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اإياكم وارتكاب هذا اخلطاأ عند تناول الأدوية

يحر�ض بع�ض النا�ض على تناول املكمالت الغذائية وبع�ض الأع�شاب 
املفيدة ب�شكل دوري، حتى ي�شمنوا اإمداد اجل�شم بعنا�شر مفيدة، اإل 
اأن لهذه العادة تبعات خطرية. وبح�شب ما نقلت �شحيفة "ديلي ميل" 
و�شفها  واأدوي��ة  الأع�شاب  ف��اإن اخللط بني مكونات من  الربيطانية، 
اأكرث  اأخ��رى  وم�شاعفات  بالنزيف،  الإ�شابة  عر�شة  يزيد  الطبيب 
خطورة يف الكبد والكلى. وينبه الأطباء مر�شاهم يف العادة اإىل عدم 
تناول بع�ض املواد، لكن النا�ض قد يخلطون اأحيانا بني بع�ض الأع�شاب 
ال�شت�شارة ل�شيما حني  اأو  للفح�ض  دون اخل�شوع  امل�شكنة  والأدوي��ة 
التغذية،  علم  يف  املخت�ض  اخلبري  ويقول  ع��اب��رة.  م�شكنات  ي��اأخ��ذون 
التي  الو�شفة  اإىل  دائما  ينتبهوا  اأن  املر�شى  على  اإن  اإتريدج،  كري�ض 
تقدم اإر�شادات، وحتذر من تناول اأدوية اأو عالجات موازية يف الوقت 
نف�شه. ويو�شح اأن امل�شابني بداء ال�شكري مثال مطالبون مبعرفة ما 
اإذا كان تناول املكمالت �شيوؤثر على م�شتوى الغلوكوز يف اجل�شم، وهذا 

التدقيق مطلوب اأي�شا لدى امل�شابني مبر�ض �شغط الدم.
وي��ن�����ش��ح اخل������رباء ب���ع���دم ت���ن���اول امل��ك��م��الت ال��غ��ذائ��ي��ة م���ع القهوة، 
"ال�شتاتني" املخف�شة  اأدوي����ة  ب��ني  اجل��م��ع  م��ن  اأي�����ش��ا  ي��ح��ذرون  كما 
ل��ل��ك��ول��ي�����ش��رول وع�����ش��ري ال��ع��ن��ب، ك��م��ا ينبغي احل����ذر م��ن امل����زج بني 

م�شكنات الأمل وفيتامني "�شي".
املعروفة فقط،  الكيميائية  التفاعالت  املختربات حتذر من  اأن  ومبا 
اإىل  مدعو  م��ع��روف  غ��ري  تقليديا  دواء  يتناول  ال��ذي  ال�شخ�ض  ف��اإن 
الريث والبحث عن خ�شائ�شه يف الإنرنت، ويف حال مل يفعل فاإنه 

يعّر�ض اأع�شاء مهمة من ج�شمه مثل الكبد ملخاطر جمة.

قراءة ال�شعر للوقاية من اخلرف
على  كبري  ت��اأث��ري  ال�شعر  وت���ذوق  لتعلم  اأن  ب��ري��ط��اين  ب��اح��ث  يعتقد 

الدماغ، وميكن اأن ي�شاعد على الوقاية من اخلرف.
ويقول غيلي�ض برانديث، اإن قراءة واإتقان ال�شعر، اإ�شافًة اإىل الغناء، 
كن اأن ت�شاعد على تعزيز املهارات اللغوية، والوقاية من الأمرا�ض  ميمُ

املتعلقة بالتقدم يف ال�شن، مثل اخلرف والزهامير.
ويف مقال ب�شحيفة ديلي ميل الربيطانية، حتدث برانديث عن جتارب 
اأ�شخا�ض كان لل�شعر دور رئي�شي يف حياتهم، حيث ل زال يتذكر اأول 

اأبيات �شعر حفظها يف املدر�شة قبل نحو 7 عقود من الزمن.
كامربيدج،  بجامعة  الع�شبية  العلوم  ق�شم  يف  ال��ذاك��رة  خمترب  ويف 
حتدث برانديث مع الربوفي�شورة اأو�شا غو�شوامي، التي تقول: "منذ 
ت��الوة وال��دي��ك لل�شعر، وغ��ن��اء الأغ���اين يف  اأظ��ف��ارك، ت�شاعد  نعومة 
ال�شعر،  تعلم  فاإن  ال�شن،  تقدمك يف  ومع  اللغوية،  مهاراتك  حت�شني 

دون اأدنى �شك �شيبقي اخلرف بعيداً عنك".
وتوؤكد غو�شوامي اأن حفظ ال�شعر عن ظهر قلب مفيد للدماغ، ويبقيه 
ن�شطاً، كما اأن حفظ ال�شعر اإىل جانب  التمارين الريا�شية، ي�شاعدان 

بالتاأكيد على الوقاية من اخلرف.

خرب رائع لع�شاق مكدونالدز.. تغيري هائل باأهم منتجاتها
يف  التجارية  العالمات  اأك��رب  اإح���دى  �شاحبة  "مكدونالدز"،  اأعلنت 
جمال الوجبات ال�شريعة يف العامل، بع�ض التعديالت على منتجاتها 
الأكرث �شعبية. ويف م�شاع ل�شتقطاب الزبائن املتهمني بتناول الطعام 
ال�شحي، قالت مكدونالدز اإنها تعمل على وقف ا�شتخدام اأي مكونات 
�شناعية من �شطائرها. واأكدت ال�شركة اأن �شطائر الربغر ودبل ت�شيز 
برغر وماكدابل وكوارتر باوندر ودابل كوارتر باوندر، وبيغ ماك، لن 
اأو  الطعم  م�شتوى  على  �شناعية،  اإ�شافات  اأي  على  جم��ددا  حتتوي 
اللون. وتتعلق التغيريات اجلديدة مبعظم مكونات ال�شطرية، �شواء 

كان اخلبز اأو اجلنب اأو ال�شل�شات، با�شتثناء املخلل.
واأ�شارت "مكدونالدز" اإىل اأنها لن ت�شتخدم مكونات مثل بروبيونات 
الأمريكي،  اجل��نب  م��ن  ال�شوربيك  وحم�ض  اخل��ب��ز،  م��ن  الكال�شيوم 

و�شوربات البوتا�شيوم وبنزوات ال�شوديوم من ال�شل�شة.
و�شددت ال�شركة على اأن اإزالة اأي من هذه املكونات ال�شناعية لن يوؤثر 

على الطعم املميز لوجباتها.
هذا  بيان:  يف  اأمريكا  مكدونالدز  رئي�ض  كيمبزين�شكي  كري�ض  وق��ال 

التطوير يعك�ض التزامنا بالريادة من اأجل ماكدونالدز اأف�شل.
وبهذه اخلطوة، تكون مكدونالدز حلقت بعدة مناف�شني اأعلنوا يف وقت 
�شابق اإزالة املكونات ال�شناعية، مثل تاكو بيل و�شبواي وبانريا بريد.
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اأ�شباب جتعل اخلم�شني العمر الذهبي للرجال
يخ�شى كثري من الب�شر التقدم يف ال�شن، فاملراأة تخاف من بلوغ الأربعني، والرجل 
يهاب الو�شول اإىل اخلم�شني، لكن ما اأن ي�شل اأحدهم اإىل اأحد العمرين يكت�شف 
اأنه مل يكن م�شيبا يف هذا التخوف. ويتحدث غرانت فيلر، الكاتب الربيطاين 
املخت�ض باأ�شلوب احلياة يف �شحيفة "التلغراف" الربيطانية، عن اأبرز الأ�شباب 
اأ�شياء  اأك��رث يف عمر اخلم�شني، خا�شة حني يخترب  �شعيدا  الرجل  التي جتعل 
�شن حكمه" وجتاربه  "لكل  ولأن��ه  ال�شنني.  ما م�شى من  تتوفر يف  ل  جديدة 
اأي�شا، فاإن على الإن�شان، خ�شو�شا الرجل، األ يياأ�ض اإن و�شل اإىل �شن اخلم�شني، 
لالأ�شباب  للرجل  الذهبي  الع�شر  يكون  رمب��ا  بل  اأي�شا،  ف��وائ��ده  العمر  فلهذا 

التالية:
اأي وقت  اأك��رث من  ت��درك  بلوغ اخلم�شني يجعلك  تفارقك:  بابت�شامة ل  تعمل 
م�شى مدى رغبتك يف حتقيق اإجنازات اأكرث والتمتع بالفوز، ل ل�شيء �شوء اأن 

ذلك يجعلك تبت�شم لأنك حققت هذا الإجناز يف هذا العمر بالتحديد.
تعلم اأن احلياة ق�شرية: يف �شن اخلم�شني تكون اخلربات احلياتية قد ن�شجت 
ال��وق��وف عند  وك��ذل��ك  وال���ش��ت��ف��ادة منها،  ال��ذك��ري��ات  ملراكمة  الكفاية  فيه  مب��ا 
التي مل حتققها يوما، حينها  التي مل ت�شتغلها يف حياتك والأمنيات  املحطات 
اكت�شاف نف�شك: يف اخلم�شني ت�شبح  اأن احلياة ق�شرية. تعيد  فقط تدرك كم 
لدى الرجل قابلية للتغيري وا�شتخدام مهاراته بطرق خمتلفة متاما والنتفا�ض 
الذين  اأولئك  اأمثال  الرجال  التقاليد، لكن ذلك يتطلب نوعا خا�شا من  على 
يقبلون على احلياة ويع�شقون املغامرات. ترتدي مالب�ض النوم اأكرث: يكون لدى 
لها  يجد  مل  باأ�شياء  وال�شتمتاع  للراحة  اأك��رث  توجه  اخلم�شني  �شن  يف  الرجل 
الوقت الكايف يف �شبابه، وميتد ارتداء مالب�ض النوم لفرة اأطول من ذي قبل، 
و�شت�شعر اأنك اأ�شغر كثريا من لو اأنك ترتدي بذلة ر�شمية. حتول الغ�شب اإىل 
طاقة: تكون لدى الرجل يف عمر اخلم�شني قدرة كبرية على حتويل اأي غ�شب 
ما  فكل  النا�ض،  على من حوله من  ينرثها  اإيجابية  اإىل طاقة  بداخله  يعتمل 

حتمله من ع�شبية يف �شن ال�شباب يتفجر طاقة اإيجابية يف اخلم�شني.

الإع�شار ترامي 
يتوجه نحو اأو�شاكا 

ت���وج���ه الإع�������ش���ار ال���ق���وي ت���رام���ي نحو 
اأجرب  مما  اليابان  يف  الرئي�شية  اجلزيرة 
احلديدية  وال�����ش��ك��ك  ال���ط���ريان  ���ش��رك��ات 
ت�شبب  تاأجيل رح��الت، كما  اأو  اإلغاء  على 
اإجالء  وعمليات  للكهرباء  انقطاعات  يف 
اإع�شار  تتعافى من  زال��ت  ما  من مناطق 
اج��ت��اح��ه��ا ال�����ش��ه��ر امل��ا���ش��ي. وق����ال مطار 
اليابان  بغرب  اأو�شاكا  يف  الدويل  كان�شاي 
والذي كانت قد غمرته مياه الفي�شانات 
اأغلق  اإن���ه  املا�شي  ال�شهر  اإع�����ش��ار  ب�شبب 
م�����دارج�����ه م����ن وق����ال����ت ه��ي��ئ��ة الإذاع��������ة 
والتلفزيون اليابانية اإن �شركات الطريان 
األ��غ��ت اأو ت��ع��ت��زم اإل���غ���اء اأك����رث م��ن 930 
رحلة. وذكرت �شركة غرب اليابان لل�شكك 
احلديدية اأنه �شيتم تعليق معظم خدمات 
يف  الطلقة  وق��ط��ارات  املحلية  ال��ق��ط��ارات 
مناطق غربية اليوم الأحد. وقالت هيئة 
اليابان  اإن  اليابانية  والتلفزيون  الإذاع��ة 
اأ�شدرت اأوامر اإجالء وحتذيرات حلوايل 
األف اأ�شرة يف جنوب وغرب اليابان   700
م�شيفة اأن ما يربو على 300 األف اأ�شرة 
تعاين انقطاعات يف الكهرباء يف مقاطعتي 

اأوكيناوا وكاجو�شيما اجلنوبيتني.

اجعل برناجمك الريا�شي
�ص 23 اأكرث متيزا يف اجلو احلار

�شكان لندن يفجرون غ�شبهم 
يف �شور جون�شون وماي

�شاقوا  الذين  لندن  ل�شكان  ميكن 
ذرع������ا م����ن احل����دي����ث ع����ن خ����روج 
الأوروب����ي  الحت����اد  م��ن  بريطانيا 
يف  غ�����ش��ب��ه��م  ع����ن  ي��ن��ف�����ش��وا  اأن   ،
الريا�شية،  الأل������ع������اب  ������ش�����الت 
اأكيا�ض  اإىل  ال�����ش��رب��ات  ب��ت��وج��ي��ه 
م�شوؤولني  ���ش��ور  حت��م��ل  م��الك��م��ة 
بوري�ض  ال�شابق  اخلارجية  كوزير 
املفو�شية  ورئ����ي���������ض  ج���ون�������ش���ون 

الأوروبية جان كلود يونكر.
 30 املكثفة  التدريبات  وت�شتغرق 
دق��ي��ق��ة وت�����ش��م��ل مت��ري��ن��ات، يقفز 
اأك��ي��ا���ض حتمل  امل��ت��درب��ون يف  فيها 
�شورة رئي�شة الوزراء تيزيزا ماي، 
واأخ�����رى ي��ل��ق��ون ف��ي��ه��ا ال��ك��رة على 
الأر���ش��ي��ة ال��ت��ي حت��م��ل ���ش��ور ماي 
ال���ع���م���ال جريميي  وزع���ي���م ح����زب 

كوربني.
كامريون  "ركن  اأي�������ش���ا  وه���ن���اك 
للراحة" ، على ا�شم رئي�ض الوزراء 
ال�����ش��اب��ق دي��ف��ي��د ك���ام���ريون �شلف 
املتدربون  فيه  يلتقط  حيث  م��اي، 

اأنفا�شهم.
وتقدم �شركة جيم بوك�ض ل�شالت 
التدريبات،  ه��ذه  البدنية  اللياقة 
ت��اأخ��ذ م��ن خ���روج بريطانيا  ال��ت��ي 
الأوروب������ي مو�شوعا  الحت����اد  م��ن 

لها.
وي��ق��ول م��دي��ره��ا م���ارك داي���رب اإنه 
وق��ع الخ��ت��ي��ار على امل��و���ش��وع بعد 
ا�شتطالع اآراء امل�شركني عن اأكرث 
ما ي�شعرهم بالإحباط من العي�ض 

يف العا�شمة الربيطانية.
امل�شاركني  م��ن  امل��ئ��ة  52 يف  وق���ال 
اخلروج  هو  يحبطهم  ما  اأك��رث  اإن 
م�����ن ال���ت���ك���ت���ل، وج��������اء يف امل���رك���ز 
تاأخر  الإي��ج��ارات ثم  اأ�شعار  الثاين 

القطارات.
وقال دايرب لرويرز "قلنا ح�شنا.. 
ما هي اأف�شل طريقة للتنفي�ض عن 
الإحباط والغ�شب اأكرث من ح�شة 
حيث  الريا�شية..  التدريبات  من 
ت��وج��ي��ه لكمة  ال���واق���ع  مي��ك��ن��ك يف 
على  تكرهه  �شيا�شي  اأك��رث  ل�شورة 

كي�ض املالكمة".

تدفق قيا�شي للمدنيني 
الرو�س اإىل �شوريا

ن�شرها جهاز  ر�شمية  اأرق��ام  اأف��ادت 
املدنيني  اأع������داد  اأن  رو����ش���ي  اأم�����ن 
ال����رو�����ض ال����ذي����ن ي�������ش���اف���رون اإىل 
يف  قيا�شية  م�شتويات  بلغت  �شوريا 

عام 2018.
امل�شافرين من  اأع��داد  ويتم ح�شاب 
الدول  بح�شب  ال��رو���ض  امل��واط��ن��ني 
ال��ت��ي ي��ق�����ش��دون��ه��ا، وي��ن�����ش��ر جهاز 
الأم������ن الحت�������ادي ه����ذه الأرق������ام 
اأ�شا�ض ربع �شنوي على موقع  على 

اإح�شاءات حكومي.

ملاذا يعاين البع�س اأكرث من غريهم يف نزلت الربد؟
تو�شلت درا�شة حديثة اإىل اأن الكائنات 
احلية الدقيقة التي تعي�ض داخل اأنفك 
اأعرا�ض  و����ش���دة  ن���وع  حت���دد  اأن  مي��ك��ن 

الربد التي تتعر�ض لها.
الذين  الأ�شخا�ض  اإن  الباحثون  ويقول 
لديهم املزيد من البكترييا يف اأنوفهم، 
والتي ت�شبب التهابات اجلهاز التنف�شي 
ال�شفلي والت�شمم الغذائي واحلمى، هم 
اأكرث عر�شة لل�شعال والعطا�ض عندما 

ي�شابون بالزكام.
اأن  ال�شابقة،  ال��درا���ش��ات  اأظ��ه��رت  وق��د 
البكترييا املوجودة يف القناة اله�شمية 
ميكن اأن توؤثر على ال�شتجابات املناعية 
الفطرية، ويقول فريق من كلية الطب 
التي  ال��ن��ت��ائ��ج  اإن  فريجينيا  ب��ج��ام��ع��ة 
على  تلقي �شوءاً جديداً  اإليها  تو�شلوا 
وميكن  ال�شائعة،  الإن��ف��ل��ون��زا  اأع��را���ض 
الطريق  مت���ه���د  اأن 

لإيجاد عالجات فردية للفريو�ض.
ال��درا���ش��ة اجل��دي��دة، در����ض الفريق  ويف 
لدى  الأنفية  امليكروبات  وع��دد  نوعية 
حقنهم  وب���ع���د  ق��ب��ل  م�������ش���ارك���اً   152
39، وهو  رق���م  الأن��ف��ل��ون��زا  ب��ف��ريو���ض 

يتعر�شون  الذين  بني  �شائع  فريو�ض 
امليكروبات،  ولتحليل  ال��ربد،  لنوبات 

اأنفية  م�����ش��ح��ات  ال��ب��اح��ث��ون  اأخ����ذ 
للمر�شى  ال����رباز  م��ن  وع��ي��ن��ات 

والأعرا�ض  بتقييمها  وقاموا 
ع��ل��ى م���دى الأي����ام اخلم�شة 

اأن  الفريق  ووج��د  التالية. 
ميكن  الأنفية  البكترييا 

من  واح����د  يف  ت��ق��ع  اأن 
�شتة اأمن��اط، وتعتمد 

�شدة الأعرا�ض على 
املوجود  النمط 

ل�������������������������������دى 

امل��ري�����ض، ك��م��ا ارت��ب��ط ال��ن��م��ط باحلمل 
ال���ف���ريو����ض يف  ك��م��ي��ة  اأو  ال���ف���ريو����ش���ي، 

اجل�شم.

الكثري من اخل�شائ�ض جتعل هذه الثمرة �شبه ال�شتوائية 
جديرة بهذا باحل�شول على هذا اللقب، اإذ يتميز ب�شعراته 
يجعله  ما  القليلة،  ال��ده��ون  وكمية  املنخف�شة  احل��راري��ة 
ال��وزن، وهنا يتوقف الأمر  املنا�شبة خل�شارة  من الوجبات 
اأو  اإذ ين�شح اخل��رباء بتناوله م�شوياً  اإع��داده  على طريقة 
م�شلوقاً وعدم قلّيه لتجنب حتميله بكم هائل من ال�شعرات 

احلرارية التي تكون نتيجتها ال�شمنة.
الفيتامينات  من  العديد  على  يحتوي  الباذجنان  اأن  كما 
الفينولية  املركبات  اإىل  اإ�شافة  ل�شحتنا،  الهامة  واملعادن 
التي تعمل كم�شادات لالأك�شدة، ما يقلل بدوره من خماطر 
الإ�شابة بال�شرطان. اأكت�شف الباحثون اأن م�شاد الأك�شدة 
الذي  الكلوروجينيك،  حام�ض  هو  فيه  املوجود  الرئي�شي 
يعد من اأقوى املركبات النباتية يف حماربة اجلذور احلرة 
وتقليل الأك�شدة. وتكت�شب الثمرة �شبه ال�شتوائية طعمها 
يجعلها  قد  ما  الفينولية،  املركبات  ن�شبة  ارتفاع  من  امل��ر 

غري مرغوبة لدى الكثري من الأ�شخا�ض.
ت��ت��م��ث��ل يف خ��ف�����ض م�شتوى  ل���ل���ب���اذجن���ان  اأخ������رى  ف���ائ���دة 
الكولي�شرول ال�شيء يف الدم، ما يعمل على وقاية خالليا 
ج�شم الإن�شان من التغريات ال�شرطانية وكم�شاد فريو�شي 
فتحتوي على  ال��ب��اذجن��ان  ق�شرة  اأم���ا  اأي�����ش��اً.  وم��ي��ك��روب��ي 
مركب الأنثو�شيانني، ويعد من اأهم م�شادات الأك�شدة التي 
حتارب ال�شرطان عن طريق تقليل منو الأوعية الدموية 

اجلديدة التي تغذي الورم ال�شرطاين.
اإ�شافة اإىل ذلك فاإن هذه الثمرة حتتوي على الكثري من 
مر�ض  من  الوقاية  يف  دوراً  تلعب  التي  الغذائية  الألياف 
ال�شكري من النوع الثاين وتعمل على تعزيز �شحة اجلهاز 
والأوعية  القلب  اأم��را���ض  م��ن  وتقي  و�شالمته  اله�شمي 

و�شغط  الكولي�شرول  م�شتوى  وتخ�����ف�ض  ال�����دموية 
الدم.

فوائد كثرية اجتمعت يف ثمرة واحدة، يقول عنها الطباخ 
ال���ش��ك��ت��ل��ن��دي الإ���ش��رائ��ي��ل��ي امل�����ش��ه��ور ع��م��ري م��ك��ن��اب من 
مكون  الباذجنان  "اإن  الربليني:  كيت�شن"  "نايت  مطعم 
املتو�شط،  البحر  مطبخ  يف  مركزي  وعن�شر  للغاية  لذيذ 

وبالن�شبة يل فاإنه غذاء ع�شري على الدوام".
و�شل الباذجنان اإىل اأوروبا من اآ�شيا عرب اإيران. يف املطبخ 
املائدة منذ حوايل  على  دائماً  الياباين، حيث يحل �شيفاً 
الرموز  م��ن  اأي�����ش��اً  ال��ب��اذجن��ان  يعترب  ق��رن��اً،  ع�شر  اث��ن��ي 
ال�شماوية. ويعتقد اليابانيون اأنك اإذا حلمت به، فاإن ذلك 
"نا�شو"   nasu باليابانية  ت�شميته  وح��ت��ى  ح�شن،  ف���األ 

قريبة يف املعنى من كلمتي "و�شول" اأو "الوفاء".
كما اأن األوان هذه الثمرة األهمت الكثري من امل�شممني، اإذ 
الأملانية  التجميل  مل�شتح�شرات  �شارولته  كيا  �شركة  قالت 
واخلايل  الباذجنان  بلون  الأظ��اف��ر  �شبغ  من  منتجها  اأن 
من املركبات احليوانية بات من اأكرث املنتجات مبيعاً منذ 
الربيع املا�شي. ناهيك عن الإقبال على الأثاث بقطع هذه 

الثمرة.
ال���ب���اذجن���ان يف  ���ش��ك��ل  اق��ت��ب�����ش��وا  اأن م�شممي احل��ل��ي  ك��م��ا 
ت�شميماتهم اجلديدة، عن هذا تقول امل�شممة الربلينية 
اآنا مانز اإن املظهر الكال�شيكي للثمرة األهمها يف جمموعتها 
الإيطايل  املطبخ  ""األهمتني حديقة  وت�شيف:  اجلديدة. 
للده�شة  ب�شكل مثري  اإنها خ�شروات جميلة  بي،  اخلا�شة 
ولها �شكل قطري ع�شوي ج��ذاب وملعان خا�ض". وهو ما 
يلم�شه امل��رء يف الأق��راط والأ���ش��اور والقالئد التي تتدىل 

منها اأ�شكال جميلة للثمرة باأناقة ذهبية.

من  الق�صوى  اال�صتفادة  لتحقيق  وحماذير  ن�صائح 
اخل�صروات

لكل نوع من الفيتامينات تركيبته اخلا�شة، وتذوب اأغلبها 
الدهون  اإىل  ي��ح��ت��اج  اجل�����ش��م  اأن  يعني  ه���ذا  ال���ده���ون،  يف 
فيتامني،CوDوEو هي  الفيتامينات  وه��ذه  ملعاجلتها. 

اأو  الأفوكادو  بتناول  التغذية  خرباء  ين�شح  لذا   ،KوF
اإىل جانب  اأو زي��ت ج��وز الهند وامل�����ش��ك��رات  ال��زي��ت��ون  زي��ت 
اخل�شروات  فوائد  من  ت�شاعف  جتعل  فهي  اخل�شروات، 

�شواء كانت نيئة اأم مطبوخة.
ين�شح خ����رباء ال��ت��غ��ذي��ة ب�����ش��رورة ت��ن��اول خم��ت��ل��ف اأن����واع 
ب��ت��ن��اول اخل�شروات  ف��الك��ت��ف��اء  واأ���ش��ك��ال��ه��ا.  اخل�����ش��روات 
الورقية مثل اخل�ض ل ي�شمن احل�شول على كافة املغذيات 
اأن هذه  علما  والعف�ض،  والفالفونويد  كاللوتني  النباتية 
مثل  خطرية  اأم��را���ض  من  الوقاية  على  ت�شاعد  املركبات 
اأمرا�ض القلب وال�شرطان. تناول اخل�شروات النيئة مفيد 
جدا، لكن هناك اأنواع من اخل�شار تكون مغذية اأكرث، لو 
ين�شحون  التغذية  خ��رباء  اأن  علما  تناولها مطبوخة.  مت 
بتجنب طهي اخل�شار بقليها اأو حتمريها، بل �شلقها قليال 
حتى يتغري لونها دون اأن ت�شبح رخوة. ومن بني اخل�شار 
التي ين�شح بتناولها مطبوخة: الطماطم واجلزر والهليون 
والفطر وال�شبانخ، اأما اأنواع اخل�شار التي ين�شح بتناولها 

نيئة فهي، الفليلفة وال�شمندر والب�شل والربوكويل.
لكن حفظ  الأف�شل،  الطازجة هي  اأن اخل�شروات  ل�شك 
الكثري  تفقد  الثالجة يجعلها  ملدة طويلة يف  اخل�شروات 
ب��داخ��ل��ه��ا، ميكن  امل��وج��ودة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد العنا�شر  م��ن 
وجتميدها،  وتقطيعها  اخل�����ش��روات  بغ�شل  ذل���ك  جت��ن��ب 

ل�شتخدامها لحقا بعد اإذابتها.

الباذجنان.. غذاء خارق ودرع �شد ال�شرطان واأمرا�س القلب

اأمام  الطريق  فتح  االأف��وك��ادو  على  االإقبال  تراجع 
مواد  فيه من  "الغذاء اخلارق" ملا  لي�صبح  الباذجنان 
بع�ض  من  للوقاية  كاملة  �صيدلية  جتعله  غذائية 
يلهم  الذي  و�صكله  لونه  اإىل  اإ�صافة  ال�صرطان،  اأنواع 

الكثري من امل�صممني والفنانني.
بعد انت�صار االإقبال عليه يف كثري من دول العامل، بداأ 
الكميات  ب�صبب  �صمعته  من  �صيئًا  يفقد  االأف��وك��ادو 

الهائلة من املاء التي ت�صتهلكها زراعته، ما ينعك�ض 
تقرير  لكن  االأ���ص��واق.  يف  اأ�صعاره  على  بالتايل 
ت�صايتونغ  األغماينه  ف��ران��ك��ف��ورت  ل�صحيفة 
االأملانية ك�صف عن مناف�ض اآخر لثمرة االأفوكادو 
ومن  للكثريين  م��ع��روف  مناف�ض  اخل�����ص��راء، 
الزائرين الدائمني ملوائد الطعام، خ�صو�صًا يف 
الدول العربية، اإنه الباذجنان الذي يتوقع له 
اخلرباء اأن ي�صبح الغذاء اخلارق قريبًا، كما 

تقول ال�صحيفة االأملانية.
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�ش�ؤون حملية

مع عر�ض مو�صيقي رو�صي 

معر�س العني للكتاب يناق�س الرتاث و اخل�شو�شية الثقافية

م�شلم بن حم يكرم  �شاعر الوطن  اأحمد بالكيلة العامري 

•• العني - الفجر

 حتت رعاية �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان، 
فعاليات  ت��وا���ش��ل��ت  ال��ع��ني،  منطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 
الدورة العا�شرة من معر�ض العني للكتاب الذي تنظمه 
23 �شبتمرب  اأبوظبي، من  الثقافة وال�شياحة -  دائرة 

اإىل 2 اأكتوبر، يف مركز العني للموؤمترات.
واأقيمت اأم�ض ندوة حوارية بعنوان "الراث الإماراتي 
الباحث  م��ن  ك��ل  مب�شاركة  الثقافية"،  واخل�شو�شية 
ال��دك��ت��ور را���ش��د امل��زروع��ي وال��ب��اح��ث��ة ال�����ش��اع��رة �شيخة 
حيث  امل��ع��م��ري.  فاطمة  الباحثة  واأدارت���ه���ا  اجل��اب��ري، 
عالقتها  يف  الثقافية  اخل�شو�شية  امل��ع��م��ري  ناق�شت 
واملوروث  وامل��ادي  ال�شفاهي  ال�شعبي  بالراث  اجلدلية 
ال�شعبي،  ال���راث  جمع  م�شادر  وعر�شت  التقليدي، 
ودور ال�شعر يف حفظ املوروث، واآليات وتقنيات واأدوات 
جمع الراث، وعالقة ال�شغف بتدوين املوروث ال�شعبي، 
وتاأثريات العوملة على الراث ال�شعبي واأولوية احلفاظ 
اخل�شو�شية  على  باملحافظة  والأ���ش��ال��ة  الهوية  على 
اأن  امل��زروع��ي  را���ش��د  ال��دك��ت��ور  ال��ب��اح��ث  راأى  الثقافية. 

ال����راث ذو ع��الق��ة وط��ي��دة ب��ال�����ش��رد ال�����ش��ف��اه��ي الذي 
الباحثون  اأوىل  وق��د  ال�شن،  وكبار  ال��رواة  على  يعتمد 
يف الإمارات هذا اجلانب جّل اهتمامهم، واعطى مثاًل 
امليداين عبد  "فنجان قهوة" للباحث  كتاب  على ذلك 
اهلل عبد الرحمن، والذي �شدر يف ثالثة كتب اأ�شهمت 
يف توثيق مرويات العديد من الآب��اء والأج��داد الذين 
ال�شبعينات  اأواخ��ر  امليدانية من  قابلهم خالل جولته 
حتى منت�شف الثمانينات، فكّون مو�شوعة كبرية تعترب 
ي���وؤرخ ل��ف��رة جميلة ج���داً م��ن حياة  اأ���ش��ا���ش��ي��اً  م��رج��ع��اً 

الآباء.
متاأخرة،  �شن  يف  ال�شن  كبار  مقابلة  ب��داأ  اأن��ه  واأ���ش��اف 
الفرة  يف  بالراث  مهتماً  يكن  مل  كونه  اأ�شفه  مبدياً 
الأول  الإماراتي  الرعيل  العديد من  فيها  عا�شر  التي 
يف ال�شبعينات من القرن املا�شي، وم�شرياً اإىل اأنه اهتم 
رحل  اأن  بعد  الت�شعينات،  بداية  من  تقريباً  ب��ال��راث 
الباحثني  يجعل  ال���ذي  الأم���ر  الأول،  ال��رع��ي��ل  معظم 
ويح�شدون  ف��ات��ه��م،  م���ا  ع��ل��ى  ي��ت��ح�����ش��رون  احل��ال��ي��ني 
زمالءهم الذين ا�شتطاعوا اأن يوثقوا ق�ش�ض ومرويات 
كبار ال�شن يف ال�شبعينات والثمانينات، مع التاأكيد على 

واآلياته  التوثيق  يف  اأخ��ط��اء  من  املرحلة  تلك  �شاب  ما 
ال�شعبيون  الباحثون  يكن  مل  حيث  البدائية  واأدوات���ه 

على اقتدار ودراية باآليات احلفظ والتوثيق.
اليومي  �شلوكنا  هو  ال��راث  اأن  اجلابري  �شيخة  وراأت 
التي  وال�شلوكيات  امل��ف��ردات  هو  فقط،  ما�شينا  ولي�ض 
ن��ع��ي�����ش��ه يف طبيعتنا  م��ع��ه��ا، وم����ا  ون��ت��ع��اي�����ض  ن��ع��ي�����ش��ه��ا 
وا�شتقبال  وال�شنع  وال�شالم  التحية  رد  من  الإن�شانية، 
الرجالية  ال�شعبية  واأزياوؤنا  الدينية  وعاداتنا  ال�شيف 
اأن يفهم ويعي ذلك،  والن�شائية، وعلى اجليل اجلديد 
م�شيدًة بجهود البحث يف حفظ املوروث على م�شتوى 
اأحمد  ال��راح��ل  بالذكر  خا�شًة  الأف���راد  كما  املوؤ�ش�شات 
الثقافة  ووزارة  امل�����ش��ل��م،  ال��ع��زي��ز  وع��ب��د  ث����اين،  را���ش��د 
ودائرة  ال�شارقة،  يف  الثقافة  ودائ���رة  املعرفة،  وتنمية 
الواجب  اأن  معتربًة  اأب��وظ��ب��ي،  يف  وال�شياحة  الثقافة 
يقت�شي على كل فرد اإماراتي اأن يبداأ بنف�شه يف �شعيه 
املحفز  ه��و  ال��واج��ب  ف��ه��ذا  ال�شعبي،  م��وروث��ه  حل��ف��ظ 
ال���ذي دف��ع ك��ل ب��اح��ث اإم��ارات��ي عا�شق ل��ل��راث اإىل اأن 
يبذل جهداً فردياً واهتماماً �شخ�شياً ، ومن ثم جاءت 
ال�شيا�شات احلكومية الر�شيدة لتدعمه وت�شانده، حيث 

اهلل  حفظهم  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب  احلكيمة  للقيادة  ك��ان 
ال�شعبي  امل���وروث  ال��داع��م جلهود حفظ  الكبري  ال��دور 

والتعريف به ونقله لالأجيال.
وحت��دث��ت اجل��اب��ري ع��ن جتربتها يف ت��دوي��ن امل���وروث 
الراث  م��ف��ردات  ك��ل  حفظ  يتم  اأن  واأه��م��ي��ة  ال�شعبي، 
والأج���داد،  ال�شن  كبار  وذك��ري��ات  اخل��راري��ف  وق�ش�ض 
كونها �شتظل كنزاً وطنياً تراثياً يلهم الأجيال، م�شريًة 
اإىل اأّن الكاتبة املبدعة ليلى العثمان ذكرت اأنها ت�شتفيد 
من اخلراريف كم�شادر لإلهام الأحفاد وحتفيز الإبداع 
احلبيبة  الإم����ارات  اأن  اع��ت��ربت  كما  ل��دي��ه��م،  واملخيلة 
ت�شتحق اأن نبذل يف �شبيلها كل غاٍل ونفي�ض، ما يدفعنا 
�شبيل حفظ  ت��اري��خ��ن��ا يف  م��راح��ل  ك��ل  ن��ر���ش��د  اأن  اإىل 

خ�شو�شيتنا الثقافية واأ�شالتنا وهويتنا الوطنية.
ك��م��ا ���ش��ه��د ال��ربن��ام��ج ال��ث��ق��ايف مل��ع��ر���ض ال��ع��ني للكتاب 
"الدمية  املو�شيقي ماتريو�شكا  العر�ض  اأم�����ض  م�شاء 
الرو�شية  الكال�شيكية  املو�شيقى  قدم  الذي  الرو�شية"، 
التي حتظى بتاريخ كبري، وح�شور عاملي وا�شع. واأدى 
هذا العر�ض جمموعة من العازفني النا�شئة من املركز 

الرو�شي للمو�شيقى يف ال�شارقة.

•• العني – الفجر

ك����رم ال�����ش��ي��خ م�����ش��ل��م ب���ن ����ش���امل ب���ن حم 
العامري ع�شو املجل�ض ال�شت�شاري لإمارة 
ابوظبي رئي�ض جمل�ض اإدارة جمموعة بن 
حم يف جمل�شه مبنطقة املرخانية مبدينة 
حممد  اأح��م��د  الوطن"  "�شاعر   ، ال��ع��ني 
من  قدمه  ملا  تقديراً   ، العامري  بالكيلة 
ق�شائد يف الوطن وقيادته الر�شيدة والتي 
ت��وث��ق اإجن����ازات ال��وط��ن ال��غ��ايل وتفتخر 
�شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�ض  مبناقب 
رح��م��ه اهلل ومب�����ش��رية وحكمة  ن��ه��ي��ان  اآل 
يف  ق�شائده  جانب  اإىل  احلكيمة،  القيادة 
وذلك   ، امل�شلحة  قواتنا  بطولت  متجيد 
بح�شور ال�شيخ الدكتور مبارك �شامل بن 
بن  م�شلم  حممد  ال��دك��ت��ور  وال�شيخ  ح��م 
 ، ، وع��دد من �شيوخ ووجهاء القبائل  حم 

و مهتمي الراث وال�شعر.
وث��م��ن ب��ن ح��م ح��ر���ض ال��ق��ي��ادة الر�شيدة 
ال�����ش��م��و ال�شيخ  ب��ق��ي��ادة ���ش��اح��ب  ال���دائ���م 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 

ت��ع��زي��ز مكانة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ح��ف��ظ��ه اهلل 
باعتبارهما موروثا عربيا  والأدب  ال�شعر 
، و مبتابعة م�شتمرة من �شاحب  اأ�شيال 
نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
للقوات امل�شلحة، ودعم �شموه الالحمدود 
للثقافة على اختالف جمالتها ، وخا�شة 
تر�شيخ  ه��ام��ا يف  دورا  م��ن   ل��ه  مل��ا  ال�شعر 
التي  الأ�شيلة  والإن�شانية  العربية  القيم 
اإ�شافة   ، الإم�����ارات  جمتمع  ب��ه��ا  يتحلى 
اإب��راز الهوية الوطنية ونقل  اإىل دوره يف 
يف  الثقايف  الوعي  وتعزيز  املعرفة  ون�شر 

املجتمع.
اأحمد بالكيلة  اأعرب ال�شاعر  ومن جانبه 
من  والح��ت��ف��اء  اللقاء  بهذا  �شعادته  ع��ن 
ق��ب��ل ال�����ش��ي��خ م�����ش��ل��م ب���ن ح���م م���وؤك���داً اأن 
توفري  يف  ي�شهم  املتميزين،  ورعاية  دع��م 
داف����ع حقيقي  ل��ل��ع��ط��اء، و  م��ن��اخ حم��ف��ز 
لإجن����از اأف�����ش��ل. م�����ش��ريا ان ق�����ش��ائ��ده يف 
حب الوطن وقيادته ل تويف حق الوطن 
ا�شعد  ف��ن��ح��ن  علينا  ال��ر���ش��ي��دة  وق��ي��ادت��ه 

ال�شكر  وكلمات  فال�شعر   ، العامل  �شعوب 
والتقدير ل تويف حجم الأعمال واملبادرات 

التي تنرثها قيادتنا يف كل زواي��ا الوطن 
لرخاء املواطنني، وتوفري احلياة الكرمية 

ومال  بجهد  يوماً  علينا  تبخل  لهم، ومل 
وقرارات وم�شروعات.

جامعة الإمارات العربية املتحدة ت�شارك يف معر�س العني للكتاب يف دورته التا�شعة »اأبوظبي للرقابة الغذائية« يلتقي مربي الرثوة احليوانية واملزارعني مبدينة العني
•• العني - الفجر

العربية  الإم����ارات  جامعة  ت�شارك 
معر�ض  ف���ع���ال���ي���ات  يف  امل����ت����ح����دة 
ال��ع��ني ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب يف دورت����ه 
فعالياته  ت�����ش��ت��م��ر  ال��ت��ي  ال��ت��ا���ش��ع��ة 
اأك��ت��وب��ر القادم  ل��غ��اي��ة ال��ث��اين م��ن 
والذي يقام يف مدينة العني. حيث  
عمل  بفريق  الربية  كلية  ت�شارك 
ب��ل��غ خ��م�����ش��ة واأرب����ع����ني ط��ال��ب��ة من 
واملاج�شتري  ال��ب��ك��ال��وري��و���ض  طلبة 
الأ�شتاذ  ب����اإ�����ش����راف  وال����دك����ت����وراه 
قا�شم، حيث  الدكتور حممد جابر 
قدم الطلبة اأن�شطة قرائية ممتعة 
الزائرين يف  امل��دار���ض من  لأط��ف��ال 
املعر�ض جلامعة  اأع��ده  ركن خا�ض 
الأن�شطة  وت���ن���وع���ت  الإم������������ارات، 
الطلبة  ن���ف���ذه���ا  ال���ت���ي  ال���ق���رائ���ي���ة 
من  ك��ال  �شملت  الربية  كلية  م��ن 

ق�����ش��ة، وق�����راءة يف كتاب،  رح��ل��ة يف 
اإىل  بالإ�شافة  العرائ�ض،  وم�شرح 
وهي  وال��ت��ل��وي��ن،  التعبري،  اأن�شطة 
من الفعاليات الثابتة التي حتر�ض 
ع��ل��ي��ه��ا ك��ل��ي��ة ال��رب��ي��ة يف ك���ل عام، 
وكذلك امل�شاركة الفاعلة من فريق 
متطوعي جامعة الإمارات "تكاتف" 
كما  امل��ع��ر���ض.   فعاليات  تنظيم  يف 

لأبحاث  الإم��������ارات  م��رك��ز  ����ش���ارك 
ب���ت���ق���دمي ور�����ش����ة عمل  ال�������ش���ع���ادة 
لالأطفال للفئة العمرية من 9-8 
اإىل تعليم الأطفال  �شنوات، هدفت 
القوة  م��واط��ن  ا���ش��ت��ك�����ش��اف  كيفية 
وذلك  وت��ع��زي��زه��ا،  �شخ�شياتهم  يف 
الأن�شطة،  م��ن  العديد  خ��الل  م��ن 
بالإ�شافة اإىل اإعداد برامج متنوعة 

وه���ادف���ة ل��ط��ل��ب��ة امل���دار����ض م���ا بني 
ال��ق�����ش�����ض ال����راث����ي����ة، والأل����ع����اب 
الربوية،  وال�شت�شارات  الثقافية، 
والتوعية املرورية و�شحة الطفل. 

ال��رئ��ي�����ش��ة بجامعة  امل��ك��ت��ب��ة  وت��ق��دم 
�شل�شلة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
املميزة  وال��ك��ت��ب  الإ�����ش����دارات  م���ن 
التي �شجلت  وعدداً من املطبوعات 
م�����ش��رية امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي���د 
اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن 
بناء  ال��ع��ط��رة يف  ثراه" واجن���ازات���ه 
ملختلف  وع���ر����ض  الحت�������اد،  دول�����ة 
اخل���دم���ات امل��ك��ت��ب��ي��ة والإ�����ش����دارات 
واأح��������دث ال���ت���ق���ن���ي���ات ال��ع��ل��م��ي��ة يف 
البحث وال�شتعارة للكتب واملراجع 
وطلبة  للباحثني  العاملية  العلمية 
ال���درا����ش���ات ال��ع��ل��ي��ا، وغ���ريه���ا من 
الطلبة  خلدمة  املكتبية  اخلدمات 

واملجتمع.   

•• اأبوظبي- الفجر

للرقابة  اأب����وظ����ب����ي  ج����ه����از  ن���ظ���م 
الغذائية �شمن لقاءاته الدورية مع 
امل��واط��ن��ني يف اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي، لقاًء 
مفتوحاً مع مربي الرثوة احليوانية 
واملزارعني يف مدينة العني، ت�شمن 
مبارك  املهند�ض  قدمها  حما�شرة 
التنفيذي  امل���دي���ر  امل��ن�����ش��وري  ع��ل��ي 
لقطاع ال�شوؤون الزراعية يف اجلهاز، 
»الن�شمام  بخدمة  ال��ت��ح��ول  ح��ول 
املزارعني«  دخ��ل  حت�شني  ل��ربن��ام��ج 
والربامج  ا���ش��ت��ب��اق��ي��ة،  خ��دم��ة  اإىل 
للمزارعني  اجل��ه��از  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
اإمارة  يف  احليوانية  ال��رثوة  ومربي 

اأبوظبي.
احل�شور  اإىل  امل��ن�����ش��وري  وحت����دث 
بفرع  تنظيمه  مت  ال��ت��ي  ال��ل��ق��اء  يف 
اجلهاز مبدينة العني عن اخلدمات 
ال��زراع��ي��ة ال��ت��ي يقدمها اجل��ه��از يف 
الزراعية  ال�شتدامة  حتقيق  �شبيل 
جهود  وع������ن  اأب�����وظ�����ب�����ي،  ب������اإم������ارة 

اجلهاز يف التحول الذكي مبنظومة 
اخلدمات التي يقدمها للمتعاملني، 
ي�شعى  ال��ت��ي  التح�شينية  وخ��ط��ط��ه 
من خاللها لالرتقاء بواقع قطاعي 
الزراعة والرثوة احليوانية يف اإمارة 
ا�شراتيجيات  وت��ب��ن��ي  اأب���وظ���ب���ي، 
ت��ط��وي��ري��ة تن�شجم  ف��ع��ال��ة وخ��ط��ط 
و�شيا�شة حكومة اأبوظبي يف التحول 
املقدمة  ل��ل��خ��دم��ات  الإل�����ك�����روين 

للمجتمع.
الن�شمام لربنامج  اأن خدمة  وبني 
حت�����ش��ني دخ����ل امل����زارع����ني ت��ع��د من 
اأهم اخلدمات التي يقدمها اجلهاز 
�شنويا،  م��ت��ع��ام��ل  األ����ف   14 ل��ن��ح��و 
وثائق   5 تتطلب  ال�شابق  يف  وكانت 
ا�شتخراجها  املتعامل  على  يتوجب 
م����ن ع�����دة ج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة ودف����ع 
ال���ر����ش���وم امل���ق���ررة ل��ه��ا، ح��ي��ث عمل 

لتح�شني  ���ش��ع��ي��ه  اإط�����ار  يف  اجل���ه���از 
وت�شريع الإج��راءات احلكومية على 
مقدمة  ا�شتباقية  خلدمة  حتويلها 
ا�شتخال�ض  مبوجبها  يتم  لالأفراد 
الوثائق الالزمة ب�شكل تلقائي عرب 
توفرها هيئة  التي  الرقمية  املن�شة 
الأمر  الذكية،  واخلدمات  الأنظمة 
م�شقة  املتعامل  على  �شيوفر  ال��ذي 

ا�شتخراج هذه الوثائق.

مبنا�صبة اليوم العاملي للقلب
العني للتوزيع تنظم برناجمًا �شحيًا ملوظفيها

•• العني – الفجر

نظمت �شركة العني للتوزيع برناجماً �شحياً ملوظفيها بالتعاون مع طاقم 
تاأتي  للقلب،  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�شبة  ميديكلينيك  م�شت�شفى  م��ن  اأط��ب��اء 
و  املجتمعية  بالأن�شطة  امل�شاركة  يف  ال�شركة  �شيا�شة  مع  متا�شياً  الفعالية 
تعزيز الوعي ون�شر التوعية ال�شحية بني اأفراد املجتمع وحر�شاً من العني 
للتوزيع بالإعتناء ب�شحة موظفيها وتثقيفهم �شحياً، قدم طاقم الأطباء 
املتخ�ش�شني فح�شاً جمانياً ملوظفي ومراجعي �شركة العني  للتوزيع  داخل 
الطبية  الفحو�شات  بع�ض  على  الربنامج  ا�شتمل  حيث   ، الرئي�شي  املبنى 
مثل قيا�ض �شغط الدم ، فح�ض ال�شكري ، قيا�ض الوزن والطول و تقدمي 

برناجماً �شحيا ً متوازناً وا�شت�شارات جمانية مع الأطباء.
قام الفريق الطبي بتقدمي الن�شائح والإر�شادات الطبية املجانية ملحتاجيها 
اخلا�شة  التثقيفية  والن�شرات  الكتيبات  ت��وزي��ع  اإىل  اإ�شافة  املر�شى  م��ن 

باأمرا�ض القلب وطرق الوقاية منها.

املوؤمتر الإقليمي الأول للتمري�س والقبالة 
يناق�س تطوير قطاع التمري�س 

•• اأبوظبي- الفجر 

 على هام�ض املوؤمتر الإقليمي الأول للتمري�ض والقبالة  مت عقد اجتماع 
جنالء  �شعادة  الدولية  والعالقات  اخلارجية  وزارة  مع  بالتعاون  تن�شيقي 
ال�شحية   للخدمات  �شحة  و�شركة   ، اخلارجيه  وزارة  ع��ن  ممثله  الكعبي 
لل�شوؤون  التنفيذي  املدير   ، العبيديل  الكرمي  عبد  علي  بالدكتور  ممثلة 
ورئي�شة  الإقليمي  امل��وؤمت��ر  م�شوؤولة  حممود   �شماح  وال�شيدة  الأك��ادمي��ي��ة 
يف  التمري�ض  هيئة  رئي�شة  امل�شطفى  �شفاء  الدكتورة  و  املنظمة  اللجنة 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية وع�شو يف اللجنه املنظمه وح�شور فريق من 
اع�شاء من فريق ق�شم  التمري�ض من املقر الرئي�شي وح�شور الت�شريفي 
لل�شيد هوارد كاتون  مدير ادارة التمري�ض  ال�شيا�شات ال�شحية يف جمل�ض 
التمري�ض الدويل. مت اللقاء مع اع�شاء الوفد الزائر من  زجنبار  للموؤمتر 
حيث مت مناق�شة �شبل التعاون والتطوير واإثراء القوى العاملة والتعليم 
برامج  �شمن  و  زجنبار  م�شت�شفيات  �شمن  التمري�ض  قطاع  يف  للعاملني 
لتعزيز ودعم وتطوير مهنة  الأخ��رى  والتخ�ش�شات  والطفل  امل��راة  �شحة 
ومهارات التمري�ض يف زجنبار. ومن جانبها اأثنت ال�شيدة اأمينة عبد القادر 
، رئي�شة جمل�ض التمري�ض يف زجنبار على املوؤتر واإتاحة الفر�شة للم�شاركة 
يف الور�ض التدريبية ، و�شكرت �شركة �شحة على تن�شيق عدد من الزيارات 
امليدانية اإىل كل من مدينة ال�شيخ خليفة الطبية والعيادات اخلارجية مما 
اإىل  ، واأ�شافت  املتبعة  اأف�شل املمار�شات الإكلينيكية  اأ�شهم يف التعرف على 

تطلعهم اإىل مزيد من التعاون الطبي و الأكادميي بني الطرفني.



مرتفعة  م�شتويات  على  يحتوي  الفجل  اأن  امل��ع��روف  من 
من م�شادات الأك�شدة. وبح�شب بع�ض الدرا�شات ال�شابقة، 
القلبية  بالنوبات  املرتبطة  ال��ع��وام��ل  يف  اأي�����ش��اً  ي��وؤث��ر  ق��د 
واجللطات الدماغية، ل �شيما ارتفاع �شغط الدم وخماطر 

الإ�شابة بجلطات دموية.
ت��ن��ج��م ح��ال��ة وف����اة م��ن اأ���ش��ل اأرب����ع ع��ن اأم���را����ض القلب 

والأوعية الدموية، من بينها النوبات القلبية واجللطات 
الدماغية، لذا ي�شكِّل اكت�شاف عن�شر كيماوي طبيعي من 

�شاأنه اأن يمُخّف�ض تلك املخاطر مك�شباً كبرياً.

ت�صريح الفجل العمالق
العمالق  الفجل  درا�شات منافع  اأي  اليوم، مل حتلل  حتى 

على م�شتوى القلب والأوعية الدموية. لذا عمد باحثون 
اإطالق  اإىل  ح��دي��ث��اً  اليابانية  )كاجو�شيما(  جامعة  م��ن 
قابلة  ال�شحية  الفجل  منافع  كانت  اإذا  ما  ملعرفة  جتربة 
)جملة  يف  اأخ���رياً  النتائج  ونمُ�شرت  حجمه.  مثل  للقيا�ض 

الكيمياء الزراعية والغذائية(.
با�شتك�شاف  كاجيا،  كات�شوكو  بقيادة  العلماء،  فريق  اهتّم 
اأثر فجل )�شاكوراجيما( يف اإنتاج اأك�شيد النيريك الذي 

يمُعترب عن�شراً مهماً لتنظيم وظيفة الأوعية الدموية.
اأي اخلاليا  ال��دم��وي��ة،  تنتج اخل��الي��ا التي حت��ّد الأوع��ي��ة 
اإطالق  وع��ن��د  ال��ن��ي��ري��ك.  اأك�����ش��ي��د  ال��وع��ائ��ي��ة،  البطانية 
ه��ذا ال��غ��از يف جم��رى ال���دم، �شرتخي الأوع��ي��ة الدموية 

وينخف�ض �شغط الدم.
اأمرا�ض  خم��اط��ر  تخفي�ض  يف  النيريك  اأك�شيد  ي�شهم 
القلب والأوعية الدموية باأكرث من طريقة: تت�شل خاليا 
الدم البي�شاء واحلمراء اأحياناً بجدران الأوعية الدموية، 
َت�شّكل اجللطات. لكن ي�شمح  اإىل زيادة خماطر  يوؤدي  ما 

اإطالق اأك�شيد النيريك بكبح هذه العملية وت�شعيبها.
ما  البطانية،  باخلاليا  ت�شّر  الأك�شدة  م�شادات  اإن  يمُقال 
يمُ�شعف قدرتها على اإنتاج اأك�شيد النيريك، من ثم يزيد 

احتمال التعّر�ض لأمرا�ض القلب والأوعية الدموية.
لذا �شيعطي الك�شف عن العمليات التي حتث على اإطالق 
�شحة  يف  واقياً  اأث��راً  اخلاليا  تلك  من  النيريك  اأك�شيد 

الأوعية الدموية.
الب�شر  ماأخوذة من  البحث خاليا بطانية  ا�شتعمل فريق 

باأنواع  داي��ك��ون(  )�شاكوراجيما  فجل  ملقارنة  واخل��ن��ازي��ر 
من  جمموعة  العلماء  ا�شتعمل  الفجل.  م��ن  اإب��ه��اراً  اأق��ل 
الختبارات، من بينها املجهر الفلوري، فاأثبتوا اأن الفجل 
اأك�شيد  م��ن  اإ���ش��اف��ي��ة  اإط���الق كمية  ي��ح��ّث على  ال��ع��م��الق 

النيريك مقارنًة بنظرائه الأ�شغر حجماً.

العن�صر الن�صيط
اأراد كاجيا اأي�شاً اأن يفهم طريقة تاأثري فجل )�شاكوراجيما 

دايكون( يف اأك�شيد النيريك.
 بعد ا�شتبعاد مرّكبات حمتملة اأخرى، مبا يف ذلك الناقل 
الع�شبي )غابا(، ا�شتنتج فريق البحث اأن الهرمون النباتي 

)تريغونيلني( قد يكون لعباً اأ�شا�شياً يف هذا املجال.
ز اإنتاج  يطلق الريغونيلني �شل�شلة تفاعالت جزيئية تعزِّ
غريباً  عن�شراً  الهرمون  هذا  يكن  مل  النيريك.  اأك�شيد 
)هذا  الباحثون:  اأو���ش��ح  الطبية.  الأب��ح��اث  اإىل  بالن�شبة 

الزراعية  املنتجات  وبع�ض  ال��ق��ه��وة  يف  م��وج��ود  العن�شر 
الدماغ  �شيخوخة  يمُخفف  اأن��ه  تقارير  وذك��رت  والبحرية. 
واخل����رف امل��رت��ب��ط ب��األ��زه��امي��ر، وي��ك��ب��ح ه��ج��وم اخلاليا 

ال�شرطانية(.
قد يكون هذا العن�شر مفيداً اأي�شاً للوقاية من ال�شكري. 
البازلء  ال��ن��ب��ات��ات، م��ن بينها  اإي��ج��اده يف ع��دد م��ن  ميكن 

وبذور القنب وال�شوفان والبطاطا. 
اإ�شافية  ا�شتعمالت  عن  املقبلة  ال�شنوات  يف  ن�شمع  رمب��ا 

لهذا العن�شر الكيماوي.
ياأمل امل�شرفون على الدرا�شة اجلديدة باأن تفيد نتائجهم 
ال��ع��ل��م��اء ال���ذي���ن ي��ب��ح��ث��ون ع���ن ال��ع��ن��ا���ش��ر ال��ن�����ش��ي��ط��ة يف 

خ�شراوات اأخرى.
التدخالت  تتح�شن  قد  بالتف�شيل،  الآلية  هذه  فهم  عند 
القلب  اأم��را���ض  ن�شوء  اإب��ط��اء  على  ال��ق��ادرة  ال�شيدلنية 

والأوعية الدموية اأو منعها من التطور.
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احلرارة  اأن  الوحيدة  احلار  الطق�ض  م�صكلة 
مرتفعة جدًا يف اخلارج. ولكن ميكنك خالل 
الريا�صي  اأن جتعل برناجمك  ال�صيف  اأ�صهر 
التي  التالية  الن�صائح  باتباع  متّيزًا  اأك��ر 

يقدمها اأبرز املحرتفني يف عامل اللياقة:

ال يزال اكت�صاف الطرائق التي ت�صمح بتخفي�ض خماطر اأمرا�ض القلب واالأوعية الدموية يطرح حتديًا 
تقدمي  على  )العمالق(  الفجل  قدرة  حول  حديثة  درا�صة  ت�صاءلت  الطب.  علم  اأو�صاط  يف  متوا�صاًل 

امل�صاعدة يف هذا املجال. ر�صميًا، يحمل هذا الفجل ا�صم )�صاكوراجيما دايكون(.
منتجًا  وُيعترب  منذ قرون  اليابانية  )�صاكوراجيما(  االأ�صل على جزيرة  ُيزَرع يف  العمالق  الفجل  كان 

مبهرًا. اأكرب حبة من نوع )�صاكوراجيما( تزن نحو 31 كلغ وقد فاق حميطها عتبة املرت.

عّدل حرارة ج�صمك:
اأن  اإىل  الأب��ح��اث  ت�شري  التمرن.  قبل  ال��ب��ارد  ب��امل��اء  خ��ذ حماماً 
اجلو  يف  الأداء  حت�شني  يف  ي�شاهم  التمرن  قبل  اجل�شم  تربيد 
ع��ن حرارة  ف�����ش��اًل  ال��ق��ل��ب،  نب�ض  لأن���ه يخف�ض  احل����ار، رمب���ا 
الب�شرة واحلرارة الداخلية. وهل ي�شتطيع الأولد اأي�شاً اعتماد 
هذه الطريقة؟ يكفي عموماً تربيد العنق اأو الراأ�ض بكي�ض من 

الثلج ملحاربة احلر.

راقب نب�ض قلبك:
كلما ازداد احلر، ا�شطر اجل�شم اإىل بذل جهد اأكرب. لذلك اإذا 
قد  دق��ائ��ق،  ت�شع  كيلومر يف  ن�شف  ب�شرعة  ع��ادًة  ترك�ض  كنت 
تالحظ اأن ن�شف الكيلومر بات ي�شتغرق 10 دقائق مع ارتفاع 

حرارة الطق�ض.
 ا�شتخدم جهاز قيا�ض نب�ض القلب ملراقبة نظم قلبك اأو حاول اأن 
تردد اأحد الأنا�شيد التي يرددها اجلنود اأثناء متارين الرك�ض. 
و�شتدرك اأنك تتمرن بجهد كاٍف حني تمُ�شطر اإىل التقاط نف�ض 
كنت  اإن  خافت  ب�شوت  )ردده  كلمات  �شت  اإىل  ث��الث  كل  �شريع 

تخ�شى اأن تبدو كاأ�شحوكة(.

اجلاأ اإىل الرتاب:
حاول اأن مت�شي، اأو ترك�ض، اأو تركب الدراجة على دروب مغطاة 
بالراب اأو احل�شى، مبا اأن الأ�شفلت اأو الإ�شمنت ي�شعان حرارة 
ويعك�شان نور ال�شم�ض، ما يجعلك ت�شعر بحر اأكرب. واإذا اأمكنك، 

ابداأ التمرن وفق اجتاه الريح. وهكذا تنهي مترينك بالرك�ض 
بعك�ض اجتاه الريح، ما مينحك بع�ض النتعا�ض.

انتقل اإىل التمرن بفوا�صل:
م�شتوى  ع���ل���ى  حت���اف���ظ  ك����ي 

ل��ي��اق��ت��ك م����ع ارت���ف���اع 

اأو  درجات احلرارة، مار�ض متارين القلب بانتظام )مثل امل�شي، 
اإمنا بوترية  اأو ركوب الدراجة الهوائية(  اأو ال�شباحة،  الرك�ض، 
اأبطاأ. ولكن اأ�شف فرات ق�شرية عالية ال�شرعة تدوم 30 ثانية 
تقريباً كل ثالث اإىل خم�ض دقائق. وهكذا حتافظ على م�شتوى 
لياقتك عالياً وحترق املزيد من ال�شعرات احلرارية من دون اأن 

تمُ�شطر اإىل اأن تتمرن بوترية مرتفعة طوال الوقت.

ا�صتمتع باليوغا:
مرونتك  حت�شني  على  لرّكز  العالية  احل���رارة  درج��ات  ا�شتغل 
ببع�ض حركات اليوغا. يذكر اإدوارد فيلغا، مدّرب يوغا يف مدينة 
لأ�شحاب  )اليوغا   Yoga for Suits كتاب  ل��ه  نيويورك 
البزات(: )عندما ترتفع درجة حرارة ج�شمك، ت�شتطيع التعمق 

اأكرث يف و�شعية ما(.

مار�ض ن�صاطات ع�صوائية:
ممتعة.  �شيفية  ن�شاطات  اإىل  التمارين  من  القليل  اأ�شف 

ع��ل��ى �شبيل امل��ث��ال، حت���رق ام����راأة وزن��ه��ا 63 
ت��ق��ري��ب��اً نحو  ك��ي��ل��وغ��رام��اً 

�����ش����ع����رة   100
ح�����راري�����ة 

يف  حرارية  �شعرة  و128  ال�شيارة  غ�شل  يف  دقيقة   30 بق�شاء 
اأعمال الب�شتنة. اإليك خيارات اأخرى: رمي ال�شحن الطائر، اأو 
نحو  )كلها  الطائرة  للكرة  مباراة  يف  امل�شاركة  اأو  الكلب،  تنزيه 
حرارية(،  �شعرة   176( الع�شب  جز  اأو  حرارية(،  �شعرة   100
اأو ركوب الدراجة حول احلي )192 �شعرة حرارية(، اأو اللعب 
 10 50 �شعرة ح��راري��ة يف  ي��ح��رق نحو  ال���ذي  ب��ال��ه��ول-ه��وب، 

دقائق.

احِم راأ�صك:
ي�شكل احلاجب املعد من ال�شبك اأف�شل طريقة حلماية وجهك 
ب��اخل��روج من  ل��ل��ح��رارة  عينه  ال��وق��ت  وال�شماح يف  ال�شم�ض  م��ن 

اإذا رغ��ب��ت يف  اأم����ا  الهوائية، راأ����ش���ك.  ال�����دراج�����ة  رك�������وب 
جديدة  خ�����وذة  ف���ا����ش���ِر 
تهوئة  بفتحات  م��زودة 
للهواء  تتيح  عميقة 
ب�������دخ�������ول اخل���������وذة 

بخفة.

اأع���د م��لء خم��زون��ك من 
الوقود بالفاكهة

حتتوي الفاكهة عموماً على مقدار كبري 
من املاء ي�شل اإىل %08 من حجمها. لذلك 
ت�شّكل فاكهة مثل العنب، والبطيخ، والبطيخ 
الأ�شفر طريقة لذيذة ملد اجل�شم بال�شوائل 

وتعزيز خمزون الطاقة بعد التمرن.
ب��ه��ا جم��ل��دة لتح�شل ع��ل��ى وجبة   اح��ت��ف��ظ 
ب��ع�����ض اخليارات  اإل���ي���ك  م��ن��ع�����ش��ة.  ���ش��ري��ع��ة 
اجل��ي��دة الأخ�����رى: ال��ع�����ش��ائ��ر امل��ث��ل��ج��ة، اأو 
اللنب املجلد، اأو اجليلو مع قطع الفاكهة. 
ك��ل ه��ذه اخل��ي��ارات خليطاً ممتازاً  ت��ق��ّدم 
م��ن ال��ن�����ش��وي��ات وال�����ش��وائ��ل، ف�����ش��اًل عن 
اأنها �شهلة اله�شم. اأما اإذا فقدت الكثري 
امللح )مالحظة: حتمل مالب�شك  من 
التمرن(،  ب��ع��د  ب��ي�����ش��اء  ع���رق  ب��ق��ع 
فا�شتبدل ال�شوديوم ب�شرب عبوة 
من ع�شري V8 اأو م�شروب 

ريا�شي.

ن�صائح يقدمها اأبرز املحرتفني يف عامل اللياقة

اجعل برناجمك الريا�شي
 اأكرث متيزا يف اجلو احلار

ُيزَرع يف االأ�صل على جزيرة )�صاكوراجيما( اليابانية منذ قرون

الفجل )العمالق( فوائد عظيمة للقلب والأوعية الدموية
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العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

اعـالن تغيري ا�صـم
اىل  بطلب  خان(  ادم  امري  جان  )بيجم  املواطنة  تقدمت 
حمكمة اأبوظبي البتدائية - ق�شم التوثيقات بتغيري ا�شمها 

من )بيجم جان( اىل)فوزية(
املذكور خالل 15  الق�شم  فمن لديه اعرا�ض يتقدم به اىل 

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

حممد �صامل املن�صوري - قا�صي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
 اخطار دفع بالن�صر

 يف الق�صية التنفيذية رقم 2018/844 التنفيذ املدين     
اىل املحكوم عليه : جمدى حممد عبد العظيم اأبوغزالة ، اجلن�شية : الأردن ، العنوان : الإمارات راأ�ض 
اخليمة الطابق ال�شاد�ض والع�شرون مكتب رقم 2602 الوحدة رقم JULTOFF - 2602 ، الهاتف املتحرك 
: 9710504511255+  - ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�ض اخليمة قد ا�شدرت بحقك حكما بتاريخ 
2018/7/16 يف ق�شية )16/2018( منازعات عقارية ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 34121.00  درهم �شامال 

الر�شوم وامل�شاريف  
املحكوم له : �شركة راأ�ض اخليمة العقارية - �ض م ع ، اجلن�شية :    العنوان : الإمارات راأ�ض اخليمة راأ�ض 
 اخليمة - النخيل - اأبراج جلفار - برج املكاتب الطابق ال���� )42.41( ، الهاتف املتحرك : 971072056200+|

ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله. 
املاء  البيع + ت�شليم العني + ت�شفية عداد  مالحظات : بالإ�شافة اىل باقي منطوق احلكم )ف�شخ عقد 
والكهرباء( - فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل 
لتنفيذ  املنا�شبة  القانونية  الج��راءات  �شتتخذ بحقك  املحكمة  فان  ذلك  تخلفك عن  للتبليغ ويف حالة 

احلكم ، والر�شوم املرتبة عليك. 
 رئي�س ق�صم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
اإعالن

اإعالن للح�صور اأمام حمكمة راأ�س اخليمة الإبتدائية 
رقم الدعوى 2018/300  احوال �صخ�صية

بناء على طلب مدعي / علي ح�شن �شعيد حله ال�شحي  
اىل مدعي عليه / مروه حممد عبدالعزيز علي 

العنوان / الإمارات - راأ�ض اخليمة - غليلة - راأ�ض اخليمة - بالقرب من �شعبيه ال�شيخ 
خليفه -  هاتف متحرك / 971557812220+ 

فانت مكلف باحل�شور اأمام حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل 
معتمد عنك يف ال�شاعة 9.00 من يوم اخلمي�ض املوافق 2018/10/4 بنفذ العالن بالن�شر 

يف جريدتني يوميتني باللغة العربية داخل الدولة.  
حرر يف 2018/9/26 م  - مكتب اإدارة الدعوى 

اإدارة الدعوى : عالء الدين عبد القادر حممد  
مكتب  اإدارة الدعوى

      حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
اإعالن عن بيع �صفينة باملزاد  

اعالن املنفذ �شده : ارينا اوف �شور )جي ال تي(
عن طريق الن�شر بجريدتني ر�شميتني 

يف الق�صية التنفيذية رقم  2016/777 راأ�س اخليمة 
ت��ع��ل��ن حم��م��ك��ة راأ������ض اخل��ي��م��ة الب��ت��دائ��ي��ة - دائ�����رة ال��ت��ن��ف��ي��ذ ع���ن ب��ي��ع �شفينة اري���ن���ا دبلر 
)ARINA DILBER( بلد ال�شنع : امريكا / �شنة ال�شنع : 1983/ علم ال�شفينة : 
 1264 : ال�شفينة  53.9 مر / حمولة   : ال�شفينة  / ط��ول   8107713 : ال�شفينة  رق��م   / بنما 
الف  بقيمة )1080000( مليون وثمامنائة  تقدر  اعاله  املذكور موا�شفاتها  ال�شفينة  وقيمة 
درهم فقط ل غري ، بتاريخ 2018/10/3 عن طريق �شركة الإمارات للمزادات وذلك يف متام 
يرغب  من  فعلى  ن��ق��دا.   تدفع   %20 التاأمني  قيمة  ب��ان  علما   ، ظهرا  ع�شر  الثانية  ال�شاعة 
الإمارات  ل�شركة  الإل��ك��روين  املوقع  على  ال��دخ��ول  الط��الع  او  الع��را���ض  او  بال�شراك 
الدوام  اأثناء  التنفيذ  دائ��رة  مراجعة  او   www.emiratesauction.ae للمزادات 

الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذكورة 
 رئي�س ق�صم التنفيذ

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2017/93 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور �شعيد - �شارع املنخول - جوار ديرة �شيتي �شنر بناية ملك بنك دبي التجاري - 
�شندوق بريد رقم 2668 - هاتف رقم 042121423 - فاك�ض رقم : 2121911 0- 04 

رق��م :  3 - هاتف  رق��م  م���ريادور - فيال  العربية -  امل��راب��ع   - دب��ي  اإم���ارة    : �شارو�ض عابد �شريف - عنوانه   : املنفذ �شده 
ان  التالية  الثالث  5.00 م�شاء ويف الي��ام  ال�شاعة    2018/10/3 املوافق  انه يف يوم  الربعاء    -  0506555216
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى 
%20 من  تاأمني ل يقل عن  ايداع  ال�شراء  موقعها اللكروين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف 
على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  م��ن  ممنوع  غ��ري  �شخ�ض  ولكل  البيع  جلل�شة  التالية  اي��ام  ع�شرة  خ��الل  وامل�شاريف  الثمن  كامل 
الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 
6 - رقم  ال�شفا  : وادي  املنطقة  : عبارة عن عقار -  املمتلكات   او�شاف  املحكمة وفيما يلي  املعرو�ض وامل�شروفات خزينة 

الر�ض : 304 - رقم البلدية : 326-664 - امل�شاحة : 640.57 مر مربع - التقييم : 2.413.260.00 درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

اعالن بيع  عقار بالن�صر   
فى الدعوى رقم  2017/93 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور �شعيد - �شارع املنخول - جوار ديرة �شيتي �شنر بناية ملك بنك دبي التجاري - 

�شندوق بريد رقم 2668 - هاتف رقم 042121423 - فاك�ض رقم : 2121911 0- 04 
رق��م :  3 - هاتف  رق��م  م���ريادور - فيال  العربية -  امل��راب��ع   - دب��ي  اإم���ارة    : �شارو�ض عابد �شريف - عنوانه   : املنفذ �شده 
ان  التالية  الثالث  5.00 م�شاء ويف الي��ام  ال�شاعة    2018/10/3 املوافق  انه يف يوم  الربعاء    -  0506555216
اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى 
%20 من  تاأمني ل يقل عن  ايداع  ال�شراء  موقعها اللكروين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ض على البيع التقدم باعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
ايداع  املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  الإج��راءات  301 من قانون  باملادة  املبينة  املواعيد  قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف 
على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  م��ن  ممنوع  غ��ري  �شخ�ض  ولكل  البيع  جلل�شة  التالية  اي��ام  ع�شرة  خ��الل  وامل�شاريف  الثمن  كامل 
الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن 
6 - رقم  ال�شفا  : وادي  املنطقة  : عبارة عن عقار -  املمتلكات   او�شاف  املحكمة وفيما يلي  املعرو�ض وامل�شروفات خزينة 

الر�ض : 304 - رقم البلدية : 326-664 - امل�شاحة : 640.57 مر مربع - التقييم : 2.413.260.00 درهم. 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
تبليغ ح�صور جل�صة خربة 

�صادرة عن اخلبري احل�صابي   د. ب�صام يحيى عجول 
اإىل املدعي عليها / توتال �شوليو�شنز لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م 

عنوانها : الإمارات - اإمارة دبي - ديرة- اخلبي�شي - �شارع �شالح الدين - اأول مدخل بعد حمطة 
امليرو - مقابل دانوب ملواد البناء - رقم مكاين  3142794763 

نعلمكم مبوجبه بانه مت تكليفنا مبهمة اخلربة يف الدعوى رقم 2018/180 جتاري كلي ، حمكمة 
دبي الإبتدائية واملقامة �شدكم من قبل  املدعية / دانوب ملواد البناء - �ض م ح 

ال�شقة رقم  اليها اعاله للح�شور اىل مكتبنا الكائن يف  امل�شار  ندعوكم ب�شفتكم طرفا يف الق�شية 
العا�شرة من �شباح يوم   ال�شاعة 10.00  الرقة ديرة دبي وذلك يف متام  العوي�ض �شارع  بناء    C08
الأربعاء  املوافق  10 اكتوبر 2018. وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من م�شتندات.   
اأو عدم ار�شال وكيل قانوين عنكم خالل املهلة املحددة فاإن اخلبري  يف حال تخلفكم عن احل�شور 

�شيبا�شر اجراءات اخلربة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�شتندات املتاحة.
اخلبري احل�صابي د . ب�صام يحيي عجول 

 اإعــــالن بالن�صـــر

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
    يف الق�صية رقم 2018/1521 جتاري كلي 

املرفوعة من : م�شرف الهالل �ض م ع - مكتب اإدارة - فرع برج البحر  
بوكالة : مكتب الدكتور عبدالعزيز ال�شام�شي للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 

�شد : خالد بلو�ض للنقل بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة - ذ م م 
امل��وؤرخ يف 2018/9/24  واملت�شمن تكليفي  بال�شارة اىل كتاب حمكمة دبي البتدائية 
يف  خ��ربة  اجتماع  عقد  تقرر  بانه  علما  نحيطكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  الق�شية  يف  خبريا 
الق�شية املذكورة يوم اخلمي�ض املوافق 2018/10/4  ال�شاعة 12.00 ظهرا ،  وذلك على 
العنوان التايل: مكتب اخلبري: احمد ماجد لوتاه- الهالل كابيتال- الطابق الثالث- 
بور�شعيد  �شنر-  �شيتي  دي��رة  مقابل   - للتامني  الوطنية  دب��ي  بناية   302 رق��م  مكتب 
هاتف 2999000-04  لذا ندعوكم للح�شور يف املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم 

من م�شتندات ومذكرات .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111)

الهالل كابيتال
   اعالن ن�صر اجتماع خربة

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
اإعادة اإعالن للح�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية بالن�صر 

 يف الدعوى رقم  2018/2443 جتاري جزئي )باللغة العربية والجنليزية) 
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

امل��واد الغذائية  2/ حممد م�شطفى انتورو فالبيل  اىل املدعي عليهم  1/ را�شنا لتجارة 
   ) ع  م  الإ�شالمي )���ض  دب��ي  املدعي�ة / بنك  اقامت  الدين كوتي - هندي اجلن�شية    حمي 
الدعوى رقم  2018/2443  جتاري جزئي - عجمان     املو�شوع : تثبيت الأمر على عري�شة 
عليهما  امل��دع��ي  مطالبة  م��ع  ال��ث��اين  عليه  للمدعي  ال�شفر  م��ن  منع   )2018/2305( رق��م 
وامل�شروفات  وال��ر���ش��وم  دره��م   )205.336.00( وق���دره  مبلغ  ب�شداد  والتكافل  بالت�شامن 
ومقابل اتعاب املحاماة.   انت مكلف باحل�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 
يوم الثنني املوافق 2018/10/22  ال�شاعة 8.30  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور 

رقمها اعاله بو�شفك املدعي عليه. 
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

مكتب اإدارة الدعوى
 اإعالن بالن�صر 

الرقم 2018/106 جتاري كلي   
اىل املدعي علي�ه / حممد عبا�ض يو�شف عبداهلل - اجلن�شية جزر القمر 

حيث ان املدعي : بنك راأ�ض اخليمة الوطني 
قد اأقام الدعوى احلقوقية رقم 2018/106 جتاري كلي طلب الزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك 
املدعي مبلغ 708.440.00 درهم )�شبعمائة وثمانية الفا واربعة واربعون درهم( والفوائد القانونية 
12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع الزام املدعي عليه الر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة.  لذا يقت�شى ح�شورك امام املحكمة التجارية الكلية الدائرة الثانية براأ�ض اخليمة م�شاءا 
يوم اخلمي�ض املوافق 2018/10/4 م ال�شاعة 5.00 اخلام�شة م�شاءا. لالجابة على الدعوى وتقدمي 
ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�شور او ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا بحقك. حرر بتاريخ : 2018/9/30
مدير الدعوى
حممود فائق عليان  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
انذار عديل بالن�صر

الإنذار العديل رقم )2018/170621)
املنذر :  بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع - بوكالة املحامية موزه اخلظر 

املنذر اليه : مانوج جايكي�شن بهوجواين - هندي اجلن�شية 
بوكالتنا عن بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع. ننذركم ب�شرورة �شدادكم اإجمايل قيمة املبلغ املر�شد 
املنذر والبالغ قدره /  8.159.916.12  درهم ) ثمانية ماليني ومائة وت�شعة  البنك  يف ذمتكم مل�شلحة 
وخم�شني الف وت�شعمائة و�شتة ع�شر درهم واثنا ع�شر فل�ض( ل�شالح البنك املنذر  والناجت عن اتفاقية 
اآ�شفني  واإل �شن�شطر  الن��ذار،  تاريخ ن�شر هذا  اق�شاها 30 يوم من  ، وذل��ك يف غ�شون مدة  الت�شهيالت 
اللجوء اىل الق�شاء لخت�شامكم قانونا مطالبني بنزع ملكية العقار املرهون مل�شلحتنا البيانات التالية 
) باإمارة دبي - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�ض : 28 - رقم البلدية : 259-682 - رقم املبنى 1 - 
ا�شم املبنى : اوملبيك بارك 4 - رقم العقار 305 - رقم الطابق 3 - امل�شاحة : 1591.23 قدم مربع(  وبيعه 
ل�شالح البنك عمال باأحكام املادتني / 25/ و / 26 / من القانون رقم / 14 / ل�شنة 2008 ب�شاأن الرهن 

التاأميني يف اإمارة دبي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

انذار عديل بالن�صر
رقم  2018/6073  

املنذر : امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية )امل�شرف( بوكالة املحامي / نا�شر ال�شام�شي  
املنذر اإليه :  مون �شتون للمجوهرات - �ض ذ م م - جمهولة حمل القامة 

 2018/6/10 تاريخ  من  بذمتكم  املر�شدة  اليجارية  القيمة  �شداد  ب�شرورة  اليها   املنذر  املنذر  ينذر 
وحتى تاريخ 2018/9/9 بواقع مبلغ وقدره 20.000 درهم )ع�شرون الف درهم( وما ي�شتجد من قيمة 
ايجارية من تاريخ 2018/9/10 وحتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع اجرة �شنوية وقدرها  80.000 درهم ، 
بالإ�شافة اىل مبلغ 2000 غرامة ارجتاع ال�شيك )وفقا للبند 18 من عقد اليجار( والقيمة امل�شافة 100 
درهم ، بالإ�شافة اىل الزامها بتقدمي برائتى الذمة عن املاء والكهرباء ، والفوائد والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة ، وذلك خالل مدة )30( ثالثني يوما ،  من تاريخ اعالنكم بهذا الن��ذار حتت طائلة 
اخالء العني املوؤجرة ا�شتنادا للمادة )25/اأ( من القانون رقم 33 ل�شنة 2008 بتعديل بع�ض اأحكام القانون 

رقم 26 ل�شنة 2007 ب�شاأن تنظيم العالقة بني موؤجري وم�شتاأجري العقارات يف اإمارة دبي. 
  الكاتب العدل

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/2878  جتاري جزئي
الطائرات  للتجارة قطع غيار  اي�شت  افين�شن ميدل  ايريارت�ض  املدعي عليه / 1-  اىل 
ومكوناتها �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/نا�ض انرنا�شيونال ليمتد 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عمر  ال  عزيز  عبداهلل  عبدالعزيز  وميثله:عمر 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م   )183750( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
لها  التام. وحددت  ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب 
 Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 ال�شاعة   2018/10/11 املوافق  اخلمي�ض  يوم  جل�شة 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/1/6089)

املنذر :  املوؤجرة : �شركة بلو باي للعقارات - �ض ذ م م 
املنذر اليه  : تكنو فاي�شن انرنا�شيونال للتجارة العامة - �ض ذ م م 

جمهويل حمل الإقامة 
الفا  ع�شرون   )20.217( والبالغة  اليجارية  للقيمة  الكامل  بال�شداد  نكلفكم 
ومائتان و�شبعة ع�شر درهم خالل ثالثني )30( يوما من تاريخ تبلغكم النذار 
الجراءات  جميع  باتخاذ  ملوكلي  بالإ�شافة  ا�شفا  �شاأ�شطر  واإل  قانوين  ب�شكل 
املذكورة  التجارية  الوحدة  من  واخالءكم  مبطالبتكم  والق�شائية  القانونية 
كافة  ت�شمينكم  مع  ال�شواغل  من  خالية  للمنذر  بت�شليمها  والزامكم  اع��اله 

الر�شوم وامل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�صر 

                          اىل املدعي عليه/ جنمة الرب�شاء لتنظيف املباين 
لها  املحكمة  وح��ددت  اأدن��اه  املذكورة  العمالية  الدعاوي  عليكم  اقاموا  قد  املدعيني  ب��اأن  نعلنكم 

جل�شة 2018/10/2 ال�شاعة 8.30 القاعة 2

لذا فانتم مكلفون باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل ، ويف حالة تخلفكم فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.  

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
  9674/2018/13
  9675/2018/13
  9677/2018/13
  9676/2018/13
  9657/2018/13

م
1
2
3
4
5

ا�شم املدعي
 ايرك الد جنوا 

جني كلود اري�شتون فوندجو وافو 
ابيل يونكي �شكاينب 

جيلدا�ض ماوافو تباول 
�شارل�ض بيزميو 

مبلغ املطالبة
10781 درهم +  تذكرة العودة
10767 درهم +  تذكرة العودة
10655 درهم +  تذكرة العودة
10610 درهم +  تذكرة العودة
10620 درهم +  تذكرة العودة
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/1/6090)
املنذر :  املوؤجر : �شركة بلو باي للعقارات - �ض ذ م م 

املنذر اليه  : بيور ووتر لركيب احوا�ض ال�شباحة - �ض ذ م م  
جمهويل حمل الإقامة 

نكلفكم بال�شداد الكامل للقيمة اليجارية والبالغة )51.500( واحد وخم�شون 
الفا وخم�شمائة درهم خالل ثالثني )30( يوما من تاريخ تبلغكم النذار ب�شكل 
قانوين واإل �شاأ�شطر ا�شفا بالإ�شافة ملوكلي باتخاذ جميع الجراءات القانونية 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��وح��دة  م��ن  واخ��الءك��م  مبطالبتكم  والق�شائية 
الر�شوم  كافة  ت�شمينكم  مع  ال�شواغل  من  خالية  للمنذر  بت�شليمها  والزامكم 

وامل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/1479 جتاري جزئي                                              

اأن املدعي/عالء  اىل املدعي عليه/1-عماد ح�شن احمد �شقر جمهول حمل القامة مبا 
كرمي ر�شيد اخلزرجي وميثله / فتيحة حممد برجو قوراري - نعلنكم بان املحكمة حكمت 
كرمي  ع��الء  ل�شالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2018/7/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
ر�شيد اخلزرجي  - اأول : بالزام املدعي عليه ان يوؤدي اىل املدعي مبلغ 350000 ثالثمائة 
، والفائدة القانونية على ذلك املبلغ بواقع 9% من تاريخ ا�شتحقاق  وخم�شون الف درهم 
ال�شيك يف 2018/3/1  وحتى متام ال�شداد والزمته الر�شوم وامل�شاريف وخم�شمائة درهم 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2016/1894 جتاري كلي                                              

اىل املدعي عليه/1- �شتيالر او�شن للنقل - ذ م م جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي 
الزحمي  احمد  عبيد  مبارك  �شعيد   / وميثله  م   م  ذ   - املتقدمة  البحرية  احللول   /
الدعوى  يف    2018/9/17 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   -
بان  عليها  املدعي  بالزام  م  م  ذ   - املتقدمة  البحرية  ل�شالح/ احللول  اع��اله  املذكورة 
توؤدي للمدعية مبلغ 1.513.875  درهم والفائدة على هذا املبلغ بواقع 9% �شنويا  من 
2017/5/15 وحتى ال�شداد التام والزمتها بامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/1/6088)

املنذر :  املوؤجر : �شركة بلو باي للعقارات - �ض ذ م م 
املنذر اليه  : �شركة / �شم�ض الريادة لت�شميم نظم احلا�شب اليل - �ض ذ م م  

ا�شيت ماجومدار انيل ماجومدار  - هندي اجلن�شية - جمهويل حمل الإقامة 
والبالغة  الي��ج��اري��ة  للقيمة  الكامل  بال�شداد  والت�شامم  بالت�شامن  نكلفكم 
ي��وم��ا م��ن تاريخ  ث��الث��ني )30(  ال��ف��ا دره���م خ���الل  ارب���ع وث��الث��ون    )34.000(
تبلغكم النذار ب�شكل قانوين واإل �شاأ�شطر ا�شفا بالإ�شافة ملوكلي باتخاذ جميع 
التجارية  الوحدة  من  واخالءكم  مبطالبتكم  والق�شائية  القانونية  الج��راءات 
ت�شمينكم  مع  ال�شواغل  من  خالية  للمنذر  بت�شليمها  والزامكم  اعاله  املذكورة 

كافة الر�شوم وامل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

يف  الدعوى 2018/348 مدين كلي 
نياز خان  املدعي/ زوهيب  ان  القامة مبا  ا�شماعيل  جمهول حمل  �شعد  1-راجية   / املدعي عليه  اىل 
/ خليفة عبداهلل  خ��ان( وميثله  نياز  زوهيب  م�شعل  القا�شر  علي  ال��ويل  وب�شفته  ال�شخ�شية  )ب�شفته 
عليهم  املدعي  بالزام  احلكم  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - الكتبي  هويدن  بن  عبداهلل  �شعيد 
املبا�شر  ال�شرر  تعوي�شا  دره��م   42.921.660 وق��دره  مبلغ  للمدعني  ي���وؤدوا  ب��ان  الت�شامن  �شبيل  على 
عليهم  املدعي  وال��زام  الطبي.   اخلطاأ  عن  والنف�شي  املعنوي  لل�شرر  ا�شافة  وامل�شتقبلي  املبا�شر  وغري 
بالت�شامن ان يوؤدوا للمدعني مبلغ 25.806.000 درهم تعوي�شا ال�شرر املبا�شر وغري املبا�شر وامل�شتقبلي 
ي��وؤدوا مبلغ  ان  بالت�شامن  املدعي عليهم  وال��زام  الطبي.   والنف�شي عن اخلطاأ  املعنوي  لل�شرر  ا�شافة 
815.507.620  درهم مرتبا �شنويا للمدعي عليها الثالثة مدى احلياة مع الزام املدعي عليهم بان يقدموا 
تاأمينا او �شمانا.  ويف جميع احلالت الزام املدعي عليهم  ب�شداد الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.    
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2018/10/3 ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/2971  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- رويال كيت�ض للمقاولت وال�شيانة العامة - ذ م م   جمهول حمل 
امل�شرف   - اخلارجية  والتجارة  لال�شتثمار  العربي  امل�شرف  املدعي/  ان  مبا  القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها  ال�شام�شي - قد  وميثله / نا�شر حمد �شليمان جابر 
درهم(  ال��ف  )خم�شون  دره��م(   50.000( مبلغ    ب�شداد  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة 
والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام ، و �شمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها 
 Ch1.C.12 جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق  2018/10/11  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1913  جتاري كلي               

احمد  2-حممد  م  م  ذ  �ض   - الثقيلة  بال�شاحنات  للنقل  1-الو�شل   / عليه  املدعي  اىل 
�شامل ال�شليج الفال�شي  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ موارد للتمويل - �ض م 
خ وميثله / عي�شى �شامل احمد احلر�شي املهري - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل مببلغ وقدره )2069992.26 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد 
التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  
اأو  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة    2018/10/8
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/3277  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- جوزيف طانو�ض �شاهني القطار  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع وميثله / موزة عبيد ربيع اخلظر 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  -  قد 
)377.100.80 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
املوافق  الثنني  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام.   ال�شداد  وحتى  الق�شائية  املطالبة 
2018/10/15  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2018/1923  جتاري جزئي
نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  للمقاولت  الريامي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/8/1  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/العمران للنقل العام �ض.ذ.م.م وميثلها مديرها ال�شيد/كارنايل �شينغ بات�شان 
وابعمائة  الف  وثمانني  )خم�شة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  �شينغ 
احلا�شل يف:2016/8/31  ال�شتحقاق  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية  والفائدة  درهم( 
وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع��الن �شدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

�شلطان املن�شوري يلتقي ممثلي 
»جمل�س ال�شباب لقت�شاد امل�شتقبل«

•• اأبوظبي-وام:

التقى معايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري وزير القت�شاد رئي�ض جمل�ض اإدارة 
هيئة الأوراق املالية وال�شلع باأع�شاء “جمل�ض ال�شباب لقت�شاد امل�شتقبل” 
الذي مت اعتماد ت�شكيله موؤخراً، وذلك يف م�شتهل انطالق اأن�شطة املجل�ض.

باإ�شراف  ت�شكل  ال��ذي  املجل�ض-  اأع�شاء  مع  اللقاء  خالل  املن�شوري  وح��دد 
ورعاية وزارة القت�شاد ومببادرة من هيئة الأوراق املالية وال�شلع- جمموعة 
التي متثل مرجعية عمل للمجل�ض ومن  العري�شة  التوجهات واخلطوط 
مقرحاتهم  رف��ع  عملية  يف  ال�شباب  باإ�شراك  املجل�ض  قيام  ���ش��رورة  بينها 
واأفكارهم للقيادات امل�شوؤولة يف الدولة، مع التاأكيد على اأهمية وجود جيل 
�شاب واٍع ومنفتح مدعم بالروؤية البداعية ونهج الريادة ويبحث دائماً عن 

املركز الأول.
وهيئة  القت�شاد  وزارة  م��ن  ك��ال  ميثلون  اأع�شاء   9 م��ن  املجل�ض  ويت�شكل 

الأوراق املالية وال�شلع والهيئة العامة للطريان املدين وهيئة التاأمني.
بتحقيق  له  ي�شمح  ما  الفر�ض  من  لديه  احل��ايل  اجليل  ان  معاليه  وق��ال 
املهم الركيز  واأنه من  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  م�شتقبل م�شرق لدولة 
على تنمية املهارات والقدرات ال�شبابية لقيادة القطاعني احلكومي واخلا�ض 
والعمل على حتقيق املزيد من العمق القت�شادي الذي ميثل اأحد الأهداف 
القت�شادية  ال��ق��ط��اع��ات  على  ال��رك��ي��ز  وك��ذل��ك  ل��ل��دول��ة،  ال�شراتيجية 
احلكومي  �شبه  والقطاع  احلكومي،  القطاع  يف  ممثلة  ال��دول��ة،  يف  الثالث 
والذي ي�شمل ال�شركات التي متلكها احلكومة، ثم القطاع اخلا�ض. ولفت 
معاليه اإىل اأن فر�ض ال�شباب يف القطاع اخلا�ض واعدة جداً �شواًء من حيث 
باإطالق  ال�شباب  الأعمال  رواد  قيام  خالل  من  اأو  فيها  املتوفرة  الوظائف 

م�شاريعهم التجارية اخلا�شة.
ال��زع��اب��ي الرئي�ض  ال���ذي ح�����ش��ره د. عبيد  ال��ل��ق��اء  واأك����د م��ع��ال��ي��ه- خ���الل 
التنفيذي لهيئة الأوراق املالية- على �شرورة عقد جل�شات حوارية مبا�شرة 
مع ال�شباب لتلقي مالحظاتهم واآرائهم ونقلها ب�شكل م�شتمر اإىل القيادة 
التوعية  الوقت نف�شه على تعزيز م�شتوى  العمل يف  الدولة، مع  العليا يف 
لدى ال�شباب بالتوجهات احلكومية ف�شاًل عن مواكبة التوجهات العاملية، 

واأن يكون ال�شباب مزوداً بالعلم واملعرفة واملهارة التي يتطلبها الع�شر.

بنك دبي التجاري يربم �شراكة مع بلووم للتعليم 
لتوفري مزايا م�شرفية متنوعة لأولياء اأمور الطالب

•• دبي-الفجر: 

اأبرمت “بلووم للتعليم”، ذراع التعليم التابعة ل�شركة “بلووم القاب�شة”، �شراكة 
ا�شراتيجية مع بنك دبي التجاري لتقدمي جمموعة من املنتجات واخلدمات 
“برايتون  ح��دي��ث��اً:  املفتتحة  مدار�شها  يف  ال��ط��الب  اأم���ور  لأول��ي��اء  امل�شرفية 
الأمور  ال�شراكة لأولياء  و�شتتيح هذه  دب��ي«.  “دوايت  ومدر�شة  كوليدج دبي” 
با�شتخدام  الدفع  عند  املدر�شية  الر�شوم  على  احل�شول على خ�شومات كبرية 
بطاقات بنك دبي التجاري الئتمانية، وال�شتثمار يف تعليم اأبنائهم من خالل 
من  اأطفالهم  تعليم  وتاأمني   ،)Bonus Booster( بو�شر  بون�ض  ودائ��ع 
ت�شمن  والتي   )EduCare( بالتاأمني  مرتبطة  ادخ��ار  خطة  اإن�شاء  خالل 
تعليم الأطفال حتى يف حال وقوع حوادث موؤ�شفة كحالت الوفاة اأو الإعاقة. 
كما توفر ال�شراكة مزايا اأخرى مرتبطة بالبطاقة، وم�شممة خ�شي�شاً لأولياء 
وخطط  امل�شريات،  كافة  على  ولء  نقاط  وت�شمل  والعائالت،  الطالب  اأم��ور 
�شداد مي�ّشرة بفائدة %0، وخ�شومات ح�شرية على املطاعم واأ�شاليب احلياة 
وتذاكر ال�شينما وخدمة �شف ال�شيارات ودخول جماين اإىل �شالت املطار حول 
العامل. وبهذه املنا�شبة، قال الدكتور بريند فان ليندر، الرئي�ض التنفيذي لبنك 
دبي التجاري: “نحن يف بنك دبي التجاري ندرك الأهمية التي يوليها معظم 
اأولياء الأمور لتزويد اأطفالهم بتعليم رفيع امل�شتوى، والدخار لتاأمني تعليمهم 
موا�شلة جهودنا  وتوؤكد  للتعليم  بلووم  مع  �شراكتنا  تنعك�ض يف  والتي  العايل، 
ل��دع��م اأول��ي��اء الأم���ور يف ه��ذا امل��ج��ال م��ن خ��الل ت��وف��ري جمموعة وا�شعة من 
املنتجات امل�شرفية، وت�شكيلة متنوعة من الت�شهيالت التي تهدف اإىل تخفيف 

الأعباء املالية وت�شاعدهم على حتقيق اأهدافهم املالية«.

 املتاأهلون النهائيون الثالث من جامعة جورج وا�صنطن 
�شياحة راأ�س اخليمة تعلن الفائز بتحدي 
البتكار يف �شياحة الريا�شة واملغامرات 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

راأ���ض اخليمة  “حتدي  الفائز يف  ال�شياحة عن  راأ���ض اخليمة لتنمية  اأعلنت هيئة 
املبادرة التي اأطلقتها الهيئة بالتعاون  لالبتكار يف �شياحة الريا�شة واملغامرات”، 
مع “املعهد الدويل للدرا�شات ال�شياحية” يف “جامعة جورج وا�شنطن” و�شهدت 
تكليف طالب من خمتلف اأنحاء العامل باقراح ا�شراتيجيات مبتكرة لفعاليات 
اإمارة  اإىل  املغامرة  �شياحة  ا�شتقطاب ع�شاق  �شاأنها  والتي من  الريا�شية  املغامرة 
الإع���الن عن  القطاع. ومت  ه��ذا  رائ��دة يف  وتعزيز مكانتها كوجهة  راأ���ض اخليمة 
من جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية   »Trip adventure« فوز فريق
بالتحدي خالل فعالية احتفالية اأقيمت يف راأ�ض اخليمة تزامناً مع الحتفالت 
رفيعة  �شخ�شيات  بح�شور   ،2018 �شبتمرب   27 يف  لل�شياحة  العاملي  باليوم 
امل�شتوى، وكبار ال�شخ�شيات عدد من املدراء التنفيذيني من اإمارة راأ�ض اخليمة. 
هذا وقدم املتاأهلون النهائيون الثالث وهم : تيمبلي اأوول�ض “ من جامعة متبل 
الأمريكية، وفريق جلوبال �شيتزن�ض من جامعة جورج وا�شنطن، وتريب املتقدم 
التحكيم،  جلنة  اأم���ام  اأف��ك��اره��م  التطبيقية،  للفنون  كونغ  هونغ  جامعة  م��ن   “
م�شتعر�شني فيها كيفية ت�شخري املعامل الطبيعية املتنوعة التي متتاز بها الإمارة 

ل�شتقطاب ال�شياح وع�شاق املغامرات من خمتلف اأرجاء العامل. 

»القت�شاد« تبحث تبادل اخلربات مع كربيات ال�شركات الأمريكية
•• اأبوظبي -وام:

نظمت وزارة القت�شاد زيارة لوفد ر�شمي 
وا����ش���ت���ث���م���اري م����ن دول������ة الإم����������ارات اإىل 
للتعرف على  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
جمموعة من ال�شركات الأمريكية الكربى 
يف جمال ال�شتثمار املوؤ�ش�شي يف ال�شركات 

النا�شئة ونظام راأ�ض املال املخاطر.
ال�����وزارة  نظمتها  ال��ت��ي  ال���زي���ارة  وت���ه���دف 
 Turn 8 �����ش����ن����دوق  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
التعاون  ف��ر���ض  ب��ح��ث  اإىل  ال���ش��ت��ث��م��اري 
وت��ب��ادل اخل����ربات والط����الع ع��ل��ى اأحدث 
ال�شتثمار  والنماذج يف جم��ال  الجت��اه��ات 
والتكنولوجيا  بالبتكار  املرتبط  النوعي 
والتعرف  والتطوير،  العلمية  والأب��ح��اث 
امل�شاريع  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  م��ن��ظ��وم��ة  ع��ل��ى 
النا�شئة و�شركات القطاع اخلا�ض القائمة 
على البتكار، ل�شيما من خالل اآليات راأ�ض 

املال املخاطر وحا�شنات البتكار.
و���ش��م ال��وف��د ال���ذي ت��را���ش��ه ���ش��ع��ادة جمعة 
حم��م��د ال��ك��ي��ت ال��وك��ي��ل امل�����ش��اع��د لقطاع 
نا�شر  حممد  بالوزارة  اخلارجية  التجارة 
الرويج  اإدارة  م��دي��ر  ال��زع��اب��ي  ح���م���دان 
عن  وممثلون  القت�شاد  ب���وزارة  التجاري 
اأبوظبي  �شركة مبادلة لال�شتثمار و�شركة 
الوطنية للتاأمني “اأدنيك” و�شوق اأبوظبي 
املايل العاملي واآفاق لال�شتثمار وجمموعة 
امل��وؤ���ش�����ش��ات احلكومية  ���ش��رف وع����ددا م��ن 
احلكومية  و�شبه  ال�شتثمارية  وال�شركات 

ورجال الأعمال بالدولة.
وقال �شعادة جمعة حممد الكيت اإن الزيارة 
تاأتي يف اإطار جهود وزارة القت�شاد لتطوير 
بالدولة  البتكار  ال�شتثمار يف قطاع  بيئة 
ان�����ش��ج��ام��اً م��ع حم����ددات روؤي����ة الإم�����ارات 
ال�شراتيجية  وم�����ش��ت��ه��دف��ات   2021

اإحدى  الإم��ارات  الوطنية لالبتكار بجعل 
اأف�شل الدول ابتكاراً، وتر�شيخ دور البتكار 
اقت�شاد  لبناء  ورك��ي��زة  للتنمية  كمحرك 
تناف�شي متنوع وم�شتدام يقوم على املعرفة 

بقيادة كفاءات وطنية.
واأ�شاف �شعادته اأن دولة الإم��ارات اتخذت 
البتكار  مبناخ  لالرتقاء  عديدة  خطوات 
املمار�شات  وتر�شيخ  ت�شجيع  ع��رب  لديها، 
احلكومي  ال���ق���ط���اع���ني  يف  الب����ت����ك����اري����ة 
املوؤ�ش�شات  م�������ش���ت���وى  وع���ل���ى  واخل�����ا������ض 
ال��ذي و�شعها يف �شدارة  والأف����راد، الأم��ر 
الدول العربية على موؤ�شر البتكار العاملي 
2018 ويف املرتبة 38 عاملياً، مع خطط 
هذا  يف  مهمة  ق��ف��زات  لتحقيق  متوا�شلة 

امل�شار.
املتحدة  ال�����ولي�����ات  ب������اأن  ال���ك���ي���ت  وت����اب����ع 
�شريك جتاري  اأكرب  ثالث  تعد  الأمريكية 
اإجمايل  و����ش���ول  م���ع  الإم���������ارات،  ل���دول���ة 

النفطي بني  التجاري غري  التبادل  حجم 
دولر  م��ل��ي��ار   30.6 ن��ح��و  اإىل  ال��ب��ل��دي��ن 
البتكار  اأن  اإىل  م�����ش��رياً   ،2017 ع��ام  يف 
ال�شغرية  وامل�������ش���اري���ع  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
ال�شركات  يف  وال����ش���ت���ث���م���ار  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
النا�شئة تعد من اأبرز حماور التعاون بني 
العاملية  ال��ري��ادة  ظل  يف  ل�شيما  البلدين، 

للوليات املتحدة يف هذا املجال.
اأن  �شاأنها  ال��زي��ارة من  اأن خمرجات  واأك��د 
وقطاع  احلكومية  املوؤ�ش�شات  خ��ربة  تعزز 
الأعمال يف الدولة ب�شبل تطوير منظومة 
اأف�شل  راأ���ض امل��ال املخاطر والط��الع على 
املعايري واملمار�شات املتبعة يف هذا ال�شدد، 
القت�شادية  الأدوات  اأه���م  م��ن  ب��اع��ت��ب��اره 
ابتكارية وحتويل  احلديثة خللق م�شاريع 
الب��ت��ك��ار والأف��ك��ار اجل��دي��دة ال��واع��دة اإىل 
ا�شتثمارات ناجحة، ف�شاًل عن اأهميتها يف 
يعزز  مما  ال�شركاء،  من  عاملية  �شبكة  بناء 

ال�شتثمار  يف  الإماراتية  ال�شركات  فر�ض 
البتكاري امل�شرك يف امل�شتقبل.

فر�شة  متثل  ال��زي��ارة  اأن  �شعادته  واأو���ش��ح 
يف  البتكار  ثقافة  لتعميق  الأهمية  بالغة 
ال�شتثمار  اأهمية  واإب��راز  اخلا�ض  القطاع 
واإقامة  وامل��ب��ت��ك��رة،  النا�شئة  ال�����ش��رك��ات  يف 
اأف�شل  �شراكات وعالقات عمل مثمرة مع 
والكيانات  امل��خ��اط��ر  امل����ال  راأ������ض  ���ش��رك��ات 
املتحدة  الوليات  البتكار يف  امل�شتثمرة يف 
الأمريكية، لتبادل اخلربات ونقل املعرفة 
الأفكار  اح��ت�����ش��ان وت��ط��وي��ر  اآل���ي���ات  ح���ول 
اخلالقة ودعم وت�شجيع ال�شركات النا�شئة 
املرتبطة  واملتو�شطة  ال�شغرية  وامل�شاريع 
والعلوم  والتكنولوجيا  البتكار  مبجالت 
ال�شناعية  والتقنيات  والتطوير  والبحث 

املتقدمة.
و���ش��م��ل��ت ج���ول���ة ال���وف���د الإم�����ارات�����ي لقاء 
وامل�شوؤولني  املديرين  كبار  من  جمموعة 

الأمريكية  ال�������ش���رك���ات  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 
املعمقة  ال��ن��دوات  ع��دد من  امل�شيفة وعقد 
املخاطر  امل������ال  راأ��������ض  ع���م���ل  اأط������ر  ح�����ول 
ومن  البتكارية،  امل�شاريع  يف  وال�شتثمار 
و�شابيك،  �شلمربجي،  ال�شركات  تلك  اأب��رز 
وجوجل  وبرولوجيز،  ومبادلة،  و�شتانلي، 
ال�شتثمارية، اإىل جانب عدد من ال�شركات 

الأمريكية النا�شئة.
من جانبهم، اأعرب عدد من اأع�شاء الوفد 
عن اأهمية الزيارة، حيث قال �شالح �شرف، 
املدير التنفيذي ملجموعة �شرف، اإن الزيارة 
ت�شغيل  اآليات  عن  معمقاً  انطباعاً  اأعطت 
امل�شاريع  قطاع  يف  ال�شتثمارية  ال�شركات 
ا�شتثماراتها  ت���رك���ز  وال���ت���ي  ال��ن��ا���ش��ئ��ة، 
التكنولوجيا  اأح�����دث  ت���ق���دم  ���ش��رك��ات  يف 
موؤكداً  ال�شطناعي،  ال��ذك��اء  وتطبيقات 
وروؤية  جديدة  اأفكاراً  اأ�شافت  التجربة  اأن 
خمتلفة يف تطبيق الأعمال وكيفية جناح 
راأ����ض امل���ال امل��خ��اط��ر يف ال��ولي��ات املتحدة 
البحث  م���راك���ز  ودور  جن��اح��ه  وم��ق��وم��ات 
العلمي والتطوير وم�شاهمة اجلامعات يف 

هذا ال�شدد.
بدوره، قال عبداهلل النعيمي، نائب الرئي�ض 
يف  امل�����ش��ان��دة  اخل��دم��ات  لقطاع  التنفيذي 
���ش��رك��ة اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��اأم��ني، اإن 
الزيارة من�شة مهمة للتعرف على توجهات 
ال�شتثمار على امل�شتوى العاملي ومتطلبات 
اأنها  م�����ش��ي��ف��اً  وت��ط��ل��ع��ات��ه��م،  امل�شتثمرين 
بالبيئة  والتعريف  للحوار  فر�شة  اأتاحت 
دولة  توفرها  التي  ال��رائ��دة  ال�شتثمارية 
الإم��������ارات، وع�����ززت ت���ب���ادل اخل�����ربات مبا 
حلول  لتقدمي  “اأدنيك”  م�شاعي  يدعم 
تاأمينية خم�ش�شة اإقليمياً ودولياً، وتعزيز 
يحقق  ال���ذي  الأم���ر  ال��ت��ج��اري��ة،  عملياتنا 

اأف�شل العوائد مل�شاهمينا.

 خالل ملتقى اأعمال جمع بني الطرفني  

ال�شارقة تفتح قنوات ا�شتثمارية جديدة مع جمتمع الأعمال يف بو�شطن 

•• ال�شارقة-الفجر:

يف بو�شطن، اإحدى اأعرق املراكز القت�شادية 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  ����ش���رق  يف  وال���ث���ق���اف���ي���ة 
واأكرثها �شهرة، واأمام نخبة من امل�شتثمرين 
امل�شتوى  رفيع  وف��د  ا�شتعر�ض  الأمريكيني، 
ال�شيخ فاهم بن  ال�شارقة برئا�شة  اإم��ارة  من 
العالقات  دائ����رة  رئ��ي�����ض  ال��ق��ا���ش��م��ي  �شلطان 
احل��ك��وم��ي��ة ب���ال�������ش���ارق���ة، م���ق���وم���ات اجل���ذب 
ال����ش���ت���ث���م���اري ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب���ه���ا الإم��������ارة، 
لالأعمال  رئي�شة  وجهة  منها  جعلت  وال��ت��ي 
وال�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة يف املنطقة. 
اإىل مدينة  ال�شارقة  اإم��ارة  زي��ارة وفد  وتاأتي 
ب��و���ش��ط��ن يف اإط������ار ���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن اجل����ولت 
الدولية التي يجريها حالياً للتعريف مبكانة 
ال��واع��دة يف  وال��ف��ر���ض  القت�شادية  الإم����ارة 
من  الوفد  وا�شتهدف  املختلفة.   قطاعاتها 
خالل “ملتقى اأعمال ال�شارقة – بو�شطن”، 
ال�شارقة  مكتب  ب��ني  ب��ال��ت��ع��اون  ن��ظ��م  ال���ذي 
يف  “ا�شتثمر  امل��ب��ا���ش��ر  الأج��ن��ب��ي  لال�شتثمار 
الأمريكي  الأع����م����ال  وجم��ل�����ض  ال�شارقة” 
الإماراتي يف فندق ريتز كارلتون يف بو�شطن، 
التعريف باأهمية الإمارة لل�شركات الأمريكية 
الراغبة يف التو�شع يف املنطقة واأ�شواقها، عرب 
التواجد يف واحدة من اأ�شرع البيئات املحلية 

تطوراً وانفتاحاً وارتباطاً مع العامل.
و�شهد امللتقى ح�شور نخبة من كبار امل�شوؤولني 
اجلهات  وممثلي  الأمريكيني،  القت�شاديني 
ال�شارقة  مركز  منها  الإم���ارة  يف  احلكومية 
الأعمال  و�شركة  “�شراع”،  الأع��م��ال  لريادة 
ال�شارقة،  يف  الأمريكية  للجامعة  التجارية 
يف  الأمريكية  واجلامعة  ال�شارقة،  وجامعة 
ال�شارقة  وجممع  “بيئة”  و�شركة  ال�شارقة، 
بالإ�شافة  والبتكار،  والتكنولوجيا  للبحوث 
وممثلي  امل�شتثمرين  م��ن  وا���ش��ع  ط��ي��ف  اإىل 
والوليات  بو�شطن  يف  اخل��ا���ش��ة  ال�����ش��رك��ات 
املتحدة الأمريكية، املهتمني بتو�شيع اأعمالهم 
التجارية يف دولة الإمارات، التي متكنت العام 
10.4 مليارات دولر من  املا�شي من جذب 

ال�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة.
تعاون مثمر

���ش��ي��اق اجلهود  امل��ل��ت��ق��ى يف  ان���ع���ق���اد  وي����اأت����ي 

الثنائية،  ال��ع��الق��ات  ت��ط��وي��ر  اإىل  ال��رام��ي��ة 
وتعزيز اآفاق التعاون امل�شرك بني املدينتني، 
حيث افتتحت الإمارات العربية املتحدة عام 
الوليات  يف  لها  الثالثة  القن�شلية   2016
املتحدة الأمريكية مبدينة بو�شطن يف ولية 
�شادرات  قيمة  منو  نتيجة  ما�شات�شو�شت�ض، 
اإىل دولة  وال�����ش��ل��ع  ال��ب�����ش��ائ��ع  م���ن  ال���ولي���ة 
اأمريكي  150 مليون دولر  الإم��ارات بنحو 
املركز  حت��ت��ل  ج��ع��ل��ه��ا  م���ا   ،2015 ع����ام  يف 
امل�شدرة  الأم��ري��ك��ي��ة  ال���ولي���ات  ك��اأك��رب   21
ما�شات�شو�شت�ض  ا�شترياد  مقابل  ل��الإم��ارات، 
ب�شائع بقيمة 17 مليون دولر من الإمارات 

يف ذات العام.
ال�شادر  اأمريكا”  “�شليكت  تقرير  وبح�شب 
حتتل  الأم���ري���ك���ي���ة،  ال���ت���ج���اري���ة  وزارة  ع���ن 
ال�����ش��اب��ع ك���اأ����ش���رع م�شدر  امل���رك���ز  الإم��������ارات 
لال�شتثمار الأجنبي املبا�شر منواً يف الوليات 
ال�شتثمارات  ق��ي��م��ة  ق���ف���زت  اإذ  امل���ت���ح���دة، 
 16.7 ال��ولي��ات املتحدة من  الإم��ارات��ي��ة يف 
 27.5 اإىل   2011 ع����ام  يف  دولر  م��ل��ي��ار 
وتعترب   .2015 ع������ام  يف  دولر  م���ل���ي���ار 
الأحفوري  والوقود  والنقل  املالية  اخلدمات 
القطاعات  اأه��م  م��ن  والف�شاء  والت�����ش��الت 
التي تركز فيها ال�شتثمارات الإماراتية يف 

الوليات املتحدة.

مزايا وت�صهيالت ا�صتثمارية
امللتقى فر�شة مثالية لكال اجلانبني  و�شَكل 
مبا  وجمالته  الثنائي  التعاون  اآف��اق  لبحث 
مناق�شة  مت��ت  اإذ  امل�شركة،  امل�شالح  يحقق 
ال��ت�����ش��ه��ي��الت وامل���زاي���ا واحلوافز  ج��م��ل��ة م��ن 
مكتب  يقدمها  اأن  ميكن  ال��ت��ي  الت�شجيعية 
الدوائر  بالتعاون مع  ال�شارقة(  )ا�شتثمر يف 
ال�شارقة،  يف  امل��ع��ن��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة  واجل���ه���ات 
الأمريكيني،  وامل�شتثمرين  الأع��م��ال  لرجال 
التجارية  اأه��داف��ه��م  حتقيق  م��ن  لتمكينهم 
من  ع��دد  يف  خ�شو�شاً  اأعمالهم،  وا�شتدامة 
وال�شحة  التعليم  مثل  احليوية  القطاعات 

وال�����ش��ن��اع��ات اخلفيفة  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة 
وغريها. وكان من بني ح�شور امللتقى �شعادة 
يف  للدولة  ال��ع��ام  القن�شل  ال�شام�شي،  �شامل 
بو�شطن، وال�شيخ فاهم بن �شلطان القا�شمي، 
بال�شارقة،  العالقات احلكومية  دائرة  رئي�ض 
الأعمال  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض،  ���ش��رباي��ت،  وداين 
الأمريكي-الإماراتي، يف حني مّثل )ا�شتثمر 
يف ال�����ش��ارق��ة( يف امل��ل��ت��ق��ى، ك���ل م���ن: حممد 
للمكتب،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  امل�����ش��رخ،  جمعة 

ومروان العجلة، مدير ترويج ال�شتثمار.

ال�صارقة ..ح�صور اقت�صادي كبري
�شامل  ���ش��ع��ادة  ق���ال  الف��ت��ت��اح��ي��ة،  كلمته  ويف 
اأول وفد  اأن ن�شت�شيف  “ي�شعدنا  ال�شام�شي: 
برئا�شة  ب��و���ش��ط��ن  اإىل  ال�����ش��ارق��ة  اإم�����ارة  م��ن 
الفر�ض  ل�شتك�شاف  القا�شمي  فاهم  ال�شيخ 
موؤ�ش�شات  مع  والتعاون  لال�شتثمار  املتميزة 

و�شركات يف بو�شطن ». 
واأف�����اد ال�����ش��ام�����ش��ي ع��ن وج����ود ف��ر���ض هائلة 
والتكنولوجيا  البناء  جم��ال  يف  لال�شتثمار 
بالإ�شافة  ال�شحية،  والرعاية  وال��روب��وت��ات 
البتكار  ل��ت��ع��زي��ز  اجل���دي���دة  ال�����ش��راك��ات  اىل 
من  واملهارات  الجنبية  ال�شتثمارات  وجذب 

بو�شطن اإىل ال�شارقة. 
مقراً  بو�شطن  “تعترب  ال�شام�شي:  واأ���ش��ار 
الكريك  م��ث��ل ج����رال  ال�����ش��رك��ات  ل��ك��ربى 
مثل  امل���ب���ت���ك���رة  ال�������ش���رك���ات  اىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
ل���ل���م���رك���ب���ات   Optimus Ride
ذات��ي��ة ال��ق��ي��ادة ووج����ود ع���دد م��ن م�شرعات 
الع�������م�������ال م����ث����ل ج�����ري�����ن ت����������اون لب��������ز -  
يف  املتخ�ش�شة   -  Greentownlabs
 Mass وما�شروبوتك�ض  النظيفة  الطاقة 
Roboticsاملتخ�ش�شة يف الروبوتات. كما 
بو�شطن مثل  اأك���رب اجل��ام��ع��ات يف  اأن وج���ود 
وMIT يجعلها مقرا عامليا   Harvard
للبحث العلمي والتنمية يف كربى القطاعات 
والتكنولوجيا  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  م��ث��ل 
م�شاركة  اإىل  “ن�شعى  واأو����ش���ح:  احل��ي��وي��ة.« 

منتدى  يف  بو�شطن  يف  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات 
ال�����ش��ارق��ة ل��ال���ش��ت��ث��م��ار الج��ن��ب��ي امل��ب��ا���ش��ر يف 
التعرف عن قرب  اأج��ل  ال��ق��ادم من  دي�شمرب 
على ا�شراتيجية الإمارة يف ال�شنوات املقبلة 

وفر�ض التعاون املحتملة.«
القا�شمي،  �شلطان  ب��ن  ف��اه��م  ال�شيخ  وق���ال 
رئي�ض دائرة العالقات احلكومية يف ال�شارقة: 
وال�شراكات  ال�شيا�شية  العالقات  ت�شتند   “
القت�شادية بني الوليات املتحدة الأمريكية 
والإم��ارات العربية املتحدة، اإىل زمن طويل 
تعززت خالله العالقة الثنائية بني جمتمع 
ونحن  ال�شارقة،  واإم���ارة  الأمريكي  الأع��م��ال 
اإىل ال�شتمرار، وتعزيز هذه ال�شراكة  ن�شعى 
عرب اإلقاء ال�شوء على الفر�ض ال�شتثمارية 
الهائلة التي تتيحها اإمارة ال�شارقة، ومدينة 
“نتطلع من  واأ�شاف:  الأمريكية«.  بو�شطن 
امل�شركة  القيم  توظيف  اإىل  امللتقى  خ��الل 
والتعليم  الثقافة  اجلانبني يف جم��الت  بني 
اإىل  ال��ت��وج��ه  ه���ذا  يف  م�شتندين  والب��ت��ك��ار، 
اإطاره  يف  تعمل  ال���ذي  والن�����ش��ج��ام  التناغم 
اخلارجية،  وقن�شلياتها  الإم���ارة  موؤ�ش�شات 
حيث يتعاون مكتب)ا�شتثمر يف ال�شارقة( مع 
الدولة،  داخ��ل  الر�شمية،  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
وال�شركات  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  وك��ذل��ك 
اخل��ا���ش��ة م��ن خ���ارج ال���دول���ة، مم��ا ي�شهم يف 
تو�شيح الفر�ض ال�شتثمارية التي تزخر بها 
ال�شارقة،  القت�شادية يف  القطاعات  خمتلف 
والنقل  والرفيه،  ال�شفر،  �شيما قطاعات  ل 
والبيئة،  ال�����ش��ح��ي��ة  وال���رع���اي���ة  والإم���������داد، 

والتعليم، والت�شنيع اخلفيف«.
ال�شوء  �شلَط  تف�شيلياً  عر�شاً  امل�شرخ  وق��دم 
خ��الل��ه ع��ل��ى ال��ف��ر���ض ال���ش��ت��ث��م��اري��ة، التي 
يوفرها اقت�شاد الإمارة املتنوع للم�شتثمرين 
يف مدينة بو�شطن وجمتمع الأعمال الأو�شع 
الأمريكية.  املتحدة  ال��ولي��ات  اأرج���اء  ك��ل  يف 
العربية  الإم�����ارات  “ترتبط  امل�����ش��رخ:  وق���ال 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  وال�����ولي�����ات  امل���ت���ح���دة 
ب��ع��الق��ات وط���ي���دة ورواب�����ط جت���اري���ة وثيقة 

مبنية على اأ�شا�ض امل�شالح والقيم امل�شركة، 
ويف ال�����ش��ن��وات الأخ��������رية، ب�����رزت الإم�������ارات 
وال�شارقة كمركز جتاري وحمور رئي�ض بني 
ال�شرق والغرب، وذلك بف�شل �شيا�شة ال�شوق 
اإىل جانب  امل��ف��ت��وح،  الإم���ارات���ي  والق��ت�����ش��اد 
التي  ال�شتثمار  وحمفزات  املرنة  ال�شيا�شات 
انتهجتها الدولة، ما جعل منها بيئة جاذبة 
ا�شتمرار  عن  ف�شاًل  والأع��م��ال،  لال�شتثمار 

النمو القت�شادي«.
التي  اجل���ه���ود  “تكللت  امل�������ش���رخ:  واأ�����ش����اف 
وجذب  اقت�شادها  لتنويع  ال�شارقة  تبذلها 
بنجاح  لها  املبا�شرة  الأجنبية  ال�شتثمارات 
اأكرث  ال�����ش��ارق��ة واح���دة م��ن  اإذ تعترب  ك��ب��ري، 
القت�شادات تنوعاً يف العامل العربي، وبلغت 
قيمة تدفقات ال�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة 
اأمريكي يف العام املا�شي  1.63 مليار دولر 
 ،2016 اأرق��ام العام  بن�شبة تفوق �شعف   –
وت����رك����زت ه����ذه ال����ش���ت���ث���م���ارات يف ع����دد من 
القطاعات الرئي�شة هي: الرفيه وال�شياحة 
واخلدمات  ال�����ش��ح��ي��ة  وال���رع���اي���ة  وال��ب��ي��ئ��ة، 

اللوج�شتية، واخلدمات املالية والتعليم«.
 5 ب���  ت�شهم  بو�شطن  اأن  اإىل  امل�����ش��رخ  واأ���ش��ار 
مليارات دولر �شنوياً يف القت�شاد الأمريكي، 
وتعترب من بني اأقوى 30 مدينة اقت�شادياً 
اإىل حد كبري يف  ت�شبه  وال�شارقة  العامل،  يف 
املدينة  ه��ذه  والعلمية  الثقافية  مالحمها 
التعليم  قطاع  يعد  اإذ  العريقة،  الأمريكية 
يف  والنمو  للتقدم  الرئي�شة  امل��ح��رك��ات  اأح��د 
فر�ض  وج���ود  اإىل  ي�شري  م��ا  املدينتني،  كلتا 
غري حمدودة لإبرام �شراكات بينهما يف هذا 
“اإمياناً  امل�����ش��رخ:  واأردف  احل��ي��وي.  ال��ق��ط��اع 
الدولية  ال���ت���ج���ارة  ت��ي�����ش��ري  يف  ب���دورن���ا  م��ن��ا 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني  وال�شتثمارات 
اخل�شو�ض،  وج��ه  على  وال�����ش��ارق��ة  امل��ت��ح��دة، 
ال�شارقة(  يف  )ا�شتثمر  مكتب  نَظم  والعامل، 
ت�شليط  امل�شتوى بهدف  الرفيع  املنتدى  هذا 
اجلديدة  ال�شتثمارية  الفر�ض  على  ال�شوء 

والنا�شئة يف اإمارة ال�شارقة ».

اال�صتثمار يرتكز يف التعليم وال�صحة والطاقة املتجددة وال�صناعة
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املال والأعمال

كلية طالل اأبو غزالة اجلامعية لالبتكار
 تعلن عن بدء الت�شجيل يف برنامج املاج�شتري

 •• عمان -الفجر: 

القبول  دائ�����رة  اأع��ل��ن��ت 
كلية  يف  وال���ت�������ش���ج���ي���ل 
ط���������الل اأب�����������و غ�����زال�����ة 
لالبتكار  اجل���ام���ع���ي���ة 
يف  الت�شجيل  ب���دء  ع��ن 
املاج�شتري  ب����رن����ام����ج 
التالية:  امل���ج���الت  يف 
وريادة  املبتكرة  القيادة 
الأع����������م����������ال، امل�����������وارد 
الت�شويق  ال���ب�������ش���ري���ة، 
حتليل  الإل������ك������روين، 
وكلية  ال�����ب�����ي�����ان�����ات.   
ط���������الل اأب�����������و غ�����زال�����ة 
لالبتكار  اجل���ام���ع���ي���ة 
جامعية  ك����ل����ي����ة  ه������ي 

بالأعمال  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
على  ترتكز  التي  العامل  يف  الوحيدة  الكلية  تعترب  حيث  املعلومات.  وتقنية 
الإبداع والبتكار وتهتم بتخريج جيل مبدع كل �شمن حقول تخ�ش�شاتهم. 
واأكد �شعادة الدكتور طالل اأبو غزالة على اأن القوة القت�شادية �شوف تعتمد 
اأبو غزالة  اإىل تاأ�شي�ض كلية طالل  على الإب��داع والبتكار، الأم��ر الذي دعاه 
اجلامعية لالبتكار نظرا للروؤية الثابتة واإميانه بالطاقات ال�شبابية وقدرتهم 
على دعم القت�شاد العاملي واملحلي. وح�شل برنامج املاج�شتري يف اإدارة العمال 

على العتماد اخلا�ض من قبل هيئة اعتماد التعليم العايل يف الأردن.

»مرجان« مطورا رئي�شيا مل�شاريع 
التملك احلر يف راأ�س اخليمة 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

عن  ام�������ض  “مرجان”  ���ش��رك��ة  اأع���ل���ن���ت 
اخليمة  راأ���ض  اإم��ارة  يف  اأعمالها  انطالق 
التملك  مل�شاريع  رئي�شياً  م��ط��وراً  لتكون 
م�شتقل  ككيان  ال�شركة  و�شتعمل  احل��ر. 
م�����ش��وؤول ع��ن ت��ط��وي��ر م�����ش��اري��ع عقارية 
متنوعة �شتطرح للتملك احلر يف الإمارة. 
العبدويل  را�شد  عبداهلل  املهند�ض  وق��ال 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����ض  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ش��و 
روؤية تهدف  و�شعنا  “مرجان”:  ل�شركة 
اخليمة  راأ����ض  اإم���ارة  اقت�شاد  تنويع  اإىل 
على ال�شعيد العقاري، وتعزيز جاذبيتها 
اأنحاء  ك��اف��ة  م��ن  وامل�شتثمرين  لل�شياح 
م��ن وجهات  م��ا حتت�شنه  بف�شل  ال��ع��امل 

ذات م�شتوى عاملي. 
على   ’مرجان‘  راأ���ض اخليمة مبقومات منو هائلة، و�شتعمل �شركة  اإم��ارة  وتتمتع 
دورها  من  انطالقاً  ال�شركة  �شت�شع  حيث  املن�شودة،  التنموية  الأه���داف  حتقيق 
مع  بالتزامن  العمرانية،  للم�شاريع  ومتكامل  دقيق  عمل  اإط���ار  رئي�ض   كمطور 
ا�شتقطاب ال�شتثمارات الأجنبية، ودعم النمو القت�شادي عرب تعزيز اأداء قطاعات 

ال�شيافة وال�شياحة وجتارة التجزئة والعقارات.
و�شت�شتحوذ “مرجان” على �شركة “جزيرة املرجان” وكافة ن�شاطاتها واأ�شولها 
اأبرز  م��ع  ال�شراتيجية  ال�����ش��راك��ات  عقد  على  “مرجان”  و���ش��رك��ز  ال��ع��ق��اري��ة. 
ال�شركات العقارية املحلية والعاملية، اإ�شافة اإىل و�شع درا�شات اجلدوى القت�شادية 
مل�شاريع التملك احلر اجلديدة، الأمر الذي �شي�شاهم بدور جوهري يف دفع عجلة 
النمو يف الإم��ارة.  عالوًة على ذلك، تخطط “مرجان” لال�شتفادة من الأرا�شي 
لو�شع اأ�ش�ض را�شخة مل�شرية التنمية يف الإمارة م�شتقباًل. و�شتتبع ال�شركة خططاً 

يتم تنفيذها على مراحل مع حتديد اأولويات العمل يف كل جممع للتملك احلر. 

بنك اأبوظبي الأول يح�شد جائزة »ال�شركة 
الرائدة يف عالقات امل�شتثمرين يف ال�شرق الأو�شط«

•• دبي-الفجر: 

ح�شد بنك اأبوظبي الأول، اأكرب بنك يف دولة الإمارات العربية املتحدة واأحد اأكرب 
واآمن املوؤ�ش�شات املالية يف العامل، جائزة “ال�شركة الرائدة يف عالقات امل�شتثمرين 
امل�شتثمرين  ال�شنوي جلمعية عالقات  املوؤمتر  وذلك خالل  الأو�شط”،  ال�شرق  يف 
يف ال�شرق الأو�شط )مريا( 2018 الذي اأقيم موؤخراً يف منتجع بولغري يف دبي. 
ف�شاًل عن ذلك، ح�شد بنك اأبوظبي جائزة “ال�شركة الرائدة يف عالقات امل�شتثمرين 
يف دولة الإمارات” لل�شنة الثانية على التوايل، كما ح�شلت �شوفيا البوري، رئي�ض 
عالقات امل�شتثمرين يف بنك اأبوظبي الأول، على جائزة “اأف�شل م�شوؤول لعالقات 
الفعالية  بذلك ثالث جوائز يف  البنك  ليح�شد  الإمارات”،  دولة  امل�شتثمرين يف 
ذاتها. ويعزز ح�شول البنك على هذه اجلوائز مكانته الرائدة يف القطاع امل�شريف 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، وحر�شه على اتباع اأف�شل املمار�شات يف جمال 
امل�شتثمرين  رواد عالقات  ال�شوء على  ت�شلط هذه اجلوائز  امل�شتثمرين.  عالقات 
يف املنطقة وجودة اأعمالهم، وذلك بال�شتناد اإىل نتائج ا�شتبيان “اإك�شتيل لل�شرق 
الأو�شط و�شمال اأفريقيا” الذي يعتمد على ت�شويت حمللي عمليات البيع وال�شراء 

لأف�����������ش�����ل ال���������ش����رك����ات يف 
�شنوياً.    �شوق  كل  يف  الأداء 
قالت  ذل���ك،  على  وتعليقاً 
رئي�ض  ال����ب����وري،  ���ش��وف��ي��ا 
ع���الق���ات امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن يف 
بنك اأبوظبي الأول: “نحن 
على  بح�شولنا  ف���خ���ورون 
ه��ذه اجل��وائ��ز املقدمة من 
القطاع  يف  ���ش��رك��ائ��ن��ا  ق��ب��ل 
ال���ش��ت��ث��م��اري، ومت��ث��ل كل 
ج����ائ����زة خ����ري دل����ي����ل على 
ال��وط��ي��دة التي  ال��ع��الق��ات 
الأول،  اأبوظبي  بنك  بناها 
بناءها  ���ش��ي��وا���ش��ل  وال����ذي 
مع امل�شتثمرين واملحللني. 

حمدان بن را�شد: تنمية ال�شادرات وال�شناعات الوطنية �شمن �شدارة اأولويات اخلطط التنموية

 �شركة يابانية تعر�س اأطول ناطحة �شحاب خ�شبية يف العامل يف معر�س �شيتي �شكيب بدبي

يعقد يف دبي يومي 17 و18 اأكتوبر اجلاري

م�شاركة خليجية وعربية ودولية مو�شعة يف ملتقى  التاأمني اخلليجي 15 
اأكر من 100 قيادي وخبري تاأمني يناق�صون تقييم وت�صعري املخاطر ودور هيئات االإ�صراف والرقابة

•• دبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم 
دبي وزير املالية ، رئي�ض جمل�ض اإدارة �شركة الحتاد 
ال�شادرات  ائتمان  وك��ال��ة  وه��ي  ال�����ش��ادرات،  لئتمان 
اجلهود  اأن   ، الحت��ادي��ة  للحكومة  التابعة  الوطنية 
الأوىل  اأ�شهر  ال�شبعة  ال�شركة خالل  بها  التي قامت 
من بدء عملياتها �شكلت بداية قوية للدور احليوي 
وال�شناعات  ال�����ش��ادرات  دع���م  يف  ب��ه  ت�شطلع  ال���ذي 
للدولة  الطموحة  ال�شراتيجية  اإط��ار  يف  الوطنية 
القطاعات  منو  وتعزيز  القت�شادية  بنيتها  لتنويع 

غري النفطية.
جاء ذلك، خالل تروؤ�ض �شموه موؤخرا اجتماع جمل�ض 
بح�شور  ال�����ش��ادرات،  لئ��ت��م��ان  الحت���اد  �شركة  اإدارة 
القت�شاد  وزي��ر  املن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  معايل 
نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة وذل��ك يف دي��وان �شاحب 

ال�شمو حاكم دبي.
ح�شر الجتماع اأع�شاء جمل�ض اإدارة ال�شركة : خليفة 
القت�شادية يف  التنمية  دائرة  وكيل  املن�شوري  �شامل 
التنفيذي  املدير  العو�شي  حممد  و�شاعد  اأبوظبي، 
اللجنة  ورئ��ي�����ض  ال�������ش���ادرات  لتنمية  دب���ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
ومروان  ال�����ش��ادرات،  لئتمان  الحت���اد  يف  التنفيذية 
املالية يف عجمان،  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر  اآل علي  اأح��م��د 
والدكتور عبد الرحمن حممد علي ال�شايب النقبي 
مدير عام دائرة التنمية القت�شادية يف راأ�ض اخليمة، 
ويو�شف عبد اهلل العو�شي نائب مدير الدائرة املالية 
بالفجرية، ومدية �شامل الروم مدير اإدارة ال�شيا�شات 
حممد  و�شيف  امل��ال��ي��ة،  ب����وزارة  املحا�شبية  وامل��ع��اي��ري 

ال�شحي وعبد اهلل حممد اليو�شف.
اإن  اآل مكتوم،  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  وق��ال 
تنمية ال�شادرات وال�شناعات الوطنية ومتكينها من 
تعزيز تواجدها يف اأ�شواقها القائمة وت�شهيل دخولها 

اأبرز اأولويات اخلطط  اأ�شواق جديدة متثل اأحد  اإىل 
التنموية، باعتبارها اأحد املحاور احليوية لدعم منو 
القت�شاد املحلي وحتقيق التنمية امل�شتدامة، متا�شياً 
مع اأه��داف روؤي��ة الإم��ارات 2021 .. م�شرياً �شموه 
اإىل اأن قيام �شركة الحتاد لئتمان ال�شادرات بتوفري 
ل��دع��م م�����ش��دري املنتجات  ائ��ت��م��ان��ي��ة رائ�����دة  م��ظ��ل��ة 
ب��ح��ل��ول واأدوات  ال��دول��ة وت��زوي��ده��م  واخل���دم���ات يف 
ال�شريعة  اأح��ك��ام  م��ع  املتوافقة  الأدوات  ت�شم  فعالة 
املخاطر  واإدارة  ���ش��ادرات��ه��م  ل��ت��اأم��ني  الإ���ش��الم��ي��ة 
التجارية وال�شيا�شية التي تواجههم، يوفر لهم ميزة 
وتو�شيع  التناف�شية  قدراتهم  تعزيز  لهم  تتيح  هامة 
اأ����ش���واق املنطقة  ال��ن��ط��اق اجل��غ��رايف ل�����ش��ادرات��ه��م يف 
ب��ال��ت��ايل يف دع��م من��و قطاعي  وال��ع��امل، مب��ا ي�شاهم 
املحلي  الناجت  يف  وم�شاهمتهما  وال�شناعة،  التجارة 

الإجمايل للدولة.
ان  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  واأ�شاف 
يف  للتنمية  الرئي�شي  املحرك  ب��دور  تقوم  ال�شادرات 
بالهتمام  حتظى  اأن  يجب  مم��ا  ال���دول  اقت�شاديات 
والرعاية من قبل احلكومات واجلهات ذات العالقة 
كغرف التجارة وال�شناعة واملوؤ�ش�شات املالية والبنوك، 
بحيث تت�شافر اجلهود لتحقيق املزيد من النجاحات 
تواجد  ف��اإن  لذلك  القت�شادية  املجالت  خمتلف  يف 
خماطر  تاأمني  جمال  يف  العاملة  العاملية  املوؤ�ش�شات 
ال�شادرات،  لئ��ت��م��ان  الحت���اد  �شركة  مثل  الئ��ت��م��ان 
القت�شادية  امل��ن��ظ��وم��ة  ���ش��م��ن  وف���ّع���ال  ق���وي  ب�شكل 
يتطلب منو حجم  ام��را حيويا حيث  ي�شكل  ل��ل��دول، 
امل��زي��د م��ن احلماية �شد املخاطر  ال�����ش��ادرات وج��ود 
خ�شو�شاً يف ظل الأو�شاع القت�شادية العاملية املتغرية 

والتي جتعل العملية التجارية اأكرث تعقيداً.
لئتمان  الحت������اد  ���ش��رك��ة  ن�����ش��اط  اأن  ���ش��م��وه  واأك������د 
دولة  حكومة  وخطط  جهود  �شمن  ياأتي  ال�شادرات 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ل��ت��وف��ري امل���ن���اخ املالئم 

العاملة  لل�شركات  ال��الزم��ة  ال��ظ��روف  كافة  وتهيئة 
لتعزيز  ال��دول��ة  يف  وال��ت�����ش��دي��ر  ال�شناعة  جم���ال  يف 
خالل  من  وتنميتها  اأعمالهم  متكني  على  قدرتهم 
التاأمينية،  والأدوات  احل����ل����ول  خم��ت��ل��ف  ت���وف���ري 
لل�شركات  �شاملة  عاملية  بيانات  قاعدة  بالإ�شافة اىل 
واف��ي��ة ومتكاملة  ي��وف��ر معلومات  ال��ع��امل مم��ا  ح��ول 
حماية  وبالتايل  اخلارجية  وال�شركات  الأ���ش��واق  عن 
اأكرب لل�شادرات وال�شتثمارات الإماراتية يف اخلارج، 
وهو ما يتيح لهذه ال�شركات اإدارة املخاطر التجارية 
ميزانياتها  على  واحلفاظ  اأف�شل  ب�شكل  وال�شيا�شية 

العامة وزيادة ن�شب الأرباح لديها.
املن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  قال معايل  من جانبه، 
مكانتها  ر�شخت  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ان 
والأعمال  للتجارة  الأه��م��ي��ة  متنامي  دويل  كمركز 
التجارية  م��ب��ادلت��ه��ا  ت��ن��ام��ي  م���ع  وال����ش���ت���ث���م���ارات، 
عاملياً،  امل�شدرة  ال��دول  �شمن  رائ��دة  مكانة  وتبوئها 
م�شتفيدة يف ذلك من متتعها ببنية اأ�شا�شية متطورة 
تدعمها ت�شهيالت متفوقة وبيئة ت�شريعية حتفز على 
قيام  اأن  اإىل  معاليه  ..م�شريا  الأعمال  وازده��ار  منو 
مبمار�شة  وبدئها  ال�شادرات  لئتمان  الحت��اد  �شركة 
مكانة  تعزيز  يف  ت�شاهم  نوعية  نقلة  ميثل  اأن�شطتها 
الدولة كمركز لل�شناعة والتجارة، وحتقيق التنمية 

امل�شتدامة وترويج �شناعة احلالل حول العامل.
األف �شركة   467 “مع وجود قرابة  واأ�شاف معاليه 
ن�شطة يف جمال الت�شدير واإع��ادة الت�شدير يف دولة 
التي  اخل��دم��ات  ت�شاهم  اأن  املتوقع  فمن   ، الإم����ارات 
اإعطاء  ال�شادرات يف  �شركة الحتاد لئتمان  توفرها 
دف��ع��ة ق��وي��ة ل��ل�����ش��ادرات م���ن خ���الل ت��وف��ري الدعم 
ال�شغرية  ال�شركات  فيها  مب��ا  لل�شركات،  الئتماين 
واملتو�شطة التي تعلب دورا كبريا يف دفع عجلة النمو 
الأ�شواق  يف  تواجدها  نطاق  تو�شيع  من  ومتكينها   ،

الإقليمية والعاملية«.

املا�شية  الفرة  خ��الل  ب��داأت  ال�شركة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
القيام بحمالت مكثفة للتعريف باأن�شطتها وخدماتها، 
حيث يتم عقد �شل�شلة من الجتماعات وور�ض العمل 
باعتبارها  ال��دول��ة،  يف  وال�شناعة  التجارة  غ��رف  مع 
�شريكاً رئي�شياً يف تعريف القاعدة ال�شخمة لأع�شائها 
من ال�شركات التجارية وال�شناعية بخدمات ال�شركة 
وحتفيزها على ال�شتفادة من هذه اخلدمات لتنمية 
التاأمني  حلول  ت�شاهم  حيث  وعملياتها،  اأن�شطتها 
تزويد  يف  ال�شركة  توفرها  التي  الفريدة  الئتماين 
امل�شدرين يف دولة الإمارات العربية املتحدة بخدمات 
تتنا�شب متاماً مع متطلباتهم، ومتكنهم من تعزيز 
قدراتهم التناف�شية وبناء �شراكات جتارية ناجحة يف 

خمتلف الأ�شواق التي تعمل بها.
وناق�ض اجتماع جمل�ض اإدارة ال�شركة عدداً من البنود 
املطروحة على جدول اأعماله، كما ا�شتمع اإىل تقرير 
ما�شيمو  ال�شيد  لل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  قدمه 
والإداري������ة  الت�شغيلية  الأع���م���ال  ح���ول  ف��ال�����ش��ي��وين 
ل��ل�����ش��رك��ة، ح��ي��ث مت ت��ق��دمي وم��ن��اق�����ش��ة خ��ط��ة عمل 

ال�شركة للفرة من 2018 اىل 2022.

•• دبي-الفجر:

اليابانية  �شيكاي  نيكني  �شركة  ت�شتعر�ض 
املعماري  ال��ت�����ش��م��ي��م  جم����ال  يف  ال����رائ����دة 
امل�شاريع  م����ن  جم���م���وع���ة  واحل���������ش����اري 
مبليارات الدولرات يف ع�شر مدن خمتلفة 
اأن����ح����اء ال����ع����امل، وذل�����ك خالل  يف ج��م��ي��ع 
م�شاركتها يف معر�ض �شيتي �شكيب العاملي 
الذي ي�شت�شيفه مركز دبي التجاري العاملي 

يف الفرة من 2 اإىل 4 اأكتوبر 2018.
وم���ن اأه����م ه���ذه امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي �شممتها 
 )W350( م�����ش��روع ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال�����ش��رك��ة 
اإجمالية  بتكلفة  ال���ش��ت��خ��دام��ات  م��ت��ع��دد 
اأطول  �شي�شم  5.5 مليار دولر  اإىل  ت�شل 
�شيتم  ال��ع��امل  يف  خ�شبية  ���ش��ح��اب  ن��اط��ح��ة 

ت�شييدها يف العا�شمة اليابانية طوكيو.
 350 ارتفاعه  يبلغ  ال��ذي  ال��ربج  و�شيكون 
واأع��ل��ى مبنى  اليابان  اأعلى مبنى يف  م��راً 
يف  افتتاحه  يتم  عندما  ال��ع��امل  يف  خ�شبي 
الذكرى  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن   ،2041 ال���ع���ام 
ل�شركة  وال���ث���الث���ني  ال���ث���ال���ث���ة  ال�����ش��ن��وي��ة 

�شوميتومو فوري�شري.
و�شي�شم هذا الربج من 70 طابقاً اأي اأكرث 
باأربعة اأ�شعاف من الرقم القيا�شي احلايل 
كومونز  “بروك  وهو  خ�شبي  هيكل  لأعلى 
�شتيودنت ريزن�شز” املكون من 18 طابقاً 
يف فانكوفر. و�شيمُ�شنع بالكامل تقريباً من 
الأخ�شاب با�شتخدام 185 األف مر مكعب 
الهيكل.  م��ن   90% ل��ب��ن��اء  اخل�����ش��ب  م��ن 
امل�شتكمل  الأن��ب��وب  ت�شميم  يعتمد  و�شوف 
مع اأعمدة وعوار�ض م�شنوعة من الفولذ 

واخل�شب.
ال�شتخدامات  م��ت��ع��دد  امل�����ش��روع  ي�����ش��م��ن 
���ش��ك��ن��ي��ة وفندق  م��ك��ات��ب جت���اري���ة و���ش��ق��ق 

•• ابوظبي-الفجر:

القيادات  م����ن   100 م����ن  اأك������رث  ي�������ش���ارك 
التاأمني  ���ش��رك��ات  يف  ال��ع��ام��ل��ني  واخل������رباء 
الإماراتية واخلليجية والدولية يف فعاليات 
ملتقى التاأمني اخلليجي ال�شنوي اخلام�ض 
بن  �شلطان  رع��اي��ة  حت��ت  يعقد  ال���ذي  ع�شر 
���ش��ع��ي��د امل��ن�����ش��وري وزي����ر الق��ت�����ش��اد رئي�ض 
جمل�ض اإدارة هيئة التاأمني يومي 17 و 18 

اكتوبر اجلاري يف دبي 
تنفيذيني  روؤ���ش��اء  امل�شاركني  قائمة  وت�شمل 
وم�����دراء وخ����رباء وو���ش��ط��اء ت��اأم��ني يف دول 
جم���ل�������ض ال����ت����ع����اون اخل���ل���ي���ج���ي واحت��������ادات 
والدولية  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ت���اأم���ني  وم���راق���ب���ي 
ومم��ث��ل��ي ه��ي��ئ��ات الإ����ش���راف وال��رق��اب��ة على 
التاأمني وممثلي وزارات القت�شاد والتجارة 
وقال خالد بن حممد  والأوروبية.  العربية 
للتاأمني  الإم������ارات  جمعية  رئ��ي�����ض  ال���ب���ادي 
التامني  لحت���اد  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض 
للملتقى  الرئي�شي  امل��و���ش��وع  اإن  اخلليجي 
يتمحور يف دورته اخلام�شة ع�شر لهذا العام 
ب�شورة خا�شة  حول تقييم وت�شعري املخاطر  
اأنه  اإىل  لف��ت��ا  اخلليجي  ال��ت��اأم��ني  ق��ط��اع  يف 
عدد  معاجلة  النقا�ض  حلقات   خ��الل  �شيتم 
من املو�شوعات الفنية املهمة  وتاأثريها على 

�شناعة التاأمني واإعادة التاأمني 
واأ�شاف البادي - يتناول اليوم الأول للملتقى 
ومنظومة  ق�����ش��اي��ا  وال��ت��ح��ل��ي��ل  ب��ال��ن��ق��ا���ض 
والعالقات  التاأمني  الفني لأعمال  الت�شعري 
البينية بني �شركات التاأمني واأهمية تنظيم 
ت�����ش��ع��ريي��ة �شليمة  ���ش��ي��ا���ش��ة  ال�����ش��وق ل��و���ش��ع 
واأهمية التعاون بني �شركات التاأمني يف هذا 

املجال. 
ال�شوء  الأول  ي��وم��ه  يف  امللتقى  ي�شلط  كما 
ع��ل��ى م��و���ش��وع ب��ال��غ الأه��م��ي��ة ي��ت��ع��ل��ق بدور 
التاأمني  ه��ي��ئ��ات الإ����ش���راف وال��رق��اب��ة ع��ل��ى 

على  وح��دي��ق��ة  ب��ال��ت��ج��زئ��ة  للبيع  وم��ن��اف��ذ 
املغطاة  بال�شرفات  �شيتزين  كما  ال�شطح. 

بامل�شاحات اخل�شراء.
وح���ول ه��ذا امل�����ش��روع، ق��ال ال��دك��ت��ور فادي 
جربي، املدير التنفيذي امل�شوؤول يف منطقة 
والهند:  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 
“ترتكز روؤيتنا لهذا امل�شروع على امل�شاهمة 
ب�شكل اإيجابي يف حتويل طوكيو اإىل مدينة 
اأكرث مالءمة للبيئة، فامل�شاحات اخل�شراء 
امل��ب��ن��ى بالكامل  ت��ت��دف��ق ع��ل��ى ط���ول  ال��ت��ي 

ت�شفي مل�شة طبيعية وجميلة«.
�شيكاي  ن��ي��ك��ني  ����ش���رك���ة  ت�����ش��ت��ع��ر���ض  ك���م���ا 
م�����ش��روع ف��ون��دي م��ري وه���و م��ب��ن��ى متعدد 

يف و���ش��ع الأط���ر ال��رق��اب��ي��ة ل��ت��ف��ادي امل�شاكل 
وحث �شركات التاأمني لاللتزام باأ�شعار فنية 

للت�شعري واأهمية دور الو�شطاء والعمالء. 
يومه  يف  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  ج���دول  ويت�شمن 
التاأمني و�شبط  اإعادة  اأعمال  الثاين تنظيم 
تنظيم  تعليمات  م�شروع  �شوء  يف  الأ���ش��واق 
الإ�شراف  التاأمني ودور هيئات  اإع��ادة  اأعمال 
ج�شور  تنظيم  يف  ال��ت��اأم��ني  ع��ل��ى  وال��رق��اب��ة 
العالقة بني �شركات التاأمني واإعادة التاأمني 

وو�شع الآلية للتعامل مع �شركات الإعادة. 
كما يت�شمن جدول الأعمال يف يومه الثاين 
تقييم  يف  التكنولوجيا  ا�شتخدام  م��و���ش��وع 
الأزمات  تاأثري  ومو�شوع  املخاطر  وت�شعري 

املالية العاملية واملحلية على قطاع التاأمني.
واأ�شار خالد بن حممد البادي اإىل اأن احتاد 
التاأمني اخلليجي الذي تاأ�ش�ض يف العا�شمة 
1993 وال������ذي ي�����ش��م يف  اأب�����و ظ��ب��ي ع����ام 
جمل�ض  دول  يف  ال��ت��اأم��ني  �شركات  ع�شويته 
التعاون اخلليجي يقوم بدور فعال يف خدمة 
�شناعة التاأمني اخلليجية من خالل �شعيه 
الدائم ملناق�شة الق�شايا واملو�شوعات الهامة 
بهدف  ع��ام  ب�شكل  التاأمني  قطاع  تهم  التي 
هذه  ب��ني  والتكاتف  التعاون  مفهوم  اإر���ش��اء 
الروابط  ت��دع��ي��م  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال�����ش��رك��ات 
وال�شالت واإزالة العقبات التي تقف يف وجه 

هذا التعاون 
وتتناول جل�شة العمل الأوىل مو�شوع مفهوم 
واملنظومة  التاأمني  لأعمال  الفني  الت�شعري 
املحددة له ، وتركز ورقة العمل الرئي�شية يف 
التاأمي�ن  نت��ائج قط��اع  اأن  هذا املو�شوع على 
وب�ش��كل  تتح��دد  في��ه  الع��املة  وال�ش��رك��ات 
ال�ش��رك��ات  قبل  من  املتبع��ة  بالآلية  مب��ا�شر 
واإن  ال��ت��اأم��ي��������ن��ي��ة؛   منتج��اته��ا  ت�شعي��ر  يف 
ال�ش��رك��ات  م��ن  تقت�شي  الت�شع��ري  عملي��ة 
ا�شتخ��دام الآلي��ات الفنية يف درا�ش��ة اخلط��ر 
اأ�ش�ض  على  مبني  مدرو�ض  ب�شك��ل  وتقي��يمه 

م����ر يف   140 ب����ط����ول  ال����ش���ت���خ���دام���ات 
ويتاألف   ، م��و���ش��ك��و  ال��رو���ش��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة 
وقاعات  ت�����ش��وق  وم��رك��ز  �شكنية  �شقق  م��ن 
وم�شاحة  ري��ا���ش��ي��ة  وم����راف����ق  م����وؤمت����رات 

للمكاتب.
ون  ال�شركة  م�شاريع  جمموعة  ت�شمل  كما 
زعبيل يف دبي وهو عبارة عن برجني، وي�شل 
ارتفاع اأطول برج اإىل اأكرث من 300 مر 
العاملي.  التجاري  دب��ي  مركز  بجوار  ويقع 
�شكنياً  الفريد برجاً  املجمع  و�شي�شمل هذا 
يحتوي على �شقق وفندق من فئة اخلم�ض 
جنوم وبرجاً جتارياً ي�شم مكاتب ومعر�ض 

ومنطقة للتجزئة.

الأ�ش�ض  وكذلك  الح�ش��ائي��ات  منه��ا  علمية 
ملث��ل  املن��ا�شب  ال�شع��ر  حت��دي��د  يف  الفني��ة 
ه�ذه الأخط��ار. واإن من الأ�شب��اب الرئي���شية 
لتحقي��ق نت��ائج �شلبية يف اأي من الأعم�ال ان 
ك��ان على م�شت��وى �شوق التاأمني  اأو م�شت��وى 
ال�ش��رك�ات ه��و الت�شع�ري الع�ش��وائي ملث��ل ه��ذه 
البح��ث  حلقة  تتن��اول  و�ش��وف  املخ��اطر. 
ال�ش��رك��ات  قي��ام  و���ش��������رورة  ال��ن��ق��اط  ه�����ذه 
با�شتخ��دام الأ�ش��اليب ال�شليمة وال�شحي��حة 
اأث��ر  ملع��رف�ة  املخ��اطر وت�شعي�ره��ا  يف حتلي��ل 
حم��افظ��ها  على  املخ��اطر  ه��ذه  مثل  قب��ول 

وبالت��ايل نت��ائج اأعم��ال هذه ال�شركات.
هي��ئات  اأن  على  الثانية  العمل  ورق��ة  وتركز 
الإ�ش��راف والرق��ابة على التاأمني تلع��ب دوراً 
هاماً يف �شم�ان ا�شتمرار ودمي��ومة �ش��رك��ات 
امل�شاكل  يف  ل��ل��وق��وع  وجت��ن��ب��ه��������ا  ال��ت��اأم��ي��������ن 
حم��افظ�ه�ا  خ�����������ش��ائ��ر  نتي��جة  وامل�����ش��اع��ب 
التاأمي��ن  �ش��رك��ات  تقدي��م  واإن   . التاأمينية 
والتي  ال��دوري��������ة  والح�����ش��ائ��ي��ات   للتق��ارير 
بتحلي��له��ا  والرقابة  الإ���ش��راف  هيئة  تق��وم 
هذه  و�ش��ع  ع��ن  ت�ش��ور  تكوين  م��ن  ميكنها 

وق���ال ال��دك��ت��ور ج���ربي: ي��وج��د ه��ذا املبنى 
الطموح  قيم  ويج�شد  دب��ي  قلب مدينة  يف 
ال��رائ��دة لدبي كمدينة  وال���روح  والب��ت��ك��ار 

عاملية يف القرن الواحد والع�شرين.
م�شروع  بعر�ض  اأي�شاً  ال�شركة  �شتقوم  كما 
نوعه  الأول من  �شيكون  ال��ذي   )TOD(
لل�شوق  الرئي�شي  امل��ق��ر  وم�����ش��روع  دب���ي،  يف 
الذي  الريا�ض  ت��داول يف  ال�شعودية  املالية 
ويجري  خارجياً،  اإن�شائه  من  النتهاء  مت 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإك��م��ال��ه م��ن ال���داخ���ل وي�شم 
اأحدث التقنيات وفق اأعلى املعايري العاملية. 
ومن امل�شاريع الأخرى التي تعر�شها �شركة 
�شكيب  �شيتي  م��ع��ر���ض  يف  ���ش��ي��ك��اي  ن��ي��ك��ني 

م�ش��اعب  يف  وق��وقع��ها  وامك��انية  ال�ش�رك��ات 
م��الية اأو عج��ز يف ال�شي��ولة وه��ذا دور مه��م 
حم��لة  حق��وق  كذلك  ت�شمن  التي  للهيئ��ات 
اجلل�شة  وخ���الل  وامل�شتفي��دي�ن.  الوث��ائق 
�شركات  دور  النقا�ض  حلقة  تتناول  الثالثة 
والو�شطاء يف خلق  التاأمني  واإع��ادة  التاأمني 
التقييم  ع��ل��ى  تعتمد  م��ث��ال��ي��ة  ت��اأم��ني  ب��ي��ئ��ة 
اأ�شا�ض  على  املخاطر  وتقييم  املنا�شب  الفني 
خا�شة  ب�شورة  وتركز   ، ال�شحيح  الت�شعري 
يج��ب  التاأمي��نية  العملي��ة  اأط��راف  اأن  على 
اأن تراب��ط ب�ش��كل ي�شم��ن م�ش��الح اأطراف 
 – ال��ت��اأم��ني  )���ش��رك��ات  ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة  العملية 
التاأمني  و�شطاء   – التاأمني  اإع���ادة  �شركات 
ال�ش��روط  م�����ش��ت��������وى  ع��ل��ى  احل��ف��������اظ  يف   )
�شحي��ة  بي��ئة  ول�شم��ان  الفني��ة  والأ�شع�ار 
يف �ش��وق التاأمي��ن بعي��دة عن تلك التي ينتج 
عنها �ش��رك��ات متعرثة ذات نتائج �شلبي��ة مما 
يوؤثر على م�شت��وى اخلدمة املقدمة حلملة 
الوثائق. ويف مو�شوع تاأثري الأزم��ات املالية 
املقدمة  العمل  ورقة  تركز  واملحلية  العاملية 
امل��الية  الأزم��ات  اأن  اإىل  اخل�شو�ض  ه��ذا  يف 
واملحلي�ة  الع��املي��ة  الأ�ش��واق  ب�ه�ا  م��رت  التي 
خالل الفت��رات امل�ا�ش��ية ك��انت له��ا تاأثي��رات 
امل��وؤ�ش���شات  ع��ل��ى  كبي��ر  وب�����ش��������ك��ل  �شلبي��ة 
ومن��ها  املايل  بالقط�اع  الع��امل��ة  وال�ش��رك��ات 

الت��اأمي�ن.
تاأثي��ر  هن��الك  ك��������ان   ، اخ����رى  جه��ة  وم���ن 
ا�شتثم��ارات  على  الأزم��ات  ه��ذه  ملث��ل  �شلبي 
تكون  ق��د  انعك��ا�ش��ات  وك��ذل��ك  ال�ش��رك��ات  
اأكث��ر خط��ورة على اأعم��ال التاأمني من جه��ة 
الوف��اء  على  التاأمي��ن  اإع��ادة  �ش��رك��ات  ق��درة 
وهذا  التاأمي�ن،  �ش��رك��ات  جت��اه  بالتزاماتها 
ال�شريك  اختيار  الهام يف  الدور  يربز  اأي�ش��اً 
التاأمني للتعامل  اإعادة  املنا�شب من �شركات 
معها. ويف مو�شوع ا�شتخدام التكنولوجيا يف 
العمل  ورق��ة  تركز  املخاطر  وت�شعري  تقييم 

اهتمام  اأن جتذب  �شاأنها  والتي من  العاملي 
كامب  ملعب  ت�شميم  ال��ق��دم،  ك��رة  ع�شاق 
القدم،  لكرة  بر�شلونة  ل��ن��ادي  ال�شهري  ن��و 
بتكلفة  وجت��دي��ده  تو�شيعه  �شيتم  وال���ذي 

اإجمالية ت�شل اإىل 380 مليون يورو.
امل�������ش���روع جت���دي���د امللعب  وي��ت�����ش��م��ن ه����ذا 
ب��ال��ك��ام��ل وت��رك��ي��ب ال�����ش��ق��ف وزي�����ادة �شعة 
األف   105 اإىل  األ���ف   99 م��ن  ال�شتيعاب 

متفرج بحلول عام 2021.
يف  تعر�ض  التي  امل�شاريع  ت�شميم  مت  وق��د 
العام  ه��ذا  جلوبال  �شكيب  �شيتي  معر�ض 
م��ن ق��ب��ل جم��م��وع��ة ن��ي��ك��ني، وال��ت��ي ت�شمل 
���ش��ب��ي�����ض ديزاين  ون��ي��ك��ني  ���ش��ي��ك��اي  ن��ي��ك��ني 
ون���ي���ك���ني ه��او���ش��ي��ن��ج ���ش��ي�����ش��ت��ي��م، وت���ن���درج 
املتكاملة”  “اخلربة  عنوان  حتت  جميعها 
تغيري  بعد  اجل��دي��دة  العالمة  متثل  التي 

العالمة التجارية لل�شركة.
واخ��ت��ت��م ال��دك��ت��ور ج���ربي ح��دي��ث��ه قائاًل: 
املتكاملة”  “اخلربة  عن  نتحدث  “عندما 
عمالئنا  م���ع  ال��ت��ك��ام��ل  اإىل  ن�����ش��ري  ف��اإن��ن��ا 
يخلق  مما  و�شركائنا،  املجموعة  و�شركات 
ال��ع��ق��ول الكبرية  ب��ني  ت��وا���ش��اًل م�����ش��ت��م��راً 
واحل���ل���ول الإب��داع��ي��ة الأم����ر ال���ذي ي�شهم 
�شاهم  وق���د  ال��ت�����ش��م��ي��م.  عملية  بتح�شني 
نطاق  بتو�شيع  دب���ي  يف  الإق��ل��ي��م��ي  مكتبنا 
20 مدينة بف�شل  اأك��رث من  اإىل  وج��ودن��ا 
لدينا  الإب��داع��ي��ة  وامل��واه��ب  الت�شميم  روح 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  امل���ت���وزع���ة  وم�����ش��اري��ع��ن��ا 
اإفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 

واحتاد الدول امل�شتقلة والهند«.
ميكن لزوار معر�ض �شيتي �شكيب جلوبال 
يف مركز دبي العاملي للموؤمترات واملعار�ض 
الطالع على م�شاريع �شركة نيكني �شيكاي 

.)4D30( 4 يف جناحها يف القاعة

يف  ه��اماً  دوراً  تلع��ب  التكن��ولوجي��ا  اأن  على 
ح��يث  الق��ت�����ش��������ادي��ة  ال��ق��ط��������اع��ات  خمت��لف 
املكنن��ة  عن���شر  على  العتم��اد  الي��وم  و�ش�ل 
واعتم��اد الآلية يف اإدارة العدي���د من الأعم��ال 
اإىل م�شت��وي��ات ع��الية اإىل درج��ة اأن هن��الك 
الفت��را�شي��ة  ب��امل��ك��ات��ب  ي�شمى  م��ا  ال��ي��������وم 
مت��ار�ض  وال���ت���ي  الف��ت��������را���ش��ي��������ة  وال��ب��ن��������وك 
النت��رنت.  ط��ريق  ع��ن  اأعم��اله��ا  وت��ت��داول 
والي��وم يعتم��د على التكنولوجيا اإىل درج��ة 
تاأمي��نات  اأعم��ال  وتقيي���م  ت�شي��ري  يف  كبي��رة 
ال�ش��فر وي�ش��اف اإىل ذلك تاأمي��نات املركب��ات 
وغ��ي�����ره�����ا م���ن م��ن��ت��ج��������ات ال��ت��اأم��ي�����ن ويتم 
البح��ث  ح��لقة  ته��دف  هن�ا  اآلي��اً.  الت�شعي��ر 
اإليه  و�ش��لت  ال���ذي  امل���دى  تن��اول  اإىل  ه��ذه 
الت�شعي��ر  التاأمي��ن يف  الآلية يف قط��اع  ه��ذه 
ويف اإ�ش��دار الوث��ائق وغريه��ا من الإجراءات 

داخ��ل �شركات التاأمني واإع��ادة التاأمي���ن.
ال���ث���ان���ي���ة يف هذا  ال���ع���م���ل  وت���و����ش���ح ورق������ة 
اخل�شو�ض اأن التاأثري التكنولوجي اليوم قد 
الأعمال  اإدارة  جوانب  جميع  يغطى  ا�شبح 
والأن�شطة والذي انت�شر وانطلق يف املنطقة 
هيئة  وتعترب   ، العامل  ب��الد  وكافة  العربية 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  التاأمني يف 
مثاًل رائداً يف هذا املجال من حيث  التوا�شل 
ورقة  و�شتتناول  ك��اف��ًة.  التاأمني  اأ���ش��واق  مع 
العمل املقدمة يف هذه اجلل�شة مدى تقدمنا 
التطبيق  اآل���ي���ة  ح��ي��ث  م���ن  ال�������ش���اأن  ه����ذا  يف 
تطوير  م�شتقبل  ن��ت��وق��ع  وك��ي��ف  وال��ت��ن��ف��ي��ذ 

التكنولوجيا يف منطقتنا.
امل��ل��ت��ق��ى ب��ح��ل��ق��ة نقا�ض  وت��خ��ت��ت��م ف��ع��ال��ي��ات 
اأطراف  تلعبه  الذي  امل�شرك  ال��دور  تتناول 
تنمية م�شتدامة  التاأمينية يف خلق  العملية 
ل�شوق التاأمني اخلليجي والدور الذي ميكن 
اأن تقوم به �شركات اإعادة التاأمني اخلليجية 
يف الرتقاء ب�شناعة التاأمني اخلليجية ودور 

هيئات التاأمني يف دعم هذه ال�شركات.
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املال والأعمال

خالل م�صاركتها يف اجتماعات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ال� 73 يف نيويورك

»مناء« تدعو اإىل اإن�شاء من�شة دولية موحدة جلمع بيانات التمكني القت�شادي للمراأة

)راكز( تدعم عمالءها مبركز خدمات باأبوظبي 

بدء تنفيذ �شبكات التقارب الذكية من �شي�شكو ملعر�س اإك�شبو 2020 

•• نيويورك-الفجر:

دعت موؤ�ش�شة مناء لالرتقاء باملراأة اجلهات 
اأجل  من  التعاون  اإىل  الدولية  واملوؤ�ش�شات 
بيانات  جتمع  م��وّح��دة  دولية  من�شة  اإن�شاء 
للمراأة  القت�شادي  ال��واق��ع  ح��ول  ودرا���ش��ات 
العامل،  ح��ول  العمل  اأ���ش��واق  يف  وم�شاركتها 
واعتربت اأن وجود بيانات واإح�شاءات دقيقة 
امل��راأة ونوعها وكيفية  عن م�شتوى م�شاركة 
م�شارات  حتديد  على  �شي�شاعد  تطويرها، 
للمراأة �شمن  والتميز القت�شادي  التمكني 

اأهداف التنمية امل�شتدامة 2030. 
األقتها رمي  جاءت هذه الدعوة خالل كلمة 
ك����رم، م��دي��ر م��وؤ���ش�����ش��ة من���اء لالرتقاء  ب���ن 
باملراأة، �شمن اجتماعات الدورة ال� 73 من 
واأعلنت  امل��ت��ح��دة،  ل���الأمم  العامة  اجلمعية 
الثانية  ال������دورة  ان��ع��ق��اد  ف��ي��ه��ا ع���ن م��وع��د 
القت�شادي  للتمكني  العاملية  “القمة  م��ن 
الربع  خ���الل  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  يف  للمراأة” 
الأخري من العام 2019، بالتعاون مع هيئة 
وتوجيهات  برعاية  للمراأة،  املتحدة  الأمم 
قرينة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، �شمو 
القا�شمي،  حم��م��د  ب��ن��ت  ج���واه���ر  ال�����ش��ي��خ��ة 

رئي�ض موؤ�ش�شة مناء لالرتقاء باملراأة.
واأكدت بن كرم على اأن توفري من�شة دولية 
واحلقائق  البيانات  وحتليل  جلمع  موحدة 
ح����ول ال���وق���ع الق���ت�������ش���ادي ل���ل���م���راأة تعترب 
امل�شتويني  ع��ل��ى  الأوىل  العملية  اخل��ط��وة 
الإقليمي والدويل لت�شميم ال�شراتيجيات 
للتميز  وال�����ربام�����ج  ال���داع���م���ة  واخل����ط����ط 
التحدي  اأن  مو�شحة  للمراأة،  القت�شادي 

الأكرب يف الرتقاء باملراأة اقت�شادياً ل يكمن 
عدم  يف  واإمن���ا  لذلك  الإرادة  توفر  ع��دم  يف 
توفر املعلومات والبيانات الكافية واملحدثة 
املبنية على املنهج العلمي التي تو�شح اأ�شباب 
القطاعات  من  العديد  يف  م�شاركتها  تدين 
مناء  موؤ�ش�شة  مدير  واأ���ش��ارت  القت�شادية. 
لالرتقاء باملراأة اإىل اأن العديد من املنظمات 
باإعداد  تقوم  والإقليمية  الدولية  واجلهات 
درا�شات وتقارير خا�شة بها حول واقع املراأة 
املتعلقة  وال��ف��ر���ض  وال��ت��ح��دي��ات  اق��ت�����ش��ادي��اً 
ب��ذل��ك، وم��ا ن��دع��و اإل��ي��ه يف من��اء ه��و اإن�شاء 
واأط���ر  م��ع��اي��ري  تت�شمن  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن�����ش��ة 
امل��وؤث��رة يف  اجل��وان��ب  ك��اف��ة  ت�شمل  تنفيذية 
اق��ت�����ش��ادي��اً، م��ن��ه��ا اجلوانب  امل�����راأة  مت��ك��ني 
والثقافة  وال�شحية،  واملهنية،  التعليمية، 
املالية والإدارية، والثقافة املجتمعية، وبيئة 
�شمن  اإدخ��ال��ه��ا  ث��م  وم��ن  لر�شدها  العمل، 
على  وحتليلها  بدرا�شتها  تقوم  التي  املن�شة 
امل�شاهمة يف ر�شم  امل�شتويات، وبالتايل  كافة 
وم�شاركتها  ال��ت��ط��وي��ري��ة  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ات 
م��ع خم��ت��ل��ف دول ال��ع��امل وال���ش��ت��ف��ادة من 

التجارب املتوفرة.
على  العمل  اأن  على  ك��رم  ب��ن  رمي  و���ش��ددت 
ا����ش���رات���ي���ج���ي���ات وخ���ط���ط ط���وي���ل���ة الأم�����د 
من�شة  يتطلب  اقت�شادياً  ب��امل��راأة  لالرتقاء 
عديدة  ج���وان���ب  يف  ودرا������ش�����ات  م��ع��ل��وم��ات 
مرتبطة باملراأة ل ميكن جتاوزها، وحتديداً 
يف الدول التي تعاين العديد من ن�شائها من 
ال�شحية  بالرعاية  متعلقة  كبرية  حتديات 
الق�شايا  م��ن  وغ��ريه��ا  والتمييز  والتعليم 
الدولية  واملنظمات  احلكومات  حتتاج  التي 

وتاأ�شي�ض  مل��ع��اجل��ت��ه��ا  ح��ول��ه��ا  درا����ش���ات  اإىل 
الق�شايا  للتعامل مع  ن�شوية م�شتقرة  بنية 

القت�شادية اخلا�شة بها.
“مناء”  اأن دع��وة موؤ�ش�شة  ك��رم  ب��ن  واأك���دت 
ياأتي �شمن اجلهود الإماراتية جتاه ق�شايا 
متكني املراأة على امل�شتويني العربي والعاملي 
بنت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  �شمو  ت��ق��وده��ا  ال��ت��ي 
ال��ن�����ش��ائ��ي العام،  م���ب���ارك، رئ��ي�����ش��ة الحت����اد 
الأ�شرية،  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة 
رئي�شة املجل�ض الأعلى لالأمومة والطفولة 

“اأم الإمارات«.

اإح�صائيات الدورة االأوىل من “القمة 
العاملية للتمكني االقت�صادي للمراأة« 

من  الأوىل  ال������دورة  يف  امل�������ش���ارك���ون  وك�����ان 
القت�شادي  ل��ل��ت��م��ك��ني  ال��ع��امل��ي��ة  “القمة 
العاملية  ال�����ش��رك��ات  اأن  اأك����دوا  ق��د  للمراأة” 
على  ال�����دولرات  تريليونات  ع��ام  ك��ل  تنفق 
فقط  منها   %1 واخل���دم���ات،  ال�شلع  ���ش��راء 
ينفق على امل�شريات من ال�شركات اململوكة 
من  الرغم  على  اأن��ه  اإىل  م�شريين  للن�شاء، 
الأعمال  رائ����دات  تلعبه  ال���ذي  امل��ه��م  ال���دور 
يف الق��ت�����ش��ادات املحلية، م��ن خ��الل توفري 
اأن  اإل  الب����ت����ك����ارات،  وت�����ش��ج��ي��ع  ال���وظ���ائ���ف 
من  ف��ق��ط   %30 اأن  ت��ظ��ه��ر  الإح���������ش����اءات 
وامل��ت��و���ش��ط��ة متلكها  ال�����ش��غ��رية  ال�����ش��رك��ات 

وتديرها الن�شاء على م�شتوى العامل.

متطلبات النمو يف العامل العربي: 
فر�ض متكافئة ومهارات متطورة 

ت��ق��ري��ر ملجموعة  ت��وق��ع  ال����ذي  ال��وق��ت  ويف 

البنك الدويل تعايف النمو يف منطقة ال�شرق 
الأو�شط و�شمال اأفريقيا اإىل %3.1 يف عام 
2018، �شعوداً من %2 يف 2017، فاإنه 
فر�ض  من  املزيد  توفري  �شرورة  على  �شدد 
املاليني  م��ئ��ات  با�شتيعاب  الكفيلة  ال��ع��م��ل 
ل�شيما  ال��ق��ادم��ة،  العقود  خ��الل  ال�شوق  يف 
واأن  خ�شو�شاً  الن�شوية،  والكوادر  الطاقات 
الآفاق القت�شادية الإيجابية احلالية تمُتيح 
فر�شة لت�شريع وترية الإ�شالحات من اأجل 
ك  حرِّ كممُ اخلا�ض  القطاع  اإمكانات  اإط��الق 

للنمو وتوفري الوظائف.
وبح�شب البنك الدويل، فاإن ن�شبة 3.5% 
ال�شرق  م��ن��ط��ق��ة  ال�����ش��رك��ات يف  م���ن  ف��ق��ط 
�شيدات،  متلكها  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط 
مقارنة ب�%14 من املعدل العاملي لل�شركات، 
املنطقة  يف  ال�شركات  من  فقط   5% بينما 
عاملياً،  ب�19%  م��ق��ارن��ة  ن�����ش��اء،  ت��ق��وده��ا 
وت�شكل املراأة %16 فقط من العاملني يف 

املنطقة، مقارنة ب�%33 عاملياً.
القمة  م���وع���د  ع����ن  الإع��������الن  ومب��ن��ا���ش��ب��ة 
القمة  “تعد  ك��رم:  بن  رمي  قالت  القادمة، 
التي  للمراأة  القت�شادي  للتمكني  العاملية 
يف  ال��ث��ان��ي��ة  دورت���ه���ا  ال�����ش��ارق��ة  �شت�شت�شيف 
2019 حمطة اإماراتية دولية ملتابعة العمل 
لالرتقاء  الأوىل  ال�����دورة  خم��رج��ات  ع��ل��ى 
باملراأة ودعمها اقت�شادياً، فمن خالل العمل 
اأن  على  ق����ادرون  اأن��ن��ا  اأثبتنا  �شركائنا،  م��ع 
الإي��ج��اب��ي لواقع  التغيري  م��ن  ن��ك��ون ج���زءاً 

املراأة على م�شتوى املنطقة والعامل«. 
“هناك قطاعات تعاين  اأن  واأف��ادت بن كرم 
منذ فرة طويلة غياب املراأة، مثل اخلدمات 

اللوجي�شتية، والبحرية، والطاقة، وغريها، 
كما اأن ثمة فر�ض كبرية يف �شال�شل التوريد 
ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  ت�شكل  ال��ت��ي  ال���ك���ربى، 
حلقة مهمة جداً فيها، فكل هذه القطاعات 
هي عبارة عن فر�ض غري م�شتغلة للتمكني 

احلقيقي للمراأة يف �شوق العمل«.

نواة ال�صراكة يف التعهد الدويل
ت�شمنت الدورة الأوىل من القمة 20 جل�شة 
متنوعة، �شارك فيها 70 متحدثاً من كبار 
املنظمات  وم�شوؤويل  وال���وزراء  ال�شخ�شيات 
احل��ك��وم��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة واخل�����رباء 
وا�شتعر�شوا  الأعمال،  ورواد  واملتخ�ش�شني 
اأمام  القت�شادي،  امل��راأة  مل�شتقبل  توقعاتهم 

اأكرث من 800 من امل�شاركني واحل�شور.
القمة يف دورتها  م��ن��ج��زات  اأب���رز  وك���ان م��ن 
اأ�شماء  ع���ن  ال��ر���ش��م��ي  الإع�������الن  الأوىل، 
ملبادرة  ا�شتجابت  التي  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 
“مبادئ التمكني القت�شادي  التعهد بدعم 
وموؤ�ش�شة  �شركة   20 اأعلنت  اإذ  للمراأة”، 
التزامها  ودول��ي��ة،  حملية  وهيئة  ومنظمة 
بتبني اثنني على الأقل من املبادئ الثمانية 
للمراأة  امل��ت��ح��دة  الأمم  هيئة  م��ن  املعتمدة 
ل�شمان  امل��ت��ح��دة،  ل���الأمم  العاملي  والت��ف��اق 

التمكني القت�شادي للمراأة.
 ومبوجب التعهد، فاإن جميع هذه اجلهات 
وممار�شاتها  �شيا�شاتها  مبراجعة  �شتلتزم 
�شيا�شات  ت��ط��وي��ر  اأو  امل�����راأة،  ال��ق��ائ��م��ة جت���اه 
جديدة يف �شبيل حتقيق التمكني للمراأة يف 
مكان العمل واملجتمع، مبا يخدم دعم دورها 

احليوي يف القت�شاد والتنمية املجتمعية.

يف �صفقة تبلغ 100 مليون درهم اماراتي
�شفن مان الإماراتية الأمريكية ت�شتحوذ على ح�ش�س 

يف مواقع اإلكرتونية تديرها يوكونيكت لال�شتثمار
•• اأبوظبي- الفجر:

اأفاد عبدالرحمن بن علي احلو�شني رئي�ض جمل�ض ادارة موؤ�ش�شة يوكونيكت 
الإماراتية-  الأمريكية  مان  �شفن  �شركة  اأن  دب��ي-  – ومقرها  لال�شتثمار 
ب��ولي��ة كاليفورنيا الم��ري��ك��ي��ة- قد  اأجن��ل��و���ض  ل��و���ض  وم��ق��ره��ا يف م��دي��ن��ة 
امل��واق��ع الل��ك��رون��ي��ة التي  ا���ش��ت��ح��وذت م��وؤخ��راً على ح�ش�ض يف ع��دد م��ن 
مليون   100 بقيمة  وذلك  لالإ�شتثمار،  كونيكنت  يو  موؤ�ش�شة  بها  ت�شتثمر 

درهم اماراتي.
وقال احلو�شني يف ت�شريح �شحفي يف هذا اخل�شو�ض:” ي�شرنا العالن عن 
�شفقة ال�شتحواذ التي ت�شكل تعاوناً هاماً وجديدا بني موؤ�ش�شة يوكونيكت 
لال�شتثمار و�شركة �شفن مان الأمريكية الإماراتية، ومن �شاأن هذه ال�شراكة 

التو�شع يف اأعمال املواقع الإلكرونية 
التي تعنى بتجارة التجزئة و ال�شوؤون 
امل�شورة،  املقاطع  وعر�ض  الريا�شية 
واأو�شع  اأك����رب  ب�شكل  ل��ه��ا  وال���روي���ج 
واأ�شاف  ال���ع���امل«.  دول  خم��ت��ل��ف  يف 
يوكونيكت  موؤ�ش�شة  اإن  احل��و���ش��ن��ي: 
ال�شتفادة  على  �شتعمل  لال�شتثمار 
م���ن ق��ي��م��ة ال�����ش��ف��ق��ة يف ال��ت��و���ش��ع يف 
البيع  جت������ارة  ق���ط���اع  يف  ان�����ش��ط��ت��ه��ا 
مرافق  افتتاح  جانب  اىل  بالتجزئة، 
خدمية واجتماعية يف امارة ابوظبي 
قطاع  ع��ل��ى  ن��وع��ي��ة  ا���ش��اف��ة  �شت�شكل 
جممع  مثل  بالتجزئة  البيع  جت���ارة 

الفرة  خ��الل  ت�شعى  لال�شتثمار  يوكونيكت  موؤ�ش�شة  اأن  وذك��ر  ب��ي.  بولك 
املقبلة للتو�شع عرب افتتاح فروع لها يف جمهورية ال�شني لتغطية منطقة 
دول اخلليج  املوؤ�ش�شة يف  تواجد  وافريقيا بخالف  اأوروب��ا  و يف  ا�شيا،  �شرق 
العربي، اىل جانب زيادة عدد فروع املوؤ�ش�شة يف الوليات املتحدة المريكية 

و رفع عدد متابعي مواقعها.
موقع  يف  ح�ش�ض  على  ال�شتحواذ  تت�شمن  ال�شفقة  اأن  احلو�شني  وذك��ر 
يوكونيكت اكربي�ض املتخ�ش�ض ببيع ال�شلع واملنتجات العاملية، و موقع ايه 
يو ات�ض كلوب  الذي يهتم بال�شوؤون الريا�شية املتنوعة، وموقع ايه يو ات�ض 

تي يف الذي يعترب من�شة لعر�ض الأفالم واملقاطع امل�شورة.

» اأرا�شي دبي«: 9500 م�شتثمر عقاري 
جديد ي�شخون 19 مليار درهم يف دبي 

•• دبي-وام:

ا�شتقطاب نحو  اأنها متكنت من  اأعلنت دائ��رة الأرا���ش��ي والأم��الك يف دبي 
9500 م�شتثمر جديد �شخوا خالل الفرة من يناير اإىل 31 اأغ�شط�ض 

2018 ا�شتثمارات يف �شوق دبي العقاري تزيد على 19 مليار درهم.
وقال �شعادة �شلطان بطي بن جمرن مدير عام دائرة الأرا�شي والأمالك 
جمموعة  بف�شل  م�شتدامة  �شفة  اكت�شب  العقاري  دب��ي  �شوق  اإن  دب��ي  يف 
من املبادرات املبتكرة واحللول ال�شتباقبة التي جعلته يف �شدارة الأ�شواق 

العاملية اجلاذبة لال�شتثمارات.
وخالل الدورة ال�شابعة ع�شرة من معر�ض “�شيتي �شكيب جلوبال 2018” 
الذي �شيقام خالل الفرة من 2 اإىل 4 اأكتوبر املقبل بدبي �شتكون “اأرا�شي 
مندوبوها  �شي�شتقبل  حيث  احل��دث  لهذا  ال�شراتيجي  ال�شريك  دبي” 

الزوار وامل�شتثمرين للرد على اأ�شئلتهم وا�شتف�شاراتهم..

»اأبوظبي لالأوراق املالية« يدرج اأ�شهم 
»رمي لال�شتثمار« يف من�شة ال�شوق الثانية

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلن �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية - ال�شوق املايل الرائد يف املنطقة - عن 
من�شة  �شمن   »REEM« الرمز  حتت  لال�شتثمار”  “رمي  اأ�شهم  اإدراج 
ال�شوق الثانية املخ�ش�شة لإدراج و تداول اأ�شهم ال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة 
اإحدى  “رمي لال�شتثمار”  وتعد  ال�شركة.  اأ�شهم  ت��داول  ام�ض  حيث جرى 
ال�شركات ال�شتثمارية الرائدة يف اأبوظبي ، تاأ�ش�شت يف العام 2005 وهي 
ويبلغ  وال�شتثماري  العقاري  القطاعني  تعمل يف  الأن�شطة  �شركة متعددة 
�شايف قيمة اأ�شولها 5.4 مليار درهم. ومنذ تاأ�شي�شها عملت ال�شركة على 
اإمارة ابوظبي وتطبيق روؤية احلكومة الر�شيدة �شمن خطة  دعم اقت�شاد 
اأبوظبي 2030 �شواء يف جمال ال�شتثمار اأو القطاع العقاري ، كما تعترب 
حيث   ، دائمة  ب�شفة  مل�شاهميها  العوائد  اأف�شل  تقدم  التي  ال�شركات  من 
بلغت توزيعاتها للم�شاهمني %130 من راأ�ض املال الأ�شلي منذ تاأ�شي�شها. 
املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  ل�شوق  التنفيذي  الرئي�ض  البلو�شي  را�شد  ورح��ب 
ببدء التداول على اأ�شهم رمي لال�شتثمار يف من�شة ال�شوق الثانية ، وقال “ 
اإدراج اأ�شهم �شركة رمي لال�شتثمار �شمن من�شة ال�شوق الثانية يوؤكد مكانة 
ال�شوق كوجهة مف�شلة لالإدراج، ويعك�ض م�شتويات التناف�شية العاملية التي 
امل�شتقرة  ال��ت��داول  بيئة  اىل  البلو�شي  واأ���ش��ار  امل��درج��ة«.  لل�شركات  يوفرها 
املالية،  ل��الأوراق  اأبوظبي  واخلدمات واملنتجات املبتكرة التي يوفرها �شوق 

والتي مكنت من ا�شتقطاب ا�شتثمارات موؤ�ش�شية جديدة .

•• دبي-الفجر:

الر�شمي  ال�����ش��ري��ك  ���ش��ي�����ش��ك��و،  اأع��ل��ن��ت 
اإك�شبو  معر�ض  يف  الرقمية  لل�شبكات 
�شمارت  مع  تعاونها  عن  دب��ي،   2020
– اأحد �شركاء �شي�شكو يف دولة  وورل��د 
وتنفيذ  ل��ت�����ش��م��ي��م  وذل�����ك  الإم���������ارات، 
البنية التحتية لل�شبكات الذكية يف اأول 
العاملية  اإك�شبو  م��ع��ار���ض  م��ن  معر�ض 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  تقام  التي 

واإفريقيا وجنوب اآ�شيا. 
دبي   2020 اإك�����ش��ب��و  م��ع��ر���ض  ي���ق���ام 
و�شنع  ال��ع��ق��ول  “توا�شل  ���ش��ع��ار  حت��ت 
ملحة  ت��ق��دمي  اإىل  وي��ه��دف  امل�شتقبل”، 
الإمي����ان  م��ن  ان��ط��الق��اً  امل�شتقبل  ع��ن 
وكونهما  وال��ت��ق��دم  الب��ت��ك��ار  ب��اأه��م��ي��ة 
ث��م��رة ت��وا���ش��ل الأ���ش��خ��ا���ض والأف���ك���ار 
بطرق جديدة  وفريدة. يفتح املعر�ض 
2020 حتى  اأك��ت��وب��ر   20 اأب��واب��ه م��ن 
اأن  امل��ت��وق��ع  2021، وم��ن  اأب��ري��ل   10
ي�شتقطب 25 مليون زائر، 70 باملائة 

منهم من خارج دولة الإمارات.  
وت��ع��م��ل ���ش��ي�����ش��ك��و م���ع ���ش��م��ارت وورل����د 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م���ن  اأج������زاء  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

الرقمية  الإنرنت  بروتوكول  ل�شبكة  
�شبكات  ف��ي��ه��ا ح���ل���ول  ل��ل��م��ع��ر���ض، مب���ا 
حيث  املقا�شد،  على  القائمة  �شي�شكو 
التكنولوجية  اخلدمات  �شركة  متتلك 
ال���ذك���ي���ة )����ش���م���ارت وورل�������د( امل���ه���ارات 
وامل��وارد واخل��ربة الالزمة لبناء �شبكة 

اآمنة وذكية ملعر�ض اإك�شبو 2020. 
التجربة  دع��م  يف  احللول  تلك  ت�شاهم 
 ،2020 اإك�شبو  الرقمية التي يوفرها 
وال�شركات  وامل�شاركني  ال��زوار  لي�شاعد 
موقع  يف  مكان  اأي  م��ن  التوا�شل  على 
مر   4.38 مب�شاحة  املمتد  امل��ع��ر���ض 
م���رب���ع، وع���ل���ى اأي ج���ه���از ب�����ش��ك��ل اآم���ن 
�شممت  ك��م��ا  ان��ق��ط��اع.  دون  وم���وث���وق 
ال�شبكة لتدعم ما يزيد على 100 األف 
جهاز مت�شل بالإنرنت بتقنية اإنرنت 

الأ�شياء خالل الفعالية.  
لل�شبكات  �شي�شكو  خدمات  حلول  متثل 
ن��ق��ل��ة هائلة  امل��ق��ا���ش��د  ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى 
ت�شتنزف  ال��ت��ي  ال��ي��دوي��ة  الو�شائل  م��ن 
ال�شبكات  الوقت والتي ت�شتخدم لإدارة 
للحقبة  م�����ش��م��م��ة  ف��ه��ي  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 
التقاط وترجمة  الرقمية وتعمل على 
لل�شبكة  �شيا�شات  اإىل  العمل  مقا�شد 

البنية التحتية.  ومن ثم تفعيلها عرب 
فتلك ال�شبكات متتلك القدرة على توّقع 
التهديدات  واإيقاف  الت�شغيلية  امل�شاكل 
التعّلم  وموا�شلة  م�شارها  يف  الأمنية 

والتكّيف واحلماية.  
ال��ق��ادر علي،  ق��ال عبد  ال�شياق  ه��ذا  يف 
�شمارت  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
مزود  وورل���د،  �شمارت  “تلتزم  وورل���د: 
تكامل النظم املتميز يف الدولة، بالعمل 
 2020 اإك�شبو  مل�شاعدة  �شي�شكو  م��ع 
اأحدث  متّكنها  ع��امل��ي��ة  فعالية  ل��ي��ك��ون 
التقنيات مبا يتما�شى مع �شعار املعر�ض 

)توا�شل العقول و�شنع امل�شتقبل(.«  
 من اجلدير بالذكر اأن معر�ض اإك�شبو 
اأبريل من  �شهر  اأعلن يف  دب��ي   2020
العام احلايل اأن �شي�شكو �شتكون �شريك 
لتزّود  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة،  ال��رق��م��ي��ة  ال�����ش��ب��ك��ات 
تتيح  التي  التقنية  الب��ت��ك��ارات  اأح���دث 
واإمكانات  اجلديدة  الفر�ض  ا�شتك�شاف 

التوا�شل مل�شتقبل م�شتدام و�شمويل.  
بدوره قال �شكري عيد، املدير التنفيذي 
�شي�شكو  ال�شرقية لدى  املنطقة   ل��دول 
“انطالقاً من كونها  ال�شرق الأو�شط: 
�شريك ال�شبكات الرقمية ملعر�ض اإك�شبو 

2020، تقّدم �شي�شكو اأحدث ابتكاراتها 
لالت�شال  وذكياً  اآمنا  واأ�شا�شاً  التقنية 
على  ال��ق��ائ��م��ة  لل�شبكات  ح��ل��ول��ن��ا  ع��رب 
املقا�شد. نتطلع اإىل العمل مع �شمارت 
ملعر�ض  التحتية  البنية  جلعل  وورل���د 
ومتيزاً  تطوراً  الأك��رث   2020 اإك�شبو 

يف تاريخ الفعالية املرموقة.« 
ويف ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى الأم�����ر ق����ال حممد 
للرئي�ض  الأول  ال���ن���ائ���ب  ال��ه��ا���ش��م��ي، 

امل�شتقبل  وت��ق��ن��ي��ة  الب���ت���ك���ار  ل�������ش���وؤون 
البنية  ت��ع��ّد  دب���ي:   2020 اإك�����ش��ب��و  يف 
عاماًل  امل��ب��ت��ك��رة  ال��رق��م��ي��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
جوهرياً لنجاح اإك�شبو 2020، ونحن 
�شركاوؤنا  يحرزه  الذي  بالتقدم  �شعداء 
يف �شي�شكو بالتعاون مع �شمارت وورلد، 
كما اأننا واثقون من اأن التقنيات الذكية 
�شتبهر   2020 اإك�شبو  �شتنفذ يف  التي 

الزوار من جميع اأنحاء العامل.  

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

راأ��������ض اخليمة  م���ن���اط���ق  ه��ي��ئ��ة  اأع���ل���ن���ت 
مركز  افتتاح  عن   ، )راك��ز(  القت�شادية 
خدماتها اجلديد يف اأبوظبي، يف الطابق 
اأبوظبي مول  يف  الغربي  بالربج  الثالث 

ليكون مقراً رئي�شياً له. 
امل��ت��ك��ام��ل اجلديد  امل���رك���ز  وي�����ش��م ه����ذا 
ال�شاملة  اخل�����دم�����ات  م����ن  جم���م���وع���ة 
ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا راك�����ز ل��ع��م��الئ��ه��ا حتت 
اأب����رزه����ا خدمات  ���ش��ق��ٍف واح�����د، وال���ت���ي 
والإيجارات،  والراخي�ض  ال��ت��اأ���ش��ريات 
خدمات  من  اأخ��رى  �شل�شلة  اإىل  اإ�شافًة 
ال���دع���م وامل�����ش��ان��دة، وذل����ك ح��ر���ش��اً من 
اخلدمات  و�شال�شة  �شرعة  على  الهيئة 

وتعليقاً  عمالوؤها.  عليها  يح�شل  التي 
جاّلد،  رام��ي  ���ش��ّرح  املنا�شبة،  ه��ذه  على 
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة راك����ز، باأن 
عمالئها  رح��ل��ة  ت�شع  م��ا  دائ��م��اً  الهيئة 
ع��ل��ى راأ�������ض ق��م��ة اأول���وي���ات���ه���ا؛ ح��ي��ث ل 
التي  اخل��دم��ات  لتعزيز  جهد  اأي  تدخر 
عليها  ح�شولهم  وتي�شري  لهم،  تقدمها 
مركز  اأن  اإىل  منّوًها  تعقيدات،  اأي  دون 
اأب��وظ��ب��ي �شيوفر  اخل��دم��ات اجل��دي��د يف 
على عمالء الهيئة املقيمني يف العا�شمة 
الرئي�شي  امل��ق��ر  اإىل  ال���ذه���اب  ����ش���رورة 
لتقدمي طلباتهم واحل�شول على الدعم 
الآن  ذل��ك  ك��ل  اأ�شبح  وامل�����ش��اع��دة؛ حيث 
يف م��ت��ن��اول اأي��دي��ه��م. واأ���ش��اف ج���اّلد اأن 
هذا املركز متكامل اخلدمات هو املولود 

الثالث للهيئة هذا العام؛ حيث �شبق واأن 
اأول  ميالد  اخليمة  راأ����ض  اإم���ارة  �شهدت 
اأن  اإىل  م�شرياً  خدماتها،  مراكز  وث��اين 
هذه املراكز الثالثة التي تتمحور حول 
َتفي  اأن راكز  توؤكد على  العمالء  خدمة 

دائماً مبا تقطعه من وعود.
ويف الآون��ة الأخ��رية، حر�شت راك��ز على 
وتطويرها  ال��رق��م��ي��ة  ه��ّوي��ت��ه��ا  حت�����ش��ني 
خدماتها  ب����واب����ة  اإط�������الق  خ�����الل  م����ن 
اأطلقت  ال��ت��ي  اجل���دي���دة  الإل���ك���رون���ي���ة 
والتي   ،»Portal 360« ا���ش��م  عليها 
عليها  ال��ول��وج  اإمكانية  لعمالئها  تتيح 
واحل�����ش��ول ع��ل��ى جم��م��وع��ة ه��ائ��ل��ة من 
اخلدمات على مدار ال�شاعة وطوال اأيام 

الأ�شبوع.
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العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
يف  الق�صية رقم 2017/2493 جتاري كلي 

املدعى/ بنك اخلليج التجاري  
املدعي عليهم : �شركة الإحتاد للبناء وال�شتثمار - ذ م م ، اي تي ايه �شتار للتطوير العقاري - ذ م م ،  �شركة 
�شتار لال�شمنت - ذ م م ، و�شرن اوتو - ذ م م  ، زينات مل�شتقات النفط - ذ م م  ، اي تي ايه �شتار هولدينج 
ليمتد ، كار�ض تاك�شي �شرفي�ض كومباين - ذ م م  ،  اخل�شوم املدخلة / �شيد حممد �شالح الدين ، عي�شى 

عبداهلل احمد الغرير 
اىل املدعي عليها : اأي تي ايه �شتار هولدينج ليمتد  ، اخل�شم املدخل : �شيد حممد �شالح الدين 

الأوىل يف  امل�شرفية  دب��ي - لقد تقرر عقد جل�شة اخل��ربة   - رق��م 2017/2493  جت��اري كلي  الدعوى  يف 
ببناية  الكائن  وذل��ك مبكتبنا    ، ال�شاعة 12.00 ظهرا  امل��واف��ق 2018/10/7   الح��د  ي��وم  اع��اله  ال��دع��وى 
الحت��اد )وزارة الطاقة �شابقا( خلف �شيتي �شنر ديرة - الطابق الثالث - مكتب رقم 301 ، هاتف رقم 
04/2588900 وفاك�ض رقم 04/2581055،  لذا يرجى منكم احل�شور او من ميثلكم يف املوعد املذكور اأعاله 

مع اح�شار كافة دفوعكم وم�شتنداتكم وما ترونه منا�شبا لتي�شري اعمال اخلربة يف الدعوى

اخلبري املحا�صبي/امل�صريف 
عبداهلل فايز ال�صام�صي 

دعوة حل�صور 
اجتماع اخلربة الأول 

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
يف  الق�صية رقم  2017/1879 جتاري كلي  

املدعى/ بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املدعي عليهم :  با�شيفك لنظمة املراقبة - ذ م م  ، كيان �شعادت يزدي ، ح�شن �شادات يازدي   

اخل�شم املدخل : دليب راهولن 
اىل املدعي عليها : با�شيفك لنظمة املراقبة - ذ م م  ،  اخل�شم املدخل : دليب راهولن 

امل�شرفية  يف الدعوى رقم 2017/1879  جتاري كلي - دبي - لقد تقرر عقد جل�شة اخلربة 
الأوىل يف الدعوى اعاله يوم الحد املوافق 2018/10/7  احلادية ع�شر �شباحا  وذلك مبكتبنا 
الكائن ببناية الحتاد )وزارة الطاقة �شابقا( خلف �شيتي �شنر ديرة - الطابق الثالث - مكتب 
رقم 301 ، هاتف رقم 04/2588900 وفاك�ض رقم 04/2581055،  لذا يرجى منكم احل�شور او 
من ميثلكم يف املوعد املذكور اأعاله مع اح�شار كافة دفوعكم وم�شتنداتكم وما ترونه منا�شبا 

لتي�شري اعمال اخلربة يف الدعوى
اخلبري املحا�صبي/امل�صريف 
عبداهلل فايز ال�صام�صي 

 دعوة حل�صور
 اجتماع اخلربة الأول

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
اإخطار عديل 

رقم  2018/23290  
املنذر : حامد جواد عطيه اخلزرجي - عراقي اجلن�شية ب�شفته وكيال عن مكتب عبدالرحمن ن�شيب للمحاماة 
وال�شت�شارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2018/1/66922( كاتب العدل حماكم دبي - ب�شفته وكيال عن / 

بنك ابوظبي التجاري مبوجب وكالة رقم )1809003382( م�شدقة من الكاتب العدل دار الق�شاء - ابوظبي  
���ش��ريات��ون - ه��ات��ف رقم  ف��ن��دق  دب��ي - بالقرب م��ن  ال��ع��ن��وان :  ت��و دور للتنظيف بالبخار -  ال��ي��ه : دور  امل��ن��ذر 

  )0558765901(
مو�شوع : مطالبة مببلغ  16.048.47  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�شرورة �شداد املبلغ املر�شد بذمتكم والبالغ قيمته )16.048.47( درهم 
)�شتة ع�شر الف وثمانية واربعني درهما و�شبعة واربعون فل�شا فقط( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ 
هذا العالن - وال �شن�شطر ا�شفني لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�شيارة التايل موا�شفاتها واملرهونة للمنذر 
)�شوزوكي APV / ابي�ض / خ�شو�شي( رقم ) R/65313 ( ترخي�ض )دبي( طبقا لن�ض املادة 175&172 

من قانون املعامالت التجارية 
مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2018/1/6083)           
املنذر : تيكوم لال�شتثمارات منطقة حرة - ذ م م  

�شد املنذر اليها : كلية مينا لالإدارة - منطقة حرة - ذ م م   
بالطابق  الكائن  املكتب  على  بذمته  املر�شد  اليجار  متاأخرات  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذرة  تخطر 
اخلام�ض كامال ، املبنى )10( ، مدينة دبي الأكادميية العاملية - قطعة الر�ض رقم)0-382( ، منطقة الروية 
امل��وؤرخ يف 2017/5/8 واملحرر  ، رقم مكاين 39672 79717 وذل��ك مبوجب عقد اليجار  اإم��ارة دبي   ، الأوىل 
بني املنذرة واملنذر اليها للفرة من 2017/6/2 وتنتهي يف 2018/6/1 مقابل قيمة ايجارية اإجمالية قدرها 
2.039.119.05 درهم  يف غ�شون ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن واإل �شت�شطر املنذرة اىل اللجوء 
اليها  املنذر  ال��زام  بغر�ض  دب��ي  ب��اإم��ارة  وامل�شتاأجرين  املوؤجرين  بني  باملنازعات  اخلا�شة  الق�شائية  لللجنة 
املاء والكهرباء والت�شالت وت�شليم  ا�شتهالك  ر�شوم  املوؤجرة من  العني  وب��راءة ذمة  املوؤجرة  العني  باخالء 
العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من ال�شخا�ض وال�شواغل وباحلالة التي كانت عليها عند التعاقد و�شداد 
متاأخرات اليجار املرتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 

مع حفظ حقوق املنذرة الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
انذار عديل بالن�صر

رقم )2018/1/6084)           
املنذر : تيكوم لال�شتثمارات منطقة حرة - ذ م م  

�شد املنذر اليها :  بالك�شتون اإ�شتديوز منطقة حرة  ذ م م - منطقة حرة ذ م م  
تخطر املنذرة املنذر اليه ب�شرورة �شداد متاأخرات اليجار املر�شد بذمته على الوحدة رقم )201( والوحدة 
رقم )202(  الكائنتني يف الطابق الثاين ، املبنى )DSC-BS03-201-202( قطعة الر�ض رقم)117( 
، منطقة احلابية الثانية ، اإمارة دبي ، رقم مكاين 23677 70548 وذلك مبوجب عقد اليجار رقم )120219( 
املوؤرخ يف 2017/2/12 واملحرر بني املنذرة واملنذر اليها للفرة من 2017/3/10 وتنتهي يف 2018/3/9 مقابل 
واإل  الإع��الن  ن�شر هذا  تاريخ  يوما من  دره��م يف غ�شون ثالثني  اجمالية قدرها 165.325  ايجارية  قيمة 
�شت�شطر املنذرة اىل اللجوء لللجنة الق�شائية اخلا�شة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�شتاأجرين باإمارة دبي 
بغر�ض الزام املنذر اليها باخالء العني املوؤجرة وبراءة ذمة العني املوؤجرة من ر�شوم ا�شتهالك املاء والكهرباء 
والت�شالت وت�شليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من ال�شخا�ض وال�شواغل وباحلالة التي كانت عليها 
بالر�شوم  الزامها  مع  الفعلي  الخ��الء  تاريخ  حتى  عليها  املرتبة  اليجار  متاأخرات  و�شداد  التعاقد  عند 

وامل�شاريف واتعاب املحاماة مع حفظ حقوق املنذرة الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/1/6085)           

املنذر : مر�شى ال�شيف - ذ م م  
�شد املنذر اليها :  الراث للحناء 

 )P3-B36-11( تخطر املنذرة املنذر اليه ب�شرورة �شداد متاأخرات اليجار املر�شد بذمته على  الوحدة
الكائنة قطعة الر�ض رقم )3410733( ، اإمارة دبي ، وذلك مبوجب عقد اليجار واملحرر بني املنذرة واملنذر 
اليها للفرة من 2018/6/14 وتنتهي يف 2021/6/13 مقابل قيمة ايجارية اجمالية قدرها 100.932.29 
لللجنة  اللجوء  امل��ن��ذرة اىل  �شت�شطر  واإل  الإع���الن  ه��ذا  ن�شر  ت��اري��خ  م��ن  دره���م  يف غ�شون ثالثني يوما 
الق�شائية اخلا�شة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�شتاأجرين باإمارة دبي بغر�ض الزام املنذر اليها باخالء العني 
املوؤجرة وبراءة ذمة العني املوؤجرة من ر�شوم ا�شتهالك املاء والكهرباء والت�شالت وت�شليم العني ومفاتيحها 
للمنذرة خالية من ال�شخا�ض وال�شواغل وباحلالة التي كانت عليها عند التعاقد و�شداد متاأخرات اليجار 
املرتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي مع الزامها بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة مع حفظ حقوق 

املنذرة الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

 اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1651  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- علري�شا ح�شن بور متني 2-ايرافيت للتجارة العامة - �ض ذ م م  
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �شركة �شايرو�ض للتجارة العامة - ذ م م وميثله 
/ عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ  )4001505 درهم( 
وحتى  ال�شتحقاق   ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم 
ال�شاعة 9.30  املوافق 2018/10/17   الربعاء  يوم  لها جل�شة  ال��ت��ام.   وح��ددت  ال�شداد 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  �ض بالقاعة 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/342  عمايل كلي              

���ض( جمهول حمل  اإن��ريج��ي )م د م  اآي  امل��دع��ي عليه / 1-���ش��رك��ة اي �شي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / براديب كومار اليدات جوفيندان ناير وميثله / خليفة 
عبداهلل �شعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   822.600( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
ال�شاعة  املوافق  2018/10/16   الثالثاء  يوم  لها جل�شة  بال كفالة.   وح��ددت 
10.30 �ض  بالقاعة Ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

 يف  الدعوى 2018/8752  عمايل جزئي             
اىل املدعي عليه / 1- مطعم ماجيك لبوهيمي - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / حمزه احمد العا�شمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )31810 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
 )MB184516694AE/2018(ال�شكوى ورقم  وامل�شاريف  والر�شوم 
�ض    10.00 ال�شاعة   2018/10/10 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل )علما باأنه مت جتديد الدعوى من ال�شطب(
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/8274  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- جراغ للمقاولت - �ض ذ م م   جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي/�شورات عامل مظفر احمد   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )27424 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
وحددت    )MB184187287AE( ال�شكوى  رقم  وامل�شاريف   والر�شوم 
لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق 2018/10/10  ال�شاعة 9.30 �شباحا  بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.B.10
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2016/482  تنفيذ �صرعي  
اىل املنفذ �شده/1- ب�شام غالب احلجلي  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
بخيت  احمد  ع��ب��داهلل  م���روان  ع��ب��داهلل   / وميثله  ن�شر  كمال  التنفيذ/منى 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - املطرو�شي 
م�شلمني  نف�ض  اح���وال   2014/638 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�شادر  احلكم  بتنفيذ 
ومواريث.   �شخ�شية  اح���وال  ا�شتئناف   697/207 رق��م  بال�شتئناف  وامل��ع��دل 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

  ال�صماء           
 ، امل��دع��وة/ فاطمة را�شد علي عليوه  ب��اأن  راأ���ض اخليمة  تعلن دائ��رة حماكم 
اجلد من  وا�شم  )ر�شود(  اىل  )را�شد(  الأب من  ا�شم  تعديل  بطلب  تقدمت 
)علي( اىل )�شليم( واإ�شافة ا�شم والد اجلد )علي( وتعديل م�شمى ال�شهرة 
ليكون   ، )ال�شحي(  القبيلة  م�شمى  واإ���ش��اف��ة  )القي�شي(  اىل  )عليوه(  م��ن 
ا�شمها بعد التعديل والإ�شافة / فاطمة ر�شود �شليم علي القي�شي ال�شحي. 
يتقدم خالل خم�شة ع�شر يوما من  ان  له م�شلحة يف العرا�ض  وان من 

تاريخ العالن امام ق�شم ال�شهادات يف حمكمة راأ�ض اخليمة.
  قا�صي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
 اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/1718 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- �شوما كورميت للمواد الغذائية - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/7/2 يف الدعوى املذكورة 
وقدره  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  العاين  حيدر  ل�شالح/  اع��اله 
�شنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م  ال��ف  وخم�شون  و�شتة  �شبعمائة   756000
من تاريخ ا�شتحقاق كل �شيك وحتى ال�شداد التام والزمتها الر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 
لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم  خم�شمائة 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/2976  جتاري جزئي              
 - والكهربائية  امليكانيكية  للمقاولت  اإنرنا�شيونال  هايدون   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ذ  �ض   - الفنية  للمقاولت  املدعي/ طبا�شكو  ان  القامة مبا  م  جمهول حمل  م  ذ  �ض 
م م وميثلها  مديرها/ ب�شري ماليكانيل كالينجال ماليكانيل عبداهلل - قد اأقام عليك 
درهم(   271.904( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شتحقاق     تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�ض  املوافق  2018/10/11 ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/935  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-براديب كومار بيجو�ض كومار دا�ض - ب�شفته الأمني  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ بنك الوطني العماين )�ض م ع ع( فرع دبي وميثله / احمد ح�شن 
رم�شان اآل علي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ 
وقدره )100.818.398.98 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و �شحة وثبوت احلجز التحفظي رقم 2018/251 حجز 
حتفظي جتاري.   وحددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2018/10/17  ال�شاعة 9.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ض 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/9179  عمايل جزئي             

)ف������رع(  جم���ه���ول حمل  م  م  ذ  ����ض   - ���ش��ك��ي��ب  درمي   -1  / ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ح��م��اده ي��ون�����ض �شعد ع��ب��د ال��ف��ت��اح  ق��د اأق����ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )17344 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2500 دره�����م( وال���ر����ش���وم وامل�����ش��اري��ف ورقم 
يوم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB185268624AE/2018(ال�شكوى
الحد  املوافق 2018/10/21  ال�شاعة 8.30 �ض  بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/1104  ا�صتئناف مدين    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-ابرار احمد جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف 
/�شركة جين�شي�ض جلف لتاأجري ال�شيارات ذ م م وميثلها مديرها/ غالم 
نويد حنيف وميثله / �شعيد ب�شري علي الربق العليلي قد ا�شتاأنف   احلكم 
يوم  لها جل�شه  وح��ددت  كلي  161/2018 مدين   : رقم  بالدعوى  ال�شادر 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2018/10/25 امل��واف��ق  اخلمي�ض 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/284  ا�صتئناف تظلم جتاري   
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-�شركة اخلليج البحرية لل�شيانة واخلدمات املالحية - 
دبي )ذ م م( - )جيمو�ض دبي( جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /�شركة 
عبداهلل  �شعيد  عبداهلل  خليفة   / وميثله  م  م  ذ  �ض   - للتجارة  بال�شت  �شبيد 
 : رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد   - الكتبي  هويدن  بن 
2018/364 تظلم جتاري بتاريخ 2018/7/23 وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  
 ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�����ش��اءا    17.30 ال�شاعة    2018/10/24 امل��واف��ق 
�شتجري  او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/1386  ا�صتئناف جتاري   

ب��ور 2-ام���ري ح�شني  ن��ي��از على ج��اليل  ���ش��ده/ 1-ح�����ش��ني  امل�شتاأنف  اىل 
ب��ور 3-ق��م��ر عبا�ض اروري  جمهويل حم��ل الق��ام��ة مبا  ح�شني ج��اليل 
ان امل�شتاأنف / بنك �شادرات ايران - قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم : 2017/792 جتاري كلي بتاريخ 2018/6/21 وحددت لها 
ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة  املوافق 2018/11/4   جل�شه يوم الح��د  
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2018/3044 تنفيذ جتاري  
�شرابة   التنفيذ/اأ�شامة  ان طالب  القامة مبا  ال�شخ�شية  جمهول حمل  - ب�شفته  البحري  املنفذ �شده/1-  فواز  اىل 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )18596450( درهم اىل طالب  قد 
رقم  ال�شتئناف  مو�شوع  ويف   : ثانيا   ، �شكال  ال�شتئنافني  بقبول   : اأول  املحكمة  حكمت  املحكمة.    خزينة  او  التنفيذ 
2018/676 جتاري بالغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شي به قبل امل�شتاأنفة )�شركة املخبز احلديث - ذ م م( والق�شاء جمددا 
برف�ض الدعوى بالن�شبة لها والزمت امل�شتاأنف �شدها الأول والثاين )املدعيان( بر�شوم وامل�شاريف عن درجتي التقا�شي 
ال�شتئناف رقم 2018/870 جتاري  : ويف مو�شوع  ثاليا   ، املحاماة.  اتعاب  الف درهم مقابل  للم�شتاأنفة ومبلغ  بالن�شبة 
بالغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غري ذي �شفة بالن�شبة للم�شتاأنف �شدهما 
الأول والثالث )حممد �شموح حممد كامل المعري - فواز البحري( والق�شاء جمددا بالزامهما بالت�شامن فيما بينهما 
�شنويا  بواقع %9  وفائدة  درهم  �شبعة ع�شر مليون  �شرابه( مبلغ  �شليمان  اأمني   - �شرابة  )اأ�شامة  للم�شتاأفني  يوؤديا  بان 
من تاريخ املطالبة الق�شائية احلا�شل يف 2018/1/8 وحتى متام ال�شداد مع الزامهما بالر�شوم وامل�شاريف عن درجتي 
التقا�شي ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة وم�شادرة التاأمني يف ال�شتئناف. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 

التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/3306   تنفيذ جتاري  
بيا�ض جورميت  را�شد 2-مطعم وكافيه  املنفذ �شدهما/1- عمران علي  اىل 
التنفيذ/�شركة حممد  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  م  جمهويل حم��ل  م  ذ  ���ض   -
الهاملي لتجارة املواد الغذائية ماف�ض - ذ م م وميثله / ابراهيم مو�شى علي 
مراد البلو�شي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
اىل  والتكافل  بالت�شامن  دره��م   )50876.24( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  طالب 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/3294  جتاري جزئي
جمهول  ���ض.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لالعمال  1-دونريت   / عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /هيبورث بي ام اي �ض.ذ.م.م وميثله:احمد ح�شن 
حممد عبداهلل املازمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها مببلغ وقدره )161.751.70( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة 
  ch1.C.12:يوم الربعاء املوافق:2018/10/10 ال�شاعة:08:30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/2523  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- الدار لل�شياحة �ض.ذ.م.م 2- يا�شر عبداهلل احمد عبيد احلمودي 
3- فاطمة مبارك ا�شماعيل املهريي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/رمله بيفى 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ن�شيب  بن  عبدالرحمن  ن�شيب  وميثله:عبدالرحمن  نوا�ض 
وقدره  مببلغ  وال��ت�����ش��امم  بالت�شامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن تاريخ  )225.000( دره���م وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب 
ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2018/10/10 
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2018/2414  جتاري جزئي

اىل املحكوم عليهما /1- املركز الربيطاين لليزك واجلراحة التجميلية 2- ح�شن فهمي 
القامة  التجميلية جمهول حمل  لليزك واجلراحة  الربيطاين  املركز  ب�شفته مدير 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/9/5  يف الدعوى املذكورة 
ب��ال��زام املدعي  �����ض.ذ.م.م  ال��ط��ب واجل��راح��ة وادوات��ه��ا  اع���اله ل�شالح/اطل�ض لج��ه��زة 
عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )ثالثمائة و�شبعة ع�شر الف وخم�شمائة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل  واثنني وت�شعني درهم( والفائدة 
ال�شداد والزمتهما بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل  يف:2018/4/15 وحتى متام 
اتعاب املحاماه . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/9172  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-املجموعة الزراعية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /زين العابدين �شم�ض احلق قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
والر�شوم  دره���م  دره����م(   15125( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
 MB185146722AE:ال�شكوى رق��م  املحاما  وات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف 
�ض   08.30 ال�شاعة   2018/10/14 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل ، علما بان الدعوى جددت من ال�شطب .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/8427  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-راهول داجنوال جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /واليو 
منيج للو�شاطة التجارية �ض.ذ.م.م وميثله / علي اإبراهيم حممد احلمادي  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )35000 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  ا�شرار  من  ال�شركة  ا�شاب  عما  تعوي�ض  دره��م( 
 09.30 ال�شاعة  املوافق 2018/10/15  الثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  املحاماة 
قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.B.10:بالقاعة �ض 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2018/4321  تنفيذ عمايل 

�ض.ذ.م.م  الداخلي  الت�شميم  تنفيذ  لعمال  اك�شي�ض  زي  �شده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/في�شاخ فينوجوبالن وميثله:�شمري 
حليم كنعان  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )19250( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
بال�شافة اىل مبلغ )1498( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/925  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- وادي النور�ض وكيل و�شائل النقل الربي �ض.ذ.م.م 
جمعه  احمد  التنفيذ/م�شطفى  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
ن�شر  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
او خزينة  التنفيذ  املنفذ به وقدره )38516.60( درهم اىل طالب  املبلغ 
املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )2894( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/385  ا�صتئناف مدين    
حمل  جم��ه��ول  او���ش��ا  ت��ام��اراك�����ش��ان  �شيام   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / حممد يون�ض حممد اكرب وميثله:هاين 
رجب مو�شى عبداهلل اجل�شمي  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
ب���ت���اري���خ:2018/3/27  ج��زئ��ي  م���دين  رق���م 2017/2084  ب��ال��دع��وى 
وح��ددت لها جل�شه يوم الح��د  املوافق 2018/11/4 ال�شاعة 10.00 
او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رقم  بالقاعة  �شباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
       اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/8885  عمايل جزئي
������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  امل��دع��ي عليه / 1-ن���د احل��م��ر ل��الع��م��ال الفنية  اىل 
القامة مبا ان املدعي /�شهروز عا�شق علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   14900( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
 MB184771188AE:2000( درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى(
�ض   08.30 ال�شاعة   2018/10/16 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/3059 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1- �شركة جلف غلوري للخدمات البحرية �ض.م.ح وميثلها 
هماي  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �شامي  ف���وؤاد 
املعيني قد  ���ض.ذ.م.م وميثله:�شرحان ح�شن حممد ح�شن  العامه  للتجاره 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )3215001( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/3357 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- مطعم فوم نيبور هود �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بي بي�ض فري�ض فروت�ض لل�شناعات الغذائية �ض.ذ.م.م 
وميثله:عبدالرحمن ن�شيب عبدالرحمن بن ن�شيب قد اأقام عليك الدعوى 
وق��دره )32026(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية 
�شتبا�شر  املحكمة  املحكمة   وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/2595 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهما/1- ع�شام حممود حممد ح�شن 2- اخلطوط امل�شتقبلية 
التنفيذ/ ان طالب  الق��ام��ة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  مل��ق��اولت 

التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  ال��ع��ام��ري  ع��ب��ود عي�شه  ط��ال��ب ح�شن 
املذكورة اعاله والزامكم بالت�شامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )245983( 
�شتبا�شر  املحكمة  املحكمة   وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
       يف الدعوى رقم 2018/3086 تنفيذ جتاري

حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  للمقاولت  اخلليج  دلتا  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/اوغاريت للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )30245( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/3355 تنفيذ جتاري

ج  ك  فرجي�ض  رينو   -2 �����ض.ذ.م.م  للتجارة  بوند  ي��وين  �شركة  ���ش��ده��م/1-  املنفذ  اىل 
�شامن(  )كفيل  رجي�ض  فيال  ام  كاجنري  روي  فارجي�ض   -3 �شامن(  )كفيل  فرجي�ض 
�ض.م.ع  ال�شالمي  ابوظبي  التنفيذ/م�شرف  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�شالمي  را�شد  جابر  حممد  را�شد  وميثله:جابر 
به وق��دره )747022.73( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع 
التنفيذ او خزينة املحكمة 1- حكمت ح�شوريا بالن�شبة للمدعي عليه الثاين ومبثابة 
بالت�شامن  بالزام املدعي عليهم  بالن�شبة للمدعي عليهما الوىل والثالث  احل�شوري 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/389 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شده/1- حممد العلمي جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
لويدز تي ا�ض بي بنك بي ال �شي وميثله / �شمري حليم كنعان  قررت حمكمة 
دبي البتدائية بتاريخ:2018/5/29 اخطاركم ل�شداد قيمة املطالبة )5788409( 
درهم خالل �شهر من تاريخ العالن وال بيع العقار حمل الرهن عن طريق 
اج��راءات مدنية وهي  امل��ادة 295 من قانون  العلني وفقا لن�ض  باملزاد  املزايدة 
�شقة �شكنية - املنطقة برج خليفة - رقم الر�ض:155 - ا�شم املبنى:برج خليفة 
املنطقة 2ب - رقم العقار:2504 - امل�شاحة:216.74 مر مربع وذلك للعلم مبا 

جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1195  ا�صتئناف جتاري    

القامة  ن��دمي جمهول حم��ل  ب��ره��ان حممد   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
علي  وميثله:ح�شني  الفندقية  لل�شقق  ام��ربي��ال   / امل�شتاأنف  ان  مب��ا 
رقم  بالدعوى  ال�شادر  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف  قد  البناي   ح�شن علي 
2017/1349 جتاري جزئي بتاريخ:2018/5/28 وحددت لها جل�شه يوم 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2018/10/16 امل��واف��ق  الثالثاء  
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/908  ا�صتئناف جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- مائدة بيكم �شيد مهدي مرع�شي 2- ا�شعد مريزا 
ا�شفهاين  �شيد حممد ر�شا عبداملجيد مو�شوي  �شالح حكيم خليلي 3- 
خليلي  حكيم  �شفا  ���ش��الح   / امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
وميثله:�شرحان ح�شن حممد ح�شن املعيني  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
بتاريخ:2018/4/25  كلي  جت���اري   2017/1255 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر 
وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2018/10/28 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
       اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/428  ا�صكالت جتارية
مو�شوع الق�شية اإ�شكال يف التنفيذ رقم 1316/2018 

لوقف الجراءات التنفيذية
اعالنه:امل�شت�شكل  املطلوب   - كاتا  راو  �شرينيفا�ض   : الإعالن:م�شت�شكل  طالب 
�شده : 1 �شركة ايه بي بافا لالن�شاءات ذ.م.م - جمهول حمل القامة - مو�شوع 
املوافق :2018/10/10  بانه قد حتددت جل�شة يوم الربعاء  : نعلنكم  الع��الن 
والتي  اع��اله  ال�شكال  يف  للنظر   ch1.C.15:بالقاعة �ض  ال�شاعة:08:30 
يف  ق��رار  �شي�شدر  احل�شور  ع��ن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�شورها  عليكم  يتوجب 

غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2017/1707  ا�صتئناف عمايل                                        
جمهول  ذ.م.م  حرة  منطقة  �شنر  اإديوكي�شن  انرنا�شيونال  اآي�ض  �شده/1-  امل�شتاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف/مايك حممد جبارين مبا ان املدعي قد اقام الدعوى املذكورة 
اعاله وعليه نعلنكم بانه قد حكمة املحكمة بتوجيه اليمني احلا�شمه اىل مدير امل�شتاأنف 
�شدها بال�شيغة التاليه )اق�شم باهلل العظيم بان امل�شتاأنف �شدها مل تتفق مع �شركة اجليت 
انرنا�شيونال - اململوكة لل�شيد/عيدرو�ض الها�شمي - بان تدفع للم�شتاأنف )مايك حممد 
جبارين( راتبا �شهريا قدره مبلغ )25000( درهم عالوة على املبلغ الذي كان يتقا�شاه من 
اقول �شهيد( وحددت جل�شة:2018/10/11 لعالن  امل�شتاأنف �شدها واهلل على ما  ال�شركة 
اخلمي�ض  ي��وم  جل�شة  املحكمة  لها  وح��ددت   ، بالن�شر  التمهيدي  باحلكم  �شدها  امل�شتاأنف 

 .ch2.D.19:املوافق:2018/10/11 ال�شاعة:10:00 �شباحا يف القاعة
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  ال�صتئناف

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/926  مدين جزئي

الب�شائع  وتفريغ  حتميل  خلدمات  ف��اروق  عمر  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
�����ض.ذ.م.م جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /اف��ت��اب احمد ع��ارف حممد 
ع����ارف ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب���ال���زام امل��دع��ي عليه 
 %9 وال��ف��ائ��دة  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م   )15000( مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان 
م��ن ت��اري��خ ال���ش��ت��ح��ق��اق وح��ت��ى ال�����ش��داد ال���ت���ام.وح���ددت ل��ه��ا جل�شة ي���وم الحد 
فاأنت  لذا    ch2.D.17:بالقاعة �ض  ال�شاعة:08:30  امل���واف���ق:2018/10/14 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2731  مدين جزئي

املدعي  ان  امل��ري جمهول حمل القامة مبا  را�شد �شيف  املدعي عليه / 1-حممد  اىل 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ���ض.م.ع  املتكاملة  لالت�شالت  الم���ارات  /�شركة 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )30171.58( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
بالنفاذ املعجل بال كفالة و�شم ملف النزاع رقم:2018/1554 مدين.وحددت لها جل�شة 
لذا    ch2.D.19:بالقاعة ال�شاعة:08:30 �ض  امل��واف��ق:2018/10/11  يوم اخلمي�ض 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2752  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد امري �شالبات خان جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى  املتكاملة �ض.م.ع قد  املدعي /�شركة المارات لالت�شالت 
درهم   )9.924.55( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
وحتى  ال�شتحقاق  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم 
ال�شداد التام و�شم ملف النزاع رقم:2018/1466 مدين.وحددت لها جل�شة يوم 
  ch2.D.19:بالقاعة �ض  ال�شاعة:08:30  امل���واف���ق:2018/10/11  اخلمي�ض 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/1478  جتاري كلي

القامة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  العامه  للتجارة  ادم  / 1- علي  املدعي عليه  اىل 
مطر  علي  وميثله:ح�شن  ����ض.ذ.م.م  ال�شفن  ومتوين  للتجارة  كي  ات�ض  امل��دع��ي/ام  ان 
الريامي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)889775( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع %12 
من تاريخ ال�شتحقاق وحتى وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 
اأو  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �ض   2018/10/7
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/365  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- تنميات جلوبل للتطوير العقاري �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اقام  قد  لوجن  لين�ض  املدعي/اليزا بريي  ان  مبا 
درهم مع  وق��دره )5.926.943(  اجمايل  املدعية مببلغ  بتعوي�ض  عليها  املدعي  بالزام 
الفائدة التجارية بواقع 12% اعتبارا من رفع الدعوى حتى متام ال�شداد التام والزام 
الر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماه. وحددت لها جل�شة يوم الحد املوافق 2018/10/14 
ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1524  ا�صتئناف عمايل    
الدين  ب��ه��اء  عبدالغني  حم��م��ود  ع���ادل  1-حم��م��د  ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / �شركة داماك ورلد ريل ا�شتيت 
ذ.م.م وميثله:هند حميد علي غدير الكتبي  قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم 2017/13240 عمايل جزئي بتاريخ:2018/6/6 وحددت لها 
جل�شه يوم الثنني  املوافق 2018/10/15 ال�شاعة 11.00 �شباحا  بالقاعة 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.A.4 رق��م 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2018/923  مدين  جزئي

ملالكها  ف��ردي��ة  موؤ�ش�شة  الفندقية  لل�شقق  ال��واح��ة  فناء  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  نهيان  جمهول حمل  ال  �شقر  بن  زاي��د  بن  ال�شيخ/خالد 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/7/22  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/بلدية دبي ومتثلها دائرة ال�شوؤون القانونية حلكومة دبي بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )137.727( درهم والفائدة القانونية بواقع %9 
 . وامل�شاريف  بالر�شوم  املدعي عليها  وال��زام  ال�شداد  ال�شتحقاق متام  تاريخ  من 
حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12441 بتاريخ 2018/10/1   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2018/1109  مدين  جزئي

اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- خ��ال��د امل��دح��اين خل��دم��ات احل��را���ش��ة جم��ه��ول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/8/26  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/اوبينا كري�شتيان اوجنوو بالزام املدعي عليها 
بالر�شوم  والزامها  دره��م(  ال��ف  مبلغ )ثالثة وخ�شمون  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان 
وامل�شاريف . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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حتت عنوان » التعامل مع التحديات«

» مكتبة الذيد العامة« تنظم فعالية »املكتبة الب�شرية«

نادي تراث الإمارات يطلق »اأكادميية احلرف التقليدية«

ال�شعودية  املعار�ض  اأه��م  م��ن  واح���دا  املعر�ض  ويعد 
والتاريخي  احل�شاري  الإرث  قدمت  التي  العاملية 
للملكة واجلزيرة العربية لأكرث من خم�شة ماليني 
العامل. وق��ال معايل حممد  زائ��ر من خمتلف دول 
 – وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة  رئي�ض  امل��ب��ارك  خليفة 
اأبوظبي اإن دولة الإم��ارات العربية املتحدة ت�شرك 
من  ط��وي��ل  ب��ت��اري��خ  ال�شعودية  العربية  اململكة  م��ع 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا   .. وال��ت��ف��اه��م  وال�����ش��داق��ة  الأخ�����وة 
املعر�ض �شي�شلط ال�شوء على الراث الثقايف الغني 
وامل�����ش��رك ب��ني ال��ب��ل��دي��ن م��ن��ذ ف����رات م��ب��ك��رة من 

التاريخ و�شول اإىل الوقت احلا�شر«.
ويكت�شف الزائر من خالل معر�ض » طرق التجارة 
العربية  اململكة  اآث���ار  روائ���ع  العربية:  اجل��زي��رة  يف 
تاريخ  » خم�شة ف�شول من  الع�شور  ال�شعودية عرب 
�شبه اجلزيرة العربية متتد من اأوىل املجتمعات يف 
الع�شر احلجري القدمي مرورا بعملية ال�شتك�شاف 
البحرية وطرق جتارة القوافل التي ربطت املنطقة 
الأبي�ض  والبحر  النهرين  ب��ني  م��ا  وب��الد  اآ�شيا  م��ع 
امل��ت��و���ش��ط و����ش���ول اإىل ط���رق احل���ج ال��ت��ي ب����رزت يف 
وال��ت��ط��ورات الجتماعية  م��ي��الدي  ال�����ش��اب��ع  ال��ق��رن 
وال�شاد�ض  ع�شر  الرابع  القرنني  بني  والقت�شادية 
اإىل  املنطقة  لو�شول  الطريق  م��ه��دت  وال��ت��ي  ع�شر 

الطابع احلديث الذي تتخذه يف يومنا هذا.
اللوفر  مدير  راباتيه  مانويل  قال  ال�شياق  هذا  ويف 
العربية  اجل��زي��رة  �شبه  �شكلت  لطاملا   «  : اأب��وظ��ب��ي 
واحل�شاري  وال���ت���ج���اري  ال��ث��ق��ايف  ل��ل��ت��ب��ادل  ن��ق��ط��ة 
ت��اري��خ هذه  اأب��وظ��ب��ي مر�شخة يف  ال��ل��وف��ر  وج���ذور 
املعر�ض فر�شة هامة  الأ�شيلة وي�شكل هذا  املنطقة 
بالن�شبة اإلينا لدرا�شة هذا الراث الغني من جديد 
والحتفاء به من خالل جمموعة رائعة من القطع 
اإىل ج��ان��ب ق��ط��ع جمموعتنا  ت���روي  ال��ت��ي  الأث���ري���ة 

املتنامية حكاية عربية من منظور جديد«.
لقطاع  الرئي�ض  ن��ائ��ب  عمر  ج��م��ال  اأك���د  جانبه  م��ن 
والراث  لل�شياحة  العامة  بالهيئة  واملتاحف  الآث��ار 
املعر�ض  اأهمية  ال�شعودية  العربية  باململكة  الوطني 
خا�شة  ع��الق��ة  م��ن  ال�شقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  يجمع  مل��ا 
ومميزة وما ي�شركان به من تكامل ح�شاري واإرث 
العربية  اجلزيرة  يف  الأوىل  املحطة  ولأن��ه  تاريخي 
اجلزيرة  ح�����ش��ارات  ي��ربز  اأن���ه  خا�شة  اململكة  خ���ارج 

العربية ككل وطرق التجارة القدمية فيها ».
واأ�شار اإىل املتابعة املبا�شرة من �شمو الأمري �شلطان 
العامة  الهيئة  رئي�ض  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �شلمان  ب��ن 
الوطني للمعر�ض نظرا لأهمية  لل�شياحة والراث 
وحكامها  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ومكانة 
»رغم   : وق���ال  و�شعبا.  ق��ي��ادة  اململكة  ل��دى  و�شعبها 
يهتم  اأن��ه  اإل  اململكة  ح�شارات  على  املعر�ض  تركيز 
ب����اإب����راز ح�������ش���ارات اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي كانت 
كانت  القدمية حيث  التجارة  رئي�شة لطرق  حمطة 
متثل حلقات مهمة ورئي�شة يف الت�شل�شل احل�شاري 
والتاريخي لهذه املنطقة ال�شراتيجية يف العامل«.

املقتنيات  اإدارة  م��دي��رة  ث��ري��ا جن��ي��م  ال��دك��ت��ورة  اأم���ا 
اللوفر  يف  العلمي  والبحث  املتحف  واأم��ن��اء  الفنية 
اأبوظبي فراأت اأن » طرق اجلزيرة العربية من قوافل 
اجلمال يف الرب والتجارة البحرية اإىل امل�شارات التي 
من  حيوية  باأهمية  متتعت  لطاملا  احل��ج��اج  �شلكها 
والعادات  الأفكار  وتبادل  القت�شادية  التنمية  حيث 
�شواء  حد  على  وخارجها  املنطقة  داخ��ل  والثقافات 
املعر�ض على هذه الطرق ليذهب  زائر  حيث ي�شري 
التي  وال��ت��ب��ادلت  ال��رواب��ط  فيها  يكت�شف  رح��ل��ة  يف 
ن�شجت يف �شبه اجلزيرة العربية فالأبحاث الأثرية 
ال�شوء  �شلطت  الأخ���رية  ال�شنوات  يف  اأج��ري��ت  التي 
يف  واملميز  القدم  منذ  وتنوعها  املنطقة  تاريخ  على 

هذا املعر�ض بالتحديد املجموعة املختارة من الآثار 
من دولة الإمارات العربية املتحدة ».

والدكتورة  املعر�ض جمال عمر  تن�شيق هذا  ويتوىل 
ثريا جنيم واملن�شقة العامة لق�شم الآث��ار يف اللوفر 
م�شت�شارتان  ت�شاعد  ك��م��ا  دو���ش��ي  ن��ومي��ي  اأب��وظ��ب��ي 
وهما  املعر�ض  بتن�شيق  اللوفر  متحف  من  علميتان 
ال�شرق الأدن��ى وكارين  اآث��ار  ماريان كوتي من ق�شم 

جوفان من ق�شم الفنون الإ�شالمية.
املعر�ض وللمرة الأوىل على الإط��الق قطعا  ويقدم 
اأث��ري��ة م��ن الإم����ارات العربية امل��ت��ح��دة مب��ا يف ذلك 
اإىل  تاريخها  ي��رج��ع  القيوين  اأم  يف  وج���دت  ل��وؤل��وؤة 
عام 5500-5300 قبل امليالد معارة من متحف 
اأواخر  من  جلمل  بر�شم  مزينا  وحجرا  القيوين  اأم 
العني  امليالد معار من متحف  الثالثة قبل  الألفية 
وقطعة فريدة من نوعها يعود تاريخها اإىل الألفية 
من  معارة  احلديد  ���ش��اروق  من  امليالد  قبل  الأوىل 
بلدية دبي  وقطعا من جلفار معارة من متحف راأ�ض 
جانب  اإىل  القطع  هذه  الوطني.و�شتعر�ض  اخليمة 
ال�شعودية  العربية  اململكة  من  الأثرية  القطع  اأه��م 
الع�شر احلجري  م��ن  ل��وح��ة جنائزية  ذل��ك  مب��ا يف 
احل��دي��ث وراأ����ض متثال ب��رون��زي م��ن ال��ق��رن الثالث 
امللك  الآث��ار يف جامعة  ق�شم  امليالد معارة من  قبل 
القرن الأول قبل امليالد  �شعود وقناعا جنائزيا من 

يف  الوطني  املتحف  من  معار  ال�شرقية  املنطقة  من 
الريا�ض ولوحات حمفورة من القرن التا�شع معارة 
الوطنية ولوحا حجريا �شكل  امللك فهد  من مكتبة 
امليالد  قبل  الرابعة  الألفية  من  اإن�شان  هيئة  على 
للكعبة  وب��اب��ا  بالريا�ض  الوطني  املتحف  م��ن  معار 
الوطني  املتحف  من  معار   1355 العام  اإىل  يعود 
يف الريا�ض ومفتاحا للكعبة معار من ق�شم الفنون 

الإ�شالمية يف متحف اللوفر.
وي���راف���ق ه����ذا امل��ع��ر���ض م���ع ف��ع��ال��ي��ات مت��ت��د على 
اأيام وت�شمل عر�شا بعنوان »على طرق  مدى ثالثة 
وال�شعر  والأداء  املو�شيقى  ي�شم  العربية«  اجلزيرة 
العربية  اجل���زي���رة  ���ش��ب��ه  م���ن  ف��ن��ان��ا   80 وي��ق��دم��ه 
واأفريقيا والبحر الأبي�ض املتو�شط واملحيط الهندي 
لفن  ر�شم معا�شر  وال�شني مع  واإندوني�شيا  والهند 
�شيت�شمن  ك��م��ا   .. ك����وم  ال��ت��ون�����ش��ي  ل��ل��ف��ن��ان  اخل����ط 
ال��ربن��ام��ج ال��ث��ق��ايف امل��ت��زام��ن م��ع امل��ع��ر���ض عرو�ض 
الفنانة هند مزينة ف�شال عن  م��ن  اأف���الم خم��ت��ارة 
جل�شات حوارية وجمموعة متنوعة من ور�ض العمل 
 « م��ع��ر���ض  الإر���ش��ادي��ة.وي��ع��د  واجل����ولت  التعليمية 
ط���رق ال��ت��ج��ارة يف اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة: روائ����ع اآثار 
اململكة العربية ال�شعودية عرب الع�شور« واحدا من 
اأهم املعار�ض ال�شعودية العاملية التي قدمت الراث 
من  لأك��رث  العربية  واجل��زي��رة  للمملكة  احل�شاري 

ال��ع��امل من  زائ���ر م��ن خمتلف دول  خم�شة م��الي��ني 
خالل اإقامة املعر�ض يف اأ�شهر املتاحف العاملية باملدن 
والعوا�شم الأوروبية والأمريكية والآ�شيوية. و�شكل 
العامل على  املعر�ض فر�شة مهمة وحيوية لطالع 
ح�شارات اململكة واجلزيرة العربية وما تزخر به من 
وتاريخية  ح�شارية  ومقومات  كبري  ح�شاري  اإرث 
الثمان  ال�����ش��ن��وات  ال���ع�������ش���ور.وخ���الل  ع���رب  مم���ت���دة 
عام  يوليو  من  ع�شر  الثالث  منذ  وحتديدا  املا�شية 
والراث  لل�شياحة  العامة  الهيئة  قامت   2010
دولية  حم��ط��ة   14 يف  امل��ع��ر���ض  بتنظيم  ال��وط��ن��ي 
توقف خاللها يف اأ�شهر متاحف العامل وقدم عرو�شا 
املتنوعة ذات  الأثرية  القطع  مميزة لعدد كبري من 
اململكة  اأرا�شي  خارج  مرة  لأول  ال�شتثنائية  القيمة 

العربية ال�شعودية.
ال�������ش���وء ع��ل��ى احل�������ش���ور العاملي  امل���ع���ر����ض  و���ش��ل��ط 
للمملكة ومكانتها الإ�شالمية باحت�شانها احلرمني 
يف  وتاأثريها  القت�شادي  دوره��ا  وكذلك  ال�شريفني 
العالقات الإن�شانية انطالقا من موقعها اجلغرايف 
الثقافية  امل���ج���الت  ج�����ش��را يف  ���ش��ك��ل  ال����ذي  امل��م��ي��ز 

والقت�شادية بني ال�شرق والغرب.
من  اأث��ري��ة  قطعة   460 م��ن  اأك��رث  املعر�ض  وي�شم 
بالعا�شمة  ال��وط��ن��ي  املتحف  يف  امل��ع��رو���ش��ة  التحف 
وت��و���ش��ح هذه  اململكة  م��ن متاحف  وع���دد  ال��ري��ا���ض 

ال��ق��ط��ع ال��ف��رة ال��ت��ي مت��ت��د م��ن ال��ع�����ش��ر احلجري 
القدمي » مليون �شنة قبل الوقت احلا�شر » و�شول 
الفرة  ه���ذه  ومت���ر  ال�����ش��ع��ودي  النه�شة  ع�شر  اإىل 
 « العبيد  ب��ف��رة  ث��م  احل��ج��ري��ة  بالع�شور  الطويلة 
الأل����ف اخل��ام�����ض ق��ب��ل امل��ي��الد » ث��م ف���رة دمل���ون ثم 
العربية  املمالك  ثم  املبكرة  العربية  املمالك  ف��رة 
وفرة  النبوي  العهد  فرة  ثم  واملتاأخرة  الو�شيطة 
الدولتني الأموية والعبا�شية والع�شرين الإ�شالمي 
الو�شيط واملتاأخر حتى فرة توحيد اململكة العربية 
يت�شح يف  وازده���ار  تطور  وم��ا تالها من  ال�شعودية 
جم��الت احلياة كافة وبخا�شة يف خدمة احلرمني 
ال�شريفني.واأقيمت اأوىل حمطات املعر�ض يف متحف 
اللوفر يف العا�شمة الفرن�شية باري�ض ثم اأقيم تباعا 
الإرميتاج  ومتحف  برب�شلونة  لكاي�شا  موؤ�ش�شة  يف 
اإىل  انتقل  برو�شيا ومتحف الربجامون بربلني ثم 
متحف  يف  اأقيم  حيث  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
ببيت�شربغ  ك��ارن��ي��ج��ي  وم��ت��ح��ف  ب��وا���ش��ن��ط��ن  ���ش��اك��ل��ر 
اجل��م��ي��ل��ة« مب��دي��ن��ة هيو�شنت  »ال���ف���ن���ون  وم��ت��ح��ف 
ومتحف »نيل�شون-اأتكينز للفنون« مبدينة كان�شا�ض 
ومتحف »الفن الآ�شيوي« مبدينة �شان فران�شي�شكو.

واف��ت��ت��ح خ���ادم احل��رم��ني ال�����ش��ري��ف��ني امل��ل��ك �شلمان 
ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز اآل ���ش��ع��ود ب��ع��د ذل���ك امل��ع��ر���ض يف 
بالظهران  العاملي  الثقايف  عبدالعزيز  امللك  مركز 
واأذن   2016 دي�شمرب   1 يف  اأرام��ك��و  ل�شركة  التابع 
اآ�شيا  يف  اجلديدة  حمطاته  اإىل  املعر�ض  لنطالقة 
حيث اأقيم يف املتحف الوطني يف العا�شمة ال�شينية 
اآل  ال��ع��زي��ز  ب��ن عبد  امل��ل��ك �شلمان  ال���ذي رع��ى  بكني 
���ش��ع��ود وال��رئ��ي�����ض ال�����ش��ي��ن��ي ���ش��ي ج���ني ب��ي��ن��غ حفل 
اأقيم يف املتحف  2017 ثم  16 مار�ض  اختتامه يف 
الوطني بالعا�شمة الكورية اجلنوبية �شيوؤول ثم يف 
املتحف الوطني الياباين بالعا�شمة اليابانية طوكيو 
بالريا�ض  الوطني  املتحف  يف  تنظيمه  اإىل  اإ�شافة 
�شمن املعار�ض امل�شاحبة مللتقى اآثار اململكة العربية 

ال�شعودية » الأول » .
�شمن  اأب��وظ��ب��ي  اللوفر  متحف  يف  املعر�ض  وي��ح��ط 
م��ع��ار���ض واأن�����ش��ط��ة م��ت��ب��ادل��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن اللذين 
تاريخية  وقوا�شم  وطيدة  اأخ��وي��ة  عالقة  تربطهما 
اللوفر  اح��ت��ف��ال متحف  م��ع  وب��ال��ت��واف��ق  م�����ش��رك��ة 

اأبوظبي مبرور عام على افتتاحه .

•• ال�شارقة-الفجر:

لهيئة  التابعة   - ال�شارقة  مكتبات  اإدارة  نظمت 
ال�شارقة للكتاب- يف مكتبة الذيد العامة، فعالية 
»املكتبة الب�شرية« ت�شمنت جل�شة حوارية حتت 
عنوان »التعامل مع التحديات«، موؤخراً، بهدف 
اجلمع بني ال�شخ�شيات ذوي اخلربة والتجارب 

ال��ط��احم��ني للتعرف على  امل��ف��ي��دة م��ع الأف����راد 
املزيد من  هذه اخل��ربات والق�ش�ض امللهمة يف 

خمتلف ال�شوؤون الإن�شانية والعملية.
الأف����راد  اأم����ام  ف��ر���ش��ة،  الفعالية  ه���ذه  و�شكلت 
اأ�شحاب  م��ع  وتطلعاتهم،  اأح��الم��ه��م  مل�����ش��ارك��ة 
اخل�����ربات يف حم����اور حم�����دد،  مل�����ش��اع��دت��ه��م  يف 
اإثراء عقولهم والتعرف على جتاربهم الناجحة 

ل�شتخال�ض العرب والقيم منها يف �شبيل جتاوز 
التحديات والعوائق التي تواجههم يف حياتهم، 
كما متثل جرعة حتفيزية للدفع بهم قدماً يف 

�شبيل حتقيق  طموحاتهم ورغباتهم.
واحت�شنت الفعالية جمموعة من ال�شخ�شيات 
على  وال��ق��ادرة  املجتمع،  يف  والناجحة  امل��وؤث��رة 
اإح������داث ف�����ارق اإي���ج���اب���ي م���ع الآخ����ري����ن، حيث 

ت�شمنت حماربني ملر�ض ال�شرطان،
وال�شفاء  املر�ض  وال��ذي��ن  متكنوا من حماربة   
منه، وحتدثوا عن فرة عالجهم، وكيف متكنوا 
ليكونوا  الفرة احلرجة  التعامل مع هذه  من 

قدوة لكل من حولهم، ومن يعانون منه.
اأ�شحاب  من  جمموعة  الفعالية  يف  �شارك  كما 

الإعاقات احلركية،
 الذين حتدثوا عن ق�ش�شهم وخرباتهم امللهمة 
يف مواجهة ال�شعوبات والتحديات التي فر�شت 

عليهم نتيجة ما يعانون،
 لكنهم متكنوا من مواجهتها وفر�ض ح�شورهم 
والفاعل من خ��الل جناحهم يف عملهم  امل��وؤث��ر 

وجمتمعهم.
من  للكثري  ثقافية  مرجعية  الفعالية  و�شكلت 
الأف������راد، ح��ي��ث مت  ت��زوي��ده��م مب��ج��م��وع��ة من 

الذي  املو�شوع  عن  تتحدث  التي  الكتب  اأف�شل 
ب�شكل  عليه  للتعرف  ف��رد منهم،   كل  يحتاجه  
اأعمق واأكرب وا�شتخراج املزيد من التجارب التي 
ت�شهم يف اإك�شابهم املزيد من اخلربة، ومناق�شته 

مع اأ�شحاب اخلربة والتجربة من امل�شاركني.
يف  املكتبات  اإدارة  مدير  امل��رزوق��ي،  �شارا  وقالت 
ال�شارقة: » تعد فعالية » املكتبة الب�شرية« فر�شة 
يف  وو�شعها  الب�شرية  اخل��ربات  للتقاء  حقيقة 
اإىل  ق��ادر على حتويلها  اإن�شاين جمتمعي  اإط��ار 

حالة اإيجابية موؤثرة، 
امل��ج��ت��م��ع م��ه��م��ا اختلفت  ف���ئ���ات  ت��ف��ي��د ج��م��ي��ع 
كتاب  لدية  �شخ�ض  فكل  واأع��راق��ه��م  اأجنا�شهم 
خا�ض يف داخله، يحمل فيه الكثري من الق�ش�ض 
الآخرين،  م��ع  م�شاركتها  مي��ك��ن  ال��ت��ي  وال��ع��رب 
م�شاعدة  يف  �شاهمنا  الفعالية  هذه  خالل  ومن 
املزيد من اخلربات  التعرف على  الأف��راد على 
عن  بعيدة  مب�شطة  علمية  ب�شورة  وال��ت��ج��ارب 
تاأثري  حتقيق  بهدف  الر�شمي  النمطي  القالب 

اأكرب واأعمق يف احل�شور.
 كما �شن�شعى يف الفرة املقبلة اإىل اإقامة فعالية 
املكتبة الب�شرية ب�شورة دورية يف جميع مكتبات 

ال�شارقة ال�شت«.

اأطلق نادي تراث الإمارات اأم�ض »اأكادميية 
احل����رف ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة« ل��ت��ع��زي��ز ج��ه��وده يف 
ك��ه��وي��ة وطنية  ت�����راث الإم���������ارات  اإب�������راز 

لالأجيال  ونقلها  عليها  واحلفاظ  اأ�شيلة 
لتاأ�شيل الراث  اإطار ر�شالته  وذلك على 

والهتمام بجيل ال�شباب والنا�شئني.

مت اإطالق الأكادميية على هام�ض م�شاركة 
ال���ن���ادي يف ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة ال���� 16 من 
التي  والفرو�شية  لل�شيد  الدويل  املعر�ض 
اأبوظبي  م��رك��ز  يف  الأول  اأم�����ض  اختتمت 

الوطني للمعار�ض.
اله���ت���م���ام  اإىل  الأك�����ادمي�����ي�����ة  وت�����ه�����دف 
ب��الأع��م��ال والأ���ش��غ��ال ال��ي��دوي��ة واحلرف 
الندثار  من  عليها  واحلفاظ  التقليدية 
اجلديدة  ل��الأج��ي��ال  تعليمها  ط��ري��ق  ع��ن 
وتنمية  وت��وج��ي��ه��ه��م  م��واه��ب��ه��م  ورع���اي���ة 
وت�شجيعهم  اأو�شاطهم  يف  العلمي  الفكر 
على البحث وال�شتك�شاف واإثراء ثقافتهم 
اإىل  اإ�شافة  الإبداعية  قدراتهم  وتن�شيط 
املتخ�ش�شني  املدربني  من  قاعدة  تكوين 

يف املهن واحلرف الراثية.
�شناعة  يف  للذكور  حرفية  دورات  وتقدم 
وال�شيوف  وال���زج���اج  وال��ب�����ش��وت  ال��ن�����ش��ي��ج 
ال�شدو  يف  دورات  وللبنات  اجللود  ودباغة 

والألعاب  واحلنَّاء  اخلو�ض  و�شّف  والتلي 
ال�شعبية.. وتقبل �شباب و�شابات الإمارات 
من عمر 18 �شنة فما فوق ويتم الت�شجيل 
يف م��ق��ر ال���ن���ادي يف م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي ويف 
مراكزه املنت�شرة يف الإمارة اأو عرب املوقع 

الإلكروين.
وكان النادي قد اختتم م�شاركته اأم�ض يف 
املعر�ض الدويل لل�شيد والفرو�شية والتي 
�شلطان  ال�����ش��ي��خ  �شمو  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ج���اءت 
ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
رئي�ض الدولة رئي�ض نادي تراث الإمارات 
الراثية  املنا�شبات  يف  ال��ن��ادي  مب�شاركة 
الرائد  ل��دوره  تاأكيداً  بالدولة  والثقافية 
ون�شره  امل����وروث  على  للحفاظ  وال��داع��م 

وتر�شيخه.
جماهريي  ب���ح�������ش���ور  اجل����ن����اح  وح����ظ����ي 
ك��ب��ري ط����وال اأي�����ام امل��ع��ر���ض وزي������ارة عدد 
اأق�شام  على  اطلعوا  الذين  امل�شئولني  من 

تراثية  ن�شاطات  من  يقدمه  وم��ا  اجلناح 
وتعرفوا على معر�ض اإ�شدارات ومقتنيات 
م��رك��ز زاي���د ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث التابع 
واأن�شطة  زاي��د  بن  �شلطان  ومركز  للنادي 
املراكز الن�شائية وركن القرية الراثية.. 
ال��ن��ادي كل  م��ن م�شوؤويل  ع��دد  تفقد  كما 

على حدة اأق�شام اجلناح و�شري العمل به.
وقدم ركن القرية الراثية ور�شة ل�شناعة 
الفخار بجانب عر�ض مناذج لبيوت تراثية 
اإىل  اإ�شافة  البحر  ال�شعر وبيت  مثل بيت 
�شاركت  بينما  ال��ب��ح��ري..  ل��ل��راث  ق�شم 
فيه  تنظم  بركن  للنادي  الن�شائية  املراكز 
ك��ث��ري م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ل���ل���زوار م��ن بينها 

الأ�شغال اليدوية .
ك��م��ا ن��ظ��م م��رك��ز اأب��وظ��ب��ي ال��ت��اب��ع لنادي 
اأم�����ض اجل��م��ع��ة برنامج  ت����راث الإم������ارات 
الراثية  القرية  يف  ال�شغري«  »اجل���الف 
طريقة  الطالب  تعليم  اإىل  يهدف  ال��ذي 

التقليدية  اخل�����ش��ب��ي��ة  ال���ق���وارب  ���ش��ن��اع��ة 
املحامل  واأن�������واع  اأ����ش���م���اء  ع��ل��ى  وت���ع���رف���وا 
اخل�شبية والأغرا�ض التي كانت ت�شتخدم 

بوذيب  اأكادميية  فيما قدم طالب  فيها.. 
للفرو�شية التابعة للنادي عرو�شا للخيالة 

الراثية طوال اأيام املعر�ض.
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امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رعاية  حتت 
اللوفر  متحف  ي�صت�صيف   .. ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  الوطني  والرتاث  لل�صياحة  العامة  الهيئة  مع  وبال�صراكة 
اأبوظبي خالل الفرتة من 8 نوفمرب اإىل 16 فرباير املقبلني معر�ض » طرق التجارة يف اجلزيرة العربية : روائع اآثار 

اململكة العربية ال�صعودية عرب الع�صور ».
ويطلع املعر�ض العاملي الثاين يف مو�صم فعاليات متحف اللوفر اأبوظبي الثقافية الزائر على تاريخ اجلزيرة العربية 
من خالل قطع من تراث اململكة العربية ال�صعودية وثقافتها اإ�صافة اإىل جمموعة خمتارة من القطع النادرة من دولة 
االإمارات العربية املتحدة.ومت تقدمي املعر�ض للمرة االأوىل يف متحف اللوفر يف باري�ض يف العام 2010 ليجول بعد ذلك 

14 مدينة من خمتلف اأنحاء العامل لتعريف العامل باأ�صره على تاريخ هذه املنطقة.

متحف اللوفر اأبوظبي ي�شت�شيف معر�س »طرق التجارة يف اجلزيرة العربية« 8 نوفمرب
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يبحث عن فكرة جديدة يف ال�صينما ت�صيف اإىل م�صواره

حممود الع�شيلي: ي�شتعد لتقدمي اأغنية 
جديدة وفكرتها غريبة وخمتلفة

ال��ع�����ش��ي��ل��ي ع���ن �شعادته  ال��ن��ج��م حم��م��ود  ع���رّب 
�شيف  يف  قدمها  التي  حفالته  بنجاح  البالغة 

يف  كانت  احلفالت  جميع  اأن  موؤكدا   ،2018
خمتلفا  ج��م��ه��ورا  وت��خ��اط��ب  خمتلفة  اأم���اك���ن 

اأن الأغاين التي قدمت  واأعمارا متفاوتة، كما 
خ���الل ال��ف��رة امل��ا���ش��ي��ة ك��ان��ت ت��واك��ب ال���ذوق 

العام.
اأغ����اين  اأن�����ه ي��ف�����ش��ل  واأ�����ش����ار ال��ع�����ش��ي��ل��ي، اإىل 
اأن كل  »ال�شينغل« خالل هذه الفرة، وخا�شة 
حقها  تاأخذ  منفرد  ب�شكل  طرحها  يتم  اأغنية 
امل�����ش��اه��دات واله��ت��م��ام وال���ش��ت��م��اع، بينما  يف 
»الأل����ب����وم« ك���ام���اًل، ي��ع��د م��و���ش��ة وان��ت��ه��ت، ول 
مو�شحا  اأغانيه،  لكل  املطلوب  الهتمام  ياأخذ 
اأن ال�����ش��ي��ارات ح��ال��ي��ا ل ي��وج��د ب��ه��ا »���ش��ي دي« 
الإنرنت  ع���رب  ل���الأغ���اين  ي�����ش��ت��م��ع  ف��اجل��م��ي��ع 
يف�شل طرح  واملوبايل وخالفه، وهو ما جعله 

»ال�شينغل« عن الألبوم الكامل.
»اأ�شطورة  هو  دي��اب،  عمرو  النجم  اأن  واأو���ش��ح 
وخا�شة  ب��اأح��د،  ي��ق��ارن  ول  م�شر،  يف  ال��غ��ن��اء« 
اأنه تاريخ كبري ومو�شوعة، وكذلك هو املطرب 
الوحيد الذي يطرح اأي اأغنية اجلميع ي�شتمع 

لها ويهتم بها دون دعاية وخالفه.
ال�شعبي  امل��ط��رب  م��ع  »خ��اي��ن��ة«  دي���و  اأن  وذك����ر 
جميع  خماطبة  منه  ال��ه��دف  الليثي  حم��م��ود 
مو�شحا  مدرو�شة،  بطريقة  والأعمار،  الفئات 
اأنه يدر�ض تقدمي فكرة »ديو« على طريقة الراب 

مع مطرب اأو مطربة من �شمال اإفريقيا، غري 
وذلك  الآن،  حتى  املطرب  على  ي�شتقر  مل  اأن��ه 
لإر�شاء الذوق العام، وخا�شة اأنه يبحث عن كل 

ما هو جديد ليقدمه جلمهوره، 
خطوة،  كل  على  يحا�شبه  اجلمهور  اأن  ل�شيما 
وهو ما يجعله دائما يبحث عن املختلف واملميز 
منذ  نعمة«  »خليج  فيلم  تقدميه  اأي�شا.وبعد 
عن  يبحث  اأنه  اإىل  الع�شيلي  لفت  عاما،   12

فكرة جديدة يف ال�شينما ت�شيف اإىل م�شواره، 
اإىل  ال��ع��ودة  ق���رار  يف  للتفكري  ق��وي  و�شيناريو 
التمثيل مرة اأخرى، وهو ما دفعه للركيز يف 
اأغنية  بنجاح  �شعادته  ع��ن  فقط.وعرب  الغناء 
»تقدر« مع عدوية وانت�شارها يف م�شر بطريقة 
الأغاين  اهم  اعتربها من  اأن��ه  كبرية، م�شيفاً 
التي قدمها يف الفرة املا�شية، مو�شحا اأنه ل 
يفكر بطريقة كبرية يف م�شاهدات »اليوتيوب« 
ف��ق��ط، ب��ي��ن��م��ا ي��ف��ك��ر يف جن����اح الأغ���ن���ي���ة وحب 
الأفعال من  الأغ��اين، وردود  اجلمهور لنوعية 
احلفالت  اأن  ع��ن  ف�شاًل  والأ���ش��دق��اء،  النا�ض 

تثبت النجاح اأكرث من م�شاهدات »يوتيوب«.
لتقدمي  ي�شتعد  اأن���ه  اإىل  اأ���ش��ار  ج��دي��ده،  وع��ن 
اأغنية جديدة وفكرتها غريبة وخمتلفة، بعنوان 

»�شهلة وب�شيطة« 
اأمري  ك��ل��م��ات  م��ن 

ط��ع��ي��م��ة، واأحل���ان���ه، 
�شمري،  رام��ي  وتوزيع 

خالد،  ع���الء  واإخ������راج 
امل��ت��وق��ع طرحها  وم���ن 
ال��ف��رة امل��ق��ب��ل��ة، عقب 
انتهاء عمليات املونتاج 
اأن  وامل���ك�������ش���اج.ي���ذك���ر 
حفال  ق���دم  الع�شيلي 
غ���ن���ائ���ي���اً ����ش���خ���م���ا يف 
الأمريكية  اجلامعة 
اأخ���������������������ريا، و������ش�����ط 
من  اآلف  ح�������ش���ور 
وحمبيه،  ج��م��ه��وره 
اأغ�����اين منها  وق����دم 

»جمنونة«،
وي�������ا  وت������������ق������������در،   
حته  ويف  ن������ا�������ض، 
وبعدتي  ت����ان����ي����ة، 
وم�����ب�����ع�����دت�����ي�����������ض، 

وغريها.

اختريت  العودة(  )الهيبة-  م�صل�صل  يف  الالفتة  اإطاللتها  بعد 
ملكة جمال لبنان ال�صابقة فالريي اأبو �صقرا من �صركة )�صّباح 
معت�صم  املمثل  جانب  اإىل  فيي(  )ما  م�صل�صل  لبطولة  اإخوان( 

النهار. 
واإىل جانب التمثيل الذي تتفّرغ له وت�صعه يف اأعلى اأولوياتها 
ال تزال فالريي اأبو �صقرا منفتحة على عرو�ض تقدمي الربامج. 

عن امل�صل�صل اجلديد وم�صريتها كان معها هذا احلوار:

كيف  فيّي(،  )م��ا  م�شل�شل  عقود  توقيع  مبارك   •
جتري التح�شريات؟

- مل يمُنجز حوار امل�شل�شل نهائياً بعد، لذا نحن راهناً 
اكت�شاف  اأي  التح�شريات،  م��ن  الأوىل  املرحلة  يف 
ال�شخ�شيات وقراءة الن�ض والطالع على املواقع، 
�شبتمرب   10 يف  الت�شوير  ن�شتهّل  اأن  على 

اجلاري.
معت�شم  امل���م���ث���ل  ال��ت��ق��ي��ت  ه����ل   •

النهار؟
- نلتقي قريباً يف جل�شة قراءة 
ا�شتعداداً  وحت�شريها  امل�شاهد 

لبدء الت�شوير.
امل�شل�شل؟ تفا�شيل  • ما 

جزاأين  يف  امل�����ش��ل�����ش��ل  ي��ق��ع   -
��ة ح����ّب وحقد  ق�����شّ وي������روي 
وك�����راه�����ّي�����ة وان����ت����ق����ام ت�����دور 
جبلية  ق���ري���ة  يف  اأح���داث���ه���ا 

نائية.
التعاون مع �شركة  ل  • ي�شكِّ
مرحلة  �شخمة  اإن��ت��اج��ي��ة 
م�شريتك  يف  م���ت���ق���ّدم���ة 

املهنية؟
ال�شبب  ل���ه���ذا  ط���ب���ع���اً،   -
م�شل�شل  اإىل  ان�����ش��م��م��ت 
)الهيبة- العودة( ف�شركة 
)�شّباح اإخوان( حمرفة 
اإنتاجياً، ما ي�شّكل اإ�شافة 
م�شريتي  اإىل  ن���وع���ّي���ة 
املهنية �شواء من ناحية 
النت�شار  اأو  اخل�����ربة 
���ش��ي��ن��ع��ك�����ض هذا  ك���م���ا 
الإيجابي  ال��ت��ف��اه��م 
جميلة  نتيجة  بيننا 

يف امل�شل�شل.
م�شوؤولية  ث���م���ة   •
تواجهينها  ك�����ربى 
ال�شركة  اأن  خ�شو�شاً 
تراهن على جناحك 
ب������ط������ول������ت������ك  يف 

الأوىل؟
خ�شو�شاً  ط��ب��ع��اً،   -
األ خربة كافية لدّي 

التمثيل. يكفيني اختياري لدور البطولة لأ�شعر مب�شوؤولية كربى.  يف 
على كٍل يجب األ ن�شكر بفكرة البطولة، بل على العك�ض ل بد من التعّمق 
يف ال�شخ�شية والجتهاد لنربهن اأن البطولة احلقيقية تكمن يف نوعية 

العمل.
بطولة  اأمام  مّهد  مهنياً  دعماً  العودة(  )الهيبة-  م�شل�شل  �شّكل  • هل 

)ما فيي(؟
اأ�شهم يف  لكنه  ال��ع��ودة(  )الهيبة-  يف  �شغرياً  دوراً  اأدي��ت  اأنني  - �شحيح 
انت�شاري وك�شب تعاطف اجلمهور، ما مّهد الطريق بطبيعة احلال اأزاء 

دخويل جمال التمثيل.
فيه؟ التمثيلي  اأداءك  تقّيمني  • كيف 

- اأحّب اأن اأق�شو على نف�شي عموماً ونقد اأدائي بهدف التقّدم والتطّور. 
را�شية عن  اأك��ن  فاإنني مل  الإيجابية،  الفعل  ردود  رغم  وعلى  �شراحة، 
كانت  اإمن��ا  اأف�شل،  اأداء  تقدمي  باإمكاين  اإذ  العودة(  )الهيبة-  يف  نف�شي 
املوؤطرة  ال�شخ�شية يف حتركاتها  اأ�شا�شاً، كذلك  الدور حمدودة  م�شاحة 

�شابقاً.
من  ب��دًل  اخلارجي  جمالك  على  ك��ان  الركيز  اأن  بع�شهم  اعترب   •

اأدائك، ما راأيك؟
- هذا الراأي متعارف عليه، كلما اأطّلت ملكة جمال اأو فتاة جميلة يف اأي 
م�شل�شل درامي، اإذ يعترب كثريون اأن الركيز اقت�شر على اجلمال بدًل 
من الأداء. اأدعو اأ�شحاب هذا الراأي اإىل متابعة م�شل�شلي اجلديد للحكم 

على اأدائي فاأمتّكن من اإثبات العك�ض.
ح�شن؟ تيم  النجم  مع  الثنائية  ت�شفني  • كيف 

ف�شاعدين  خرباته  من  ال�شتفادة  حاولت  مبعّيته.  دور  اأداء  �شّرفني   -
كثرياً لل�شري يف الطريق ال�شحيح. كانت جتربة ثنائية جميلة جداً، فهو 
جنم متوا�شع ي�شاعد املمثل قبالته وهو جمتهد كثرياً، ويف راأيي يجب 

اأن يتمثل كل ممثل ناجح مب�شريته ليحقق النجاح فالنجومية.
• جنحت ثنائية الكاتبة كلوديا مر�شليان واملخرجة ر�شا ال�شربتجي يف 

اأعمال عّدة �شابقاً، فكيف تتوّقعني بطولتك الأوىل باإدارتهما؟
- حتّم�شت كثرياً عندما علمت اأنني �شاأعمل حتت اإ�شراف املخرجة ر�شا 
اأدق التفا�شيل يف امل�شاهد ولديها  ال�شربتجي لأنها حتر�ض على توافر 
القدرة على ا�شتخراج ما لدى املمثل من قدرات دفينة من خالل اإدارة 
مر�شليان  كلوديا  اأثبتت  ب��دوره��ا،  الت�شوير.  اأث��ن��اء  ب��اح��راف  خطواته 
ت��ع��اوين معهما  م��ن  اأن��ا متاأّملة ج��داً  ل��ذا  اآخ���ر.  اإىل  جناحها م��ن عمل 
واأمتنى اأن تكون النتيجة على مقدار توقعاتنا، خ�شو�شاً اأنني حمظوظة 

باإلنطالق مع اأنا�ض حمرفني يقّدرون الفن والتمثيل والعمل.
الإخ����راج  اإىل  ت��وّج��ه��ت  لكنك  ال��ط��ب  يف  التخ�ش�ض  ت��ن��وي��ن  ك��ن��ت   •

والتمثيل؟
- �شحيح، يف فرة الدرا�شة رغبت يف التخ�ش�ض يف الطب لكنني وجدت 
األ جمال للمقارنة بني الثنني واأن  اأك��رث. �شحيح  التمثيل  اأحب  اأنني 
املجالني  يف  واردة  املناف�شة  اإمن��ا  الطب،  من  تقلباً  اأك��رث  الفنّي  الو�شط 
وعلى الإن�شان اأن يقّدم قناعاته ويتحّدى نف�شه للتقّدم بكل مرحلة. وما 

دامت الثقة متوافرة والأهداف وا�شحة فال بّد من اأن ي�شل.

منه؟ اكت�شبت  خربة  اأية   ،project runway برنامج  • قّدمت 
- تعّرفت اإىل اأنا�ض كثريين مهّمني يف جمالتهم، كذلك اكت�شبت خربة 
مهّمة مع امل�شمم العاملي اإيلي �شعب وجلنة التحكيم وال�شيوف، ف�شاًل 
عن اخلربة التي اكت�شبتها خالل الت�شوير الحرايف وهذه اأمور ت�شهم 
يف ن�شوج املقّدم وتمُك�شبه خربة يف كيفية الت�شرف مواجهة لأمور معّينة 
اإ�شافة اإىل حتّدي نف�شه واإزالة العواقب. لذا كانت جتربة جميلة و�شهلة 

يف اآن ذات نكهة مميزة، خ�شو�شاً اأنها متعلقة مبجال املو�شة.
م�شتقبال؟ التقدمي  �شعيد  على  مب�شاريع  تفّكرين  • هل 

على عرو�ض  منفتحة  اأبقى  اإمن��ا  التمثيل  على  راهناً  اأولويتي  ترتكز   -
تقدمي الربامج لأن التجربة كانت جميلة جداً وهي جزء مّني. على كٍل 
ل التفّرغ لكل م�شروع على حدة وعدم خلط الأمور مع بع�شها، لذا  اأف�شّ

�شاأترك احلكم للوقت.
�شواها؟ دون  معّينة  برامج  لني  تف�شّ • هل 

- ل اأحّبذ برامج الألعاب والرفيه، بل اأجته اأكرث نحو برامج اكت�شاف 
املواهب الفنية من متثيل وغناء ورق�ض. على كٍل عندما اأتلقى عر�شاً 

ما اأدر�ض خطواتي جّيداً واأقرر على اأ�شا�شها.
املحلية  الأعمال  �شّجلت  امل�شركة  العربية  الأعمال  جناح  مقابل  •  يف 

لني اأياً منهما؟ جناحاً اأي�شاً يف �شهر رم�شان، هل تف�شّ
اأن  �شحيح  هويتها.  عن  النظر  بغ�ض  الأع��م��ال  جميع  على  منفتحة   -
يفر�ض  النهاية  يف  امنا  اأك��رب  انت�شار  ن�شبة  حتقق  املختلطة  امل�شل�شالت 
اأو  الإن��ت��اج  اأو  املمثلني  ه��وي��ة  ع��ن  النظر  بغ�ض  نف�شه  اجلميل  العمل 

الإخراج...
النت�شار  الأع��م��ال  ه��ذه  خ��الل  من  اللبناين  املمثل  يحقق  ب��راأي��ك   •

فح�شب؟
- طبعاً، فاملمثل املوهوب املجتهد يلفت النظر اأينما طّل، لكن م�شاركته 

يف م�شل�شل عربي م�شرك تف�شح يف املجال اإزاء انت�شار عربي اأو�شع.
اأو  ال��ربام��ج  ت��ق��دمي  جم��ال  دخ��ل��ن  اجل��م��ال  ملكات  م��ن  كبري  • ع��دد 

التمثيل، من منهّن براأيك كانت الأف�شل والأجنح؟
- نادين ن�شيب جنيم اأول ا�شم يتبادر اإىل ذهني لأن قّلة ا�شتطعن حتقيق 

هذا النجاح وبفرة ق�شرية كما فعلت هي.
 تلهمني لتحقيق املثل.

ملكة  م�شابقة  يف  ت�شاركني  هل  �شقرا،  اأبو  بفالريي  الزمن  عاد  لو   •
جمال لبنان؟

- رمبا، لأنها مل توؤثر �شلباً يف حياتي بل اأّدت دوراً اإيجاباً(، مو�شحًة اأن 
هذه امل�شابقة ت�شّكل باباً وا�شعاً لتحقيق الطموحات. وتتابع: )لكنني مل 

اأفكر يف ذلك عندما �شاركت فيها.
لتحقيق  املجال  يف  تف�شح  امل�شابقة  ه��ذه  يف  امل�شاركة  اأن  الفتيات  ت��رى   
الأهداف �شريعاً. لكنني اأدعوهّن اإىل عدم انتظار هذه الفر�شة لل�شعي 

اإىل طموحاتهن يف احلياة(.
الت�شّرع لتحقيق النت�شار والنجومية ل يدوم �شوى  اأن  تختم: )اأعترب 
يمُقنعنا فعال ينعك�ض  التاأين بالقرارات لختيار ما  فرة ق�شرية، بينما 

نوعّية اأف�شل فينال تقديراً اأكرب من اجلمهور وثقة اأهّم بخياراته(.

اأحّب اأن اأق�صو على نف�صي عمومًا ونقد اأدائي بهدف التقّدم والتطّور

فالريي اأبو �شقرا:  البطولة احلقيقية
 تكمن يف نوعية العمل
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قلة الن�شاط البدين تهدد 1.4 
مليار �شخ�س بـ5 اأمرا�س عاملًيا

ك�شف درا�شة حديثة اأجريت يف 168 بلًدا اأن 1.4 مليار �شخ�ض باتوا اأكرث 
عر�شة لأمرا�ض القلب والأوعية الدموية وال�شكري واخلرف وبع�ض اأنواع 

ال�شرطان، وذلك لقلة الن�شاط البدين عندهم.
"وي�شت  ون�شرتها  العاملية  ال�شحة  منظمة  اأجرتها  التي  للدرا�شة  ووف��ًق��ا 
فران�ض"، ف��اإن واح��دة من كل ث��الث ن�شاء وواح��د من كل اأرب��ع��ة رج��ال ل 
الإ�شابة  زي���ادة خطر  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  ال��ك��ايف؛  ال��ب��دين  الن�شاط  مي��ار���ش��ون 

باأمرا�ض القلب والأوعية الدموية وال�شرطان اأو مر�ض ال�شكري.
فعلى ال�شعيد العاملي، ل يقوم ما يقرب من واحد من كل ثالث ن�شاء وواحد 

من كل اأربعة رجال ما يكفي من الن�شاط البدين للبقاء ب�شحة جيدة.
ولحظ القائمون على الدرا�شة "تقدم قليل" بني عامي 2001 و2016 
يف حت�شني م�شتويات الن�شاط البدين، اإل اأنهم اأكدوا يف الوقت نف�شه اأنه يف 
55 دولة اأي )%33( من اأ�شل 168 دولة، مل يكن لدى اأكرث من ثلث 
الرئي�شة  املخاطر  الباحثون: بخالف  ويقول  ك��اٍف.   ن�شاط مادي  ال�شكان 
ال�شعيف  البدين  الن�شاط  م�شتويات  ف��اإن  العاملية،  ال�شحة  على  الأخ��رى 
اأن��ح��اء ال��ع��امل، ف��اأك��رث م��ن رب��ع البالغني ل يقومون  ل ت��راج��ع يف جميع 

مب�شتويات الن�شاط البدين املو�شى به ليكونوا يف �شحة جيدة. 
وتاأخذ الدرا�شة يف احل�شبان م�شتويات الن�شاط الذاتي )يف العمل، يف املنزل 

، اأثناء ال�شفر واأوقات الفراغ( للبالغني )18 �شنة فما فوق(.

ابتكار دواء يق�شي على ال�شرطان متاما
اأثبت علماء معهد �شكريب�ض للبحوث العلمية يف الوليات املتحدة فعالية 

لقاح جديد �شد اأورام امليالنني عند اختباره على الفئران املخربية.
 Proceedings of the National Academy وتفيد جملة
الأورام  دواء خم�ش�ض لعالج  اإىل  اأ�شافوا  العلماء  باأن   ،of Sciences

م�شتح�شر ديربوفو�ض Diprofos الذي يحفز جهاز املناعة.
وتو�شل العلماء اإىل هذه النتيجة بعد اأن اختربوا حوايل 100 األف مركب 

كيميائي، ميكنها زيادة فعالية العالج الكيميائي ل�شرطان اجللد.
اأنواع �شرطان اجللد عدوانية، ومت تعديل الأورام  اأكرث  العلماء  وا�شتخدم 
جينيا لركيب بروتني األبومني با�شتخدام بيا�ض البي�ض، الذي يلعب دور 

امل�شت�شد الذي يحفز رد فعل اجلهاز املناعي.
العالج:  ن��وع  اأ�شا�ض  على  جمموعات  ث��الث  اإىل  الفئران  الباحثون  وق�شم 
الأوىل حقنت بامل�شت�شد PD-L1 الذي مينع مقاومة اخلاليا ال�شرطانية 
ومركب   PD-L1 بامل�شت�شد  حقنت  الثانية  املجموعة  اجل�شم.  ملناعة 
ديربوفو�ض. والثالثة حقنت مبركب “حجر ال�شبة” بدل من ديربوفو�ض. 
وح�شل كل فاأر على جرعتني تف�شلهما �شبعة اأيام. وخالل 54 يوما تعافت 
املجموعة  ال�شرطانية، وفئران  الأورام  الثانية متاما من  املجموعة  فئران 
الثالثة كانت ن�شبة �شفائها %25، يف حني نفقت جميع فئران املجموعة 
املجموعة  فئران  اإ�شابة  من  الباحثون  يتمكن  مل  لهذا،  واإ�شافة  الأوىل. 
الفئران مب�شرا قبل  اللقاح على  ب��الأورام. ويعد جناح اختبار هذا  الثانية 
اختباره على الإن�شان، حيث يجب اأن توؤكد الختبارات الالحقة فعاليته يف 

عالج مر�شى ال�شرطان اأو ا�شتخدامه كلقاح.

نكرت؟  عرفتها  واإذا  عرفت  نكرتها  اإذا  التي  الكلمة  • ما 
- كلمة اأم�ض 

بها؟  نطقت  اذا  معناها  ينتفي  التي  الكلمة  هي  • ما 
- كلمة ال�شمت 

من  احل��دي��ث  الع�صر  يف  لبناين  ورح��ال��ة  اأدي���ب   •
موؤلفاته قلب لبنان؟ 

- اأمني الريحاين.
العربي؟  االأدب  يف  الفريد  العقد  كتاب  �صاحب  • من 

- ابن عبد ربه 
طفيل؟  ابن  به  ا�صتهر  الذي  الكتاب  هو  • ما 

- حي بن يقظان. 
العاملية؟  عطيل  م�صرحية  �صاحب  • من 

- وليم �شك�شبري

احلوت،  كبد  يف  موجود  العنرب  عطر  واأن  نيوزيالندا،  يف  الكيوي  لطري  الأ�شلي  املوطن  اأن  تعلم  هل   •
بالكافيار يف بحر قزوين والبحر  الغني  واأن موطن �شمك احلف�ض  اأ�شا�شاً يف ال�شحارى  واأن موطن ال�شب 

الأ�شود. 
اجلنوبية.  اأمريكا  �شواحل  على  يتواجد  والذي  الأنقلي�ض،  هو  الأقوى  الكهربائي  ال�شمك  اأن  تعلم  • هل 
ما  وه��ذا  فولتاً.   550 بقوة  كهربائية  �شدمة  ينتج  اأن  ي�شتطيع  وه��و  ذيله.  يف  موجود  الكهربائي  ع�شوه 

يوؤدي اإىل �شعق وقتل الأ�شماك القريبة املجاورة. 
هيكاًل  يفرز  املرجانيات  طائفة  من  ثوابت  بحرية  حيوانات  جن�ض  هو  )والي�ض(  املرجان  اأن  تعلم  هل   •
ت�شمح  فجوات  ذو  لكنه  داخلي  الكل�شي  والهيكل  اأبي�ض.  اأو  وردي���اً  يكون  ما  وقلياًل  اأح��م��ر،  مت�شعباً  كل�شياً 
لالأجزاء احلية بالختباء فيه يف حالة اخلطر. وي�شبه هذا املرجان النباتات يف ن�شوئه ومنوه، فبي�شة واحدة 
ل�شناعة  اأولية  مادة  املرجاين  الهيكل  وي�شكل  �شجرية.  على  كاأزهار  اأغ�شان  على  مرتبة  بوالب  عدة  تعطي 

احللي. 
الوجود، ت�شتعمل بعد قطعها و�شقلها يف  نادرة  اأحجار �شلبة �شفافة  الكرمية هي  اأن الأحجار  •  هل تعلم 
ال�شفافة  ون�شف  ال�شفافة  الكرمية  ن�شف  والأحجار  ال�شفافة  الكرمية  الأحجار  تنتمي  املجوهرات.  �شناعة 
ال�شبينل  جمموعة  الياقوت،  اأو  الكورندن  جمموعة  املا�ض،  جمموعة  الأن���واع:  من  عدد  اإىل  املنفذة  وغري 

جمموعة الزبرجد، التوباز، التورمالني، البجادي اأو العقيق، جمموعة الكوارت�ض 

الفقري واجلائزة 
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اللوز
مارى  الفرن�شية  الدكتورة  اأك��دت 
بلومي، خبرية التغذية الفرن�شية 
اأه��م��ي��ة ال���ف���وائ���د ال�����ش��ح��ي��ة للوز 
وال��ذي يعمل  به،  والزيت اخلا�ض 
ع�شارة  حمو�شة  امت�شا�ض  على 
زيت  ت��ن��اول  ح��ي��ث يف�شل  امل��ع��دة، 
حلماية  الطعام  تناول  بعد  اللوز 

جدار املعدة.
اأن  الفرن�شية،  اخلبرية  واأو�شحت 

اللوز غنى بالألياف والربوتني كما اأنه ي�شاعد على ال�شبع، ويف�شل تناوله 
بني الوجبات الغذائية، حيث حتتوى 20 حبة لوز على 160 �شعرا حراريا، 
كما اأنه غنى باأوميجا- 9 وفيتامني ه�، ولديه القدرة على اإيقاف اجللطات 
التي ت�شد ال�شرايني ومنظم لل�شغط بف�شل امل�شتويات املرتفعة للبوتا�شيوم 
الذي يعمل على ا�شتبعاد امللح كما يعمل على اخراق الكولي�شرول ال�شيئ 

والتخل�ض منه يف الرباز.
واأ�شافت بلومي اأن اللوز عبارة عن كوكتيل من م�شادات الأك�شدة، ويحتوي 
ب�شبب  للع�شالت  مفيد  وه��و،   9 وب-  ه�  وفيتامني  واحلديد  الزنك  على 
املاغن�شيوم ومفيد للعظام بف�شل الكال�شيوم، ومفيد للجلد ومن الأف�شل 
خلطة مع الفاكهة الغنية بفيتامني �شي، مثل الربتقال والكيوي واملاجنو، 

وهو كذلك غنى بفيتامني بى- 3 وي�شهل عملية اله�شم.

تايلور بالكويل خالل ح�صورها حفل جوائز اأ�صوات اأطفالنا ال�صنوية الثامنة ع�صر جلمع التربعات لالأطفال يف هوليوود.   )ا ف ب(

مل يكن عبود يعرف ما �شيحدث له لكنه على كل حال عرف يف النهاية .. كان عبود رجال طيب القلب يقدم 
الي��ام وج��د قطة �شغرية  اح��د  .. ويف  ك��ان حيوان �شغري  اإىل م�شاعدة حتى لو  اإىل كل من يحتاج  م�شاعدته 
م�شكينة ومري�شة ترجتف من الربد فاأخذها معه ايل بيته ال�شغري جدا و�شع لها جلبابا باليا ثم غطاها به 
وحلب املعزة وو�شع لها بع�ض احلليب و�شرب هو الباقي .. ا�شتمر احلال هكذا حتى �شفيت القطة وا�شتعادت 
عافيتها فكانت تخرج مت�شي وراءه مثل ظله و�شبحان اهلل كان فالها دائما خري عليه فكلما خرجت وارءه طلبه 
�شخ�شا ما لق�شاء عمل مقابل رزق وفري .. اما اذا نامت يف البيت ومل تلحق به فيكون يومه ب�شيط ورزقه اي�شا 
ب�شيط ويف ذات يوم خرجا معا اإىل ال�شوق الوا�شع فوجد من يعمل لديه يف جو حار خانق لكنه حتمل وعمل 
مب�شقة وجهد حتى تعب جدا ودخل عليه الليل حني انهى عمله وقب�ض اجره القليل، ذهب به وا�شرى بع�ض 
الطعام وذات ليلة عند الفجر ا�شتيقظ على لعق القطة ال�شغرية لوجهه .. ازاحها لينام لكن ل فائدة ا�شتمرت 
تداعبه ثم متوء وتذهب اإىل باب البيت عدة مرات حتى اح�ض باأن هناك �شيئا ما فقام وخرج وراءه��ا وهناك 
خلف البيت اخذت القطة تنك�ض الراب وتزيحه ثم تتوقف وتذهب اليه وكاأنها تدعوه لياأتي وينك�ض الراب 
اي�شا فظن انها تريد ان تق�شي حاجة فقام بازاحة بع�ض الراب لكنه اح�ض بان هناك �شيئا يربز من حتته 
وكان عبارة عن جره �شغرية �شحبها بيده فوجدها قد اقفلت باحكام بقطعة من الفخار اي�شا حملها بيده وهو 
منده�ض ويت�شاءل كيف عرفت القطة باأمرها ،هناك يف البيت ا�شطر لك�شر اجلرة فوجدها ممتلئة عن اخرها 
بقطع نقدية وم�شغولت ذهبية، ومل يكن لديه غري الده�شة ال�شديدة والذهول وحينما ادار وجهه لينظر اإىل 
قطته مل يجدها بل وجد باب بيته مغلق فا�شرع وفتح الباب لكنها مل تكن هناك .. منذ ذلك الوقت اختفت 
القطة ومل يرها ابدا لكنه دائما يتذكرها ويقول اين انت يا �شاحبة الف�شل؟  هو الن رجل مي�شور احلال جدا 

وقد خ�ش�ض بع�ض ماله مل�شاعدة املحتاجني الذين مل يكن ي�شتطيع م�شاعدتهم وهو فقري .

ال�شطرابات  الظهر عموًما هي خليط من  اأ�شفل  اآلم 
القطنية  الفقرات  ا�شطرابات  اأو  الهيكلية،  الع�شلية 

املوجودة اأ�شفل الظهر.
اأ�شفل الظهر،  وع��ادًة ما تكون الأعرا�ض على �شكل اآلم 
وتتطور بدرجة كبرية يف غ�شون �شهرين اأو ثالثة اأ�شهر 
وا�شح،  �شبب طبي  لها  لي�ض  الآلم  وه��ذه  بدايتها،  من 
اأحد الأقرا�ض  ان��زلق  اأو  اأنها ل تكون ب�شبب ك�شر  كما 
احلادة  الظهر  ب��اآلم  ي�شمى  ما  ت�شور  الفقرية، وميكن 

على اأنها خلل وظيفي.
ومن الأف�شل عند ظهور مثل هذه الآلم، ال�شتمرار يف 

احلركة والبتعاد عن امل�شكنات، والتي قد ت�شاعد فقط 
مع احل��الت احل��ادة يف بدايتها، ويف كثري من احلالت 
اأ�شواأ  ويف  الطبيعي،  العالج  اأو  باحلرارة  العالج  ي�شاعد 
لع�شلة  بحقن خم��در مو�شعي  الطبيب  يقوم  احل��الت 
اأ�شبوع  حوايل  وبعد  احلالتني  كلتا  ويف  امل�شابة،  الظهر 

تكون الآلم قد اختفت يف اأغلب الأحيان.
وجتدر الإ�شارة اإىل اأن اجلهاز الع�شلي الهيكلي هو كيان 
�شديد التعقيد، ويف حالة وجود اأي خطاأ يتوقف النظام 
مو�شع  حلماية  ب��ه  املحيطة  الع�شالت  وت��ت��وت��ر  ع��ن��ده 

ال�شعف، وهنا يظهر الأمل يف الظهر.

اآلم اأ�شفل الظهر.. الأ�شباب والعالج!


