���ط���ريان  الحت������اد  ح���اج���ات 
املوهوبة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ك���وادر  ول��ت��اأه��ي��ل 

للعمل يف قطاع الطريان.
الوطنية  ال��ك��وادر  ت��دري��ب  برنامج  ���ص��ّم 
اأكرث  للطريان  الحت��اد  ملجموعة  التابع 
ان��ط��اق��ه يف  3000 م��ت��دّرب��اً منذ  م��ن 

.2007

الب�صائع ال�صائبة جزءاً حيوياً من اقت�صاد 
دبي، حيث ي�صمل ال�صلع واملواد مثل حديد 
يف  امل��ع��ب��اأة  والب�صائع  الأ���ص��م��ن��ت  الت�صليح، 
�صناعات  يف  ت�����ص��ت��خ��دم  وال���ت���ي  ال��ربام��ي��ل 
ولدى  وال��ت�����ص��ي��ي��د.   ال��ب��ن��اء  م��ث��ل  رئي�صية 
ال�����ص��ري��ك التجاري  ال��ع��امل��ي��ة،  م��وان��ئ دب���ي 
الدويل الرئي�صي ملعر�ض اإك�صبو، الأ�صا�صات 
التي ت�صمن قدرة ميناء جبل علي لتلبية 
ال��ط��ل��ب م���ع اق������راب م���وع���د امل���ع���ر����ض يف 
2020، بالإ�صافة اإىل ما توفره جممعات 
ومناطق الأعمال مثل املنطقة احلرة جلبل 
علي، من الدعم واحللول الازمة مل�صاعدة 
اأعمالهم  ت��اأ���ص��ي�����ض  يف  اجل�����دد  ال��اع��ب��ني 

ب�صرعة والتفرغ للركيز على النمو.«

•• ال�شارقة-الفجر:

القدرات”،  وب��ن��اء  للمعرفة  “بادري  اأك��ادمي��ي��ة  اختتمت 
الدورة  ب��امل��راأة،  لارتقاء  من��اء  ملوؤ�ص�صة  التعليمية  ال��ذراع 
الأوىل من برنامج “بادري لريادة الأعمال الجتماعية”، 
ال����ذي اأق��ي��م ع��ل��ى م���دى ع�����ص��رة اأ���ص��ه��ر يف ال��ع��ام 2018 
مب�����ص��ارك��ة 13 رائ�����دة اأع���م���ال اإم���ارات���ي���ات وم��ق��ي��م��ات يف 
ال���دول���ة، ب��ه��دف ت��زوي��ده��ن ب��امل��ع��رف��ة وال��ت��دري��ب العملي 
بعد  ذات  جتارية  م�صاريع  اإط��اق  من  لتمكينهَن  ال��ازم 
اجتماعي اأو تطوير م�صاريعهّن القائمة.  وجاء الربنامج 
بالتعاون مع كلية ريادة الأعمال الجتماعية يف العا�صمة 
ا�صراتيجية مع  �صراكة  التي تربطها  لندن،  الربيطانية 
اإىل  تهدف  القدرات”،  وبناء  للمعرفة  “بادري  اأكادميية 
وتنمية خرباتهّن  الأع��م��ال  رائ��دات  بناء جيل جديد من 

لي�صبحن �صاحبات م�صاريع اجتماعية رائدة يف الدولة. 
ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت اخل��ري��ج��ات خ���ال ح��ف��ل اخ��ت��ت��ام الربنامج 
اإىل  اكت�صبنها من خاله،  التي  واخل���ربات  امل��ع��ارف  اأب��رز 
على  مل�صاعدتهّن  عليها  ت��ع��رف��ن  ال��ت��ي  امل��م��ار���ص��ات  ج��ان��ب 
قائمة  �صمت  حيث  بنجاح،  الجتماعية  م�صاريعهن  اإدارة 
اخل��ري��ج��ات ك��ل م���ن: ع��ائ�����ص��ة ن�����ص��ي��م، م��وؤ���ص�����ص��ة “من�صة 
نقا�ض”، وخديجة بهزاد، موؤ�ص�صة �صركة “ميت ذا لوكلز”، 

وميثاء علي من فريق “ن�صامى الإمارات” التطوعي. كما 
ت�صم قائمة امل�صاركات مرمي حتيت من خمبز “املختار”، 
ال�صحية  التجارية  العامة  متتلك  التي  كتيت،  وم��رمي 
“اإب اآند فلو”، واملمر�صة جناة ولد احلاج �صاحبة امل�صروع 
متجرها  �صاحبة  زيغوم،  و�صابينا  “اأماك”،  الجتماعي 
تدير  ال��ت��ي  ري�صيو،  واآ���ص��ي��ا  �صوب”،  ت��ري��د  ف��ري  ليتل  “ذا 
اأي�صاً  امل�����ص��ارك��ات  ب��ني  وم��ن  ووم����ن«.  “اإيفولفن  م�����ص��روع 
و�صارة رم�صان  ميثاء بن تركية من معهد “ليت هو�ض”، 
موؤ�ص�صة “فارما يف جايت”، واأ�صماء اأحمد، موؤ�ص�صة مبادرة 
“زها”، وفاطمة بو مو�صى، موؤ�ص�صة م�صروع “ويذ هوب”، 
جتربتها  حول  “البق�صة«.  م�صروع  �صاحبة  قايد،  ومرمي 
يف الربنامج، قالت ميثاء علي النا�صطة يف جمال التنمية 
التطوعي  الإمارات”  “ن�صامى  فريق  موؤ�ص�صة  املجتمعية 
لدعم  فريدة  فر�صة  الربنامج  هذا  “�ّصكل   :2014 عام 
مبادرتي التطوعية، كما وّفر يل ولزمياتي بيئة حا�صنة 
لابتكار يف جمال الريادة الجتماعية قدمت لنا العديد 
م���ن اجل��ل�����ص��ات ال��ت��دري��ب��ي��ة ل��ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ن��ا وحتويل 
جانب  اإىل  ربحية،  ذات  اجتماعية  م�صاريع  اإىل  اأف��ك��ارن��ا 
ناجحة يف جمال  ري��ادي��ة  كثب على جت��ارب  اإطاعنا عن 
العمل الجتماعي يف كل من اململكة املتحدة والهند. كما 
وتطلعاتنا  اأفكارنا  ا�صتعرا�ض  فر�صة  الربنامج  لنا  اأت��اح 

واكت�صاب اخلربة العملية املبا�صرة من اخلرباء املخت�صني 
يف جم���ال ري����ادة الأع���م���ال الج��ت��م��اع��ي��ة وال���ص��ت��ف��ادة من 
الازمة لإجناح  املهنية  امل�صورة  جتاربهم واحل�صول على 
ولد  جن��اة  املمر�صة  قالت  م�صاركتها  وح��ول  م�صاريعنا«.  
احلاج �صاحبة امل�صروع الجتماعي “اأماك” الرامي اإىل 
تعزيز وعي الفتيات والن�صاء باأهمية الر�صاعة الطبيعية: 
“فتح الربنامج التدريبي اآفاقاً جديدة اأمامي من خال 
تزويدي  يف  اأ�صهمت  التي  امليدانية  وال��زي��ارات  الفعاليات 
باملعرفة واخلربة وامل�صورة التي متكنني من امل�صّي قدماً 
نحو تاأ�صي�ض م�صروع اجتماعي متكامل يعود بالنفع على 
املجتمع. قدم يل الربنامج فر�صة قّيمة لتطوير قدراتي 
على ال�صعيدين ال�صخ�صي واملهني، واكت�صبت خال هذه 
اأث��ر كبري يف  لها  ك��ان  التي  امل��ه��ارات  الكثري م��ن  التجربة 
تغيري طريقة تفكريي وروؤيتي جتاه تطلعاتي امل�صتقبلية«.  
وبدورها حتدثت رمي بن كرم، مدير موؤ�ص�صة مناء لارتقاء 
“نحتفل  ال��ت��خ��رج:  حفل  يف  األقتها  كلمة  خ��ال  ب���امل���راأة، 
التعليمية  رحلتهّن  ب��داأن  ممن  �صابة   13 بتخريج  اليوم 
تنمية مهاراتهّن  ع��ل��ى  وع��م��ل��ن  ع���ام  ق��ب��ل  ال��ربن��ام��ج  م��ع 
للبدء مبرحلة جديدة يف عامل  باأنف�صهّن  ثقتهّن  وتعزيز 
ريادة الأعمال الجتماعية. نحن فخورون مبا حققن من 
التحديات،  مواجهة  على  وبقدرتهّن  الآن  حتى  اإجن���ازات 

اأعمال جتمع  لتطوير مناذج  واملهارة  الكفاءة  وامتاكهّن 
كرم:  بن  واأ�صافت  وال��ت��ج��اري«.    الجتماعي  البعد  بني 
من�صة  الجتماعية  الأعمال  لريادة  ب��ادري  برنامج  “يعّد 
اأن  وباعتبار  الريادية،  لاأفكار  وداعمة  لابتكار  حا�صنًة 
اأبرز الداعمني لاأعمال الجتماعية  املراأة بطبيعتها من 
وق�����ص��اي��ا ال��ب��ي��ئ��ة، ومي��ث��ل ه���ذا ال��ربن��ام��ج ف��ر���ص��ًة مثاليًة 
للتطبيق  قابلة  اأفكار  اإىل  وحتويلها  الق�صايا  تلك  لتبني 
ال��واق��ع، وتزويد رائ��دات الأع��م��ال الطموحات  اأر���ض  على 
من  متكنهّن  التي  املهنية  وال�صت�صارة  العملية  باخلربات 
رياديات  جميع  ندعو  ناجحة.  م�صاريع  واإط��اق  تاأ�صي�ض 
 ،2019 ل��ع��ام  ال��ربن��ام��ج  دورة  يف  امل�صاركة  اإىل  الأع��م��ال 
والبدء مبرحلة جديدة على طريق التميز يف جمال ريادة 
الرئي�ض  ويل�صون،  األي�صر  وق��دم  الجتماعية«.   الأعمال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ك��ل��ي��ة ري�����ادة الأع���م���ال الج��ت��م��اع��ي��ة بلندن، 
التي  اجلهود  حول  تقدميياً  عر�صاً  التخرج،  حفل  خال 
بذلتها الكلية على مدى ال�صنوات املا�صية لدعم امل�صاريع 
التي  ع�صر  الث��ن��ي  ف��روع��ه��ا  ع��رب  ال��ع��امل  يف  الجتماعية 
تتوزع يف كل من اململكة املتحدة وكندا والهند، من خال 
تقدمي دورات تعليمية وور�ض تدريبية لأ�صحاب امل�صاريع 
لتحفيزهم وتزويدهم باملعرفة واخلربة الازمة لتاأ�صي�ض 

م�صاريع اجتماعية ذات تاأثري اإيجابي على املجتمع. 

»ادنوك«.. �صراك�ت تر�صخ ج�ذبية 
الإم�رات لال�صتثم�رات ال�صخمة 

ق����راأت م��راج��ع الخ��ت�����ص��ا���ض الق��ت�����ص��ادي والإع���ام���ي يف اتفاقيات 
ال�صراكة ال�صراتيجية التي وقعتها �صركة برول اأبوظبي الوطنية 
“ ايني”  وهما  العاملية،  النفط  �صركات  من  اثنتني  “ مع  “ادنوك 
واقت�صادية  �صيا�صية  اإج��اب��ات  يف”النم�صاوية  اأم  اأو  و”  الي��ط��ال��ي��ة 
وفنية مكتملة على ال�صوؤال الكبري واملهم الذي ظّل عالقاً يف الف�صاء 
ال��ع��امل��ي ل��ع��دة ���ص��ن��وات: كيف ي��ك��ون ق��ط��اع النفط ج���زءاً م��ن الروؤية 
الوطنية للتنمية امل�صتدامة، وكيف ي�صيف للدولة مرتبة اأكرث تقدماً 
مبختلف  القوة  اأوراق  ويف  ال�صتثمار  وا�صتقطاب  ال��ري��ادة  قوائم  يف 
التفاقيتان  والناعمة؟  والقت�صادية،  ال�صراتيحية،  م�صمياتها، 
اللتان باركهما �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة ، تتمثان ب�صراكة 
ثم  ال��ت��ك��ري��ر،  جم��ال  يف  الرئي�صية  اأدن����وك  م��ع  دول��ي��ة  ا�صراتيجية 
تاأ�صي�ض �صركة جديدة م�صركة لتجارة ال�صلع واملنتجات تتوىل اإدارة 
التكرير.  جم��ال  يف  اأدن���وك  عن  املتفرعة  ال�صركة  منتجات  وت�صويق 
وهما اتفاقيتان توؤكدان جمدداً اأن دولة الإمارات باتت وجهة مف�صلة 

لا�صتثمارات وال�صراكات ال�صخمة لل�صركات العاملية.
اإن جزءاً من قوة تاأثري هذه التفاقيات، على امل�صتوى العاملي، يتمّثل 
وهي  الذكي،  للنمو  املتكاملة  اأدن��وك  ا�صراتيجية  وات�صاق  و�صوح  يف 
ال�صراتيجية التي انبثقت عن خطوة اإعادة الهيكلة التي اعتمدتها 

اأبوظبي لأدنوك، قاطرتها القت�صادية، يف عام 2016.
ال����دول النفطية عموما،  ي��واج��ه  ال���ذي  ال��ت��ح��دي الأك����رب  ك���ان  ل��ق��د 
من�صاآتها  وتطوير  حتديث  �صمان  هو  العربي،  اخلليج  يف  وبخا�صة 
لتواكب التطورات التكنولوجية ومتطلبات قطاع الطاقة واملحافظة 
على ح�صة �صوقية، مع ا�صتمرار تدفق م�صاهماتها للموازنة الوطنية. 
ومن بني اخليارات املطروحة كان التعاون مع القطاع اخلا�ض، ولكن 
باأي ن�صبة وهيكلية ومنوذج؟ وجاءت النقلة ال�صراتيجية الذكية يف 
ادنوك، لتفتح هذا الباب املو�صول باأ�صواق الطاقة العاملية، اأمام �صركاء 
دوليني ميتلكون، بالإ�صافة للتكنولوجيا احلديثة، �صروط ال�صراكة 
ال�صراتيجية التي تقدم قيمة اإ�صافية يف الإدارة والت�صويق، وكذلك 
خال  م��ن  املحلية  وال�����ص��غ��رية  املتو�صطة  ال�����ص��رك��ات  وت�صجيع  دع��م 
ا�صراتيجية ادنوك لتعزيز القيمة املحلية امل�صافة، وهو الذي ي�صكل 
يف اأبوظبي جزءاً رئي�صياً من روؤية 2021، ومن ا�صراتيجية اأدنوك 

.2030
قراءة  يف  وا�صحة  كانت  املجال،  هذا  يف  لأبوظبي  اأخ��رى  خ�صو�صية 
تفا�صيل اتفاق ال�صراكة ال�صراتيجية التي وقعتها اأدنوك. فمجمع 
الروي�ض يف منطقة الظفرة، اأ�صحى حمطة دولية اأ�صا�صية يف �صا�صل 
عن  ف�صًا  وال��ب��روك��ي��م��اوي��ات،  التكرير  لأع��م��ال  العاملية  الإم����داد 
اخلطوة الخرية بفتح املجال لراخي�ض التنقيب وال�صتثمار يف �صت 
وخمزونات  احتياطيات  ل�صتك�صاف  وبحرية،  برية  جديدة،  مناطق 

من النفط والغاز.
ال�صراكة  اكت�صبت   ، والع��ت��ب��ارات  امل��ع��ط��ي��ات  ه���ذه  ك��ل  ت����رادف  وم���ن 
املوؤّيد  ال���دويل  التجاوب  ق��وة   ، اأدن���وك  وقعتها  التي  ال�صراتيجية 

بالإعجاب.
برنامج  لتمويل  دولر  مليار   21.3 لأبوظبي  توفران  التفاقيتان 

التو�صع الطموح الذي كان اأقره املجل�ض الأعلى للبرول.
يف مباركته لهذه ال�صراكة ال�صراتيجية، اأ�صار �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان اىل رزمة من الإيجابيات التي متثل نهجاً 
اأ�صا�صياً يف القيادة الر�صيدة:هي �صراكة تر�صخ املكانة الرائدة للدولة 
كمركز عاملي متكامل للطاقة، معززة باخلربات الدولية يف خمتلف 
مراحل وجوانب قطاع النفط والغاز، مبا يرفع من �صدارة الدولة 
يجذبهم  عامليني  ا�صراتيجيني  ل�صركاء  مف�صلة  ا�صتثمارية  كوجهة 
والبيئة  امل�صتوى  عالية  التحتية  البنى  م��ع  الآم���ن  امل�صتقر  امل��ن��اخ 

القانونية الداعمة لا�صتثمار.
بتاريخ 22 -5 -2016، ك�صفت اأدنوك هويتها املوؤ�ص�صية اجلديدة. 
وبتاريخ 27 -1 -2019 قدّمت للعامل منوذجاً تنفيذياً رائداً لهذه 
للنمو  متكاملة  ا�صراتيجية  ميتلك  للطاقة  عاملي  كمركز  الهوية 

الذكي.
بقلم حممد جالل الري�ضي 
املدير التنفيذي لوكالة اأنباء المارات.

كب�ر ق�دة ال�صن�عة املالحية يف الإم�رات يوؤكدون على اأهمية موؤمتر بريك بلك ال�صرق الأو�صط

»براند دبي« يكرم املق�هي الف�ئزة يف 
م�ص�بقة »اأف�صل �صن�ع القهوة يف دبي« 

•• دبي-وام:

كّرَم براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعامي حلكومة دبي، املقاهي 
املُختارة �صمن م�صابقة “اأف�صل �صّناع القهوة يف دبي” التي ُنظمت يف اإطار 
بهدف  هانر”،  “ذا  موقع  م��ع  بال�صراكة  دبي”  م��ن  فخر  “بكل  م��ب��ادرة 
توفري �صبل الدعم الازمة لرواد الأعمال يف الإمارة وت�صليط ال�صوء على 

م�صاريعهم وما تقدمه من منتجات وخدمات مميزة.
كويف”،  اإل  دي  و”بي  جار”،  “نايت  ه���ي  اخ��ت��ي��اره��ا  مت  ال��ت��ي  امل��ق��اه��ي 
 .. و”اخليمي”  بيكري”،  و”هوم  لب”،  و”ا�صربي�صو  و”فارمرز”، 
و�صتحظى تلك املقاهي بدعم “براند دبي” لتي�صري م�صاركتها يف الن�صخة 
الهولندية  العا�صمة  �صُيقام يف  الذي  العاملي  القهوة  القادمة من مهرجان 

اأم�صردام خال الفرة من الأول اإىل الثالث من مار�ض املقبل.
“اأف�صل  م�صابقة  اإن  دب��ي،  براند  مدير  ب��دري،  نهال  قالت  املنا�صبة  وبهذه 
التي  دبي”  م��ن  فخر  “بكل  م��ب��ادرة  �صمن  ت��اأت��ي  دبي”  يف  القهوة  �صّناع 
ال��ذراع الإبداعي للمكتب الإعامي يف مطلع العام املا�صي بهدف  اأطلقها 
دبي  م��ن  تتخذ  التي  وال�صركات  النا�صئة  لاأعمال  ال���ازم  ال��دع��م  توفري 
مقراً لها، وذلك بغية تكوين �صبكة من رواد الأعمال املتميزين ممن تعك�ض 

جناحاتهم املناخ الداعم لقطاع ريادة الأعمال يف الإمارة.
لتنمية  املبذولة  اجلهود  الإ�صهام يف  اإىل  ترمي  املبادرة  اأن  ب��دري  واأ�صافت 
هذا القطاع الواعد واإمداده مبقومات النجاح من خال تطوير جمموعة 
اأ�صحاب  الأع��م��ال  رواد  لدعم  امل�صممة  وامل��ب��ادرات  ال��ربام��ج  م��ن  متكاملة 
بالفر�ض  مليئة  اأرحب  اآفاق  اإىل  الو�صول  وم�صاعدتهم على  املبتكر  الفكر 

تعني م�صروعاتهم على النجاح والنمو.
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�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2018/2159 تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �صدهما/1- فرونت لين للتجارة - ذ م م  2-راكي�ض كومار جويل بن 
 كي�صان �صاند - ب�صفته كفيل و�صامن ملديونية فرونت لين للتجارة - ذ م م -

- فرع  الوطني  الفجرية  التنفيذ/بنك  ان طالب  القامة مبا  جمهويل حمل 
دبي وميثله / حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي - قررت حمكمة دبي الإبتدائية 
بتاريخ 2018/12/11 خماطبتكم ل�صداد املبلغ املطالب )5378262( درهم خال 
�صهر من تاريخ الإع��ان وال �صوف يتم بيع املحجوزات وهي عبارة عن عقار 
املبنى جولد تاور رقم الوحدة  ا�صم  الثنية اخلام�صة رقم الر�ض 32  مبنطقة 

B3-28-12 وفقا لقانون املعامات التجارية. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2019/92   تنفيذ جتاري  
م  م  ذ  ���ض   - وال��ل��ح��ام  ل��ل��ح��دادة  ور���ص��ة ميلينيوم  ���ص��ده��م��ا/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
مبا  القامة  حمل  جمهويل  فيجاياكو   فيجاياكومار  فاداكيل  2-�صانتو�ض 
ان طالب التنفيذ/ م�صرف الهال )�صركة م�صاهمة عامة( وميثله / نا�صر 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صام�صي  جابر  �صليمان  حمد 
اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )195514.99( درهم بالت�صامن 
والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2018/4957   تنفيذ جتاري  
جمهول  املهريي   امل��ا  احمد  حممد  علي  �صده/1-يو�صف  املنفذ  اىل 
 حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك ام القيوين الوطني )�ض م ع(

الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - اجلرمن  ابراهيم  ا�صماعيل  وميثله/علي 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اه  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )861999(
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2018/3104   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- �صاين تك - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
 طالب التنفيذ/ا�صرينغ�ض انرنا�صيونال للدعاية والإعان - �ض ذ م م
اأقام  قد   - الكتبي  هويدن  بن  عبداهلل  �صعيد  عبداهلل  خليفة   / وميثله 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )65967( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2018/4901   تنفيذ جتاري  
 اىل املنفذ �صده/1- جمموعة ماكفادن العاملية للمقاولت - �ض ذ م م

جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/واتر�صيل لتجهيز املباين 
باملواد العازلة - �ض ذ م م  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
درهم   )159561.21( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اه 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2018/4642   تنفيذ جتاري  
م  م  ذ   - وامليكانيكية  للكهربائية  ���ص��ده/1-ري��اي��ن�����ض  املنفذ  اىل 
كورودك�ض  التنفيذ/�صركة  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
التجارية - ذ م م  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )261779( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2018/6461  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- ا�صكاي ليمت للرفيه - �ض ذ م م   جمهول حمل 
ايا�ض فرناندز وميثله  التنفيذ/ منويل اجنل  ان طالب  القامة مبا 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  اح��م��د   / حم��م��ود ح�صني علي 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )537893( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2018/6421  تنفيذ عمايل 
بي  او   -2 م  م  ذ  ���ض   - ال��ع��ق��اري��ة  للو�صاطة  ايلي�صني  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  العقارية  للو�صاطة  ج��ي 
اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بوجي�صكو  كون�صتانتني 
التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )37922(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
او خزينة املحكمة. بال�صافة اىل مبلغ 2631 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2018/6351  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صدهما/1- ايلي�صني للو�صاطة العقارية - �ض ذ م م 2- او بي جي 
للو�صاطة العقارية  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ تاتيانا 
والزامك  اع��اه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  تباكاري  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )49403( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�صافة اىل مبلغ 4209 درهم ر�صوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
�عالن بيع  عقار بالن�سر  

فى �لدعوى رقم  2018/72 بيع عقار مرهون             
طالب التنفيذ:   بنك ابوظبي الأول - �ض م ع - حاليا - بنك اخلليج الأول - �صابقا 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �صارع ابوبكر ال�صديق - بجوار مركز القبائل - موبايل رقم - هاتف رقم 6075105-
 3185095299  : مكاين  رقم   04

املنفذ �صده :  �صينيه اوزبيك  واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - �صارع الأ�صايل - برج 
النجوم - الطابق رقم )28( - �صقة رقم )2805( مكاين رقم : 2692687210 -/ 

انه يف يوم الربعاء  املوافق 2019/2/6  ال�صاعة 5.00 م�صاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�صى احلال �صيجرى 
بيع العقار املو�صحة او�صافه على الراغبني يف ال�صراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�صركة 

المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاه.
وعلى راغبي ال�صراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�صه معززا مبا يربره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة للبيع ويف املواعيد 
وامل�صاريف خال  الثمن  كامل  اي��داع  يعتمد عطاوؤه  وعلى من  املدنية  الإج���راءات  قانون  301 من  باملادة  املبينة 
اأو�صاف العقار : -  �صقة �صكنية - رقم الر���ض :  ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : 
247 - املنطقة : برج خليفة - ا�صم املبنى : برج النجوم - رقم الوحدة : 2805 - رقم الطابق : 28 - رقم البلدية 

: 389  - 345 - القمية التقديرية : 1065012  درهم  - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ض �لق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : �ضيدلية نور املنارة - �ص ذ م م   
ال  را�صد  بن  مكتوم  بنت  لطيفة  ال�صيخة  ملك   usa3 �صنر  ميديكل  عيادة   : العنوان 
،  رقم الرخ�صة  مكتوم بردبي - ال�صفا 2 - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حم��دودة 
التنمية  دائ��رة  : 1243368 مبوجب هذا تعلن  التجاري  بال�صجل  القيد  : 764039  رقم 
ال�صركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية 
املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/1/27  واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/1/27  وعلى من لديه اأي اعرا�ض اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�صفي املعني ي�ضرى و�ضركاه لال�ضت�ضارات وتدقيق احل�ضابات  العنوان : مكتب 
رقم 703 ملك ي�صرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري -  هاتف : 5588206 - 04   
الثبوتية وذلك خال  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  : 5588204- 04 م�صطحباً  فاك�ض 

)45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ي�ضرى و�ضركاه لال�ضت�ضارات وتدقيق احل�ضابات
العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�صرى عادل امني - بردبي - اخلليج التجاري - 
هاتف : 5588206 - 04 فاك�ض : 5588204- 04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاه لت�صفية  �ضيدلية 
نور املنارة - �ص ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/1/27 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/1/27 وعلى من لديه اأي 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��را���ض 
العنوان املذكور اأعاه، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�ضادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
      مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  �لدعوى 2018/732 تظلم جتارى               
م   جم��ه��ول حمل  م  ذ  ل��ا���ص��ا���ص��ات -  ب��ري��ف��رين�����ض  ���ص��رك��ة  املتظلم ���ص��ده / 1-  اىل 
وميثلها  م   م  ذ  �ض  الثقيلة  بال�صاحنات  للنقل  �صالح  /ن��ور  التظلم  اأن  مبا  الق��ام��ة 
نور �صالح خان بد�صاه مني وميثله / م�صلم حامد م�صلم بخيت املحرمي - قد اقام 
عليك التظلم املذكور اعاه ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف  الدعوى رقم 
719/2018 حجز حتفظي جتاري والر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها جل�صه يوم الحد 
فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.5 املوافق 2019/2/10 ال�صاعة 8.30 �صباحا بالقاعة رقم
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�صتندات 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �صيكون 

مبثابة ح�صوري   
   رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2019/53 �حو�ل نف�ض م�سلمني                

اىل املدعي عليه / 1-كريان مازاري  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ عبا�ض م�صطفى قا�صم 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها تثبيت طاق املدعي  وميثله / �صمرية عبداهلل علي قرقا�ض قد 
عليها للمدعي للثاث الطلقات ال�صادر منها مبوجب تفوي�ض الطاق املمنوح لها بعقد زواجهما  
"نور قا�صم" لنقلها لإقامتها لدولة اخرى خافا لرغبة  ا�صقاط ح�صانة املدعي عليها لبنتهما 
�صرعي  ك��ويل  بواجباته  والقيام  ابنته  ب��روؤي��ة  حقه  �صلبته  حيث  به  واإ���ص��رارا  عنه  ورغما  املدعي 
لبنته وخافا لن�ض املادة 152 من قانون الأحوال ال�صخ�صية رقم 28 ل�صنة 2005 الفقرة الوىل 
والثانية منه.  الزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة 
يوم الحد املوافق 2019/2/10 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )10( يف مبنى الأحوال 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 بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/4957  جتاري جزئي              

املدعي/  ان  القامة مبا  بانديا جمهول حمل  املدعي عليه / 1-ن�صيت نرياجنان  اىل 
اأقام  ق��د  اهلل  خ��ري  �صبلي  جو�صلني   / وميثله  م  م  ذ  ���ض   - البناء  مل��واد  حممد  من�صور 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )374.542.00 
درهم( )ثاثمائة واربعة و�صبعون الف وخم�صمائة واثنان واربعون درهما( والر�صوم 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ 2017/1/29 وحتى ال�صداد التام 
يوم  لها جل�صة  ال��دع��وى(.   وح��ددت  الطلبات مو�صحة تف�صيا يف �صحيفة  )جميع 
الثاثاء املوافق 2019/2/12 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/2743  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-54 اإي�صت لا�صتثمارات - �ض ذ م م  2-حمبه عبداهلل 
اإي�صت للمطاعم - �ض ذ م م جمهويل حمل القامة  حممد املا 3- 54 
مبا ان املدعي/ رفيعة عبداهلل حممد �صعيد املا قد اأقام عليك الدعوى 
 ومو�صوعها  دعوى حل وت�صفية �صركة 54 اإي�صت للمطاعم - �ض ذ م م -
�ض   9.30 ال�صاعة   2019/2/10 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

   يف �لدعوى رقم 2019/45 تنفيذ جتاري
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  لان�صاءات  الراجحي  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/النماء للمقاولت الفنية وميثله:احمد 
التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  املهريي قد  امليدور  احلاج خادم بطي 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2572634( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
   يف �لدعوى رقم 2019/44 تنفيذ مدين

اىل املنفذ �صده/1- فيليب مايكل اجنيل جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/روبرت هرني لين وميثله:�صمري حليم كنعان قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )848950( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
    �إعادة مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2018/13614  عمايل جزئي
الق��ام��ة مبا  ك��ل��ني جم��ه��ول حم��ل  م��ي��ان  / 1-مغ�صله  امل��دع��ي عليه  اىل 
الدعوى  اأق����ام عليك  ق��د  زع���ري  �صعبان  ال��ق��وي  ع��ب��د  امل��دع��ي /حم��م��ود  ان 
درهم  دره��م(   14650( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
 mb188838877ae:وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم رقم ال�صكوى
�ض   08.30 ال�صاعة   2019/2/19 امل��واف��ق  الثاثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

    مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/13078  عمايل جزئي

جمهول  ذ.م.م  الفنية  ل��اع��م��ال  روك  ومي  1-���ص��رك��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /���ص��ان��ك��ار لل ك���وم���اوات ق���د اأق�����ام عليك 
درهم(   7176( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
دره����م وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره����م وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف رقم 
الحد  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB187083454AE:ال�صكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �ض   08.30 ال�صاعة   2019/2/17 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

    مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/15  عمايل كلي

ذ.م.م جمهول  برو�صي�صينج منطقة ح��رة  ك��ارد  / 1-واي��ر  املدعي عليه  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /دا�صيل �صول جوي �صوت�صاي ليب�صكوب قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )706.727 
درهم( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ 
املطالبة وحددت لها جل�صة يوم الثاثاء املوافق 2019/2/5 ال�صاعة 10.30 
�ض بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
مذكرة �عالن بالن�سر

                    يف  �لدعوى 2018/3  �لتما�ض �عادة نظر عقاري - ��ستئناف    
�ض.ذ.م.م  العقارية  للو�صاطة  اجناند  ا�صتيت  ك��راون   -1 �صده/  امللتم�ض  اىل 
مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  اجلن�صية  هندي   - �صارما  ال�صيد/في�صال  وميثلها 
قد  ال��ع��ام��ري   مو�صى  عي�صى  مو�صى  وميثله  ماثي�صني  امللتم�ض/جي�صرب  ان 
عقاري  ا�صتئناف   2014/117 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف 
امل��واف��ق 2019/2/11  ي��وم الث��ن��ني   ب���ت���اري���خ:2018/12/23 وح���ددت لها جل�صه 
ال�صاعة 10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�صي ح�صوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2019/4  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- ����ص���دام ح�����ص��ني ج���اين ح�����ص��ني جم��ه��ول حمل 
����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  التنفيذ/�صولريا  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام   قد  فيا�ض   حممود  وميثله:حكمت 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )25079( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف �لدعوى رقم 2018/736  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صده/1- �صركة الربج ريل ا�صتيت ليمتد )�صركة اأف�صور(  جمهول حمل القامة مبا 

ان طالب التنفيذ/اف�صل جميد علي حممد
نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2013/1032 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2014/4/27 

واملعدل بال�صتئناف رقم:2014/411 عقاري باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك:
1- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره )13403( درهم وت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة 

خال 15 يوم من تاريخ ن�صر هذا العان. 
العرب  مبدينة  البحرية  بالواجهة   c7a3 رقمي  الر���ض  قطعتي  بيع  اتفاقيتي  ببطان   -2

بدبي 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

   يف �لدعوى رقم 2018/4799 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صدهما/1- �صركة الي�صاء للتجارة �ض.ذ.م.م 2- خالد جواد جا�صبي 
)كفيل �صامن( جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�صرف المارات 
اأقام  قد  ال�صامي  را�صد  جابر  حممد  را�صد  وميثله:جابر  ���ض.م.ع  ال�صامي 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامكم بالت�صامن والتكافل بدفع 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )1812928.61( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

مذكرة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/2857  ��ستئناف جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صنغت�صر �صناك�ض �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�صتاأنف / �صليمان بن ابراهيم بن عبداهلل احلديثي ب�صفته وكيل 
و�صامن ملديونية �صنغت�صر �صناك�ض �ض.ذ.م.م  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم 

ال�صادر بالدعوى رقم 2018/255 جتاري كلي بتاريخ:2018/12/20    
وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 2019/2/11 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

       مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  �لدعوى 2018/585  تظلم جتاري

اىل املتظلم �صده / 1-خط حم�صن للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليكم التظلم املذكور  مبا ان املتظلم / ناف بهرات انرنا�صيونال ليمتد قد 
اعاه ومو�صوعه تظلم من قرار احلجز التحفظي رقم 428/2018 جتاري والر�صوم 
وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2019/2/10   ال�صاعة 08.30 �ض 
بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
       مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  �لدعوى 2018/731  تظلم جتاري
اىل املتظلم �صده / 1-هايربماركت املنامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املتظلم / �صركة البان �صتريياك )ذات م�صوؤولية حمدودة( وميثله:عبدالرحمن 
اع��اه ومو�صوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اأق��ام عليكم  املطوع قد  ح�صن حممد 
القرار ال�صادر يف الدعوى رقم احلجز التحفظي رقم 2018/730 جتاري والر�صوم 
وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2019/2/10   ال�صاعة 08.30 �ض 
بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

       مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  �لدعوى 2019/4  تظلم عقاري

اىل املتظلم �صده / 1-انرنا�صيونال ميديا �صريفي�ض - خارج الباد جمهول حمل 
القامة مبا ان املتظلم / التوفري للو�صاطة العقارية وميثله:عبداهلل حممد حاجي 
القرار  املذكور اعاه ومو�صوعه تظلم من  التظلم  اأق��ام عليكم  العو�صي قد  علي 
ال�صادر يف التنفيذ رقم 207/2014 عقاري والر�صوم وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة 
يوم الحد املوافق 2019/2/10   ال�صاعة 11.00 �ض بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

        يف �لدعوى رقم 2018/190 بيع عقار مرهون
املنفذ �صده/1- غام ح�صرت �صايف حاجي عبدالقدو�ض  جمهول حمل  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/نور بنك )م�صاهمة عامة( - بنك نور ال�صامي 

�ض.م.ع وميثله:جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صامي.
قيمة  ل�صداد  اخ��ط��ارك��م  ب���ت���اري���خ:2019/1/27  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
بيع  واإل  الع��ان  تاريخ  من  �صهر  خ��ال  دره��م   )895.438( وقدرها  املطالبة 
العقار باملزاد العلني وفقا لن�ض املادة 295 من قانون الجراءات املدنية )وهي 
عبارة عن قطعة ار�ض - املنطقة احل�صيان الوىل - رقم الر�ض 58 - امل�صاحة 

1.034.73 مر مربع ، وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا (
رئي�ض �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
       �عادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2018/2472  جتاري كلي
حمل  جم��ه��ول  ������ض.ذ.م.م  مانيجمنت  د�صتني�صن  ب��ارك�����ض  1-دب���ي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /نورمان جيه تي ايلدير & �صركائه اإنك وميثله:�صمري حليم 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره  كنعان قد 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )51.429.191.75(
لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�صداد  دفعة عمولة وحتى  ك��ل  ا�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن  ب��واق��ع %12 
لذا   ch2.E.21:بالقاعة ال�صاعة 09.30 �ض  املوافق 2019/2/4  الثنني  يوم  جل�صة 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

       �عادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/4517  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ال�صنغال ملقاولت الملنيوم والزجاج جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /ديال لتوريد احلديد �ض.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )57.053( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 18% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى 
بالنفاذ  احلكم  و�صمول  جت��اري  رق�����م:2274/2018  ال��ن��زاع  ملف  �صم  مع  التام  ال�صداد 
ال�صاعة 08.30  املوافق 2019/2/17  الح��د  يوم  لها جل�صة  املعجل با كفالة. وح��ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  �ض بالقاعة:ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2018/770  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1-فندق فاي�صروى بامل جمريا �ض.م.ح وميثلها مديرها مايكل رولند �صفين�صون 
2- فايف جلوبال هولدجن جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�صكاي لين لل�صفريات وال�صياحة 
وال�صحن ذ.م.م وميثلها مديرها/خالد جمعة املاجد املهريي وميثله:عبداهلل �صالح عبدالرحمن 
احلمداين نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2018/12/19  يف الدعوى املذكورة 
جمعة  مديرها/خالد  وميثلها  ذ.م.م  وال�صحن  وال�صياحة  لل�صفريات  لين  ل�صالح/�صكاي  اعاه 
املاجد املهريي واخل�صم املدخل 1- بقبول الدخال �صكا ويف مو�صوع الدخال برف�صه والزمت 
درهم   )62.970( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام   -2 الدخ��ال  مب�صاريف  املدعية 
والفائدة القانونية 9% �صنويا من تاريخ ال�صتحقاق:2017/6/8 حتى متام ال�صداد والزمت املدعي 
اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابا  عليها بامل�صاريف ومبلغ ثاثمائه درهم مقابل 
لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
       �عادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2018/4518  جتاري جزئي
ان  ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  املعدنية  لل�صناعات  املدعي عليه / 1-اطل�ض  اىل 
املدعي /ديال لتوريد احلديد �ض.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )200.013( 
درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 18% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى 
ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. وحددت لها جل�صة يوم الحد 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.C.14:بالقاعة ���ض   08.30 ال�صاعة   2019/2/17 امل��واف��ق 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 
اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون  للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

مبثابة ح�صوري.
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

       �عادة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/4029  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حمد مرزوق بخيت عبداهلل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املرا�صدة قد  العامة وميثله:�صعود عبدالرحمن حممد باحلاج  /�صلفر �صيتي للتجارة 
 )6.398( وق��دره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  عليك  اأق��ام 
دره����م وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن امل��ط��ال��ب��ة وحتى 
ال�صاعة 08.30 �ض  املوافق 2019/2/11  التام. وحددت لها جل�صة يوم الثنني  ال�صداد 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.C.12:بالقاعة
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/1788  جتاري جزئي

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  كولتينجال  لطيف  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /�صلفر �صيتي للتجارة العامة قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )23.205( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم 
املوافق:2019/2/19  الثاثاء  ي��وم  جل�صة  لها  كفالة.وحددت  با  املعجل  بالنفاذ 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة �ض  ال�����ص��اع��ة:08:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ، نخطركم بتجديد الدعوى من ال�صطب .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/4977  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ار ايه ام اجنلو لتجارة مواد البناء جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /اخ�صر وازرق لاعمال الفنية �ض.ذ.م.م ومتثلها مديرتها روعه عدنان ها�صم 
الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  العبدويل قد  بدره وميثله:ح�صن عبداهلل حممد 
وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره��م   )41839( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام.وحددت لها 
  ch1.C.12:بالقاعة ال�صاعة:08:30 �ض  امل��واف��ق:2019/2/10  الحد  يوم  جل�صة 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/93  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد �صالح كايتودي �صاليل عبداهلل جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حميد موداثي بياكول قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
والفائدة  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )50.000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام 
عام  من  يناير  ت��اري��خ:10  يف  ال�صيك  ا�صتحقاق  تاريخ  منذ  من   %9 بواقع  القانونية 
امل���واف���ق:2019/2/7  ي��وم اخلمي�ض  لها جل�صة  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�����ص��داد  وح��ت��ى   2017
ال�صاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
جلوبال برو�صي�صنج �صريفي�صز منطقة حرة - ذ م م هي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 

يف املنطقة احلرة م�صجلة لدى �صلطة دبي للمجمعات الإبداعية مبوجب الرخ�صة رقم 
امل�صجل يف مدينة دبي لاإنرنت، املقر 2520، الطابق 25، برج  وعنوانها   16273

ال�صذى، �ض.ب. 502677، دبي، الإمارات العربية املتحدة، )»ال�صركة«(، تعلن اأنه وفقا 
لقرار ال�صركاء بتاريخ 7 يناير 2019؛ �صيتم حل ال�صركة اختياريا مبوجب الإجراء 

املن�صو�ض عليه يف املادة 101 من اللوائح املنظمة لل�صركات اخلا�صة يف املجمعات الإبداعية 
بدبي ل�صنة 2016.  اأي طرف معني لديه مطالبة �صد ال�صركة عليه بتقدميها يف غ�صون 

امل�صجل اأو الت�صال ب�: الربيد  طريق  عن  الإ�صعار  هذا  تاريخ  من  يوما   45
ال�صيدة  جينيفر ال�صامل

اإ�صم ال�صركة : جاولينج دبليو اإل جي 
�ض.ب.: 506503 ،  دبي، الإمارات العربية املتحدة

هاتف رقم : 5100 437 4 971 + 
Jennifer.Alsalim@gowlingwlg.com :بريد اللكروين

لن ُتقبل املطالبات التي ُتقدم بعد انق�صاء مدة  45 يوما.

��سعــار بالت�سفية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

�صركة/ 10ايتي تريننج ان�صتتيوت منطقة حرة )�ض.ذ.م.م( ، )رخ�صة رقم : 93399( 
والكائنة ب� جممع دبي للمعرفة ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة  ، واملرخ�صة لدى 

�صلطة دبي للتطوير، ترغب هذه ال�صركة املذكورة يف اإعان قرارها للكافة والذي مت 
اإتخاذه بوا�صطة جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 22-01-2019 ب�صاأن 
اإغاق وحل ال�صركة.  وفقاً لذلك ، تهيب ال�صركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى 
مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خال 45 يوماً من تاريخ هذا 

الإعان عن طريق الربيد امل�صجل اأو الإت�صال ب� : ال�صّيد/ امتياز احل�صن جاويد
اإ�صم ال�صركة: . مبارك الكتبي ملراجعة احل�صابات

�ض.ب : 377310 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم :  2890 425 4 )0( 971 + 

info@dawnconsultancy.com : الربيد الإلكروين
 لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرة الإ�صعار واملحددة ب�  45 يوماً. 

��سعار ت�سفية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2018/918 عقاري كلي 
ان  اأر���ص��د خور�صيد جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  امل��دع��ي عليه /1- حممد  اىل 
املدعي/ بنك دبي الإ�صامي - �صركة م�صاهمة عامة  قد اأقام عليك الدعوى 
املدعي  وال��زام  بالتملك  املنتهية  الإج��ارة  اتفاقية  بف�صخ  املطالبة   ومو�صوعها 
عليه بت�صليم العقار ودفع الفواتري وغريها والزامه مببلغ وقدره )596.710 
الطلبات  )جميع   .. املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  كتعوي�ض  دره��م( 
الثاثاء   ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت  ال��دع��وى(.    تف�صيا يف �صحيفة  مو�صحة 
فاأنت مكلف  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �ض  املوافق  2019/2/5  
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2019/69  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1 - قلعة اخلور للمقاولت - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ كري�صتال لين لتجارة املواد العازلة - �ض ذ م م وميثله / عائ�صة 
بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - طاهر  ح�صن  حممد 
املدعي عليه مببلغ وقدره )77.000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
التام.  وح��ددت لها جل�صة يوم  ال�صداد  والفائدة  12% من 2016/3/26 وحتى 
الحد املوافق 2019/2/10 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2019/70  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه/1- جرين مودلينج للمقاولت - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ كري�صتال لين لتجارة املواد العازلة - �ض ذ م م  وميثله / عائ�صة 
حممد ح�صن طاهر -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   73.101.00( وق��دره  مببلغ  عليها 
يوم  لها جل�صة  ال��ت��ام.   وح��ددت  ال�صداد  م��ن  2018/12/31 وحتى  والفائدة %12 
Ch1.C.14 لذا فاأنت  الحد  املوافق  2019/2/24  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2018/2577  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه /1-كون�صيبت فليك�صيبل للتغليف - �ض م ح 2-بارات كومار �صوندر 
املدعي/  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهويل  �صارما   راخ��ا  رام  3-بي�صوانات  باتيا  دا���ض 
ابوبكر  ف��رع دب��ي وميثله / يا�صني  امل��ح��دود  ال�صرق الو���ص��ط  ا���ض بي �صي  ات�ض  بنك 
�صامل احلامد -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
والر�صوم  دره���م(   6078502.64( وق���دره  مببلغ  والتكافل  والت�صامم  بالت�صامن 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.  
بالقاعة  ���ض   9.30 ال�صاعة    2019/2/10 امل��واف��ق   الح���د   ي��وم  لها جل�صة  وح���ددت 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   
       �عادة �عالن بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2018/4189  جتاري جزئي              
اىل امل��دع��ي عليه /1- ج��ا���ص��م �صقر ع��ل��ي حم��م��د  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ موارد للتمويل وميثله / عي�صى �صامل احمد احلر�صي املهري قد اأقام عليك 
وقدره  للمدعية مبلغ  توؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها 
)74.486.00 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام 
وامل�صاريف ومقابل  والر�صوم  كفالة  وب��دون  املعجل  بالنفاذ  �صمول احلكم  و  ال�صداد 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2019/2/3  ال�صاعة 8.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

      مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  �لدعوى 2018/716  تظلم جتارى               

املتظلم �صده /1- يو�صف حممد اجل�صمي - ب�صفته كفيا �صخ�صيا مت�صامنا ملديونية �صركة  اىل 
يو�صف اجل�صمي لاعمال الهند�صية - �ض ذ م م 2- �صوري�ض بريتو جون دي بريتو - ب�صفته كفيا 
م م جمهول حمل  ذ  �ض   - الهند�صية  يو�صف اجل�صمي لاعمال  �صركة  �صخ�صيا مت�صامنا ملديونية 
القامة مبا اأن التظلم /بنك الإحتاد الوطني )�صركة م�صاهمة عامة( قد اقام عليكم التظلم املذكور 
يو�صف حممد  �صفر  القرار مبنع  با�صدار  والق�صاء جمددا  �صكا  التظلم  قبول  اعاه ومو�صوعه  
بريتو هندي اجلن�صية  �صوري�ض  و    )A2590708( رقم �صفر  اإماراتي اجلن�صية جواز  اجل�صمي 
جواز �صفر رقم )J2126217( وايداع جواز �صفرهما خزينة املحكمة وتعميم املنع من ال�صفر على 
جميع منافذ الدولة والر�صوم وامل�صاريف.  وحددت لها جل�صه يوم الحد  املوافق 2019/2/3  ال�صاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5 8.30 �صباحا بالقاعة رقم
بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فاإن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   
            رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

      مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  �لدعوى 2019/25 تظلم جتارى               

اىل املتظلم �صده/1- احمد بن عي�صى بن نا�صر ال�صركال 2-فهد عبدالعزيز عود 
نا�صر  عبدالرحمن  التظلم/احمد  اأن  مبا  القامة  حمل  جمهول  البو�صعيدي 
العقيل وميثله/خالد حممد �صعيد بوج�صيم قد اقام عليك التظلم املذكور اعاه 
ومو�صوعه تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى رقم 28/2019 امر علي عري�صة 
جتاري والر�صوم وامل�صاريف.  وحددت لها جل�صه يوم الحد املوافق 2019/2/10  
باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5 رق��م  بالقاعة  �صباحا   8.30 ال�صاعة 
م�صتندات  اأو  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
احلكم  ف��اإن  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل  على  اي��ام  بثاثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة 

�صيكون مبثابة ح�صوري 
            رئي�ض �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12542 بتاريخ 2019/1/30   

�عالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2018/2137  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه /1- را�صد عتيق حممد حميد املحريبي  جمهول حمل القامة  مبا ان 
املدعي/ بنك دبي التجاري - �ض م ع وميثله / نا�صر حمد �صليمان جابر ال�صام�صي  مبا 
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الورقية واللكرونية وحددت    واملرا�صات  الورقية واللكرونية  التجارية  والدفاتر 
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•• القاهرة-الفجر: 

حر�صاً منها على تاأكيد روابط التوا�صل الثقايف 
واملعريف مع خمتلف الثقافات العربية والعاملية، 
ت�صارك هيئة ال�صارقة للكتاب فعاليات الحتفاء 
ب��ال��ي��وب��ي��ل ال��ذه��ب��ي مل��ع��ر���ض ال��ق��اه��رة الدويل 
املنطقة  الأب�����رز يف  ال��ث��ق��ايف  ل��ل��ك��ت��اب، احل����دث 
ن�صف  العام م�صرية  يكمل هذا  الذي  العربية، 
ال�  الثقافة والإب���داع، وت�صتمر دورت��ه  قرن من 

القادم. فرباير  من   5 حتى   50
بالثقافة  ل��ل��ك��ت��اب  ال�����ص��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  وحت��ت��ف��ي 
ا�صت�صافت  ورموزها، حيث  واأعامها  امل�صرية 
ب��ج��ن��اح��ه��ا امل���������ص����ارك يف احل������دث ن��خ��ب��ة من 
الذين  امل�صريني  والنا�صرين  واملثقفني  الأدباء 
اطلعوا على التجربة الثقافية الرائدة لإمارة 
ال�صارقة، وتعّرفوا على اأهم املامح احل�صارية 
والتاريخية مل�صروع ال�صارقة الثقايف الذي ميتد 
اإىل اأربعة عقود، كما ا�صتمعوا ل�صروحات خا�صة 
عن طبيعة الأحداث والفعاليات الثقافية التي 

حتت�صنها الإمارة �صنوياً، مثل معر�ض ال�صارقة 
القرائي  ال�صارقة  ومهرجان  للكتاب،  ال��دويل 
ال�صارقة  مدينة  تلعبه  ال��ذي  وال���دور  للطفل، 

للن�صر، اأول مدينة حّرة للن�صر يف العامل. 
وعن هذه امل�صاركة، اأكد �صعادة اأحمد بن ركا�ض 
اأن  للكتاب،  ال�����ص��ارق��ة  هيئة  رئي�ض  ال��ع��ام��ري، 
العربية  الإم���ارات  التي جتمع دول��ة  ال��رواب��ط 
اأخوية  العربية  م�صر  جمهورية  م��ع  املتحدة 
اأن  اإىل  م�صرياً  وت��اري��خ��ي��ة،  عميقة  وج��ذوره��ا 
البلدين كبري  ب��ني  وال��ث��ق��ايف  امل��ع��ريف  ال��ت��ب��ادل 
يعك�ض يف ح�صوره قيمة اإن�صانية كبرية ومهمة 
ال���ث���ق���ايف العربي  احِل�������راك  ع��م��ل��ت ع��ل��ى رف����د 

بالكثري من امل�صامني واملعارف القّيمة. 
معر�ض  يف  الهيئة  م�صاركة  العامري":  وتابع 
يرجم  ال�50  بعامه  للكتاب  ال��دويل  القاهرة 
�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  روؤي��ة 
الأعلى،  املجل�ض  ع�صو  القا�صمي،  حممد  ب��ن 
العاقات  تعزيز  اإىل  الداعية  ال�صارقة،  حاكم 
احل�صاري  وجهها  لتقدمي  العربية  الثقافية 

معر�ض  اأن  �صك  ول  ال��ع��امل،  اإىل  والإن�����ص��اين 
الوطن  ف���ري���دة يف  ل���ه خ�����ص��و���ص��ي��ة  ال���ق���اه���رة 
امتد  واأدب����ّي  ث��ق��ايف  بثقل  ك��ون��ه مي��ت��از  العربي 
التظاهرة  ف��ه��ذه  ال���زم���ن،  م���ن  ق����رن  ل��ن�����ص��ف 

الثقايف  العمل  رائ��دة يف جم��ال  باتت  الثقافية 
واحتفت بنماذج اأدبية م�صرقة اأ�صهمت يف اإثراء 
بالكثري من  العربي  الأدب��ي والإبداعي  الواقع 

الأعمال الأ�صيلة".

العامري":  رك��ا���ض  ب��ن  اأح��م��د  �صعادة  واأ���ص��اف 
يف  امل�صرية  الثقافة  على  يطّل  اليوم  تواجدنا 
ف�صل  كتابة  يف  ���ص��رك��اء  لنكون  اأوق��ات��ه��ا  اأب��ه��ى 
جديد من ف�صول العمل الثقايف امل�صرك، كما 
و�صركائنا  نظرائنا  لنطلع  مثالية  فر�صة  اأنها 
من خمتلف القطاعات العاملة يف املجال على 
م�صروع اإمارة ال�صارقة الثقايف، ونوؤكد على نهج 
التعاون والتوا�صل مع اجلميع خدمًة حلا�صر 

وم�صتقبل الثقافة العربية".
�صهد  املعر�ض  يف  امل�����ص��ارك  الهيئة  جناح  وك��ان 
�صل�صلة زيارات لعدد من ال�صخ�صيات الر�صمية 
وروؤ�صاء املوؤ�ص�صات الثقافية، ونخبة من الأدباء 
العامل  بلدان  خمتلف  من  واملثقفني  والكتاب 
اأب���رزه���ا زي����ارة ���ص��ع��ادة املهند�ض  ال��ع��رب��ي، ك���ان 
الإماراتي  ال�صفري  اجل��ن��ي��ب��ي،  م��ب��ارك  جمعة 
احتاد  رئي�ض  ر�صاد،  حممد  و�صعادة  بالقاهرة، 
النا�صرين العرب، و�صعادة الدكتور هيثم احلاج 
للكتاب،  العامة  امل�صرية  الهيئة  رئي�ض  علي، 
النا�صرين  احت��اد  رئي�ض  عبده،  �صعيد  و�صعادة 

امل�صريني.
ويحتفي املعر�ض لهذا العام باجلامعة العربية 
يكرم  كما  ال��ذه��ب��ي،  يبيله  دورة  ���ص��رف  �صيف 
الذي  عكا�صة  ث��روت  الدكتور  ال��راح��ل  من  كل 
�صغل وزير الثقافة امل�صري، والدكتورة الأديبة 
�صهري القلماوي، �صخ�صيتا العام الثقافية، اإىل 
 35 من  نا�صراً   169 جانب ذلك يجمع نحو 

دولة من خمتلف اأنحاء العامل.
ي�صار اإىل اأن هيئة ال�صارقة للكتاب بداأت عملها 
ت�صجيع  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل   ،2014 دي�����ص��م��رب  يف 
ال���ص��ت��ث��م��ار يف ال�����ص��ن��اع��ات الإب��داع��ي��ة وزي���ادة 
ح�صتها، وتوفري من�صة فكرية للتبادل املعريف 
واحل�صارات  ال�صعوب  بني  والثقايف  والفكري 
والثقافات، والتاأكيد على اأهمية الكتاب واأثره 
يف ن�صر الوعي يف املجتمع يف ظل التطور التقني 
املعنيني  وا�صتقطاب  امل��ع��رف��ة،  م�����ص��ادر  وت��ن��وع 
والطباعة  والن�صر  ع��ام  بوجه  الثقافة  بقطاع 
اإىل  اإ�صافة  خا�ض  بوجه  والتوثيق  والرجمة 

ُكّتاب الأطفال.

ثقافة وفن�ن
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••  دبي-د. حممود علياء:

والعلوم  ال��ث��ق��اف��ة  ن���دوة  افتتحت 
 5" الت�ضكيلي  املعر�ص  الأول  اأم�ص 
فنانات  خم�ص  فيه  و�ضارك   "5  ×
"ر�ضم"،  الزعابي  �ضعاد  اإماراتيات: 
ع��زة  "ر�ضم"،  امل���زروع���ي  ���ض��الم��ة 
البدور  فاطمة  "نحت"،  القبي�ضي 
"ر�ضم"، فاطمة �ضاملني "خط"، وح�ضر 
الفتتاح بالل البدور وعلي عبيد ود. 
القرق  وحممد  الفار�ص  عبدالرزاق 
ود. جناة مكي والفنان عبدالرحيم 

�ضامل ولفيف من املهتمني.

افتت�ح املعر�س الت�صكيلي"5 × 5"  يف ندوة الثق�فة والعلوم

عقدت �ضل�ضلة لقاءات مع نخبة من املثقفني والنا�ضرين امل�ضريني

للكت�ب" "الق�هرة  ملعر�س  الذهبي  ب�ليوبيل  احتف�له�  م�صر  للكت�ب" ت�ص�رك  "ال�ص�رقة 

الفنية  الأع��م��ال  خمتلف  من  باقة  املعر�ض  �صم 
�صمن  والعلوم  الثقافة  ن��دوة  ا�صت�صافتها  والتي 
الثقافة  تتبنى  ت��ك��ون  اأن  يف  ال��ث��ق��ايف  ب��رن��اجم��ه��ا 

والإبداع الفكري والأدبي والفني.
الندوة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ال��ب��دور  ب��ال  واأك���د 
مكانة  الت�صكيلية مبختلف جمالتها  للفنون  اأن 
املعار�ض  تنظيم  على  ال��ن��دوة  وحت��ر���ض  خا�صة، 
واملحا�صرات، وتخ�ص�ض اإ�صداراً دورياً ملجلة تعنى 
حروف  "جملة  ه��ي  وجمالياته  العربي  باخلط 
الت�صكيلي  الفن  ميثله  مل��ا  منها  ت��اأك��ي��داً  عربية" 
مبااأن  التكوين،  يف  جمالية  من  العربي  واخل��ط 
مكنون  لإخ���راج  اأداة  اأف�صل  ه��و  الت�صكيلي  الفن 

النف�ض وما يختلج فيها.
 "5×5" ال��ن��م��وذج  املعر�ض  اأن  ال��ب��دور  واأ���ص��اف 
اإماراتيات،  فنانات  خلم�ض  فنية  اإبداعات  يج�صد 
والت�صكيل عما يختلج يف  بالنحت واخلط  عربن 
امل�صهد  يف  الأن��ث��وي  وح�صورهن  الفنية  ذوات��ه��ن 
ال��ل��ون وبهجته  ع��م��ق  اإىل  وي��اأخ��ذن��ا  الإب���داع���ي، 
وان�صيابية  احل������رف..  ور���ص��اق��ة  وان��ده��ا���ص��ت��ه.. 

املنحوتة.
تعدُّ  التي  الزعابي  �صعاد  الفنانة  امل�صاركات  ومن 
ال��ر���ص��م ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ت��ع��رب ب��ه��ا ع��ن نف�صها. 
و�صغوفة  والأكريليك،  الزيتية  الأل��وان  ت�صتخدم 
بتعلم خمتلف تقنيات الفن مثل الر�صم الرقمي 

التجريدي  الفن  تهوى  القما�ض.  على  املطبوع 
والعادات  الإم�������ارات  دول����ة  ث��ق��اف��ة  ع���ن  للتعبري 
ال�صحراوية  الطبيعية  البيئة  وع��ن  والتقاليد، 

والنباتات التي تنمو يف الإمارات العربية املتحدة. 
و�صاركت يف معار�ض فنية عدة يف خمتلف اإمارات 

الدولة.

ر�صم  يف  متخ�ص�صة  امل��زروع��ي  �صامة  والفنانة 
واملائية،  الزيتية،  الأل���وان  ت�صتخدم  البورتريه. 
والأكريليك، والبا�صتيل، والأقام امللونة واأقام 

الإماراتية  بالأزياء  �صغفها  وج�ّصدت  الر�صا�ض. 
فنية،  ل����وح����ات  ع�����دة  يف  وال����ربق����ع  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
جمال  الت�صكيلي  الفن  ب����اأدوات  فيها  ت�صتعر�ض 
التاريخي، م�صتخدمة  الراثية والربقع  احلناء 
امل�صهد  على  املهيمن  ه��و  ليكون  ال��ذه��ب��ي  ال��ل��ون 
من  اأك��رث  يف  و�صاركت  الب�صرية.  وروؤيتها  الفني 

ودوليا. حمليا  معر�صا   80
وال���ف���ن���ان���ة ع����زة ال��ق��ب��ي�����ص��ي م���ن م���وال���ي���د اإم�����ارة 
لندن،  يف  اجل��ام��ع��ي  تعليمها  اأك��م��ل��ت  اأب��وظ��ب��ي، 
الثقافية  ال�صناعات  يف  ماج�صتري  على  حا�صلة 
�صياغة  يف  بكالوريو�ض  ج��ان��ب  اإىل  والإب��داع��ي��ة 
فنانة  امل�صاحبة.  واحل��رف  املجوهرات  وت�صميم 
وجتربة  ا�صتك�صاف  تع�صق  ال��ت��وج��ه��ات،  م��ت��ع��ددة 
على  ذل��ك  يف  م��رك��زة  املختلفة،  والتقنيات  امل���واد 

املواد املحلية والطبيعية
والعربية  املحلية  املعار�ض  من  عديد  يف  �صاركت 
يف  اأعمالها  ون�صرت  وجماعياً،  ف��ردي��اً  وال��دول��ي��ة 
العديد  الكتب واملطبوعات، وتقلدت  العديد من 
من اجلوائز والر�صيحات ومنها جائزة املجل�ض 
ال�����ص��ب��اب وجائزة  ل�����رواد الأع���م���ال  ال��ربي��ط��اين 
الإمارات لل�صيدات عن فئتي الأعمال وامل�صاهمات 
لأقوى  ف��ورب�����ض  قائمة  �صمن  وه��ي  املجتمعية، 

.2014 عربية  �صيدة   200
وال���ف���ن���ان���ة ف��اط��م��ة ال����ب����دور م���ن م���وال���ي���د دب���ي، 

من  اجلميلة  الفنون  بكالوريو�ض  على  حا�صلة 
ال��ولي��ات -  إي�����ص��رن، بو�صطن،  ن��ورث  جامعة 
وت�صوير  طباعة  تخ�ص�ض   - الأمريكية  املتحدة 

فوتوغرايف.
ح�صورها  يف  امل����������راأة،  ع���ل���ى  ال���رك���ي���ز  ه���دف���ه���ا 
وميثل  القتنا�ض،  حلظة  وخا�صة  وف�صاءاتها. 
امل�صاهد  اإىل  اأو  ال���ك���ام���ريا  اإىل  ال��ت��ح��دي��ق  ل��ه��ا 
النظرة  ه���ذه  ت�صاحبها  ح��ي��ث  وج���ودي���ة،  حل��ظ��ة 
�صاركت يف عديد من  "التحديقة" اأينما تذهب، 
بع�ض  يف  ���ص��ارك��ت  واأن  �صبق  امل��ح��ل��ي��ة؛  امل��ع��ار���ض 

املعار�ض املتخ�ص�صة يف اأمريكا.
الفجرية،  مواليد  م��ن  �صاملني  فاطمة  والفنانة 
من  الأعمال  اإدارة  يف  دبلوم  �صهادة  على  حا�صلة 

كليات التقنية العليا بالفجرية.
تعلمت اخلط العربي عام 2012، وح�صلت على 
ال�صارقة  ملتقى  الإم��ارات��ي يف  اخل��ط��اط  ج��ائ��زة 
الثامنة،  ال����دورة   2018 �صنة  ال��ع��رب��ي  للخط 
واملركز الأول يف م�صابقة جائزة العوي�ض لاإبداع 
للمرة  ال�صباب  فئة  يف  العربي  اخل��ط  جم��ال  يف 
اجللي  الثلث  بخط  الأوىل  املجموعة  يف  الثانية 
من  ع���دي���د  يف  ����ص���ارك���ت   .2017 اخل����ري  ل���ع���ام 
املعار�ض احلروفية داخل الدولة وخارجها، ع�صو 
والزخرفة  العربي  للخط  الإم����ارات  جمعية  يف 

الإ�صامية �صنة 2013.
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ي�صرا تعود اىل الغن�ء
 مع اأمري طعيمة

غنائي  م�صروع  على  الأول��ي��ة  اللم�صات  حالياً  ي�صرا   امل�صرية  ت�صع  املمثلة 
جديد، حيث �صتقّدم اأغنية من كلمات ال�صاعر الغنائي امل�صري  اأمري طعيمة 

.
ال�صاحة  اإىل  ت�صجيلها خال يومني،  ي�صرا  تبداأ  التي  الأغنية  وتعيد هذه 
" 3 دقات  اأغنية  الغناء، حيث كانت قّدمت  �صنتني عن  الغنائية بعد غياب 

م�صاهدة  ون�صب  كا�صحاً  جناحاً  حّققت  والتي  اأبو ،  امل�صري  مع  الفنان   "
قيا�صية.

ُيذكر اأن ي�صرا قررت العودة اىل ال�صينما، بعد غياب 7 �صنوات منذ تقدميها 
2011، حيث  ع��ام  الدين  عز  امل�صرية مي  املمثلة  اأوفر" مع  "جيم  فيلم 
العام،  ه��ذا  وت�صويرها  لها  والتح�صري  منا�صبة  فكرة  اإختيار  على  تعمل 

خ�صو�صا اأنها تغيب عن الدراما يف �صهر رم�صان املقبل.

ن�دين لبكي اأّول خمرجة 
عربية ترت�ّصح لالأو�صك�ر

اأعلنت اأكادميية "فنون وعلوم ال�صور املتحركة" عن الر�صيحات النهائية 
حلفل جوائز الأو�صكار ال�91، الذي �صيقام يف �صهر فرباير/ �صباط املقبل.

وفيلمها  لبكي  ن��ادي��ن  اللبنانية  امل��خ��رج��ة  ت��ر���ّص��ح  ع��ن  ر�صمياً  اأع��ل��ن  وق��د 
اأجنبي. فيلم  اأف�صل  "كفرناحوم" لفئة 

دي�صمرب/  �صهر  يف  الأك��ادمي��ي��ة  قبل  من  اختري  "كفرناحوم"،  فيلم  وك��ان 
جلائزة  املر�صحة  لاأفام  املخت�صرة  القائمة  �صمن  املا�صي،  الأول  كانون 

اأو�صكار يف فئة اأف�صل فيلم اأجنبي.
كما حقق "كفرناحوم" اأي�صاً اإجنازاً مهماً على �صعيد اجلوائز الأمريكية، 
حيث ح�صد تر�صيحاً لأف�صل فيلم اأجنبي �صمن تر�صيحات جوائز "اختيار 
وهو  والتلفزيوين،  ال�صينمائي  البث  نّقاد  رابطة  اأعلنتها  والتي  الُنّقاد"، 
"وهاأ  ال�صابق  فيلمها  ُر���ص��ح  بعدما  "لبكي"  م�صرية  يف  ال��ث��اين  الر�صيح 

لوين" لنف�ض اجلائزة منذ �صنوات قليلة.

فــن عــربـــي
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مهمتي تقدمي عمل فني عايل امل�ضتوى

املخرج �صيف يو�صف: اأهتم ب�لأمور 
الأخرى التي ل تخ�صني كمخرج

خال  من  احلركة  اإىل  اجتهت  ثم  عدة  كوميدية  اأعماًل  قدمت   •
فيلمك الأخري )عمر خري�صتو(. ملاذا؟

�صامح  بطولة  م��ن  حمدين(  )���ص��راي��ا  م�صل�صل  اأخ���رياً  قدمت  ف��ع��ًا،   -
ولكن  الكوميديا،  جنوم  من  كبري  لعدد  نحنوح(  )ج��دو  وفيلم  ح�صني 
اأوؤكد اأن لدي قبل ذلك اأعماًل خمتلفة ولي�صت كوميدية، فاأنا كمخرج 

اأحب التنويع ول اأ�صع نف�صي يف اجتاه فني واحد، وهو املطلوب.
تعاقدت  وكيف  خري�صتو(  )عمر  ل�صيناريو  حم�صك  الذي  ما  لكن   •

على الإخراج؟
اإىل  بالإ�صافة  اأي�صاً،  والق�صة  املوؤلف جوزيف فوزي مميز،  �صيناريو   -
املنطقة  انت�صر يف  ال��ذي  الإره��اب  الفيلم، وهي  يتناولها  التي  الق�صية 
خال الفرة املا�صية، وهي كانت اأحد اأكرث العوامل التي جذبتني ب�صدة 
ال�صيناري�صت  ر�ّصحني  التعاقد،  اإىل  وبالن�صبة  العمل.  هذا  تقدمي  اإىل 

جوزيف فوزي لل�صركة املنتجة.
رف�صاً  احل�صا�صة  والق�صايا  الإره��اب  تناق�ض  التي  الأعمال  تواجه   •

وم�صايقات من الرقابة. ماذا عن الفيلم؟
الفيلم، ل  على  الرقابة  �صل�صة ومل تعر�ض  بطريقة  الأم��ور  ج��رت   -
ن ما ي��وؤدي اإىل ذلك بل يناق�ض ق�صية مهمة، وهو  اأنه ل يت�صمَّ �صيما 

ما �صي�صاهده اجلمهور.
بني  الت�صوير  ب�صاأن  املنتجة  ال�صركة  وبني  بينك  التفاق  كان  • كيف 

لبنان والقاهرة والإ�صكندرية والتكلفة ال�صخمة جراء ذلك؟
ر بني كل  اأنه �صُي�صوَّ - حني قررت ال�صركة تقدمي الفيلم كانت تعرف 
التفاق من  كان  ال�صخمة.  تكلفته  ت��درك  كانت  ثم  البلدان، من  هذه 
البداية على تنفيذ ال�صيناريو كامًا، ومل تدخر ال�صركة اأي جمهود يف 

ذلك لأن همها كان اخلروج بالنتيجة النهائية اجليدة.
خ�صو�صاً  الفنانني،  من  كبرية  جمموعة  الفيلم  بطولة  يف  • ت�صارك 

ال�صباب. من �صاحب اليد العليا يف اختيار الأبطال؟
- يف ال�صينما يوؤدي املخرج دوراً كبرياً يف اختيار الأبطال، وهو ما ح�صل 
يف هذا الفيلم، ف�صًا عن م�صاورات مع كاتب ال�صيناريو واملنتج اإىل اأن 

ا�صتقررنا على الطاقم الكامل.
الإ�صكندرية؟ مهرجان  يف  الفيلم  م�صاركة  يف  دور  لك  كان  • هل 

- الفكرة كانت لل�صركة املنتجة ومل يكن قراري ومل اأتدخل يف ذلك، ول 
اأرى اأن مل�صاركة الفيلم يف املهرجان اأي تاأثري اإيجابي اأو �صلبي يف العر�ض 

التجاري، فجمهور املهرجانات خمتلف متاماً عن جمهور ال�صينما.
العام  ون�صف  ال�صنة  راأ���ض  مو�صم  خال  خري�صتو(  )عمر  ي�صارك   •

�صمن ت�صعة اأفام اأخرى، كيف ترى املناف�صة ال�صعبة هذا العام؟
- ل عاقة يل باملناف�صة ومل اأنظر اإليها ول اإىل الإيرادات وال�صاعدين 
م اأع��م��ايل ع��ل��ى خ��ري وج���ه على  وال��ه��اب��ط��ني وغ��ريه��ا م��ن ن��ق��اط. اأق����دِّ

امل�صتوى الفني، ول اأهتم بالأمور الأخرى التي ل تخ�صني كمخرج.
املو�صم؟ هذا  خال  العر�ض  قرار  اُتخذ  • كيف 

- تقّرر موعد العر�ض بناء على التفاقات بني ال�صركة املنتجة واملوزعة 
اإذ ت��رك��ت املهمة لل�صركة  اأت��دّخ��ل يف ذل��ك  اأخ���رى. مل  وع��ق��ود ع��رو���ض 

املنتجة لأنها وظيفتها واأنا اأعرف بالتخ�ص�ض والأدوار.
للتجربة؟ تقييمك  وما  الرحلة،  خال  الكوالي�ض  كانت  • كيف 

اأف��راد طاقم العمل اأدواره���م على اأكمل وج��ه... واأن��ا را���ض عن  - اأدى 
كانت  واإعجابه.  اجلمهور  ر�صا  تنال  اأن  واأمتنى  املميزة  التجربة  هذه 
واجهناها  التي  ال�صعوبات  رغم  بامل�صوؤولية  ومليئة  مميزة  الكوالي�ض 

نتيجة كرثة مواقع الت�صوير.
اإنتاجه  ع��ل��ى  �صتقف  ك��ن��ت  ال����ذي  اجل��دي��د  ال��ف��ي��ل��م  ح���ول  ح��دث��ن��ا   •

بنف�صك..

اأنتهي  اأن  اإىل  ه��ذه اخلطوة  تاأجيل  ق��ررت  ولكن  قائماً  امل�صروع  ك��ان   -
اأتفرغ لاأعمال التي  اإخراجياً، ثم  من امل�صروعات التي تعاقدت عليها 

�صاأنتجها.
الإخراج؟ م�صتوى  على  جديدك  عن  • ماذا 

لبدء  له  ا�صتعداداتنا  ننهي  60 حلقة  م�صل�صل جديد مكون من  لدي 
نعلن  التفا�صيل  ال�صتقرار على  وبعد  املقبلة،  الفرة  الت�صوير خال 
عنها، بالإ�صافة اإىل حت�صريي فيلماً �صينمائياً جديداً اأ�صوره يف م�صر 

واخلارج.

يقدم املخرج امل�ضري �ضيف يو�ضف 
فيلمه  خ��الل  من  جديدة  جتربة 
)عمر خري�ضتو( الذي ُطرح اأخريًا 
ملناف�ضة  امل�ضرية  العر�ص  دور  يف 
راأ�ص  اأخرى يف مو�ضم  اأفالم  ت�ضعة 
حول  العام.  ن�ضف  واإجازة  ال�ضنة 
اأخرى  فنية  واأمور  اجلديد  فيلمه 
هذا  يو�ضف  �ضيف  املخرج  مع  كان 

احلوار:

هل تك�ضر الع�زلة وت�زور بريوت قريبًا ؟

اأ�ص�لة ن�صري تو�صح حقيقة خ�صوعه� لعملي�ت جتميل
اأ�صالة  للفنانة  املتتالية  ال��دع��وات  من  الرغم  على 
ن�صري من قبل بع�ض الربامج العربية التي ُت�صّور 
العا�صمة  اإىل  ال�صفر  ت��رف�����ض  ت���زال  ل  ب����ريوت،  يف 
ال�صهرية قبل عامني  اللبنانية، وذلك بعد ق�صيتها 
وت��ه��م��ة ح��ي��ازت��ه��ا امل��م��ن��وع��ات ال��ت��ي ُوج����دت معها يف 

مطار بريوت الدويل عام 2017.

بانتظار ال�ضمانات
ت�صافر  ك��ي  �صمانات  تنتظر  ن�صري  اأ���ص��ال��ة 
�صدها  �صيقت  التي  احلملة  بعد  لبنان  اإىل 
قبل عامني بتهمة املمنوعات التي قيل اإنها 
بطت بحوزتها وهي تت�صوق، كما توحي  �صُ

دائماً يف تغريداتها، اإىل بريوت.

اإطاللة تلفزيونية
ا�صم  ان  اع��ام��ي��ة  و���ص��ائ��ل  ع��ل��م��ت 
لئحة  على  و�صع  ن�صري  اأ�صالة 
�صيوف برنامج "تخاريف" لوفاء 
اعتذرت  اأ�صالة  لكن  الكياين، 
م�صتعدة  لي�صت  ك��ون��ه��ا  بلباقة 
لت�صوير  ب����ريوت  اإىل  لل�صفر 

احللقة.
اأن  م�صادر  علمت  ال�صياق،  يف 
اأ�صالة �صتكون �صيفة  الفنانة 

مواهب  ي��ج��م��ع  ال����ذي  اجلميل"  "الزمن  ب��رن��ام��ج 
اأ�صالة  ���ص��دي��ق��ة  ت�����ص��م  اإىل جل��ن��ة حت��ك��ي��م  غ��ن��ائ��ي��ة 
ال��ف��ن��ان��ة اأن���غ���ام وال��ف��ن��ان ال��ل��ب��ن��اين م����روان خ���وري، 
ال�صهر  ب��داي��ة  عر�صه  ي��ب��داأ  مل��ن��ور،  اأ���ص��م��اء  واملغربية 

املقبل على قناة اأبو ظبي، حيث ي�صّور هناك.
املدر�صة  اإىل  ت��ن��ت��م��ي  ال��ف��ن��ي��ة  ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا  اأ����ص���ال���ة 
الطربية، لذلك من املتوقع اأن تكون حا�صرة يف مثل 
هذا احلدث الذي يكّر�ض الغناء الطربي من خال 

مواهب �صابة.

جديد اأ�ضالة
الأف��ك��ار اخلا�صة بربنامج  ت��زال  ثانية، ل  من جهة 
ر  اأ�صالة الذي �صيكون على طريقة "ديجتال" وُيح�صّ

قريباً على نار هادئة يف انتظار بلورة كافة الأمور.
اأ�صالة ن�صري التي تنهي قريباً عمًا غنائياً �صي�صدر 
ق��ري��ب��اً، حت��ي��ي يف ال��ث��اين وال��ع�����ص��ري��ن م��ن �صباط/
القاهرة  يف  املنارة  م�صرح  على  حفًا  املقبل  فرباير 
اخلا�ض  البطاقات  على  الطلب  اأن  وُعلم  اجلديدة، 
فيها  تاأخرت  لأ�صباب  اأك��رث من ممتاز  ك��ان  باحلفل 

اأ�صالة من الظهور اأو الغناء يف اأر�ض املحرو�صة.

عمليات جتميل
من جهة اخرى اأثارت اأ�صالة، العديد من ت�صاوؤلت 
ب�صبب  جتميل،  لعمليات  خ�صوعها  ح��ول  متابعيها 

ت��غ��ري م��احم��ه��ا ب�صكل ك��ب��ري يف ال��ف��رة الأخ����رية. 
اأ�صالة، ردت على ت�صاوؤلت متابعيها يف ت�صريحاتها 
عرب  وامل������ذاع  بالعربي"،  اإن�����ص��اي��در  "ذا  ل��ربن��ام��ج 
لعمليات  بالطبع  "خ�صعت  ق��ائ��ل��ة:  دب���ي  ف�صائية 
بها  يقوم  اأن  يجب  التي  للعمليات  واأخ�صع  جتميل 
اأو رمبا مئتي عملية   100 كل النا�ض، ورمبا تكون 

جتميل، ولكن اأحاول اأن تكون اأ�صياء �صغرية".
كما اأكدت اأ�صالة اأنها حتب اأن تكون اأحلى واأف�صل، 

واأ�صافت: "قريًبا �صوف اأ�صافر اإىل كوريا".
اأ���ص��ال��ة، خ���ال الوقت  ن��اح��ي��ة اخ����رى، حت�صر  م��ن 
احلايل لأغنية خا�صة للجزء الثاين من فيلم "اأولد 
رزق"، ولكن مل يتّم اختيارها حتى الآن، م�صرية اإىل 
اأّن ابنها خالد لن ميّثل يف هذا الفيلم، ولكنه �صيعمل 

فيه.
اأغنية  كليب  فيديو  ت�صوير  من  اأ�صالة،  انتهت  كما 
الفرة  ت�صتعد لطرحه خال  اأكابر"، والذي  "بنت 
اأبو  حممد  ال�صاب  ال�صاعر  كلمات  من  وهي  املقبلة، 
نعمة، واأحل����ان حم��م��ود اخل��ي��ام��ي ال���ذي ت��ع��اون مع 
"�صوؤال ب�صيط"، والأغنية باللهجة  اأ�صالة يف اأغنية 
ال�����ص��ع��ي��دي��ة، وحت���ت اإخ�����راج زوج���ه���ا امل���خ���رج طارق 

العريان.
"حلظات  اأغنية  موؤخًرا  طرحت  قد  اأ�صالة،  وكانت 
اللقا"، وهي من كلمات ميزان، واأحل��ان بندر �صعد، 

ومن توزيع يا�صر ماجد.
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حمية  البحر املتو�صط متنع  
ال�صكتة الدم�غية واأمرا�س  القلب

الأبي�ض  للبحر  الغذائي  النظام  اإن  توداي":  نيوز  "ميديكال  موقع  ق��ال 
املتو�صط يقلل من خماطر امل�صكات ال�صحية املختلفة، مبا يف ذلك القلب 

التاجي وال�صكتة الدماغية.
دول  يف  ي�صيع  وال���ذي  الغذائي  النظام  ه��ذا  ف��اإن  للموقع  تقرير  وبح�صب 
اليونان واإيطاليا واإ�صبانيا، غني بالنباتات وزيت الزيتون، لكنه منخف�ض يف 
اللحوم واملنتجات ال�صكرية. وتابع: "ك�صفت درا�صة حديثة ن�صرت يف "جاما 
حدوث  خطر  بانخفا�ض  يرتبط  الغذائي  النظام  ه��ذا  اأن  اأوب���ن،  نيتورك 

اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية".

معلوم�ت مهمة جًدا للتع�مل مع 
�صمع الأذن ب�صورة �صحيحة

القاهرة: يعترب تراكم �صمع الأذن اأمر عادي، بل �صحي، طاملا ظلت كميته 
ترطيبهما،  مع  لاأذنني،  الذاتي  التنظيف  من  كنوع  يعمل  لأن��ه  معتدلة، 
جدل  مو�صع  ال�صمع  ه��ذا  تنظيف  معّدل  لكن  البكريا.  من  وحمايتهما 
اإليك بع�ض التو�صيحات الب�صيطة التي متكنك من التعامل معه  اأحياناً. 

على نحو �صحي:
اإىل زي���ادة جفافهما،  ي���وؤدي  تنظيف الأذن����ني مب��ع��دل م��رت��ني يف الأ���ص��ب��وع 

وحت�ص�ض القناة ال�صمعية
عندما يراكم �صمع الأذن ب�صكل كبري وبوترية منخف�صة عليك تنظيفه، 
يوؤدي  مثًا،  الأ�صبوع  كثرياً، مبعدل مرتني يف  اأذنيك  تنّظف  كنت  اإذا  اأم��ا 

ذلك اإىل زيادة جفافهما، وحت�ص�ض القناة ال�صمعية نتيجة ذلك.
مل�صح  ا�صتخدام قما�صة نظيفة  الأذن  �صمع  لتنظيف  اأف�صل طريقة  وتعترب 
اجلزء اخلارجي من الأذن، مع و�صع بع�ض القطرات من زيت الأطفال اأو 

زيت الأذنني يف القناة ال�صمعية.
الأذن،  �صمع  لتنظيف  ال�صمعية  القناة  داخ��ل  اأج�صام  اأي��ة  اإدخ��ال  ينبغي  ول 

مثا قد ي�صتخدم البع�ض مفتاحاً او قلماً في�صبب اأ�صراراً لأذنه.
غري  ال�صمع  من  الأذن��ني  لتنظيف  القطن  عيدان  ا�صتخدام  يعترب  كذلك 
منا�صب، لأنه قد يوؤدي اإىل دفع ال�صمع اإىل الداخل و�صد القناة ال�صمعية، اأو 

اإىل رد فعل حت�ص�صي من الأذن.
عامة  ه��و  ب��ل  �صحية،  م�صكلة  الأذن  �صمع  اعتبار  ع��دم  ال�����ص��روري  وم��ن 
ال�صمع  ب�صبب  الأذن  يف  ان�����ص��داد  لديك  ك��ان  اإذا  لكن  ذات���ه.  ح��د  يف  �صحية 
للح�صول  الطبيب  راجع  اأو  الن�صداد،  لتنظيف هذا  منا�صباً  زيتاً  ا�صتخدم 

على العاج املنا�صب.
ولتتمكن من تقليل تراكم ال�صمع بكميات كبرية قلل معدل تنظيف الأذنني، 

لأن ت�صريع الوترية هو ال�صبب وراء تراكمه ب�صرعة. 
علماً باأنه لي�ض �صرورياً تنظيف كل �صمع الأذنني يف كل مرة، وتذّكر اأن زيت 

الأذنني هو ما ميكنه اإذابة ال�صمع وتنظيفه بالكامل.

ال�ضّديق؟ بكر  اأبي  اأ�ضم  • ما 
- عبد اهلل بن قحافة

العامل؟ يف  املحيطات  اأكرب  • ما 
- املحيط الهادئ

�ضلى  الر�ضول  فيها  قاتل  التي  الغزوات  عدد  كم   •
اهلل عليه و�ضلم؟

-  ت�صع غزوات
؟ القريوان  مدينة  بنى  الذي  هو  • من 

- عقبة بن نافع
املاء؟ �ضرب  بدون  اجلمل  يقطعها  التي  امل�ضافة  • كم 

- 400 كيلومر
؟ املبارك  رم�ضان  �ضهر  �ضيام  فر�ص  • متى 

- عام 2 للهجرة

الأندل�ض. ومل يكن يف زمانه  الأندل�صي يعترب من نوابغ الطب والأدب يف  ابن زهر  اأن احلفيد  • هل تعلم 
اأعلم منه ب�صناعة الطب اأخذها عن اأبيه. وقد خدم دولتي املرابطون واملوحدون.

له الرياق اخلم�صيني يف الطب ور�صالة يف طب العيون. ويعترب ابن زهر اأول من اكت�صف جرثومة مر�ض 
اجلرب من اأطباء امل�صلمني كما هو اأول من �صخ�ض اأعرا�ض خراج احليزوم والتهاب التامور يف حالتي الن�صافة 

والن�صكاب.
امللقب  علي  اأب��و  �صينا(  ابن  اهلل  عبد  بن  )احل�صني  �صينا  ابن  الطبيب  ال�صامي  العامل  اأن  تعلم  هل   •

بال�صيخ الرئي�ض يعود له الف�صل يف اكت�صاف العديد من الأمور الطبية اأهمها:
يف  مركزي  �صبب  عن  الناجت  وال�صلل  املحلي  الع�صوي  ال�صلل  بني  وميز  الن�صفي  ال�صلل  �صخ�ض  من  اأول   �

الدماغ.
� اأول من و�صف اأعرا�ض داء )الفياريا( اأو داء الفيل، وهو مر�ض ي�صيب الرجلني فتت�صخمان. وهو اأول من 

و�صف اأعرا�ض داء )اجلمرة اخلبيثة(.
اأو الرهقان. وهي دودة موجودة يف  اأول من وفق اإىل اكت�صاف الطفيلة املعوية املعروفة بالنكل�صتوما  � وهو 

اأمعاء الإن�صان. وقد و�صفها و�صفا دقيقاً يف كتابه ال�صهري القانون وقد �صماها )الدودة امل�صتديرة(.

التاجر الطيب
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العنب

العديد  ل��ل��ع��ن��ب 
م�������ن ال�����ف�����وائ�����د 
امل�����ذه�����ل�����ة ال���ت���ي 
جت���ع���ل���ه ي���رب���ع 
ع��������ل��������ى ع������ر�������ض 
ومنها  ال��ف��واك��ه، 
على  ي�صاعد  اأن���ه 
�صغط  �����ص����ب����ط 

الدم، 
العنب  يعزز  كما 

�صحة العينني ويحميها �صد اعتال ال�صبكية، واأظهرت بع�ض الدرا�صات اأن 
اأن يحمي �صد م�صاكل الأع�صاب  الري�صفرياترول املوجود يف العنب ميكن 

املرتبطة مبر�ض ال�صكري واعتال ال�صبكية، ويعزز الروؤية ال�صحية.
وقد وجد الباحثون اأي�صا اأن الري�صفرياترول مفيد لعاج مر�ض الزهامير، 
ولتخفيف الهبات ال�صاخنة وتقلب املزاج املرتبط بانقطاع الطمث، وحت�صني 

ال�صيطرة على م�صتويات اجللوكوز يف الدم.
امل�صادة  امل��واد  من  عالية  ن�صبة  على  يحتوي  العنب  اأن  الباحثون  واأ���ص��اف 
العنب  اأن  كما  وزياك�صانثني،  اللوتني  مثل  العني  ل�صحة  املهمة  لاأك�صدة 

الأحمر يحتوي على الري�صفرياترول يف الق�صر.

هيكل �ضخم لقلب زينه املحبون بالر�ضائل والأقفال املعدنية على نهر ميكونغ يف بنوم بنه.  )اأ ف ب(

كان احمد تاجرا طيبا �صاحلا يفعل اخلري �صرا ولوجه اهلل وقد منحه اهلل من عطيته الكثري فكان ي�صري 
بكل ذلك جواهر وياقوتا ودررا فاخرة ،حتى جاء يوم كاد له �صديقه كيدا عند الوايل فما كان من الوايل ال 

ار�صل حرا�صه ليقتادوه ايل ال�صجن ظلما وعدوانا .
. وق��ب��ل ان ي��دق احل��را���ض ب��اب��ه يف ذل��ك ال��ي��وم ك��ان يجل�ض يف �صحن حديقته ويف ح��ج��ره تعب ع��م��ره من 
بالزهار  وراءه غطت  بها يف حفرة  فالقى  الباب  ي��راه من يدق  ان  وياقوت ودرر فخاف  جموهرات وذه��ب 
والورود فلم ينتبه لها احد من احلرا�ض الذين اقتادوه اإىل الوايل الذي امر مب�صادرة كل ما يف داره والقائه 

يف ال�صجن .
جرى ماجرى وبقي يف احلب�ض مدة طويلة هي �صنوات جاءت فيها ف�صول وذهبت ف�صول ومل يفكر احد من 
ا�صدقائه او ا�صحابه يف الذهاب اإىل البيت او احلديقة ملعاينتها خا�صة بعد ان متت م�صادرة كل ما يف البيت 

وا�صبح خاويا علي عرو�صه فجف الب�صتان ويب�ض .
مات الوايل ،ومن جاء بعده اطلق �صراح التاجر بعدما عرف انه حب�ض ظلما وذهب اإىل بيته وعاد له خادم 
كان خمل�صا لريعاه فاأخذ التاجر يتذكر جمل�صه يف احلديقة وماالقى فيها من جواهر فت�صاءل يا ترى هل 
اإىل املو�صع ذاته واخذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب الر���ض وجد احدى  هناك من �صئ منها ... فذهب 
جواهره حتى وجدها كلها ومل ي�صع منها واحدة .. و�صبحان من اأبقاها فقد كانت هي كل راأ�ض ماله فحمد 

اهلل وعلم انه قد بقيت له اأعماله ال�صاحلة يف الدنيا .

تن�ول بي�صة يومًي� يحّد من مر�س ال�صكري
ين�صح خرباء التغذية بتقليل ا�صتهاك 
اأن ي�����ص��اع��د على  ال��ب��ي�����ض؛ لأن����ه مي��ك��ن 
اإل  ال��دم،  الكولي�صرول يف  ن�صبة  زي��ادة 
فنلندا  �صرق  جلامعة  حديثة  درا�صة  اأن 
يومًيا  واح����ده  بي�صة  ت��ن��اول  اأن  اأك����دت 
من  بال�صكري  الإ�صابة  خطر  من  يقلِّل 

النوع الثاين.
اليونيفري�صال  موقع  ذك��ر  ما  وبح�صب 
من  الغر�ض  ف���اإنَّ  بالإ�صبانية،  الناطق 
مركبات  ا�صتك�صاف  ك��ان  ال��درا���ص��ة  ه��ذه 
بني  العاقة  تف�ّصر  اأن  ميكن  حمتملة 
تناول البي�ض واحلد من خطر الإ�صابة 

مبر�ض ال�صكري.
التي  ال���دم  عينات  اأن  الباحثون  ووج���د 
ال��ذي��ن تناولوا  امل�����ص��ارك��ني  اأُِخ�����ذت م��ن 
ب��ي�����ص��ة ي��وم��ًي��ا خ���ال ال���درا����ص���ة، كانت 
خالية من اأي ن�صبة لل�صكري من النوع 

الثاين.
الباحثون  ح���ّدد  ذل���ك،  اإىل  وب��الإ���ص��اف��ة 
العديد من املركبات الكيميائية احليوية 
يف ال����دم وال��ت��ي ت��وق��ع��وا زي����ادة خطورة 
الإ���ص��اب��ة مب��ر���ض ال�����ص��ك��ري م��ن النوع 
اأحما�ض  ذل���ك  يف  مب��ا  ب�صببها،  ال��ث��اين 

التريو�صني الأمينية.

وك�صفت درا�صة �صينية �صابقة ن�صرت يف 
تناول  اأن  الربيطانية،  الطبية  املجلة 
بي�صة يومًيا يقلِّل ب�صكل كبري من خطر 
الإ����ص���اب���ة ب���اأم���را����ض ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة 

الدموية.
ال�����ص��ي��ن��ي��ة التي  ال���درا����ص���ة  واأو����ص���ح���ت 
ن�����ص��ف مليون  ح������وايل  ع���ل���ى  اأج����ري����ت 
�صخ�ض تراوح اأعمارهم بني 30 و79 
اأن  و2008،   2004 عامي  بني  عاًما 
خف�ض  يف  �صاهم  يومًيا  البي�ض  ت��ن��اول 
خطر الإ�صابة باأمرا�ض القلب والأوعية 

الدموية ومر�ض ال�صكري.


