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 4خطوات لتدريب دماغك
على توفري النقود
ت�شري درا�سة جديدة �أجرتها جامعة كورنيل الأمريكية ون�شرت يف
جملة الطبيعة "نيت�شر كوميونيكي�شنز" �إىل �أن الدماغ الب�شري لديه
انحياز فعلي لك�سب املال ،يرتجم ب�شكل �أكرب بجني الأموال النقدية
بد ًال من توفريها.
ويقول الباحثون �إن توفري النقود هو �سلوك مكت�سب ميكن تدريب
الدماغ عليه من خالل بع�ض التقنيات ،بح�سب موقع �إليت ديلي:
 1فكر يف �أموالك كغر�سة تزرعهامن املعروف �أن الغر�سة حتتاج �إىل العناية واالهتمام ب�شكل دائم حتى
تنمو وتكرب ،وكذلك احلال بالن�سبة للأموال ،لذكل حاول �أن تفكر يف
�أموالك وك�أنها غر�سة �صغرية تنميها مع مرور الوقت.
 2قدّر الأموال التي حتتاج �إليهاا�ستناداً �إىل ما هو متاح ،حاول �أن تدون بع�ض التفا�صيل حول مقدار
امل��ال ال��ذي ت��ري��ده �أو حت�ت��اج �إىل ت��وف�يره ،وه��ذا ي�ساعد على و�ضع
ا�سرتاتيجية وخطة منا�سبة للتوفري.
� 3إن�شاء ح�ساب توفريب �خ�لال ح���س��اب��ك االع �ت �ي��ادي امل���س�ت�خ��دم ل�ل�م���ص��روف��ات ال�ي��وم�ي��ة �أو
ال�شهرية ،احر�ص على �إن�شاء ح�ساب توفري ت�ضع فيه الأم��وال التي
تنوي االحتفاظ بها للم�ستقبل ،وال تقرتب من هذا احل�ساب �إال يف
حاالت ال�ضرورة الق�صوى.
 4راقب منو �أموالك ب�شكل م�ستمرت�أكد من مراقبة منو �أموالك ب�شكل م�ستمر من خالل التقارير املالية
حل�سابك ،فهذا مينحك ال�شعور بالن�شوة ،وكلما منت مدخراتك ،يزداد
لديك ال�شعور بالرغبة يف التوفري.

مكونات النوتيال ..اكت�شاف
يثري ال�صدمة
غالبا ما يتم ت�سويق �شوكوالتة نوتيال ،املكونة �أ�سا�سا من البندق
وال �ك��اك��او ،باعتبارها "�صحية" على ال��رغ��م م��ن �أن �ه��ا ع �ب��ارة عن
�شوكوالتة كرميية قابلة للدهن.
ويف �إع�ل�ان��ات ال�ن��وت�ي�لا ،يظهر يف ال �ع��ادة �أط �ف��ال وه��م يتناولون
�شرائح اخلبز املحم�ص املخبوز من احلبوب الكاملة واملدهون عليها
�شكوالتة النوتيال باعتبارها فطورا كامال لهم.
ويف معظم الدول ،يتم ت�سويقها �أي�ضا بو�صفها بب�ساطة ب�أنها كرمية
البندق القابلة للدهن ،وتركز الإعالنات يف الغالب على حقيقة �أن
النوتيال ال حتتوي على ملونات �صناعية �أو مواد حافظة.
غري �أنه ،بح�سب موقع "بزني�س �إن�سايدر" ،ف�إن النوتيال لي�ست غذاء
�صحيا كما ي�شاع ،م�شرية يف هذا اخل�صو�ص �إىل �صورة يتم تداولها
يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،روجها �أ�سا�سا مركز امل�ستهلك يف
هامبورغ ب�أملانيا ،وتبني ال�صورة بال�ضبط ما يحتويه مرطبان واحد
من النوتيال.
ووفقا لل�شركة املنتجة ل�شوكوالتة نوتيال ،ف��إن املرطبان يحتوي
على  5مكونات �أ�سا�سية فقط هي زيت النخيل والكاكاو والبندق
وم�سحوق احلليب اخلايل من الد�سم و الكثري من ال�سكر.
ويالحظ من خالل �صورة مركز امل�ستهلك الأملاين �أن ال�سكر ي�شكل
�أكرث من ن�صف مرطبان النوتيال على الرغم من �أن ما كتب على
املرطبان �أن ال�سكر ي�شكل ما معدله  21غراما من ال�سكر لكل 37
غراما من النوتيال �أو لكل ملعقتني من النوتيال ،وه��ذا يعني يف
الواقع �إن ال�سكر ي�شكل �أكرث من ن�صف كمية النوتيال يف املرطبان.
وهذا يدفع �إىل الت�سا�ؤل عن ن�سبة �أو كمية زيت النخيل يف املرطبان،
وبالتايل كميات الكاكاو والبندق وم�سحوق احلليب اخل��ايل من
الد�سم.

جتربة تك�شف ت�أثري
الأ�سيد على اللحم الب�شري
�شددت احلكومة الربيطانية يف الأ�سبوع
امل�ن���ص��رم ال �ق �ي��ود ع�ل��ى ب�ي��ع وا�ستخدام
حام�ض الكربيت ،و�أقرت عقوبة ال�سجن
ملدة عامني على من ي�ستخدمه لأغرا�ض
عدوانية ،بعد ارتفاع ن�سبة اجلرائم التي
ي�ستخدم فيها هذا احلم�ض.
وقد ك�شف تقرير �أجرته �صحيفة مريور
ال�بري�ط��ان�ي��ة ع��ن الأ� �ض��رار ال�ت��ي ميكن
�أن تنجم عن ا�ستخدام �أحما�ض الأ�سيد
على �صحة الإن�سان ،عرب جتربة قام بها
خمربيون على اللحوم واملالب�س.
ف �ب �ع��د �أن �أج� � ��رى ال�ب�روف �ي �� �س��ور هال
�سو�سوباو�سكي والدكتور جورج �أوليفيا،
من جامعة برايتون ،اختبارات ا�ستخدما
ف�ي�ه��ا ح��ام ����ض ال �ك�بري �ت �ي��ك ،وحام�ض
ال�ن�ي�تري��ك ،وهيدروك�سيد ال�صوديوم،
وهيدروك�سيد البوتا�سيوم ،تبني �أن هذه
الأح�م��ا���ض تعمل على �إخ�ف��اء الأن�سجة
الدهنية والع�ضلية يف حلوم احليوانات.
كما �أظ �ه��رت االخ �ت �ب��ارات ال�ت��ي �أجراها
املخربيان على املالب�س �أن قما�ش اجلينز
تال�شى خالل ثوان معدودة.

 7ح�صون طبيعية
توقف ال�سرطان

�سام�سونغ تطوي �شعارها..
وتلمح ل�شيء مهم

حذار  ..مواقع التوا�صل االجتماعي
قد تدمر �صحتك العقلية!
�إدم��ان ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي قد ي�ؤثر
على احلالة العقلية والنف�سية للم�ستخدم ،وكمثال
على ذلك فقد ك�شفت درا�سة � ّأن الربيطانيني يزورون
�صفحاتهم على مواقع التوا�صل االجتماعي  28مرة
يف اليوم .البع�ض ،وخا�صة من املراهقني ،ال ينام قبل
�أن يجيب على الر�سائل والتغريدات واملن�شورات التي
ت�صله ،وهذا ي�ستغرق �أحيان ًا ثالث �ساعات يف الفرا�ش
قبل النوم .و يف حاالت نادرة ،ي�ستيقظ بع�ض املراهقني
مع كل رنة لهاتفهم الذكي ،فينظرون �إىل ما و�صلهم ،وقد
يجيبون عليه وهم ن�صف نائمني! هذا �أوج الإدمان ،وقد
ك�شف تقرير ن�شرته �صحيفة الإندبندنت الربيطانية
عن �ستة �آثار �سلبية لإدمان مواقع التوا�صل االجتماعي
قد ت�ؤثر على �سالمتك العقلية دون �أن تدرك ذلك:
فقدان الثقة بالنف�س واالنطواء
يو ّلد احل�ضور امل�ستمر على �صفحات ومن�صات التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي ��ش�ع��وراً ح ��اداً ل��دى الإن���س��ان مب�ق��ارن��ة نف�سه
ب��الآخ��ري��ن ال��ذي��ن يعر�ضون �أح�ل��ى ��ص��وره��م امللتقطة يف
�أجمل الأماكن وب�أفخر ال�سيارات واملالب�س ،ما يو ّلد لدى
كثري من امل�ستخدمني حالة �إحباط حاد ت�ؤدي �إىل تناق�ص
احرتامهم لأنف�سهم .و�شخّ �صت درا��س��ة �أجرتها جامعة
كوبنهاغن �أن هذه احلالة يتولد عنها ما �أ�سمته بـ"ح�سد
في�سبوك" ،ي� ��ؤدي بالبع�ض �إىل االن�ك�م��ا���ش والرتاجع
عن موقع "في�سبوك" خا�صة ،بل وهجره �أحياناً ب�شكل
مر�ضي ،لعي�ش حالة من الر�ضا عن النف�س كانت تغمرهم
قبل �أن ّ
يطلعوا على مفردات حياة الآخرين على من�صات
التوا�صل االجتماعي.
فقدان التوا�صل الإن�ساين احلقيقي
احل���ض��ور امل�ستمر ع�ل��ى م�ن���ص��ات ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
ري من النا�س �إىل درجة �أ ّنهم ال يعودون
ي�ستهلك وقت كث ٍ
بحاجة �إىل التوا�صل احلقيقي مع �أ�صدقائهم و�أقاربهم
وحمبيهم ،خا�صة من يوجد منهم �أي�ضاً ب�شكل م�ستمر
على من�صة التوا�صل .ويف هذا ال�سياق تقول �ستينا �ساندرز،
وهي عار�ضة �أزياء �سابقة كانت متتلك � 106آالف متابع
على ح�سابها يف موقع "�إن�ستغرام"" :تعلمت من خربتي
�أ ّنني �أفقد قدرتي على التوا�صل احلقيقي مع النا�س حني
� ّأطلع على �صور �أ�صدقائي وقد �شاركوا يف بع�ض احلفالت
التي ان�شغلتُ عن امل�شاركة بها ب�سبب �إن�ستغرام .هذا الأمر
يجعلني �أ�شعر بالوحدة والقلق".
مل��اذا يع�شق املراهقون "يوتيوب" و"�إن�ستغرام"
و"�سناب �شات"؟
املراهقون يذهبون �إىل ميادينهم يف التوا�صل االجتماعي،
فباتت �سناب �شات ،وان�ستغرام ويوتيوب و�سائلهم املف�ضلة،
فيما ين�شغل الأك�ب�ر �سناً بجنون على في�سبوك ،ويزداد
تعلقهم به .يتوقع املخت�صون �أن يفقد في�سبوك �أكرث من

اثنني مليون مراهق.
ل�ي����س غ��ري�ب��ا �أن ت �ق��ول ال �ف �ت��اة لأبيها:
"ال ت�ت�ع��ب ن�ف���س��ك ي��ا ب��اب��ا ،ل��ن جتدين
على في�سبوك لأين ال �أحبه ،فهو مو�ضة
قدمية"! ولعل للمراهقني �أ�سبابهم ،ورمبا
ك��ان من �ضمنها بحثهم عن حميط اجتماعي
يبعدهم عن حميط ذويهم ،وهذا م�شروع.
م ��رك ��ز "بيو" الأم ��ري� �ك ��ي ل� �ل ��درا�� �س ��ات املتخ�ص�ص
ب��الإح���ص��ائ�ي��ات وب�ت��وج�ه��ات ال���ش�ع��وب ن�شر درا� �س��ة غطت
ال �ن �� �ص��ف الأول م ��ن ع� ��ام  2018وك �� �ش �ف��ت �أنّ موقع
"يوتيوب" وتطبيقات "�إن�ستغرام" و"�سناب �شات" هي
�أك�ث�ر من�صات ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي �شعبية يف �أو�ساط
املراهقني واليافعني .و�أظهرت الدرا�سة �أن  85يف املائة
من املراهقني ين�شطون على "يوتيوب" ولهم قنواتهم،
بينما ين�شط  72يف املائة من املراهقني على "�إن�ستغرام"
ويتبادلون ر�سائلهم و�أخبارهم عربه .كما ين�شط  69يف
املائة من املراهقني على تطبيق "�سناب �شات".
لكن باملاقابل ،ما زال  51يف املائة من املراهقني ي�ستعملون
"في�سبوك" ،فيما يف�ضل  32يف املائة منهم التغريد عرب
"تويرت"� .سبب هذه امليول غالباً الهواتف الذكية التي
�شاعت بني املراهقني ،فباتوا مت�صلني بالإنرتنت طوال
ال �ي��وم ،وه��ذا م��ا ق��ال��ه ع��دد كبري م��ن ال�شباب وال�شابات
لدرا�سة معهد "بيو".
وت�سجل بع�ض القنوات ال�شهرية التي يتابعها املراهقون
على "يوتيوب" �أرقام م�شاهدة فلكية ،جعلت �أ�صحاب تلك
ال�ق�ن��وات م�شاهري يف ذل��ك ال�ع��امل ال��ذي ال يعرف الكبار
عنه �إال القليل ،وباتوا من �أ�صحاب املاليني بف�ضل هذه
ال�شهرة ولهم متابعوهم ومتابعاتهم املهوو�سون بهم ،حتى
�صار "يوتيوب" الو�سط الفني املرئي امل�سموع للمراهقني،
ولي�س ال�سينما �أو التلفزيون.
ولأن املراهقني غالباً ما مييلون �إىل الدراما والرثثرة،
ف�إنّ خدمة "�سناب �شات" املفتوحة و"�إن�ستغرام �أون الين"
ت�ؤ ّمن لهم هذا .ويالحظ يف كل مكان ان�شغال املراهقني

املزمن بهواتفهم الذكية ،بل �أنهم مل يعودوا ي�ستعملون
الكمبيوتر املكتبي �أو املحمول (الب�ت��وب) �إال ملاماً وحتت
�ضغط �أهلهم واحتياجاتهم املدر�سية .هذا االهتمام بتلك
التطبيق ي��رى فيه كثري م��ن �أول �ي��اء �أم ��ور امل��راه�ق�ين يف
البلدان العربية عام ً
ال يحمي �أبناءهم من اخل��روج �إىل
ال�شارع والتعر�ض ملخاطره.
لكن كثرياً من املعرت�ضني على "�سناب �شات" يقولون �إن
املراهقني من اجلن�سني قد ي�سيئون ا�ستعماله بن�شرهم
�صوراً لأنف�سهم قد ال تحُ مد عواقبها .ونف�س الأمر ينطبق
على "يوتيوب" .ففي بع�ض ال�ب�ل��دان ،تعر�ض م�شاهري
"يوتيوب" جلرائم و�صلت حد القتل .ففي العراق ،مث ً
ال،
ق�ت��ل م�سلحون خ�ل�ال الأ��س��اب�ي��ع امل��ا��ض�ي��ة �أ��ش�ه��ر جنمات
"اليوتيوب" يف العراق ،وهي تارة فار�س ،ثم ما لبثوا �أن
قتلوا �أح��د جن��وم "�إن�ستغرام" املعروفني يف ال�ع��راق ،وهو
املراهق حمودي املطريي.
�أم��ا بالن�سبة للمراهقني ،ف�إنهم ينظرون �إىل "تويرت"،
مث ً
ال ،كو�سيلة توا�صل �سريعة بينهم ،مثلما ي�ستخدم من
هم �أكرب منهم �سناً "وات�ساب" .فهو بهذا ال�شكل و�سطهم
العملي ل�ت�ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات ال�سريعة .كما �أن ك�ث�يراً من
املراهقني يف العامل الغربي يعتربون "في�سبوك" غري �آمن،
لأن ��ه يجمع وي �خ��زن م�ع�ل��وم��ات ع��ن م�ستخدميه ،ورمبا
تر�شح فيما بعد بطريقة غام�ضة �إىل �شركات خا�صة .لكن
�إدم��ان املراهقني على مواقع التوا�صل االجتماعي يبقى
هاج�ساً يثري خ�شية ذويهم ،خوفاً على الأبناء املراهقني
من م�ستخدمني �أ�شرار قد ي�سيئون لل�صغار.

عالجات منزلية الحتقان
احللق لدى الطفل
�شكوى الطفل من �آالم احللق �أم��ر �شائع،
وي�صاحبها ع��ادة جفاف و�صعوبة يف البلع
وح �ت ��ى ع �ن��د � �ش ��رب ال �� �س ��وائ ��ل .وترتبط
�آالم احل�ل��ق ب��ال�برد والإن�ف�ل��ون��زا ،والتهاب
اللوزتني ،وميكن حتديد احلالة من خالل
م��راق�ب��ة الأع��را���ض امل�صاحبة مثل ارتفاع
احلرارة� ،أو احمرار الرقبة والفم� ،أو رائحة
الفم الكريهة.
لعالج التهاب احللق لدى الطفل:
* امل�ضم�ضة با�ستخدام امل��اء وامل�ل��ح .فعلى

ال ��رغ ��م م ��ن ب �� �س��اط��ة ه� ��ذا ال� �ع�ل�اج ال ��ذي
ت�ستخدمه اجلدات �إال �أن للملح القدرة على
الق�ضاء على التهاب احللق وت�سهيل البلع.
* خ �ل ��ال ف �ت ��رة ال� � �ع �ل��اج ق � � � �دّم للطفل
ال���س��وائ��ل ل�ت�ف��ادي اجل �ف��اف .ت�ن��اول �شوربة
ال ��دج ��اج واخل �� �ض ��روات و� �ش��اي الأع�شاب،
مثل الزجنبيل والريحان� ،سي�ساعده على
تخفيف حدة االلتهاب والأوجاع.
* االه �ت �م��ام ب �ن �ظ��اف��ة ال �ف��م ي �� �س��اع��د على
اخ�ت���ص��ار ف�ت�رة ال�ت�ه��اب احل �ل��ق .ق��م بغ�شل
الأ�سنان وتنظيف اللثة والل�سان جيداً.

يف خطوة لإ�ضافة مزيد من الإثارة
وال �ت �� �ش��وي��ق ل �ع �� �ش��اق �سام�سونغ
املرتقبني مفاج�أة العمالق الكوري
اجلديدة ،حدثت ال�شركة �صورتها
ال��رئ�ي���س�ي��ة ع�ل��ى م��وق��ع في�سبوك
بعر�ض �شعارها "مطويا" ،يف �إ�شارة
�إىل الهاتف الذي طال انتظاره.
وق �ب��ل اج �ت �م��اع م ��ؤمت ��ر مطوري
ال�ب��رام� ��ج يف � �س��ام �� �س��ون��غ �أم ����س
الأرب � �ع� ��اء ،ج ��اء ال �� �ش �ع��ار املطوي
لي�شري �إىل الهاتف القابل للطي
ال� � � ��ذي �أ� � �ش � �ي ��ع ع� �ن ��ه يف ال� �ف�ت�رة
الأخرية.
وت�ق��ول ت�سريبات غ�ير م��ؤك��دة �أن
الهاتف اجل��دي��د ،ال��ذي يتوقع �أن
يحمل ا�سم غاالك�سي � ،Fسيحتوي
ع �ل��ى � �ش��ا� �ش �ت�ين ،واح� � ��دة داخلية
ق �ط��ره��ا  7.3ب��و� �ص��ة و�أخ� � ��رى
خارجية بقيا�س  4.6بو�صة.
وم��ن امل��رج��ح �أن يتم الك�شف عن
ال�ه��ات��ف للجمهور يف وق��ت مبكر
من العام املقبل.
وت�شري املعلومات احلديثة �إىل �أن
ال�شا�شة املزدوجة �ستقرتن بواجهة
م�ستخدم فريدة من نوعها قامت
�سام�سونغ وغوغل بتطويرها.
وم ��ن امل �ت��وق��ع �أن ي �ت��وف��ر اجلهاز
ب�سعر مرتفع نتيجة التكنولوجيا
اجلديدة.
ول��ن ت�ك��ون �سام�سونغ �أول �شركة
ت�ن�ت��ج ه��ات �ف��ا ق��اب�لا ل �ل �ط��ي ،حيث
�سبقتها �شركة ري�ي��ول الأمريكية
ب�إطالق هاتف يدعي FlexPai
الأ�سبوع املا�ضي يف ال�صني.

�أبل تع ّلق �إنتاج
iPhone XR
ط �ل �ب��ت � �ش��رك��ة �أب� � ��ل الأم�ي�رك� �ي ��ة
م� ��ن � �ش��رك��ائ �ه��ا ال �ق ��ائ �م�ي�ن على
ت�صنيع �آي� �ف ��ون� ،إي �ق��اف خطوط
الإنتاج الإ�ضافية اخلا�صة بهاتف
.iPhone XR
وك �� �ش �ف��ت �أب� � ��ل يف � �س �ب �ت �م�بر عن
ط��رازي��ن م��ن ه��وات��ف �آي �ف��ون هما
 iPhone XSب �ق �ي��ا� �س�ين ،و
 iPhone XRذو ال�سعر
امل�ن�خ�ف����ض ن�سبيا وامل �� �ص �ن��وع من
هيكل من الأملنيوم.
وح �� �س��ب م ��ا ن �ق �ل��ت روي� �ت ��رز عن
م��ؤ��س���س��ة ن�ي�ك��ي امل��ال �ي��ة ،ف� ��إن �أبل
ط �ل �ب��ت م ��ن ك ��ل م ��ن فوك�سكون
وب � �ي � �غ� ��ات� ��رون وق � � ��ف اخل� �ط ��وط
الإ�ضافية لإنتاج iPhone XR
الذي و�صل �إىل الأ�سواق يف نهاية
�أكتوبر ،مما ي�شكل م�ؤ�شرا وا�ضحا
على الطلب ال�ضعيف على الهاتف
اجلديد.

�سرطان اجللد يفتك بالرجال وي�ستثني الن�ساء ..ملاذا؟

�أف��ادت درا�سة طبية حديثة �أن مزيدا من الرجال ميوتون جراء الإ�صابة
مبر�ض �سرطان اجللد ،و�أن معدالت الوفيات بينهم �أ�صبحت �أعلى منها
ل��دى ال�ن���س��اء .و�أو��ض�ح��ت ال��درا��س��ة �أن��ه خ�لال ال�ع�ق��ود ال�ث�لاث��ة الأخ�ي�رة،
وحتديدا بني عامي  1985و ،2015كانت حاالت الوفاة ب�سبب �سرطان
اجللد لدى الرجال يف  33دولة �أكرث منها لدى الن�ساء.
وركزت الدرا�سة على حتليل للوفيات الناجمة عن الإ�صابة مبر�ض �سرطان
اجل�ل��د يف  33دول ��ة م��ن ال ��دول امل�ت�ق��دم��ة يف �أوروب� ��ا و�أم�ي�رك��ا ال�شمالية
و�أ� �س�ترال �ي��ا ،ون���ش��رت نتائجها خ�ل�ال م ��ؤمت��ر ط�ب��ي نظمه معهد �أبحاث
ال�سرطان الوطني الربيطاين يف غال�سكو با�سكتلندا الأحد.
و�أ� �ش��ارت ال��درا��س��ة �إىل �أن م�ع��دالت �سرطان اجللد ل��دى الن�ساء �إم��ا �أنها
تناق�صت خالل هذه الفرتة �أو �أنها ظلت م�ستقرة وعلى حالها ،لكنها مل
ت�شهد �أي زيادة ،بخالف الأمر عند الرجال.
وق��ال��ت ال��دك�ت��ورة يف امل�ؤ�س�سة ال�صحية امللكية يف لندن دوروث ��ي يانغ �إن
الباحثني امل�س�ؤولني عن الدرا�سة �إنهم كانوا يريدون �أن يجرون حتليال
حمدثا ومو�سعا ملعدالت الوفيات ب�سرطان اجللد يف العامل كله يف حماولة
منهم لفهم هذه الأمناط يف الإ�صابة والوفاة باملر�ض ،وما �إذا كان هناك �أي
ت�أثري لتطبيق ا�سرتاتيجيات ت�شخي�ص �أو عالج �أو وقاية جديدة.
و�أ� �ض��اف��ت ،يف ت�صريح ل�شبكة �سي �إن �إن� ،أن��ه على م��دى �أك�ث�ر م��ن 30
عاما ،ارتفعت معدالت الوفيات ب�سرطان اجللد ،و�أن هناك دالئل على �أن
الرجال �أقل ميال حلماية �أنف�سهم من �أ�شعة ال�شم�س .و�أو�ضحت يانغ �أي�ضا
�أن الرجال �أق��ل ميال للم�شاركة يف حمالت التوعية والوقاية من املر�ض
القاتل .لكنها �أك��دت �أن��ه لي�س معروفا حتى الآن ما �إذا كان لالختالفات
البيولوجية بني الن�ساء والرجال �أي ت�أثري على ذلك .و�أو�ضحت الدرا�سة
�أن �أكرب م�سبب ل�سرطان اجللد هو التعر�ض الزائد عن احلد للأ�شعة فوق
البنف�سجية �أو لأ�شعة ال�شم�س �أو جراء ا�ستخدام احلمام ال�شم�سي.
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عدد جديد عن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

ال�شجرة املباركة عدد خا�ص باملهرجان
الرابع للتمور امل�صرية 2018

•• �أبوظبي – الفجر

�صدر عن الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
ال��زراع��ي ع��دد خا�ص م��ن جملة ال�شجرة امل�ب��ارك��ة ب��ال�ت��وازي م��ع انطالق
امل �ه��رج��ان ال��راب��ع ل�ل�ت�م��ور امل�صرية
ب�سيوة  2018حيث �أف ��ردت املجلة
م�ساحة خا�صة عن التحديات التي
ت ��واج ��ه ت �� �ص��دي��ر ال �ت �م��ور امل�صرية
للدكتور �أجمد القا�ضي مدير مركز
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال �� �ص �ن��اع��ات الغذائية
والت�صنيع ال��زراع��ي ب��وزارة التجارة
وال�صناعة ،م�شرياً �إىل �أن �صادرات
م�صر من التمور متثل حالياً حوايل
 3%من �إنتاجها مبا يعادل 4%
من حجم التجارة الدولية للتمور،
حم�ت�ل��ة امل��رك��ز ال �ث��ام��ن ب�ي�ن ال ��دول
امل�صدرة للتمور ،حيث تواجه �صادرات
التمور امل�صرية ع��دداً من التحديات واملعوقات والتي يتم التعامل معها
ب�شكل علمي مدرو�س للتغلب عليها وم�ضاعفة �صادرات التمور امل�صرية
خ�ل�ال الأع � ��وام ال �ق��ادم��ة ت�ن�ف�ي��ذاً ال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��دول��ة ل�ت�ط��وي��ر قطاع
ال�ت�م��ور ،كما �ضم ال�ع��دد اخل��ا���ص م��ن جملة ال�شجرة املباركة يف جنباته
ثالثة وع�شرون بحثاً علمياً لكبار العلماء واملخت�صني بنخيل التمر من
�ستة دول عربية ،جاءت يف �سبعة حماور �أ�سا�سية هي حمور متر املجهول،
حمور �سو�سة النخيل احلمراء ،حمور حتديات املناف�سة للتمور العربية يف
الأ�سواق الدولية ،وحمور االبتكار والتقنيات يف قطاع نخيل التمر وحمور
ال�صناعات الغذائية املرتبطة بالتمور حمور �أمرا�ض نخيل التمر.

بح�ضور وزير التغري املناخي والبيئة

حديقة احليوانات بالعني تطلق مهرجان �صون الطبيعة ب�شعار « ال للبال�ستيك » مب�شاركة  5جهات
•• العني – الفجر

انطلقت يف ح��دي�ق��ة احل �ي��وان��ات ب��ال�ع�ين ��ص�ب��اح �أم�س
فعاليات مهرجان �صون الطبيعة الرابع  2018حتت
�شعار (ال للبال�ستيك ) بح�ضور معايل الدكتور ثاين بن
�أحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة  ،وم�شاركة
 5جهات تت�صدرها وزارة التغري املناخي و البيئة بجناح
م�ستقل  ،و هيئة البيئة ب�أبوظبي  ،وجمعية الإمارات
للطبيعة  ،وهيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�شارقة
،و الإدارة العامة للجمارك.
وعن اختيار البال�سيتك مو�ضوعا ملهرجان هذا العام
قال �سعادة غامن مبارك الهاجري مدير عام امل�ؤ�س�سة
العامة حلديقة احليوانات والأحياء املائية بالعني " �إن
ما ت�شكله املواد البال�ستيكية على اختالف ا�ستخداماتها
من خطر حقيقي على البيئة والكائنات احلية يدفعنا
�إىل توعية املجتمع والأجيال النا�شئة ب�أ�ضرارها وكيفية

التخل�ص منها وتدويرها ،فالبال�ستيك ال يتحلل يف
الطبيعة �إال بعد مئات ال�سنني ونتيجة للطرق اخلط�أ
يف التخل�ص منه ي�صبح ��ض��اراً بالبيئة وطعاما �ساماً
للحيوانات التي تنفق نتيجة لذلك "
و�أ�ضاف �سعادة الهاجري " من املهم �أن يتعرف املجتمع
على الأثر البيئي و االقت�صادي للبال�ستيك  ،فبالرغم
م��ن ف��وائ��ده الكبرية �إال �أن��ه يكلف االقت�صاد العاملي
ما بني � 80إىل  120مليار دوالر �سنوياً  ،ملا ت�سببه
النفايات البال�ستيكية من �إ��ض��رار بالبنى التحتية و
ان�سدادات القنوات املائية ونفوق احليوانات  ،ولذلك
حر�صنا من خالل مهرجان �صون الطبيعة هذا العام
على �إل �ق��اء ال���ض��وء ب�شكل مكثف على ه��ذه الق�ضية
البيئية املهمة بالتعاون مع اجلهات املعنية "
تت�ضمن فعاليات املهرجان ال��ذي ي�ستمر لثالثة �أيام
جتارب و�أن�شطة تفاعلية وور���ش عمل ت�ستهدف طلبة
امل ��دار� ��س وزوار احل��دي�ق��ة م��ن �� 9:00ص�ب��اح��ا حتى

 7:00م�ساء تركز يف جمملها على �أ�ضرار البال�ستيك
و�آث��اره ال�سلبية على البيئة والكائنات احلية  ،وكيفية
تر�شيد ا�ستهالكه و التخل�ص منه بالطريقة ال�سليمة
الآمنة .
وي�ع��ر���ض م��رك��ز ال�شيخ زاي��د لعلوم ال�صحراء �ضمن
فعالياته فيلم "الباترو�س" الذي يتحدث عن خماطر
االنقرا�ض التي يواجهها طائر القطر�س نتيجة تناوله
للمواد البال�ستيكية بالإ�ضافة لور�ش و �أن�شطة توعوية
ممتعة بالتعاون مع �إدارات و �أق�سام احلديقة املختلفة.
ويف جناحها امل�ستقل ت�ع��ر���ض وزارة ال�ت�غ�ير املناخي
وال�ب�ي�ئ��ة ن�ظ��م البيئية الإي�ك��ول��وج�ي��ة الأرب �ع��ة لدولة
االم��ارات وهي النظام ال�صحراوي واجلبلي والبحري
والأرا�ضي الرطبة.
ج��دي��ر بالذكر �أن االن�ط�لاق��ة الأوىل ملهرجان �صون
الطبيعة كانت عام  2015بهدف حماية احليوانات
امل �ه��ددة ب��االن�ق��را���ض يف الإم � ��ارات ب��را وب �ح��را وج ��وا ،

فيما ق��دم امل�ه��رج��ان ال �ث��اين  2016ر��س��ال��ة اليقاف
االجتار باحليوانات املهددة باالنقرا�ض و �أهمية تركها
يف ال�بري��ة على قيد احل�ي��اة  ،و حمل مهرجان �صون
الطبيعة ل�ل�ع��ام امل��ا��ض��ي  2017ب�ع��دا �إن���س��ان�ي��ا حول
العالقة بني الإن�سان و الطبيعة ودوره يف حمايتها �أو
الإ�ضرار بها .
هذا وترافق فعاليات املهرجان برامج و�أن�شطة احلديقة
الرئي�سة مثل :عر�ض الطيور والببغاوات واملعار�ض
املتنوعة مثل :معر�ض فر�س النهر والبطاريق والأ�سود
وال��زواح��ف وغ�يره��ا  ،ب��الإ��ض��اف��ة للتعليم التفاعلي
املبتكر مع مركز ال�شيخ زايد لعلوم ال�صحراء ومرافقه
امل �ت �ع��ددة ال �ت��ي ت �ق��دم � �ش��رح��ا واف �ي��ا مل��ا� �ض��ي وحا�ضر
وم�ستقبل دول��ة الإم��ارات وعالقة الإن�سان الإماراتي
منذ القدم ببيئته وكيف ا�ستفاد منها و حافظ عليها
حتى يومنا احلا�ضر .

ا�ست�ضافته جامعة زايد يف حرمها بدبي على مدار يومني

 100خبري يبحثون �صياغة م�ستقبل التعليم �إقليمي ًا وعاملي ًا يف م�ؤمتر بلونوت�س ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
•• دبي – الفجر

بالتعاون مع املركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء باجلامعة

املريخ :مكان مغرب ًجدا جدا فى حما�ضرة قدمها مايكل وولف خبري �أداة
«  »EXIبح�ضور �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني وطلبة اجلامعة
•• العني  -الفجر

نظمت جامعة الإمارات العربية املتحدة بالتعاون مع املركز الوطني لعلوم
وتكنولوجيا الف�ضاء باجلامعة حما�ضرة بعنوان "املريخ :مكان مغرب جداً
جدا “ ،قدمها العامل مايكل وولف وخبري �أداة ( ،)EXIيف مهمة الإمارات
للمريخ (م�سبار الأم ��ل) ،بح�ضور ع��دد م��ن �أع���ض��اء الهيئة التدري�سية
والباحثني واملهتمني وطلبة اجلامعة.
و�أو�ضح الدكتور مايكل وولف العامل "�إن الكوكب الأحمر يتمتع بخ�صائ�ص
مناخية تختلف عن بقية الكواكب يف املجموعة ال�شم�سية ،وميتلك غالفاً
جوياً رقيقاً ،وب�سبب هذا الغالف اجلوي الرقيق ،وبعده عن ال�شم�س ف�إنه
يعترب �أكرث برودة من الأر�ض ،ويبلغ متو�سط درجات احلرارة فيه حوايل
 60درجة مئوية حتت ال�صفر ،وهناك جمموعة من العوامل التي ت�ؤثر
على ذل��ك امل�ن��اخ ،مثل :وج��ود القمم اجلليدية ،وب�خ��ار امل��اء ،والعوا�صف
الرتابية على �سطحه ،و�إن غالفه اجلوي يتكون من ثاين �أك�سيد الكربون
الذي ي�شكل تقريباً  95%منه ،لكن هذا الغالف ال يزال ديناميك ًيا �إىل حد
كبري .على عك�س كوكب الأر�ض حيث يتم توفري م�صدر الطاقة بوا�سطة
اجلزيئات ،وهذا ال�سلوك الأ�سا�سي لأ�شعة ال�شم�س التي متت�صها جزيئات
الغبار.
وم��ن جهته �أو� �ض��ح الأ��س�ت��اذ ال��دك�ت��ور عبد ال �ق��ادر �أب��و القا�سم م��ن ق�سم
اجلغرافيا والتخطيط احل�ضري بكلية العلوم الإن�سانية واالجتماعية
باجلامعة "تهدف ه��ذه امل�ح��ا��ض��رة �إىل تعريف طلبة اجل��ام�ع��ة ب�أهمية
البحوث العلمية الف�ضائية ونقال للمعرفة واخل�برة املكت�سبة يف درا�سات
وبحوث كوكب املريخ ،امل�شروع الوطني لدولة الإم��ارات ،فهو �أول م�سبار
عربي �إىل كوكب املريخ ،لتكون الدولة بذلك واحدة من بني ت�سع دول فقط
تطمح ال�ستك�شاف هذا الكوكب ،و�سينطلق امل�سبار يف مهمته عام ،2020
ومن املخطط �أن ي�صل �إىل املريخ بحلول عام  ،2021تزامناً مع ذكرى
مرور خم�سني عاماً على قيام احتاد دولة الإمارات ،كما يجري التخطيط
والإدارة والتنفيذ مل�شروع امل�سبار على يد فريق �إماراتي يعتمد �أفراده على
مهاراتهم واجتهادهم الكت�ساب جميع املعارف ذات ال�صلة بعلوم ا�ستك�شاف
الف�ضاء وتطبيقها ،وت�شرف وكالة الإمارات للف�ضاء على امل�شروع وتتجلى
�أه ��داف املهمة يف ب�ن��اء م ��وارد ب�شرية �إم��ارات �ي��ة عالية ال�ك�ف��اءة يف جمال
تكنولوجيا الف�ضاء ،وت�ط��وي��ر امل�ع��رف��ة والأب �ح��اث العلمية والتطبيقات
الف�ضائية ،واالرتقاء مبكانة الإمارات يف �سباق الف�ضاء العاملي.
وا�ستعر�ض الدكتور مايكل عرب عر�ض تو�ضيحي �شامل ،الكيفية التي يلعب
بها الغبار على �سطح الكوكب ،ووج��ود �سحب جليدية مائية على املريخ،
والتي لها � ً
ريا على الطق�س واملناخ يف املريخ ،كما �أ�شار �إىل �أن
ريا كب ً
أي�ضا ت�أث ً
اخل�صائ�ص الطبوغرافية للمريخ تعد فريدة من نوعها وتكوينها ،حيث
ميتلك �سطحاً �صخرياً فيه الكثري من الأخاديد ،والرباكني ،والبحريات
اجلافة يف كل مكان عليه ،ويغطى الغبار الأحمر معظم �سطحه ،ومن �أبرز
خ�صائ�صه اجليولوجية احتوائه على �أكرب جبل بركاين يف النظام ال�شم�سي،
وال ��ذي ُي�ط�ل��ق عليه ا�سم" ج�ب��ل �أول�ي�م�ب��و���س م��ؤن����س Olympus -
 ،"Monsويف ختام املحا�ضرة تناول احل�ضور العديد من املحاور العلمية
والتقنية لإجناح مهمة م�سبار الأمل �إىل كوكب املريخ والتحديات العلمية
القائمة يف امل�ستقبل القريب.

ا��س�ت���ض��اف��ت ج��ام �ع��ة زاي� ��د يف ح��رم �ه��ا ب��دب��ي م�ؤمتر
"بلونوت�س ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،"2018
ال��ذي بحث على م��دار جل�سات متالحقة� ،سبل تعزيز
وتطوير و�صياغة م�ستقبل التعليم على امل�ستويني
الإقليمي والعاملي.
و��ش��ارك يف احل��دث �أك�ثر من  100خبري يف جماالت
ال�ب�ح��وث امل�ؤ�س�سية وتكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات ،ومراكز
ال�ت�ع�ل�ي��م وال�ت�ع�ل��م ،وال �ق �ب��ول وال�ت���س�ج�ي��ل ،وامل�شاركة
ال �ط�لاب �ي��ة ،ب�ي�ن�ه��م ع �م��داء ك �ل �ي��ات و�أع �� �ض��اء هيئات
تدري�سية ميثلون دو ًال خمتلفة هي الإم��ارات العربية
املتحدة واململكة العربية ال�سعودية والبحرين و�سلطنة
ع�م��ان ول�ب�ن��ان و��س�ن�غ��اف��ورة وال��والي��ات امل�ت�ح��دة وكندا
وغ�يره��ا .ورك ��زت �أوراق وم�ن��اق���ش��ات امل���ش��ارك�ين على
الفوائد القيمة التي ميكن جنيها من خالل اال�ستثمار
الأم�ث��ل للمالحظات والآراء ال�ت��ي ي��ديل بها الطلبة
خالل حياتهم الدرا�سية يف االرتقاء بجودة تعليمهم
وتعلمهم ،مبا يدعم جناحهم الأكادميي ب�شكل عام ،ويف
الوقت نف�سه ي�ستجيب للتحديات والفر�ص املتولدة
با�ستمرار يف قطاع التعليم العايل.
وق��ال��ت ��س�ع��ادة ال�سيدة م��ار��س��ي غ��رو��س�م��ان ،القن�صل
العام لكندا يف دبي ،خالل كلمتها االفتتاحية بامل�ؤمتر:
"نحن يف كندا نعتقد �أن التكنولوجيا والتعليم جنباً

�إىل ج�ن��ب ،لديهما ال �ق��درة ع�ل��ى �إح� ��داث ال�ت�ح��ول يف
حياة ال�شعوب .و�أ�ضافت غرو�سمان�" :إننا ن�شد على
�أيدي امل�شاركني يف امل�ؤمتر ونعرب عن تقديرنا ل�سجل
ال�شركة املنظم� ،إك�سبلوران�س ،كونها مزود حلول يف هذا
املجال وكذلك مل�ساهماتها احلانية يف حت�سني احلياة يف
املجتمعات املحرومة يف جميع �أنحاء العامل".
ويف كلمته يف اجلل�سة االفتتاحية �أي�ضاً� ،أو�ضح �سعادة
الأ�ستاذ الدكتور ريا�ض املهيدب ،مدير جامعة زايد� ،أن
دولة الإمارات ت�سعى �إىل تعزيز جتربة تعلم الطلبة يف
بيئة التعليم العايل املتغرية ب�سرعة ،وهو ما ميثل بحد
ذاته حتدياً عاملياً جلميع اجلامعات.
وق��ال�" :إن بالدنا العظيمة ،بقيادتها الر�شيدة ،تويل
الكثري م��ن االه�ت�م��ام واجل�ه��ود لتطوير تعليم جليل
امل�ستقبل" ،م�شيداً باهتمام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،وحثه املعلمني على �إيالء املزيد من
االهتمام للطلبة املوهوبني يف جميع املراحل.
كذلك ف��إن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان ،ويل عهد �أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة الإماراتية ،يعتقد اعتقادا را�سخا �أن حكومة
الإم��ارات العربية املتحدة واثقة �إىل حد كبري يف دور
ال���ش�ب��اب ال�ط�م��وح وت ��ؤم��ن ب�ق��درات�ه��م ع�ل��ى �صنع بلد
احلا�ضر وامل�ستقبل .وقد قال �سموه�" :إننا نهدف دائ ًما
�إىل ت�أهيل ال�شباب وحتفيزهم ومتكينهم لي�أخذوا عبء

التقدم �إىل �آفاق جديدة".
و�أ� �ض��اف د .املهيدب�" :إن امل�ؤ�س�سات التعليمية تقوم
بجمع البيانات املختلفة من خالل �أ�شكال خمتلفة من
التقييمات واملالحظات ،لكن التحدي يظل يف حتليل
وا�ستخدام ه��ذه املعلومات املرتاكمة ،لزيادة م�شاركة
ال�ط�ل�ب��ة /الهيئة ال�ت��دري���س�ي��ة ،وب��ال�ت��ايل �إث ��راء رحلة
الطلبة و�إعدادهم ل�سوق العمل".
�أم� ��ا ال��دك �ت��ور روب � ��رت ك��ارب �ن�ت�ر ،ن��ائ��ب رئ �ي ����س ق�سم
املعلومات ونائب مدير جامعة مرييالند الأمريكية
امل �� �ش��ارك ل �� �ش ��ؤون ال �ت �ح �ل �ي�لات ف ��أك ��د �أن ا�ستخدام
التحليالت املنا�سبة يدعم التخطيط اال�سرتاتيجي،
وي��وج��ه ال�ت�ط��وي��ر وي��دم��ج ب��ه ال�ت�ح�ل�ي�لات لتح�سني
النجاح الطالبي ،وبالتايل فهو يقلل الوقت بدرجة
م��ا ،وي�ساعد يف فهم ت�أثري ق��رارات تخ�صي�ص املوارد
ب�شكل �أف�ضل .وقال "�إن تغيري الأ�سا�سيات االقت�صادية
واالجتاهات الدميوغرافية قد �ضغط على م�ؤ�س�سات
التعليم العايل الختبار ا�سرتاتيجيات جديدة لتح�سني
نتائج الطلبة وزي��ادة كفاءة مواردهم" ،مو�ضحاً �أن "
م�ؤ�س�سات ع��دي��دة ا�ستجابت لذلك م��ن خ�لال �إجراء
ا��س�ت�ث�م��ارات ك�ب�يرة لتح�سني ق��درت�ه��ا ع�ل��ى ا�ستخدام
البيانات والتحليالت".
وذكر كاربنرت �أن تعظيم العائد على هذه اال�ستثمارات
ً
مدرو�سا حول ت�صميم املنظمة ،وكيف
تخطيطا
يتطلب
ً
ميكن ا��س�ت�خ��دام امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي يتم �إن�ت��اج�ه��ا ب�شكل

�أف�ضل ،والأهم من ذلك ،كيف تتجمع الأدوات وم�صادر
ال�ب�ي��ان��ات م� ًع��ا لت�شكيل ن�ظ��ام �إي�ك��ول��وج��ي للتحليالت
يقدم نظرة �أك�ثر �شمولية للطلبة ويتيح امل��زي��د من
الإجراءات الفعالة لدعمهم.
وق ��ال ��س��ام��ر ج�ع�ف��ر ،ك�ب�ير م���س��ؤويل � �ش ��ؤون العمالء
يف �شركة �إك�سبلوران�س "�إننا يف �إك�سبلوران�س ن�ساعد
املنظمات على ت�سجيل املالحظات احليوية يف نقاط
التعليم والتعلم الرئي�سية .كما �أننا نن�شئ قناة لتلقي
تغذية مرجتعة م��ن الطلبة وامل�ؤ�س�سات ،حيث يقدم
الطلبة م�لاح�ظ��ات ح��ول امل�ك��ون��ات الأ��س��ا��س�ي��ة خلربة
التعلم :الأداء وبيئة التعلم و�أع�ضاء هيئة التدري�س
ب�ط��ري�ق��ة جم �ه��ول��ة .ث��م حت���ص��ل اجل��ام �ع��ة ف�ي�م��ا بعد
على البيانات لتح�سني جتربة التعلم مبا يتنا�سب مع
احتياجاتها والكفاءات املتوفرة لديها ".
واجلدير بالذكر �أن "بلونوت�س" حدث �سنوي تنظمه
جامعة زايد و"�إك�سبلوران�س" حيث يلتقي فيه ممثلو
امل�ؤ�س�سات البحثية و�إدارات �ضمان اجلودة من املنطقة
وال�ع��امل ملناق�شة الأم ��ور التي تعترب مهمة لتح�سني
جتربة تعلم الطلبة.
وق��د رح��ب ح��دث ه��ذا ال�ع��ام مب�شاركة �أك�ث�ر م��ن 60
طال ًبا من جامعة زايد �ساعدوا يف تنظيم احلدث ،من
ال��دخ��ول والت�سجيل ،وتوجيه اجل��والت داخ��ل احلرم
اجلامعي �إىل االن�ضمام �إىل مناق�شات اللجنة حول
موا�ضيع التوظيف.

للحفاظ على �صحة و�سالمة امل�ستخدمني

بلدية مدينة العني تطلق حملة ال�صحة وال�سالمة العامة خلزانات وبرادات مياه ال�شرب و�أحوا�ض ال�سباحة
•• العني – الفجر

�أطلقت بلدية مدينة العني حملة توعوية
ب�شان ال�صحة وال�سالمة العامة خلزانات
وب��رادات مياه ال�شرب و�أح��وا���ض ال�سباحة
 ،ب �ه��دف احل �ف ��اظ ع �ل��ى ��ص�ح��ة و�سالمة
امل�ستخدمني تطبيقا للقرارا ت ال�صادرة
من دائرة التخطيط العمراين والبلديات
وتهدف هذه احلملة لتعزيز معايري جودة
احلياة و�سالمة �أف��راد املجتمع وحمايتهم
م��ن �أي خ�ط��ر ن��اجت ع��ن ت �ل��وث امل �ي��اه من
خ�ل�ال � �ض �م��ان ��ص�ح��ة و� �س�ل�ام��ة خزانات
وبرادات مياه ال�شرب و�أحوا�ض ال�سباحة.
و�أ�شار هزام الظاهري رئي�س ق�سم النفايات
ال�صلبة � ،أن الهدف من هذه احلملة توعية
مالك العقارات ومديري املباين واملن�ش�آت امل� �ب ��اين ب �� �ض ��رورة ال �ت �ع��اق��د م ��ع �شركات
وال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى �إدارت� �ه ��ا ب �� �ض��رورة �إتباع متخ�ص�صة وم �ع �ت �م��دة يف ب �ل��دي��ة مدينة
كافة الإج ��راءات واملمار�سات التي ت�ضمن العني يف جمال تنظيف وتعقيم اخلزانات
�صحة و�سالمة امل�ي��اه يف خ��زان��ات وبرادات وال � �ب � ��رادات وامل �� �س ��اب ��ح  ،ح �ي��ث تت�ضمن
مياه ال�شرب و�أحوا�ض ال�سباحة من خالل �إج � � � ��راءات ال �ت �ن �ظ �ي��ف وال �ت �ع �ق �ي��م� ،إزال � ��ة
التنظيف وال�ت�ع�ق�ي��م وال�ت�ح�ل�ي��ل املخربي الأو��س��اخ ،الطحالب ،و اجلراثيم وغريها
ب�صفة دورية وفق املعايري وال�شروط الفنية من امللوثات مبا يعمل على �ضمان حماية
املعتمدة لدى بلدية مدينة العني.
امل�ستخدم لهذه املياه .
�دراء
�
م
و
و�أ� �ض��اف ال �ظ��اه��ري ،ع�ل��ى م�ل�اك
و�أك��د ال�سيد هـــزام عبد اهلل الظاهري �أن

ع �م �ل �ي��ات ال�ت�ن�ظ�ي��ف وال �ت �ع �ق �ي��م خلزانات
وب��رادات مياه ال�شرب و�أح��وا���ض ال�سباحة
تتم ب���ص��ورة دوري ��ة ،و�أن البلدية �ستقوم
ب�ع�م�ل�ي��ات تفتي�ش و ف�ح����ص ع�ل��ى املباين
واملن�ش�آت املعنية وب�شكل دوري للت�أكد من
تطبيق وتنفيذ القرارات الإدارية ال�صادرة
ب�إمارة �أبوظبي.
و�أو� �ض��ح ال�ظ��اه��ري  ،مي�ك��ن ال�ت�ع��رف على

ت�ل��وث م�ي��اه اخل��زان��ات  ،م��ن خ�ل�ال بع�ض
ال �ع�ل�ام��ات ال �� �ش��ائ �ع��ة امل �ح �ي �ط��ة باخلزان
كت�سربات ال��زي��وت �أو امل ��واد الكيماوية �أو
مياه ال�صرف� ،أو وج��ود فتحات مك�شوفة
يف اخل ��زان  ،ومن��و الطحالب ح��ول فتحة
اخل� ��زان و ت��راك��م الأو�� �س ��اخ  ،فيما ميكن
ال�ت�ع��رف ع�ل��ى ت�ل��وث ه��ذه امل�ي��اه �أك�ث�ر من
خ�لال العالمات امل��وج��ودة داخ��ل اخل��زان ،

ك��ال��روا� �س��ب احل� �م� ��أة والأح� �ي ��اء الدقيقة
واحليوانات النافقة �أو احل�شرات و ال�صد�أ
على نطاق كبري .
و�أك��د الظاهري علي �ضرورة توثيق نتائج
ف�ح����ص ع�ي�ن��ات امل �ي��اه م��ن ق�ب��ل خمتربات
متخ�ص�صة ومعتمدة واالحتفاظ بوثائق
ال�صيانة واملعاجلة يف املوقع بحيث ي�سهل
التفتي�ش عليها من قبل البلدية .
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خليط ع�صائر م�ضاد للأك�سدة

 7ح�صون طبيعية توقف ال�سرطان
ً
ولذيذا ،وب�إمكان
متثل الع�صائر جان ًبا غذائ ًّيا ها ًّما
الكثريين االع��ت��م��اد عليها لإك�����س��اب �أج�سادهم
الفيتامينات وامل��ع��ادن املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل
م�ضادات الأك�سدة املفيدة ،التي تعد ح�ص ًنا الز ًما
ً
وخا�صة ال�سرطان.
ملكافحة الأمرا�ض املختلفة،
م�ضادات الأك�سدة ميكن �أن تكت�سبها من ع��دة فواكه ،وه��ي حت�صن اخلاليا �ضد
ال�شوارد احلرة التي تهاجم اجل�سد لدى التعر�ض للكيماويات والأبخرة والتدخني
والتلوث عام ًة.
وتقلل م�ضادات الأك�سدة املوجودة يف
الفواكه خطر الإ�صابة بالعدوى
وال�سرطان ،كما متنح القلب
فوائد عديدة؛ ومنها ليكوبني
 ،lycopeneو�أنثو�سيانني
،a n t h o c y a n i n s
وف�ل�اف ��ون ��ول ،flavonols
وري�سفرياترول،resveratrol
وت��ان�ين � ،tanninsإ� �ض��اف��ة �إىل
فيتامينات " "Eو" "Aو"."C
وذك � ��ر م ��وق ��ع "بولد�سكاي" املعني
بال�ش�ؤون ال�صحية� ،أن هناك 7
�أن� ��واع م��ن الع�صائر املخلوطة
التي ميكن من خاللها احل�صول
على امل�ضادات الالزمة ،وهي:
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بال�سرطان و�أمرا�ض الأوعية الدموية والأمرا�ض الع�صبية.
البطيخ والليمون
تكوين البطيخ الذي ميثل املاء  92%منه ،ميد اجل�سد بالرتطيب ال�لازم ،كما
يحتوي على كميات كبرية من م�ضاد الأك�سدة "ليكوبني" ،ويحتوي على فيتامني
" "Cاملتوافر يف الليمون � ً
أي�ضا ،وخليطهما قادر على منع تكون ال�شوارد احلرة التي
تت�سبب يف تكون الأورام ال�سرطانية.
التفاح واجلوافة
التفاح من الفواكه الغنية مب�ضادات الأك�سدة التي حتمي اخلاليا من التلف ،كما
�أن��ه يخفف �أعرا�ض التقدم بالعمر� .أم��ا اجلوافة فمن الفواكه التي يطلق عليها
لقب "�سوبر"؛ نظ ًرا �إىل �أنها غنية مب�ضادات الأك�سدة وفيتاميني
" "Aو""C؛ لذا ف�إن خليط التفاح واجلوافة من
�أف�ضل الع�صائر املفيدة ل�صحة اجل�سم.
املاجنو والأنانا�س
امل��اجن��و يعترب م���ص��د ًرا ج �ي �دًا لفيتامني ""A
والـ"فالفونويدات" مثل بيتا-كاروتني ،و�ألفا-
كاروتني،
وبيتا-كريبتوك�سانثني ،وه��ي لديها خ��وا���ص م�ضادات
الأك �� �س��دة ،كما �أن�ه��ا حت�سن حا�سة ال�ن�ظ��ر .والأن��ان��ا���س يعد
م�صد ًرا غن ًّيا مب�ضادات الأك�سدة وفيتامني ""C؛ لذا يعترب
هذا الع�صري من �أف�ضل الع�صائر التي تقاوم العدوى وتقي
الإ�صابة بال�سرطان.

الفراولة والربتقال
ال� �ف ��راول ��ة م ��ن �أغ� �ن ��ى الفواكه
مب���ض��ادات الأك �� �س��دة ال�ت��ي حتارب
م�سببات لل�سرطان؛ �إذ حتتوي على
"�أنثو�سيانني" ،وهو م�ضاد يحمي
من �أمرا�ض الأوعية الدموية � ً
أي�ضا،
بالإ�ضافة �إىل فيتامني " "Cالذي
ي�ح�م��ي اخل�لاي��ا م��ن الآث � ��ار ال�ضارة
لل�شوارد احلرة ،فيما يحتوي الربتقال
على فيتامني " "Cال��ذي حني يتحد
مع الفراولة ،ي�ضاعف الفوائد ال�صحية
املذهلة مل�ضادات الأك�سدة.
الرمان والعنب
تتعد �أن��واع م�ضادات الأك�سدة يف الرمان.
وه ��ذا ه��و ح ��ال ال�ع�ن��ب �أي �� ً��ض��ا ،وخليطهما
يكون درعًا واق ًيا يحمي اجل�سم من الإ�صابة

الكرز والكيوي
يعد الكرز من �أغنى م�صادر فيتامني " "Aالذي يحفظ حيوية
الوظائف الع�صبية للج�سم ،ويكافح الت�أثري ال�سلبي لل�شوارد
احلرة ،كما يحمل الـ"بوليفينول" الذي يقلل التوتر وااللتهابات،
فيما يكتظ الكيوي بفيتامني " "Cرمبا بدرجة �أكرب من الربتقال
والليمون.
خليط التوت الربي
الأن��واع املختلفة للتوت ال�بري حتمل م�ضادات الأك�سدة وفيتاميني
" "Aو""C؛ ما يجعله ً
خليطا مثال ًّيا لتقوية املناعة والتح�صني من
ال�سرطان.

ن�صائح ت�ساعدك على تقليل احتمال
الإ�صابة ب�سرطان الأمعاء
يعترب اتباع نظام غذائي �صحي �أمرا جيدا ،ولكن للأ�سف ،قد ال مينع ذلك الإ�صابة ب�سرطان
الأمعاء ب�شكل كامل ،وفقا للأطباء.
وت�شمل عوامل اخلطر املرافقة الحتمال الإ�صابة باملر�ض اخلطري :زيادة الوزن والتدخني
و�شرب الكثري من الكحول ومر�ض ال�سكري من النوع الثاين.
وفيما يلي �أهم الن�صائح التي ت�ساعدك على تقليل احتمال الإ�صابة ب�سرطان الأمعاء:

 1ال تبتعد عن الكربوهيدراتميكن �أن تكون الكربوهيدرات غري حمببة عند
حماولة �إنقا�ص الوزن ،ولكن اخلرباء يعتقدون
�أن الأل�ي��اف ميكن �أن ت�ساعد يف ت�سريع حترك
 3احلد من اللحوم امل�صنعةالطعام عرب اجلهاز اله�ضمي.
وم� ��ن الأف �� �ض ��ل ال �ت �م �� �س��ك ب ��أ� �ص �ن��اف احلبوب ت� � �ق � ��ول م� �ن� �ظ� �م ��ة Beating Bowel
الكاملة مثل ،اخلبز الأ�سمر والأرز واملعكرونة Cancer ،اخلريية �إن هناك عالقة قوية بني
حيث متتلك ه��ذه الأط�ع�م��ة خ�صائ�ص م�ضادة �سرطان الأمعاء واتباع نظام غذائي يحتوي على
ل�لال�ت�ه��اب��ات ،م��ا ي���س��اع��د �أم �ع ��اءك ع�ل��ى البقاء الكثري من اللحوم احل�م��راء املعاجلة .وتو�صي
املنظمة بتناول �أق��ل من  500غ��رام من اللحم
ب�صحة جيدة.
الأحمر يف الأ�سبوع.
 5فكر يف معدل ا�ستهالك الكحول 2تناول اخل�ضروات والفواكه�إن احلد من �شرب الكحول يعد و�سيلة ب�سيطة
�أظ�ه��رت ال��درا��س��ات �أن ت�ن��اول كميات كبرية من  4-تناول الكثري من الأ�سماك
فيتامني  ،Cميكن �أن ي�ساعد يف تقليل خطر ي� ��وج� ��د ب� ��دي� ��ل ه� � ��ام ل � � ّل � �ح ��وم وه� � ��و ال�سمك ،للم�ساعدة يف منع الإ�صابة ب�سرطان الأمعاء.
الإ� �ص��اب��ة ب���س��رط��ان الأم �ع ��اء .ل��ذا ق��م بتخزين
الربتقال واحلم�ضيات الأخ��رى ،بالإ�ضافة �إىل
تناول الفلفل والتوت والكيوي.

خــــــا�صة الأنـــــواع الزيتيـــــة مــــــثل ال�سلـــــمــــون
وال�ســـــردين.
و�أظهـــــرت درا�ســـــة �أجـــــريت عام  2016يف كلــــــية
 King’sبالعــــا�صمة البــــريطــــــانية لنـــــدن،
�أن تناول كمــــية قليلة من الأ�سمـــاك الزيتية يف
اليوم ،ميكن �أن يقلل من خطر الإ�صابة ب�سرطان
الأمعاء ب�شكل كبري.
ويعتقد �أن ال�سبب يف ذل��ك ه��و �أن ه��ذه الأنواع
من الأ�سماك غنية ب�أوميغا  ،3ولها الكثري من
اخل�صائ�ص امل�ضادة لاللتهابات.

تخفيف �آالم الأ�سنان 6 ..م�سكنات
منزلية من املطبخ

ي�صاب كثري من الأ�شخا�ص ب�آالم الأ�سنان الناجت عن التهاب اللثة �أو
الفكني ب�شكل مفاجئ دون �أي مقدمات ،ب�سبب عدم غ�سل الفم
جيدً ا بعد تناول الطعام .لذا من املمكن عند ال�شعور بهذه
الآالم ا�ستخدام بع�ض املكونات املنزلية املوجودة باملطبخ،
وف ًقا ملا ذكره موقع ":"healthdigezt

 1القرنفلي�ح�ت��وي ال�ق��رن�ف��ل ع�ل��ى عنا�صر جتعله م���ض��اد ل�ل�أك���س��دة ،والبكترييا،
وااللتهابات ،وم�سكن للآالم ،لذا ُين�صح با�ستخدامه عند ال�شعور بالتهابات
اللثة ،ووجع الأ�سنان ،عن طريق ا�ستخدام قطنة مبللة بزيت القرنفل� ،أو
املطحون منه ،ثم و�ضعها على املنطقة املراد تخفيف �آالمها.

�آالم الأ�سنان ،وقتل البكترييا،
ل � ��ذا م� ��ن امل �م �ك��ن و�� �ض ��ع ملعقة
ك �ب�يرة م��ن ال�ن�ع�ن��اع يف ك ��وب م��ن املياه
على نار عالية ،لكي يغلي جيدًا ،ثم تركه يربد ،ثم ا�ستخدامه كنوع من
امل�ضم�ضة.

 2خليط الع�سل بالقرفةُيعد الع�سل م�ضاد للبكترييا ،واجلراثيم ،بالإ�ضافة �إىل القرفة ودورها
يف وقف نزيف اللثة الناجت عن االلتهابات .لذا من املمكن خلط الع�سل
بالقرفة ،وو�ضع قليل منه على اللثة امللتهبة ،لقتل البكترييا امل�سببة لهذا
االلتهاب ،ولتخفيف الآالم ب�صورة كبرية.

� 6أوراق اجلوافةُت�ع��د �أوراق اجل��واف��ة م��ن امل ��واد الفعالة يف التخل�ص م��ن �آالم الأ�سنان،
الحتوائها على م��واد م�ضادة لاللتهابات وامليكروبات .ل��ذا فمن املمكن
م�ضغ قليل م��ن �أوراق اجل��واف��ة الطازجة على ال�ضر�س امللتهب ،الذي
ت�شعر بالوجع به� ،أو و�ضع بع�ض �أوراق اجلوافة مع كوب من املياه ،على
نار عالية ،لغليها ،ثم تركها تربد ،وا�ستخدامها كغ�سول للفم ،لتخفيف
�آالم الأ�سنان.

 3امل�ضم�ضة باملاء وامللحي�ت�ك��ون امل�ل��ح م��ن ك�ل��وري��د ال���ص��ودي��وم ،ال ��ذي يعمل كم�ضاد للبكترييا،
وتخفيف �آالم الأ�سنان .لذا من املمكن ا�ستخدام ملعقة كبرية من امللح
يف ك��وب �صغري من املياه الدافئة ،وخلطهما جيدًا حتى ي��ذاب امللح ،ثم
امل�ضم�ضة ،وتكرار هذه التجربة عند ال�شعور بالآالم.
 4خليط الكركم مع زيت اخلردليحتوي الكركم على ن�سبة عالية من مادة �أو مركب الكركمني ،والذي ُيعد
من �أف�ضل املركبات الطبيع ّية امل�ضادة لاللتهابات ،بالإ�ضافة �إىل دور زيت
اخلردل الفعال يف تخفيف �آالم الأ�سنان ،وجعلها تظهر ب�صورة المعة.
ل��ذا من املمكن و�ضع قطعة قطنية يف خليط
الكركم بزيت اخلردل ،وو�ضعها على
ال�ضر�س الذي ت�شعر بالآالم
ب� � ��ه ،وذل� � � ��ك مل� � ��دة 10
دق� ��ائ� ��ق ،لتخفيف
�آالمه.
 5النعناعي �ح �ت��وي النعناع
ع � �ل� ��ى ع � ��دي � ��د من
اخل �� �ص��ائ ����ص جتعله
خم ��د ًرا ف�ع� اً�ال لتخفيف
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حمدان بن حممد يزور مركز ومن�صة « مورو» التابع لكهرباء ومياه دبي
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«�إمباور» تزود منطقة اخلليج

التجاري بـ  350الف طن تربيد

•• دبي -وام:

•• دبي-وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن
را� �ش��د �آل مكتوم ويل عهد دب��ي رئي�س
امل�ج�ل����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي �أن دول ��ة الإم� ��ارات
حتظى مبكانة عاملية متفردة مع اقرتان
ا�سمها مبفاهيم الإبداع واالبتكار يف �شتى
املجاالت ومبا يج�سد الر�ؤية امل�ستقبلية
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”
الرامية �إىل االرتقاء بقطاعات الدولة
كافة .و�أ��ش��ار �سموه �إىل ما قطعته دبي
يف ه ��ذا امل �� �ض �م��ار و� �ص��وال �إىل م�صاف
امل��دن الأذك��ى والأك�ث�ر �سعادة يف العامل
 ..م���ض�ي�ف��ا �أن م �ع �ي��ار جن��اح �ن��ا يكمن
يف ق��درت�ن��ا ع�ل��ى التكيف م��ع املتغريات
العاملية وا�ست�شراف امل�ستقبل وت�سخري
طاقاتنا و�إمكانياتنا ال�ستحداث حلول
مبتكرة ترتقي بحياة النا�س.
جاء ذلك خالل زي��ارة �سموه �إىل مركز
وم�ن���ص��ة ال �ب �ي��ان��ات ل�ل�ح�ل��ول املتكاملة

“مورو” ال ��ذي متتلكه هيئة كهرباء
وم �ي ��اه دب ��ي ي��راف �ق��ه � �س �ع��ادة ع �ب��د اهلل
ال �ب �� �س �ط��ي الأم � �ي ��ن ال � �ع� ��ام للمجل�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي لإم� � ��ارة دب ��ي ح �ي��ث ك ��ان يف
ا��س�ت�ق�ب��ال ��س�م��وه ��س�ع��ادة �سعيد حممد
ال� �ط ��اي ��ر ال �ع �� �ض��و امل� �ن� �ت ��دب الرئي�س
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.
وقال �سمو ويل عهد دبي“ :االبتكار هو
�أ��س��ا���س جمتمعات امل�ستقبل واعتمدت
حكومة دبي يف و�ضع ت�صوراتها وخططها
امل�ستقبلية على احللول املبتكرة لبلوغ
�أه��داف�ه��ا يف ال��ري��ادة و��ص��دارة امل�ؤ�شرات
ال �ع��امل �ي��ة و� �ض �م��ان ا� �س �ت��دام��ة م��وارده��ا
والتكيف مع املتغريات وا�ستباق حتديات
امل�ستقبل واالرت �ق��اء بخدماتها ملواكبة
التطلعات».
و�أ�� �ض ��اف � �س �م��وه“ :نفخر ب��وج��ود هذا
املركز املبتكر الذي يربز �إبداعات �أبناء
الإم � � ��ارات وي� ��ؤك ��د ري��ادت �ن��ا والتزامنا
بت�سخري الإمكانات كافة خللق خدمات
غري تقليدية ت�سابق الزمن يف التحول
الرقمي وتدعم املنهجية الذكية للعمل

احل �ك��وم��ي وال �ت��ي ت��رت�ك��ز ع�ل��ى اجل ��ودة
والتميز والريادة والتي من �ش�أنها تعزيز
تناف�سية الإم��ارة ودعم �أهدافها لت�صبح
املدينة الأذكى عامليا».
واط�ل��ع �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد
 خ�لال ال��زي��ارة  -على خمتلف �أق�ساماملركز ال��ذي ي�ضم مركز بيانات حديث
جم� �ه ��ز وف � ��ق �أع � �ل� ��ى م� �ع ��اي�ي�ر م ��راك ��ز
البيانات ومبنى مركز الأعمال واملكاتب
وا�ستمع �سموه ل�شرح من �سعادة �سعيد
الطاير ح��ول من�صة البيانات للحلول
املتكاملة “مورو” ال�ت��ي ت��وف��ر اجليل
اجل��دي��د م��ن اخل ��دم ��ات م �ث��ل التحول
الرقمي واحلو�سبة ال�سحابية وخدمات
م ��راك ��ز ال �ب �ي��ان��ات وت �ق �ن �ي��ة املعلومات
االح�تراف�ي��ة وم��راك��ز الأع �م��ال .ويقدم
املركز هذه اخلدمات من خالل �شراكات
ع��امل�ي��ة ت���س��اه��م يف ت�ط��وي��ر الإمكانيات
ال��رق�م�ي��ة ل��دول��ة الإم � � ��ارات .وي�شتمل
املركز  -الفريد من نوعه  -على �أحدث
ما تو�صلت �إليه التكنولوجيا الرقمية
وي ��وف ��ر خ��دم��ات��ه ل �ل �� �ش��رك��ات اخلا�صة

والدوائر احلكومية وفق �أرق��ى املعايري
العاملية بهدف �ضمان �أع�ل��ى م�ستويات
اجلودة وا�ستمرارية الأعمال.
كما اطلع �سمو ويل عهد دبي على �أحدث
احللول الرائدة واملتكاملة التي تقدمها
“مورو “ يف جم��االت التحول الرقمي
وخ ��دم ��ات م ��راك ��ز ال �ب �ي��ان��ات وتتمثل
ر� �س��ال �ت �ه��ا الأ� �س��ا� �س �ي��ة يف دف ��ع م�سرية
ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي يف دول � ��ة الإم� � ��ارات
واملنطقة وتعزيز اال�ستفادة من تقنيات
ال �ث��ورة ال�صناعية ال��راب�ع��ة وتوظيفها
ح�ي��ث ط ��ورت ال �ت �ع��اون وال �� �ش��راك��ات مع
ك �ب��ار م� ��زودي ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا يف العامل
من �أجل تقدمي طيف وا�سع من �أف�ضل
خ ��دم ��ات ت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات لل�شركات
العاملية وامل�ؤ�س�سات احلكومية.
وي� �ق ��دم م ��رك ��ز “مورو” ح��ال �ي��ا هذه
اخل � ��دم � ��ات لأك � �ث ��ر م � ��ن � 22شركة
ع��امل �ي��ة وحم �ل �ي��ة يف � �ش �ت��ى القطاعات
وت���ش�م��ل ق��ائ�م��ة ال���ش��رك��اء “ديل �إي �إم
�سي”و”فريت�شو �سرتمي” و”�إ�س �إيه
بي” و”مايكرو�سوفت” و”جرنال

�إلكرتيك” و”يف �إم وير”�إرن�ست �آند
يونغ” و”�سي�سكو” وغريها.
ويف �إط ��ار “ م �ب��ادرة  « 10Xلتطوير
خ��دم��ات ح�ك��وم��ة دب��ي � ..أط�ل�ق��ت هيئة
ك� �ه ��رب ��اء وم� �ي ��اه دب � ��ي م � �ب� ��ادرة “ديوا
الرقمية”  -ال� ��ذراع ال��رق�م��ي للهيئة
 حيث �ستطبق الهيئة من��وذج��ا رائدال�ل�م��ؤ��س���س��ات اخل��دم��ات �ي��ة ي���س�ت�ن��د �إىل
االب�ت�ك��ار يف جم ��االت ال�ط��اق��ة املتجددة
وتخزين الطاقة وال��ذك��اء اال�صطناعي
واخل��دم��ات الرقمية .وترتكز مبادرات
ال �ه �ي �ئ��ة  10Xع �ل ��ى �أرب � �ع� ��ة حم� ��اور
ل �ت �ق��دمي من � ��وذج ج ��دي ��د للم�ؤ�س�سات
اخل��دم��ات�ي��ة يف دب��ي وال �ع��امل .و�أطلقت
هيئة كهرباء ومياه دبي مركز ومن�صة
“مورو” الرقمية اجل��دي��دة واملتطورة
�ضمن املحور الرابع لـ “ديوا الرقمية”
ل�ت�ط��وي��ر الإم �ك ��ان ��ات ال��رق �م �ي��ة لدولة
الإم � � ��ارات يف ت�ط�ب�ي�ق��ات امل� ��دن الذكية
وتقدمي حلول رقمية متطورة ومبتكرة
ومنوذج ناجح حمليا وعامليا لال�ستفادة
من منهجيتنا املبتكرة يف هذا املجال.

راكز ال�صناعية تك�سب كربى �شركات الأغذية يف معر�ض جلفود
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:

حققت مناطق ر�أ���س اخليمة االقت�صادية
(راك � ��ز) خ�ل�ال م���ش��ارك�ت�ه��ا ل�ل�ع��ام الثالث
ع�ل��ى ال �ت��وايل م�ك��ا��س��ب ا��س�ت�ث�م��اري��ة مهمة
يف “معر�ض جلفود للت�صنيع” يف مركز
دب ��ي ال �ت �ج��اري ال �ع��امل��ي يف ال �ف�ت�رة م ��ن 6
�إىل  8ن��وف�م�بر .وحت��ر���ص “راكز” خالل
فعاليات املعر�ض على اللقاء ب�أكرب عدد من
امل�ستثمرين يف جم��ال الأغ��ذي��ة وامل�شروبات
ب �غ��ر���ض اط�لاع �ه��م ع �ل��ى ال �ف��وائ��د املثمرة
التي تعود عليهم من وراء �إن�شاء م�صانعهم
و�شركاتهم يف منظومتها ال�صناعية دون
احلاجة �إىل تكبّد تكاليف باهظة.
وق��د جنحت راك��ز يف ا�ستقطاب نحو 200
م�شاركاً من احل�ضور من خالل م�شاركاتها
ال�سابقة يف “معر�ض جلفود للت�صنيع”،
ومن املتوقع �أن يرتفع هذا الرقم هذا العام
ب�ف���ض��ل ال �ع��ر���ض احل �� �ص��ري ال ��ذي تقدمه

راكز للم�ستثمرين خالل فعاليات املعر�ض،
ويق�ضي بح�صولهم على خ�صم ي�صل �إىل
 25%عند ت�أ�سي�س �أعمالهم .وي�ضم راكز
ح��وايل � 600شركة م��ن �شركات الأغذية
وامل�شروبات ،مت�ضمناً ذلك العدد ال�شركات
ال�صناعية �أي�ضاً.
ّ
ّ
وب�ه��ذه املنا�سبة ،يعلق رام��ي ج�ل�اد ،املدير
التنفيذي ملجموعة راكز ،قائ ًال �إن “معر�ض
ج�ل�ف��ود للت�صنيع” مي � ّث��ل م�ن��ّ��ص��ة مثالية
للهيئة للتوا�صل م��ع م�ستثمري الت�صنيع
وال �ت �ج ��ارة ،ال �ع��ام �ل�ين يف جم ��ال الأغ��ذي��ة
وامل �� �ش��روب��ات ،م�ضيفاً �أن “راكز” جنحت
م��ن خ�ل�ال امل�ع��ر���ض يف ا��س�ت�ق�ط��اب العديد
من �شركات الأغذية وامل�شروبات على مدار
ال�سنوات املا�ضية ،والتي �أبرزها ،على �سبيل
املثال ال احل�صر� ،شركة “برو �آجري ال�شرق
الأو�سط” ال�ت��ي تعمل يف جم��ال املتاجرة
بالأغذية وامل�شروبات.
ويف معر�ض تعليقه على الفر�ص املتاحة يف

قطاع الأغ��ذي��ة وامل�شروبات يف دول اخلليج
العربي� ،أ�شار ج ّالد �إىل �أن الفر�ص املتاحة
ل�شركات الأغذية وامل�شروبات يف املنطقة ال
ح�صر لها ،ال �سيما �إذا وُ�ضعت يف احل�سبان
ال��زي��ادة ال�سكانية املتنامية يف دول اخلليج
ال �ع ��رب ��ي ،وال� �ت ��ي م ��ن امل �ت��وق��ع �أن ترتفع
معدالتها بنحو  61.6مليون ن�سمة بحلول
ع��ام  ،2022الأم ��ر ال ��ذي �سينعك�س على
ارتفاع الطلب على الأغذية .ومن هنا ،ت�سعى
راكز وراء دعم �شركات الأغذية وامل�شروبات
لتدبري الأمن الغذائي يف املنطقة .و�أ�ضاف
املدير التنفيذي للمجموعة �أن الهيئة لديها
جمموعة من احللول التي ت�ساعدها على
النجاح يف تو�سيع نطاق عملياتها يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،بداي ًة من عمليات
الت�أ�سي�س ال�سريعة واملي�سّ رة ،وحتى �إن�شاء
امل���س�ت��ودع��ات املخ�ص�صة لتخزين املنتجات
وجت �م �ي �ع �ه��ا ،ف �� �ض� ً
لا ع ��ن ق �ط��ع الأرا�� �ض ��ي
امل�ستغ ّلة يف �إقامة من�ش�آت الت�صنيع .و�أرجح

جالد �أنه بف�ضل موقع الهيئة يف �إمارة ر�أ�س
اخليمة ،يت�س ّنى ل�شركات الأغذية وامل�شروبات
اال�ستفادة من انخفا�ض تكاليف الت�شغيل
واملعي�شة ،ف�ض ًال عن التمتع بقرب الهيئة

�أول جهة يف ال�شرق الأو�سط ت�صدر �سندات مقومة باليوان

من جميع املزايا اللوج�ستية الأ�سا�سية ،التي
ت�ضم موانئ حاويات ،ومطار دويل ،و�شبكة
وا�سعة من الطرق ال�سريعة متعددة امل�سارات
لربط جميع املناطق ببع�ضها.

فازت حكومة ال�شارقة ،بجائزة “�صفقة
ال �ع��ام ل�ت�م��وي��ل ال��دي��ون ال�سيادية” يف
حفل توزيع جلوائز ال�سندات والقرو�ض
وال���ص�ك��وك يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ،التي
تقدمها جمموعة جي ف �سي الإعالمية،
وذلك تقديراً لإ�صدارها الناجح ل�سندات
الباندا بقيمة  2مليار ي��وان �صيني ما
يعادل  316مليون دوالر �أمريكي.
وت�شكل ه��ذه اجل��ائ��زة اع�ت�راف �اً بنجاح
اجلهود املتوا�صلة لإم��ارة ال�شارقة منذ
ف�براي��ر  ،2018بعد ا�ستكمال عملية
م��واف �ق��ة ط��وي �ل��ة و�إج� � � � ��راءات جديدة
مقارنة بالأ�سواق العاملية ،واحل�صول يف
نهاية املطاف على نتيجة مالية ممتازة،
م��ن خ�لال �إ��ص��دار الإم ��ارة �أول �سندات
مقومة باليوان ال�صيني جلهة حكومية
يف ال�شرق الأو�سط ،وهو ما يعزز �أهمية
الإمارة بني امل�ستثمرين ال�صينيني.
ويف حفل توزيع اجلوائز ال��ذي �أقيم يف
فندق انرتكونتيننتال في�ستيفال �سيتي
يدبي ،ت�س ّلم �سعادة وليد ال�صايغ ،مدير
ع��ام دائ��رة املالية املركزية يف ال�شارقة،
اجلائزة املرموقة .وقال �سعادته تعليقًا
على اجلائزة“ :ي�شرفنا احل�صول على

هذا التقدير الكبري لنجاحنا يف �إ�صدار
�سندات الباندا مبا يعادل  2مليار يوان
�صيني يف فرباير  2018لأول �صفقة
من نوعها يف ال�شرق الأو��س��ط .وتعك�س

ه��ذه اجل��ائ��زة الكفاءة املهنية وااللتزام
وامل�ع��رف��ة ب � ��إدارة ال��د ّي��ن ال�ع��ام لفريقنا
ب�أكمله».
وت��اب��ع ق��ائ�ل ً�ا�“ :إن ه ��ذه اجل��ائ��زة هي

فر�صة لتعزيز ورف��ع م�ستوى الأ�سواق
املالية يف ال�شرق الأو��س��ط ب�ين �أو�ساط
الأ�سواق اال�ستثمارية الدولية ،ولإلهام
الإ�صدارات امل�ستقبلية لل�شركات

تعاون لرت�سيخ قواعد اجلودة يف املنتجات
واخلدمات والأنظمة يف جمال احلالل

•• دبي-وام:

ع��زز ك��ل م��ن املنتدى ال��دويل لهيئات اعتماد احل�لال واملنظمة الدولية
العتماد املختربات « »ILACواملنتدى الدويل لالعتماد « »IAFالتعاون
بينهم من خالل تبادل املعرفة واخل�برات وتطوير �آليات للعمل الفني يف
املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك وبناء منظومة رائ��دة لالعرتاف املتبادل
بني هيئات االعتماد الر�سمية يف دول العامل مبا ي�ضمن تر�سيخ قواعد
اجلودة و تعزيز الثقة يف املنتجات واخلدمات والأنظمة وخ�صو�صاً يف جمال
احلالل .
ويف هذا ال�صدد  ..وقع �سعادة املهند�س حممد �صالح بدري الأم�ين العام
للمنتدى ال��دويل لهيئات اعتماد احل�لال وم��اري نل�سون رئي�س املنظمة
الدولية العتماد املختربات و�شاو جيينوا رئي�س املنتدى الدويل لالعتماد
مذكرة التفاهم لفتح �آف��اق جديدة �أم��ام حركة التجارة العاملية و�ضمان
�سهولة م��رور خمتلف املنتجات بني ال��دول بال�شكل ال��ذي ي�ضمن حتقيق
الأهداف والغايات اال�سرتاتيجية املعتمدة لهذه املنظمات يف دعم اتفاقية
احل��واج��ز التقنية �أم��ام التجارة « »TBTالتي تديرها منظمة التجارة
العاملية والعمل على تقليل احلواجز الفنية والإجرائية التي من �ش�أنها �أن
ت�شكل عائقا حركة التجارة الدولية.
ي ��أت��ي ذل ��ك يف �إط� ��ار ح��ر���ص امل �ن �ت��دى ال� ��دويل ل�ه�ي�ئ��ات اع �ت �م��اد احلالل
« »IHAFعلى بناء عالقات دولية ا�سرتاتيجية مع خمتلف املنظمات
والهيئات التي تلعب دورا حموريا وم��ؤث��را يف د عم التجارة وتعزيز ثقة
امل�ستهلك يف املنتجات واخلدمات املقدمة والتي عقدت م�ؤخرا يف �سنغافورة
 .و�أكد �سعادة املهند�س حممد �صالح بدري �أهمية هذا االجناز الذي ي�ؤكد
دور املنتدى و�أهمية وجوده كجهة م�ستقلة متنح االعرتاف الدويل لهيئات
االعتماد العاملة يف جمال احلالل وتعمل على بناء �شراكات ا�سرتاتيجية
دولية مع هذه املنظمات والتي تعد �أعلى و�أه��م املنظمات الدولية املعنية
بو�ضع اال�شرتاطات واالج��راءات املوحدة جلهات االعتماد املعنية بالت�أكد
من موثوقية ودقة ال�شهادات ال�صادرة يف خمتلف القطاعات .

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

ال�شارقة تفوز بجائزة جمموعة جي ف �سي تقدير ًا
لإ�صدارها �سندات الباندا مبا يعادل  2مليار يوان �صيني
•• دبي-الفجر:

تعمل م�ؤ�س�سة الإمارات لأنظمة التربيد املركزي �إمباور حالياً على �إن�شاء
�أكرب م�شروع تربيد مناطق يف العامل من خالل زي��ادة طاقتها الإنتاجية
لتربيد املناطق يف منطقة اخلليج التجاري بنا ًء على العقد الرئي�سي الذي
مت توقيعه يف  2005الذي ين�ص على تزويد منطقة اخلليج التجاري بـ
 350الف طن تربيد وذلك ا�ستكما ًال خلططها التو�سعية لتغطية منطقة
اخلليج التجاري بالكامل وتلبية الطلب املتزايد على خدمة تربيد املناطق
يف هذه املنطقة احليوية من الإمارة.
ويف الوقت الراهن تقوم “�إمباور” بتقدمي خدمات تربيد مناطق من خالل
ثالث حمطات تربيد رئي�سية “اخلليج التجاري “ ”1اخلليج التجاري
“ ”2اخلليج التجاري  ”3وتبلغ قدرتها الإنتاجية  135الف طن تربيد
وتعكف حالياً على �إجناز حمطة “اخلليج التجاري  ”4و”اخلليج التجاري
 ”5و”اخلليج التجاري  ”6كجزء من خطة التو�سعة لتتمكن من تلبية
الطلب املتزايد على خدمات تربيد املناطق يف منطقة اخلليج التجاري..
ومن املتوقع �أن ي�صل �إجمايل القدرة الإنتاجية لهذه املحطات جمتمعة
 350الف طن تربيد لدى ا�ستكمال جميع مراحل هذا امل�شروع الأكرب
من نوعه يف العامل.

وامل�ؤ�س�سات يف ال�شرق الأو�سط.
وكانت دائرة املالية املركزية يف ال�شارقة
ق��د �أ��ص��درت �سندات الباندا مب��ا يعادل
 2مليار ي��وان �صيني� ،أو  316مليون
دوالر �أمريكي ،يف �سوق �سندات الباندا
يف ال���ص�ين م��ع م �ع��دل رب ��ح  5.8%يف
فرباير ، 2018وت��اري��خ ا�ستحقاق يف
فرباير  .2021وكان امل�س�ؤول الرئي�سي
( )Lead Bookrunnersعن
الإ�صدار هو بنك ال�صني ،وبنك �أي�.سي.
ب��ي� �.س��ي .ك �م �� �س ��ؤول ف��رع��ي (Joint
 . )Bookrunnerكما مثل بنك
ال���ص�ين ،وب�ن��ك �أي �سي ب��ي ��س��ي ،وبنك
ات�ش �س بي �سي ،وبنك �ستاندرد ت�شارترد
كممثلني فرعيني م�شرتكني(Joint
.)Lead Underwriters
وت �ع��رف ج��وائ��ز ال �� �س �ن��دات والقرو�ض
وال�صكوك يف ال�شرق الأو�سط اخلا�صة
مبجموعة جي ف �سي الإعالمية بالتميز
والإجن� � ��از امل �ت �ف��رد مل �� �ص��دري ال�سندات
وال� �ق ��رو� ��ض وال �� �ص �ك��وك واملقرت�ضني
واملتخ�ص�صني يف ال�سوق لعملهم يف مثل
هذه املعامالت املهمة .وتنظم املجموعة
ح�ف�ل�ين ل�ل�ج��وائ��ز يف الإم� � ��ارات وتركيا
جتمع كل منها على حدة  250من كبار
املديرين التنفيذيني يف ال�سوق.

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
�إعادة �إعالن بالن�شر
فـي الدعوى  2018/3547جتاري جزئي
اىل املدعي عليه  -1 /بروفك�س فيت اوت للمقاوالت ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي/يو بي ا�س �سبالي �شني �سوليو�شنز انك/فرع دبي/فرع �شركة اجنبية
وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
بالزام املدعي عليها مببلغ وق��دره ( )72.470.98دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد
التام .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2018/11/15ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة
 Ch1.C.12لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة
تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  2018/3563جتاري جزئي
اىل املدعي عليه -1 /ب�لال حممد علي حمود جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان املدعي
/اميك�س (ال���ش��رق االو� �س��ط) � ��ش.م.ح (م) االم ��ارات وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم
اجلرمن قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره
( )75784.34دره��م وال��ر��س��وم وامل�صاريف وات�ع��اب امل�ح��ام��اة وال�ف��ائ��دة  %12م��ن تاريخ
اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�ضم ملف النزاع رقم 2356/2017:جتاري.وحددت لها
جل�سة يوم الثالثاء امل��واف��ق 2018/11/13:ال�ساعة� 08:30:ص بالقاعةch1.C.12:
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة
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البنك الأول يتعاون مع معهد �أع�ضاء جمال�س
الإدارات يف دول التعاون لتح�سني حوكمة ال�شركات

••الريا�ض-ال�سعودية-الفجر:

وقع معهد �أع�ضاء جمال�س الإدارات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي اتفاقية
�شراكة مدتها � 3سنوات مع “البنك الأول” للم�ساعدة يف تطوير الأداء العايل
ملجال�س الإدارات يف منطقة اخلليج .و�سيدعم “البنك الأول” برنامج فعاليات
يرفع معايري حوكمة ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،ويف دول جمل�س
و�ص ّمم الربنامج من قبل معهد �أع�ضاء
التعاون اخلليجي على نطاق �أو�سعُ .
جمال�س الإدارات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي بهدف بناء ثقة امل�ساهمني
يف ال�شركات اخلليجية وت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي .ويف معر�ض تعليقها على
االتفاقية ،قالت جني فالز ،املدير التنفيذي ملعهد �أع�ضاء جمال�س الإدارات يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي“ :ي�سرنا ان�ضمام “البنك الأول” �إىل �شبكة
�شركائنا يف ال��وق��ت ال��ذي حتظى فيه املمار�سات ال�سليمة ملجال�س الإدارات
واحلوكمة باهتمام كبري من امل�ستثمرين و�أ�صحاب امل�صلحة .ويع ّد “البنك
الأول” م�ؤ�س�سة مهمة ومرموقة على م�ستوى اململكة ،و�سي�شكل دعمه لنا
�أ�سا�ساً ي�ساعدنا يف تطوير �أف�ضل الإج ��راءات املتبعة يف حوكمة ال�شركات،
وحت�سني كفاءة جمال�س الإدارات ،وامل�ساهمة يف نهاية املطاف بتنمية اقت�صادات
اململكة العربية ال�سعودية ودول جمل�س التعاون اخلليجي على نطاق �أو�سع».
ومنذ �إن�شائه يف عام  ،2017تطور معهد �أع�ضاء جمال�س الإدارات يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي لي�صبح ال�شبكة الأك�ثر ت��أث�يراً لكبار التنفيذيني
يف منطقة اخلليج .ويعمل املعهد مع ال�شركات امل��درج��ة يف الأ��س��واق املالية،
وامل��ؤ��س���س��ات التابعة للحكومات ،وال���ش��رك��ات العائلية ،وال���ش��رك��ات اخلا�صة
الكبرية ،وال�شركات متعددة اجلن�سيات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
وباعتباره م�ؤ�س�سة غ�ير ربحية ،يتعاون املعهد ال�ي��وم م��ع  1100ع�ضو يف
جمال�س الإدارات ميثلون �أكرث من � 3آالف �شركة رائدة� ،سعياً لرفع معايري
حوكمة ال�شركات وحت�سني فعالية �أداء جمال�س الإدارات.
ومن جانب �آخر ،قال �سورن نيكواليزن ،الع�ضو املنتدب يف “البنك الأول”:
“ي�شكل اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر �إح��دى الركائز الأ�سا�سية ال�سرتاتيجية
ر�ؤي� ��ة امل�م�ل�ك��ة  ،2030وذل ��ك ي�ع�ن��ي م��زي��داً م��ن ال�ت��دق�ي��ق وال�ترك �ي��ز على
م�ؤ�س�ساتنا .ويف هذا الإط��ار ،تع ّد احلوكمة ال�سليمة لل�شركات ،والتي ترتقي
�إىل م�ستوى املعايري العاملية ،عن�صراً �أ�سا�سياً الكت�ساب ثقة امل�ستثمرين يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي وخارجها على حد �سواء».
و�أ�ضاف نيكواليزن“ :ونظراً لكوننا من �أقدم البنوك العاملة يف اململكة ،ف�إننا
نحظى ب�سجل حافل بالإجنازات يف جمال ابتكار اخلدمات املالية وامل�صرفية،
وي�شمل ذلك تطوير حوكمة ال�شركات .ومن خالل عملنا امل�شرتك مع معهد
�أع�ضاء جمال�س الإدارات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي �ستتاح لنا فر�صة
امل�شاركة مع �شبكة املعهد الوا�سعة ب�أف�ضل املمار�سات التي حققت لنا نتائج
متميزة على مدى تاريخنا احلافل».

مب�شاركة  800من العاملني يف البنوك وامل�صارف بالدولة

قادة القطاع امل�صريف ي�ستك�شفون «التفكري الت�صميمي واالبتكار» خالل منتدى «مدراء املوارد الب�شرية »2018
•• دبي-الفجر:

نظم معهد الإمارات للدرا�سات امل�صرفية
وامل��ال �ي��ة ،امل �ع �ه��د ال ��رائ ��د يف امل�ن�ط�ق��ة يف
جم��ال التعليم والتدريب للقطاع املايل
وامل�صريف ،منتدى مدراء املوارد الب�شرية
ل �ع��ام  .2018يف م �ق��ره مب��دي �ن��ة دبي
الأك��ادمي �ي��ة .وج��اء ذل��ك يف �إط ��ار التزام
املعهد امل�ستمر بالتوا�صل مع مدراء �أق�سام
املوارد الب�شرية يف بنوك املنطقة والتعرف
�إىل �آرائهم ووجهات نظرهم حول تطوير
حمتوى وجودة برامج التدريب والربامج
الأكادميية لدى املعهد.
وح �� �ض��ر امل �ن �ت��دى �أك�ث��ر م ��ن  800من
ال� �ع ��ام� �ل ��ون ب ��ال �ق �ط ��اع امل� ��� �ص ��ريف داخ� ��ل
ال ��دول ��ة ،م��ن ب�ي�ن�ه��م مم�ث�ل�ين ع ��ن ،بنك
�أب��وظ�ب��ي الأول ،وب�ن��ك دب��ي الإ�سالمي،
وم�صرف ال�شارقة الإ�سالمي ،وم�صرف
عجمان ،وب�ن��ك امل���ش��رق ،وب�ن��ك الإم ��ارات
دب��ي ال��وط�ن��ي ،وم� ��وارد ل�ل�ت�م��وي��ل ،وبنك
اال�ستثمار ،وب�ن��ك �أم القيوين الوطني،
وبنك الفجرية الوطني
مهارات التفكري
الت�صميمي واالبتكار
وح� �ظ ��ي احل� ��� �ض ��ور ب �ف��ر� �ص��ة ح�صرية
حل�ضور ور�شة عمل حول مهارات التفكري
الت�صميمي واالبتكار ،والتي �أقامها معهد
الإم��ارات للدرا�سات امل�صرفية واملالية يف
مقره مبدينة دبي الأكادميية بدبي.
ومت� �ح ��ورت ور� �ش��ة ال �ع �م��ل ال �ت��ي �أداره � ��ا
املحا�ضر العاملي ديفيد روبرت�سون ،عدداً
من املحاور املهمة ،مثل تعريف االبتكار
و�أه�م�ي�ت��ه ،والتفكري الت�صميمي ودوره
يف عملية االب �ت �ك��ار .و�أف���ض��ل املمار�سات
الإب��داع �ي��ة وال�ت�ع��اون�ي��ة املتبعة م��ن قبل
امل ��ؤ� �س �� �س��ات ال �ع��امل �ي��ة ال ��رائ ��دة يف جمال
ح��ل امل���س��ائ��ل امل�ع�ق��دة ،م��ن خ�ل�ال تفعيل
الأ� �س��ال �ي��ب ال��رام �ي��ة �إىل ح ��ل امل�سائل
االع�ت�ي��ادي��ة وامل �ت �ك��ررة ال�ت��ي ت��واج��ه هذه
الأعمال.
واف �ت �ت��ح امل �ن �ت��دى � �س �ع��ادة ه���ش��ام عبداهلل
ال �ق��ا� �س��م ،رئ �ي ����س جم �ل ����س �إدارة معهد
الإم ��ارات ل�ل��درا��س��ات امل�صرفية واملالية،
وتعليقاً على ذل��ك ق��ال�“ :إنه ملن دواعي
�سروري �أن �أرح��ب بكم جمي ًعا يف منتدى
مدراء املوارد الب�شرية لهذا العام ،فنحن
اليوم ال نحتفي ب�إجنازاتنا لعام 2018

فح�سب ،ولكن � ً
أي�ضا لتقدمي خطتنا للعام
 .2019ومن املهم جدًا بالن�سبة �إلينا �أن
نحظى بهذه الفر�ص للتوا�صل مع كافة
مدراء املوارد الب�شرية يف القطاع امل�صريف
واملايل لتقدمي لنا الن�صح والإر�شاد فيما
يتعلق برباجمنا التدريبية ال�سنوية».
و�أ� � �ض� ��اف �أن امل �ع �ه��د مي �� �ض��ي ق ��دم� �اً يف
ب �ن��اء ك � ��وادر م���ص��رف�ي��ة وم��ال �ي��ة وطنية
متخ�ص�صة ت��واك��ب ال�ث��ورة التكنولوجيا
التي ط��ر�أت على القطاع امل�صريف ،وذلك
من خالل �إط�لاق خطة املعهد التدريبة
للعام  ،2019والتي بدورها تلبي كافة
االحتياجات التدريبة ال�سنوية مل�صارف
ال��دول��ة وت�ت�م�ح��ور ب���ش�ك��ل �أ� �س��ا� �س��ي على
التقنيات الذكية والتكنولوجيا املالية،
ك�م��ا ت �ت��واك��ب م��ع ال �ث��ورة التكنولوجية
التي ط��ر�أت على امل�ج��ال امل�صريف واملايل
ب��االع �ت �م��اد ع �ل��ى ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا املالية
«ال�ف�ن�ت��ك» ب�شكل ك�ب�ير ،م���ش�يراً �إىل �أن
�إج� �م ��ايل ال�ب�رام ��ج امل �ع �ت �م��دة ي���ص��ل �إىل
 690ب��رن��اجم�اً ت��دري�ب�ي�اً .وب ��دوره ،قال
�سعادة جمال اجل�سمي ،مدير عام معهد
الإم��ارات للدرا�سات امل�صرفية� ،إن املعهد
ي�ح��ر���ص دائ �م �اً ع�ل��ى ت��رج�م��ة توجيهات
القيادة الر�شيدة التي حتث على االبتكار،
وت�سارع دائماً �إىل تطبيق وجتربة الأفكار
اجلديدة التي من �ش�أنها �أن تفتح الآفاق
لو�ضع احللول للتحديات امل�ستقبلية يف
خمتلف القطاعات ،م�شرياً �إىل �أن خطة
املعهد للعام  2019تعمل على تر�سيخ
ث �ق��اف��ة االب �ت �ك��ار ل ��دى ك��اف��ة العاملني
ب��ال�ق�ط��اع امل���ص��ريف وت�ت�ي��ح ل�ه��م الفر�صة
ل�ل�إب��داع وت�ق��دمي م��ا لديهم م��ن الأفكار
الإبداعية واحلر�ص على تطبيقها وذلك
م��ن خ�ل�ال دم ��ج ت�ق�ن�ي��ات التكنولوجيا
املالية مع الربامج التدريبية ،وجلب �أبرز
املتحدثني يف جمال االبتكار عاملياً لإقامة
جل�سات نقا�شية وور�ش عمل.
و�أ�� � �ض � ��اف �أن ع �� �ص��رن��ا احل� � ��ايل ي�شهد
تقدماً مت�سارعاً وغري م�سبوق يف جمال
التكنولوجيا املالية ،وه��ذا يت�ضح متاماً
يف القطاع امل�صريف وامل ��ايل ،م�شرياً �إىل
�أن املعهد �أدرك ب�شكل ا�ستباقي �أهمية
ت �ط��وي��ر ال�ب�رام ��ج ال �ت��دري �ب �ي��ة لتواكب
اح�ت�ي��اج��ات ال�ق�ط��اع ،وي�ع��د ت�أ�سي�س �أول
جلنة لإع��ادة �صياغة امل�ه��ارات الأ�سا�سية
يف قطاع «التكنولوجيا املالية» مب�شاركة
قادة قطاعات التكنولوجيا ومتخ�ص�صني

م��ن �أب � ��رز امل �� �ص��ارف وال �ب �ن��وك العاملة
بالدولة �أول ثمار خطة التدريب .وتابع
قائ ً
ال�“ :أدركنا كذلك �أن التحول الرقمي
احلقيقي يتطلب �أكرث من جمرد تنظيم
برامج تدريبية ح��ول �أح��دث التوجهات.
ف �م��ن امل �ه��م �أي �� �ض �اً �أن ن�ت�ب�ن��ى التقنيات
اجل��دي��دة ب��ال�ك��ام��ل ،وه ��ذا يعني اعتماد
نهج يرتكز على التكنولوجيا الرقمية يف
التدريب والتعليم .اعتمادنا لهذا النهج
�سيتيح لنا االع�ت�م��اد على التكنولوجيا
احل��دي �ث��ة ،ب � ��دءاً م ��ن ت���س�ج�ي��ل الطلبة
م��ن خ�ل�ال �أك���ش��اك ذك�ي��ة وح�ت��ى �إ�صدار
ال �� �ش �ه��ادات ع�ب�ر ت�ق�ن�ي��ة ال �ب �ل��وك ت�شني.
وبدورها قالت ،نورة عبا�س �أحمد مدير
�إدارة التدريب مبعهد االمارات للدرا�سات
امل�صرفية واملالية� ،إن الهدف من منتدى
امل��وارد الب�شرية هو ت�سليط ال�ضوء على
التحدّيات التي تواجه كوادرنا يف م�سريتها
املتخ�ص�صني
املهنية ،وتقدمي مقرتحات
ّ
يف جمال متكني هذه الكوادر ،مبا ي�سهم
يف دعمها وتعزيز دورها التنموي .وك�شفت
ن��وره عبا�س ع��ن تقدمي معهد الإمارات
للدرا�سات امل�صرفية واملالية عدة برامج
يف جمال التكنولوجيا املالية �إىل حقيبة
ب��راجم��ه التدريبية �ضمن خطة املعهد
للعام  ،2019يف م�سعى لتعزيز هويته
امل�ؤ�س�سية ان�سجاماً مع خططه للتحول
ال��رق �م��ي .ويف ه��ذا الإط � ��ار ،ع�ق��د املعهد
�شراكات مع جهات دولية عدة ،ومنها
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وي�سعى املعهد من خالل هذه ال�شراكات
�إىل �ضمان جودة الربامج وان�سجامها مع
�أهداف املعهد يف متابعة �أحدث التوجهات
ال��رق �م �ي��ة امل �ع �ت �م��دة يف ق �ط��اع االعمال
امل�صرفية واملالية.
و�أ��ض��اف��ت �أن ب��رام��ج التكنولوجيا املالية
ت�شتمل على  13برناجماً جديداً موزعاً
�ضمن  40ج��دو ًال زمنياً ت�شمل ح�ص�صاً
رئي�سية يف حتليالت الأعمال والتحليالت
ب��ا��س�ت�خ��دام  Pythonب��الإ��ض��اف��ة �إىل
دورات ال�ت�ط��وي��ر امل�ه�ن��ي امل���س�ت�م��رة ،مثل

م�ستقبل الأعمال امل�صرفية ،وFintech
 101وتطبيقات “بلوك ت�شني” والذكاء

اال� �ص �ط �ن��اع��ي وال �ت �ع �ل��م الآيل وتطبيق
“�إنرتنت الأ�شياء” والأمن ال�سيرباين.
م �� �ش�يرة �أن� ��ه ف �� �ض� ً
لا ع��ن ذل� ��ك� ،سيقدم
م�ع�ه��د الإم � � ��ارات ل �ل��درا� �س��ات امل�صرفية
وامل��ال �ي��ة ب��رن��ام��ج ت��دري��ب التكنولوجيا
امل��ال �ي��ة وال �ت �ح �ل �ي�لات ال��ر�أ� �س �ي��ة �ضمن
ف��روع��ه ال �ث�لاث املخ�ص�صة ح���ص��ري�اً يف
القطاع امل�صريف ،والتي ت�شمل م�ستويني،
امل�ت��و��س��ط وامل �ت �ق��دم ،وتعتمد ع�ل��ى مزيج
م��ن من��اذج التعليم وامل�ح��اك��اة .و�أ�ضافت
م��دي��رة �إدارة ال�ت��دري��ب باملعهد �أن خطة
املعهد اجل��دي��دة تت�ضمن �إط�ل�اق �أربعة
تطبيقات جديدة على الهواتف املتحركة
لتكون متوفرة يف متجر �آبل للتطبيقات
وم � �ت � �ج� ��ر “جوجل بالي” �ضمن
جم �م��وع��ة ت�ط�ب�ي�ق��ات �أن� ��دروي� ��د .وتلبي
ه��ذه التطبيقات احتياجات م�ستخدمي
الهواتف املتحركة بف�ضل دعمها لعملية
تعلم تفاعلية و�سهلة وق��اب�ل��ة للتو�سع.
و�ست�شمل التطبيقات ما يلي:
�إطالق �أول من�صة رقمية للبحوث
والدرا�سات املالية يف الدولة –
تطبيق EIBFS Research
مت �إطالق �أول تطبيق للبحوث والدرا�سات
املالية يف الدولة ،ويحتوي التطبيق على
معلومات ح��ول ا�سرتاتيجيات الأبحاث
وكيف ميكن ن�شر الدرا�سات يف جملة املعهد
ال��دول�ي��ة ل�ب�ح��وث ال���ص�يرف��ة والتمويل،
�إ�ضافة �إىل مدونات من خرباء ،وتقارير
اقت�صادية وتقارير حول القطاع ،و�سوف
ي�ضم مكتبة وا��س�ع��ة ال�ن�ط��اق للدرا�سات
والبحوث يف القطاع امل��ايل وت�ضم �أكرث
من در�ساً تعليمياً وحتلي ً
ال للقطاع املايل.
وي ��أت ��ي ط ��رح م�ن���ص��ة الأب� �ح ��اث لرتويج
فكرة �أن امل�ؤ�س�سات ال ت�ستثمر يف الربامج
التعليمية فقط ،بل �أي�ضاً تتيح الو�صول
�إىل املعلومات والتعليم يف �أي وقت ومن
�أي مكان ملوظفيها املنت�شرين يف كل مكان،
وذلك بهدف مواكبة بيئة العمل مت�سارعة
اخلطوات يف عاملنا اليوم.
و�أ��ض��اف��ت �أن ه��ذه املن�صة ��س��وف ترتقي
بثقافة العاملني بالقطاع امل�صريف �إىل
م�ستويات �أع�ل��ى م��ن ال�ك�ف��اءة م��ن خالل
�صقل مهاراتهم ب�أحدث الدرا�سات املالية
يف القطاع املايل.

من�صة التعليم
الإلكرتونية -تطبيق EIBFS
 Trainingللتدريب
ك �م��ا �أك � � ��دت �أن امل �ع �ه��د ي �ع �ت��زم تقدمي
ب��راجم��ه ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة الإل �ك�ترون �ي��ة عرب
م�ن���ص��ة  Moodleال �ت��ي ت�ع��د من�صة
تعلم �إل �ك�تروين مفتوحة امل�صدر �سيتم
دجم �ه��ا م��ع م��وق��ع امل �ع �ه��د الإل� �ك�ت�روين
اخل��ا���ص ب��ال�ت��دري��ب .ك�م��ا �سيقوم املعهد
بتطوير حمفظته احل��ال�ي��ة م��ن برامج
ال �ت �ع �ل��م الإل � �ك�ت��روين م ��ن خ �ل�ال نظام
 Intuitionلإدارة التعلم الذي يجمع
بني التكنولوجيا وحلول التعلم املدمج.
و��س�ي���ض��م ال �ن �ظ��ام م��ا ي���ص��ل �إىل 120
م�ساق تعلم �إلكرتوين لأكرث من 3500
م �ه �ن��ي يف ال �ق �ط��اع امل� ��� �ص ��ريف� ،أي نحو
 10%من �إج�م��ايل املوظفني العاملني
يف ال�ق�ط��اع .و�ست�شمل جم��االت الرتكيز
ك�ل ً�ا م��ن ال�ع�ل��وم وال�ع�م�ل�ي��ات امل�صرفية،
و�إدارة االئتمان ،و�إدارة امل��وارد الب�شرية،
وال� ��� �ص�ي�رف ��ة الإ� � �س �ل�ام � �ي ��ة ،واخل� ��زان� ��ة
واال� �س �ت �ث �م��ار ،وغ�ي�ره��ا .ك�م��ا �سي�ستفيد
ال �ط�ل�اب م��ن ت �ع��اون امل �ع �ه��د م��ع �شركة
“موديز” اخلا�صة بالت�صنيف االئتماين،
و�أبرز اجلامعات املرموقة عاملياً.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �إط�ل�اق تطبيق EIBFS
 :Educationيقدم التطبيق �شرحاً
تف�صيلياً ح��ول برامج التدريب احلالية
والقادمة� ،إ�ضافة �إىل �إ�شعارات حول �آخر
امل�ستجدات.
وت�ط�ب�ي��ق مكتبة :EIBFS Library
يتيح التطبيق اخلا�ص مب�صادر املعلومات
�إمكانية البحث يف ق��اع��دة البيانات عن
جمموعة وا�سعة من املوا�ضيع املغطاة يف
امل�ساقات التدريبية.
وب��دوره ،قال ح�سام ال�سيد ،مدير املوارد
الب�شرية يف بنك الإم��ارات دبي الوطني،
“ لقد لعب معهد الإم� ��ارات للدرا�سات
امل�صرفية واملالية دوراً مهماً يف دفع وترية
تطوير الكوادر امل�ؤهلة والعاملة يف قطاع
اخلدمات امل�صرفية واملالية يف املنطقة.
وي �ق��دم امل�ع�ه��د ب��رام��ج ت��دري�ب�ي��ة وقيادية
عالية الكفاءة ملوظفينا يف البنك،
و�أ�ضاف�“ :إننا �سعداء بامل�شاركة يف مثل
ه��ذه امل �ب��ادرات التي متنحنا فر�صة دفع
احل � � ��وارات امل �� �س �ت �م��رة ق ��دم �اً م ��ع املركز
ال�ت��دري�ب��ي ال��رائ��د ل�ل��درا��س��ات امل�صرفية
واملالية يف املنطقة..

«دبي اجلنوب» تكرم �شركاءها اال�سرتاتيجيني من القطاع احلكومي
«االحتاد الئتمان ال�صادرات» توقع �شراكة
مع «ماركل �إنرتنا�شيونال» العاملية

•• دبي -وام:

وقعت �شركة االحتاد الئتمان ال�صادرات � -شركة ائتمان ال�صادرات الوطنية
التابعة للحكومة االحتادية  -ام�س اتفاقية مع �شركة “ماركل �إنرتنا�شيونال”
العاملية املتخ�ص�صة يف احتياجات الت�أمني و�إعادة الت�أمني التجاري لل�شركات
ال�ك�برى وال���ص�غ�يرة واملتو�سطة واملهنيني وال�ت�ج��ار م��ن خ�لال مكاتبها يف
جميع �أنحاء اململكة املتحدة و�أوروبا وكندا و�أمريكا الالتينية و�آ�سيا واملحيط
الهادئ .وت�سمح هذه ال�شراكة لـالحتاد الئتمان ال�صادرات الوفاء بوظيفتها يف
م�ساعدة ال�شركات الإماراتية ودفعها نحو املزيد من النمو والن�شاط التجاري
مع تعزيز التزامها بدعم �إ�سرتاتيجية التنويع االقت�صادي غري النفطي يف
الدولة .ومبوجب االتفاقية �ستتعاون االحتاد الئتمان ال�صادرات و”ماركل
�إنرتنا�شيونال” على ت�صميم وتوفري حلول وخدمات تقليدية و�شاملة لت�أمني
االئتمان مما ي�ساعد ال�شركات الإماراتية يف حتقيق �أهدافها للنمو والتو�سع
عامليا .وقع االتفاقية ما�سيمو فال�سيوين الرئي�س التنفيذي لالحتاد الئتمان
ال�صادرات و�إيوا روز املدير التنفيذي  -االئتمان التجاري واملخاطر ال�سيا�سية
وال�ضمانات يف �شركة ماركل �إنرتنا�شيونال للت�أمني بح�ضور كبار امل�س�ؤولني
من الطرفني .وقال �سعادة املهند�س �ساعد العو�ضي املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة
دبي لتنمية ال�صادرات وع�ضو جمل�س الإدارة ورئي�س اللجنة التنفيذية يف
االحتاد الئتمان ال�صادرات �أن �شركة االحتاد الئتمان ال�صادرات ت�سعى لبناء
من�صة �شاملة من خالل عقد ال�شراكات اال�سرتاتيجية القادرة على تقدمي
ال��دع��م لل�شركات الإم��ارات�ي��ة..الف�ت��ا �أن ه��ذا التعاون �سوف ي�سمح لل�شركة
با�ستك�شاف الفر�ص لفهم ودعم احتياجات قطاع الت�صدير يف دولة الإمارات.
و�أ��ض��اف �أن ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع “ماركل �إنرتنا�شيونال” �ستخلق
من�صة قوية لالحتاد الئتمان ال�صادرات لتعزيز �أعمال ال�شركات العاملة يف
الدولة مبا يتما�شى مع الأجندة الوطنية لر�ؤية الإمارات  ..2021كما تعزز
االتفاقية التزامنا بخدمة قطاع الت�صدير الإماراتي من �أجل حت�سني قدرته
على املناف�سة عامليا .من جانبه �أعرب ما�سيمو فال�سيوين الرئي�س التنفيذي
لالحتاد الئتمان ال�صادرات عن �سعادته بالإعالن عن توقيع هذه ال�شراكة مع
�شركة ماركل �إنرتنا�شيونال املعروفة يف جميع �أنحاء العامل ك�شركة ت�أمني
متخ�ص�صة..متوقعا �أن ي�ساعد هذا التحالف اجلديد على تعزيز جهودهم
احلثيثة يف دع��م من��و وت�ط��ور ال�شركات املحلية يف الإم� ��ارات وخ�صو�صا يف
جماالت الت�صدير وتزويدهم ب��الأدوات واحللول التجارية الالزمة جلعلها
قادرة على املناف�سة عامليا ..معتربا �أن العمل مع �شركة ماركل العاملية �سيعزز
ج�ه��وده��م يف حتقيق �أه ��داف وغ��اي��ات ا�سرتاتيجية دول��ة الإم� ��ارات لتنويع
االقت�صاد غري النفطي.

•• دبي-وام:

ك��رم��ت “دبي اجلنوب” �أك �ث��ر م ��ن � 30شريكا
ا�سرتاتيجيا من القطاع احلكومي يف احلفل الذي
�أقيم ام�س يف فندق جمريا بيت�ش  -دبي للم�ساهمة
يف ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى ج �ه��ود “دبي اجلنوب”
احلثيثة لدفع م�سرية الريادة والتميز وتقدمي �أرقى
اخلدمات ملتعامليها ال��ذي يلعبون دورا حموريا يف
حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية.

ي��أت��ي ذل��ك يف �إط ��ار ال�ن�ج��اح امل�ستمر ال��ذي حتققه
“دبي اجلنوب” ب��ا��س�ت�ق�ط��اب �آالف امل�ستثمرين
الأجانب واملحليني لتد�شني الأعمال يف واح��دة من
�أ�سرع املناطق احلرة منوا يف �إمارة دبي.
كما كرم �سعادة خليفة الزفني الرئي�س التنفيذي لـ
“م�ؤ�س�سة مدينة دبي للطريان” و”دبي اجلنوب”
ر�ؤ�ساء وم�س�ؤولني من خمتلف امل�ؤ�س�سات وال�شركات
العاملة يف املنطقة  ..م�شيدا باجلهود املتوا�صلة
وامل � �ب� ��ادرات ال �ن��وع �ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ب�ن��اه��ا دب ��ي اجلنوب

ب��ال���ش��راك��ة م��ع ��ش��رك��ائ�ه��ا يف ال�ق�ط��اع�ين احلكومي
واخل��ا���ص وال��رام �ي��ة �إىل ت�ع��زي��ز ع�لاق��ات التعاون
والتن�سيق ل��دف��ع م�سرية التميز متا�شيا م��ع ر�ؤية
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم
ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم
دبي “رعاه اهلل” بجعل �إم��ارة دبي واح��دة من �أبرز
املدن يف العامل يف م�ؤ�شر الأداء اللوج�ستي والطريان
وتر�سيخ مكانة دولة الإمارات منوذجا عامليا رائدا يف
جمال البنية التحتية ان�سجاما مع ر�ؤي��ة الإمارات

 2021وخطة دبي .2021
و�أ�ضاف �إن متانة ال�شراكات وبرامج التعاون القيمة
التي مت العمل عليها ب�ين دب��ي اجل�ن��وب و�شركائها
ا�ستطاعت �أن تعك�س فعاليتها من خالل بناء عالقات
ق��وي��ة م��ع خمتلف اجل �ه��ات املحلية و الإق�ل�ي�م�ي��ة و
الدولية الأم��ر ال��ذي يعد �ضروريا لتحقيق غايات
خطة دبي الرامية �إىل بناء جمتمع ناب�ض باحلياة
لأف ��راد م�ب��دع�ين ق��ادري��ن ع�ل��ى اال��س�ت�ث�م��ار والعمل
والعي�ش يف مدينة �سعيدة ذكية وم�ستدامة».

قبيل انطالق «�أديبك »2018

�أدنوك ت�ست�ضيف قادة قطاع النفط والغاز والبرتوكيماويات يف ملتقى �أبوظبي ال�سنوي للر�ؤ�ساء التنفيذيني
•• �أبوظبي-الفجر:

ي�شارك  27من ر�ؤ��س��اء �أه��م و�أك�بر �شركات
ال �ن �ف��ط وال� �غ ��از وال �ب�ت�روك �ي �م��اوي��ات على
م�ستوى ال �ع��امل يف ال ��دورة ال�ث��ال�ث��ة مللتقى
�أب ��وظ� �ب ��ي ل� �ل ��ر�ؤ�� �س ��اء ال �ت �ن �ف �ي��ذي�ين ال ��ذي
ت�ست�ضيفه �أدن� ��وك ي��وم الأح ��د امل�ق�ب��ل 11
نوفمرب يف �أبوظبي ،حيث �سيناق�شون �أهم
املوا�ضيع ذات ال�صلة بالقطاع مبا يف ذلك
ت ��أث�يرات التكنولوجيا احل��دي�ث��ة والتحول
الرقمي والع�صر ال�صناعي الرابع.
وي�أتي هذا االجتماع تلبية لدعوة من معايل
الدكتور �سلطان �أحمد اجل��اب��ر ،وزي��ر دولة
ال��رئ �ي ����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لأدن� � ��وك وجمموعة
��ش��رك��ات�ه��ا ،ومي �ث��ل ل �ق��ا ًء ف��ري��داً م��ن نوعه
وح�صرياً يقت�صر ح�ضوره على املدعوين
ويقام وفق قواعد “ت�شاتام هاو�س” لتعزيز
�شفافية وح�ي��وي��ة ال�ن�ق��ا���ش ،م��وف��راً بذلك
من�صة متميزة لإج��راء حوار رفيع امل�ستوى
ح��ول ال��دي�ن��ام�ي�ك�ي��ات وامل �ت �غ�يرات يف قطاع
الطاقة .وتعك�س امل�شاركة رفيعة امل�ستوى
للر�ؤ�ساء التنفيذيني ل�شركات النفط والغاز
وال�ب�تروك�ي�م��اوي��ات ال��رائ��دة ع��امل�ي�اً ،املكانة
الرا�سخة لدولة الإم��ارات و�أبوظبي كمركز

ع��امل��ي ل �ل �ح��وار وال �ن �ق��ا���ش امل�خ�ت����ص بقطاع
النفط والغاز ومتغريات مزيج الطاقة.
وبهذه املنا�سبة ،قال معايل الدكتور �سلطان
�أح� �م ��د اجل ��اب ��ر“ :بف�ضل دع� ��م ومتابعة
القيادة ور�ؤيتها اال�ست�شرافية للم�ستقبل،
�شهد قطاع النفط والغاز يف دولة الإمارات
تطورات كبرية �ساهمت يف تر�سيخ مكانتها
الع �ب �اً ع��امل�ي�اً يف ق �ط��اع ال �ط��اق��ة ،وم�صدّراً
موثوقاً للموارد الهيدروكربونية وامل�شتقات
وال �ب�ت�روك �ي �م��اوي��ات مل�خ�ت�ل��ف دول العامل
ووج �ه ��ة رئ �ي �� �س��ة ل �ل �ح��وار ال �ع��امل��ي املت�صل
بالطاقة .ويعك�س ملتقى �أبوظبي للر�ؤ�ساء
ال �ت �ن �ف �ي��ذي�ين ه� ��ذه امل �ك��ان��ة امل �ه �م��ة لدولة
الإم��ارات والتي ما كانت لتتحقق لوال ر�ؤية
ال�ق�ي��ادة ودع�م�ه��ا» .و�أ� �ض��اف“ :مع دخولنا
ال�ع���ص��ر ال���ص�ن��اع��ي ال ��راب ��ع� ،أ� �ص �ب��ح قطاع
النفط وال�غ��از وال�ب�تروك�ي�م��اوي��ات ي�ضطلع
ين ن�ق�ل� ٍة ن��وع�ي��ة يف
ب� ��دو ٍر حم ��وري يف مت �ك� ِ
ال �ن �م��و ال �ع��امل��ي وذل � ��ك م ��ن خ �ل�ال �ضمان
ح�صول االقت�صادات على �إم��دادات موثوقة
م��ن ال�ط��اق��ة ومنتجاتها ،واال��س�ت�ف��ادة من
ال�ت�ق��دم ال�سريع يف التكنولوجيا الرقمية
وت�ط�ب�ي�ق��ات�ه��ا م �ث��ل ال ��ذك ��اء اال�صطناعي
وال�ب�ي��ان��ات ال�ضخمة و�سل�سلة ال�ك�ت��ل ،مبا

ي�ع��زز ك �ف��اءة ق�ط��اع ال�ن�ف��ط وال �غ��از وقدرته
على اال�ستجابة لنمو الطلب على الطاقة
وحتقيق قيمة �أكرب للم�ساهمني» .و�أ�ضاف:
“يوفر ملتقى �أبوظبي للر�ؤ�ساء التنفيذيني
م �ن�براً م�ث��ال�ي�اً ل �ق��ادة ق�ط��اع ال�ن�ف��ط والغاز
وال�ب�تروك�ي�م��اوي��ات لتبادل الآراء ووجهات
ال�ن�ظ��ر وال �ت �ع��رف ع�ل��ى �أف �� �ض��ل املمار�سات
واحل �ل ��ول ال �ت��ي ت���س�ه��م يف ت�ع��زي��ز الفر�ص

يف ال��وق��ت ال��راه��ن ويف امل���س�ت�ق�ب��ل» .ت�ضم
قائمة امل�شاركني �إىل جانب معايل الدكتور
��س�ل�ط��ان �أح �م��د اجل��اب��ر ك��ل م��ن املهند�س
�أم�ين ح�سن النا�صر ،رئي�س �شركة �أرامكو
ال���س�ع��ودي��ة وك �ب�ير �إداري �ي �ه��ا التنفيذيني،
والفريد ا�شترين ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة
بوريالي�س ،وبوب داديل ،الرئي�س التنفيذي
ملجموعة ب��ي ب��ي ،وب�ي��در م�يرو روي��ج ،نائب
الرئي�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة �سيب�سا،
ومعايل ووانغ يلني ،رئي�س م�ؤ�س�سة البرتول
ال��وط�ن�ي��ة ال�صينية ،وك�ل��ودي��و دي�سكالزي،
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�شركة �إي �ن��ي ،وهنرت
�إل ه�ن��ت ،رئي�س �شركة هنت كون�سليدتيد
انرجى ،و�ساجنيف �سنغ ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة الهند للبرتول ،وتاكايوكي يويدا
ال��رئ�ي����س التنفيذي ورئ�ي����س جمل�س �إدارة
�شركة انبك�س ،وت�سوتومو �سوجياموري،
رئي�س �شركة جي �إك�س تي جي القاب�ضة (جي
�إك����س نيبون -ال�ستك�شاف النفط والغاز)،
ون��زار العد�ساين ،نائب الرئي�س والرئي�س
التنفيذي مل�ؤ�س�سة ال�ب�ترول الكويتية ،ود.
فاجيت اليكربوف ،رئي�س �شركة لوك �أويل،
وم�صبح الكعبي ،الرئي�س التنفيذي لقطاع
البرتول والبرتوكيمياويات يف �شركة مبادلة

لال�ستثمار ،وتود ك��اران ،الرئي�س والرئي�س
التنفيذي ل�شركة نوفا للكيماويات ،ورايرن
�سيل ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة “�أو �أم يف”،
وفيكي هولوب ،الرئي�س والرئي�س التنفيذي
ل�شركة �أوك�سي ،ود� .أنطونيو كو�ستا �سيلفا،
رئ�ي����س جمل�س �إدارة وال��رئ�ي����س التنفيذي
ل�شركة بارتك�س ،وكارلو�س تريفونو ،الرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل���ش��رك��ة بيميك�س ،وت ��ان �سري
وان ذوالكفلي وان �أريفني ،رئي�س والرئي�س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ج�م��وع��ة ب�ترون��ا���س ،وباتريك
بويانيه رئي�س جمل�سي الإدارة والرئي�س
التنفيذي ل�شركة توتال ،وبني فان بيوردن،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة �شل رويال دت�ش،
ورا�ؤول ر�ستو�سي الع�ضو امل�ن�ت��دب ل�شركة
تنمية نفط عمان ،ود .جوزفني واباكابولو،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة النفط الوطنية
ال�ي��وغ�ن��دي��ة ،ون��ا��ص��ف ��س��اوي��ر���س ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة �أو �سي �أي ،وكيم جون،
رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي
ل�شركة �إ� ��س ك��ي ان��وف�ي���ش�ين ،ود .كارلو�س
�ساتورنينو ويرا �سو�سا �إي �أوليڤريا ،رئي�س
جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ملجموعة
� �س��ون��اجن��ول ،وروف� �ن ��اج �إب��راه �ي��م عبداهلل،
رئي�س �شركة �أو�سكار.
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م�ؤكد ًا قوة ومالءة �سوق الت�أمني الإماراتي يف مواجهة الأخطار

�سلطان املن�صوري  :الإمارات حتولت �إىل مركز عاملي رئي�سي يف جمال الت�أمني
•• دبي-الفجر:

�أك��د معايل املهند�س �سلطان بن �سعيد
املن�صوري وزير الإقت�صاد رئي�س جمل�س
�إدارة هيئة ال�ت��أم�ين �إن دول��ة الإم ��ارات
حتولت �إىل مركز عاملي رئي�سي يف جمال
الت�أمني يتم من خالله تقدمي اخلدمات
ال�ت��أم�ي�ن�ي��ة لي�ست ف�ق��ط يف ال��دول��ة بل
ل��دول املنطقة على وج��ه العموم .الفتاً
�إىل �أن � �س��وق ال �ت ��أم�ين الإم ��ارات ��ي بات
يعد الأك�ب�ر حجماً م��ن حيث امل�ستوى
والتنظيم عربياً �سواء من حيث حجم
الأق �� �س��اط �أو م��ن ح�ي��ث ارت �ف ��اع طاقة
الإكتتاب وتنوع جماالت الت�أمني.
و� �ش��دد م�ع��ال�ي��ه يف ك�ل�م��ة ل��ه باجلل�سة
الإف�ت�ت��اح�ي��ة مل ��ؤمت��ر ال �ت ��أم�ين ال�صحي
ال �� �س �ن ��وي اخل ��ام� �� ��س ال� � ��ذي انطلقت
فعالياته يف ف�ن��دق رو��ض��ة امل ��روج بدبي
�أم� �� ��س ب �ح �� �ض��ور �أك �ث��ر م ��ن  100من
اخل �ب��راء الإم ��ارات� �ي�ي�ن وال ��دول �ي�ي�ن يف
جمال الت�أمني والرعاية ال�صحية على
ق��وة وم�ل�اءة ��س��وق ال�ت��أم�ين الإماراتي
ك ��أح��د �أه ��م �أدوات م��واج �ه��ة الأخطار
وح �م��اي��ة الأف� � ��راد وامل�م�ت�ل�ك��ات م��ن �أية
خماطر حمتملة م�شرياً �إىل �أن قطاع
ال�ت��أم�ين يف ال��دول��ة �أ��ص�ب��ح ي�شكل �أحد
�أن�شط القطاعات الإقت�صادية ويلعب
دوراً حيوياً يف خدمة الإقت�صاد الوطني
وزيادة معدالت منو م�ساهمته يف الناجت
املحلي الإجمايل الأمر الذي �أ�سفر عن
حفاظ ه��ذا ال�سوق على ت�صدره املركز
الأول ع �ل��ى م���س�ت��وى ال � ��دول العربية

و� �ش �م��ال اف��ري�ق�ي��ا م��ن ح�ي��ث الأق�ساط
املكتتبة خالل ال�سنوات الع�شر ال�سابقة.
و�أ� �ش��ار وزي��ر الإقت�صاد يف الكلمة التي
�أل�ق�ت�ه��ا ب��ال�ن�ي��اب��ة ع�ن��ه ال��دك �ت��ورة مرمي
ال �� �س��وي��دي ن��ائ��ب ال��رئ �ي ����س التنفيذي
للرتخي�ص والرقابة والتنفيذ يف هيئة
الأوراق املالية وال�سلع �إىل �إن تطبيق
الزامية الت�أمني ال�صحي للمقيمني يف
�إم��ارت��ي �أب��وظ�ب��ي ودب ��ي ��س��اه��م يف تنوع
التغطيات الت�أمينية وت�ق��دمي خدمات
طبية متميزة لعمالء الت�أمني الفتاً �إىل
�أن هيئة الت�أمني وانطالقاً من دورها يف
تنظيم وتطوير قطاع الت�أمني بالدولة
تعمل على دعم وتر�سيخ ثقافة الت�أمني
ب�شكل ع��ام و�أه �م �ي��ة ال �ت ��أم�ين ال�صحي
للمجتمع والأ�سرة والفرد يف �إطار خطة
متكاملة لرفع ن�سبة الوعي الت�أميني يف
الدولة.
و�أو�� �ض ��ح م �ع��ايل امل�ه�ن��د���س ��س�ل�ط��ان بن
�سعيد املن�صوري وزير الإقت�صاد �إن هيئة
الت�أمني قد حر�صت على ا�ستكمال �إ�صدار
ال�ت���ش��ري�ع��ات امل�ن�ظ�م��ة ل�ق�ط��اع الت�أمني
مبا يكفل توفري املناخ املالئم لتطويره
ولتعزيز دور �صناعة الت�أمني يف �ضمان
الأ�شخا�ص واملمتلكات وامل�سئوليات �ضد
امل �خ��اط��ر حل �م��اي��ة االق �ت �� �ص��اد الوطني
متوقعاً �أن ي�ستمر قطاع الت�أمني يف دولة
الإم ��ارات بتحقيق دوره الفعال يف دعم
التنمية االقت�صادية مع املحافظة على
معدالت منو مرتفعة يف ال�سنوات املقبلة
ملا فيه �صالح االقت�صاد الوطني.
و�أورد وزي ��ر الإق�ت���ص��اد رئ�ي����س جمل�س

�إدارة هيئة ال�ت��أم�ين �أرق��ام �اً تفيد ب�أن
حجم الأق�ساط املكتتبة ل�سوق الت�أمني
بالدولة بلغ ما جمموعه ( )40.0مليار
درهم يف عام  ،2016وارتفع �إىل ()44
مليار درهم ح�سب بيانات عام ،2017
و�أي���ض�اً بلغ �إج�م��ايل الأق���س��اط املكتتبة
ل �ف��روع ت ��أم�ين املمتلكات وامل�س�ؤوليات
م��ا جمموعه ( )29.4مليار دره��م يف
ع��ام  ،2016وارت�ف��ع �إىل ( )32.8يف
ع��ام  ،2017وق��د ت�صدر ف��رع الت�أمني
ال �� �ص �ح��ي ب �ن �� �س �ب��ة ( )% 50.1من
الإج �م��ايل .وذك��ر �أن هيئة ال�ت��أم�ين قد
حققت العديد من املبادرات والإجنازات
وال�ت��ي ت�ساهم يف تعزيز قطاع الت�أمني
بالدولة والتي منها:
ح �� �ص��ول ال �ه �ي �ئ��ة ع �ل��ى � �ش �ه��ادة الآي � ��زو
 9001م �ن��ذ ع ��ام  ،2014وقيامها
برتقية ال�شهادة وفق معايري عام 2015
خ�ل��ال ع� ��ام  2017وت ��وث �ي ��ق جميع
عملياتها وت��وزي��ع م���س��ؤول�ي��ات تنفيذ
جميع اخل�ط��وات ،كما وتقوم بالتدقيق
الدوري عليها ل�ضمان التطبيق الأمثل
لها وتطبيق ا�سرتاتيجية دولة الإمارات
العربية املتحدة املتعلقة بالتوطني من
خالل �آلية متكاملة بنظام النقاط والتي
تهدف لتطبيق متكامل لال�سرتاتيجية
بالتعاون مع �شركات الت�أمني والأطراف
ذوي العالقة وتعزيز وتطوير اخلدمات
الذكية التي بدورها ت�ساهم يف ت�سهيل
اخل� ��دم� ��ة امل� �ق ��دم ��ة مل �ت �ع��ام �ل�ي�ن هيئة
الت�أمني مثل (تلقي وت�سوية ال�شكاوى
واال�ستف�سارات الت�أمينية قيد وجتديد

ق�ي��د ��ش��رك��ات ال �ت ��أم�ين ن�ظ��ام التفتي�ش
امليداين الذكي نظام التنفيذ واملتابعة
الذكية) وخدمات �أخ��رى ذكية وتطبيق
خ �ط��ة م �ت �ك��ام �ل��ة ل��رف��ع ن���س�ب��ة الوعي
الت�أميني يف املجتمع من خالل احلمالت
الإع�لان�ي��ة وال�تروي�ج�ي��ة وق�ي��ا���س مدى
ن�سبة ال��وع��ي ل��دى اجلمهور بالتوعية
والثقافة الت�أمينية.
و�أع ��رب معاليه ع��ن �أم�ل��ه يف �أن ي�ساهم
م� ��ؤمت ��ر ال� �ت� ��أم�ي�ن ال �� �ص �ح��ي ال�سنوي
اخل ��ام �� ��س يف ت �ع��زي��ز وت �ط ��وي ��ر قطاع
الت�أمني يف الدولة.
تعزيز التناف�سية
من جهته قال خالد حممد البادي رئي�س
جمل�س �إدارة جمعية الإم��ارات للت�أمني
�إن الرعاية ال�صحية قد �أ�صبحت مطلباً
�أ�سا�سياً يف حياة املجتمعات كما �أن حتفيز
وت �ط��وي��ر خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية
و�سهولة و�صولها ل�ل�أف��راد ب��ات ي�شكل
� �ض��رورة ملحه يف ��ض��وء ارت �ف��اع وترية
ت�ك��ال�ي��ف ال �ع�لاج ال�ط�ب��ي الف �ت �اً �إىل �أن
الإ�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار املتقدم
ه��ي مب�ث��اب��ة من�صة م�ستدامة للريادة
وت �ع��زي��ز ال�ت�ن��اف���س�ي��ة وت��ر� �س �ي��خ مكانة
منطقتنا على �أجندة امل�ستقبل.
و�أكد البادي يف الكلمة التي �ألقاها نيابة
عنه فريد لطفي الأم�ين العام جلمعية
الإم� � ��ارات ل�ل�ت��أم�ين �أن ال�ترك �ي��ز على
االبتكار يعزز جودة اخلدمات ال�صحية
والتي متثل جت�سيداً لتوجهات قيادتنا
الر�شيدة يف �أن ت�صبح ب�لادن��ا منوذجاً

املطار يختتم م�شاركته يف �سوق ال�سفر العاملي بلندن

عاملياً ورائ� ��داً يف امل��واج�ه��ة اال�ستباقية
ل �ت �ح��دي��ات امل���س�ت�ق�ب��ل وت �ع��زي��ز مكانة
م�ن�ط�ق�ت�ن��ا ك��وج �ه��ة ع��امل �ي��ة رائ � � ��دة يف
ال��رع��اي��ة ال�صحية ال��ذك�ي��ة با�ستخدام
التكنولوجيا الذكيه واجلراحية عن بعد
وت �ق��دمي احل �ل��ول الطبية ال��ذك�ي��ة على
مدار ال�ساعه اىل جانب خدمات الرعاية
ال���ص�ح�ي��ة امل �ت �ط��ورة وامل �ت �م �ي��زه  ،وذكر
البادي �إن دول��ة االم��ارات ت�ضع م�ؤ�شر
ج� ��ودة ال���ص�ح��ة ع �ل��ى ر�أ� � ��س الأول ��وي ��ات
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة  ،ب�ه��دف تر�سيخ نظام
�صحي فعال ملجتمع �سعيد يف جماالت
اخلدمات ال�صحية والعالجية والذكاء
اال�صطناعي والتقنية احلديثه وخلق
��ش��راك��ات حملية وعاملية لتنمية قطاع
الأبحاث وفق �أرق��ى املمار�سات وتطوير
ن �ظ��م امل �ع �ل��وم��ات ال �� �ص �ح �ي��ة ،ومواكبة
�أحدث تطورات الطب ال�شخ�صي لتمكني
املر�ضى من �إدارة خدماتهم العالجية
ب�صورة ذاتية وكذلك التطوير امل�ستمر
ل �ل �ك��وادر الطبية وال�ف�ن�ي��ة �إىل �أف�ضل
امل �� �س �ت��وي��ات ال �ع��امل �ي��ة وحت �ق �ي��ق ر�ؤيتها
ب�تر��س�ي��خ ن �ظ��ام ��ص�ح��ي ف �ع��ال مبعايري
ع ��امل� �ي ��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق �أه � � � ��داف الأج � �ن� ��دة
الوطنية لر�ؤية الإمارات ور�سم خريطة
الطريق باجتاه امل�ستقبل وما بعده من
خ�ل�ال االب �ت �ك��ار وا� �س �ت �ق �ط��اب �شراكات
ا�سرتاتيجية مع �أرق��ى مراكز الأبحاث
الطبية واال�ستثمار امل�ستدام يف الكفاءات
الوطنية وخلق �شراكات حملية وعاملية
لتنمية قطاع الأب�ح��اث ال�سريرية وفق
�أرقى املمار�سات الأخالقية .

 3.32مليون م�سافر عرب مطار ال�شارقة خالل � 3أ�شهر بنمو % 6.55
•• ال�شارقة-الفجر:

ا�ستقبل مطار ال�شارقة خالل الربع الثالث
من العام اجلاري  3.323مليون م�سافر
بزيادة قدرها  6.55%مقارنة مع نف�س
الفرتة من العام املا�ضي التي �سجل فيها
امل�ط��ار  3.118مليون م�سافر ،وتعامل
امل�ط��ار م��ع � 22.21أل��ف رح�ل��ة منتظمة
وغري منتظمة مقارنة مع  21026رحلة
خ�لال ذات ال�ف�ترة م��ن ال�ع��ام امل��ا��ض��ي� ،أي
ب��زي��ادة  1185رح�ل��ة بن�سبة 5.64%
وب �ل��غ ح�ج��م ال���ش�ح��ن اجل ��وي ع�بر املطار
خالل الربع الثالث من � 2018أكرث من
� 32.22ألف طن.
وجاءت الزيادة يف �أعداد امل�سافرين ب�شكل
رئي�سي بف�ضل ت�ع��دد ال��وج�ه��ات اجلديدة
وال��رح�لات الإ�ضافية ل�شركات الطريان
ال �ع��ام �ل��ة يف م �ط ��ار ال �� �ش��ارق��ة وال�سيما

العربية ل�ل�ط�يران ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل تطور
م���س�ت��وى اخل��دم��ات وم���س��اه�م��ة البوابات
الذكية يف زيادة ان�سيابية حركة امل�سافرين
ورفع القدرة اال�ستيعابية.

وقال �سعادة علي �سامل املدفع ،رئي�س هيئة
م�ط��ار ال���ش��ارق��ة ال� ��دويل�“ :سجل مطار
ال�شارقة معدالت منو �إيجابية منذ بداية
العام اجل��اري بف�ضل جهوده امل�ستمرة يف

االرت�ق��اء باخلدمات املقدمة للم�سافرين
ول�شركات الطريان ،الأم��ر الذي عزز من
م�ك��ان��ة امل �ط��ار ال ��ذي ب ��ات ي���ش�ك��ل حمطة
مهمة حلركة الطريان القادمة واملغادرة
لدولة الإم��ارات ،كما تعك�س هذه الزيادة
جن ��اح وك �ف��اءة الإج � � ��راءات ال �ت��ي ق ��ام بها
مطار ال�شارقة والتي �أ�سهمت يف ا�ستقطاب
��ش��رك��ات ط�ي�ران ج��دي��دة وزي � ��ادة الطلب
ع�ل��ى ال�سفر ع�بر امل �ط��ار ل�لا��س�ت�ف��ادة من
اخلدمات التي يقدمها».
و�أ��ض��اف املدفع“ :تعد النتائج الإيجابية
التي حققها املطار انعكا�ساً طبيعياً لنجاح
�إم � ��ارة ال���ش��ارق��ة يف �إث �ب��ات م�ك��ان�ت�ه��ا على
خ��ري�ط��ة ال���س�ي��اح��ة وال �ت �ج��ارة الإقليمية
والعاملية ،يف وق��ت يلعب فيه امل�ط��ار دوراً
حم��وري �اً يف ت�ع��زي��ز � �ص��ورة ه ��ذه الإم� ��ارة
الرائدة من خالل االرتقاء الدائم بنوعية
اخل ��دم ��ات ال �ت��ي ي��وف��ره��ا للم�سافرين،

جمعت �أبرز املعنيني وقادة امل�ستقبل من منطقة اخلليج

وامل �� �س��اه �م��ة يف ج ��ذب م��زي��د م ��ن ال� ��زوار
وال�سياح �إىل الإمارة».
م��ن ن��اح �ي��ة �أخ � ��رى ،ت ��ر�أ� ��س � �س �ع��ادة علي
��س��امل امل��دف��ع وف��د هيئة م�ط��ار ال�شارقة
امل���ش��ارك يف معر�ض ��س��وق ال�سفر العاملي
 ”WTM“2018وال � ��ذي �أقيمت
فعالياته يف العا�صمة الربيطانية لندن
مبركز “اك�سل” خالل الفرتة من � 5إىل
 7نوفمرب .2018
وج��اءت م�شاركة الهيئة حتت جناح هيئة
الإمن��اء ال�سياحي والتجاري يف ال�شارقة،
ح �ي��ث ق ��ام ف��ري��ق ه�ي�ئ��ة م �ط��ار ال�شارقة
خ�لال امل�ع��ر���ض ،بالتوا�صل م��ع ال�شركاء
اال� �س�ترات �ي �ج �ي�ين م ��ن � �ش��رك��ات خطوط
الطريان ،وت�سليط ال�ضوء على اخلدمات
التي يقدمها املطار للم�سافرين ول�شركات
الطريان �إ�ضافة �إىل امل�شاريع التطويرية
والتو�سعية حتت التنفيذ.

�أبوظبي ت�ست�ضيف �أول ور�شة عمل ملناق�شة م�ستقبل الطاقة قبل انطالق م�ؤمتر الطاقة العاملي 2019
•• �أبوظبي-الفجر:

ا�ست�ضافت العا�صمة الإمارتية �أبوظبي
على م��دار ثالثة �أي��ام� ،أول ور�شة عمل
ح��ول م�ستقبل ال�ط��اق��ة ،بح�ضور �أبرز
ُ�ص ّناع الر�أي ور ّواد الطاقة من املنطقة،
ح�ي��ث ن��اق���ش��وا ��س�ي�ن��اري��وه��ات م�ستقبل
ال�ط��اق��ة ال�ت��ي �س ُتعر�ض خ�ل�ال م�ؤمتر
الطاقة العاملي الرابع والع�شرين العام
امل �ق �ب��ل ،وال � ��ذي ت�ست�ضيفه العا�صمة
الإماراتية �أبوظبي حتت رعاية �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان،
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة ح�ف�ظ��ه اهلل ،يف مركز
�أبوظبي الوطني للمعار�ض خالل الفرتة
من � 9إىل � 12سبتمرب .2019

ورك� � � ��زت ور� � �ش� ��ة ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ثالثة
�سيناريوهات حمتملة ميكن �أن حتدث
يف � �س��وق ال �ط��اق��ة ال �ع��امل��ي والإقليمي،
حيث ناق�ش امل�شاركون كل �سيناريو على
ح��دة ق�ب��ل ت�ق��دمي ال�ن�ت��ائ��ج والتطورات
املحتملة ح�ت��ى ع��ام  ،2040و�سيعمل
جمل�س الطاقة العاملي على خمرجات
ه��ذه املناق�شات لتطوير حلو ًال مف�صلة
قبل عر�ضها على ر ّواد ق�ط��اع الطاقة
يف ال�ع��امل خ�لال اجتماعهم يف م�ؤمتر
ال�ط��اق��ة ال�ع��امل��ي ال��راب��ع وال�ع���ش��ري��ن يف
�أبوظبي العام املقبل.
��ش��ارك يف ال��ور��ش��ة ممثلني م��ن برنامج
جمل�س الطاقة العاملي “القادة ال�شباب
لطاقة امل�ستقبل” ،والذي يعترب مبثابة

جمتمع ا�ستثئائي لل�شباب املحرتفني
الذين يجمع بينهم اهتمامهم بااللتزام
ب�ت���ش�ك�ي��ل م���س�ت�ق�ب��ل ال �ط��اق��ة العاملي،
حيث كلفوا خالل الفعالية بالبحث يف
حت��دي��ات الطاقة الوطنية والإقليمية
ل�ت�ح��دي��د امل���ش��اك��ل ال��رئ�ي���س�ي��ة احلالية
وم�ن��اق���ش��ة ال�ف��ر���ص امل�ستقبلية ل�سوق
ال �ط ��اق ��ة .وم� ��ن ج�ه�ت�ه��ا ق��ال��ت �سعادة
املهند�سة فاطمة الفورة ال�شام�سي وكيل
الوزارة امل�ساعد ل�ش�ؤون الكهرباء وطاقة
امل�ستقبل وال��رئ�ي����س التنفيذي للجنة
التنظيمية مل�ؤمتر الطاقة العاملي الرابع
وال�ع���ش��ري��ن�“ :أ�ضفت ن�ق��ا��ش��ات القادة
ال�شباب قيمة �إ�ضافية على ور�شة العمل،
وقدمت م�سارات و�أفكار جديدة للنقا�شات

�ست�شكل �أ�سا�س قوي ل�سيناريوهات �أكرث
تف�صي ً
ال �سيتم طرحها على رواد القطاع
و��ص�ن��اع ال �ق��رار خ�ل�ال م ��ؤمت��ر الطاقة
العاملي العام املقبل يف �أبوظبي ،ولدينا
�إميان را�سخ ب�أن هذه املخرجات �ست�سهم
يف ر�سم مالمح م�ستقبل �أف�ضل ومزدهر
ل�صناعة ال�ط��اق��ة يف ال �ع��امل ،وحتقيق
�أه� � ��داف امل � ��ؤمت� ��ر» .وت��وا� �ص��ل اللجنة
التنظيمية مل�ؤمتر الطاقة العاملي الرابع
والع�شرين ا�ستعدادتها للم�ؤمتر املزمع
انعقاده بعد �أقل من عام ،والذي يحظي
ب��دع��م ورع��اي��ة ��ش��رك��ات �إم��ارات �ي��ة بارزة
متثل كافة �أطياف الطاقة ،مثل �شركة
ب �ت�رول �أب��وظ �ب��ي ال��وط �ن �ي��ة (�أدن� � ��وك)،
وم��ؤ��س���س��ة الإم � ��ارات للطاقة النووية،

و� �ش ��رك ��ة م �ب ��ادل ��ة ل�لا� �س �ت �ث �م��ار ،حيث
�سيربزون �إ�سهاماتهم يف تطوير قطاع
ال�ط��اق��ة يف دول ��ة الإم � ��ارات وخارجها،
وم� ��واك � �ب� ��ة م �� �ش �ه��د ال� �ط ��اق ��ة املتغري
ب��ا��س�ت�م��رار ،ك�م��ا يحظى امل ��ؤمت��ر بدعم
العديد من ال�شركات الإقليمية الرائدة
م�ث��ل ال���ش��رك��ة ال�ع��رب�ي��ة لال�ستثمارات
البرتولية ،وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية،
وهيئة الربط الكهربائي لدول جمل�س
التعاون اخلليجي ،ف�ض ً
ال عن ال�شركاء
الرئي�سني العامليني مثل ��ش��رك��ة “�آي
�إت����ش �إ���س ماركت” وال��راب�ط��ة النووية
العاملية ،وال��ذي��ن �سيدعمون برعايتهم
ه��دف دول ��ة الإم � ��ارات بتعزيز مكانتها
كمركز عاملي لنقا�شات الطاقة.

«مرافئ الفجرية» ت�ؤكد التزامها دعم جمتمع الأعمال
يف الإمارات بتعاونها مع �شركة «يونايتد �ستيل»

•• �أبوظبي-الفجر:

وق�ع��ت “مرافئ الفجرية” ،ال ��ذراع الت�شغيلية اململوكة بالكامل ملوانئ
�أبوظبي ،مذكرة تفاهم مع �شركة “يونايتد �ستيل �إند�سرتيز” ،ال�شركة
الرائدة يف ت�صنيع حديد الت�سليح والق�ضبان ولفائف الأ�سالك .وتدعم
ه��ذه االتفاقية عملية مناولة ال�شحنات ال��واردة وال�صادرة لل�شركة عرب
“ميناء الفجرية” ،حيث �ستعمل “مرافئ الفجرية” مبوجبها على تقدمي
كافة الت�سهيالت اللوج�ستية التي حتتاجها.
وقع مذكرة التفاهم كل من �أحمد املطوع ،الرئي�س التنفيذي لـ “مرافئ
الفجرية” ،ومامد جمومادوف ،ال�شريك يف “يونايتد �ستيل �إند�سرتيز”.
ومن �ش�أن هذه ال�شراكة متكني ال�شركة الرائدة يف ال�صناعات احلديدية
من اال�ستفادة من املوقع اال�سرتاتيجي ملرافئ الفجرية ومن�صتها لإدارة
�شحناتها بكفاءة والو�صول بفاعلية �إىل خمتلف �أنحاء املنطقة.
وب�ه��ذه املنا�سبة ،ق��ال �أح�م��د امل �ط��وع“ :ينبع تعاوننا امل�ستمر م��ع �شركة
’يونايتد �ستيل �إند�سرتيز‘ من التزامنا بلعب دور حم��وري يف حتقيق
التنمية االقت�صادية واالجتماعية ودعم ملجتمع الأعمال يف �إمارة الفجرية.
وتعك�س مذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم امليزة التناف�سية التي تتمتع
بها ’مرافئ الفجرية‘ ،حيث �ستمكن ال�شركة من تعزيز �سرعة وكفاءة
عملية مناولة �شحناتها وحتقيق خف�ض يف التكاليف .و�سنوا�صل تعزيز
دورنا �ضمن جهود التو�سع الإ�سرتاتيجي لدولة الإمارات نحو �أ�سواق �شبه
القارة الهندية و�شرق �إفريقيا،
ويف ه��ذه املنا�سبة ،ق��ال ماميد م��اج��وم��ادوف“ :نحن �سعداء بالدخول يف
�شراكة مع ’مرافئ الفجرية‘ التي �ستتوىل مهمة مناولة كافة �شحناتنا
ال��واردة وال�صادرة ،مبا يف ذلك تزويدنا باخلدمات اللوج�ستية الالزمة.
وينبع قرارنا باال�ستثمار يف هذه ال�شراكة انطالقاً من العديد من العوامل
امل�شجعة التي �ستعزز تناف�سيتنا يف ال�سوق وتعود بالفائدة على �أعمالنا،
مبا يف ذلك حتقيق كفاءة �أك�بر يف زمن املناولة والنقل وتقليل التكاليف
املرتبطة بذلك نظراً لقرب موقع املرافئ من م�صنع ال�صلب التابع لنا».
وم��ن خ�ل�ال “مرافئ الفجرية” ،ت�ضطلع “موانئ �أبوظبي” مبهمة
تطوير البنية التحتية والفوقية مليناء الفجرية و�إدارة كافة �أعمال مناولة
احلاويات والب�ضائع العامة والب�ضائع املدحرجة وال�سفن ال�سياحية ،علماً
ب�أن “موانئ �أبوظبي” متتلك احلقوق احل�صرية لإدارة كافة �أعمال مناولة
احلاويات يف �إمارة الفجرية .كما تعمل حالياً على تعميق مرا�سي “ميناء
الفجرية” ،ال��ذي يخدم العمالء وال�شركات يف منطقة اخلليج العربي
بالكامل بالإ�ضافة �إىل املحيط الهندي و�شبه القارة الهندية ،لتمكينه من
تلبية احتياجات ال�سفن العمالقة.

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
�إعادة �إعالن بالن�شر
فـي الدعوى  2018/3244جتاري جزئي
اىل املدعي عليه � -1 /صحارى االم��ارات الدولية للمقاوالت ���ش.ذ.م.م جمهول حمل
االق��ام��ة مبا ان املدعي/هنيكل ب��ويل بت لل�صناعات امل�ح��دودة ذ.م.م وميثله:ح�سني
علي عبدالرحمن لوتاه قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي
عليه مببلغ وق��دره ( )299.182درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
 %12من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال
كفالة .وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2018/11/12ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة
 Ch1.C.13لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة
تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�سم

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  8نوفمرب  2018العدد 12474
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«خدمات املزارعني» الراعي
الرئي�سي ملهرجان مذاق �أبوظبي

•• �أبوظبي -وام:

ي�شارك مركز خدمات املزارعني يف �أبوظبي كراع رئي�سي حتت العالمة التجارية
“ح�صاد مزارعنا” يف فعاليات الدورة اخلام�سة ملهرجان مذاق �أبوظبي التي تنطلق
اليوم وت�ستمر ثالثة �أيام يف ميدان “دو” يف جزيرة يا�س يف �أبوظبي .وي�ست�ضيف
املهرجان لأول مرة منذ �إطالقه �سوقا للمزارعني يعر�ضون خالله منتجات العالمة
التجارية التابعة للمركز “ح�صاد مزارعنا» .وقال ظافر را�شد القا�سمي مدير �إدارة
العمليات والتجارة �إن م�شاركة “ ح�صاد مزارعنا “ يف مهرجان مذاق �أبوظبي كراع
رئي�سي تعترب خطوة هامة لتو�سيع م�ساحة الرتويج واالنت�شار كون املهرجان فر�صة
يتعرف الزوار من خالله على منتجات ح�صاد مزارعنا ..م�شريا �إىل حر�ص املركز
على م�ساندة وم�ساعدة �أ�صحاب امل��زارع يف �أب��و ظبي بت�سويق وترويج منتجاتهم
ب�أف�ضل و�أحدث الطرق الإبداعية .وي�شهد جناح املركز يف املهرجان �أن�شطة وفعاليات
مبتكرة وتفاعلية خ�ص�صت جلميع �أفراد العائلة حيث تخ�ص�ص م�ساحة للأطفال
تقام فيها ور�ش عمل “املزارع ال�صغري” بجانب ركن لعر�ض بع�ض منتجات “ح�صاد
مزارعنا” للرتويج للزراعة املحلية و�إبراز مزايا املنتج املحلي وعر�ض فيلم لتعريف
اجلمهور على املركز ودوره يف خدمة الزراعة املحلية واملجتمع .

« التغري املناخي» تعلن تفا�صيل توظيفها �أنظمة الذكاء اال�صطناعي لتطوير العمل البيئي
•• دبي -وام:

�أعلنت “وزارة التغري املناخي و البيئة”
تفا�صيل �أن�ظ�م��ة ال��ذك��اء اال�صطناعي
ال �ت��ي مت ت��وظ �ي �ف �ه��ا م� ��ؤخ ��را لتطوير
منظومة العمل البيئي يف الدولة.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال الإح��اط��ة الإعالمية
ال�ت��ي نظمتها ال� ��وزارة مب�ق��ره��ا يف دبي
بح�ضور معايل الدكتور ثاين بن �أحمد
الزيودي وزي��ر التغري املناخي والبيئة.
و ق��ال��ت امل�ه�ن��د��س��ة ع��ائ���ش��ة العبدويل
مدير �إدارة التنمية اخل�ضراء يف الوزارة
يف ه ��ذا ال �� �ص��دد�“ :إن ال� � ��وزارة �ضمن
ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ه��ا وال �ت��زام �ه��ا بتوجهات
الدولة والقيادة الر�شيدة �أطلقت خمترب
الذكاء اال�صطناعي يف �سبتمرب املا�ضي
مواكبة وتعزيزاً ال�سرتاتيجية الإمارات
ل �ل��ذك��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي ال �ت��ي �أطلقتها

ح�ك��وم��ة دول ��ة الإم� � ��ارات يف .»2017
و �أ��ض��اف��ت �إن ال ��وزارة ع��ززت �آل�ي��ة عمل
املخترب عرب تعاون و�شراكات مع جامعة
خليفة للعلوم والتكنولوجيا والوكالة
الدولية للطاقة املتجددة �آيرينا لي�سهم
يف حتقيق م�ستهدفات ر�ؤي ��ة الإم ��ارات
 2021ومئوية الإمارات .»2071
و �أو�ضحت العبدويل �أن خمترب الذكاء
اال�صطناعي ي�ستهدف حماية البيئة
امل �ح �ل �ي��ة م� ��ن خ �ل��ال ر�� �ص ��د وحتليل
املعلومات املتاحة ب�شكل دقيق وتوظيفها
يف اتخاذ القرارات املنا�سبة معتمداً على
�أح��دث التقنيات العاملية املتاحة والتي
ب��ات��ت ت�ل�ع��ب دوراً حم��وري �اً يف القطاع
ال �ب �ي �ئ��ي خ��ا� �ص��ة يف جم � ��االت الر�صد
وحتليل البيانات واالت�صاالت وتخزين
امل�ع�ل��وم��ات وا��س�ترج��اع�ه��ا ول��ذل��ك ف�إنه
م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي دم ��ج ج�م�ي��ع ه ��ذه املهام

وتعزيزها با�ستخدام الأنظمة امل�ستندة
�إىل املعرفة والذكاء اال�صطناعي.
و ق��ال��ت ال�ع�ب��دويل �إن املخترب ي�ضم 3
�أن�ظ�م��ة رئ�ي���س��ة ال�ن�ظ��ام الأول يخت�ص
باخلرائط اللحظية للطاقة ال�شم�سية
ون� �ظ ��ام امل� �ح ��اك ��اة ل �ل �ط��اق��ة ال�شم�سية
وي�سهم يف التخطيط لتحديد املواقع
الأم � �ث� ��ل ال�� �س� �ت� �خ ��دام �أل� � � ��واح الطاقة
ال�شم�سية ل�ت��ول�ي��د ال �ط��اق��ة مم��ا يعزز
ويزيد من فعالية عمليات اتخاذ القرار
لر�سم خارطة ومنظومة متكاملة ملواقع
امل �ن �� �ش ��آت و حم �ط��ات ت��ول �ي��د الكهرباء
التي تعتمد الطاقة ال�شم�سية كم�صدر
ل�ل�ط��اق��ة .و �أ��ض��اف��ت �إن ال�ن�ظ��ام الثاين
يخت�ص بالر�صد البيئي وي�شمل الر�صد
ال �ل �ح �ظ��ي وال �ت �ن �ب ��ؤ ب �ب �ي��ان��ات تراكيز
م�ل��وث��ات ال �ه��واء ب��الإ��ض��اف��ة �إىل بيانات
م�ؤ�شر ج��ودة الهواء من خالل الأقمار

ال�صناعية �إىل جانب �سل�سلة من �صور
اخل ��رائ ��ط ت��و��ض��ح ال�تراك �ي��ز ال�ساعية
مل�ل��وث��ات ال �ه��واء واجت��اه�ه��ا على الدولة
ومن � ��وذج ال �ت �ن �ب ��ؤات ب�تراك �ي��ز امللوثات
مل��دة ثالثة �أي��ام ل�ستة ملوثات رئي�سية
وهي �أول �أك�سيد الكربون وثاين �أك�سيد
ال�ن�ي�تروج�ين وث ��اين �أك���س�ي��د الكربيت
والأوزون الأر� �ض��ي وامل� ��واد اجل�سيمية
ذات ال �ق �ط��ر الأق � ��ل م��ن  10ميكرون
ومنوذج التنب�ؤ برتاكيز املواد اجل�سيمية
ذات ال�ق�ط��ر الأق� ��ل م��ن  2.5ميكرون
ملدة خم�سة �أي��ام .و �أ�شارت مديرة �إدارة
التنمية اخل �� �ض��راء يف ال � ��وزارة �إىل �أن
ال�ن�ظ��ام ال�ث��ال��ث يخت�ص بر�صد البيئة
البحرية والتنب�ؤ اللحظي بجودة املياه
البحرية يف املناطق ال�ساحلية يف الدولة
وت���س�ت�خ��دم ه ��ذه الأداة ب�ي��ان��ات يومية
م��ن خ�لال الأق �م��ار ال�صناعية التابعة

لوكالة نا�سا ووكالة الف�ضاء الأوروبية
ل�ل�خ��روج بتقييم ي��وم��ي ل�ظ��روف جودة
امل �ي��اه يف ��س��واح��ل الإم � ��ارات ك�م��ا يعمل
النظام على تو�سيع القدرة على التنب�ؤ
بحركة التيارات ومراقبة التلوث مثل
تتبع ت�سريبات النفط وتوفري املعلومات
للم�ساعدة يف حت�سني م�سار الناقالت يف
منطقة اخلليج .كانت الوزارة قد �أطلقت
م�ؤخرا م�ؤ�شر جودة هواء الإمارات �ضمن
التطبيق الذكي ل�ل��وزارة وذل��ك لعر�ض
نوعية الهواء يف دولة االمارات العربية
املتحدة م��ن خ�لال ر��ص��د ج��ودة الهواء
ع��ن ط��ري��ق الأق �م��ار ال�صناعية ب�صورة
�آن�ي��ة �إذ يتيح امل�ؤ�شر توظيف التقنيات
املبتكرة واحل��دي�ث��ة يف عمليات الر�صد
احلي والفوري جلودة الهواء بالإ�ضافة
�إىل عر�ض التنب�ؤات حلالة جودة الهواء
لفرتة ت�صل �إىل

امل�ؤمتر العربي لال�ستثمار يف الأمن الغذائي ينطلق يف الفجرية  14نوفمرب
حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم الفجرية  ..يعقد امل�ؤمتر العربي ال�ساد�س لال�ستثمار يف الأم��ن الغذائي
خالل الفرتة من  15 - 14نوفمرب اجل��اري يف الإم��ارة حتت �شعار “ الزراعة
الذكية خيار واعد للعامل العربي» .ينظم امل�ؤمتر احتاد الغرف العربية ووزارة
التغرياملناخي والبيئة واحتاد غرف التجارة وال�صناعة يف الدولة وغرفة جتارة
و�صناعة الفجرية بالتعاون مع الأمانة العامة جلامعة الدول العربية ومنظمة
الأغذية والزراعة للأمم املتحدة “الفاو” والهيئة العربية لال�ستثمار والإمناء
ال��زراع��ي وامل�ن�ظ�م��ة ال�ع��رب�ي��ة للتنمية ال��زراع �ي��ة واالحت� ��اد ال�ع��رب��ي لل�صناعات
الغذائية ومب�شاركة الغرف العربية واحت��ادات�ه��ا وال�شركات العربية والدولية
الرائدة يف جمال الأم��ن الغذائي واملنظمات واالحت��ادات وامل�ؤ�س�سات التمويلية

العربية والدولية املعنية .وق��ال �سعادة خالد حممد اجلا�سم مدير ع��ام غرفة
جت��ارة و�صناعة ال�ف�ج�يرة �إن امل ��ؤمت��ر ي�ه��دف �إىل ت�سليط ال���ض��وء على �أهمية
اال�ستثمار يف “الزراعة الذكية “ كونها تركز على اال�ستغالل الأمثل للزراعة
على �أق��ل م�ساحة من الأر���ض و�أق��ل كمية من املياه للح�صول على �أف�ضل �إنتاج
من املحا�صيل مما يجعلها خيارا م�ستقبليا واعدا للعامل العربي لتحقيق �إنتاج
زراعي م�ستدام ومواجهة م�شكالت حمدودية املوارد والتغرياملناخي التي تواجه
القطاعات الزراعية يف الدول العربية .و�أو�ضح �أن امل�ؤمتر يهدف �إىل االطالع على
اال�سرتاتيجيات الوطنية للدول العربية يف هذا املجال والتعرف على الفر�ص
اجل��دي��دة وا�ستنها�ض طاقات القطاع اخلا�ص العربي لتحقيق نقلة نوعية يف
ا�ستثمارات ت�ستجيب �إىل احتياجات و�أولويات العامل العربي التي تتطلب مقاربة
ق�ضية الأمن الغذائي يف �سياق التقدم يف تنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة 2030
ارتكازا على العلم والتكنولوجيا والريادة واالبتكار� ،سواء على م�ستوى امل�شروعات

الوطنية �أم على م�ستوى العمل العربي امل�شرتك .و�أ�ضاف اجلا�سم �أن نخبة من
كبار ال�شخ�صيات ويف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والدول العربية
ال�شقيقة �سي�شاركون يف امل��ؤمت��ر بجانب ممثلني م��ن ال ��وزارات وغ��رف التجارة
وال�صناعة العربية واخلليجية ومنظمات واحتادات عربية و�إقليمية ودولية معنية
بالأمن الغذائي وال�شركات الزراعية وال�صناعية والتجارية و�شركات وم�ؤ�س�سات
ال�صناعات الزراعية والغذائية و�أ�صحاب الأعمال ورواد الأعمال واخلرباء العرب
والدوليني النا�شطني يف جماالت �إنتاج الغذاء والتنمية الزراعية امل�ستدامة .وقال
�إن تنظيم امل�ؤمتر هذا العام ي�أتي على خلفية النجاح الذي حققته الغرفة بتنظيمها
للم�ؤمتر اخلام�س الذي عقد برعاية �صاحب ال�سمو حاكم الفجرية خالل �شهر
مايو  .. 2016م�شريا �إىل �أن امل�ؤمتر �سيناق�ش خالل خم�س جل�سات العديد من
املحاور الرئي�سية ت�شتمل على الأم��ن الغذائي واملائي يف �إط��ار اال�سرتاتيجيات
وال��ر�ؤى االقت�صادية امل�ستقبلية للدول العربية وا�سرتاتيجية دولة الإم��ارات يف

جمال الأمن الغذائي ال�سيا�سات التي يحتاجها القطاع
اخلا�ص لال�ستثمار يف التحديث واال�ستدامة الزراعية
وامل��ائ�ي��ة وم���ش��روع ال �� �س��ودان لتحويل الأم ��ن الغذائي
العربي �إىل واقع ملمو�س وتعزيز جتارة و�سالمة الغذاء
يف �إطار منطقة التجارة احلرة العربية الكربى وجماالت اال�ستثمار الواعدة يف
الأم��ن الغذائي العربي ومتطلبات وفر�ص التمويل املتاحة وا�ستعرا�ض جتارب
عربية ودولية رائدة .و�أكد مدير عام غرفة الفجرية �أهمية انعقاد امل�ؤمتر ملواجهة
التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي ما يتطلب بذل �أق�صى اجلهود من
الدول العربية كافة لتحقيق ذلك.
و�شدد على �أن ق�ضية الأمن الغذائي العربي من �أهم الق�ضايا التي تعني الدول
العربية و�أن��ه ال ينبغي تركها للظروف املتغرية وال للعوامل اخلارجية لتتحكم
فيها و�إمنا يجب ال�سعي وبكل جدية �إىل �ضمان �أمن غذائي عربي م�ستدمي قوامه
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حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/443جتاري كلي

اىل املحكوم ع�ل�ي��ه -1/حبيبه م��ارك��ت ذ.م.م جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة نعلنكم بان
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/9/3يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح/نايف خليل دروي����ش ب��ال��زام املدعي عليهما بالت�ضامن فيما بينهما بان
ي�ؤديا للمدعي مبلغ وق��دره ( )950000دره��م ف�ضال عن فائدة بواقع � %9سنويا
من تاريخ ا�ستحقاق كل �شيك على حدا وحتى متام ال�سداد والزمتهما امل�صروفات
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  2018/2257جتاري كلي
اىل املدعي عليه -1 /راكان ا�سماعيل �صالح حرز اهلل عن نف�سه وب�صفته مالك م�ؤ�س�سة
راك��ان للتجارة (م�ؤ�س�سة ف��ردي��ه) جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /بنك امل�شرق
(�شركة م�ساهمة عامة) وميثله:خالد خليفة حممد �سيف حثبور قد �أقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره ()1.348.081.26
درهم مع الفوائد البنكية وكذا فائدة قانونية  %12من تاريخ اال�ستحقاق والتوقف عن
ال�سداد وحتى مت��ام ال�سداد مع ال��زام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
امل �ح��ام��اة.وح��ددت لها جل�سة ي��وم االث�ن�ين امل� ��واف� ��ق 2018/11/19:ال �� �س��اع��ة� 09:30:ص
بالقاعة ch2.E.22:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  2018/2266جتاري كلي
اىل امل��دع��ي عليه -1 /ام�ي�ت��اب��ه ت �ي��واري ا��ش��وك ك��وم��ار جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
امل��دع��ي /م��اي�ن��دوي��ر منطقة ح��رة ذ.م.م ومي�ث�ل��ه:روك��ز ج��ورج حبيقه ق��د �أق ��ام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�ضامن مببلغ وقدره
( )282.110دوالر امريكي او ما يعادله بالدرهم االماراتي مببلغ ( )1.032.522.6درهم
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع � %12سنويا من تاريخ
رفع الدعوى حتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها
جل�سة يوم االحد املوافق 2018/11/25:ال�ساعة� 09:30:ص بالقاعة ch1.C.15:لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  2018/1974جتاري كلي
اىل املدعي عليه -1 /رالكو بروفايلز �ش.م.ح  -2ناجالك�شمي �شريو كورو بنه �شاداالوادا
ماليكار ج��ون��ا راوو  -ب�صفتها كفيل مت�ضامن ملديونية رال�ك��و ب��روف��اي�ل��ز � ��ش.م.ح -3
��ش�يروك��ورو رام�ي����ش ب��اب��و �سي ات����ش �سويا رام جم�ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /
بنك دبي التجاري ���ش.م.ع وميثله:نا�صر حمد �سليمان جابر ال�شام�سي قد �أق��ام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل مببلغ وقدره
( )2086491.86دره��م وال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف وات�ع��اب امل�ح��ام��اة وال�ف��ائ��دة  %12م��ن هذا
التاريخ وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة
يوم اخلمي�س املوافق 2018/11/29:ال�ساعة� 09:30:ص بالقاعة ch2.E.21:لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  2018/3003جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي عليه -1 /امي ��ان حممد الزعيم جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /
نا�صر ثابت مفتاح العريبي وميثله�:صاحلة خليفة الحج خليفة الب�سطي قد �أقام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره ( )128.500درهم
اىل امل��دع��ي باال�ضافة اىل الفائدة  %12م��ن ت��اري��خ اال�ستحقاق يف 2014/3/5:وحتى
ال�سداد التام والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت
لها جل�سة يوم االحد املوافق 2018/11/18:ال�ساعة� 08:30:ص بالقاعةch1.C.14:
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  2018/2170جتاري كلي
اىل املدعي عليه -1 /ريني�ش برتوكيم م.م.ح  -2هيتي�شكومار ت�شينوباي ميهتا جمهول
حمل االقامة مبا ان املدعي /بنك اي �سي اي �سي اي املحدودة وميثله:خليفة عبداهلل
�سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
املدعي عليهم مببلغ وقدره ( )23.102.635.70درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة
والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل
بال كفالة.وحددت لها جل�سة ي��وم الثالثاء امل ��واف ��ق 2018/11/13:ال���س��اع��ة� 09:30:ص
بالقاعة ch1.C.15:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  2018/3479جتاري جزئي
اىل املدعي عليه -1 /دون��ر كباب للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي �/شركة احلبتور لل�سيارات � ��ش.ذ.م.م قد �أق��ام عليك ال��دع��وى ومو�ضوعها
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره ( )276.088.60درهم والفائدة  %9من تاريخ
املطالبة الق�ضائية وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة  ,نخطركم
ب��ان مت تاجيل ال��دع��وى تاجيال اداري��ا مبنا�سبة املولد النبوي ال�شريف.وحددت لها
جل�سة يوم االحد املوافق 2018/11/25:ال�ساعة� 08:30:ص بالقاعة ch1.C.14:لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  2018/1862جتاري كلي
اىل املدعي عليه -1 /كري�ستينا�س كون�سالتن�سي دي دبليو �سي � ��ش.ذ.م.م  -2كري�ستينا
زاب�يروف��ا ع��ن نف�سها وب�صفتها م��دي��رة �شركة كري�ستينا�س كون�سالتن�سي دي دبليو �سي
�ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /اي �شارب دي دبليو �سي �ش.ذ.م.م وميثلها
مديرتها/مروة رم�ضان حزين حممد قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
املدعي عليهما مببلغ وق��دره ( )21187763دره��م والر�سوم وامل�صاريف وات�ع��اب املحاماة
والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام حكم ب�صحة احلجز التحفظي
جت��اري.454/2018:وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء امل��واف��ق 2018/11/14:ال�ساعة09:30:
�ص بالقاعة ch1.B.8:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

رئي�س ال�شعبة

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12474بتاريخ 2018/11/8

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي � :سكور بل�س لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب
 ديرة  -بور�سعيد  -هاتف  04-2973060 :فاك�س  04-2973071 :مبوجب هذاتعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله
لت�صفية جلف �سمارت �سولو�شنز � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي
بتاريخ  2018/10/28واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/10/28
وعلى م��ن لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه
الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12474بتاريخ 2018/11/8

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :جلف �سمارت �سولو�شنز � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  113ملك عبدالقادر زين العابدين عبدالرحمن اخلاجه  -ديرة
نايف  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  626120 :رقم القيدبال�سجل التجاري  1045576 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/10/28واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2018/10/28وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني �سكور
بل�س لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد
لدعم م�شاريع ال�شباب  -ديرة  -بور�سعيد  -هاتف  04-2973060 :فاك�س 04-2973071 :
م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر
هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12474بتاريخ 2018/11/8

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي/الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون
العنوان  :مكتب رق��م  3ملك مكتب ويل عهد دب��ي اللجنة امل�ؤقتة  -بردبي -
القوز االوىل  -هاتف  04-3215355فاك�س - 04-3215356 :مبوجب هذا تعلن
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
�شركة ملك النحا�س للتجارة  -ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي
بتاريخ  2018/9/12واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/9/12
وعلى من لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه
الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 1698 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد ب�شري �صالح الرفاعي � -سوري اجلن�سية يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد /احمد كرمي احلاجي
يو�سف �سوري اجلن�سية ووذلك يف الرخ�صة التجارية با�سم (مطعم الركن ال�شامي)
ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة جتارية رقم ( .)218930مت تغيري اال�سم
التجاري من مطعم الركن ال�شامي  ،اىل مطعم وم�شاوي الركن ال�شامي.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 1694 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /يو�سف حممد حممود � -سوري اجلن�سية يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100ح�صة يف الرخ�صة التجارية
ركن الفيحاء لغ�سيل ال�سيارات  -رخ�صة رقم ( )535392وذلك اىل ال�سيد  /ن�ضال
عبدالباري العبد � -سوري اجلن�سية .وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام
القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر
هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية

املرجع 1700 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /امري اال�سالم حممد علي �سركر  -بنغالدي�شي
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد/
عبداحلنان عبداملناف  -بنغالدي�شي اجلن�سية وذلك يف الرخ�صة امل�سماة (ركن
الفيحاء لتجارة االدوات الكهربائية) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة
رقم ( .)747155وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم
( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه
�سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن
فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع
االجراءات القانونية
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حماكم دبي

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
�إعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2018/2533جتاري جزئي
اىل اخل�صم املدخل -1 /علي من�صور نا�صر ال�صباحي  ،اخل�صم املدخل -2 /مهند على
من�صور ن�صري ال�صباحي  -جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي /الغرير لالن�شاءات
خر�سانة � -ش ذ م م قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها
ب�أن ت�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره ( 122.230.50درهم) بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية
على هذا املبلغ بواقع � %9سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام  ،مع الزام
املدعي عليها بكافة الر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة
ي��وم الثالثاء امل��واف��ق  2018/11/13ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.C.14لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2016/539جتاري كلي

حماكم دبي

ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

اىل املحكوم عليه� -1/شركة ال�شمعة لتجارة قطع غيار ال�سيارات � -ش ذ م م  -جمهول حمل االقامة نعلنكم
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/6/6يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح� /شركة
ماهلي اجنني كومبوننت�س جابان كابو�شيكى كاي�شا والتي تتاجر اي�ضا امي ماهلي اجنني كومبوننت�س
جابان كوربوري�شن بحكمت املحكمة ح�ضوريا ب�شطب ا�سم ور�سم عالمتي املدعية �سالفتي البيان "
 "ISUMIوالعالمة املمثلة يف " ر�سم عبارة عن خطني مائلني ومقوفني من االعلى وفوقهما ر�سم
دائري مع املو�ضح تف�صيال ب�شهادة ت�سجيل العالمة رقم  32685من عالمة املدعي عليها PISTON
 LINERISUMIامل�سجل ب�سجل العالمات التجارية بوزارة االقت�صاد بتاريخ  2012/11/27برقم
 155897ون�شر احلكم يف جريدتني حمليتني باللغة العربية واالجنليزية على نفقة املدعية والزمت
املدعي عليها بامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .حكما مبثابة احل�ضوري قابال
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االع�لان �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
انذار عديل بالن�شر
رقم 7128/2018

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8

املنذرة  /جممع دبي ال�صناعي � -ش ذ م م  -العنوان � /ص ب  66066 :دبي  ،الإمارات العربية املتحدة  -وميثلها ال�سيد /حممد
يو�سف حممد يو�سف مبوجب وكالة رقم  2018/1/111327وامل�صدقة من كاتب عدل دبي بتاريخ 2018/5/14
املنذر اليها  /الواجهة الهند�سية لأعمال التلبي�س � -ش ذ م م  -العنوان  /م�ستودع رقم  2ملك دبي �إند�سرتيال �سيتي  -مدينة
دبي ال�صناعية � -سيح �شعيب  ، 2دبي  -الإمارات العربية املتحدة  -هاتف  - +971 4 3546604فاك�س  - +971 4 3546604متحرك
� +971 50 6243434 :ص ب  232778 :دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
تخطر املنذرة املنذر اليه ب�ضرورة الإلتزام بجميع احكام عقد االيجار امل��ؤرخ يف  2017-7-10اخلا�صة بقطعة االر���ض رقم
(� )188-0سيح �شعيب  2بني كل من مدينة دبي ال�صناعية � -ش ذ م م  -ب�صفته امل�ؤجر و الواجهة الهند�سية لأعمال التلبي�س -
�ش ذ م م ب�صفته امل�ست�أجر وب�سداد املبلغ املرت�صد يف ذمتها وبخالف ما ي�ستجد من بدل االيجار والر�سوم امل�ستحقة و�ضريبة
القيمة امل�ضافة حتى تاريخ االخالء الفعلي وبراءة ذمة العني امل�ؤجرة من ر�سوم ا�ستهالك املاء والكهرباء من هيئة كهرباء
ومياه دبي وت�سليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من اال�شخا�ص وال�شواغل وباحلالة التي كانت عليها عند التعاقد وذلك
خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم االن��ذار واال �ست�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة االج��راءات القانونية �ضد املنذر اليها
واللجوء اىل اللجنة الق�ضائية اخلا�صة بالف�صل يف املنازعات بني امل�ؤجرين وامل�ست�أجرين للمطالبة باالخالء و�سداد القيمة
االيجارية املرت�صدة من تاريخ االمتناع عن ال�سداد وحتى تاريخ االخالء الفعلي وحتميل املنذر اليها كافة الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى.

الكاتب العدل

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة � :شركة ملك النحا�س للتجارة  -ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  102ملك ال�شيخ ح�شر بن حمد بن جمعه ال مكتوم  -ديرة
 نايف  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة .رقم الرخ�صة  632513 :رقمالقيد بال�سجل التجاري  1052020 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية
بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله،
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  2018/9/12واملوثق لدى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2018/9/12وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني الكتبي وم�شاركوه حما�سبون قانونيون العنوان  :مكتب رقم  3ملك
مكتب ويل عهد دبي اللجنة امل�ؤقتة  -بردبي  -القوز االوىل  -هاتف 04-3215355
فاك�س  04-3215356 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/5665عمايل جزئي

اىل املحكوم عليه -1/الندمي لتجارة الديزل �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/10/7يف الدعوى
املذكورة اعاله ل�صالح/احمد ح�سنني فتحي �سعودي بحكمت املحكمة مبثابة
احل���ض��وري ب��ال��زام امل��دع��ي عليها ب��ان ت� ��ؤدي للمدعي مبلغ ( )37537درهم
وباملنا�سب من الر�سوم وامل�صروفات ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات  .حكما
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خ�لال ثالثني يوما اعتبارا من اليوم
التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

وزارة العدل
ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

اعالن بالن�شر

اعالن بالن�شر

املرجع 1691 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /عمر عبداهلل احمد املرزوقي � -إماراتي
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف (تالل
العقارية) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )537486اىل
ال�سيد /خالد عبداهلل احمد ح�سني املرزوقي � -إماراتي اجلن�سية.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن

املرجع 1696 :
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد /حممد عبيد حممد احمد �سعيد احلفيتي -
�إماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100يف
(الربد خلياطة وتطريز العبايات) والتي ت�أ�س�ست ب�إمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة
رقم ( )536160اىل ال�سيد /حممد توحيد ال ا�سالم اكرت احمد  -بنغايل اجلن�سية
 تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل م�ؤ�س�سة فردية.وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل  .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن.
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حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8

حماكم دبي

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
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حماكم دبي االبتدائية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/4831تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �ضده -1/تركي�ش دولر هاو�س  -م د م �س جمهول حمل االقامة
مبا ان طالب التنفيذ /حميد تونك وميثله  /م��رمي احمد �سامل م�سلم
املحرمي  -قد �أق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه والزامك
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )31472.64درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة
املحكمة .باال�ضافة اىل مبلغ  2158درهم ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/3383تنفيذ جتاري

اىل املنفذ ��ض��ده -1/ك��ورت اث��ور ج��ورج بارثولوماو�س جمهول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ /فندق جلوريا وال�شقق الفندقية منطقة
ح��رة  -ذ م م  -وميثله مدير الفندق وميثله  /خليفة ع�ب��داهلل �سعيد
عبداهلل بن هويدن الكتبي  -قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )37610.5درهم اىل طالب
التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/578تنفيذ عقاري
اىل املنفذ ��ض��ده -1/املا�سة ورل��د واي��د ري��ال ا�ستيت ليمتد ومتثلها قانونا �شركة املا�سة
انرتنا�شونال للو�ساطة العقارية  -ذ م م جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
ي��رزه��ان دول��داي��ف وميثله  /حممد احمد علي عبدالرحمن ب��و ها�شم  -ق��د �أق��ام عليك
ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�ل�اه وال��زام��ك بتنفيذ احل�ك��م ال���ص��ادر يف ال��دع��وى رقم
 763/2016عقاري كلي  ،بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )1576458درهم والفائدة القانونية
بواقع  %9حتى متام ال�سداد وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة-2 .الإدخال
بطالن عقد بيع الوحدة حمل التداعي واملربم بني املدعي واخل�صم املدخل �شركة املا�سة
وورلد وايد ريال ا�ستيت ليمتد .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك
يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اخطار دفع بالن�شر
يف الق�ضية التنفيذية رقم  2018/957التنفيذ املدين

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
انذار عديل بالن�شر
رقم ()2018/7132
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انذار عديل بالن�شر
رقم 7129/2018
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انذار عديل بالن�شر
رقم 7131/2018

اىل املحكوم عليه  :عبداهلل ح�سن �سامل حممد الرفاعي  ،اجلن�سية  :الإم��ارات  ،العنوان  :الإمارات
ر�أ���س اخليمة طريق اجل��والن الرم�س  -مقابل حمطة ادن��وك جلفار طريق ا��س��واق اخلليج  ،الهاتف
امل �ت �ح��رك +971505788998:ليكن معلوما لديك بان حمكمة را���س اخليمة قد ا�صدرت بحقك حكما
بتاريخ  2018/3/25يف ق�ضية ( )227/2015اال�ستئناف املدين  ،بالزامك بدفع مبلغ وقدره 305189.23
درهم �شامال الر�سوم وامل�صاريف .ل�صالح  :املحكوم له  :مايد احمد خليل ال�شرياوي احلرمي بوكالة
املحامي  /خالد الع�سقالين  ،اجلن�سية  :الإمارات  ،العنوان  :الإمارات ر�أ�س اخليمة املعري�ض املعري�ض
 ،الهاتف املتحرك +9710503600053 :
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�شار اعاله.
مالحظات � 6% + :سنويا فائدة ت�أخريية من تاريخ الدعوى وحتى متام ال�سداد.
فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة  15يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة
تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك االج��راءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم  ,والر�سوم
املرتتبة عليك.

املنذر  :تيكوم لال�ستثمارات منطقة حرة  -ذ م م
�ضد املنذر اليها � :أفانلي ميديا منطقة حرة  -ذ م م
تخطر املنذرة املنذر اليه ب�ضرورة �سداد مت�أخرات االيجار املرت�صد بذمته على  -وحدة رقم (DMC-
)B001مبنى ( )DMC-BO01-GF-FFال�صفوح الثانية  -قطعة االر���ض رق��م ( ، )60منطقة
ال�صفوح الثانية � ،إمارة دبي  ،وذلك مبوجب عقد االيجار امل�ؤرخ يف  2017/6/20واملحرر بني املنذرة واملنذر
اليها للفرتة من  2017/5/20وتنتهي يف  2018/5/19مقابل قيمة ايجارية �إجمالية قدرها 352.656.20
دره��م  ،يف غ�ضون ثالثني يوما من تاريخ ن�شر ه��ذا الإع�ل�ان و�إال �ست�ضطر امل�ن��ذرة اىل اللجوء لللجنة
الق�ضائية اخلا�صة باملنازعات بني امل�ؤجرين وامل�ست�أجرين ب�إمارة دبي بغر�ض الزام املنذر اليها باخالء العني
امل�ؤجرة وبراءة ذمة العني امل�ؤجرة من ر�سوم ا�ستهالك املاء والكهرباء واالت�صاالت وت�سليم العني ومفاتيحها
للمنذرة خالية من اال�شخا�ص وال�شواغل وباحلالة التي كانت عليها عند التعاقد و�سداد مت�أخرات االيجار
املرتتبة عليها حتى تاريخ االخالء الفعلي مع الزامها بالر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع حفظ حقوق
املنذرة االخرى.

الكاتب العدل

رئي�س ق�سم التنفيذ

حماكم دبي

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي االبتدائية

طالب التنفيذ :بنك دبي التجاري (�ش م ع)
عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة  -منطقة بور �سعيد � ،شارع املنخول  -جوار ديرة �سيتي �سنرت بناية ملك بنك دبي التجاري ،
�صندوق بريد رقم  - 2668هاتف رقم  - 042121423فاك�س رقم 04-2121911 :
املنفذ �ضده  :نعمت اهلل ر�ضابور عطاء اهلل
عنوانه � :إمارة دبي  -ميدوز  - 8ال�شارع  ، 2فيال رقم  - 33هاتف رقم 0504524508 :
انه يف يوم االربعاء املوافق  2018/11/14ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى
بيع العقار املو�ضحة او�صافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع اجلهة التى انيط بها البيع (�شركة
االمارات للمزادات  ) www.emiratesauction.aeوذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه
اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة
باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه اي��داع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام
التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقار � - :شقة �سكنية  -رقم االر�ض  - 411 :رقم املبنى
 - 5 :املنطقة اخلليج التجاري  -ا�سم املبنى  WEAT HEIGHTS 5 :رقم العقار  - 2804 :رقم الطابق :
 - 28رقم البلدية  346-465 :القيمة التقديرية  3743985 :درهم مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

الكاتب العدل

حماكم دبي

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
مذكرة �إعادة اعالن مدعي عليه بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
يف الق�ضية رقم  2018/6214الدائرة اجلزئية الأوىل

اىل املدعى عليه  /احمد �سلطان علي النابودة ال�شام�سي
حيث ان املدعي  /م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت  -ات�صاالت
يف الدعوى رقم  2018/6214جزئي
قد اقام عليكم الدعوى املذكورة رقمها اعاله ويطالبك فيها :
الزام املدعي بان ي�ؤدي للمدعية قيمة فواتري مو�ضوع املطالبة مبقدار و  51.142.09درهم.
مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
لذلك يقت�ضي ح�ضورك امام حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية قاعة ( )137وذلك
بتاريخ  2018/11/20وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات  ،ويف حال
تخلفكم عن احل�ضور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد و�سيتم اتخاذ االجراءات
القانونية يف غيابكم.

مكتب �إدارة الدعوى

الكاتب العدل

وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
مكتب �إدارة الدعوى

حماكم دبي االبتدائية

وزارة العدل

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2017/24بيع عقار مرهون

املنذرة  /جممع دبي ال�صناعي � -ش ذ م م  -العنوان � /ص ب  66066 :دبي  ،الإمارات العربية املتحدة  -وميثلها ال�سيد /حممد
يو�سف حممد يو�سف مبوجب وكالة رقم  2018/1/111327وامل�صدقة من كاتب عدل دبي بتاريخ 2018/5/14
املنذر اليها  /وودزون فيت اوت � -ش ذ م م (امل�ست�أجر)
العنوان  :م�ستودع رقم  02Cملك مدينة دبي ال�صناعية � -سيح �شعيب  ، 2دبي  -الإمارات العربية املتحدة  -هاتف 8856044 :
 - +971 4فاك�س  - +971 4 8856045 :متحرك � +971 50 8484538 :ص ب  ، 32618 :دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
تخطر املنذرة املنذر اليه ب�ضرورة الإل�ت��زام بجميع احكام عقد االيجار امل ��ؤرخ يف  2017-6-29اخلا�صة بقطعة االر���ض رقم
(� )176-0سيح �شعيب  2بني كل من مدينة دبي ال�صناعية � -ش ذ م م  -ب�صفته امل�ؤجر وودزون فيت اوت � -ش ذ م م ب�صفته
امل�ست�أجر وب�سداد املبلغ املرت�صد يف ذمتها وبخالف ما ي�ستجد من بدل االيجار والر�سوم امل�ستحقة و�ضريبة القيمة امل�ضافة
حتى تاريخ االخالء الفعلي وبراءة ذمة العني امل�ؤجرة من ر�سوم ا�ستهالك املاء والكهرباء من هيئة كهرباء ومياه دبي وت�سليم
العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من اال�شخا�ص وال�شواغل وباحلالة التي كانت عليها عند التعاقد وذلك خالل ثالثون يوما
من تاريخ ا�ستالم االن��ذار واال �ست�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة االج��راءات القانونية �ضد املنذر اليها واللجوء اىل اللجنة
الق�ضائية اخلا�صة بالف�صل يف املنازعات بني امل�ؤجرين وامل�ست�أجرين للمطالبة باالخالء و�سداد القيمة االيجارية املرت�صدة
من تاريخ االمتناع عن ال�سداد وحتى تاريخ االخ�لاء الفعلي وحتميل املنذر اليها كافة الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى.

املنذرة  /جممع دبي ال�صناعي � -ش ذ م م  -العنوان � /ص ب  66066 :دبي  ،الإمارات العربية املتحدة  -وميثلها ال�سيد /حممد
يو�سف حممد يو�سف مبوجب وكالة رقم  2018/1/111327وامل�صدقة من كاتب عدل دبي بتاريخ 2018/5/14
املنذر اليها  /الواجهة الهند�سية لأعمال التلبي�س � -ش ذ م م  -العنوان  /م�ستودع رقم  2ملك دبي �إند�سرتيال �سيتي  -مدينة
دبي ال�صناعية � -سيح �شعيب  ، 2دبي  -الإمارات العربية املتحدة  -هاتف  - +971 4 3546604فاك�س  - +971 4 3546604متحرك
� +971 50 6243434 :ص ب  232778 :دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
تخطر املنذرة املنذر اليه ب�ضرورة الإل�ت��زام بجميع احكام عقد االيجار امل ��ؤرخ يف  2017-7-10اخلا�صة بقطعة االر���ض رقم
(� )188-0سيح �شعيب  2بني كل من مدينة دبي ال�صناعية � -ش ذ م م  -ب�صفته امل�ؤجر و الواجهة الهند�سية لأعمال التلبي�س -
�ش ذ م م ب�صفته امل�ست�أجر وب�سداد املبلغ املرت�صد يف ذمتها وبخالف ما ي�ستجد من بدل االيجار والر�سوم امل�ستحقة و�ضريبة
القيمة امل�ضافة حتى تاريخ االخالء الفعلي وبراءة ذمة العني امل�ؤجرة من ر�سوم ا�ستهالك املاء والكهرباء من هيئة كهرباء
ومياه دبي وت�سليم العني ومفاتيحها للمنذرة خالية من اال�شخا�ص وال�شواغل وباحلالة التي كانت عليها عند التعاقد وذلك
خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم االن��ذار واال �ست�ضطر املنذرة اىل اتخاذ كافة االج��راءات القانونية �ضد املنذر اليها
واللجوء اىل اللجنة الق�ضائية اخلا�صة بالف�صل يف املنازعات بني امل�ؤجرين وامل�ست�أجرين للمطالبة باالخالء و�سداد القيمة
االيجارية املرت�صدة من تاريخ االمتناع عن ال�سداد وحتى تاريخ االخالء الفعلي وحتميل املنذر اليها كافة الر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى.

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
�إعالن بالن�شر
رقم () 2018/6533
املنذر � :صالح عمر بن حيدر احلارثي
املنذر اليه � :سليمان يو�سف ابو عبده
ولكل م��ن تقدم ينذر امل�ن��ذر/امل�ن��ذر اليه ب���ض��رورة دف��ع القيمة االي�ج��اري��ة التي مل يقوم
بت�سديها �أو �إخ�لاء العني امل�ؤجرة وذل��ك خالل �شهر من تاريخ ن�شر هذا االن��ذار وت�سليم
العقار مو�ضوع االخالء خايل من ال�شواغل وباحلالة التي ت�سلمها املنذر اليه و�سداد قيمة
امل�ستحقات االيجارية املت�أخرة واال �سي�ضطر املنذر اىل اتخاذ االج��راءات القانونية �ضد
املنذر اليه وكذلك املطالبة بالتعوي�ض عن كافة اال�ضرار املادية واالدبية ج��راء تقاع�س
املنذر اليه عن جتديد العقد وعن ال�سداد يف املواعيد املقررة ف�ضال عن والر�سوم وامل�صاريف
اخلا�صة ب�إقامة الدعوى وحتى االخالء التام.
الكاتب العدل

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اعالن بالن�شر

اىل املدعى عليه  /ارنولد اندوي ي�سبانار
نعلمكم بان املدعي /البنك التجاري الدويل يف الدعوى رقم  2018/6452جتاري جزئي
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :
�ضم ملف االمر على عري�ضة رقم  2018/6324حجز حتفظي جتاري واحلكم ب�صحة تثبيت احلجز.
احلكم بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ  272356.31درهم مائتان واثنان و�سبعون الف
وثالثمائة و�ستة وخم�سون درهما وواحد وثالثون فل�سا  ،والفائدة القانونية  %12من تاريخ املطالبة
بتاريخ  2018/8/8وحتى متام ال�سداد .الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
لذا يقت�ضي ح�ضورك �أمام مكتب �إدارة الدعوى  5الدائرة اجلزئية الثانية مبحكمة ال�شارقة االحتادية
االبتدائية �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة
امل�ستندات  ،وذلك يوم الثالثاء املوافق  ، 2018/11/13ال�ساعة � 8.30صباحا  ،وذلك للنظر يف الدعوى
املذكور امل�شار اليها �أعاله  -بو�صفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ضورك �سيتم اتخاذ االجراءات
القانونية بحقك غيابيا.

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
مكتب �إدارة الدعوى
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العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2017/223بيع عقار مرهون

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اعالن بيع عقار بالن�شر للمنفذ �ضده
فى الدعوى رقم  2017/223بيع عقار مرهون

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2015/48تنفيذ عقاري

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اعالن بيع عقار بالن�شر للمنفذ �ضده
فى الدعوى رقم  2015/48تنفيذ عقاري

طالب التنفيذ :البنك العربي � -ش م ع  -عنوانه � :إمارة دبي  -بجوار دبي مول  -بناية اعمار ا�سكوير رقم  - 2الطابق ال�ساد�س
 وحمله املختار الثقة للمحاماة واال�ست�شارات القانونية الكائن ال�شارقة الق�صباء برج الهند 1112-11املنفذ �ضده  :الورينتيو مارتيان يانكو  -و�آخرون  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -مدينة  :دبي  -الرب�شاء الثانية  -بردبي
الرب�شاء جنوب الرابعة مبنى اخلريف � - 2شقة رقم  226املبنى رقم  1لدى البلدية  681 - 171رقم االر�ض 953
انه يف يوم الأربعاء املوافق  2018/11/14ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين (www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة
ول�ك��ل م��ن ل��دي��ه اع�ترا���ض على البيع التقدم باعرتا�ضه م�ع��ززا مب��ا ي�ب�رره م��ن م�ستندات قبل اجلل�سة امل�ح��ددة للبيع ويف
املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�شرط
اال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف
املمتلكات  :نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :الرب�شاء جنوب الرابعة  -رقم االر�ض  - 953 :امل�ساحة  150.64 :مرت
مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :اخلريف  - 2رقم الوحدة  - 226 :مببلغ  1.135.031.00 :درهم.
مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.
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طالب التنفيذ :البنك العربي � -ش م ع  -عنوانه � :إمارة دبي  -بجوار دبي مول  -بناية اعمار ا�سكوير رقم  - 2الطابق ال�ساد�س
 وحمله املختار الثقة للمحاماة واال�ست�شارات القانونية الكائن ال�شارقة الق�صباء برج الهند 1112-11املنفذ �ضده  :الورينتيو مارتيان يانكو  -و�آخرون  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -مدينة  :دبي  -الرب�شاء الثانية  -بردبي
الرب�شاء جنوب الرابعة مبنى اخلريف � - 2شقة رقم  226املبنى رقم  1لدى البلدية  681 - 171رقم االر�ض 953
انه يف يوم الأربعاء املوافق  2018/11/14ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى بيع
العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين (www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة
ول�ك��ل م��ن ل��دي��ه اع�ترا���ض على البيع التقدم باعرتا�ضه م�ع��ززا مب��ا ي�ب�رره م��ن م�ستندات قبل اجلل�سة امل�ح��ددة للبيع ويف
املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام
التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�شرط
اال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف
املمتلكات  :نوع العقار � :شقة �سكنية  -املنطقة  :الرب�شاء جنوب الرابعة  -رقم االر�ض  - 953 :امل�ساحة  150.64 :مرت
مربع  -رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى  :اخلريف  - 2رقم الوحدة  - 226 :مببلغ  1.135.031.00 :درهم.
مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

طالب التنفيذ :اي�شوارالل باجوندا�س روباين
عنوانه � :إمارة دبي  -جمريا � - 1شارع الو�صل  -فلل ال�شيخ حمدان  -فيال رقم A/29
املنفذ �ضده  :مدينة دبي للحياة الع�صرية (�ش ذ م ) و�آخرون  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -دبي  -املطينه  -ديره -
�شارع املطينة  -مبنى اللولو  -مبنى حمر عني � -شقة الطابق  - 3مكتب  - 306امام فندق �شرياتون ديرة
انه يف يوم الأربعاء املوافق  2018/11/14ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى
بيع العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
( )www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء اي��داع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي
ق�ب��ل دخ ��ول امل��زاي��دة ول�ك��ل م��ن ل��دي��ه اع�ترا���ض ع�ل��ى ال�ب�ي��ع ال�ت�ق��دم ب��اع�ترا��ض��ه م �ع��ززا مب��ا ي�ب�رره م��ن م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل
الع�شرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 7رقم االر�ض :
 - 1038امل�ساحة  1094.41 :مرت مربع واملقدرة قيمتها بـــ ( )2.591.626.00درهم (يباع العلى عطاء)
مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

طالب التنفيذ :اي�شوارالل باجوندا�س روباين
عنوانه � :إمارة دبي  -جمريا � - 1شارع الو�صل  -فلل ال�شيخ حمدان  -فيال رقم A/29
املنفذ �ضده  :مدينة دبي للحياة الع�صرية (�ش ذ م ) و�آخرون  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -دبي  -املطينه  -ديره -
�شارع املطينة  -مبنى اللولو  -مبنى حمر عني � -شقة الطابق  - 3مكتب  - 306امام فندق �شرياتون ديرة
انه يف يوم الأربعاء املوافق  2018/11/14ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال �سيجرى
بيع العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
( )www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء اي��داع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي
ق�ب��ل دخ ��ول امل��زاي��دة ول�ك��ل م��ن ل��دي��ه اع�ترا���ض ع�ل��ى ال�ب�ي��ع ال�ت�ق��دم ب��اع�ترا��ض��ه م �ع��ززا مب��ا ي�ب�رره م��ن م�ستندات قبل
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل
الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل
الع�شرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض
وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  :نوع العقار  :ار�ض  -املنطقة  :وادي ال�صفا  - 7رقم االر�ض :
 - 1038امل�ساحة  1094.41 :مرت مربع واملقدرة قيمتها بـــ ( )2.591.626.00درهم (يباع العلى عطاء)
مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2015/452تنفيذ عقاري

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اعالن بيع عقار بالن�شر للمنفذ �ضده
فى الدعوى رقم  2015/452تنفيذ عقاري

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اعالن بيع عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2015/1764تنفيذ جتاري

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اعالن بيع عقار بالن�شر للمنفذ �ضده
فى الدعوى رقم  2015/1764تنفيذ جتاري

طالب التنفيذ :بنك اخلليج الأول
عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة  -املرقبات � -شارع ابوبكر ال�صديق
املنفذ �ضده  :اف�شني ا�سماعيل عبدالكرمي  -عنوانه  :يعلن على مقر عمله  ،ديرة � -شركة لومينو�س للتجارة
العامة � -شارع بني يا�س  -بناية موقف ال�سيارات  -حمل رقم B11
انه يف يوم االربعاء املوافق  2018/11/14ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجرى بيع العقار املو�ضحة او�صافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع اجلهة التى انيط بها
البيع (�شركة االمارات للمزادات  ) www.emiratesauction.aeوذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد
املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة
ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقار - :
عبارة عن  :ار�ض وما عليها من بناء  -رقم االر�ض  - 1453 :املنطقة  :وادي ال�صفا  - 6امل�ساحة  2785 :قدم
مربع واملقدرة قيمتها ( )2400000درهم  -مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

طالب التنفيذ :بنك اخلليج الأول
عنوانه � :إمارة دبي  -ديرة  -املرقبات � -شارع ابوبكر ال�صديق
املنفذ �ضده  :اف�شني ا�سماعيل عبدالكرمي  -عنوانه  :يعلن على مقر عمله  ،ديرة � -شركة لومينو�س للتجارة
العامة � -شارع بني يا�س  -بناية موقف ال�سيارات  -حمل رقم B11
انه يف يوم االربعاء املوافق  2018/11/14ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجرى بيع العقار املو�ضحة او�صافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع اجلهة التى انيط بها
البيع (�شركة االمارات للمزادات  ) www.emiratesauction.aeوذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع ت�أمني ال يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد
املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة
ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�صاف املمتلكات � :أو�صاف العقار - :
عبارة عن  :ار�ض وما عليها من بناء  -رقم االر�ض  - 1453 :املنطقة  :وادي ال�صفا  - 6امل�ساحة  2785 :قدم
مربع واملقدرة قيمتها ( )2400000درهم  -مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

طالب التنفيذ :البنك العربي (�شركة م�ساهمة عامة) عنوانه � :إمارة دبي ديرة  -مقابل مركز طريان دناتا
املنفذ �ضده  :حممد ر�ضا برويز مري�سبنج  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -منطقة اولد داون تاون -
�شارع برج خليفة  -بناية ين�سون  - 5جانب فندق املنزل  -الطابق 802
انه يف يوم الأرب�ع��اء املوافق  2018/11/14ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجرى بيع العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع (�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها
االلكرتوين ( )www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة ايداع ت�أمني ال
يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع .وفيما يلي او�صاف
املمتلكات  :نوع العقار  :حق منفعة  -املنطقة  :جممع دبي للإ�ستثمار الأول  -رقم االر�ض  - 356 :رقم املبنى :
 - 5ا�سم املبنى  :جاردن ابارمتن�س ي�ست ي  -رقم الوحدة  - 2403 :امل�ساحة  243.83 :مرت مربع  -التقييم :
 1.968.421.00درهم  ،ويباع العلى عطاء  -مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

حمكمة اال�ستئناف

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8

مذكرة �إعالن بالن�شر

�إعالن عن بيع �سفينة باملزاد العلني
عن طريق الن�شر
يف الق�ضية التنفيذية رقم  2018/645ر�أ�س اخليمة
تعلن حممكة ر�أ�س اخليمة االبتدائية  -دائرة التنفيذ عن بيع �سفينة كوبري ( )kuberحتمل الرقم
الر�سمي ( )M7715ميناء الت�سجيل الهند مومباي ويبلغ طولها الكلي  120مرت وعر�ضها 31.7
مرت وحمولتها  16781وحدة حمولة متواجدة يف ميناء ر�أ�س اخليمة والعائد ملكيتها للمنفذ �ضدها
� :شركة بوجن لويد ليميتد والقيمة التقديرية ل�سفينة ( )20.797.780مليون درهم �إماراتي وذلك
تنفيذ للحكم ال�صادر يف الدعوة رقم  397/2015مدين كلي والقا�ضي بالزام املحكوم عليهما - 1
�شركة بوجن لويد ليميتد  - 2بوجن لويد �سعودي اريبيا ب�سداد املبالغ املحكوم به ل�صالح املحكوم لها /
�شركة ال مبارك عرب البحار مبلغ �إجمايل وقدره ( )6826469.47درهم بتاريخ 2018/11/26
عن طريق �شركة الإمارات للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا  ،علما بان قيمة الت�أمني
 20%تدفع نقدا .فعلى من يرغب باال�شرتاك او االع�ترا���ض او االط�لاع الدخول على املوقع
الإل �ك�تروين ل�شركة الإم ��ارات ل�ل�م��زادات  www.emiratesauction.aeاو مراجعة دائرة
التنفيذ �أثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة

�إعالن عن بيع �سفينة باملزاد العلني
عن طريق الن�شر
يف الق�ضية التنفيذية رقم  2018/645ر�أ�س اخليمة
تعلن حممكة ر�أ�س اخليمة االبتدائية  -دائرة التنفيذ عن بيع �سفينة ماهي�ش )MAHESH1( 1
حتمل ال��رق��م الر�سمي ( )M7666ميناء الت�سجيل الهند مومباي ويبلغ طولها الكلي  85مرت
وعر�ضها  23.2مرت وحمولتها  3508وحدة حمولة متواجدة يف ميناء ر�أ�س اخليمة والعائد ملكيتها
للمنفذ �ضدها � :شركة بوجن لويد ليميتد والقيمة التقديرية ل�سفينة ( )6.628.200مليون درهم
�إماراتي وذلك تنفيذ للحكم ال�صادر يف الدعوة رقم  397/2015مدين كلي والقا�ضي بالزام املحكوم
عليهما � - 1شركة بوجن لويد ليميتد  - 2بوجن لويد �سعودي اريبيا ب�سداد املبالغ املحكوم به ل�صالح
املحكوم لها � /شركة ال مبارك عرب البحار مبلغ �إجمايل وق��دره ( )6826469.47دره��م بتاريخ
 2018/11/26عن طريق �شركة الإمارات للمزادات وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا  ،علما
بان قيمة الت�أمني  20%تدفع نقدا .فعلى من يرغب باال�شرتاك او االعرتا�ض او االطالع الدخول
على املوقع الإلكرتوين ل�شركة الإمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeاو مراجعة
دائرة التنفيذ �أثناء الدوام الر�سمي وحتى جل�سة املزاد املذكورة

 2018/161جتاري كلي

�أمري �سر -حممد عطيه

حماكم دبي

م�أمور التنفيذ � -سعيد ال�شحي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12474بتاريخ 2018/11/8

حماكم دبي

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/3666تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده -1/جوتولك للتجارة العامة � -ش ذ م م جمهول حمل
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/باك اوفي�س منطقة حرة  -ذ م م وميثله
 /خالد حممد �سعيد بوج�سيم  -قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )132206درهم
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االل�ت��زام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2018/1200احوال نف�س م�سلمني

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/437جتاري جزئي

اىل املدعي عليه -1 /وائل مازن مرق جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
�سو�سن حت�سني مرق وميثله  /احمد علي حممد من�صور الزيودي  -قد
�أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها �سداد نفقة بنوة �سابقة وم�ستمرة الوالده
من املدعية وقدرها  10.000درهم وطلبات اخرى .وحددت لها جل�سة يوم
الثالثاء امل��واف��ق  2018/11/13ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة رق��م ( )10يف
مبنى الأح��وال ال�شخ�صية يف منطقة القرهود لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل

اىل املدعي عليه -1/اك�سرتمي لإدارة الفعاليات � -ش ذ م م وميثلها  /احمد عبيد �سرور خمي�س
اخلزميي -2احمد عبيد �سرور خمي�س اخلزميي جمهويل حمل االقامة مبا �أن املدعي /رويال
�أوتدور للإعالنات ومتثلها � /سوريانا فوزي عبداخلالق وميثله  /رميا عبداحلكيم اجلر�شي
 نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/6/13يف ال��دع��وى املذكورةاعاله ل�صالح /رويال �أوت��دور للإعالنات ومتثلها � /سوريانا فوزي عبداخلالق بالزام املدعي
عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ اربعمائة وثمانية وخم�سني الف واربعمائة وخم�سة
و�سبعني درهم والزمتهما بامل�صروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا
ذلك من طلبات .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من
اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل
مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12474بتاريخ 2018/11/8

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�ســــم امل�صفي  :يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عنـــوانــــه  :مكتب ( )9-10ملك مركز منت لالعمال  -رقة البطني مبوجب هذا
تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه  ،قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
لديها بتعيني امل�صفي امل��ذك��ور اع�لاه للقيام بت�صفية « م�ستودع م��ودرن كابيتال
ل�لادوي��ة « (�� � ��ش.ذ.م.م) وع�ن��وان�ه��ا  :حم��ل رق��م  12ملك جنيبه عبد اهلل احمد
التوحيدي – بردبي/ال�سوق الكبري وذل��ك مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية
العمومية لل�شركاء بتارخ ( )2018/09/11وامل�صدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ
( )2018/09/11وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف
مكتب ( )9 -10ملك مركز منت لالعمال  -رقة البطني  -هاتف )04 – 2226266( :
فاك�س ( )04 – 2223773م�صتحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف
خالل  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/3412تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده� -1/سليمان عزيزي جمهول حمل االقامة مبا ان
طالب التنفيذ/طارق احليدري وميثله  /حممد مرت�ضى يعقوب
مرت�ضى ب��ره��ان الها�شمي  -ق��د �أق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية
امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره ()161323
دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

اعالن حل�ضور اجتماع اخلربة

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8

املدعي عليه  :يو�سف �سامل خلفان خلف احلمادي
تنفيذ لقرار عدالة حمكمة �أبوظبي الإبتدائية يف الدعوى  2018/209جتاري
كلي املقامة �ضدكم من املدعي /م�صرف عجمان � -ش م ع  -فقد مت ندبنا
خبريا م�صرفيا يف الدعوى امل�شار اليها  ،وعليه فقد مت حتديد يوم الأربعاء
املوافق  2018/11/14ال�ساعة � 10 : 00صباحا  ،موعدا الجتماع اخلربة مبقر
مكتبنا جينوم للإ�ست�شارات الكائن يف �إمارة دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -برج
ن�سيمة  ،مكتب  ، # 303هاتف  22 00 55 6دبي  -فاك�س  250 1 250دبي .راجني
احل�ضور او من ميثلكم قانونا يف املوعد املحدد م�صطحبني معكم �صورة عن
كافة امل�ستندات امل�ؤيدة لدفوعكم.

عبد احلميد زيتون
خبري ح�سابي وم�صريف

رئي�س الق�سم

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية
العدد  12474بتاريخ 2018/11/8

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�ســـم ال�شركة “ :م�ستودع مودرن كابيتال لالدوية “ (�ش.ذ.م.م)
رقم الرخ�صــة  782269 :عنـوانها  :حمل رقم  12ملك جنيبه عبد اهلل احمد التوحيدي
– بردبي/ال�سوق الكبري ال�شكـل ال�ق��ان��وين  :ذات م�سئولية حم��دودة رق��م القيد
بال�سجل التجاري  1285315 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه
 ،قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�شركة املذكور اع�لاه  ،وذلك
مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ ( )2018/09/11وامل�صدق
لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ ( )2018/09/11وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة
التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب ( )9 -10ملك مركز منت لالعمال  -رقة البطني
 هاتف  )04 – 2226266( :فاك�س ( )04 – 2223773م�صتحبا معه كافة امل�ستنداتوالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

دائرة التنمية االقت�صادية

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2018/2217ا�ستئناف عمايل

اىل امل���س�ت��أن��ف � �ض��ده-1 /ك��ون��ال ه��اري���ش��ان��درا بهاتيا جم�ه��ول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف/بلوتك للكمبيوتر � -ش ذ م م وميثله  /يو�سف
حممد ح�سن حممد البحر  -قد ا�ست�أنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم
 2018/363عمايل جزئي بتاريخ  2018/8/12وحددت لها جل�سه يوم
االثنني امل��واف��ق  2018/11/26ال�ساعة � 11.00صباحا بالقاعة رقم
 ch1.A.4وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/5053تنفيذ عمايل
اىل املنفذ �ضده� -1/سيتي �سريفي�سزاوت �سور�سنج منطقة حرة  -ذ م م جمهول
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ� /أ�سماء ل�سمر وميثله  /حنان �سامل ح�سن
البي�ض ال�شميلي  -قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك
ب��دف��ع املبلغ املنفذ ب��ه وق ��دره ( )57445دره��م اىل ط��ال��ب التنفيذ او خزينة
املحكمة .باال�ضافة اىل مبلغ  734دره��م ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

م�أمور التنفيذ � -سعيد ال�شحي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8

اىل املدعي عليه  :عبداهلل علوى عبداهلل برهام املهرى
من املدعي  :بنك ر�أ�س اخليمة الوطني
نفيدكم علما ب�أن املدعي قد اقام عليكم الدعوى رقم  2018 - 161جتاري
كلي وعليه فانت مكلف باحل�ضور امام حمكمة ر�أ�س اخليمة االبتدائية
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد عنك يف متام ال�ساعة � 9.30صباحا من
يوم الثالثاء املوافق  2018/11/13وذلك للإجابة عن الدعوى وتقدمي
ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او عدم �إر�سال
وكيل معتمد عنك يف الوقت املحدد �أع�لاه ف��ان املحكمة �ستبا�شر نظر
الدعوى غيابيا.

طالب التنفيذ :البنك العربي (�شركة م�ساهمة عامة) عنوانه � :إمارة دبي ديرة  -مقابل مركز طريان دناتا
املنفذ �ضده  :حممد ر�ضا برويز مري�سبنج  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -منطقة اولد داون تاون -
�شارع برج خليفة  -بناية ين�سون  - 5جانب فندق املنزل  -الطابق 802
انه يف يوم الأربعاء املوافق  2018/11/14ال�ساعة  5.00م�ساء ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احلال
�سيجرى بيع العقار املو�ضحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع(�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها
االلكرتوين ( )www.emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة ايداع ت�أمني ال
يقل عن  20%من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا
مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�سة البيع .وفيما يلي او�صاف
املمتلكات  :نوع العقار  :حق منفعة  -املنطقة  :جممع دبي للإ�ستثمار الأول  -رقم االر�ض  - 356 :رقم املبنى :
 - 5ا�سم املبنى  :جاردن ابارمتن�س ي�ست ي  -رقم الوحدة  - 2403 :امل�ساحة  243.83 :مرت مربع  -التقييم :
 1.968.421.00درهم  ،ويباع العلى عطاء  -مالحظة  :يدفع املبلغ فورا.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12474بتاريخ 2018/11/8

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/3316تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضدهما� -1/شركة كيه �إم بروبرتيز � -ش ذ م م جمهول حمل
االق��ام��ة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ح�سن خليل احل��داد  -ب�صفته
احد مديري ال�شركة املدعي عليها وميثله� /سعيد مبارك عبيد �أحمد
الزحمي  -قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك
بدفع املبلغ املنفذ ب��ه وق��دره ( )2435390.5دره��م اىل طالب التنفيذ
او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2018/2019جتاري كلي

اىل املدعي عليه -1 /مر�شد مبارك ح�سن مبارك جمهول حمل االقامة مبا ان
املدعي /بنك ر�أ�س اخليمة الوطني � -ش م ع وميثله  /ابراهيم ح�سن ابراهيم
املال  -قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ
وق��دره ( 1219642.89دره��م) والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
 %12من تاريخ �إقامة الدعوى وحتى ال�سداد ال�ت��ام .وح��ددت لها جل�سة يوم
االثنني املوافق  2018/12/17ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch2.E.21لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
�إعادة �إعالن بالن�شر

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8

فـي الدعوى  2018/1855جتاري كلي

اىل املدعي عليه  -1 /اندو�سرتيل ميتل يونت ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي�/صناعات جوزيف وميثله:قمر �صالح �سامل الك�سادي قد �أقام عليك
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وق��دره ()587.862.74
دره��م وال��ر��س��وم وامل�صاريف وات�ع��اب املحاماة وال�ف��ائ��دة  %12م��ن ت��اري��خ املطالبة
وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�سة
يوم اخلمي�س املوافق  2018/11/15ال�ساعة � 9.30ص بالقاعة  Ch2.E.21لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�سم

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/2975تنفيذ مدين

اىل املنفذ ��ض��ده -1/عبدالكرمي عبداهلل علي العمي�سي جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ�/شركة البحريه الوطنية
للت�أمني  -فرع دبي  -قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره ( )9842.5درهم اىل
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/6380عمايل جزئي
اىل املحكوم عليه� -1/شاينا �ستيت كون�سرتاك�شن اجننريينغ كوربوري�شن (ميل اي�ست)
ذ.م.م جمهول حم��ل االق��ام��ة نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ
 2018/9/5يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/رفعت لطفي حممد ح�سن بالزام املدعي
عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ (� )6210ستة االف ومائتني وع�شرة درهم وتذكرة عودة
اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �صاحب عمل
اخر والزمتها باملنا�سب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه فيها ورف�ضت ما
عدا ذلك من طلبات  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

حماكم دبي

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
�إعادة مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  2018/10338عمايل جزئي

يف الدعوى  2018/8256عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي ع�ل�ي��ه � �-1 /س �ن �ك��ري ل�لا��س�ت�ث�م��ار � � � ��ش.ذ.م.م جم �ه��ول حمل
االق��ام��ة مبا ان املدعي /حممد ناجح حممد عبدال�سالم قد �أق��ام عليك
ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا امل�ط��ال�ب��ة مب�ستحقات ع�م��ال�ي��ة وق��دره��ا (27860
درهم) درهم وتذكرة عودة مببلغ ( )2000درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم
ال�شكوى MB185728288AE:وح��ددت لها جل�سة ي��وم االربعاء
املوافق  2018/11/28ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة ch1.A.5:لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو م��ن ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي م��ا ل��دي��ك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

اىل املدعي عليه -1 /روك وود انرتنا�شيونال �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة
مبا ان املدعي /فيبني فيلوا فيتيل قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة
مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( 306617دره��م) وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ ()2000
دره ��م وال��ر� �س��وم وامل �� �ص��اري��ف رق ��م ال�شكوىMB184280959AE:
وح ��ددت ل�ه��ا جل�سة ي��وم االح ��د امل��واف��ق  2018/11/18ال���س��اع��ة � 09.30ص
بالقاعة ch1.B.10:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام
على الأقل  ,ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اعادة اعالن بالن�شر

رئي�س الق�سم

يف الدعوى  2018/10834عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه -1 /ال��ري��ام��ي ل�لاع�م��ال الكهروميكانيكية � � ��ش.ذ.م.م جمهول
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي � ��/ش ��ارول ب �ه��اراث��ان ومي�ث�ل��ه:اح�م��د ح���س��ن حممد
ع �ب��داهلل امل ��ازم ��ي ق��د �أق � ��ام ع�ل�ي��ك ال ��دع ��وى وم��و� �ض��وع �ه��ا امل �ط��ال �ب��ة مب�ستحقات
ع�م��ال�ي��ة وق��دره��ا ( 57407دره ��م) دره ��م وال��ر� �س��وم وامل���ص��اري��ف وات �ع��اب املحاماة
والفائدة القانونية � %12سنويا من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام رقم
ال�شكوى MB185870403AE/2017:وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء
امل��واف��ق  2018/11/27ال�ساعة ��� 08.30ص بالقاعة ch1.A.1:ل��ذا ف��أن��ت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رئي�س ال�شعبة
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حماكم دبي االبتدائية

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اعادة اعالن بالن�شر

يف الدعوى  2018/10503عمايل جزئي

يف الدعوى  2018/10447عمايل جزئي

يف الدعوى  2018/10969عمايل جزئي

يف الدعوى  2018/10269عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه -1 /بينو فارجي�س ك��اراك��ال ف��ارك��ي فارجي�س جمهول حمل
االقامة مبا ان املدعي /داماك بيزن�س فيليج ���ش.ذ.م.م قد �أقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها الزام املدعي عليهما بالت�ضامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ ()205.000
درهم تعوي�ضا عن اال�ضرار مع الفائدة القانونية  %9من تاريخ املطالبة حتى
ال�سداد التام والق�ضاء بانهاء عالقة عمل املدعي عليها االوىل لدى املدعي عليها
الثانية والزام بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة وحددت لها جل�سة يوم
االثنني املوافق  2018/11/19ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة ch1.A.2:لذا ف�أنت
مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

اىل امل��دع��ي عليه -1 /ال���ش�ع��ب للتجارة ال�ع��ام��ة �� ��ش.ذ.م.م جم�ه��ول حمل
االقامة مبا ان املدعي �/صالح عمر بندا�س االمني قد �أقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( 20363دره��م) درهم
وتذكرة عودة مببلغ ( )2000درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة رقم
ال�شكوى mb185176992ae:وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق
 2018/12/5ال�ساعة � 09.30ص بالقاعة ch1.B.10:ل��ذا ف�أنت مكلف
باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

اىل املدعي عليه -1 /ال�سماء ال�صافية لتجارة املالب�س اجلاهزة �ش.ذ.م.م
جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حممد �سيد عبداللطيف ح�سني
قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها
( 16700دره� ��م) دره ��م وت��ذك��رة ع ��ودة مب�ب�ل��غ ( )2000دره ��م والر�سوم
وامل�صاريف رقم ال�شكوى MB186477402AE:وحددت لها جل�سة
يوم االحد املوافق  2018/11/18ال�ساعة � 08.30ص بالقاعةch1.A.2:
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

اىل املدعي عليه -1 /مطعم جاكو�س هاو�س �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /ر�ضا عبدالعزيز حممد عبدالعال قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا ( 46400دره��م) وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ
( )3000درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوىMB186001640AE:
وح��ددت لها جل�سة ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  2018/11/15ال�ساعة � 08.30ص
بالقاعة ch1.A.1:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام
على الأقل  ,ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حمكمة اال�ستئناف

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
مذكرة �إعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2018/856ا�ستئناف جتاري

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اعادة اعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم  2018/4731تنفيذ عمايل

يف الدعوى  2018/9443عمايل جزئي
اىل املدعي عليه -1 /ارت اوف بيوتي للتجارة العامة �ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /نادين وطفه وميثله:حميد غالم دروي�ش ابراهيم قد �أقام عليك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها ( 419568درهم) وتذكرة عودة مببلغ
( )2500درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم ال�شكوى mb185388996ae:وحددت
لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2018/11/15ال�ساعة � 08.30ص بالقاعةch1.A.2:
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على الأق��ل  ,ويف حالة تخلفك فان
احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�شعبة

يف الدعوى رقم  2018/3688تنفيذ جتاري

اىل امل�ست�أنف �ضده� -1 /شركة اجروجرين للتجارة العامة �ش.ذ.م.م جمهول
حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف � /سيد عبيداهلل �سيد �شاه نواز قد ا�ست�أنف/
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2012/1966جتاري كلي بتاريخ2018/4/18:
وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق  2018/11/25ال�ساعة � 10.00صباحا
بالقاعة رقم  ch2.D.19وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

اىل املنفذ �ضدهم� -1/شركة �شيلي ويلي التجارية �ش.ذ.م.م  -2مامتا �ساتي�شا
كومبا�شى جاجاناث � -3شركة �شيلي ويلي فود اند بيفراج اند�سرتيز �ش.ذ.م.م
(فرع) � -4ساتي�شا فينكاتر امانا جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
بنك الفجرية الوطني فرع دبي وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن قد
�أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�ضامن والتكافل
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ( )2548894.49درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة
املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

اىل املنفذ � �ض��ده -1/جوكر برودك�شنز جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
طالب التنفيذ/جوين نعمة عيد وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني
قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )114607درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
باال�ضافة اىل مبلغ ( )5206دره��م ر�سوم خلزينة املحكمة .وعليه فان
املحكمة �ستبا�شر االج ��راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حمكمة اال�ستئناف

حمكمةالتمييز

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/3177تنفيذ جتاري

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
مذكرة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2018/1857ا�ستئناف جتاري

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اعالن �صحيفة طعن بالن�شر

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الطعن  2018/708طعن جتاري

يف الدعوى رقم  2018/1672تنفيذ مدين

اىل املنفذ � �ض��ده� -1/شركة بتلرز للتنظيف على البخار وخدمات
الغ�سيل ذات م�س�ؤولية حمدودة جمهول حمل االقامة مبا ان طالب
التنفيذ�/شركة طائر ال��واح��ه للنقل بال�شاحنات الثقيله ذ.م.م قد
�أق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ
املنفذ به وقدره ( )331785درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /مينو �سيد ح�سن فاطمي مطلق  -2حممد ر�ضا
فالح ن��زاد جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /روي��ال وود فاكتوري
�ش.م.ح وميثله:عبداهلل عبدالرحمن حممد ال�سعيدي قد ا�ست�أنف القرار/
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم  2017/1462جتاري كلي بتاريخ2018/8/12:
وحددت لها جل�سه يوم االحد املوافق  2018/12/16ال�ساعة � 10.00صباحا
بالقاعة رقم  ch2.E.23وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا
ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

تدعو دائرة حماكم دبي  -حمكمة التمييز
ال�ط��اع��ن -1/خلفان حممد خلفان �سيف امل��زروع��ي وميثله:عبدالرحمن
ن�صيب عبدالرحمن بن ن�صيب
باعالن املطعون �ضدهم -1:رامي عال �آل  -2في�صل علي مو�سى علي �سيف
النقبي  -3حممد ب�سام حممد كمال ال�سويفي  -4ايه ايه ايه هوم  -5رنا
عبداهلل اال�شرف جمهويل حمل االقامة نعلنكم ب�أن الطاعن �أق��ام عليكم
الطعن املذكور �أعاله ويتوجب عليكم احل�ضور اىل حمكمة التمييز وذلك
للرد على �صحيفة الطعن املقدمة �ضدكم .
رئي�س الق�سم

اىل املنفذ �ضده -1/حممد م�ستقيم حممد �ساجد جمهول حمل االقامة مبا
ان طالب التنفيذ�/سيد وق��ار حيدر �شاه قد �أق��ام عليك ال��دع��وى التنفيذية
امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره ( )2580.50دره��م اىل
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة-2 .براءة ذمة املدعي من املخالفتني مو�ضوع
الدعوى امل�ؤرختني يف  2017/5/14املحررتني على املركبة رقم D54092
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

حماكم دبي

حماكم دبي
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حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
�إعادة �إعالن بالن�شر
فـي الدعوى  2018/2843مدين جزئي
اىل املدعي عليه  -1 /جي اي ام لل�شحن البحري جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
حممد امين بن زين الدين االحمر قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
املدعي عليه مببلغ وقدره ( )31000درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة
 %9من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق
 2018/11/21ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة  Ch1.B.10لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل
اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�سم

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  2018/2780مدين جزئي
اىل املدعي عليه -1 /دو�سان ماليكيك جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي /مظهر
علي �شاوال ومتثله ال�سيده/جانيت كالبيتو ميندوزا قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها
الزام املدعي عليه بت�سجيل دراجات بخارية با�سم املدعي البالغ قيمتها ( )14000درهم
والزامه بالر�سوم وامل�صاريف.وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق2018/11/21:
ال�ساعة� 08:30:ص بالقاعة ch1.B.10:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل (علما ب�أنه مت جتديد الدعوى من ال�شطب).
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  2018/3939جتاري جزئي

اىل املدعي عليه �-1 /سامي بن مظفر بن حممد عامل القر�شي جمهول حمل
االق��ام��ة مبا ان املدعي /ذا �سيهور�س لتجارة ال�ق��وارب � ��ش.ذ.م.م وميثله:بدر
عبداهلل خمي�س عبداهلل قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام
امل��دع��ي عليه مببلغ وق ��دره ( )100.000دره��م وال��ر��س��وم وامل���ص��اري��ف واتعاب
املحاماة والفائدة  %12من تاريخ املطالبه وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة
يوم الثالثاء امل��واف��ق 2018/12/4:ال�ساعة� 08:30:ص بالقاعةch1.C.12:
لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة

رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

حمكمة اال�ستئناف
العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
مذكرة �إعادة اعالن بالن�شر
يف الدعوى  2018/1368ا�ستئناف جتاري

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�شر
يف الدعوى  2018/1550احوال نف�س م�سلمني

اىل امل�ست�أنف �ضده -1 /يون�س في�صل يون�س عو�ض جمهول حمل االقامة
مبا ان امل�ست�أنف  /بنك امل�شرق (�شركة م�ساهمة عامة) وميثله:خالد
خليفة حممد �سيف حثبور قد ا�ست�أنف القرار /احلكم ال�صادر بالدعوى
رق��م  2018/88جت��اري جزئي ب �ت��اري��خ 2018/6/19:وح��ددت لها جل�سه
يوم االثنني املوافق  2018/11/19ال�ساعة � 10.00صباحا بالقاعة رقم
 ch2.D.17وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال
تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

اىل املدعي عليه  -1 /ا�سماعيل ب�يرق��داري جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /نادرة �صميمي وميثله:نوره نا�صر دو�س حممد علي قد �أقام
عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى طالق لل�ضرر .وحددت لها جل�سة يوم
االحد املوافق  2018/11/18ال�ساعة � 8.30ص بالقاعة رقم ( )9يف مبنى
االح��وال ال�شخ�صية يف منطقة القرهود ل��ذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل .

حماكم دبي

حماكم دبي

رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
�إعادة �إعالن بالن�شر

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
�إعادة �إعالن بالن�شر

العدد  12474بتاريخ 2018/11/8
مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

فـي الدعوى  2018/2868مدين جزئي
اىل امل��دع��ي عليه  -1 /جوهر �سيف جوهر ف��رج علي جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان
املدعي�/شركة االم��ارات لالت�صاالت املتكاملة ���ش.م.ع وميثله:نا�صر مال اهلل حممد
غامن قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره
( )8388.12درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من اال�ستحقاق
وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2018/11/15ال�ساعة 8.30
�ص بالقاعة  Ch2.D.19لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أي��ام على
الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�سم

فـي الدعوى  2018/2862مدين جزئي
اىل امل��دع��ي عليه  -1 /ع�ي��ادة برميري الطبية � ��ش.ذ.م.م (�سابقا) ع�ي��ادة ب��راي��ت ميد
���ش.ذ.م.م (حاليا) جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي�/شركة االم��ارات لالت�صاالت
امل�ت�ك��ام�ل��ة �� ��ش.م.ع ومي�ث�ل��ه:ن��ا��ص��ر م ��ال اهلل حم�م��د غ ��امن ق��د �أق� ��ام ع�ل�ي��ك الدعوى
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وق��دره ( )9.144.19دره��م والر�سوم
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %12من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.
وح��ددت لها جل�سة ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  2018/11/15ال�ساعة ��� 8.30ص بالقاعة
 Ch2.D.19لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل ويف حالة
تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�سم

يف الدعوى  2018/2870مدين جزئي

حماكم دبي االبتدائية

اىل املدعي عليه -1 /مب�شر حممود حممود احمد جمهول حمل االقامة مبا
ان املدعي /عمري اف�ضل حممد اف�ضل قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها
املطالبة ب�صحة ونفاذ عقد بيع ال�سيارة وال��زام املدعي عليه مببلغ اجمايل
وقدره ( )11600درهم ونقل ملكية ال�سيارة حمل النزاع ال�سم املتنازع والر�سوم
وامل�صاريف.وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 2018/11/19:ال�ساعة08:30:
�ص بالقاعة ch2.D.17:لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من م��ذك��رات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة
بثالثة �أيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة
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اطلعوا على جتربتها الرائدة وخياراتها املتقدمة على هام�ش «ال�شارقة الدويل للكتاب »37

نا�شرون عرب ودوليون :مدينة ال�شارقة للن�شر بنية حتتية متكاملة تدعم �صناعة الن�شر عربي ًا وعاملي ًا
•• ال�شارقة-الفجر:

�أك� ��د وف � � ٌد � �ض � ّم ع � ��دداً م��ن ال �ن��ا� �ش��ري��ن العرب
والعامليني على مكانة مدينة ال�شارقة للن�شر،
�أول مدينة ح ّرة للن�شر يف العامل ،و�أحد م�شاريع
هيئة ال���ش��ارق��ة ل�ل�ك�ت��اب ،ن �ظ��راً مل��ا ت�ق��دم��ه من
خ �ي ��ارات واع � ��دة ،وت���س�ه�ي�لات م �ت �ع��ددة ت�سهم
يف رف��د �صناعة الن�شر بالكثري م��ن اخليارات
املتقدمة ،وت�ساعد النا�شرين على االنفتاح �أكرث
على �أ�سواق الكتب العربية واخلليجية.
ج��اء ذل��ك خ�لال زي ��ارة وف��د م��ن  430نا�شراً
ع��رب�ي�اً ودول �ي �اً للمدينة على هام�ش انطالق
فعاليات الدورة ال�سابعة والثالثني من معر�ض
ال�شارقة ال��دويل للكتاب ،حيث اطلعوا على ما
تقدمه املدينة م��ن خ�ي��ارات وت�سهيالت �ضمن
م�ساحة رحبة ت�صل �إىل � 40أل��ف مرت مربع،
وت��و ّف��ر  600مكتب جمهز وم��ؤث��ث لأ�صحاب
الأعمال ورواد الن�شر ،و 6000مرت خم�ص�صة
للراغبني يف م�ساحات خا�صة ب�أعمالهم.
وا�ستمع الوفد الذي جمه نا�شرين من ال�شرق
الأو�سط و �شمال �أفريقيا و دول �أ�سيا ل�شرح حول
�أهم االمتيازات التي توفرها املدينة للنا�شرين،
قدمها �سامل عمر �سامل ،مدير مدينة ال�شارقة

للن�شر� ،أبرزها حرية التَم ّلك جلميع اجلن�سيات،
وح��ري��ة حت��وي��ل ر�أ� ��س امل��ال والأرب� ��اح بالكامل،
والإع �ف��اء م��ن ال�ضرائب على ال�شركات وعلى
دخل الأف��راد ،والإعفاء من �ضريبة اال�سترياد
والت�صدير� ،إ�ضافة �إىل تكاليف خمف�ضة على
م�ستوى العمالة ،والطاقة ،واملعي�شة ،والطباعة،
والتكاليف اللوج�ستية.
كما تع ّرف الوفد على املرافق الفريدة للمدينة
وب�ن�ي�ت�ه��ا ال�ت�ح�ت�ي��ة امل �ت �ط��ورة امل �ج �ه��زة ب�أحدث
التقنيات وامل�صممة خ�صي�صاً لتلبية جميع
احتياجات �صناعة الن�شر والطباعة� ،سواء على
�صعيد التكاليف املخف�ضة التي تقدمها مقارنة
باملواقع التجارية الأخرى يف الدولة واملنطقة،
ف���ض� ً
لا ع��ن موقعها اللوجي�ستي ،م��ا يجعلها
بيئة ج��اذب��ة لل�شركات النا�شئة ب�شكل خا�ص،
�إ�ضافة �إىل اطالعهم على ت�سهيالت الرتخي�ص
وال�ت���س�ج�ي��ل ل�ل���ش��رك��ات اجل ��دي ��دة وال�شركات
التابعة والفروع الإقليمية لل�شركات الدولية .تواجه القطاع وم�شاركة الأفكار التي من �ش�أنها
وقال مدير مدينة ال�شارقة للن�شر« :هدفنا من االرتقاء مبهمة النا�شر والكاتب وكل املعنيني
تنظيم هذه الزيارة لي�س فقط �إطالع النا�شرين ب�صناعة الكتاب».
ع�ل��ى امل ��راف ��ق واخل ��دم ��ات وال�ت���س�ه�ي�لات التي وم ��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ن��ا��ص��ر ع��ا� �ص��ي ،دار امل�ؤلف
توفرها املدينة بل �أي�ضاً اال�ستماع �إىل �آرائهم للن�شر -بريوت« :ت�شكل مدينة ال�شارقة للن�شر
وتبادل وجهات النظر حول �أبرز التحديات التي م �� �ش��روع �اً � �ض��روري �اً يف امل �ن �ط �ق��ة ،ح �ي��ث يل ّبي

ه��ذا امل���ش��روع متطلباتنا ن�ظ��راً مل��ا ي�ق� ّدم��ه من
ت�سهيالت وخدمات تناف�سية للكتاب والنا�شرين
وجميع العاملني يف �صناعة الكتاب ،حيث نلم�س
يف مدينة ال�شارقة للن�شر هذا الطموح امل�ستلهم
من ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
ال�شارقة ال��ذي يهتم ب�شكل �شخ�صي بالكتاب
والثقافة».
وب��دوره حتدث وائل كيوان ،دار كيوان للن�شر-
�سورية « :ال تزال �صناعة الن�شر يف عاملنا العربي
تعاين العديد من التحديات ،لأننا لو نظرنا �إىل
�آلية العمل يف قطاع الن�شر احلكومي واخلا�ص
خا�صة يف الغرب نلحظ املنهجية املتكاملة التي
يعملون بها لدعم الكتّاب والنا�شرين،
انطالقاً من تراكم اخلربات على هذا امل�ستوى،
لكن على �صعيد العامل العربي يبقى النا�شر
والكاتب على ح� ّد �سواء عر�ضة لتحديات ذات
طابع اقت�صادي وثقايف و�سيا�سي ويبقى التقدم
املرجتى من هذه ال�صناعة مرهوناً بالت�سهيالت
يف الإن� �ت ��اج ويف ال �ت �ع��اون ب�ي�ن امل ��ؤ� �س �� �س��ات ويف
الت�سويق للكتب ،من هنا نرى يف مدينة ال�شارقة
للن�شر بارقة �أمل يف �أن ت�صبح الإمارة رائدة يف
هذا املجال لي�س فقط على امل�ستوى العربي بل

قد تتخطى جتربتها ما حققته �أوروبا على هذا
ال�صعيد».
وت� �ط ��رق ه�ي�روم ��ي م ��وري� �ك ��اوا ،دار توانامي
�شوتن للن�شر ،ال�ي��اب��ان �إ ىل اح�ت�ف��اء ال�شارقة
ببالده �ضيف �شرف م�ؤكداً على مكانة العالقة
ال�ث�ق��اف�ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة ب�ي�ن دول ��ة الإم � ��ارات
العربية املتحدة واليابان ،حيث قال عن زيارته
ل �ل �م��دي �ن��ة« :زاد ف �� �ض��ويل مل �ع��رف��ة امل ��زي ��د عن
تفا�صيل مدينة ال�شارقة للن�شر بعد زيارتي
لها ،خا�صة و�أنها منوذج رائد من امل�شاريع لي�س
متوفراً يف اليابان ويبدو خمتلفاً عن م�شاريع
م�شابهة يف دول �أخرى،
و�أكرث ما لفتني املوقع اجلغرايف للمدينة فهي
على مقربة من املدينة اجلامعية �أي �أن الطالب
واخلريجني اجلدد ق��ادرون على التعرف �أكرث
�إىل قطاع الن�شر من خ�لال ال�تردد با�ستمرار
�إىل امل��دي �ن��ة ،وال ��ش��ك يف �أن �ه��ا م �� �ش��روع واعد
ي�ستقي جناحه من جن��اح ال�شارقة التي تعنى
بالثقافة والكتاب ،وتتعامل مع هذه ال�صناعة
باحرتام من خالل تطوير بنية حتتية متكاملة
مبعايري ومقايي�س عاملية».
وكانت مدينة ال�شارقة للن�شر قد فتحت �أبوابها
لأ� �س��واق الن�شر العاملية ال �ع��ام امل��ا��ض��ي ،لتل ّبي

احلاجة امللحة يف �إيجاد مركز ن�شر متخ�ص�ص
يف املنطقة العربية ينطلق من �إم��ارة ال�شارقة
وي �ت �م �ي��ز ب �ب �ن �ي��ة حت �ت �ي��ة ح��دي �ث��ة وم� �ت� �ط ��ورة،
ورب��ط ج��وي وبحري مع جميع �أن�ح��اء العامل،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ال�ب�ي�ئ��ة ال��داع �م��ة ال �ت��ي تتمثل
ب�ق��وان�ين و�أن�ظ�م��ة حكومية م��رن��ة ،ف�ض ً
ال عن
توفري تكاليف منخف�ضة ،ويد عاملة موهوبة
وم��اه��رة ،لتعزيز التناف�سية ،ودع��م العمليات
الإقليمية للم�ؤ�س�سات وال�شركات الدولية.
وت�أ�س�ست املدينة بتوجيهات من �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان ب��ن حممد القا�سمي،
ع�ضو املجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة ،ومتتد
على م�ساحة � 40ألف مرت مربع وت�ضم العديد
من امل�ؤ�س�سات واجلهات العاملة يف قطاع الن�شر
من دور ن�شر عربية وعاملية ،ومكاتب الرتجمة
والتحرير اللغوي والأدب��ي و�شركات الت�صميم
الغرافيكي ،وتقدم ميزة �إمتام �إجراءات �إ�صدار
الرتاخي�ص التجارية خ�لال � 24ساعة ،ويتم
جتهيز امل��دي�ن��ة ب ��أح��دث التقنيات امل�ت�ط��ورة يف
جمال الطباعة والن�شر �إىل جانب مركز بيانات
يت�ضمن حمتويات  16مليون كتاب مبختلف
اللغات بحيث ميكن للنا�شرين �إع��ادة طباعتها
ب�سهولة وحتديثها والتعديل عليها.

توزيع ق�صة «طالل ابن �أديبة» يف تركيا
•• �إ�سطنبول – الفجر:

با�شرت اجلمهورية الرتكية ممثلة بدار ن�شر «االحتاد املهني
للعلوم والآداب »ILESAM-بطباعة ون�شر وتوزيع ق�صة
الأطفال «طالل ابن �أديبة» ،على خمتلف امل�ؤ�س�سات الثقافية
واملكتبات،
ومكتبات مديريات الرتبية والتعليم الرتكية.
وقالت الكاتبة الرتكية «مليكة غونيوز» وهي الباحثة يف �أدب
الأطفال التي كتبت تقدمي الكتاب «عندما تالقت �شخ�صية
طالل �أبوغزاله بكلمات امل�ؤلفة �أريج يون�س،
وق��د ق��ام بتحرير الن�ص اىل اللغة الرتكية الناقد الفني
والكاتب يف وزارة الثقافة الرتكية مييت يا�شار جوزم Ümit
� ،Yaşar Gözümأثار ذلك يف عقلي مواجهات حقائق
احلياة امل�ؤملة ،ويف نف�س الوقت امتلأت نف�سي �أم� ً
لا عندما
ق��ر�أت عن ق��درة االجتهاد والعزم على تغيري حياة الإن�سان
وتبديلها بالكامل ،وكيف تمُ ّكن هاتان امليزتان �صاحبهما من
الت�أثري الإيجابي على حياة الآخرين».

و�أ� �ش��ارت �إىل �أن ه��ذه الق�صة ج ��اءت ب��ال�ت��زام��ن م��ع ن�شوء
امللحة يف هذا الع�صر �إىل تعزيز الأم��ل يف
حاجة الإن�سانية ّ
امل�ستقبل.
وتعد اجلمهورية الرتكية ممثلة بحكوماتها و�شعبها من
ال ��دول ال�ت��ي تهتم بكل م��ا يتعلق بالق�ضية الفل�سطينية،
وخا�صة يف مو�ضوع اللجوء وتفا�صيله وامل�شاهد التي تعك�س
معاناة ال�شعب الفل�سطيني املهجر،
وكيف مت ّكن من تخطي تلك املعاناة والو�صول �إىل �أعلى
التميز والنجاح ،كما ظهر يف ق�صة حياة رئي�س جمل�س �إدارة
جمموعة طالل �أبوغزاله.
ُ
و�أ� �ش��ارت ال�ك��ات�ب��ة ال�ترك�ي��ة غ��ون�ي��وز �إىل �أن «ق � � ّراء الق�صة
�سيتبعون خطى «طالل ال�صغري» بعد التعرف على تفا�صيل
حياته من خالل قراءة الق�صة».
م�ضيفة «�سي�شعرون باحلاجة للتق�صي عما يفعله اليوم،
و�سيعرفون حينها كيف ا�ستطاع تغيري حياة �آالrف الأطفال
وال�شباب الفل�سطينيني».
ي���ش��ار �إىل �أن دار ن�شر «االحت� ��اد امل�ه�ن��ي ل�ل�ع�ل��وم والآداب-

( »ILESAMاالحتاد الرتكي املهني للعلماء واالدباء)
هي م�ؤ�س�سة تركية �شبه ر�سمية حتت ادارة ال�سيد حممد
نوري بارمك�سيز ، Mehmet Nuri Parmaksız
وهي الوحيدة التي ت�ضم �أكرث من  2500كاتب و�أكادميي
ومفكر ومثقف.
وق�صة طالل ابن �أديبة �أُعتمدت من خالل وزارات الرتبية
والتعليم يف العديد من ال��دول القتنائها يف جميع املكتبات
املدر�سية احلكومية واخلا�صة ملا تت�ضمنه من قيم �إيجابية
للأطفال.
وت ��روي الق�صة ��س�يرة ح�ي��اة ال��دك�ت��ور ط�ل�ال �أب��وغ��زال��ه يف
خمتلف مراحل حياته ب�شكل ق�ص�صي ،وحتمل يف طياتها
ر�سالته �إىل «ق��ادة الغد» لري�سموا �أحالمهم وطموحاتهم،
كما تدعوهم �إىل التم�سك بتلك الأح�ل�ام رغ��م الظروف،
وت�ستهدف الفئة العمرية املتو�سطة وال�صغرية ،وت�ضم يف
�صفحاتها ر�سوما تعبريية لبع�ض املواقف التي �ستخط يف
�أذه��ان القراء ال�صغار خارطة الطريق ليبذلوا جهداً �أكرب
ليكونوا يف املقدمة.

عرو�ض تبد�أ من اليوم حتى دي�سمرب العام القادم

 13عر�ض ًا عاملي ًا من م�سرحيات «عامل الق�ص�ص» على م�سرح الق�صباء
•• ال�شارقة-الفجر:

ينظم م�سرح الق�صباء يف ال�شارقة م�سرحيات»
ع ��امل ال�ق���ص����ص» امل�خ���ص���ص��ة لل��أط �ف��ال ،خالل
ال�ف�ترة امل�م�ت��دة م��ن �شهر نوفمرب اجل ��اري حتى
دي�سمرب العام ال�ق��ادم ،ل�يروي للجمهور ق�ص�صاً
وح�ك��اي��ات خيالية ع��امل�ي��ة ��ش�ه�يرة ت�ق��دم ب�أ�سلوب
ا� �س �ت �ع��را� �ض��ي ي �ج �م��ع ب�ي�ن ال��رق ����ص واملو�سيقى
وامل�ؤثرات املرئ ّية اخلا�صة .وتندرج هذه الفعالية
�ضمن توجه الإم��ارة نحو �إغناء البيئة الثقافية
بني فئات املجتمع كاف ًة ،وت�سهم يف تر�سيخ مكانة
ال���ش��ارق��ة ال��ري��ادي��ة يف الثقافة وامل�ع��رف��ة ،خا�صة
ب�ع��د �أن ا�ستحقت ل�ق��ب «ع��ا��ص�م��ة ع��امل�ي��ة للكتاب
.»2019
وجتمع م�سرحيات «عامل الق�ص�ص»  13م�سرحية
ا�ستعرا�ضية تهدف �إىل تعليم الأطفال وتثقيفهم
بتاريخ احلكايات القدمية واملو�سيقى� ،إذ حتمل

ال �ع��رو���ض يف ط�ي��ات�ه��ا جم �م��وع��ة م��ن الر�سائل
التحفيزية الهادفة لتعزيز ثقتهم ب�أنف�سهم ون�شر
معاين احلب وال�سالم.
وت�ت���ض�م��ن ق��ائ�م��ة امل���س��رح�ي��ات م���س��رح�ي��ة «بيرت
ب��ان» ،وم�سرحية «اجلميلة النائمة» ،وم�سرحية
«ب�ي�ن��وك�ي��و» ،وم�سرحية «ب�ي��ا���ض ال�ث�ل��ج والأق� ��زام
ال�سبعة» ،وم�سرحية «بوكاهانت�س» ،وم�سرحية
«ع�ل�اء ال��دي��ن» ،وم�سرحية «�آري � ��ل» ،وم�سرحية
« ال���س�ن��دب��اد» ،وم���س��رح�ي��ة «ه��رق��ل» ،وم�سرحية
«علي بابا والأربعون ل�صاً» ،وم�سرحية «اجلميلة
والوح�ش» ،وم�سرحية «ملكة الثلج».
وق��ال��ت خ�ل��ود اجلنيبي ،م��دي��ر ال�ق���ص�ب��اء »:ي�أتي
تنظيمنا مل�سرحيات ع��امل الق�ص�ص ك�ج��زء من
��ش��راك�ت�ن��ا ب��االح�ت�ف��ال ب��ال���ش��ارق��ة ع��ا��ص�م��ة عاملية
ل �ل �ك �ت��اب  ،2019ف��ال �ك �ت��اب وامل �� �س��رح م ��ن �أه ��م
عوامل بناء الهوية الثقافية ل�ل�أمم ،التي ن�سعى
يف الق�صباء �إىل تر�سيخها وتنميتها كوننا ن�شكل

وال�ساعة � 11:00صباحاً ،وال�ساعة  7:00م�سا ًء
ويليها عر�ضان ي��وم اجلمعة  9نوفمرب 2018
عند ال�ساعة  5:00م�سا ًء وال�ساعة  8:00م�ساءً.
ال فنياً درامياً
وتعترب م�سرحية «بيرت ب��ان» عم ً
ق�ص�صياً للأطفال ،وحتكي ق�صة مغامرات �صبي
ميكنه الطريان ولكنه ال ينمو �أب��داً ،ويلتقي فتا ًة
تدعى «ويندي» حيث تعي�ش معه مغامراته �ضد
القر�صان هوك لإنقاذ �أر�ض الأحالم «نيفريالند».
وت �ع��ر���ض امل���س��رح�ي��ة ب�ط��ري�ق��ة م���ش��وق��ة ومثرية
للخيال بف�ضل امل���س��رح املجهز مب�ع��دات ال�صوت
والإ�ضاءة واملعدات احلديثة عالية التقنية ،ليقدم ال�ع��ائ�لات ،وذل��ك يف مت��ام ال�ساعة  5:00م�سا ًء
وال �� �س��اع��ة  8:00م� ��� �س ��اءً ،ح �ي��ث ت � ��روي ق�صة
جتربة ا�ستثنائية لزواره على مدار العام.
الأم�يرة اجلميلة التي وقعت عليها لعنة �شريرة
مب �غ��زلٍ م���س�م��وم ،ول�ك��ن مب���س��اع��دة اجل�ن�ي��ات يتم
اجلميلة النائمة
�إح ��دى �أب ��رز ال��وج�ه��ات ال�ت��ي جتمع ب�ين الثقافة «ع ��امل ال�ق���ص����ص» امل���س�ت�م��ر مل ��دة ع ��ام ك��ام��ل �إىل وت�ع��ر���ض م�سرحية «اجلميلة ال�ن��ائ�م��ة» ،للكاتب حتويل اللعنة وينقذها الأمري .وتطرح امل�سرحية
والرتفيه والتفاعل االجتماعي يف �إمارة ال�شارقة .تقدمي كال�سيكيات امل�سرح العاملي املوجه للأطفال �شارل بريو ،يومي اجلمعة  21دي�سمرب  2018جم�م��وع��ة م��ن ال��درو���س وال�ق�ي��م الإن���س��ان�ي��ة عن
وتابعت  »:ن�ه��دف م��ن خ�لال تنظيم م�سرحيات والأ� �س��رة ،وال��زاخ��ر بالقيم النبيلة وال��ذي تربت وال �� �س �ب��ت  22دي �� �س �م�بر  ،2018وت�ستهدف اخلري واملحبة والت�ضحية.
عليه �أجيال كثرية ل�سنوات وعقود طويلة».
و�أ� �ض��اف��ت اجل �ن �ي �ب��ي« :ي�ت���س��ع م �� �س��رح الق�صباء
لـ� 252شخ�صاً ،م��ا يتيح فر�صة ملقيمي وزوار
�إم��ارة ال�شارقة التمتع مب�شاهدة ه��ذه العرو�ض
املبا�شرة التي تقدم يف �إط��ار ا�ستعرا�ضي يتفاعل
فيه اجلمهور مع ممثلي امل�سرحيات ،وينقل لهم
م�شاهد العر�ض ب�صورة حية مع املو�سيقى التي
تعك�س ع ��وامل امل �غ��ام��رة وال�ق���ص��ة ال �ت��ي يعي�شها
الأبطال».
بيرت بان
وتعر�ض م�سرحية « بيرت بان» ،التي �ألفها الروائي
والكاتب امل�سرحي الأ�سكتلندي جيم�س ماثيو باري
يف ال�ق��رن التا�سع ع�شر وال�ت��ي ت�ستهدف طالب
امل ��دار� ��س وال �ع��ائ�ل�ات ي ��وم اخل�م�ي����س  8نوفمرب
 2018وذل ��ك ع�ن��د ال���س��اع��ة � 9:00صباحاً،
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قالت املطربة زيزى عادل� ،إن بدايتها
كانت فى برنامج �ستار �أكادميى،
وبعدها عملت �ألبومني وبعد
ثورة  25يناير التزمت املنزل
ملدة � 4سنوات ،م�ضيفة �أن اليوم
ال توجد �شركات �إنتاج بعك�س
م���ا ك����ان ف���ى ال��وق��ت
املا�صى فقررت
الإن���ت���اج
لنف�سها
ول����ك����ن����ه
م����ك����ل����ف ج������دا.
وتابعت زي��زى �أنها حتب
(الرجل احلم�ش اللى بيغري
عليا فى كل حاجة ويعلق
على مالب�سى ..م�ش بحب
ال��رج��ل ال��ف��رى ق��وى..
وم�����ش ب��ح��ب ال��راج��ل
الكذاب).
و�أ���ض��اف��ت زي���زى خالل
ح��واره��ا ا�ستهل برنامج
"كالم �ستات" ،الذى تقدمه
الإع�لام��ي��ة ���ش��ري��ه��ان �أب��و
احل�سن ،والفنانات نهال عنرب
وندى رحمى وهيدى كرم ،عرب
ف�ضائية "� ،"ON Eأن والدتها
ت�شجعها منذ �صغرها على الغناء
وكانت ت�سمع لأغانى الفنانة جناة
وف�يروز ووردة ،وكانت تغنى لهم
مب�سرح املدر�سة.

تعكف على قراءة �سيناريو لدخول ال�سباق
الرم�ضاين املقبل

زيزي عادل :الإنتاج مكلف
جدا ..لزمت املنزل 4
�سنوات بعد ثورة يناير
جمال التمثيل
�أعلنت املطربة زي��زي ع��ادل �أنها
ت�ستعد خ�لال ال�ف�ترة املقبلة
ل��دخ��ول جم ��ال التمثيل
لأول م ��رة يف حياتها
رم � � �� � � �ض� � ��ان امل� �ق� �ب ��ل
. 2019
و�أ�شارت زيزي عادل
يف ح � ��دي � ��ث خ ��ا� ��ص
�إيل �أن � � �ه� � ��ا م� �ع ��رو� ��ض
عليها خالل الفرتة احلالية
��س�ي�ن��اري��و م�سل�سل درام ��ي �سيتم
ع��ر� �ض��ه يف رم �� �ض��ان امل �ق �ب��ل وتعكف
على قراءة ال�سيناريو على �أن تبدي ر�أيها
ال�ن�ه��ائ��ي ف�ي��ه وحت���س��م م��وق�ف�ه��ا م��ن امل�شاركة
بالتمثيل يف رم�ضان لأول مرة �أم ال راف�ضة الك�شف
عن �أي تفا�صيل تخ�ص العمل حتى يتم اال�ستقرار علية
ب�شكل نهائي وال�شروع يف بدء ت�صويره.
و�أع��رب��ت زي��زي عن �سعادتها ب��ردود الفعل الرائعة والتي كانت
مبثابة مفاج�أة بالن�سبة لها عن كليبها الأخرية (�أب�سط نف�سك)
جناحا كبري حني طرحة عرب موقع اليوتيوب
وال��ذي حقق
ً
خا�صة انه قدمها للجمهور يف ثوب جديد عليها خا�صة يف
ظ��ل ا��س�ت�خ��دام تكنيك خمتلف و�شكل ول��ون ج��دي��د متاما
بالن�سبة لها م�شرية �إىل �أنها حت�ضر خالل الفرتة املقبلة
لأغنية جديد ولكنها �ستكون درامية وخمتلفة متاما عن
�أغنية (�أب�سط نف�سك) .
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن كليب" �أب���س��ط نف�سك" م��ن كلمات
و�أحل ��ان زي��زى ع ��ادل ،وت��وزي��ع مو�سيقى �أ��س��ام��ة عبد
ال �ه��ادى وحم�م��د ع��اط��ف احل �ل��و ،وم�ي�ك����س وما�سرت
�أ�سامة عبد الهادى.
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املركز الثالث .ان�ضمت �إىل �شركة روتانا لل�صوتيات واملرئيات� ،أ�صدرت �ألبومها الأول "واحدة
طيبة" عن �شركة روتانا ،و�أ�صدرت �أغنية منفردة عام  2008اغنية "تعودت عليك" من كلماتها
واحلانها ،لكنها ف�سخت العقد بعد �ألبومها الثاين ،حيث غابت عن ال�ساحة الغنائية ملدة 7
�سنوات ب�سبب مر�ض والدها ورحيله ،ويف العام  2014ع��ادت �إىل ال�ساحة الغنائية ب�أغنية
منفردة حملت عنوان "�شايالهالك" و�صورتها مع املخرج الأردين يعقوب المبز بعد توقيعها
عقدا مع �شركة املنتج حم�سن جابر� ،أطلقت زيزي عادل �ألبوم "�أنا �أنثى" عام  ،2015الذي �شهد
عودتها لل�ساحة الغنائية.

كيف تناولت زيزي عادل الرجل يف كليباتها؟
طرحت زيزي عادل خالل م�سريتها الفنية  10كليبات �آخرها "اب�سط نف�سك" ،وتتنوع كليباتها
ما بني الهجوم على الرجل تارة ،و�أخرى للدفاع عليه و�إعالن احتياجها له بجانبها.
كان �أول كليبات زيزي عادل "وحدة تانية" ،الذي طرحته عام  2007والأغنية من كلمات �إيهاب
عبده و�أحلان تامر عا�شور ،واعتمدت فكرة الكليب على تهديد الرجل بالرحيل وحتديه رغم
حبها له ،والكليب من �إخراج حممد �سعيد.
"حب م�ش حم�سوب عليا" ،ثاين كليبات زيزي ع��ادل ،وهو �أغنية من نف�س �ألبوم "واحدة
طيبة" ،والأغنية من كلمات حممد الرفاعي و�أحل��ان تامر علي ،وتعتمد فكرة الأغنية �أي�ضا
على �إمكانية �إنهاء العالقة العاطفية مع الرجل ب�سبب ق�سوته ،ورغم اعتذاره املتكرر� ،إال �أنها
تعلنها له �أنها ملت تلك العالقة والكليب من �إخراج طارق رفعت.
من بعدها ا�صدرت زيزي عادل اغنية "وعد عليا" ،عام  ،2009بعد طرحها لألبوم يحمل نف�س
اال�سم ،وهو من كلمات حممد ن�صار و�أحل��ان كرمي حم�سن ،وتعتمد فكرة الأغنية على �إلقاء
اللوم على نف�سها ب�سبب عندها مع حبيبها املتوا�صل ،و�أي�ضا �إلقاء اللوم عليه لأنه مل يتحمل
هذا العند ،والكليب من �إخراج وليد حممود.
يع ّد كليب "�شايالهالك" ،ال��ذي ا�صدرته ع��ام  2014من �أف�ضل كليبات زي��زي ع��ادل ،اذ ان
الأغنية حتمل الطابع الرومان�سي �أغنية رومان�سية بالدرجة الأوىل ،وهي من كلمات و�أحلان
مدين ،وتعتمد فكرة الأغنية على امتنانها حلبيبها بالوقوف بجانبها يف وقت �أزمتها وحبه لها،
ويف نف�س الوقت احتياجها له ،والكليب �أول تعاون لزيزي عادل مع املخرج جاكوب المبز.
عام  2016طرحت زيزي عادل اغنية "حمتاجة وجود راجل" من كلمات و�أحلان زيزي عادل،
وتقر زيزي عادل يف هذه الأغنية بحاجتها لرجل يف حياتها ي�شعرها �أنها �إمر�أة ،والكليب اخراج
جاكوب المبز.
"م�ستغربة" ،وبعد � 5شهور ،تعود زيزي وتقدم كليب "م�ستغربة" من كلمات ال�سيد علي
و�أحل��ان �أحمد ال�برازي�ل��ي ،وت�سخر زي��زي ع��ادل يف ه��ذا الكليب "برود" حبيبها ورحيله عنها
وعن حياتها ،والأغ��رب �أنه يطلب منها �أنهما يعودان "�أ�صدقاء" والكليب من اخ��راج جاكوب
بدايتها كانت يف كروال املدر�سة
ولدت زيزي عادل يف  26ت�شرين الأول�/أكتوبر المبز.
عام  ،1987يف الكويت هي فنانة م�صرية لديها
ثالث �أخ��وات غادة ندى وغدير .تخرجت زيزي
عادل من معهد املو�سيقى العربية،
وب ��د�أت بالغناء يف ك ��ورال امل��در��س��ة وح�صلت على
�أف�ضل �صوت للمدرا�س ،غنت زي��زي ع��ادل يف عيد
الأم وه ��ي يف ال�ع��ا��ش��رة م��ن ع �م��ره��ا� ،أغ �ن �ي��ة "زي
الربيع".
الكاتبة نعمة ال�ب��ار ك��ان لها ر�أي خا�ص وايجابي
بالفنانة زي��زي ع��ادل ،حيث قالت �إن��ه �سيكون لها
م�ستقبل ناجح.
يف �سن اخلام�سة ع�شرة ،حلنت زيزي عادل �أغنية
"يف حلظة �صراحة" ،وقد ح�صلت عن الأغنية
على ثالثة جوائز يف مهرجان البحر املتو�سط،
كما دخلت م�سابقة �ستديو الفن وح�صلت على
املركز ال�ساد�س.
(�ستار �أكادميي)
�شاركت زي��زي ع��ادل ع��ام  2004يف برنامج
املواهب ال�شهري "�ستار �أكادميي  ،"2وكانت
م��ن ��ض�م��ن ال��ذي��ن ت ��أه �ل��وا ل�ل�ن�ه��ائ�ي��ات مع
امل�ت���س��اب��ق ال �� �س �ع��ودي ه���ش��ام عبدالرحمن
وال�ت��ون���س�ي��ة �أم� ��اين ال���س��وي���س��ي وح �ل��ت يف

ت�ستعد مل�سل�س تلفزيوين درامي وفيلم �سينمائي روائي طويل

من�صب �أكرث
مي�ساء مغربي :تركيزي ّ
حول العملية الإخراجية
ت�ستعد الفنانة مي�ساء مغربي يف الفرتة
املقبلة ملبا�شرة ت�صوير م�سل�سل تلفزيوين
درام ��ي� ،إىل جانب فيلم �سينمائي روائي
طويل!
وق��ال��ت م �غ��رب��ي( :م ��ع ب��داي��ة منت�صف
�شهر دي�سمرب املقبل �س�أبا�شر يف ت�صوير
م���ش��اه��دي �ضمن م�سل�سل ق�ب��ل وبعد،
وه ��و ف�ك��رت��ي وم ��ن ��س�ي�ن��اري��و وح ��وار
ور�� �ش ��ة م �� �ش�ترك��ة ل �ع��دد م ��ن كتّاب
الوطن العربي).
و�أ� �ض��اف��ت (امل�سل�سل ذو حلقات
منف�صلة مت�صلة ويندرج حتت
ب� ��اب الأع � �م� ��ال الكوميدية
ال� ��� �س ��وداء ال �ت��ي �ستناق�ش
ك � �ث�ي��راً م� ��ن امل ��وا�� �ض� �ي ��ع
وال �ق �� �ض��اي��ا املالم�سة
للمجتمع اخلليجي
وال �ع��رب��ي� .أم��ا يف
يخ�ص
م� ��ا
ّ
الأب� � �ط � ��ال
امل�شاركني

فيه ،فل�ست خمولة بالت�صريح عن �أ�سمائهم يف هذه اللحظة ريثما
يتم اعتماد اجلميع من ال�شركة املنتجة ب�شكل نهائي).
وتـــــابعت مغربي�( :أم ��ا على �صعيد ال�سينما ،ففي ب��داي��ة �شهر
دي�سمرب املقبل يجب �أن �أكون متجهزة لبدء ت�صوير �أول م�شاهدي
�ضمن �أح ��داث الفيلم ال��روائ��ي الطويل ذي الطابع الرومان�سي
الكوميدي بعنوان ثري تو ون �أك�شن ،وهو من ت�أليف ور�شة من
الكتّاب،
ومن بطولة نخبة جنوم منهم حممود بو�شهري ،طارق احلربي،
زيد ال�سويداء ،الطفلة مريال املطريي �إىل جانب �إحدى جنمات
الكوميديا امل�صرية و�شخ�صيات بارزة من الإعالميني ال�سعوديني
وغريهم الكثري).
و�أردفتــــــ( :مب��ا �أن العمــــلني �سيكـــــونان يف ال�شهر نف�سه ،لكن
ب�ف��ارق ب�سيط بينهما ،لذلك �س�أعـــــمل على التن�ســـــيق بينهمـــــا
ملنــــح كل واحـــــد منهمـــــــا حقــــه الكامل ،و�أعتقد �أن الأمر �سيكون
�سه ً
ال باعتبار �أن�ن��ي ل�ست خمرجة لهما �أو م�شاركة يف العملية
االنتاجية).
�أما عن ال�سبب وراء ظهورها ّ
املقل �إعالمياً� ،أو�ضحت بالقول( :يف
من�صباً �أكرث حول العملية الإخراجية
حقيقة الأمر� ،أ�صبح تركيزي ّ
بالدرجة الأوىل مع �صناعة املحتوى الذي �أقدمه ،وبالتايل مل �أعد
�أعري اهتماماً كبرياً مل�س�ألة ظهوري يف اللقاءات التلفزيونية ،وحتى
بالتواجد يف (ال�سو�شيال ميديا)).

�أحمد �صالح :دوري يف «بحبك
با�ستمرار» نقلة يف م�سريتي الفنية
ك�شف الفنان �أح�م��د �صالح ح�سني ،ع��ن �أن �شخ�صية
حم �م��د ال� �ت ��ي ج �� �س��ده��ا � �ض �م��ن م���س�ل���س��ل (ن�صيبي
وق�سمتك) ،من خالل حكاية (بحبك با�ستمرار)� ،أثرت
ب�شكل كبري ل��دى اجلمهور ،وه��و م��ا ي��راه نقلة ل��ه يف
م�سريته الفنية ،خ�صو�صاً يف الدراما.
ول�ف��ت �أح �م��د �إىل �أن ��ه مل ي�ت��وق��ع ه��ذ ال�ن�ج��اح للعمل،
م�ع��رب�اً ع��ن ��س�ع��ادت��ه بتلقيه ال�ع��دي��د م��ن التعليقات
الإيجابية حول �شخ�صية الزوج املخل�ص ،الذي مل يج ِر
وراء �شهواته وبقي حري�صاً على احل�ف��اظ على بيته

و�أ�سرته.
وق��ال �إن ه��ذا النموذج م��وج��ود بالفعل ،و�إن فكرة �أن
الرجل خائن بطبعه لي�ست �صحيحة ،معترباً �أن هناك
مناذج تقد�س احلياة الزوجية ،وال ت�سمح ب�أي م�ؤثرات
خارجية تهدد ا�ستقرار تلك الأ�سرة.
و�أ�ضاف �أن الق�صة مت�س الكثري من النا�س ،وخاطبت
الكثري من ال�سيدات ،م�ؤكداً �أي�ضاً �أنه ال بد من �إعطاء
الثقة من قبل الطرفني و�إعطاء م�ساحة من احلرية
حتى ال تنحرف الأمور�إىل م�سار �آخر.

اخلميس  8نوفمبر  2018م  -العـدد 12474
Thursday 8 November 2018 - Issue No 12474

هل ترغب يف وجبة ع�شاء تنق�ص وزنك؟ إ�ليك التفا�صيل

الع�شاء ميكن �أن يتحول �إىل وجبة ت�ساعد على حرق الدهون وفقدان
الوزن ،هذا ما ك�شفت عنه م�ؤخراً جملة (بريغيت) الأملانية ،م�ؤكدة
�أن �شرط ذلك هو جتنب بع�ض ال�سلوكيات مع وجبة الع�شاء.
ويف التفا�صيل قالت املجلة �إنه ميكن تناول خبز احلبوب الكاملة،
حيث حتتوي احلبوب الكاملة على الألياف واملواد احليوية املختلفة
م�ث��ل ف�ي�ت��ام�ين  Bوال�ك��ال���س�ي��وم وامل��اغ�ن���س�ي��وم وال��زن��ك واحلديد
وفيتامني (هـ).
ويحتوي خبز احلبوب الكاملة على الكربوهيدرات املعقدة التي
ي�ت��م معاجلتها وتق�سيمها م��ن ق�ب��ل اجل���س��م ب�شكل خمتلف عن
الكربوهيدرات الب�سيطة ،حيث يحتاج اجل�سم �إىل مزيد من الوقت
والطاقة ب�شكل كبري لإمت��ام ه��ذه العمليات ،مم��ا يعني �أن �إفراز
الأن�سولني يحدث يف وقت الحق.

ومي �ك��ن �أن ي���ص��اح��ب خ �ب��ز احل �ب��وب ال �ك��ام �ل��ة م�ن�ت�ج��ات الألبان
واخل�ضروات والبقوليات �أو الأ�سماك ،فهذا يحفز عملية الأي�ض
وحرق الدهون� ،شرط �أن يكون يف وقت مبكر من امل�ساء.
وم� ��ن ال �� �س �ل��وك �ي��ات ال �ت��ي ا� �ش�ت�رط��ت امل �ج �ل��ة جت�ن�ب�ه��ا ه ��و تناول
ال�ك��رب��وه�ي��درات ال���س��ري�ع��ة م���س��اءً ،ح�ي��ث مت�ن��ع ه��ذه ال�ن��وع�ي��ة من
ال�ك��رب��وه�ي��درات م��ن التخل�ص م��ن ال��ده��ون �أث �ن��اء ال�ل�ي��ل ،خا�ص ًة
ال�سريعة منها وامل��وج��ودة يف ع�صري الليمون والفاكهة ومنتجات
القمح والأرز.
ومن ال�سلوكيات اخلاطئة الأخ��رى ،تناول الع�شاء يف وقت مت�أخر
جداً ،فمن املعلوم �أن اجل�سم يحتاج �إىل حوايل ثالث �أو �أربع �ساعات
له�ضم الطعام ،وعمل املعدة يف هذا الوقت يجعل ال�شخ�ص م�ستيقظاً
�أو يزعجه �أثناء النوم.

من بينها اجلنب واللحم ..ال جتمع
بني هذه الأطعمة يف وقت واحد

الزكام

ح َّذر خرباء التغذية من �أن تناول بع�ض املواد الغذائية مع بع�ضها يُفقدها
قيمتها الغذائية وخ�صائ�صها ال�صحية .ويقول اخلرباء ،على �سبيل املثال:
�إن تناول اجلنب واللحم معاً يخلق م�شكالت يف عملية اله�ضم ،حيث �إن ه�ضم
وامت�صا�ص كل منهما يحتاج �إىل �إنزميات خا�صة ،وهذه بدورها حتول دون
ه�ضم املادة الثانية .كما ال يحبذ اجلمع بني ال�سمك والبي�ض لنف�س ال�سبب.
وي�ضيف اخلرباء� :أن تناول ال�شاي واملعجنات معاً ت�صرف خاطئ ،لأن ال�شاي
يحتوي على مواد دباغية متنع ه�ضم املعجنات ،لذلك يف�ضل تناول املعجنات
مع القهوة .كما ال ين�صح خرباء التغذية ال�صحية بتناول فاكهة الكيوي مع
الزبادي ،وللوهلة الأوىل ،يبدو اجلمع بني املادتني مفيداً و�صحياً ،ولكنه يف
الواقع قد ي�ضر بال�صحة ،لأن الكيوي حتتوي على �إنزمي ي�ساعد يف حتلل
بروتني احلليب ،وهذا قد ي�سبب ا�ضطرابات يف اجلهاز اله�ضمي.

درا�سة تو�ضح العالقة بني ال�ساونا
واحلد من خطر �ضغط الدم

ي�صاحب الزكام العديد من الأعرا�ض مثل التهاب احللق وان�سداد الأنف
و�سيالنها وال�سعال وغريها من الأع��را���ض املزعجة .وهناك عدة عوامل
ت�ساعد على انت�شار ال��زك��ام �إ��ض��اف� ًة �إىل تقلبات اجل��و يحذر منها موقع
"هيل�س الين" ،وهي االزدح��ام يف املدار�س وامل�ست�شفيات وحتى عيادات
الأط�ب��اء ،ولذلك يجب �أخ��ذ احليطة والقيام ب��الإج��راءات الوقائية عند
االنخراط يف مناطق التجمعات جتن ًبا النتقال العدوى .وي�شري املوقع �إىل
�أنّ تلوث الهواء داخل املنازل بدخان ال�سجائر قد يكون �أحد عوامل انت�شار
ع��دوى الزكام ،بالإ�ضافة �إىل قلة التعر�ض لل�شم�س مما يق ِّلل من ن�سبة
فيتامني دال يف اجل�سم ،وبالتايل �ضعف املناعة يف مواجهة الفريو�سات.
وين�صح بال�سوائل وامل�شروبات ال�ساخنة يف عالج الزكام ،وكذلك احلم�ضيات
�إ�ضافة �إىل الراحة والتدفئة داخل املنزل حلني التعايف.

• من هو م�ؤ�س�س البالغة؟
 -عبد القاهر اجلرجاين

• من رائد �إحياء ال�شعر العربي يف الع�صر احلديث؟
 -حممود �سامي البارودي

• ما هو الفن الذي مت ا�ستحداثه يف الأندل�س؟
 -املو�شحات.

• من �صاحب الكتب التالية � :سقط الزند  ،لزوم ما
ال يلزم  ،ر�سالة الغفران؟

� -أبو العالء املعري.

• ماذا يعني ا�سم زينب يف اللغة؟
� -شجرة ح�سنة املنظر طيبة الرائحة.

املمثلة الأمريكية باتي مورين خالل ح�ضورها جوائز م�ؤ�س�سة �إيلتون جون ال�سنوية (املنفعة الدائمة)

ن�شرت املجلة الأمريكية الرتفاع �ضغط الدم ،نتائج درا�سة تقول �إن حمام
البخار املتكرر "ال�ساونا" يقلل خطر ارتفاع �ضغط الدم.
ووف � ًق��ا ل�ه��ذه ال��درا��س��ة ال�ت��ي �أج��ري��ت يف جامعة ��ش��رق فنلندا ،ف ��إن خطر
ً
منخف�ضا بن�سبة  50%تقري ًبا بني
الإ��ص��اب��ة ب��ارت�ف��اع �ضغط ال��دم ك��ان
الرجال الذين ا�ستخدموا ال�ساونا من � 4إىل  7مرات يف الأ�سبوع ،مقارن ًة
بالذين ا�ستخدموها ملرة واحدة فقط يف الأ�سبوع .وتكونت عينة الدرا�سة
من  1621رج�ًل�اً متو�سط العمر بقيا�س �ضغط طبيعي منا�سب للعمر.
وا�ستنادًا �إىل عدد مرات ا�ستخدام ال�ساونا �أ�سبوع ًّيا ،مت تق�سيمهم �إىل 3
جمموعات :جمموعة ت�أخذ حمام ال�ساونا م��رة واح��دة �أ�سبوع ًّيا ،وثانية
تكرره مرتني �إىل  3مرات �أ�سبوع ًّيا ،وثالثة تكرره � 4إىل  7مرات �أ�سبوع ًّيا.
وكان متو�سط املتابعة � 22سنة .ووجد اخلرباء �أن خطر ارتفاع �ضغط الدم
انخف�ض بن�سبة  24%بني الرجال مع ا�ستخدام ال�ساونا من مرتني �إىل
 3مرات يف الأ�سبوع ،فيما انخف�ض بن�سبة  46%بني الذين ترددوا على
ال�ساونا من � 4إىل  7مرات يف الأ�سبوع .وقد �أرجع الباحثون ال�سبب �إىل
�أن حمام ال�ساونا قد يقلل �ضغط الدم عرب �آليات خمتلفة؛ فخالل حمام
ال�ساونا قد ترتفع درجة حرارة اجل�سم مبقدار درجتني مئويتني؛ ما ي�سبب
تو�سع الأوعية ،كما يح�سن حمام ال�ساونا املنتظم الوظيفة البطانية للطبقة
الداخلية للأوعية الدموية ،التي لها ت�أثريات مفيدة يف �ضغط الدم.
كما �أن التعرق بدوره يزيل ال�سوائل من اجل�سم ،وهو عامل ي�سهم يف خف�ض
م�ستويات �ضغط ال��دم .بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ق��د ي ��ؤدي اال��س�ترخ��اء العام
للج�سم والعقل يف حمام ال�ساونا �إىل خف�ض �ضغط الدم .ولي�س هذا فقط،
بل و�أكدت الدرا�سة نف�سها �أن الذين يحافظون على حمام ال�ساونا غال ًبا ما
يكونون �أقل عر�ضة للإ�صابة ب�أمرا�ض رئوية.
يذكر �أن الباحثني �أنف�سهم ،قد �أكدوا يف درا�سة �سابقة �أن اال�ستحمام املتكرر
يف حمام البخار ال�ساخن يقلل خطر املوت القلبي املفاجئ.

هل تعلم �أن الطفل حديث الوالدة يبكي يف املتو�سط مدة  113دقيقة يومياً  ..و الدموع التي يفرزها ت�ساعدكثرياً على رعاية �صحته العامة.
هل تعلم �أن ياقوت احلموي هو عامل عربي قدمي من علماء اللغة و الأدب. هل تعلم �أن الإ�صبع الداح�س يعالج ب�أن يو�ضع ر�أ�س الإ�صبع يف حبة ليمون مفتوحة.هل تعلم �أن عدد �ساعات النوم ترتاوح عند الإن�سان البالغ ما بني � 8 : 7ساعات يومياً �أي �أننا نق�ضي �أكرثمن ثلث العمر يف النوم فالإن�سان الذي عا�ش �ستني عام  ..نام منها حوايل ع�شرين عام.
هل تعلم �أن �سمك جلد الإن�سان ال يزيد عن 2ملم  ،و �سمك جلد الفيل يبلغ  25ملم  ،و جلد الإن�سانيحتوي على عدة �آالف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء جفون
العينني.
هل تعلم �أن الرجل العادي مي�شي مبعدل � 20ألف خطوة يومياً � ..أي يف خالل � 80سنة يكون قد طافحول العامل �ستة مرات.
ه��ل تعلم �أن نب�ضات القلب تت�أثر بحجم اجل�سم  ،فعدد �ضربات قلب الإن�سان العادي ثمانني �ضربة يفالدقيقة ويف الفيل � 25ضربة يف الدقيقة ويف ال�ف��أر � 700ضربة يف الدقيقة� ،أم��ا قلب الع�صفور فعدد
�ضرباته � 1000ضربة يف الدقيقة.

ن�صيحة اجلدة
كان احمد دائما على خالف مع جدته الطيبة احلنون والتي كثريا ما غ�ضبت منه لعدم �سماعه لن�صيحتها
الب�سيطة الغالية وهي :يا احمد ال تلعب بدون حذائك � ..إلب�س حذاءك قبل اخلروج يا احمد ..ال تخلع
حذاءك اثناء اللعب بالدراجة يااحمد ..كالم كان يرتدد على اذنه كثريا لكنه ال يبايل به ويقذف به من
اذن لأذن ومي�ضي م�سرعا للعب بدون حذائه .
جاء يوم ح�ضر فيه �أ�صدقا�ؤه طالبني منه اخلروج للعب بالدراجة فنادت عليه جدته للب�س احلذاء فقال
(حا�ضر جدتي حا�ضر) ودخلت اجلدة حجرتها وذهب هو ..بدون حذاء راكبا دراجته م�سرعا و�أ�صدقائه
يف الطريق يقفزون ويتنقلون من مكان اىل مكان حتى حدث ما عكر على احمد بهجته ..ثقب االطار
ثقبا كبريا فنزل احمد من على الدراجة لريى لهذه امل�شكلة حال وهنا جاءت امل�شكلة الثانية ا�شد ايالما
فقد كانت االر���ض مليئة بالزجاج املك�سور وال��ذي ب�سببه جرحت قدمه جرحا عميقا ومل ي�ستطع اخراج
قطعة الزجاج بيده من الأمل وجتمع ا�صحابه عليه وحملوه على دراجة احدهم وهو ينزف دما من قدمه
املجروحة ويت�أمل لي�س منها فح�سب بل من الكالم والت�أنيب الذي �سي�سمعه من جدته و�ستكون حمقة يف
ذلك �.أمره الطبيب �أن يرقد يف الفرا�ش ا�سبوعا بعد �أن خاط قدمه بغرز عديدة وا�سبوعا اخر �سيق�ضيه يف
البيت ال يرى ا�صدقاءه ودراجته وال�شارع واحلديقة عقابا على عدم �سماعه لكالم جدته مع حرمانه من
احللوى وامل�صروف ..كل هذه اخل�سائر منيت بها يا احمد ..كل هذه اخل�سائر ..ونظر حلذائه وهو حزين.

