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هل تختلف فوائد التمارين 
يف امل�صاء عن ال�صباح؟

خالفت نتائج درا�صة جديدة االعتقاد ال�صائع بخ�صو�ص فوائد متارين 
تقل  ال  امل�صاء  يف  التمارين  اأن  مفادها  نتيجة  اإىل  وتو�صلت  ال�صباح، 
اآخر. ووجد فريق البحث الدامناركي الذي  اأي وقت  اأهمية عنها يف 
توؤدَّى  ال��ذي  الوقت  ح�صب  التمارين  تاأثري  يف  فرقاً  الدرا�صة  اأج��رى 
فيه، ويتعّلق الفرق بالطاقة وحرق ال�صعرات، لكن لي�ص لذلك عالقة 

بفوائد التمارين للقلب والدورة الدموية.
"�ِصل ميتابوليزم" اأن ممار�صة  دورية  ن�صرتها  التي  النتائج  واأظهرت 
والدهون،  ال�صكر  عملية حرق  اأكرث  تفيد  اليوم  بدايات  التمارين يف 
لفرتة  بطاقة متتد  اجل�صم  ت�صحن  باأنها  امل�صاء  بينما متتاز متارين 

اأطول. 
اجلينية  اال�صتعدادات  اإىل  التمارين  وق��ت  تاأثري  يف  ال��ف��ارق  ويرجع 
للع�صالت.  ونظراً الأن الع�صالت ت�صتطيع حرق اجللوكوز اأكرث خالل 
النهار، ن�صحت نتائج الدرا�صة من لديهم خماوف من ارتفاع ال�صكر 
ممار�صة  تاأخري  بعدم  اجل�صم  ده��ون  من  التخل�ص  يريدون  اأو  بالدم 

التمارين اإىل امل�صاء.

هل كرثة التبّول والّلعاب 
من عالمات احلمل؟

غياب الدورة ال�صهرية مع االإح�صا�ص بغثيان ال�صباح والدوخة وتقّلب 
اأخ��رى تخربك  اأع��را���ص  اأه��م عالمات احلمل، لكن هناك  امل��زاج من 
بحدوث احلمل وتاأّكد ما ت�صعرين به، فهل كرثة التبّول وزيادة الّلعاب 

منها؟ اإليك ما حتتاجني معرفته عن ذلك:
ال�صوائل يف اجل�صم، ومع  اإنتاج  ي��زداد  الثلث االأول من احلمل  خالل 
فرتتفع  املثانة،  على  ال�صغط  ي��زداد  البداية  يف  قلياًل  الرحم  مت��دد 

وترية الذهاب اإىل احلّمام للتبول.
كذلك يزداد الّلعاب وتالحظني اأنك تب�صقني اأكرث من املعتاد خالل 
العالمة  ه��ذه  امل���راأة  ما ال تالحظ  وك��ث��رياً  االأول من احلمل،  الثلث 
وجود  مع  ر�صدها  ميكنك  لكن  ع��ادة،  ال�صباح  غثيان  ت�صاحب  الأنها 

اأعرا�ص اأخرى.
اأه��م ه��ذه االأع��را���ص تقل�صات يف البطن على ال��رغ��م م��ن غياب  م��ن 

الدورة ال�صهرية، ويحدث ذلك نتيجة زيادة تدفق الدم اإىل الرحم.
ف���اإذا ك��ان ه��ن��اك ان��ت��ف��اخ يف ال��ب��ط��ن، وت��غ��ري يف ل��ون حلمة ال��ث��دي مع 

انتفاخه قلياًل، عليك اإجراء فح�ص احلمل حل�صم االأمر.

ما اأ�صباب االنتفاخ؟ 
ت�صبب  التي  واملزعجة،  ال�صائعة  ال�صحية  املتاعب  من  االنتفاخ  يعد 

حرجاً بالغاً للمرء. فما اأ�صبابه؟
جابرييال  االأملانية  التغذية  خبرية  قالت  ال�صوؤال  ه��ذا  عن  لالإجابة 
ك��اوف��م��ان اإن االن��ت��ف��اخ ل��ه اأ���ص��ب��اب ع���دة، اأب��رزه��ا بع�ص االأغ��ذي��ة مثل 
واالأطعمة  وال��ث��وم  والبقوليات  اجلافة  والفواكه  الطازجة  الفواكه 

الد�صمة.
واأ�صافت كاوفمان اأن االنتفاخ قد يرجع اإىل ا�صطراب فلورا االأمعاء 
ال�صره، حيث يقل عدد  اأو التدخني  ال�صكر  االإف��راط يف تناول  ب�صبب 
وقد  باالنتفاخ.  ال�صعور  اإىل  ي��وؤدي  ما  االأم��ع��اء،  يف  املفيدة  البكترييا 
تت�صبب يف  اإنها  باالنتفاخ، حيث  ال�صعور  تكون قلة احلركة هي �صبب 

خمول االأمعاء.
ويعد التوتر النف�صي من االأ�صباب املحتملة لالنتفاخ، حيث اإنه يوؤدي 
اإىل اإفراز هرمون "الكورتيزول" املعروف با�صم هرمون التوتر، والذي 

يت�صبب يف اإبطاء عملية اله�صم.
ال�صيقة،  املالب�ص  اإىل  االنتفاخ  �صبب  يرجع  قد  اأخ��رى،  ناحية  وم��ن 
حيث يوؤثر ال�صغط اخلارجي بال�صلب على توزيع الهواء يف االأمعاء. 
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�صــورة جلبـل لـم تـر 
الب�صـرية مثلـه

ك�صفت اإدارة الطريان والف�صاء االأمريكية )نا�صا( عن �صورة فريدة من 
"�صريي�ص"،  "اأهونا مون�ص" على �صطح  ا�صم  اأطلقت عليه  نوعها جلبل 

وهو كوكب قزم يعتقد اأنه اأكرب �صخرة ف�صائية يف النظام ال�صم�صي.
�صاهم يف  ال��ذي  "فجر" هو  "Dawn" اأو  امل�صبار  "نا�صا" اإن  وذك��رت 
"�صريي�ص"  ح��ول  م��دار  العمل يف  ع��ن  توقف  لكنه  اجل��ب��ل،  ع��ن  الك�صف 

حاليا بعد نفاد الوقود.
وقالت االإدارة: "اأهونا مون�ص ال ي�صبه اأي �صيء راأته الب�صرية من قبل. 
لكنها  قدمية  حفر  �صكل  على  لي�صت  منحدراته  اأن  وه��و  واح��د،  ل�صبب 

مزينة بخطوط عمودية".
وت�صري فر�صية تكون اجلبل اإىل اأن فقاعة من الطني ارتفعت من عمق 
الكويكب القزم، وتدفعت عرب �صطحه اجلليدي عند نقطة �صعيفة غنية 

بامللح، ثم جتمدت، ح�صبما اأفادت �صحيفة "مرتو" الربيطانية.
وت�صتند ال�صورة اجلديدة اإىل بيانات خرائط جمعها امل�صبار الذي قالت 
عنه "نا�صا"، العام املا�صي، اإنه �صي�صتمر يف التجول حول الكويكب القزم 

"لعقود".
املريخ  الرئي�ص بني  الكويكبات  "�صريي�ص" يف حزام  العثور على  وميكن 
املجموعة  يف  واخلام�ص  الرابع  الرتتيب  �صاحبي  الكوكبني  وامل�صرتي، 

ال�صم�صية.

هواوي تقّر بخ�صارة مليارية
اأن  ال�صينية،  "هواوي"  �صركة  توقعت 
ترتاجع مداخيلها مبليارات الدوالرات، 
خالل العام اجلاري، من جراء العقوبات 
ب�صبب  املتحدة،  الواليات  فر�صتها  التي 
القومي  ب�����االأم�����ن  م��ت��ع��ل��ق��ة  خم�������اوف 

االأمريكي.
حققت  التي  "هواوي"  �صركة  ورج��ح��ت 
اأن  االأخ���رية،  ال�صنوات  يف  مبهرا  جناحا 
مليار   100 اإىل  م��داخ��ي��ل��ه��ا  ت���رتاج���ع 
دوالر، يف 2019، بينما و�صل الرقم اإىل 

املا�صي. العام  يف  دوالر  مليارات   107
ل�����ص��ان موؤ�ص�ص  وج����اءت ال��ت��وق��ع��ات ع��ل��ى 
التنفيذي،  وم��دي��ره��ا  "هواوي"  �صركة 
رين �صينغفاي، خالل م�صاركته يف حدث 

تقني، يوم االثنني.
ويف اأبريل املا�صي، ذكرت �صركة "هواوي" 
املئة  39 يف  ارتفعت بن�صبة  اأن عائداتها 

خالل الربع االأول من العام.
ال�صينية،  ال�����ص��رك��ة  م�������ص���وؤول  وان��ت��ق��د 
ال���ع���ق���وب���ات االأم����ريك����ي����ة ال���ت���ي اأدرج������ت 
ال�صوداء،  ال��ق��ائ��م��ة  ���ص��م��ن  "هواوي" 
ومنعت ال�صركات االأمريكية من اإمدادها 
ب��ال��ت��ك��ن��ل��وج��ي��ا، ب�����ص��ب��ب خم����اوف االأم����ن 

القومي االأمريكي.

خم�صة اأعرا�ض �صائعة 
اللتهاب اجليوب االأنفية �ص 23

اأف�صل 3 مكمالت 
غذائية ل�صحة الدماغ

من  ال���ع���دي���د  ت�������ص���اع���د  اأن  مي���ك���ن 
امل��ك��م��الت ال��غ��ذائ��ي��ة ع��ل��ى احلفاظ 
على �صحة الدماغ عن طريق زيادة 
تدفق الدم اإليه، وحت�صني وظائفه، 

اإ�صافة اإىل تعزيز الذاكرة. 
غذائية  مكمالت  اأف�صل  يلي  فيما 
ت�صاعد على حت�صني �صحة الدماغ، 
بح�صب ما اأوردت �صحيفة اإك�صرب�ص 

الربيطانية: 
ال�صمك زيت   1-

ال�صمك  زي�����ت  م���ك���م���الت  حت���ت���وي 
اأوميغا  اأح��م��ا���ص  ع��ل��ى ن��وع��ني م��ن 
من  بالعديد  املرتبطة  الدهنية   3
ت�صمن  ال���ت���ي  ال�����ص��ح��ي��ة  ال���ف���وائ���د 

حماية وظائف املخ من التدهور.  
وي���������������������������ص�������������اع�������������د ح�������م���������������ص�������ا  

ال������دوك������وزاه������ي������ك�������������ص������ي������ن������وي������ك،  
املتوفران  واالإي��ك��و���ص��اب��ن��ت��اي��ن��وي��ك 
بكرثة يف زيت ال�صمك على بناء بنية 

الدماغ وحت�صني مهارات التفكري.
ب فيتامينات   2-

القوة  ب������اأن  ال����درا�����ص����ات  اأظ����ه����رت 
ب�����ص��ك��ل كبري  ال���ذه���ن���ي���ة حت�����ص��ن��ت 
عن  اأعمارهم  تزيد  اأ�صخا�ص  ل��دى 
للعالج  خ�صعوا  ب��ع��دم��ا  ع��ام��اً   70

بفيتامينات ب ملدة عامني. 
فيتامني د  3-

يتميز الفيتامني د بفوائدة ال�صحية 
ودعم  املخ،  حماية  واأهمها  العديدة 
منو خاليا الدماغ اجلديدة، واإزالة 
اإىل  ي��وؤدي  ال��ذي  االأميلويد  عن�صر 

االإ�صابة مبر�ص الزهامير. 

اأوروبا املطلة على البحر  ويتميز النظام الغذائي ل�صعوب 
كم�صدر  الزيتون  زيت  على  باالعتماد  املتو�صط،  االأبي�ص 
اأ����ص���ا����ص ل���ل���ده���ون، ب��ج��ان��ب االإك����ث����ار م���ن ت���ن���اول الفواكه 
واملك�صرات،  والبقوليات  الكاملة  واحلبوب  واخل�صراوات 
وتناول االأ�صماك والدواجن على االأقل مرتني يف االأ�صبوع، 
النظام  ه��ذا  ويعرف  احل��م��راء،  اللحوم  تناول  من  واحل��د 

الغذائي ب�"حمية البحر املتو�صط".
ويرتبط هذا النظام بفوائد �صحية، اأبرزها عالج ال�صمنة 
وال��وق��اي��ة م��ن م��ر���ص ال�����ص��ك��ري، ك��م��ا اأن���ه يخف�ص خطر 

االإ�صابة بالنوبات القلبية وال�صرطان.
ولتحقيق اأكرب ا�صتفادة من هذه احلمية، حاول الباحثون 
يف درا�صتهم اجلديدة تقييم طريقة الطهي التي ميكن اأن 

حتقق فوائد عالجية اأكرب.
وهي  "ال�صوفريتو"،  �صل�صة  م��ع  ذل���ك  ال��ف��ري��ق  وج���رب 
وزيت  وال��ث��وم  والب�صل  الطماطم  م��ن  م�صنوعة  �صل�صة 
الزيتون ودقيق الذرة، وهي عن�صر اأ�صا�ص يف حمية البحر 
على  ال�صل�صة  ه��ذه  حتتوي  للباحثني،  ووف��ق��اً  املتو�صط. 
لالأك�صدة  امل�صادة  امل���واد  م��ن  خمتلفاً  مركباً   40 ح��وايل 
ومركبات الفينول وكمية عالية من الكاروتينات، ويرتبط 
واالأوعية  ال��ق��ل��ب  اأم���را����ص  خم��اط��ر  بتقليل  ا�صتهالكها 

الدموية وح�صا�صية االأن�صولني.

وهي  "ال�صوفريتو"،  مكونات  طهي  اأن  الباحثون  ووج��د 
الب�صل والثوم والطماطم بزيت الزيتون البكر، ميكن اأن 
ي�صاعد اخل�صراوات على اإنتاج مزيد من م�صادات االأك�صدة 
ومركبات الكاروتينات والبوليفينول يف مكونات ال�صل�صة، 

وكلها عنا�صر وم�صادات اأك�صدة مفيدة ل�صحة اجل�صم.
وتو�صل القائمون على الدرا�صة اإىل اأن النتيجة الرئي�صة 
البكر  الزيتون  بزيت  اخل�صراوات  طهي  اأن  هي  للدرا�صة 
املمتاز يزيد من ن�صب امت�صا�ص املركبات الن�صطة حيوياً، 

مثل الكاروتينات والبوليفينول املوجودة يف اخل�صراوات.
املتو�صط،  البحر  حمية  اأن  ك�صفت،  �صابقة  درا���ص��ة  وكانت 
وال��ذك��اء، وحتد  وال��ذاك��رة  العقلي  االأداء  اأن حت�صن  ميكن 

من اآثار ال�صيخوخة على الدماغ لدى كبار ال�صن.

زيت الزيتون للعناية بالب�شرة وال�شعر
ال تقت�صر مزايا زيت الزيتون على الطهي فح�صب بل له 
فوائد عديدة للب�صرة وال�صعر، ما يجعله من املواد املهمة 
يف عامل م�صتح�صرات التجميل. وي�صاعد خلط الزيت مع 

مواد اأخرى طبيعية يف حل م�صكالت الب�صرة وال�صعر.
ترجع اأهمية زيت الزيتون اإىل غناه بالدهون غري امل�صبعة 
واحتوائه على فيتامني E وفيتامني A، وهي مواد حتمي 
ي�صاعد  فاإنه  لذلك  والعجز،  اجلفاف  من  الب�صرة  خاليا 

على حل م�صكالت الب�صرة وال�صعر.
الطرق  ب��ع�����ص  االأمل������اين  "فراوين"  م��وق��ع  وا���ص��ت��ع��ر���ص 
العالجية با�صتخدام زيت الزيتون ومن بينها عالج ال�صفاه 
العالج  تفلح معه ط��رق  التي تعاين من جفاف مزمن ال 
التقليدية. ويتم العالج با�صتخدام قناع تق�صري مكون من 
على  اخلليط  ويو�صع  الزيتون.  وزي��ت  ال�صكر  من  خليط 
ال�صفاه ويتم فركها جيدا ثم غ�صلها باملاء. وين�صح اخلرباء 

بو�صع طبقة من الع�صل على ال�صفاه بعد قناع التق�صري.
اأما بالن�صبة ملحبات ملمع ال�صفاه فيمكنهن اال�صتغناء عن 
اأقالم التلميع املعتادة واال�صتعا�صة عنها بخليط من �صمع 
اأق��الم تلميع  وال��ذي يعطي نتيجة  الزيتون  الع�صل وزي��ت 

ال�صفاه املعروفة نف�صها .
لالأحذية  ال�صيدات  واجت���اه  ال�صيف  ف�صل  اق���رتاب  وم��ع 
اأقدام  على  احل�صول  يف  الزيتون  زي��ت  ي�صاعد  املفتوحة، 
مثالية من خالل و�صع ب�صع قطرات منه على ماء دافئ 

وو�صع القدمني فيها ملدة 20 دقيقة.
مثالية  الزيتون طريقة عالج  زيت  يعد  لل�صعر  وبالن�صبة 
لل�صعر املتق�صف ويتم ذلك عن طريق و�صع كميه منه على 
ث��م غ�صله ج��ي��دا، وهنا  20 دقيقة  مل��دة  واالن��ت��ظ��ار  ال�صعر 
يحذر اخلرباء من اإبقاء الزيت على ال�صعر دون غ�صله الأن 

هذا يوؤدي ل�صعر دهني ومظهر غري حمبب.

روبوتات قادرة على ت�صور 
الكائنات با�صتخدام اللم�ض

ط���ور ال��ب��اح��ث��ون يف خم��ت��رب علوم 
اال�صطناعي  وال���ذك���اء  احل��ا���ص��وب 
CSAIL يف معهد ما�صات�صو�صت�ص 
للتكنولوجيا MIT نظاماً جديداً 
للذكاء اال�صطناعي ميكن اأن يزود 
ربط  على  بالقدرة  االآيل  االإن�صان 

احلوا�ص املتعددة معاً.
تعلم  اجل����دي����د  ل���ل���ن���ظ���ام  ومي���ك���ن 
الروؤية عن طريق اللم�ص وال�صعور 
م��ن خ��الل ال���روؤي���ة، مم��ا يعني اأن 
تتعلم  اأن  ميكنها  التي  الروبوتات 
الروؤية عن طريق اللم�ص اأ�صبحت 

يف متناول اليد.
الذكاء  ن��ظ��ام  ال��ب��اح��ث��ون  وو���ص��ف 
اال���ص��ط��ن��اع��ي ال���ق���ادر ع��ل��ى توليد 
خالل  من  للكائنات  مرئي  متثيل 
باللم�ص  والتنبوؤ  اللم�ص  اإ���ص��ارات 
الب�صرية  ال���ب���ي���ان���ات  خ����الل  م���ن 
�صُتعر�ص  ُن�����ص��رت ح��دي��ث��اً  يف ورق���ة 
االأ���ص��ب��وع امل��ق��ب��ل يف م��وؤمت��ر حول 
روؤي�������ة احل���ا����ص���ب وال���ت���ع���رف على 
ب��ي��ت�����ص بوالية  ل��ون��غ  االأمن�����اط يف 

كاليفورنيا.
للب�صر  ال��ل��م�����ص  اإح�����ص��ا���ص  ومي��ن��ح 
قدرات على ال�صعور بالعامل املادي، 
ك��م��ا ت�����ص��اع��د ال���ع���ي���ون ع��ل��ى فهم 
االإ�صارات  ل��ه��ذه  الكاملة  ال�����ص��ورة 
املمكن  يكن من  لكن مل  اللم�صية، 
لغر�ص  امل����ربجم����ة  ل���ل���روب���وت���ات 
هذه  ا�صتخدام  ال�صعور  اأو  ال��روؤي��ة 

االإ�صارات ب�صكل عك�صي.
واأ���ص��ب��ح ب��اإم��ك��ان ال��ن��ظ��ام اجلديد 
اال�صطناعي  ال��ذك��اء  على  القائم 
طريق  ع��ن  واقعية  اإ���ص��ارات  اإن�صاء 
باأي  والتنبوؤ  الب�صرية،  املدخالت 
ج�����ص��م وم���ا ه���و اجل����زء ال����ذي يتم 
مل�صه ب�صكل مبا�صر من خالل تلك 

املدخالت اللم�صية.

�صحب رقائق بطاط�ض اليز 
من واليات اأمريكية

البطاط�ص  رق��ائ��ق  ���ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
االأمريكية "اليز"، �صحب جمموعة 
م����ن م��ن��ت��ج��ات��ه��ا يف ع�����دة والي�����ات 
الت�صريح  ع���دم  ب�صبب  اأم��ريك��ي��ة، 

باأحد مكونات التح�صري.
"فوك�ص  م��وق��ع  ن��ق��ل  م��ا  وبح�صب 
�صحبت  "اليز"  ف��������اإن  نيوز"، 
من  الأن�����ه  "�صيب�ص"،  جم��م��وع��ة 
املحتمل اأن يكون احلليب قد دخل 
اأن����ه غري  يف حت�����ص��ريه��ا، يف ح���ني 

مكتوب �صمن املكونات.
ي�صل  التي  االأك��ي��ا���ص  ت��وزي��ع  ويتم 
يف  غ�����رام   200 ن��ح��و  اإىل  وزن���ه���ا 
اإن املنتج  خرباء  وقال  والية،   24
ق�����د ي�����وؤث�����ر ب�������ص���ك���ل خ���ط���ري على 
االأ�صخا�ص الذين يعانون ح�صا�صية 

من احلليب.

فوائد ذهبية لطهي اخل�صراوات بزيت الزيتون.. تعرف عليها

طهي  اأن  ح��دي��ث��ة  اإ���ش��ب��ان��ي��ة  درا���ش��ة  اأف����ادت 

والطماطم  والب�شل  الثوم  مثل  اخل�����ش��راوات 

بزيت الزيتون البكر، يزيد من قيمتها الغذائية 

مكافحة  راأ�شها  وعلى  العالجية،  وف��وائ��ده��ا 

اأمرا�ض القلب وال�شكري.

ال�شيدلة  بكلية  باحثون  اأج��راه��ا  ال��درا���ش��ة 

"بر�شلونة"  ج��ام��ع��ة  يف  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال��ع��ل��وم 

الأخري  العدد  يف  نتائجها،  ون�شروا  الإ�شبانية، 

من دورية "Molecules" العلمية.

واأجرى الفريق درا�شته لكت�شاف 

بزيت  للطهي  ال�شحية  الآث��ار 

ال��زي��ت��ون ال��ب��ك��ر، ال���ذي يعد 

حمية  يف  اأ���ش��ا���ش��ًا  م��ك��ون��ًا 

البحر املتو�شط.
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�ش�ؤون حملية

يف اأكرث من 800 مدينة يف 120 دولة

احتفالية مبنا�صبة اليوم العاملي للمو�صيقى مب�صاركة الرابطة الفرن�صية واإدارة املول يف املركز التجاري العاملي يف اأبوظبي

جامعة اأبوظبي وجامعة والية اأريزونا تنظمان منتدى الهند�صة للخر�صانة يف االأجواء احلارة

نظمتها دار زايد للثقافة الإ�شالمية

ال�صعادة بلد  يف  ال�صعادة  حمطات  حما�صرات  يف  م�صتفيد   500

•• اأبوظبي - الفجر

العاملي  ال���ت���ج���اري  امل���رك���ز  يف  ’املول  اإدارة  اأع��ل��ن��ت   

اأبوظبي‘  يف  الفرن�صية  و’الرابطة  اأبوظبي‘  يف 
ع���ن ت��ن��ظ��ي��م ف��ع��ال��ي��ة اح��ت��ف��ال��ي��ة مب��ن��ا���ص��ب��ة اليوم 
 21 امل��واف��ق  املقبل  اجلمعة  ي��وم  للمو�صيقى  العاملي 
وذلك  ل��ل��م��ول،  ال��ع��ام��ة  ال�����ص��اح��ة  يف  يونيو2019 
اعتباراً من ال�صاعة 2 ظهراً ولغاية ال�صاعة 10:30 
لياًل، وُتعدُّ هذه املنا�صبة مهرجاناً فنياً عاملياً، يحتفل 
به عامة النا�ص باملو�صيقى يف اأكرث من 800 مدينة 
120 دولة يف اليوم ذاته من كل عام، و�صيتخلل  يف 
جن�صيات   10 م��ن  مو�صيقيني  م�صاركة  االح��ت��ف��ال 
التنوع الثقايف الذي  خمتلفة يف عر�ص غنائي يكّرم 

تنفرد به االإمارات العربية املتحدة والتي حتت�صن ما 
يزيد على 200 جن�صية يعي�صون بتناغم و�صالم.

التجاري  امل���رك���ز  يف  ’املول  ي��ن��ظ��م  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
كوكبة  بح�صور  االفتتاح  حفل  اأبوظبي‘  يف  العاملي 
من ال�صخ�صيات املرموقة، وعلى راأ�صها ممثلني عن 
اإىل ج��ان��ب ع��دد من  ال����وزارات واجل��ه��ات احلكومية 
وممثلني  الدبلوما�صي،  ال�صلك  واأع�����ص��اء  ال�صفراء 
احلجي،  �صلطان  راأ�صهم  على  املنظمة  اجل��ه��ات  ع��ن 
حممد  و  اأبوظبي‘؛  يف  الفرن�صية  ’الرابطة  رئي�ص 
يف  الفرن�صية  ’الرابطة  ل���  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ب��ل��دج��ودي، 
اأبوظبي‘، ويا�صر املرزوقي، مدير عام املول يف املركز 

التجاري العاملي يف اأبوظبي.
وبهذه املنا�صبة، قال �صلطان احلجي، رئي�ص ’الرابطة 
الفرن�صية يف اأبوظبي‘: "ي�صعدنا اأن نعلن عن ح�صور 

اليوم  يف  ال���ب���ارزة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�صخ�صيات  م��ن  ن��خ��ب��ة 
�صي�صاركون  ح��ي��ث  ال���ع���ام،  ه���ذا  للمو�صيقى  ال��ع��امل��ي 
املو�صيقية  ب���امل���واه���ب  االح���ت���ف���ال  م��ت��ع��ة  اجل��م��اه��ري 
مب�صاركة  ع��ر���ص   23 تنظيم  وي�صعدنا  ال�����ص��اع��دة، 
خمتلف  من  وال��ه��واة  املحرتفني  من  مو�صيقيا   50
اأنحاء العامل ليقدموا جمموعة وا�صعة من االأمناط 
املو�صيقية، مبا يف ذلك املو�صيقى االإماراتية والهندية 
واجلاز  وال���روك  والبلوز  البوب  واأن��غ��ام  واملتو�صطية 

و’االآر اأند بي‘ واملو�صيقى االإلكرتونية".
هذا  بع�صاق  للمو�صيقى  العاملي  ال��ي��وم  وي��رح��ب  ه��ذا 
الفن من جميع اأنحاء االإمارات لال�صتمتاع بربنامج 
ال��ف��ردي��ة واجل��م��اع��ي��ة، باالإ�صافة  ب��ال��ع��رو���ص  ح��اف��ل 
 11 خاللها  �صيتناف�ص  دولية  غنائية  م�صابقة  اإىل 
ع��ب��ارة عن  وه��ي  ال��ك��ربى  ب��اجل��ائ��زة  للفوز  مت�صابقاً 

يف  ’املول  تقدمي  م��ن  اال�صتوديو  يف  ت�صجيل  جل�صة 
و’الرابطة  اأبوظبي‘  يف  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��اري  امل��رك��ز 
يوم  امل���ول  زوار  و���ص��ي��ك��ون  اأبوظبي‘.   يف  الفرن�صية 
توؤديها  فريدة  عرو�ص  مع  موعد  على  اجلمعة  غد 
اإبداعاتهم  �صي�صاركون  ال��ذي��ن  ال��ف��ن��ان��ني  م��ن  ب��اق��ة 
االأ�صطوانات  من�صق  مثل  اجلمهور،  اأم��ام  واأحلانهم 
ال��ف��رن�����ص��ي امل��ق��ي��م يف اأب��وظ��ب��ي اآرث�����ر، وث��ن��ائ��ي ’ديو 
الفلوت  وعازفة  املغنية  ي�صم  ال��ذي  ميديرتنيوم‘ 
اجليتار  وع��ازف  اهلل  خلف  فادية  املوهوبة  التون�صية 
اليابانية  وامل��و���ص��ي��ق��ي��ة  ���ص��ي��ي��ن��ا،  ج��ي��ن��ارو  االإي���ط���ايل 
املوهوبة ريكو ميا�صاكا البالغة من العمر 14 عاماً، 
والفنان الهندي املولود يف ال�صعودية هايدي براون، 
والفنان بيلي ميخائيل اأو�صانا من الفلبني، وطالب 
من  و’كال�صيكيو‘  ميوزك‘  ’كادينزا  ا�صتديو  م��ن 

•• اأبوظبي - الفجر 

نظمت كل من جامعة اأبوظبي وجامعة والية اأريزونا 
منتدى بحثياً م�صرتكاً ركز على جملة من املو�صوعات 
 60 م��ن  اأك���رث  م�صاركة  و�صهد  املختلفة  الهند�صية 
م�صاركاً من الطلبة احلاليني واخلريجني من جامعة 
اأبوظبي وممثلني من موؤ�ص�صات حكومية واأكادميية يف 

الدولة.
وقدم املنتدى، الذي اأقيم يف احلرم اجلامعي الرئي�ص 
يف  واملخت�صني  للعلماء  الفر�صة  اأب��وظ��ب��ي،  جلامعة 
وتطويرية  بحثية  اأع��م��ال  يف  وامل�����ص��ارك��ني  الهند�صة 
متخ�ص�صة  م��و���ص��وع��ات  وب��ح��ث  ب��اأق��ران��ه��م  لاللتقاء 
�صملت اخلر�صانة يف االأج��واء احلارة من حيث البنية 
حيث  اجليوتكنيكية،  وال��ه��ن��د���ص��ة  وامل����واد  االأ���ص��ا���ص��ي��ة 
قدموا  ال���ذي  املتحدثني  م��ن  نخبة  امل��ن��ت��دى  ت�صمن 
حما�صرات قيمة كانت اإ�صافة اإىل اجلل�صات النقا�صية 

التقنية وال�صناعية التي �صهدها املنتدى. 
بحثي  تعاون  الإق��ام��ة  كمبادرة   املنتدى  تنظيم  وج��اء 
اأريزونا  اأبوظبي وجامعة والية  م�صرتك بني جامعة 
احل�����ارة:   االأج��������واء  يف  "اخلر�صانة  ع���ن���وان  وح���م���ل 
واجليوتيكنيك"  ال��ب��ن��اء  م���واد  خ��وا���ص  االإن�������ص���اءات، 
للمهند�صني.  االأم��ري��ك��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  م��ن  ب��دع��م  ومت 

اأبوظبي  جامعة  يف  الهند�صة  لطلبة  امل��ن��ت��دى  واأت����اح 
اأ�صتاذة  ت��راأ���ص��ه��ا  نقا�صية  جل�صات  يف  للم�صاركة  م��ن 
ال��ه��ن��د���ص��ة م��ن خم��ت��ل��ف اجل��ام��ع��ات، ك��م��ا �صاركوا  يف 
مناذجهم اخلا�صة وتعاونوا مع خرباء يف املجال على 

تطويرها.
وانطلقت فعاليات اليوم االأول بكلمة افتتاحية قدمها 
جامعة  يف  امل�صارك  االأ�صتاذ  املارتيني،  �صامر  الدكتور 
اأبوظبي ورئي�ص اللجنة املنظمة للمنتدى، رحب فيها 
االأمريكية  اجلمعية  وممثلي  الرئي�صيني  باملتحدثني 
امل���دن���ي���ني وامل�������ص���ارك���ني م����ن خمتلف  ل��ل��م��ه��ن��د���ص��ني 
امل��وؤ���ص�����ص��ات.  م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور ع��ل��ي نظمي، 
الهند�صة  بكلية  االإن�صائية  الهند�صة  واأ�صتاذ  العميد 
املهارات  ل��ي��ع��زز  امل��ن��ت��دى  "جاء  اأب���وظ���ب���ي:  ب��ج��ام��ع��ة 
الهند�صة يف جامعة  وال�صخ�صية لدى طلبة  البحثية 
واخلربات  باملعارف  تزويدهم  اإىل  اإ�صافة  اأب��وظ��ب��ي، 
باأ�صاليب تفاعلية. فمن خالل العمل جنباً اإىل جنب 
مع موؤ�ص�صات اأكادميية اأخرى وتنظيم زيارات ميدانية 
طلبتنا  و�صع  نوا�صل  مرموقة،  هند�صية  �صركات  اإىل 
على راأ�ص قائمة اأولوياتنا ونزودهم باخلربة العملية 

الالزمة للنجاح يف �صوق العمل." 
وجل�صة  نقا�صية  جل�صات  اأرب����ع  االأول  ال��ي��وم  و���ص��ه��د 
للجمعية  ال��ط��الب��ي  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  ف���رع  لتد�صني 

االأمريكية للمهند�صني ، ا�صتعر�ص خاللها املتحدثون 
اأف���ك���اره���م ح����ول ا����ص���ت���خ���دام اخل���ر����ص���ان���ة يف درج����ات 
وبلدية  اللوفر  املرتفعة مبا يف ذلك متحف  احل��رارة 
اأرب��ع��ة م��ن طلبة ماج�صتري  دب���ي وغ��ريه��ا. ك��م��ا ق���ام 
نتائج  بعر�ص  اأب��وظ��ب��ي  جامعة  يف  امل��دن��ي��ة  الهند�صة 
ومتانة  اجل��ري��ان،  علم  درا���ص��ة  �صملت  التي  اأبحاثهم 
املعاد  ال��رك��ام  م��ع  امل�صتدامة  واخلر�صانة  اخلر�صانة، 
البال�صتيكية.  باالألياف  امل��ع��ززة  واخلر�صانة  ت��دوي��ره 
وان��ط��ل��ق��ت اجل��ل�����ص��ة اخل��ا���ص��ة ب��ت��د���ص��ني ف���رع جامعة 
للمهند�صني  االأمريكية  للجمعية  الطالبي  اأبوظبي 
يف  امل�صارك  االأ�صتاذ  �صابوين  رمي  الدكتورة  برتحيب 
جامعة اأبوظبي باملدير االإقليمي للجمعية االأمريكية 
قدم  ال���ذي  ال�����ص��ي��اح،  اإل��ي��ا���ص  ال��دك��ت��ور  للمهند�صني، 

�صهادة التاأ�صي�ص للجمعية الطالبية.
اإىل  زي��ارات  الثاين، مت تنظيم  اليوم  و�صمن فعاليات 
لتبادل  ودب���ي  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  ك��ل  ���ص��رك��ات هند�صية يف 
للخر�صانة  م�صنعاً  زاروا  حيث  واخل����ربات،  امل��ع��ارف 
وموؤ�ص�صة  االأب��ع��اد  ثالثية  للطباعة  و�صركة  اجلاهزة 
الإع��������ادة ال����ت����دوي����ر.  وي����اأت����ي امل���ن���ت���دى مت���ا����ص���ي���اً مع 
توفري  اإىل  ال��رام��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة  ا�صرتاتيجية 
العملية  ع��ل��ى اخل������ربات  ل��ل��ح�����ص��ول  ف���ر����ص مم���ي���زة 

والتعرف على بيئة العمل.  

الربوفي�صور  م��ن  ك��ل  الرئي�صيون  املتحدثون  واأ���ص��اد 
نارايانن نيثالث والربوفي�صور برزين موبا�صر اأ�صتاذا 
جامعة  يف  املبنية  والبيئة  امل�صتدامة  الهند�صة  كلية 
وو�صع  للمنتدى  التنظيمية  باجلهود  اأري��زون��ا  والي��ة 
جدول متكامل للمناق�صات، م�صريين اإىل دور املنتدى 
يف تعزيز االهتمامات البحثية امل�صرتكة والتعاون بني 

جامعة اأبوظبي وجامعة والية اأريزونا. 
و�صهد اليوم الثالث واالأخري لقاًء جمع الفرق البحثية 
املنتدى، حيث  ملناق�صة خمرجات  املوؤ�ص�صتني  من كال 
كيفية  وا�صتعر�صوا  املنتدى  خال�صة  امل�صاركون  طور 
املدى  بناء منظومة تعاون بحثي طويل  توظيفها يف 
بني الطرفني.  تعد كلية الهند�صة اإحدى اأكرب كليات 
وتطرح  املتحدة،  العربية  االإم��ارات  دولة  الهند�صة يف 
لطالب  والتقنية  الهند�صية  ال��ربام��ج  من  جمموعًة 
دائماً  العليا، بينما حتر�ص  البكالوريو�ص والدرا�صات 
على اإ�صافة برامج جديدة ومبتكرة ب�صفة م�صتمرة. 
بكالوريو�ص  ب���رام���ج  ت�����ص��ع��ة  ال��ه��ن��د���ص��ة  ك��ل��ي��ة  وت�����ص��م 
والتكنولوجيا  الهند�صة  وثمانية برامج ماج�صتري يف 
مبا يف ذلك الهند�صة امليكانيكية والكيميائية واملدنية 
والكهربائية وهند�صة احلا�صوب وتكنولوجيا املعلومات 
امل�صاريع والطريان والهند�صة  واإدارة  الهند�صة  واإدارة 

املعمارية والت�صميم الداخلي. 

•• العني - الفجر

زايد  دار  اختتمت  الت�صامح  ع��ام  يف  فعالياتها  �صمن 
"حمطات  حم��ا���ص��رات  �صل�صلة  االإ���ص��الم��ي��ة  للثقافة 
ال�صعادة يف بلد ال�صعادة" التي تهدف لتقدمي اأ�صاليب 
عملية ملحاور خمتلفة لر�صم مالمح ال�صعادة يف حياة 
من  االإ�صالمية  بالثقافة  واملهتمني  اجل��دد  املهتدين 
ال�صعادة  تكون  ب��اأن  للو�صول  املحا�صرات  ه��ذه  خ��الل 

واالإيجابية اأ�صلوب حياة لديهم. 
وت��ن��اول��ت امل��ح��ا���ص��رات ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ال��دك��ت��ور ر�صا 
اإبراهيم عبداجلليل ُمدر�ص دورات الثقافة االإ�صالمية 
بينها:  ع��دة حم��اور من  ال��دار،  باللغة االإجنليزية يف 
االأخالق  و  ال��ق��راآن،  يف  ال�صعادة  رم�صان،  يف  ال�صعادة 
الوقت  اإدارة  يف  ال�صعادة  اإىل  باالإ�صافة  ال�صعادة،  �صر 
املحا�صرات  ه���ذه  ت��ق��دمي  االأول���وي���ات، و مت  وت��رت��ي��ب 
واملهتمني  اجل����دد  ل��ل��م��ه��ت��دي��ن  االجن��ل��ي��زي��ة  ب��ال��ل��غ��ة 

بالثقافة االإ�صالمية وا�صتفاد منها ما يزيد عن 500 
بالثقافة  امل��ه��ت��م��ني  و  اجل����دد  امل��ه��ت��دي��ن  م��ن  �صخ�ص 

االإ�صالمية.
وت��ت��ن��اول ه��ذه امل��ح��ا���ص��رات ج��وان��ب ع��دي��دة م��ن حياة 
اليومية  امل�صاكل  تخطي  على  مل�صاعدتهم  امل�صاركني 
ال�صحيح  واالأ�صلوب  ال�صليم  الطريق  اإيجاد  وكيفية 
حلياة �صعيدة مو�صحاً اأن لل�صعادة اأوجهاً عدة وتتجلى 
والعطاء  ال���ب���ذل  رم���زي���ة  يف  واأه��م��ي��ت��ه��م��ا  ق��ي��م��ت��ه��م��ا 

والت�صامح وتر�صيخ اخلري.
جدير بالذكر اأن الدار تنظم العديد من املحا�صرات 
املهتدين  فيها  ت�صتهدف  التي  واالجتماعية  الثقافية 
جوهر  ن�صر  بهدف  لديها  للدرا�صة  املنت�صبني  اجل��دد 
االجتماعية  اجل��وان��ب  وت��ع��زي��ز  االإ���ص��الم��ي��ة  الثقافة 
يف  االإ���ص��الم��ي��ة  القيم  وتر�صيخ  منها،  للم�صتفيدين 
نفو�ص امل�صاركني، بلغات متعددة، تخدم وتلبي تطلعات 

املنت�صبني للدرا�صة يف الدار.

دائرة التعليم واملعرفة ت�صتعر�ض تفا�صيل م�صروع 
مدار�ض ال�صراكات التعليمية ونطاقها اجلغرايف

 ••  اأبوظبي – الفجر
بداأت دائرة التعليم واملعرفة يف تنفيذ م�صروع مدار�ص ال�صراكات التعليمية، 
االأمر الذي يخدم االأه��داف اجلوهرية ملنظومة التعليم يف االإم��ارة وخلق 

نظام تعليمي ثالث مت تطبيقه بنجاح يف دول اأخرى.
الرتبوي  االإ�صراف  م�صوؤولية  ُت�صند  امل�صروع،  لهذا  العام  االإط��ار  ومبوجب 
مدار�ص  م��ن  امل�����ص��روع  م��ن  االأوىل  للمرحلة  خم��ت��ارة  عينة  على  واالإداري 
التعليم  رواد  م��ن  ع��دد  اإىل  االإم����ارة  االأوىل يف  االأط��ف��ال واحل��ل��ق��ة  ري��ا���ص 
دائرة  معهم  وقعتها  تعاقدية  ���ص��روط  وف��ق  اأبوظبي  يف  اخل��ا���ص  بالقطاع 
اإيجابا  التعليم واملعرفة.  وهناك منافع عديدة للم�صروع والتي �صتنعك�ص 
يهدف  حيث  الطلبة  واأهمها  التعليمية  املنظومة  يف  الفئات  خمتلف  على 
البيئة  تهيئة  و  امل�صتقبلية  للتطورات  م��ت��اأه��ب  جيل  اإع����داد  اإىل  امل�����ص��روع 
املبدعة ومواكبة التطور العلمي و التحوالت املت�صارعة يف التقنية واالبتكار 
باالإ�صافة اإىل مراعاة اجلوانب املختلفة ل�صخ�صية الطالب خالل املراحل 
الدرا�صية املختلفة اأما بالن�صبة للمعلمني ومدراء املدار�ص ف�صيتمكن اجلميع 
من اال�صتفادة من الربامج التدريبية والور�ص العملية التي �صرتافق هذا 
التطوير  بهدف  الدائرة  �صتطلقها  التي  املبادرات  اإىل  باالإ�صافة  امل�صروع، 
امل�صتمر ملهاراتهم التعليمية، والذي يفتح اآفاق جديدة يف م�صريتهم املهنية.  
يف  وم��ن  املواطنني  الطلبة  التعليمية  ال�صراكات  مدار�ص  م�صروع  ويخدم 
حكمهم من القاطنني �صمن النطاق ال�صكني للمدر�صة املعنية فقط، بحيث 
االأكادميي  للعام  امل��ذك��ورة  امل��دار���ص  يف  حالياً  املُ�صجلني  الطلبة  �صي�صتمر 
اجلديد  للت�صجيل  بالن�صبة  اأم��ا  الت�صجيل،  اإع��ادة  اإىل  احلاجة  دون  القادم 
اآلية الت�صجيل املعتمدة حالياً يف املدار�ص احلكومية، وعلى  �صي�صتمر اتباع 
ال�صراكات  ملدار�ص  ال�صكني  النطاق  �صمن  القاطنني  الطلبة  اأم��ور  اأول��ي��اء 
التعليمية التوجه للت�صجيل خالل فرتات الت�صجيل املعتمدة من قبل وزارة 

الرتبية والتعليم.
اجلدير بالذكر اأن الت�صجيل يف مدار�ص ال�صراكات التعليمية ال يتطلب اأي 
وثائق اإ�صافية، ويتم الت�صجيل ح�صب املعمول به يف املدار�ص احلكومية دون 
اأنه ال توجد فرتة زمنية  طلب وثائق اإ�صافية من الطلبة املتقدمني، كما 
حمددة للرد على الت�صاوؤالت و�صيتم الرد على طلبات الت�صجيل بالكامل من 

قبل اإدارة املدر�صة مبا�صرة.
يتم قبول طلبات املتقدمني يف حال ا�صتيفاء الطالب لكافة �صروط التقدمي 
للطالب  ال��الزم  الدعم  املدر�صة على تقدمي  اإىل قدرة  باالإ�صافة  املذكورة، 
التعليمية  ال�صراكات  مدار�ص  مل�صروع  االأوىل  املرحلة  ت�صتهدف  كما  اأي�صاً. 
توفري 15.000 مقعد درا�صي خالل العام الدرا�صي املقبل يف 12 مدر�صة 
حكومية، 9 مدار�ص منها تقع يف مدينة اأبوظبي، و�صتكون جميعها ملرحلة 
"ريا�ص  امل�صرف  رو���ص��ة  مدر�صة  وه��ي  االأوىل،  واحللقة  االأط��ف��ال  ري��ا���ص 
الرابع" يف  ال�صف   - االأول  "ال�صف  حممد  بن  مبارك  اأطفال" ومدر�صة 
جزيرة اأبوظبي، ومدر�صة عبد اهلل بن عتيبة "رو�صة اأوىل - ال�صف الرابع" 
"رو�صة  الدانة  مدر�صة  وكذلك  اأطفال"  "ريا�ص  البدور  رو�صة  ومدر�صة 
اأوىل – ال�صف الرابع" يف مدينة حممد بن زايد ، ومدر�صة رو�صة النايفة 
"ال�صف االأول - ال�صف الرابع - ال�صف  اأطفال"  ومدر�صة ال�صالم  "ريا�ص 
اخلام�ص "اإناث"" ومدر�صة الرو�صة اجلديدة "ريا�ص اأطفال" يف منطقة 
الفالح، اأما مدر�صة الوطن "رو�صة اأوىل - ال�صف الرابع" فتغطي مدينة 

�صخبوط.
و3 مدار�ص يف مدينة العني وهي مدر�صة الرنج�ص "رو�صة اأوىل - ال�صف 
الرابع" يف عني الفاي�صة، ومدر�صة رو�صة الغدير "ريا�ص اأطفال" ومدر�صة 

اجلنائن "رو�صة اأوىل - ال�صف اخلام�ص" يف منطقة ال�صعبية.

مبنا�شبة اليوم العاملي لالجئني
جامعة نيويورك اأبوظبي ت�صت�صيف فعالية ريا�صية ثقافية 

بالتعاون مع مفو�صية االأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني 
الفعالية تت�شمن �شباق تتابع ملدة 12 �شاعة مب�شافة 409 كم

•• اأبوظبي- الفجر 

اأبوظبي بالتعاون  اأعلن مكتب امل�صوؤولية املجتمعية لدى جامعة نيويورك 
ل�صوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�صامية  واملفو�صية  �صبورت‘  ملتي  ’جلف  م��ع 
7 �صباحاً  ال�صاعة  "من  �صاعة   12 تتابع ملدة  �صباق  الالجئني عن تنظيم 
قطعت  التي  الت�صعة  االأع���وام  ابنة  اإي��ف��ا،  للطفلة  تكرمياً  م�صاًء"   7 حتى 
اإثيوبيا بحثاً عن مالذ  اإىل  ال�صودان  409 كم من جنوب  وحدها م�صافة 
اآمن، وذلك مبنا�صبة اليوم العاملي لالجئني امل�صادف اخلمي�ص 20 يونيو. 
وك��ان��ت رح��ل��ة اإي��ف��ا امل��ح��ف��وف��ة ب��امل��خ��اط��ر ق��د ب����داأت ب��ع��د اأن الق���ت عائلتها 
12 يوماً حتى بلغت نقطة  م�صرعها على يد م�صلحني؛ حيث م�صت مدة 
املفو�صية ال�صامية لالأمم املتحدة ل�صوؤون الالجئني التي قدمت لها العون 
وامل�صاعدة، حيث ياأتي �صباق التتابع ليكون مبثابة اإلهام يرمز اإىل رحلة اإيفا 
يائ�صة"  "رحالت  هما  وثائقيني ق�صريين  لفيلمني  ويليه عر�ص  ال�صاّقة، 
من   "Miles ميل" "4.1  و"4.1   "Desperate Journeys"
ال�صاعة 7 حتى 9 م�صاًء، مع عر�ص تقدميي من املفو�صية حول تقريرها 

العاملي لعام 2018، والذي �صي�صدر يف اليوم ذاته.
ودعت جامعة نيويورك اأبوظبي جميع الراغبني من �صكان اإمارة اأبوظبي 
اإىل امل�صاركة يف �صباق التتابع الذي ي�صت�صيفه م�صمار اجلري الداخلي يف 
كحد  اأع�صاء   6 من  "املوؤلفة  الفرق  اأو  االأف���راد  �صي�صارك  حيث  اجلامعة، 
7 �صباحاً  ب��ني  اأي وق��ت  �صاعة واح���دة يف  مل��دة  ال�صري  اأو  اأق�صى" ب��اجل��ري 
اإىل 7 م�صاًء، وذلك دعماً للحملة العاملية "2 مليار كم نحو االأمان" التي 

اأطلقتها املفو�صية.
وي�صرد الوثائقي الق�صري "رحالت يائ�صة" "2018" حكاية زيارات خالد 
ح�صيني، الكاتب و�صفري مفو�صية الالجئني للنوايا احل�صنة، اإىل خميمات 
وي�صلط   .2018 العام  من  يوليو  �صهر  يف  واإيطاليا  لبنان  يف  الالجئني 
الثالثة  ال�صنوية  الذكرى  مبنا�صبة  �صبتمرب   3 بتاريخ  اأطلق  الذي  الفيلم 
البحر"-  "�صالة  واإ�صدار ح�صيني لراويته  اإيالن كردي  على وفاة الطفل 
اأوروب��ا وعربها، وما  اإىل  املتغرية حلركة الالجئني  االأمن��اط  ال�صوء على 

يواجهونه من حتديات يف عبور احلدود واإجراءات اللجوء.
بينما يتناول الوثائقي الق�صري الثاين "4.1 ميل" "2016"- من اإخراج 
جزيرة  يف  اليوناين  ال�صواحل  خفر  من  قبطان  ق�صة  ماتزيراكي،  دافنه 
لي�صفو�ص اليونانية الذي �صاهم باإنقاذ حياة اآالف الالجئني من مياه بحر 

اإيجه خالل ذروة اأزمة الالجئني االأوروبية. 
وتاأتي ا�صت�صافة جامعة نيويورك اأبوظبي لهذه الفعاليات يف �صياق التزامها 
املنظمات  ت�صاعد  واأن�صطة  م��ب��ادرات  تنظيم  ع��رب  النبيلة  الق�صايا  بدعم 

االإن�صانية يف عملها على ال�صعيدين االإقليمي والدويل.



�شحة وتغذية

23

يعرف اأي �شخ�ض م�شاب بالتهاب اجليوب الأنفية مدى الأمل والنزعاج 
الذي يرتتب عن هذا املر�ض، علما اأن عدد من ي�شابون بهذه العدوى 

يبلغ نحو 31 مليون �شخ�ض �شنويا يف الوليات املتحدة فقط.

التقليل  الثوم  على  حتتوي  التي  االأطعمة  لتناول  ميكن 
املرتبطة  املعرفية  والقدرات  الذاكرة  تراجع  م�صاكل  من 

بتقدم العمر، وفق درا�صة اأمريكية.
وعر�صت  لويزفيل،  بجامعة  باحثون  الدرا�صة  واأج��رى 

الف�صيولوجية  للجمعية  ال�����ص��ن��وي  امل��وؤمت��ر  خ���الل 
االأمريكية، بوالية فلوريدا.

واأو�صح الباحثون اأنهم اكت�صفوا اأن تناول الثوم ي�صاعد يف 
احلد من التغريات املرتبطة بالعمر التي حتدث 
يف بكترييا االأمعاء النافعة وترتبط مب�صاكل 

الذاكرة.
االإن�صان  ج�صم  يف  يوجد  للدرا�صة،  ووفقا 
م���ل���ي���ارات م���ن االأج�������ص���ام احل���ي���ة، وت�صري 
اأن هذه االأنواع من البكترييا  االأبحاث اإىل 

توؤثر على جهازنا املناعي،
 ولها اأي�صا دور يف املناعة الذاتية التي تنتج 
ببع�ص  االإ�صابة  عند  تلقائي  ب�صكل  مبا�صرة 

االأمرا�ص اأو احل�صا�صيات.
يف  النافعة  االأم��ع��اء  بكترييا  وت�صتوطن 
ب��ط��ن االإن�������ص���ان ب��ع��د ال�����والدة 

اأ�صا�صيا  باأ�صهر قليلة، وتالزمه طوال حياته، وتلعب دورا 
التوازن  ع��ل��ى  ال��ط��ع��ام، واحل���ف���اظ  يف ه�����ص��م حم��ت��وي��ات 
ت�صتقر  التي  املختلفة  البكترييا  ف�صائل  بني  البيولوجي 

يف االأمعاء.
دورا  تلعب  النافعة  االأمعاء  بكترييا  اأن  الباحثون  وك�صف 
على  وامل�صاعدة  الطعام،  خملفات  من  التخل�ص  يف  هاما 

امت�صا�ص بع�ص املعادن والفيتامينات،
 كما تنتج مادة حتاكي يف عملها امل�صادات احليوية وهدفها 
حم���ارب���ة ال��ب��ك��ت��ريي��ا ال�����ص��ارة واالأم����را�����ص ال��ت��ي تهاجم 

اجل�صم.
واكت�صف الباحثون، يف درا�صة اأجريت على الفئران امل�صنة 
اأن  الب�صر،  عند  عاما  و69   56 بني  عمرها  ي��وازي  التي 
ترجع الحتوائه  الذاكرة  تراجع  الثوم يف مكافحة  فوائد 
ع��ل��ى م��رك��ب )ك��ربي��ت��ي��د االأل���ي���ل( وه���و مركب 

معروف بفوائده ال�صحية.
ووجد الباحثون اأن الفئران التي تناولت 
مكمالت حتتوي على مركب )كربيتيد 
االأليل( حت�صنت لديها م�صتويات الذاكرة 
على امل�صتوى الق�صري والطويل، وخا�صة 
التي  باأقرانها  مقارنة  املكانية،  الذاكرة 

مل تتناول تلك املكمالت.

الثوم  اإن  بيهرا  جيوتريمايا  البحث  فريق  قائدة  وقالت 
احلية  الكائنات  تنوع  على  احل��ف��اظ  يف  ي�صاعد  اأن  ميكن 
املعرفية لدى كبار  ال�صحة  االأمعاء وحت�صني  الدقيقة يف 

ال�صن.

واأ�صافت اأن تراجع تنوع بكترييا االأمعاء النافعة يف اأمعاء 
كبار ال�صن، مرتبط بتطور االأمرا�ص التنك�صية الع�صبية 
م��ث��ل األ��زه��امي��ر وال�����ص��ل��ل ال��رع��ا���ص، وم���ا ي�����ص��اح��ب هذه 

االأمرا�ص من تراجع للذاكرة والقدرات املعرفية.

الثوم يقوي ذاكرة كبار ال�صن

ه���ذه اجليوب  م�����ص��ارات  االأن��ف��ي��ة متتلئ  ال��ت��ه��اب اجل��ي��وب  ويف 
بال�صوائل واملخاط اللذين ميثالن بيئة مثالية للجراثيم التي 

توؤدي اإىل حدوث العدوى.
فريو�صي،  هو  االأنفية  اجليوب  لعدوى  �صيوعا  االأك��رث  وال��ن��وع 
ويختفي من تلقاء نف�صه، لكنه ُمعد ب�صكل كبري، يف حني يحدث 

النوع االأقل �صيوعا ب�صبب البكترييا.
التهاب  بني  التمييز  ال�صعب  فمن  ال�صبب،  عن  النظر  وبغ�ص 

اجليوب االأنفية واحلاالت االأخرى مثل احل�صا�صية والزكام.
ون���ق���دم ل���ك ه��ن��ا خ��م�����ص��ة اأع����را�����ص ���ص��ائ��ع��ة الل��ت��ه��اب اجليوب 

االأنفية:

الأنف  حول  �شغط   1-
اإذا كنَت ت�صعر ب�صغط موؤمل حول اأنفك، فمن املحتمل اأن يكون 
اإن  حيث  االأنفية،  اجليوب  بالتهاب  االإ�صابة  على  عالمة  ذلك 
هذا ال�صغط ينتج عن ال�صوائل املح�صورة داخل جتاويف هذه 
مليئة  اجليوب  هذه  تكون  عادة  الطبيعية  احلالة  اجليوب.ويف 
�صغط  اإىل  املحبو�ص  ال�صائل  ي���وؤدي  وب��ال��ت��ايل  ف��ق��ط،  ب��ال��ه��واء 

�صديد ي�صاحبه �صعور باالأمل.
له  ميكن  حيث  فقط،  االأن���ف  على  يتوقف  ال  ب���االأمل  وال�صعور 
لتواجد  ن��ظ��را  واجل��ب��ني  والعينني  اخل��دي��ن  لي�صمل  ميتد  اأن 
بع�ص اجليوب يف هذه االأجزاء. وت�صتّد حدة هذا االأمل مبجرد 
االنحناء، وهو ما قد يدفعك لل�صعور برغبة �صديدة يف العط�ص 

لكنك لن تكون قادرا على ذلك.
هذا االأمل قد ال يكون حادا للغاية يف معظم االأحيان، اإذ اإنه قد 
اإ�صابة  على  دليال  يظل  لكنه  باحل�صا�صية،  االإ�صابة  على  ي��دل 
حمتملة بالتهاب اجليوب االأنفية. وذلك وفقا لتقرير يف موقع 

)باور اأوف بوزيتيفيتي(.

الحتقان  2-
اإىل تفريغه  ب��احل��اج��ة  اأن��ف��ك م�����ص��دودا وت�����ص��ع��ر  ك���ان  يف ح���ال 
با�صتمرار، فقد يكون ذلك موؤ�صرا على اأنك على و�صك االإ�صابة 
بالتهاب اجليوب االأنفية، خا�صة عندما ت�صعر باأنك غري قادر 
ب��ت��واج��ده داخ���ل هذه  ال���ذي ت�صعر  امل��خ��اط  اإخ����راج جميع  على 
اجليوب.عالوة على ذلك، من املرجح اأن يتغري لون البلغم عند 
اأو  اأ�صفر  االأنفية، حيث ي�صبح لونه  بالتهاب اجليوب  االإ�صابة 
اأخ�صر عو�صا عن اللون االأبي�ص العادي. وميكن لهذا االحتقان 
فاقدا  نف�صك  �صتجد  حيث  ال�صم،  حا�صة  فقدان  اإىل  ي��وؤدي  اأن 

لل�صهية ب�صبب عدم قدرتك على �صم الطعام.
واالأذن واحلنجرة  االأنف  ت�صيو، طبيب  للدكتور يوجني  ووفقا 
االأمريكية،  اأوه��اي��و  والي��ة  جامعة  يف  الطبي  وك�صرن  مركز  يف 
اإىل التهاب االأع�صاء امل�صوؤولة  يرجع �صبب فقدان حا�صة ال�صم 
عن التقاط الروائح، وهو ما يعترب عالمة موؤكدة على التهاب 

اجليوب االأنفية.

ال�شداع  3-
ال�����ص��داع مي��ث��ل اأح���د اأ����ص���واأ اأع���را����ص ال��ت��ه��اب اجل��ي��وب االأنفية 
بهذا  امل�صابني  بع�ص  يعاين  اأن  املرجح  وم��ن  �صيوعا.  واأك��رثه��ا 
االلتهاب من بع�ص االآالم اأ�صفل الرقبة ويف مناطق متفرقة من 
اجل�صم. ويكون هذا ال�صداع ناجتا عن ان�صداد القنوات واملمرات 
ب��االأمل على م�صتوى اجليوب  ال�صعور  اإىل  االأن��ف، مما يقود  يف 

االأنفية، مبا يف ذلك اجلزء العلوي من الوجه.
ب�صبب  احل����االت  ه���ذه  ب��ني  التمييز  يف  ال��ن��ا���ص  يخطئ  وغ��ال��ب��ا 
الن�صفي  ب��ال�����ص��داع  ب��االإ���ص��اب��ة  امل��رت��ب��ط  ال�صعور  ب��ني  الت�صابه 
وال�صداع املزمن واالأمل الع�صوائي. يف الواقع، تنتج معظم اأنواع 

ال�صداع عن م�صاكل ميكن عالجها ب�صهولة من قبيل قلة النوم 
والتعب والتجفاف واإجهاد العني.

مع ذلك، ال يجدر بال�صداع اأن ي�صتمر عدة اأيام. ويرى الدكتور 
اأن��ه يف  ويليامز،  اإدوي���ن  االأمريكية  اجل��راح��ني  كلية  الع�صو يف 
اأعرا�ص  ذل��ك على وج��ود  ي��دل  ال�صداع مزمنا، فقد  ك��ان  ح��ال 

عدوى �صيئة على م�صتوى اجليوب االأنفية.

الأ�شنان م�شتوى  على  اأمل   4-
ب���ه، ك��م��ا اأن معظم  ل��ط��امل��ا اع��ُت��رب اأمل االأ���ص��ن��ان غ��ري م��رح��ب 
االأ�صخا�ص الذين يختربون هذا ال�صعور ال ي�صتطيعون الربط 
بينه وبني اإ�صابتهم بالتهاب اجليوب االأنفية، مما يجعلها اأكرث 

االأعرا�ص التي يتم جتاهلها.
الفك  ح���ول منطقة  ب����االأمل  ال�����ص��ع��ور  االأع���را����ص  ه���ذه  وت�صمل 
االلتهاب،  لهذا  اجلانبية  االآث��ار  �صمن  يندرج  ما  وهو  العلوي، 

وال يتعلق باأمرا�ص اللثة وجتاويف االأ�صنان.
ومي��ك��ن تف�صري ه���ذا االأم����ر ب��ام��ت��الك االأ���ص��ن��ان ج����ذورا متتد 
ك��اف مم��ا ي�صمح  ل��الأع��ل��ى، وت��ك��ون قريبة م��ن اجل��ي��وب ب�صكل 
اللثة  على  �صلبا  التاأثري  ذل��ك  �صاأن  وم��ن  باحتقانها.  بتاأثرها 

وال�صعور باالأمل على م�صتوى االأ�صنان.

الغثيان  5-
�صت�صعر  االأن��ف��ي��ة،  اجل��ي��وب  ب��ال��ت��ه��اب يف  ت��ك��ون م�صابا  ع��ن��دم��ا 
االحتقان  ب�صبب  ب��ك��رثة  ت�صعل  نف�صك  �صتجد  كما  بالغثيان، 
وتراكم املخاط. ومن املرجح اأنك �صت�صعر باحلكة ب�صبب التهاب 
على  دليال  يعد  م��ا  وه��و  باحلمى،  ال�صعور  ع��ن  ف�صال  احل��ل��ق، 

اإ�صابتك بنوع من العدوى.
ميكن  حيث  ف��ق��ط،  ذل��ك  على  االل��ت��ه��اب  اأع��را���ص  تقت�صر  وال 
م�صتوى  ع��ل��ى  واآالم  وب����رودة  ���ص��دي��د  بتعب  ال�����ص��ع��ور  ت�صمل  اأن 

الع�صالت.
الذي  االأع���را����ص،  ه��ذه  ظ��ه��ور  عند  الطبيب  ا�صت�صارة  وي��ج��ب 
اجليوب  التهاب  ع��الج  واأدوي����ة  امل�صكنات  للمري�ص  ي�صف  ق��د 

االأنفية.

وين�شح عموما بالتايل:
ترطيب اجل�صم، ومن  املحافظة على  اأجل  املياه من  �صرب   1-
�صاأن ذلك اأن يزيد ترطيب اجليوب االأنفية؛ مما ي�صمح بتدفق 

اأ�صهل للمخاط ويزيل االن�صداد الذي ي�صبب ال�صغط.
اجليوب  التهابات  اأعرا�ص  ازدادت  اإذا  الرتطيب:  اأجهزة   2-
االأن��ف��ي��ة ل��دي��ك ����ص���وًءا خ���الل ال��ل��ي��ل، ف��م��ن امل��ح��ت��م��ل اأن يكون 
ذل���ك ب�����ص��ب��ب ج��ف��اف ال���ه���واء يف غ��رف��ت��ك، وه���و م���ا ي�����وؤدي اإىل 
اأكرب. من هذا املنطلق، قد يف�صي �صراء  اإنتاج املخاط بكميات 
االأنفية  اإيجابية على م�صتوى اجليوب  اآث��ار  اإىل  جهاز ترطيب 

وال�صحة عموما.
ختاما يرتكب معظم االأ�صخا�ص خطاأ ج�صيما حني يعتقدون اأن 
التهاب اجليوب االأنفية ال يتجاوز كونه نزلة برد عادية. ومن 
�صاأن هذا االعتقاد اأن يقود اأحدهم اإىل اإهمال �صحته والتقليل 
من �صاأن اأعرا�ص هذا االلتهاب، كما ميكن اأن يقود امل�صاب اإىل 

اتباع طرق عالج غري فعالة وخاطئة.

اأمل وانزعاج يرتتب عن هذا املر�ض

خم�صة اأعرا�ض �صائعة 
اللتهاب اجليوب االأنفية
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العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
الدعوى رقم 2018/8617 جتاري كلي ال�سارقة  

املدعي / بنك دبي التجاري 
املدعي عليه / يعقوب علي حممد حممد ح�صن املازمي 

ال�صيد / يعقوب علي حممد ح�صن املازمي 
لقد اقام بنك دبي التجاري �صدك الدعوى رقم 2019/8617 جتاري كلي ال�صارقة 

وحيث انه مت اعالمك هاتفيا مرتني على على هاتفك رقك 0508686788 حل�صور اجتماع 
خربة لتقدمي ما لديك من م�صتندات وحيث انك مل حت�صر وعليه ارجو التكرم ح�صور 
مقر  يف  �صباحا  والن�صف  ع�صر  احلادية  ال�صاعة  اخلمي�ص 2019/6/27  يوم  خربة  اجتماع 
اخلبري الكائن يف اأبوهيل - دبي بجوار حمطة مرتو القيادة بناية اآر كي ام طابق امليزانني 
رقم 5 هاتف 0505257979 وتزويدي بامل�صتندات التي تود تقدميها وا�صتالم ن�صختك من 
امل�صتندات املقدمة من البنك املدعي ، ويف حالة عدم ح�صورك �صيتم اإعداد التقرير على �صوء 

امل�صتندات املقدمة من البنك املدعي. 
اخلبري امل�سريف حممد مطر �سليم  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/4545(

املنذرة : �صركة امبرييوم ا�صيت ماجنمنت - ذ م م 
املنذر اليهما : 1- ال�صيد / علي هادي عوام اليامي 

2- ال�صيد/ يو�صف ا�صاب 
ان املنذرة مبوجب هذا االإنذار تدعوا جميع املنذر اليهم اىل �صداد مبلغ ال�صيكات مو�صوع الق�صية 
اجلزائية والبالغ قدرها 2.439.863.25 درهم اإماراتي )مليونان واربعمائة وت�صعة وثالثون الف 
وثمامنائة وثالثة و�صتون درهم وخم�صة وع�صرون فل�ص( بالتكافل والت�صامن والت�صامم خالل 
)5( ايام من تاريخ هذا االنذار ويف حال التخلف او االإمتناع عن �صداد هذا املبلغ الي �صبب كان 
ف�صوف ت�صطر املنذرة اىل اتخاذ كافة االإج��راءات القانونية الالزمة اللزام املنذر اليهم ب�صداد 

املبلغ مع حتميلهم كافة الر�صوم وامل�صاريف واالتعاب التي قد تن�صاأ عن ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/4526(

املنذرة / دي تراكو ليمتد - بوكالة املحامية / هدى عي�صى بن ر�صا 
املنذر اليها / او تي �صي دي دبليو �صي - �ص ذ م م )جمهول حمل االإقامة( 

ماجاء  تنفيذ  عن  التخلف  نتيجة  امريكي  دوالر   189.750.00 مبلغ  املنذر  ل�صالح  ذمتها  يف  مرت�صد  اليها  املنذر 
باإتفاقية اال�صتثمار املوؤرخة يف 2019/5/20 

وبالرغم من مطالبتها مرارا وتكرارا بتنفيذ ما جاء باتفاقية االإ�صتثمار املنوه عنها ، اال ان املنذر اليها امتنعت عن 
ال�صداد دون مربر او م�صوغ قانوين. 

لالإتفاقيات  وفقا  االأرب��اح  مع  للمنذرة  امل�صتحق  االإ�صتثمار  مبلغ  كامل  رد  �صرورة  اليها  املنذر  املنذرة  تنذر   ، لذلك 
املربمة بينكم باإجمايل مبلغ 189.750 دوالر امريكي )مائة وت�صعة وثمانون الفا و�صبعمائة وخم�صون دوالرا( او ما 
يعادله بالدرهم يف خالل �صبعة ايام من تاريخه ، واال �صوف ن�صطر اآ�صفني التخاذ كافة االإجراءات الق�صائية �صدكم 
تاريخ  القانونية من  والفائدة  ذمتكم  للمنذرة يف  امل�صتحقة  املبالغ  املنذرة اللزامكم جميع  والكفيلة بحفظ حقوق 

اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام ، وحتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/4360 جتاري جزئي                                                

اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- ور���ص��ة ال���ربج ال��ع��ايل )م��وؤ���ص�����ص��ة ف��ردي��ة ملالكها م��ي��ث��اء م��اج��د عبداهلل 
ور�صة  موؤ�ص�صة  مالك  وب�صفتها  املن�صوري  �صعيد  عبداهلل  ماجد  ميثاء   -2 املن�صوري(  �صعيد 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول   - العايل(  ال��ربج 
االإم��ارات اال�صالمي م�صاهمة عامة  املذكورة اعاله ل�صالح/ م�صرف  2019/3/27  يف الدعوى 
بالزام املدعي عليها الثانية )ميثاء ماجد عبداهلل �صعيد املن�صوري( ب�صفتها مالكة املدعي عليها 
االأوىل بان توؤدي للبنك املدعي )م�صرف االإمارات اال�صالمي( مبلغ 109.073 درهم )مائة وت�صعة 
وثالثة و�صبعني الف درهم( والغرامة التاأخريية 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية 2018/11/19 
احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم  خم�صمائة  ومبلغ  بامل�صاريف  والزمتها 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/4311 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- ور�صة ايه جي ا�ص للهند�صة - �ص ذ م م 2- اوليفري اجناتيو�ص برييرا 
جمهويل   - �صخ�صي  �صامن  ب�صفته   - مورزيلو  3-جريغوري  �صخ�صي  �صامن  ب�صفته   -
يف    2019/2/24 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل 
بالزام   - عامة  م�صاهمة  اال�صالمي  االإم���ارات  م�صرف  ل�صالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى 
والتكافل مبلغ ثالثمائة وثمانني  بالت�صامن  املدعي  للم�صرف  ي��وؤدوا  بان  املدعي عليهم 
الف وثمانية و�صتني درهم واثنني وخم�صني فل�ص والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
بامل�صروفات  والزمتهم  ال�صداد  الق�صائية احلا�صل يف 2017/11/12 وحتى متام  املطالبة 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/2480 جتاري كلي 

2-ليو  والبال�صتيكية   املعدنية  املخلفات  لتجارة  االأخ�صر  اجلبل  عليه/1-  املحكوم  اىل 
زوزوان )ب�صفته �صامن �صخ�صي وب�صفته مالك اجلبل االأخ�صر لتجارة املخلفات املعدنية 
والبال�صتيكية( جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  
2019/4/1  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ م�صرف االإمارات اال�صالمي م�صاهمة عامة 
الثاين )ليو زوزوان ( ب�صفته مالك املدعي عليها االوىل بان يوؤدي  بالزام املدعي عليه   -
و�صبعة  )ت�صعمائة  درهم   927.568.11 مبلغ  اال�صالمي(  االإم��ارات  املدعي )م�صرف  للبنك 
وع�صرين الف وخم�صمائة وثمانية و�صتني درهم واإحدى ع�صر( والغرامة التاأخريية 9% من 
تاريخ املطالبة الق�صائية 2018/11/15 والزمته بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/3992 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �صركة يورو ا�صيا للتجارة - �ص ذ م م 2-راحيل خمتار �صيد خمتار علي 
بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهويل  �صخ�صي(  �صامن  )ب�صفته 
االإم���ارات  م�صرف  ل�صالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2019/1/30 ب��ت��اري��خ   املنعقدة 
االإ�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة - بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�صامن والتكافل 
للم�صرف املدعي مبلغ مائتي واثني ع�صر الف وت�صعمائة وخم�صة وثمانني درهم وواحد 
يف  احلا�صل  الق�صائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  فل�صا  و�صتني 
2018/10/24 وحتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليهما بامل�صروفات ومببلغ الف درهم 
يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/4465 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليهما/1- ال�صامخ خلدمات رجال االأعمال وتخلي�ص املعامالت - 2-عامر 
وب�صفته  �صخ�صي  �صامن  )ب�صفته  االإم����ارات   : اجلن�صية   - يو�صف  عبا�ص  �صليمان 
االقامة  املعامالت( جمهويل حمل  االعمال وتخلي�ص  ال�صامخ خلدمات رجال  مالك 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2019/1/29 يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�صالح/ م�صرف االإمارات اال�صالمي - م�صاهمة عامة - بالزام املدعي عليهما 
بالت�صامن فيما بينهما بان يوؤديا للم�صرف املدعي مبلغ 21 و 198248 درهم والغرامة 
امل�صروفات  وبالزامهما  ال�صداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  التاأخريية 
والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/2164 جتاري جزئي                 
الهند�صية  ت�صاملرز  2-�صركة  �صندران  فياليودهان  ف��االت   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املحدودة - ذ م م  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ ال��دز ميديل اي�صت - م 
م ح قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)331278.61 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
 Ch1.C.13 جل�صة يوم االربعاء  املوافق  2019/6/26  ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2019/140 ا�ستئناف تظلم جتاري      

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-ا�صواين �صينغ راتور�صو�صيل كومار راتور  جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف /اأباك�ص كوي�صت بوينت وميثلها �صاحبها 
�صعيد  اأمينايني جون وميثله / ح�صة  اناند  �صواروب   : ال�صيد  ومديرها 
حممد را�صد ال�صحي - قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2019/111 
تظلم جتاري. وحددت لها جل�صه يوم االربعاء  املوافق 2019/7/10 ال�صاعة 
17.30 م�صاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/2324   تنفيذ جتاري  
2-حممد  م  م  ذ  ���ص   - ج��روب  ريالتي  تاكتيكال  �صدهما/1-  املنفذ  اىل 
طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  عبداللطيف   احمد  كا�صف  علي 
ح�صن  ���ص��رح��ان   / وميثله  زك���اري  اخل��ي��اط  اب��ن  ادي���ن  التنفيذ/�صالح  
حممد ح�صن املعيني - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )423280( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  االج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/1852 تنفيذ جتاري  
الكيماوية  ان��رتن��ا���ص��ي��ون��ال  يونيبال�ص  موؤ�ص�صة  ���ص��ده��م��ا/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
2-ن��وخ��ي��ل دي��ل��ي��ب ب��ه��اي ده��روف��ا جم��ه��ويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان طالب 
رم�صان  احمد ح�صن  دبي( وميثله/  )فرع  �صي  بي  ا�ص  ات�ص  التنفيذ/بنك 
والزامكما  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - علي  اآل 
بالت�صامن والتكافل بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14208786.89( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/2056  جتاري جزئي
جمهول  باالكري�صنان  كولوتفاالفيل  تهافاكارا  1-���ص��وراج   / عليه  املدعي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/جرنا�ص لتاجري ال�صيارات قد اأقام عليك الدعوى 
والر�صوم  دره��م   )5400( وق��دره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  مو�صوعها 
وامل�صاريف والفائدة  القانونية بواقع 9% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد 
التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
املوافق:2019/7/2 ال�صاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2019/1023  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- ارباح للو�صاطة املالية �ص.ذ.م.م ومتثلها مالكتها لينا طه احمد 
املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   االق��ام��ة  حمل  جمهول  ال��ورد  على 
بتاريخ 2019/5/21  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/وداد بنت توفيق بن حوا�ص 
عبا�ص بالزام املدعي عليها بان ترد للمدعية مبلغا وقدره )120.000( درهم م�صافا 
اليه فائدة قانونية ب�صيطة قدرها 9% �صنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�صائية 
احلا�صل يف 2019/2/28 وحتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليها بامل�صاريف. حكما 
التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  مبثابة احل�صوري 
لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/4794  جتاري جزئي 

تانكابان جمهول  ���ص.ذ.م.م 2- هاريدا�صان  للتجارة  نيو في�ص  املدعي عليه/1-  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/حمالت الغالب وميثلها/اناند كيم�صلد مري�صانداين 
وميثله:بدر عبداهلل خمي�ص عبداهلل نعلنكم  بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
بتاريخ 2019/4/28  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/حمالت الغالب وميثلها/

املدعية  يوؤديا اىل  ان  بالت�صامن  املدعي عليهما  بالزام  اناند كيم�صلد مري�صانداين 
مبلغ مقداره )52446( درهم والفائدة بواقع 9% �صنويا من تاريخ:2018/10/3 وحتى 
اتعاب  مقابل  درهم  خم�صمائة  ومبلغ  وامل�صاريف  بالر�صوم  والزمتهما  ال�صداد  متام 
املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2019/382  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- دجاجن يل 2- اأ�صيا يوروب اأند اأفريكا م.م.ح وميثلها مديرها ومالكها 
املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   االقامة  دج��اجن يل جمهول حمل  امل�صئول 
بتاريخ 2019/5/22  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/يا ليو ب�صفتها مديرة �صركة توب 
اأند  ي���وروب  اأ�صيا  و  )دج���اجن يل  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  �����ص.ذ.م.م  وال�صفر  لل�صياحة  درمي 
اأفريكا( بالت�صامن بان يوؤديا للمدعية )يا ليو( مبلغ )140.000( درهم والفائدة القانونية 
بالت�صامن  والزمتهما  ال�����ص��داد  مت��ام  وح��ت��ى  يف:2018/6/15  اال�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9
امل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما 
لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 731
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيدة/ ياهوجن قياو - �صينية اجلن�صية ، ترغب يف البيع والتنازل عن كامل 
ح�صتها البالغة )100%( وذلك اىل ال�صيدة/ �صهام �صفيق جنار - �صورية اجلن�صية ، يف الرخ�صة امل�صماة 
)�صالون امريه البحر لل�صيدات - فرع 1( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )763103(  
لي�صبح   )1 فرع   - لل�صيدات  البحر  امريه  )�صالون  من  التجاري  اال�صم  تغيري  مت   : اخرى  تعديالت 
)مركز الطله االجمل للتجميل ( مت تغيري الن�صاط التجاري من )�صالون ن�صائي ، كوافري �صيدات ، 
�صالون حناء( لي�صبح )�صالون ن�صائي ، كوافري �صيدات ، �صالون حناء ، بيع م�صتخ�صرات التجميل - 
بالتجزئة ، حمام �صرقي للن�صاء(  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم 
)4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  
على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 733

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صومرات علي اكرب كوجني قادر - الهند اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ علي اكرب 
امل�صماة  الرخ�صة  يف   ، اجلن�صية  الهند   - بانانكاندي  �صاحب  كوتي  احمد  بانانكاندي 
/ جنمة القا�صمية للمقاوالت الفنية( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة 
رقم )723682(.  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم 
للعلم وانه  ن�صر هذا االعالن  اقت�صى  . فقد  العدل  الكاتب  �صان  ل�صنة  2013 يف   )4(
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن  اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على االجراء  �صوف يتم 
فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 729

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ تانات بارامبيل مكار �صم�ص الدين ، هندي  اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  اىل ال�صيد/ حممد نواز بوزانكرايالت قادر - 
هندي اجلن�صية ،  مبوجب رخ�صة رقم )600841( با�صم / العتيق لتجارة زجاج ال�صيارات - فرع 

، مت تغيري اال�صم التجاري وهو كما يلي : 
اال�صم التجاري ال�صابق : العتيق لتجارة زجاج ال�صيارات - فرع 
اال�صم التجاري اجلديد : الفن العتيق لتجارة زجاج ال�صيارات 

وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ص  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2019/1451 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- حممد كا�صيف ب�صري ب�صري احمد 2-مثايل للتجارة العامة - �ص ذ 
م م  جمهويل حمل االقامة مبا اأن املدعي / م�صرف الهالل - �ص م ع وميثله / نا�صر 
حمد �صليمان جابر ال�صام�صي - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 
بالزام  ع(  م  �ص   - الهالل  ل�صالح/ )م�صرف  اع��اله  املذكورة  الدعوى  2019/5/22 يف 
املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�صامن والتكافل للم�صرف املدعي مبلغ واحد و�صتني الف 
و�صتمائة وثمانية و�صبعني درهم وواحد واربعني فل�صا والزمتهما بامل�صروفات ومببلغ 
ال��ف دره��م مقابل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة ورف�صت م��ا ع��دا ذل��ك م��ن ط��ل��ب��ات.  حكما مبثابة 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا 
االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/4490(

املنذرة / خيول لتاأجري ال�صيارات - �ص ذ م م 
املنذر اليه / احمد خليل �صبيت مبارك - اإماراتي اجلن�صية 

ان املنذر توجهه مبوجب هذا االإعالن على املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره 
وذلك  اإماراتي فقط ال غري(  دره��م  الف  و�صتة وع�صر  دره��م )مائتان   )216.000(
خالل مدة اق�صاها 7 ايام )�صبعة ايام ( من تاريخ اعالنه بالن�صر ويف حال تخلفه 
القانونية  االإج����راءات  اتخاذ  املنذر  يلجاأ  �صوف  امل��ح��ددة  املهلة  خ��الل  ال�صداد  عن 
والق�صائية �صد املنذر اليه اللزامه ب�صداد املبلغ امل�صتحق عمال بن�ص املادة 144/1 

من قانون االجراءات املدنية االإحتادي وتعديالته.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/4516(

املنذرة / م�صاريع ام. ات�ص - �ص ذ م م - بوكالة املحاميني / يو�صف احلمادي جمعة خليفة احلام�ص 
�صد املنذر اليهما / 1- فود بوينت للتجارة العامة - �ص ذ م م 

2- تيبارامبيل عبدالرحمن حممد حبيب - هندي اجلن�صية )جمهويل العنوان(
مبوجب تعامالت جتارية بني املنذر واملنذر اليهما والتي على اثرها قامت ال�صركة املنذرة بتوريد مواد 
غذائية للمنذر اليها ، وتر�صد بذمة املنذر اليها مبلغ 685.235.57  درهم ، وذلك عن قيمة الب�صاعة 
املوردة ، وذلك مبوجب اوامر الت�صليم وال�صيكات ال�صادرة منهما والتي ارتدت لعدم وجود ر�صيد كاف 
قائم وقابل لل�صحب.  لذا فاإننا بهذا االإنذار نخطركم ، وذلك بان تقوموا ب�صداد املبلغ امل�صتحقة يف ذمتكم 
اال�صتحقاق وذلك خالل  تاريخ  �صنويا من   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  درهم مع  والبالغ 685.235.57 
، واال فاإننا �صنلجاأ ملقا�صاتكم وفقا للقانون واتخاذ االإجراءات  ايام من تاريخ ن�صر هذا االن��ذار  خم�صة 
الالزمة والكفيلة بحفظ حقوق موكلنا ومطالبتكم بالتعوي�ص ، مع حتميلكم كافة التكاليف الناجمة 

عن اإجراءات التقا�صي من ر�صوم واتعاب حماماة وغريها.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/4517(

املنذر / رودين بريانت نيك�صون )اأمريكي اجلن�صية(
املنذر اليهما / 1 - توب جال�ص جارمنت�ص - م م ح 

2- حممد زين دار حممد افتخار الدين دار 
ينذر املنذر - املنذر اليهم ب�صرورة �صداد قيمة ال�صيكني بقيمة اجمالية 
وذلك  درهما(  الف  و�صتون  واثنان  )�صبعمائة  درهم   )762.000( قدرها 
خالل خم�صة ايام من تاريخ اعالن هذا الن�صر ، واال �صوف ي�صطر املنذر 
االتعاب  �صداد  عن  تقاع�صه  نتيجة  القانونية  االإج����راءات  كافة  التخاذ 

امل�صتحقة له. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/4520(

املنذر : جمجوم للديكور - �ص ذ م م 
املنذر اليه : جرى �صكيل انرتيرز - �ص ذ م م 

املو�صوع / انذار عديل وتكليف بالوفاء 
عن  للمنذر  بذمتكم  املرت�صد  دره��م   30120 مبلغ  ب�صداد  املنذر  ينذركم 
القانونية  االج��راءات  �صي�صطر التخاذ  واال  بينكما  اجلارية  التعامالت 
ب��ال��ر���ص��وم وامل�صاريف  ال��الزم��ة الج��ب��ارك��م على ���ص��داداه��ا م��ع ال��زام��ك��م 

واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

راأ�ض اخليمة العقارية تعر�ض حزمة من 
م�صاريعها اجلاهزة وعلى اخلريطة يف دبي 

•• راأ�س اخليمة-الفجر

العقارية،  اخليمة  راأ���ص  �صركة  تدعو 
العقاري  ال��ت��ط��وي��ر  ���ص��رك��ات  اإح����دى 
الرائدة  ال�صياحية  التحتية  والبنى 
املتحدة،  العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف 
العقاريني  وال��و���ص��ط��اء  امل�صتثمرين 
ل���الط���الع ع��ل��ى م�����ص��روع م��ارب��ي��ا يف 
احل����ي����اة، والإت�����اح�����ة فر�ص  ج����زي����رة 
املكونة  م�����ص��اري��ع��ه��ا  يف  ا���ص��ت��ث��م��اري��ة 
باإطالالت  تتمتع  و�صقق  فيالت  من 
لعر�ص  اإ�����ص����اف����ة  خ����الب����ة،  ب���ح���ري���ة 
املحاطة  الفاخرة  ال�صكنية  الوحدات 
رفيعة  راح�������ة  وو�����ص����ائ����ل  مب�����راف�����ق 
امل�صتوى، وذلك يف فندق الفيل �صيتي 

ووك، دبي، يوم 22 يونيو. وقال حممد �صلطان القا�صي، الع�صو املنتدب 
احلياة،  جزيرة  يف  ماربيا  م�صروع  “ميثل  العقارية:  اخليمة  راأ���ص  ل�صركة 
اإذ  العقارية،  راأ�ص اخليمة  ل�صركة  ال�صكنية  امل�صاريع  اإ�صافة مهمة ملحفظة 
ُد �صجلها احلافل بامل�صاريع املتطورة والتي مت ت�صليمها ملالكها، حافزاً لنا  ُيعَّ
لتقدمي اأف�صل امل�صاريع واخلدمات.« وتهدف �صركة راأ�ص اخليمة العقارية 
واإعطائهم  والو�صطاء  امل�صتثمرين  مع  عالقاتها  تعزيز  اإىل  الفعالية  من 
نظرة وا�صحة على خيارات وخطط ال�صداد املرنة التي �صتوفر لهم فر�صة 
دفع مريحة متتد من خم�صة اإىل �صبع �صنوات، باال�صافة اإىل العديد من 

العرو�ص والت�صهيالت املتعلقة بت�صجيل العقار واخلدمات.
�صركة  ت�صتقبل  العقارية:  اخليمة  راأ���ص  ل�صركة  املنتدب  الع�صو  واأ���ص��اف 
العقاري  بال�صاأن  واملهتمني  وامل�صتثمرين  الو�صطاء  العقارية  اخليمة  راأ�ص 
وال�صياحي، لتعزيز العالقات معهم، والإطالعهم على م�صروع ماربيا وجيت 
الواجهة  م�صروع  �صمن  املتميز  وموقعه  مميزاته  و�صرح  ريزيدن�ص،  واي 
يف  ال��واق��ع  ماربيا  م�صروع  ويتاألف  ه��ذا  ال��ع��رب.  ميناء  ال��رائ��دة،  البحرية 
جزيرة احلياة –ميناء العرب راأ�ص اخليمة، من 205 فيال ومنزل بت�صميم 

ع�صري مع واجهة بحرية، وت�صاميم متثل مزيجاً تقليدي وع�صرياً.
على  متطورة  ع�صرية  م�صاريع  اإط��الق  على  اخليمة  راأ���ص  �صركة  وتعمل 
بالطبيعة  ، كما حتر�ص على اال�صتعانة  امل�صتثمرين  ال��دوام، والتعاون مع 
كجوهر مل�صاريعها العقارية، اإذ تعمل على بناء جممعات �صكنية تتبنى نهجاً 

م�صتداماً يف ا�صتخدام الطاقة واملياه.

منتدى �صركات امل�صتقبل يدعو لزرع ثقافة االندماج واالبتكار
 يف املوؤ�ص�صات لدعم االأجندة امل�صتدامة لل�صركات يف ع�صر الثورة التقنية 

•• دبي-الفجر:

اأكدت �صعادة الدكتورة رجاء عي�صى القرق، 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ���ص��ي��دات اأع���م���ال دب���ي اأنه 
يتوجب على ال�صركات يف امل�صتقبل مواكبة 
ال��ع��امل��ي��ة، واال���ص��ت��ع��داد ملرحلة  امل��ت��غ��ريات 
قائم  االأعمال  ممار�صة  مفهوم  من  نوعية 
الن�صاطات  خم��ت��ل��ف  يف  اال���ص��ت��دام��ة  ع��ل��ى 
واملجاالت، م�صريًة اإىل ان م�صتقبل االأعمال 
االبتكار  ت�صمل  اأ�صا�صية  رك��ائ��ز  على  يقوم 
الثورة  وت�صخري  واال���ص��ت��دام��ة  واالإن���دم���اج 

التقنية خلدمة االأهداف املوؤ�ص�صية.
وجاءت كلمة �صعادتها خالل افتتاح منتدى 
�صركات  واال�صتدامة:  واالبتكار  “االندماج 
جمل�ص  م��وؤخ��راً  نظمه  ال���ذي  امل�صتقبل”، 
جامعة  م��ع  بالتعاون  دب��ي  اأع��م��ال  �صيدات 
يف  املتحدة  االأمم  وهيئة  دبي  يف  ولونغونغ 
مقر غرفة جتارة و�صناعة دبي حتت �صعار 

“ “توازن لالأف�صل«.
واأ�صافت القرق قائلًة:” اإن دولة االإمارات 
العربية املتحدة ت�صكل منوذجاً عاملياً مثالياً 
القائمة  امل�صتقبل  ا�صرتاتيجيات  العتماد 
فاملبادرات  واال����ص���ت���دام���ة،  االب���ت���ك���ار  ع��ل��ى 
لتحفيز  احلكومة  تطلقها  التي  املتنوعة 
اع��ت��م��اد مفاهيم  ع��ل��ى  ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص 
واملتطورة،  احلديثة  االأع��م��ال  ومم��ار���ص��ات 
تلعب دوراً رئي�صاً يف تعزيز تناف�صية القطاع 
م����وارده  ب��ت��ن��وٍع يف  ال����ذي يتميز  اخل���ا����ص، 
وث��ق��اف��ات��ه وخ��دم��ات��ه وخرباته  ال��ب�����ص��ري��ة 
وتطبيق  اجلن�صني،  بني  وامل�صاواة  العاملية، 
دولتنا  اإن  اال���ص��ت��دام��ة.  اأف�����ص��ل مم��ار���ص��ات 
املجال،  ه����ذا  يف  اإ���ص��اف��ي��اً  ���ص��وط��اً  ق��ط��ع��ت 
لينظر  اخلا�ص  القطاع  على  االآن  وال��دور 
للم�صتقبل بعني واثقة، ويعمل على اعتماد 
اأجندة امل�صتقبل عرب الرتكيز على االإندماج 
ا�صرتاتيجياته  يف  واال���ص��ت��دام��ة  واالب��ت��ك��ار 

وخططه الت�صغيلية.«
حتت  خا�ص  كتاب  اإط���الق  املنتدى  و�صهد 
 Balance لالأف�صل  “التوازن  ع��ن��وان 
هو ح�صيلة جهود بحثية   »for Better
اأك���ادمي���ي���ة وم��ه��ن��ي��ة وم��ق��اب��الت م���ع ن�صاء 
قياديات �صمن �صل�صلة ور�ص املراأة يف القيادة 
الذي  ال��ك��ت��اب  وه���و   ،2015 ال���ع���ام  م��ن��ذ 

ي��رك��ز ع��ل��ى ج��ه��ود امل�����ص��اواة ب��ني اجلن�صني 
م���ع ا���ص��ت��ع��را���ص من����اذج واق��ع��ي��ة م���ن بيئة 
االأعمال يف دولة االإم��ارات. ويعترب الكتاب 
اإ�صافة حقيقية تعزز مفاهيم امل�صاواة بني 
وتنمية  تطوير  يف  امل���راأة  ودور  اجلن�صني، 
بيئة االأعمال ال�صتناده اإىل جتارب واقعية 
وحقيقية للمراأة يف بيئة االأعمال بالدولة.

حلوايل  وجت��ارب  مقابالت  الكتاب  و�صمل 
23 م��ن ال��ق��ي��ادات االداري�����ة ال��ذي��ن �صبق 
القيادة  جل�صات  �صل�صلة  يف  امل�صاركة  لهم 
وم��ن��ت��دي��ات اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات ع��ل��ى مدى 
االأع�����وام امل��ا���ص��ي��ة. وب���رز م��ن ال��ك��ت��اب عدد 
ال��ق��ط��اع احلكومي  ال��ق��ط��اع��ات م��ث��ل  م���ن 
والقطاع  ال��ط��ب��ي��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
والقطاع  وال���زراع���ة  وال��ق��ان��وين  امل�����ص��ريف 

ال�صناعي والتكنولوجي.
جايا�صري،  ب��اي��ازي  ال��ربوف�����ص��ورة  وق��ال��ت 
بجامعة  االأعمال  اإدارة  كلية  عميد  معاون 
ول��ون��غ��ون��غ ب��دب��ي، وال��ب��اح��ث��ة ال��رئ��ي�����ص��ة يف 
بحثية  يعترب ح�صيلة منحة  الذي  الكتاب 
ال��وط��ن��ي��ة للبحث  ال��ه��ي��ئ��ة  ل��ل��ت��ع��اون م���ن 
الإطالق  االأ���ص��ا���ص  ال���داف���ع  اإن  العلمي:” 
القيادة  يف  امل������راأة  اأب���ح���اث  ور�����ص  ���ص��ل�����ص��ل��ة 

وبعدها منتدى اأف�صل املمار�صات بالتعاون 
مع جمل�ص �صيدات اأعمال دبي وهيئة االأمم 
اإىل واقع  امل��ت��ح��دة ك���ان حت��وي��ل االأب���ح���اث 
ت��ف��اع��ل ملمو�ص  اإىل  ي����وؤدي  مي��ار���ص، مم��ا 
واملخططني  وامل���م���ار����ص���ني  ال���ط���الب  م���ن 
تكون  ال�صيا�صات،  و�صناع  اال�صرتاتيجيني 
القيادة،  ق�����درات  وت��ط��وي��ر  ب��ن��اء  ن��ت��ي��ج��ت��ه 
التحديات.  مناق�صة  على  ال��ق��درة  وتعزيز 
التغيري  ق�ص�ص  ت����وؤدي  اأن  اأمت��ن��ى  واإن��ن��ي 
اإىل  املوؤ�ص�صية  ب��االأط��ر  املتعلقة  وامل���رون���ة 
مفاهيمه  على  البناء  م��ن  ف��رد  ك��ل  متكني 
تغيري  ع���وام���ل  اإىل  وال���ت���ح���ول  اخل���ا����ص���ة 
اأكرث  ملتابعة م�صرية النمو نحو جمتمعات 

اندماجاً وا�صتداماً.«
ال�����ص��ي��د جيوف  األ���ق���اه���ا  ال��ت��ي  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
للعمليات  التنفيذي  الرئي�ص  دروم���ون���د، 
عن  بالنيابة  بدبي،  وولونغونغ  جامعة  يف 
الربوف�صور حممد �صامل، رئي�ص اجلامعة، 
الب�صرية  للتنمية  ميكن  دروموند:”  ق��ال 
اأن ت�صل الأق�صى حدودها يف املجتمعات ذات 
باال�صتدامة،  وامللتزمة  التقدمي  التفكري 
فقط عندما تدعم قيم ال�صمولية موؤ�ص�صات 
ق�ص�ص  اإن  قيادتها.  يف  وتتغلغل  املجتمع، 

هذا  يف  امل��وج��ودة  واملثالية  امللهمة  القيادة 
�صياغة  اإع���ادة  يف  ت�صاهم  اأن  يجب  الكتاب 
لل�صمولية  ال��ت��اأث��ري احل��ا���ص��م  وع��ي��ن��ا ح���ول 

على امل�صتقبل امل�صتدام.«
و���ص��ه��د امل��ن��ت��دى ح�����ص��ور اأك����رث م��ن 200 
ا�صتكمااًل  وي��ع��ت��رب  وم�������ص���ارك���ة،  م�����ص��ارك��اً 
التي بداأت  القيادة  امل��راأة يف  ل�صل�صلة ور���ص 
ب��ني جامعة  ب��ت��ع��اون   2015 ال��ع��ام  م��ن��ذ 
اأعمال  �صيدات  وجمل�ص  دبي  يف  ولونغونغ 
دبي، وبدعم من �صعادة رجاء القرق، رئي�ص 
ا�صتمع  حيث  دب��ي،  اأع��م��ال  �صيدات  جمل�ص 
احل�صور اإىل مناق�صات حول قدرة ال�صركات 
على التكيف مع املتغريات التقنية، وكيفية 
التزامها جتاه جميع االأطراف املعنية، مع 
الرتكيز على اعتماد توجٍه متكامل و�صامل 
قائم  االأع��م��ال،  حتديات  ملواجهة  لالبتكار 
وتبادل  واالإنفتاح  والتعاون  االحتواء  على 

اخلربات وال�صراكات.
و�صارك يف اجلل�صة النقا�صية التفاعلية كل 
من �صوزان جني، مدير الت�صويق يف �صركة 
واأفريقيا،  االأو����ص���ط  ال�����ص��رق  اإم  ب��ي  اآي   “
املوؤ�ص�صية  ال�صريفة  رئي�ص  ر���ص��ا،  واآ���ص��ف 
يف بنك جيه بي مورجان، والدكتورة زينة 

الطبي  التنفيذي  امل��دي��ر  �صتيفنز،  خ��وري 
حني  يف  بدبي،  الطبي  كليمن�صو  مركز  يف 
الربوف�صورة  ال��ن��ق��ا���ص��ي��ة  اجل��ل�����ص��ة  اأدارت 
بايازي جايا�صري، معاون عميد كلية اإدارة 

االأعمال بجامعة ولونغونغ بدبي.
النقا�صية  اجلل�صة  يف  امل�����ص��ارك��ون  ون��اق�����ص 
اأهمية اإدماج جميع املوظفني على اختالف 
واأع��م��اره��م وخرباتهم يف عملية  اأف��ك��اره��م 
التنوع  من  لال�صتفادة  املوؤ�ص�صي  التطوير 
اأذواق ومتطلبات  يف اخليارات واالبتكار يف 
االبتكار  ان  على  رك���زوا  حيث  امل�صتهلكني، 
هو اال�صتثمار االأمثل يف امل�صتقبل لتح�صني 
التكاليف  وخف�ص  واخل��دم��ات  العمليات 
وتعزيز  االإنتاجية  االأرباح وحت�صني  وزيادة 
باعتبارها  عمالئها  اأم��ام  ال�صركات  �صمعة 

�صركات م�صوؤولة.
و�صلط امل�صاركون ال�صوء على اأهمية الدمج 
بني العن�صر الب�صري والتقدم التكنولوجي 
للو�صول اإىل ابتكار م�صتدام يحقق الغايات 
تلعبه  ال���ذي  ال���دور  م��ن  وي��ع��زز  التنموية، 
عن�صراً  باعتبارها  االأع��م��ال  بيئة  يف  امل���راأة 
لدورة  املتكاملة  املنظومة  يف  هاماً  قيادياً 

االأعمال.

العامل؛  يف  والتربيد  الطاقة  قطاع  �صناع 
الهامة حول حتديات  املو�صوعات  ملناق�صة 
ال��ط��اق��ة وق���ط���اع ت��ربي��د امل��ن��اط��ق، واأب����رز 

•• دبي-الفجر:

ي�صارك اأحمد بن �صعفار الرئي�ص التنفيذي 
التربيد  الأن��ظ��م��ة  االإم������ارات  ل�”موؤ�ص�صة 
خلدمات  م��زود  اأك��رب  “اإمباور”،  امل��رك��زي 
فعاليات  يف  ال���ع���امل،  يف  امل��ن��اط��ق  ت���ربي���د 
ومعر�ص  م���وؤمت���ر  م���ن   110 ال����  ال�����دورة 
اجلمعية الدولية لتربيد املناطق 2019، 
حتت �صعار “الطاقة ملدن اأكرث اإ�صتدامة” 
بوالية  ب���ي���ت�������ص���ربغ،  م���دي���ن���ة  يف  امل��ن��ع��ق��د 
االأمريكية؛  املتحدة  بالواليات  بن�صيلفانيا 
 27 24 اإىل  وذل��ك خالل الفرتة ما بني 

يونيو اجلاري.
جمل�ص  اجتماع  �صعفار  بن  �صيح�صر  كما 
املناطق  لتربيد  ال��دول��ي��ة  اجلمعية  اإدارة 
الذي  املن�صب  وه��و  امل��وؤمت��ر،  هام�ص  على 
العام  م��ن��ذ  اإم���ارات���ي  ع��رب��ي  ك����اأول  ي�صغله 
التجارية   )IDEA( 2013 يف جمعية 

تبادل  بت�صهيل  ُتعنى  التي  الربحية  غ��ري 
�صناعة  قطاع  يف  العاملني  بني  املعلومات 
و���ص��ي�����ص��ارك يف اجلل�صة   . امل��ن��اط��ق  ت��ربي��د 
انبعاثات  “خف�ص  ب��ع��ن��وان:  االف��ت��ت��اح��ي��ة 
تربيد  ب���ا����ص���ت���خ���دام  امل������دن  يف  ال���ك���رب���ون 
اجتماع  خ���الل  و�صي�صتعر�ص  املناطق”. 
اأب���رز  ال���دول���ي���ة،  اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
ال��ت��غ��ريات وال��ت��ط��وي��ر يف ���ص��ن��اع��ة تربيد 
ل�صناعة  امل�صتقبلية  وال��ن��ظ��رة  امل��ن��اط��ق، 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وال��ن��ظ��ي��ف��ة، م��ن خالل 
م�������ص���ارك���ة ال���ع���دي���د م����ن االأف������ك������ار ح���ول 
تتعلق بدعم  ال��ت��ي  االجت��اه��ات اجل��دي��دة، 
كل التوجهات اخلا�صة بالطاقة امل�صتدامة 

للمدن واملجتمعات احلديثة.
اجلل�صات  من  للعديد  “اإمباور”،  وتن�صم 
واالجتماعات  ال��ع��م��ل  وور�����ص  ال��ن��ق��ا���ص��ي��ة 
والندوات واجلوالت امليدانية، على هام�ص 
احل����دث ال�����دويل ال�����ص��ن��وي، ال����ذي يجمع 

على  ت��اأك��ي��داً  املنطقة،  يف  املبتكرة  احل��ل��ول 
ا�صرتاتيجياً  اأهمية تربيد املناطق كخياراً 

لتاأمني كفاءة الطاقة يف امل�صتقبل.
وقال اأحمد بن �صعفار، الرئي�ص التنفيذي 
ل�”اإمباور”، اإن “فعاليات الدورة ال� 110 
ال����دويل للجمعية  م��ن م��وؤمت��ر وم��ع��ر���ص 
ال���دول���ي���ة ل��ت��ربي��د امل���ن���اط���ق، ت��ع��د فر�صة 
عظيمة لعر�ص اأحدث احللول واالبتكارات 
تتخذها  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  ت��ربي��د  �صناعة  يف 
العاملية،  املمار�صات  الأف�صل  وفقاً  اإم��ب��اور، 

للحفاظ على البيئة«.
ت�صعى  اإمباور  “اأن  �صعفار”،  “بن  واأ�صاف 
اجلمعية  اج��ت��م��اع  يف  امل�صاركة  خ��الل  م��ن 
املناطق، والتي يح�صرها  الدولية لتربيد 
وم��ت��خ�����ص�����ص��ون يف قطاع  وق������ادة  خ�����رباء 
تربيد املناطق حول العامل؛ اإىل اال�صتفادة 
م���ن اخل�����ربات وامل���ع���رف���ة؛ ل��ت��ع��زي��ز كفاءة 
االقت�صاد  يف  النظيفة  الطاقة  ا�صتخدام 

الغازات  ان��ب��ع��اث��ات  ال��وط��ن��ي، واحل����د م��ن 
ال�صارة، ودعم االقت�صاد الوطني والعاملي؛ 

لتوفري م�صتقبل اآمن لالأجيال القادمة«.
جدير بالذكر، اأن “اإمباور” تقدم خدمات 
1،090 مبنى،  املناطق الأكرث من  تربيد 
والأكرث من 100 األف متعامل كما ت�صل 
من  اأك��رث  اإىل  لل�صركة  االإنتاجية  ال��ق��درة 
وتقدم  ال��ت��ربي��د،  م��ن  ط��ن  مليون   1،43
�صديقة  مناطق  تربيد  خ��دم��ات  ال�صركة 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة ل���ع���دد م���ن امل�����ص��اري��ع ال����ب����ارزة يف 
اإم���ارة دب��ي مثل واج��ه��ة دب��ي امل��ائ��ي��ة، وبلو 
بيت�ص  وات��رز، وجمموعة جمريا، وجمريا 
العاملي،  امل����ايل  دب���ي  وم���رك���ز  ري��زي��دن�����ص، 
الطبية،  دب��ي  ومدينة  التجاري،  واخلليج 
ونخلة جمريا،  ج��م��ريا،  ب��ح��ريات  واأب����راج 
مول،  بطوطة  واب��ن  ج��اردن��ز،  ودي�صكفري 
العاملية  وامل��ن��ط��ق��ة  للت�صميم،  دب���ي  وح���ي 

لالإنتاج االإعالمي وغريها.

 باإجمايل اإيرادات بلغت 39 مليون درهم

موا�صالت االإمارات تبيع 1700 مركبة عرب »الوطنية للمزادات« منذ بداية العام
•• دبي – الفجر:

ك�صف مركز الوطنية للمزادات -ع�صو 
التابعة  االأع����م����ال  م���راك���ز  جم��م��وع��ة 
ع����ن جناحه  االإم�����������ارات-  مل���وا����ص���الت 
بتنظيم 23 مزاداً خالل العام احلايل 
متنوعة  مركبة   1700 خالله  بيعت 
39 مليون  ب��ل��غ��ت  اإي������رادات  ب��اإج��م��ايل 
اإيرادات  دره��م  19 مليون  دره��م منها 
امل���رك���ز و20 م��ل��ي��ون دره���م  م��رك��ب��ات 
التابعة  امل��رك��ب��ات  ع��ائ��دة على  اإي����رادات 
واالأفراد  واخلا�صة  للجهات احلكومية 
وال����ت����ي مت ع��ر���ص��ه��ا ���ص��م��ن امل�������زادات 
�صّمت  امل��ط��روح��ة، حيث  االل��ك��رتون��ي��ة 
املزادات جمموعة متنوعة من املركبات 
الثقيلة واخلفيفة، واملركبات ذات الدفع 
الرباعي وال�صالون، اإىل جانب املركبات 
التجارية والتي تت�صمن مركبات بيك 
اأب وحافالت خمتلفة ال�صعة، ومركبات 
االإ�صعاف  م��رك��ب��ات  م��ث��ل  متخ�ص�صة 

والدراجات النارية وغريها.
وتف�صياًل؛ قال �صلمان حممد اإبراهيم 
باأن  ل��ل��م��زادات،  الوطنية  م��رك��ز  م��دي��ر 
بداية  م��ن��ذ  م�������زاداً   23 ن���ّف���ذ  امل���رك���ز 
املركبات  بلغ عدد  اجل��اري، حيث  العام 

 2،516 امل�����زادات  امل��ط��روح��ة يف ه���ذه 
1،700 مركبة،  مركبة ومت بيع منها 
اإجمايل  م���ن   69% ن��ح��و  ب��ي��ع��ت  اأي 
م�صرياً  املعرو�صة،  امل�صتعملة  املركبات 
والنوعية  االإي���ج���اب���ي���ة  ال��ن��ت��ائ��ج  ب�����اأن 
جت�صيد  اإال  هي  ما  املركز  حققها  التي 
حلجم الثقة التي يحظى بها من قبل 

املتعاملني من داخل وخارج الدولة.
للمزادات  الوطنية  مركز  مدير  واأ�صار 
املعرو�صة  امل�����ص��ت��ع��م��ل��ة  امل���رك���ب���ات  ب�����اأن 

حتوي على �صجل �صيانة و�صمان وتعود 
مل��رك��ب��ات م��وا���ص��الت االإم������ارات عالوة 
على مركبات االأفراد الراغبني بعر�ص 
واأي�صاً  للبيع،  امل�صتعملة  م��رك��ب��ات��ه��م 
واخلا�صة  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ات  ي��ت��اح 
بعر�ص مركباتهم يف املزادات التي يتم 
موؤكداً  املركز،  يف  دوري  ب�صكل  طرحها 
اإج����راءات  ت�صهيل  يف  امل��رك��ز  ج��ه��ود  اأن 
امل�����ص��ارك��ة ب���امل���زادات االل��ك��رتون��ي��ة وفق 
خطة مدرو�صة وجداول زمنية حمّددة 

باملرونة  ي��ت�����ص��م  ذك����ي  ن���ظ���ام  و���ص��م��ن 
بتعزيز  اأث��م��رت  وال�صفافية،  والو�صوح 
ثقة املتعاملني من املوؤ�ص�صات احلكومية 
ومعظم  االأف��راد  اإىل  اإ�صافة  واخلا�صة 
ال��دول��ة وخارجها  ال�����ص��ي��ارات يف  جت���ار 
امل��رك��ز. كما  يقّدمها  ال��ت��ي  ب��اخل��دم��ات 
انعك�ص ذلك يف تو�صيع قاعدة املتعاملني 
معها، حيث بلغ اإجمايل املتعاملني 20 

األف متعامل.
وحول مميزات امل�صاركة يف مزاد مركز 
اأن  اإب��راه��ي��م  ق��ال  ل��ل��م��زادات،  الوطنية 
املركز يوفر الوقت واجلهد للراغبني يف 
امل�صاركة من داخل وخارج الدولة نظراً 
الكرتوين  ب�صكل  ت��ط��رح  امل�����زادات  الأن 
اآلية  �صهولة  م��وؤك��داً  امل��رك��ز،  م��وق��ع  يف 
املوقع االلكرتوين وتعدد  الت�صجيل يف 
كذلك  يتاح  باأنه  منوهاً  الدفع،  قنوات 
للراغبني يف معاينة املركبات املعرو�صة 
امل���زاد م��ن زي���ارة حمطة موا�صالت  يف 
اإمارة  يف  وال��واق��ع��ة  بجويزع  االإم����ارات 
واأي�����ص��اً حم��ط��ة موا�صالت  ال�����ص��ارق��ة، 
اإمارة  يف  وال��واق��ع��ة  مب�صفح  االإم����ارات 
اأبوظبي وذلك يومياً عدا يوم اجلمعة 
ب��ني ال�����ص��اع��ة 7 ���ص��ب��اح��اً وال�����ص��اع��ة 6 
املطروحة.  امل���رك���ب���ات  مل��ع��اي��ن��ة  م�����ص��اًء 

للجمهور  اأت����اح  امل��رك��ز  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
الو�صول  و�صهلة  مي�صرة  ق��ن��وات  ع��دة 
الت�صجيل  منها  امل���زادات  يف  للم�صاركة 
وامل�صاركة من خالل املوقع االإلكرتوين 
www.alwataneya.ae، الذي 
موا�صفات  ا�صتعرا�ص  للجمهور  يتيح 
واأ���ص��ع��ار امل��رك��ب��ات امل��ط��روح��ة و�صروط 
امل��زادات بكل �صهولة وي�صر  امل�صاركة يف 
اإ�صافة  امل��رك��ز،  اإىل  ال��ق��دوم  ع��ن��اء  دون 
االإن�صتغرام  ع��ل��ى  امل���رك���ز  ح�����ص��اب  اإىل 
 ،@alwataneya.auctions
من  املعلومات  على  احل�صول  وك��ذل��ك 
خالل التوا�صل مع املوؤ�ص�صة على الرقم 

املجاين ملركز االت�صال 8006006.
واأ�صاف مدير مركز الوطنية للمزادات 
ت�صمل  ث��ري��ة  ق��اع��دة  امل��رك��ز ميتلك  اأن 
ن��خ��ب��ة م��ن امل��ت��ع��ام��ل��ني ال��رائ��دي��ن من 
عجمان،  ل�صرطة  العامة  القيادة  بينها 
ال��ه��ي��ئ��ة االحت����ادي����ة ل��ل��ك��ه��رب��اء وامل����اء 
وجمموعاتها،  ث��رف��ت��ي  ���ص��رك��ة  ب��دب��ي، 
االإمارات  �صركة  االأهلية،  العني  �صركة 
للتامني، �صركة العني االأهلية للتامني، 
براأ�ص  املالية  دائ��رة  ال�صارقة،   جامعة 
املوؤ�ص�صات  ع���دد  اإىل  اإ���ص��اف��ة  اخل��ي��م��ة، 

احلكومية واخلا�صة يف الدولة.

»اإمباور« ت�صارك يف موؤمتر ومعر�ض اجلمعية الدولية لتربيد املناطق

حرة مطار ال�صارقة الدويل تتوج بجائزة »�صوبر براندز« العاملية
•• ال�شارقة-وام:

ح��ق��ق��ت امل��ن��ط��ق��ة احل����رة مل��ط��ار ال�����ص��ارق��ة ال����دويل اإجن����ازا 
بجائزة  ف��وزه��ا  بعد  اإجن��ازات��ه��ا  �صجل  اإىل  ي�صاف  ج��دي��دا 
“�صوبر براندز 2019” بو�صفها اإحدى اأقوى العالمات 
املتحدة وذلك خالل  العربية  االإم��ارات  التجارية يف دولة 
الهيئة  براندز”  “�صوبر  نظمته  ال��ذي  اخلتامي  احلفل 
اأم�ص  يوم  م�صاء  التجارية  العالمات  يف  املحكمة  امل�صتقلة 

االأول يف دبي.
و ي��ع��ك�����ص ف����وز امل��ن��ط��ق��ة احل����رة مل��ط��ار ال�����ص��ارق��ة ال����دويل 

باجلائزة ال�صمعة القوية التي تتمتع بها العالمة التجارية 
للمنطقة يف بيئة االأعمال.

املنطقة  هيئة  مدير  امل��زروع��ي  �صامل  �صعود  �صعادة  ق��ال  و 
اإن فوزنا بهذه اجلائزة يعد  احلرة ملطار ال�صارقة الدويل 
لالرتقاء  ال��دوؤوب��ة  اجل��ه��ود  م��ن  طويلة  م�صرية  ح�صيلة 

بخدمة املتعاملني وتلبية احتياجاتهم يف املناطق احلرة .
باتت  ال���دويل  ال�صارقة  مل��ط��ار  احل���رة  املنطقة  اأن  واأو���ص��ح 
8000 �صركة  اأك����رث م���ن  ت�����ص��م  م��دي��ن��ة ���ص��م��ن م��دي��ن��ة 
اقت�صادية  وق��ط��اع��ات  تعمل يف جم��االت  دول��ة   165 م��ن 

متنوعة.

»غرفة ال�صارقة« : جمموعات العمل القطاعية 
�صريك اأ�صا�صي يف تطوير القطاع اخلا�ض يف االإمارة

•• ال�شارقة -وام: 

اأكد �صعادة وليد بوخاطر النائب الثاين لرئي�ص جمل�ص اإدارة غرفة جتارة و�صناعة 
يف  الغرفة  جانب  اإىل  اأ�صا�صي  �صريك  القطاعية  العمل  جمموعات  اأن  ال�صارقة 
الرئي�صية  االأه���داف  وحتقيق  ال�صارقة  اقت�صاد  وتقدم  اخلا�ص  القطاع  تطوير 
للخطط التنموية لالإمارة والدولة. جاء ذلك خالل اللقاء التعريفي االأول الذي 
و  الهند�صية  واال�صت�صارات  املقاوالت  قطاع  وجمع  مبقرها  ام�ص  الغرفة  عقدته 
قطاع العقارات وقطاع ال�صناعة بح�صور �صعادة وليد بوخاطر و�صعادة زياد حممد 
الطنيجي  اأحمد  نا�صر  و�صعادة  املال  �صلطان  الدكتور  و�صعادة  احلجي  اهلل  خري 
اأع�صاء جمل�ص االدارة و�صعادة حممد اأحمد اأمني مدير عام الغرفة و�صعيد غامن 
�صاموئيل  والل��و  العقارات  لقطاع  التمثيلية  اللجنة  جمموعة  رئي�ص  ال�صويدي 
رئي�ص جمموعة اللجنة التمثيلية لقطاع ال�صناعة اإىل جانب اأع�صاء جمموعات 
ال�صركات  وممثلي  االأع��م��ال  رج��ال  من  وع��دد  وال�صناعة  العقارات  قطاعي  عمل 
االقت�صادية من قطاعي املقاوالت واال�صت�صارات الهند�صية بال�صارقة بهدف بحث 
�صبل التعاون بني القطاعات وفر�ص اال�صتثمار من املنتج املحلي يف اإمارة ال�صارقة 

وعر�ص التحديات والعمل على اإيجاد احللول لها.
اللقاء  ه��ذا  تنظيم  على  ال�صارقة  غرفة  :” حر�صت  له  كلمة  يف  بوخاطر  وق��ال 
لنوؤكد  والعقارات  ال�صناعة  العمل يف قطاعي  الذي يجمع جمموعات  التعريفي 
من خالله اأهمية الدور الذي تقوم به تلك املجموعات نظرا ملا ت�صهم به يف ايجاد 
العمل  اآل��ي��ات  تطوير  بهدف  القطاعات  تلك  وخمتلف  الغرفة  بني  و�صل  حلقة 
العقاري  القطاعان  يواجهها  التي  والتحديات  االإيجابيات  مناق�صة  طريق  عن 

وال�صناعي على خمتلف ال�صعد ب�صكل دوري.
و نوه بوخاطر اإىل اأن الغرفة ب�صفتها ممثال للقطاع اخلا�ص حتر�ص دائما على 
توفري بيئة جاذبة لالأعمال وتعمل على تقدمي اأق�صى دعم ممكن لتلك القطاعات 
من   . والطموحات  التوقعات  ويلبي  وتناف�صيتها  جاذبيتها  يعزز  مبا  االإم���ارة  يف 
وتعزيز  امل�صتدام  االقت�صادي  النمو  حتقيق  اأن  اأم��ني  اأحمد  حممد  اعترب  جانبه 
اال�صتثمارات وتلبية تطلعات اأع�صاء الغرفة ال يتم اإال من خالل العمل امل�صرتك 
بني القطاعني العام واخلا�ص لدعم م�صرية التنمية ال�صاملة عرب موا�صلة تقدمي 
امل�صورة واالآراء وطرح املبادرات الفعالة وامل�صاركة يف تنظيم الفعاليات والربامج 

التطويرية اإىل جانب الغرفة.
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املال والأعمال

»دبي ل�صناعات الطريان« توؤجر ثالث طائرات بوينغ 
AirBridgeCargo 777 جديدة ل�صركة

•• دبي-الفجر: 

“دبي  ال�صركة  يف  التاأجري  ق�صم  اأن  اأم�ص  الطريان”  ل�صناعات  “دبي  اأعلنت 
من  بتمويل  تاأجري  واإع���ادة  �صراء  اتفاقية  وق��ع  كابيتال”  ال��ط��ريان  ل�صناعات 
ال�صحن اجلوي  �صركة  م��ع  ج��دي��دة   777 بوينغ  ط��ائ��رات  لثالث   PDP ن��وع 
مو�صكو.  ومقرها  دن��ي��رب  فولغا  ل�صركة  اململوكة   AirBridgeCargo
اأ�صطول  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  ن��وع��ه��ا  ال��ث��الث االأوىل م��ن  ال��ط��ائ��رات  و���ص��ت��ك��ون ه���ذه 
الرئي�ص   ، ت��اراب��ور  ف���ريوز  وق���ال   .2020 ع��ام  يف   AirBridgeCargo
ب�صركة  ن��رح��ب  اأن  “ي�صعدنا  ال���ط���ريان:  ل�����ص��ن��اع��ات  دب���ي  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
قدرتنا  من  �صي�صتفيد  لنا  عميل  اأح��دث  باعتبارها   AirBridgeCargo
على تلبية متطلبات اأ�صطوله �صمن م�صاعيه اإىل تو�صيع وتنويع عملياته مع هذا 
النوع املحدد من الطائرات. وتعد ’دبي ل�صناعات الطريان كابيتال‘ اأكرب موؤجر 
يف العامل، وقد �صاعدت خربتنا الطويلة مع هذا النوع من   777F لطائرات 
الطائرات يف تنفيذ هذه االتفاقية ب�صرعة. ونتطلع اإىل عالقة طويلة وجمزية 
مع �صركة AirBridgeCargo مع ا�صتمرارها يف تطوير عملياتها بنجاح«.  
اتفاقيتنا  “متثل  قائاًل:  دنيرب  فولغا  رئي�ص جمموعة  اإي�صكني،  األيك�صي  وعلق 
مع دبي ل�صناعات الطريان حمطة مهمة يف تاريخنا حيث نرحب باأول طائرة 
ا�صرتاتيجيتنا  �صتدعم  الطائرات  اإن هذه  اأ�صطولنا.  777 يف  بوينغ  من طراز 
الرامية اإىل تنويع اأ�صطول طائراتنا وحتديثه، مما �صي�صمح لنا بتقدمي خدمة 
ذات فعالية اأكرب من حيث التكلفة لعمالئنا«. ومتتلك دبي ل�صناعات الطريان 

حالياً 15 طائرة مملوكة وقيد الطلب من طراز بوينغ 777.

مليار درهم م�صاهمة قطاع الطريان   323.6
يف الناجت املحلي االإجمايل خالل 2030

•• اأبوظبي-وام:

يف  الوطني  ال��ط��ريان  قطاع  م�صاهمة  ارت��ف��اع  متخ�ص�صة  دولية  موؤ�ص�صة  توقعت 
323.6 مليار درهم بحلول العام 2030  الناجت االإجمايل لدولة االإم��ارات اإىل 
ال�صنوات  خ��الل  القطاع  بها  يحظى  ب��ات  ال��ت��ي  الكبرية  االأه��م��ي��ة  على  موؤ�صر  يف 
للتنويع  الرامية  �صيا�صتها  يف  الدولة  حققتها  التي  النجاحات  تر�صيخ  يف  املا�صية 
االقت�صادي بعيدا عن النفط. وكانت م�صاهمة القطاع يف الناجت املحلي االإجمايل 
امليزة  من  بدعم  املا�صية  ال�صنوات  خ��الل  مت�صاعدة  وت��رية  على  حافظت  للدولة 
اال�صرتاتيجية لدولة االإمارات والبنية التحتية فائقة التطور التي �صهدها القطاع 
وكافة املرافق املرتبطة به. ويوجد يف دولة االإمارات �صبعة مطارات دولية ت�صتقبل 
اأكرث من 100 مليون م�صافر �صنويا، ومن املتوقع اأن ترتفع فر�ص اال�صتثمار يف 
القطاع خالل ال�صنوات القليلة القادمة. ووفقا ملجل�ص املطارات الدويل فاإن مطار 
ا�صتخدامه من  اأكرث مطارات العامل ن�صاطا حيث مت  ال��دويل يت�صدر قائمة  دبي 
89 مليون م�صافر خالل العام 2018 مقارنة مع 83.6 مليون  قبل اأكرث من 
90 �صركة طريان ت�صافر اإىل اأكرث  2016، ويخدم اأكرث من  م�صافر خالل عام 
250 وجهة ت�صمل جميع ق��ارات العامل . وكان جمل�ص املطارات ال��دويل قد  من 
�صنف بالفعل املطار الثاين “ اآل مكتوم “ يف مدينة دبي ورلد �صنرتال يف املركز 
اأربع  م��رور  بعد  وذل��ك  ال�صحن  حركة  يف  االزدح���ام  حيث  من  عامليا  ع�صر  التا�صع 
�صنوات على ت�صغيله ومع االنتهاء من م�صاريع التو�صع، فاإنه �صي�صاهم يف حتقيق 
اأكرب مطار يف العامل،  اإجن��ازات جديدة للدولة، حتي ي�صبح دبي وورل��د �صنرتال 
ب�صعة 160 مليون راكب، و12 مليون طن من الب�صائع �صنويا ومع القدرة على 
ت�صهيل ال�صحن البحري اإىل اجلو والعك�ص �صحيح، حيث برزت دبي كمركز رئي�صي 

لل�صحن اجلوي يف املنطقة.

مايكرو�صوفت تفتتح مراكز بيانات 
�صحابية جديدة يف االإمارات

•• دبي-وام:

افتتحت مايكرو�صوفت ام�ص مراكز بيانات �صحابية جديدة يف دولة االإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة يف اط���ار ج��ه��وده��ا ال��داع��م��ة الأج��ن��دة ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف منطقة ال�صرق 
االأو�صط . ومن املتوقع اأن توفر تلك املراكز ال�صحابية اجلديدة ت�صهيالت وخدمات 
الثورة  فوائد  اغتنام  من  املنطقة  يف  وال�صركاء  العمالء  جميع  متكني  �صاأنها  من 
اأهدافهم. و�صتن�صم املراكز ال�صحابية اجلديدة  ال�صناعية الرابعة من اأجل حتقيق 
العاملية  ال�صحابية  التحتية  البنية  اإىل  اأبوظبي واالآخ��ر يف دبي  اأحدها يف  التي يقع 
ملايكرو�صوفت التي تعد واحدة من اأكرب البنى التحتية ال�صحابية واأكرثها اأمنا على 
م�صتوى العامل. و قال �صيد ح�صي�ص املدير العام االإقليمي لدى �صركة مايكرو�صوفت 
اخلليج اإن اطالق مراكز البيانات اجلديدة ميثل نقلة نوعية وحقبة جديدة يف تاريخ 
�صالح  يف  الرقمي  التحول  �صيحققها  التي  الكبرية  العوائد  اإىل  م�صريا   .. املنطقة 

النمو االقت�صادي وقدرته على فتح اآفاق كبرية تخلق بدورها فر�ص العمل.

زيارات ميدانية متنوعة لتبادل اخلربات مع ال�شركات العاملية

اقت�صادية دبي تعلن اإطالق الدورة الثانية من برنامج »دليل امللكية الفكرية واملبتكرين« يف �صنغافورة

 من خالل تنظيم حتدي »�شيف اأهداف التنمية امل�شتدامة« لل�شباب 

االأمن الغذائي يتعاون مع جمعية االأمم املتحدة بالدولة يف جهود الق�صاء على اجلوع
اجلهود الدولية لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة يف  فاعل  ع�شو  الإمارات  املهريي:  • مرمي 
البتكار يف الإنتاج الغذائي وم�شاهمة ال�شباب يف الق�شاء على اجلوع يف العامل مفهوم  تر�شيخ  اإىل  • ن�شعى 

ا�شطياد مليون و245 األف ح�شرة خالل عام

»الزراعة وال�صالمة الغذائية« تكثف من جهودها لل�صيطرة  
على اآفات حفار العذوق  وحفار �صاق النخيل بطرق اآمنة بيئيًا

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت دائرة التنمية االقت�صادية يف دبي 
الثانية م��ن برنامج  ال���دورة  اإط���الق  ع��ن 
واملبتكرين”  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة  “دليل 
باب  �صنغافورة، ومت فتح  �صيقام يف  الذي 
اأجندة  �صتبداأ  الذي  للربنامج  الت�صجيل 
اأغ�صط�ص   28 وحتى   26 من  فعالياته 
بتنظيم  ال����ربن����ام����ج  وي����ق����ام   .2019
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ل���ت���دري���ب  دب����ي  م���رك���ز 
لتنمية  را�صد  بن  حممد  ملوؤ�ص�صة  التابع 
اإحدى  وامل��ت��و���ص��ط��ة،  ال�صغرية  امل�����ص��اري��ع 
موؤ�ص�صات اقت�صادية دبي، وقطاع الرقابة 
التجارية وحماية امل�صتهلك يف اقت�صادية 
�صنغافورة  اأك��ادمي��ي��ة  م��ع  بالتعاون  دب��ي، 
الربنامج  وي���ه���دف  ال��ف��ك��ري��ة،  للملكية 
حماية  جم��ال  يف  امل�صوؤولني  تدريب  اإىل 
القطاعني  واالبتكار من  الفكرية  امللكية 

احلكومي واخلا�ص بدولة االإمارات.
وت�صعى اقت�صادية دبي من اإطالق برنامج 
واملبتكرين”  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة  “دليل 
للملكية  االأ�صا�صية  امل��ب��ادئ  تر�صيخ  اإىل 
ال��ف��ك��ري��ة، وف��ه��م امل��ع��ل��وم��ات واالأ�����ص����رار 
التجارية، وماهية حقوق الطبع والن�صر، 
التجارية  ال���ع���الم���ات  ف��ه��م  ج���ان���ب  اإىل 
والبيانات اأو املوؤ�صرات اجلغرايف، وبالتايل 
جمتمع  يف  وال�صفافية  االنتاجية  تعزيز 
اإم��ارة دب��ي ودولة  االأع��م��ال على م�صتوى 

االإمارات عموماً.

دعم حركة االأعمال ومتيزها«.
واأ�صاف اجلناحي: “�صتقوم اأكادميية دبي 
لريادة االأعمال الذراع التعليمي ملوؤ�ص�صة 
حممد بن را�صد لتنمية امل�صاريع ال�صغرية 
الربنامج،  اأج��ن��دة  مبتابعة  واملتو�صطة، 
ال���ت���ي ت��ت�����ص��م��ن ���ص��ل�����ص��ل��ة م����ن ال���ربام���ج 
ال��ت��دري��ب��ي��ة وال����زي����ارات امل��ي��دان��ي��ة الأب���رز 
الداعمة  وامل��راك��ز  امللكية،  حماية  مراكز 
اخلا�صة  االبتكار  خمتربات  و  لالبتكار، 
 Fusion DHLو�صركة  ب�����ص��رك��ة 
بهدف   ،3M و�����ص����رك����ة   World
ت��ب��ادل اخل����ربات، واال���ص��ت��ف��ادة م��ن اأبرز 
نحن   . ال�صاأن  ه��ذا  يف  العاملية  املمار�صات 
االأكادميية يف  تلعبه  الذي  بالدور  نوؤمن 
تنظيم هذه الربامج التدريبية والدورات 
رجال  جن��اح  م�صتوى  ل��رف��ع  املتخ�ص�صة 
االأعمال من اأ�صحاب هذه امل�صاريع، االأمر 
االبتكار،  عجلة  ت��ط��ور  يف  ي�صاهم  ال���ذي 
اأكرث طموحاً  واالنتقال بهم اإىل مراحل 

على م�صتوى قطاع االأعمال«.
الربنامج تزامناً مع  اإط��الق  يتم  و�صوف 
 »IP Week« الفكرية  امللكية  اأ�صبوع 
الفكرية  امللكية  اأول موؤمتر عاملي لقيادة 
الفكر  ق��ادة  ي�صتقطب  وال��ذي  العامل،  يف 
املبتكرة  وال�صركات  القانونيني  واخلرباء 
واك��ت�����ص��اب ن��ظ��رة م��ب��ا���ص��رة ح���ول ت�صويق 
واال�صرتاتيجيات  ال���ف���ك���ري���ة،  امل��ل��ك��ي��ة 
نطاق  تو�صيع  على  ت�صاعد  التي  الرابحة 
العاملية.  االأ���ص��واق  يف  التجارية  االأع��م��ال 

البا�صط  ع���ب���د  ق�����ال  امل���ن���ا����ص���ب���ة،  وب����ه����ذه 
موؤ�ص�صة  يف  التنفيذي  امل��دي��ر  اجلناحي، 
امل�صاريع  لتنمية  ب��ن  را���ص��د  ب��ن  حم��م��د 
املوؤ�ص�صة  “ت�صعى  واملتو�صطة:  ال�صغرية 
واالدوات  اخل���دم���ات  ك��اف��ة  ت�صخري  اإىل 
وا�صتدامة  دع���م  ���ص��ب��ي��ل  يف  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
االأعمال وتنمية قطاع ال�صركات ال�صغرية 
ي�صعدنا  االإم�����ارات.  دول���ة  يف  واملتو�صطة 
ي���ق���ام للمرة  ال�����ذي  ال���ربن���ام���ج  اإط������الق 
اأن  امل��ت��وق��ع  وم��ن  ���ص��ن��غ��اف��ورة،  يف  الثانية 
ت�صهد الدورة احلالية زيادة بنحو 15% 
يف عدد امل�صاركني، نظراً الأهمية الربنامج 
الذي يركز على امللكية الفكرية واالبتكار، 
اإذ يعدان من اأبرز املقومات التي ت�صهم يف 

االأول  احل����دث   »IP Week« ٌي��ع��ت��رب 
امللكية  ال��ع��امل يف جم���ال  ع��ل��ى م�����ص��ت��وى 
 The الفكرية، فقد مت تاأ�صي�صه من قبل
قاعة  وه���ي   ،IP Marketplace
االبتكار  رابطة  من  اأع�صاء  ت�صم  عر�ص 
يف  وامل�صاركة  لاللتقاء  الفكرية  وامللكية 
ربط املجتمع فيما يتعلق باالبتكار وخلق 

فر�ص عمل.
ال�صياق ذات��ه، قال حممد علي را�صد  ويف 
الرقابة  لقطاع  التنفيذي  املدير  ل��وت��اه، 
التجارية وحماية امل�صتهلك يف اقت�صادية 
طرح  يف  اال����ص���ت���م���رار  ي�����ص��ع��دن��ا  دبي:” 
من  حتقق  ال��ذي  النجاح  بعد  ال��ربن��ام��ج 
التي  للربنامج  االأوىل  ال��دف��ع��ة  اإط���الق 

5 جهات  م��ن  م��وظ��ف��اً   18 فيها  ���ص��ارك 
يدعم  ال�����دول�����ة.  يف  واحت�����ادي�����ة  حم��ل��ي��ة 
الربنامج توجهاتنا يف تعزيز مكانة دبي 
تعترب  اإذ  االأعمال،  ملزاولة  مثالية  كبيئة 
التي يجب  املقومات  الفكرية من  امللكية 
ي�صاهم  تناف�صية.  مدينة  كل  يف  توافرها 
ومفهوم  ثقافة  تعزيز  يف  الربنامج  ه��ذا 
امللكية الفكرية واالبتكار لدى ال�صركات، 
اأك����رث م��ه��ن��ي��ة يف احلفاظ  ت��ك��ون  ب��ح��ي��ث 
باحليادية  تتمتع  بيئة  يف  حقوقها،  على 
وال�����ص��ف��اف��ي��ة خ����الل مم��ار���ص��ة االأع���م���ال 

التجارية«.
واأ�صاف لوتاه: “تويل اإمارة دبي اإهتماما 
وا�صتدامة  ت��ن��اف�����ص��ي��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ج��ل��ي��اً 
امل��ن��ط��ل��ق حر�صنا  ه����ذا  االأع����م����ال، وم����ن 
لت�صمل  امل��ي��دان��ي��ة  ال���زي���ارات  تنويع  على 
جهات اأخرى تخ�ص�صاً يف تبادل اخلربات 
واالبتكار.  الفكرية  امللكية  ق�صايا  ح��ول 
روؤية متكاملة حول  يقدم هذا الربنامج 
احلفاظ  و�صبل  الفكرية،  امللكية  مفهوم 
ع��ل��ي��ه��ا وت��ع��زي��ز دوره�����ا يف م�����ص��رية عمل 
ال�صركات، من خالل االطالع على اأف�صل 
امل��م��ار���ص��ات ال��ن��اج��ح��ة وامل��ت��ب��ع��ة ع��امل��ي��اً يف 
ت�صهد  اأن  املتوقع  ومن  االأعمال.  مزاولة 
الدورة اجلارية م�صاركة وا�صعة لعدد من 
واالحتادية،  املحلية  احلكومية  اجلهات 
ال����دورة  ه���ذه  م��ن  �صي�صتفيدون  ال��ذي��ن 
اأف�صل  وف��ق  االأع��م��ال  ا�صتدامة  تعزيز  يف 

املمار�صات املتبعة عاملياً«.

امل���ه���ريي وزي������رة دول�����ة لالأمن  حم��م��د 
ع�صو  االإم�������ارات  دول����ة  “اإن  ال���غ���ذائ���ي: 
تقودها  التي  الدولية  اجل��ه��ود  يف  فاعل 
التنمية  اأه��داف  لتحقيق  املتحدة  االأمم 
امل�صتدامة، وال �صيما الق�صاء على اجلوع 
ال�صعوب،  ورف��اه  �صحة  وحتقيق  والفقر 
وهو ما ي�صب مبا�صرة يف حت�صني جودة 
حياة النا�ص. ومتثل ق�صية اجلوع العاملي 
م��ن اأه����م امل��ل��ف��ات ال��دول��ي��ة، م��ا يتطلب 
يف  للم�صاهمة  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  توحيد 
تاأمني الطلب املتزايد على الغذاء عاملياً، 
بالتغري  امل��ت��م��ث��ل��ة  ال��ت��ح��دي��ات  وجت������اوز 

•• دبي-الفجر:

 UN  « اأطلقت “جمعية االأمم املتحدة 
 Association in the UAE
واللجنة  الغذائي  االأم���ن  م��ع   بالتعاون 
امل�صتدامة  التنمية  الأه�����داف  ال��وط��ن��ي��ة 
التنمية  اأه��داف  “حتدي �صيف  م�صابقة 
الدولية  اجل��ه��ود  اإط���ار  يف   “ امل�صتدامة 
من  الثاين  الهدف  حتقيق  اإىل  الرامية 
اأهداف التنمية امل�صتدامة لالأمم املتحدة 

“الق�صاء على اجلوع 2030«.
“�صيف  م��ب��ادرة  ال��ت��ح��دي �صمن  وي��اأت��ي 
التي  امل�صتدامة”  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه��������داف 
وتهدف  الدولة،  داخ��ل  املنظمة  اأطلقتها 
اإىل اإ�صراك الطالب وال�صباب من خالل 
ا�صتثمار طاقاتهم االإبداعية واالبتكارية 
وم�صتدامة  ف���ع���ال���ة  ح���ل���ول  اإي����ج����اد  يف 
مناطق  خمتلف  يف  اجل��وع  على  للق�صاء 
العاملي   الغذائي  االأم��ن  وحتقيق  العامل 
با�صتخدام التكنولوجيا احلديثة يف نظم 
امل��ت��ط��ورة وامل�����ص��ت��دام��ة وتعزيز  ال���زراع���ة 
للجميع،  وال�صحية  ال�صليمة  التغذية 
فجوة  ل�صد  فعالة  حلول  اإي��ج��اد  بجانب 

ندرة االأغذية.
املنظمة غري احلكومية وغري    وفتحت 
ال�صيفي  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  ل��ل��رب��ح  ال���ه���ادف���ة 
التحدي  ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف  ال���ط���الب  اأم�����ام 

للحد  تقنية  وامل�صاهمة يف تقدمي حلول 
م���ن ظ���اه���رة اجل����وع ال��ت��ي ي��ع��اين منها 
امل���الي���ني ح���ول ال���ع���امل  يف ب���داي���ة �صهر 
يونيو علما باأن الت�صجيل �صيغلق بتاريخ 

 .  2019-6-22
وياأتي الهدف الثاين “الق�صاء التام على 
اجلوع” �صمن 17 هدفاً و�صعتها منظمة 
االأمم املتحدة لتحقيق التنمية امل�صتدامة 
اأهم  وتت�صمن   ،2030 ال��ع��ام  ب��ح��ل��ول 
ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت���واج���ه ال�����ص��ع��وب يف 
خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق ال���ع���امل، وال���ت���ي ياأتي 
العاملي واملناخ  راأ�صها الفقر واجلوع  على 
وال��ط��اق��ة وق�صايا  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال�����ص��ح��ة 

امل�صاواة والعمل والطاقة، وغريها.
ت�صتمر  ال��ت��ي  ال�صيفية،  امل��ب��ادرة  وت��رك��ز 
واأغ�صط�ص،  ويوليو  يونيو  �صهور  خ��الل 
وتثقيف  املجتمع  وع��ي  درج���ة  رف��ع  على 
اأفراده حول جهود منظمة االأمم املتحدة 
التنمية  الأه������داف  ال��وط��ن��ي��ة  وال��ل��ج��ن��ة 
التنمية  اأه������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل�����ص��ت��دام��ة 
االن�صمام  على  وت�صجيعهم  امل�صتدامة، 
وامل�صاهمة الفعالة يف الق�صاء على اجلوع 
بحلول عام 2030. وترتكز املبادرة على 
اجلوع”  على  “الق�صاء  هي  حتديات   3
على  و”الق�صاء  ي��ون��ي��و،  ���ص��ه��ر  خ����الل 

الفقر” و”حتقيق ال�صحة والرفاه«. 
وم��ن جهتها ، ق��ال��ت م��ع��ايل م��رمي بنت 

ال�صاحلة  االأرا������ص�����ي  ون������درة  امل���ن���اخ���ي، 
ل��ل��زراع��ة، و���ص��ح امل��ي��اه، وذل���ك م��ن خالل 
اإيجاد حلول مبتكرة ت�صمن غذاء �صحياً 
العلمي  البحث  دور  وتفعيل  وم�صتداماً، 
يف جم����ال ال�����زراع�����ة، واال����ص���ت���ف���ادة من 

الفر�ص الواعدة«.
حتقيق  �صيف  حت��دي  “ميثل  واأ�صافت: 
امل�صاعي  اأحد  امل�صتدامة  التنمية  اأه��داف 
ال�صباب  ط��اق��ات  ال���ص��ت��غ��الل  ال��ط��م��وح��ة 
وحلولهم اخلالقة  االإبداعية  وقدراتهم 
ال�صباب  الأن  اجل�����وع،  ع��ل��ى  ال��ق�����ص��اء  يف 
حلول  اإي��ج��اد  يف  االأوىل  بالدرجة  معني 
راأ�ص  الغذاء  وميثل  العاملية،  للتحديات 
تلك االأولويات الزدهار االأجيال القادمة. 
ون�صعى بدورنا اإىل تر�صيخ مفهوم االبتكار 
يف االإنتاج الغذائي وم�صاهمة ال�صباب يف  
الوطني والعاملي  الغذائي  االأمن  حتقيق 
والق�صاء على اجلوع يف العامل. واأنا اأثق 
يف قدرات �صباب الوطن على اإيجاد حلول 
فريدة وا�صتثنائية لتوفري الغذاء ب�صكل 
م�صتدام و�صحي، لتكون م�صاهمة عملية 
العاملية يف  العلمية  اجلهود  �صمن  ب��ارزة 

هذا ال�صدد«.
ومن جهتها قالت، ليزا ال بونتيه االأمني 
“نهدف من خ��الل دع��م اجلهود  ال��ع��ام: 
تعاونية  �صبابية  اأن�صطة  وخلق  الوطنية 
حياة  يف  م��ل��م��و���ص  ت��غ��ي��ري  اإح������داث  اإىل 

ثامر القا�صمي املتحدث با�صم هيئة اأبوظبي 
امل�صائد  اأن  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال�����ص��الم��ة  ل��ل��زراع��ة 
اأث��ب��ت��ت  ك��ف��اءة ك��ب��رية يف  ال�صوئية اجل��اف��ة 
احل���د م��ن ان��ت�����ص��ار ح�����ص��رت��ي ح��ف��ار العذوق 
 ، الطويلة  ال��ق��رون  ذو  النخيل  �صاق  وحفار 
يف  ال�صوء  اإىل  احل�صرتان  هاتان  تنجذب  اإذ 
يف   باالألواح  ا�صطدامها  عند  وت�صقط  الليل 
درج  التجميع بامل�صيدة ، موؤكداً على �صرورة  
العناية بامل�صيدة ال�صوئية اجلافة، والتاأكد 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي، وتو�صيل  امل�����ص��ب��اح  ع��م��ل  م���ن 
امل�صيدة ال�صوئية اجلافة مب�صدر كهربائي 
غروب  منذ  بها  الكهربائي  امل�صباح  الإ�صاءة 

ال�صم�ص حتى �صروقها يف اليوم التايل.
النخيل   ع���ذوق  ح��ف��ار  ح�صرتي  اأن  واأ���ص��اف 
الطويلة  ال��ق��رون  ذو  النخيل  ���ص��اق  وح��ف��ار 
اأع��داده��م��ا  يف ه��ذا الوقت من ال�صنة  ت��زداد 
متابعة  امل��زارع  اأ�صحاب  على  ي�صتوجب  مما 
والتحقق  اجل��اف��ة  ال�صوئية  امل�صائد  عمل 
ب�صكل  و�صيانتها  الت�صغيلية  كفاءتها  م��ن 

•• اأبوظبي - الفجر

وال�صالمة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  تكثف 
اآفات  الغذائية من جهودها  لل�صيطرة على 
النخيل خالل هذه الفرتة من العام والتي 
عذوق  ح��ف��ار  ح�صرتي  ب��ال��غ��ات  فيها  تنت�صر 
القرون  ذو  النخيل  ���ص��اق  وح��ف��ار  ال��ن��خ��ي��ل  
ال��ط��وي��ل��ة، وت��ع��م��ل امل���راك���ز االإر����ص���ادي���ة من 
امل�صائد   وف��رق  الزراعيني  املر�صدين  خ��الل 
واإر�صادهم  امل���زارع  وع��م��ال  اأ�صحاب  لتوعية 
هذه  على  لل�صيطرة  ال�صحيحة  الطرق  اإىل 
االآف��ات اخلطرية التي تهدد �صجرة النخيل 
من خالل متابعة �صيانة امل�صائد ال�صوئية 

اجلافة يف مزارع اإمارة اأبوظبي. 
التابعني  الزراعي  االإر���ص��اد  مهند�صو  ويقوم 
بطرق  وتوعيتهم  العمال  بتدريب  للهيئة 
ال�صوئية  للم�صائد  ال�����ص��ل��ي��م  اال���ص��ت��خ��دام 
و�صيانتها  ت�����ص��غ��ي��ل��ه��ا  وط���ري���ق���ة  اجل����اف����ة، 
برنامج  يت�صمن  حيث  بها،  العناية  وكيفية 

ال��دورات والور�ص  العمال ع��دداً من  تدريب 
للتوعية  احل��ق��ل��ي��ة  وال����زي����ارات  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
بطرق العناية بامل�صائد و�صيانتها باعتبارها 
من اإحدى الو�صائل املهمة يف  ال�صيطرة على 
اآفات النخيل. وتدعو الهيئة اأ�صحاب املزارع 
اجلافة   ال�����ص��وئ��ي��ة  ب��امل�����ص��ائ��د  ال��ع��ن��اي��ة  اإىل 
خالل العام وخ�صو�صاً يف هذه الفرتة نظرا 
النخيل،  حلفارات  البالغة  احل�صرة  لن�صاط 
ت�صتخدم  ال�����ص��وئ��ي��ة  امل�����ص��ائ��د  اأن  ح���ي���ث  
ال���ص��ط��ي��اد ح�����ص��رت��ي ح��ف��ار ع����ذوق النخيل 
الطويلة  ال��ق��رون  ذو  النخيل  ���ص��اق  وح��ف��ار 
مما يقلل من فر�ص اإ�صابتها للنخيل ، حيث 
املزرعة  منت�صف  يف  امل�صيدة  و���ص��ع  ينبغي 
وت��و���ص��ي��ل��ه��ا مب�����ص��در ال��ك��ه��رب��اء م���ع �صبط 
منظم التوقيت بحيث يعمل من بعد غروب 
، م��ع مراعاة  ���ص��روق��ه��ا  ال�����ص��م�����ص  اىل ق��ب��ل 
التحقق من اأن امل�صباح “061 واط” م�صاء 
ال�صوئية  امل�صيدة  ودرج  الفرتة  هذه  ط��وال 
املهند�ص  وق����ال  االإغ������الق.  اجل���اف���ة حم��ك��م 

م�����ص��ت��م��ر م���ع امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى وج������ود  درج 
التجميع حمكم االغالق وتبديل ملبة االإنارة 
اأن  اإىل  واأ���ص��ار  تلفت.  اإذا  التوقيت  ومنظم 
للزراعة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  يف  النخيل  خ���رباء 
كفاءة  اأن  على  يوؤكدون  الغذائية  وال�صالمة 
ت�صغيل امل�صائد ال�صوئية اجلافة ال يقت�صر 
اأثره االإيجابي لل�صيطرة على ح�صرتي حفار 
ذي  النخيل  ال�صاق  وح��ف��ار  النخيل   ع���ذوق 
االإيجابي  االأث��ر  ميتد  بل  الطويلة،  القرون 
للحد من كثافة العديد من االآفات الزراعية 
التي تنجذب لل�صوء مما يقلل من خطرها 

على النخيل واملحا�صيل الزراعية االأخرى.

ال�����ص��ع��وب، وه����و م���ا ي��ت��ح��ق��ق م���ن خالل 
االإمارات   دول��ة  ومواطني  �صباب  اإ�صراك 
العاملية  اإيجاد حلول لالأزمات  يف عملية 
املتحدة  االأمم  على جهود  اإطالعهم  مع 
وم�صاعيها  العاملية  الق�صايا  خمتلف  يف 

لتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة«.
من املقرر م�صاركة 40 فريق يف التحدي، 
6 ط���الب م��ن خمتلف  ي�صم ك��ل ف��ري��ق 
وت��ك��م��ن مهمتهم يف  ال���دول���ة.  م���دار����ص 
الإنتاج  وتكنولوجية  عملية  حلول  اإيجاد 
ال���غ���ذاء ب��ه��دف ال��ق�����ص��اء ع��ل��ى اجل���وع يف 
على  جهودهم  نتائج  و�صتعر�ص  العامل، 
التنمية  اأه����داف  “حتدي  حتكيم  جلنة 
الفيديوهات  خ���الل  م���ن  امل�صتدامة” 
تفاعلية  �صرائح  عرب  وال�صرح  والكلمات 
الفريق  اأع�������ص���اء  ي���راه���ا  و���ص��ي��ل��ة  اأي  اأو 
التحكيم  وت�����ص��م جل��ن��ة  ل��ه��م.  م��ن��ا���ص��ب��ة 
خ����رباء االأم�����ن ال���غ���ذائ���ي و مم��ث��ل��ي من 
االأغذية  ملنظمة  االإقليمي  �صبه  املكتب 
اأع�صاء  والزراعة لالأمم املتحدة “فاو”، 
الدويل  املركز  ومن  الغذائي  االأم��ن  من 

للزراعة امللحية “اإكبا«.
 6 النهائية  الت�صفيات  عقد  املقرر  ومن 
معايل  بح�صور  دب���ي.  يف  ال��ق��ادم  ي��ول��ي��و 
م������رمي ب���ن���ت حم���م���د امل�����ه�����ريي وزي������رة 
الدوائر  وممثلي  الغذائي  لالأمن  دول��ة 

احلكومية واملنظمات املعنية بالفعالية. 

نظام  تعتمد  الهيئة  اأن  القا�صمي  واأو���ص��ح 
على  ت��ق��وم   ال��ت��ي  ل��الآف��ات  املتكاملة  االإدارة 
االآفات  على  ال�صيطرة  ت�صمن  فنية  اأ�ص�ص 
مع احلفاظ على البيئة، مما يعزز ا�صتدامة 
واالأمن  احل��ي��وي  والتنوع  ال��زراع��ي  القطاع 
جنحت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  ال���غ���ذائ���ي، 
�صوئية  م�����ص��ائ��د   30112 ت���رك���ي���ب   يف 
عدد    ا�صطياد  ومت  اأبوظبي  م��زارع  يف  جافه 
وعدد    النخيل   عذوق  حفار    225،398
�صاق النخيل ذو القرون  649،153 حفار 
ال��ط��وي��ل��ة خ���الل ال���ف���رتة م���ن ب���داي���ة مايو 

 . 9102 مايو  نهاية  8102 اإىل 

االإمارات حتافظ على ريادتها يف تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت مبنطقة اخلليج
•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت هيئة تنظيم االت�صاالت اأن االإمارات تعد الدولة الرائدة يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف منطقة اخلليج، م�صرية اإىل اأن هذه 
الهاتف  خدمات  توفري  �صمان  على  حر�صها  خ��الل  من  حتققت  املكانة 
املتحرك على نطاق وا�صع يف كافة اأنحاء الدولة، وكذلك عرب التح�صني 
تقرير  يف  الهيئة  وقالت  تقدميها.  يتم  التي  اخل��دم��ات  جل��ودة  امل�صتمر 
اأعدته عن نتائج مقارنة ال�صبكات اخللوية يف الدولة عن الربع االأخري 
من العام 2018 اإنها ويف اإطار �صعيها لاللتزام باأعلى املعايري يف جمال 
خدمات الهاتف املتحرك، فقد قامت باإجراء م�صح قيا�صي وا�صع النطاق 
حول �صبكات الهاتف املتحرك يف االإمارات عن العام 2018، موؤكدة اأنه 

“ و  “ ات�صاالت  متت مناق�صة نتائج امل�صح مع ال�صركتني املرخ�ص لهما 
تعزيز م�صتوى وج��ودة خدمات  لتمكينهما من موا�صلة  “ وذل��ك  دو   “
تقدم  اإح��راز  امل�صح  نتائج  واأظهرت  تقدميها.  يتم  التي  املتحرك  الهاتف 
املكاملات  انقطاع  ن�صبة  �صمنها  وم��ن  اخل��دم��ات  ج��ودة  موؤ�صرات  كافة  يف 
موؤ�ص�صة  الرئي�صني  للم�صغلني  املتحركة  للهاتف  اخللوية  ال�صبكات  يف 
االإمارات لالت�صاالت “ ات�صاالت “ و�صركة االإمارات لالت�صاالت املتكاملة 
ال�صوت  ال�صوتية وج���ودة  املكاملة  اإمت���ام  ن�صبة جن��اح  “ وك��ذل��ك يف  دو   “
ال��راب��ع وال��ث��ال��ث وال��ث��اين وم��ع��دل �صرعة  وج���ودة تغطية �صبكة اجل��ي��ل 
اأجرت هيئة تنظيم االت�صاالت  البينات يف التغطية اخلارجية. كما  نقل 
ا�صتطالعا اآخر لقيا�ص جودة ال�صبكات يف االأماكن املغلقة على غرار امل�صح 
“ دو  50 موقعا على م�صتوى الدولة بني �صبكتي  امليداين اخلارجي يف 

“ و  “ ات�صاالت  اأن املرخ�ص لهما  النتائج  “ واأظ��ه��رت  “ ات�صاالت  و   “
خلدمات  الرئي�صية  االأداء  موؤ�صرات  يف  ج��دا  جيدة  نتائج  “ حققا  دو   “
اأن  ال�صوت والبيانات لتقنيات اجليل الثاين والثالث والرابع. ي�صار اإىل 
2018 غطى  امل�صح امليداين الذي نفذته الهيئة عن الربع الرابع لعام 
اأكرث من 23.300 كم من الطرق يف الدولة و�صمل ما يقارب 43 األف 
مكاملة �صوتية على �صبكة كل �صركة، واختبار جمموعة كاملة من خدمات 
ومت  وال��راب��ع.  والثالث  الثاين  اجليل  تقنيات  جميع  يف  املتاحة  البيانات 
تغطية جميع االإمارات “ اأبوظبي ودبي وال�صارقة وعجمان واأم القيوين 
وجرت الفحو�صات يف املدن  وراأ�ص اخليمة والفجرية ومنطقة الظفرة”، 
والبلديات وعلى الطرق الرئي�صة كما مت اختبار جودة اخلدمات املتنقلة 

يف 50 موقعا داخليا رئي�صا يف الدولة.
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املال والأعمال

األف زائر من 146 دولة  اأوتوميكانيكا دبي 2019 يجذب اأكرث من 32 

دعمًا ل�شركات التكنولوجيا الرو�شية الطاحمة اإىل ا�شتك�شاف فر�ض الأعمال اجلديدة يف ال�شرق الأو�شط

افتتاح املركز الرو�صي لالبتكارات الرقمية وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت

•• دبي-الفجر: 

العار�صني  ع����دد  يف  امل���ط���رد  ال��ن��م��و  ي���وؤك���د 
دبي  اأوتوميكانيكا  معر�ص  يف  وال��زائ��ري��ن 
ملعر�ص  ال���ن���اج���ح  اخل����ت����ام  ع���ل���ى   2019
خ����دم����ات  امل���رك���ب���ات ال���ت���ج���اري االأك������رب يف 
الدورة  �صجلت  واإفريقيا.   االأو�صط  ال�صرق 
ال�صابعة ع�صرة من املعر�ص ال�صنوي، الذي 
اختتم اأعماله موؤخراً يف مركز دبي الدويل 
بن�صبة  �صنوياً  من��واً  واملعار�ص،  للموؤمترات 
4 باملئة يف عدد العار�صني يف دورة 2019 
ا  عار�صً  1،880 املعر�ص  يف  �صارك  حيث   ،

من 63 دولة.
واأفاد املنظمون يف �صركة مي�صي فرانكفورت 
بلغ  املعر�ص  زوار  ع��دد  اأن  االأو���ص��ط  ال�صرق 
 %  2 ب��زي��ادة  146 دول��ة،  32،414 من 

تقريباً عن العام ال�صابق.
االأق�صام   2019 دب��ي  اأوتوميكانيكا  غطى 
الغيار  ق���ط���ع  وه������ي  ال���رئ���ي�������ص���ة  ال�������ص���ت���ة 
وامل����ك����ون����ات، االإل����ك����رتون����ي����ات واالأن���ظ���م���ة 
االك�������ص�������ص���وارات  عار�صا”؛   1،181“
االإطارات  عار�صا”؛   246“ والتخ�صي�ص 
االإ�صالح  عار�صا”؛  والبطاريات”226 
وغ�صيل  عار�صا”؛   155“ وال�����ص��ي��ان��ة 
والتجديد  بال�صيارات  العناية  ال�����ص��ي��ارات  

“72 عار�صاً«.
ال�صرق  ف��ران��ك��ف��ورت  مي�صي  اأ���ص��اف��ت  ك��م��ا 
االأو����ص���ط اأرب����ع ف��ئ��ات ف��رع��ي��ة ج��دي��دة هي 
ال��ق��ط��ع وامل���ع���دات ال���زراع���ي���ة، ال���ط���الء & 
البخارية،   ال�����دراج�����ات  ك����ف����اءة  اجل�������ص���م؛ 
وال���زي���وت وم����واد ال��ت�����ص��ح��ي��م. ت��ه��دف هذه 
م�صاحة  يف  ال��ت��ن��ق��ل  ت�صهيل  اإىل  اخل��ط��وة 

مرت   63،300 البالغة  الوا�صعة  العر�ص 
مربع على ع�صرات االآالف من الزوار.

و  دولياً  23 جناًحا  املعر�ص  يف  �صارك  كما 
34 رابطة جتارية عاملية، وت�صمن منطقة 
االإبداع احليوية التي قدمت روؤى تثقيفية 
يعزز  وب��ذل��ك  امل��رك��ب��ات،  خ��دم��ات  مل�صتقبل 
امل�صهورة  العاملية  �صمعته  اأوتوميكانيكا دبي 
كونه بوابة �صوق ال�صرق االأو�صط واأفريقيا 
غازي  حم��م��ود  وق���ال  ب��ع��ده.  وم���ا  ال�صا�صع 
اأوتوميكانيكا  م��ع��ر���ص  م��دي��ر  ب��ل��ي��ك��وزي��ن، 
دبي: “كانت االأ�صهر ال� 12 املا�صية مليئة 
لتقدمي  كلل  بال  عملنا  لكننا  بالتحديات، 
جمتمع  التقى  حيث  اآخ���ر،  ن��اج��ح  معر�ص 
خ��دم��ات امل��رك��ب��ات ال��ع��امل��ي ب��رّم��ت��ه لتبادل 
لي�ص  اأع��م��ال��ه��م،  �صبكات  وتو�صيع  ال��دراي��ة 
فقط يف منطقة ال�صرق االأو�صط واأفريقيا، 
ا يف �صبه القارة الهندية ورابطة  ولكن اأي�صً
قائاًل:  بليكوزين  وتابع  امل�صتقلة«.  ال��دول 
“اإن موقع دبي املركزي بني دول الت�صنيع 
ف�صاًل  واالأمريكتني،  واأوروب���ا  ال�صرق  من 
لتجار وحمرتيف  تتيح  كاإمارة  �صمعتها  عن 
خدمات املركبات الو�صول من جميع اأنحاء 
املنطقة، يعني اأن اأوتوميكانيكا دبي يجذب 
ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال�����ص��اري��ن ال��ذي��ن ال ميكن 

ملعر�ص جتاري اآخر جذبهم«. 
وق���د جت��ّل��ت م��ك��ان��ة دب���ي ك��ب��واب��ة لالأ�صواق 
خدمات   �صوق  وخا�صة   - النا�صئة  العاملية 
امل����رك����ب����ات وم�����ا ب���ع���د ال���ب���ي���ع- م����ن خالل 
االإح�����ص��ائ��ي��ات ال�����ص��ادرة ع��ن ج��م��ارك دبي 
م���ن خ����الل م��ع��ر���ص اأوت��وم��ي��ك��ان��ي��ك��ا دبي 
يف  م�صاعفاً  اأظ��ه��رت من��واً  وال��ت��ي   2019
املركبات  خ��دم��ات  االإم����ارة يف قطع  جت���ارة 

وفًقا  املا�صية.   الع�صر  ال�صنوات  على مدى 
جلمارك دبي، بلغ حجم جتارة دبي يف قطع 
مليون   2.1 ال�صيارات  واك�ص�صوارات  غيار 
عام  يف  دوالر  م��ل��ي��ار   10.3 ب��ق��ي��م��ة  ط���ن 
باملائة مقارنة   32 بزيادة قدرها   ،2018
بحجم جتارة االإمارة يف عام 2009 “7.8 
الرقم  هذا  وي�صمل  اأمريكي«.  دوالر  مليار 
ال�صيارات،  واك�ص�صوارات  غيار  قطع  واردات 
ال��ب��ط��اري��ات، االإط�����ارات وم��ك��ون��ات املحرك 
يف  دوالر  م��ل��ي��ار   5.5 قيمتها  بلغت  ال��ت��ي 
العام املا�صي، يف حني بلغت قيمة ال�صادرات 
املحيطة  ال���ق���ارات  اإىل  ال��ت�����ص��دي��ر  واإع������ادة 
قائمة  اليابان  ت�صدرت  دوالر.  مليار   4.8
دبي يف قطع غيار  لتجارة  ال�صركاء  ال��دول 
ال�����ص��ي��ارات وف��ًق��ا جل��م��ارك دب���ي، ح��ي��ث بلغ 
دوالر  مليار   1.4 ال��ط��رف��ني  جت���ارة  حجم 
 .2018 ع��ام  البيع يف  بعد  ما  يف منتجات 
كما �صمت قائمة اأكرب خم�ص دول يف جتارة 
ق��ط��ع غ��ي��ار ال�����ص��ي��ارات ك���اًل م��ن الواليات 
امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة )ح��ج��م جت����ارة قطع 
اأملانيا  دوالر(،   735،000 ب��ل��غ  ال��غ��ي��ار 
)680،000 دوالر(، كوريا )626 مليون 

دوالر(، وال�صني )626 مليون دوالر(. 
��ا ح�����ص��ور ق���وي يف  ك���ان ل��ه��ذه ال����دول اأي�����صً
حيث   ،2019 دب��ي  اأوتوميكانيكا  معر�ص 
�صاركت جميعاً باأجنحة وطنية. ويف الوقت 
االأق�صام  العار�صون يف جميع  اأع��رب  نف�صه، 
الذي  واالهتمام  املعر�ص  عن  ر�صاهم  عن 
املحتملون  ال��ت��ج��اري��ون  ال�����ص��رك��اء  اأظ���ه���ره 
�صركة  ك���ان���ت  ه������وؤالء  وم����ن  امل���ع���ر����ص.  يف 
 Balkrishna Industries
الطرق  اإط���ارات  وم�صدر  منتج   ،))BKT

الوعرة، اأحد العار�صني البارزين يف معر�ص 
فيكا�ص  وق��ال   .2019 دب��ي  اأوتوميكانيكا 
لالت�صاالت  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�صاعد  ن��اث��اين، 
دبي  »اأوتوميكانيكا   :BKT يف  املوؤ�ص�صية 
حيث  ل��ن��ا  بالن�صبة  ل��ل��غ��اي��ة  ج��ي��دة  من�صة 
ميكننا مقابلة عمالئنا من ال�صرق االأو�صط 
واأف��ري��ق��ي��ا. اإن����ه امل��ع��ر���ص ال��ت��ج��اري االأهم 

لقطاع االإطارات«. 
اأع���داداً  من�صتنا  “�صهدت  ق��ائ��اًل:  واأ���ص��اف 
ك��ب��رية م���ن ال������زوار ج������اوؤوا ل��ل��ت��ع��رف على 
جم��م��وع��ة م��ن��ت��ج��ات��ن��ا. ط��امل��ا وا���ص��ل قطاع 
لالإعجاب،  املثري  منوه  املنطقة  يف  االإن�صاء 
اإيجابية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال�����ص��وق  ن����رى  ف��اإن��ن��ا 
ل��ل��غ��اي��ة«.  م��ن ج��ان��ب��ه اأب����دى اأزه����ر جليل، 
مدير الت�صويق يف ال�صرق االأو�صط لل�صانع 
االأملاين مان + هاميل ، اأبدى ر�صاه التام عن  
اأوتوميكانيكا  يف  “ن�صارك  وق��ال:  املعر�ص، 
2014. ه��ن��ا جن��ت��م��ع مع  دب����ي م��ن��ذ ع����ام 
موزعينا وعمالئنا املحتملني، وقد الحظنا 
اأخرى  ال���زوار االآن من مناطق  زي��ادة ع��دد 
معر�صاً  يجعله  مم��ا  اأفريقيا،  �صمال  مثل 
مفيداً لكل االأطراف«.  وتابع: “يف اأفريقيا، 
التجارية  ال�����ص��ف��ق��ات  م���ن  امل���زي���د  ل��دي��ن��ا 
واالت�صاالت التجارية املحتملة، ونتوقع اأن 
ينمو ال�صوق بن�صبة �صبعة يف املائة يف العام 
اأن تنمو منطقة اخلليج  املقبل. كما نتوقع 
4 يف امل��ائ��ة، وهذا  2 و  بن�صبة ت���رتاوح ب��ني 
ب�صكل  النفط.  اأ�صعار  ارت��ف��اع  على  يتوقف 
اأفريقيا  و���ص��م��ال  اأف��ري��ق��ي��ا  اأن  ن���رى  ع����ام، 

تلعبان دوًرا اأكرب يف قطاعنا االآن«. 
امل�صاركة  بالتاأكيد  “نعتزم  جليل:  واأ�صاف 
الأن   ،2020 اأوت��وم��ي��ك��ان��ي��ك��ا  م��ع��ر���ص  يف 

اأمر هام يف   تعزيز مكانة وح�صور العالمة 
اخلليج،  دول  يف  االأو�صط.  لل�صرق  بالن�صبة 
عمالئنا،  م��ق��اب��ل��ة  يف  اال����ص���ت���م���رار  ن���ري���د 
نطاق  نو�صع  اأن  نريد  البلدان  هذه  وخ��ارج 

توزيعنا«.
معر�ص  يف  الرئي�صية  الفعاليات  اأب���رز  م��ن 
اأوتوميكانيكا دبي 2019، منطقة االإبداع، 
العر�ص،  و�صط  يف  خم�ص�صة  منطقة  وهي 
وعرو�ص  ال��ت��و���ص��ي��ح��ي��ة  ال���ع���رو����ص  ت���ق���دم 
 FSE ،املنتجات من العار�صني مثل وابكو
اللذين يت�صدران امل�صهد العاملي واالإقليمي 

لقطاع خدمات املركبات وما بعد البيع. 
ت�����ص��م��ن امل���ع���ر����ص ف��ع��ال��ي��ات اأخ������رى مثل 
 Truck ال�������ص���اح���ن���ات  ك����ف����اءة  م�����ب�����ادرة 
 1،260 ق��ام  حيث   ،Competence
املخ�ص�صة  م��ن��ت��ج��ات��ه��م  ب��ع��ر���ص  ���ا  ع���ار����صً
ل�صل�صلة القيمة الكاملة يف قطاع ال�صاحنات، 
من قطع غيار واك�ص�صوارات ال�صاحنات، اإىل 
معدات الور�ص ، واإ�صالح الهياكل والعناية 
بها. كما عادت اأكادميية اأوتوميكانيكا، حيث 
قدمت عرو�صاً رئي�صية مثل ك�صف جمارك 
دب��ي ع��ن حجم جت���ارة دب��ي يف  قطع غيار 
ال�صيارات يف عام 2018، اإىل جانب نتائج 
االبتكارات  ال�صتك�صاف  ا�صتق�صائية  درا�صة 
االأو�صط  ال�����ص��رق  يف  ال�����ص��ي��ارات  �صناعة  يف 
اأجرتها �صركة االأبحاث العاملية اإك�صبلوري.

اأكادميية  يف  االأخ���رى  الفعاليات  ت�صمنت 
التي  اجلل�صات  م��ن  �صل�صلة  اأوتوميكانيكا 
 ،Tiqani و   AMENA ع��ق��دت��ه��ا 
 ،AfriConnections ع��ن  ف�����ص��اًل 
والتي ا�صتك�صفت الفر�ص املتزايدة يف �صوق 

خدمات املركبات االأفريقي.

•• دبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت م��دي��ن��ة دب���ي ل��الإن��رتن��ت، املجّمع 
منطقة  يف  التكنولوجيا  الأع��م��ال  ال��رائ��د 
اأول  اإط���الق  اأم�����ص ع��ن  ال�صرق االأو���ص��ط، 
لالبتكارات  ن���وع���ه  م����ن  رو�����ص����ي  م���رك���ز 
ال����رق����م����ي����ة وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ع���ل���وم���ات 
م����ن مركز  ب��ت�����ص��ه��ي��الت  واالت�����������ص�����االت 
ال�����ص��ادرات ال��رو���ص��ي��ة، ليكون واح���داً من 
تكنولوجيا  ���ص��رك��ات  دع���م  من�صات  اأك���رب 
املعلومات الرو�صية خارج حدودها. وياأتي 
هذا االإطالق يف توقيع مذكرة تفاهم بهذا 
ال�صاأن بني مدينة دبي لالإنرتنت ومركز 
ال�صادرات الرو�صية جرى توقيعها خالل 
وح�صر   .2018 “جيتك�ص”  م��ع��ر���ص 
مرا�صم حفل اإطالق املركز اجلديد �صعادة 
التنمية  وزير  نائب  مامونوف،  ميخائيل 
الرقمية واالت�صاالت واالإعالم يف االحتاد 
كوزنيتزوف،  �صريجي  و�صعادة  الرو�صي، 
ال�����ص��ف��ري ف���وق ال���ع���ادة وم��ف��و���ص االحت���اد 
املتحدة،  العربية  االإم��ارات  الرو�صي لدى 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  م��ال��ك،  اآل  وم��ال��ك 
بالهول،  اهلل  وع��ب��د  “تيكوم”  ملجموعة 
التجارية  ل��ل�����ص��وؤون  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص 
املالك،  وع��م��ار  “تيكوم”،  جم��م��وع��ة  يف 
لالإنرتنت  دب��ي  ملدينة  التنفيذي  امل��دي��ر 
املركز  و�صُي�صكل  للتعهيد.  دب��ي  ومدينة 
الرو�صي لالبتكارات الرقمية وتكنولوجيا 
الأعمال  منطلقاً  واالت�����ص��االت  املعلومات 
التو�صع  اإىل  الرامية  الرو�صية  ال�صركات 
املربحة  االأ�������ص������واق  داخ�������ل  ب��ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 
االأو�صط  ال�����ص��رق  منطقة  يف  وامل��ت��ن��ام��ي��ة 
تر�صيخ  ج���ان���ب  اإىل  اأف���ري���ق���ي���ا،  و����ص���م���ال 

ال�صركات  لتاأ�صي�ص  كوجهة  دب��ي  مكانة 
االأع���م���ال اجلديدة.  ف��ر���ص  وا���ص��ت��ك�����ص��اف 
وب����ه����ذه امل���ن���ا����ص���ب���ة، ق�����ال ع���م���ار امل���ال���ك، 
لالإنرتنت  دب��ي  ملدينة  التنفيذي  امل��دي��ر 
مدينة  “تلتزم  للتعهيد:  دب���ي  وم��دي��ن��ة 
بتزويد  انطالقتها  منذ  لالإنرتنت  دب��ي 
باملن�صة  االأح��ج��ام  خمتلف  من  ال�صركات 
وتقوم  والنمو.  لالبتكار  حتتاجها  التي 
دبي  ا�صرتاتيجية  تطبيق  ع��ل��ى  مهمتنا 
م��ن خالل  ال��واق��ع،  اأر����ص  على  لالبتكار 
ها  بعدِّ دب���ي  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  حر�صنا 
املنطقة.  يف  الرئي�ص  التكنولوجي  املركز 
وع���ل���ى م�����دى ال�������ص���ن���ني، ح��ق��ق��ت خطط 
و�صيا�صاتها  امللهمة،  االإماراتية  احلكومة 
بارزة  نتائج  االقت�صاد  لتطوير  الرامية 
دولة  اق��ت�����ص��اد  اآخ��ره��ا ت�صنيف  م��ن  ك���ان 

االإم��ارات يف املرتبة اخلام�صة على موؤ�صر 
التناف�صية العاملية لعام 2019. ونتيجة 
دبي  ب��رزت  ال��دوؤوب��ة،  احلكومية  للجهود 
واالإقليمية كمركز  الدولية  ال�صاحة  على 
عاملي لالأعمال، وحققت جناحاً ملفتاً يف 
واأكرثها  وال�صركات  العقول  اأملع  اجتذاب 
وامل��ح��اف��ظ��ة عليها. ويف  واإب���داع���اً  اب��ت��ك��اراً 
اإط��الق املركز الرقمي  ياأتي  هذا االإط��ار، 
الرو�صي اجلديد يف مدينة دبي لالإنرتنت 
الفعالية  م���ن  اآخ�����ر  م�����ص��ت��وى  ل��ي�����ص��ي��ف 
والن�صاط اإىل امل�صهد التكنولوجي الزاخر 
وتزويد  االق��ت�����ص��اد  ع��رب حتفيز  دب���ي،  يف 
اجلديدة  االأع����م����ال  ب��ف��ر���ص  ال�����ص��رك��ات 

لال�صتفادة منها وتفعيلها«. 
�صنني،  “طوال  امل���ال���ك:  ع��م��ار  واأ����ص���اف 
تكنولوجية  ����ص���رك���ات  دخ������ول  ����ص���ه���دن���ا 

عمالقة، و�صركات نا�صئة طموحة اأ�ص�صت 
ق��واع��ده��ا يف جم��ّم��ع��ات اأع��م��ال��ن��ا يف دبي. 
ولذا، فاإننا حري�صون على تقدمي الدعم 
الرو�صية  التكنولوجيا  ل�����ص��رك��ات  نف�صه 
املنطقة  يف  جتربتها  خل��و���ص  املتحم�صة 

وتوفري بنية حتتية منا�صبة لها«.
اآخ�����ر، ق����ال حم��م��د �صيحا،  وم����ن ج���ان���ب 
الرو�صي  ل��ل��م��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
وتكنولوجيا  ال���رق���م���ي���ة  ل����الب����ت����ك����ارات 
عدد  “ي�صعى  واالت�������ص���االت:  امل��ع��ل��وم��ات 
وامل�صتثمرين  االأع��م��ال  رواد  م��ن  متزايد 
اتباع  اإىل  التكنولوجيا  قطاع  يف  ال��رو���ص 
وتتمحور  �صركاتهم.  لنمو  جديدة  طرق 
املمتازة  ال�صمعة  على  ال��ب��ن��اء  يف  مهمتنا 
الأعمال تلك املوؤ�ص�صات، ك�صركاء حمتملني 
على  احل�صول  يف  عليهم  االعتماد  ميكن 

بالكفاءة  تتميز  ب��اأ���ص��ع��ار  ج��ي��دة  خ��دم��ات 
اخرتنا  الغر�ص،  ول��ه��ذا  القيمة.  مقابل 
م��دي��ن��ة دب���ي ل��الإن��رتن��ت، ل��ي��ت��واج��د فيها 
و�صممنا  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  االب���ت���ك���ار  م���رك���ز 
خدماتنا ب�صورة تلبي احتياجات عمالئنا 
دقيقة  حتليالت  على  باالعتماد  املحددة، 
فيها«.  الطلب  وحل��ج��م  لل�صوق  م�صبقة 
الرو�صي  امل��رك��ز  اأن  اإىل  االإ����ص���ارة  وجت���در 
وتكنولوجيا  ال���رق���م���ي���ة  ل����الب����ت����ك����ارات 
���ص��ي��ك��ون مقراً  امل��ع��ل��وم��ات واالت�������ص���االت 
ال�صغرية  ال����رو�����ص����ي����ة  ل���ل���م�������ص���روع���ات 
واملتو�صطة، ف�صاًل عن ال�صركات النا�صئة، 
وموؤ�ص�صات التكنولوجيا الرو�صية الكبرية 
العاملة على امل�صتوى العاملي. كما �صيوفر 
امل����رك����ز جم���م���وع���ة م���ن���ت���ج���ات وخ���دم���ات 
اال�صطناعي  ال��ذك��اء  جم��االت  يف  وحلول 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���واق���ع امل���دم���ج وال���واق���ع 
اال�صت�صافة  وخ�����دم�����ات  االف����رتا�����ص����ي 
افتتاح  وي��ت��زام��ن  وغ���ريه���ا.  ال�����ص��ح��اب��ي��ة، 
انتعا�ص  م���ع  اجل���دي���د  االأع����م����ال  م���رك���ز 
العالقات بني دولة االإمارات ورو�صيا بعد 
االإعالن عن ال�صراكة اال�صرتاتيجية بني 
البلدين يف العام املا�صي، حيث بلغ حجم 
التجارة الثنائية بينهما 11 مليار درهم 
عام  يف  اأمريكي”  دوالر  م���ل���ي���ارات   3“
2018، بزيادة ن�صبتها %21 عن العام 
ال�صابق، كما ارتفع عدد ال�صائحني الرو�ص 
األف �صائح بزيادة   820 االإم��ارات  لدولة 
ال�صابق،  ال��ع��ام  ع��ن   %  64.8 ن�صبتها 
وتلك نتيجة مبا�صرة ل�صيا�صات التاأ�صرية 
الرو�ص  ال�صائحني  متنح  التي  اجل��دي��دة 
مبجرد  ي���وم���اً   30 جم��ان��ي��ة  ت���اأ����ص���ريات 

و�صولهم اإىل دولة االإمارات.

م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي يفوز بثماين جوائز
خالل حفل توزيع جوائز اإمييا 
فاينان�ض لالإجنازات امل�صرفية

 •• اأبوظبي-الفجر: 

االإ�صالمية  املالية  اخل��دم��ات  جمموعة  االإ���ص��الم��ي،  اأبوظبي  م�صرف  ف��از 
وال�صفقات  امل�صارف  اأف�صل  فئتي  بثماين جوائز مرموقة �صمن  الرائدة، 
خالل حفل توزيع جوائز “اإمييا فاينان�ص” لالإجنازات امل�صرفية 2019. 
للتمويل  م�صرف  “اأف�صل  بجائزة  االإ�صالمي  اأبوظبي  م�صرف  ف��از  وق��د 
للعام الثاين على التوايل، مبا يوؤكد خربة امل�صرف الطويلة  االإ�صالمي” 

والتزامه بتطوير حلول متويلية اإ�صالمية يف اأ�صواق راأ�ص املال.
وح�صد م�صرف اأبوظبي االإ�صالمي جوائز �صمن �صبع فئات اأخرى، وهي: 
جائزة “اأف�صل �صكوك موؤ�ص�صة مالية” تتويجاً لنجاحه يف اإ�صدار �صكوك 
دائمة من ال�صق االأول بقيمة 750 مليون دوالر؛ وجائزة “اأف�صل مقرت�ص 
لدعمه �صركة  اإ�صالمي” وجائزة “اأف�صل �صفقة متويل اإ�صالمي مبتكر”، 
“حديد االإمارات” يف احل�صول على ت�صهيل ائتماين بقيمة 400 مليون 
“اأف�صل  اإجارة م�صرتكة”؛ وجائزة  “اأف�صل �صفقة متويل  دوالر؛ وجائزة 
تقديراً لدوره يف �صفقة متويل �صركة  �صفقة متويل مرابحة م�صرتك”، 
ال�صرقية املتحدة للخدمات الطبية التي بلغت قيمتها 750 مليون درهم؛ 
عن  دوالر”  مليون   500 من  موؤ�ص�صية””اأقل  �صكوك  “اأف�صل  وجائزة 
بقيمة  ال�صحية”  للرعاية  �صي  اإم  “اإن  جمموعة  �صكوك  اإ���ص��دار  �صفقة 
400 مليون دوالر الأجل خم�ص �صنوات؛ وجائزة “اأف�صل �صكوك خ�صراء” 
جمهورية  ل�صالح  خ�����ص��راء  �صكوك  اإ���ص��دار  اإدارة  يف  ال��ري��ادي  دوره  بعد 
اإندوني�صيا بقيمة 1.25 مليار دوالر الأجل خم�ص �صنوات، وهي اأول �صكوك 
خ�صراء يف العامل. ويف هذه املنا�صبة، قال اأمري ريا�ص، رئي�ص ق�صم متويل 
بهذه  الفوز  “اإن  االإ�صالمي:  اأبوظبي  لدى  امل�صريف  واال�صتثمار  ال�صركات 
لالإجنازات  فاينان�ص  اإمي��ي��ا  ج��وائ��ز  ت��وزي��ع  خ��الل حفل  الثمانية  اجل��وائ��ز 
االإ�صالمي. وهذا  اأبوظبي  اإجن��از لكل فرد يف عائلة م�صرف  امل�صرفية هو 
من  واالل��ت��زام  والتفاين  ال���دوؤوب  للعمل  ثمرة  اإال  هو  ما  الرفيع  التكرمي 
امل�صرف  مكانة  على  للحفاظ  يجتهد  ال��ذي  باأكمله،  العمل  فريق  جانب 
ودعم العمالء بتجربة جتمع بني الراحة وال�صال�صة. وقد اكت�صب م�صرف 
اأبوظبي االإ�صالمي خربات طويلة ومعرفة وا�صعة يف اإبرام ال�صفقات الهامة 
عرب منطقة ال�صرق االأو�صط، وبات قادراً على حتقيق قيمة كبرية ل�صركائه 

عرب جمموعة وا�صعة من املنتجات املبتكرة وال�صفقات املهمة«.
اإىل  امل�صرفية”  ل��الإجن��ازات  فاينان�ص  “اإمييا  جوائز  توزيع  حفل  ويهدف 
اأوروبا  و�صرق  و�صط  يف  امل��ايل  راأ���ص  اأ���ص��واق  يف  الناجحة  ال�صفقات  تكرمي 
اإىل  ا�صتناداً  الفائزين  اختيار  ويتم  واأفريقيا.  االأو���ص��ط  ال�صرق  ومنطقة 
نتائج ا�صتطالع اآراء اأع�صاء فريق التحرير لدى جملة “اإمييا فاينان�ص”. 
وُتعد “اإمييا فاينان�ص” التي ت�صدر مرتني �صهرياً جملًة عاملية يف القطاع 
املايل وامل�صريف، تر�صد يف اأخبارها ومقاالتها اأبرز اأحداث ال�صناعة املالية 

العاملية يف اأوروبا وال�صرق االأو�صط واأفريقيا.

م�صرف ال�صارقة االإ�صالمي يبداأ 
جولته لت�صويق �صكوك راأ�ض املال 

•• ال�شارقة-الفجر:

دولة  يف  ال��رائ��د  االإ���ص��الم��ي  امل�صرف  االإ���ص��الم��ي،  ال�صارقة  م�صرف  اأع��ل��ن 
االإمارات، عن عزمه اإ�صدار حزمة جديدة من ال�صكوك بالدوالر االأمريكي، 
وطرحها يف اأ�صواق راأ�ص املال العاملية، حيث بداأ امل�صرف يف عقد اجتماعات 
مع م�صتثمرين يف كل من �صنغافورة وهوجن كوجن ولندن وذلك بدءاً من 
القادم،  االأ�صبوع  ت�صعريها  يتم  اأن  يونيو اجل��اري، على   19 االأربعاء  اأم�ص 
ومن املتوقع اأن حتظى باإقبال كبري من قبل امل�صتثمرين الدوليني وال�صرق 

اأو�صطيني.
وياأتي اإ�صدار �صكوك راأ�ص املال ذات ال�صق االأول، بعد عام حافل باالإجنازات 
يف  جن��ح  حيث   ،2018 خ��الل  االإٍ���ص��الم��ي  ال�صارقة  م�صرف  حققها  التي 
متويالت  �صعيد  على  �صواًء  والتمويلية،  اال�صتثمارية  بخدماته  التو�صع 
التنفيذي  الرئي�ص  اهلل،  عبد  حممد  �صعادة  واأّك���د  ال�صركات.  اأو  االأف����راد 
خطط  مع  متا�صياً  ياأتي  ال�صكوك  اإط��الق  اأن  االإ�صالمي  ال�صارقة  مل�صرف 
وا�صرتاتيجية امل�صرف يف املرحلة املقبلة، الرامية اإىل زيادة معدالت ر�صملة 
امل�صرف بهدف تعزيز النمو امل�صتقبلي، موؤكداً اأن قوة املركز املايل للم�صرف 
وثقة املتعاملني فيه، ات�صحت من خالل قدرته على الثبات على ت�صنيفه 
من قبل وكاالت الت�صنيف العاملية مع بقاء النظرة امل�صتقبلية اإيجابية، كما 
اأن هذا التوجه االإيجابي اأّهل امل�صرف للح�صول على العديد من اجلوائز 
ما  والتي  املا�صية  �صهراً  ع�صر  االثني  خالل  والعاملية،  واالإقليمية  املحلية 
اإدارة  كانت لتتحقق لوال توفيق اهلل تعاىل ومن ثم اجلهود املتوا�صلة من 
الرئي�ص  نائب  �صعد،  اأحمد  �صعادة  اأع��رب  ناحيته،  امل�صرف وموظفيه. من 
كافة  للم�صتثمرين  �صكره  ع��ن  االإ���ص��الم��ي،  ال�����ص��ارق��ة  مل�صرف  التنفيذي 
�صيتم  التي  ال�صكوك  يف  اال�صتثمار  على  وحر�صهم  بامل�صرف،  ثقتهم  على 
بتعزيز ح�صوره  االإ�صالمي  ال�صارقة  “طاملا جنح م�صرف  وقال:  طرحها. 
يف اأ�صواق راأ�ص املال العاملية، منذ اإ�صدارنا االأول من ال�صكوك عام 2006. 
االإدارة احلكيمة، والتي  اأدائه القوي بف�صل  ويحافظ امل�صرف بذلك على 
انعك�صت على ت�صنيف �صفقاتنا وت�صعريها«. وقامت الهيئة العليا ال�صرعية 
االأول،  ال�صق  ذات  �صكوك  اإ�صدار  باعتماد  االإ�صالمي  ال�صارقة  م�صرف  يف 
املتوافقة مع اأحكام ال�صريعة االإ�صالمية، واالإ�صراف من الناحية ال�صرعية 
“�صيتي  اإ�صدارات هذه ال�صكوك وا�صتخدام ح�صيلتها. وتتوىل بنوك  على 
عملية تن�صيق اإ�صدار  و”�صتاندرد ت�صارترد”،  و”اإت�ص اإ�ص بي �صي”،  بنك”، 
�صملت  ف��ي��م��ا  ال�����ص��ك��وك، 
امل�صاركة  البنوك  قائمة 
يف اإدارة اإ�صدار ال�صكوك 
كاًل من م�صرف اأبوظبي 
اإيه  و”بنك  االإ���ص��الم��ي، 
و”�صيتي  �صي”،  ب�����ي 
و”دويت�صه  بنك”، 
دب�����ي  وب������ن������ك  بنك”، 
و”االإمارات  االإ�صالمي، 
كابيتال”،  الوطني  دب��ي 
االأول،  اأب���وظ���ب���ي  وب��ن��ك 
�صي”،  ب��ي  اإ�����ص  و”اإت�ص 
ت�صارترد”،  و”�صتاندرد 
الكويتي،  التمويل  وبيت 
ك�����������م�����������دراء اإ�����������ص����������دار 

م�صاركني.

دبي الأوىل اإقليميا يف اأداء وجهات ال�شتثمار العاملية لعام 2019  

االإمارات حت�صد لقبي »االأف�صل لال�صتثمار« و»االأف�صل لال�صتثمار الفردي« من جملة »�صايت �صيليك�صن« العاملية
•• دبي-وام: 

م�صتوى  على  االأول  املركز  دبي  ح�صدت 
اأداء  يف  االأو�������ص������ط  ال���������ص����رق  م���ن���ط���ق���ة 
اال�صتثمار لعام 2019 اإذ فازت موؤ�ص�صة 
دبي لتنمية اال�صتثمار، اإحدى موؤ�ص�صات 
موؤ�ص�صة  اأف�صل  بجائزة  دب��ي  اقت�صادية 
م�صتوى  ع���ل���ى  اال����ص���ت���ث���م���ار  ل��ت�����ص��ج��ي��ع 
خالل  وذل����ك   ،2019 ل��ل��ع��ام  امل��ن��ط��ق��ة 
العاملي  اال�صتثمار  منتدى  يف  م�صاركتها 
مدينة  يف  ام�����ص  اخ��ت��ت��م  ال���ذي   2019

�صيدين اال�صرتالية.
وح�صدت دولة االإمارات العربية املتحدة 
“االأف�صل  لقبي  العاملي  احل��دث  خ��الل 
لال�صتثمار  و”االأف�صل  لال�صتثمار” 
الفردي” املقدمة من قبل جملة “�صايت 

القرقاوي،  ف��ه��د  اأع����رب  و  �صيليك�صن«. 
لتنمية  دبي  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص 
اال���ص��ت��ث��م��ار، ع��ن ف��خ��ره واع���ت���زازه بهذه 
اجل���ائ���زة ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي ت�����ص��ج��ل اإجن����ازا 
النجاحات  �صل�صلة  اإىل  ي�صاف  ج��دي��دا 
املتوالية الإمارة  االقت�صادية  واالإجنازات 
دبي. و قال: “تعك�ص هذه اجلائزة التزام 
ب��احل��ف��اظ على موقعها يف  ال��دائ��م  دب��ي 
اال�صتثمارية  ال��وج��ه��ات  اأف�����ص��ل  م�صاف 
املف�صلة عامليا وتاأتي مدفوعة ب�صيا�صاتنا 
امل�صت�صرفة للم�صتقبل وتعاوننا  املتكاملة 
وال�صركات  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  م���ع  ال����دائ����م 
مبادرات  وت��ن��ف��ي��ذ  الإط�����الق  االأج��ن��ب��ي��ة، 
نوعية تهدف اإىل تعزيز ثقة امل�صتثمرين 
امل�����ب�����ادرات  ت��ل��ع��ب  و  دبي.”  اإم���������ارة  يف 
تطلقها  ال���ت���ي  ال���ن���وع���ي���ة  امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

االإم�������ارة  ح���ف���اظ  يف  ري����ادي����ا  دورا  دب�����ي 
مف�صلة  كوجهة  العاملية  مكانتها  على 
االأول  الن�صف  نتائج  وج��اءت  لال�صتثمار 
بيئة  اأهمية  لتعك�ص   2019 ال��ع��ام  م��ن 
دب���ي احل��ا���ص��ن��ة ل��الأع��م��ال ت�����ص��اف اإليها 
االأول من  الربع  امل�صجلة خالل  االأرق��ام 
العام والتي اأ�صارت اإىل ا�صتقطاب دبي ل� 
5.5 مليار دوالر من اال�صتثمار االأجنبي 
بن�صبة  زي������ادة  ب���ذل���ك  امل��ب��ا���ص��ر حم��ق��ق��ة 
176? بالتدفقات مقارنة بالربع االأول 

من عام 2018.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ص��ع��ادة ع��ب��د اهلل على 
ع��ت��ي��ق ال�����ص��ب��و���ص��ي ���ص��ف��ري ال���دول���ة لدى 
لتنمية  دبي  موؤ�ص�صة  “نهنئ   : اأ�صرتاليا 
اال���ص��ت��ث��م��ار ع��ل��ى ال��ف��وز ب��ج��ائ��زة اأف�صل 
لعام  اال����ص���ت���ث���م���ار  ل��ت�����ص��ج��ي��ع  م��وؤ���ص�����ص��ة 

يف  االأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف   2019
االأجنبي  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى 
املبا�صر 2019.. و نوؤكد يف هذا ال�صدد 
دبي  الإم��ارة  العاملي  بالت�صنيف  اعتزازنا 
كاأف�صل وجهة لال�صتثمار والذي يعك�ص 
احلكومة  تبذلها  التي  احلثيثة  اجلهود 
يف ه����ذا االإط�������ار، وال���ت���ي ت�����ص��م��ل ن�����ص و 
والقوانني  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  اأح�����دث  ت��ط��ب��ي��ق 
جونز  اآدم  ق��ال  و  لال�صتثمار«.  اجل��اذب��ة 
كيلي، الرئي�ص التنفيذي ل�صركة كونواي 
ورئي�ص جملة �صايت �صيلك�صني: “جنحت 
موؤ�ص�صة دبي لتنمية اال�صتثمار يف القيام 
ب����دور حم����وري ك��اأف�����ص��ل امل��وؤ���ص�����ص��ات يف 
االجتاهات  ومواكبة  اال�صتثمار  ت�صجيع 
الرغم  على  و  امل��ج��ال..  ه��ذا  يف  العاملية 
املبا�صر  االجنبي  اال�صتثمار  تراجع  من 

ح�����ول ال�����ع�����امل، ت���ت���وا����ص���ل وت�������رية منو 
اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر يف اإمارة دبي، 
لتنمية  دب��ي  ملوؤ�ص�صة  �صمح  ال��ذي  االأم���ر 
اال���ص��ت��ث��م��ار ب��احل�����ص��ول ع��ل��ى اأك����رب عدد 
املوؤ�ص�صات  على  وال��ت��ف��وق  االأ���ص��وات  م��ن 
االأخرى يف مناطق خمتلفة من العامل«.

اال�صتثمار  م��ن��ت��دى  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
العاملي 2019 الذي عقدت اأعماله على 
مدار ثالثة اأيام يف مدينة �صيدين، �صلط 
ال�صوء على اأف�صل املمار�صات يف عدد من 
القطاعات، مبا فيها التكنولوجيا املالية 
والثورة ال�صناعية الرابعة، وذلك بهدف 
االأجنبي  اال���ص��ت��ث��م��ار  ت���دف���ق���ات  ت��ع��زي��ز 
امل��ب��ا���ص��ر ���ص��م��ن ت��ل��ك ال��ق��ط��اع��ات التي 
التطوير  عمليات  م�صتقبل  ركيزة  ت�صكل 

والتنمية ال�صاملة.
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العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/1953  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �صده/1- اجلزيرة �صيتي ل�صناعة هياكل النقل �ص.ذ.م.م 2- اجلزيرة 
للنقل الربي العام ���ص.ذ.م.م 3- حممد ادري�ص جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/�صركة دي بي ام ا�ص �صي ا�صتيل �ص.م.ح وميثله:عمر عبدالعزيز 
عبداهلل عزيز اآل عمر قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزام 
املنفذ �صدهما االول والثالث بالت�صامن  بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )96684( 
بالت�صامن  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والثالث  الثاين  �صدهما  املنفذ  وال��زم  دره��م 
او خزينة املحكمة.  وعليه فان  التنفيذ  )277217( درهم وت�صليمه اىل طالب 
بالقرار  االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2019/1870  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �صده/1- الريامي لال�صاءة �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
وميثله:ح�صن  ����ص.ذ.م.م  لالأ�صواء  او�صن  التنفيذ/جلف  طالب  ان  مبا 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام   قد  العبدويل  حممد  عبداهلل 
املنفذ به وقدره )59653( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
االج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2019/2012  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �صده/1- الرابطة ال�صرقية لتقنية املعلومات �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/االت�صاالت التجارية �ص.ذ.م.م قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )299469.20( وق��دره  به 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2019/1154  تنفيذ جتاري 

�ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  العاملية  كوادرو�ص  �صركة  املنفذ �صده/1-  اىل 
جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/خالد حممود حمبى باقر 
زينيل وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )346702( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2019/1263  تنفيذ مدين  
�ص.ذ.م.م  للتكنولوجيا  بويك   -2 غنطو�ص  روب��رت  �صده/1-  املنفذ  اىل 
وامل�صماة �صابقا بي او بي للتجارة العامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
قد  ذ.م.م  لال�صتثمار  دبي  جممع  تطوير  التنفيذ/�صركة  طالب  ان  مبا 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1092886.9( وق��دره  به 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/4249  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صيتي اك�صربي�ص خلدمات تو�صيل الطلبات جمهول 
قد  عوينه  حممد  عبا�ص  عبدالقادر  /ه��اين  املدعي  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   35835(
الثالثاء  لها جل�صة يوم  وحددت   mb193910098ae:ال�صكوى رقم 
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة �ص   08.30 ال�صاعة   2019/6/25 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 بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2634  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- ر�صيد حممود �صبحاين حاجي طلب ح�صني  جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�صتاأنف / اي جيه لتاأجري ال�صيارات �ص.ذ.م.م وميثلها 
م��دي��ره��ا حممد ف���وؤاد حممد م��ن��ري  ق��د ا���ص��ت��اأن��ف ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�صادر 

بالدعوى رقم 2018/2806 جتاري جزئي بتاريخ:2018/11/21     
وحددت لها جل�صه يوم االربعاء  املوافق 2019/7/24 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/575  ا�ستئناف جتاري    
االقامة  حمل  جمهول  جوفينداراجو  الك�صمانان   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
ح�صن  علي  وميثله:ح�صني  م.م.ح  بال�صتيك�ص  �صوبرمي   / امل�صتاأنف  ان  مبا 
علي البناي  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2018/4512 

جتاري جزئي بتاريخ:2019/3/24     
ال�صاعة 10.00 �صباحا   املوافق 2019/6/30  االح��د   يوم  لها جل�صه  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/1013  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�صتاأنف ���ص��ده/ 1- �صني ت��وم��ا���ص  جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
امل�صتاأنف / ن�صوان للطريان �ص.ذ.م.م وميثله:علي حممد عمر العيدرو�ص  

قد ا�صتاأنف/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2019/87 جتاري جزئي     
 10.00 ال�صاعة   2019/6/26 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2661  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-اأبهاي ناريندرا لودها 2- دي تي �صي كوموديتي م.د.م.�ص - توب ورث انرتنا�صيونال 
�صتيلز م.د.م.�ص �صابقا 3- اأ�صوين ناريندرا لودها جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/�صانديب �صوداري 
اإير جلوبال برايفت ليمتد وميثله:حممد  عن نف�صه وب�صفته مالك موؤ�ص�صتي ريد جلوبال ليمتد وبلو 
املدعي  بالزام  املطالبة  مو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الها�صمي  برهان  مرت�صى  يعقوب  مرت�صى 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم   )36.694.871( وقدره  مببلغ  والت�صامم  بالت�صامن  عليهم 
والفائدة 12% من تاريخ اال�صتحقاق يف:2016/5/1 وحتى ال�صداد التام باعتباره قر�ص جتاري و�صم ملف 
املوقعة على  التحفظية  رق���م:2018/643 حجز حتفظي جتاري وب�صحة احلجوزات  االمر على عري�صة 
اموال وعقارات املدعي عليهم مبوجب االوامر ال�صادر يف طلب احلجز التحفظي رقم:2018/643 جتاري 
املدعني. من  عليه  االع��رتا���ص  نقاط  ب�صاأن  اخلبري  تقرير  واط���راح   2019/2/5 و  ب��ت��اري��خ:2018/11/6 

وحددت لها جل�صة يوم االثنني املوافق:2019/7/29 ال�صاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/244  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-فارلنب تيمبريز م.م.ح 2- فارلني تيمربز اخلا�صة املحدودة )كفيل �صامن( 
& كومودينيز م.م.ح )كفيل �صامن( 4- حممد فاروق )كفيل �صامن( 5-  3- فارلني انريجي 
عمران فاروق )كفيل �صامن( جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك االمارات دبي الوطني 
مو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صالمي  را�صد  جابر  حممد  را�صد  وميثله:جابر  ���ص.م.ع 
والفائدة  دره��م   )36.624.103( وق���دره  مبلغ  ب���اداء  والتكافل  بالت�صامن  عليهم  امل��دع��ي  ال���زام 
القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام والزامهم بالر�صوم وامل�صاريف 
ال�صاعة:09:30 �ص  امل��واف��ق:2019/7/14  يوم االحد  لها جل�صة  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا    ch1.C.15:بالقاعة

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/3151  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- حممد ب�صام حممد حممد جمهول حمل االقامة نعلنكم  
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/4/7  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�صالح/رويال لتنظيم احلفالت بالزام املدعي عليه بان يوؤديا للمدعية 
مبلغ )150.000( درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى 
متام ال�صداد والزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ )200( درهم مقابل 
اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2016/2190  تنفيذ عمايل 
الثقيلة  بال�صاحنات  امل��واد  لنقل  علي  حممد  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
واخلفيفة ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/نور 
اأق��ام  عليك الدعوى  امل�صطفى �صروري ح�صمت علي �صرورى  قد 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)13025( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

          يف الدعوى رقم 2017/207  بيع عقار مرهون   
مو�صوع الق�صية:طلب اأذن مال مرهون عبارة عن مايلي امارة دبي - العقار رقم 1601 - ار�ص رقم 
18 - الطابق رقم 16 - املبنى رقم 1 - ا�صم املبنى مو�صيال - املنطقة الثنية الثالثة - نوع العقار �صقة 

�صكنية - م�صاحة 1416 قدم مربع.
طالب االإعالن:طالب التنفيذ:بنك راأ�ص اخليمة الوطني �ص.م.ع

املطلوب اعالنه:احلاجز ال�صابق:1- �صركة هماي للتجارة العامة ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مو�صوع االعالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على العقار الذي �صبق حجزه ل�صاحلكم وهو عبارة عن �صقة �صكنية - املنطقة 
الثنية الثالثة - رقم االر�ص 18 - رقم املبنى 1 - ا�صم املبنى مو�صيال - رقم الوحدة 1601 - رقم الطابق 
16 - امل�صاحة 1416 قدم مربع يف امللف رقم 2016/37 حتفظي جتاري وا�صراك احلجز املاثل يف احلجز 

ال�صابق وفاء للمبلغ املطالب به يف التنفيذ اعاله وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2019/216  تنفيذ عقاري   
املجموعة   -3 ال�صرى  ذ.م.م 2- عبداهلل جمعه ماجد  العامة  للتجارة  ال  بي  اي جي  املنفذ �صدهم/1-  اىل 
اال�صتثمارية اخل�صو�صية املحدودة �ص.ذ.م.م  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/عبد الرزاق علي 

الزرعوين وميثله:ا�صماعيل ح�صن علي حممد اجلعبي
قد اقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2018/124 
عقاري كلي واملعدل باال�صتئناف رقم 2018/340 ا�صتئناف عقاري ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )24201165( 
درهم بالت�صامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- ف�صخ اتفاقية البيع وال�صراء املربمة بني كل من 
عبدالرزاق على الزرعوين وبني عبداهلل جمعه ماجد ال�صري املجموعة اال�صتمثارية اخل�صو�صية املحدودة 
�ص.ذ.م.م ممثلني مبحمد عبداهلل جمعه ماجد ال�صري - ثانيا الزام املدعي عليهم الثانية والثالث والرابعة 
) اي جي بي ال للتجارة العامة ذ.م.م ، عبداهلل جمعة ماجد ال�صري ، املجموعة اال�صتثمارية اخل�صو�صية 
املحدودة( . وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2019/204  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �صده/1- فاروق علي بغاين 2- امينة تارين فاروق علي بهاجاين  جمهول حمل االقامة مبا ان 
طالب التنفيذ/متويل )م�صاهمة خا�صة( �صابقا - متويل )�صركة م�صاهمة( وميثله:نا�صر مال اهلل حممد 

غامن
قد اقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بتنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم:2018/384 
عقاري كلي بدفع املبلغ املنفذ به بالت�صامن وقدره )1430605( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
املدعي  وبالزام  الدعوى  االجلة( ومالحقها مو�صوع  )االج��ارة  بالتملك  املنتهية  االج��ارة  اتفاقية  ف�صخ   -2
املبنى  ا�صم   -  2 املبنى  رق��م   -  1997 االر����ص  رق��م   - جمريا  نخلة  مبنطقة  الكائن  العقار  بت�صليم  عليهما 
للمدعية  الدعوى  دب��ي مو�صوع   -  1997 املواقف   -  2 الطابق  رق��م   -  209 العقار  رق��م   - ابارمتنت�ص  مارينا 
التي  امللكية  ب�صهادة  ال��واردة  بالتملك(  املنتهية  العقاري )االج��ارة  القيد  ا�صارة  وبالغاء  ال�صواغل  خاليا من 
بالتملك  املنتهي  بالتملك طبقا لعقد االجارة  املنتهية  العقار اىل ترتيبات االجارة  مفادها )تخ�صع ملكية 
وملحقاته املودع لدى الدائرة .وبالزامهما ب�صداد ر�صوم اخلدمات ومقابل ا�صتهالك املياه والكهرباء حتى 
تاريخ الت�صليم وعليه فان املحكمة �صتبا�صر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/873  جتاري كلي
حمل  جمهول  جاندي  �صودهري  اتيت   -2 م.د.م.����ص  جيمز  1-ن��ده��ي   / عليه  املدعي  اىل 
ادم علي هولدينج ليمتد وميثله:ح�صني علي ح�صن علي  االقامة مبا ان املدعي/ح�صني 
الدعوى  يف  ال�صادر  احلكم  بتف�صري  املطالبة  مو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  البناي 
رق��م:2017/571 جتاري كلي يف ال�صق اخلا�ص مببلغ الفائدة القانونية املحكوم بها بحق 
وامل�صاريف  بالر�صوم  عليهم  املدعي  ال��زام  مع  للتاأمني  دبي  الثالثه/�صركة  عليها  املدعي 
واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة يوم االربعاء املوافق:2019/6/26 ال�صاعة:09:30 �ص 
بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/156  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فورت�صن انف�صتمنت ليمتد 2-جمموعة/فورت�صن لال�صتثمار ذ.م.م 
املدعي/�صيد  ان  3- ح�صني احمد نا�صر 4- امني علي نا�صر جمهول حمل االقامة مبا 
التنفيذي  احلجز  ببطالن  املطالبة  مو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �صاه  علي  نافيد 
 )DGBO80-MEDV-309( املفرو�ص على الوحدة ال�صكنية اخلا�صة باملدعي رقم
الثالث -  الطابق  بناية رقم )80( مدينيان -  بامارة دبي - دي�صكفري ج��اردن -  الكائنة 
ال�صقة رقم 309 مبوجب التنفيذ رقم:435/2012 عقاري مع الزام املدعي عليهم بالر�صوم 
وامل�صاريف واالتعاب.وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص املوافق:2019/6/27 ال�صاعة:08:30 
�ص بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/157  عقاري جزئي

حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م  ال��ع��ق��اري  للتطوير  جلوبل  1-ت��ن��م��ي��ات   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/جناح جنيب �صليم عبداهلل وميثله:مرمي احمد �صامل م�صلم 
املحرمي قد اأقام عليك الدعوى مو�صوعها ف�صخ عقد البيع بني املدعية واملدعي 
القانونية  الفائدة  م��ع  دره��م   )852880( مبلغ  ب�صداد  عليها  امل��دع��ي  ال���زام  عليها 
املدعي عليها  ال��زام  التام  ال�صداد  الق�صائية وحتى  املطالبة  تاريخ  بواقع 12% من 
اخلمي�ص  ي��وم  جل�صة  لها  امل��ح��ام��اة.وح��ددت  ات��ع��اب  ومقابل  وامل�صاريف  بالر�صوم 
مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.B.8:بالقاعة �ص  ال�����ص��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2019/7/4 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/1372  جتاري جزئي

للمقاوالت  بيومي  ناجي  �صركة   -2 عيد  حممد  بيومي  1-ن��اج��ي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�صامل  ين  ماجد  �صيف  املدعي/احمد  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  العامه  وال�صيانة 
املطرو�صي ب�صفته/مالك ملكتب املطرو�صي حمامون وم�صت�صارون قانونيون وميثله:بدر 
حممد علي القرق قد اأقام عليك الدعوى مو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ 
وقدره )25.000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 12% من 
تاريخ اال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت 
  ch1.C.13:امل��واف��ق:2019/6/30 ال�صاعة:08:30 �ص بالقاعة لها جل�صة يوم االحد 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/2045  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اتو الين للنقل الربي العام �ص.ذ.م.م 2- اتوالين اوبريكانت�ص اند جري�ص 
ال�صماندا�ص  دهاميندرا   -4 ذ.م.م  الزيوت  وتكرير  للمعاجلة  اخلال�ص  زيت   -3 م.م.ح  تريدينج 
�صاجاين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/بنك امل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة( وميثله:حمده 
عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  مو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  مكي  جا�صم  اح��م��د  ح�صني 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )525868.30( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدوا  ب��ان  بالت�صامن 
املحاماة والفائدة 13% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ 
امل��ع��ج��ل ب��ال ك��ف��ال��ة.وح��ددت ل��ه��ا جل�صة ي���وم االح���د امل�����واف�����ق:2019/6/30 ال�����ص��اع��ة:08:30 �ص 
بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2019/226  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- ور�صة وييلز واي ال�صالح املركبات �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
نعلنكم  بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/4/14  يف الدعوى املذكورة 
ان  عليها  املدعي  ال�صركة  بالزام  ���ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ان  ل�صالح/كيه يف  اعاله 
ت�صدد لل�صركة املدعية مبلغا وقدره )50.805( درهم م�صافا اليه فائدة قانونية ب�صيطة 
قدرها 9% �صنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف 2019/1/12 وحتى 
متام ال�صداد والزمت املدعي عليه بامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
لال�صتئناف خالل  قابال  ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري  عدا  ما  ورف�صت 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/4909  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- اي ام جي ايفينت�ص م.د.م.�ص 2- فرا�ص �صمري اخلليوي جمهول 
بتاريخ 2019/3/25  يف  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   االقامة  حمل 
املدعي  بالزام  فاروق عبداحلميد عبدالوهاب  ل�صالح/ا�صالم  اعاله  املذكورة  الدعوى 
درهم   )90000( وق���دره  مبلغ  امل��دع��ي  اىل  ي��وؤدي��ا  ان  بينهما  فيما  بالت�صامن  عليهما 
والفائدة القانونية على ذلك املبلغ بواقع 9% من تاريخ ا�صتحقاق ال�صيك يف 2018/6/1 
اتعاب  مقابل  دره��م  وخم�صمائة  وامل�صاريف  الر�صوم  والزمتهما  ال�صداد  مت��ام  وحتى 
املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا االع��الن �صدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2019/966  جتاري جزئي 

االقامة  حمل  جمهول  الدخيل  احل�صن  عبود  م�صعب  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم  بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/4/15  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�صالح/تامر �صعيد خليل ابراهيم بالزام املدعي عليه ان يوؤدي 
اىل املدعي مبلغ وقدره )564000( درهم والفائدة بواقع 9% من 2018/3/11 
وحتى متام ال�صداد والزمته الر�صوم وامل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : اني�شتا لتاأجري ال�شيارات - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم )114( ملك �صركة دبي الوطنية للتاأمني واإعادة التاأمني - الو�صل 
القيد  رق��م   721359  : الرخ�صة  رق��م    ، حم���دودة  م�صوؤولية  ذات   : القانوين  ال�صكل    -
باأنه  التنمية االقت�صادية بدبي  بال�صجل التجاري : 1148439 مبوجب هذا تعلن دائرة 
وذلك   ، اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال�صركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  ق��د 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/12/20  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  2018/12/20  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني 
�شوريندرا مان�شنكر جو�شي )حما�شبون قانونيون( العنوان : مكتب رقم 501 ملك 
    04-2715096  : فاك�ص   04-2727057  : هاتف   - املرقبات   - لال�صتثمارات  بو�صت  �صركة 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر 

هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : �شوريندرا مان�شنكر جو�شي )حما�شبون قانونيون(
العنوان : مكتب رقم 501 ملك �صركة بو�صت لال�صتثمارات - املرقبات - هاتف : 2727057-
04 فاك�ص : 2715096-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه 
قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية اني�شتا لتاأجري ال�شيارات - �ض ذ 
م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/12/20 واملوثق لدى كاتب 
اأو  اع��رتا���ص  اأي  لديه  م��ن  وعلى   2018/12/20 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
 )  18547 ، )رخ�صة رقم  �صركة / بيانكل ببلك ريلي�صنز منطقة حرة )�ص ذ م م( 
والكائنة ب���� دبي - املبنى لوفت رقم 2 - املقر 408 �ص ب ooo دبي  ، دولة االمارات 
،  ترغب هذه  االبداعية  للجمعيات   دبى  �صلطة  واملرخ�صة لدى    ، املتحدة  العربية 
ال�صركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�صطة جمل�ص االإدارة 
2019/6/19  ب�صاأن اغالق وحل ال�صركة.  وفقا  اإجتماعه الذي عقد بتاريخ   يف 
اى مطالبات فى مواجهتها  ولديه  باالمر  باأى طرف معنى  ال�صركة  تهيب   ، لذلك 
عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق الربيد 

امل�صجل او االت�صال ب :  ال�صيد : جينيفري هاردي  
ا�صم ال�صركة : بيانكل ببلك ريلي�صنز منطقة حرة - ذ م م    

�ص ب :        
دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.

هاتف رقم :   
الربيد االلكرتوين  : 

 45 ب  وامل��ح��ددة  اال�صعار  ف��رتة  انتهاء  بعد  ت��رد  التى  املطالبات  يف  النظر  يتم  ل��ن 

ا�سعار ت�سفية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

مهمة اخلربة يف الدعوى رقم 2019/396 جتاري كلي 
اإعالن املدعي عليها بالن�سر 

دبي  قبل حمكمة  املعني من   ، علي فرحت  احل�صابي / حممد  يعلن اخلبري 
االإبتدائية - يف الق�صية رقم )2019/396( جتاري كلي واملقامة من املدعي / 

تامر ماجد الري�ص ، 
وتنفيذا للمهمة فاإن املدعي عليهما اندري جاوثري - مومو�صا نيكوكون�صاري 
وكيال  بوا�صطة  او  ب�صخ�صهما  احل�صابية  اخلربة  اجتماع  حل�صور  مدعوان 
معتمدا منها واملقرر عقده يوم االثنني املوافق 2019/6/24 ال�صاعة الواحدة 
، مركز  الرقة  �صارع   ، "دبي - ديرة  ظهرا - مبقر مكتب اخلبري والكائن يف 
الرقة لالعمال ، بناية فندق ايب�ص ، الطابق 5 ، مكتب 5001 ، هاتف 2500251-

04 ، متحرك : 050-6466748 
اخلبري املحا�سبي - حممد علي فرحات    

اإجتماع خربة 

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
يف  الدعوى  1149/2019 جتاري جزئي 

�صد املدعي عليهم / 1- املدينة لالإنرتلوك 
2- �صركة رويال بريك�ص مانيوفاكت�صرينج  - �ص م ح  

املقامة من : �صركة التاأمني فيدلتي املتحدة - �ص م ع - فرع دبي 
جتاري   1149/2019 رقم  حتت  االبتدائية  دبي  مبحكمة  �صدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
باحكام  فاننا وعمال  اعاله  املذكورة  الدعوى  ندبنا خبري حما�صبيا يف  انه مت  ، وحيث  جزئي 
قانون االثبات ل�صنة 1992 م بخ�صو�ص اعمال اخلربة امام املحاكم ، ندعوكم حل�صور اجتماع 
ادناه وذلك  املو�صح  العنوان  �صيعقد يف مقر مكتبنا على  والذي  قانونا  او من ميثلكم  خربة  
يوم  الثالثاء املوافق 2019/6/25 يف متام ال�صاعة 00 : 1 ظهرا ، ويرجى منكم اح�صار كافة 

امل�صتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�صوركم لالجتماع.  
دبي ، ديرة ، �صارع بور �صعيد برج �صنتوريون �صتار - املبنى )ب( 

الطابق الثاين ، مكتب رقم 206 
اخلبري احل�سابي وامل�سريف  
حممد �سعيد ال�سريف 

اعالن بالن�سر
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
عن طريق الن�سر بجريدتني ر�سميتني

يف الق�سية التنفيذية رقم 2014/1007 راأ�س اخليمة 
تعلن حممكة راأ�ص اخليمة االبتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع العقار وثيقة رقم 2009/646 
خمطط رقم 2008-11527 �صقة �صكنية يف منطقة اجلزيرة احلمراء بناية اجلولف رقم 
GB �صقة رقم 105 على ان تبداأ املزايدة ب�صعر )165000( مائة وخم�صة و�صتون الف درهم 
والعائدة ملكيتها للمحكوم عليهم / 1- احمد �صكري 2- ونهيد نزيل احمد باملزاد العلني 
ل�صالح املحكوم له / بنك ات�ص بي �صي ال�صرق االو�صط بتاريخ 2019/6/26 وذلك يف متام 

ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا ، علما باأن قيمة التاأمني 20% تدفع نقدا. 
فعلى من يرغب باال�صرتاك او االعرتا�ص او االطالع الدخول على املوقع االإلكرتوين 
دائرة  مراجعة  او   www.emiratesauction.ae للمزادات  االإم���ارات  ل�صركة 

التنفيذ اأثناء الدوام الر�صمي وحتى جل�صة املزاد املذكورة 
رئي�س ق�سم التنفيذ

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
اإعالن عن بيع عقار باملزاد الإلكرتوين

عن طريق �سركة الإمارات للمزادات - عن طريق الن�سر 
يف الق�سية التنفيذية رقم 2018/611 را�س اخليمة 

انتقال  ملكية  العقار  بيع  عن  التنفيذ  دائ��رة   - االبتدائية  اخليمة  راأ���ص  حممكة  تعلن 
م�صاحتها   TA-056 ه��او���ص  ت���اون  احل��م��راء  منطقة  يف  فيال   2013/944 رق��م 
252.50م 2 بدون �صعر ا�صا�صي ، والعائدة ملكيتها للمحكوم عليه / برينارد البريت 
وذل��ك يف  للمزادات  االإم���ارات  �صركة  2019/6/26 عن طريق  بتاريخ  فاوكنري  جني 

متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا ، علما باأن قيمة التاأمني %20 تدفع نقدا. 
فعلى من يرغب باال�صرتاك او االعرتا�ص او االطالع الدخول على املوقع االإلكرتوين 
دائرة  مراجعة  او   www.emiratesauction.ae للمزادات  االإم��ارات  ل�صركة 

التنفيذ اأثناء الدوام الر�صمي وحتى جل�صة املزاد املذكورة 
رئي�س ق�سم التنفيذ

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
دائرة املحاكم - الكاتب العديل 

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/15160(

املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 

املنذر اليه / عمار فاروق عبد رب النبي    
وقدره  مبلغ  ب��اإج��م��ايل  بذمته  امل��رت���ص��دة  املبالغ  ���ص��داد  �صرعة  اليه  امل��ن��ذر  على  امل��ن��ذر  بنبه 
بخ�صو�ص   - دره���م(  ع�صر  وخم�صة  وم��ائ��ة  ال��ف  و�صبعون  )�صبعة  دره��م   )77،115.00(
مركبة تويوتا برادو  - موديل 2013 ، ابي�ص لوؤلوؤي اللون   - رقم الوحة )13033( جهة 
ترخي�ص عجمان - خ�صو�صي - رمز اللوحة  B ، وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ ن�صر هذا 
االإنذار ، ويف حالة رف�ص ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ 

والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
دائرة املحاكم - الكاتب العديل 

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/15161(

املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 

املنذر اليه /هانى حممد عبداللطيف مدكور 
وقدره  مبلغ  ب��اإج��م��ايل  بذمته  امل��رت���ص��دة  املبالغ  ���ص��داد  �صرعة  اليه  امل��ن��ذر  على  امل��ن��ذر  بنبه 
)27،574.00( درهم )�صبعة وع�صرون الف وخم�صمائة اربعة و�صبعني درهم( - بخ�صو�ص 
اللوحة )64879( جهة  اللون - رقم  ا�صود   -  2013 النرتا - موديل  مركبة هايونداي 
الرتخي�ص ابوظبي - خ�صو�صي رمز اللوحة 12 ، وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ ن�صر 
هذا االإن��ذار ، ويف حالة رف�ص ال�صداد �صيتم اتخاذ االج��راءات القانونية بالزامكم برد هذا 

املبلغ والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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دائرة املحاكم - الكاتب العديل 

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/15162(

املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 

املنذر اليه : ربيعه عو�ص حممد كويل 
وقدره  مبلغ  ب��اإج��م��ايل  بذمته  امل��رت���ص��دة  املبالغ  ���ص��داد  �صرعة  اليه  امل��ن��ذر  على  امل��ن��ذر  بنبه 
مركبة  بخ�صو�ص   - درهم(  ع�صر  واحد  ومائة  الف  و�صبعني  )واحد  درهم   71.111.00
ني�صان �صنرتا - موديل 2016 - احمر اللون - رقم اللوحة )25279( جهة الرتخي�ص 
ابوظبي - خ�صو�صي رمز اللوحة 12 ، وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ ن�صر هذا االإنذار ، 
ويف حالة رف�ص ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ والفائدة 

القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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دائرة املحاكم - الكاتب العديل 

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/15163(

املنذر : بنك دبي االإ�صالمي - )�صركة م�صاهمة عامة( 
بوكالة املحامي/ را�صد النعيمي 

املنذر اليه : حممد ال�صيد احمد ا�صماعيل 
وقدره  مبلغ  ب��اإج��م��ايل  بذمته  امل��رت���ص��دة  املبالغ  ���ص��داد  �صرعة  اليه  امل��ن��ذر  على  امل��ن��ذر  بنبه 
)37،774.00( درهم )�صبعة وثالثني الف و�صبعمائة اربعة و�صبعون درهم( - بخ�صو�ص 
ال��ل��وح��ة )21180( جهة  ال��ل��ون - رق��م  200 - رم���ادي  ك��اي��ني - م��ودي��ل  ب��ور���ص  مركبة 
الرتخي�ص ال�صارقة - خ�صو�صي رمز اللوحة 3 ، وذلك خالل �صبعة ايام من تاريخ ن�صر هذا 
االإنذار ، ويف حالة رف�ص ال�صداد �صيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم برد هذا املبلغ 

والفائدة القانونية مع حتميلكم كافة الر�صوم وامل�صاريف املقررة.

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر )باللغتني العربية والجنليزية( 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�سية رقم )2019/1796( جتاري جزئي - ال�سارقة 

اإعالن بت�سحيح �سكل الدعوى 
اىل املدعى عليهما / 1- املدعي عليه االأول : عامر احمد  ا�صفاق احمد بهتي - باك�صتاين اجلن�صية 

باك�صتاين اجلن�صية )ب�صفته كفيل �صامن للمدعي عليه   - ازهر كلزار حممد حممود   / الثاين  املدعي عليه   -2
االأول( - حيث ان املدعي : بنك ابوظبي التجاري )بنك االإحتاد الوطني - �صابقا( - قد اقام عليكم الدعوى املذكورة 
)مئتان  درهم   279.656 مبلغ  توؤدوا  بان  واالنفراد  والتكافل  بالت�صامن  فيها  يطالبكم  املحكمة  هذا  لدى  اعاله 
وت�صعة و�صبعون الف و�صتمائة و�صتة وخم�صون درهما( باالإ�صافة اىل الر�صوم وجميع امل�صاريف والفائدة التاأخريية 
بواقع 10.99% �صنويا عن القر�ص ال�صخ�صي ، ومبعدل فائدة تاأخريية بواقع 38% �صنويا عن البطاقة االإئتمانية 

وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد الفعلي التام لكون الدين جتاري وي�صتحق عنه فوائد تاأخريية.  
لذلك يقت�صي ح�صوركم امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية االأوىل( يف متام ال�صاعة الثامنة والن�صف من �صباح 
يوم 2019/7/1 لالإطالع علىالدعوى ويف حالة تخلفكم عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنكم يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيباكم ، حرر بتاريخ 2019/6/19 - حمرر االإعالن : علي احلمادي
مكتب اإدارة الدعوى

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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اإعالن للح�سور امام  مدير اإدارة الدعوى 

يف الإ�ستئناف رقم )2019/764( مدين ن�سرا 

االإحتادية  ال�����ص��ارق��ة  حمكمة  يف  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  ط��ل��ب  ع��ل��ي  ب��ن��اء 
ال�صيارات  امل�صتاأنف �صدها / 3- �صركة كاتانو لتجارة  االإ�صتئنافية - اىل 
 - ع��امل  عبدال�صكور   / امل�صتاأنف  اق��ام  م(   م  )ذ  غيارها  وقطع  امل�صتعملة 
امام مدير  باحل�صور  انت مكلف   - رقم )2019/764( مدين  االإ�صتئناف 
الثالثاء  ي��وم  اال�صتئنافية  االحت��ادي��ة  ال�صارقة  مبحكمة  ال��دع��وى  اإدارة 
مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا   2019/6/25 املوافق 
يف  للنظر  وذل���ك  امل�صتندات  ك��اف��ة  بها  مرفقا  االإ���ص��ت��ئ��ن��اف  على  ج��واب��ي��ة 

االإ�صتئناف املذكور رقمه اعاله بو�صفك م�صتاأنف �صده.  
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة  الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
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اإعالن للح�سور اأمام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى رقم  2018/1169 مدين )جزئي( 

بوا�سطة الن�سر  "اعالن بورود التقرير" 
بنا على طلب حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 

اىل املدعي عليه / �صركة �صوبر ماركت الفندر - ذ م م 
اقام املدعي / باريات �صاهيل - هندي اجلن�صية ، جن�صيته / الهند 

عنوانه / عجمان ، اجلرف 2 ، مقابل هني مول - مبنى الدار �صقة رقم 1 خلف �صوبر ماركت الفندر 
ذ م م ، 0501913367 بوكالة املحامي / عبداحلميد الكميتي 

الدعوى برقم / 2018/1169 )مدين )جزئي( - عجمان 
الرخ�صة  حتمل  والتي  م  م  ذ  الفندر  ماركت  �صوبر  �صركة  وح��ل   / ت�صفية  دع��وى   : ومو�صوعها 
التجارية رقم )78280( ال�صادرة عن دائرة التنمية االقت�صادية بعجمان ذات امل�صوؤولية املحدودة. 
فانت مكلف باحل�صور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
يف ال�صاعة  8.30 من يوم 23 �صهر : يونيو ل�صنة 2019 م.  وذلك يف النظر يف الدعوى بو�صفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2019/6/17
 مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اإعالن للح�سور اأمام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى رقم 2018/3031 عمايل )جزئي(  
بوا�سطة الن�سر  )اعالن بالتجديد من ال�سطب( 

 بنا على طلب حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
اىل املدعي عليه / املدعي عليهم / الفريق االأول خلدمات التنظيف 

جن�صيته / 
اقام املدعي / اولو �صوكفو جودفني اديريكا جن�صيته / نيجرييا 

الدعوى برقم / 2018/3031 عمايل )جزئي( - عجمان 
ومو�صوعها : قيد 

فانت مكلف باحل�صور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة 
وكيل معتمد يف ال�صاعة  13.00 من يوم 25 �صهر يونيو ل�صنة 2019 م. 

وذلك يف النظر يف الدعوى بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ 2019/6/18 

 مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 196
 : اجلن�صية   - النقبي  حممد  احمد  حممد  ال�صيد/نادر  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
بكافة  ادناه  املذكورة  املن�صاأة  يف   )%100( البالغة  ح�صته  كامل  عن  تنازل   ، االإمارات 
يف  واملعدات  املوجودات  كافة  البيع  هذا  �صامال  واال�صم  واملعنوية  املادية  مقوماتها 
املن�صاأة املباعة اىل ال�صيد/ عبيد را�صد �صيف را�صد بن �صويف - اجلن�صية : االإمارات ، 
يف املوؤ�ص�صة الفردية امل�صماة )املتنبي للنقليات( واملرخ�صة برقم )531085( وال�صادرة 
من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ص  بال�صارقة.   االقت�صادية  التنمية  دائرة  من 
احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى 
بعد  اليه  امل�صار  االجراء  على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  االعالن  هذا  ن�صر 
ا�صبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي  اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع ال�صبل 

القانوين حيال ذلك. 
  الكاتب العدل بال�سارقة   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
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اإعالن بالن�سر

رقم )2018/4510(
املخطر : اخلط الالمع للتجارة العامة - ذ م م - بوكالة املحامية / كفاح الزعابي 

املخطر اليه : كونفريتر  الكرتوميكانيكال
فاملخطر يخطر املخطر اليها بالوفاء ب�صداد املبلغ مو�صوع هذا االخطار وهو مبلغ 
الفائدة  17.728 درهم )�صبعة ع�صر الف و�صبعمائة وثمانية وع�صرون درهما( مع 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام وذلك خالل خم�صة ايام 
من تاريخ هذا االإخطار ، واال �صن�صطر اآ�صفني التخاذ االإجراءات القانونية قبلكم 

فور انتهاء هذه املدة مع حفظ كافة احلقوق االخرى ملوكلنا.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/4512(

املنذر : جممع دبي ال�صناعي - �ص ذ م م )املوؤجر(
العنوان / �ص ب 66066 دبي ، االإمارات العربية املتحدة - وميثلها ال�صيد/ حممد قا�صم حممد قا�صم مبوجب 

وكالة رقم 2017/1/261060 وامل�صدقة من كاتب عدل دبي بتاريخ 28 نوفمرب 2017 
�صد املنذر اليها : مطعم �صان ماركو - �ص ذ م م  )امل�صتاأجر( 

العنوان : حمل رقم 02-03 ملك مدينة دبي ال�صناعية - �صيح �صعيب 2 - قطعة االر�ص رقم 601-531 ، �ص ب 
89544 - هاتف رقم : 048856588 - فاك�ص رقم : 048856499 ، متحرك : 0508554668 الربيد االإلكرتوين : 

 sanmarcogroup.uae@gmail.com
 ي��خ��ط��ر امل���ن���ذر امل���ن���ذر ال��ي��ه��ا ب�����ص��رورة ����ص���داد م���ت���اأخ���رات االي���ج���ار امل��رت���ص��دة ب��ذم��ت��ه��ا ل��ل��م��ن��ذر ع���ن املحل

رقم DI - LV1A -C1- RO08 يف �صيح �صعيب 2 - قطعة االر�ص رقم )188( ، اإمارة دبي ، يف غ�صون 
ثالثني يوما وذلك من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال �صت�صطر املنذرة اىل اللجوء للجنة الق�صائية اخلا�صة 
و�صداد  املوؤجرة  العني  باخالء  اليها  املنذر  ال��زام  بغر�ص  دبي  باإمارة  وامل�صتاأجرين  املوؤجرين  بني  باملنازعات 
متاأخرات االيجار املرتتبة عليها حتى تاريخ االخالء الفعلي مع الزامها  الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 

مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإعالن بالن�سر
رقم )2019/4518(

املنذر : ح�صن علي ح�صن بن عقيل بن ما�صي 
املنذر اليهما : خليفة و�صعود ابناء عبدالعزيز حممد بن فار�ص 

مكتب يوجي للعقارات 
مننح مبوجب هذا االنذار املنذر اليه فرتة ثالثون يوما من تاريخ ار�صال هذا االنذار لت�صوية 
اليه  املليمه  ال�صيكات  ايجار وكذلك وقف �صرف  املبنىحمل عقد  املنذر بحقيقة  التعاقد مع 
االجراءات  اتخاذ  اىل  املنذر  �صي�صطر  ان��ه  يوؤ�صفنا  التخلف  حالة  ويف  االيجار  لعقد  كدعات 
القانونية الالزمة لف�صخ العقد والزام املنذر اليه بالتعوي�ص ورد ما �صيق وقب�صه من قيمة 
ايجارية والفوائد القانونية التاأخريية يخ�ص ذلك يف حال عدم االلتزام باملهلة القانونية ينذر 

املنذر املنذر اليه ب�صرورة اخالء العني املوؤجرة وت�صليمها خالية من اي �صواغل. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/4513(

املنذر : جممع دبي ال�صناعي - �ص ذ م م )املوؤجر(
العنوان / �ص ب 66066 دبي ، االإمارات العربية املتحدة - وميثلها ال�صيد/ حممد قا�صم حممد قا�صم مبوجب 

وكالة رقم 2017/1/261060 وامل�صدقة من كاتب عدل دبي بتاريخ 28 نوفمرب 2017 
�صد املنذر اليها : مطعم �صان ماركو - �ص ذ م م  )امل�صتاأجر( 

العنوان : حمل رقم 02-03 ملك مدينة دبي ال�صناعية - �صيح �صعيب 2 - قطعة االر�ص رقم 601-531 ، �ص ب 
89544 - هاتف رقم : 048856588 - فاك�ص رقم : 048856499 ، متحرك : 0508554668 الربيد االإلكرتوين : 

 sanmarcogroup.uae@gmail.com
رقم  ال��وح��دة  ع��ن   للمنذر  بذمتها  املرت�صدة  االي��ج��ار  متاأخرات  �صداد  ب�صرورة  اليها  املنذر  املنذر  يخطر 
RO08  يف املبنى LV1A - C2  يف �صيح �صعيب 2 - قطعة االر�ص رقم )188( ، يف غ�صون ثالثني يوما 
وذلك من تاريخ ن�صر هذا االإعالن واإال �صت�صطر املنذرة اىل اللجوء للجنة الق�صائية اخلا�صة باملنازعات بني 
املوؤجرين وامل�صتاأجرين باإمارة دبي بغر�ص الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة و�صداد متاأخرات االيجار 
املرتتبة عليها حتى تاريخ االخالء الفعلي مع الزامها  الر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة 

حقوق املنذرة االخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/2286  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  االإداري����ة   لال�صت�صارات  م��ورج��ن��ال  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
االق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ ري��ه��ام ي��ح��ي��ى ب���در ع��ب��داهلل حممد 
وميثله / عبدالرحمن ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)62903.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. باال�صافة اىل 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   1500 مبلغ 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   

اإعالن عن بيع �سفينة باملزاد العلني
 بالن�سر 

يف الق�سية التنفيذية رقم 2018/645 را�س اخليمة 
Mahesh 1( حتمل   (  1 ماهي�ص  �صفينة  بيع  التنفيذ عن  دائ��رة   - االبتدائية  اخليمة  راأ���ص  تعلن حممكة 
الرقم الر�صمي )M7666( ميناء الت�صجيل الهند مومباي ويبلغ طولها الكلي 85 مرت وعر�صها 23.2 مرت 
وحمولتها 3508 وحدة حمولة متواجدة يف ميناء راأ�ص اخليمة والعائد ملكيتها للمنفذ �صدها : �صركة بوجن 
لويد ليميتد والقيمة التقديرية ل�صفينة )00. 3،281،350( درهم اإماراتي وذلك تنفيذ للحكم ال�صادر يف 
الدعوة رقم 397/2015 مدين كلي والقا�صي بالزام املحكوم عليهما 1 - �صركة بوجن لويد ليميتد 2 - بوجن 
اإجمايل  لويد �صعودي اريبيا ب�صداد املبالغ املحكوم به ل�صالح املحكوم لها / �صركة ال مبارك عرب البحار مبلغ 
2019/6/25 عن طريق �صركة االإم��ارات للمزادات وذلك يف متام  وقدره )6826469.47( درهم بتاريخ 
ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا ، علما بان قيمة التاأمني %20 تدفع نقدا.  فعلى من يرغب باال�صرتاك او االعرتا�ص 
 www.emiratesauction.ae او االطالع الدخول على املوقع االإلكرتوين ل�صركة االإمارات للمزادات

او مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�صمي وحتى جل�صة املزاد املذكورة 
ماأمور التنفيذ/ �سعيد ال�سحي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12661 بتاريخ 2019/6/20   
اإعالن عن بيع �سفينة باملزاد العلني

 بالن�سر 
يف الق�سية التنفيذية رقم 2018/645 را�س اخليمة 

الر�صمي  الرقم  حتمل   Kuber كوبري  �صفينة  بيع  عن  التنفيذ  دائ��رة   - االبتدائية  اخليمة  راأ���ص  حممكة  تعلن 
وحمولتها  مرت   31.7 وعر�صها  مرت   120 الكلي  طولها  ويبلغ  مومباي  الهند  الت�صجيل  ميناء   )M7715(
لويد  بوجن  �صركة   : �صدها  للمنفذ  ملكيتها  والعائد  اخليمة  راأ�ص  ميناء  يف  متواجدة  حمولة  وحدة   16781
ليميتد والقيمة التقديرية ل�صفينة )00. 11،637،450( درهم اإماراتي وذلك تنفيذ للحكم ال�صادر يف الدعوة 
لويد  ب��وجن   2- ليميتد  لويد  ب��وجن  �صركة   -  1 عليهما  املحكوم  بالزام  والقا�صي  كلي  م��دين   397/2015 رق��م 
وقدره  اإجمايل  مبلغ  البحار  ال مبارك عرب  �صركة   / لها  املحكوم  ل�صالح  به  املحكوم  املبالغ  ب�صداد  اريبيا  �صعودي 
ال�صاعة  وذل��ك يف متام  للمزادات  االإم��ارات  �صركة  2019/6/25 عن طريق  بتاريخ  دره��م   )6826469.47(
او  االع��رتا���ص  او  باال�صرتاك  يرغب  فعلى من  نقدا.  تدفع   20% التاأمني  قيمة  ب��ان  علما   ، ع�صر ظهرا  الثانية 
او   www.emiratesauction.ae للمزادات  االإم��ارات  ل�صركة  االإلكرتوين  املوقع  على  الدخول  االط��الع 

مراجعة دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�صمي وحتى جل�صة املزاد املذكورة.
ماأمور التنفيذ/ �سعيد ال�سحي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

الإعالناتكم يف 

يرجى الت�شال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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ووا�صلت خطواتها العلمية والثقافية من خالل 
ما تقيمه من معار�ص وما تنظمه من حما�صرات 
وندوات وما ت�صدره من كتب ودرا�صات بحيث غدا 
باأريج املعارف  �صالون الندوة االأدبي يوميا يفوح 
املجتمع  على  ويفي�ص  احل����وارات،  ب���دفء  وينعم 

باالجتهادات، واالإبداعات املتوالية  .
املوا�صم  كل  منارة متالألئة  يف  بحق   مما جعلها 
والف�صول واملنا�صبات، تواكب امل�صتجدات وجتتمع 
املعرفة  ال��رتاث وع�صرية  ثري بني عمق  بتوازن 
وا�صت�صراف امل�صتقبل باأناة وتب�صر يرقى دائما اإىل 

اليقني وي�صبو دوؤوبا اإىل االأف�صل.
را�صد للتفوق  وتتوجت فعاليات الندوة بجائزة” 
العلمي ال�صنوية” والتي تكرم الندوة من خاللها 
ن��خ��ب��ة م���ن اجل��ام��ع��ي��ني م���ن اخل��ري��ج��ني يف كل 
التخ�ص�صات من حملة اللي�صان�ص والبكالوريو�ص 
طباعة  على  وحت��ر���ص  وال��دك��ت��وراة  واملاج�صتري 
ون�����ص��ر ال���درا����ص���ات اجل���دي���رة ب��ال��ن�����ص��ر ل��ت��ك��ون يف 

القراء  م��ن  املعرفة  واأه���ل  العلم،  ط��الب  متناول 
والدار�صني والباحثني والعلماء ، مما اأ�صفى على 
االجتهاد  اإىل  الدائمة  النزعة  االإم���ارات  جمتمع 
املناف�صة  روح  اأذك�����ى  ك��م��ا   ، واالب���ت���ك���ار  واالإب�������داع 
االإيجابية ، �صواء منها الواعدة اأو املثمرة يف موكب 
امل�صرية االحتادية  الزاهرة وال�صاخمة يف الدولة 
واالأجيال تتواىل والثمار تت�صاعف واالآمال  تكرب 
م��ن��ارة متوهجة  ال��ن��دوة حقا  ، مم��ا جعل  وت��ك��رب 

ودائما يف كل االجتاهات.
وب��رع��اي��ة ال���ن���دوة وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ال�����ص��ن��وي جلائزة 
���ص��ل��ط��ان ال��ع��وي�����ص ل���الإب���داع ، ف���اإمن���ا  جت��م��ع بني 
ال��ت��ف��ا���ص��ل وال��ت��ك��ام��ل ب��ت��ك��رمي امل��ب��دع��ني واإذك����اء 
احلوافز واإر�صاء دعم املواهب والقدرات يف م�صرية 
احلقول  خمتلف  يف  واالإب������داع  وال��ت��م��ي��ز  ال��ن��ج��اح 
بروؤية �صاملة لالإبداع من�صفة للمبدعني وحمفزة 

للجميع للمواكبة فكرا وعطاء وتوا�صاًل.
اأما الن�صاط اليومي لنادي االإمارات العلمي تواأم 

اأمام  الفر�صة  يتيح  ف��اإن��ه  وداأب��ه��ا،  ال��ن��دوة  ن�صاط 
ال�صباب ال�صاعد كاًل يف اخت�صا�صه لتاأكيد املهارات 
والداأب يف االبتكار وت�صجيل االخرتاعات، كهمزة 
و�صل بني النظرية والتطبيق، والنا�صئة وحوافز 
وتطورها  ال�صحي  التكنولوجيا  مناخ  يف  الع�صر 
االخت�صا�ص  اأه���ل  ب��اإ���ص��راف  وامل��ت�����ص��ارع  ال�����ص��ري��ع 

ملواكبة التميز واالإبداع واالإ�صهام يف النفع العام.
دوريا  الندوة  تنظيم  اإىل  االإ���ص��ارة هنا  والب��د من 
الفكرية  واملنتديات  الثقافية  لالأ�صابيع  ع��ام  كل 
وت�صت�صيف  والفنون  والعلوم  االآداب  ت�صمل  التي 
االإع��الم يف كل املجاالت الإث��راء احلدث واالرتقاء 

باحلوار واال�صتزادة من اخلربات واالكت�صافات . 
هذا اإىل جانب معار�ص اخلط والر�صم والت�صكيل، 
املنا�صب،  وق���ت���ه  ح����دث  ول���ك���ل  ال������رتاث  واإح����ي����اء 
ومب�صاركة املبدعني واملخت�صني وجمهور الثقافة 

.
الندوة  بني  الدائم  التعاون  ذل��ك  كل  اإىل  ي�صاف 

الثقافية  واجلمعيات   ، الثقافية   املراكز  واإدارات 
االإعالمية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  واجل��م��ع��ي��ات  وامل���دار����ص 
التفاعل  ل��ت��ك��ري�����ص   ال����دول����ة   واالأك����ادمي����ي����ة يف 
يف  ال�صاملة  الثقافية  امل�صرية   واإث���راء  والتعاون  
الدولة مب�صاركة كل �صرائح املجتمع يف كل اإمارات 

الدولة .
 وها هي النتائج ترتى والثمار تتواىل واإىل االأمام 

دائما باإذن اهلل.
يبقى اأن ن�صري اإىل نخبة املفكرين واملثقفني من 
يف  �صاركوا  الذين  واالأكادمييني  والعلماء  االأدب��اء 
 1987 العام  الندوة منذ انطالقتها يف  تاأ�صي�ص 
وتكري�ص  اأن�صطتها  تفعيل  على  دائ��م��ا  وحر�صوا 
م�صاركاتها وتطوير براجمها واأذكر منهم االأديب 
اإبراهيم  االأ���ص��ت��اذ  امل���ر، واالأدي����ب  االأ���ص��ت��اذ حممد 
بوملحة واملوؤرخ الباحث االأ�صتاذ عمران بن �صامل 
البدور  ب��الل  االأ�صتاذ  الباحث  واالأدي���ب  العوي�ص 
واالأدي�����ب ال��ب��اح��ث االأ���ص��ت��اذ ع��ب��د ال��غ��ف��ار ح�صني 

اهلل  عبد  اخل��ال��ق  عبد  ال��دك��ت��ور  الباحث  واملفكر 
الهاملي،  عبيد  علي  االأ�صتاذ  الباحث  واالأدي���ب   ،
القرق،  �صالح  حممد  االأ�صتاذ  الباحث  واالأدي���ب 
والدكتور   ، ال��ق��ا���ص��م  ���ص��الح  ال��ب��اح��ث  وال��دك��ت��ور 

الباحث اأحمد الها�صمي وغريهم وغريهم.
املقدمة  ويف  ال���دوؤوب  االإداري  الفريق  نن�صى  وال 
�صعيدو،  ليلى  واالأ���ص��ت��اذة  ع���راق  نا�صر  ال��دك��ت��ور 
وال�صريع  ال������دوؤوب  االإع���الم���ي  ال��ع��م��ل  ودي��دن��ه��ا 

واملتكامل واالأ�صتاذ فهمي عبدالواحد وغريهم.
وب��ال��ت��اأك��ي��د ف��اإمن��ا ه��و مقبل وق���ادم ، م��ن ن�صاط 
الندوة وفعالياتها، �صيكون اأثرى واأبلغ مع تراكم 
اخل����ربات وارت���ق���اء امل��م��ار���ص��ات و���ص��م��و االأه����داف 
االحتادية  واإجن��ازات��ه��ا  الر�صيدة  قيادتنا  ظ��ل  يف 
ال�����ص��اخم��ة واجل��ام��ع��ة دوم���ا ب��ني اأ���ص��ال��ة املا�صي 
اإىل  ودائما  امل�صتقبل  واإ�صراقة  احلا�صر  وازده���ار 

االأمام باإذن اهلل.

•• بقلم- حممود علياء:

بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
، تاأ�ش�شت ندوة  رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي  

الثقافة والعلوم بدبي العام 1987. 

برعاية حممد بن را�شد وتوجيهاته

ندوة الثقافة والعلوم بدبي 
منارة ت�صيء يف كل االجتاهات

 2020 اأب��ري��ل  يف  ال��رب��اط  املغربية  العا�صمة  ت�صت�صيف 
جائزة ال�صارقة لالإبداع العربي “ االإ�صدار االأول “ الذي 
�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رعاية  حتت  يقام 
بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ص االأعلى حاكم ال�صارقة.

االأول يف  اأم�����ص  م��وؤمت��ر �صحفي عقد  ذل��ك خ��الل  اأع��ل��ن 
حممد  معايل  بح�صور  الرباط  مبدينة  الوطنية  املكتبة 
عبداهلل  و�صعادة  املغربي  واالت�صال  الثقافة  وزي��ر  االأع��رج 
ال�صارقة  بحكومة  الثاقة  دائ���رة  رئي�ص  العوي�ص  حممد 
وعبداالله عفيفي الكاتب العام بوزارة الثقافة واالت�صال 
الثقافية  ال�صوؤون  اإدارة  مدير  الق�صري  وحممد  املغربية 
بالدائرة اأمني عام جائزة ال�صارقة لالإبداع العربي و�صعيد 

الكتبي القائم باأعمال �صفارة الدولة يف املغرب.
وق����ال م��ع��ايل حم��م��د االأع�����رج وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة واالت�صال 
املغربي اإن جائزة ال�صارقة لالإبداع العربي جت�صد منحى 

التحفيز على االإنتاج وخلق الرتاكم وبلوغ اأرفع م�صتويات 
بال�صباب يف  االأول اخل��ا���ص  االإ����ص���دار  االإب����داع ع��رب دع��م 
التقدم  تعزيز  بهدف  واالأدبية  والفنية  الثقافية  املجاالت 
والتجديد  االأ�صالة  قيم  وا�صتنبات  االإن�صاين  احل�صاري 
الفنانني  ال�صاعدة ف�صال عن تكرمي  االأجيال  يف وجدان 

واملثقفني واالأدباء.
منخرطة  امل��غ��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  اأن  كلمته  يف  االأع�����رج  واأك����د 
دائرة  اإىل تو�صيع  الهادفة  امل�صاعي  ب�صكل متوا�صل يف كل 
االإ�صعاع الثقايف العربي وتر�صيخ قيم االإبداع لدى ال�صباب 
والنا�صئة باعتبار اأن هذا العمل يتقاطع مع اجلهود التي 
يبذلها املغرب لت�صجيع االإبداع الثقايف يف خمتلف املعارف 
والفنون �صواء من خالل اجلوائز املتخ�ص�صة اأو من خالل 

دعم ال�صناعات الثقافية واالإبداعية.
مرا�صم  لتنظيم  للمغرب  ال�صارقة  حكومة  باختيار  ون��وه 

حفل ت�صليم هذه اجلائزة، بعد ما حظيت مدينة الرباط 
العام  مطلع  لل�صرد”  ال�صارقة  “ملتقى  احت�صان  ب�صرف 
اأن انخراط املغرب يف هذا االأف��ق يج�صد  اجل��اري، موؤكدا 

عمق الروابط التاريخية التي جتمع بني البلدين .
�صعادته  ع��ن  العوي�ص  ع��ب��داهلل  ���ص��ع��ادة  اأع���رب  جانبه  م��ن 
بالتعاون وال�صراكة مع وزارة الثقافة واالت�صال يف اململكة 
املغربية التي متت خالل ال�صنوات والتي ومتثلت يف العديد 
من االأن�صطة الثقافية واالأدبية .. وقال “ ها نحن اليوم 
الثالثة  ال���دورة  اإط���الق  خ��الل  م��ن  ال�صراكة  تلك  جن�صد 
االإ�صدار   “ العربي  لالإبداع  ال�صارقة  جلائزة  والع�صرين 
ال�صمو  اأراده���ا �صاحب  م��ب��ادرة عربية كرمية  “ يف  االأول 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�ص 
االأعلى حاكم ال�صارقة تتمثل يف اأن تتو�صع دائرة امل�صاركة 

يف هذه اجلائزة من قبل ال�صباب العربي املبدع » .

اإىل  العربية يهدف  ال��دول  اأن تنظيم اجلائزة يف  واأ�صاف 
التقرب اإىل الكتاب العرب من فئة ال�صباب وها هي الدعوة 
ال��ع��زي��ز من  ال��ق��ط��ر  ال��ك��ت��اب يف ه���ذا  ال��ع��رب��ي��ة اإىل جميع 
الوطن العربي للم�صاهمة يف حقول هذه اجلائزة وهي “ 
والن�ص  الطفل  واأدب  والرواية  الق�صرية  والق�صة  ال�صعر 
موجهة  الدعوة  هذه  اأن  اإىل  م�صريا   ،“ والنقد  امل�صرحي 

اإىل جميع �صباب الوطن العربي.
وعر�صها  وفرزها  امل�صاركات  ا�صتقبال  �صيتم  اأن��ه  واأو���ص��ح 
فائزين  ثالثة  الختيار  متخ�ص�صة  حتكيمية  جل��ان  على 
من كل حقل من حقول اجلائزة واالإع��الن عن الفائزين 
مطلع 2020 على اأن يتم تنظيم حفل التكرمي يف �صهر 
اأبريل القادم، الفتا اإىل اأن دائرة الثقافة بال�صارقة �صتقوم 
باجلوائز  ال��ف��ائ��زي��ن  وت��ك��رمي  ال��ف��ائ��زة  االأع��م��ال  بطباعة 
دوالر   6000 التايل  النحو  على  وه��ي  للفائزين  املالية 

دوالر  و4000  ح��ق��ل  ك��ل  م��ن  االأول  ل��ل��م��رك��ز  اأم��ري��ك��ي 
اأمريكي  دوالر   3000 و  حقل  ك��ل  م��ن  ال��ث��اين  للمركز 
للمركز الثالث من كل حقل. من جهته ا�صتعر�ص حممد 
الق�صري اأمني عام جائزة ال�صارقة لالإبداع العربي �صروط 
امل�صاركة يف اجلائزة والفئات املعنية بها واأ�صناف اجلوائز 
منذ  اأن���ه  اإىل  م�����ص��ريا  ل��ه��ا،  املخ�ص�صة  امل��ال��ي��ة  وامل��ك��اف��اآت 
 8500 امل�صاركني  بلغ عدد   ،1997 انطالق اجلائزة يف 
م�صارك من خمتلف البلدان العربية وعدد الفائزين من 
املطبوعة  االإ���ص��دارات  وع��دد  فائز،   400 العربي  الوطن 

400 اإ�صدار �صمن احلقول ال�صتة .
واأو�صح الق�صري اأن امل�صاركة يف هذه امل�صابقة التي �صتغلق 
اأبوابها بتاريخ 31 اأكتوبر 2019 مفتوحة للجن�صني من 
املبدعني يف دولة االإمارات ومن البلدان العربية االأخرى 

ودول املهجر. 

الرباط ت�صت�صيف جائزة ال�صارقة لالإبداع العربي 2020

•• ال�شارقة-الفجر:

م�صاركة  عن  “�صم�ص”  لالإعالم  ال�صارقة  مدينة  ك�صفت 
االإماراتية؛  الفنية  التجربة  م�صروع  يف  وا�صعة  ن�صائية 
امل�صروع االأول من نوعه الإنتاج اأول فيلم اإماراتي عربي من 
�صنع اجلمهور على م�صتوى الوطن العربي، اإذ جتاوز عدد 
الثانية  املرحلة  الن�صاء مع نهاية  املن�صة من  امل�صاركات يف 
للم�صروع اأكرث من 800 م�صاركة؛ من اجلن�صيات العربية 
ك��اف��ة وم���ن خم��ت��ل��ف االأع���م���ار، وت���وزع���ت ه���ذه امل�صاركات 
ال�صينمائية  التخ�ص�صات  كل  على  تقريباً   40% بن�صبة 
 60% مقابل  االإم��ارات��ي��ة،  الفنية  التجربة  ت�صمها  التي 

للرجال.
ال�صارقة  رئ��ي�����ص م��دي��ن��ة  امل���دف���ع،  د. خ��ال��د  ���ص��ع��ادة  واأك�����د 
اأن دع���م م�����ص��ارك��ة امل�����راأة يف خمتلف  ل���الإع���الم )���ص��م�����ص(، 
من  ياأتي  االإماراتية،  الفنية  للتجربة  االإبداعية  املجاالت 
االإمارات  دول��ة  ا�صرتاتيجية  اإتخاذ  على  )�صم�ص(  حر�ص 
يف دعم املراأة ومتكينها منهجاً للعمل، م�صرياً اإىل امل�صاركة 
االإماراتية من  الن�صائية  املواهب  لعدد كبري من  الوا�صعة 
خمتلف اإمارات الدولة؛ يف هذا امل�صروع الرائد الذي تعمل 
)�صم�ص( من خالله على تطوير البنية التحتية ل�صناعة 
ال�صينما يف جماالت االإنتاج ال�صينمائي االإبداعي والتقني 

كافة، كما ت�صهم يف تعزيز البيئة املالئمة لالإعالم واالإبداع 
يف الدولة.

واأ�صاف رئي�ص مدينة ال�صارقة لالإعالم )�صم�ص(: “اليوم 
بنه�صة  يب�صر  م��ا  االإم��ارات��ي��ة  الفنية  التجربة  يف  لدينا 
حقيقية ل�صناعة االأفالم يف دولة االإمارات، وذلك مب�صاركة 
�صيناريو،  كاتبة  و90  �صينمائية،  خمرجة   80 من  اأك��رث 
مونترية،   45 من  واأك��رث  م�صورة،  و50  ممثلة،  و260 
وال �صك يف اأن هذه التجربة �صتمنح هذا العدد الكبري من 
واالإبتكار،  واالإب��داع  لالإجناز  الفر�صة  والفتيات  ال�صيدات 
وذلك يف الوقت الذي ت�صهد فيه الدولة اهتماماً متزايداً 
ومتنامياً مبختلف ق�صايا املراأة، وهذا ما تعك�صه القوانني 
املنا�صبة  واملبادرات املتوالية التي تعمل على توفري البيئة 

لها للتميز يف جميع املجاالت«.
للتجربة  التنفيذي  الرئي�ص  حم�ص،  اأب���و  خ��ل��ود  وع���رّبت 
الن�صائية  امل�صاركة  �صعادتها بحجم  االإماراتية، عن  الفنية 
باتت  التي  االإبداعية  املكانة  على  موؤكدة  امل�صروع،  هذا  يف 
املراأة العربية تتميز بها اليوم يف خمتلف جماالت احلياة، 
الفنية  ال��ت��ج��رب��ة  م�����ص��روع  �صمن  ال��ع��م��ل  اأن  اإىل  م�����ص��رية 
االإم���ارات���ي���ة ك�����ص��ف ال��ن��ق��اب ع���ن ع���دد ك��ب��ري م���ن املواهب 
الن�صائية يف خمتلف جماالت العمل ال�صينمائي، ما ير�صم 

م�صتقباًل باهراً مل�صاهمة املراأة العربية يف هذا القطاع.

االإماراتية:  الفنية  للتجربة  التنفيذي  الرئي�ص  واأ�صافت 
“اإن هذا امل�صروع الرائد يعمل على تطوير البنية التحتية 
ل�صناعة ال�صينما؛ وتنمية كادر ال�صباب االإماراتي والعربي 
مبختلف  وال��ت��ل��ف��زي��وين  ال�صينمائي  االإن���ت���اج  جم���االت  يف 
على  وتدريبها  النا�صئة  ال�صركات  وحتفيز  تخ�ص�صاته؛ 

االإ�صرتاتيجي من هذه  الهدف  يعك�ص  ما  الطويل؛  املدى 
املبادرة النوعية ملدينة ال�صارقة لالإعالم«.

ال���ب���ارزة يف م�����ص��روع التجربة  امل���واه���ب االإم���ارات���ي���ة  وم���ن 
“�صم�ص  اأ�صيل علي من فريق  الفنية االإماراتية، املخرجة 
ال���ذي لعبته  ال����دور  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  اأك����دت  ال��ت��ي  ال�صرقية” 
“يف  قائلة:  االإخ��راج��ي��ة،  قدراتها  �صقل  يف  التجربة  ه��ذه 
قدراتي  معرفة  من  متكنت  االإم��ارات��ي��ة،  الفنية  التجربة 
وبقدرتي  ب��اأع��م��ايل  ث��ق��ت��ي  زادت  ك��م��ا  اأك����رث،  االإخ���راج���ي���ة 
ف�صل  اأن�صى  ال  التي  امل�صكالت  وح��ل  ال�صعاب  حتمل  على 
اأع�����ص��اء ف��ري��ق��ي ال��ذي��ن ���ص��اع��دوين ب�صتى  ك��ل ع�صو م��ن 
اآمنت  التي  عائلتي  اأي�صاً  اأن�صى  الطرق على تخطيها، وال 
مبوهبتي ووقفت اإىل جانبي وقدمت يل الدعم والت�صجيع 

لال�صتمرار يف التجربة«.
)Tigers(، عن  ف��ري��ق  نوي�ص، خم��رج��ه  ع��ه��ود  وع���رّبت 
اأن هذ  ع��ل��ى  م�����ص��ددة  ال��ف��ري��دة،  ال��ت��ج��رب��ة  ب��ه��ذه  �صعادتها 
التجربة متنح املواهب االإماراتية الفر�صة الإبراز قدراتها 
“كونت  وقالت:  ال�صينمائي.  العمل  جمال  يف  واإبداعاتها 
فريقاً متميزاً مع املخرج اأحمد الظاهري، ما يعد جناحاً 
واإجنازاً بالن�صبة يل، فتعلمت منه الكثري؛ كونه خمرج له 
اأعماله اخلا�صة واملتميزة، واأود هنا اأن اأتوجه بال�صكر لكل 
القائمني على التجربة الفنية االإماراتية ملا يقدمونه لنا 

من دعم واإمكانات تقنية وتدريب وت�صجيع«.
موقع  على  الت�صويت  عملية  انطلقت  اأخ��رى،  ناحية  من 
الع�صرة  ل��ل��دق��ائ��ق  االإم���ارات���ي���ة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ت��ج��رب��ة  من�صة 
30 فريقاً؛ يتناف�صون  االأوىل؛ التي انتهى من ت�صويرها 
للجمهور  اإذ ميكن  اإماراتي عربي،  فيلم  اأول  على �صناعة 
اعتباراً من اليوم الت�صويت عرب املن�صة لفريقهم املف�صل، 
املناف�صة ع��رب مواقع  ال���ذي حت��ت��دم فيه  ال��وق��ت  وذل���ك يف 
التوا�صل االجتماعي بني جميع الفرق للت�صويق الأعمالهم، 
من�صة  م��وق��ع  على  ت�صويت  ن�صبة  اأع��ل��ى  على  واحل�����ص��ول 
التجربة الفنية االإماراتية، وذلك مع اقرتاب انتهاء املرحلة 
الثانية من امل�صروع، ليكون كل فريق قد انتهى من ت�صوير 
20 دقيقة كاملة من الفيلم الذي يقومون على �صناعته.

على  مبني  االإم��ارات��ي��ة  الفنية  التجربة  م�صروع  اأن  يذكر 
 Entertainment با�صم  عاملي  م�صروع  مع  التعاون 
جوائز  على  ح��از  ال��ذي  امل�صروع  وه��و    Experience
عاملية يف جمال تطوير املحتوى ال�صينمائي، وُطبق �صابًقا 
هولندا،  املثال  �صبيل  على  منها  ال��ع��امل،  دول  من  ع��دد  يف 
وال�����ص��ني، وك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة، وج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا، وتركيا، 
اأ�صا�صية  بنية  واأ�صبح  م�صبوق،  غري  عاملًيا  اهتماًما  والقى 
ال�صينما  الإط��الق مواهب جديدة يف كل جم��االت �صناعة 

يف تلك الدول.

اأكرث من 800 م�شاركة من اجلن�شيات العربية كافة

مدينة ال�صارقة لالإعالم تك�صف عن م�صاركة ن�صائية وا�صعة يف التجربة الفنية االإماراتية
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مل اأعد اأهتم بانتقاد الآخرين عملي مع زوجي

مي عمر: �صخ�صية فرح هي االأ�صعب بالن�صبة يل
الغالبة"؟ "ولد  يف  فرح  �صخ�صية  على  الفعل  ردود  عن  • حدثينا 

- �صعدت جدا بالتفاعل الكبري من اجلمهور مع امل�صل�صل، ال�صيما ان العمل حظي باهتمام اجلمهور منذ 
االيام االوىل ل�صهر رم�صان، واأكرث ما ا�صعدين التعليقات على التزامي بال�صخ�صية وتقدميها مبا يتنا�صب 

ا�صعى معها دون ان تكون هناك مبالغة يف اللوك واملاكياج اخلا�ص بها، ال�صيما  ان���ن���ي 
للخروج من دائرة الفتاة اجلميلة اعتماداً على مالحمي.

لل�صخ�صية؟ ا�صتعددِت  • كيف 
- ال ان���ك���ر ان���ن���ي ظ��ل��ل��ت ف����رتة غ���ري ق�����ادرة على 
ف����رح وت��ف��ا���ص��ي��ل��ه��ا الأنها  ���ص��خ�����ص��ي��ة  ا���ص��ت��ي��ع��اب 

على  وعملت  ���ص��دي��دة،  نف�صية  �صغوطاً  ت��ع��اين 
ال�صخ�صية لتحديد مالحمها وحتى ا�صتطيع 
التعامل معها ومع ق�صتها ب�صكل رئي�صي، وال 
انني كنت قلقة منها حتى متكنت  اي�صا  انكر 
من االملام بتفا�صيلها كاملة لتظهر بال�صورة 

التي �صاهدها اجلمهور.
على  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  م��ع  االت��ف��اق  مت  • ه��ل 

التح�صري ال�صكلي لل�صخ�صية؟
على  حري�صة  كنت  بالفعل،   -

بالتفا�صيل  االه��ت��م��ام 
جل�صات  خالل 

التح�صري، وهو ما تناق�صت كثرياً فيه مع املخرج حممد �صامي و"ال�صتايل�صت" ناهد ن�صر اهلل وهو ما �صهل 
علي العمل خالل الت�صوير ب�صكل كبري الأركز على التفا�صيل النف�صية لل�صخ�صية.

بها؟ تقوم  التي  الت�صرفات  ب�صبب  بالفعل  �صريرة  وجدها  البع�ص  • لكن 
- يف راأيي �صخ�صية فرح مثل العديد من ال�صخ�صيات التي نراها يف حياتنا، فهي �صخ�صية من حلم ودم، 
تت�صرف بالطريقة التي تراها منا�صبة يف حياتها، تتعامل ب�صر مع من تراه ي�صتحق ذلك، وتتعامل بطيبة 
مع من حتبهم، وهذا االأمر معروف يف علم النف�ص، فهناك �صخ�صيات نراها �صريرة من وجهة نظرنا لكن 
اخرين ي�صيدون بالطيبة والتعامل التي تت�صرف بها، وهو ما يرجع الختالف املواقف واختالف عالقتنا 

معها.

مربر؟ تعانيه  الذي  النف�صي  اال�صطراب  اأن  ترين  • هل 
بالتاأكيد مربر وب�صدة، فما متر به يف حياتها يجعل لديها رغبة يف االنتقام ويجعل لديها   -
�صغوطاً نف�صية تتعامل معها وحتاول التغلب عليها، كما اأن العنف الذي تتعر�ص له يجعلها 

تعي�ص حياة �صعبة.

امل�صل�صل؟ يف  املوجودة  ال�صرب  م�صاهد  مع  تعاملت  • كيف 
- هذه امل�صاهد �صعبة للغاية الأن اإجهادها لي�ص على امل�صتوى اجل�صدي فقط ولكن 
امل�����ص��اه��د ه��ي اال���ص��ع��ب بالن�صبة يل  اي�����ص��ا، واأع��ت��رب ه���ذه  امل�����ص��ت��وى النف�صي  ع��ل��ى 
للت�صوق  بالتاأكيد  النهاية مل تكن متوقعة وهذا االمر دفعني  اأن  اإىل  باالإ�صافة 

كم�صاهدة للعمل.

املخرج  زوج��ك  مع  تعاونك  لتكرار  املوجهة  االن��ت��ق��ادات  وج��دت  كيف   •
حممد �صامي؟

على  ال��ق��درة  لديه  وه��و  معه،  بالعمل  واأ�صتمتع  متميز،  - حممد خم��رج 
العمل معه  احب  ما يجعلني  وهو  يتعاون معه،  فنان  كل  اخ��راج موهبة 
اتعاون مع غريه  انني  ا�صتفيد منه ومن خربته، واحلقيقة  واأ�صعى الأن 
يتكرر  بيننا  يجمع  عمل  اي  النهاية  يف  لكن  با�صتمرار،  املخرجني  م��ن 
هذه  بتفا�صيل  اهتم  ال  م��ا جعلني  وه��و  ع��ن جماملته يل،  احل��دي��ث  فيه 
عن  البع�ص  بحث  ظ��ل  يف  خ�صو�صا  بع�صها،  اأتفهم  لكنني  التعليقات، 
فر�صة للظهور والوقوف اأمام الكامريا، لكن يف النهاية لي�ص ذنبي اأن 

زوجي خمرج مهم.

ال�صقا؟ اأحمد  مع  التعاون  اإىل  • وبالن�صبة 
- ال�صقا جنم كبري وهو من ال�صخ�صيات التي ا�صتمتعت بالعمل معها يف 
امل�صل�صل، فهو متوا�صع جدا، ويحب من حوله ويبذل جمهوداً كبرياً يف 
الت�صوير، فعندما تتعامل معه عن قرب تكت�صف مدى ب�صاطته وحبه 
جتمعنا  التي  امل�صاهد  اح��د  من  خائفة  كنت  اأنني  واأت��ذك��ر  لالآخرين، 
بقيادة  ي��ق��وم  ك��ان  حيث  اأك�����ص��ن  م�صهد  وه��و  امل�صل�صل  ت�صوير  خ��الل 
ال�صيارة ب�صرعة واأنا بجواره، لكنه حر�ص على طماأنتي ب�صبب خربته 

يف هذه النوعية من امل�صاهد.

لك؟ بالن�صبة  االأ�صعب  هي  فرح  �صخ�صية  باأن  �صرحِت  • ملاذا 
من  ال�صخ�صية  ه��ذه  مثل  مركبة  �صخ�صية  بتقدمي  اق��م  مل  الأن��ن��ي   -
قبل، باالإ�صافة اإىل ان تفا�صيلها اجهدتني كثرياً يف التح�صري وكنت 
اأفقد تفا�صيلها مع �صعوبة امل�صاهد املتعددة بالعمل  اأن  متخوفة من 
وا�صتمرار الت�صوير لفرتة، خ�صو�صا اننا كنا نعمل بدون اإجازات حتى 
رم�صان،  �صهر  بداية  قبل  كامل  ب�صكل  امل�صل�صل  ت�صوير  من  ننتهي 
وهو ما حدث بالفعل، فلم نكن حتت �صغط الت�صوير على الهواء يف 
الت�صوير  خالل  براحة  ن�صعر  كممثلني  جعلنا  الذي  االمر  رم�صان، 

ون�صتطيع ق�صاء رم�صان مع عائلتنا.

م�شر والإمارات
اأحدهما  املقبلة،  الفرتة  �صينمائيني يف  اإن لديها م�صروعني  قالت مي عمر 
مل توقع تعاقده بعد، والثاين قامت بتوقيعه بالفعل وت�صارك فيه مع ظافر 
عن  احلديث  تريد  ال  لكنها  واالإم����ارات،  م�صر  بني  ت�صويره  و�صيتم  العابدين 
تفا�صيله يف الوقت احلايل انتظاراً النطالق الت�صوير.واأ�صارت مي اإىل اأنها حتر�ص 
على التاأين يف اأدوارها ال�صينمائية ب�صكل كبري والبحث عن االدوار التي ت�صيف اإليها 

فنياً، وهو ما يجعلها ت�صتغرق بع�ص الوقت يف الدخول مب�صاريع �صينمائية جديدة.

هنا �صيحة 
 )ال لتنمر املتنكرين(

بها�صتاغ  ميديا،  ال�صو�صيال  على  البع�ص  تنمر  تواجه  اأن  �صيحة  هنا  راأت 
خمتلف وجديد وهو )ال لتنمر املتنكرين(، وطلبت من اجلمهور اأن يقوم 

بت�صوير نف�صه مع عالمة عدم االعجاب.
ون�صرت هنا �صورتها عرب )�صتوري( ان�صتغرام، وعلقت عليها: )اللي �صايف 
ديه  زي  �صوره  يعمل  الو�صف  فوق  بقى  ميديا  ال�صو�صيال  على  التنمر  اأن 

ويكتب #ال للتنمر_املتنكرين(.
3(، حيث  الظهور االأخري ل�صيحة كان من خالل م�صل�صل )بدل احلدوتة 
ظهرت مع دنيا �صمري غامن يف ق�صة النجم اأحمد رزق، و�صارك يف امل�صل�صل 
حمدي املريغني وحممد ثروت و�صيماء �صيف وعمرو وهبة، وامل�صل�صل من 

اإخراج خالد احللفاوي، واإنتاج )�صيرنجي( وه�صام جمال.

كارولني عزمي �صعيدة بنجاح 
)حدوتة مرة(

م�صل�صل  بنجاح  �صعادتها  ع��ن  ع��زم��ي  ك��ارول��ني  امل�صرية  الفنانة  اأع��رب��ت 
الرم�صاين،  الدرامي  ال�صباق  �صاركت من خالله يف  الذي  )حدوتة م��رة(، 
وردود االأفعال االإيجابية والرائعة التي تلقتها، الفتة اأنه رغم ذلك )واجهنا 
�صعوبات اأثناء الت�صوير، وهي اأحد امل�صاهد الذي ا�صتغرق �صت �صاعات وكنا 

يف مرحلة بكاء �صديدة(.
اأن  اإىل  اإ�صافة  يتابعونها،  امل�صاهدين  وجعلت  جميلة  )الق�صة  واأ�صافت 
دور  وج�صدت  للم�صاهدة.  جيدة  م�صاحة  اأعطى  ع��دة  قنوات  على  عر�صها 
وال�����ص��راع��ات، وتريد  امل�����ص��اك��ل  ال��ت��ي ال حت��ب  العقالنية  ال��ب��ن��ت احل��ن��ون��ة 
ت�صعر  لكي  باأخواتها  رحبت  ذل��ك  اكت�صفت  وعندما  عائلة،  لها  يكون  اأن 
عبدالرازق،  غ��ادة  الفنانة  مع  رائعة  كوالي�ص  جتمعني  وكانت  باالأمومة، 

و�صعيدة بالتجربة معها ودائماً ت�صجعني على العمل(.

حممد اإمام يوقع عقد
 )حدوتة ما اتعملت�ض قبل كده(

اأعلن النجم حممد اإمام تعاقده على بطولة فيلم جديد لتقدميه 
اإن��ت��اج ���ص��رك��ة �صيرنجي فيلمز  خ���الل ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة، وه���و م��ن 
على  الثالث  التعاون  الفيلم  لي�صجل  برودك�صن،  ميديا  والطاهر 
بغداد(  )ل�ص  بعد  ال�صينما  يف  �صيرنجي  و�صركة  الإم���ام  ال��ت��وايل 
املقرر ا�صتئناف ت�صويره خالل الفرتة املقبلة و)ليلة هنا و�صرور( 

الذي مت عر�صه يف مو�صم عيد الفطر 2018.

ون�صر اإمام عرب ح�صابه ال�صخ�صي مبوقع ان�صتغرام �صورة حلظة 
توقيع عقود الفيلم ب�صحبة املنتج اأحمد بدوي، امل�صرف العام على 
االإنتاج يف �صركة �صيرنجي، واملنتج يو�صف الطاهر، وعلق: )اإن �صاء 
اهلل فيلم مفاجاأة... مع خمرج عمالق... يف حدوتة ماتعمل�ص زيها 
قبل كده مع املنتج واملوزع الكبري االأ�صتاذ يو�صف الطاهر و�صريك 

رحلة النجاح اأخويا اأحمد بدوي(.

يف  عمر  م��ي  الفنانة  ���ش��ارك��ت 
الذي  الغالبة(  )ول��د  م�شل�شل 
ُعِر�ض يف رم�شان وتعاونت فيه 
مع الفنان اأحمد ال�شقا. يف هذا 
احلوار تتحدث مي عن م�شاركتها 
التح�شري  امل�شل�شل وكوالي�ض  يف 
من  وغ��ريه��ا  ف���رح  ل�شخ�شية 

التفا�شيل.
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عالمات تخربك ب�صرورة 
اإيقاف احلمية الغذائية

الغذائية ال  اأنظمة احلمية  اإن  االأملاين يوهاني�ص فيك�صلر  قال الربوف�صور 
اإيقاف احلمية عند مالحظة  تنا�صب كل االأ�صخا�ص، لذا يتعني على املرء 

بع�ص العالمات. 
عدم  على  تدل  التي  العالمات  اأن  العالجية  التغذية  اخت�صا�صي  واأو�صح 
قدرة اجل�صم على حتمل احلمية الغذائية املتبعة، تتمثل يف م�صاكل اله�صم 
والتعب الدائم وعدم الرتكيز و�صعوبات النوم و ال�صداع الن�صفي وجفاف 

اجللد ورائحة الفم الكريهة.
واأ�صاف اأن هذه االأعرا�ص ترجع اإىل اال�صتغناء التام عن ال�صكر والدهون 
والكربوهيدرات، وهي عنا�صر متد اجل�صم بالطاقة. لذا ينبغي اإيقاف هذه 

احلمية اخلاطئة والبحث عن اأخرى تنا�صب اجل�صم.

درا�صة حتذر من اثر تقليل 
الكربوهيدرات على �صحة القلب

اأن  �صني من  ي��ات  اأجريت يف جامعة �صن  �صينية جديدة  درا�صة  ح��ذرت 
ال��ت��ي حتظى  ال��ك��رب��وه��ي��درات  ال��غ��ذائ��ي��ة احل��دي��ث��ة منخف�صة  ال��وج��ب��ات 
املنتظمة  غ��ري  القلب  �صربات  ح��دوث  خطر  م��ن  تزيد  ك��ب��رية،  ب�صعبية 

املرتبطة بال�صكتات الدماغية.
ن�صبة  على  يح�صلون  ال��ذي��ن  االأ���ص��خ��ا���ص  اأن  اإىل  البحث  نتائج  وت�صري 
مثل  ال��ك��رب��وه��ي��درات  م��ن  اليومية  احل��راري��ة  ال�صعرات  م��ن  منخف�صة 
لالإ�صابة  عر�صة  اأك���رث  ه��م  الن�صوية  واخل�����ص��روات  وال��ف��واك��ه  احل��ب��وب 

با�صطرابات يف �صربات القلب والذي يعرف بالرجفان االأذيني.
وقد حللت الدرا�صة ال�صجالت ال�صحية الأكرث من 13 األف �صخ�ص على 
اأك��رب عملية تقييم للعالقة بني  اأك��رث من عقدين من الزمن، يف  م��دار 
اأكرث امل�صاكل  اأحد  تناول الكربوهيدرات والرجفان االأذيني الذي يعترب 
وف�صل  واالإره����اق  وال��دوخ��ة  القلب  بخفقان  ويت�صبب  �صيوعاً،  القلبية 

القلب.
يزال  ت�صوانغ )ال  دون��غ  �صياو  الدكتور  الدرا�صة  الباحثني يف  وق��ال كبري 
الغذائي مثرياً  النظام  الكربوهيدرات يف  لتخفي�ص  االأجل  االأثر طويل 
واالأوعية  ال��ق��ل��ب  اأم���را����ص  ع��ل��ى  ب��ت��اأث��ريه  يتعلق  فيما  خ��ا���ص��ة  ل��ل��ج��دل، 
انتظام  ع��دم  على  املحتمل  ال��ت��اأث��ري  اإىل  بالنظر   ) واأ���ص��اف:  ال��دم��وي��ة( 
�صربات القلب، ت�صري درا�صتنا اإىل وجوب احلذر من اللجوء اإىل تخفي�ص 

ن�صبة الكربوهيدرات لتخفي�ص الوزن(
وتعترب هذه النتائج جزءاً مكماًل للدرا�صات ال�صابقة، التي ربطت العديد 
الوفاة،  خطر  ب��زي��ادة  ال��ك��رب��وه��ي��درات  منخف�ص  ال��غ��ذائ��ي  النظام  منها 

بح�صب ما ورد يف �صحيفة )ديلي ميل( الربيطانية. 

-ما هي اأكرب ثالث حميطات يف العامل من حيث الت�شاع؟
املحيط الهادي - املحيط االأطل�صي - املحيط الهندي

- من هو مكت�شف النيرتوجني؟
عام  النيرتوجني  اكت�صف  ا�صكتلندي  كيميائي  رذرف����ورد  دان��ي��ال  ه��و 

.  1772
-مما ي�شنع الفلني ؟

الفلني ي�صنع من حلاء نوع من ا�صجار البلوط وهوبلوط الفلني حيث 
يتم تق�صريه و�صناعة الفلني منه وهو يتميز بانه خفيف جدا ومقاوم 

للماء اي ان املاء الينفذ منه

كامل. ب�صكل  الرخام  من  مكّون  الهند  يف  حمل  تاج  • مبنى 
واحد. مكان  يف  موجودة  النباتات  من  متنوعة  جمموعة  اأكرب  بها  بايل  • جزيرة 

•فيتامني ج (2) : حيوي وال غنى عنه للج�صم وي�صاهم يف الكل�ص وتنظيم الدورة الدموية ونق�صه يوؤّدي اىل 
مر�ص اال�صقربوط والنزالت ال�صدرية على اأنواعها.

اأن الفواكه كافة وباالأخ�ص احلم�صيات والطماطم (البندورة) حتوي كمّية كبرية من فيتامني  •هل تعلم 
ل اأكل اخل�صروات احلاوية على الفيتامني طازجة لغناها بالفيتامني. ج ويف�صّ

النا�ص يرتاوح حا�صل  باملائة من  واأن 95  املوهوب يتجاوز حا�صل ذكائه 130 درجة  ال�صخ�ص  اأن  تعلم  •هل 
ذكائهم بني 70 - 130درجة اأما املغّفلني فيرتاوح ذكائهم ما بني 50 -70 درجة والبله ما بني 20 - 50 درجة 

واأخريا املعتوه الذي تقل درجة ذكائه عن 20 درجة.
الت�صمم. اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�ص  اأخذ  يف  االفراط  اأن  تعلم  •هل 

والق�صدة  والزبدة  البي�ص  و�صفار  احلوت  كبد  وزيت  ال�صمك  زيت   ، يف  املوجود  اأ  فيتامني  اأن  تعلم  •هل 
النمو  عملية  يعوق  ونق�صه  الطفل  لنمو  الزم  والكمرثى  واجل��زر  االأوراق  طويلة  ال�صفراء  واخل�����ص��روات 

واالفراط يف تناوله ي�صبب �صغطا متزايد يف 
الدماغ ودوار و�صداع وت�صاقط ال�صعر وي�صقق اجللد وال�صفاه ويغري يف تكوين العظام ويوؤمل املفا�صل.

احلمامات وال�صياد
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اخليار

اأف�����ص��ل و���ص��ي��ل��ة للح�صول  اأن ع�����ص��ري اخل���ي���ار ه���و  اأف�����ادت درا����ص���ة ع��ل��م��ي��ة 
لغناه  امل��ح��الة؛  للم�صروبات  اجليد  والبديل  وامل��ع��ادن،  الفيتامينات  على 
بالفيتامينات، واملعادن، واالألياف الغذائية واملغذيات النباتية التي ت�صاعد 
فوائد  اأن  اإىل  الدرا�صة  وت�صري  والعقل.  اجل�صم  �صحة  على  احلفاظ  على 
اخليار تكمن يف طرد ال�صموم ال�صارة عن اجل�صم، وعند ا�صتخدامه بانتظام 
ميكنه اإذابة ح�صى الكلى – ويحتوي على الفيتامينات واملعادن التي متد 
يف  اخليار  ق�صر  ي�صاعد  كما  الغذائية.  احتياجاته  من  كبري  بجزء  اجل�صم 
حماربة ال�صرطانات املرتبطة باالإ�صرتوجني مثل �صرطان الثدي، املبي�ص، 
الرحم، و�صرطان الربو�صتات. وي�صاعد �صرب ع�صري اخليار يف ك�صر رتابة 
اإبقاء  ت�صاعد على  التي  العادية، ويحافظ على رطوبة اجل�صم  املياه  �صرب 
باملواد  غني  فاخليار  ال���وزن،  اإنقا�ص  اإىل  اإ�صافة  ن�صيطة،  اجل�صم  خاليا 

الغذائية واملياه؛ وبالتايل ي�صاعد على كبح ال�صهية وال�صعور بال�صبع.
العديد  وي��ع��ال��ج  اله�صمي،  اجل��ه��از  و�صحة  اله�صم  م��ن  اخل��ي��ار  ويح�صن 
ب�صبب  وهذا  املعدة(؛  والتهاب  اله�صم،  )ع�صر  مثل:  ال�صحية  امل�صاكل  من 

حمتواه العايل من االألياف الغذائية.

 Crystal Nymph الأمرية ت�شارلني لدى و�شولها حل�شور حفل تكرمي املمثل مايكل دوجال�ض بجائزة
خالل احلفل اخلتامي ملهرجان مونت كارلو التا�شع واخلم�شني للتلفزيون. رويرتز

وقفت جمموعة كبرية من احلمام اللتقاط احلب من على االر�ص وقد ان�صغلن متاما بذلك فجاءت حمامة 
بي�صاء جميلة ت�صرخ عليهم وتقول يا ويلكن لقد وقفنت على �صبكة ال�صياد املاكر فلو جاء االآن و�صحبها لوقعنت 
كلكن فيها فاأ�صرعت احلمامات وطارت من طارت وا�صتبكت خيوط ال�صبكة مع ارجل بع�صهن وقد اخذن فرتة 
حتى ا�صتطعن الطريان ومل يبق غري واحدة اأخذت حتاول الهروب من ال�صبكة لكن ال حمال، حتى جاء ال�صياد 
املاكرات وماذا �صاأفعل بواحدة.. فرتكها  ايتها  ال�صبكة وق��ال.. حمامة واحدة فقط  فنظر فوجدها وحدها يف 

وذهب رمبا ياأتي غريها فواحدة ال تكفي.
عندما ذهب ال�صياد قالت احلمامة لزميالتها ال تقفن هكذا هيا فلنحمل ال�صبكة ونطري بها ملكان اآخر حتى 
نزلن يف  االخ��رى حتى  اطرافها وفيها احلمامة  ال�صبكة من  ننقذ �صديقتنا، فنزلت احلمامات وقمن بحمل 
مكان اآخر يقع فيه جحر احد الفئران وهو �صديق لهن ونادين عليه فخرج وقام بواجبه واطلق �صراح احلمامة 
اال�صرية.. بعدها وقفن ي�صحكن فقالت احداهن اعرف اين يوجد ال�صياد االن هيا فلنحمل ال�صبكة ونطري بها 
ونلقيها عليه .. �صحك اجلميع وقمن بحمل ال�صبكة والطريان بها وعلى اطراف البحرية القني ال�صبكة لتنزل 
فوق راأ�ص ال�صياد الذي فوجيء بنف�صه ا�صري �صبكته واحلمامات تطري فوق راأ�صه يهدلن ويغنني فغ�صب وهاج 

وقال انا املخطىء لو اخذت ال�صبكة و�صديقتكن فيها لكننت االآن باكيات ايها احلمامات املاكرات . 

حيلة ب�صيطة باملوبايل تك�صف لك جودة زيت الزيتون
يدخل زيت الزيتون يف العديد من اال�صتخدامات اليومية 
للب�صرة  ال��زي��ت��ون  زي��ت  ا���ص��خ��دام  بجانب  ال��ط��ع��ام،  خا�صة 
كمرطب طبيعي، فهو يعد م�صدر رئي�صي للعديد من املواد 
واحدة  معلقة  فتناول  اإليها،  حتتاج  التي  املفيدة  الغذائية 
كل �صباح من زيت الزيتون ت�صاعد ج�صمك على التخل�ص 

من الدهون ال�صارة وتخف�ص من الكل�صرتول.
لكن عليك اأواًل اأن تتاأكد اإذا كان زيت الزيتون الذي تتعامل 
معه ذو جودة عالية اأم ال، فال تدفع مبالغ كبرية للح�صول 

على زيت زيتون اأ�صلي لتكت�صف يف النهاية اأنه مغ�صو�ص.
لذا تداول رواد مواقع التوا�صل االإجتماعي حيلة ب�صيطة 
وذلك  الزيتون،  زي��ت  وج��ودة  نوعية  ك�صف  على  ت�صاعدك 

با�صتخدام املوبايل فح�صب.

ف��ك��ل م��ا حت��ت��اج اإل��ي��ه ه��و ���ص��ب��ط ال�����ص��وء االأخ�����ص��ر يف ال 
 Flashlightملوبايلك ومبجرد اأن مترره على زجاجة 

زيت الزيتون �صتعرف احلقيقة.
فاإذا حتول ال�صوء اإىل اللون االأحمر اأو الربتقايل فالزيت 
يكون اأ�صلي باإمتياز وميكنك االعتماد عليه واإ�صافته اإىل 
اأو  االأخ�صر  لونه  على  حافظ  اإذا  اأم��ا  باطمئنان،  طعامك 
ال��زي��ت��ون مغ�صو�ص  ال��ل��ون االأ���ص��ف��ر يكون زي��ت  اإىل  حت��ول 

بدون اأدنى �صك وعليك التوقف عن ا�صتخدامه.
ومن خالل هذه احليلة الب�صيطة واملوؤكدة ميكنك اكت�صاف 
تقدميه  قبل  مغ�صو�ص  اأم  اأ���ص��ل��ي  ال��زي��ت��ون  زي��ت  ك��ان  اإذا 
ال�صلطة  �صمن  يومي  ب�صكل  الطعام  مائدة  على  لعائلتك 

اأو غريها.


