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�ضرورية بعد الـ 40 اأطعمة   5
بعد  لكن   ،40 الـــ  قبل  التناق�ص  يف  والع�ضالت  العظام  كثافة  تبداأ 
تــخــطــي هـــذه الــعــتــبــة تــراجــع الـــقـــدرة الــوظــيــفــيــة لأعــ�ــضــاء اأخـــرى 
اأ�ضا�ضية، وممار�ضة منط  تزويدها مبغذيات  ذلك  ويتطّلب  باجل�ضم. 
حياة �ضحي يح�ضل فيه اجل�ضم على 7 �ضاعات من النوم يومياً، اإىل 
بتناول  التغذية  تو�ضيات  وتن�ضح  البدين.  والن�ضاط  احلركة  جانب 
على  اجل�ضم  ح�ضول  ل�ضمان   40 الـــ  بعد  با�ضتمرار  معينة  اأطعمة 

مغذيات اأ�ضا�ضية، وهي:
 * اللوز من الأطعمة التي ت�ضاعد على خف�ص ن�ضبة ال�ضكر بالدم، اإىل 

جانب اأنه م�ضدر نباتي رائع للكال�ضيوم ومعادن اأخرى.
عن�ضر  وهــو  لليكوبني،  م�ضدر  املطبوخة  )الــبــنــدورة(  الطماطم   *
والثدي  الربو�ضتاتا  و�ضرطان  املفا�ضل،  التهاب  من  للوقاية  اأ�ضا�ضي 

والرئة، وتنقية اجل�ضم والب�ضرة من ال�ضموم والأك�ضدة.
* ال�ضلمون والأ�ضماك الدهنية الأخرى كاملكاريل والتونة وال�ضردين 
وال�ضرايني  القلب  �ضحة  تعزز  التي  اأوميغا3  بدهون  غنية  اأطعمة 

وخاليا الدماغ.
* حبوب ال�ضوفان من اأ�ضرار التغذية ال�ضحية، وهو من اأغنى الأطعمة 
ال�ضكري والكول�ضرول، وي�ضاعد على  اأداة ملحاربة  بالألياف، ويعترب 

تخفيف الوزن.
الكول�ضرول،  مــعــدل  خف�ص  عــلــى  الــ�ــضــويــا  فـــول  اأطــعــمــة  ت�ضاعد   *

وحت�ضني كثافة العظام.

مكمالت غذائية خل�ضارة الوزن 
تناولها  ميكن  دواء  حبوب  �ضكل  على  غذائية  مكمالت  باحثون  طــور 

يومياً خل�ضارة الوزن دون ممار�ضة التمارين الريا�ضية. 
وت�ضمى املكمالت الغذائية التي بداأت تغزو الأ�ضواق �ضيب لين، وهي 
فــوائــد غذائية  اإىل جــانــب  الـــوزن  ثــبــاتــاً يف  يــقــدم  اأول مكمل غــذائــي 
اأخرى. ويف اأكرب درا�ضة �ضريرية من نوعها اأجراها باحثون من جامعة 
اإمبرييال كوليدج لندن على هذا املنتج، �ضهد امل�ضاركون انخفا�ضاً يف 
الوزن وحميط اخل�ضر وموؤ�ضر كتلة اجل�ضم، عند املدوامة على تناول 
التي  الدرا�ضة  نتائج  وبينت  املنتج.  هذا  من  اليوم  يف  واحــدة  كب�ضولة 
اأجريت على 440 م�ضاركاً ون�ضرت يف جملة "�ضينتيفيك ريبورت�ص" اأن 
الأ�ضخا�ص الذين تزيد اأعمارهم عن 50 عاماً حققوا اأف�ضل النتائج، 
اأن  النتائج،  هــذه  يف  واملثري  الربيطانية.  ميل  ديلي  �ضحيفة  بح�ضب 
الأ�ضخا�ص الذين �ضاركوا يف الدرا�ضة، متكنوا من خ�ضارة الوزن، دون اأن 
ي�ضطروا اإىل تغيري نظامهم الغذائي، اأو ممار�ضة التمارين الريا�ضية، 
بح�ضب �ضحيفة ديلي ميل الربيطانية. ويحتوي املكمل الغذائي على 
البكترييا  مزيج من خم�ص �ضاللت من الربوبيوتيك، وهي نوع من 
يعتقد اأنها حت�ضن من �ضحة المعاء ومناطق اأخرى  "اجليدة" التي 
عمليات  حت�ضني  يف  رئي�ضياً  دوراً  البكترييا  هــذه  وتلعب  اجل�ضم.  من 
ال�ضحي يف اجل�ضم، وعندما يحدث خلل  املناعة  اله�ضم، ودعم نظام 
م�ضاكل  اإىل  ذلــك  يـــوؤدي  اأن  البكترييا، ميكن  هــذه  مــن  �ضاللة  اأي  يف 
�ضحية. ويرتبط اخللل يف عمل البكترييا املفيدة بعدد من الأمرا�ص، 
من احل�ضا�ضية اإىل التهاب الأمعاء ومر�ص ال�ضكري من النوع الثاين، 

بح�ضب �ضحيفة ديلي ميل الربيطانية.

بكرتيا الأمعاء توؤثر على �ضلوكيات الطفل
وتوجد  بكتريية،  تريليون خلية   10 اأكــر من  الأمعاء على  حتتوي 
اأدلة علمية على تاأثري هذه البكريا على اجلهاز الع�ضبي، وبح�ضب 
تبني وجود عالقة  ومانيتوبا  �ضتانفورد  درا�ضة جديدة من جامعتي 
5 و7  �ضن بني  ال�ضيئة لالأطفال يف  وال�ضلوكيات  الأمعاء  بني �ضحة 
�ضنوات. وتتاأثر �ضلوكيات الأطفال بعدة عوامل، وتلعب الربية دوراً 

هاماً يف اإعادة توجيه هذه ال�ضلوكيات للم�ضار ال�ضحيح اأو اخلطاأ.
والتي  امل�ضنعة  احللوى  اأكــل  تزايد  كلما  �ضلباً  الأمعاء  �ضحة  وتتاأثر 
األــوان ومــواد حافظة ونكهات ا�ضطناعية وكذلك حلوم  حتتوي على 
ال�ضجق والربغر والالن�ضون. كما يوؤدي تناول امل�ضادات احليوية اإىل 

الق�ضاء على كمية من البكريا ال�ضديقة يف الأمعاء.
وكلما تناول الطفل الأطعمة الغنية بالبكريا ال�ضديقة كلما تعّززت 
البكريا  اأف�ضل م�ضادر  اللنب )الزبادي( من  اأمعائه. ويعترب  �ضحة 

اجليدة، والتي توجد اأي�ضاً يف األياف بع�ص اخل�ضروات.
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اأذرع اآلية لتنظيف الأواين مبفردها
ليزال  ولكن  املت�ضخة،  الأواين  تنظيف  عناء  علينا  الأطباق  غ�ضالة  توفر 
اإزالتها منها. ولكن الآن قد جند  يجب علينا و�ضع تلك الأواين فيها ثم 
اإىل  ن�ضطر  كنا  عندما  البدائية  الــفــرة  تلك  مــن  ن�ضخر  قريباً  اأنف�ضنا 

التعامل مع غ�ضالة الأطباق باأيدينا.
فائقة  اآلية  ذراع  طــورت  الإلكرونية  جي" لالأجهزة  "اإل  �ضركة  لأن  هــذا 
التكنولوجيا ت�ضتعر�ص مهاراتها يف الطهي وال�ضيافة يف معر�ص "�ضي اأيه 

فيجا�ص. ل�ص  يف  اإ�ص" لالإلكرونيات 
جي" الكورية  "اإل  �ضركة  طورتها  التي  الآلية  الأذرع  من  جمموعة  تدير 
اجلنوبية، امل�ضهد يف مطعم م�ضتقبلي يف املعر�ص حيث تقوم بتخمري قهوة 
 "LG CLOi " املفردات بعد ذلك. ت�ضتطيع اأذرع تنظف  "باري�ضتا" ثم 
القيام مبهام خمتلفة تنا�ضب �ضناعة ال�ضيافة، مبا يف ذلك اأخذ الطلبات 

والطهي وو�ضع الأواين يف غ�ضالة الأطباق والتنظيف. 

بكني حتذر من �ضرعة تف�ضي كورونا 
اأعلنت ال�ضلطات ال�ضينية اأّن ح�ضيلة فريو�ص كورونا امل�ضتجّد الذي يتف�ّضى 
يف ال�ضني ارتفعت اإىل ت�ضع وفيات واأكر من 400 م�ضاب يف عموم اأنحاء 
البالد، حمّذرة من خطر انت�ضار هذا الفريو�ص ب�ضورة اأ�ضرع ب�ضبب قدرته 
خالل  بني  يل  لل�ضحة  الوطنية  اللجنة  وزيــر  نائب  وقــال  التحّول.  على 
موؤمتر �ضحايف اإّن الفريو�ص الذي ينتقل عرب اجلهاز التنف�ضي "ميكن اأن 

يتحّول واأن ينت�ضر ب�ضورة اأ�ضرع".
وكانت ح�ضيلة �ضابقة اأعلنتها ال�ضلطات ال�ضينية اأفادت بوفاة �ضتة اأ�ضخا�ص 
فريو�ضات  ل�ضاللة  املنتمي  اجلــديــد  بالفريو�ص  اآخــريــن   300 واإ�ــضــابــة 

كورونا امل�ضّببة ملتالزمة "�ضار�ص" التنف�ضّية احلاّدة.

ما اأ�ضباب ت�ضخم 
الثدي لدى الرجال؟

التثدي  اأن   Men’s Health جملة  اأوردت 
هما:  نــوعــني،  اإىل  ينق�ضم  الـــرجـــال  لـــدى 
زائف وحقيقي، مو�ضحة اأن التثدي الزائف 
يعني اأن الثدي املت�ضخم يتاألف من اأن�ضجة 
دهنية ب�ضبب البدانة الناجمة عن التغذية 
التثدي  اأمــا  احلــركــة.  وقلة  ال�ضحية  غــري 
احلــقــيــقــي فــيــعــنــي تــ�ــضــخــم الـــثـــدي ب�ضبب 
الـــغـــدة، والــــذي غــالــبــا ما  اأنــ�ــضــجــة  ت�ضخم 
يرجع �ضببه اإىل تغري هرموين، اأي تراجع 
"الت�ضتو�ضتريون" وزيادة  الذكورة  هرمون 
وذلك  "الأ�ضروجني"،  الأنــوثــة  هــرمــون 
ب�ضبب الأدوية املحتوية على الأ�ضروجني 
اأو املواد، التي ت�ضاعد على بناء الع�ضالت. 
كـــمـــا قــــد يــ�ــضــري الـــتـــثـــدي احلــقــيــقــي اإىل 
�ــضــرطــان، خا�ضة  اأو  بـــورم خبيث  الإ�ــضــابــة 
اأو يف حالة  باآلم بالثدي  اإذا كان م�ضحوبا 
الثدي.  اإفـــرازات من حلمة  اأو  وجــود عقد 
الطبيب  ا�ضت�ضارة  اأيــة حال  على  لذا يجب 
وراء  الــكــامــن  احلقيقي  ال�ضبب  لتحديد 
الــتــثــدي وعـــالجـــه وذلــــك بــوا�ــضــطــة اتباع 
التغذية  عــلــى  يــقــوم  �ضحي  حــيــاة  اأ�ــضــلــوب 
ال�ضحية واملواظبة على ممار�ضة الريا�ضة 
اخل�ضوع  اأو  الـــزائـــف  لــلــتــثــدي  بــالــنــ�ــضــبــة 

للجراحة بالن�ضبة للتثدي احلقيقي. 

م�ضروبات الطاقة.. اأ�ضرارها 
كارثية على ال�ضحة  �ص 23

اكت�ضاف طريقة ملنع 
ال�ضمنة

اكت�ضف العلماء طريقة جديدة ملنع ال�ضمنة وحتى التخل�ص منها، وتفيد جملة 
International Journal of Obesity، باأن ال�ضمنة تعترب حاليا 
الثدي  �ضرطان  مثل  ال�ضرطانية  الأمرا�ص  بتطور  مبا�ضرة  ترتبط  عامليا،  وباء 
اأمرا  ال�ضمنة  ملكافحة  و�ضائل  البحث عن  اأ�ضبح  لذلك  والبنكريا�ص.  والقولون 

ملحا، يبحث عنه اخلرباء مبن فيهم اأطباء الأورام.
وقد اكت�ضف باحثون من مركز دارمتوث هيت�ضكوك الطبي للبحوث ال�ضرطانية 
بولية نيوهامب�ضاير يف الوليات املتحدة، اأن امل�ضتقبل اخللوي AHR، املوجود 
عمليا يف جميع اخلاليا امل�ضوؤولة عن اكت�ضاف املواد ال�ضامة، يلعب دورا مهما يف 

عملية التمثيل الغذائي يف اجل�ضم.
اأن حجب هذا  املخربية،  الفئران  على  اأجروها  التي  التجارب  لهم من  وات�ضح 
امل�ضتقبل اخللوي، مينع ال�ضمنة ويق�ضي عليها وعلى تليف الكبد، دون اأي اآثار 
جانبية. ويقول رئي�ص فريق البحث كرايغ توملين�ضون، "اأجرينا جتارب اأظهرت 
 NF نتائجها اأنه عندما ن�ضيف اإىل املواد الغذائية الغنية بالدهون م�ضتح�ضر
الفئران مل يختلف عن وزن  فاإن وزن   ،AHR امل�ضتقبل  ن�ضاط  الذي يحجب 
املواد  تناولت  التي  الفئران  حني  يف  دهنية،  غري  اأغذية  تناولت  التي  الفئران 

الغذائية الدهنية دون اإ�ضافة امل�ضتح�ضر املذكور زاد وزنها كثريا".

الكريهة الفم  رائحة   -  1
نحو 25 باملئة من الب�ضر يعانون من ظاهرة رائحة الفم 
"كورير" ال�ضوي�ضرية  ذكرته �ضحيفة  ملا  وفقا  الكريهة، 

غالبا  تنتج  الكريهة  والرائحة  اللــكــروين.  موقعها  يف 
على  متغذية  هناك  تتكاثر  التي  البكترييا  وجــود  ب�ضبب 
بــقــايــا الــطــعــام ومــنــتــجــة مــــواد كــربيــتــيــة رائــحــتــهــا قوية 
الكريهة  الفم  وكريهة. ولكن عندما تكون ظاهرة رائحة 
ببع�ص  ــابــة  الإ�ــض اإىل  اإ�ـــضـــارة  فــهــي  م�ضتمرة  اأو  مــتــكــررة 
يف  التهابات  مثل  ذلـــك،  ت�ضبب  الــتــي  املر�ضية  الأعــرا�ــص 
ت�ضيب  اأمــرا�ــص  اأو  لالأنف  التنف�ضية  املــجــاري  يف  اأو  الفم 
املعدة. وعلى املري�ص مراجعة طبيب خمت�ص للك�ضف عن 

الأمرا�ص عند وجود هذه الظاهرة.
الزائد التعرق   -  2

يتخل�ص  خــاللــه  فــمــن  للج�ضم،  ومــفــيــد  طبيعي  الــتــعــرق 
اجل�ضم من ال�ضموم ويوازن درجة حرارة يف اجل�ضم. لكن 
"كورير"  ذكــرت �ضحيفة  كما  الب�ضر،  باملائة من   3 هناك 
ارتفاع  من  يعانون  اللــكــروين،  موقعها  يف  ال�ضوي�ضرية 
بــعــ�ــص الأحـــيـــان يــكــون الإفــــــراط يف  الــتــعــرق. ويف  ن�ضبة 
التعرق حم�ضورا يف مناطق حمددة من اجل�ضم، فيخرج 
اأ�ضباب  عــدة  وهــنــاك  الــيــديــن.  مــن  اأو  ال�ضاقني فقط  مــن 
حل�ضول ذلك، مثل خلل يف الهرمونات اأو الإ�ضابة ببع�ص 
حدوث  عند  الطبيب  مبراجعة  يف�ضل  وهنا  الفريو�ضات، 

مثل هذه الأعرا�ص.
ال�ضخري  -  3

ال�ضخري لي�ص مزعجا فح�ضب، واإمنا قد يكون خطرا جدا 
التنف�ص  يكون  عندما  يحدث  كونه  الإنــ�ــضــان،  حياة  على 
متقطعا ويوؤثر على عمل القلب والدورة الدموية. وي�ضبب 
اأو  الــدورة الدموية  اأمرا�ص، مثل اخللل يف  ال�ضخري عدة 

�ضعف الركيز اأو العنانة "�ضعف النت�ضاب".
واأ�ضباب ال�ضخري كثرية، منها وجود زوائد حلمية يف الأنف 
النوم  طريقة  اأو  والبلعوم،  الأنــف  يف  مزمنة  التهابات  اأو 

غري ال�ضحيحة، غ�ضافة للقلق والتوتر الكبري.
"الفواق" امل�ضتمرة  ال�ضهقة   -  4

وت�ضمى اأي�ضا احلازوقة. هي انقبا�ضات �ضريعة وتقل�ضات 
متكررة،  ق�ضرية  �ضهقة  حتدث  احلاجز  للحجاب  فجائية 
وتكون مثال عند �ضرب امل�ضروبات الغازية اأو الأكل ب�ضرعة 
اأو تناول الأطعمة احلارة. غالبا ما يزول الفواق تدريجيا 
دون احلاجة لتدخل طبي. ولكن تكرار حالة الفواق دون 
هي  ع�ضبية  اأو  مر�ضية  حــالــة  يعني  قــد  وا�ضحة  اأ�ــضــبــاب 
اأو  الهيجان  اأو  باخلوف  ال�ضعور  مثل  ذلــك،  عن  امل�ضوؤولة 
القلق والتوتر. وعند ا�ضتمرار الفواق لعدة �ضاعات اأو اأيام 
فيجب على املري�ص مراجعة الطبيب فورا، لأنها قد تكون 
اأو خلل يف عمل  اله�ضمي  اأمــرا�ــص يف اجلــهــاز  اإىل  اإ�ــضــارة 

البنكريا�ص.
التج�ضوؤ  -  5

التج�ضوؤ اأو التكريع هو اإفراج غازات من اجلهاز اله�ضمي 
عن طريق الفم وت�ضاحبه اأحيانا بع�ص الرائحة. ويحدث 
�ضوت لهذه العملية ب�ضبب اهتزاز �ضمام املريء العلوي عند 

مـــرور 
الــــــــــغــــــــــاز 

خالله.
وعملية التج�ضوؤ طبيعية حتدث 

عندما نبتلع الطعام وال�ضراب ومعه نقوم بابتالع القليل 
من الهواء. وينتقل بع�ص الهواء اإىل الأ�ضفل عرب املريء 
لي�ضل اإىل اجلزء العلوي من املعدة، ولذلك تتمدد املعدة. 
جدار  عــلــى  املـــوجـــودة  امل�ضت�ضعرات  بع�ص  تــقــوم  وعــنــدهــا 
املعدة بفتح حلقة �ضغرية من الع�ضالت التي تنظم فتحة 
ازدادت  الــذي  املــريء واملــعــدة، لإخــراج الهواء  البوابة بني 

كميته يف املعدة.
اأعلى  يف  لآلم  م�ضاحبة  التج�ضوؤ  عملية  تــكــون  وعــنــدمــا 
دللة  فهي  الفم  يف  حام�ضية  اإفـــرازات  ترافقها  اأو  املعدة 
على وجود التهابات اأو اأمرا�ص اأو اأحما�ص اأمينية يف املعدة 

التي تخرج مع التج�ضوؤ.
عند الن�ضاء ال�ضدر  كرب   6-

يكرب �ضدر املراأة ب�ضورة كبرية يف احلالت الطبيعية، كما 
يف فرة الدورة ال�ضهرية اأو اأثناء احلمل والر�ضاعة. ولكن 
عند تغري حجم ال�ضدر دون �ضبب وا�ضح فذلك قد يعني 
اأو  نف�ضية  ب�ضبب م�ضاكل  اأو  الهرمونات  الإ�ضابة بخلل يف 

عالمات اأولية تدل على �ضرطان ال�ضدر.
الريح" "اإخراج   7-

الريح" واإخراج  "اإطالق  بالغازات وعملية  البطن  امتالء 
تلك الغازات اأمر طبيعي اإذا مل يتجاوز 20 مرة يف اليوم. 
لذلك،  اأ�ضباب  فهناك  العدد  هــذا  عن  العملية  زادت  واإذا 
مواد  تناول  اأو  املعدة  يف  التهابات  اأو  بكترييا  وجــود  مثل 
غذائية ت�ضبب زيادة يف العملية، كما هو احلال عند تناول 

الفا�ضولياء والب�ضل مثال.

ملاذا يظهر الكر�ص؟
يقول الربوف�ضور انغو فوربوزه من املعهد الأملاين للطب 
اإن الكر�ص منطقة خطرة على �ضحة  الريا�ضي يف برلني 
له  اأن  كما  واملــعــدة.  والأمــعــاء  الكبد  على  خا�ضة  اجل�ضم، 

تاأثري على عمل الهورمونات.
يوؤثر هرمون ليبتني على الرغبة يف الأكل. وكلما زاد املرء 
ارتفعت مقاومة هذا  بــالــدهــون،  الغنية  املـــواد  تــنــاول  مــن 
الهرمون املهم. وبهذا يزداد الكر�ص حجماً ويدخل اجل�ضم 
فاإن  للتغذية،  الأملانية  املوؤ�ض�ضة  يف حلقة مفرغة. وح�ضب 
 88 هــو  للن�ضاء  بالن�ضبة  املــثــايل  اخل�ضر  حميط  حـــدود 
�ضنتيمرا. ويعني جتاوز هذه   102 �ضنتيمرا وللرجال 
الإ�ضابة  واحتمال  اخلطر  منطقة  اإىل  الــدخــول  احلــدود 

باأمرا�ص القلب وال�ضرايني.
وللهرمونات  الكر�ص،  حجم  يكرب  ال�ضن  يف  التقدم  ومــع 
دور يف ذلك، كما اأن الع�ضالت تبداأ بال�ضغر مقابل ارتفاع 
خزين الدهون باجل�ضم. ويكمن احلل باملزيد من احلركة 
والدهون  الكربوهيدارات  خ�ضو�ضاً  الأكــل،  من  والتقليل 
بل  واأ�ضلوبه،  الــغــذاء  نوعية  تغيري  يكفي  ل  وال�ضكريات. 
يجب اأن ي�ضاحب ذلك اأداء متارين ريا�ضية للج�ضم كله. 
ريا�ضات  بني  متوازن  برنامج  اخلــرباء:  ح�ضب  والأف�ضل 
اللياقة، كاجلري والتمارين القوية. ويجب األ يقل وقت 

اجلري اأو امل�ضي عن 30 دقيقة.

طقو�س �ضباحية 
ليوم مليئ بالن�ضاط

يجلب كل يوم جديد فر�ضاً جديداً 
بني طياته، وما علينا �ضوى اغتنام 
الق�ضوى  لــال�ــضــتــفــادة  الــفــر�ــضــة 
منها، ولكن هذا ل ميكن حتقيقه 
عقلياً  مــ�ــضــتــعــديــن  كـــنـــا  اإذا  اإل 
الأ�ضياء  جميع  ملعاجلة  وجــ�ــضــديــاً 

التي تواجهنا طوال يومنا. 
والطاقة  الن�ضاط  وللح�ضول على 
املهام  جــمــيــع  لإجنــــــاز  الــــالزمــــني 
املــنــوطــة بــنــا ل بـــد لــنــا مـــن اتباع 
اأوردتها  الــتــي  الــتــالــيــة  الــنــ�ــضــائــح 

�ضحيفة تاميز اأوف اإنديا: 
معظم  الـــ�ـــضـــريـــر:  تــرتــيــب   -  1
النا�ص ل يدركون مدى اأهمية هذه 
ال�ضرير يف  ترتيب  ولكن  اخلطوة، 
على  احلــفــاظ  يف  ي�ضاعد  ال�ضباح 
عقلية منظمة لدى املرء. قد يبدو 
ب�ضيط،  منزيل  عمل  مبثابة  ذلــك 
اأي�ضاً.  نــفــ�ــضــيــة  زاويــــــة  لـــه  ولـــكـــن 
فعندما يقوم املرء برتيب �ضريره 
العقلي،  بــالــر�ــضــا  �ــضــعــور  يــنــتــابــه 
ــتــعــداداً لإجنـــاز  ويــ�ــضــبــح اأكــــر ا�ــض

املزيد من املهام بهّمة اأكرب.
اأن  يـــجـــب  ـــــــــاء:  امل تـــــنـــــاول   -  2
من  جـــزءاً  املــاء  بع�ص  �ضرب  يكون 
جميعاً  نعلم  ال�ضباحية.  طقو�ضك 
لكي  جلــ�ــضــمــنــا  �ـــضـــروري  املـــــاء  اأن 
�ضرب  واأن  �ــضــحــيــح  بــ�ــضــكــل  يــعــمــل 
ال�ضباح  يف  املـــــاء  مـــن  كــبــري  كــــوب 
ي�ضاعد على التخل�ص من ال�ضموم 

من اجل�ضم. 
3 - ممار�ضة التمارين الريا�ضية: 
يجب اأن تكون التمارين الريا�ضية 
ال�ضباحية.  عـــاداتـــك  مـــن  جـــــزءاً 
التمارين  مــــن  نـــــوع  اأي  يـــهـــم  ل 
هو  فاملهم  بها،  القيام  تختار  التي 
تــخــ�ــضــيــ�ــص بــعــ�ــص الـــوقـــت جلعل 
ج�ضمك لئقاً و�ضحياً. يقول العلم 
اإن اأداء اأي نوع من الن�ضاط البدين 
يــفــرز هــرمــونــات تــ�ــضــاهــم يف رفع 

الروح املعنوية، وتن�ضط اجل�ضم. 
دّون  مــهــام:   قــائــمــة  اإعــــداد   -  4
الأ�ضياء التي يتوجب عليك القيام 
�ضيمكنك  فذلك  اليوم.  خالل  بها 
اأف�ضل  بطريقة  وقــتــك  اإدارة  مــن 
لي�ص  مــهــم.  عــمــل  اأي  تن�ضى  ولـــن 
بــالــقــائــمــة ب�ضكل  عــلــيــك اللـــتـــزام 
لتنظيم  طــريــقــة  ولــكــنــهــا  كـــامـــل، 
وقتك ب�ضكل اأف�ضل والتخل�ص من 

حالة الت�ضتت. 
التوقف عن تفح�ص الهاتف:   -  5
املحمولة  الـــهـــواتـــف  جــعــلــت  لــقــد 
ل  هــذا  لكن  �ضهولة،  اأكــر  حياتنا 
ب�ضا�ضة  التحديق  عليك  اأن  يعني 
الــهــاتــف طــــوال الـــيـــوم. حــــاول األ 
ا�ضتيقاظك  فــور  هاتفك  تتفح�ص 
الأقــــل توقف  عــلــى  اأو  الــ�ــضــبــاح  يف 
عن فح�ص الربيد الــوارد كل 10 
ال�ضباح  ب�ضاعات  احتفظ  دقــائــق. 
لنف�ضك، لتن�ضيط ج�ضمك وتهدئة 

عقلك. 

اأعرا�س ت�ضبب الإحراج 
ل تهملها اأبدا

هل تعرف اأن ال�صخري قد ي�صبب �صعف االنت�صاب؟ واأن رائحة الفم 
الكريهة �صببها يف الغالب بكترييا غري �صارة؟ واأن كرب �صدر الن�صاء 

ُتهمل  التي  االأعرا�ض  بع�ض  هذه  مر�صية؟  الأ�صباب  يكون  رمبا 
اأحيانا رغم اأن عواقبها تكون اأحيانا خطرية.

ال ت�صتهن اأبدا بهذه التغريات واالأعرا�ض التي تدخل حياتك، 
الأنها قد تكون موؤ�صرا على االإ�صابة مبر�ض خطري:
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�ش�ؤون حملية

تعزيزًا لثقافة التميز واالبتكار

جامعة الإمارات تطلق جائزة »�ضناع امل�ضتقبل 2020« فى دورتها الثانية
العطاء يف البيئة اجلامعية، واالرتقاء مب�صتوى االأداء االأكادميي للطلبة هدف ت�صعى اإليه اجلائزة

برعاية �صامل بن ركا�ض

انطالق فعاليات النادي الإماراتي الإ�ضباين  حتت عنوان التوا�ضل الإن�ضاين والثقايف  

2019 اأبوظبي  �ضرطة  جمال�س  من  م�ضتفيد  اآلف   4

•• العني – الفجر 
ت�صوير – حممد معني

اأم�ص  الإمــــــــارات  اأطــلــقــت جــامــعــة 
بدورتها  امل�ضتقبل  �ــضــنــاع  جــائــزة 
الثانية والتي ُتعنى برعاية الّطلبة 
ــــجــــالت،  امل �ـــضـــّتـــى  املـــتـــمـــّيـــزيـــن يف 
والرتـــــقـــــاء بـــهـــم؛ لـــيـــكـــونـــوا قــــادة 
امل�ضتقبل، واإبراز دور الّطالب، واأهّم 
اإجنازاته خالل م�ضريته اجلامعّية 
مّما يعك�ص �ضورة اإيجابية وم�ضّرفة 
لــنــخــبــة اجلـــامـــعـــات. اإ�ـــضـــافـــة اإىل 
متكينهم من و�ضع روؤية مل�ضتقبلهم 
والـــعـــمـــل بــجــديــة لــتــحــقــيــقــهــا من 
خالل تر�ضيخ القيم واملهارات التي 
تتطلبها بيئة العمل ومهن امل�ضتقبل 
قبل  ممار�ضاً  را�ضخاً  �ضلوكاً  لتكون 
دخولهم اإىل �ضوق العمل. كما اأنها 
تتيح للطلبة تنمية املهارات وتعزيز 
مــفــاهــيــم الــقــيــادة والـــريـــادة وذلك 
ان�ضجاماً مع روؤية القيادة الر�ضيدة 

يف �ضناعة امل�ضتقبل.
ثقافة  ن�ضر  اإىل  اجلــائــزة  وتــهــدف 
التميز والبتكار والعطاء يف البيئة 
مب�ضتوى  والرتــــقــــاء  اجلــامــعــيــة، 
وال�ضخ�ضي  الأكـــــادميـــــي  الأداء 
تناف�ضية  بــيــئــة  وخـــلـــق  لــلــطــالــب، 
�ضبل  وتعزيز  الطلبة،  اإيجابية بني 
املجتمع  بــني  والــ�ــضــراكــة  الــتــعــاون 

ومتميزي اجلامعات.
واأكد �ضعيد اأحمد غبا�ص- الرئي�ص 
الأعلى جلامعة الإمــارات- على اأن 
متثل  اأ�ــضــبــحــت  امل�ضتقبل  �ضناعة 
القوة الدافعة للتنمية القت�ضادية 
والجتماعية بالدرجة التي جعلت 
�ضيا�ضات حتث  بو�ضع  تبادر  الــدول 
مبتكرين  لي�ضبحوا  املجتمع  اأفراد 
اإدخـــــال  واإن  لــلــمــ�ــضــتــقــبــل،  ورواداً 
ثقافة �ضناعة امل�ضتقبل والبتكار يف 
العايل  والتعليم  الأ�ضا�ضي  التعليم 

يعزز من هذه الثقافة الريادية. 
وذكر الرئي�ص الأعلى خالل كلمته 

لقد  اجلائزة:  لإطــالق  الفتتاحية 
�ــضــهــدت الــعــقــود املــا�ــضــيــة ازديــــــاداً 
التعليم  ا�ـــضـــتـــخـــدام  يف  مــلــحــوظــاً 
الــريــادي بــاملــدار�ــص واجلــامــعــات يف 
لذلك  املتقدمة  الــدولــة  مــن  كثري 
بات من الأهمية مواكبة التطورات 
ثــقــافــة �ضناعة  وتــطــويــر  الــعــاملــيــة 
ثقافة  نــ�ــضــر  خـــالل  مــن  امل�ضتقبل 
التميز والبتكار والعطاء يف البيئة 
مب�ضتوى  والرتــــقــــاء  اجلــامــعــيــة، 
وال�ضخ�ضي  الأكـــــادميـــــي  الأداء 
تناف�ضية  بــيــئــة  وخـــلـــق  لــلــطــالــب، 
�ضبل  وتعزيز  الطلبة،  اإيجابية بني 
املجتمع  بــني  والــ�ــضــراكــة  الــتــعــاون 
واجلــامــعــات.. وهــذا ما نوؤكد عليه 
اإطــالق هذه اجلائزة بجامعة  عرب 
دور  باأهمية  منا  اإميــانــاً  الإمـــــارات 
الطلبة ال�ضباب وتوظيف طاقاتهم 
تنميتها  على  والعمل  واإبداعاتهم 
للتقدم  املحركة  الــقــوة  باعتبارهم 
العلمية  املــــجــــالت  مــــن  كـــثـــري  يف 
واأ�ضار  والــثــقــافــيــة.  والجــتــمــاعــيــة 
جامعة  الإمــــــــــارات-  جــامــعــة  اإىل 
كل  اجلـــائـــزة  هـــذه  تـــويل  امل�ضتقبل 
روؤيتها  خالل  من  وتركز  الهتمام 
الطلبة  عـــلـــى  وا�ـــضـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا 
هم  الــذيــن  املــ�ــضــتــقــبــل-   –�ضباب 
وتقدم  التعليمية،  العملية  حمــور 
اجلــامــعــة الـــدعـــم بــكــافــة اأنـــواعـــه، 

وتــوفــري مــقــومــات البــتــكــار، وخلق 
الطاقات  وحتــريــ�ــص  جــاذبــة،  بيئة 
املهارات  مفهوم  وتــعــزيــز  الكامنة، 
الناعمة لنجعل اجليل اجلديد على 
ويكونوا  وتطوراته  بالواقع  درايــة 
واأ�ضحاب  للم�ضتقبل  مــبــتــكــريــن 
متطور  تعليمي  نــظــام  وفـــق  ريــــادة 

يعزز فر�ص الإبداع، والبتكار.
وقال يف كلمته: اإننا نتطلع اإىل هذه 
لي�ص  قيمة،  ت�ضيف  بـــاأن  اجلــائــزة 
الإمارات،  جامعة  يف  للطلبة  فقط 
جميع  اإىل  فــوائــدهــا  متــتــد  اأن  بــل 
طلبة التعليم العايل الذين لديهم 
مـــواهـــب وابـــتـــكـــارات واخــــراعــــات 
واإلـــهـــام وتــفــوق بــاعــتــبــارهــا من�ضة 
رائدة ت�ضجع طلبة اجلامعات على 

التميز والبتكار والإبداع. 
اأحمد من كلية  وا�ضتعر�ضت هاجر 
جتربتها  ال�ضحية  والعلوم  الطب 
والتي  الأوىل  بن�ضختها  يف اجلائزة 
املتميز  الـــطـــالـــب  فــئــة  بــهــا  فـــــازت 
اأكــادميــيــاً حيث قــالــت: اإنـــه يف 17 
اأن�ص  ل  اأين  حيث   ،2019 اأبــريــل 
هذا التاريخ لأنه كان مميًزا. اإنه يوم 
حفل اخلتام، ومثل باقي امل�ضاركني، 
اأعــرف من �ضيكون الفائز.  اأكــن  مل 
وتـــخـــيـــل مـــــــاذا! مــــفــــاجــــاأة! فــــزت! 
مذهال.  المـــر  كـــان  فعلتها!  لــقــد 
كــــان هــــذا المـــــر حـــافـــزا يل بعدم 

ا�ضتكمال  نحو  والتقدم  ال�ضت�ضالم 
حماولة  كـــانـــت  لـــقـــد  الــــدرا�ــــضــــة. 
جهد  وبــذل  الثالثة  �ضنتي  ملوا�ضلة 
كانت معجزة لأنني مل  لقد  اأكــرب. 
�ضتتح�ضن  الأمــــور  اأن  اأبــــداً  اأعــتــقــد 
اأن  اإىل  هـــاجـــر  واأ�ــــضــــارت  قـــريـــًبـــا.  
لها  اأتــاحــت  امل�ضتقبل  �ضناع  جائزة 
برنامج  اإىل  لالن�ضمام  الــفــر�ــضــة 
خا�ص حول القيادة والبتكار. لقد 
افــتــتــاحــيــة عرفتني  كــانــت جتــربــة 
على جمالت املعرفة املختلفة التي 
اإدارة  ال�ضيا�ضة،  اأعــرفــهــا.  اأكـــن  مل 
العـــمـــال واأكــــر مــن ذلـــك بكثري. 
و�ضجعت هاجر من خالل جتربتها 
هذه  اإىل  للر�ضح  اجلامعة  طلبة 

اجلائزة.
 ومن جهته ا�ضتعر�ص الطالب زايد 
يف  جتربته  العلوم  كلية  من  ها�ضم 
اجلــائــزة حــيــث قـــال: لــقــد واجهت 
ل  التحديات.  بع�ص  املا�ضي  العام 
لأنني  التقدم بطلب اجلائزة  اأريــد 
�ــضــاأفــوز، لكنني يف  اأنــنــي  اأعــتــقــد  ل 
ح�ضرت  بالطلب.  تقدمت  النهاية 
توقعات  اأيــة  دون  اخلتامي  احلفل 
بالفوز. اأعلم اأن هذا لي�ص هو ال�ضي 

 ، بــي  ثــق  تتوقعه ولكن  الــذي كنت 
األهمني روؤية  لقد حت�ضنت الأمور. 
امل�ضتقبل  �ضناع  بجائزة  الفائزين 
يف ذلـــك الــيــوم ، لـــذا فــقــد التزمت 

لأح�ضن ادائي.
الــنــجــاح الذي  اإىل   وحـــول رحــلــتــه 
ال�ضيف  خـــالل  زايــــد:  ذكـــر  حققه 
مــــن وفد  كـــنـــت جــــــــزًءا   ، ـــي  املـــا�ـــض
اأبو ظبي  �ضباب يف اجتماع املناخ يف 
ثرية  فر�ضة  مبثابة  كــان  والـــذي   ،
يل كطالب يف العلوم البيئية. لقد 
اأذهب  اأن  ــا  اأيــ�ــضً اخـــرت اجلــامــعــة 
الوليات  اإىل  الفائزين  جانب  اإىل 
املــتــحــدة لــربنــامــج البــتــكــار وريادة 
الأعمال يف جامعة جورج وا�ضنطن 
ملناق�ضة  لــلــغــايــة  وكــنــت حمــظــوًظــا 
مقر  امل�ضتدامة يف  التنمية  اأهــداف 
الأمم املتحدة يف مدينة نيويورك. 
يف وقــــت لحــــق مـــن ذلــــك الـــعـــام ، 
اأ�ضبحت واحداً من بني 24 طالًبا 
فقط مت اختيارهم لي�ضبحوا جزًءا 
زايد  بن  حممد  ال�ضيخ  منحة  من 
الآن  اأ�ضتطيع  نــيــويــورك.  بجامعة 
اأن اأقول بكل فخر اأنني ابن مدر�ضة 
الآونة  زايـــد. يف  بــن  ال�ضيخ حممد 

الأخــــــرية ، مت اخــتــيــاري مـــن قبل 
م�ضدر لأكون قائداً لال�ضتدامة يف 
امل�ضتقبل وتفاعلت مع روؤ�ضاء الدول 
يف  التنفيذيني  والروؤ�ضاء  والــوزراء 

اأ�ضبوع اأبوظبي لال�ضتدامة. 
 ووجه ر�ضالة اإىل زمالئه الطلبة: 
اأ�ضتطيع  ر�ــضــالــة  هــنــاك  كــانــت  اإذا 
فال   ، الــــيــــوم  مــعــكــم  اأتــــركــــهــــا  اأن 
اأو  الفوز  ب�ضاأن  كثرًيا  للقلق  داعــي 
تقدم   ، نف�ضك  حتـــدى  اخلــ�ــضــارة. 
بطلب للح�ضول على هذه الفر�ضة 
النهائي  واأح�ضر احلفل   ، الفريدة 
تكون  اأن  فــقــط  لنف�ضك  وا�ــضــمــح   ،

م�ضدر اإلهام.
ي�ضار اإىل اأن جائزة �ضناع امل�ضتقبل 
لطلبة  تــتــيــح  الــثــانــيــة  دروتـــهـــا  يف 
كليات  وطـــلـــبـــة  خــلــيــفــة  جـــامـــعـــة 
جامعة  وطـــلـــبـــة  ــيــا  الــعــل الــتــقــنــيــة 
اإليها  والر�ضح  بالتقدم  الإمـــارات 
يف كل الفئات وهي: الطالب املتميز 
"اأ�ضحاب  امللهم  والطالب  اأكادميياً 
الهمم" والطالب الفّعال، والطالب 
املبدع  والــطــالــب  امل�ضتجد،  املتميز 
والطالب  املثابر،  والطالب  املبتكر، 

املبدع الريا�ضي.

•• العني - الفجر

اأطلق النادي الإماراتي الإ�ضباين فعالياته الأوىل حتت 
" التوا�ضل الإن�ضاين والثقايف "  وذلك بالقاعة  عنوان 
الإمــارات يف مدينة  املبنى الهاليل بجامعة  الكربى يف 
�ضامل حممد بن ركا�ص  الدكتور  ال�ضيخ  العني، برعاية 
ع�ضو املجل�ص الوطني الحتادي �ضابقا وح�ضور الدكتور 
الطلبة  ل�ضئون  امل�ضرك  النائب  املن�ضوري  جكة  عتيق 
عميد  الــدرمــكــي  نعيمة  والــدكــتــورة  المــــارات  بجامعة 
احلــيــاة الــطــالبــيــة، والــدكــتــور عــبــد الــواحــد ال�ضمدي 
بن  ذيــاب  وال�ضيخ  الإمــاراتــي،  الإ�ضباين  النادي  م�ضرف 
اأبوظبي لل�ضباب  وم�ضاركة  وفد  ركا�ص ممثاًل ملجل�ص 
من  كبري  ح�ضور  و�ضط  الدولة،  يف  اأ�ضبانيا  �ضفارة  من 

طالب وطالبات جامعة الإمارات.
وت�ضمنت الفعاليات عزف مقطوعات مو�ضيقية اإ�ضبانية، 
وفقرات فنية وتراثية من الراث الإماراتي الإ�ضبانية 
وقد اأن�ضدت  اإحدى الطالبات الإماراتيات اأغنية اإ�ضبانية 
الت�ضكيلية  للفنون  معر�ص  عــن  ف�ضاًل  املــ�ــضــرح،   على 

واإقـــامـــة الــركــن الـــراثـــي، كــمــا اأقــيــمــت جمــمــوعــة  من 
اجلامعة  يف  الإ�ضبان  الطالب  بني  النقا�ضية   اجلل�ضات 
والطالب الإماراتيني.  واأ�ضاد ال�ضيخ الدكتور �ضامل بن 
ركا�ص يف كلمته بالعالقات الوثيقة واملتميزة التي جتمع 
تــطــورت ب�ضكل مميز يف  والــتــي  الإمــــارات وا�ضبانيا  بــني 
جمالت التعليم والإعالم والثقافة والعلوم وال�ضتثمار 
والطاقة. لفتاً اإىل اأن هذه العالقات اأ�ض�ضها املغفور له، 
باإذن اهلل تعاىل املوؤ�ض�ص ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
حميمة  ب�ضداقة  ارتبطا  اللذان  كارلو�ص،  خوان  وامللك 
ال�ضيخ  ونــوه  العالقة.   هــذه  دعائم  تاأ�ضي�ص  يف  اأ�ضهمت 
�ضامل بن ركا�ص بفعاليات اليوم الثقايف للنادي الإماراتي 
الإ�ضباين يف ربوع جامعة الإمــارات الذي ي�ضكل فر�ضة 
وال�ضداقة  التعاون  عالقات  وتطوير  لتدعيم  ممتازة 
والــتــوا�ــضــل الإنـــ�ـــضـــاين والــثــقــايف واحلـــ�ـــضـــاري وتبادل 
ون�ضر ثقافة  البلدين  والإبداعية يف  الثقافية  اخلربات 
العامري  احلكيم  عبد  حممد  الطالب  وقــال  الت�ضامح. 
رئي�ص النادي الإماراتي الإ�ضباين اإن اأهداف النادي هي  
توا�ضل العالقات الودية والأخوية  بني الدولتني  ون�ضر 

ثقافة الت�ضامح وتعليم الطالب يف الإمارات ويف اإ�ضبانيا 
لل�ضباب  الفر�ضة  واإتاحة  والإ�ضبانية،  العربية  اللغتني 
كور�ضات  عرب  الإ�ضبانية  اللغة  وتعلم  للتقدم  الإماراتي 
داخل اجلامعة وخارجها، وبالتايل العمل على اإقامة نوع 

ال�ضعب  وتعريف  البلدين  بني  التوا�ضل احل�ضاري  من 
اخلتام  قـــرب. ويف  عــن  الإمــاراتــيــة  بالثقافة  الإ�ــضــبــاين 
املتميزين  بتكرمي  �ضامل بن ركا�ص  الدكتور  ال�ضيخ  قام 

وامل�ضاركني والرعاة.

••  اأبوظبي-الفجر:

ا�ضتفاد 4 اآلف و32 �ضخ�ضاً من 54 جمل�ص ل�ضرطة 
�ضوؤون  مكتب  مع  بالتعاون   ، املا�ضي  العام  يف  اأبوظبي 
املــجــالــ�ــص بـــديـــوان ويل عــهــد اأبــوظــبــي ،تــنــاولــت 40 
حتدث  املجتمع  اأفــــراد  لتوعية  اجــتــمــاعــيــاً  مــو�ــضــوعــاً 
فــيــهــا 97 مــتــحــدثــاَ ومبــ�ــضــاركــة وا�ــضــعــة مــن الأهــــايل 
العقيد  واأكـــــد  15اإعالمياً.  و  الــ�ــضــخــ�ــضــيــات  وكـــبـــار 
ال�ضرطة  اإدارة  مدير  العفارى  �ضعيد  حمود  الدكتور 
الإمارات  اأبناء  املجتمع، حر�ص  اأمن  املجتمعية بقطاع 

تعك�ص  التي  الأحياء  بالراث وجمال�ص  التم�ضك  على 
مظاهر التالحم  والتكافل  والتعاون املجتمعي.

وقال اإنه يف العام املا�ضي عام " الت�ضامح "  مت تنظيم 
تر�ضخ  جوهرية  موا�ضيع  تناولت  جمال�ص  جمموعة 
القيم والأخالق والروؤية الإن�ضانية واحلكمة واحلنكة 
�ضلطان  بن  زايــد  ال�ضيخ  له  املغفور  املــاأخــوذة من قيم  
"الذي كر�ص نف�ضه وجهده  اآل نهيان" طيب اهلل ثراه 

بتفان واإخال�ص خلدمة وطنه.
ا�ضتمرار  على  حري�ضة  اأبــوظــبــي  �ضرطة  اأن  واأ�ــضــاف 
واخلروج  والتفاعل  البناء  والتعاون  التوا�ضل  عملية 

باأف�ضل املمار�ضات وال�ضيا�ضات والربامج ال�ضراتيجية 
التي  الأمنية  املنظومة  جهود  خالل  من  وال�ضتباقية 
الوقائي  والأمــــن  املجتمعية  واملــ�ــضــوؤولــيــة  القيم  تــعــزز 
بــدور الإعــالم يف ن�ضر قيم  . واأ�ــضــاد  والت�ضدي للعنف 
املــجــالــ�ــص وتــطــويــر املــحــتــوى الــتــوعــوي عــرب املن�ضات 
ال�ضرطية والتوا�ضل الجتماعي وتقدمي اأخبار �ضاملة  

ومقاطع فيديو مبا�ضرة ت�ضهم يف ن�ضر التوعية. 
الإدارات  خمتلف  فيها  �ضاركت  املجال�ص  اأن  اإىل  ي�ضار 
وخطط  وجــهــود  متكامل  تــوعــوي  بربنامج  ال�ضرطية 
اأمــنــيــة مــنــظــمــة ومـــدرو�ـــضـــة لــتــحــقــيــق اأعـــلـــى معايري 

املا�ضي بعدد  العام  الأمــن والأمــان. وخرجت جمال�ص 
الت�ضدي  يف  ال�ضباب  دور  تفعيل  منها  التو�ضيات  من 
للجرمية ومكافحتها  و�ضرورة مراقبة الآباء لأبنائهم 

وتقدمي الرعاية وحمايتهم من رفقاء ال�ضوء.
وناق�ضت دور الأ�ضرة يف مكافحة اجلرمية، وجهودها يف 
وو�ضع  النحراف  الأجيال من  وتربية وحماية  تنمية 
خطط وبرامج م�ضركة للوقاية من خمتلف اجلرائم 
و ن�ضر الثقافة القانونية وتو�ضيع اأطر التوعية وزيادة 
بتفعيل  كافة  املجتمع  �ضرائح  اإىل  والو�ضول  جرعاتها 

ال�ضراكة املجتمعية.

تعزيزًا ملنهاج طب العيون
جامعة حممد بن را�ضد للطب والعلوم ال�ضحية 
تربم �ضراكة مع م�ضت�ضفى مورفيلدز دبي للعيون

•• دبي - الفجر 

اأبرمت جامعة حممد بن را�ضد للطب والعلوم ال�ضحية اتفاقية �ضراكة مع 
التعليم  جودة  مب�ضتوى  الرتقاء  بهدف  للعيون  دبي  مورفيلدز  م�ضت�ضفى 
�ص طّب العيون، والذي يعترب جزءاً اأ�ضا�ضيا �ضمن منهاج  والتدريب يف تخ�ضّ
اأ�ضبوعني يف  اإكلينيكي ملّدة  كلية الطب، ف�ضاًل عن تزويد الطلبة بتدريب 
امل�ضت�ضفى. وقام الدكتور عامر اأحمد �ضريف من جامعة حممد بن را�ضد 
م�ضت�ضفى  من  ح�ضن  والهادي  بروبرت  وديفيد  ال�ضحية؛  والعلوم  للطب 
21 يناير يف حرم  مورفيلدز للعيون يف لندن ودبي؛ بتوقيع التفاقية يف 

اجلامعة مبدينة دبي الطبية.
الـــ�ـــضـــراكـــة، يتوىل  هـــــذه  ومبــــوجــــب 
للعيون  دبـــي  مــورفــيــلــدز  م�ضت�ضفى 
التعليمية  املــــــواد  وتـــقـــدمي  اإعـــــــداد 
بتخ�ض�ص  املــتــعــلــقــة  واملـــحـــا�ـــضـــرات 
طب العيون لطلبة كلية الطب، كما 
�ضي�ضمم امل�ضت�ضفى خمططاً تعليمياً 
العيون،  طب  مو�ضوع  يغطي  �ضنوياً 
ذات  التعليمية  باملواد  الطلبة  ويــزود 
الــ�ــضــلــة، فــ�ــضــاًل عــن الإ�ـــضـــراف على 

الربنامج باأكمله.
و�ضيوفر التدريب الإكلينيكي والذي 
لطلبة  فر�ضة  اأ�ضبوعني  ملدة  ي�ضتمر 
طب  متخ�ض�ضي  مــرافــقــة  اجلــامــعــة 
العيون عن قرب اأثناء مزاولتهم لعملهم، مما يرتقي بتجربتهم التعليمية، 

ويعزز خربتهم العملية.
وتاأتي هذه التفاقية تعزيزاً لروؤية جامعة حممد بن را�ضد للطب والعلوم 
ثرية،  تعليمية  بتجربة  طلبتها  معارف  باإثراء  التزامها  ومدى  ال�ضحية، 
م�ضتوى  م�ضاعفة  عــن  فــ�ــضــاًل  جــيــدة،  وعملية  نــظــريــة  مــعــرفــة  واإ�ــضــفــاء 

اطالعهم 
لتهيئة  ال�ضحية احلــديــثــة،  الــرعــايــة  عــلــى ممــار�ــضــات  واملــبــا�ــضــر  الــعــمــلــي 

متخ�ض�ضني وقياديني ا�ضتثنائيني يف جمال الرعاية ال�ضحية.
بن  حممد  جامعة  مدير  �ضريف،  اأحــمــد  عامر  الدكتور  قــال  تعليقه،  ويف 
بن  حممد  جامعة  بــني  التفاقية  "هذه  ال�ضحية:  والعلوم  للطب  را�ــضــد 
را�ضد للطب والعلوم ال�ضحية وم�ضت�ضفى مورفيلدز دبي للعيون هي خطوة 
نحو حتقيق هدفنا بالنهو�ص بال�ضحة من خالل دمج التعليم الأكادميي 
والبحث العلمي والتدريب الإكلينيكي مما يو�ضع اآفاق التجربة التعليمية 
�ضنوات من  بال�ضتفادة من  التفاقية لطلبتنا  �ضت�ضمح هذه  لطلبتنا. كما 
اخلربات واملعارف التي طّورها زمالوؤنا يف امل�ضت�ضفى منذ اإن�ضائه. وبف�ضل 
كثب  عن  لالطالع  فريدة  بفر�ضة  طلبتنا  �ضيحظى  الإكلينيكي،  التدريب 
متميزة  اإ�ضافة  �ضي�ضكل  مما  العيون،  طب  متخ�ض�ضي  عمل  اأ�ضلوب  على 
لتهيئتهم كاأطباء امل�ضتقبل. ونعتز يف اجلامعة بهذه ال�ضراكة مع م�ضت�ضفى 
اأوائل املوؤ�ض�ضات ال�ضحية التي عملت مع  مورفيلدز دبي للعيون كونه من 
اجلامعة مبا يعك�ص قيم الرابط والتميز لدينا وروؤية اجلامعة يف اأن ت�ضبح 

حموراً عاملياً متخ�ض�ضاً يف الأبحاث والتعليم ال�ضحي املبتكر وال�ضامل."
للعيون  مورفيلدز  مل�ضت�ضفى  التنفيذي  الرئي�ص  بــروبــرت،  ديفيد  واأ�ــضــاف 
هذه  "تعترب  العيون:  مل�ضت�ضفيات  العاملية  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  ورئي�ص 
ال�ضراكة من اأهم واأبرز ال�ضراكات املفيدة واملثمرة لكل من جامعة حممد 
�ضيتم  ال�ضراكة  هذا  خالل  فمن  للعيون.  مورفيلدز  وم�ضت�ضفى  را�ضد  بن 
تقدمي التدريب والدعم الالزم لطلبة اجلامعة والذي �ضيلعب دوراً مهماً 
هذا  �ضي�ضهم  كما  التخرج.  عقب  العمل  �ضوق  يف  انخراطهم  فــور  للغاية 
اأحدث  وفقاً  املدربني  العيون  اأطباء  من  متكامل  جيل  اإعــداد  يف  التدريب 
اإحــداث تغيري جذري وحمــوري يف جمال  املعايري العاملية والقادرين على 

طب العيون باملنطقة".  
وقال: "نحن على اأمت ال�ضتعداد واحلر�ص على بدء تفعيل هذه ال�ضراكة يف 
م�ضت�ضفى مورفيلدز دبي للعيون ونتطلع لتقدمي التدريب والدعم الالزم 

للعديد من اجلامعات الأخرى يف املنطقة وعلى ال�ضعيد العاملي".  
دبي  مورفيلدز  م�ضت�ضفى  عام  مدير  ح�ضن،  الهادي  قال  ال�ضدد،  هذا  ويف 
للعيون: "مت تطوير منهجنا من قبل فريق متخ�ض�ص ومعتمد من اخلرباء 
هو  الربنامج  هذا  من  الأ�ضا�ضي  الهدف  ويعترب  العيون.  �ضحة  جمال  يف 
التجارب  بتطوير و�ضقل مهاراتهم ومعارفهم من خالل  للطلبة  ال�ضماح 
العملية وتبادل اخلربات مع اأ�ضهر واأمهر اأطباء العيون يف العامل. وناأمل 
اأن يتمكن الطالب من توظيف هذه املهارات يف �ضوق العمل ومواجهة كافة 

التحديات واملتطلبات التي قد ي�ضهدها". 

تتيح  ال�����ص��راك��ة   
الطب  كلية  لطلبة 
ف��ر���ص��ة ال��ت��دري��ب 
االإك���ل���ي���ن���ي���ك���ي يف 
مورفيلدز  م�صت�صفى 
دب���������ي ل���ل���ع���ي���ون
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الطاقة  مل�صروبات  الرتويج  يتم 
على اأنها قادرة على منح م�صتهلكيها 
طاقة ال مثيل لها. وعلى الرغم من 
ا�صتهالكها،  على  الكثريين  اإقبال 
تدعو  االأ�صوات  من  العديد  ف��اإن 
اإىل تنظيم االإقبال عليها وحتّذر 

من تناولها با�صتمرار.

وقالت الكاتبة اأنا فيالرا�ضا يف تقريرها الذي ن�ضرته جملة 
الطاقة  م�ضروبات  اإن  الإ�ضبانية،  �ضالود(  كــون  )ميخور 
اقتحمت اأ�ضواقنا منذ ب�ضعة عقود ولقي ا�ضتهالكها رواجا 
اأن  نعتقد  اأ�ضبحنا  الإعــالنــات،  ادعــاءات  وبف�ضل  وا�ضحا. 
هذا النوع من امل�ضروبات �ضيكون حليفا لنا يف اأوقات التعب 
لزيادة ن�ضاطنا. لكن، هل تعد هذه امل�ضروبات �ضارة؟ وهل 

لديها خماطر على �ضحتنا؟

ما م�صروبات الطاقة؟
مل يتفق املجتمع العلمي بعد على تعريف وا�ضح مل�ضروبات 
فئة  �ضمن  تــنــدرج  فهي  احلالية،  للوائح  ووفــقــا  الطاقة. 
كل  جتميع  يقع  الفئة،  هــذه  و�ضمن  املنع�ضة.  امل�ضروبات 
تلك امل�ضروبات غري الكحولية التي حتتوي على الكافيني، 
والتورين والفيتامينات خا�ضة فيتامينات بي، التي تكون 
قبيل  مــن  اأخـــرى،  مبكونات  م�ضحوبة  الأحــيــان  بع�ص  يف 
اجلن�ضينغ ومادة الغلوكورونولكتون والكارنيتني واجلنكة 

والغوارانا.
واأو�ضحت الكاتبة اأن فئة هذه امل�ضروبات تعد واحدة وهي 
ا�ضمها  يكون  اأن  املطروحة، حيث ميكن  امل�ضاكل  اأوىل  من 
الــتــي تنطوي عليها  والإ�ــضــهــارات والــدعــايــات والــر�ــضــائــل 

م�ضللة.
ول ت�ضمح الهيئة الأوروبية ل�ضالمة الأغذية بالإعالن عنها 
ب�ضفتها م�ضروبات ميكن اأن تعزز الأداء البدين والفكري 
لدى الأ�ضخا�ص، فيما اعر�ص الربملان الأوروبي على اأية 

اإمكانية لت�ضنيف هذا النوع من امل�ضروبات �ضحيا.

كيف توؤثر م�صروبات الطاقة على اجل�صم؟
تــزيــد من  اأن  تــاأثــري من�ضط، وميــكــن  الــطــاقــة  ملــ�ــضــروبــات 
من  ا�ضتهالكها  يزيد  ذلــك،  على  عــالوة  الريا�ضي.  الأداء 
حدوث اآثار جانبية �ضلبية. وعلى الرغم من اأن العالمات 
التجارية امل�ضنعة الرائدة ت�ضر على �ضالمة املنتجات، فاإن 

خرباء ال�ضحة، من منظمة ال�ضحة العاملية، يحذرون من 
العامة، كما ين�ضحون  ال�ضحة  اأنها قد ت�ضكل خطرا على 
تلحق  وقد  لالأطفال،  بالن�ضبة  خا�ضة  ا�ضتهالكها  بتجنب 
خا�ضة  الأ�ــضــخــا�ــص،  مــن  معينة  مبجموعة  اأي�ضا  ال�ضرر 
ال�ضباب الذين يقل �ضنهم عن 18 عاما والن�ضاء احلوامل 
اأو الأ�ضخا�ص احل�ضا�ضني للغاية للكافيني اأو اأولئك الذي 

يتناولون بع�ص الأدوية.

املخاطر الرئي�صة مل�صروبات الطاقة
يف  الــطــاقــة  ملــ�ــضــروبــات  الرئي�ضة  املــخــاطــر  تلخي�ص  ميكن 

ثالث جمموعات، كل جمموعة ت�ضم اأ�ضرارا عدة:

ع�صلة  واحت�صاء  القلبية  ال�صكتة  خطر  زيادة   1-
القلب

هذا  الأمــريكــيــة  الــقــلــب  جمعية  ن�ضرتها  درا�ــضــة  بح�ضب 
العام، تغري م�ضروبات الطاقة التي حتتوي على الكافيني 
ويف  الــدم.  �ضغط  من  وتزيد  للقلب،  الكهربائي  الن�ضاط 
ا�ضتهالك  ارتفاع  تاأثري  تقييم  اأي�ضا  جرى  الدرا�ضة،  هذه 
الدموية،  والأوعــيــة  القلب  نظام  على  الطاقة  م�ضروبات 
حيث ثبت اأن ا�ضتهالك م�ضروبات الطاقة يرتبط بال�ضكتة 
القلبية واحت�ضاء ع�ضلة القلب. وميكن اأن تكون مرتبطة 

حتى مبا يعرف ب�ضماكة الدم.
مل�ضروبات  الــ�ــضــارة  الآثـــار  اأكـــر على  اأدلـــة علمية  وهــنــاك 
الــطــاقــة. ويف كـــل هـــذه احلـــــالت، يــكــون اجلـــهـــاز القلبي 

الوعائي اإىل جانب اجلهاز الع�ضبي هو الأكر ت�ضررا.

الع�صالت وت�صنجات  واالأرق  القلق   2-
عادة ما تظهر الآثار ال�ضارة للكافيني على اجلهاز الع�ضبي 
جراء ا�ضتهالك جرعات ت�ضل اإىل مئتي مليغرام اأو اأكر، 
اأن يختلف اختالفا كبريا  اأن ذلك ميكن  الرغم من  على 
بع�ص م�ضروبات  اأن  اإىل  الإ�ــضــارة  الأ�ضخا�ص. وجتــدر  بني 

الــطــاقــة حتــتــوي عــلــى مــا بــني مــئــة ومــئــتــي مــلــيــغــرام من 
عادة  اأنها  احل�ضبان  يف  الأخــذ  دون  واحـــدة،  لكل  الكافيني 
ما تكون م�ضحوبة مبكونات حمفزة اأخرى ميكن اأن تعزز 

تاأثريها.

ومقاومة  والت�صو�ض  ال�صمنة  خطر  زي���ادة   3-
االأن�صولني

م�ضروبات  الــرئــيــ�ــضــة جلميع  املــكــونــات  اأحـــد  الــ�ــضــكــر  يــعــد 
الطاقة، التي يحتوي معظمها على مزيد من ال�ضكر بن�ضبة 
اأكرب من امل�ضروبات الغازية العادية، التي تقدر يف املتو�ضط 
امل�ضروب.  مــن  مليلر  مئة  لكل  غــرامــا  و12  ع�ضرة  بــني 
فاإننا  250 مليلرا،  العلبة حتتوي على  اأن  اعتربنا  فاإذا 
نتحدث عن حوايل 25 اأو ثالثني غراما من ال�ضكر لكل 
علبة. واجلدير بالذكر اأن بع�ص العالمات التجارية تبيع 
�ضتني غراما  يعادل حــوايل  لــر، مما  ن�ضف  علبا مبقدار 
الأق�ضى  اأعــلــى بكثري مــن احلــد  ال�ضكر، وهــو مــعــدل  مــن 
التي  العاملية،  ال�ضحة  منظمة  بها  اأو�ــضــت  التي  للكميات 
25 غراما  على  يزيد  اأن  يجب  ال�ضكر ل  اأن معدل  توؤكد 

بالن�ضبة لالأطفال واملراهقني.
وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن الآثار التي ينتجها ال�ضكر معروفة، 
حيث ترتبط على �ضبيل املثال، بال�ضمنة وت�ضو�ص الأ�ضنان. 
الــ�ــضــكــر بظهور  ا�ــضــتــهــالك  بــالإ�ــضــافــة اإىل ذلــــك، ارتــبــط 
الأن�ضولني )مما يزيد  زيــادة مقاومة  اأخــرى مثل  م�ضاكل 
خطر مر�ص ال�ضكري( وخماطر القلب والأوعية الدموية 
الثالثية  الدهون  مثل  ال�ضحية  املوؤ�ضرات  بع�ص  وتفاقم 

و�ضغط الدم.

ماذا يحدث لالأطفال؟
اأو�ضحت الكاتبة اأن املراهقني والبالغني، اإىل �ضن الثالثني 
عــامــا الأكــــر اإقــبــال عــلــى هـــذا الــنــوع مــن املــ�ــضــروبــات. يف 
املقابل، كانت بع�ص البيانات التي قدمتها الهيئة الأوروبية 
ل�ضالمة الأغذية يف �ضنة 2013، مثرية للقلق. وبح�ضب 
هذه البيانات، ي�ضتهلك حوايل %18 من الأطفال الذين 
يراوح �ضنهم بني ثالث وع�ضر �ضنوات م�ضروبات الطاقة، 
حيث يقبل حوايل %16 منهم عليها ب�ضكل مفرط، وهو 

ما يقدر على وجه التحديد بحوايل اأربعة لرات �ضهريا.
لهذه  عر�ضة  الأكــر  الفئة  الأطــفــال  يعد  خا�ص،  وب�ضكل 
م�ضارات  و�ضعف  اأج�ضامهم  حجم  ل�ضغر  نظرا  املخاطر، 
عــمــلــيــة الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي لــديــهــم، بــالــتــايل فــهــم اأكر 
توؤكد  الـــواقـــع،  ويف  الــكــافــيــني.  جـــراء  للت�ضمم  ح�ضا�ضية 
اأنــه ل ميكن حتديد  الأغــذيــة  الأوروبــيــة ل�ضالمة  الهيئة 
كميات اآمنة من ا�ضتهالك الكافيني لدى الأطفال ال�ضغار، 
ويطالب العديد من املخت�ضني -مبا يف ذلك اخت�ضا�ضيو 
بتنظيم  الطبية-  واجلمعيات  الأطــفــال  واأطــبــاء  التغذية 

ا�ضتهالك هذه املنتجات.
اململكة  غـــرار  على  احلــكــومــات،  بع�ص  تنظر  جهتها،  مــن 
املتحدة، يف اإمكانية حظر بيع م�ضروبات الطاقة لالأطفال 
دون �ضن 16 عاما. ولي�ص من امل�ضتغرب اأن نعتقد اأن علبة 
واحدة من هذه امل�ضروبات �ضتكون مثل اإعطاء طفل ثالثة 

اأكواب من القهوة مع 12 ملعقة �ضغرية من ال�ضكر.

تندرج �صمن فئة امل�صروبات املنع�صة

م�ضروبات الطاقة.. اأ�ضرارها كارثية على ال�ضحة 

يــعــد الــعــ�ــضــل واحــــدا مــن اأكــــر الأغـــذيـــة التي 
وله  الــلــذيــذ،  بطعمه  ويتميز  الــنــا�ــص،  يحبها 

فوائد �ضحة عدة.
ـــة )�ــــضــــولــــو بـــــــارا مـــوجـــري�ـــص(  وذكـــــــــرت جمـــل
مثل  معادن  على  يحتوي  الع�ضل  اأن  الإ�ضبانية 
والفو�ضفور  واملاغني�ضيوم  واحلديد  الكال�ضيوم 
والبوتا�ضيوم، كما ي�ضمل العديد من الأحما�ص 
م�ضادات  عــن  ف�ضال  والفيتامينات،  الأمينية 

الأك�ضدة.
يختلف  الــعــ�ــضــل  لـــون  اأن  اإىل  املــجــلــة  واأ�ـــضـــارت 
النحل،  طريق  عــن  امللقحة  الــزهــور  باختالف 
الــطــبــيــعــيــة خ�ضائ�ص  املـــــادة  هــــذه  تـــوفـــر  كــمــا 

متنوعة ميكن ا�ضتخدامها بطرق عديدة.
ا�ضتعمال  فبغ�ص النظر عن كونه غذاء، ميكن 
وكعالج  لالأمرا�ص،  منزلية  كعالجات  الع�ضل 

وقائي ومكمل يف العالجات التجميلية.

نوم
اأنه ميكن ا�ضتخدام الع�ضل كمادة  اأوردت املجلة 

حملية،
ال�ضاخن  كــوب من احلليب  تناول  بــاأن   ونوهت 
اإ�ــضــافــة ملعقة مــن الــعــ�ــضــل مــن �ــضــاأنــه اأن  مــع 
والدماغ  اجل�ضم  ويحفز  الــنــوم  عملية  ي�ضهل 

على ال�ضرخاء.
بال�ضكل  دمــاغــك  يعمل  اأن  تــريــد  كنت  مــا  واإذا 
ال�ضحيح، فينبغي عليك توفري الطاقة الالزمة 

للقيام بذلك من خالل الع�ضل.
من  الــغــذائــي  نظامنا  يف  الع�ضل  اإدراج  اأن  كما 

�ضاأنه اأن ي�ضاهم يف حماربة الإم�ضاك.

مكافحة حب ال�صباب وم�صاكل اجللد
عموما، يعالج الع�ضل حب ال�ضباب على امل�ضتوى 
اإذ يقلل الرطوبة التي حتتاج  امليكروبيولوجي، 
التخل�ص من  يف  ويــ�ــضــاهــم  املــيــكــروبــات،  اإلــيــهــا 

حب  ظهور  يف  ت�ضاهم  التي  امليكروبات  معظم 
ال�ضباب.وبينت املجلة اأن الع�ضل لديه خ�ضائ�ص 
بعد  اجللد  تهيج  التي متنع  للجراثيم  م�ضادة 
الإ�ضابة باحلروق والقرح واجلروح، كما يحفز 

امل�ضادة  اخلــ�ــضــائــ�ــص  بف�ضل  املــنــاعــي  اجلــهــاز 
ميكن  اأخــــرى،  نــاحــيــة  مــن  للع�ضل،  للجراثيم 
اجلافة،  اأو  احل�ضا�ضة  للب�ضرة  الع�ضل  ا�ضتخدام 

وميكن ا�ضتخدامه كمرطب لل�ضفاه املت�ضققة.

الع�ضل.. فوائد ومعادن واأحما�س وعالجات منزلية جتميلية
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العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 84
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ حممد �ضيف ال�ضالم حمد ادري�ص مياه - بنغالدي�ص 
ال�ضيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�ضته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�ضية 
جبيد ح�ضني عبدول مالك - بنغالدي�ص اجلن�ضية وذلك يف الرخ�ضة امل�ضماة )بقالة نور 

املجرة( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )615389(
التعديالت الأخرى : ل يوجد. 

وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
 يف الدعوى  رقم 2019/1278 جتاري كلي 

املدعي : بنك ملي ايران  
املدعي عيهما : 1- او بي تي انرنا�ضيونال للتجارة العامة )�ص ذ م م( 2- فاينايل بيزن�ص للتجارة 
العامة - م م ح  - "يعلن اخلبري الدكتور/عقيل حممد هادي ح�ضن الهادي واملعني من قبل حمكمة 
ايران  بنك ملي  املدعي/  واملقامة من   ، رقم 2019/1278 جتاري جزئي  الدعوى  البتدائية يف  دبي 
م(  م  ذ  )�ص  العامة  للتجارة  انرنا�ضيونال  تي  بي  او   / ال�ضادة  عليها  املدعي  فاإن  للمهمة  وتنفيذا   ،
او  امل�ضرفية  اخلربة  اجتماع  حل�ضور  مدعوتان  ح  م  م   - العامة  للتجارة  بيزن�ص  فاينايل  وال�ضادة/ 
بوا�ضطة وكيل معتمد واملقرر عقده يوم الربعاء املوافق 2020/1/29 يف متام ال�ضاعة 10.00 العا�ضرة 
�ضباحا يف  مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - بو�ضعيد - بناية الو�ضل بزن�ص �ضنر - بجوار 
فندق جي 5 )فندق روتانا �ضابقا( - �ضارع رقم 27 - الطابق التا�ضع - مكتب رقم ) 902( رقم مكاين 
: 94178  32428 لذا نرجو منكم التكرم باحل�ضور يف املوعد املحدد اعاله " واح�ضار جميع الأوراق 

وامل�ضتندات التي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا. 
 اخلبريامل�سريف     
الدكتور / عقيل حممد هادي ح�سن  الهادي 

تكليف اإعالن بالن�سر
باللغتني العربية والنكليزية 

حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية 

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
 يف الدعوى رقم 2019/4728 جتاري جزئي - دبي 

املدعى عليها : روان ريا�ص اخلوري 
اإمــارة دبــي - مــردف - �ضروق مــردف ال�ضكني - B32 - �ضقة 101 -  )العنوان : 
هاتف متحرك : 0507001516( يرجى احل�ضور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب 
اخلبري امل�ضريف  املدون ادناه وذلك يف متام ال�ضاعة احلادية ع�ضره من �ضباح يوم 
الأربعاء املوافق 2020/1/29 وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من 
ال�ضم�ص  بناية  الإداريــة -  املعرفة لال�ضت�ضارات  قبل �ضركة مــوارد للتمويل. بيت 
الــدور الأول مكتب رقم 112، هاتف رقم 042830100 - فاك�ص رقم :  امل�ضيئة - 
042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - بجانب الطاير لل�ضيارات - 

القرهود / دبي
 اخلبري امل�سريف
حممد كامل عريان

اعالن اجتماع خربة بالن�سر

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
 اإعادة اإعالن بالن�سر يف الدعوى رقم 2019/175 مدين جزئي 

)باللغتني العربية والإجنليزية(
اجلن�ضية   - دا�ــص  �ضاندرا  �ضانتو�ص  دا�ــص  �ضاندرا  بينتو   / عليه  املدعي  اىل 
:بنجالدي�ص  حيث ان املدعي / احمد اهلل اير احمد - اجلن�ضية : بنجالدي�ص  
املذكورة اعاله يقت�ضي عليك احل�ضور   الدعوى  املحكمة  اقام عليك لدى 
املوافق  الحــد  يوم  �ضباحا من  والن�ضف  الثامنة  ال�ضاعة  املحكمة يف  اأمــام 
اإر�ضال وكيل عنك يف  اأو عدم  2020/1/26 ويف حالة تخلفك عن احل�ضور 

الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدعوى يف غيابك.
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     
مرمي �سعيد احلميدي                 

دولة الإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   

ت�سريح لالإعالن بالن�سر

AL HABTOOR CITY REAL ESTATE DEVELOPMENT )BR OF DUBAI : ا�ضم املطور 

)NATIONAL INVESTMENT CO.)LLC

MUYASSAR BEGIM RAKHIMOVA : ا�ضم امل�ضري

حيث ان املطور املذكور افاد باأنكم قد تخلفتم عن �ضداد ق�ضط/ اق�ضاط م�ضتحقة من ثمن الوحدة العقارية 

NOURA رقم

دبي   )AL HABTOOR CITY( للم�ضروع   )TOWER/2905
وتنفيذا ملتطلبات القانون رقم 13/2008 وتعديالته ولئحته التنفيذية ، نخطركم ب�ضداد املبلغ امل�ضتحق 

عليكم خالل 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا  الخطار. ويف حالة عدم الإلتزام مبا ذكر اعاله خالل املدة امل�ضار 

اليها ، ف�ضوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املن�ضو�ص عليها يف املادة  11 من القانون املذكور

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   

ت�سريح لالإعالن بالن�سر

AL HABTOOR CITY REAL ESTATE DEVELOPMENT )BR OF DUBAI : ا�ضم املطور 

)NATIONAL INVESTMENT CO.)LLC

    AMIR ALIKHON RAKHIMOV : ا�ضم امل�ضري

حيث ان املطور املذكور افاد باأنكم قد تخلفتم عن �ضداد ق�ضط/ اق�ضاط م�ضتحقة من ثمن الوحدة العقارية 

NOURA رقم

دبي   )AL HABTOOR CITY( للم�ضروع   )TOWER/2906
وتنفيذا ملتطلبات القانون رقم 13/2008 وتعديالته ولئحته التنفيذية ، نخطركم ب�ضداد املبلغ امل�ضتحق 

عليكم خالل 30 يوما من تاريخ ن�ضر هذا  الخطار. ويف حالة عدم الإلتزام مبا ذكر اعاله خالل املدة امل�ضار 

اليها ، ف�ضوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املن�ضو�ص عليها يف املادة  11 من القانون املذكور

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اإعالن بالن�سر

رقم )2020/472(
املنذرة : زعبيل لتجارة العبوات البال�ضتيكية - ذ م م 

املنذر اليها : بي ات�ص 7 للتموين باملواد الغذائية - �ص ذ م م 
املــر�ــضــد بذمتها  املبلغ  �ــضــداد  بــ�ــضــرورة  اليها -  املــنــذر  املــنــذرة -  تــنــذر 
واثنني  وت�ضعمائة  الــف  واربــعــون  )ت�ضعة  درهـــم(   49.902.30( وقـــدره 
درهما وثالثون فل�ضا( وذلك خالل خم�ضة ايام من تاريخ الإعالن واإل 
�ضت�ضطر املنذرة باتخاذ كافة الإجــراءات القانونية �ضد املنذر اليها مع 
حتميل املنذر اليها كافة الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة حتى تاريخ 

ال�ضداد التام مع حفظ كافة حقوق املنذرة جتاه املنذر اليها.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
 اخطار دفع بالن�سر

 يف امللف 2019/1858 التنفيذ املدين 
 / اجلن�ضية   - ال�ضام�ضي  احلــولــه  �ضالح  احــمــد  عي�ضى   / لــه  املــحــكــوم  طلب  على  بــنــاء 
الإمارات العربية املتحدة اىل املحكوم عليه / اميان احمد عبدالقادر ابوزور - اجلن�ضية 
حكما  بحقك  ا�ــضــدرت  قــد  اخليمة  را�ـــص  حمكمة  بــان  لــديــك  معلوما  ليكن  الردن    /
بتاريخ 2019/9/12 يف الق�ضية )188/2019( مدين جزئي بالزامك بدفع مبلغ وقدره 
تقدم  قد  اعــاله  له  املحكوم  ان  ومبــا  وامل�ضاريف.   الر�ضوم  �ضامال  درهما   170087.00
لتنفيذ حكم و�ضجل بالرقم امل�ضار اأعاله ، فاأنت مكلف بتنفيذ ما جاء اأعاله خالل 15 
الإجراءات  �ضتتخذ بحقك  املحكمة  فان  ذلك  تخلفك عن  للتبليغ ويف حال  التايل  يوم 
القانونية املنا�ضبة لتنفيذ احلكم والر�ضوم املرتبة عليك.  املالحظات : الإمارات / راأ�ص 

اخليمة/ الق�ضيدات - راأ�ص اخليمة / بالقرب من راك مول 
دائرة املحاكم - ق�سم التنفيذ 

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2019/94 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�ضعيد - بناية البزن�ص بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�ضان لل�ضيارات 
املنفذ �ضده : بهروز عبا�ص ريخته كران ا�ضفهاين 

عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة وادي ال�ضفا 6 - العقار رقم 1978 
بيع  �ضيجرى  احلــال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  اليــام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2020/1/29 املــوافــق  الأربــعــاء  يــوم  يف  انــه 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرا�ص على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 
نوع العقار : ار�ص وما عليها من بناء - رقم الر�ص : 1978 - املنطقة : وادي ال�ضفا 6 

امل�ضاحة : 1348.86 مر مربع - القيمة التقديرية : 7000000 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/117 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: ابوظبي للتمويل - �ص م خ 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى �ضما تاور - �ضقة الطابق 1 مكتب 105 
املنفذ �ضده : جاجدي�ص كومار كوداباي 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - اجلمريا الأوىل - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى فيال 10 كال�ضر 21 
بيع  �ضيجرى  احلــال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  اليــام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2020/1/29 املــوافــق  الأربــعــاء  يــوم  يف  انــه 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرا�ص على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : الثنية اخلام�ضة - رقم الر�ص : 847 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : مزايا بزن�ص افينيوا بي 

بي 1 - رقم الوحدة : 2407 - امل�ضاحة : 156.73 مر مربع - القيمة التقديرية : 1.012.215 درهم لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بيع  عقار بالن�سر       

فى الدعوى رقم  2018/240 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك الوطني العماين )�ص م ع ع( فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي ، بردبي ، ام ال�ضيف ، معر�ص 4 ملك �ضندوق دبي للدعم املايل ، قطعة ار�ص 267625 ، �ص ب 66106 ، 
تلفون : 043049400 ، فاك�ص : 043387187 ، متحرك : 0506417005 ، رقم مكاين : 1951580526 

املنفذ �ضده : اخلليج جيوتي العاملية )�ص ذ م م( - عنوانه : اإمارة دبي - بناية �ضكن املوظفني والعمال ، ملك اخلليج جيوتي العاملية 
- جممع دبي لال�ضتثمار Dubai Investment Park 2( 2( دبي - انف�ضتمنت بارك ، قطعة ار�ص رقم 41 ، رقم البلدية 

: 684 - 597 ، رقم مكاين 1738865068 ، دبي 
بيع  �ضيجرى  احلــال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  اليــام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2020/1/29 املــوافــق  الأربــعــاء  يــوم  يف  انــه 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرا�ص على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : حق 
منفعة ينتهي بتاريخ 2035/9/5 - املنطقة : جممع دبي لال�ضتثمار الثاين - رقم الر�ص : 41 - امل�ضاحة : 3969.83 مر 

مربع - املقدرة بـــ )15000000( درهم ويباع لعلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2017/117 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: ابوظبي للتمويل - �ص م خ 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى �ضما تاور - �ضقة الطابق 1 مكتب 105 
املنفذ �ضده : جاجدي�ص كومار كوداباي 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - اجلمريا الأوىل - �ضارع ال�ضيخ زايد - مبنى فيال 10 كال�ضر 21 
بيع  �ضيجرى  احلــال  اقت�ضى  ان  التالية  الثالث  اليــام  ويف  م�ضاء   5.00 ال�ضاعة   2020/1/29 املــوافــق  الأربــعــاء  يــوم  يف  انــه 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرا�ص على البيع التقدم باعرا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة 
البيع ولكل �ضخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان او�ضاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : الثنية اخلام�ضة - رقم الر�ص : 847 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : مزايا بزن�ص افينيوا بي 

بي 1 - رقم الوحدة : 2407 - امل�ضاحة : 156.73 مر مربع - القيمة التقديرية : 1.012.215 درهم لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�ضم ال�ضركة : اوم ميتل�ض انفرابروجكت�ض - �ض ذ م م  
القانوين  ال�ضكل   - بي  بزني�ص   - بردبي  اناند  بهاراثان  : مكتب رقم 301 ملك  العنوان 
 : التجاري  بال�ضجل  القيد  رقــم   805136  : الرخ�ضة  رقــم   ، حمـــدودة  م�ضوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�ضري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائــرة  تعلن  هــذا  مبوجب   1340704
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�ضركة املذكورة  ال�ضجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ  2019/3/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/3/5  وعلى 
لتدقيق  دوكيوبيليتي  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�ص  اأي  لديه  من 
احل�صابات العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
: 4421762-04  فاك�ص : 4421764-04 م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�ضم امل�ضفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�صابات
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
التنمية  دائـــرة  تعلن  هــذا  مبــوجــب   04-4421764  : فاك�ص   04-4421762  :
اوم  لت�ضفية   اأعـــاله  املــذكــور  امل�ضفي  تعيني  مت  قــد  بــاأنــه  بدبي  القت�ضادية 
ميتل�ض انفرابروجكت�ض - �ض ذ م م   وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/3/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/3/5 وعلى 
من لديه اأي اعرا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً  اأعــاله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   

اعالن مدعى عليه بالن�سر
املدعية باحلق املدين / كون�ضيليوم ميدل اي�ضت بوكالة املحامي / حمدان الهرمي   

الدعوى رقم )2020/344( جزاء 
املدعي عليه باحلق املدين : ماثيو كافالم ماثيو كافالم - هندي اجلن�ضية 

تهديكم اإدارة الق�ضايا بالنيابة العامة بدبي اطيب حتياتها وتتمنى لكم دوام التوفيق .. 
دبي  ، قررت حمكمة  م  بتاريخ 2020/1/14  البتدائية  دبي  ال�ضادر من حمكمة  القرار  بناء على 
الإبتدائية )دائرة اجلنح الثالثة( يف الق�ضية املذكورة اأعاله ، اعالن املدعى عليه املذكور بالئحة 
الدعــاء وذلك عن طريق الن�ضر، حيث اقام املدعي باحلق املدين دعواه املدنية �ضد املدعي عليه 
، والق�ضية موؤجلة جلل�ضة 2020/1/26م  يطالبه بتعوي�ضه موؤقتا مببلغ وقدره )51.000( درهم 

لورود الإعالن.
رئي�س ق�سم ق�سايا اجلزاء 
ماجد عي�سى عبيد احلب�سي

النيابـــة العامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن للح�سور امام املحكمة )ن�سرا(  

يف الدعوى رقم  )2019/2768( مدين جزئي  
بناء على طلب من املدعية / فاراي�ضت �ضتيل )فرع من �ضركة فاراي�ضت التجارية( )�ص ذ م م( 

اىل املدعي عليـها / ور�ضة ال�ضدقاء للحدادة واخلراطة - ذ م م  
بــــــ : الزام املدعي عليها  اقامت املدعيـــــة الدعوى رقم 2019/2768 )مدين جزئي( يطالب فيها 
بان تدفع للمدعية مبلغ )53124( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا من تاريخ ت�ضجيل 

الدعوى وحتى ال�ضداد التام 
الزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

انت مكلف باحل�ضور امام الق�ضاء مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية وذلك يف يوم الثالثاء 
مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  �ضباحا   8.30 ال�ضاعة  م   2020/2/11 املوافق 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور اعاله بو�ضفك 

املدعي عليه.
عبدامللك خلفان النقبي 
مدير اإدارة الدعوى / حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية 

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 86
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ مونريول ا�ضالم عبدالرحمن - بنغالدي�ص اجلن�ضية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100% وذلك اىل ال�ضيد/ ابو اخلري �ضونا مياه - بنغالدي�ص 
اجلن�ضية يف الرخ�ضة امل�ضماة )ا�ضواء البديع ملقاولت التك�ضية والر�ضيات( والتي تاأ�ض�ضت باإمارة 
بال�ضارقة.   الإقت�ضادية  التنمية  دائرة  من  وال�ضادرة   )755932( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة 
تغيريات اخرى : مت تغيري ال�ضم التجاري من )ا�ضواء البديع ملقاولت التك�ضية والر�ضيات( اىل 
)بقالة ا�ضواء البديع( مت تغيري الن�ضاط التجاري من )مقاولت �ضاد�ضة ، التك�ضية ، والر�ضيات( 
اىل )بقالة(. وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان الكاتب العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
ق�سم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  رقم 3111  ل�سنة 2018    
اىل املحكوم عليهما / 1- مطبعة علي جا�ضم حممد احلو�ضني ذ م م 

ال�ضارقة  حمكمة  بــان  لديكم  معلوما  ليكن  �ضكواوزيف.  بن  جمي�ص  فليب   -2
وقدره  مبلغ  بدفع  بالزامكم  حكما  بحقكم  ا�ــضــدرت  قد  الإبتدائية  الحتــاديــة 

)1948038( درهم ل�ضالح املحكوم لهم/م�ضرف الهالل - �ص م ع 
اليه  امل�ضار  برقم  و�ضجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث 
اعاله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل 
املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�ضور  عن  تخلفك  حال  ويف  للن�ضر. 

�ضتبا�ضر النظر الق�ضية يف غيابك
 رئي�س ق�سم التنفيذ 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   

ق�سم التنفيذ 
اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  رقم 2660  ل�سنة 2019    

اىل املحكوم عليه/ ح�ضة جا�ضم حيدر اأحمد ال�ضتاد 
ا�ضدرت  قد  الإبتدائية  الحتــاديــة  ال�ضارقة  حمكمة  بــان  لديكم  معلوما  ليكن 
جتاري   2017 ل�ضنة   2893 رقم  الق�ضية  يف   2017/11/29 بتاريخ  حكما  بحقكم 

جزئي بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )166286( درهم.
ل�ضالح املحكوم لهم/م�ضرف الهالل - �ص م ع 

لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�ضر. 
امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر  ويف حال تخلفك عن احل�ضور يف 

النظر الق�ضية يف غيابك
 رئي�س ق�سم التنفيذ 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر

رقم )2020/905(
املنذر :اورفيل للعقارات - �ص ذ م م  - ميثله بالتوقيع مديرها / �ضمري احمد حممد 

املنذر اليه : حممد ا�ضماعيل حممد نفي�ص الدين - هندي اجلن�ضية 
املبلغ املر�ضد بذمته والبالغ 42.800 - اثنان واربعون الف ومئتان  املنذر / املنذر اليه ب�ضداد 
درهم ، واإخالء املاأجور و�ضداد ما ي�ضتجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخالء التام ، وت�ضليم 
امل�ضتحقات  و�ــضــداد  عليها  ت�ضلمها  التي  وباحلالة  ال�ضواغل  من  خالية  للمنذر  املــوؤجــرة  العني 
املاء   ح�ضاب  وت�ضوية  �ضرر  من  بها   حلق  يكون  قد  ما  اإ�ضالح  مع  بذمته  املر�ضدة  اليجارية 
ا�ضتالمه هذا  تاريخ  يــوم من   30 اق�ضاها  مــدة  وذلــك خــالل  للعني  �ضغلها  مــدة  والكهرباء عن 
الإنذار واإل �ضي�ضطر املنذر اأ�ضفا لتخاذ الإجراءات القانونية والق�ضائية الالزمة للمطالبة مبا 
ذكر وما ي�ضتجد من قيمة ايجارية مع التعوي�ص اجلابر للعطل وال�ضرر مع حتميل املنذر اليها 

كافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
انذار عديل بالن�سر

رقم )2020/473(

املنذر / موفق بن حمي الدين بن حممد ال�ضليماين وكاكتو�ص 
منجمنت - املنذر اليه / هانز بير األفون�ص تيزن 

ماليني  اأربعة  درهــم   )4.600.000( مبلغ  بــاأداء  املنذر  ينذركم 
و�ضتمائة الف درهم للمنذر خالل ثالثة ايام من تاريخ تبلغكم 
اليفاء  بامل�ضروع.  خا�ضة  م�ضتندات  اأي  ت�ضليم  الإنـــذار.   بهذا 

بتعهداتكم ب�ضاأن الدفعة الأوىل من متويل امل�ضروع. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
انذار عديل بالن�سر

رقم )505/2020(
املخطرة : الإحتاد الإدارية للتوظيف - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م 

املخطر اليها : �ضركة كرونيكل للت�ضميم الداخلي - ذ م م 
)جمهول حمل الإقامة( 

يــنــذر املــخــطــر - املــخــطــر الــيــه - بــ�ــضــرورة �ــضــداد املــديــونــيــة املــر�ــضــدة لــدكــم مببلغ 
قانون  تنفيذا لحــكــام  وذلــك  اأيـــام(   7( ال�ضداد خــالل  يتم  ان  على  درهــم   3.430.000
الإجراءات املدنية واذا مل يتم ال�ضداد خالل املدة القانونية 5 ايام من تاريخ الإعالن 
للمطالبة  �ضدكم  القانونية  الإجـــراءات  اتخاذ  اىل  املخطر  �ضي�ضطر  عندها  بالن�ضر 
احلكم  تاريخ  حتى  قانونية  فائدة  من  عليه  عليه  ي�ضتجد  وما  الفواتري  قيمة  ب�ضداد 

والر�ضوم وامل�ضاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  23  يناير  2020 العدد 12839 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  23  يناير  2020 العدد 12839 
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املال والأعمال
اخلميس   23   يناير   2020  م  -   العـدد  12839  
Thursday   23   January   2020  -  Issue No   12839

وزارة املالية تناق�ض تقرير احل�صاب اخلتامي املوحد لعام 2018

% عن عام 2017 مليار درهم قيمة الإيرادات لعام 2018 بارتفاع ن�ضبته 7.2   56.1

•• اأبوظبي-وام:

نــتــائــج تقرير  عــن  املــالــيــة  وزارة  اأعــلــنــت 
 2018 لعام  املوحد  اخلتامي  احل�ضاب 
للجهات  اخلتامية  واحل�ضابات  لالحتاد 
م�ضاركة  هام�ص  على  وذلـــك  امل�ضتقلة، 
الوطني  املــجــلــ�ــص  اجــتــمــاع  يف  الـــــــوزارة 
اأم�ص  الــثــالــثــة  جــلــ�ــضــتــه  يف  الحتـــــــادي 
واأفاد  اأبوظبي.  يف  املجل�ص  مبقر  الأول 
اإىل  الإيـــــرادات  قيمة  بــو�ــضــول  التقرير 
بن�ضبة  مــرتــفــعــة  درهــــم  مــلــيــار   56.1
 ،2017 عــام  يف  نتائجها  عــن   7.2%
مليار   54.0 بلغت  م�ضروفات  مقابل 
%5.6، حمققة  درهم وبارتفاع بن�ضبة 
مليار   2.1 بقيمة  املـــوازنـــة  يف  فــائــ�ــضــاً 
درهم وبارتفاع بن�ضبة %78.9 عن عام 
و�ضارك يف الجتماع معايل      .2017
عبيد حميد الطاير، وزير الدولة لل�ضوؤن 
اخلوري  حاجي  يون�ص  و�ضعادة  املالية، 
وكيل وزارة املالية، و�ضعادة مرمي حممد 
الأمريي الوكيل امل�ضاعد ل�ضوؤون الإدارة 
وفريق  املــالــيــة،  وزارة  يف  العامة  املالية 
اجتماع  �ضمن  وذلــك  املخت�ص،  الـــوزارة 
جل�ضته  يف  الحتــــادي  الــوطــنــي  املجل�ص 
الأول  الــعــادي  النعقاد  دور  من  الثالثة 
ع�ضر،  ال�ضابع  الت�ضريعي  الف�ضل  مــن 

وذلك يف مقر املجل�ص باأبوظبي.
اجلل�ضة  خــــالل  مــعــالــيــه  وا�ــضــتــعــر�ــص   
لعام  املــوحــد  تقرير احلــ�ــضــاب اخلــتــامــي 

بيانات  ت�ضمن ملخ�ص  والــذي   2018
الأداء  وبيان  املوحد،  اخلتامي  احل�ضاب 
املايل املوحد بالإ�ضافة اىل جهود وزارة 
للحكومة  املايل  الأداء  تطوير  يف  املالية 

الحتادية.
“تلتزم  معاليه:  قــال  ال�ضدد،  هــذا  ويف 
احل�ضاب  تــقــاريــر  بتقدمي  املــالــيــة  وزارة 
املمار�ضات  اأف�ضل  وفق  املوحد  اخلتامي 
عن  دقيقة  �ضورة  خللق  وذلــك  العاملية، 
ال�ضيا�ضات  ور�ضم  للدولة،  املالية  املكانة 
املـــالـــيـــة الـــتـــي تـــرتـــقـــي بـــاملـــركـــز املــــايل 

لالحتاد«.
وبناء على نتائج تقرير احل�ضاب اخلتامي 
توزعت  فـــقـــد   ،2018 لـــعـــام  املــــوحــــد 
الإيـــــــــرادات بـــني مــ�ــضــاهــمــات الإمــــــارات 
والإيـــــرادات   ،33.7% بن�ضبة  املحلية 
يف   ،66.3% نــ�ــضــبــتــه  مبــــا  الأخــــــــرى 
تعوي�ضات  بــني  امل�ضاريف  تــوزعــت  حــني 
املوظفني بن�ضبة %41.2 وامل�ضتلزمات 
 29.3% بن�ضبة  واخلــدمــيــة  ال�ضلعية 
وامل�ضروفات الأخرى بن�ضبة 29.3%.

 واأفاد بيان الأداء املايل املوحد باأن ن�ضبة 
 102.3% بــلــغــت  الإيـــــــــرادات  تــنــفــيــذ 
و�ـــضـــمـــلـــت الــــ�ــــضــــرائــــب، واملـــ�ـــضـــاهـــمـــات 
اجــتــمــاعــيــة، واملــ�ــضــاهــمــات والإيــــــــرادات 
تنفيذ  ن�ضبة  اأمـــا  الأخـــــرى.  الحتـــاديـــة 
و�ضملت   95.8% فبلغت  املــ�ــضــروفــات 
وامل�ضتلزمات  املـــواطـــنـــني،  تــعــويــ�ــضــات 
واملنح،  والإعــانــات،  واخلدمية،  ال�ضلعية 

واملنافع الجتماعية، وامل�ضاريف الأخرى 
والأ�ضول التي لها اعتمادات مالية.

 44.2 الأ�ضول اجلارية  و�ضكلت قيمة   
مليار درهم و�ضملت اأر�ضدة لدى البنوك 
بن�ضبة %34.2، واأر�ضدة مدينة اأخرى 
بن�ضبة %65.8 ..اأما اخل�ضوم اجلارية 
ما  و�ضملت  درهــم  مليار   27.6 فبلغت 
دائنة،  بنكية  ح�ضابات   1.3% ن�ضبته 

و%65.8 اأر�ضدة دائنة اأخرى.
واأكد معايل عبيد حميد الطاير حر�ص 

وزارة املالية على الرتقاء بفعالية وكفاءة 
احلكومة  يف  املالية  والبيانات  التقارير 
الحتادية، وذلك لتقدمي بيانات تعك�ص 
وتدعم  لالحتاد،  احلقيقي  املــايل  الأداء 
ــتــنــاد اإىل  عــمــلــيــة �ــضــنــع الــــقــــرار بــال�ــض
املالية  املــــوارد  لــتــوزيــع  �ضليم  تخطيط 
املــتــاحــة، الأمـــر الـــذي ي�ضاهم بـــدوره يف 
واجتماعية  اقــتــ�ــضــاديــة  تنمية  حتقيق 
�ضاملة وم�ضتدامة وفقاً لروؤية احلكومة 

الحتادية 2021.

 جتدر الإ�ضارة اإىل اأن احل�ضاب اخلتامي 
املوحد هو تقرير �ضنوي ي�ضدر باعتماد 
البيانات ال�ضنوية املالية املوحدة للجهات 
الحتادية، وتعده وزارة املالية على اأ�ضا�ص 
تقارير احل�ضابات اخلتامية املقدمة من 
القوائم  ويت�ضمن  الحتــاديــة،  اجلــهــات 
املالية املوحدة وهي بيان ملخ�ص الأداء 
املايل املوحد، وبيان ملخ�ص املركز املايل 
املوحد، وبيان ملخ�ص ال�ضيولة النقدية 

واملذكرة الي�ضاحية.

تخريج 51 مواطنًا ومواطنة من برنامج الدكتوراة يف اإدارة الأعمال من جامعة اأبوظبي 
•• اأبوظبي-الفجر: 

اإدارة  يف  الدكتوراة  برنامج  اأن  اأبوظبي  جامعة  ك�ضفت 
الأعـــمـــال قــد خـــرج حــتــى تــاريــخــه 57 طــالــبــا وطالبة 
 ،2010 عــام  يف  اإطــالقــه  منذ  فيه  للدرا�ضة  انتظموا 

منهم 51 من املواطنني. 
وطالبة  طــالــب   200 قــرابــة  حالياً  الــربنــامــج  وي�ضم 
ت�ضمل  املـــجـــالت،  خمتلف  يف  عليا  منا�ضب  ي�ضغلون 
وتكنولوجيا  والتعليم،  وال�ضحة،  والغاز،  النفط  قطاع 
املعلومات، واخلدمات احلكومية. يعد برنامج الدكتوراة 
يف اإدارة الأعمال من اأبرز الربامج يف اجلامعة حل�ضوله 
كل  مــن  املــرمــوق  املزدوج”  الأكــادميــي  “العتماد  على 
املتقدمة  اجلامعية  الأعــمــال  اإدارة  كليات  احتـــاد  مــن 
من   اآخـــــر  اعـــتـــمـــاد  اإىل  بـــالإ�ـــضـــافـــة   ،)AACSB(
املـــزدوج  العــتــمــاد  بــهــذا  يحظى  حــيــث   ،)EQUIS(

اأنحاء  التعليمية يف جميع  املوؤ�ض�ضات  عدد حمدود من 
العامل.

زامــبــريي بن  �ضيد  الربفي�ضور  قــال  الــ�ــضــدد،  هــذا  ويف 
الأعمال:  اإدارة  يف  الــدكــتــوراه  بــرنــامــج  مــديــر  اأحــمــد، 
“يهدف الربنامج اإىل تعزيز الكفاءة املهنية واملمار�ضات 
القابلة  للتقنيات  مف�ضل  فــهــم  وتــوفــري  الــتــنــفــيــذيــة 
ما  املتقدم،  الأكــادميــي  وال�ضتق�ضاء  للبحث  للتطبيق 
املهنية  بــاملــهــارات  تت�ضلح  اإداريــــة  كـــوادر  بــنــاء  يف  ي�ضهم 
والبحثية الالزمة لتويل امل�ضوؤوليات يف جميع املنا�ضب 

على خمتلف امل�ضتويات الوظيفية.« 
برنامج  خــريــجــو  قــــدم  “لقد  اأحــــمــــد:  بـــن  ــــاف  واأ�ــــض
اأبوظبي العديد  اإدارة الأعمال يف جامعة  الدكتوراه يف 
عاملية مرموقة  والــدوريــات يف جمــالت  املن�ضورات  من 
اإدارة  وجملة  ال�ضياحية،  للبحوث  الدولية  املجلة  مثل 

املعرفة، وجملة الإنتاج الأنظف، وغريها الكثري.

ويهدف برنامج الدكتوراه للم�ضاهمة يف تلبية احتياج 
والكوادر  للقيادات  املتنامي  الإمــــارات  يف  العمل  �ضوق 
البحث  تتمتع مبهارات  العمل  كافة جمالت  العليا يف 
للربنامج  الدرا�ضي  املنهاج  يت�ضمن  حيث  والتحليل، 
الــنــظــري والــتــطــبــيــقــي لتمكني  الــبــحــث  مــ�ــضــاقــات يف 
جمالت  �ضمن  معارفهم  نطاق  تو�ضيع  مــن  الــطــالب 
يف  اجلــديــدة  العاملية  بــالجتــاهــات  وتعريفهم  خمتلفة 

الإدارة. 
وتــ�ــضــمــنــت ر�ــضــائــل الـــدكـــتـــوراة الــتــي اأعـــدهـــا خريجو 
وخــريــجــات الــربنــامــج مــو�ــضــوعــات مــتــعــددة مــن بينها 
دفع عجلة البتكار املوؤ�ض�ضي من خالل القيادة املتميزة  
الفنادق  قطاع  يف  البتكار  ال�ضالمي،  اإميـــان  للطالبة 
يف دولة الإمــارات للطالب ح�ضن علي الب�ضر، م�ضاركة 
املعرفة وقدرات البتكار يف ال�ضركات للطالبة ال�ضيماء 
املـــوؤثـــرة يف البتكار  الــعــوامــل  طــالــب حــ�ــضــني، درا�ـــضـــة 

ل�ضيدات  اململوكة  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�ضركات  يف 
املطرو�ضي،  عــبــدالــرحــمــن  هـــدى  للطالبة  اإمــاراتــيــات 
للطالبة  البتكار  اإدارة  الب�ضرية  املوارد  اإدارة  ممار�ضات 
اآمنة اأحمد �ضعيد الكعبي، ور�ضالة حول تاأثري الثقافة 
العربية على اإدارة البتكار: درا�ضة ا�ضتك�ضافية يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة للطالبة خديجة الفقيه. 
اإحـــدى خريجات  الــدكــتــورة فاطمة احلــمــادي،  وقــالــت 
الربنامج: “�ضاهمت درا�ضتي لهذا الربنامج يف جامعة 
وال�ضت�ضارية  ال�ضخ�ضية  مهاراتي  تعزيز  يف  اأبوظبي 
م�ضروعات  اإجــــراء  على  قـــدرة  اأكـــر  لأكـــون  والبحثية 
جمالت  يف  �ضيما  ل  مــتــقــدمــة،  وا�ضتق�ضائية  بحثية 
الأعمال والإدارة. لقد كانت درا�ضتي للربنامج جتربة 
واأنا  والعملي،  النظري  امل�ضتويني  على  ثرية  اأكادميية 
بــني خريجات جامعة  اأكـــون مــن  ــاأن  ب فــخــورة و�ضعيدة 

اأبوظبي.« 

قيمة حمفظة العالمة التجارية ملجموعة ات�صاالت تالم�ض ال� 11 مليار دوالر
»ات�ضالت« اأقوى عالمة جتارية 

خدمية يف ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا
•• اأبوظبي-وام:

اأقــوى عالمة  لقب  اأم�ص  “ات�ضالت”  الإمــارات لالت�ضالت  ح�ضدت جمموعة 
الــ�ــضـــــرق الأو�ـــضـــط واأفــريــقــيــا، واعــتــبــارهــا العالمة  جتــاريــة خــدمــيــة يف منطقة 
التجارية الأقوى يف قطاع الت�ضالت يف منطقة ال�ضـرق الأو�ضط واأفريقيا من 
ا�ضراتيجيتها  بف�ضل  ا�ضتحقتها  والتي  العاملية،  فاينان�ص”  “براند  وكالة  قبل 
املتغريات  مع  ال�ضـريع  التكيف  على  وقدرتها  العمالء،  جتربة  لإثـــراء  املبتكرة 
الناجحة  تعمل فيها، وكذلك مبادراتها  التي  الأ�ضواق  الرقمية يف  الديناميكية 
عمالئها.  مع  التفاعل  وتعزيز  العامل  م�ضتوى  على  التجارية  العالمة  ن�ضـر  يف 
وتف�ضياًل، وبح�ضب التقرير ال�ضادر من “براند فاينان�ص” الرائدة على م�ضتوى 
العامل يف جمال التقييم وا�ضت�ضارات الأعمال التجارية، فقد بلغت قيمة حمفظة 
ت�ضم  والتي  دولر،  مليار   11 يقارب  ما  ات�ضالت  ملجموعة  التجارية  العالمة 
حتت مظلتها عدة عالمات جتارية مثل “ات�ضالت م�ضـر، ات�ضالت اأفغان�ضتان، 
يوفون«Ufone«و املغرب،  ات�ضالت  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  يف  موبايلي 
كذلك على مكانتها الإقليمية  “ات�ضالت”  وحافظت  يف باك�ضتان”.   PTCL
ال�ضـرق  منطقة  يف  الت�ضالت  قطاع  يف  الأقـــوى  التجارية  العالمة  باعتبارها 
الأو�ضط واأفريقيا للعام الرابع على التوايل. كما ارتفعت قيمة العالمة التجارية 
لـ “ات�ضالت” لت�ضل اإىل 8.5 مليار دولر، باعتبارها العالمة التجارية اخلدمية 
الأكر قيمة يف منطقة ال�ضـرق الأو�ضط واأفريقيا. كما تعد “ات�ضالت” العالمة 
 AAA الت�ضنيف  على  حتافظ  التي  الت�ضالت  قطاع  يف  الوحيدة  التجارية 
للعالمة التجارية. وقال ديفيد هاي املوؤ�ض�ص والرئي�ص التنفيذي ل�ضركة “براند 
اليوم هي العالمة التجارية اخلدمية  ’ات�ضالت’  اأن تكون  ي�ضعدنا  فاينن�ص”: 
اإذ  الــتــوايل،  الثالثة على  للمرة  اأخـــرى  500 عالمة جتــاريــة   بــني  الأوىل مــن 
حازت على هذا الت�ضنيف املرموق بعد جهودها الكبرية وامللمو�ضة يف دفع عجلة 
الأمر  وهــو  امل�ضمار،  هــذا  يف  العامليني  الـــرواد  اأحــد  باتت  حتى  ال�ضامل  البتكار 
11 مليار دولر.  الـ  اأ�ضهم ببلوغ قيمة حمفظة عالمتها التجارية قرابة  الذي 
ويبدو هذا جلياً من خالل ما تقدمه ’ات�ضالت’ من �ضريط وا�ضع من احللول 
الرقمية املبتكرة التي ن�ضهدها كل عام من خالل م�ضاركاتها الدورية يف معر�ص 
يف    5G جيتك�ص، عالوًة على جناحها يف ن�ضـر ومتكني  �ضبكة اجليل اخلام�ص
دولة الإمارات، والتي �ضتكون الركيزة الأ�ضا�ضية ملعر�ص اإك�ضبو 2020 دبي التي 

تنطلق فعالياته يف اأكتوبر القادم” .

 2.1 مليار درهم فائ�ض املوازنة لعام 2018

% عن عام 2017  54.0 مليار درهم قيمة امل�ضروفات لعام 2018 بارتفاع ن�ضبته 5.6 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  23  يناير  2020 العدد 12839 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23 اخلمي�س  23  يناير  2020 العدد 12839 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�ضادية بان ال�ضـــــادة/مطعم 

  CN 2657323:ذائقة هيدر ابادي رخ�ضة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�ضادية بان ال�ضـــــادة/موؤ�ض�ضة 

اخلط ال�ضريع للنظافة العامة
 رخ�ضة رقم:CN 1122473   تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�ضادية بان ال�ضـــــادة/روز غالريي للزهور 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1818150 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة ابراهيم را�ضد حامد �ضعيد ال�ضاعدي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف زايد �ضامل حممد علي
فعلى كل من له حق او اعرا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 747/2018/26 عقاري كلي 
مو�ضوع الدعوى :املطالبة بف�ضخ عقد البيع املوؤرخ بتاريخ:2018/6/10 وامللحق له املحرر بتاريخ:2018/6/10 
والزام املدعي عليهم من الول حتى اخلام�ص بدفع مثل مبلغ العربون وهو مبلغ وقدره )258.680.00( درهم 
والزام املدعي عليه ال�ضاد�ص برد ال�ضيكات مببلغ وقدره )258.680( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماه 

طالب الإعالن / 1-ال�ضوب وال�ضوب للو�ضاطة العقارية   �ضفته بالق�ضية : مدعى عليه  
املطلوب اإعالنهما:  1-  كمال طالب خ�ضري 2- نورا طالب خ�ضري خ�ضري  �ضفتهم بالق�ضية : مدعي عليهما 

 جمهويل حمل القامة 
مو�ضوع الإعالن :قد اقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي واملدعي عليهم من الول وحتى 
اخلام�ص بقيمة ال�ضيك رقم 7 بقيمة )56280( درهم على �ضبيل التكافل والت�ضامن بينهما. وحددت لها جل�ضة 
يوم الثالثاء  املوافق  2020/1/28  ال�ضاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
اأيــام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، علما بانه مت اعادة الدعوى للمرافعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العقاريه  
العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 1292/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/1260 جتاري كلي ، ب�ضداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )896223.70 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : بنك دبي التجاري - �ص م ع - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ 

وميثله : نا�ضر حمد �ضليمان جابر ال�ضام�ضي - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- عبا�ص عبد احل�ضني حم�ضن جواد ال�ضجواين - ب�ضفته كفيل �ضخ�ضي 
حمل  جمهويل   - �ضده  منفذ   : بالق�ضية  �ضفته   - واملالحه  لل�ضحن  وورك  تيم  ملديونية 
الإقامة. مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة يف �ضوق دبي املايل 
وهي عبارة عن ا�ضهم لدى �ضركة دريك اند �ضكل انرنا�ضيونال ، عدد ال�ضهم : 1646 �ضهم 
وفــاء للمبلغ املطالب به وقــدره )896223.70( درهــم وذلــك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله 

قانونا. بناءا على قرار املحكمة ال�ضادر بتاريخ 2019/12/23
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   

انذار عديل بالن�سر
رقم )506/2020(

املخطرة : الإحتاد الإدارية للتوظيف - �ضركة ال�ضخ�ص الواحد ذ م م 
املخطر اليها : عمان للمقاولت الفنية - ذ م م 

)جمهول حمل الإقامة( 
يــنــذر املــخــطــر - املــخــطــر الــيــهــا - بــ�ــضــرورة �ــضــداد املــديــونــيــة املــر�ــضــدة لــدكــم مببلغ 
اأيام( وذلك تنفيذا لحكام قانون  1.072.565.95 درهم على ان يتم ال�ضداد خالل )7 
الإجراءات املدنية واذا مل يتم ال�ضداد خالل املدة القانونية 5 ايام من تاريخ الإعالن 
للمطالبة  �ضدكم  القانونية  الإجـــراءات  اتخاذ  اىل  املخطر  �ضي�ضطر  عندها  بالن�ضر 
احلكم  تاريخ  حتى  قانونية  فائدة  من  عليه  عليه  ي�ضتجد  وما  الفواتري  قيمة  ب�ضداد 

والر�ضوم وامل�ضاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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بنك اأبوظبي الأول يح�ضد جائزة »اأف�ضل 
مزود خلدمات التمويل التجاري يف الإمارات«

•• اأبوظبي-الفجر: 

املتحدة  العربية  الإمـــارات  دولــة  بنك يف  اأكــرب  الأول،  اأبوظبي  بنك  ح�ضد 
واأحد اأكرب واآمن املوؤ�ض�ضات املالية يف العامل، جائزة “اأف�ضل مزود خلدمات 
�ضمن جوائز جملة  التمويل التجاري يف دولة الإمارات العربية املتحدة”، 
جلمعية  العاملي  ال�ضنوي  الجتماع  خــالل  نظمت  التي  فاينان�ص  غلوبال 
فرانكفورت  مدينة  يف  اأقيم  الذي   ،2020 والتجارة  للتمويل  امل�ضرفينّي 

يف اأملانيا. 
التمويل  خلــدمــات  املــــزودة  امل�ضرفية  للموؤ�ض�ضات  اجلــائــزة  هـــذه  وتــقــّدم 
التجاري التي توفر اأف�ضل حلول التمويل التجارية التي تواكب التوجهات 
املتغرية، وتدعم احلّد من املخاطر املرتبطة با�ضتثمارات العمالء واأعمالهم 
مبا ميكنهم من حتقيق النجاح على ال�ضعيد الدويل. ويقدم بنك اأبوظبي 
لتلبية  خ�ضي�ضاً  امل�ضممة  امل�ضرفية  واملنتجات  احللول  من  العديد  الأول 
التوريد  العامل، وتعزيز كفاءة �ضال�ضل  املال  راأ�ص  العمالء من  احتياجات 
عن  املتعاقدة  الأطــــراف  عجز  عــن  الناجمة  املخاطر  مــن  واحلـــد  لديهم، 
النقدية  التدفقات  اإدارة  مــن  متكينهم  جــانــب  اإىل  بالتزاماتها،  الإيــفــاء 
املرتبطة  الأجنبية  العمالت  مــن  احتياجاتهم  وتلبية  الأمــثــل،  بال�ضكل 

بالتعامالت التجارية. 
خدمات  ورئي�ص  اأول  عــام  مــديــر  مينون،  مــانــوج  قــال  ذلـــك،  على  وتعليقاً 
جداً  �ضعداء  “نحن  الأول:  اأبوظبي  بنك  يف  العاملية  امل�ضرفية  املعامالت 
مزود  كاأف�ضل  مكانتنا  وتر�ضيخ  املــرمــوقــة،  اجلــائــزة  هــذه  على  بح�ضولنا 
خلدمات التمويل التجاري يف دولة الإمارات العربية املتحدة. ومتثل هذه 
اجلائزة خري دليل على قوة العرو�ص واملنتجات امل�ضرفية التجارية التي 
النقد،  واإدارة  التجارية  التعامالت  جمال  يف  الأول  اأبوظبي  بنك  يوفرها 
اإذ نحر�ص دوماً على العمل عن كثب مع عمالئنا لتطوير اأف�ضل احللول 

اخلا�ضة التي ت�ضاعدهم على تنمية اأعمالهم وازدهارها«.
الفائزة على عملية  اختيارها للجهات  وتعتمد جملة جلوبال فاينان�ص يف 
املحللني  اأبـــرز  مــن  وبيانات  معلومات  تت�ضمن  امل�ضتويات  متعددة  تقييم 
التنفيذيني  اأبرز  املايل وال�ضتثماري ونخبة من  القطاع  واملتخ�ض�ضني يف 
التمويل  خلدمات  املــزودة  املوؤ�ض�ضات  اأف�ضل  لختيار  التكنولوجيا  وخــرباء 
اإىل عدد من الأهــداف واملعايري،  التجاري. ويتم اختيار الفائزين ا�ضتناداً 
العمالء  وخــدمــة  العاملية،  التغطية  ونــطــاق  املعامالت  حجم  ذلــك  يف  مبــا 

والأ�ضعار التناف�ضية والتقنيات املبتكرة. 

مدير عام جمارك دبي يوؤكد اأهمية ت�ضافر 
اجلهود ل�ضت�ضراف م�ضتقبل العمل اجلمركي

•• دبي-وام:

اأكد اأحمد حمبوب م�ضبح املدير العام جلمارك دبي اأهمية ت�ضافر جهود 
لتعزيز  الهيئات  وكــافــة  اخلــا�ــضــة  واملــوؤ�ــضــ�ــضــات  احلكومية  اجلــهــات  جميع 
كربى  اأهمية  تويل  الدائرة  اأن  اإىل  بينها..لفتاً  فيما  والتعاون  ال�ضراكات 
ال�ضراتيجيني  �ضركاءها  �ضيما  ل  املعنية  الفئات  جميع  �ضعادة  لتحقيق 
العمل  م�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  يف  متيزها  م�ضرية  لتعزيز  وذلــك  والرئي�ضيني 

اجلمركي.
اأنه �ضيتم التطرق خالل فعاليات جمارك دبي للعديد من الق�ضايا  وقال 
اجلمركية املهمة كما �ضتقوم الدائرة يف اليوم الأول وخالل حفل الفتتاح 
برنامج  اإىل  حديثا  املن�ضمة  ال�ضركات  بتكرمي  اجلمارك  لأ�ضبوع  الر�ضمي 
املعتمد كما �ضتطلق م�ضروع التجارة الإلكرونية عرب  امل�ضغل القت�ضادي 
احلدود - وهو من�ضة قائمة على تكنولوجيا البلوك ت�ضني وتهدف اإىل دعم 
منو معامالت التجارة الإلكرونية يف اإمارة دبي من خالل تب�ضيط واأمتتة 
ال�ضتفادة  املجال من  العاملة يف  ال�ضركات  الإجــراءات اجلمركية ومتكني 

من جملة الت�ضهيالت والفوائد التجارية واجلمركية.
لفعاليات  الرئي�ضيني  وال�ضركاء  الــرعــاة  عــن  اأمــ�ــص  دبــي  جــمــارك  وك�ضفت 
الدائرة خالل اأ�ضبوع جمارك الإمارات الثالث يف الفرة من 26 حتى 30 
اأكرب الأن�ضطة املجتمعة للقطاع اجلمركي يف  يناير اجلــاري والــذي ميثل 

الإمارات مبواكبة اليوم العاملي للجمارك املوافق 26 يناير من كل عام.
كــافــة مراكزها  الأ�ــضــبــوع تغطي  30 فعالية خــالل  دبــي  واأعــــدت جــمــارك 

اجلمركية وتنطلق حتت �ضعار “جمارك دبي حمرك ال�ضتدامة«.
و�ضمت قائمة الرعاة : “مركز جتهيز حقول النفط املحدود راعي بالتيني 
للمجوهرات  وجــوهــرة  دبــي  فــرع  جلف  اإ�ـــص  بيه  ويــو  القاب�ضة  و�ضديقي 
اأرامك�ص الإمــارات وم جوهرات بفلح  اأجيلتي لوج�ضتيك�ص و  راعي ذهبي و 
اإيرو�ص و ملبار للذهب واملجوهرات  و جمموعة لند مارك و كهربائيات 
لل�ضحن  لوج�ضتيك�ص  اآنـــد  جــلــوبــال  و 
لل�ضحن  �ــضــتــار  ويــ�ــضــت  جلوبلينك  و 
راعي  اجلــــوي  لل�ضحن  الإمــــــارات  و 
ف�ضي«. من جانبها اأعربت ال�ضركات 
للم�ضاركة  �ــضــعــادتــهــم  عــن  الــراعــيــة 
اجلمركية  الــدائــرة  اأن�ضطة  دعــم  يف 
لت�ضمل  تت�ضع  والتي  الأ�ضبوع  خالل 
توعيتهم  بهدف  املجتمع  فئات  كافة 
اجلمركي  العمل  باأهمية  وتثقيفهم 
ت�ضهيل  بـــه يف  يــقــوم  الــــذي  والــــــدور 
الــتــجــارة ودعــــم القــتــ�ــضــاد وكذلك 
حماية املجتمع من خماطر الب�ضائع 

املقلدة واملمنوعة واملقيدة.

مكتب اأبوظبي لال�صتثمار يدعم �صركات االبتكار النا�صئة يف العا�صمة 

ال�ضندوق ال�ضتثماري للمكتب يدعم الدفعة الأحدث من ال�ضركات النا�ضئة، ويربم اتفاقية مع »جلوبال فينت�ضرز«
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعــلــن مــكــتــب اأبــوظــبــي لــال�ــضــتــثــمــار، اأم�ص 
عن دعم دفعة جديدة من �ضركات البتكار 
ا�ضتثماري  مــال  براأ�ص  اأبوظبي  يف  النا�ضئة 
دعم  بــهــدف  درهــــم،  مــلــيــون   60 اإىل  ي�ضل 
منظومة البتكار والتكنولوجيا يف اأبوظبي. 
و�ــضــمــل الــدعــم خم�ص �ــضــركــات نــا�ــضــئــة من 
لل�ضندوق  الــتــمــويــل  بــطــلــبــات  املــتــقــدمــني 
ـــثـــمـــاري الـــتـــابـــع لـــلـــمـــكـــتـــب، وهــــي:  ـــت ـــض ال�
و”�ضروة”،  و”تراكر”،  “�ضكيورن�ضي”، 

و”اأوكادوك«. و”يعقوب”، 
وكــجــزء مــن ال�ــضــتــثــمــارات اجلـــديـــدة، وقع 
مكتب اأبوظبي لال�ضتثمار اأي�ضاً اتفاقية مع 
اأول اتفاقية مع  �ضركة “جلوبال فينت�ضرز”، 

ال�ضركات ال�ضتثمارية العاملة يف الدولة. 
ال�ضندوق  اأبوظبي لال�ضتثمار  اأطلق مكتب 
يعد  والــذي   ،2019 مايو  يف  ال�ضتثماري 
21” ويهدف اإىل  جزءاً من برنامج “غداً 
توفري  خــالل  مــن  النا�ضئة،  ال�ضركات  دعــم 
املال،  راأ�ــــص  اإىل  لــلــو�ــضــول  قــنــوات جــديــدة 
وامل�ضاهمة يف تعزيز الوظائف التي تتطلب 
مـــهـــارات عــالــيــة يف قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا يف 

العا�ضمة اأبوظبي.
ـــدد، قـــــال الـــدكـــتـــور طــــارق  ويف هـــــذا الـــ�ـــض
اأبوظبي  “مكتب  عــــام  مــديــر  هـــنـــدي،  بـــن 
الـــ�ـــضـــنـــدوق  “يهدف  لال�ضتثمار”: 
اأبوظبي  مكتب  اأ�ض�ضه  الـــذي  ال�ضتثماري 
يف  البــتــكــار  منظومة  دعــم  اإىل  لال�ضتثمار 
الراغبة  ال�ضركات  م�ضاعي  ورفــد  الإمــــارة، 
الالزمة  ال�ـــضـــتـــثـــمـــارات  عــلــى  بــاحلــ�ــضــول 
واخلالقة،  الإبـــداعـــيـــة  الأفــــكــــار  لــتــطــويــر 
و�ضمان عدم �ضياعها نظراً لقلة ال�ضتثمار. 
اآمنة  ا�ــضــتــثــمــاريــة  بــيــئــة  اأبـــوظـــبـــي  وتـــوفـــر 
لل�ضركات النا�ضئة، كما متثل حا�ضنة اأعمال 
بارزة متنح املواهب اخلالقة ورواد الأعمال 
مبخاطرات  لـــلـــمـــبـــادرة  الــــالزمــــة  الـــثـــقـــة 
حمــ�ــضــوبــة جتــ�ــضــد اأفــــكــــارهــــم الإبـــداعـــيـــة 
اإىل م�ضاريع ناجحة.  والتجارية، وحتويلها 
لال�ضتثمار  اأبوظبي  مكتب  مهمة  وتتمثل 
يف دعم رواد الأعمال واملبتكرين، ومتكينهم 
من كتابة ق�ض�ص جناح بــارزة يف عامل املال 

والأعمال على م�ضتوى املنطقة والعامل«. 
فينت�ضرز”  “جلوبال  �ــضــركــة  وحــ�ــضــلــت 
بال�ضتفادة  الــتــمــويــل  عــلــى  ال�ــضــتــثــمــاريــة 
التابع  املــبــتــكــر  ال�ــضــتــثــمــار  بـــرنـــامـــج  مـــن 
على  يعمل  والــذي  ال�ضتثماري،  لل�ضندوق 
ال�ضتثمار  قــيــمــة  يـــعـــادل  ا�ــضــتــثــمــار  تــوفــري 
يف  ال�ضتثمارية  ال�ضركة  بجمعه  تقوم  التي 
“جلوبال  وتعترب  اخلــا�ــص.  التمويل  �ضوق 
ال�ضتثمارية  الــ�ــضــركــات  مـــن  فينت�ضرز” 
املجالت  يف  املتخ�ض�ضة  لل�ضركات  املمولة 
باإمكانيات  متــتــاز  والـــتـــي  الــتــكــنــولــوجــيــة، 
توؤهلها للنمو والتاأثري الإيجابي يف الأ�ضواق 

النا�ضئة.

ويف هــذا الــ�ــضــدد، قــالــت نــور �ــضــويــد، املدير 
فينت�ضرز”:  “جلوبال  لــدى  امل�ضارك  العام 
مكتب  مـــع  بــالــعــمــل  جـــــداً  �ـــضـــعـــداء  “نحن 
�ضركات  لــــدعــــم  لـــال�ـــضـــتـــثـــمـــار  اأبــــوظــــبــــي 
فيها  وال�ضتثمار  املنطقة  يف  التكنولوجيا 
جناح  ق�ض�ص  وخلق  النمو  من  ميكنها  مبا 
اأمـــــام رواد  املــتــاحــة  الــفــر�ــضــة  اإن  جـــديـــدة. 
القادة  مع  جنب  اإىل  جنباً  للعمل  الأعــمــال 
�ضتمكنهم من  فريدة  وامللهمني هي فر�ضة 

حتقيق طموحاتهم واأحالمهم«. 
وح�ضلت كل من “�ضكيورن�ضي”، و”تراكر”، 
و”�ضروة”، و”اأوكادوك” على التمويل عرب 
بدعم  اخلــا�ــص  التمويل  �ــضــنــدوق  بــرنــامــج 
خالله  حت�ضل  والـــذي  النا�ضئة،  ال�ضركات 
ال�ضركات على متويل يعادل قيمة التمويل 
امل�ضتثمر الرئي�ضي يف  الذي يلتزم بتقدميه 
ترغب  اأو  اأبــوظــبــي  يف  تعمل  نا�ضئة  �ضركة 
و�ضي�ضاهم  منها.  انطالقاً  للعمل  بالنتقال 
هذا ال�ضتثمار الذي يقدمه مكتب اأبوظبي 
لال�ضتثمار يف حتفيز واإثــراء ثقافة الريادة 

والبتكار يف العا�ضمة اأبوظبي. 
التابعة  “�ضكيورن�ضي”  �ــضــركــة  وتــعــتــرب 
العاملي  اأبوظبي  ل�ضوق  التنظيمي  للمخترب 
احلوافز  بربنامج  والفائزة   )RegLab(
من ال�ضركات  اخلا�ص مبن�ضة “هب 71”، 
التي  ت�ضني  البلوك  تكنولوجيا  يف  الــرائــدة 
الرقمية  املالية  التعامالت  دعم  على  تعمل 
قال  املنا�ضبة،  وبهذه  العامل.  م�ضتوى  على 
واملوؤ�ض�ص  التنفيذي  الرئي�ص  هين�ضل،  جون 
“اأدركت  �ضكيورن�ضي:  �ضركة  لدى  ال�ضريك 
الهام  الدور   2017 العام  �ضكيورن�ضي منذ 
التبني  اأبوظبي يف دفــع وتــرية  الــذي تلعبه 
على  الرقمية  لــالأ�ــضــول  واملــ�ــضــوؤول  املنظم 
تعزيز  على  حر�ضنا  وقــد  الــعــامل،  م�ضتوى 
ذلك  منذ  اأبــوظــبــي  العا�ضمة  يف  ح�ضورنا 
“نثمن اجلهود  احلـــني«.  واأ�ــضــاف قــائــاًل: 
اأبوظبي  حــكــومــة  تــبــذلــهــا  الـــتـــي  الــكــبــرية 
لر�ضيخ مكانة �ضوق اأبوظبي العاملي كمركز 
لالبتكار ولعب عاملي بارز يف تطوير خدمات 
وي�ضعدنا  املــتــكــامــلــة،  املــالــيــة  التكنولوجيا 
لال�ضتثمار  اأبـــوظـــبـــي  مــكــتــب  مـــع  الــعــمــل 
كم�ضتثمر ا�ضراتيجي يف �ضركة �ضكيورن�ضي. 
يف  التقني  امل�ضهد  بتطوير  ملتزمون  نحن 
اأبوظبي، ونخطط لحت�ضان اجلزء الأكرب 
من املواهب والكفاءات اخلالقة املتخ�ض�ضة 
يف جمال هند�ضة الربجميات �ضمن من�ضة 
البيئة  هذه  من  وبال�ضتفادة   .”71 “هب 
الــتــكــنــولــوجــيــة املــتــقــدمــة والــــدعــــم الـــذي 
اأبوظبي،  حلكومة  الر�ضيدة  القيادة  توليه 
التكنولوجيا  وتوفري  بتطوير  �ضنقوم  فاإننا 
ــا�ــضــيــة لـــــــالأوراق املــالــيــة الــرقــمــيــة يف  الأ�ــض
اأبوظبي وامل�ضاهمة يف تر�ضيخ املكانة العاملية 
التي يتمتع بها مركز اأبوظبي العاملي كاأحد 

اأبرز املراكز املالية على م�ضتوى العامل«. 
تــــداول  مــنــ�ــضــة  “�ضروة”  �ــضــركــة  وتـــوفـــر 

وتنفيذ  ن�ضر  على  تعمل  اإلكرونية  مالية 
وتطوير  فعالة  ا�ضتثمارية  ا�ضراتيجيات 
الــتــجــارب ال�ــضــتــثــمــاريــة الــ�ــضــخــ�ــضــيــة. ويف 
هــذا الــ�ــضــدد، قــال مـــارك �ــضــهــوان، الرئي�ص 
“نحن  “�ضروة”:  لــ�ــضــركــة  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لال�ضتثمار  اأبوظبي  مكتب  بــوجــود  �ضعداء 
�ضركة  يف  ا�ضراتيجي  و�ضريك  كم�ضتثمر 
�ـــضـــروة، فــهــذا دعـــم كــبــري لــ�ــضــركــتــنــا، وخري 
التي  الإلكرونية  دليل على جناح من�ضتنا 
اأن  ثقة  على  ونحن  عامني.  قبل  اأ�ض�ضناها 
�ضيمكننا  لال�ضتثمار  اأبــوظــبــي  مكتب  دعــم 
امل�ضتثمرين  وم�ضاعدة  العمل  موا�ضلة  من 
متويالتهم  مـــن  لــال�ــضــتــفــادة  املــنــطــقــة  يف 
�ضهولة  اأكــر  ال�ضخ�ضي  ال�ضتثمار  وجعل 
“تراكر”  وتــوفــر  تكلفة«.   واأقـــل  و�ضفافية 
النقل  اإقليمية متخ�ض�ضة بخدمات  من�ضة 
الطلب،  عند  ال�ضاحنات  وحجز  اللوج�ضتية 
وتــوفــر الــ�ــضــركــة واجــهــة اإلــكــرونــيــة �ضهلة 
ال�ـــضـــتـــخـــدام متــكــن الـــعـــمـــالء مـــن اإجـــــراء 
وتتبع  لل�ضاحنات  الإلكرونية  احلــجــوزات 
ال�ضدد،  هــذا  ويف  فـــوري.  ب�ضكل  م�ضاراتها 
والرئي�ص  املوؤ�ض�ص  بي�ضوا�ص،  غـــوراف  قــال 
“نحن  “تراكر”:  لــ�ــضــركــة  الــتــنــفــيــذي 
من  ال�ضتثماري  الــدعــم  بهذا  جــداً  �ضعداء 
من  وباعتبارنا  لال�ضتثمار،  اأبوظبي  مكتب 
اأبوظبي،  يف  اأعمالها  تدير  التي  ال�ضركات 
اأبوظبي  الــذي وفــره مكتب  ال�ضتثمار  فــاإن 
تنعك�ص  قــويــة  دفــعــة  �ضي�ضكل  لــال�ــضــتــثــمــار 

اأعمالنا يف دولة الإمارات  اإيجابياً على منو 
الأو�ضط  ال�ضرق  ومنطقة  املتحدة  العربية 
و�ــضــمــال اإفــريــقــيــا. نــتــطــلــع لــلــمــ�ــضــاهــمــة يف 
تطوير منظومة خدمات النقل اللوج�ضتية 
ودعم العمليات التقليدية باأحدث التقنيات 
والبــــتــــكــــارات الــعــ�ــضــريــة. اإنـــــه اأمـــــر رائـــع 
حكومية  موؤ�ض�ضات  نــرى  اأن  جــداً  وم�ضجع 
مثل مكتب اأبوظبي لال�ضتثمار ت�ضع ثقتها 
وت�ضتثمر يف �ضركات التكنولوجيا النا�ضئة«.  
اإلكرونية  مــنــ�ــضــة  “اأوكادوك”  ومتــثــل 
املختلفة  الطبية  للخدمات  املواعيد  حلجز 
عرب الإنرنت، حيث تعمل املن�ضة على ربط 
مزودي خدمات الرعاية ال�ضحية والأطباء 
فودهيل  وقـــال  وراحــــة.  ب�ضهولة  بــاملــر�ــضــى 
التنفيذي لدى  املوؤ�ض�ص والرئي�ص  بنركيا، 
“تتمثل مهمتنا الرئي�ضية يف  “اأوكادوك”: 
التي  الع�ضرية  التقنيات  ن�ضر  يف  اأوكـــادوك 
ت�ضاهم يف حت�ضني جتارب الرعاية ال�ضحية 
املتاحة لكافة الأطــراف، ونحن �ضعداء جداً 
لال�ضتثمار  اأبـــوظـــبـــي  مــكــتــب  مـــع  بــالــعــمــل 
لتحقيق هذه املهمة. لقد جنحت اأبوظبي يف 
عاملية، متكن  تكنولوجية  تاأ�ضي�ص منظومة 
تو�ضعة  �ضركتنا من  مثل  النا�ضئة  ال�ضركات 

وتطوير اأعمالها يف اأنحاء املنطقة«. 
النا�ضئة  ال�ضركات  مــن  “يعقوب”  وتعترب 
الـــتـــي تــتــطــلــع لــلــمــ�ــضــاعــدة يف احلـــــد من 
الأطــفــال من خالل  لــدى  ال�ضمنة  معدلت 
بــاأفــ�ــضــل برامج  نــظــام تقني خــا�ــص  تــوفــري 

ال�ضياق،  هذا  ويف  لل�ضغار.  املتاحة  التغذية 
التنفيذي  الرئي�ص  احلــمــادي،  في�ضل  قــال 
“لقد مكنا هذا ا�ضتثمار  ل�ضركة “يعقوب”: 
ت�ضريع  يف  لــال�ــضــتــثــمــار  اأبـــوظـــبـــي  مــكــتــب 
عــمــلــيــة الــتــمــويــل الأمـــــر الــــذي مــكــنــنــا من 
العمليات  الوقت على  املزيد من  تخ�ضي�ص 
الت�ضغيلية وتعزيز فر�ضنا بتحقيق النجاح«.  
اأبوظبي  يعمل مكتب  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة 
لال�ضتثمار مع عدد من ال�ضركاء املرموقني 
 ،twofour54مثل “من�ضة هب 71” و
توحيد  بهدف  احلــرة  املناطق  من  وغريها 
اجلهود لتطوير منظومة البتكار املتكاملة 
مكتب  ويـــعـــمـــل  اأبــــوظــــبــــي.  الــعــا�ــضــمــة  يف 
امل�ضتثمرين  ربط  على  لال�ضتثمار  اأبوظبي 
وال�ضركات التي تركز على البداع والبتكار 
البنية  مـــن  ال�ـــضـــتـــفـــادة  عــلــى  ملــ�ــضــاعــدتــهــم 
بــدايــة من  اأبــوظــبــي  يف  املــتــقــدمــة  التحتية 
اإىل  و�ضوًل  املتخ�ض�ضة  البحثية  اجلامعات 
العام  وخـــالل  املتخ�ض�ضة.  احلـــرة  املناطق 
جامعة  افتتاح  اأبــوظــبــي  �ضت�ضهد   ،2020
اأول  ال�ضطناعي،  للذكاء  زايــد  بــن  حممد 
جامعة للدرا�ضات العليا املتخ�ض�ضة ببحوث 
العامل،  م�ضتوى  على  ال�ضطناعي  الــذكــاء 
املختلفة مثل  املناطق احلــرة  توفر  يف حني 
و  الــعــاملــي، ومدينة م�ضدر،  اأبــوظــبــي  �ــضــوق 
لدعم  خــا�ــضــة  بـــرامـــج   twofour54و
النجاح  النا�ضئة وم�ضاعدتها على  ال�ضركات 

واملناف�ضة. 
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 حممد بن را�ضد لتنمية امل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة تنظم 124 دورة يف 2019 بح�ضور 6862 متدربا 
•• دبي-الفجر: 

الأعمال،  لـــريـــادة  دبـــي  اأكـــادميـــيـــة  متــكــنــت 
را�ضد  بن  حممد  ملوؤ�ض�ضة  التعليمي  الــذراع 
واملتو�ضطة،  الــ�ــضــغــرية  املــ�ــضــاريــع  لتنمية 
اإحدى موؤ�ض�ضات اقت�ضادية دبي، من تاأهيل 
قدرها  بـــزيـــادة  مــتــدربــا   6862 وتـــدريـــب 
العام  يف  5767 متدرباً  بـ  %19 مقارنة 
التدريبية  الربامج  عــدد  وارتفع   .2018
املقامة يف العام 2019، حيث بلغت 124 
 ،2018 العام  يف  دورة   110 مقابل  دورة 
هذه  وتــعــكــ�ــص   .12% منـــو  مبـــعـــدل  اأي 
النتائج حجم الطلب املتزايد على الربامج 
د�ضنتها  الـــتـــي  املــتــخــ�ــضــ�ــضــة  الـــتـــدريـــبـــيـــة 
املــوؤ�ــضــ�ــضــة، ودورهــــا املــحــوري يف دعــم ريادة 
لالنخراط  الــطــمــوح  والــ�ــضــبــاب  الأعـــمـــال 
واملتو�ضطة،  الــ�ــضــغــرية  املــ�ــضــاريــع  قــطــاع  يف 
لتعزيز م�ضاريعهم الريادية اجلديدة، التي 
القت�ضاد  ر�ضيد  اإىل  ت�ضاف  قيمة  حتقق 

والناجت املحلي بدولة الإمارات.
خمتلف  على  املــتــدريــنب  ح�ضيلة  وتــوزعــت 
الفئات العمرية من اإمارات الدولة، لت�ضمل 
ال�ضيفية  الأكــادميــيــة  يف  مــتــدرب   3000
لل�ضباب،  الحتــاديــة  املوؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون 
بـــرامـــج  خمـــتـــلـــف  يف  مـــــتـــــدرب  و2300 
الأكـــادميـــيـــة الــتــي مت طــرحــهــا خـــالل عام 
عــدد من  الأكــادميــيــة  كما نظمت   ،2019
لنزلء  العمل  وور�ـــص  التدريبية  الــربامــج 
اأمــــا عــلــى م�ضتوى  الــعــقــابــيــة.  املــوؤ�ــضــ�ــضــات 
الأكادميية  دربــت  فقد  ال�ضمالية  الإمـــارات 
الربنامج  مع  “بالتعاون  متدرب   1261
ال�ضغرية  واملــنــ�ــضــاآت  لــلــمــ�ــضــاريــع  الــوطــنــي 
ال�ضناديق  مــع  وبالتن�ضيق  واملتو�ضطة” 
الداعمة يف كل من اإمارة ال�ضارقة وعجمان 
 ، والــفــجــرية  اخليمة  راأ�ـــص  و  القيوين  واأم 

املدار�ص فقد �ضاهمت  وعلى م�ضتوى طلبة 
الأكــادميــيــة بــتــدريــب  300 طــالــب �ضمن 
وزارة  مع  بالتعاون   360 توطني  فعاليات 
110 طالب  و  والتوطني  الب�ضرية  املــوارد 
للعلوم  الــوطــنــي  املــهــرجــان  فعالية  �ضمن 
الربية  وزارة  تنظمه  الذي  والتكنولوجيا 
100 مــتــدرب من  اأكــــر مــن   ، والــتــعــلــيــم 
املقبلني على التقاعد من خمتلف الدوائر 
التخطيط  مـــــبـــــادرة  �ــضــمــن  احلـــكـــومـــيـــة 
للم�ضتقبل بالتعاون مع معهد دبي لتنمية 
املوارد الب�ضرية، و60 متدرباً من الباحثني 
لريادة  املعتمد  املهني  الدبلوم  يف  عمل  عن 
الأعمال بالتعاون مع دائرة املوارد الب�ضرية 

يف راأ�ص اخليمة«.
وتــعــقــيــبــا عــلــى هــــذه الـــنـــتـــائـــج، قــــال عبد 
البا�ضط اجلناحي، املدير التنفيذي ملوؤ�ض�ضة 
حممد بن را�ضد لتنمية امل�ضاريع ال�ضغرية 
العام  الأكــادميــيــة  “اختتمت  واملــتــو�ــضــطــة: 
تخريج  ا�ــضــتــطــاعــت  حــيــث  بــنــجــاح   2019
نوؤمن  الـــذيـــن  الأعــــمــــال  رواد  مـــن  نــخــبــة 
قيمة  مب�ضاريع  النهو�ص  على  بــقــدراتــهــم 

قطاع  يف  جمــــزي  اقــتــ�ــضــادي  عـــائـــد  وذات 
املــ�ــضــاريــع الــ�ــضــغــرية واملــتــو�ــضــطــة. و ت�ضعى 
امل�ضاريع  لتنمية  را�ضد  بن  حممد  موؤ�ض�ضة 
من  الر�ضيدة،  احلكومة  روؤى  ترجمة  اإىل 
الأعمال  لــرواد  خــالل تطوير كل ما يقدم 
ال�ضغرية  املــ�ــضــاريــع  وقــطــاع  الإمـــاراتـــيـــني 
التعاون  وتعزيز  خــدمــات،  مــن  واملتو�ضطة 
العلمية  املــــجــــالت  يف  اخلــــــربات  وتــــبــــادل 

والتدريبية واملهنية املختلفة«.
املوؤ�ض�ضة  “حر�ضت  اجلــنــاحــي:  ـــاف  واأ�ـــض
على تعزيز ثقافة التميز لرواد الأعمال يف 
القيادة  توجيهات  على  بناء  امل�ضاريع،  طرح 
املــوؤ�ــضــ�ــضــة يف العام  انــ�ــضــاء  الــر�ــضــيــدة مــنــذ 
2002، وعليه خ�ض�ضت املوؤ�ض�ضة حمتوى 
تدريبي متكامل يف العام 2019، وقدمته 
لأكرب �ضريحة من اأفراد املجتمع، وتف�ضياًل 
بتوقيع جمــمــوعــة من  الأكــادميــيــة  قــامــت 
التفاقيات لدعم ريادة الأعمال وتطويرها 
مع  اتفاقية  توقيع  اأهــمــهــا:  ومــن  دبـــي،  يف 
من  جمموعة  وتنفيذ  لل�ضياحة،  دبي  كلية 
املحا�ضرات عن قطاع ال�ضياحة وا�ضت�ضافة 
القطاع  هــــذا  اخلــــــرباء يف  مـــن  جمــمــوعــة 
جانب  اإىل  احل�ضور،  مع  خرباتهم  لتبادل 
اأعمال  �ضيدات  جمل�ص  مع  اتفاقية  توقيع 
عجمان  ، بهدف تقدمي عدد من  الربامج 
الــتــدريــبــيــة يف الــقــيــادة والــ�ــضــيــافــة وريـــادة 

الأعمال ل�ضيدات الأعمال.
واأ�ضار اجلناحي اإىل اأن الأكادميية م�ضتمرة 
تك�ضب  الــــتــــي  الـــــربامـــــج  عــــن  الـــبـــحـــث  يف 
امل�ضاريع  القيمة واملعرفة حقيقة لأ�ضحاب 
ال�ضغرية واملتو�ضطة، بحيث حتول اأفكارهم 
اإىل خطة قابلة للعمل والتنفيذ، موؤكداً اأن 
جمموعة  اإطـــالق  �ضي�ضهد   2020 الــعــام 
متميزة من الربامج التدريبية املتخ�ض�ضة، 
�ضمن  العمل  وور�ــص  العملية  واملحا�ضرات 

املخيم  لت�ضمل  الأكــادميــيــة،  ا�ضراتيجية 
ـــــــدات الأعـــمـــال،  الــ�ــضــيــفــي لــلــطــالب، ورائ
وتدريب نزلء املوؤ�ض�ضات العقابية واأ�ضحاب 

الهمم، وغريهم من فئات املجتمع.
الناجي  ابتهال  قــالــت  مت�ضل،  نحو  وعــلــى 
الأعمال:  لـــريـــادة  دبـــي  اكــادميــيــة  مــديــر   ،
 2019 العام  خالل  الكادميية  “ح�ضدت 
امل�ضاركني  مـــن   93% ا�ــضــتــحــ�ــضــان  عــلــى 
نحو  بدء  كما  ر�ضائهم،  عن  اأعربوا  الذين 
%45 خريجيني من الربامج التخ�ض�ضية 
“اأي  م�ضاريعهم  املا�ضية  ال�ضنوات  خــالل 
اأن  ونــتــوقــع  م�ضروعاً”،   380 يــعــادل  مــا 
من  �ضل�ضلة  اإطــالق  املقبلة،  املرحلة  ت�ضهد 
العام  خــالل  و�ضنعمل  الــريــاديــة.  امل�ضاريع 
الربامج  تــوفــري حــزمــة مــن  عــلــى   2020
والدورات املتنوعة التي تالم�ص احتياجات 
يف  وبــالأخــ�ــص  النا�ضئة،  امل�ضاريع  اأ�ــضــحــاب 
ال�ضطناعي،  “الذكاء  التكنولوجيا  جمال 
التجزئة  قطاع  ويف  اأنرنت”  الــروبــوتــات، 
والـــ�ـــضـــيـــاحـــة، والـــ�ـــضـــيـــافـــة، وغــــريهــــا من 
اإىل  بـــالإ�ـــضـــافـــة  احليوية”.  الــقــطــاعــات 

جمــمــوعــة مـــن الــــربامــــج املــتــخــ�ــضــ�ــضــة يف 
الأ�ضول  وتقييم  الفكرية  امللكية  حماية 

الغري ملمو�ضة 
فـــخـــورون  “نحن   : الـــنـــاجـــي  واأ�ــــضــــافــــت 
 ، املتميزة  امل�ضاريع  من  جمموعة  بانطالق 
املحلي،  ال�ضوق  يف  رئي�ضياً  لعباً  تعد  التي 
ونرى اأنها �ضتحقق املزيد من النتائج التي 
المـــارات،  لــدولــة  املحلي  القت�ضاد  تــدعــم 
ومــن اأبـــرز هــذه املــ�ــضــاريــع: مــركــز لتدريب 
للمالك   )Divers Below( الغو�ص 
عبداهلل احل�ضام، و مطعم لإعــداد الربجر 
هل(  )�ضوجر  للحلويات  وحمــل  )مــوجــو( 
و  للحلويات  ، حمل  الفهد  اأحــالم  للمالكة 
للمالك  كــرمي(  اآي�ص  كــرمي )فريز  الآيــ�ــص 
اإيطايل )باربريا  �ضيد اأحمد، و كويف �ضوب 
للمالكة  اخلــيــمــة  راأ�ـــــص  اإمـــــارة  كــافــيــه( يف 
و�ضحي  ريــا�ــضــي  مــركــز  و  عــلــي،  اآل  �ضيخة 
العجمي،  طـــالل  للمالك  )اأوريــكــ�ــضــفــيــت( 
اأزهر  للمالك  بايت�ص(  )كال�ضي  كافترييا 
احلديثة  الهندية  لــالأكــالت  ومطعم  كبة، 
 ، اأدفـــاين  �ضاهل  للمالك  )رويـــال مــوغــال( 
عبد  اأحــمــد  ملالكه  مت”   فل�ص   3“ مطعم 
وجبات  يقدم  اأ�ضيوي  مطعم  وهــو  الكرمي، 
ع�ضريه مثل ال�ضو�ضي وغريها نال املطعم 
الكثري من اجلوائز املحلية كاأف�ضل مطعم 
 ، اأوت  اأ�ضيوي يف دبي بناء على جملة تامي 
ين�ضح  عاملياً  مطاعم  ع�ضر  اأف�ضل  و�ضمن 
�ضركة  اجلنيبي �ضاحبة  واأحــالم  بزيارتها. 
الـــعـــرو�ـــص و  لــتــنــظــيــم  كــونــ�ــضــبــت(   A )ذا 
�ضاحب  الــفــال�ــضــي  وجــمــعــة  املـــنـــا�ـــضـــبـــات. 
تاأهيل  لإعــادة  اخليول  لإ�ضطبالت  م�ضروع 
اأحمد �ضاحب  اأ�ضحاب الهمم وماجد علي 
لت�ضوير  برودك�ضن(   فيلم   )�ضند  م�ضروع 
الإعالنات اأو الأفالم عن طريق الطائرات 

و ا�ضم امل�ضروع هو �ضند فيلم برودين«.

راأ�ض املال اال�صتثماري ي�صل اإىل 60 مليون درهم )16.3 مليون 
دوالر( به��دف دع��م منظوم�ة االبتكار والتكنولوجيا يف اأبوظبي

دان دوين نور �ضويد فودهيل بنركيا غوراف بي�ضوا�ص الدكتور طارق بن هندي
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ان�ضمام 11 �ضركة حملية وعاملية 
جديدة اإىل برنامج امل�ضرع

•• دبي-وام:

اأعلن �ضندوق حممد بن را�ضد لالبتكار التابع ملبادرات وزارة املالية والذي 
يهدف اإىل دعم البتكار يف دولة الإمارات العربية املتحدة عن اختيار 11 
�ضركة حملية وعاملية مبتكرة لالن�ضمام اإىل دفعة �ضتاء 2020 من م�ضرع 

�ضندوق حممد بن را�ضد لالبتكار.
اإىل  لتن�ضم  بلدان  اأربعة  من  �ضركات  متثل  التي  اجلديدة  الدفعة  وتاأتي 
اأنحاء  خمتلف  من  امل�ضرع  اإىل  لالن�ضمام  اختيارها  ومت  �ضبق  �ضركة   28
�ضركة   39 اإىل  الربنامج  لأع�ضاء  الإجــمــايل  العدد  بذلك  لرفع  العامل 
منذ اإطالقه يف �ضهر دي�ضمرب 2018. وتت�ضمن ال�ضركات الـ 11 اجلديدة 
املن�ضمة اإىل امل�ضرع ثماين �ضركات تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها وهي 
 Englease.com كــوم  دوت  واإجنليز  النقل  قطاع   Arnab ارنــب 
اإم  تي  وفــود-اإيــه  التكنولوجيا  قطاع   Farmin وفارمني  التعليم  قطاع 
 HoloGuide وهولوجايد  التكنولوجيا  قطاع   Food-ATM
قطاع التكنولوجيا وبروفني ميد ProvenMed قطاع ال�ضحة ورزق 
RIZEK قطاع التكنولوجيا و�ضيفتلينغ Shiftling قطاع التكنولوجيا 
Excel@Uni قطاع  اإك�ضيل@يوين  دولية هي  �ضركات   3 اإىل  اإ�ضافة 
قطاع   JustChain ت�ضني  وج�ضت  اإفريقيا  جــنــوب  ومــقــرهــا  التعليم 
 Toucan توكو  وتوكان  الأمريكية  املتحدة  الوليات  من  التكنولوجيا 

قطاع التكنولوجيا من فرن�ضا.  Toco
ومت اختيار دفعة ال�ضتاء لالن�ضمام اإىل اأع�ضاء م�ضرع �ضندوق حممد بن 
را�ضد لالبتكار خالل الن�ضخة اخلا�ضة بتقدمي الطلبات يف “اأ�ضبوع جيتك�ص 
هذا  خالل  واملبتكرة  النا�ضئة  ال�ضركات  ا�ضتقطاب  بهدف  وذلك  للتقنية” 
 28 96 طلبا من  تلقي  اأ�ضبوعني فقط مت  الــرائــد ففي غ�ضون  احلــدث 
بلدا موزعة على 5 قارات من ال�ضركات املبتكرة التي اأحدثت التغيري حول 
ال�ضبعة  القطاعات  عــرب  العاملية  التحديات  بع�ص  واجــهــت  والــتــي  الــعــامل 
وهي  الإمــــارات  لــدولــة  لالبتكار  الوطنية  لال�ضراتيجية  الأولــويــة  ذات 
التكنولوجيا وال�ضحة والف�ضاء واملياه والطاقة النظيفة والنقل والتعليم.

وزارة  ممثل  لالبتكار  التنفيذي  الرئي�ص  النقبي  يو�ضف  فاطمة  وقــالــت 
املالية يف ال�ضندوق: “ي�ضعدنا ا�ضتقبال هذه الدفعة املتميزة من ال�ضركات 
الواعدة يف م�ضرع �ضندوق حممد بن را�ضد لالبتكار الربنامج الرائد الذي 
ي�ضهد منوا متزايدا فقد برهنت هذه الدفعة اجلديدة من الأع�ضاء على 
الإيجابي  التغيري  اإحــداث  الريادة على �ضعيد  تلعبه  الذي  املحوري  الدور 
كما ي�ضعدنا بدورنا اأن نعرب عن التزام بالدنا جتاه م�ضاعدتهم على دفع 

عجلة النمو والزدهار يف اأعمالهم.

»اأوبك« : 100.98 مليون برميل يوميا 
الطلب العاملي على النفط خالل 2020 

•• اأبوظبي -وام:

توقعت منظمة الدول امل�ضدرة للنفط “اأوبك” ارتفاع معدل الطلب على 
العام  خــالل  يوميا  برميل  مليون   100.98 م�ضتوى  اإىل  عامليا  النفط 
الإنتاج  متو�ضط  مع  مقارنة  برميل  مليون   1.22 قدرها  بزيادة   2020

للعام 2019 والبالغ 99.77 مليون برميل يوميا.
“اأوبك”  منظمة  اأع�ضاء  انتاج  من  كل  النفط  من  العاملي  الإنتاج  وي�ضمل 
بالإ�ضافة اإىل الدول الأخــرى من خارج املنظمة والتي تنتج نحو 70 % 

من الإنتاج العاملي.
العام  اأحدث تقاريرها ارتفاع الطلب على النفط خالل  وعزت املنظمة يف 
اجلاري اىل عدة عوامل، ويف مقدمتها حت�ضن الأو�ضاع القت�ضادية العاملية 

نتيجة تراجع حدة احلرب التجارية الأمريكية ال�ضينية.
اإدارة  اأ�ضدرتها  كانت  �ضابقة  بتوقعات  مدعومة  “اوبك”  توقعات  وتــاأتــي 
الطلب  بنمو  املا�ضي  اأغ�ضط�ص  �ضهر  خــالل  الأمريكية  الطاقة  معلومات 

العاملي على النفط يف عام 2020.
وتظهر اأحدث الأرقام التي اأ�ضدرتها املنظمة اأن معدل الطلب على النفط 
الــدول املطلة على  املتحدة والــدول الأوروبــيــة بالإ�ضافة اىل  الــوليــات  يف 
العام  خــالل  يوميا  برميل  مليون   48.08 اىل  �ضريتفع  الــهــادئ  املحيط 

2020 مقارنة مع 47.99 مليون برميل يوميا يف عام 2019.
واإفريقيا  الالتينية  واأمــريــكــا  الأو�ــضــط  ال�ضرق  يف  الطلب  م�ضتوى  وعلى 
 33.79 اىل  الطلب  �ضريتفع  الهند  ومنها  الأخـــرى  الآ�ضيوية  والـــدول 
العام  يف  مليون   33.11 مــع  مقارنة  اجلـــاري  الــعــام  خــالل  يوميا  مليون 
الأوروبـــيـــة �ضي�ضل اىل  الــــدول  الــ�ــضــني وبــعــ�ــص  الــطــلــب يف  اأمـــا   .2019
يوميا  برميل  مليون   18.66 مع  مقارنة  يوميا  برميل  مليون   19.11

يف نف�ص فرة املقارنة.

»نادي املرا�ضلني الأجانب« ي�ضت�ضيف جل�ضة »القت�ضاد 
العاملي والتوقعات لل�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا«

•• اأبوظبي-وام:

اأناليتيكا”  “اأوك�ضفورد  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ص  يــوجن،  ك.  ديفيد  قال 
ال�ضت�ضارية اإن عدم ال�ضتقرار اجليو�ضيا�ضي واحلروب التجارية والتدخل 
التي  العوامل  اأهــم  �ضتكون  الديون  واأزمــة  النقدية  ال�ضيا�ضة  يف  ال�ضيا�ضي 

توؤثر على النمو القت�ضادي العاملي يف عام 2020.
خا�ص  وب�ضكل  اأفريقيا،  و�ضمال  الأو�ــضــط  ال�ضرق  منطقة  يف  اأنــه  واأ�ــضــاف 
لهذا  القت�ضادية  النظرة  على  العوامل  بع�ص  �ضتوؤثر  العربي،  اخلليج  يف 
العام، م�ضريا اإىل اأن التنويع القت�ضادي، وتويل حكام جدد مقاليد احلكم، 
يف  القت�ضاد  حتــدد  رئي�ضة  عوامل  �ضتكون  دبــي،   2020 اإك�ضبو  ومعر�ص 

املنطقة.
الأو�ضط  لل�ضرق  والتوقعات  العاملي  “القت�ضاد  جل�ضة  خــالل  ذلــك  جــاء 
اأم�ص  املرا�ضلني الأجانب بالدولة  ا�ضت�ضافها نادي  التي  اأفريقيا”  و�ضمال 
ودبلوما�ضيون  واأكادمييون  وحمليون  دوليون  �ضحفيون  وح�ضرها  الأول 

وم�ضوؤولون حكوميون.
15 يف  اأقل من  اأن  اأناليتيكا  اأوك�ضفورد  واأو�ضح الرئي�ص التنفيذي ل�ضركة 
ملعاجلة  فعالة  اتخذت خطوات  العامل  اأنحاء  املوؤ�ض�ضات يف جميع  املئة من 

التاأثري املحتمل لعدم اليقني اجليو�ضيا�ضي.

ارتفاع قيمة عالمتها التجارية اإىل 11.39 مليار دوالر يف عام 2020

»اأدنوك« العالمة التجارية الأوىل يف الإمارات لل�ضنة الثانية على التوايل
الرئي�ض التنفيذي الأدنوك يح�صل على اأعلى ت�صنيف يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا

•• اأبوظبي-وام:

اختارت موؤ�ض�ضة “براند فاينان�ص” العاملية، املتخ�ض�ضة يف 
تقييم العالمات التجارية، �ضركة برول اأبوظبي الوطنية 
لل�ضنة  الإمـــارات  يف  الأوىل  التجارية  العالمة  “اأدنوك” 

الثانية على التوايل.
نحو   2020 لعام  التجارية  اأدنــوك  عالمة  قيمة  وبلغت 
بزيادة  درهم”  مليار   41.83“ دولر  مليار   11.39
منذ   145% وزيـــادة  ال�ضابق،  بالعام  مقارنة   28.6%
نوعية على  نقلة  الرامية لإحداث  ا�ضراتيجيتها  اإطالق 
العالمة  يجعلها  ما   ،2017 عــام  يف  املجموعة  م�ضتوى 
 2020 الأو�ــضــط لعام  ال�ضرق  الأ�ــضــرع منــواً يف  التجارية 
واأول عالمة جتارية اإماراتية تتجاوز قيمتها 10 مليارات 
العالمات  ت�ضنيف  اإىل  اأيــ�ــضــاً  اأدنــــوك  وانــ�ــضــمــت  دولر. 
التجارية الع�ضر الأوىل الأكر قيمة على م�ضتوى العامل 
يف جمال النفط والغاز، كما ح�ضل معايل الدكتور �ضلطان 
ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�ص  دولــة  وزيــر  اجلابر  اأحمد  بن 

برول اأبوظبي الوطنية “ اأدنوك “ وجمموعة �ضركاتها 
اأعلى ت�ضنيف بني روؤ�ضاء �ضركات النفط الوطنية،  ، على 
والروؤ�ضاء التنفيذيني يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال 
اأفريقيا، وذلك لدوره يف تعزيز عالمة ال�ضركة التجارية 
وتعزيز  املتميز  بــالأداء  الرتقاء  على  تقوم  ثقافة  واإر�ضاء 
القيمة. وعلى مدار الثني ع�ضر �ضهراً املا�ضية، ا�ضتطاعت 
التزامها  خـــالل  مــن  الــتــجــاريــة  تــعــزيــز عالمتها  اأدنــــوك 
بــاأفــ�ــضــل املــمــار�ــضــات عــلــى مــ�ــضــتــوى املــجــمــوعــة، و�ضجلها 
والبيئة  وال�ضالمة  ال�ضحة  بالإجنازات يف جمال  احلافل 
وتركيزها على الأمن وال�ضالمة، وجناح براجمها لت�ضهيل 
املبا�ضر،  الأجنبي  وال�ضتثمار  املحلي  القت�ضادي  النمو 
من  العاملي  ال�ضعيد  على  التجارية  لعالمتها  والــرويــج 
اأبــوظــبــي الدويل  خــالل مــبــادرات مثل معر�ص ومــوؤمتــر 
للبرول “اأديبك” ورعايتها بطولة �ضباق الفورمول 1، 
واإطالق حملتها الرويجية للمجموعة “طاقة للحياة” 

موؤخراً.
ف قــيــمــة الــعــالمــة الــتــجــاريــة بــاأنــهــا �ــضــايف العائد  ـــَرّ وتـــُع

عــنــد ترخي�ص  املــالــك  عــلــيــه  الــــذي يح�ضل  القــتــ�ــضــادي 
قوة  تقييم  ويتم  املفتوحة.  ال�ضوق  يف  التجارية  عالمته 
الــعــالمــة الــتــجــاريــة مـــن خــــالل حــا�ــضــل جمــمــوعــة من 
املعايري والعوامل، مبا يف ذلك الأداء الت�ضغيلي والتجاري، 
واأن�ضطة  التجاري،  والأداء  امل�ضاهمني،  وحقوق  واملرونة، 
الــتــ�ــضــويــق والتـــ�ـــضـــال. ويــتــم ا�ــضــتــخــدام قــيــمــة العالمة 
التجارية يف حتديد ن�ضبة م�ضاهمة قوة العالمة التجارية 
يف اإيرادات ال�ضركة، وتعد “براند فاينان�ص”، التي تاأ�ض�ضت 
يف  ومتخ�ض�ضة  م�ضتقلة  عاملية  موؤ�ض�ضة   ،1996 عام  يف 
ال�ضراتيجية  وال�ضت�ضارات  التجارية  العالمات  تقييم 
والأعمال  املــال  حي  يف  الرئي�ضي  مقرها  ويقع  لل�ضركات، 
/�ضيتي/ يف العا�ضمة الربيطانية لندن، وتغطي فروعها 
�ضنوياً  فاينان�ص”  “براند  وتــقــوم  دولـــة.   20 مــن  اأكـــر 
عـــالمـــة جتـــاريـــة يف جميع   3500 مـــن  اأكـــــر  بــتــقــيــيــم 
 500 اأكــر  اإدراج  ويتم  اجلغرافية،  واملناطق  القطاعات 
فاينان�ص  “براند  قــائــمــة  �ــضــمــن  قــيــمــًة  جتــاريــة  عــالمــة 

جلوبال 500” لعام 2020.

�صمن برنامج »زيارة املدير العام لالأع�صاء«

غرفة عجمان تعزز توا�ضلها املبا�ضر مع ال�ضركات وامل�ضانع يف الإمارة

تنظم خالل اأيام خمتلفة على مدار العام 

كلية دبي لل�ضياحة توّقع اتفاقية مع مركز دبي التجاري العاملي ل�ضت�ضافة فعاليات اليوم املفتوح 

•• اأبوظبي-وام:

�ضركة  جنـــاح  عــن  لال�ضتثمار”  “مبادلة  �ــضــركــة  اأعــلــنــت 
الأدوية  لتطوير  �ضركة  املحدودة وهي   Zihipp “زيهيب« 
الفئة  من  متويل  جمع  يف  بريطانيا،  مقرها  البيولوجية 
اأدوية  لتطوير  ا�ضرليني  جنيه  مليون   3.3 بقيمة  “اأ” 
وهرمونات ببتيدية لعالج اأمرا�ص ال�ضكري والبدانة، حيث 
الواعد  املــ�ــضــروع  هــذا  لدعم  التمويل  جولة  مبادلة  قــادت 
ملــ�ــضــاعــدة مر�ضى  فــّعــالــة  اأدويــــة  تــطــويــر  �ضي�ضهم يف  الـــذي 
املقّرر  ال�ضكري والبدانة يف دولة الإمــارات واملنطقة. ومن 

اإنتاج  خــط  لتطوير  التمويل  على  “زيهيب”  تعتمد  اأن 
لهرموين الببتيد “اأوك�ضنتوموديولني” “بي واي واي – 
الربوفي�ضور  خمترب  يف  ت�ضنيعهما  جنح  اللذين   »PYY
م�ضت�ضفى  يف  امللكية،  اجلمعية  زميل  بلوم،  �ضتيفن  ال�ضري 
على  “زيهيب”  منتجات  وتركز  لندن.  كوليدج  اإمــربيــال 
اإيــجــاد عــالجــات فــعــالــة لــوبــاءي الــبــدانــة والــ�ــضــكــري حول 
مرابطتني  مر�ضيتني  حالتني  يعتربان  واللذين  العامل؛ 
توؤثران يف واحد من كل 11 �ضخ�ضاً يف جميع اأنحاء العامل 
ال�ضحية  الــرعــايــة  نفقات  مــن   %  12 على  وت�ضتحوذان 
العاملية. ويرتبط ال�ضكري ارتباطاً وثيقاً بالبدانة، وميكن 

عالج مر�ص ال�ضكري من النوع الثاين بطريقة فعالة من 
اإنقا�ص الوزن ..ويف الوقت احلا�ضر، ي�ضيب مر�ص  خالل 
اأنحاء  جميع  يف  �ضخ�ص  مليون   435 من  اأكــر  ال�ضكري 
العامل، كما اأنه ل يزال ي�ضهد انت�ضاراً. وتوؤثر البدانة كذلك 
يف ن�ضبة كبرية من �ضكان العامل وعلى الرغم من اأن تخفيف 
الوزن  ي�ضُعب خف�ص  اأنــه  اإل  لل�ضكري،  ُيعّد عالجاً  الــوزن 
عن طريق اتباع نظام غذائي للتحكم بال�ضعرات احلرارية 
نظراً اإىل اأن املر�ضى يواجهون �ضعوبة يف المتثال لأنظمة 
اأ�ــضــبــحــت التدّخالت  احلــمــيــة الــغــذائــيــة. ونــتــيــجــة لــذلــك 
نطاق  رائجة على  الــوزن  ت�ضتهدف خف�ص  التي  العالجية 

وا�ضع، وت�ضمل جراحات ما ُيعرف باملجازة املَِعدّية اأو جراحة 
والتدخالت  الإجــــراءات  اإىل  اإ�ضافة  املــعــدة،  م�ضار  حتويل 
مثل  الهرمونية،  الــعــالجــات  ت�ضتخدم  التي  ال�ضيدلنية 
التي   /GLP-1/ اجللوكاغون  �ضبيه  الببتيد-1  نظائر 
ُتعطى عن طريق احلقن. يف كلتا احلالتني، تقّلل هرمونات 
فاإن  املقابل  ويف  الــطــعــام،  لتناول  الــفــرد  �ضهية  مــن  ال�ضبع 
كبرياً  قــدراً  وتتطلب  مكلفة  املعدة  يف  اجلراحية  العملية 
حدوث  احتمال  على  تنطوي  كما  اجلــراحــي،  التوّغل  مــن 
م�ضاعفات، يف حني اأن نظائر الببتيد-1 �ضبيه اجللوكاغون 

توؤدي اإىل خ�ضارة حمدودة يف الوزن.

»زيهيب الربيطانية« جتمع 3.3 مليون جنيه ا�ضرتليني يف جولة التمويل »اأ« بقيادة مبادلة

تقام للمرة االأوىل يف منطقة ال�صرق االأو�صط

جهاز اأبوظبي للمحا�ضبة ي�ضت�ضيف اجتماعات جمل�س اإدارة املنتدى الدويل ملنظمي التدقيق امل�ضتقلني

توليها كربى  التي  الثقة  الفعالية على 
جلهاز  املتخ�ض�ضة  الــدولــيــة  الــهــيــئــات 
املتوا�ضل  وحر�ضه  للمحا�ضبة،  اأبوظبي 
على دعم مهنة التدقيق واعتماد اأف�ضل 

•• اأبوظبي-الفجر: 

يف اإطار �ضعيه لالرتقاء بجودة التدقيق 
جهاز  ا�ــضــتــ�ــضــاف  الإمــــــــــارة،  يف  املــــــايل 
جمل�ص  اجتماعات  للمحا�ضبة  اأبوظبي 
التدقيق  ملنظمي  الــدويل  املنتدى  اإدارة 
امل�ضتقلني، والتي عقدت يف اأبوظبي على 
يــنــايــر احلايل،  و22   21 يــومــي  مـــدار 
لتكون هذه املرة الأوىل التي ت�ضت�ضيف 
فيها منطقة ال�ضرق الأو�ضط اجتماعات 
اأكــرب املنتديات  اأحــد  املجل�ص، الــذي ُيعد 
امل�ضتقل ملهنة تدقيق  التنظيم  يف جمال 

احل�ضابات على م�ضتوى العامل. 
الجتماعات،  اأعـــمـــال  جــــدول  وتــ�ــضــمــن 
الهيئات  ميثلون  اأع�ضاء  ح�ضرها  التي 
الدول  مــن  دولــــة   16 مــن  التنظيمية 
التدقيق،  مــهــنــة  جمــــال  يف  املــتــقــدمــة 

من  ال�ضابقة  الـــدورة  تو�ضيات  مراجعة 
اأكتوبر  �ضهر  عقدت  والتي  الجتماعات 
املوا�ضيع  مــن  جملة  ومناق�ضة  املا�ضي، 
للمنتدى،  الــ�ــضــنــوي  الــتــقــريــر  ت�ضمنت 
الت�ضغيلي  للعام  اخلــطــط  اإجنـــاز  ن�ضب 
اخلا�ضة  2019-2020واخلطط 
 .،2021-2020 الت�ضغيلي  بــالــعــام 
عمل  اأوراق  اأي�ضاً  الجتماعات  وناق�ضت 
املنتدى  اإدارة  مــن  مــقــدمــة  تخ�ض�ضية 
املنتدى  اآلــيــات عمل  تطوير  اأطــر  حــول 
تدقيق  عمليات  وكــفــاءة  جـــودة  وتــعــزيــز 

البيانات املالية على امل�ضتوى العاملي.
اإجتماعات  ا�ــضــتــ�ــضــافــة  عــلــى  وتــعــلــيــقــاً 
املنطقة  يف  املـــنـــتـــدى  اإداراة  جمــلــ�ــص 
احلر  حمد  مــعــايل  قــال  الأوىل؛  للمرة 
الــــ�ــــضــــويــــدي، رئـــيـــ�ـــص جــــهــــاز اأبـــوظـــبـــي 
هذه  ا�ــضــتــ�ــضــافــة  “توؤكد  لــلــمــحــا�ــضــبــة: 

املعايري العاملية يف اإعداد التقارير املالية، 
تتمتع  التي  الريادية  املكانة  جت�ضد  كما 
بها اإمارة اأبوظبي بو�ضفها مركزاً عاملياً 
اأطر  تطبيق  جمــال  يف  �ضّباقاً  لالأعمال 
معايل  واأ�ــضــاف  وال�ضفافية.«  احلوكمة 
التدقيق  اأهــمــيــة  “تتزايد  الــ�ــضــويــدي: 
القت�ضادية  الــتــطــورات  ظــل  يف  املــــايل 
ت�ضهدها  التي  املت�ضارعة  والتكنولوجية 
املنطقة والعامل، اإذ يعمل تطبيق معايري 
على  عاملياً  املعتمدة  واحلوكمة  التدقيق 
وتعزيز  بــكــفــاءة  املــــــوارد  اإدارة  �ــضــمــان 
يحر�ص  املنطلق،  هذا  ومن  ا�ضتدامتها. 
توفري  على  للمحا�ضبة  اأبــوظــبــي  جــهــاز 
الق�ضايا  اأبـــــرز  تــبــحــث  رائـــــدة  مــنــ�ــضــات 
املحا�ضبة  التي تواجه قطاع  والتحديات 
والتدقيق املايل، وت�ضع احللول املالئمة 
اجتماعات  مــقــدمــتــهــا  ويف  لــتــطــويــره، 

ملنظمي  الـــدويل  املــنــتــدى  اإدارة  جمل�ص 
اإحدى  متثل  والتي  امل�ضتقلني  التدقيق 
اأبرز املن�ضات العاملية املتخ�ض�ضة يف هذا 
الدويل  املنتدى  اأن  اإىل  ي�ضار  املــجــال.«  
منظمة  هو  امل�ضتقلني  التدقيق  ملنظمي 
املعلومات  تبادل  اإىل  غري ربحية تهدف 
املــتــعــلــقــة مبهنة  الــعــمــلــيــة  واخلـــــــربات 
الــتــدقــيــق، وتــعــزز الــتــعــاون يف جمالت 
جمل�ص  وي�ضم  املهنة.  وتنظيم  تطوير 
جمموعة  عــ�ــضــويــتــه  يف  املــنــتــدى  ادارة 
من  والتنظيمية  الرقابية  الهيئات  من 
ا�ــضــرالــيــا والــــربازيــــل وكندا  كـــل مـــن 
واليونان  واأملـــانـــيـــا  ــا  وفــرنــ�ــض وتــــايــــوان 
واليابان وهولندا و�ضنغافورة و�ضوي�ضرا 
وجنوب اأفريقيا وتركيا واململكة املتحدة 
بالإ�ضافة  الأمريكية  املتحدة  والوليات 

اإىل جهاز اأبوظبي للمحا�ضبة.

النتاج  وخطوات  امل�ضنع  اأق�ضام  الغرفة 
امل�ضانع  مــن  يعد  حيث  املنتجات  واأهـــم 
الـــرائـــدة يف انــتــاج الــعــطــور والــبــخــور يف 
من  لأكــــر  منتجاته  وُيــ�ــضــدر  الإمـــــارة 
100 دولــة، وقــدم مدير عام جمموعة 
املجموعة  حول  نبذة  للعطور  احلرمني 
وب�ضكل عام واخلطة امل�ضتقبلية للتو�ضع 
خالل  للمجموعة  جديد  فــرع  وافــتــتــاح 

.2020

•• عجمان ـ الفجر 

عام  مدير  ال�ضويدي  �ضامل  �ضعادة  اأكــد 
غــرفــة جتــــارة و�ــضــنــاعــة عــجــمــان، على 
اأع�ضاء  املــبــا�ــضــر مــع  الــتــوا�ــضــل  اأهــمــيــة 
وامل�ضانع  ال�ضركات  مــن  عجمان  غرفة 
ت�ضمن  الــتــي  املــقــرحــات  على  للوقوف 
مواكبة تطور قطاع الأعمال يف الإمارة 
وزيادة املقومات التي تعزز من تناف�ضية 

مل�ضنع  زيارته  ذلك خالل  عجمان. جاء 
“زيارة  احلرمني للعطور �ضمن مبادرة 
املـــديـــر الـــعـــام لأعــ�ــضــاء غــرفــة عجمان 
بح�ضور   ، وامل�ضانع”  الــ�ــضــركــات  مـــن 
عـــبـــداهلل عــبــداملــحــ�ــضــن الــنــعــيــمــي مدير 
مكتب عالقات ودعم الع�ضاء يف غرفة 
الوفد حممد مهتاب  وا�ضتقبل  عجمان، 
الرحمن ـ مدير عام جمموعة احلرمني 
لــلــعــطــور. وخــــالل الـــزيـــارة تــفــقــد وفد 

باملبادرة  الرحمن،  مهتاب  واأ�ضاد حممد 
ودورها يف ايجاد قناة توا�ضل مبا�ضرة مع 
النظر  وجهات  على  للتعرف  امل�ضوؤولني 
واملتطلبات واملقرحات لتعزيز مقومات 
عجمان.   اإمـــارة  يف  القت�ضادي  القطاع 
هذا واأ�ضاد �ضعادة �ضامل ال�ضويدي بجهود 
واملتابعة  التوجيه  يف  الر�ضيدة  القيادة 
لــالرتــقــاء بــاخلــدمــات املــوجــهــة ملجتمع 
العمال يف عجمان وتقدمي الت�ضهيالت 

املرتبطة  والفعاليات  التوظيف  معار�ص 
بها على مدار العام مع �ضركائهم«. 

ال�ضريف:  اأ�ــضــمــاء  قــالــت  جــانــبــهــا  ومـــن 
فريق  مـــع   التــفــاقــيــة  تــوقــيــع  “ي�ضرنا 
لل�ضياحة،  دبـــي  كــلــيــة  مــن  “م�ضياف” 
وا�ضت�ضافة فعاليات اليوم املفتوح لإتاحة 
املواطنني  مـــن  الـــرغـــبـــني  اأمــــــام  املـــجـــال 
ال�ضياحي،  الــقــطــاع  يف  لــلــعــمــل  الــ�ــضــبــاب 
جيدة  فر�ضة  الفعالية  هــذه  واأن  خا�ضة 
تطلعات  اإىل  والتعرف  املبا�ضر  للتوا�ضل 
وتوجهاتهم  املـــتـــقـــدمـــني  وطــــمــــوحــــات 
الوظيفية، وكذلك امل�ضاهمة يف توجيههم 
وت�ضجيعهم لدخول �ضوق العمل يف قطاع 
يف  منــواً  القطاعات  اأ�ضرع  اأحــد  ال�ضيافة 

الدولة«. 

•• دبي-الفجر:

القطاع  لتوطني  “م�ضياف”  وّقع فريق 
لل�ضياحة،  دبــــــي  كـــلـــيـــة  يف  الـــ�ـــضـــيـــاحـــي 
لدائرة  التابعة  املهني  التعليم  موؤ�ض�ضة 
الـــتـــجـــاري بدبي  الــ�ــضــيــاحــة والــتــ�ــضــويــق 
تفاهم  مذّكرة  موؤخراً  لل�ضياحة”،  “دبي 
مركز  يف  واملــوؤمتــرات  املعار�ص  اإدارة  مــع 
ل�ضت�ضافة  وذلــك  العاملي،  التجاري  دبي 
الــتــي تنظمها  املــفــتــوح  الـــيـــوم  فــعــالــيــات 
الكلية على مدار العام مل�ضاعدة الباحثني 
عـــن فــر�ــص عــمــل يف الــ�ــضــيــاحــة وجتــــارة 
دفع  يف  ي�ضاهم  مبا  وال�ضيافة،  التجزئة 

عجلة التوطني يف هذه القطاعات. 
وّقع التفاقية كل من عي�ضى بن حا�ضر، 

واأ�ضماء  لل�ضياحة،  دبــي  كلية  عــام  مدير 
ال�ضريف، مدير مبيعات يف اإدارة املعار�ص 
التجاري  دبـــــي  مـــركـــز  يف  واملــــــوؤمتــــــرات 

العاملي.
قــال عي�ضى بن حا�ضر:  ال�ضدد  هــذا  ويف 
من  مهم  جزء  هو  التفاقية  توقيع  “اإن 
ال�ضراكة التي جتمع بيننا وبني مركز دبي 
التجاري العاملي، فهو املكان الذي يحت�ضن 
اأبرز املعار�ص والأحداث وامل�ضاهم الأكرب 
والأن�ضطة  واملعار�ص  الفعاليات  جناح  يف 
املــخــتــلــفــة. وتـــاأتـــي هـــذه اخلـــطـــوة �ضمن 
مر�ضحي  مــن  كــل  لدعم  اجلهتني  جهود 
برنامج “م�ضياف” و”معر�ص الإمارات 
وكذلك ما يعنى بالتوطني،  للوظائف”، 
من خالل توفري املكان الأمثل ل�ضت�ضافة 

الالزمة، كما ثمن حر�ص كافة اجلهات 
تقدمي  يف  القــتــ�ــضــادي  بــالــ�ــضــاأن  املعنية 

خدمات تت�ضم بال�ضرعة واملرونة.
�ضتعمل  عجمان  غرفة  ان  اأكــد  وخــتــامــاً 
وا�ضتحداث خدمات  جاهدة على توفري 
امل�ضتثمرين،  تطلعات  تواكب  ومــبــادرات 
اأبوابها لكافة  اأ�ضار ان الغرفة تفتح  كما 
القطاع  يف  تــ�ــضــب  الـــتـــي  املــــقــــرحــــات 

القت�ضادي وتزيد من ا�ضتدامته.    
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العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 13025/2019/13 عمايل جزئي 
مو�ضوع الدعوى : املطالبة مب�ضتحقات عماليه وقدرها )2800( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم 

 MB196907943AE ال�ضكوى
طالب الإعالن / 1-نعيم �ضهزاد �ضالح حممد �ضفته بالق�ضية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  حممد طيب خلدمات حزم الب�ضائع �ص.ذ.م.م  �ضفته بالق�ضية : مدعي 
عليه  - جمهول حمل القامة 

املطالبة مب�ضتحقات عماليه وقدرها  الدعوى ومو�ضوعها  اأقــام عليك  :  قد  الإعــالن  مو�ضوع 
لها  وحــددت   .MB196907943AE ال�ضكوى  رقــم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهــم   )2800(
جل�ضة يوم الثنني  املوافق  2020/2/17  ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 10247/2019/13 عمايل جزئي 

مو�ضوع الدعوى : املطالبة مب�ضتحقات عماليه وقدرها )29492( درهم وتذكرة عوده مببلغ 
)2000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 

طالب الإعالن / 1-جوزيف رافايل جومي�ص �ضفته بالق�ضية : مدعي 
املطلوب اإعالنه :  1-  عامر علي  �ضفته بالق�ضية : اخل�ضم املدخل  - جمهول حمل القامة 

املطالبة مب�ضتحقات عماليه وقدرها  الدعوى ومو�ضوعها  اأقــام عليك  :  قد  الإعــالن  مو�ضوع 
)29492( درهم وتذكرة عوده مببلغ )2000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت 
لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  2020/1/29  ال�ضاعة 10.30 �ص بالقاعة Ch1.A.5 لذا فاأنت 
م�ضتندات  او  مــذكــرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 14153/2019/13 عمايل جزئي 

مو�ضوع الدعوى : املطالبة مب�ضتحقات عماليه وقدرها )327921( درهم وتذكرة عودة مببلغ 
)2000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة رقم 

 mb198368803ae ال�ضكوى
طالب الإعالن / 1-بال�ضاندران كالفيال �ضام �ضفته بالق�ضية : مدعي 

وميثله:فتيحة حممد برجو قوراري - �ضفته بالق�ضية : وكيل
املطلوب اإعالنه :  1-  �ضركة جممع املريخي ال�ضناعي ذ.م.م  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  

 جمهول حمل القامة 
مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عماليه وقدرها )327921( 
درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة و�ضمول احلكم بالنفاذ 
املوافق   mb198368803ae. وحــددت لها جل�ضة يوم الثنني   ال�ضكوى  املعجل بال كفالة رقم 
2020/2/3  ال�ضاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 11938/2019/13 عمايل جزئي 

مو�ضوع الدعوى : املطالبة مب�ضتحقات عماليه وقدرها )5000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم 
 MB198876709AE ال�ضكوى

طالب الإعالن / 1-مونة خلدمات متوين باملواد الغذائيه �ص.ذ.م.م �ضفته بالق�ضية : مدعي 
وميثله:عبدالرحمن ح�ضن حممد املطوع - �ضفته بالق�ضية : وكيل

املطلوب اإعالنه :  1-  افياين اندريف اما�ضوا  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عماليه وقدرها )5000( 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى MB198876709AE. وحددت لها جل�ضة يوم الحد  
املوافق  2020/1/26  ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
اأيام على  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

الأقل ، وامرت املحكمة بتق�ضري مدة العالن
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  6965/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/2794 جتاري جزئي ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 336577.53 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : م�ضرف المارات ال�ضالمي - �ضركة م�ضاهمة عامة �ضفته بالق�ضية : طالب 

التنفيذ  - وميثله:فهد احمد علي حممد بن متيم - �ضفته بالق�ضية:وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- جمعه نا�ضر �ضعيد زيتون املن�ضوري - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده  

 جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )336577.53( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الجـــراءات 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  5616/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/2030 جتاري كلي ، ب�ضداد 

املبلغ املنفذ به وقدره ) 1671077.36 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : بنك الحتاد الوطني �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ وميثله:منى احمد 
عبدالعزيز يو�ضف ال�ضباغ - �ضفته بالق�ضية:وكيل املطلوب اإعالنهم : 1- الزاوية الذهبية 
ح�ضن  خوله   -3 ال�ضنو�ضي  عبدالعليم  عبداحلكيم  2-حمــمــود  �ـــص.ذ.م.م  العامة  للتجارة 
عبداهلل زيد ال�ضحي - �ضفتهم بالق�ضية : منفذ �ضدهم جمهويل حمل الإقامة. مو�ضوع 
الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1671077.36( درهم بالت�ضامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 2610/2019/305 ا�ستئناف جتاري 
مو�ضوع الإ�ضتئناف: اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/225 جتاري كلي والر�ضوم 

وامل�ضاريف والتعاب  
طالب الإعالن : بنك م�ضر - فرع دبي  - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف   وميثله :  �ضارة ابراهيم علي 
احمد - �ضفته  بالق�ضية : وكيل املطلوب اإعالنهما : 1- �ضاجناري اجاروال 2- ديني�ص �ضاندرا رام 

نيوا�ص اجاروال اجاروال  - �ضفتهما بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضدهما. - جمهويل حمل الإقامة 
بتاريخ  كلي  جتــاري   2019/225 رقــم  بالدعوى  ال�ضادر  احلكم  ا�ضتاأنف  قــد   : الإعـــالن  مو�ضوع 
2019/10/29   وحددت لها جل�ضه يوم الثالثاء املوافق 2020/2/4  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة 
�ضتجري  تخلفكم  ويف حال  قانونيا  او من ميثلكم  يقت�ضي ح�ضوركم  وعليه   ch2.E.23 رقم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   

 اعالن بالن�سر
يف  الإ�ستئناف رقم 1424/2019/305 ا�ستئناف جتاري 

مو�ضوع الإ�ضتئناف: اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2018/3997 والر�ضوم 
 : بالق�ضية  �ضفته   - �ــــص.ذ.م.م  �ضبيكون   : الإعـــالن  طالب  والتــعــاب.  وامل�ضاريف 
: وكيل  بالق�ضية  - �ضفته   ابراهيم اجلرمن  ا�ضماعيل  :  علي  م�ضتاأنف   وميثله 
املطلوب اإعالنه : 1- دريك اأند �ضكل انرنا�ضيونال - �ضركة م�ضاهمة عامة - �ضفته 
بالق�ضية : اخل�ضم املدخل - جمهول حمل الإقامة. مو�ضوع الإعالن : قد ا�ضتاأنف 
 ،  2019/7/7: بتاريخ  جزئي  جتــاري   3997/2018 رقــم  بــالــدعــوى  الــ�ــضــادر  احلكم 
وحددت لها جل�ضه يوم الأحد املوافق 2020/2/2 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا بالقاعة رقم 
قانونيا ويف حال تخلفكم  او من ميثلكم  يقت�ضي ح�ضوركم  ch2.D.19 وعليه 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   

 اعالن بالن�سر
يف  الإ�ستئناف رقم 659/2019/322 ا�ستئناف عقاري 

مو�ضوع الإ�ضتئناف: اإ�ضتئناف احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/562 عقاري كلي 
والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب. 

طالب الإعــالن : نور بنك - م�ضاهمة عامة - بنك نور ال�ضالمي �ــص.م.ع - �ضابقا  - 
 - ال�ضالمي  را�ــضــد  جــابــر  حممد  را�ــضــد  جــابــر   : وميثله  م�ضتاأنف.   : بالق�ضية  �ضفته 
�ضفته  بالق�ضية : وكيل املطلوب اإعالنه : 1- حممد عوي�ص جنم حممد جنم الهدي  
 : الإعـــالن  الإقــامــة.  مو�ضوع  �ــضــده. - جمهول حمــل  م�ضتاأنف   : بالق�ضية  - �ضفته 
بالقاعة  �ضباحا   10.00 ال�ضاعة    2020/3/25 املوافق  الربــعــاء  يــوم  جل�ضه  لها  وحــددت 
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  ch1.C.11 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم  رقم 

�ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر        

يف  الدعوى 2182/2018/20 جتاري كلي 
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بندب خبري متخ�ض�ص يف الدعوى والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب 

بالق�ضية : مدعي عليه وميثله:عبداملطلب علي  التجاري -  �ضفته  ابوظبي  الإعــالن / 1-بنك  طالب 
�ضركة  ذ.م.م 2-  الفريدة لال�ضتثمارات  �ضركة    -1 : اإعالنهم  املطلوب  : وكيل  بالق�ضية  احمد - �ضفته 
الفريدة للمنتجعات ال�ضياحية 3- ال�ضيخ/حامد بن احمد بن حامد اآل حامد  �ضفتهم بالق�ضية : اخل�ضم 
اأقــام عليكم طلب الدخـــال وذلــك بعدم �ضفة  املدخل جمهول حمل القــامــة.  مو�ضوع الإعـــالن :  قد 
الطرفني  بني  وال�ضلح  الت�ضوية  ل�ضابق  الدعوى  قبول  بعدم  التناوب  �ضبيل  وعلى  الدعوى  املدعيني يف 
وعلى �ضبيل التناوب الكلي رف�ص الدعوى لعدم ال�ضحة والثبوت وت�ضمني املدعيني الر�ضوم وامل�ضاريف 
واتعاب املحاماة علما بان الدعوى ال�ضلية مو�ضوعها املطالبة بندب خبري متخ�ض�ص يف الدعوى والزام 
املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب. وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  2020/2/3  ال�ضاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  9.30 �ص 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   

اعالن بالن�سر        
يف  الدعوى 1455/2019/20 جتاري كلي 

مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )50000000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام 

طالب الإعالن / 1-زاكر عبدالكرمي نايك -  �ضفته بالق�ضية : مدعي 
وميثله:اميان ح�ضن علي حممد ال علي - �ضفته بالق�ضية : وكيل

املطلوب اإعالنه :  1-  برويز غوثخان خان  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

مو�ضوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )50000000( 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام. 
فاأنت  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  ال�ضاعة 9.30 �ص  املوافق  2020/2/5   الربعاء   يوم  لها جل�ضة  وحــددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل  مكلف باحل�ضور 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم 2616/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1771 مدين جزئي 
، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 14121.37 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب الإعالن : �ضركة المارات لالت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية : 
طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- يا�ضمني حممد علي الراي�ص - �ضفته بالق�ضية 
: منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة. مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14121.37( درهم 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2732/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1458/2019 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )10448.63 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية : 
طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- كليك واي للخدمات الفنية والتنظيف �ص ذ م 
م - وميثلها قانونا / هريا مايا موكتان - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول 
حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
او  التنفيذ  اىل طالب  درهــم  وقــدره )10448.63(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والــزامــك 
خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  7020/2019/207  تنفيذ جتاري   
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1749/2019 اأمر اأداء ، 
ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )160.744.5 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب الإعالن : �ضركة الرواد التجارية - ذ م م  �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ   
 : اإعالنه  املطلوب   - : وكيل  بالق�ضية  - �ضفته  �ضبلي خري اهلل  وميثله/جو�ضلني 
1- بوليوود للتجارة العامة - �ص ذ م م - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول 
حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
او  التنفيذ  اىل طالب  درهــم   )160744.5( وقــدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والــزامــك 
خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2020/504(

املنذرة : اجتار لال�ضتثمارات - �ص ذ م م  - املالك 
ال�ضيكات(  )حمــرر  الي�ص  جونز  با�ضوميو  بــريــان   كــالرك   : اليه  املنذر 
املر�ضدة  املديونية  �ضداد  بوجوب  املنذرة  تنذركم  )الفلبني(   اجلن�ضية 
بذمتكم والبالغ قدرها مبلغ )127.000( درهم )مائة و�ضبعة وع�ضرون 
�ضت�ضطر  واإل  الن�ضر  تاريخ  ايــام من  وذلــك خــالل خم�ضة  درهما(  الــف 
اية  حتميلكم  مــع  بحقكم  القانونية  الإجـــــراءات  كــافــة  لتــخــاذ  املــنــذرة 

م�ضاريف او ر�ضوم او اتعاب حماماة.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
يف  الدعوى 2019/4115 جتاري جزئي - دبي 

املدعي / بنك م�ضر )فرع دبي( 
بوكالة املحامي / خليفه بن هويدن الكتبي للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية  

املعلن اليه / املدعي عليه / اير ناين ببيتو با�ضا  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم 
الأربعاء املوافق 2020/1/29 يف متام ال�ضاعة العا�ضرة والن�ضف �ضباحا لعقد الجتماع الثاين 
للخربة وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�ضارد - دبي ، القرهود - �ضارع املطار ، مبنى 
الفجر لالأعمال ، الطابق الأول ، مكتب رقم 120 ، لذا يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا 
مراجعة  وعليكم   ، بالدعوى  املتعلقة  امل�ضتندات  كافة  اإح�ضار  مع  املذكور  الجتماع  حل�ضور 
وا�ضتالم  املاأمورية  تنفيذ  اجراءات  تطورات  وملتابعة  ا�ضتف�ضارات  اية  ب�ضاأن  باأول  اول  اخلبري 

امل�ضتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �سعيد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 
رقم القيد بوزارة العدل 449                 

دعوة حل�سور 
الجتماع الثاين للخربة   

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر

يف  الدعوى رقم 1290/2019/16 جتاري جزئي   
للمدعي مبلغ وقــدره )110000 مائة  يــوؤدي  بان  املدعي عليه  : مطالبة  الدعوى  مو�ضوع 
وحتى  الإ�ضتحقاق  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهــم  الف  وع�ضر 
املطلوب  : مدعي   بالق�ضية  - �ضفته  تركي حــدران علي   : الإعــالن  التام( طالب  ال�ضداد 
اإعالنه : 1- مازن حممد عبد القادر - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه جمهول حمل الإقامة  
يف   2019/5/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإعــالن  مو�ضوع 
الدعوى املذكورة اأعاله ل�ضالح/تركي حدران بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
ال�ضداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا  �ضنويا    %9 بواقع  وفوائده  درهــم   110000
ذلك من طلبات.  عدا  ما  ورف�ضت  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  والف  امل�ضروفات  والزمت 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما 
لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
 اعالن بالن�سر

يف  الإ�ستئناف رقم 2857/2019/315 اإ�ستئناف عمايل  
 5524/2019 رقــم  الــدعــوى  يف  ال�ضادر  احلكم  اإ�ضتئناف  الإ�ضتئناف:  مو�ضوع 
عمايل جزئي والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب. طالب الإعالن : تاك لالإن�ضاءات 
- �ص ذ م م - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف وميثله : احمد ح�ضن حممد عبداهلل 
املازمي - �ضفته  بالق�ضية : وكيل املطلوب اإعالنه : 1- ثانغاماريابان دورايزامي 
دورايزامي - �ضفته بالق�ضية : م�ضتاأنف �ضده. جمهول حمل الإقامة. مو�ضوع 
الإعالن : وحددت لها جل�ضه يوم اخلمي�ص املوافق 2020/1/23 ال�ضاعة 11.00 
ميثلكم  مــن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch1.A.4 رقــم  بالقاعة  �ضباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  2731/2019/208 تنفيذ مدين  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 821/2019 مدين جزئي ، 
ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )119192 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

طالب الإعالن : زينب بنت حممد بن ابراهيم امللحم - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ  
وميثله : حممد مرت�ضى يعقوب مرت�ضى برهان الها�ضمي - �ضفته بالق�ضية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- مروان بن �ضالح بن حمد اجلهنى - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده 
- جمهول حمل الإقامة. مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
او  التنفيذ  املنفذ به وقــدره )119192( درهــم اىل طالب  املبلغ  اعــاله والــزامــك بدفع 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  7047/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/537 امر اداء ، ب�ضداد املبلغ 
املنفذ به وقدره )396692.50 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

معروف   / وميثلها  م(  م  ذ  )�ــص  والملونيوم  ال�ضقالت  لتجارة  امل�ضتقبل   : الإعـــالن  طالب 
توفيق احمد م�ضطفى - �ضفته بالق�ضية : طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنهما : 1- املهره 
للمقاولت - �ص ذ م م  2- ا�ضف عبا�ص قي�ضر عبا�ص - �ضفتهما بالق�ضية : منفذ �ضدهما 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  - جمهويل حمل الإقامة. مو�ضوع الإعالن : قد 
اىل طالب  درهم   )396692.50( وقــدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�ضامن  والزامكما  اعاله 
التنفيذية بحقك يف  �ضتبا�ضر الجــراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   

اعالن بالن�سر 
                      يف التنفيذ رقم  2363/2019/208 تنفيذ مدين  

مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الق�ضية رقم )2019/3367 جزاء( النيابة 
العامة، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )56202 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 

: طالب  بالق�ضية  - �ضفته  ال علي  بوهارون  �ضامل حممد عبداهلل   : الإعــالن  طالب 
املطلوب  وكيل   : بالق�ضية  - �ضفته  ال�ضام�ضي  : علي عبداهلل ماجد  التنفيذ. وميثله 
اإعالنه : 1- رائد ر�ضا حممد جواد جرب - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده  جمهول حمل 
الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )56202( وقــدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
انذار عديل بالن�سر

رقم )2020/475(

املنذر / موفق بن حمي الدين بن حممد ال�ضليماين وكاكتو�ص 
منجمنت - املنذر اليه / مانفريد جيه جوتر �ضونك 

ماليني  اأربعة  درهــم   )4.600.000( مبلغ  بــاأداء  املنذر  ينذركم 
و�ضتمائة الف درهم للمنذر خالل ثالثة ايام من تاريخ تبلغكم 
اليفاء  بامل�ضروع.  خا�ضة  م�ضتندات  اأي  ت�ضليم  الإنـــذار.   بهذا 

بتعهداتكم ب�ضاأن الدفعة الأوىل من متويل امل�ضروع. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
انذار عديل بالن�سر

رقم )2020/499(
املنذرة / العري�ص لل�ضحن والتخلي�ص والنقل الربي العام 

املنذر اليه / حمبوب ح�ضني ح�ضني حمبوب - هندي اجلن�ضية 
مبوجب الإنذار رقم 2020/1/6476 انذار عديل وامل�ضجل لدى كاتب العدل بدبي 
فاإن املنذرة تنذر املنذر اليهما ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدره 64.200 درهم  قيمة 
ال�ضيك رقم 000187 امل�ضحوب على بنك دبي التجاري واملــوؤرخ يف 2017/5/30 
وذلك خالل    �ضبعة ايام من تاريخ هذا الن�ضر واإل �ضت�ضطر املنذرة اىل اتخاذ 
الإجراءات القانونية والق�ضائية �ضد املنذر اليهما مع حتميلهما كافة الر�ضوم 

وامل�ضاريف والتعاب والفوائد القانونية املرتبة على ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   

اإعالن عن فقدان �ضهادات م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي 

من يجدها عليه الإت�ضال بالبنك املدونه اأعاله
 او رقم 0506184410

فقدان �سهادات ا�سهم   

عدد الأ�ضــهم 
187
163
163
188
163
163
163
163

رقم ال�ضهاد  ال�ضــــــــــــم 
احمد �ضلطان حممد عناد الكعبي 

 نوره �ضامل حممد الكعبي 
 فاطمة �ضلطان حممد عناد الكعبي 

 فهد �ضلطان حممد عناد الكعبي
عبداهلل �ضلطان حممد عناد الكعبي 

عبد العزيز �ضلطان حممد عناد الكعبي
عائ�ضة �ضلطان حممد عناد الكعبي 
مرمي �ضلطان حممد عناد الكعبي 

10193463
10193466
10193464
10193465
10193467
10193468
10193469
10193470
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العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2631/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1709 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )11246.66 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- جون كري�ضتيل كوربو�ص توري�ص - �ضفته 
اأقام  قــد   : الإعـــالن  الإقــامــة  مو�ضوع  بالق�ضية : منفذ �ــضــده - جمــهــول حمــل 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والــزامــك  اعــاله  املــذكــورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )11246.66(
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2653/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1554 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )12286.10 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
م - �ضفته  م  ذ  �ص   - للتجارة  ار واي كيه   -1  : اإعالنه  املطلوب  التنفيذ   : طالب 
اأقام  قــد   : الإعـــالن  الإقــامــة  مو�ضوع  بالق�ضية : منفذ �ــضــده - جمــهــول حمــل 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والــزامــك  اعــاله  املــذكــورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )12286.10(
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2636/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1005 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )9145.13 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- فاطمة الزهراء خربو�ص - �ضفته بالق�ضية 
: منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9145.13( درهم 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2663/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1467 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )10713.52 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ املطلوب اإعالنه : 1- في�ضل اح�ضان حاجي اح�ضان احلق - �ضفته 
بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9526.12( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2633/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1100 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )9596.71 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
ذ م م - وميثلها قانونا /  كــراج الزرق �ص  اإعالنه : 1-  التنفيذ املطلوب  : طالب 
: منفذ �ضده - جمهول  بالق�ضية  - �ضفته  كو�ضي جوي جوي  تيكيمانيل  دل�ــص 
حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9596.71( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  �ضتبا�ضر الجــراءات  املحكمة  املحكمة. وعليه فان 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2661/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1523 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )9780.68 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ املطلوب اإعالنه : 1- �ضبارو للنقليات �ص ذ م م - وميثلها قانونا/ 
طارق حممد �ضواب كل - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )9780.68( وقــدره  به  املنفذ  املبلغ 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجـــراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2638/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1646 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )11814.93 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- طيب حنيف للنقليات �ص ذ م م - وميثلها 
: منفذ �ضده - جمهول  بالق�ضية  - �ضفته  / طيب حنيف حممد حنيف  قانونا 
حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
او  التنفيذ  اىل طالب  درهــم  وقــدره )11814.93(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والــزامــك 
خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2720/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1099 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )8165.02 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية : 
طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- حمده ح�ضني عبداهلل ح�ضني لنجاوي - �ضفته 
بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8165.02( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2632/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/997 مدين جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )6911.58 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- نونيتى �ضلفادور فيالجا - �ضفته بالق�ضية 
: منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6911.58( درهم 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2660/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/992 مدين جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )8863.35 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- مار�ص ايرا للمقاولت �ص ذ م م - وميثلها 
قانونا/ ريكها ادانا راجي�ص كومار ادانا - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول 
حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
او  التنفيذ  اىل طالب  درهــم  وقــدره )12286.10(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والــزامــك 
خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2637/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1607 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )13311.90 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية : 
طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- خمي�ص �ضبحي مو�ضى عيد - �ضفته بالق�ضية 
: منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13311.90( درهم 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2719/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1429 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )10002.44 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- منور ح�ضني عا�ضق علي - �ضفته بالق�ضية 
: منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )10002.44( درهم 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2634/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1573 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )12517.20 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- رمي�ص ر�ضيد كوجنو - �ضفته بالق�ضية : 
منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعــالن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12517.20( درهم 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2662/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1563 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )9526.12 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- �ضهيل �ضعيد بخيت الدربي الكتبي - �ضفته 
بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9526.12( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2639/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 1101/2019 مدين جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )9091.15 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
 : بالق�ضية  )�ــص.م.ع( �ضفته  املتكاملة  الإمــارات لالإت�ضالت  �ضركة   : الإعــالن  طالب 
ذ م م وميثلها قانونا/  الفنية  ال�ضنايا للمعدات  اإعالنه : 1-  التنفيذ  املطلوب  طالب 
 - : منفذ �ضده  بالق�ضية  - �ضفته  دبــي(  )فــرع  ال�ضرطاوي  ابراهيم  الدين  نور  نبيل 
جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
او  التنفيذ  به وقــدره )9091.15( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اعاله 
خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2721/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1568 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )8901.73 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- ديزاين ماركيتينج انرنا�ضيونال �ص ذ م م - 
وميثلها قانونا / حميد اكرب وفائي رهرب - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول 
حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8901.73( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  �ضتبا�ضر الجــراءات  املحكمة  املحكمة. وعليه فان 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2722/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1566 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )8923.63 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
- �ضفته  �ضحاته اجلوهرى  احمد جالل   -1  : اإعالنه  املطلوب  التنفيذ   : طالب 
بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8923.63( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2726/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1097 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )9781.60 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية : 
طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- حممد �ضفري بوت حممد نظري بوت - �ضفته 
بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9781.60( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2724/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1093 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )8216.24 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
اإعالنه : 1- �ضامار ماي�ضو كيوال - �ضفته بالق�ضية :  : طالب التنفيذ  املطلوب 
منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعــالن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8216.24( درهم 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2728/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/318 مدين جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )9678.03 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- فرمان خان فقري خان - �ضفته بالق�ضية 
: منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9678.03( درهم 
الجراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2723/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1624 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )9619.64 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية : 
طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- اي جروب منطقة حرة  ذ م م  - وميثلها قانونا 
/ رولن جوزف خليفه - �ضفته بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  
مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )9619.64( وقــدره  به  املنفذ  املبلغ 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجـــراءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  وعليه 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2727/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/272 مدين جزئي ، 

ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )8578.58 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- جا�ضم حممد �ضعيد علي النقبي - �ضفته 
بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8578.58( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2725/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1275 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )8681.22 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- حممد نعمان خادم خادم ح�ضني - �ضفته 
بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل الإقامة  مو�ضوع الإعالن : قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8681.22( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12839 بتاريخ 2020/1/23   
اعالن بالن�سر 

                      يف التنفيذ رقم  2730/2019/208  تنفيذ مدين  
مو�ضوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�ضادر يف الدعوى رقم 2019/1431 مدين جزئي 

، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )10037.08 درهم( ، �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
طالب الإعالن : �ضركة الإمارات لالإت�ضالت املتكاملة )�ص.م.ع( �ضفته بالق�ضية 
الع�ضماوي -  : 1- كواكب جعفر ح�ضن حممد  اإعالنه  املطلوب  التنفيذ   : طالب 
الإعــالن : قد  الإقــامــة  مو�ضوع  بالق�ضية : منفذ �ضده - جمهول حمل  �ضفته 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)10037.8( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ



ثقافة وفن�ن

30

اخلميس   23   يناير   2020  م  -   العـدد  12839  
Thursday   23   January   2020  -  Issue No   12839

•• ال�صارقة-الفجر:

حتّولت  البهلوانية،  والعرو�ص  الراق�ضة،  اخلــطــوات  مع  املو�ضيقية  الإيــقــاعــات  فيه  متتزج  م�ضهد  يف 
وجهات اإمارة ال�ضارقة، اإىل م�ضرح �ضخم للفنون الإبداعية من خمتلف اأنحاء العامل، وذلك يف انطالقة 
فعاليات مهرجان فرجن ال�ضارقة، الذي يقدم للجمهور �ضل�ضلة من العرو�ص الرفيهية والفنية التي 

ت�ضتمر لغاية الأول من فرباير. 

فقاعة” “احلياة 
وبكثري من التنّوع يف امل�ضامني، اأبدع فنانون وعار�ضون وراق�ضون ا�ضت�ضافهم املهرجان الذي تنظمه 
هيئة ال�ضارقة لال�ضتثمار والتطوير )�ضروق( ب�ضراكة ا�ضراتيجية مع هيئة الإمناء التجاري وال�ضياحي 
بال�ضارقة، يف تقدمي عرو�ضهم حيث التقى الفنان اجلنوب اأفريقي “غراهام ماك�ضويل”، جمهوره عرب 
“عر�ص الفقاقيع املذهل” يف م�ضرح الق�ضباء، الذي جنح خالله يف خلق م�ضاحة فنية ب�ضرية ت�ضّكلها 

الفقاعات ال�ضابونية بخّفة وبراعة. 
بالأدخنة والألــوان وكاأنه  ال�ضابونية  الفقاعات  الفني  اأن ميزج من خالل عر�ضه  وا�ضتطاع ماك�ضويل 
اأجواء  اإىل  تدخلك  مو�ضيقية  واإيقاعات  خافتة،  باإ�ضاءة  م�ضتعيناً  فنية،  لوحات  املــاء  بخيوط  ير�ضم 
الأفالم الغام�ضة، والعوامل ال�ضاحرة، فتارة تراه ي�ضنع فقاعة تتداخل مع اأخرى وت�ضّكل عماًل فنياً، 
وتارة اأخرى ينر يف الأجواء اأ�ضراباً من الفقاعات امللونة التي تراق�ص مع الأنغام املو�ضيقية واجُلمل 

الإبداعية التي ي�ضف من خاللها كيف ميكن اأن يكون �ضكل احلياة لو كانت فقاعة؟
واأ�ضاد ماك�ضويل، امللقب بـ”رجل الفقاعات” مب�ضتوى التنظيم التي يحظى به املهرجان، موؤكداً اأن هذا 
احلدث الذي يقام للمرة الأوىل يف ال�ضارقة ي�ضكل خطوة مهمة لتبادل الثقافات والفنون بني خمتلف 
ال�ضعوب حول العامل، وا�ضفاً ال�ضارقة باأنها مدينة متتلك �ضمعة مرموقة عاملياً باعتبارها حا�ضنة لأهم 

الحداث الثقافية والفنية التي تعزز وتدعم من حوار احل�ضارات. 

عرو�ض جّوالة
وا�ضتقطب املهرجان جمهوراً من خمتلف ال�ضرائح والفئات العمرية، الذين تعرفوا على م�ضاهد فنية 
اإبداعية ومبتكرة، حيث قدم الفنان الكوميدي الإيطايل دينو لمبا، جلمهوره عرو�ضاً م�ضائية حّية 
اأجواء  اإىل  البهلوانية يف جولة  احل�ضور بحركاته  الواحدة م�ضطحباً  العجلة  ذات  دراجته  على منت 
تقدم  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  تاأتي  التي  الفنية  الأعمال  يف  التنوع  اأن  على  واأكــد  العاملي،  ال�ضريك 

للجمهور الكثري من املعارف والفوائد وتري خميلتهم وح�ضيلتهم الفنية”. 
اجلديد  فاجليل  الأطفال  ثقافة  على  كبري  ب�ضكل  ينعك�ص  مهرجانات  هكذا  مثل  تنظيم  “اإن  وتابع: 

لفت  وما  الأ�ضياء،  اأ�ضغر  يف  اجلمال  يكت�ضف  اأن  امل�ضتقبل  يف  ي�ضتطيع  الفنون  حّب  على  ين�ضاأ  عندما 
عندما  الغامرة  بال�ضعادة  ا�ضعر  ما  دائماً  التي  الأطفال  لهفة  هو  العر�ص  يف  جتــوايل  خالل  انتباهي 

اأ�ضاهدها على وجوههم، فاأنا هنا من اأجلهم”. 
“هذه العرو�ص تعّرف ال�ضغار على فنون  3 �ضنوات، قالت:  اأم لطفلة  اأما هبة طرقجي، من �ضورية، 
جميلة وجديدة، وعمدت لأن اآتي اإىل هنا برفقة ابنتي لتتعرف على هذه الفنون عن قرب، ومن اجلميل 

اأن نرى هذه اللوحات الفنية يف وجهات الإمارة التي اعتدنا على زيارتها”. 

•• دبي-الفجر:

الأول  اأمــ�ــص  والــــراث  للثقافة  املــاجــد  جمعة  مــركــز  نــظــم 
بالطرق  الطبيعي  الـــورق  تقهري  بــعــنــوان:  ور�ــضــة  الــثــالثــاء 
التقليدية، قدمها اخلطاط حممد علي جمعة خبري ت�ضنيع 
22 متدربا  العربي، وح�ضرها  واأدوات اخلط  املقهر  الــورق 
منها:  واخلا�ضة  احلكومية  اجلهات  من  عدد  من  ومتدربة 
اأبوظبي،  يف  الوطني  والأر�ضيف  للمتاحف،  ال�ضارقة  هيئة 
املــخــطــوطــات يف اجلامعة  ودار  لــلــراث،  الــ�ــضــارقــة  ومــعــهــد 
وجمعية  اجلميلة،  للفنون  الفجرية  واأكادميية  القا�ضمية، 

الإمارات لفن اخلط العربي والزخرفة بال�ضارقة.
يهدف املركز من خالل تنظيم هذه الور�ضة اإىل اإحياء حرفة 
تقهري الـــورق والــتــعــريــف بــهــا، وهــي مــن احلـــرف القدمية 
املرتبطة بعمل اخلطاطني، والتي يعود تاريخها لأكر من 
األف عام.بداأ الأ�ضتاذ حممد جمعة بتو�ضيح معنى التقهري 
الورق مبواد توؤدي  الت�ضخري، ويعني �ضقل  املاأخوذ لغة من 
اإن  حيث  ب�ضهولة،  عليه  للكتابة  و�ضاحلاً  ناعماً  جعله  اإىل 
الكتابة  يعيق  مما  احلــرب  انت�ضار  اإىل  تــوؤدي  الــورق  خ�ضونة 
اأ�ــضــبــابــا عــديــدة لأهــمــيــة تقهري الــــورق منها:  عــلــيــه. وذكـــر 

بالإ�ضافة  الكتابة،  واإعــادة  وامل�ضح  الأخطاء  ت�ضحيح  �ضهولة 
اأن  قبل  حتى  فنية  لوحة  ت�ضبح  بحيث  الورقة  جتميل  اإىل 
واملواد  التقهري  اأدوات  جمعة  وتــنــاول  �ــضــيء.  عليها  يكتب 
امل�ضتخدمة فيه كامل�ضقلة التي ت�ضنع من حجر العقيق الذي 
البي�ص،  وزلل  والــفــر�ــضــاة،  بالحتكاك،  حــرارتــه  ترتفع  ل 
وحجر ال�ضبة، والن�ضا، وغريها من املواد. كما تناول مراحل 
التقهري بطريقة عملية اأمام املتدربني الذين قاموا بتنفيذ 

مراحل التقهري خطوة خطوة.
بتكرمي اخلطاط  داغ�ضتاين  ب�ضام  د.  قام  الور�ضة  ويف ختام 
حمــمــد عــلــي جــمــعــة عــلــى تــطــوعــه واأدائــــــه املــتــمــيــز يف هذه 
الذين  امل�ضاركني  على  ال�ضهادات  بتوزيع  قــام  كما  الور�ضة، 
هذه  مثل  لإتــاحــة  للمركز  و�ضكرهم  �ضعادتهم  عــن  عـــربوا 
الكثري  اأ�ــضــافــت  التي  احلــرفــة  هــذه  على  للتعرف  الفر�ضة 

خلرباتهم العملية.

•• اأبوظبي-الفجر:

 تقّدم دائرة الثقافة وال�ضياحة - اأبوظبي املعر�ص 
»الق�ضر الأحمر« للفنان الأمري �ضلطان  الفردي 
بن فهد بن نا�ضر اآل �ضعود، يف املجّمع الثقايف يف 
الفرة بني 26 يناير وحتى 28 مار�ص 2020، 
وذلك بعد النجاح الكبري الذي حققه املعر�ص يف 

مدينتي الريا�ص وجدة. 
ة من �ضبعة  »الق�ضر الأحمر« ق�ضّ يروي معر�ص 

والأول  الأر�ــضــي  الطابقني  عرب  منت�ضرة  ف�ضول 
من املجّمع الثقايف، تناق�ص تاريخ اململكة العربية 
ال�ضعودية عرب العديد من الو�ضائط، مبا يف ذلك 
واملخططات  النحتية  والأعمال  الفيديو  مقاطع 

الفوتوغرامية والراكيب الفنية. 
الكائن  الأحمر  الق�ضر  من  ا�ضمه  املعر�ص  ياأخذ 
الأوىل،  حمطته  مّثلت  التي  الريا�ص،  مدينة  يف 
املبنى  وتال�ضي  �ضعود  من  املعر�ص  ا�ضتلهام  ومت 
للتطور  هــامــة  انطالقة  �ضكّل  والـــذي  الإيــقــوين 

الع�ضري يف اململكة.
مت النتهاء من بناء الق�ضر الأحمر عام 1944 
لويل عهد اململكة يف ذلك احلني الأمري �ضعود بن 
 1953 الفرة  خالل  احلكم  )فرة  عبدالعزيز 
ل�ضنوات  امللكي  مقره  اأ�ضبح  والــذي   ،)1964  -
عبد  بن  �ضعود  امللك  انتقال  بعد  لحقاً،  عديدة. 
 ،1953 عـــام  الــنــا�ــضــريــة يف  قــ�ــضــر  اإىل  الــعــزيــز 
اأ�ضبح الق�ضر الأحمر جمرد مبنى حكومي حتى 

عام 1987 حيث مت اإخالوؤه.

اأثرية  اأطــالل  عن  عبارة  الأحــمــر  الق�ضر  اأ�ضبح 
باقية منذ ذلك احلني وبحاجة اإىل تنفيذ �ضل�ضلة 
من عمليات التجديد وال�ضيانة والرميم، واأقام 
الفنان �ضلطان بن فهد هذا املعر�ص لأول مرة يف 
املعلم  هذا  على  ال�ضوء  م�ضلطاً  الأحمر،  الق�ضر 
التاريخي املهجور منذ ثمانينيات القرن املا�ضي.
جاء هذا املعر�ص ثمرة ملمار�ضات الفنان امل�ضتمرة 
يف جمع املقتنيات التذكارية والتاريخية وغريها 
مــن الأ�ــضــيــاء املــهــجــورة مــن مــواقــع خمتلفة يف 

جميع اأنحاء اململكة العربية ال�ضعودية. وا�ضتخدم 
الفنان بن فهد هذه املقتنيات لت�ضكيل منحوتات 
واأعمال فنية تركيبية تر�ضد حمطات التحّول يف 
هذه املواقع وجت�ّضد مكانتها الرمزية عرب التاريخ 
اللحظات  عــلــى  مــرتــكــزاً  الــ�ــضــعــوديــة،  والــثــقــافــة 
ال�ضيا�ضي  ال�ضعيدين  على  املحورية  التاريخية 
يف  الجتماعي  التحّول  تواكب  التي  وال�ضخ�ضي 

اململكة. 
كــمــا يــحــتــ�ــضــن املـــجـــّمـــع الـــثـــقـــايف مــعــر�ــضــاً اآخـــر 

معر�ص  وهــو  الأحمر”،  “الق�ضر  من  م�ضتوحى 
يعك�ص  الــــذي  اجلــمــاعــي  م�ضركة”  “اأر�ضية 
اخلوا�ص امل�ضركة بني اململكة العربية ال�ضعودية 
والإمارات العربية املتحدة. ي�ضتمل املعر�ص على 
ويــتــخــّذ منطاً  فــنــانــاً،   13 اأبــدعــهــا  اأعــمــال فنية 
الجتماعية  اجلـــوانـــب  يــــروي  مــعــا�ــضــراً  �ــضــرديــاً 
جاذٍب  باأ�ضلوب  للبلدين  والقت�ضادية  والثقافية 
28 مار�ص  يناير وحتى   26 لل�ضباب، ويقام من 

.2020

دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي تقدم معر�س الق�ضر الأحمر يف املجّمع الثقايف

ا�صت�صاف يف اأول اأيام فعالياته باقة متنوعة من العرو�ض الراق�صة واللوحات املو�صيقية

»مهرجان فرجن ال�ضارقة« يحّول اأبرز وجهات »�ضروق« اإىل م�ضرح كبري بعرو�ضه الفنية ال�ضاحرة 

•• ال�صارقة-الفجر:

مــوقــع مليحة  اأمــ�ــص يف  يــوم  لــالآثــار  الــ�ــضــارقــة  هيئة  ا�ضتقبلت 
الأثري، عدداً من خرباء الراث العاملي،  اإىل جانب الدكتورة 
�ضينثيا دونينج، م�ضوؤولة م�ضاريع الآثار يف الإيكومو�ص –اإيكام، 
الر�ضيح  ملف  كتابة  على  ت�ضرفان  اللتني  دانــيــنــج،  واإلــيــنــور 
لقائمة الراث العاملي مللف امل�ضهد الثقايف للمنطقة الو�ضطى، 
والذي تعمل هيئة ال�ضارقة لالآثار بالتعاون مع هيئة ال�ضارقة 
اجلهات  اإىل  تقدميه  على  “�ضروق”،  والتطوير  لال�ضتثمار 
لـــــالإدراج خـــالل الــعــام املــقــبــل و اأعــ�ــضــاء جلنة  املعنية متــهــيــداً 
الـــراث الــعــاملــي عي�ضى يــو�ــضــف، مــديــر الآثــــار والــــراث املادي 

بالهيئة، و كاميار كامياب، و يزن اأبو احل�ضن.
وكان �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي، 
اإدارياً يف  ع�ضو املجل�ص الأعلى حاكم ال�ضارقة، قد اأ�ضدر قراراً 
الراث  مــلــف  جلــنــة  وت�ضكيل  بــاإنــ�ــضــاء   ،2018 يــنــايــر  �ضهر 
ال�ضارقة.  لإمــارة  الو�ضطى  للمنطقة  الثقايف  للم�ضهد  العاملي 
للمعامل  الــــدويل  املــجــلــ�ــص  مــع  التن�ضيق  عــلــى  �ضتعمل  والــتــي 

واملواقع “الإيكومو�ص”، واللجنة العاملية لإدارة الراث العاملي 
على  الو�ضطى  للمنطقة  الثقايف  امل�ضهد  اإدراج  ب�ضاأن  “اإيكام”، 
لئحة الراث العاملي، واإعداد جدول زمني ملراحل تنفيذ امللف، 

وحتديد املوعد النهائي لتقدميه.
واأكد عي�ضى يو�ضف، مدير الآثار والراث املادي يف هيئة ال�ضارقة 
اأن  الثقايف،  للم�ضهد  العاملي  الــراث  رئي�ص جلنة ملف  لالآثار، 
نقاط  دعــم  �ضت�ضهم يف  املجموعة من اخلــرباء  هــذه  ا�ضت�ضافة 
مراجعتها  على  للعمل  ال�ضعف  نقاط  واكت�ضاف  بامللف  القوة 
وحت�ضينها ل�ضمان الإدراج النهائي للمنطقة الو�ضطى يف قائمة 
املواقع التي ت�ضرف عليها املنظمة الدولية خالل دورة 2021-

والراثي  الثقايف  اجلانب  �ضيخدم  الذي  الأمر  وهو   ،2022
وال�ضياحي يف اإمارة ال�ضارقة، ودولة الإمارات العربية املتحدة.
للمنطقة  الثقايف  امل�ضهد  ملف  مراجعة  عملية  اأن  اإىل  واأ�ــضــار 
مع  وتتما�ضى  جــداً،  ومهمة  دقيقة  معايري  وفــق  تتم  الو�ضطى 
املجاورة  واجلبال  مليحة  ملنطقة  والأثرية  التاريخية  الأهمية 
لها، والتي تعد مهداً حل�ضارة يرجع تاريخها اإىل مئات الآلف 
من الأعوام، وكانت على توا�ضل دائم مع باقي احل�ضارات التي 

ن�ضاأت يف حو�ص البحر املتو�ضط وجنوب اآ�ضيا وجنوب اجلزيرة 
العربية و�ضمالها، بالإ�ضافة اإىل وادي الرافدين، ومناطق �ضرق 
قد  املتحدة  العربية  الإمــــارات  دولــة  العربية.وكانت  اجلــزيــرة 
ملواقع  التمهيدية  القائمة  �ضبعة مواقع يف  تر�ضيح  متكنت من 
الراث العاملي، بالتعاون والتن�ضيق مع الإدارات املحلية امل�ضرفة 
عليها، وتوجد ثالثة من هذه املواقع يف اإمارة ال�ضارقة، وهي: 
الو�ضطى  املنطقة  يف  الــثــقــايف  وامل�ضهد  بــونــعــري،  �ضري  جــزيــرة 
اإىل  اإ�ضافة  املت�ضاحلة،  الإمــــارات  بــوابــة  وال�ضارقة  )مليحة(، 
جزيرة اأم النار يف اأبوظبي، خور دبي، موقع الدور يف اأم القيوين، 

وم�ضجد البدية يف الفجرية.
الأثرية  اخلريطة  تعزيز  اإىل  لــالآثــار  ال�ضارقة  هيئة  وت�ضعى 
والــراث الثقايف لإمــارة ال�ضارقة، من خالل البحث والتحري 
عن املواقع الأثرية، واملناطق التاريخية املنت�ضرة فيها، والقيام 
املكت�ضفات  و�ــضــيــانــة  وتــرمــيــم  الآثـــــار،  عــن  التنقيب  بعمليات 
جانب  اإىل  واإن�ضانياً،  وطنياً  تاريخياً،  اإرثــاً  باعتبارها  الأثــريــة 
الــتــعــريــف بــاآثــار دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة يف املحافل 

العربية والإقليمية والدولية.

متهيدًا الإدراج امل�صهد الثقايف للمنطقة الو�صطى يف القائمة

هيئة ال�ضارقة لالآثار ت�ضت�ضيف خرباء جلنة الرتاث العاملي

مركز جمعة املاجد ينظم ور�ضة يف تقهري الورق
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لدي م�صروع درامي اعمل عليه و�صيعر�ض بعد رم�صان

حمادة هالل: �ضعيد جدًا بتفاعل اجلمهور مع )اأووه ل ل( 
• حدثنا عن اأغنيتك اجلديدة )اأووه ل ل( وردود الفعل 

عليها؟
بتفاعل اجلمهور مع الأغنية منذ طرحها،  - �ضعيد جداً 
فعل  ردود  وتوزيعها لقت  واحلانها  كلماتها  اأن  خ�ضو�ضاً 

اإيجابية جداً من اجلمهور ويف التعليقات،
 فالأغنية طرحت يف بداية العام اجلديد واأ�ضلوبها خمتلف 
عن الغنيات التي اعتدت تقدميها، وهناك اأغنية اأخرى.

ال�ضركة  وبني  بينك  حدثت  اأزمات  ثمة  اأن  تردد  • لكن 
املنتجة ب�ضبب �ضيا�ضة العر�ص على )يوتيوب(؟

- مل حتدث م�ضكالت على الإطــالق، لكن ال�ضركة طلبت 
اخلا�ضة  قناتي  من  الدعائي  )الريلر(  احــذف  ان  مني 

ارتباطاً بحقها يف حقوق امللكية،
 اإ�ضافة اإىل وجود خطة ت�ضويق معينة تتبعها، وهي م�ضاألة 
اخت�ضا�ضي،  من  ولي�ضت  اكــرب  ب�ضكل  بالتوزيع  مرتبطة 
ب�ضكل  لها  الــرويــج  ل�ضمان  الأمـــر  بــهــذا  قمت  وبالفعل 

جيد.

"يوتيوب"؟ على  بقناتك  اهتماماً  اأكر  اأ�ضبحت  • هل 
- بالتاأكيد، خا�ضة اأنه رغم اإن�ضائها من وقت قريب فاإنها 

تخطت املليون م�ضرك، 
بعد احل�ضول على  وهذا الأمر ا�ضعدين كثرياً، خ�ضو�ضاً 

درع اليوتيوب، 
فــهــنــاك قــنــوات اخـــرى اقـــدم منها ملــطــربــني اخــريــن ومل 

ت�ضل لهذا العدد من املتابعني، واأ�ضعر ب�ضعادة 
اجلمهور  اهـــتـــمـــام  مـــن  كـــبـــرية 

مبتابعتها.

املقبل؟ الرم�ضاين  ال�ضباق  يف  �ضتطل  • هل 
اأطــل درامياً يف رم�ضان، ولكن لدي م�ضروع درامي  - لن 
اآخر اعمل عليه يف الوقت احلايل و�ضيعر�ص بعد رم�ضان، 

عليها  اعــمــل  خمتلفة  فــكــرة  فهي 
مـــع املـــوؤلـــف اأحـــمـــد اأبـــوزيـــد، 

ينتهي  وعــنــدمــا 
مـــــــنـــــــهـــــــا 

�ضنبداأ 

�ضبب  هو  اجلديد  امل�ضروع  اأن  فــوراً، خا�ضة  فيها  ال�ضروع 
غيابي عن ال�ضباق الرم�ضاين.

بالتوازي؟ العملني  حت�ضر  مل  • ملاذا 
- الغياب عن رم�ضان مل يكن قراراً نهائياً حتى وقت 

قريب،
اأعمل على م�ضروع درامي بالفعل   لكني كنت 
لكن  ال�ضائقة  الراجيدية  للدراما  ينتمي 
التي نح�ضر لها الآن  مع ظهور الفكرة 
ف�ضلت اأن اقدمها اأوًل، على اأن اأوؤجل 

امل�ضروع الآخر للم�ضتقبل،
 ومع �ضيق الوقت املتبقي وحاجة 
الفكرة اجلديدة ملزيد من الوقت 
اأن نعمل من دون  للتقدمي قررت 
�ضغط ليعر�ص العمل بعد رم�ضان، 
رغم وجود عرو�ص تلقيتها مل�ضاريع 

عديدة خالل الفرة املا�ضية.

ال�ضبب؟ هو  بالغناء  ان�ضغالك  • هل 
اأكــون ممثال،  اأن  اأنا مطرب بالأ�ضا�ص قبل   -
واأعمل دائماً على التوفيق بني الغناء والتمثيل، 
وعــنــدمــا اأجـــد الــعــمــل اجلــيــد درامـــيـــاً ل اتــــردد يف 
تقدميه، ولكن هناك اأوقات دائما تبحث فيها عن العمل 
الذي ي�ضيف اإليك اإىل اأن جتده، وهو 
مــا حـــدث مــعــي، ففي 

واحلفالت  الت�ضوير  بــني  م�ضغوطا  اكــون  كثرية  اأحــيــان 
لأن  بال�ضيق  ا�ضعر  ل  لكني  جديدة  لأغــان  التح�ضري  او 

امل�ضروع الذي اعمل عليه جيد، وهذا ما يهمني.

موؤخراً؟ كثرية  حفالت  يف  ظهرت  • لكنك 
- بالفعل، ق�ضيت الفرة املا�ضية يف اإحياء حفالت عديدة 

خا�ضة خارج القاهرة،
 وهي احلفالت التي كان من ال�ضعب القيام بها بالتزامن 

مع ان�ضغايل بالت�ضوير يف العمال الدرامية، 
فاحلفالت مهمة للفنان لكي يلتقي مع جمهوره، والتفاعل 
اجلماهريي مع احلفالت ا�ضعدين كثرياً، و�ضاأحر�ص على 

ال�ضتمرار يف الوجود باحلفالت مع اجلمهور.

املناف�ضة  عــن  الغياب  مــن  بال�ضيق  ت�ضعر  األ   •
الرم�ضانية؟

- يهمني ان اقدم عمال جيدا بغ�ص النظر عن 
توقيت عر�ضه،

اأرغــــــب يف الـــظـــهـــور مـــن اأجـــــل ان   فـــاأنـــا ل 
من  الــكــثــري  ينق�ضه  بعمل  مــوجــودا  اكـــون 

التفا�ضيل، 
وهذا الأمر هو الذي جعلني اأغيب هذا 
اكــون موجوداً يف رم�ضان  العام، رمبا 
بعد القادم، يف النهاية العمل اجليد 

يفر�ص نف�ضه،
املميزة  الــــدرامــــيــــة  والأعـــــمـــــال   
رم�ضان  يف  تــعــر�ــص  اأ�ــضــبــحــت 
الدرامي  فــاملــو�ــضــم  وخـــارجـــه، 
هذا  لكن  العام  طــوال  اأ�ضبح 

ل مينع وجود زخم كبري يف رم�ضان درامياً.

ال�ضينما؟ عن  • ماذا 
- لي�ص هناك م�ضروع موؤكد ميكن ان احتدث عنه يف الوقت 

احلايل، لكني �ضاأعود اإليها قريباً.

�ضاي"  "اأ�ضرب  اأغـــنـــيـــة  عــلــى  مــوافــقــتــك  �ــضــبــب  مـــا   •
وا�ضتغاللها يف اعالن تلفزيوين اأخرياً؟

- ما ل يعرفه كثريون اأن فكرة الأغنية من الأ�ضا�ص كانت 
لإعالن اإحدى ال�ضركات العاملية،

ب�ضاأن  اتــفــاق  اإىل  التو�ضل  يتم  عــديــدة مل  لأ�ــضــبــاب  لكن   
التفا�ضيل،

بالفكرة  لإعجابي  كاأغنية  تقدميها  يتم  لأن  وحتم�ضت   
املو�ضيقية املوجودة فيها، 

و�ضورتها،  منفردة  كاأغنية  عليها  بالعمل  قمت  وبالفعل 
الفعل  بــرد  �ضعيداً  جعلني  حققته  الــذي  الكبري  والنجاح 
ومل اأعار�ص يف ا�ضتغاللها باإعالن تلفزيوين لأن الغنية 
لدى  اأكــر  �ضري�ضخها  كاإعالن  وت�ضويرها  جــدا،  جنحت 

امل�ضاهد وهو ما حدث بالفعل.

جناحها؟ تتوقع  كنت  • هل 
بدليل  توقعت  مما  بكثري  اأكــرب  جناحا  حققت  الأغنية   -
واجلمهور  مرتفعة  ا�ضتماع  ن�ضبة  حت�ضد  تـــزال  ل  اأنــهــا 
اغنية  عــلــى  اعــمــل  وعــنــدمــا  احلـــفـــالت،  مــنــي يف  يطلبها 
حققت  �ضاي"  "ا�ضرب  لكن  النجاح،  لها  امتنى  بالتاأكيد 

اكرب بكثري من �ضقف توقعاتنا حتى كفريق عمل،
 خ�ضو�ضاً اأن بع�ص اجلمل املوجودة فيها اأ�ضبح اجلمهور 

ي�ضتخدمها يف الأحاديث اليومية.

رجاء اجلداوي 
تن�ضم

 لـ)لعبة الن�ضيان(
"لعبة الن�ضيان" للممثلة دينا ال�ضربيني على املمثلة رجاء  وقع اختيار �ضناع م�ضل�ضل 

الرئي�ضية، حيث  الأدوار  اأحــد  وتقدمي  العمل،  للم�ضاركة يف  اجلــداوي، 
يف  امل�ضاركني  املمثلني  اختيار  امل�ضل�ضل  على  القائمون  بــداأ 

البطولة.وكانت املمثلة امل�ضرية هنا �ضيحة ان�ضمت اإىل 
اأبطال امل�ضل�ضل موؤخراً، اإ�ضافة اإىل وجود تر�ضيحات 

لأكــــر مـــن ممــثــل وممــثــلــة جــــار الــتــعــاقــد معهم 
قــبــل انــطــالق الــتــ�ــضــويــر يف بــــريوت، نهاية 

"لعبة  اجلاري.م�ضل�ضل  ال�ضهر 
الن�ضيان" �ضيناريو وحوار 

ويخرجه  حبيب،  تامر 
هـــاين خــلــيــفــة، ومن 
املــــقــــرر عـــر�ـــضـــه يف 
�ــــضــــهــــر رمــــ�ــــضــــان 
�ضا�ضة  على  املقبل 
م�ضر،   MBC
لي�ضجل البطولة 
الثالثة  املــطــلــقــة 
ال�ضربيني  لدينا 

يف الدراما.

ح�ضني فهمي ي�ضارك بـ)حتى ل 
يطري الدخان( يف رم�ضان املقبل

يف  امل�ضاركة  على  فهمي  ح�ضني  القدير  الفنان  تعاقد 
رائعة  عــن  الدخان"  يطري  ل  "حتى  م�ضل�ضل  بطولة 
النجم  وبطولة  عبدالقدو�ص،  اإح�ضان  الكبري  الروائي 
املقبل.  رم�ضان  فــى  عر�ضه  املــقــرر  �ضعبان،  م�ضطفى 
واإخــــراج ماندو  الــعــدل  تــاألــيــف مــدحــت  مــن  وامل�ضل�ضل 
والعدل جروب،  �ضيرنجي  واإنتاج م�ضرك بني  العدل، 
الذي  امل�ضل�ضل  حيث يج�ضد فهمي �ضخ�ضية موؤثرة يف 

تدور اأحداثه يف اإطار ت�ضويقي اجتماعي.
ويعقد م�ضطفى �ضعبان واملوؤلف مدحت العدل واملخرج 
مـــانـــدو الـــعـــدل جــلــ�ــضــات عــمــل مــكــثــفــة حــالــيــا لو�ضع 
اخلطوط العري�ضة للم�ضل�ضل، ف�ضال عن اختيار باقي 
فريق العمل، ومن املقرر اإعالن اأ�ضمائهم خالل الأيام 

املقبلة.
ي�ضار اإىل اأن م�ضطفى �ضعبان قدم يف رم�ضان املا�ضي، 
ب�ضري،  �ضيد  حممد  تاأليف  مــن  جبل"،  "اأبو  م�ضل�ضل 
واإخراج اأحمد �ضالح، وبطولة م�ضطفى �ضعبان وجنالء 
بدر ومرمي ح�ضن وعائ�ضة بن اأحمد وحممد علي رزق 
وحممود البزاوي وح�ضن ح�ضني وعايدة ريا�ص و�ضناء 

�ضافع.
وينتظر الفنان ح�ضني فهمي عر�ص م�ضل�ضله "ال�ضر"، 
الذي ي�ضارك يف بطولته مايا ن�ضري، ون�ضال ال�ضافعي، 
ورمي البارودي، وعهدي �ضادق، وعال رامي، وعدد كبري 
واإخراج  مو�ضى،  ح�ضام  تاأليف  مــن  وهــو  ال�ضباب،  مــن 

حممد حمدي.

يبا�صر الفنان حمادة هالل التح�صري مل�صروع درامي جديد �صيعر�ض خارج ال�صباق 
يعمل  الذي  اأبوزيد،  اأحمد  الكاتب  مع  االأمر  هذا  على  ا�صتقر  بعدما  الرم�صاين 
اأغنيته  على الن�ض الدرامي دون ا�صتعجال. ويف هذا احلوار"، حتدث هالل عن 
اجلديدة )اأووه ال ال(، التي طرحها اأخريًا، و�صبب غيابه عن ال�صباق الرم�صاين، 

وفيما يلي التفا�صيل:
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يحميك من البدانة.. 
ما فوائد اليو�ضفي؟

مفتاح  مبثابة  يعد  اليو�ضفي  اإن  ريزه  اإمكه  الأملانية  التغذية  خبرية  قالت 
الذي يعمل على تقوية  اإنه يزخر بفيتامني �ضي،  ال�ضحة واجلمال، حيث 
جــهــاز املــنــاعــة، ومــن ثــم يقي مــن الإ�ــضــابــة بــالأمــرا�ــص املـُـعــديــة يف ال�ضتاء 

كالإنفلونزا.
واأ�ضافت ريزه اأن فيتامني �ضي ي�ضاعد اأي�ضا على بناء الكولجني يف اجل�ضم، 

ومن ثم تتمتع الب�ضرة مبظهر م�ضدود وتبدو اأكر مرونة.
كما يحتوي اليو�ضفي على )بروفيتامني اأي( املعروف با�ضم البيتا كاروتني 

)يتحول يف اجل�ضم اإىل فيتامني اأي(، الذي ي�ضاعد على جتدد اخلاليا.
ويف ف�ضول ال�ضنة الباردة التي يحدث فيها الزكام فاإن هذه الفاكهة تقوي 
جهاز املناعة، ويعترب حمتوى اليو�ضفي من ال�ضيلينيوم هو الأعلى مقارنة 
الإن�ضان،  الأخــرى. وال�ضيلينيوم مادة مهمة جل�ضم  اأنــواع احلم�ضيات  بكل 

يوؤدي الفتقار اإليها ونق�ضه اإىل زيادة احتمال الإ�ضابة بال�ضرطان.
وكانت اكت�ضفت درا�ضة كندية ن�ضرت يف 2011 مركبا باأحد اأنواع الربتقال 
اليو�ضفي ت�ضاعد يف مكافحة البدانة والوقاية من النوع الثاين من مر�ص 
القلبية  الأزمــات  امل�ضوؤول عن معظم  )املر�ص  ال�ضرايني  وت�ضلب  ال�ضكري 

وال�ضكتات الدماغية(.
 واأجرى الدرا�ضة عامل بيولوجيا الأوعية الدموية موريه هوف وزمالوؤه 
وي�ضمى  الفالغونويد  مركبات  اأحــد  اآثــار  على  الغربية،  اأونتاريو  بجامعة 

)نوبيلتني( )Nobiletin(، وهو موجود يف فاكهة الربتقال اليو�ضفي.

حماية من البدانة
وطبق الباحثون يف خمترب الدكتور هوف مبعهد روبرت�ص للبحوث منوذج 
متت  بحيث  التجارب،  فئران  على  الغذائي(  )التمثيل  الأيــ�ــص  متالزمة 
وال�ضكر  بالدهون  غنية  غربية  غذائية  بحمية  الأوىل  املجموعة  تغذية 

الب�ضيط حتى اأ�ضبحت بدينة.
كارتفاع  الأي�ص  متالزمة  اأعرا�ضا  الأوىل  املجموعة  اأظهرت  ذلــك  وعقب 
الكول�ضرول ال�ضار منخف�ص الكثافة والدهون الثالثية وارتفاع م�ضتويات 
الإ�ضابة  خماطر  ُتفاقم  والتي  الكبد  وت�ضحم  بالدم  وال�ضكر  الأن�ضولني 

باأمرا�ص القلب والأوعية الدموية وال�ضكري من النوع الثاين.
ثم متت تغذية جمموعة الفئران الثانية بالغذاء نف�ضه مع اإ�ضافة مركب 
الكول�ضرول  مب�ضتويات  ارتــفــاعــا  ت�ضهد  ومل  الـــغـــذاء،  اإىل  )نــوبــيــلــتــني( 
بل  طبيعية،  اأوزانـــا  واكت�ضبت  الــدم،  واإن�ضولني  و�ضكر  الثالثية  والــدهــون 

واأ�ضبحت اأكر ح�ضا�ضية وا�ضتجابة لتاأثري الأن�ضولني.
الكبد بوا�ضطة  اأن مركب نوبيلتني مينع تراكم �ضحوم  الدرا�ضة  وظهر يف 
حتفيز اأو تن�ضيط عمل مورثات )جينات( ذات �ضلة بحرق الدهون الزائدة، 
مركب  نها  وح�ضّ بــل  الـــدهـــون،  ت�ضنيع  عــن  املــ�ــضــوؤولــة  اجلــيــنــات  وتثبيط 

النوبيلتني من البدانة.

البيانو؟ ب�صاعر  لقب  الذي  البولندي  املو�صيقار  هو  • من 
املو�ضيقار �ضوبان

�صيدنا  اأن  يقال  التي  الفل�صطينية  املدينة  هي  ما   •
اإبراهيم يرقد فيها؟

اخلليل
االإ�صالمي؟ الفتح  بعد  م�صر  يف  اأن�صئ  جامع  اأول  • ما 

جامع عمرو بن العا�ص
القراآن؟ فيه  يقراأ  م�صجد  اأول  ا�صم  • ما 

م�ضجد بني زريق باملدينة
الكعبة؟ اإىل  امل�صلمون  فيها  اجته  �صالة  اأول  هي  • ما 

�ضالة الع�ضر

الإن�ضان  ج�ضم  يف  املوجودة  العظام  عدد  اأما  عظمة،   22 الإن�ضان  راأ�ص  جمجمة  عظام  عدد  اأن  تعلم  • هل 
فهي 206 عظمة. 

عندما  يحدث  الأدنى  احلد  �ضغط  اأدنى.  وحد  اأق�ضى  حد  الدم،  �ضغط  من  نوعان  هناك  اأن  تعلم  • هل 
ينقب�ص البطني الأي�ضر.

فالأ�ضخا�ص  الــدم  �ضغط  على  توؤثر  عديدة  عوامل  وهناك  تدريجياً.  الــدم  �ضغط  يرتفع  ال�ضن  كرب  ومــع 
املفرطني يف الوزن كثرياً ما يكون لديهم �ضغط دم عاٍل وكذلك التوتر والتدريب والإرهاق وحتى الو�ضعية 

توؤثر على �ضغط الدم.
الأزرق. اللون  اإىل  يتحول  لالأك�ضجني  تعر�ضه  عند  ولكن  اللون  عدمي  البحر  جراد  دم  اأن  تعلم  • هل 

اجلن�ص. نف�ص  من  وكلها  واحد  وقت  يف  جراء   4 تنجب  اأن  ميكن  املدرع  حيوان  اأنثى  اأن  تعلم  • هل 
املوز. اأكل  يحب  الرّنة  • حيوان 

ثانية.  13 هي  للدجاج  ت�ضجيلها  مت  طريان  م�ضافة  اأطول  اأن  تعلم  • هل 
طعامها. ابتالع  من  لتتمكن  الأر�ضية  للجاذبية  حتتاج  الطيور  اأن  تعلم  • هل 

اأن عدد نب�ضات قلب  E هو اأكر احلــروف ا�ضتخداما يف اللغة الإجنليزية.• هل تعلم  اأن حرف  •هل تعلم 
الإن�ضان يف الدقيقة مبعدل و�ضطي 70 نب�ضة. 

املخيخ  ـ  املخ  رئي�ضية هي:  اأق�ضام  اإىل ثالثة  1،3 كغ. وهو مق�ضم  الإن�ضان يزن حوايل  اأن دماغ  تعلم  • هل 
الإرادية  الأعــمــال  على معظم  ال�ضيطرة  تتم  ومنه  الــدمــاغ  يف  الأهــم  اجلــزء  املــخ  ويعترب  ال�ضوكي.  والنخاع 
وعلى اأطرافه مادة اللحاء التي تتحكم بوظائف معينة باجل�ضم )كال�ضمع والكالم والنظر و....(. واملخيخ يف 
موؤخرة اجلمجمة وهو يتحكم بقوة التوازن والتن�ضيق بني الع�ضالت والنخاع العظمي يتواجد عند طرف 

العمود الفقري ويتحكم بالتنف�ص وخفقان القلب واله�ضم. 

هدية الوايل

اخلميس   23   يناير   2020  م  -   العـدد  12839  
Thursday   23   January   2020  -  Issue No   12839

فوائد الربوكلي 
الدكتور  اأو�ـــضـــح 
مــــــــــروان �ــــضــــامل، 
الــــــــ�ــــــــضــــــــيــــــــديل 
والــــــــبــــــــاحــــــــث يف 
جامعة  الـــــــدواء، 
اأن  الـــــــقـــــــاهـــــــرة، 
الـــــــــــربوكـــــــــــلـــــــــــي 
لـــــــــــــــه فــــــــــوائــــــــــد 
خــــفــــيــــة كــــثــــرية، 
فالربوكلى مفيد 
تعاين  كـــنـــت  اإذا 
مــــــــــن مــــ�ــــضــــكــــلــــة 

�ضحية متعلقة بنق�ص احلديد، حيث اإن الربوكلي من اأقوى اخل�ضراوات 
لــالأطــفــال فاقدي  بــه  عــالــيــة، كما ين�ضح  ن�ضب حــديــد  الــتــي حتــتــوي على 
اأنواع الطعام فهو يعزز �ضهيتهم  ال�ضهية، الذين يعانون عزوفا عن جميع 

وميدهم بالعنا�ضر.
على  احلر�ص  عليهم  احلوامل  الن�ضاء  اأن  مو�ضحا  مــروان  الدكتور  وتابع 
والقولون، لأنه  املعدة والثنى ع�ضر  الربوكلي، كذلك مر�ضى قرح  تناول 
عن  امل�ضئول  بالفو�ضفور  غني  وكذلك  الأمــعــاء،  وهــدوء  التئام  على  �ضاعد 
اإمتام العمليات احليوية داخل اجل�ضم وفيتامني "اأ" املفيد للب�ضرة واجللد 

وغني بفيتامني ك امل�ضاد للنزيف، واأي�ضا غني بالزنك.

بروكلني برن�ض خالل ح�صورها العر�ض االأول لفيلم »الدوران« يف هوليوود، كاليفورنيا. ا ف ب

اأعلن الوايل يف يوم من اليام اأن من يقوم بخياطة ثوب لعيد ميالد ابنته مل يلب�ص مثله احد قبلها �ضيعطيه 
مكافاأة كبرية �ضخية تتمثل يف بيت جميل ونقود كثرية .. تهافت جميع خياطي املدينة خلياطة ثوب لالأمرية 
وكل منهم ياأتي باأغلى القم�ضة وي�ضنع ف�ضتانا ويقدمه لالأمرية ولكن لالأ�ضف مل تر�َص باأي منهم وقالت: 
اريد ف�ضتانا يدخل قلبي وحتبه عيناي ويحتار فيه عقلي .. حتى جاء احد اخلياطني من قرية جماورة وقد 
حمل معه علبة مغلقة وطلب يومها مقابلة المرية .. تقدمت المرية من ال�ضاب الذي اعجبها ح�ضن منظره 
ونظافة هندامه وقوة ج�ضده وقالت له انت فار�ص؟ فقال: ل بل انا خياط اتيت لك بف�ضتان لعله ير�ضيك .. 
فتح العلبة ومد يده واخرج ف�ضتانا من احلرير رائع التكوين فقد جعل ذيله الطويل ما بني درجات احلرير 
الخ�ضر واللون الرملي وقد و�ضعت بينهم ورود حريرية رائعة ال�ضنع يظن من يراها انها حقيقية ثم تطريز 
من ال�ضجار البا�ضقة املثمرة باألوان طبيعية ت�ضل اإىل الو�ضط باأ�ضكال رائعة وبعد ذلك و�ضع الطيور والفرا�ضات 
اجلميله والوردات ال�ضغرية الرقيقة على �ضدر الف�ضتان الذي �ضنعه من اللون ال�ضماوي ال�ضايف وتوجها بغطاء 
للراأ�ص ي�ضبه لون ال�ضماء وقد �ضنع لها اكماما وا�ضعة منتفخة تعلو كتفيها بلون مياه البحر وقد خرجت منها 
روؤو�ص ال�ضماك الذهبية وامللونه وكاأنها تكاد ان تطري ف�ضهقت المرية من جمال الف�ضتان وقالت ما كل هذا!! 
فقال لها انها روعه الطبيعة ان الرمال الذهبية ت�ضبه �ضعرك اجلميل وتلك الزهار املتفتحة ت�ضبه جمالك 
الن�ضر اما ال�ضجار البا�ضقة فهي ت�ضبه قدك املتمايل وهذه ال�ضماء لرفعتك و�ضمو مكانتك اما اخل�ضرة فهي 
امل�ضتقبل الذي فر�ص بالزهار وينتظرك.. هنا مل يتمالك الوايل نف�ضه وقال انك فعال قد �ضنعت عمال رائعا 
ولك عندي املكافاأة التي تطلبها بجانب املكافاأة التي و�ضعتها انا بنف�ضي.. فقال اخلياط.. لقد �ضنع حبي وقلبي 
هذا الف�ضتان لالأمرية التي احببتها ف�ضحك الوايل ب�ضعادة وقال .. فهمت الآن ملاذا طلبت الأمرية ف�ضتانا مل 

يلب�ضه احد غريها.. هي لك مع الف�ضتان وهنيئا لكما حبكما.

كيف تقراأ وزنك مع طولك؟
من ال�ضروري بالن�ضبة للبالغني اأن يعرفوا ترجمة )اأرقام فحو�ضهم 
�ضمن  واإبقائها  ال�ضرورية  القيا�ضات  بع�ص  على  للحفاظ  الطبية(، 

معايري معينة، فماذا بالن�ضبة لوزن اجل�ضم؟
الــوزن اعتمادا على  املــرء يعاين من زيــادة  اإذا كان  يحدد الطبيب ما 
اجل�ضم  يف  الــدهــون  ن�ضبة  يــقــدر  الـــذي  اجل�ضم  كتلة  مــوؤ�ــضــر  ح�ضاب 
انطالقا من ن�ضبة الوزن والطول، ويح�ضب موؤ�ضر كتلة اجل�ضم عرب 

ق�ضمة الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول باملر.
ويراوح موؤ�ضر كتلة اجل�ضم ال�ضليم بني 18.5 و24.9، لكن موؤ�ضر 
تزيد  الذين  الأ�ضخا�ص  لدى  به  يكون غري موثوق  قد  كتلة اجل�ضم 
وا�ضنطن  �ضحيفة  يف  لتقرير  وفقا  وذلــك  عاما،   65 على  اأعمارهم 

بو�ضت الأمريكية.
كبار  لدى  اجل�ضم  يف  الدهون  ن�ضبة  )يقلل  قد  اجل�ضم  كتلة  وتقدير 

ال�ضن الذين مييلون اإىل فقد كتلة الع�ضالت مع تقدمهم يف ال�ضن(، 
اإل اأن حجم اخل�ضر قد يقدم تقييما اأكر دقة للدهون يف اجل�ضم.

وما يجب فعله هو قيا�ص حميط اخل�ضر كل عام، فاإذا كان اأكر من 
و102  للن�ضاء  �ضنتيمرا   88( للرجال   40 اأو  للن�ضاء  بو�ضة   35
�ضنتيمر للرجال( فاإنه يجب التحدث اإىل الطبيب من اأجل اإنقا�ص 

الوزن وممار�ضة الريا�ضة.
اأن ي�ضاعد يف تقليل دهون  ويف هذه احلالة ميكن لأي ن�ضاط بدين 

البطن، خا�ضة بالن�ضبة ملن جتاوزا ال�ضبعني فاإن املراوحة بني 
40 ثانية من العمل متبوعة بـ20 ثانية من الراحة ملدة 36 

دقيقة اأو اأقل لثالث مرات اأ�ضبوعيا تفقدهم ن�ضبة كبرية 
2019 يف  من الــوزن، وذلــك وفقا لدرا�ضة اأجريت عام 

جملة اجلمعية الأمريكية لطب ال�ضيخوخة.


