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�أ�سدقاء �لفي�سب�ك: عالقة م�ؤثرة �أم جمرد رقم؟
�آالف  ورمبا  �ملئات  حتمل  �لفي�سبوك  على  "�أ�سدقاء" �لبع�ض  قو�ئم 
�ل�سعور  وت��ر�ج��ع  �ل��دع��م  زي���ادة يف م�ساعر  ه��ذ�  �الأ���س��م��اء، فهل يعني 
�ملنظار،  حت��ت  �الفرت��سية"  "�ل�سد�قة  و�سعت  در����س��ة  ب��ال��وح��دة؟ 

وخل�ست لتعريف لل�سد�قة �حلقيقية و�سلتها بعدد �الأ�سدقاء.
خل�ست در��سة �إىل �أن وجود مئات �الأ�سدقاء الأي �سخ�ض على مو�قع 
�لتو��سل �الجتماعي مثل �لفي�سبوك ال يغني عن �سرورة وجود حفنة 
�إىل  �لباحثون  وتو�سل  �لو�قعية.  �حلياة  يف  �ملقربني  �الأ�سدقاء  من 
مقد�ر  بنف�ض  ي�سعرون  �أ�سدقاء  ب�سعة  لديهم  �لذين  �الأ�سخا�ض  �أن 
�ل�سعادة �لذي ي�سعر به من لديهم �أ�سدقاء �أكرث �إذ� كان �لكثري منهم 
�لدر��سة  �أن  �لربيطانية  ميل  ديلي  وذك��رت �سحيفة  �النرتنت.  عرب 
�أن  �أن و�سائل �لتو��سل �الجتماعي �سجعت �ل�سباب على  تو�سلت �إىل 
ولكن  مقربة.  غري  ولكنها  �الأ�سدقاء  من  �أك��رب  �سبكة  لديهم  تكون 
بدال من حماولة جمع �الأ�سدقاء، �أ�سار �لباحثون �إىل �أن �أف�سل عالج 

للوحدة رمبا يكون مت�سية �لوقت مع �الأ�سدقاء �ملقربني.
��ستطالعني  بيانات  على  در��ستهم  يف  ليدز  بجامعة  �لعلماء  و�عتمد 
غري  بحثية  منظمة  �النرتنت،  �سبكة  على  باإجر�ئهما  قامت  للر�أي، 
عن  �لدر��سة  يف  �مل�ساركون  وك�سف  �سخ�سا.   1496 و�سمال  ربحية، 
�أعمارهم وتكوين �سبكاتهم �الجتماعية ونوعيات �لتو��سل �الجتماعي 
وترية  ح��ول  تفا�سيل  �ل��در����س��ة  و�سملت  وم�ساعرهم.  لهم  �ملختلفة 
�لدر��سة  وخل�ست  وكيفيتها.  �أ�سرهم وجري�نهم  �أف��ر�د  مع  تو��سلهم 
�إىل �أن عدد �الأ�سدقاء �ملقربني ل�سخ�ض ما بد� �أنه �الأمر �لوحيد �لذي 
يوؤثر على مدى ر�ساه عن حياته �الجتماعية. وقالت �لدكتورة فاندي 
بروين دي برون وهي من �مل�ساركني يف �إعد�د �لدر��سة "�لوحدة لي�ست 
مرتبطة ب�سورة كبرية بعدد �الأ�سدقاء �لذين لديك، بقدر �رتباطها 
ب�سورة �أكرب بكيفية �سعورك جتاه �أ�سدقائك". و�أ�سافت "�إذ� �سعرت 
بالوحدة، رمبا يكون من �الأف�سل �أن تقوم بتو��سل �إيجابي مع �سديق 

بدال من حماولة �ل�سعي لك�سب �أ�سدقاء جدد".

ن�سائح للتخل�ص من �ل�سم�م يف غرفة �لن�م
ك�سف خرب�ء �لنوم كيف �أن "�إز�لة �ل�سموم" من غرفة �لنوم �ستح�سن 

نوعية نومك وكذلك �سحتك �لعامة. 
وت�سمل �الأ�سياء �لب�سيطة �لتي ميكنك �لقيام بها الإز�لة �ل�سموم من 
 10 تنام على �سرير يتجاوز عمره  �أن��ك ال  �لتاأكد من  �لغرفة:  هذه 
�سنو�ت وترك �الإلكرتونيات يف �خلارج، باالإ�سافة �إىل تهيئة �لظروف 
�ملنا�سبة مع �الإ�ساءة �جليدة وحت�سني نوعية �لهو�ء، بح�سب �سحيفة 

ديلي ميل.
�أن  �ملرتبة ميكن  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  على  �لقدمية:  �مل��ر�ت��ب  تغيري   -  1
تكون ��ستثمار�ً كبري�ً، �إال �أنها لي�ست ُم�سممة لال�ستخد�م الأكرث من 
�آالم �لظهر  �لقدمية  باملرتبة  �ملرتبطة  �مل�ساكل  وت�سمل  �سنو�ت،   10
يف  و�حل��ك��ة  �لعط�ض  مثل  ل��الأت��رب��ة  �حل�سا�سية  و�أع���ر�����ض  و�مل��ف��ا���س��ل 

�لعيون. 
مرتبة  و�ختيار  �سنو�ت،   10 كل  �ملرتبة  با�ستبد�ل  �خل��رب�ء  ويو�سي 

م�سنوعة من �ملطاط �لطبيعي.
�لغرفة: يتمثل �أحد �الأ�سياء �لب�سيطة  �الإلكرتونيات خارج  2 - ترك 
�لتاأكد  �ل��ن��وم  ج���ودة  حت�سني  يف  للم�ساعدة  بها  �لقيام  ميكنك  �ل��ت��ي 
د�ئماً من بقاء جميع �الإلكرتونيات خارج غرفة نومك، حيث ت�سدر 
�الإ�سعاع  من  منخف�سة  م�ستويات  با�ستمر�ر  �الإلكرتونية  �الأج��ه��زة 
و�ل�����س��وء مي��ك��ن �أن تقطع �ل��ن��وم وت��وؤخ��ر �إط����الق �مل��ي��الت��ون��ني، وهو 
على  وي�ساعد  �جل�سم،  يف  �ل�سنوبرية  �لغدة  ت�سنعه  طبيعي  هرمون 

�لنوم ب�سكل �سحي.
�ل�سموم  �إز�ل���ة  حت���اول  كنت  �إذ�  �لطبيعية:  �الأغ��ط��ي��ة  �ختيار   -  3
�مل�سنوعة  كتلك  �أغ��ط��ي��ة طبيعية  �ل��ن��وم يف  ف���اإن  ن��وم��ك،  غ��رف��ة  م��ن 
�أغطية  �أن  �ملعروف  وم��ن  بد منه،  �أم��ر ال  �ملائة  100 يف  �لكتان  من 
�ل�سرير �مل�سنوعة من �الألياف �ال�سطناعية حتتوي على �آثار للمو�د 

�لكيميائية �ل�سارة.
هرمون  الإنتاج  منخف�سة  �إ�ساءة  �إىل  �لدماغ  يحتاج  �الإ���س��اءة:   -  4
�لنوم �مليالتونني، وهذ� يعني �أن هناك حاجة �إىل �لتفكري يف �الإ�ساءة، 

وعلى وجه �خل�سو�ض �مل�سابيح �لكهربائية �لتي تختارها.
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حقيقة غريبة.. �أنياب 
�لإن�سان لي�ست لتقطيع �للح�م
وت�سبه  �مل��دب��ب،  ب�سكلها  وتتميز  �لب�سري،  �لفم  يف  �أ���س��ن��ان  �أط���ول  �الأن��ي��اب 

�الأنياب �ملوجودة لدى �الأ�سود و�أفر��ض �لنهر، ولكن ما �أ�سلها؟
ب��ني �الأ�سنان  م��اذ� تفعل ه��ذه �الأ���س��ن��ان �حل���ادة و�لطويلة يف ف��م �الإن�����س��ان 

�لق�سرية و�ل�سميكة؟ �سوؤ�ل طرحه موقع "بيزني�ض �إن�سايدر" �الأمريكي.
متزيق  �الأن��ي��اب  مهمة  فلي�ست  �ل�سائع،  لالعتقاد  خالفا  �إن��ه  �ملوقع  وق��ال 

�للحوم وتقطيعها �أثناء تناولها.
و�أ�ساف "�ل�سبب �حلقيقي يف �لو�قع �أكرث رومان�سية".

وميلك �لرجال �ليوم �أنيابا �أطول بن�سبة 10 يف �ملئة �الأنياب �ملوجودة لدى 
�لن�ساء، بينما يزد�د �لفرق يف طول �الأنياب لدى �لغوريال، �حليو�ن �لقريب 
�سكال من �لب�سر، �إذ ي�سل طولها لدى �لذكور �إىل �سعف ذلك �ملوجود لدى 

�الإناث.
ويقول �لعلماء �إن مرد ذلك �أن ذكور �لغوريال يتناف�سون على حق �لتز�وج 
�أط��ول وخميفة  �أنياب  باأكمله، لذلك من كانت لديه  �حل�سري من قطيع 

�أكرث يفوز يف ذلك �ل�سر�ع.
ومع مرور �لوقت، منت �أنياب ذكور �لغوريال ب�سكل مطرد.

�أنيابنا  فاأ�سبحت  خمتلفا،  تطوريا  م�سار�  �أخ��ذ  �الإن�سان  ل��دى  �الأم��ر  لكن 
�أق�سر مع مرور �لوقت لعدم ��ستمر�ر �حلاجة �إليها ك�سالح، وتكفي نظرة 

و�حدة للمقارنة بني �أنياب �الإن�سان �الأول و�أنياب �الإن�سان �ملعا�سر.
و�لفرق بني �الأنياب �لذكور و�الإناث �أ�سبح �أقل و�سوحا �أي�سا.

�لعار �لفرن�سي يخرج 
�لآلف �إىل �ل�س��رع

لل�سغط  ب��اري�����ض  يف  حمتجون  يتظاهر 
على �حلكومة �لفرن�سية التخاذ خطو�ت 
�أق������وى مل��ن��ع �ل��ع��ن��ف �الأ�����س����ري �ل���د�م���ي، 
�إميانويل  �لرئي�ض  و�سفها  م�سكلة  وهي 

ماكرون باأنها "عار على فرن�سا".
�لعنف  م��ع��دالت  �أع��ل��ى  فرن�سا  و�سجلت 
�الأ���س��ري يف �أوروب���ا، ويعزى ذل��ك جزئيا 
للبالغات  �ل�سرطة  ��ستجابة  �سوء  �إىل 
عن �سوء �ملعاملة، ح�سب ما �أ�سارت وكالة 
�إن  ن�سطاء  ويقول  بر�ض".  "�أ�سو�سيتد 
130 �مر�أة قتلن باأيدي �سركاء حاليني 
�أو �سابقني هذ� �لعام وحده يف فرن�سا، �أي 

نحو حالة و�حدة كل يومني �أو 3 �أيام.
�الأ�سري  �لعنف  ون�سطاء  �سحايا  وق���ام 
فرن�سا  �أنحاء  بو�سع مل�سقات يف جميع 
بعد ك��ل ح��ال��ة وف���اة، للفت �الن��ت��ب��اه �إىل 
�مل�سكلة. ويعتزم هوؤالء تنظيم م�سرية يف 
�أن تك�سف �حلكومة  باري�ض �ل�سبت، قبل 
�لفرن�سية عن �إجر�ء�ت جديدة، �الثنني، 
�ملتظاهرون  و�سيخرج  �مل�سكلة.  ملعاجلة 
ي�ستخدمها  �لتي  �لبنف�سجية،  مبالب�ض 
�ملد�فعون عن حقوق �ملر�أة، باأعد�د كبرية 
للق�سر  �الأوب����ري�  ق�سر  م��ن  م�سرية  يف 

�لرئا�سي.

للرجال و�لن�ساء.. تعرف�� 
على �أهم �أ�سر�ر �لزو�ج  �ص 23

ملاذ� ُين�سح مب�سغ 
�لعلكة بعد �لطعام؟

وجد علماء، حللو� در��سات ��ستمرت 50 عاما، �أنه ينبغي م�سغ علكة خالية 
من �ل�سكر بعد تناول �لوجبات، لتفادي ت�سو�ض �الأ�سنان.

�لت�سو�ض  �ل�سكر، تقلل من خطر  �لعلكة �خلالية من  �أن  �لدر��سة  وك�سفت 
�للعاب، ما يخفف من  �ملزيد من  �إف��ر�ز  ت�ساعد على  %28، حيث  بن�سبة 
معدل �حلم�ض �ملت�سكل عند تناول �لطعام. وعادة ما تلت�سق �الأحما�ض يف 

�لفم و�الأ�سنان، ملدة 20 دقيقة بعد �لوجبة �لغذ�ئية.
وميكن �أن يوؤدي م�سغ �لعلكة بال�سكر �إىل زيادة �للعاب، ولكن �ل�سكر ي�سبب 

عفن �الأ�سنان، ويتحول �إىل "بالك" عندما يتفاعل مع �لبكترييا يف �لفم.
من  �خلالية  �لعلكة  يف  �ل�سناعية  �ملحليات  �أن  �أي�س���ا  �لع����لماء  ويق����ول 
�أفو�هنا  على  �ل���حفاظ  يف  ت�ساعد  ق����د   ،  sorbitolو xylitol :ل�سكر�

معقمة. 
ويعتقد �أن كليهما يزيد من �إنتاج �لربوتينات يف �جلهاز �ملناعي، �لذي يقاوم 

�جلر�ثيم �لتي ت�سبب تعفن �الأ�سنان.
�للثة �خلالية من  �أن  �لدر��سات  �لوقت نف�سه، �قرتحت بع�ض  ويف 
مينا  ت��اآك��ل  �إىل  ت���وؤدي  �أن  ميكن  �ل��ف��و�ك��ه،  نكهات  م��ع  �ل�سكر 

�الأ�سنان- وهي �لطبقة �لو�قية �ل�سلبة لالأ�سنان.

و�أ�سار موقع "هايل بر�ك�سي�ض" �الأملاين �إىل �أن �لزجنبيل 
كاأ�ض كبري  �ل�سهية، حيث يتطلب �حل�سول على  يحفز 
�إىل  وتق�سيمها  منه  كمية  تق�سري  �لزجنبيل  �ساي  من 

قطع �سغرية.
 باالإ�سافة �إىل �سب �ملاء �ل�ساخن عليها وتركها فيه ملدة 

10 دقائق على �الأقل.
وملعقة  �لليمون  من  �سريحة  و�سع  �أن  �ملوقع  و�أ�ساف  
�أن  و�أردف  �مل���ذ�ق.  حت�سني  على  ي�ساعد  قد  �لع�سل  من 
تناول وجبات  �لزجنبيل قبل  �مللب�سة من  �لقطع  بع�ض 

�لطعام حتفز �ل�سهية خا�سة لدى كبار �ل�سن.
ويف  نف�ض �ل�سياق، حتتوي جذور �لزجنبيل على �لعديد 
ت�ستخدم  �أنها  كما  �ملختلفة،  و�مل��ع��ادن  �لفيتامينات  من 
�لدم،  يف  �ل��ده��ون  م�ستويات  و�رت��ف��اع  �ل��ر�أ���ض  �آالم  �سد 
باالإ�سافة �إىل م�ساعدتها على فقد�ن �لوزن. و�أفاد موقع  
"هايل بر�ك�سي�ض نيت" �إىل �أن �لزجنبيل له �أي�سا تاأثري 
م�ساد لاللتهابات ويقوي جهاز �ملناعة ومينع �اللتهابات 

باالإ�سافة �إىل �أنه م�ساد للت�سنج .
�أن  "دكتورد�رم" �الأمل���اين  م��وق��ع  �أك���د  �أخ���رى،  م��ن جهة 
هناك عدة �أ�سباب توؤدي �إىل �الإ�سابة بالتخمة من بينها: 
�لتهاب �ملعدة وقرحة �ملعدة وعدوى �الأمعاء بالفطريات 
�أو �لبكترييا وح�سا�سية �لطعام، باالإ�سافة �إىل ��سطر�ب 

�لنبيت �جلرثومي �ملعوي.

للوقاية من الغثيان والتهاب الأمعاء
�ل��ت��ه��اب �الأم��ع��اء و�ل��ط��ع��ام غ��ري �ل�سحي و�الإك���ث���ار من 
�لكحول كلها �أمور ميكن �أن ت�سبب �لغثيان. من يعاين 
�أن يعرف كيف ميكنه  �الأمعاء يريد  ��سطر�بات يف  من 
�أحد  �لزجنبيل  منه.  و�ل��وق��اي��ة  �لغثيان  م��ن  �لتخل�ض 

�ملو�د �لفعالة للتخل�ض من �لغثيان.
مزعج.  لكنه  �سحيا،  م�سر  غ��ري  �ل��غ��ث��ي��ان  �أن  �سحيح 
و�ل��ت��خ��ل�����ض م��ن��ه مي��ك��ن �أن ي��ك��ون ب�����س��ي��ط��ا م���ن خالل 
ومن  �لطبيعية.  �الأع�ساب  مثل  �ملنزل  يف  متوفرة  م��و�د 
للتخل�ض  فعاليته  ثبتت  �لذي  �لزجنبيل  �لفعالة  �مل��و�د 
�الأمعاء  �لتهاب  ع��ن  ناجتا  ك��ان  �إذ�  لكنه  �لغثيان.  م��ن 
�الأع�ساب لن تكون  فاإن  بتقيوؤ وحمى وتعرق،  ومرت�فق 
ف��ع��ال��ة يف ه���ذه �حل��ال��ة والب����د م��ن ����س��ت�����س��ارة �لطبيب 
وت��ن��اول �الأدوي���ة �ل��ع��ادي��ة. وم��ا ين�سح ب��ه ل��دى �لغثيان 
هو �ال�سرتخاء و�الإكثار من �ل�سر�ب وخا�سة �ملاء و�ساي 
�لبابوجن ووجبة طعام خفيفة. و�إذ� ��ستمر �لغثيان رغم 
ذلك ليومني �أو ثالثة، فيجب مر�جعة �لطبيب، ح�سب 

ما جاء يف مقال ملوقع بيلد دير فر�و �الأملاين.
يعد �لزجنبيل من �أف�سل �ملو�د �ملتوفرة �ملنزل و�أكرثها 

فعالية �سد �لغثيان و�لتهاب �الأمعاء. فاملادة �حلادة �لتي 
يحتويها �لزجنبيل توقف �لتقيوؤ وت�ساعد على �لتخل�ض 
طريقة  و�أف�سل  �له�سم.  عملية  وت�سهيل  �لغثيان  من 
و�سربه  �مل��اء  يف  �لزجنبيل  من  �سر�ئح  غلي  هو  لتناوله 

�ساخنا ك�ساي بعد ذلك.
�لتخل�ض  مي��ك��ن  م��ف��اج��ئ��ة،  غ��ث��ي��ان  ل��ن��وب��ة  تعر�ست  �إذ� 
منها �أحيانا من خالل �ال�سرتخاء و��ستن�ساق هو�ء نقي 

و�لتنف�ض ببطء وعمق.

الأع�شاب ووجبة خفيفة
�آالم  م��ن  �لتخل�ض  يف  يفيد  �ل�سمر  �أو  �ل��ب��اب��وجن  ن��ب��ات 
�لبطن و�أحيانا �لغثيان �أي�سا، وذلك بغليه و�سربه ك�ساي 

�ساخن ويف�سل بدون حتليته.
�ليوم  يف  ي�سبب  �أن  �ل��ك��ح��ول ميكن  ���س��رب  م��ن  �الإك��ث��ار 
�سرب  ج��ان��ب  �إىل  منه  �لتخل�ض  ميكن  غثيانا،  �ل��ت��ايل 
�أي�سا �سهلة  �ساي �أع�ساب طبيعية، بتناول وجبة خفيفة 

�له�سم، ح�سب موقع بيلد دير فر�و �الأملاين.
�لتهاب معوي،  �لغثيان �سديد� وناجتا عن  �إذ� كان  لكن 
مر�جعة  م��ن  والب��د  �لطبية،  �الأع�����س��اب  تفيد  ال  فغالبا 
و�لغثيان  لاللتهاب  �حلقيقي  �ل�سبب  ملعرفة  �لطبيب 
وتناول �الأدوية �ملنا�سبة �لتي ميكن �أن ي�سفها �لطبيب.

مر�حي�ص ذكية 
مبميز�ت مده�سة 
دخلت �لتكنولوجيا جميع مناحي 
�حلياة يف ع�سرنا �حلايل، وو�سلت 
وجتهيز�ت  �مل��ر�ح��ي�����ض  �إىل  حتى 

�حلّمام. 
�لذكية  �ل��ه��و�ت��ف  تطبيقات  م��ن 
�ل���ت���ي ت��ت��ح��ك��م يف درج������ة ح�����ر�رة 
�ل�سوت  م��ك��رب�ت  �إىل  �مل��رح��ا���ض، 
�مل���دجم���ة و�أ�����س����و�ء �الأ���س��ع��ة فوق 
�سحيفة  ت��ت��ن��اول  �ل��ب��ن��ف�����س��ج��ي��ة، 
�البتكار�ت  م��ن  بع�ساً  ميل  ديلي 

�حلديثة يف عامل �ملر�حي�ض.
مرحا�ض و��سليت نيوري�ست

حو�يل  �ملرحا�ض  ه��ذ�  �سعر  يبلغ 
بت�سنيعه  وتقوم  دوالر،  �ألف   14
�ل��ي��اب��ان��ي��ة، وي�سم  ت��وت��و  ���س��رك��ة 
مب�ست�سعر�ت،  م���������زود�ً  غ����ط����اًء 
ومقعد  �أوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة،  ومغ�سلة 
مدفاً، ووظيفة لر�ض �ملاء، كما �أنه 
مزود ببخاخات تلغي �حلاجة �إىل 

��ستعمال ورق �لتو�ليت.
مرحا�ض �سونيا �أرينا

 3500 ن��ح��و  �إىل  ي�����س��ل  ب�����س��ع��ر 
دوالر، يهدف هذ� �جليل �جلديد 
من �ملر�حي�ض �إىل �أن يكون �أكرث 
من  �لبيئية،  �لناحية  من  فاعلية 
�إىل  �حلاجة  من  �لتخل�ض  خالل 
على  وي���ح���ت���وي  �ل���ت���و�ل���ي���ت،  ورق 
ر�أ�سني للر�ض للتنظيف �لذ�تي يف 

�جلزء �لعلوي من �لوعاء.
وميكن حفظ قوة �لر�ض �ملف�سلة 
ل���دي���ك ودرج������ة ح������ر�رة �مل�����اء عن 
بهاتفك  �ل��وح��دة  تو�سيل  طريق 
�ل����ذك����ي. وه����ن����اك �أي�������س���اً دو�م�����ة 
�ملاء  �أن  مبعنى  �ل��ت��دف��ق،  ثالثية 
�أعلى  ث��الث��ة منافذ يف  م��ن  ي��اأت��ي 
�لوعاء الإن�ساء �أق�سى قوة �سفط. 

م���رح���ا����ض ج���ريب���رت �أك������و� كلني 
مري� كال�سيك

�مل����رح����ا�����ض  ه��������ذ�  ت�������س���م���ي���م  مت 
يحر�سون  �ل���ذي���ن  ل��الأ���س��خ��ا���ض 
�ملطلقة  بالنظافة  �ل�����س��ع��ور  ع��ل��ى 
�سعره  زي��ارة �حل��ّم��ام، وي�سل  بعد 
�إىل نحو 6 �آالف دوالر، ويحتوي 
ب��خ��اخ��ات وجم��ف��ف��ات قابلة  ع��ل��ى 
�لوعاء،  �أعلى  من  تظهر  لل�سحب 
وي�����س��م��ح ج��ه��از �ل��ت��ح��ك��م ع��ن بعد 
ل��ل��م�����س��ت��خ��دم��ني ب��ن��ق��ل �إع������د�د�ت 
�إىل  للو�سول  �لر�ض  ذر�ع  و�سعية 

كل ز�وية.

لتجنب �لتخمة.. ��سرب ك�بًا 
من �ساي �لزجنبيل قبل �لأكل

ل  الزجنبيل  �شاي  احت�شاء  فوائد  اأن  يبدو 
تتوقف فقط عند اكت�شاب مناعة تقي اجل�شم 

من التعر�س لنزلت برد ال�شتاء القار�س. مركز 
اأملاين يهتم ب�شوؤون التغذية يوؤكد اأن �شاي الزجنبيل 

ميكن اأن ي�شاعد اأي�شا على جتنب التخمة.
�شاي  اأن  للتغذية  الأمل��اين  الفيدرايل  املركز  اأو�شح 
الزجنبيل و�شيلة فعالة �شد التخمة. واأ�شاف املركز 

الذي  نيت"  براك�شي�س  "هايل  موقع  ن�شره  له  بيان  يف 
يعنى ب�شوؤون ال�شحة اأن ال�شاي يبعث على ال�شعور بالدفء 

من الداخل وي�شجع �شربه قبل الأكل على اله�شم.
اأو  امل��ع��دة  �شعور  على  ُيطلق  م�شطلح  والتخمة 

العار�س  هذا  يرتبط  حيث  بالمتالء،  الأمعاء 
ب�شكل كبري بالغثيان والإم�شاك وغازات الأمعاء. 

كما ي�شاحب التخمة اأي�شا فقدان ال�شهية. وفق ما 
اأ�شار اإليه موقع رايت�س دارم الأملاين.
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�ش�ؤون حملية

برعاية وح�شور �شعيد بن طحنون اآل نهيان

�جلالية �مل�سرية حتتفل بالي�م �ل�طني لالإمار�ت مب�ساركة جماهريية بعن��ن ي�م يف حب �لإمار�ت

ز�يد للثقافة �لإ�سالمية  تنظم ملتقى �لطالب �ل�سن�ي �لثاين ثقافتنا ت�سامح«

حممد بن حم يح�شر

�حتفال �جلالية �لأردنية يف �لعني بالي�م �ل�طني �لــ48

•• العني - الفجر

�آل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  �سعيد  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ  م��ع��ايل  �سهد 
نهيان �حتفالية " يوم يف حب �الإمار�ت" �لتي نظمتها 
�جلالية �مل�سرية يف فندق "جود باال�ض" يف مدينة دبي 
مبنا�سبة �ليوم �لوطني"48" لدولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة بح�سور �سعادة �أ�سامة حمدى �لقن�سل �مل�سري 
بال�سفارة �مل�سرية باأبوظبي و�سعادة �لنائبة غادة عجمي 

ع�سو جمل�ض �لنو�ب �مل�سري عن �مل�سريني باخلارج 
باحل�سور عبد�هلل  فيها  �سارك  �لتي  �الحتفالية  ب��د�أت 
مكتوم  �آل  مانع  �ل�سيخ  مكتب  �أع��م��ال  �إب��ر�ه��ي��م،م��دي��ر 
للطري�ن،وُعدي  مل�سر  �الإقليمي  �ملدير  عبا�ض  ،وعمرو 
لل�سر�فة،  �لفرد�ن  ل�سركة  �لفرد�ن،�ملدير�لعام  ح�سن 
و�سيد عفيفي، مدير حمطة دبي مل�سر للطري�ن بعزف 
بعدها   ، وم�سر  �الإم����ار�ت  للدولتني  �لوطني  �ل�سالم 
دعت ُمقِدمة �حلفل " رباب �لدو��ض " جميع �حل�سور 
للوقوف دقيقة حد�د على فقيد �لوطن �ل�سيخ �سلطان 

بن ز�يد �آل نهيان – رحمه �هلل -
�آل نهيان  �أ�ساد �ل�سيخ �لدكتور �سعيد بن طحنون  وقد 
بعمق �لعالقات �لقوية �لتي تربط �الإمار�ت بجمهورية 

م�سر �لعربية �ل�سقيقة وقال من �لطبيعي �أن يجتمع 
�ل�سعبان ليعرب� عن تلك �ملحبة وخ�سو�سا يف �ملنا�سبات 

�لوطنية.
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا ع����ربت " غ����ادة ع��ج��م��ي ن��ائ��ب��ة جمل�ض 
عن  كلمتها  يف  باخلارج  �مل�سريني  عن  �مل�سري  �لنو�ب 
حبها �لعميق لدولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، مهنئًة 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان ، رئي�ض 
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب  �هلل-  -حفظه  �لدولة 
بن ر��سد �آل مكتوم ، نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم 
دبي – حفظه �هلل – و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ، ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����س��ل��ح��ة و�أ���س��ح��اب �ل�����س��م��و ح��ك��ام �الإم�����ار�ت 

وجمهور �سعب �الإمار�ت �لكرمي
وقد تخلل �الحتفالية بر�مج متنوعة ما بني �ل�سعرية 
م�سعد  �ل�ساعر  �لكاتب   ، من  كل  مب�ساركة  و�لغنائية 
�سعد  و�ل�ساعر   ، �لفقي  هبة  و�ل�ساعرة   ، عبد�لوهاب 
و�ملطرب   ، �لدين  ن��ور  فتحي  و�ل�ساعر   ، عبد�لر��سي 
�الإمار�تي حممد �ليافعي ، و�ملطربة �إميان ، و�ملطرب 
�سعرية وغنائية  ، عرب تقدميهم فقر�ت  �أحمد خمتار 

ت�سدو طربا يف حب �الإمار�ت وم�سر 
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�متد�د�  باعتبارهما  و�لتعاي�ض  �لت�سامح  لقيم  تاأكيد� 
لنهج �ملغفور له باإذن �هلل �ل�سيخ ز�يد- طيب �هلل ثر�ه- 
�لطالب  ملتقى  �الإ�سالمية  للثقافة  ز�ي��د  د�ر  نظمت 
ت�سامح" وذلك  "ثقافتنا  عنو�ن  حتت  �لثاين  �ل�سنوي 
�لد�ر  ط��الب  من  �لت�سامح" كر�سالة  "عام  مع  تز�منا 
�لت�سامح و�لتعاي�ض  يعك�سون فيها ما تعلموه من قيم 

يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و يعترب �مللتقى من�سة لطلبة �لد�ر للتعبري من  خالل 
يف  �لت�سامح  ���س��ورة  ع��ن  �لعلمية  تخرجهم  م�����س��اري��ع 
�ملجتمع وتالحمه ووحدته  و�أث��ره يف متا�سك  حياتهم 
به  يحتذى  من��وذج��ا  �لت�سامح  �م����ار�ت  م��ن  متخذين 
عامليا يف تعميق قيم �لت�سامح و�لتعاي�ض بني �أكرث من 
ج�سور �لت�سامح و�ل�سالم  بينهم  تربط  جن�سية   200
�ملجتمعي، كما يعترب �مللتقى فر�سة �سانحة للم�ساركني 
وهي  �لت�سامح  ثقافة  م��ن  �كت�سبوه  م��ا  ع��ن  للتعبري 
تتبناها  �ل��ت��ي  �الإ���س��الم��ي��ة  �لثقافة  �أ���س�����ض  م��ن  �أ���س��ا���ض 
وبر�جمها  مناهجها  يف  �الإ�سالمية  للثقافة  ز�ي��د  د�ر 

"مدير  �ل��ك��ت��ب��ي  م����وزة  �ل�����س��ي��دة:  و�أك�����دت  �لتعليمية. 
�لد�ر  كلمة  يف  و�لتعليمية"  �لثقافية  �ل�����س��وؤون  �إد�رة 
�الفتتاحية للملتقى �أن ثقافة �لت�سامح هي نهج �أر�ساه 

�ل�سيخ ز�يد يف �ملجتمع وقد جنح- طيب �هلل ثر�ه- يف 
ربط ��سم �الإمار�ت بكل �لقيم �الإن�سانية �لنبيلة، وعلى 
�ل��ي��وم من��وذج��ا يحتذى  �أ�سحت �الإم����ار�ت  خطى ز�ي��د 

م��ب��ادر�ت ي�سهد لها  �إط���الق  �مل��ج��االت ويف  ب��ه يف �ستى 
�لطيب  �أث��ره��ا  يف  �ملحيط  عاملنا  يف  و�ل���د�ين  �لقا�سي 
عام   2019 ع��ام  �إط��الق  و�ملجتمعات مثل  �لفرد  على 
�لد�ر  طلبة  م��ن  نخبة  �مللتقى  يف  و���س��ارك  �لت�سامح. 
�لت�سامح،  ع��ن  ت��خ��رج��ه��م  م�����س��اري��ع  خ�س�سو�  �ل��ذي��ن 
"يف   : ب��ع��ن��و�ن  �الأوىل  ج��ل�����س��ت��ني،  �مل��ل��ت��ق��ى يف  وت���ن���اول 
�أور�ق  ث��الث��ة  �جلل�سة  �سملت  حيث  حياة"،  �لت�سامح 
عمل جاءت بعناوين خمتلفة وهي:"�لت�سامح يف حياة 
يف  �لت�سامح  "و�قع  بعنو�ن  " وورق���ة  �جل��دد  �ملهتدين 
تناول  �إىل جانب  و�سلم-  �هلل عليه  �لنبي -�سلى  حياة 

ورقة عمل "�أثر �لت�سامح يف متا�سك �الأ�سر" .
�لت�سامح"،  "�إمار�ت  بعنو�ن  �لثانية  �جلل�سة  وج���اءت 
�لتعريف  بني  "�لت�سامح  بعنو�ن  عمل  ورق��ة  وتناولت 
بعنو�ن  �أخ��رى  �الإم���ار�ت منوذجا" وورق��ة  و�لتطبيق: 
"دور �لت�سامح يف تالحم �ملجتمع" باالإ�سافة �إىل ورقة 

عمل بعنو�ن "�الإمار�ت وعام �لت�سامح".
�مل�ساركة  �ل��ف��رق  جميع  ت��ك��رمي  مت  �مللتقى  نهاية  ويف 
مب�ساريع �لتخرج عن �لت�سامح و �أثره يف بناء جمتمع 

متالحم و مت تكرمي �أف�سل م�سروع.
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�سهد �ل�سيخ �لدكتور حممد م�سلم بن حم �لعامري ، 
�حلفل �لذي �أقامته �جلالية �الأردنية يف �لعني باليوم 
ح�سر  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة  و�الأرب��ع��ني  �لثامن  �لوطني 
�حلفل �لذي �أقيم بفندق د�نات �لعني ، بح�سور جمعة 
�لعبادي، �ل�سفري �الأردين لدى دولة �الإمار�ت �لعربية 
 ، �الأردن��ي��ة  �ل�سفارة  يف  �مل�سوؤليني  من  وع��دد  �ملتحدة 
و�ملو�طنني  �الأردن��ي��ة  �جلالية  �أبناء  من  غفري  وجمع 
باملدينة .  وقال بن حم :�إننا �سعد�ء مب�ساركتنا �ليوم 
�إخو�ننا من �جلالية �الأردنية يف �لعني  �الحتفال مع 
باليوم �لوطني �ل�48 لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�أ�سمى  ، وبهذه �ملنا�سبة �لطيبة نتهز �لفر�سة لرنفع 
�ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب  و�ل��ت��ربي��ك��ات  �ل��ت��ه��اين  �آي���ات 
�ل��دول��ة -حفظه  ن��ه��ي��ان  رئ��ي�����ض  �آل  ب��ن ز�ي���د  خليفة 
�هلل - ورعاه و�أخيه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
جمل�ض  رئي�ض  �ل��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد 
�ل��وزر�ء حاكم دب��ي  -رع��اه �هلل - وويل عهده �الأمني 
�آل نهيان ويل  �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
 ، �مل�سلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 

و�إخو�نهم �أ�سحاب �ل�سمو �ل�سيوخ حكام �الإمار�ت و�ىل 
�سعب �الإمار�ت �حلبيبة  �أعاده �هلل بكل �خلري و�لربكة 
و�لنماء على دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. و�أ�سار بن 
حم ندعو �هلل عز وجل �أن يدمي �حتاد �إمار�تنا ، و�أن 
�لرخاء  علينا  ي��دمي  و�أن  �حلبيبة  دولتنا  لنا  يحفظ 

�ل�سمو  ل�ساحب  �ل��ر���س��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  ظ��ل  و�الأم����ن يف 
�ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة حفظه 
ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب  ورع��اه  �هلل 
�آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء 
حاكم دبي -رعاه �هلل - و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�ل�سمو  �أ�سحاب  و�إخو�نهما  �مل�سلحة  للقو�ت  �الأعلى 
و�أن  �الإم��ار�ت،  �الأعلى لالحتاد حكام  �ملجل�ض  �أع�ساء 
جميع  يف  وتقدمها  تاألقها  �حلبيبة  �إمار�تنا  تو��سل 
  . �لر�سيدة  قيادتنا  ظ��ل  يف  ودول��ي��اً  �إقليمياً  �مل��ج��االت 
�الأردين،  �ل�سفري  �لعبادي،  جمعة  ورف��ع  جانبه،  من 
�أ�سمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات لقيادة دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة برئا�سة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان، رئ��ي�����ض �ل���دول���ة- ح��ف��ظ��ه �هلل- 
مكتوم،  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب 
نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي- 
رعاه �هلل- و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان، ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
�ليوم  مبنا�سبة  �لدولة  ومقيمي  ومو�طني  �مل�سلحة، 
�لعالقات  �أن  �إىل  و�الأربعني، م�سري�ً  �لثامن  �لوطني 
�الأخوية �لتاريخية �ملتينة �لتي �أر�سى دعائمها �لقادة 
�حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  نهجهم  على  و���س��ارت  �مل��وؤ���س�����س��ون، 
�الحتفاالت  هذه  وتاأتي  �لقلب،  من  نابعة  للدولتني، 
كعربون حمبة من �الأردنيني لقيادة و�سعب �الإمار�ت 

�مل�سياف..

هريجوبا وجال اهلل يفوزان بلقب اأف�شل متحدث يف املناظرات
بر�يت�ن ك�ليدج و�لأن�سار �لعاملية تف�ز�ن 
بالن�سخة �لر�بعة ملناظرة �ملد�ر�ص �لثان�ية 

يف �لإمار�ت من جامعة ني�ي�رك �أب�ظبي
•• اأبوظبي - الفجر 

�أبوظبي،  نيويورك  جامعة  ط��الب  يديره  �ل��ذي  �ملناظرة"،  "نادي  �ختتم 
�لن�سخة �ل�سنوية �لر�بعة من برنامج مناظرة �ملد�ر�ض �لثانوية �الإمار�تية، 
مناظر�ت  يف  �لبطولة  بلقب  �أبوظبي"  كوليدج  "بر�يتون  مدر�سة  بفوز 
�للغة �الإجنليزية، يف حني فازت مدر�سة �الأن�سار �لعاملية �لتي تقع يف �إمارة 
�ل�سارقة باللقب عن فئة مناظر�ت �للغة �لعربية، فيما فاز �لطالبان �إريك 
�لتي  �لبطولة  متحدث" خالل  "�أف�سل  بلقب  �هلل  جال  علي  و�أحمد  ت�سو 

�أقيمت �أول �أول من �أم�ض �جلمعة 22 نوفمرب يف حرم �جلامعة. 
�أك��رث من  برملاين،  يتمتع بطابع  �ل��ذي  للربنامج  ن�سخة  �أك��رب  و��ستقطبت 
ودبي،  و�ل�سارقة  و�لعني  باأبوظبي  حملية  مدر�سة   20 من  طالبا   150
بهدف تطوير مهار�ت �خلطابة و�لتفكري �لنقدي لدى طالب �ملد�ر�ض من 

جميع �أنحاء دولة �الإمار�ت.
توفري  �لبالغني  �الأبناء  توجب  حول  مناظرة  �خلتامية  �جلولة  وت�سمنت 
ُبعد، حيث  دعمهم عن  ب��داًل من  �لعي�ض معهم  الآبائهم عن طريق  �لدعم 
بعد  �لعاملية  �الأن�سار  ومدر�سة  كوليدج"  "بر�يتون  مدر�سة  �ختيار  جرى 

جولة من �لنقا�سات و�حلو�ر�ت �ملكثفة يف هذ� �ل�سياق.
�لذي  �ملناظرة  �لتدريب على مهار�ت  �أ�سبوعني من  بعد  �لبطولة  وج��اءت 
نيويورك  �ملناظرة" بجامعة  "نادي  فريق  من  خ��ربة  ذوو  م��درب��ون  قدمه 
�أبوظبي، حيث جرى تدريب �لطالب على كيفية مناق�سة �لق�سايا �لعاملية 
�ملهمة و�ملعا�سرة. وطرح �لربنامج هذ� �لعام جمموعة متنوعة من �ملو��سيع 
لل�سيا�سيني،  �ل�سخ�سية  �حلياة  على  �الإع��الم  و�سائل  تركيز  ت�سمنت  �لتي 
على  �لكربى  �لعاملية  �ل�سركات  تو�سع  وتاأثري  �حلكومة،  يف  �مل��ر�أة  ومتثيل 
�الأعمال �لتجارية لل�سركات �ملحلية، ودعم �الأبناء �لبالغني الآبائهم. و�سارك 
�ملناظرين  من  �سخ�ض   200 من  �أكرث  بح�سور  �لبطولة  يف  فريًقا   50

و�ملحكمني و�ملتطوعني و�مل�ست�سارين و�أولياء �الأمور.
وتعليقاً على �لفوز، قال جورج �سيبا�ستيان هريجو�با من مدر�سة "بر�يتون 
�الأفكار  ومناق�سة  �لتفاعل  على  ق���ادًر�  ت��ك��ون  �أن  �ل��ر�ئ��ع  "من  كوليدج": 
ذ�ته  �ل�سغف  لديهم  �آخ��ري��ن  �أ�سخا�ض  مع  جمتمعنا  يف  �ملهمة  و�ملو��سيع 
مبناق�سة خمتلف �لق�سايا �لفكرية و�لنقدية، وكان من �ملهم �أن نكون جزء�ً 
�لكثري، خا�سة  تعلمنا  لقد  �القرت�حات.  بهذه  و�خل��روج  �لنقا�ض  من هذ� 

عندما يتعلق �الأمر بفنون �خلطابة و�لتحدث �أمام �جلمهور".
من جهته، قال �لطالب عبد�هلل ح�سني من مدر�سة �الأن�سار �لعاملية: "�إن 
�أع�ساء �لفريق  برنامج �ملناظرة �سكل فر�سة مثمرة لتعزيز �لرو�بط بني 
ور�ض  خالل  من  �لكثري  تعلمنا  حيث  �ملا�سي،  �الأ�سبوع  م��د�ر  على  �لو�حد 
�لعمل و�ملناق�سات �لتي قدمت لنا �ليوم، ونتطلع �إىل �الن�سمام �إىل �لن�سخة 
من  �ملزيد  على  و�لتعرف  �أخ��رى  مرة  بالفوز  وناأمل  �لربنامج  من  �ملقبلة 

�لطالب و�الأ�سخا�ض �ملوؤثرين".
وتوىل طالب جامعة نيويورك �أبوظبي، مهمة حتكيم �لبطولة �لتي ُتقام 
يف ف�سل �خلريف من كل عام، ممن يتمتعون بخربة فنون �ملناظرة، حيث 
مثلو� �جلامعة يف �لعديد من بطوالت �ملناظرة، وحققو� نتائج ��ستثنائية 
كاًل  �ل��ب��ط��والت  تلك  قائمة  و�سملت  و�ل����دويل.  �ملحلي  �ل�سعيدين  على 
تنظمها  ملناظر�ت �جلامعات" �لتي  �لعامل  "بطولة  ل�  �لر�بعة  �ل��دورة  من 
جامعتا �أوك�سفورد وكامربيدج، و"�لبطولة �الأوروبية ملناظر�ت �جلامعات"، 
وفوزهم  �ملفتوحة"  �أ�ستانا  "بطولة  يف  م��وؤخ��ر�ً  م�ساركتهم  �إىل  باالإ�سافة 
باللقب. ويف هذ� �الإط��ار، �أكد عمري رحمن طالب بجامعة نيويورك دفعة 
برنامج  بد�أنا  "عندما  باجلامعة:  �ملناظر�ت  برنامج  ومدير   2022 عام 
�ملناظر�ت قبل ثالثة �أعو�م كان هدفنا هو توفري نقطة �نطالق نحو بناء 
حلقات نقا�ض مدر�سية ن�سطة يف دولة �الإمار�ت، خا�سة و�أن "نادي �ملناظرة"، 
عائقاً  �سكل  ما  وهو  �لدولية،  �ملناظر�ت  يف  للم�ساركة  لل�سفر  ي�سطر  كان 
بالن�سبة لنا، و�ليوم نحن فخورون بروؤية �ملدى �لذي و�سلنا �إليه يف جعل 
�ملدر�سية يف متناول �جلميع". من جهته، قال هريبرت كر�وذر  �ملناظر�ت 
يف  م�ساركتنا  "كانت  �أبوظبي:  نيويورك  بجامعة  �ملناظرة"  "نادي  رئي�ض 
تو�سيع نطاق برنامج مناظرة �ملد�ر�ض �لثانوية جتربة ممتعة حقاً، وي�سرنا 
�إتاحة �لفر�سة �أمام هوؤالء �لطالب �لو�عدين الكت�ساب خرب�ت مهمة د�خل 
�حلرم �جلامعي، يف �لوقت �لذي ��ستمتع فيه مناظرونا مب�ساركة خرب�تهم 
يف جمال �ملناظر�ت مع هوؤالء �لطالب �ل�سغوفني بالتعلم. ون�سعى لتحديد 
�ملزيد من �لطرق �لتي تتيح لنا �إمكانات تو�سيع نطاق ح�سورنا يف �أبوظبي 
ودولة �الإمار�ت عموماً، حيث ت�سكل �لبطولة يف ن�سختها لهذ� �لعام مثااًل 

حياً على جناح هذه �ملبادرة".
بطولة  تنظيم  �أبوظبي  نيويورك  جلامعة  �ملناظرة" �لتابع  "نادي  وت��وىل 
مناظرة �ملد�ر�ض �لثانوية �الإمار�تية بقيادة فريق مكون من ثالث طالب 
مدير�ً  ب�سفته   ،2022 ع��ام  دفعة  من  رحمن  عمري  وه��م:  �جلامعة،  من 
ب�سفتها   2020 ع��ام  دفعة  م��ن  كو�سيف�سكا  وماتيا  �مل��ن��اظ��ر�ت؛  لربنامج 
وهو   2021 ع��ام  دفعة  من  ك��ر�وذر  وهريبرت  �ال�سرت�تيجية،  �مل�ست�سارة 
�ساركت  كما  �ل��ن��ادي.  م�ساريع  جميع  على  و�مل�سرف  �ملناظرة  ن��ادي  رئي�ض 
قدمه  �ل��ذي  �ل��دع��م  خ��الل  م��ن  �لبطولة  يف  للجامعة  �لتدري�سية  �لهيئة 
�ل��ق��وى يف جامعة  �أل��ع��اب  ق�سم  وم��دي��ر  �ل��ط��الب  ل�����س��وؤون  �مل�ساعد  �لعميد 
"نادي  �أبوظبي بيرت ديت�سي، ب�سفته م�ست�سار�ً للبطولة. ويقدم  نيويورك 
�ملناظرة" الأع�سائه تدريبات �أ�سبوعية مكّثفة، �إىل جانب تنظيم جمموعة 

من �لفعاليات وور�ض �لعمل حول �ملناظر�ت يف حرم �جلامعة.
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امل�شكالت  من  للعديد  ال���زواج  يتعر�س   
وغالبًا  الح��ي��ان  م��ن  كثري  يف  واملتاعب 
اإىل  ذل��ك  يرجع  الأوىل.  ال�شنوات  يف 
متكنهما  وع��دم  الزوجان  طباع  اختالف 
من فهم بع�شهما البع�س مما يجعل مهمة 
املهمات  اأ�شعب  من  ال�شعيد  البيت  بناء 

التي يواجهانها.

�لعالقة  على  �سلبياً  �آث��ر�ً  لها  �مل�ستمرة  �خلالفات 
�إنهاء  �إىل  ك��ب��ري  ب�����س��ك��ل  وت�����س��اه��م  بينهما 
�لعالقة بالكامل. �لرجال و�لن�ساء ذو 
طابع خمتلف فالرجال ي�ستطيعون 
وحنانهم  ح��ب��ه��م  ع���ن  �ل��ت��ع��ب��ري 
��ستخد�م  ب���دون  �أخ����رى  ب��ط��رق 
�سعوبة  ي��ج��دون  و  �ل��ك��ل��م��ات 
يف تف�سري هذ� لزوجاتهم 
ب��ط��ري��ق��ة م��ق��ن��ع��ة. على 
فاملر�أة  �ل��ن�����س��اء  عك�ض 
ت���ع�������س���ق ب����اأذن����ي����ه����ا. 
ببع�ض  ل���ِك  ج��ئ��ن��ا 
�لتي  �الأ��������س�������ر�ر 
�إنقاذ  بها  نحاول 
�لزوجية  �حل��ي��اة 
م����ن �مل�������س���اك���ل و 
قمة  يف  �ل��ع��ي�����ض 
فاإليِك  �ل�سعادة، 
�لزو�ج  �أ�سر�ر  �أهم 

�لناجح!

ال�شداقة:  1-
بني  �ل���������س����د�ق����ة  ت�����اأت�����ى  ال 
بالتفاهم  �إال  �ل�������زوج�������ني 
�أ�سا�سيات �حلياة  على  و�التفاق 
و�ملنهج �لتي ت�سري عليه. ت�ساعد 
بني  �حل��ب  من��و  على  �ل�سد�قة 
�ل���زوج���ني وب���دون���ه���ا ل���ن يدوم 
�ل�������زو�ج ط����وي����اًل.  ت�����س��اه��م يف 
حتمل �حلياة وم�ساعبها نظر�ً 
�لنف�سي  �ل���دع���م  حت��ق��ق  الأن���ه���ا 
ل���ل���زوج���ني، فمن  و�ل���ع���اط���ف���ي 
رك���ائ���ز �حلياة  �ع��ت��ب��ار  �خل���ط���اأ 
�ملادي  �ال�ستقر�ر  هى  �الأ�سا�سية 
فقط وتربية �الوالد. �ل�سد�قة 
ه���ي �أح�����د �أه�����م �أ�����س����ر�ر �ل�����زو�ج 
�لناجح ومن دونها ي�سبح �لزو�ج 

�مل��ر�أة عن �سديق  تبحث  بامل�سكالت.  فا�ساًل مليئاً 
لها طيلة �لوقت فكن �أنت نعم �ل�سديق وكوين �أنِت 

نعم �ل�سديقة لت�سعرو� باالرتياح يف �لعالقة.

الت�شامح:  2-
يف  ت�ساهم  �لتي  �لن�سائح  �أه��م  م��ن  �لت�سامح  يعد 
بناء عالقة زو�ج ناجح لي�ض به خالفات ج�سيمة. 
بع�سهم  م�ساحمة  �إىل  �ل��زوج��ان  ي�سعى  �ن  يجب 
يكون �سعب على  �ن �المر  �ملعروف  �لبع�ض ومن 
�ل��زو�ج لي�ض  �ل��ذي ي�سعر بالظلم لكن يف  �لطرف 
مهًما من هو �ملخطئ. �الأهم من يبادر بالت�سامح 
وتخطى �مل�سكلة ال�ستمر�ر �حلياة. من �ل�سروري 
�أن يكون �لطرفني على ��ستعد�د لتقدمي �لتنازالت 
و�لت�سحية ولكن بالطريقة �ل�سحيحة. عليها �أن 
بتقدمي  مرهون  �ل��زو�ج  ��ستمر�ر  �أن  جيد�ً  يدركا 
بع�ض �لتنازالت �أحياناً حتى لو كان �حدهما على 
حق. فمبادرة من هذ� �لنوع �سوف ت�ساهم يف حل 
لبع�سهما  �لطرفني  �إىل تقدير  باالإ�سافة  �مل�سكلة 
ب�سكل �أكرب مما يزيل �مل�سكلة متاًما ويعرقل وجود 

�أي م�سكلة �آخرى.

الهتمام:  3-
يجب �أن يحر�ض �لطرفني على �الهتمام ببع�سهما 
�أحو�ل بع�سمها خا�سة بعد  و�ل�سوؤ�ل عن  �لبع�ض 
ي���وم مم��ل م��ره��ق وط��وي��ل مم��ا ي�سبح ب��ع��د ذلك 
ويقربهم  �حل��و�ر  بينهما  يجدد  حلياتهما  روت��ني 
�الأخر  بالطرف  �اله��ت��م��ام  �لبع�ض.  بع�سهم  م��ن 
البد و�أال ينقطع بينكما فاالهتمام و�لرعاية البد 
و�ن تكون �ل�سمات �ال�سا�سية لعالقاتكما �لزوجية 
حتى حت�سلون على حياة ناجحة م�ستقرة وهادئة. 
بالتعبري عن  �ل��زوج��ان  ي��ق��وم  �أن  �ل�����س��روري  م��ن 
لكتمانها.  د�عي  ال  �لبع�ض  لبع�سهما  م�ساعرهما 
�مل�سكلة  لنقا�ض  وقًتا  تخ�سي�سهما  �إىل  باالإ�سافة 
�لتي  �الأ�سا�سية  �ل��ق��و�ع��د  بع�ض  و���س��ع  �مل��وج��ودة. 
ذ�تها  �مل�سكلة  وج��ود  ح��ال  يف  �حل��ي��اة  عليها  ت�سري 
مرة �آخرى. ين�سح �خلرب�ء �الأزو�ج بالتعبري عما 
�إليه  يحتاجون  وم��ا  �حل��ي��اة  ل�سريك  ب��ه  ي�سعرون 

ب�سر�حة.

اخلارجة: والألفاظ  الإ�شاءة  جتنب   4-
و�مل�سكالت.  ب��ال�����س��ج��ار  م��ل��ي��ئ��ة  �ل��زوج��ي��ة  �حل���ي���اة 
�مل�سكلة  �سياغة  على  �ل��زوج��ان  يحر�ض  �ن  يجب 
�خلروج  �إىل  ط��رف  �أي  ي�سطر  ب�سيطة.  بطريقة 
عن م�ساعرهم مما ينتج عنه تفوه بكلمات مهينة 
جت���رح �الآخ�����ر مم���ا ي��ع��د خ��ط��اأ ف�����ادح. ي��ج��ب على 
عالقتهم  على  باحلفاظ  يرغبون  �لذين  �الأزو�ج 
�للفظية  �الإ���س��اءة  عن  ميتنعو�  �أن  ومميزة  جميلة 
هذه  مثل  الأن  �ل�سجار  ��ستد  مهما  �جل�سدية  �أو 
�إىل  ت��غ��ت��ف��ر ح��ت��ى و�إن ع����ادت �حل���ي���اة  �الإ�����س����اءة ال 

طبيعتها مرة �آخرى.

والمانة: ال�شدق   5-
�ل����زو�ج �ل��ن��اج��ح �أ���س��ا���س��ه �ل�����س��دق و�الم���ان���ة. يبنى 
�لبيت �ل�سعيد على �أ�سا�ض قوى من �لثقة �ملتبادلة 
ب��ني �ل��زوج��ني �أم���ا �ل��غ��رية �ل��ز�ئ��دة ت��ه��دم �لبيوت 
ينتهي  �أن  �ىل  �لتوتر  م��ن  ج��و�  وتخلق  وتعطلها 
لو�ساو�ض  �ال���س��ت��م��اع  ينبغي  ف��ال  �ل��ب��ي��ت.  �أ���س��ا���ض 
�ل�����س��ي��ط��ان ف��ي��ق��ع م���ا ال ي��ح��م��د ع���ق���ب���اه.  جتنبي 
�اله��م��ال و�ل��ظ��ن��ون وح��ف��ظ �أ���س��ر�ر �ل��ب��ي��وت وعدم 
و�ملجال�ض  و�مللتقيات  �الأح��ادي��ث  يف  خا�سة  نقلها 
�لرجالية و�لن�سائية على حد �سو�ء فاإن ذلك من 
الأي  �إف�����س��اوؤه��ا  ينبغي  ال  �ل��ت��ي  �لعظيمة  �الأ���س��ر�ر 
ن��درى ما بنف�ض �الآخرين و�حر�سى على  ك��ان. ال 
ي��دور بذهنكما حتى  بكل ما  بع�سكما  �ن ت�سارحا 

تتقاربا �أكرث و�أكرث.

بناء البيت ال�شعيد من اأ�شعب املهمات

للرجال و�لن�ساء.. تعرف�� على �أهم �أ�سر�ر �لزو�ج �لناجح!

ي�سري �لتنمر �الإلكرتوين �إىل �أي �سكل من �لتنمر �لذي يح�سل 
عرب �لهو�تف �خللوية �أو مو�قع �لتو��سل �الجتماعي �أو �سبكة 

�الإنرتنت عموماً.
ت�سمح هذه �الأجهزة للمتنمرين مبتابعة م�سايقاتهم، من دون 

�لك�سف عن هويتهم، يف �أي وقت من �ليوم.

اآثار خطرية

�لطفولة  خالل  للتنمر  �لتعّر�ض  �أن  �لدر��سات  �إح��دى  ك�سفت 
ينعك�ض على �ل�سحة، ويرت�فق مع تكاليف بارزة بالن�سبة �إىل 

�ل�سحايا وعائالتهم و�ملجتمع ككل.
يذكر بحث جديد �أن �لتنمر ي�سبب تغري�ت ملمو�سة يف �لدماغ 
�لدر��سة  ُن�سرت  نف�سية.  ب��اأم��ر����ض  �الإ���س��اب��ة  �حتمال  وي��زي��د 

حديثاً يف جملة )�لطب �لنف�سي �جلزيئي(.
ت���وّل���ت �إي���ري���ن ب����ورك ك��ي��ن��الن وزم����الوؤه����ا م���ن ك��ل��ي��ة )كينغز 

كوليدج لندن( يف بريطانيا �إجر�ء �لدر��سة، فحللو� ��ستبيانات 
وم�����س��وح��ات دم��اغ��ي��ة ت��ع��ود الأك���رث م��ن 600 ���س��اب م��ن بلد�ن 

�أوروبية خمتلفة.
كان �مل�ساركون جزء�ً من م�سروع )�إمياجن( طويل �الأمد، وكانت 
�لدماغ  تطور  طريقة  تقييم  �إىل  �الأ�سا�ض  يف  تهدف  �لدر��سة 
�ل�سباب،  �ل��ر����س��دي��ن  م��ن  جمموعة  ل��دى  �لنف�سية  و�ل�سحة 
�لدقة جرت  عالية  دماغية  وم�سوحات  ��ستبيانات  �إىل  ��ستناد�ً 

حني كان �مل�ساركون يف عمر �لر�بعة ع�سرة و�لتا�سعة ع�سرة.
للتنمر  تعّر�سو�  م�ساركاً   30 م��ن  �أك���رث  �أن  �لعلماء  �كت�سف 
�ملزمن، ثم قارنو� �لبيانات باملعطيات �خلا�سة بال�سباب �لذين 

مل يقعو� �سحية تنمر مماثل.
ك�سف �لتحليل �أن �لتنمر �حلاد �رتبط بتغري�ت يف حجم �لدماغ 

وم�ستويات �لقلق يف عمر �لتا�سعة ع�سرة.

اأدمغة ال�شحايا
ل �إليها بحث �سابق كان ربط  توؤكد �لدر��سة �لنتائج �لتي تو�سّ
عن  �أي�ساً  ك�سفت  لكنها  �لنف�سية،  �مل�ساكل  وب��ني  �لتنمر  ب��ني 
نتيجة جديدة: يوؤدي �لتنمر �إىل تر�جع حجم �أجز�ء دماغية 

مثل �لنو�ة �ملذّنبة و�لبطامة.
�لدماغ،  تعّلم  طريقة  يف  حا�سماً  دور�ً  �مل��ذّن��ب��ة  �ل��ن��و�ة  ت���وؤدي 
�جلزء  ه���ذ�  ي�ستعمل  �ل��ذك��ري��ات.  م��ع��اجل��ة  ط��ري��ق��ة  �سيما  ال 
�لدماغي �ملعلومات �ملرتبطة بتجارب �سابقة للتاأثري يف �الأفعال 
تنظيم �حلركات  فتتوىل  �لبطامة،  �أما  �مل�ستقبلية.  و�لقر�ر�ت 

وتوؤثر يف عملية �لتعّلم.
�أدمغة  �مللمو�سة يف  �إن �لتغري�ت  �لدر��سة  �مل�سرفون على  يقول 
جزئياً  تف�ّسر  دوم��اً  للتنمر  يتعر�سون  كانو�  �لذين  �ملر�هقني 

�لر�بط �لقائم بني �لتنمر وبني �رتفاع م�ستويات �لقلق يف عمر 
�لتغري�ت  حتمل  ال  )تقليدياً،  كينالن:  ع�سرة.تو�سح  �لتا�سعة 

�لبنيوية يف �لنو�ة �ملذّنبة
و�لبطامة �أهمية بارزة بالن�سبة �إىل ��سطر�ب �لقلق، لكن تكمن 
�أهميتها بالن�سبة �إىل ن�سوء �لقلق على �الأرجح يف �لدور �لذي 
�سلوكيات ذ�ت �سلة مثل �حل�سا�سية جتاه  توؤديه على م�ستوى 
وحتليل  و�النتباه  �لتاأقلم،  على  و�لقدرة  و�ل��دو�ف��ع،  �ملكافاآت، 

�ل�سباب  ن�سبة  الأن  قلقها  كينالن عن  ُتعرّب  �لعو�طف(.كذلك، 
�لذين يتعر�سون للتنمر ب�سكل �سبه يومي ت�سل �إىل 30 %. 
�لدماغ خالل مرحلة  �أهمية تطور  �ل�سوء على  ُت�سّلط  كذلك 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �جل��ه��ود  تكثيف  �أي�����س��اً  كينالن  �ملر�هقة.تتمنى 
عاملية  �مل�سكلة  ه��ذه  �أ�سبحت  فقد  م�ستقباًل،  �لتنمر  حماربة 
وه��ي ُت�سبب ت��غ��ري�ت دم��اغ��ي��ة وق��ل��ق��اً و����س��ع �ل��ن��ط��اق وتفر�ض 

تكاليف عالية على �ملجتمع.

الإلكرتوين يطرح م�شكلة وا�شعة

�لتنمر.. ُي�سبب تغري�ت دماغية 
وقلقًا و��سع �لنطاق بني �ملر�هقني

ك�شف بحث جديد عن وجود اختالفات بنيوية حمتملة يف اأدمغة املراهقني الذين يتعر�شون للتنمر با�شتمرار.
للتنمر يف  اأمريكيني  اإح�شاءات العدل(، يتعّر�س بني طالب وثالثة طالب  التعليم( و)مكتب  وفق )املركز الوطني لإح�شاءات 

املدار�س. يف ال�شنوات الأخرية، بداأ التنمر الإلكرتوين يطرح م�شكلة وا�شعة.
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الثنني  25  نوفمرب  2019 العدد 12791 

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية تقدم وكيل �لت�سجيل/ بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 318864 بتاريخ: 16 �أكتوبر 2019
با�س��م: د�زن ليمتد

وعنو�نه: هانوفر هاو�ض، بالين تري كري�سنت فلثام �ململكة �ملتحدة تي دبليو 13 7 بي زد
و�لثقافية،  �لريا�سية  �الأن�سطة  �لرتفيه،  �لتدريب،  و�لتهذيب،  �لتعليم  �ملنتجات:   / �خلدمات   / �لب�سائع  لتمييز  وذل��ك 
توفري �لفيديوهات على �خلط مبا�سرة - �ون الين )�لغري قابلة للتنزيل(، خدمات �لرتفيه وحتديد�ً �نتاج و توزيع بر�مج 
عرب  بثها  يتم  �لتي  �لتلفزيون  بر�مج  و  �لتلفزيونية  �لكابالت  طريق  عن  �ملوزعة  �لتلفزيوين  �لتفاعل  وبر�مج  �لتلفزيون 
�لغري قابلة  �لتلفزيون  �الأف��الم وبر�مج  �لبث عن طريق �النرتنت، توفري  �سبكات  بثها عرب  و�لتي يتم  �ل�سناعية  �الأقمار 
�لتي ت�سم  �ملتعددة �جلارية  �لو�سائط  بر�مج  �لرتفيه وحتديد�ً  �لطلب، خدمات  للتنزيل عن طريق خدمات فيديو حتت 
�لريا�سة �ملوزعة عرب من�سات خمتلفة عن طريق  �أ�سكال عدة من و�سائط �لبث �الإعالمي، خدمات ترفيه على �سكل تطوير 
وخلق و�نتاج وخدمات ما بعد �النتاج ملحتوى �لرتفيه متعدد �لو�سائط،  خدمات �لرتفيه وحتديد�ً توفري �ال�ستخد�م �ملوؤقت 
لالألعاب �اللكرتونية �لغري قابلة للتنزيل،  خدمات �لرتفيه و حتديد�ً �نتاج و توزيع �لرب�مج �لتلفزيونية �جلارية يف جمال 
و  �الأف��الم  و  كاملو�سيقى  و�لفيديو  �ل�سوت  بث  �لرتفيه من خالل  ت��زود خدمات  �لتي  �اللكرتونية  �ملو�قع  �إد�رة  �لريا�سة، 
�لعرو�ض  �سكل  على  �لرتفيه  خدمات  �لريا�سي،  �لبث  و�سبكات  �الأخ��ب��ار  و  �ملو�سيقى  وفيديوهات  �لتلفزيونية  �لعرو�ض 
�لتلفزيونية،  �لعرو�ض  �سكل  على  �لرتفيه  خدمات  �النرتنت،  عرب  تبث  �لتي  و�الأف��الم  للتنزيل  قابلة  �لغري  �لتلفزيونية 
خدمات �لت�سجيل �ل�سوتي وت�سجيل �لفيديو، خدمات �ملكتبة �اللكرتونية للتزويد باملعلومات �اللكرتونية )و�لتي ت�سمل 
معلومات �الر�سيف( على �سكل معلومات �سوت و/�أو فيديو، خدمات �ال�ست�سارة و�لن�سح �ملتعلقة بكافة �خلدمات �ملذكورة 

�أعاله.
�لو�ق�عة بالفئة: 41 

 D مكتوبة باأحرف التينية كبرية من�سدة حيث كتب �حلرفني DAZN و�سف �لعالمة: �لعالمة هي عبارة عن �لكلمة
�ملربع متعرج من �جلانبني  �الأ�سفل و�لكلمة د�خ��ل �سكل هند�سي ي�سبه  N يف  و   Z �لكلمة يف �الأعلى و�حلرفني  A من  و 

�الأمين و�الأي�سر.
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل، 

وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الثنني  25  نوفمرب  2019 العدد 12791 

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية تقدم وكيل �لت�سجيل/ بريد �آند بريد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم: 318863 بتاريخ: 15 �أكتوبر 2019
با�س��م: د�زن ليمتد

وعنو�نه: هانوفر هاو�ض، بالين تري كري�سنت فلثام �ململكة �ملتحدة تي دبليو 13 7 بي زد
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: �لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �الأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية، 
توفري �لفيديوهات على �خلط مبا�سرة - �ون الين )�لغري قابلة للتنزيل(، خدمات �لرتفيه وحتديد�ً �نتاج و توزيع 
بر�مج �لتلفزيون وبر�مج �لتفاعل �لتلفزيوين �ملوزعة عن طريق �لكابالت �لتلفزيونية و بر�مج �لتلفزيون �لتي يتم 
بثها عرب �الأقمار �ل�سناعية و�لتي يتم بثها عرب �سبكات �لبث عن طريق �النرتنت، توفري �الأفالم وبر�مج �لتلفزيون 
�ملتعددة  �لو�سائط  بر�مج  �لغري قابلة للتنزيل عن طريق خدمات فيديو حتت �لطلب، خدمات �لرتفيه وحتديد�ً 
�الإعالمي،  �لبث  و�سائط  من  عدة  �أ�سكال  طريق   عن  خمتلفة  من�سات  عرب  �ملوزعة  �لريا�سة  ت�سم  �لتي  �جلارية 
خدمات ترفيه على �سكل تطوير وخلق و�نتاج وخدمات ما بعد �النتاج ملحتوى �لرتفيه متعدد �لو�سائط،  خدمات 
�لرتفيه وحتديد�ً توفري �ال�ستخد�م �ملوؤقت لالألعاب �اللكرتونية �لغري قابلة للتنزيل،  خدمات �لرتفيه و حتديد�ً 
�نتاج و توزيع �لرب�مج �لتلفزيونية �جلارية يف جمال �لريا�سة، �إد�رة �ملو�قع �اللكرتونية �لتي تزود خدمات �لرتفيه 
�الأخبار  و  �ملو�سيقى  وفيديوهات  �لتلفزيونية  �لعرو�ض  و  �الأف��الم  و  كاملو�سيقى  و�لفيديو  �ل�سوت  بث  خ��الل  من 
و�سبكات �لبث �لريا�سي، خدمات �لرتفيه على �سكل �لعرو�ض �لتلفزيونية �لغري قابلة للتنزيل و�الأفالم �لتي تبث 
�لفيديو،  وت�سجيل  �ل�سوتي  �لت�سجيل  �لتلفزيونية، خدمات  �لعرو�ض  �سكل  على  �لرتفيه  �النرتنت، خدمات  عرب 
خدمات �ملكتبة �اللكرتونية للتزويد باملعلومات �اللكرتونية )و�لتي ت�سمل معلومات �الر�سيف( على �سكل معلومات 

�سوت و/�أو فيديو، خدمات �ال�ست�سارة و�لن�سح �ملتعلقة بكافة �خلدمات �ملذكورة �أعاله.
�لو�ق�عة بالفئة: 41 

و�سف �لعالمة: �لعالمة هي كلمة DAZN كتبت باأحرف التينية. 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �لتقدم به مكتوباً الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد، �أو �إر�ساله بالربيد 

�مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العلمات التجارية
الثنني  25  نوفمرب  2019 العدد 12791 

DAZN
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�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2019/9373 

�إعالن بيع حمج�ز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/12/4 الربعاء  يوم  م�شاء   6:00 ال�شاعة 

�شده نوترماك�س هيلث فودز �س.ذ.م.م  او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                           الو�شف         �شعر التقييم  

                                                     ادوات مطبخيه             5،000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2019/7720 

�إعالن بيع حمج�ز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/12/4 الربعاء  يوم  م�شاء   6:00 ال�شاعة 

�شده دبي ديزرت اك�شرتمي �س.ذ.م.م او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                          الو�شف      �شعر التقييم  

                                                     مالب�س متنوعه       82،350 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

اعلن حكم بالن�صر
يف  الدعوى رقم 2019/2115 جتاري كلي 

�ملرفوعة من �ملدعي/ بنك �الإمار�ت دبي �لوطني - �ض م ع  
�لتجارية  �لفنية  جلف  مطبعة   -2  ، فردية  موؤ�س�سة   - �لتجارية  �لفنية  جلف  مطبعة  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
 -4 ، �لرقمي )ذ م م( )�سامنة �ملدعي عليها �الأوىل(   �لعامل  ، 3- مطبعة  )�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة( 
جلف تكنيكال كومريير�سال برنتنج بر�ض منطقة حرة - ذ م م )�سامنة �ملدعي عليها �الأوىل( ، 5- فا�سوديف 
نار�سينجد��ض ليالر�ماين ، 6- ر�جي�ض و��سوديف نار�سينك ، 8- مطبعة جلف �لفنية �لتجارية منطقة حرة 

حكمت �ملحكمة :-  - ذ م م   
بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن فيما بينهم �ن يوؤدو� للمدعي مبلغا وقدره )17.833.991.75 درهم( )�سبعة 
فل�سا(  و�سبعون  وخم�سة  درهما  وت�سعون  وو�حد  وت�سعمائة  �لفا  وثالثون  وثالثة  وثمامنائة  مليونا  ع�سر 
و�لزمتهم بالفائدة مبقد�ر 5% �سنويا من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د على �ال تزيد �لفائدة على 
�ملحاماة ورف�ست ما عد�  �تعاب  بامل�سروفات و�لف درهم مقابل  و�لزمتهم جميعا   ، به  �ملق�سى  �لدين  ��سل 
ذلك من طلبات. حكما قابال لال�ستئناف خالل �ملدة �لقانونية منكم على �حلكم �مل�سار �ليه و�ستتخذ بحقكم 

�الجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه �سدكم من تاريخ هذ� �الإعالن. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  اعلن بالن�صر

�ملرجع : 451
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ برين�سي كومار دهاند� ، هندي �جلن�سية يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  يف �سالون جمال �ل�سحر�ء لل�سيد�ت - مبوجب 
�ل�سيدة/ جي�سا مرمي جو�ض ، هندية �جلن�سية  رخ�سة رقم )744758( وذلك �ىل كل من 
و�ل�سيدة / روهيني ر�ما�سندر�ن زوجه �نوب رمينات ، هندية �جلن�سية - تعديالت �خرى 
: خروج �سريك ودخول �خرين وتغيري �ل�سكل �لقانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات 

�ىل �سركة �عمال مهنية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء 
�مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية

مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�صئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات   
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/8517(

�ملنذر : موؤ�س�سة حممد عبد�لعزيز �لعجالن 
�ملنذر �ليها : موؤ�س�سة �أيوب عي�سى �لتجارية   )جمهول حمل �الإقامة( 

مبلغ  ب�سد�د  عليها  للتنبيه  �الإن����ذ�ر  ب��ه��ذ�  �ليها  �مل��ن��ذر  �ىل  �مل��ن��ذر  يتوجه 
حممد  موؤ�س�سة  �مل��خ��ط��رة  ل�سالح  ذمتكم  يف  �مل��رت���س��د  دره���م   5.060/48
عبد�لعزيز �لعجالن ، وذلك خالل خم�سة �يام من تاريخ �الإعالن حتى ال 
ت�سطر �ملخطرة من �تخاذ �الإج��ر�ء�ت �لقانونية �سدكم للمطالبة بقيمة 
وحتى  �الإ�ستحقاق  تاريخ  من   %9 �لقانونية  و�لفائدة  ذمتكم  يف  �ملرت�سد 

�ل�سد�د �لفعلي م�سافا �ليها �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/8513(
�ملنذر : بنك كريديت �الوروبي )دبي( �ملحدودة 

�ملنذر �ليه : �سركة بن بطي �لدولية �لقاب�سة - ذ م م 
�ملنذر يخطر �ملنذر �ليهم  وينذرهم مب�سمون و�ثار ما جاء باالنذ�ر ونفاذ 
مفعوله قانونا يف مو�جهتهم وينبه عليهم ب�سرعة �سد�د �ملبلغ �مل�ستحق له 
�لف  وثمانية  مليونا  وثالثون  )ت�سعة  درهم   39.008.000 وق��دره  بذمتهم 
درهم( خالل خم�سة �يام من تاريخ ��ستالم هذ� �الإنذ�ر و�إال �سي�سطر �ملنذر 
�ملديونية  )مبلغ  حقوقه  باقت�ساء  �لكفيلة  �لقانونية  �الج���ر�ء�ت  التخاذ 

وفو�ئده( مع حتميلكم �مل�سوؤولية عن ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اعلن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم 4564/2019/209 تنفيذ عمايل
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2019/880 عمايل جزئي ، ب�سد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 20730 درهم( ل�سالح �لعامل ، باالإ�سافة �ىل مبلغ وقدره )415 

درهم( ر�سوم تنفيذ �حلكم ومبلغ )1231 درهم( ر�سوم �لدعوى �الإبتد�ئية ل�سالح �ملحكمة. 
 ، �لتنفيذ  طالب   : بالق�سية  �سفته   - م��ادوك��وى  �وج�ستني  �سينون�سو   : �الإع���الن  طالب 
�ملطلوب �إعالنه : 1- كيتاك �سيكيوريتي �نرتنا�سونال ليمتد - فرع دبي - �سفته بالق�سية : 
منفذ �سده  - جمهويل حمل �الإقامة  مو�سوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )20730( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة باالإ�سافة �ىل مبلغ 1646 درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعلن بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  1181/2019/204 تنفيذ �صرعي  
مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 196/2019 �حو�ل نف�ض غري م�سلمني 

، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به �سهريا )2000 درهم( نفقة زوجية موؤقتة ومبلغ )1000 درهم( نفقة 
لل�سغري )�سنفني( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف من تاريخ �الإ�ستحقاق  

طالب �الإعالن : �سانتي فيجا�ض - �سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ  وميثله : ز�يد �سعيد ر��سد 
فيجا�ض  فر�ن�سي�ض  فين�سنت   -1  : �إعالنه  �ملطلوب  وكيل    : بالق�سية  �سفته   - �ل�سحي  �سعيد 
�أق��ام عليك  : قد  �الإع��الن  �الإقامة مو�سوع  بالق�سية : منفذ �سده - جمهويل حمل  - �سفته 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بتنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم )196/2019( 
ومبلغ  موؤقتة  زوجية  نفقة  دره��م(   2000( �سهريا  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د  نف�ض م�سلمني  �ح��و�ل 
)1000 درهم( نفقة لل�سغري )�سنفني( �سامال للر�سوم و�مل�ساريف من تاريخ �الإ�ستحقاق وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 7 

�أيام من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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املال والأعمال

معهد �لإمار�ت للدر��سات �مل�سرفية و�ملالية ينظم جل�سة 
ح�ل �لبتكار مب�ساركة خريجي برنامج »تط�ير �لقادة«

•• دبي-الفجر: 

�ملخت�ض  �ملعهد  و�مل��ال��ي��ة،  �مل�سرفية  للدر��سات  �الإم����ار�ت  معهد  ��ست�ساف 
مبجال �لتعليم و�لتدريب للقطاع �ملايل و�مل�سريف، موؤخر�ً خريجي برنامج 
بجامعة  ل��الأع��م��ال  د�ردن  كلية  يف  �سنوياً  ُيعقد  �ل���ذي  �لقادة”  “تطوير 
فريجينيا �الأمريكية.  وح�سر 40 مو�طناً ومو�طنة �إمار�تية تخرجو� من 
�لربنامج، ور�سة عمل تفاعلية بعنو�ن “مبتكرون رو�د: كيف ميكن �لتفاعل 
وت�سريع وترية �البتكار يف م�سرفك” باإ�سر�ف �لدكتور ديفيد �إ�ض. ريكيت�ض، 

زميل �البتكار يف مركز �لتكنولوجيا وريادة �الأعمال بجامعة هارفارد. 
ومت �ختيار �خلريجني من عدة م�سارف يف �الإمار�ت، مبا يف ذلك بنك ر�أ�ض 
�خليمة �لوطني )ر�ك بنك(، ونور بنك، وبنك �الإمار�ت دبي �لوطني، وبنك 

�أبوظبي �الأول، وم�سرف �الإمار�ت �الإ�سالمي، وبنك �أبوظبي �لتجاري. 
�لكبري  ودوره  �البتكار  مو�سوع  �جلل�سة  خ��الل  ريكيت�ض  �لدكتور  وناق�ض 
ت�سبح  �أن  �ل�سوء على �سرورة  �سلط  كما  و�مل�سريف،  �مل��ايل  �لقطاع  يف منو 
�أم���ام �خل��ري��ج��ني، ق��ال جمال  �إب��د�ع��اً و�ب��ت��ك��ار�ً.  ويف كلمته  �أك���رث  �لبنوك 
�جل�سمي، مدير عام معهد �الإمار�ت للدر��سات �مل�سرفية و�ملالية: “نرحب 
مع  بالتعاون  ننظمه  �ل��ذي  �ل��ق��ادة  لتطوير  �ل�سنوي  برناجمنا  بخريجي 
�أو�ساط  يف  �لر�ئجة  �ل��رب�م��ج  �أك��رث  من  يعد  و�ل��ذي  لالأعمال  د�ردن  كلية 
�مل�سارف و�لبنوك �الإمار�تية ملا يت�سمن من تدريب و�سقل مهار�ت ملوظفي 
�لربنامج  ه��ذ�  ويوفر  �لقطاع.  وج��ه  تغيري  يف  ت�سهم  جم��االت  يف  �لبنوك 
ي�سبحو�  لكي  �الإمار�تيات  و�ملو�طنات  للمو�طنني  تعليمية  فر�ساً  كذلك 
قادة �لقطاع �مل�سريف �مل�ستقبل«.  و�أ�ساف: “نحن �سعد�ء با�ست�سافة خبري 
�البتكار �لدكتور ريكيت�ض يف جل�سة ي�سارك فيها �خلريجون، حيث ت�ساعد 
مثل هذه �جلل�سات على تعزيز منو �مل�سرية �ملهنية ملوظفي �لبنوك. ونحن 
�مل�سريف،  للقطاع  وتاأهيلها  �لعمل  ق��وى  تهيئة  يف  جهد�ً  نّدخر  ال  ب��دورن��ا 
ويف  لطلبتنا.  �لتعليمية  �لرب�مج  �أف�سل  بتوفري  �لتز�منا  �إط��ار  يف  وذل��ك 
ظل �سرعة تبني �حللول �لتكنولوجية، �أ�سبح من �الأهمية مبكان �أن ن�سّلح 
�لعاملني يف �لقطاع باأحدث �ملهار�ت �ل�سرورية«.   ويف حديثه عن �جلل�سة 
“�البتكار  �ملتمحورة حول مو�سوع �البتكار، قال �لدكتور ديفيد ريكيت�ض: 
ب��ذل �جلهود  �أن يتم  �أي�����س��اً  �مل��ه��م  �أي ق��ط��اع. وم��ن  لبناء  ع��ام��ل ه��ام ج���د�ً 
�لتدريبية و�لتعليمية �ل�سحيحة لفهم طرق �لتفكري �الإبد�عية و�ملبتكرة. 
�أن  علينا  �ل��و�ج��ب  من  ل��ذ�  �سخماً،  حت��واًل  و�مل�سريف  �مل��ايل  �لقطاع  ي�سهد 
ن��و�ك��ب �أح����دث �مل�����س��ت��ج��د�ت يف �ل��ق��ط��اع. �إن خ��ري��ج��ي �ل��ربن��ام��ج مهتمون 
جمموعة  تكوين  يف  ي�سهم  وه��ذ�  �مل�سريف،  �لقطاع  يف  معارفهم  بتطوير 
من �ملتخ�س�سني �لذين �سياأخذون على عاتقهم حت�سني مهار�ت زمالئهم 
يف  مرموقة  و�سخ�سية  متحدثاً  ريكيت�ض  ديفيد  �لدكتور  ويعد  �أي�����س��اً«.  
منا�سب  عدة  �سغل  وقد  و�البتكار،  �الأعمال  وري��ادة  �لتكنولوجيا  قطاعات 
ما�سات�سو�ست�ض  وم��ع��ه��د  ه���ارف���ارد  وج��ام��ع��ة  م��ي��ل��ون  ك��ارن��ي��ج��ي  ج��ام��ع��ة  يف 
للتكنولوجيا وجامعة نورث كارولينا �حلكومية. وقد دّر�ض �لدكتور ريكيت�ض 
خالل �لعقد �ملا�سي عدد�ً من �مل�ساقات �لتعليمية يف كلية �لهند�سة و�لعلوم 
�لتطبيقية بجامعة هارفارد، وهو عامل ومهند�ض حائز على عدة جو�ئز ومت 
“بوبيوالر  عاملية مرموقة مثل  �بتكار�ته يف جمالت  على  �ل�سوء  ت�سليط 
و”�سي  �إ�سافة �إىل قنو�ت “�إن بي �سي نيوز”،  �ساين�ض” و”�سميث�سونيان”، 
و”�إي �إ�ض بي �إن” وغريها من �لقنو�ت  و”فوك�ض نيوز”،  بي �إ�ض نيوز”، 
�الإخبارية و�لعلمية. كما حاز �لدكتور ريكيت�ض على جائزة �إجناز �حلياة من 
موؤ�س�سة �لعلوم �لوطنية، وجائزة �ملحقق �ل�ساب من وكالة م�ساريع �الأبحاث 

�لدفاعية �ملتقدمة يف �لواليات �ملتحدة. 

فالي دبي ت�ستكمل ت�سهيالت مت�يل 
م�سرتك بقيمة 500 ملي�ن دولر

•• دبي-وام:

دبي  ف��الي  �لتجاري  �ال�سم  حتت  تعمل  للطري�ن  دب��ي  موؤ�س�سة  ��ستكملت 
متويال م�سرتكا الأجل 5 �سنو�ت بقيمة 500 مليون دوالر �أمريكي يف 14 
�ملحدودة  كابيتال  �لوطني  دبي  �الإم��ار�ت  �سركة  وقامت   .2019 نوفمرب 
وبنك نور بدور �ملن�سق �لعاملي لهذه �لت�سهيالت يف حني توىل بنك �الإمار�ت 
�لت�سهيالت  �إط��الق  �لتغطية. وقد مت  دور متعهد  نور  �لوطني وبنك  دبي 

الإئتالف عام من �لبنوك يف 18 نوفمرب 2019.
وقام كل من �سركة �الإمار�ت دبي �لوطني كابيتال �ملحدودة وبنك نور وبنك 

دبي �الإ�سالمي بدور �ملنظمني �الأو�ئل �ملفو�سني ومدر�ء �الكتتاب.
و�ست�ستخدم “فالي دبي” عو�ئد هذه �لت�سهيالت الإعادة متويل �سكوكها 
�الأوىل �لتي �أ�سدرتها يف عام 2014 وذ�ت تاريخ ��ستحقاق يف 26 نوفمرب 
وقال �أحمد �لقا�سم نائب �لرئي�ض �لتنفيذي مدير عام �الأعمال   .2019
�مل�سرفية �لتجارية يف بنك �الإمار�ت دبي �لوطني: توؤكد هذه �لت�سهيالت 
�ملنطقة نويل  ر�ئ��دة يف  ’فالي دبي فنحن كموؤ�س�سة مالية  �لتز�منا بدعم 
�أهمية لتزويد عمالئنا بحلول مبتكرة تدعمهم يف حتقيق �أهد�فهم بعيدة 
ن�سعى  �إن��ن��ا  دب���ي:  ف��الي  يف  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �لغيث  غيث  وق���ال  �مل���دى. 
با�ستمر�ر الإيجاد طرق لتنويع م�سادر �لتمويل بينما نعمل يف �لوقت ذ�ته 
على �أف�سل �لو�سائل لتح�سني تكلفة �لتمويل. �إننا �سعد�ء بروؤية هذ� �الإقبال 
�لت�سهيالت  �أن ن�ستكمل بنجاح هذه  �الأ�سو�ق و�لذي مكننا من  �جليد من 
�مل�سرتكة الأجل 5 �سنو�ت بقيمة 500 مليون دوالر �أمريكي الإعادة متويل 

�ل�سكوك �الأوىل �لتي �أ�سدرناها يف عام 2014.

»�لدر��سات �مل�سرفية« ينظم جل�سة ح�ل 
�لبتكار خلريجي برنامج »تط�ير �لقادة«

•• دبي-وام:

نظم معهد �الإمار�ت للدر��سات �مل�سرفية و�ملالية ور�سة عمل تفاعلية بعنو�ن 
“ مبتكرون رو�د : كيف ميكن �لتفاعل وت�سريع وترية �البتكار يف م�سرفك 
؟” بح�سور 40 مو�طنا ومو�طنة من خريجي برنامج “ تطوير �لقادة “ 
�لذي يعقد �سنويا يف كلية د�ردن لالأعمال بجامعة فريجينيا �الأمريكية. 
ومت �ختيار �خلريجني من عدة م�سارف يف �الإمار�ت مبا يف ذلك بنك ر�أ�ض 
�خليمة �لوطني “ ر�ك بنك “ و “ نور بنك “ و “ بنك �الإمار�ت دبي �لوطني 
“ و “ بنك �أبوظبي �الأول “ و “ م�سرف �الإم��ار�ت �الإ�سالمي “ و “ بنك 
�أبوظبي �لتجاري” . وناق�ض �لدكتور ديفيد �إ�ض. ريكيت�ض زميل �البتكار يف 
مركز �لتكنولوجيا وريادة �الأعمال بجامعة هارفارد خالل �جلل�سة مو�سوع 
�ل�سوء على  و�سلط  و�مل�سريف  �ملايل  �لقطاع  �لكبري يف منو  ودوره  �البتكار 

�سرورة �أن ت�سبح �لبنوك �أكرث �إبد�عا و�بتكار� .

منتدى �لطاقة �لعاملي من �ملجل�ص �لأطل�سي ينعقد يف �لفرتة بني 10 – 12 يناير �ملقبل يف �أب�ظبي 
•• اأبوظبي-الفجر: 

حتت رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
تنعقد  �مل�سلحة،  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد 
�لدورة �ل�سنوية �لر�بعة ملنتدى �لطاقة 
�الأطل�سي،  �ملجل�ض  ينظمه  �لذي  �لعاملي 
�إىل   10 �ل��ف��رتة م��ن  �أبوظبي خ��الل  يف 
ي�ستهل من  و�ل��ذي   ،2020 يناير   12
لال�ستد�مة”  �أبوظبي  “�أ�سبوع  خالله 

فعالياته. 
ُي���ع���ق���د على  وي���ج���م���ع �حل�������دث �ل�������ذي 
م������د�ر ث���الث���ة �أي�������ام ك���وك���ب���ة م����ن �أب�����رز 
�لفكرة  وق���د�ة  �ل�سيا�سية  �ل�سخ�سيات 
�أجندة  الإر���س��اء  و�الإقليميني،  �لعامليني 
�ل����ط����اق����ة �ل����ع����امل����ي����ة ل����ل����ع����ام �جل����دي����د، 
�جليو�سيا�سية  �ل��ت��د�ع��ي��ات  وم��ن��اق�����س��ة 
و�جل��ي��و�ق��ت�����س��ادي��ة ط��وي��ل��ة �الأم����د �لتي 
ي�سهدها هذ� �لقطاع �ملت�سم باملتغري�ت. 
�لدورة  مناق�سات  ت��رّك��ز  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
�مل��ق��ب��ل��ة م���ن �مل��ن��ت��دى ع��ل��ى �ل��ت��ح��ول يف 
�لطاقة،  بقطاع  و�ل��غ��از  �لنفط  جم��ايل 
ل��ت��اأم��ني م�ستقبل  �ل��ت��م��وي��الت  وت��وف��ري 
ع�سر  يف  �ملتد�خلة  و�لعالقات  �لقطاع، 
كما  �جلديد.  �جليو�سيا�سية  �لتطور�ت 
�سيو��سل �ملنتدى �لرتكيز على �لق�سايا 
�ملا�سي  �ل����ع����ام  دورة  يف  �أث�������ريت  �ل���ت���ي 
و�ملتعلقة بالطاقة يف دول جنوب و�سرق 
للطلب  متنامياً  م��رك��ز�ً  ب�سفتها  �آ�سيا 

على منتجات �لطاقة. 
وجتدر �الإ�سارة �إىل �أن �أبوظبي ��ست�سافت 
يف �ل�������دورة �ل�����س��اب��ق��ة ل��ل��م��ن��ت��دى �أك���رث 
�ل�سيا�سة  مب��ج��ال  �سخ�سية   500 م��ن 
�لعامل،  �أن���ح���اء  �خل��ارج��ي��ة م���ن ج��م��ي��ع 
تنفيذيني  روؤ���س��اء  �لقائمة  �سملت  حيث 
ووزر�ء وممثلي و�سائل �الإعالم �ملختلفة 

وخرب�ء يف �ل�سناعة. 
وُيقام �ملنتدى بال�سر�كة مع كٍل من وز�رة 
�ل��ط��اق��ة و�ل�����س��ن��اع��ة يف دول���ة �الإم����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة و�سركة برتول �أبوظبي 
“مبادلة  و���س��رك��ة  )�أدن�������وك(  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لهالل”  “نفط  و�سركة  لال�ستثمار”، 
رئي�ساً  ب�سفتها  �ل�����س��ارق��ة  يف  وم��ق��ره��ا 

بالتينياً م�ساركاً.
وت�سمل قائمة �ملتحدثني يف هذه �لدولة 
�لدكتور  م���ن وم���ع���ايل  ك���اًل  ل��ل��م��ن��ت��دى، 

���س��ل��ط��ان �أح��م��د �جل���اب���ر، وزي����ر دول����ة يف 
دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لرئي�ض 
�أبوظبي  ب������رتول  ل�����س��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�سهيل  وم���ع���ايل  “�أدنوك”؛  �ل��وط��ن��ي��ة 
حممد �ملزروعي، وزير �لطاقة و�ل�سناعة 
�ملتحدة؛  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم�������ار�ت  دول����ة  يف 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض  �ل��ك��ع��ب��ي،  وم�����س��ب��ح 
�ل��ب��رتول و�ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات يف  لقطاع 
و�سعادة  لال�ستثمار”؛  “مبادلة  �سركة 
ملنظمة  �ل��ع��ام  �الأم���ني  بركيندو،  حممد 
�لدول �مل�سّدرة للبرتول؛ ومعايل توفيق 
�ساودري م�ست�سار فخامة رئي�ض �لوزر�ء 
يف جمهورية بنغالدي�ض �ل�سعبية ل�سوؤون 
�ل���ط���اق���ة؛ وف��ر�ن�����س��ي�����ض ف���ن���ون �الأم����ني 
�مل�����س��اع��د مل��ك��ت��ب م����و�رد �ل��ط��اق��ة ب����وز�رة 
بار�ساد،  ونانديتا  �الأمريكية؛  �خلارجية 
�لتحتية  �لبنية  ملجموعة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
لالإعمار  �الأوروب���ي  �لبنك  يف  �مل�ستد�مة 
�لرئي�ض  ج��ع��ف��ر،  وم���اج���د  و�ل��ت��ن��م��ي��ة؛ 
�لهالل”؛  “نفط  ل�����س��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ملدير  ك����روف����ت،  ح��ل��ي��م��ة  و�ل����دك����ت����ورة 
ال�سرت�تيجية  �ل��ع��امل��ي  و�ل��رئ��ي�����ض  �ل��ع��ام 
كابيتال  �سي  بي  “�آر  موؤ�س�سة  يف  �ل�سلع 
رئي�ض  ك��وه��ل��ي،  وم���ان���وج  ماركت�ض”؛ 

موؤ�س�سة  يف  �لتنفيذي  �الإد�رة  جمل�ض 
جنتل،  وم���ي���غ  �إنريجي”؛  ب����ي  “�إ�ض 
ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  و�لرئي�ض  �لرئي�ض 
�سيمن�سكي،  و�آدم  ؛  �إنك.”  “تيلوريان 
ع��ب��د�هلل لدر��سات  �مل��ل��ك  م��رك��ز  رئ��ي�����ض 
و�أن����ات����ول فيغني،  �ل����ب����رتول؛  و�أب����ح����اث 
�لنائب �لتنفيذي لرئي�ض جمل�ض �الإد�رة 
“�سينيري  ملوؤ�س�سة  �ل��ت��ج��اري  و�لرئي�ض 
�لرئي�ض  كوبو�ض،  و�ستيفني  باترترنز”؛ 
“�إك�سيلرييت  مل��وؤ���س�����س��ة  �ل���ع���ام  و�مل���دي���ر 

�إنريجي«. 
�مل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال م��ع��ايل �سهيل  ويف ه���ذه 
حممد �ملزروعي، وزير �لطاقة و�ل�سناعة 

يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة: 
بني  بال�سر�كة  �ل�سعادة  غاية  يف  »نحن 
�مل��ج��ل�����ض �الأط���ل�������س���ي ودول������ة �الإم�������ار�ت 
�أنها تعك�ض ثقتنا يف  �إذ  �لعربية �ملتحدة، 
�ملجل�ض  �أع�ساء  يوفرها  �لتي  �خل��رب�ت 
ملنتدى �لطاقة �لعاملي كركيزة جوهرية 
�أكرث و�سوحاً  بتوفري �سورة  للم�ساهمة 
يتيح  و�ل����ذي  �ل��ط��اق��ة،  م�ستقبل  ح���ول 
�ل��ت��د�ب��ري و�الإج������ر�ء�ت �لالزمة  �ت��خ��اذ 
تعرت�ض  �ل��ت��ي  �لتحديات  م��ع  للتعامل 

م�سرية �لقطاع يف �مل�ستقبل«. 

ف���ري���دري���ك كيمب،  ق�����ال  م����ن ج���ان���ب���ه، 
للمجل�ض  �لتنفيذي  و�لرئي�ض  �لرئي�ض 

�الأطل�سي:
»جنح منتدى �لطاقة �لعاملي من �ملجل�ض 
�الأط��ل�����س��ي ع��ل��ى م���د�ر �الأع�����و�م �لثالثة 
�أبرز  م��ن  نخبة  ����س��ت��ق��ط��اب  يف  �مل��ا���س��ي��ة 
�لقر�ر  و���س��ن��اع  �حلكوميني  �مل�����س��وؤول��ني 
و�خلرب�ء وقادة �الأعمال، بهدف حتديد 
�ملقبل.  للعام  �لطاقة  �أج��ن��دة  م��وّج��ه��ات 
و�إننا نتوقع �أن جتمع دورة �لعام 2020 
�ل�سخ�سيات  �أب��رز  من  كوكبة  للمنتدى 
�ملوؤثرة يف قطاع �لطاقة من جميع �أنحاء 
تو�جه  �لتي  �لتحديات  ملناق�سة  �لعامل، 
و�مل�ساهمة  به،  �ملتاحة  و�لفر�ض  �لقطاع 

يف �سياغة م�سهد �لطاقة �لعاملي.«  
�لكعبي،  م�������س���ب���ح  ق������ال  ج���ه���ت���ه،  م�����ن 
�لبرتول  ل��ق��ط��اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض 
مبادلة  ���س��رك��ة  يف  و�ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 

لال�ستثمار” مبادلة:«
�لعاملي  �ل���ط���اق���ة  م��ن��ت��دى  ر����س���خ  »ل���ق���د 
كمن�سة  مكانته  �الأطل�سي  �ملجل�ض  م��ن 
ر�سينة ير�سم من خاللها �ملتخ�س�سون 
وت�ساهم  �لعاملية.  �لطاقة  �أجندة  معامل 
مثل هذه �لفعاليات، جنباً �إىل جنب مع 

يف  ينعقد  �ل��ذي  �لعاملي  �لطاقة  موؤمتر 
�سهر �سبتمرب باأبوظبي، يف تعزيز �لدور 
�لريادي �لذي حتظى بها دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة يف �إر�ساء من�سة �لنقا�ض 

�لرئي�سية لقطاع �لطاقة.« 
�لرئي�ض  جعفر،  ماجد  ق��ال  جانبه،  من 

�لتنفيذي ل�سركة “نفط �لهالل«: 
بالتيني  ك��رئ��ي�����ض  �مل�����س��ارك��ة  »ي�����س��ع��دن��ا 
ملنتدى �لطاقة �لعاملي يف دورته �لر�بعة 
ل��ل��ع��ام �ل��ر�ب��ع ع��ل��ى �ل���ت���و�يل، يف �لوقت 
حيث  م��ن  بنمو  �مل��ن��ت��دى  يحظى  �ل���ذي 
�لتاأثري و�النت�سار. وياأتي ذلك يف �لوقت 
متميزة  مب��ك��ان��ة  �أب��وظ��ب��ي  تتمتع  �ل���ذي 
كعا�سمة عاملية الإر�ساء �سيا�سات �لطاقة 
�أملع  م��ن  لنخبة  وكملتقى  و�ب��ت��ك��ار�ت��ه��ا، 
�لعقول و�ملفكرين بقطاع �لطاقة. و�إننا 
�ملنتدى  ف��ع��ال��ي��ات  �ن��ط��الق  �إىل  نتطلع 
�لعام  �الإط���ار  و�سع  يف  �سي�ساهم  و�ل��ذي 

الأجندة �لطاقة لعام مقبل.« 
وقال ر�ندولف بيل، مدير مركز �لطاقة 

�لعاملي باملجل�ض �الأطل�سي: 
»ي��و����س��ل م��ن��ت��دى �ل��ط��اق��ة �ل��ع��امل��ي من 
ب�سمته  ت���وط���ي���د  �الأط���ل�������س���ي  �مل��ج��ل�����ض 
�لوقت  يف   ،2020 عام  خالل  باملنطقة 
�لذي ن�سهد تز�يد �لطلب على �إمد�د�ت 
�لطاقة يف دول جنوب �سرق وجنوب �آ�سيا. 
ق����ادة �الأعمال  �مل��ن��ت��دى  ي��ج��م��ع  ف�����س��وف 
و�سناع �ل�سيا�سات و�خلرب�ء يف �أبوظبي، 
للتباحث حول �سبل �لتمويل وم�سروعات 
لتلبية  �ل��ع��امل  يحتاجها  �ل��ت��ي  �ل��ط��اق��ة 
و�لدور  �إم��د�دت��ه��ا،  على  �ملتز�يد  �لطلب 
�لنفط  ���س��رك��ات  تلعبه  �أن  مي��ك��ن  �ل���ذي 
�آث���ار �ل��ك��رب��ون يف  و�ل��غ��از للتخل�ض م��ن 
�أنظمة �لطاقة �خلا�سة بها مع مو��سلة 
�إمد�د �لعامل بالطاقة، ومدى  دورها يف 
�جليو�سيا�سية  �ل��ت��وت��ر�ت  ع�سر  ت��اأث��ري 
�ل����ع����الق����ات بني  �جل����دي����د يف ����س���ي���اغ���ة 
�ملنطقة  يف  ب��ال��ق��ط��اع  �ملعنية  �الأط�����ر�ف 
و�ل��ع��امل. وم��ن خ��الل تبني نقا�ض حول 
م�ستقبل �لقطاع يجمع �سّناع �ل�سيا�سات 
�إىل  �ملنتدى يهدف  فاإن  �الأعمال،  وق��ادة 
�لفر�ض  م��ن  �ال���س��ت��ف��ادة  ن��ط��اق  تو�سيع 
�لتي  �لهائلة  �لتغري�ت  نتيجة  �ملتوفرة 
ي�سهدها مزيج �لطاقة �لعاملي، وحتقيق 
حياًة  لنا  ت�سمن  �لتي  �مل��رج��وة  �لنتائج 

�أكرث �أماناً ورفاهيًة.« 

 مركز دبي �ملايل �لعاملي يحت�سن �ملكتب �لإقليمي لـ »ورلد فري�ست«

»د�فز�« ت�ستقبل وفدً� ر�سميًا من »بنك �ل�سني« ل�ستعر��ص �آفاق �لتعاون �مل�ستقبلي بني �جلانبني

�لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ع��امل��ي��ة  ب���االأ����س���و�ق 
و�لنظام  �لتعاونية  و�ملنظومة  �حلديثة 

�لق�سائي و�لتنظيمي �ملتقدم.«
وي���ع���ت���رب �مل����رك����ز �مل�������ايل م����ق����ر�ً الأك����رب 
�مل��ن��ظ��وم��ات �مل��ال��ي��ة و�أك���رثه���ا ت��ط��ور�ً يف 
ع��دد من  ج��ذب  �ملنطقة، حيث جن��ح يف 
�لعامل منذ  �لر�ئدة يف  �ملالية  �ملوؤ�س�سات 
ويتما�سى   .2004 ع����ام  يف  ت��اأ���س��ي�����س��ه 
“ورلد  ل�����  �الإق���ل���ي���م���ي  �مل���ك���ت���ب  �ف���ت���ت���اح 
دبي  مركز  ��سرت�تيجية  م��ع  فري�ست” 

•• دبي-الفجر: 

�أع��ل��ن م��رك��ز دب��ي �مل���ايل �ل��ع��امل��ي، �لر�ئد 
و�أفريقيا  �الأو����س���ط  �ل�����س��رق  منطقة  يف 
وج��ن��وب �آ���س��ي��ا و�ل����ذي ي��ع��د م��ن �أف�سل 
�فتتاح  عن  عاملية،  مالية  مر�كز  ع�سرة 
�لعمالت  و����س���رف  �مل���دف���وع���ات  ���س��رك��ة 
 WorldFirst ف���ري����س���ت«  “ورلد 

مكتبها �الإقليمي �جلديد يف �ملركز. 
�لربيطانية  فري�ست”  “ورلد  وتعترب 
“�آنت  جم����م����وع����ة  �����س����رك����ات  �إح����������دى 
 Ant Financial»فاينان�سال
ل�سركة  �مل����ايل  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي  �ل������ذر�ع   ،
�لقاب�سة   Alibaba ب���اب���ا«  “علي 
��ستحوذت  �أن  م��ن��ذ  وذل�����ك  �مل����ح����دودة، 
عليها يف �سهر فرب�ير من �لعام �جلاري 
2019، و�سيتيح �فتتاح �ملكتب �لتمثيلي 
�جلديد لل�سركة يف دبي تقدمي خدمات 
�ملدفوعات  وحت���وي���ل  �ل��ع��م��الت  ���س��رف 
�لتجارة  ���س��رك��ات  ل�سالح  �حل���دود  ع��رب 
منطقة  �إىل  و�الأف���������ر�د  �الإل���ك���رتون���ي���ة 
و�أف���ري���ق���ي���ا وجنوب  �الأو�����س����ط  �ل�������س���رق 
�لتحويالت  �ملكتب  �سيدعم  كما  �آ���س��ي��ا. 
�مل��ال��ي��ة �ل��دول��ي��ة ب��ع��م��الت م��ت��ع��ددة من 
من�سة  وتكوين  �ملنطقة،  �أن��ح��اء  جميع 

و�سرف  �لدولية  للتجارة  �أف�سل  �أعمال 
�ملمثل  بانك�ض،  �آدم  و�سيتوىل  �لعمالت. 
يف  �ل�����س��رك��ة  م��ك��ت��ب  �إد�رة  �ل��رئ��ي�����س��ي، 
�مل��ن��ط��ق��ة. وب��ه��ذه �مل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال عارف 
�أمريي، �لرئي�ض �لتنفيذي ل�سلطة مركز 
نرحب  �أن  “ي�سّرنا  �ل��ع��امل��ي:  �مل��ايل  دب��ي 
دبي  م��رك��ز  يف  فري�ست’  ’ورلد  ب�سركة 
�ملايل �لعاملي. وتن�سم �ل�سركة �إىل �أكرث 
ن�سطة  م�سّجلة  موؤ�س�سة   2300 م��ن 
�ملالية  بالتكنولوجيا  خمت�ض  وجمتمع 
�ختارت  ���س��رك��ة   100 م��ن  �أك���رث  ي�سم 
�ملركز �ملايل كقاعدة لها خلدمة منطقة 
�ل�سرق �الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا. 
و�سيتيح مركز دبي �ملايل �لعاملي لل�سركة 
�لتجارة  ���س��وق  �ال���س��ت��ف��ادة م��ن  ف��ر���س��ة 
�ل�سرق  منطقة  يف  �ملزدهر  �الإلكرتونية 
�آ�سيا،  وجنوب  �أفريقيا  و�سمال  �الأو�سط 
�إىل  قيمته  ت�سل  �أن  �ملتوقع  و�ل��ذي من 
ب��ح��ل��ول عام  �أم��ري��ك��ي  م��ل��ي��ار دوالر   97

2020 ومو��سلة م�سار منوها.«
دبي  م��رك��ز  “يو��سل  �أم����ريي:  و�أ���س��اف 
�مل����ايل �ل��ع��امل��ي ج���ذب م��وؤ���س�����س��ات ر�ئ���دة 
ورو�د  �ل����ع����م����الت  �����س����رف  جم�������ال  يف 
�أنحاء  جميع  م��ن  �مل��ال��ي��ة  �لتكنولوجيا 
�لوثيق  �الت�سال  بف�سل  وذل��ك  �ل��ع��امل، 

�القت�سادية  �لروؤية  لدعم  �لعاملي  �ملايل 
لدبي من خالل تنويع قطاع �خلدمات 
�لنمو  لت�سريع  �لفر�ض  �ملالية، وحتديد 
يف جم���ال �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ال��ي��ة وجذب 

�ل�سركات �لعاملية �لر�ئدة �إىل �ملركز.
�ملالية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م��ن��ظ��وم��ة  وك��ان��ت 
للمركز قد �سّجلت منو�ً ملحوظاً خالل 
�الأ�سهر �ل� 12 �ملا�سية، ما يدعم جمتمعه 
�حل��ي��وي �ل����ذي ي�����س��م �أك����رث م��ن 100 
منو�ً  �مل��رك��ز  حقق  كما  مبتكرة.  �سركة 
�لتكنولوجيا  �سركات  يف  �أ�سعاف   3 بلغ 
 ،2018 �مل�سّجلة منذ نهاية عام  �ملالية 
ح��ي��ث �خ��ت��ارت �ل�����س��رك��ات �ل���ر�ئ���دة على 
�مل�ستويني �لدويل و�الإقليمي مركز دبي 
مف�سلة  ق�سائية  ك�سلطة  �لعاملي  �مل��ايل 
منطقة  يف  �أع��م��ال��ه��م  ن���ط���اق  ل��ت��و���س��ي��ع 

�ل�سرق �الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا.
ومن جانبه، قال جوناثان كوين، �لرئي�ض 
فري�ست”:  “ورلد  ل�����س��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ل�سابع  �لعاملي  مكتبنا  �فتتاح  “ي�سعدنا 
�ل����ع����امل����ي، حيث  �مل������ايل  دب�����ي  يف م���رك���ز 
عمالء  ق��اع��دة  فري�ست’  ’ورلد  متتلك 
من  عميل  �أل���ف   250 م��ن  �أك���رث  ت�سم 
بتحويل  �ل�سركة  وق��ام��ت  �ل��ع��امل،  ح��ول 
منذ  للعمالء  �أمريكي  دوالر  مليار   70

•• دبي-الفجر:

�لزرعوين  حممد  �لدكتور  �سعادة  ��ستقبل 
مبطار  �حل��رة  �ملنطقة  ل�سلطة  �لعام  �ملدير 
�مل�����س��وؤول��ني، وفًد�  وع��دد م��ن  “د�فز�”  دب��ي 
�ملدير  برئا�سة  �ل�سني”  “بنك  من  ر�سمياً 
�ملر�فق،  و�ل��وف��د  زينزينغ”  لني  �لتنفيذي 
لالأعمال”  �سكوير  د�ف��ز�  “مركز  يف  وذل��ك 
بني  �مل�ستقبلي  �لتعاون  و�آليات  �آف��اق  لبحث 
��ستعر��ض  �للقاء  خالل  وج��رى  �جلانبني. 
جت���رب���ة �مل��ن��ط��ق��ة �حل�����رة ع��ل��ى م����دى �أكرث 
تدفقات  وزي���ادة  ��ستقطاب  يف  عقدين  م��ن 
�ال�ستثمار�ت �الأجنبية �ملبا�سرة و��ستد�متها 
�قت�ساد  يف  عالياً  حيوًيا  دور�ً  تلعب  كونها 
20 قطاعاً حيوياً،  �أك��رث من  �إم��ارة دبي يف 
تقدمها  �لتي  �ملتميزة  �خلدمات  جانب  �إىل 
وخا�سة  �لعاملية  لل�سركات  �حل��رة  �ملنطقة 
من  تتخذ  �ل��ت��ي  منها  �ل�سينية  �ل�����س��رك��ات 

“د�فز�” مقر�ً لها. 
�أهم  عن  عر�ض  �إىل  �ل�سيني  �لوفد  و�طلع 
�مل�����س��اري��ع و�مل���ب���ادر�ت �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لتي 
ت�����س��رف ع��ل��ي��ه��ا �مل��ن��ط��ق��ة �حل����رة وجم����االت 
بينها  م���ن  ف��ي��ه��ا،  �ل�سني”  “بنك  ت���ع���اون 
حرة  م��ن��ط��ق��ة  �أول  كومري�سيتي”  “دبي 
وم�سروع  �ملنطقة،  يف  �الإلكرتونية  للتجارة 
��ست�سر�ف  �إىل  يهدف  �لذي  بلينك”  “دبي 
م�ستقبل �سال�سل �لتوريد و�لتجارة �لعاملية 
جتارية  من�سة  و�أ���س��خ��م  �أول  �إن�����س��اء  ع��رب 

لل�سركات عاملياً. 
ت��ع��رف ف��ري��ق عمل  �إىل ذل����ك،  ب��االإ���س��اف��ة 

�سريكاً موؤثر�ً يف �قت�ساد �إمارة دبي وجتارتها 
روؤية  يرتجم  مبا  نفطية  �لغري  �خلارجية 
م���ن مكانتها  وي���ع���زز  دب����ي  ق���ي���ادة ح��ك��وم��ة 
�القت�سادية و�لتجارية. كما تلتزم “د�فز�” 
و�ملحفز�ت  �ل��ل��وج�����س��ت��ي  �ل���دع���م  ب��ت��وف��ري 
ل��ل�����س��رك��ات �ل�����س��ي��ن��ي��ة �لتي  �ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
تتطلع لتاأ�سي�ض �أعمالها بها و�إد�رة عملياتها 
�لت�سغيلية«  و�أ�ساف: “وم�سرية جناحنا عرب 
�لعقدين �ملا�سيني كانت �إحدى عو�ملها هي 
نتطلع  ونحن  �ل���دويل،  و�ل��ت��ع��اون  �ل�سر�كة 
�إىل توطيد وتوثيق عالقتنا مبا ين�سب يف 
م�سلحة �لطرفني وي�سهم يف دعم �ل�سركات 
�ل�سينية لتو�سيع �أعمالها يف منطقة �ل�سرق 
�الأو�سط و�سمال �أفريقيا عرب د�فز�«. ت�سم 
�أبرز �ل�سركات �ل�سينية  عدد�ً من  “د�فز�” 

�لتي  و�حل���و�ف���ز  �خل���دم���ات  ع��ل��ى  “د�فز�” 
من  �ل��ذي  �الأم���ر  �ل�سني”،  “بنك  يوفرها 
���س��اأن��ه �أن ي��ع��زز م��ن �ل��ف��و�ئ��د �ل��ت��ي تقدمها 
و�ل�سركات  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  �حل����رة  �مل��ن��ط��ق��ة 
لها  م��ق��ر�ً  �حل���رة  �ملنطقة  م��ن  تتخذ  �ل��ت��ي 
�الإقليمية  لعملياتها  دع��م��اً  ول��ع��م��ل��ي��ات��ه��ا، 
و�لدولية، ف�ساًل عن �لتو�سع على م�ستوى 

�ملنطقة.
حممد  �لدكتور  �سعادة  ق��ال  �ل�سدد،  وبهذ� 
�ملنطقة �حلرة  �سلطة  �لزرعوين مدير عام 
ثالث  �ل�سني  “تعد  “د�فز�”:  دب��ي  مبطار 
�أك����رب ���س��ري��ك جت����اري ل���د�ف���ز� ح��ي��ث بلغت 
 12.3 وبقيمة   %  15.7 جتارتها  ن�سبة 
�الأول  �لن�سف  �إم��ار�ت��ي خ��الل  مليار دره��م 
�حلرة  �ملنطقة  كانت  ولطاملا   ،2019 من 

و”هايتري�  “هويتينج”  �لر�ئدة، من بينها 
كوميونيكي�سنز” و”جونهو �إنرتنا�سيونال” 
و”نورثويل” و”ت�ساينا �إي�سترين �إيرالينز” 
�أن  ي��ذك��ر  �إي��ف��ي��ا���س��ن«.  ���س��ك��اي  و”�أورينتال 
�ملبادر�ت  م��ن  ع��دد  يف  ��ستثمرت  “د�فز�” 
�ل�سينية  �ل�سركات  ل��دع��م  �ال�سرت�تيجية 
دبي،  مبطار  �حل��رة  �ملنطقة  يف  تعمل  �لتي 
�حتاد  مع  �سر�كة  �تفاقية  توقيع  بينها  من 
لياونينغ  مل��ق��اط��ع��ة  و�ل���ت���ج���ارة  �ل�����س��ن��اع��ة 
يف  �ست�سهم  و�ل��ت��ي  �الإم������ار�ت  يف  �ل�سينية 
ب���ني �جل���ان���ب���ني وتوفري  �ل���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز 
و�ال�ستثمارية  �لتجارية  �لفر�ض  �ملزيد من 
�إ�سافة  ل��ي��اون��ي��ن��غ  �مل�����س��رتك��ة م��ع م��ق��اط��ع��ة 
“منطقة  م���ع  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  �إىل 
�لتجارة �حلرة يف نان�سا” �لتابعة ل�”منطقة 

�ملليون عملية  �نطالقها، مبعدل جتاوز 
حتويل �سنوياً.« و�أ�ساف كوين: “ي�سهد 
يف  �زده���ار�ً  �الإلكرتونية  �لتجارة  قطاع 
�ل�سرق  منطقة  وتوفر  �ل��ر�ه��ن،  �لوقت 
بينما  للنمو  ه��ائ��ل��ة  �إم��ك��ان��ات  �الأو����س���ط 
من�سة  �أف�����س��ل  لن�سبح  رحلتنا  ن��و����س��ل 
�ل��ع��م��الت �الأج��ن��ب��ي��ة يف �لعامل  ل�����س��رف 

لالأفر�د و�ل�سركات �لدولية.«
�سركات  م��ع  فري�ست”  “ورلد  وت��ع��م��ل 
عاملية ر�ئدة مبا يف ذلك عمالقة �لتجارة 
لتقدمي  “�أمازون”  مثل  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
�ل�سركة  وت��ع��ت��رب  ل��ل��ع��م��الء.  خ��دم��ات��ه��ا 
ح��ال��ي��اً م�����س��وؤول��ًة ع��ن �أك���رث م��ن 80% 
�ململكة  د�خ��ل  “�أمازون”  معامالت  من 
كبري  ع�����دد  �إىل  ب���االإ����س���اف���ة  �مل���ت���ح���دة، 
�الإلكرتونية  �ل��ت��ج��ارة  م��دف��وع��ات  م��ن 
عمليات  �إط����الق  و�سي�سمح  �الأوروب���ي���ة. 
“�آنت  �الأم  و�ل�سركة  فري�ست”  “ورلد 
فاينان�سال” يف �ل�سرق �الأو�سط بتوفري 
�ملايل  دب��ي  �سل�سة من مركز  دف��ع  حلول 
�ل��ع��امل��ي. ك��م��ا ���س��ي��دع��م �مل��ك��ت��ب �جلديد 
�ل��دول��ي��ة بعمالت  �مل��ال��ي��ة  �ل��ت��ح��وي��الت 
�ملنطقة،  �أن����ح����اء  ج��م��ي��ع  م���ن  م���ت���ع���ددة 
للتجارة  �أف�سل  �أع��م��ال  من�سة  وتكوين 

�لدولية و�سرف �لعمالت.

نظمت  كما  قو�نغدونغ.  يف  �حل��رة  �لتجارة 
�لرتويجية  �سل�سلة من �حلمالت  “د�فز�” 
و�لت�سويقية يف عدد من �ملقاطعات �ل�سينية 
منها �سنزن وجو�نزو و�لتي لعبت دور� كبري� 
يف تعزيز �لتو��سل مع �لعديد من �ل�سركات 
�جلديدة �لتي تتطلع لال�ستثمار يف �ملنطقة 
�لعديد من  �إىل  �حلرة مبطار دبي وتن�سم 
�ملنطقة  تتخذ من  �لتي  �ل�سينية  �ل�سركات 
�ل�سرق  “هويتينج  م��ث��ل  ل��ه��ا  م��ق��ر�  �حل���رة 
كوميونيكي�سنز”  و”هيتري�  �الأو�سط” 
“نورثويل”  �إنرتنا�سيونال”  و”جونهو 
جنوب  “خطوط  ف�����رع  �إىل  ب���االإ����س���اف���ة 
�سكاي  “�أورينتال  و�سركة  �ل�سني �جلوية” 
من  وغريها  �لطري�ن  خلدمات  �أفيي�سن” 

�ل�سركات.
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املال والأعمال

•• اأبوظبي-وام:

�شارك وفد من دولة الإمارات برئا�شة معايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري وزير القت�شاد يف موؤمتر ا�شتدامة التكنولوجيا والبتكار 
2019 الذي عقد يف العا�شمة البلجيكية بروك�شل بح�شور �شعادة حممد عي�شى بو�شهاب ال�شويدي �شفري الدولة لدى  العاملي 

مملكة بلجيكا ، فيما �شم الوفد �شعادة جمعة حممد الكيت الوكيل، امل�شاعد لقطاع التجارة اخلارجية يف وزارة القت�شاد.

تكرمي �لفائزين بج��ئز لينكد�إن للم��هب يف 
�ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا للعام 2019

•• دبي-وام:

�أن  �الإ�سطناعي  للذكاء  دول��ة  وزي��ر  �لعلماء  �سلطان  ب��ن  عمر  معايل  �أك��د 
للتغيري�ت  رئي�سيا  حمركا  متثل  و�الأمتتة  �ال�سطناعي  �لذكاء  تكنولوجيا 
�حلالية و�لقادمة يف م�سهد �سوق �لعمل �لعاملي يف خمتلف �لقطاعات م�سري� 
باملهار�ت  وت��زوي��ده��ا  �مل�ستقبل  م��و�ه��ب  تطوير  على  �لرتكيز  ���س��رورة  �إىل 
�مل�ستقبلية وتطوير �حللول �لقائمة  �لالزمة مبا ميكنها من بناء �لفر�ض 

على تكنولوجيا �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة.
وقال معاليه يف كلمة رئي�سية �ألقاها �سمن فعاليات حفل تكرمي �لفائزين 
بجو�ئز لينكد�إن للمو�هب يف �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا للعام 2019 
“ن�سهد يف �لع�سر �حلايل ت�ساعد� كبري� يف تطوير وتبني �حللول �ملتقدمة 
�لقطاعات  من  �لعديد  يف  و�لروبوتات  و�الأمتتة  �ال�سطناعي  �لذكاء  مثل 
�أن هناك  �إال  �مل��ت�����س��ارع  �ل��ت��ق��دم  ه��ذ�  ورغ���م  �ل��ع��امل  �حل��ي��وي��ة على م�ستوى 
و�ال�ستفادة  مو�كبته  من  �ملتمكنة  �لب�سرية  �لقوى  وبني  بينه  قائمة  ثغرة 
�لعملية  و�الإمكانات  �ل�سخ�سية  �لقدر�ت  تعزيز  يتطلب  ما  خمرجاته  من 

لالأفر�د«.
لينكد�إن  ج��و�ئ��ز  م��ن   2019 ع��ام  ب���دورة  �لفائزين  ع��ن  لينكد�إن  و�أع��ل��ن��ت 
للعام  �قيمت  و�لتي  �ملرموقة  �أفريقيا  �الأو�سط و�سمال  �ل�سرق  للمو�هب يف 
يف  �ملتميزة  �إجناز�تها  على  �ل�سركات  تكرمي  بهدف  �لتو�يل  على  �خلام�ض 
من�سة  على  �لتجارية  عالماتها  ح�سور  وتعزيز  �مل��و�ه��ب  توظيف  جم��ال 
لينكد�إن.  ومتيزت دورة هذ� �لعام من �جلو�ئز بانت�سارها �لعاملي حيث �سملت 
فعالياتها 12 دولة يف �أوروبا و�ل�سرق �الأو�سط و�أفريقيا و�أمريكا �لالتينية 
“م�ستقبل  �سعار  حتت  �ال�سبوع  هذ�  دبي  يف  �أقيمت  �لتي  �لفعالية  و�سهدت 

�ملو�هب” ح�سور �أكرث من 200 ممثل عن �أبرز �ل�سركات يف �ملنطقة.
يف  �لكربى  �ملوؤ�س�سات  م�ساركة  �ن  لينكد  رئي�ض  مطر  علي  ق��ال  جانبه  من 
جو�ئز لينكد�إن للمو�هب تعترب �لتز�ما حقيقيا بتنمية �ملو�هب وتزويدها 
باالأدو�ت و�خلرب�ت �لالزمة لتحقيق �لتطور �ملهني �لذي تطمح �إليه حيث 
تعد من�سة لينكد�إن م�سدر� �أ�سا�سيا للمعلومات �لتي ميكننا �ال�ستفادة منها 
يف تزويد عمالئها بحلول فعالة ت�ساعدهم على مو�كبة �لتطور�ت �ملتو��سلة 
يف �ل�سوق . و��ستملت قائمة �لفائزين بجو�ئز لينكد�إن للمو�هب يف �ل�سرق 
�ل�سحية”  للرعاية  �سي  �إم  “�إن  على:  �لعام  لهذ�  �أفريقيا  و�سمال  �الأو�سط 
حني  يف  �ل�ساعد”  لينكد�إن  “جنم  فئة  �سمن  �ل�سعودية”  و”�جلمارك 
فازت “بلدية دبي” بجائزة “�أف�سل ثقافة تعلم” �سمن �لقطاع �خلا�ض يف 
�ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا وذهبت جائزة “�أف�سل فريق يف ��ستقطاب 
�ململكة  ويف  كون�سالتانت�ض”  �إنرتنا�سيونال  “كيو  �إىل  �لكويت  يف  �ملو�هب” 
�لعربية �ل�سعودية �إىل “�لهيئة �لعامة للزكاة و�لدخل” ويف دولة �الإمار�ت 
“�لفطيم”  ح���ازت  و�أخ���ري�  لل�سياحة”  و”دبي  �سلهوب”  “جمموعة  �إىل 
�أكرث  ت�سم  “لينكد�إن”  �أف�سل عالمة جتارية على  �الإمار�تية على جائزة 
من 4 �آالف موظف. وكان فريق “لينكد�إن لتحليالت �ملو�هب” قد �ختار 
للمو�هب  “لينكد�إن”  ح��ل��ول  ����س��ت��خ��د�م  على  ل��ق��در�ت��ه��م  وف��ق��ا  �ل��ف��ائ��زي��ن 

الإمارات ت�شارك يف موؤمتر ا�شتدامة التكنولوجيا والبتكار العاملي يف بروك�شل

�ملن�س�ري ي�ستعر�ص جه�د �لدولة يف بناء �قت�ساد معريف م�ستد�م
وزير القت�شاد: الإمارات ملتزمة بتمكني التحول يف القطاعات الرئي�شة لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة

 جمل�ص �سيد�ت �أعمال عجمان ي�قع مذكرة تفاهم مع �سركة ني�تن�ل�جي لال�ست�سار�ت

ون����اق���������ض �مل������وؤمت������ر �أه����م����ي����ة �حل����ل����ول 
تلبي  �ل���ت���ي  �مل��ت��ك��ام��ل��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
لتحقيق  �حل��ال��ي��ة  �ل�����س��وق  �ح��ت��ي��اج��ات 
خالل  م��ن  �مل�����س��ت��د�م��ة  �لتنمية  �أه����د�ف 
ذ�ت  �لقطاعات  ب��ني  م�سرتكة  م��ق��ارب��ات 
�ل�����س��ل��ة، و���س��ب��ل �ل��ع��م��ل �مل�������س���رتك بني 
�لتنمية  �أج��ن��دة  �ل���دول الإح���ر�ز تقدم يف 
�مل�ستد�مة لالأمم �ملتحدة 2030 بنماذج 
�أمناط  عمل جديدة تعتمد على حتويل 
�الإن����ت����اج و�ال����س���ت���ه���الك �حل���ال���ي���ة وفتح 
و�لت�سدي  �لتطوير  فر�ض  �أم��ام  �ملجال 
لتحديات �لتنمية �مل�ستد�مة يف قطاعات 
�ل�����س��ح��ة و�الإ�����س����ك����ان و�ل�����غ�����ذ�ء و�مل���ي���اه 
يف  �الأخ��ذ  مع  و�ملناخ،  و�لطاقة  و�لتعليم 
و�الجتماعية  �لبيئية  �الأب��ع��اد  �الع��ت��ب��ار 

و�القت�سادية.
و�سارك معايل �ملهند�ض �سلطان بن �سعيد 
�ملن�سوري يف �جلل�سة �لرئي�سية للموؤمتر 
�لرئي�سية  “�ملمكنات  عنو�ن  حتمل  �لتي 
��ستعر�ض  ح��ي��ث  �لتحويل”  ل��ل��ت��غ��ي��ري 
ب��ن��اء �قت�ساد  ج��ه��ود دول���ة �الإم������ار�ت يف 
يحقق مبد�أ �ال�ستد�مة من خالل �لربط 
و�لبحث  و�الب���ت���ك���ار  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م���ع 
�لعاملية  �جلهود  يف  وي�ساهم  و�لتطوير، 
�ل�  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف  لتحقيق 
�مل��ت��ح��دة، م���ن خ���الل روؤى  ل����الأمم   17
و����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات و����س��ح��ة ت��ع��ت��م��د على 
حتقيق �أهد�ف ق�سرية �الأجل وفق روؤية 
�الإمار�ت 2021، �إىل جانب �أهد�ف على 
و�لبعيد وفق مرتكز�ت  �ملتو�سط  �ملديني 

مئوية �الإمار�ت 2071.
بقيادتها  �الإم�����������ار�ت  دول������ة  �إن  وق������ال 
كبري�  �ه��ت��م��ام��ا  ت���ويل  و�ل��ت��ي  �لتطلعية 
من  بن�ساط  تعمل  �مل�ستقبل  ال�ست�سر�ف 
قائم  �قت�ساد  �إىل  �نتقالها  ت�سريع  �أج��ل 
بيئة من  �ملعرفة، من خالل تعزيز  على 
�لعلمي  و�لبحث  و�لتكنولوجيا  �البتكار 
حمركات  متثل  �ل��ت��ي  �لفكرية  و�مللكية 
رقمي  �قت�ساد  نحو  و�ل��ت��ح��ول  للتنمية 

تناف�سي عاملي م�ستد�م.
�لهيكلية  بالتغيري�ت  معاليه  و��ست�سهد 

�ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي ���س��ه��دت��ه��ا ح��ك��وم��ة دولة 
فيما  �ملهمة  �لق�سايا  ملعاجلة  �الإم����ار�ت 
�إن�ساء  ومنها  �مل�ستد�مة،  �لتنمية  يخ�ض 
وتاأ�سي�ض  �الإم�����������ار�ت،  ����س���ب���اب  جم��ل�����ض 
وتعزيز  �جلن�سني،  بني  �ل��ت��و�زن  جمل�ض 

قيم �لت�سامح و�لتفاهم بني �لثقافات.
معاليه  �أك��د  �القت�سادي،  �جلانب  وعلى 
ح����ر�����ض �ل�����دول�����ة ع���ل���ى �إن���������س����اء �إط������ار 
ت�سريعي وتنظيمي ر�ئد ميكن �ل�سركات 
�البتكار  �أن�سطة  متابعة  من  و�ملوؤ�س�سات 
ودعم  و�لتطوير  و�لبحث  و�لتكنولوجيا 
على  ق��ائ��م  �قت�ساد  نحو  �ل��ب��الد  �ن��ت��ق��ال 

�ملعرفة.
هذ�  يف  �الأم��ث��ل��ة  ب��ع�����ض  م��ع��ال��ي��ه  و�أورد 
من  �لثانية  �مل���ادة  ن�ض  ومنها  �ل�����س��دد، 
على  �ملبا�سر  �الأجنبي  �ال�ستثمار  قانون 
ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة �لدولة  �ل��ع��م��ل  �أه��م��ي��ة 
�الأجنبي  لال�ستثمار  رئي�سية  ك��وج��ه��ة 
�الإقليمي  �ل�����س��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  �مل��ب��ا���س��ر 
�أك����رب يف  ي�����س��اه��م ب�سكل  و�ل��ع��امل��ي ، مم��ا 
�مل�����س��ت��د�م��ة. وك���ذل���ك �جلهود  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�ملوؤ�س�سية  �الأط�������ر  ل��ت��ع��زي��ز  �مل���ب���ذول���ة 
تطبيقات  ي��خ�����ض  ف��ي��م��ا  و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
حتقيق  يف  ي�ساهم  مب��ا  �لفكرية  �مللكية 

�أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة.
و�أ�ساف : “نحن نعتقد �أن دولة �الإمار�ت 
�لعلوم  تاأ�سي�ض  يف  كبرية  خطو�ت  حترز 
رئي�سيني  ك��م��ح��رك��ني  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ل��ل��ت��ح��ول �ل�����س��ن��اع��ي و�الق��ت�����س��ادي، مع 
ت���رك���ي���ز ق�����وي ع���ل���ى ب���ن���اء �ل�����ق�����در�ت يف 
�لتكنولوجيا  وهي:  �جلديدة  �لقطاعات 
�لدقيقة، نظم  �حليوية و�لعلوم �لطبية 
تكنولوجيا �الأغذية، علوم �ملو�د وخا�سة 
�ل�سحة  �ل��ف�����س��اء،  �ل��ب��رتوك��ي��م��ي��ائ��ي��ات، 
و�ل��وق��اي��ة م��ن �الأم���ر�����ض غ��ري �ملعدية، 

تقنيات حتلية �ملياه«.
ويف حمور معاجلة �لتحوالت يف عمليات 
وزير  معايل  �أك��د  و�ال�ستهالك..  �الإنتاج 
�القت�ساد �أن دولة �الإمار�ت تتخذ خطو�ت 
م��ن �أج���ل ت��ق��ري��ب �مل��ج��ت��م��ع م��ن تطبيق 
م�ستعر�سا  �أف�����س��ل،  ب�سورة  �ال���س��ت��د�م��ة 

جانبا من جهود �لدولة يف هذ� �ل�سدد، 
ومنها: �عتماد معايري ترتكز على تقليل 
�حل��اج��ة �إىل �ل��ط��اق��ة وب��ال��ت��ايل حت�سني 
�ال�ستد�مة، وتركيب �أنظمة �إعادة تدوير 
ال�ستخد�مها  �أبوظبي  يف  �لعادمة  �ملياه 
ت��ك��ل��ف��ة �ملياه  ي��خ��ف�����ض  �ل���زر�ع���ة مم���ا  يف 
ويبطئ ��ستنز�ف �ملياه �جلوفية، و�إدخال 
�ملنتجات �خل�سر�ء يف �القت�ساد، و�تخاذ 
خطو�ت ملنع هدر �لطعام خا�سة يف �سهر 

رم�سان.
و�أو����س���ح �مل��ن�����س��وري �أن دول����ة �الإم�����ار�ت 
�إن�����س��اء ن��ظ��ام ب��ي��ئ��ي للعلوم  ت��ع��م��ل ع��ل��ى 
تطوير  خ������الل  م�����ن  و�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
مثل:  �لتمكينية  �لعو�مل  من  جمموعة 
�ملتخ�س�سة،  �مل�����س��اري��ع  ق����در�ت  ت��ط��وي��ر 
تنويع قاعدة �ملو�هب، توفري روؤية طويلة 
�مل�سلحة،  �أ�سحاب  جميع  ت�سرك  �الأج��ل 
تدعم  �لتي  و�ل�سيا�سات  �للو�ئح  حتديث 
ت�سهيل  �لتكنولوجيا،  يف  �الأع��م��ال  ري��ادة 

�ختبار �لتقنيات و�لنماذج �الأولية.
�أنظمة �البتكار  ويف �لنقا�ض حول �سمات 
�أجل  �لتحول من  ت�سريع  ت�سهم يف  �لتي 
بلوغ �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة .. قال: “ 
�آليات فعالة  بد�أت دولة �الإمار�ت باإن�ساء 
ومنا�سبة لدفع عملية �لتنوع قدما ومنها 
�ل�سركات  وحا�سنات  �مل�سرعات  م��ب��ادرة 
�ل�����س��غ��رية و�مل��ت��و���س��ط��ة و���س��ن��ادي��ق ر�أ�ض 
�ال�ستثماري، ويعد تطبيق مفاهيم  �ملال 
�القت�ساد �لقائم على �البتكار جزء� من 
�لدولة  مكانة  لتعزيز  �لطموحة  خطتنا 

يف �البتكار �مل�ستد�م«.
�سمات  �أه�������م  م����ن  �أن  م���ع���ال���ي���ه  وت����اب����ع 
بتحقيق  �مل���رت���ب���ط  �الب���ت���ك���اري  �ل���ن���ظ���ام 
�ل�����دول�����ة هو  �مل�������س���ت���د�م���ة يف  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
تو�سح  و����س��ح��ة  ��سرت�تيجيات  حت��دي��د 
�الأه����د�ف و�ل��غ��اي��ات و�أط���ر �ل��ع��م��ل، مثل 
لالبتكار،  �ل���وط���ن���ي���ة  �ال����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�ل�سناعية  و�ل���ث���ورة  �مل��ت��ق��دم،  و�الب��ت��ك��ار 
و�لتاأكيد  و�لذكاء �ال�سطناعي،  �لر�بعة، 
باأهد�ف  �ل���دول���ة  �ل���ت���ز�م  ع��ل��ى  �مل�����س��ت��م��ر 
من  �ملتحدة  ل���الأمم  �مل�ستد�مة  �لتنمية 

لبناء  وجهودها  ��سرت�تيجياتها  خ��الل 
�مل�ستقبل، و�لتطور�ت �لكبرية يف �لنظام 
توزيع  ونظم  �ملناهج  وحتديث  �لتعليمي 

�ملعلومات و�اللتز�م بالتعليم �مل�ستمر.
و�أ�ساف : “نعتقد �أي�سا �أن �إن�ساء �قت�ساد 
ل�����س��م��ان م�ستقبل  ح��ت��م��ي  �أم����ر  د�ئ�����ري 
م��زده��ر وم�����س��ت��د�م الأج��ي��ال �ل��غ��د، فمن 
خ���الل �إن�����س��اء ح��ل��ق��ة م����و�رد خ��ال��ي��ة من 
�إطالة  ع��ل��ى  ق����ادري����ن  ���س��ن��ك��ون  �ل����ه����در، 
مع  �الق��ت�����س��ادي��ة،  وقيمتها  �مل����و�رد  عمر 
�حل���ف���اظ ع��ل��ى �ل��ن��م��و ح��ي��ث ي��ت��م �إع����ادة 
�الإنتاج  دورة  �إىل  �مل�����س��ت��خ��دم��ة  �مل������و�رد 
�الق��ت�����س��اد مب���دخ���والت جديدة.  ورف����د 
�إىل جهود  وق��د �ن�سمت دول��ة �الإم���ار�ت 
�مل�ساركة  يف  �لعاملي  �القت�سادي  �ملنتدى 
??لل�سرق   Scale 360 م���ب���ادرة  يف 
تهدف  و�لتي  �إفريقيا،  و�سمال  �الأو�سط 
�إىل �لتوفيق بني توجهات بلد�ن �ملنطقة 

نحو �قت�ساد د�ئري«.
ال�ستعر��ض  حم���ور�  �جل��ل�����س��ة  ون��اق�����س��ت 
�أم����ث����ل����ة م�����ن �ل���������دول �مل���������س����ارك����ة ح���ول 
�حل��ل��ول �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة �مل��ت��ك��ام��ل��ة فيما 
�سلط  وق��د  �مل�����س��ت��د�م��ة.  �لتنمية  يخ�ض 
من  ع��دد  على  �ل�سوء  �ملن�سوري  معايل 
�خل���ط���و�ت �ل���ت���ي مت �ت���خ���اذه���ا يف دول���ة 
�الإم������ار�ت يف ه���ذ� �مل�����س��ار خ���الل �لفرتة 
�أ�سابيع  “منذ  �أن��ه  �إىل  م�سري�  �ملا�سية، 
ق��ل��ي��ل��ة ف���ق���ط، ت��ب��ن��ت �حل���ك���وم���ة ق����ر�ر 
�لر�بعة  �ل�سناعية  للثورة  �سفري  تعيني 
من  �الأوىل  ه���ي  خ���ط���وة  يف   ،»4IR“
نوعها يف �لعامل، و�ست�ساعدنا على و�سع 
خطط لتوظيف �لتطور�ت �لتكنولوجية 
�لر�ئدة للتاأثري �إيجابيا على حياة �لنا�ض 

وتعزيز ممار�سات �ال�ستد�مة«.
“�سيا�سة  خالل  من  �أنه  معاليه  و�أ�ساف 
و�لتكنولوجيا  ل���ل���ع���ل���وم  �الإم��������������ار�ت 
جمموعة  �إط���������الق  مت  و�البتكار”، 
�لرئي�سية  �ال���س��ت��ث��م��اري��ة  �مل���ب���ادر�ت  م��ن 
و�ل�����ذك�����اء  �ل������روب������وت������ات،  يف جم��������االت 
�ل�سم�سية،  و�ل���ط���اق���ة  �ال����س���ط���ن���اع���ي، 
وتطوير بر�مج �مللكية �لفكرية، و�أبحاث 

و�لتكنولوجيا  �جل����ذع����ي����ة  �خل�����الي�����ا 
�حليوية.

�لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  “تعمل  وت��اب��ع: 
ب�سمتها  ع��ل��ى حت�����س��ني  �أي�����س��ا  �مل��ت��ح��دة 
�لرئي�سة حيث  �ملدن  �سيما يف  �لبيئي، ال 
�لتنمية  وت��ع��د  �ل�����س��ك��ان.  م��ع��ظ��م  ي��ق��ي��م 
م��ث��ل مدينة  م�����س��روع��ات  �حل�����س��ري��ة يف 
م�سدر يف �أبوظبي و�ملدينة �مل�ستد�مة يف 
�ل�سدد”.  �أب��رز جهودنا يف هذ�  دبي من 
مبادلة،  �سركة  �أن  �إىل  معاليه  �أ�سار  كما 
م��ن خ���الل ���س��رك��ة م�����س��در �ل��ت��اب��ع��ة لها، 
تعد �أحد �أكرب مطوري �لطاقة �لنظيفة 
يف �ل�سرق �الأو�سط، وقد حققت ريادة يف 
�لنظيفة  �لطاقة  ح��ول  �الأب��ح��اث  جم��ال 
 25 �لعاملية، وتن�سط حاليا يف �أكرث من 

دولة.
و�أ�ساف �أنه مت �فتتاح �أول جامعة للذكاء 
�أبوظبي،  يف  �ل���ع���امل  يف  �ال���س��ط��ن��اع��ي 
و�أن�ساأت �لدولة هيئات متخ�س�سة للثورة 
�ل�سناعية �لر�بعة، و�لذكاء �ال�سطناعي، 
�مل��ت��ق��دم��ة، خمتتما  و�ل��ع��ل��وم و�مل���ه���ار�ت 
بتمكني  ملتزمة  �الإم�����ار�ت  “دولة  ب���اأن 
�لتحول عرب �لقطاعات �لرئي�سية وفتح 
ف��ر���ض ج��دي��دة للتنمية  �أم����ام  �الأب������و�ب 
�البتكار  ب���ق���وة  ن���وؤم���ن  ن��ح��ن  و�ل���ن���م���و. 
و�إمكانات �حللول �لتكنولوجية �ملتكاملة 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  حتديات  مو�جهة  يف 
�ملتعددة بفعالية يف خمتلف �لتخ�س�سات 
و�لقطاعات، ون�سعى جاهدين للم�ساهمة 
�مل�ستد�مة لعام  �لتنمية  يف حتقيق خطة 

.»2030
��ستد�مة  موؤمتر  �ل��دورة من  هذه  وتعد 
�ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا و�الب����ت����ك����ار �ل���ع���امل���ي يف 
ب��روك�����س��ل ه��ي �ل�����دورة �ل��ث��ال��ث��ة ، وتركز 
خطة  يف  رئ���ي�������س���ي���ة  حت����دي����ات   5 ع���ل���ى 
�لتنمية �مل�ستد�مة 2030، وهي �لتغري 
و�ل�سحة،  و�لطاقة،  و�لتعليم،  �ملناخي، 
�سهدت  وق��د  �مل��ي��اه.  وح��ل��ول  و�ملحيطات، 
من  �أك��رث  م��ن  م�ساركات  �ملا�سية  دورت���ه 
1400 �سخ�سية من �لقادة و�مل�سوؤولني 

و�خلرب�ء من خمتلف دول �لعامل.

و�ل���ت���ع���ل���م وغ����ريه����ا م����ن �مل����ي����ز�ت 
“لينكد�إن”  من�سة  تقدمها  �لتي 
�أث��ر ملمو�ض يف �ل�سركات  الإح��د�ث 
فيه��ا  ي��ع��م��ل��ون  �ل��ت��ي  و�مل��وؤ���س�����س��ات 

و�سملت �لفئات: 
��ستقطاب  يف  ف�����ري�����ق  �أف���������س����ل 
�مل���و�ه���ب و�أف�����س��ل ع��الم��ة جتارية 
وجنم  “لينكد�إن”  ع��ل��ى  ل�����س��رك��ة 
و�أف�سل  �ل�����س��اع��د  “لينكد�إن” 
وكالة  و�أف�سل  للتعلم  ثقافية  بيئة 

توظيف مبتكرة.

•• عجمان ـ الفجر 

�أع��م��ال عجمان  ���س��ي��د�ت  وق���ع جمل�ض 
عجمان  و����س���ن���اع���ة  جت������ارة  غ���رف���ة  يف 
مذكرة تفاهم مع  �سركة نيوتنولوجي 
� دولة  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ل��ال���س��ت�����س��ار�ت 
�لكويت، بهدف تعزيز �لتعاون �مل�سرتك 
�أه��د�ف �لطرفني وذل��ك يف  مبا يخدم 
وق��ع من جانب جمل�ض  �ملجل�ض.  مقر 
�آمنة  �لدكتورة  عجمان  �أعمال  �سيد�ت 

ومن  �ملجل�ض،  رئي�ض  علي  �آل  خليفة 
جانب �سركة نيوتنولوجي لال�ست�سار�ت 
�لباقر  ف��ي�����س��ل  ف��ه��د  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�ملوؤ�س�ض و�ملدير �لعام.
ون�����س��ت م��ذك��رة �ل��ت��ف��اه��م ع��ل��ى تبادل 
�خل�������رب�ت �ل��ع��ل��م��ي��ة و�مل���ي���د�ن���ي���ة بني 
جمل�ض �سيد�ت �أعمال عجمان و�سركة 
�لتخ�س�سات  ح�����س��ب  ن��ي��وت��ن��ول��وج��ي 
و�الإم���ك���ان���ي���ات �مل���ت���اح���ة، و�ل���ت���ع���اون يف 
و�ال�ستفادة  م�سرتكة  فعاليات  تنفيذ 

ل��ك��ل منهما مب��ا يخدم  �خل����رب�ت  م��ن 
روؤية و�أهد�ف �لطرفني. 

على  خليف������ة  �آم��ن��ة  �ل��دك��ت��ورة  و�أك���دت 
�س������ركات�����ه  بتفعي����ل  �ملجل�ض  حر�ض 
�حلكومي�������ة  �جله������ات  كاف��������ة  م��ع 
وخارجها،  �ل��دول��ة  د�خ������ل  و�خل��ا���س��ة 
�خلدم�ات  ع��ل��ى  ينعك�ض  �ل���ذي  �الأم����ر 
�مل��ج��ل�����ض وتنظيم  ل��ع�����س��و�ت  �مل��ق��دم��������ة 
و��ستد�مة  من���و  م���ن  ت��ع��زز  ف��ع��ال��ي�����ات 
�أن  م�ساريع ر�ئ���د�ت �الأع��م��ال، م��وؤك��دة 

�ملجل�ض  وقعها  �لتي  �لتفاهم  مذك��������رة 
�س�����اأنها  من  نيوتنولوج����ي  �س�ركة  مع 
لتنظي�������م  �لتع�������اون  �أف������اق  تفت��ح  �ن 
خمرجاتها  تنعك�ض  م�سرتكة  فعاليات 
ل�سيد�ت  �مل���ق���دم�������ة  �خل���دم�������ات  ع���ل���ى 

�الأعمال.
�لتفاهم  م��ذك��رة  توقيع  هام�ض  وعلى 
نيوتنولوجي،  �سركة  ع��ام  مدير  �طلع 
�لتي  و�لفعاليات  �خل��دم��ات  �أب��رز  على 
ينظمها جمل�ض �سيد�ت �أعمال عجمان، 

و�خلدمات  �ملجل�ض  بجهود  �أ�ساد  حيث 
�ملتنوعة �لتي يقدمها لع�سو�ته موؤكد�ً 
تعزيز  ودوره���ا يف  �مل��ذك��رة  �أهمية  على 
�ل��ت��ع��اون �مل�����س��رتك مب��ا ي��خ��دم �سيد�ت 

ور�ئد�ت �الأعمال.
�ل��ت��ف��اه��م عبري  ت��وق��ي��ع م��ذك��رة  ح�سر 
عيد �لفرج مدير مكتب جمل�ض �سيد�ت 
عبد�ملح�سن  وع��ب��د�هلل  عجمان  �أع��م��ال 
ودعم  ع��الق��ات  مكتب  مدير  �لنعيمي 

�الأع�ساء يف غرفة عجمان.

•• دبي - وام:

�أعلن �أكرب معر�ض وموؤمتر للمخترب�ت 
و�سمال  �الأو�����س����ط  �ل�����س��رق  يف  �ل��ط��ب��ي��ة 
يف  �سيقام  �ل���ذي   “ “ميدالب  �أف��ري��ق��ي��ا 
6 ف��رب�ي��ر �ملقبل يف  3 �إىل  �ل��ف��رتة م��ن 
�أن دورة  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز 
2019 �سهدت زي��ادة على م�ستوى  عام 
�أ�سا�ض  ع��ل��ى  ب��امل��ئ��ة   6 بن�سبة  �حل�����س��ور 

يف  “�ل�سريرية”  �ل��ط��ب��ي��ة  �مل��خ��ت��رب�ت 
�ل�سرق �الأو�سط و�أفريقيا �ستتجاوز 14 
مليار دوالر �أمريكي بحلول عام 2023 
بالتز�من مع توقعات �لنمو �لعاملي لهذ� 
�ل�سوق �إىل �أكرث من 333 مليار دوالر 

�أمريكي خالل �لفرتة ذ�تها .
�لنمو  ه������ذ�  �أن  �إىل  �ل���ب���ح���ث  ول����ف����ت 
يدعمه  �الإقليمي  �مل�ستوى  على  �ملتوقع 
مبا  �لرئي�سية  �ل��ع��و�م��ل  م��ن  جمموعة 

 25،600 �أك����رث م���ن  ب��ت��و�ج��د  ���س��ن��وي 
�مل��ت��خ�����س�����س��ني يف جمال  م���ن  ���س��خ�����ض 
�مل���خ���ت���رب�ت �ل��ط��ب��ي��ة ف�����س��ال ع���ن �إب����ر�م 
مليون   152 قيمتها  جت��اوزت  �سفقات 

دوالر �أمريكي.
�الأرق��������ام �سمن  ه����ذه  �ل��ك�����س��ف ع���ن  مت 
“و�يز  �أج���رت���ه ���س��رك��ة  �ل����ذي  �ل��ب��ح��ث - 
 - و�ال����س���ت�������س���ار�ت  ل����الأب����ح����اث  جاي” 
�أن قيمة �سوق خدمات  �إىل  �أ�سار  و�ل��ذي 

يف ذلك �رتفاع معدالت �ل�سيخوخة بني 
�لنا�سئة  �الق��ت�����س��اد�ت  وت��ط��ور  �ل�����س��ك��ان 
على  و�ل��رتك��ي��ز  �لتكنولوجي  و�ل��ت��ق��دم 
باالإ�سافة  و�ل��ت��ط��وي��ر  �ل��ب��ح��ث  عمليات 
�إىل �ال�ستثمار�ت �حلكومية يف عدد من 
�ل�سارقة  مدينة  مثل  �لطبية  �مل�ساريع 
للرعاية �ل�سحية وخطة دبي للخدمات 
�ل�سريرية حيث تقدر هذه �ال�ستثمار�ت 
�ل�����دوالر�ت وت��ه��دف �إىل �سد  مب��ل��ي��ار�ت 

�لفجوة يف �سوق �خلدمات �ل�سريرية.
ك��ومل��ان مدير  ت��وم  ق��ال  �ملنا�سبة  وب��ه��ذه 
“ميدالب”  معار�ض  ل�سل�سلة  �ملجموعة 
�لطبية  �ملخترب�ت  وموؤمتر  معر�ض  �إن 
�أفريقيا  و���س��م��ال  �الأو����س���ط  �ل�����س��رق  يف 
ب��ارز� يف تطوير  دور�  يلعب  “ميدالب” 
قطاع �ملخترب�ت �لطبية وي�سهم يف ر�سم 
مالمح م�ستقبل قطاع �لرعاية �ل�سحية 

يف �ملنطقة .

مليار دولر قيمة �س�ق خدمات �ملخترب�ت �لطبية يف �ل�سرق �لأو�سط و�أفريقيا بحل�ل 2023  14

عادل  / غريب  �ملدعو  فقد 
حممد �بو جر��ض ، �الردن 
�سفره  ج�������و�ز  �جل���ن�������س���ي���ة 
)p954386(  رق��������م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������س���ال 

0506206235

فقد�ن ج��ز �سفر
عبد�هلل  �سعيد   / �ملدعو  فقد 
�ليمن     ، ل�������س���ود  ب����ن  ����س���ال���ح 
�سفره  ج����������و�ز  �جل���ن�������س���ي���ة 
)07300618(  رق��������م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

 0504826484

فقد�ن ج��ز �سفر
/مي�سكري  �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
جريميو كيبيدى ، �ثيوبيا 
رقم �سفره  ج��و�ز   �جلن�سية 

 )E P 3 7 5 1 4 1 8 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������س���ال 

0554624609

فقد�ن ج��ز �سفر
فقد �ملدعو / حممد �سعيد 
باك�ستان   ، م�سكني  حممد 
رقم  �سفره  ج��و�ز  �جلن�سية 
 )5 9 7 9 8 6 2 H Y (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������س���ال 

 0545764686

فقد�ن ج��ز �سفر
ف������ق������د �مل����������دع����������و/ ن����ا�����س����ر 
باك�ستان   ، �ب��ر�ه��ي��م  ع��ي�����س��ى 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)9826254( يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  �ق���رب  �و  �لباك�ستانية 

�سرطة باالمار�ت.

فقد�ن ج��ز �سفر
فقد �ملدعو/ ح�سن عبد�لكرمي 
حممد عبد�لكرمي ، �ل�سود�ن 
 �جل����ن���������س����ي����ة ج����������و�ز ����س���ف���ره

رقم )01948976( يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �ل�سود�نية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمار�ت.

فقد�ن ج��ز �سفر
�مل���دع���و/ ���س��اب��ر �حمد  ف��ق��د 
بنغالدي�ض   ، ع���ب���د�جل���ل���ي���ل 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
)0254395(   يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
�لبنغالدي�سية �و �قرب مركز 

�سرطة باالمار�ت.

فقد�ن ج��ز �سفر اإعلن فقدان �صهادة ت
اخطار تخ�صي�ض اأ�صهم

�حمد  حم����م����د  م����ن����ى   / ف�����ق�����دت 
�أ�سهم   �سهادة  ��سماعيل �الحمد  - 
من  ����س���ادرة    1039053 رق���م 
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املال والأعمال

رفع �شقف التناف�س يف التحول الرقمي ال�شناعي

�قت�سادية دبي تطلق »جائزة �ل�سناعة �لذكية« �سمن فئات جائزة دبي للج�دة 

الأوىل من نوعها �شمن متاجر الهايربماركت يف املنطقة

ثاين �لزي�دي يد�سن �ملز�رع �ملائية يف كارف�ر ماي �سيتي �سنرت م�سدر ويا�ص م�ل
% وتنتج يومًيا حوايل 25 كيلوغرامًا من الأع�شاب واخل�شراوات الورقية  ت�شاهم املزرعتان بتوفري ا�شتخدام املياه بن�شبة 90 

•• دبي-الفجر: 

مبوؤ�س�سة  ممثلة،  دب��ي  �قت�سادية  �أط��ل��ق��ت 
موؤ�س�ساتها،  �إح��دى  �ل�سادر�ت،  لتنمية  دبي 
�لتميز لقطاع �الأعمال يف �قت�سادية  و�إد�رة 
لت�ساف  �لذكية”،  �ل�سناعة  “جائزة  دب��ي، 
���س��م��ن ف��ئ��ات ج���ائ���زة دب���ي ل��ل��ج��ودة، و�لتي 
�إ����س���ر�ك �لقطاع  ت�����س��ت��ه��دف ه���ذه �جل���ائ���زة 
جو�ئز  �سمن  �لتميز  م�سرية  يف  �ل�سناعي 
لروؤية  وحتقيقاً  �الأع���م���ال،  لقطاع  �لتميز 
يف   0302 �ل�سناعية  دب���ي  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ت�سجيع �لقطاع �ل�سناعي بدبي، وباالأخ�ض 
�ل�سناعات �لتحويلية على �لتناف�ض �عتماد�ً 
�لتوجهات  ومو�كبة  و�البتكار،  �ملعرفة  على 
�لعاملية يف �لتحول �لرقمي �ل�سناعي، وتبني 
و�ستعمل  �لر�بعة.  �ل�سناعية  �لثورة  �أدو�ت 
�جلهة  �ل�������س���ادر�ت  لتنمية  دب���ي  م��وؤ���س�����س��ة 
�ل�سناعية  دب��ي  ��سرت�تيجية  على  �مل�سرفة 
�لتميز لقطاع  �إد�رة  مع  بالتعاون   ،0302
�الأعمال، على تعميم هذه �لفئة من �جلو�ئز 
�أهم  �أح��د  يعد  �ل��ذي  �ل�سناعي،  �لقطاع  يف 
حتقيقاً  وذلك  �القت�سادية،  �لتنمية  رو�ف��د 
للروؤية �ل�سامية الإمارة دبي ودولة �الإمار�ت، 
و�ملبادئ �لثمانية ومئوية �الإمار�ت 2071، 
وتوجهات �لقيادة �لعليا يف جعل دبي �ملدينة 

و�لتوريد  و�ل��ت�����س��ن��ي��ع  �ل��ت��ط��وي��ر  ���س��ل�����س��ل��ة 
و�ملنتجات و�خلدمات. 

�لقا�سم،  خ���ال���د  ق����ال  م��ت�����س��ل  ن��ح��و  وع���ل���ى 
�القت�سادية  لل�سوؤون  �لعام  �ملدير  م�ساعد 
دبي  �قت�سادية  “تعمل  دب��ي:  �قت�سادية  يف 
جو�ئز  مكانة  تعزيز  على  م�ستمرة  ب�سفة 
جائزة  وباالأخ�ض  �الأع��م��ال،  لقطاع  �لتميز 
معتمد�ً  مرجعاً  متثل  بحيث  للجودة،  دب��ي 
�الأد�ء  لتح�سني  وو�سيلة  �لقطاعات  لكافة 
نعمل على تطوير معايري  لذ�  و�الإنتاجية، 
بني  �لتناف�سية  وت��ع��زي��ز  و�خل��دم��ة  �جل���ودة 
�مل�ساركني، �إىل جانب تد�سني �ملبادر�ت �لتي 
بدورنا  ون��ح��ن  �الأع��م��ال،  جمتمعات  ت��خ��دم 
�لر�سيدة  �لقيادة  نهج  �تباع  على  حري�سون 
يف طرح ما هو متميز ود�عم القت�ساد �إمارة 

دبي ودولة �الإمار�ت عموماً«.
�ساعد  �مل���ه���ن���د����ض  ق�����ال  �مل���ن���ا����س���ب���ة،  وب����ه����ذه 
لتنمية  دب��ي  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  �لعو�سي، 
�إط���الق  �مل��وؤ���س�����س��ة م��ن  �ل�������س���ادر�ت: ت�سعى 
“جائزة دبي لل�سناعة �لذكية” �الأوىل من 
نوعها على م�ستوى �الإمارة �إىل دعم �لقطاع 
هذ�  ومي��ث��ل  ��ستد�مته،  وتعزيز  �ل�سناعي 
�ل�سركات  لت�سجيع  حافز،  مبثابة  �الط��الق 
وحتقيقاً  �ل�سناعي،  �لرقمي  �لتحول  على 

�الأذكى عاملياً على جميع �الأ�سعدة.
وت�����س��م ج���ائ���زة �ل�����س��ن��اع��ة �ل���ذك���ي���ة، ت�سعة 
م��ع��اي��ري �أ���س��ا���س��ي��ة مت و���س��ع��ه��ا ق��ي��ا���س��اً على 
باملوؤ�س�سة  �خل���ا����ض  �الأوروب���������ي  �ل���ن���م���وذج 
�إىل  ب��االإ���س��اف��ة  �جل����ودة،  الإد�رة  �الأوروب���ي���ة 
معايري تقنية لقيا�ض مدى حتول �لعمليات 
وتكاملها يف �سال�سل �لقيمة �الأفقية  رقمياً 
لت�سمل  �ل�سناعية  �ملوؤ�س�سة  يف  و�لعمودية 

�ل�سناعية  دب����ي  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  الأه�������د�ف 
ت�����س��م��ل زي���ادة  2030 �الأ���س��ا���س��ي��ة، و�ل���ت���ي 
�لت�سنيع،  لقطاع  �مل�سافة  و�لقيمة  �الإنتاج 
وحت�سني �إنتاجية �لعمل، وت�سجيع �سناعات 
عالية  قيمة  ذ�ت  وظ��ائ��ف  وخ��ل��ق  خ�����س��ر�ء، 

للمو�طنني«.
و�أكد �لعو�سي على �أن �إطالق �جلائزة يعزز 
تبني �لتقنيات �ملتقدمة، وحتويل �لتحديات 

•• دبي-وام:
�سهد م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ث���اين ب��ن �أح��م��د �ل���زي���ودي وزير 
يف  مائيتني  مزرعتني  تد�سني  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري 
ك��ارف��ور، �ل��ت��ي ت��دي��ره��ا م��اج��د �لفطيم يف �الإم�����ار�ت، يف 
ف��روع��ه��ا يف م���اي �سيتي ���س��ن��رت م�����س��در وي��ا���ض م���ول يف 
�أبوظبي، وذلك متا�سًيا مع ��سرت�تيجية �ل�سركة لتحقيق 
2040 م���ن خالل  �مل��ح�����س��ل��ة �الإي��ج��اب��ي��ة ب��ح��ل��ول ع���ام 
�لكربونية،  �لب�سمة  من  و�حل��د  �ملياه  ��ستهالك  خف�ض 
�إىل تعزيز  �ل��وز�رة �لر�مية  �إطار �لتز�مها بتوجهات  ويف 
�ملز�رعني  م��ع  �ل��ت��ع��اون  وتعزيز  �حلديثة  �ل��زر�ع��ة  نظم 

�ملحليني.
ر�فق معايل �لدكتور �لزيودي يف حفل �لتد�سني، �إبر�هيم 
ماجد  ل��دى  لال�ستد�مة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �ل��زع��ب��ي، 
�لفطيم �لقاب�سة، وميغيل بوفيد�نو، �لرئي�ض �لتنفيذي 

%90، وتزيد من معدل �الإنتاجية للعديد من �ملنتجات 
تبني  على  �ملز�رعني  ت�سجيع  على  تعمل  لذ�   - �لزر�عية 
هذه �لنظم عرب توفري �لدعم �ملادي بتوفري م�ستلزمات 
و�لتوجيه  �ل��دع��م  وت��ق��دمي  منخف�سة،  بقيمة  �ل��زر�ع��ة 

�الإر�سادي �لذي ي�سمن جناح هذه �لنظم و��ستد�متها«.
�لفطيم  �سركة ماجد  تلعبه  �ل��ذي  �ل��دور  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
عرب �إقامة م�ساريع م�سغرة تعتمد هذه �لنظم �لزر�عية 
وتعزيز�  دعما  ميثل  لها  �لتابعة  �لتجزئة  بيع  منافذ  يف 
وتنفيذ  ر�سم  يف  �خلا�ض  �لقطاع  �سر�كة  ل�سرورة  قويا 

توجهات �لدولة وحتقيق م�ستهدفاتها.
“ماجد  تلعبه  �ل���ذي  �ل��ه��ام  �ل���دور  على  معاليه  و�أث��ن��ى 
�لفطيم” للم�ساهمة يف حتقيق �ال�ستد�مة على م�ستوى 
�لعديد من �لقطاعات، كما �أ�ساد بدور جمموعة �ل�سركال 
توفري  تلعبه يف  �ل��ذي  و�ل��دور  �ملزرعتني  مل�سروع  �ملنفذة 

ماجد  ل��دى  �لتميز  �إد�رة  ومدير  �الإم���ار�ت  يف  للعمليات 
�ل��ف��ط��ي��م ل��ل��ت��ج��زئ��ة، وف��ي��ل��ي��ب ب��ج��ي��ي��ون، م��دي��ر كارفور 
�إىل  باالإ�سافة  للتجزئة،  �لفطيم  ماجد  ل��دى  �الإم���ار�ت 

لفيف من م�سوؤويل وممثلي �لوز�رة و�ل�سركة.
وق���ال م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ث��اين ب��ن �أح��م��د �ل��زي��ودي: تويل 
�حلديثة  �لتقنيات  بتوظيف  ك��ب��ري�ً  �هتماما  �الإم����ار�ت 
وت��ع��زي��ز �الع��ت��م��اد ع��ل��ى �حل��ل��ول �الب��ت��ك��اري��ة يف حتقيق 
ب��ع��م��ل يف وز�رة  ب���دورن���ا  �ل���ق���ط���اع���ات،  ����س��ت��د�م��ة ك���اف���ة 
�لتقني  �لتطور  هذ�  تعزيز  على  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري 
و�البتكاري يف تنمية �لقطاعات �لتي نعمل عليها ومنها 

�لقطاع �لزر�عي«.
و�أ�ساف: “ تويل �لوز�رة �أولوية لن�سر و��ستخد�م حلول 
�لعمودية و�ملائية  �لزر�عة  �لزر�عة �حلديثة ومنها  نظم 
عن  ت��ق��ل  ال  بن�سب  �مل��ي��اه  ����س��ت��ه��الك  تخف�ض  و�ل��ت��ي   -

ال�ستد�مة  �لد�عمة  �حلديثة  و�لتكنولوجيات  �لتقنيات 
معايل  جهود  بوفيد�نو  ميغيل  وثمن  �لزر�عي.  �لقطاع 
�ملمار�سات  لتعزيز  �ل��ر�م��ي��ة  �مل��ب��ادر�ت  دع��م  �ل��زي��ودي يف 
بتعزيز  تعنى  �ل��ت��ي  وخ�����س��و���س��اً  �ل���دول���ة،  �مل�����س��ت��د�م��ة يف 
�حلديث.  �ل��زر�ع��ي  �الإن��ت��اج  يف  و�الب��ت��ك��ار  �لتكنولوجيا 
�ملوقعة  �لتفاهم  مذكرة  ثمار  من  ثمرة  �مل���ز�رع  وت�سكل 
موؤخر�ً-  جتديدها  جرى  -و�لتي  و�ل�سركة  �ل��وز�رة  بني 
وتهدف �إىل �الرتقاء بت�سويق �ملنتجات �لزر�عية �لوطنية، 
وتعزيز �البتكار يف نظم �لزر�عة. وتعد هذه �ملز�رع �الأوىل 
�ملنطقة،  �ل��ه��اي��ربم��ارك��ت يف  م��ت��اج��ر  ن��وع��ه��ا �سمن  م��ن 
باملز�رع  مقارنًة   90% بن�سبة  �ملياه  توفري  على  وتعمل 
�لتقليدية، حيث ت�ساهم يف �حلد من ��ستخد�م �الأ�سمدة 
حو�يل  يومًيا  �ملزرعتني  كال  وتنتج  �لزر�عية،  و�ملبيد�ت 

25 كيلوغر�ماً من �الأع�ساب و�خل�سرو�ت �لورقية.

•• دبي-الفجر:

�لوطنية”،  “�ل�سكوك  ���س��رك��ة  �أع��ل��ن��ت 
يف  �ل��ر�ئ��دة  و�ال�ستثمار  �الدخ���ار  �سركة 
�الإمار�ت، و�ملتو�فقة مع �أحكام �ل�سريعة 
�سهاد�ت  �إط��الق  �عتز�مها  �الإ�سالمية، 
 NBC - ستثمار “�أن بي �سي بو�سرت��
�سركات  خ��الل  م��ن   »Booster 20
�لو�ساطة �ملعتمدة يف”�سوق دبي �ملايل”، 
�أحكام  م���ع  م���ت���و�ف���ق  م����ايل  ����س���وق  �أول 
�مل�ستوى  ع��ل��ى  �الإ���س��الم��ي��ة  �ل�����س��ري��ع��ة 

�لعاملي.
�إط�����ار مذكرة  �مل���ب���ادرة يف  وت���اأت���ي ه���ذه 
“�ل�سكوك  �سركة  بني  �ملوقعة  �لتفاهم 
�لوطنية” و�سوق دبي �ملايل، و�لتي توفر 
�إطار�ً عاماً د�عماً لتنفيذ جمموعة من 
�مل��ب��ادر�ت �جل��دي��دة يف جم��ال �خلدمات 

�ملالية �الإ�سالمية.
ومُيكن هذ� �الإطالق �الأويل �حل�سري، 
من  �ل�����س��وق،  يف  �مل�سجلني  �مل�ستثمرين 
�سي  ب���ي  “�أن  ���س��ه��اد�ت  يف   �ال����س���رت�ك 
�سركات  خ������الل  م�����ن   ”20 ب���و����س���رت 

��ستثمار�تهم. كما  حلظة، ومتابعة منو 
يح�سل �مل�ستثمر مبوجب هذ� �لربنامج 
�أي�ساً، على �أرباحه كل ثالثة �أ�سهر ملدة 

5 �سنو�ت.
�لرئي�ض  �ع����ت����رب  �الإط�����������ار،  ه������ذ�  ويف 
�لوطنية  �ل�سكوك  ل�سركة  �لتنفيذي 
�إط����الق �سر�ء  �أن  �ل��ع��ل��ي  ق��ا���س��م  حم��م��د 
�سهاد�ت “�أن بي �سي بو�سرت 20”  ياأتي 
منتجات  لطرح  �ل�سركة  م�ساعي  �سمن 

نوفمرب   17 م���ن  �ب����ت����د�ًء  �ل���و����س���اط���ة 
بو�سرت  �سي  ب��ي  “�أن  ويعترب   .2019
20” �أول برنامج من نوعه يقوم على 
�سيغة �مل�ساربة �ل�سرعية، وت�سل ن�سبة 
�الأرب��اح على �ال�ستثمار فيه �إىل “20” 
5 �سنو�ت و�حل��د �الدنى  �ملئة خ��الل  يف 
ل��ال���س��ت��ث��م��ار ه��و 25 �أل����ف دره����م. كما 
�مل��ز�ي��ا، مثل  �لكثري من  يتيح يف طياته 
�إم��ك��ان��ي��ة  �����س���رتد�د �ال���س��ت��ث��م��ار يف �أي 

جديدة ومبتكرة يف �ل�سوق، و�لتي متكن 
�المتياز�ت  من  �ال�ستفادة  من  �لعمالء 
�سعيد  على  ���س��و�ء  �ملنتج  يقدمها  �لتي 
�أو  ي��دره��ا،  �ل��ت��ي  �لتناف�سية  �ل��ع��ائ��د�ت 
�المتياز�ت �الأخرى �لتي يقدمها، و�لتي 

تعترب �الأوىل من نوعها يف �لدولة. 
يف  �لوطنية  �ل�سكوك  �أن  �لعلي  و�أك���د 
حتد د�ئ��م مع نف�سها الإط��الق �لرب�مج 
و�حتياجات  ت��ت��ن��ا���س��ب  �ل���ت���ي  �مل��ت��م��ي��زة 
�جل�����م�����ه�����ور مب���خ���ت���ل���ف م���ت���ط���ل���ب���ات���ه، 
حثيثة  ب���خ���ط���ى  �ل���ع���م���ل  و����س���ن���و�����س���ل 
م��ن خالل  �الح��ت��ي��اج��ات  ه��ذه  لتحقيق 
ب�سكل  �ملتميزة  �ل��رب�م��ج  �أف�سل  �إط��الق 
تدعم  �لتي  �ملنتجات  وت��وف��ري  م�ستمر، 
�لتدفقات �لنقدية يف �الأقت�ساد �لوطني 
و�لتي ت�ساهم يف تو�سيع قاعدة عمالئنا 

باأكرب قدر ممكن.
وقال ح�سن �ل�سركال، �لرئي�ض �لتنفيذي 
يف  �لعمليات  ق��ط��اع  ورئ��ي�����ض  للعمليات 
�سوق دبي �ملايل: “ميثل تنويع �ملنتجات 
�ملرتكز�ت  �أح��د  �ال�ستثمارية  و�لفر�ض 
ويف  �ل�����س��وق.  ال�سرت�تيجية  �الأ�سا�سية 

عائد  وذ�ت  جمزية  فر�ض  �إىل  �مل�ستقبلية 
�ساهم  �لذي  �ل�سناعي  �لقطاع  م�ساعف يف 
�ملحلي  �ل���ن���اجت  م���ن   9.2% ن�����س��ب��ت��ه  مب���ا 
�الإج���م���ايل الإم�����ارة دب���ي يف �ل��ع��ام 2018، 
�لذكية  �ل�����س��ن��اع��ة  ج��ائ��زة  �أن  �إىل  م�����س��ري�ً 
�لتي �ست�ساهم يف ن�سر ثقافة تبني �لتقنيات 

�ملتقدمة �لد�عمة للقطاع �ل�سناعي.
مدير  �لفال�سي،  عائ�سة  قالت  جهتها  ومن 
�إد�رة تنمية �ل�سناعات و�ملنتجات يف موؤ�س�سة 
ل���������س����ادر�ت: حت�����دد جائزة  ل��ت��ن��م��ي��ة  دب�����ي 
�ل�سناعة �لذكية، �سمن جائزة دبي للجودة، 
�ملحلية،  للم�سانع  �لرقمي  �لن�سج  م�ستوى 
�ملمار�سات  �أف�����س��ل  م��ف��ه��وم  �ن��ت�����س��ار  وم���دى 
�ل�سركات  ق��ب��ل  م���ن  �مل��ت��ب��ع��ة  و�مل��ن��ه��ج��ي��ات 
�ل�سناعية يف �الإمارة للتحول �لذكي. نطمح 
�إىل ت�سليط �ل�سوء على �مل�سانع �لتي تو�كب 
تقنيات �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة، وتقدريها 
تبني  نحو  و�لت�سابق  �لتناف�ض  روح  الإ�سعال 
�ال�ست�سعار  �أجهزة  تت�سمن  �لتي  �ل�سناعات 
�لذكية وتكنولوجيا ك�سف �ملو�قع، ومن�سات 
�ل�سحابية  و�حل��و���س��ب��ة  �الأ����س���ي���اء،  �إن���رتن���ت 
وحت���ل���ي���ل �ل���ب���ي���ان���ات �ل�����س��خ��م��ة، و�ل����ذك����اء 
�ال���س��ط��ن��اع��ي �ل��ق��ائ��م ع��ل��ى �أ���س��ول �لبلوك 

�سني وغريها«.

هذ� �الإطار، ي�سعدنا �لتعاون مع �سركة 
�سهاد�ت  �إط���الق  يف  �لوطنية  �ل�سكوك 
“�أن بي �سي بو�سرت 20” عرب �سركات 
�ل�����س��وق مو�كبًة  �ل��ع��ام��ل��ة يف  �ل��و���س��اط��ة 
�ملالية  �مل��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى  �مل��ت��ز�ي��د  للطلب 
�ملتو�فقة مع �ل�سريعة �الإ�سالمية، ومبا 
�ال�ستثمارية  �لفر�ض  تنويع  يف  ي�سهم 
�أم�������ام ق����اع����دة �ل�������س���وق �ل�����س��خ��م��ة من 
�لتي  و�ل��ع��امل��ي��ني  �ملحليني  �مل�ستثمرين 
�ألف م�ستثمر، عالوة على   844 تفوق 
�لو�ساطة  ���س��رك��ات  �أم�����ام  �الآف������اق  ف��ت��ح 
�سك  ال  ومم��ا  �أن�سطتها.  نطاق  لتو�سيع 
فيه، فاإن �لبنية �الأ�سا�سية �لعاملية ل�سوق 
�سو�ء يف ما يخ�ض قو�عده  �مل��ايل،  دب��ي 
جتعله  �لتقنية،  نظمه  �أو  �لتنظيمية 
من  م��زي��د  الإ���س��ف��اء  مثالية  و�سعية  يف 
وتنويع  �ملتعاملني  �أن�سطة  على  �لقيمة 
�مل��ال��ي��ة، ال�سيما  و�خل���دم���ات  �مل��ن��ت��ج��ات 
م�ساهمته  �سياق  يف  منها،  �الإ���س��الم��ي��ة 
تعزيز  �إىل  �لر�مية  �جلهود  يف  �لفعالة 
�ملكانة �لر�ئدة لدبي كعا�سمة �القت�ساد 

�الإ�سالمي عاملياً«.

مطار�ت �أب�ظبي متنح عقد تط�ير �سالة �مل�سافرين مببنى 
�ملطار �جلديد ل�سركتي نا�سي�نال و�إيرب�رت د�ميين�سنز

•• اأبوظبي-الفجر: 

�مل�سافرين يف  �سالة  و�إد�رة  �أبوظبي عن منح عقد تطوير  �أعلنت مطار�ت 
�لطري�ن  خلدمات  “نا�سيونال”  ل�سركتي  �جلديد  �أبوظبي  مطار  مبنى 
وذلك يف �إطار م�سروع م�سرتك يجمع بني  و�سركة “�إيربورت د�مين�سنز”، 
�ملنطقة  يف  �ل��ط��ري�ن  خ��دم��ات  جم��ايل  يف  لل�سركتني  �لت�سغيلية  �خل���رب�ت 

و�إد�رة �حتياجات �مل�سافرين يف �ملطار�ت �لدولية.
مرت   3،500 ع��ن  تزيد  م�ساحة  على  �ملمتدة  �جل��دي��دة  �ل�سالة  و�ستتيح 
مربع للم�سافرين فر�سة �ال�ستمتاع بخدماتها �لفاخرة، و�لتي �ستعك�ض من 
خاللها �أ�سول �ل�سيافة �لعربية �لتي تتمتع بها مطار�ت �أبوظبي يف تقدمي 
جتربة �سل�سة ومريحة للم�سافرين، حيث تقع �ل�سالة و�سط مبنى �ملطار 
�إليها و�ال�ستفادة من ميز�تها  �جلديد، ما ي�سهل على �مل�سافرين �لو�سول 
بغ�ض �لنظر عن درجة �ل�سفر �أو �سركة �لطري�ن، وي�سمل ذلك �مل�سافرين 
�ل��دويل، لت�سكل ج��زء�ً هاماً من  �أبوظبي  �ملغادرين و�لرت�نزيت من مطار 

مر�فق �ملطار عاملية �مل�ستوى.
وبهذه �ملنا�سبة، قال بر�يان تومب�سون، �لرئي�ض �لتنفيذي ملطار�ت �أبوظبي: 
�لطري�ن  خل��دم��ات  “نا�سيونال”  �سركتي  م��ن  ك��ل  م��ع  �ل�سر�كة  “تعترب 
�ملطار  مبنى  ع��رب  للم�سافرين  متميزة  خ��ط��وة  د�مين�سنز”  و”�إيربورت 
مطار  يف  ��ستثنائية  جت��رب��ة  �جل��دي��دة  �ل�سالة  لهم  ت��وف��ر  حيث  �جل��دي��د، 

�أبوظبي �لدويل«.
�جلديدة  �ل�سالة  تطوير  يف  �ل�سركتني  م��ع  �ل��ت��ع��اون  “ي�سّرنا  و�أ����س���اف: 
�الإقليمية  و�ملعرفة  �لت�سغيلية  �خلربة  من  �مل�سروع  �سي�ستفيد  �إذ  و�إد�رتها، 
�لقّيمة �لتي تتمتع بها “نا�سيونال” خلدمات �لطري�ن يف �ل�سرق �الأو�سط، 
ت�سميم  جمال  يف  د�مين�سنز”  “�إيربورت  ل�  �لو��سعة  �خل��ربة  ت�سهم  بينما 
�ساالت �ملطار�ت و�إد�رتها يف تطوير �سالة ي�ستعيد فيها �مل�سافرون حيويتهم 
�أود تهنئة �ل�سركتني على هذ� �لتعاون، و�أطلع  قبل ��ستكمال �لرحلة. كما 
من  �مل�سافرين  ال�ستقبال  �جلديد  �ملطار  مبنى  جتهيز  على  معهما  للعمل 

جميع �أنحاء �لعامل«
�أول  �جلديد  �ملطار  مبنى  يف  �ل�سالة  وت�سغيل  لتطوير  �ل�سر�كة  وتعترب 
�مل�ساريع �لتي تخو�سها “�إيربورت د�مين�سنز” يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط 
�إ�سافة هامة �إىل حمفظتها �لعاملية �لتي ت�سم  �أفريقيا، ما ي�سكل  و�سمال 
�إد�رة جمموعة  22 �سالة حالياً. وتتوىل �سركة تطوير �ل�ساالت �لر�ئدة 
�زدح��ام��اً، مبا يف ذلك  �لعامل  �أك��رث م��ط��ار�ت  �لعديد من  �ل�ساالت يف  من 
مطار لندن هيرثو، ومطار هارت�سفيلد جاك�سون �أتالنتا �لدويل يف �أتالنتا 
بوالية جورجيا. ويف �لوقت �حلايل، تدير “نا�سيونال” خلدمات �لطري�ن 
40 �سالة يف �أنحاء �أفريقيا و�ل�سرق �الأو�سط و�آ�سيا، مبا يف ذلك مبنى كبار 

�ل�سخ�سيات مع خدمات �ال�ستقبال و�مل�ساعدة يف مطار �أبوظبي �لدويل.

»�ل�سك�ك �ل�طنية« تطلق �سهاد�ت ��ستثمار»�أن بي �سي ب��سرت 20« يف �س�ق دبي �ملايل

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25   
اعلن بالن�صر        

يف  الدعوى 10067/2019/13 عمايل جزئي 
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )1800( درهم وتذكرة عوده مببلغ )1500( 

درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 
 MP197915779AE رقم �ل�سكوى

طالب �الإعالن / 1-عا�سم �سهز�د عالء �لدين  �سفته بالق�سية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه :  1-  فهد نذير خلدمات تنظيف �ملباين �ض.ذ.م.م  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  - 

جمهول حمل �القامة 
مو�سوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )1800( 
درهم وتذكرة عوده مببلغ )1500( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 
رقم �ل�سكوى MP197915779AE. وحددت لها جل�سة يوم �الحد  �ملو�فق  2019/12/8  �ل�ساعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25   

اعلن بالن�صر        
يف  الدعوى 12421/2019/13 عمايل جزئي 

مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )7600( درهم  
 mb199250926ae رقم �ل�سكوى

طالب �الإعالن / 1-حممد دلد�ر نور زمان  �سفته بالق�سية : مدعي 
�ملطلوب �إعالنه :  1-  �قر�ر ح�سني للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م  

�سفته بالق�سية : مدعي عليه  
 جمهول حمل �القامة 

مو�سوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها 
mb199250926ae. وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء   )7600( درهم   رقم �ل�سكوى 
�ملو�فق  2019/12/18  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25   

اعلن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2741/2019/60 امر اداء    

مو�سوع �لدعوى :�ملطالبة با�سد�ر �الأمر بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ )1200000( درهم 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% و�لر�سوم و�مل�ساريف و�التعاب

طالب �الإعالن : جرين مايند للتجارة �ض.ذ.م.م   �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله :  عائ�سة حممد ح�سن طاهر  �سفته بالق�سية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- مريفني كامارينج �ساقويلو - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
جمهويل حمل �الإقامة 

مو�سوع �الإعالن : 
�ملدعى  بالز�م  بتاريخ 2019/11/5  �البتد�ئية  دبي  �د�ء فقد قررت حمكمة  �مر  ��ست�سد�ر  طلب 
مبلغ  ����ض.ذ.م.م  للتجارة  مايند  جرين  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  �ساقويلو   كامارينج  مريفني  عليه 
�ل�سد�د  �ال�ستحقاق يف:2019/9/8 وحتى  تاريخ  �سنويا من   %9 �لقانونية  و�لفائدة   )1200000(
�لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة و�المر م�سمول بالنفاذ �ملعجل 
بقوة �لقانون ، ولكم �حلق يف ��ستئناف �المر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن 
رئي�ض الق�صم         

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التجارية 
العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25   

اعلن بالن�صر
يف الدعوى رقم 2447/2019/60 امر اداء

وقدره  مبلغ  �جمايل  �مل�ستحق  ب�سد�د  و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهم  �ملدعي  :�ل���ز�م  �ل��دع��وى  مو�سوع 
)570000( درهم �مار�تي فقط ال غري مع فائدة وقدرها 12% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د 
م�سموال بالنفاذ �ملعجل طليق من �ي قيد �و �سرط و�لز�مهم بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة   طالب 
�الإع��الن : �ساروجي ر�ين بروتري�ستون   �سفته بالق�سية : مدعي  وميثله :  ز�يد �سعيد ر��سد �سعيد 
�أر�سد - �سفته بالق�سية : مدعي  �أر�سد  �ل�سحي  �سفته بالق�سية : وكيل  �ملطلوب �إعالنه : 1- ح�سن 
عليه  جمهويل حمل �الإقامة  مو�سوع �الإع��الن : قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 2019/10/17 
يوؤدو�  بان  بن في�سل  �أر�سد وجمموعة  �أر�سد  و ح�سن  �حمد حممد عبد�هلل  �ملدعى عليهم عمر  بالز�م 
درهم(  �ل��ف  و�سبعون  )خم�سمائة   )570000( مبلغ  بروتري�ستون  ر�ين  �ساروجي  للمدعية  بالت�سامن 
و�لفائدة �لقانونية 9% �سنويا من تاريخ �ال�ستحقاق لكل �سيك وحتى متام �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف 
ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة و�الأمر و�المر م�سمول بالنفاذ �ملعجل بقوة �لقانون ، ولكم 

�حلق يف ��ستئناف �المر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن 
رئي�ض الق�صم         

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التجارية 

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25   
 اعلن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم 2195/2018/305 ا�صتئناف جتاري 
مو�سوع �الإ�ستئناف: �سحيفة ��ستئناف مقدمة يف �لدعوى رقم 1105 ل�سنة 2018 جتاري كلي طعنا على 

�حلكم �ل�سادر بتاريخ:2018/9/9  
طالب �الإعالن : �أديد��ض �مريجينغ ماركت�ض م.م.ح  - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

�ملطلوب �إعالنه : 1- فري�ري للريا�سة �ض.ذ.م.م 2- يعقوب حممد �سريف خادمي  - �سفته بالق�سية : 
م�ستاأنف �سده. - جمهول حمل �الإقامة 

مو�سوع �الإعالن :  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت :1-بقبول �ال�ستئناف �سكال 2- يف مو�سوع �ال�ستئناف بتعديل 
منطوق �حلكم �مل�ستاأنف لي�سحى �لز�م �مل�ستاأنف �سدهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للم�ستاأنفة مبلغ 
)3.524.649.03( درهم و�لفائدة بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية يف:2018/5/21 3- بالز�م �مل�ستاأنف 
�تعاب  مقابل  درهم  �لف  ومبلغ  �لتقا�سي  درجتي  عن  و�مل�ساريف  بالر�سوم  بينهما  فيما  بالت�سامن  �سدهما 
�ملحاماة و�مرت برد �لتاأمني للم�ستاأنفة حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
�آل مكتوم  من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد 

حاكم دبي وتلى علنا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25   

اعلن بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم 592/2019/211 تنفيذ عقاري 

مو�سوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2015/196 عقاري كلي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
ذ.م.م  �لقاب�سه لال�ستثمار�ت  : تعمري  �الإع��الن  للر�سوم و�مل�ساريف طالب  �سامال   ، ) 1334165.72 درهم( 
�سفته بالق�سية : طالب �لتنفيذ  �ملطلوب �إعالنه : 1- عادل عطا علي عطا - �سفته بالق�سية : منفذ �سده  
�أق��ام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك  - جمهويل حمل �الإقامة  مو�سوع �الإع��الن : قد 
بتنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2015/196 عقاري كلي بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1334165.72( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 2- �لغاء �حلكم �مل�ستاأنف و�لق�ساء جمدد� بالت�سديق و�عتماد 
تف�سيال  و�ملبني  ب��ت��اري��خ:2014/8/27   2013/20 رق��م  �لتحكيمية  �لدعوى  يف  �ل�سادر  �لتحكيم  هيئة  ق��ر�ر 
�نتهت  ح�سبما  �ل��ق��ر�ر  بتنفيذ  عليها  �ملدعي  و�ل���ز�م  �لتنفيذي  �ل�سند  مبثابة  و�عتباره  �ل��دع��وى  ب�سحيفة 
بالز�م �ملدعي عليها بان  �لتحكيم �لذي ق�سى  �لتحكيمية وفقا ملنطوق حكم  �لتحكيم بالدعوى  �ليه هيئة 
توؤدي للمدعي بقية �سعر �ل�سر�ء و�لز�م �ملدعي عليها بنقل ملكية �لوحدة و�سد�د تكاليف �لتحكيم و�تعاب 
و�مل�ساريف �لقانونية و�تعاب خبري مع �لز�م �ملدعي عليها/بدفع ر�سوم �خلدمة لغاية ت�سليم �لوحدة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25   

اعلن بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2742/2019/60 امر اداء    

مو�سوع �لدعوى :�ملطالبة با�سد�ر �الأمر بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ )1200000( درهم 
و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة

طالب �الإعالن : جرين مايند للتجارة �ض.ذ.م.م   �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله :  عائ�سة حممد ح�سن طاهر  �سفته بالق�سية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- ر�نيني بورنيا ر�مو�ض - �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
جمهويل حمل �الإقامة 

مو�سوع �الإعالن : 
�ملدعى  بالز�م  بتاريخ 2019/11/5  �البتد�ئية  دبي  �د�ء فقد قررت حمكمة  �مر  ��ست�سد�ر  طلب 
عليه ر�نيني بورنيا ر�مو�ض  بان توؤدي للمدعية جرين مايند للتجارة �ض.ذ.م.م مبلغ )1200000( 
و�لفائدة �لقانونية 9% �سنويا من تاريخ �ال�ستحقاق يف:2019/9/10 وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم 
و�مل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة و�المر م�سمول بالنفاذ �ملعجل بقوة �لقانون ، 

ولكم �حلق يف ��ستئناف �المر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن 
رئي�ض الق�صم         

حماكم دبي

حمكمة دبي البتدائية   التجارية 
العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25   

اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
        يف الدعوى رقم 2019/1452 تنفيذ جتاري

�لنوبي  عي�سى   -2 �������ض.ذ.م.م  �ل��ف��ن��دق��ي��ة  لل�سقق  وين�س�سرت  ���س��ده��م/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
�ض.ذ.م.م  �لفندقية  لل�سقق  وين�س�سرت  ملديونية  �سامن  كفيل  ب�سفته   - حممد  �سامل 
لل�سقق  وين�س�سرت  ملديونية  �سامن  كفيل  ب�سفته   - �سامل  �لنوبي  عي�سى  من�سور   -3
�أبوظبي  �لتنفيذ/م�سرف  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م   �لفندقية 

�ال�سالمي وميثله:حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي.
 )423/2018( �لتحفظي  �حل��ج��ز  يف  �خل��ا���س��ة  �م��و�ل��ك��م  على  �حل��ج��ز  مت  ب��ان��ه  نعلنكم 
�لتحفظي  �حلجز  حتويل  وتقرر  دره��م   )458789.64( �ملطالبة  للمبلغ  وف��اء  جت��اري 
�لتنفيذ رقم 1452/2019 جتاري  رق���م:423/2018 جتاري �ىل حجز تنفيذي يف ملف 

وذلك مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
بح�شور اأكرث من 80 �شخ�شًا من م�شوؤويل الإدارات املالية وموظفيها باجلهات احلكومية

د�ئرة �ملالية �ملركزية بال�سارقة تعقد ملتقاها �ملايل �لدوري �لثاين لعام 2019

كهرباء �ل�سارقة تبحث مع وفد �إيرلندي فر�ص �ل�ستثمار يف جمالت �ل�ستد�مة

•• ال�شارقة-الفجر:

بال�سارقة  �ملركزية  �ملالية  د�ئ��رة  عقدت 
و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  يف  م�����وؤخ�����ر�ً، 
لعام  �ل��ث��اين  �مل���ايل  ملتقاها  �ل�����س��ارق��ة، 
وهيئات  ل���دو�ئ���ر  و�مل��خ�����س�����ض   2019
�سخ�ساً   80 بح�سور  �ل�سارقة،  حكومة 
من م�سوؤويل �الإد�ر�ت �ملالية وموظفيها 
باجلهات �حلكومية �ملختلفة، باالإ�سافة 
�إىل فريق عمل �مللتقى ومديري �الإد�ر�ت 

باملالية وموظفيها.
�أحد  باعتباره  �مللتقى  هذ�  تنظيم  وج��اء 
خطة  �سمن  �ملهمة  �ل��دوري��ة  �الأن�سطة 
�ل��ت��و����س��ل و�الت�����س��ال ب��ني د�ئ���رة �ملالية 
ملتابعة  و�ل���دو�ئ���ر �حل��ك��وم��ي��ة  �مل��رك��زي��ة 
�الأمور  كافة  ومناق�سة  �الأع��م��ال  جميع 
�آليات  تطوير  م�سلحة  يف  ت�سب  �ل��ت��ي 
خطط  وتنفيذ  �لتو��سل  وط��رق  �لعمل 
تنفيذ�ً  �الإم���ارة  يف  �مل��ايل  �لعمل  تطوير 
�ملالية  د�ئ������رة  و����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ل����روؤي����ة 

�ملركزية.
و�أك����د �ل�����س��ي��خ ر����س��د �ل��ق��ا���س��م��ي، رئي�ض 
فريق �مللتقى �ملايل، على �أهمية �خلطط 
�لتدريبية و�لور�ض �ملتخ�س�سة باالإ�سافة 
ملوظفي  �ل��دوري��ة  �مل��ال��ي��ة  �مللتقيات  �إىل 
�لب�سرية  �ل���ك���و�در  ت��ط��وي��ر  �ل���دو�ئ���ر، يف 
يف  �حلكومية  وق��در�ت �جلهات  �ملو�طنة 
روؤية  لتحقيق  �مل��ال��ي��ة،  �ل�����س��وؤون  جم��ال 
�ل���د�ئ���رة و�حل��ك��وم��ة و�الرت���ق���اء ب����االأد�ء 
�ملايل �حلكومي يف �إمارة �ل�سارقة ودولة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
وت�����س��م��ن �مل��ل��ت��ق��ى ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���س��ي��ة مت 

•• ال�شارقة -وام:

بحثت هيئة كهرباء ومياه �ل�سارقة مع 
�ال�ستثمارية  �ل��ف��ر���ض  �ي��رل��ن��دي  وف��د 
ك��ف��اءة �لطاقة  و�ل��ت��ع��اون يف جم���االت 
�لكو�در  مهار�ت  وتطوير  و�ال�ستد�مة 
�لب�سرية و�الطالع على جتربة �لهيئة 
و�لتعرف على �أف�سل �ملمار�سات �ملتبعة 
�مل�ستخدمة يف جمال  و�أح��دث �حللول 
�البتكار و�حللول �لذكية وتنفيذ خطة 
باملئة   30 بن�سبة  �ال�ستهالك  تر�سيد 

حتى 2020.
�لدكتور  �سعادة  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�مل��ه��ن��د���ض ر�����س���د �ل��ل��ي��م رئ��ي�����ض هيئة 
�لهيئة  مبقر  �ل�سارقة  وم��ي��اه  كهرباء 
وزير�لدولة  برين  بات  برئا�سة  �لوفد 
�الأيرلندي للتجارة و�الأعمال بح�سور 
�يرلند�  �سفري  ك��رون��ني  �أي���د�ن  �سعادة 
لدى �لدولة وعدد من ممثلي �ل�سركات 

و�لهيئات �الأيرلندية .
ر��سد  �ملهند�ض  �ل��دك��ت��ور  �سعادة  و�أك���د 
تبادل  ع���ل���ى  �ل���ه���ي���ئ���ة  ح���ر����ض  �ل���ل���ي���م 
�جلهات  كافة  مع  و�لتجارب  �خل��رب�ت 
و�مل��وؤ���س�����س��ات يف �مل��ن��ط��ق��ة و�ل���ع���امل .. 
�سمعة  حققت  �لهيئة  �أن  �إىل  م�����س��ري�ً 
عاملية من خالل تطبيق �أف�سل �ملعايري 
و  و�جل���ودة  �ملوؤ�س�سي  �لتميز  يف جم��ال 
�ن�سجاماً مع توجيهات �ساحب �ل�سمو 
�ل�����س��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب���ن حممد 
حاكم  �الأعلى  �ملجل�ض  ع�سو  �لقا�سمي 
و�البتكار  �لتميز  نهج  باإر�ساء  �ل�سارقة 
من  و�ن��ط��الق��اً  �ل��دو�ئ��ر �حلكومية  يف 
تر�سيخ  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  ��سرت�تيجيتها 

خ��الل��ه��ا م��ن��اق�����س��ة ���س��ب��ل ت��ط��وي��ر دليل 
�الإجر�ء�ت �ملالية للتو�فق مع �لتغيري�ت 
على بيئة �الأعمال �ملالية، و�إثر�ًء للعمل 
ف��ي��م��ا يتعّلق  �مل����ايل �حل��ك��وم��ي خ��ا���س��ة 
ب��اآل��ي��ات ت��ن��ف��ي��ذ �ل��ق��ان��ون �مل����ايل رق���م 4 
�ملالية  �الأدو�ت  وحت�سني   2017 ل�سنة 
�لد�ئرة  ط��م��وح��ات  يحقق  مب��ا   2019
و�مل��ت��ع��ام��ل��ني م���ع �ل��دل��ي��ل، مت��ا���س��ي��اً مع 
�خل����ط����ة �ال�����س����رت�ت����ي����ج����ي����ة �جل����دي����دة 
�أعو�م �ملقبلة، وحتقيقاً  للد�ئرة للثالثة 
مناق�سة  �إىل  ب���االإ����س���اف���ة  الأه����د�ف����ه����ا، 
بالدورة  �ملتعّلقة  �لق�سايا  م��ن  �لعديد 
�ملتمّيز  �مل����ايل  �الأد�ء  جل���ائ���زة  �ل��ر�ب��ع��ة 
�لعام  �ل��د�ئ��رة خ��الل  و�أج��ن��دة   2019

�جل��������اري، وك����ذل����ك ت��ع��م��ي��م �إج��������ر�ء�ت 
�لنهائية  �خلتامية  �حل�سابات  و�أع��م��ال 
متهيد�ً  �لتنفيذ  ومو�عيد   2019 لعام 
ل���ب���دء �ل��ع��م��ل ع��ل��ى م����و�زن����ات 2020 

للجهات �حلكومية و�مل�ستقلة.
م���ن ج��ان��ب��ه��م، �أ�����س����اد �حل���ا����س���رون من 
بامللتقى،  �مل�����س��ارك��ة  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر 
ب��امل��ن��اق�����س��ات و�جل���ه���ود �ل��ت��ي ق��ام��ت بها 
�الإد�ر�ت �ملختلفة لد�ئرة �ملالية �ملركزية 
يف ت��ن��ظ��ي��م ه���ذه �ل�����دورة �ل��ن��اج��ح��ة من 
�لفعاليات  �أه���م  م��ن  ب��ات  �ل���ذي  �مللتقى، 
�لدورية �لر�مية �إىل تطور �لعمل �ملايل 

�حلكومي. 
بال�سارقة  �ملركزية  �ملالية  د�ئ��رة  وتعقد 

�ل��ع��دي��د م���ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات �مل�����س��رتك��ة مع 
�لدو�ئر و�جلهات �حلكومية وموظفيها 
الطالعهم على �أف�سل �ملمار�سات �ملالية 
لتذليل  �مل�سرتكة  �الأن�����س��ط��ة  ومم��ار���س��ة 
�ل�سعوبات و�لقيام بالتدريب و�الت�سال 
ل�����س��م��ان تطبيق  �ل��ع��م��ل��ي  و�ل���ت���و�����س���ل 
�أف�����س��ل �مل��م��ار���س��ات �مل��ال��ي��ة، مت��ا���س��ي��اً مع 
روؤي�����ة �حل��ك��وم��ة و�ن�����س��ج��ام��اً م���ع روؤي���ة 
ريادة  �إىل  �لو�سول  يف  �حلالية  �ل��د�ئ��رة 

مالية نحو �لعاملية.  
�ملنظومة  توحيد  على  �ل��د�ئ��رة  وتعمل 
�ل�سارقة  حكومة  م�ستوى  على  �مل��ال��ي��ة 
ب����دء�ً م��ن �ل��ق��و�ن��ني و�ل��ل��و�ئ��ح و�الأدل����ة 
�لتطبيقات  �إىل  باالإ�سافة  �الإج��ر�ئ��ي��ة، 

الأعلى  وف��ق��اً  �مل��وؤ���س�����س��ي  �لتميز  �أ���س�����ض 
�لهيئة  مكانة  وتعزيز  �لعاملية  �ملعايري 
�جله������ات  �أف�س������ل  �سمن  لتك������ون 
�ملجال  يف  كف�����اءة  و�أكرثه�����ا  �لعاملية 

�خلدمي.
تعزيز  على  حت��ر�ض  �لهيئ�����ة  �أن  و�ك��د 
�جله�����ات  خمتلف  م��ع  ت��ع��اون��ه��ا  �أط���ر 
و�لعاملية  و�الإق��ل��ي��م��ي�����������������������ة  �مل��ح��ل��ي�����������������ة 
ل��الإ���س��ه��ام يف حت��ق��ي��ق ����س���د�رة وري����ادة 
�إمارة �ل�سارقة يف جميع �ملجاالت وهي 
ت���ويل �ه��ت��م��ام��اً ك��ب��ري�ً ب��ك��ل م��ا يدعم 
خال�سة  م�����س��ارك��ت��ه��ا  ع���رب  �أه���د�ف���ه���ا 
خ��رب�ت��ه��ا وجت��ارب��ه��ا و�إجن���از�ت���ه���ا مع 

خمتلف �جلهات.

للهيئة  �الأ�سا�سية  �ملهمة  �أن  �إىل  و�أ�سار 
تتمثل يف توفري �إمد�د�ت م�ستمرة وذ�ت 
كفاءة وجودة عالية من �لكهرباء و�ملياه 
و�لغاز �لطبيعي للمو�طنني و�ملقيمني 
�لوعي  وت��ن��م��ي��ة  �ل�������س���ارق���ة  �إم�������ارة  يف 
ل��ل��ط��اق��ة و�ملياه  ب��اال���س��ت��خ��د�م �الم��ث��ل 
�ملوؤ�س�سات  �أف�����س��ل  �إح����دى  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
تعمل  ح���ي���ث  �ل�����ع�����امل  يف  �خل����دم����ي����ة 
عملياتها  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  د�ئ��م��اً  �لهيئة 
�لعاملية يف  �لتقنيات  �أح��دث  تبني  عرب 
جميع �ملجاالت و�أن تكون لها �ل�سد�رة 
�حللول  تلك  تبني  يف  ع��امل��ي��اً  و�ل�سبق 
منوذجاً  د�ئ��م��اً  �لهيئة  لتظل  �ملبتكرة 
ُي��ح��ت��ذى حم��ل��ي��اً و�إق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً يف 

جمال �لتطور �لتقني و�لتحول �لذكي 
مب�ستوى  و�الرت���ق���اء  �ل��ط��اق��ة  �إد�رة  يف 

�خلدمات.
�خلطط  م��ن  ع��دد�  �للقاء  و��ستعر�ض 
و�مل�����س��اري��ع و�مل���ب���ادر�ت �ل��ت��ط��وي��ري��ة يف 
و�لطاقة  �ل���ط���اق���ة  ك����ف����اءة  جم������االت 
�ملتجددة  �لهادفة لتعزيز موقع �لهيئة 
�ل��ت��ن��اف�����س��ي ع��امل��ي��اً خ��ا���س��ة يف جماالت 
�لنقل  �سبكات  وتطوير  �لطاقة  �إد�رة 
�لطاقة  و�����س���ت���خ���د�م���ات  و�ل����ت����وزي����ع 
�ملعنية  و�لتقنيات  و�الأدو�ت  �ملتجددة 
ل���دف���ع عجلة  �الأخ�������س���ر  ب��االق��ت�����س��اد 
�ملجتمعي  �ل��وع��ي  وتعزيز  �ال���س��ت��د�م��ة 
ب��اأه��م��ي��ة ت��ر���س��ي��د ����س��ت��ه��الك �مل�����و�رد 

و�ل���ذك���ي���ة ومنها  �الإل���ك���رتون���ي���ة  �مل��ال��ي��ة 
�لنظام �ملايل �حلكومي “تكامل” �لذي 
�ملو�رد  �إد�رة  تطبيقات  �أف�سل  م��ن  يعد 
ملا  �لعربي،  �لوطن  م�ستوى  على  �ملالية 
ي�سمله من بر�مج �إلكرتونية وتطبيقات 
ذك���ي���ة، وك���ذل���ك ن��ظ��ام حت�����س��ي��ل للدفع 
�الإلكرتوين و�لذي يطبق �أف�سل �ملعايري 
يف جمال �لدفع �الإلكرتوين، وي�ستخدم 
�لدفع  �لدفع ومنها  و�سائل  �لعديد من 
�الإمار�تية  �ل��ه��وي��ة  ب��ط��اق��ة  ب��ا���س��ت��خ��د�م 
ت���ع���زز بدورها  و�ل���ت���ي  �ل�����س��ف��ر،  وج�����و�ز 
و�لقائمة  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل��ال��ي��ة  �مل��ن��ظ��وم��ة 
و��ست�سر�ف  و�ال���س��ت��د�م��ة  �الب��ت��ك��ار  على 

�مل�ستقبل.

يف  �لرت�سيد  ثقافة  وغر�ض  �لطبيعية 
�ملجتمع.

من جانبه �أكد بات برين وزير �لدولة 
�الأيرلندي للتجارة حر�ض بالده على 
تعزيز �لتعاون مع هيئة كهرباء ومياه 
ب��اع��ت��ب��اره��ا �ح����دى �جلهات  �ل�����س��ارق��ة 
�لر�ئدة يف جماالت �لطاقة و�الهتمام 
.. م�سري�ً  برب�مج لتحقيق �ال�ستد�مة 
�لفر�ض  م���ن  �ل��ع��دي��د  ه��ن��اك  �أن  �إىل 
�ل�سركات  �أم����ام  �مل��ت��اح��ة  �ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
�القت�سادية  �لقطاعات  يف  �الأيرلندية 
وخ��ا���س��ة جم����االت �ل��ط��اق��ة يف �إم����ارة 
�ل�سارقة وذلك نظر� للتطوير �مل�ستمر 

�لذي ت�سهده .

�لإمار�ت ت�سارك يف منتدى 
ت�رين� لالقت�ساد �لإ�سالمي 

•• تورينو - اإيطاليا-وام:

�ختتمت فعاليات �لدورة �لر�بعة منتدى تورينو لالقت�ساد �الإ�سالمي �لذي �أقيم 
يف مدينة تورينو �الإيطالية حتت �سعار   تهيئة بيئة �ساملة لالقت�ساد �الإ�سالمي 
بالتعاون بني مركز دبي لتطوير �القت�ساد �الإ�سالمي وهيئة �لثقافة و�لفنون يف 
و�أ�ساتذة  و�الإد�ري��ني  و�لباحثني  و�الأكادمييني  �ملخت�سني  دبي. وناق�ض نخبة من 
�جل��ام��ع��ات خ���الل �مل��ن��ت��دى جم��م��وع��ة م��ن �أب����رز �مل��و����س��ي��ع �ل��ت��ي �سلطت �ل�سوء 
و�الجتماعية  �الق��ت�����س��ادي��ة  �لتنمية  جم��ال  يف  �الإ���س��الم��ي  �لتمويل  ت��اأث��ري  على 
و�لذكاء  ت�سني  و�لبلوك  �ملالية  كالتكنولوجيا  و�الإقليمي  �ملحلي  �مل�ستويني  على 
�الجتماعي  �ل��ت��اأث��ري  و�سيا�سات  �جل��دي��دة  �حل�سرية  و�ل�سيا�سات  �ال�سطناعي 
و�القت�ساد �الإبد�عي �الإ�سالمي وغريها. و��ست�ساف �ملنتدى جل�ستني حو�ريتني 
تنظمه  �ل��ذي  �لعاملي  �حل��دث  �الإ�سالمي”  �لعاملية لالقت�ساد  “�لقمة  بدعم من 
حكومة دبي من خالل مركز دبي لتطوير �القت�ساد �الإ�سالمي وح�سرها ممثلون 
عن �ملركز وموؤ�س�سة “ دبي للثقافة “ وجامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ملنطقة 
و�الحت���اد الئتمان  و�لت�سويق  للتجارة  �حل��الل  د�ف��ز� ومركز  دب��ي  �حل��رة مبطار 
دبي خالل  و�لفنون يف  �لثقافة  عام هيئة  بدري مدير  هالة  وك�سفت  �ل�سادر�ت. 
منظومة  دع��م  يف  �الإ���س��الم��ي  �القت�ساد  يلعبه  �ل��ذي  �لكبري  �ل���دور  ع��ن  �ملنتدى 
�لتكامل �القت�سادي وجذب �ال�ستثمار�ت، م�سرية �إىل �أنه يعد �أحد �أ�سرع �لقطاعات 
�القت�سادية منو� يف �لعامل، الفتة �إىل تاأثريه �لفاعل يف متكني �القت�ساد �الإبد�عي 
�لتي  �البتكار  ملنظومة  ودعمه  �مللهمة  �الإبد�عية  و�ل���روؤى  �الأف��ك��ار  ورف��د  دب��ي  يف 
تتخذها �الإمارة نهجا لها يف ��ست�سر�ف �مل�ستقبل. ونوهت �إىل �أن “دبي للثقافة” 
تخطو خطو�ت كبرية يف تفعيل قطاع �ل�سناعات �الإبد�عية مبا يحقق �أهد�ف روؤية 
دبي �لثقافية �جلديدة �لتي �أعلن عنها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل 
مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” ويو�كب 
�لنهج �الإبد�عي �خلالق �لذي تتبعه وت�سري عليه �سمو �ل�سيخة لطيفة بنت حممد 
دبي  �متالك  موؤكدة  دب��ي،  يف  و�لفنون  �لثقافة  هيئة  رئي�سة  مكتوم  �آل  ر��سد  بن 
لكافة مقومات �الإبد�ع بف�سل دعم قيادتها �حلكيمة �إ�سافة �إىل ن�سيجها �لثقايف 
�الإن�ساين �ملتنوع ما �ساهم يف جعلها �أيقونة للتميز ومنوذجا رياديا متفرد� يحتذى 
به. و�أ�سارت بدري �إىل �أن �القت�ساد �الإ�سالمي �أتاح لدبي تفعيل منظومة �الإبد�ع 
و�لتكنولوجيا  �لثقافة  �لتفاعل بني  �لو��سعة وخلق حالة من  �لثقايف مب�ساحاته 
وم�ساريع  �أع��م��ال  �إىل  �أف��ك��اره��م  لتحويل  �لفر�سة  �ملبدعني  مينح  مب��ا  و�ل��ت��ج��ارة 
��ستثمارية و�قت�سادية تدعم قطاع �ل�سناعات �الإبد�عية وتوؤ�س�ض القت�ساد �إبد�عي 
جمموعة  تت�سمن  �الإ�سالمي  �الإب��د�ع��ي  �القت�ساد  منظومة  و�أن  �سيما  ال  فاعل 
و��سعة من �ل�سناعات �أبرزها �لت�سميم و�لهند�سة �ملعمارية و�لتكنولوجيا �لرقمية 
و�لفنون و�لرتفيه وغريها، الفتة �إىل �أن دبي تعد و�حدة من �أبرز �ملدن �لتي ال 
�إبد�عية  بيئة  لتهيئة  و�مل�ستمر  �ل��د�ئ��م  ل�سعيها  �الإجن����از�ت  حتقيق  ع��ن  تتوقف 
�ملتميزة ما  �ملو�هب  �البتكار ومتكن  �الأفكار �جلديدة وتدعم  م�ستد�مة حتت�سن 
يجعلها مركز� عامليا للثقافية وحا�سنة لالإبد�ع وملتقى للمو�هب. و�أكد عبد�هلل 
�القت�ساد  �أن  �الإ���س��الم��ي  �القت�ساد  لتطوير  دب��ي  ملركز  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ع��ور 
�الإ�سالمي يعد �أحد �أ�سرع �لقطاعات �القت�سادية منو� يف �لعامل ويتميز باإمكانات 
حقيقية ودور فاعل يف دعم منظومة �لتكامل �القت�سادي وجذب �ال�ستثمار�ت ما 
جعله مو�سوعا للبحث و�لنقا�ض على م�ستوى دول �لعامل ومن هذ� �ملنطلق تاأتي 
�نعكا�سا  لتكون  �الإ�سالمي  لالقت�ساد  تورينو  منتدى  يف  �الإم��ار�ت  دولة  م�ساركة 
لدور �لدولة يف ت�سدير �أف�سل ممار�سات �لعمل يف هذ� �لقطاع �حليوي �إىل غريها 

من �الأ�سو�ق �ملهتمة باالقت�ساد �الأخالقي �مل�ستد�م.” 
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اعلن بالن�صر

                           يف الدعوى رقم 1629/2019/100 احوال نف�ض م�صلمني    
مو�سوع �لدعوى :دعوى ��سقاط ح�سانة �ملدعي عليهما لالوالد 1- عبد�لرحمن 2- عبد�لرحيم 
�ملدعية  �ىل  و�سمهم  �الوالد  ح�سانة  وبنقل  ب��وك��ت��اره  ح�سن  جمعة  علي  �سخة   -4 لطيفة   -3
)عمتهم( طالب �الإعالن : �آمنة جمعة ح�سن خمي�ض بوكتاره   �سفته بالق�سية : مدعي  وميثله 
:  �سوق حم�سن بدر �لكثريي   �سفته بالق�سية : وكيل �ملطلوب �إعالنه : 1- علي جمعة ح�سن 
خمي�ض بوكتاره �سفته بالق�سية : مدعي عليه      جمهول حمل �الإقامة  مو�سوع �الإعالن : قد 
�قام عليكم �لدعوى ومو�سوعها دعوى ��سقاط ح�سانة �ملدعي عليهما لالوالد 1- عبد�لرحمن 
2- عبد�لرحيم 3- لطيفة 4- �سيخة علي جمعة ح�سن بوكتاره وبنقل ح�سانة �الوالد و�سمهم �ىل 
�ملدعية )عمتهم( ، وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق:2019/12/9 �ل�ساعة:08:30 
�سباحا يف �لقاعة رقم )6( يف مبنى �الح��و�ل �ل�سخ�سية يف منطقة �لقرهود ، لذ� فانت مكلف 
باحل�سور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديكم من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �القل.
رئي�ض الق�صم         

حماكم دبي

حمكمة  الأحوال ال�صخ�صية
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اعلن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2019/219  عقاري كلي                                        

�ىل �ملحكوم عليه/1- ريكاردو �سايتا  جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
�عاله ل�سالح/بورجاك  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ  2019/9/15  يف  �ملنعقدة  بجل�ستها 
بف�سخ  بورجاكوف  �لقا�سر/باتري  �بنه  على  طبيعي  ويل  وب�سفته  نف�سه  عن  �ور�زوو 
�ملدعي  و�لزمت   2018/7/18 و�مل��وؤرخ  �لدعوى  طريف  بني  �ملحرر  و�ل�سر�ء  �لبيع  عقد 
عليه باخالء �لوحدة �ل�سكنية مو�سوع �لعقد ورد �حليازة للمدعي خالية من �ل�سو�غل 
و�لزمته �لر�سوم و�مل�سروفات و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ض ما عد� ذلك 
من طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعلن بالن�صر
يف  الإ�صتئناف رقم 527/2019/322 اإ�صتئناف عقاري  

مو�سوع �الإ�ستئناف: 1- قبول �الإ�ستئناف �سكال 2- يف مو�سوع �لدعوى/ �أوال :- �إلغاء 
حكم حمكمة �أول درجة و�لق�ساء جمدد� برف�ض �لدعوى لعدم �ل�سحة و�لثبوت ، ثانيا 
: ويف جميع �الأحو�ل.  �لز�م �مل�ستاأنف �سده �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   
: �ساحلة  : م�ستاأنف وميثله  بالق�سية  �ساه  - �سفته  : نيالنغ نفنيت  �الإع��الن  طالب 
�نفي   -1  : �إعالنه  �ملطلوب  وكيل   : بالق�سية  �سفته    - �لب�سطي  خليفة  الح��ج  خليفة 
�الإق��ام��ة  مو�سوع  ���س��ده. جم��ه��ول حم��ل  م�ستاأنف   : بالق�سية  �سفته   - ���س��اه   نيالنغ 
 ، كلي  رقم 2018/621 جتاري  بالدعوى  �ل�سادر  �لقر�ر/�حلكم  ��ستاأنف  قد   : �الإع��الن 
بالقاعة  �سباحا   10.00 �ل�ساعة    2019/11/25 �ملو�فق  �الإثنني  يوم  لها جل�سه  وح��ددت 
ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  رقم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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اعلن حم�صر حجز بالن�صر
يف الدعوى رقم 2017/2894 تنفيذ جتاري 

مو�سوع �لق�سية : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2016/2444 جتاري 
جزئي ، ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )101735.50 درهم( ، �سامال للر�سوم 
و�مل�ساريف  طالب �العالن : طالب �لتنفيذ : �سركة �لبحار �ل�سبع للتجارة 
ذ  �ض   - �لر�جحي لالن�ساء�ت   -1  : �ملنفذ �سده   : �عالنه  �ملطلوب  م   م  ذ   -
بانه مت �حلجز  نعلنكم   : �الإع���الن  �الق��ام��ة. مو�سوع  م - جمهول حم��ل  م 
على �لعقار�ت �لعائدة �ليكم وبياناتها )�ر�ض رقم 266 مبنطقة جممع دبي 
لال�ستثمار �لثاين( يف حدود �ملبلغ وقدره )101735.50 درهم( وذلك للعلم 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ض الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

��سم �ل�سركة : �شي فا�شن غالريي  
ذ�ت   : �لقانوين  �ل�سكل   - �وتليت مول  دبي  F12 ملك  و   F10 رقم  �لعنو�ن : حمل 
م�سوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�سة : 678231 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1104147 
�ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب 
دبي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب   ، �أع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري 
بتاريخ 2019/8/5 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/8/5 وعلى من 
ملراجعة  الها�شمي  ح�شني  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ض  �أي  لديه 
احل�شابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 308 ملك نا�سر �حمد لوتاه - ديره - �م هرير - هاتف 
: 3885518-04 فاك�ض : 3885519-04  م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي : ح�شني الها�شمي ملراجعة احل�شابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 308 ملك نا�سر �حمد لوتاه - ديره - �م هرير - هاتف 
�لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-3885519  : فاك�ض   04-3885518  :
�شي  لت�سفية  �أع��اله  �مل��ذك��ور  �مل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  �القت�سادية 
فا�شن غالريي وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/8/5 و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/8/5 وعلى من لديه �أي �عرت��ض 
�لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو 
�ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/8518(

�ملنذر : موؤ�س�سة حممد عبد�لعزيز �لعجالن 
�ملنذر �ليها : �ل�سريي للتجارة    )جمهول حمل �الإقامة( 

مبلغ  ب�سد�د  عليها  للتنبيه  �الإن����ذ�ر  ب��ه��ذ�  �ليها  �مل��ن��ذر  �ىل  �مل��ن��ذر  يتوجه 
حممد  موؤ�س�سة  �مل��خ��ط��رة  ل�سالح  ذمتكم  يف  �مل��رت���س��د  دره���م   9.914/78
عبد�لعزيز �لعجالن ، وذلك خالل خم�سة �يام من تاريخ �الإعالن حتى ال 
ت�سطر �ملخطرة من �تخاذ �الإج��ر�ء�ت �لقانونية �سدكم للمطالبة بقيمة 
وحتى  �الإ�ستحقاق  تاريخ  من   %9 �لقانونية  و�لفائدة  ذمتكم  يف  �ملرت�سد 

�ل�سد�د �لفعلي م�سافا �ليها �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/8514(
�ملنذر : بنك كريديت �الوروبي )دبي( �ملحدودة 

�ملنذر �ليه : نا�سر بطي عمري يو�سف �ملهريي 
�ملنذر يخطر �ملنذر �ليهم  وينذرهم مب�سمون و�ثار ما جاء باالنذ�ر ونفاذ 
مفعوله قانونا يف مو�جهتهم وينبه عليهم ب�سرعة �سد�د �ملبلغ �مل�ستحق له 
�لف  وثمانية  مليونا  وثالثون  )ت�سعة  درهم   39.008.000 وق��دره  بذمتهم 
درهم( خالل خم�سة �يام من تاريخ ��ستالم هذ� �الإنذ�ر و�إال �سي�سطر �ملنذر 
�ملديونية  )مبلغ  حقوقه  باقت�ساء  �لكفيلة  �لقانونية  �الج���ر�ء�ت  التخاذ 

وفو�ئده( مع حتميلكم �مل�سوؤولية عن ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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تعلن حمكمة ر�أ�ض �خليمة �البتد�ئية – د�ئرة �المور �مل�ستعجلة – عن بيع �ل�سيار�ت �لتالية عن طريق �سركة 
�الإمار�ت للمز�د�ت �ض.ذ.م.م يف متام �ل�ساعة �خلام�سة م�ساء�ً يوم �الربعاء �ملو�فق 27  نوفمرب 2019 وعلى من 
 WWW.EmiratesAuction.COM يرغب مبعاينة �ل�سيار�ت بزيارة موقع �ملز�د �أو بزيارة �ملوقع �اللكرتوين

و يف حالة �العرت��ض مر�جعة ق�سم �لتنفيذ �ملدين �أثناء �لدو�م �لر�سمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية - دائرة االمور امل�ستعجلة

Make Model Make Year Case Details   
Hyundai Elantra 2015 29056/2018   WHITE Sharjah 79154 16000        
Nissan Sentra 2016 3896/2018   3 Sharjah 18936 17000    
Toyota Corolla 2013 2056/2015   A Ajman 58191 12000    
Hyundai Accent 2015 3598/2018   1 Sharjah 84192 15000    
Nissan Sunny 2016 3452/2017   17 Abu Dhabi 87610 14000    

Mitsubishi Lancer 2016 25598/2018   15 Abu Dhabi 36850 16000    
Kia Soul 2016 5684/2017   WHITE Sharjah 10380 18000      

Mitsubishi Pajero 2015 19048/2018   1 Sharjah 64221 32000        
Nissan Sentra 2016 1633/2018   3 Sharjah 18942 17000       
Nissan Altima 2013 29116/2018   1 Sharjah 41943 15000   

Chevrolet Malibu 2016 28176/2018   12 Abu Dhabi 26697 26000      
Toyota Yaris 2014 3277/2015   B Ajman 64656 15000   
Toyota Yaris 2014 3566/2017   12 Abu Dhabi 47830 15000    
Nissan Sentra 2016 3890/2018   3 Sharjah 18940 17000   
Kia Cerato 2015 1758/2017   15 Abu Dhabi 77519 15000   

Nissan Pick Up 2014 19344/2016   A Fujairah 67312 18000      
Mitsubishi L200 2016 17351/2016   1 Sharjah 83851 14000        
Nissan Sentra 2016 1549/2018   3 Sharjah 18939 17000    
Toyota Corolla 2015 6929/2016   WHITE Sharjah 61839 20000   
Toyota Avanza 2016 2259/2019   15 Abu Dhabi 90425 21000     
Chevrolet LS 2014 2773/2018   14 Abu Dhabi 95526 10000   
Suzuki Ertiga 2015 5707/2017   B Ajman 18400 13000     
Toyota Hiace 2014 16638/2019   Q Dubai 28538 52000        
Renault Duster 2015 5281/2019   2 Sharjah 72182 13000       
Nissan Tiida 2013 9489/2019   5 Abu Dhabi 81559 6000       
Kia Optima 2017 16796/2019   2 Sharjah 70797 30000      

Honda Accord 2011 11438/2018   2 Sharjah 96713 11000     
Toyota Yaris 2016 19332/2018   A Ajman 34800 18000     
Nissan Patrol 2015 20704/2017   B Ajman 57007 88000    

Toyota Fortuner 2015 12797/2019   15 Abu Dhabi 39328 38000     
Honda Accord 2013 16954/2019   14 Abu Dhabi 87402 19000    
Volvo F12 2000 16717/2019    Dubai 99677 11000          

Hyundai Accent 2016 16721/2019   R Dubai 73401 16000        
Hyundai Elantra 2016 16722/2019   R Dubai 17359 18000            
Nissan Urvan 2015 16720/2019   1 Abu Dhabi 69336 28000    

Mitsubishi Canter 2011 16718/2019    Dubai 69198 30000            
Volvo F12 1999 16715/2019    Dubai 61485 9000       

Nissan Sunny 2015 16724/2019   Q Dubai 46159 11000          
Hyundai Elantra 2016 16723/2019   R Dubai 17364 17000            
Nissan Sunny 2015 16725/2019   Q Dubai 46158 11000          
Nissan Sunny 2015 16726/2019   Q Dubai 46162 11000      

Mitsubishi Pajero 2015 7772/2019   1 Sharjah 84298 32000     
Nissan Pick Up 2014 15658/2019   B Ajman 17324 18000      
Hyundai Accent 2015 16854/2017   L Dubai 15244 13000    
Nissan Urvan 2016 7475/2019   B Ajman 99094 31000  
Isuzu NPR 2016 17485/2017   T Dubai 66936 52000     
Nissan Tiida 2016 7474/2019   B Ajman 99092 15000  
Toyota Camry 2013 5271/2017   WHITE Sharjah 54509 14500   
Toyota Hiace 2015 7710/2019   B Ajman 84496 40000       

Mitsubishi Canter 2013 7570/2015   L Dubai 11713 32000        
Toyota Corolla 2014 9478/2017   M Dubai 49912 18000   
Nissan Micro 2015 8496/2018   Q Dubai 41652 27000    
Toyota Hiace 2014 25994/2017   A Umm al Quwain 89562 32000  

Hyundai Terracan 2014 15867/2016   9 Abu Dhabi 87710 18000   
Toyota Yaris 2014 16701/2016   A Umm al Quwain 32856 16000   

Toyota Fortuner 2014 5255/2016   2 Sharjah 99574 31000    
Hyundai Accent 2016 16716/2019   R Dubai 73404 16000        

Nissan Patrol Platinum 2015 4797/2018   K Dubai 8647 125000 111      
Toyota Coaster 2013 16451/2017   C Dubai 99683 60000            
Hyundai Accent 2014 14943/2019   L Dubai 18713 11000     
Dodge Neon 2017 16888/2019   E Dubai 76415 20000      

Toyota FJ Cruiser 2015 15321/2018   Q Dubai 71356 58000        
Infiniti Q60 2015 16626/2017   M Dubai 72242 35000    
BMW 535 2011 24350/2018   S Dubai 65716 13000   

Kia Sportage 2017 20889/2018   K Dubai 75803 39000    
Ashok Leyland Falcon 2016 26661/2018   Q Dubai 97554 85000          

Toyota Camry 2014 8297/2019   3 Sharjah 43796 20000    
Nissan Sentra 2016 13590/2019   15 Abu Dhabi 74124 18000    

Nissan Pathfinder 2015 17557/2018   Q Dubai 57456 42000    
Nissan Patrol 2017 4790/2018   7 Abu Dhabi 66423 73000     

Hyundai Sonata 2015 13436/2017   14 Abu Dhabi 29605 29000     
Nissan X Trail 2017 26068/2018   B Ajman 46229 42000  

Toyota FJ Cruiser 2014 21472/2018   1 Sharjah 85799 52000   
Nissan X Trail 2015 21365/2018   1 Sharjah 78242 35000   
Toyota Camry 2015 5131/2018   3 Sharjah 26120 31000    
Toyota Innova 2012 21095/2017   B Ajman 35881 14000       
Honda Civic 2014 16883/2019   T Dubai 24090 16000     
Ford Escape 2016 16885/2019   12 Abu Dhabi 91725 32000   
Nissan Patrol 2016 7678/2017   13 Abu Dhabi 18279 138000     
Nissan Sunny 2014 25115/2017   P Dubai 37112 14000       
GMC Yukon 2013 22774/2017   B Dubai 21930 40000    

Toyota Land Cruiser 2011 28515/2018   Q Dubai 3546 82000     
Hyundai Elantra 2015 16877/2019   P Dubai 98024 18000     
Nissan Infiniti 2013 16875/2019   L Dubai 8065 27000     
Kia Cadenza 2015 16876/2019   H Dubai 95046 27000     
Infiniti Q50 2014 25050/2017   M Dubai 80209 37000     
Toyota 2015 952/2019   J Dubai 95844 28000    
Isuzu NPR 2015 953/2019   Q Dubai 73476 55000   
Tata Prima 2015 959/2019   C Dubai 52458 40000   

Cadillac Escalade 2017 16893/2019   3 Sharjah 91756 145000    
Nissan Sentra 2015 16892/2019   14 Abu Dhabi 31869 14000   

Mitsubishi Lancer 2016 16894/2019   B Ajman 46322 15000   
Mitsubishi Rosa 2016 16895/2019   B Ajman 46320 55000   

Toyota Land Cruiser 2014 16879/2019   Q Dubai 43747 82000     
Ford Fusion 2014 16884/2019   Q Dubai 36317 15000     
Audi Q5 2018 16886/2019   5 Abu Dhabi 83174 110000   

Hyundai Veloster 2017 20873/2018   17 Abu Dhabi 14295 29000      
Nissan Patrol 2016 16880/2019   G Dubai 69618 110000    

Mitsubishi Pajero 2016 7059/2019   O Dubai 64109 39000     
Lexus IS 200t 2016 16887/2019   V Dubai 81223 52000     
Ford Explorer 2013 16882/2019   14 Abu Dhabi 91209 28000     

Mitsubishi Lancer 2015 16881/2019   B Dubai 89488 16000    
Toyota Prado 2011 10093/2017   B Ajman 29522 45000      
Nissan Sunny 2013 16890/2019   I Dubai 66593 7000   

Dodge Challenger 2016 16889/2019   G Dubai 15668 43000     
Nissan Pathfinder 2016 16942/2019   S Dubai 79356 48000   

Kia Sorento 2016 16928/2019   O Dubai 69746 31000   
Mitsubishi Pajero 2016 16861/2019   WHITE Sharjah 16274 39000     
Hyundai Tucson 2014 16867/2019   U Dubai 52962 22000  
Honda Pilot 2015 16920/2019   J Dubai 73670 32000     

Mitsubishi ASX 2013 16919/2019   N Dubai 42361 17000         
Hyundai Creta 2017 16923/2019   I Dubai 47445 27000  

Chevrolet Silverado 2014 16925/2019   O Dubai 46161 45000     
Mitsubishi ASX 2017 16926/2019   16 Abu Dhabi 78129 37000   
Hyundai Tucson 2017 16922/2019   13 Abu Dhabi 85780 39000    
Chevrolet Camaro 2016 16863/2019   12 Abu Dhabi 62502 52000    
Range Rover Sport 2011 16865/2019   15 Abu Dhabi 29053 27000   

Mazda 3 2018 16866/2019   D Dubai 80923 27000      
Toyota Corolla 2015 16927/2019   Q Dubai 65208 25000   
BMW 520 I 2013 16921/2019   L Dubai 77225 27000     
Nissan Tiida 2014 16868/2019   C Ras al Khaimah 50629 10000      
Mazda CX 5 2018 16860/2019   15 Abu Dhabi 74313 57000    

Hyundai Grand I10 2016 16864/2019   R Dubai 91482 14000      
Honda Accord 2012 16862/2019   K Dubai 57455 13000   

Range Rover Sport 2013 8036/2019   T Dubai 13170 49000     
Toyota Hiace 2013 1173/2019   1 Sharjah 89521 10000    
Nissan Urvan 2012 5874/2016   J Dubai 92113 11000   
Hyundai Creta 2017 12958/2019   A Umm al Quwain 91597 26000    
Ford F 150 2014 19830/2018   14 Abu Dhabi 17736 35000       

Nissan Sunny 2016 12989/2019   Q Dubai 75930 12000       
Dodge Durango 2014 15395/2019   9 Abu Dhabi 36729 25000      
Nissan Micra 2015 12623/2019   Q Dubai 27688 6000    

Jeep Grand Cherokee 2016 16899/2019   13 Abu Dhabi 15676 65000    
Jeep Grand Cherokee 2008 4355/2019   N Dubai 12846 6000     

Toyota Coaster 2016 55/2007 C Ras al Khaimah 24159 75000          
Nissan Altima 2015 4/2017 12 Abu Dhabi 32126 18,000            
Nissan Patrol 2013 4/2017 9 Abu Dhabi 20720 85,000            
Toyota Camry 2008 144/2018 A Dubai 49433 8,000       

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25   
 اعـــــــلن 

و�لت�سديقات- خورفكان  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  ب����اد�رة  �ل��ع��دل  �ل��ك��ات��ب  �ن��ا  ت��ق��دم �يل 
و�ل�سيد/  �الإم����ار�ت   : �جلن�سية   ، �لري�سي  علي  �حمد  مو�سى  �ل�سيد/هاجر   :
�مني عبد�ملجيد ، �جلن�سية : بنغالدي�ض وطلب �لت�سديق على حمرر يت�سمن 
)تنازل( يف �ال�سم �لتجاري ور�سة �لقب�سة للحد�دة و�ملرخ�ض من د�ئرة �لتنمية 
�القت�سادية يف �ل�سارقة رخ�سة جتارية رقم 555371 �ل�سادر بتاريخ 2007/8/1 
�سامل حممد  ر��سد  يو�سف  �ل�سيد/  �ىل  �الإقت�سادية بخورفكان.  �لتنمية  د�ئ��رة 
�ملطوع ، �جلن�سية : �الإمار�ت. ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة 
بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان 

�نق�ساء 14 يوم من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25   
اعلن بالن�صر

يف  الدعوى رقم 1661/2019/11 مدين جزئي   
مو�سوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )24928.63 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�تعاب �ملحاماة حتى �ل�سد�د �لتام   طالب �الإعالن : �سركة جمموعة �الإمار�ت لالت�ساالت )جمموعة 
�ت�ساالت( - �ض م ع - �سفته بالق�سية : مدعي  وميثله : عبد�هلل حممد ر�سول علي �لهرمودي - 
�سفته بالق�سية : وكيل  �ملطلوب �إعالنه : 1- فريجي �بور� كا�سرتو - �سفته بالق�سية : مدعي عليه 
- جمهول حمل �الإقامة  مو�سوع �الإع��الن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 
2019/7/18 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�سالح/ �سركة جمموعة �الإم��ار�ت لالت�ساالت )جمموعة 
�ت�ساالت( - �ض م ع بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �ملدعية مبلغ مقد�ره )مبلغ 24928.63 درهم( 
ومبلغ  و�مل�ساريف  �ل��ت��ام  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   %9 ب��و�ق��ع  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة 
خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

    حماكم دبي
املحكمة الإبتدائية املدنية 

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

��سم �ل�سركة : وا�شديف لالزياء - �س ذ م م   
�ل�سكل   - بردبي   - �هلل  ن�سر  ح�سني  وجنيبة  نا�سر  عبد�ملح�سن  ملك  حمل   : �لعنو�ن 
بال�سجل  �لقيد  رق��م   223139  : �لرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين 
�لتجاري : 68833 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سري 
يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ 2019/5/5 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/5 وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني ح�شني الها�شمي ملراجعة 
احل�شابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 308 ملك نا�سر �حمد لوتاه - ديره - �م هرير - هاتف 
: 3885518-04 فاك�ض : 3885519-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��سم �مل�سفي : ح�شني الها�شمي ملراجعة احل�شابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 308 ملك نا�سر �حمد لوتاه - ديره - �م هرير - هاتف 
�لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-3885519  : فاك�ض   04-3885518  :
�القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية وا�شديف 
لالزياء - �س ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/5/5 و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/5 وعلى من لديه �أي �عرت��ض 
�لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو 
�ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25   
اإعلن بالن�صر مبوعد تقدمي  امل�صتندات

يف الدعوى رقم )2019/123( نزاع تعيني خربة عقاري 
�ملتنازع : �سركة د�ماك كري�سنت للعقار�ت - �ض ذ م م 

�ملتنازع �سده : جوهر �قبال �سيخ 
رقم  �لدعوى  عليكم  �أقامت   - م   م  ذ  �ض   - للعقار�ت  كري�سنت  د�ماك  �سركة   : �ملتنازعة  �ن  حيث 
2019/123 نز�ع تعيني خربة عقاري - دبي وبناء على �حلكم �ل�سادر  من قبل �ملحكمة يف تاريخ 
2019/11/3 بندب �خلبري د/ ح�سن موؤمن خبري� للقيام مبهمة �خلربة يف �لدعوى ، لذلك 
ترغبون  �ي م�ستند�ت  بالدعوى  �ملتعلقة  و�ملذكرة �جلو�بية  دفوعكم  وتقدمي  يقت�سى ح�سوركم 
بتقدميها يف يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2019/11/28 مبكتب خبري �لدعوى �لكائن يف دبي )مكتب 
ريجي�ض - Regus برج ن�سيمة - �سارع �ل�سيخ ز�يد - �لطابق �لر�بع - هاتف : 043116059 
)متحرك : 0555543109 - 0501169791 - 0565557754( ويف حال تخلفكم عن 

�أو عدم �ر�سال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فاإن �خلبري �سيبا�سر �لدعوى يف غيابكم. 
خبري الدعوى / د. ح�صن موؤمن  
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/8495(

�ملنذر : �لغز�ل لتجارة �لديزل - �ض ذ م م
بوكالة �ملحامي / �سالح مبا�سري 

�ملنذر �ليها : حطني لنقل مو�د عامة بال�ساحنات �لثقيلة - �ض ذ م م 
فاملنذرة تنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �سد�د �ملبلغ و�ملبني و�سفا وقيمة ب�سدر 
هذ� �الإنذ�ر وقيمته 41.669.75 درهم )فقط و�حد و�ربعون �لف و�ستمائة 
وت�سعة و�ستون درهما وخم�سة و�سبعون فل�سا( وذلك خالل خم�سة �يام من 
�إ�ستالمكم لهذ� �الإنذ�ر و�إال �ست�سطر �ملنذرة التخاذ �الإج��ر�ء�ت �لقانونية 

�سدكم ، هذ� مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �الأخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/8516(
�ملنذر : بنك كريديت �الوروبي )دبي( �ملحدودة 

�ملنذر �ليه : �سركة �دفان�سد الد�رة �ملر�فق - ذ م م  
�ملنذر يخطر �ملنذر �ليهم وينذرهم مب�سمون و�ثار ما جاء باالنذ�ر ونفاذ 
مفعوله قانونا يف مو�جهتهم وينبه عليهم ب�سرعة �سد�د �ملبلغ �مل�ستحق له 
�لف  وثمانية  مليونا  وثالثون  )ت�سعة  درهم   39.008.000 وق��دره  بذمتهم 
درهم( خالل خم�سة �يام من تاريخ ��ستالم هذ� �الإنذ�ر و�إال �سي�سطر �ملنذر 
�ملديونية  )مبلغ  حقوقه  باقت�ساء  �لكفيلة  �لقانونية  �الج���ر�ء�ت  التخاذ 

وفو�ئده( مع حتميلكم �مل�سوؤولية عن ذلك.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/8515(
�ملنذر : بنك كريديت �الوروبي )دبي( �ملحدودة 

�ملنذر �ليه : جمموعة �ن بي بي  
�ملنذر يخطر �ملنذر �ليهم وينذرهم مب�سمون و�ثار ما جاء باالنذ�ر ونفاذ 
مفعوله قانونا يف مو�جهتهم وينبه عليهم ب�سرعة �سد�د �ملبلغ �مل�ستحق له 
�لف  وثمانية  مليونا  وثالثون  )ت�سعة  درهم   39.008.000 وق��دره  بذمتهم 
درهم( خالل خم�سة �يام من تاريخ ��ستالم هذ� �الإنذ�ر و�إال �سي�سطر �ملنذر 
�ملديونية  )مبلغ  حقوقه  باقت�ساء  �لكفيلة  �لقانونية  �الج���ر�ء�ت  التخاذ 

وفو�ئده( مع حتميلكم �مل�سوؤولية عن ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25   
 اعلن بالن�صر

يف  الإ�صتئناف رقم 2651/2019/305 ا�صتئناف جتاري  
 1783/2019 رق��م  �ل��دع��وى  يف  �ل�سادر  �حلكم  �إ�ستئناف  �الإ�ستئناف:  مو�سوع 
للتمويل  دنيا   : �الإع��الن  و�التعاب طالب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم   ، جتاري جزئي 
طاهر  ح�سن  حممد  عائ�سة    : وميثله  م�ستاأنف    : بالق�سية  �سفته   - م  م  ذ   -
 - �حمد  علي  �حمد  حافظ   -1  : �إع��الن��ه  �ملطلوب  وكيل   : بالق�سية  �سفته   -
 : �الإع��الن  �الإقامة  مو�سوع  بالق�سية : م�ستاأنف �سده. جمهول حمل  �سفته 
جزئي.  جتاري   2019/1783 رقم  بالدعوى  �ل�سادر  �لقر�ر/�حلكم  ��ستاأنف  قد 
�سباحا   10.00 �ل�ساعة   2019/12/11 �ملو�فق  �الأرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25   

انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/1/8519(

�ملنذر : موؤ�س�سة حممد عبد�لعزيز �لعجالن 
�ملنذر �ليها : �سفينة �لعرب لتجارة �لعطور و�ملالب�ض - )جمهول حمل �الإقامة( 

يتوجه �ملنذر �ىل �ملنذر �ليها بهذ� �الإنذ�ر للتنبيه عليها ب�سد�د مبلغ 14.249/19 
درهم �ملرت�سد يف ذمتكم ل�سالح �ملخطرة موؤ�س�سة حممد عبد�لعزيز �لعجالن ، 
وذلك خالل خم�سة �يام من تاريخ �الإع��الن حتى ال ت�سطر �ملخطرة من �تخاذ 
و�لفائدة  ذمتكم  يف  �مل��رت���س��د  بقيمة  للمطالبة  �سدكم  �لقانونية  �الإج�����ر�ء�ت 
�لقانونية 9% من تاريخ �الإ�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لفعلي م�سافا �ليها �لر�سوم 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25   
 اعلن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/4138 تنفيذ جتاري  
�أم��و�ج �لبحر للمالحة )ذ م م( 2- �سادق حبيب  �ىل �ملنفذ �سدهم/1- �سركة 
�ن  مبا  �القامة  حمل  جمهويل  �سلحه  معريف  �سادق  حبيب   -3 �سلحه  معريف 
طالب �لتنفيذ/ علي ح�سن يحيى بدر بدر�ن ب�سفته مدير ملوؤ�س�سة حميد بدر 
للمالحة  وميثله / �سرحان ح�سن حممد ح�سن �ملعيني  قد �أقام عليك �لدعوى 
به وقدره )19894556(  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ملذكورة �عاله  �لتنفيذية 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  بالت�سامن  دره��م 
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12791 بتاريخ 2019/11/25   
 اإعلن بالن�صر لدى حمكمة اأبوظبي التجارية - اإ�صتئناف   

الق�صية رقم )2019/2101( اإ�صتئناف جتاري - اأبوظبي 
�ملرفوعة من / نور بنك )م�ساهمة عامة( بنك نور �الإ�سالمي 

�سد / �سامل علي �سامل �ملهريي 
�ملعلن �ليه / �ملدعي عليه / �سامل علي �سامل �ملهريي 

مدعو� للح�سور الجتماع �خلربة �حل�سابية �مل�سرفية �ملقررة عقده �حلادية ع�سر� 
مبقر  وذلك  م   2019/11/28 �ملو�فق  �خلمي�ض  يوم  �ض   )11.30( �سباحا  ون�سف 
د�ئرة �لق�ساء باأبوظبي - مبنى �ملحكمة �لقدمي - �لطابق �الأول - قاعة �خلرب�ء - 

باأبوظبي  م�سطحبني معكم كافة �مل�ستند�ت �لتي ترغبون يف تقدميها للخبري. 
اخلبرياحل�صابي وامل�صريف 
�صامل حممد �صامل بالعمى

رقم القيد 210  
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انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/8494(

 I  ملنذر : �سركة تطوير جممع دبي لالإ�ستثمار -  ذ م م�
�ملنذر �ليه : �سركة �ل�سالم �لدولية لال�ستثمار �ملحدودة - فرع دبي

)جمهول حمل �الإقامة( 
تتوجه �ملنذرة بهذ� �الإنذ�ر �ىل �ملنذر �ليها النذ�رها باالآتي : مت تنفيذ �تفاقية �اليجار بني 
�سركة تطوير جممع دبي لالإ�ستثمار �ض ذ م م  و�ل�سادة / �ل�سالم �لدولية لالإ�ستثمار فرع 
دبي متبقي مبلغ 1.566.318.59 درهم - يف ذمة �ل�سادة �ل�سالم �لدولية لال�ستثمار �ملحدودة 
فرع دبي ل�سالح �سركة تطوير جممع دبي لالإ�ستثمار �ملحدودة  - ومت منح �ل�سادة �ل�سالم 
�لدولية لال�ستثمار �ملحدودة فرع دبي مهلة وقدرها 6 ��سابيع من تاريخ ن�سر هذ� �الإنذ�ر 

ل�سد�د �ملبلغ �ملرت�سد
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اإعلن بالن�صر

رقم )2019/8525(
�ملخطرة : مرمي حممد علي حممد مر�سد 

فار�در�جا  بر�كا�ض   -2 م  م  ذ  �ض   - �لعامة  للتجارة  مهتح   -1 �ليهم:  �ملخطر 
�ليها  �ملخطر  �ل�سخ�سية وب�سفته مدير  فار�در�جا )هندي �جلن�سية( ب�سفته 

�الأوىل و�ملوقع على �ل�سيكات مو�سوع �الخطار �حلا�سر 
جينا مبوجب هذ� �لكتاب ننذركم بوجوب �سد�د قيمة �ل�سيكات �لبالغ جمموعها 
فقط(  �إم���ار�ت���ي  دره���م  وخم�سمائة  �ل��ف  و�ث��ن��ني  )م��ائ��ت��ان  دره���م   )202.500(
�سوف  و�إال   ، تاريخه  �ي��ام من  �ق�ساها خم�سة  م��دة  خ��الل  وذل��ك   ، للمخطرة 
م�سوؤوليتكم  وعلى  بحقكم  �لقانونية  �الإج���ر�ء�ت  كافة  التخاذ  �أ�سفني  ن�سطر 

ونفقتكم ، حمتفظني بكافة �حلقوق الية جهة كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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•• اأبوظبي - الفجر

�أم�سيتني  �أب��وظ��ب��ي   – و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ���رة  تنظم   
منارة  يف  �حل��ايل،  نوفمرب  و28   27 يومي  مو�سيقيتني 

�ل�سعديات باأبوظبي، وق�سر �ملويجعي يف منطقة �لعني. 
 يقود ماي�سرتو �لعود ن�سري �سّمة �أ�ساتذة وخريجي »بيت 
وتعليم  ب�سون  �ملتخ�س�سة  �ملو�سيقية  �الأكادميية  �لعود«، 
�الإرث �ملو�سيقي �لعربي و�آالته �ملو�سيقية، حفاًل مو�سيقياً 

وذل��ك م�ساء  �لعني،  �ملويجعي يف منطقة  مميز�ً يف ق�سر 
�خلمي�ض 28 نوفمرب.

يقّدم �سّمة وزمالوؤه باقة متنوعة من �ملعزوفات �لعربية 
�لرت�ثية �ملعاد توزيعها ب�سكل حديث. حيث �سيتم �لعزف 
يتم  �ل��ت��ي  �ملو�سيقية  �الآالت  م��ن  و����س��ع��ة  جمموعة  على 
و�لكمان  �ل��ع��ود  ذل��ك  يف  مب��ا  �لعود”  “بيت  يف  تدري�سها 
و�ل��ق��ان��ون و�ل��ت�����س��ي��ل��و، م��ع �أد�ء غ��ن��ائ��ي مم��ي��ز ل��ع��دد من 

�ملطربني �ملوهوبني.

ير�فق �سّمة يف هذه �الأم�سية �ملو�سيقية �أ�ساتذة بيت �لعود 
�ل�ستار، و�سريين تهامي، ود. فتح �هلل  ب�سام عبد  كل من 
�أحمد، و�أحمد طه، وعلي دريدي، ومازن �لباقر، وحممد 

�سعيد، وفي�سل �ل�ّساري.
27 نوفمرب  فيما ت�سهد منارة �ل�سعديات م�ساء �الأربعاء 
يامن  وه��م:  �لعود،  ق�سم  حفل تخريج ثالثة من طالب 
�الأع������ور، وج����الل ق�����ّس��ام، وت��وف��ي��ق زري�����ق. ح��ي��ث يعر�ض 
�خل��ري��ج��ون م��ه��ار�ت��ه��م يف ع���زف جم��م��وع��ة خم��ت��ارة من 
�الأغ����اين �ل��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى �ل��ع��ود ي��ر�ف��ق��ه��ا ع���زف ع��ل��ى �آالت 

�لكمان و�لقانون و�لت�سيلو و�لبيانو.
وبهذه �ملنا�سبة، قال في�سل �لظاهري، مدير �إد�رة �الت�سال 
و�لعالقات �لعامة باالإنابة يف د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة – 
�لعاملي  �لعود  ماي�سرتو  ��ست�سافة  �إىل  “نتطلع  �أبوظبي: 
ن�سري �سّمة يف هذ� �حلفل �ملو�سيقي �ال�ستثنائي مبنطقة 
�ملو�سيقيني  ن��خ��ب��ة م���ن  ي��ع��زف م���ع  ف��م�����س��اه��دت��ه  �ل���ع���ني، 
�سك  ب��ال  �لعود‘ �ستكون  ’بيت  م��ن  �مل��وه��وب��ني  و�مل��درب��ني 
جتربة ال ُتن�سى. من خالل هذه �الأم�سية نوؤكد �لتز�منا 
يف د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة برتويج ودعم ثقافة �ملنطقة 
يف خمتلف جماالتها؛ وهذ� مبد�أ �أ�سا�سي من مبادئ “بيت 
�ملبدعني  �ل��ف��ن��ان��ني  جم��م��وع��ة  يف  ج��ل��ي��اً  وي��ظ��ه��ر  �لعود”، 

�لذين �سيعزفون خالل �حلفل �ملو�سيقي”.
ن�سري  ع��امل��ي��اً  �مل��ع��روف  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل��ع��ود  ماي�سرتو  ح�سد 
�سّمة، �أكرث من 60 جائزة، منها جائزة �الأكادميية �مللكية 
�إىل جائزة مهرجان  باالإ�سافة   ،1998 �لربيطانية عام 

»روترد�م �لعربي« وغريها �لكثري.

عام  �لقاهرة  يف  �ل��ع��ود  بيت  �سّمة  �أط��ل��ق  م�سريته،  خ��الل 
درجة  �إىل  للو�سول  �لعود  طالب  بتعليم  وق��ام   ،1998
�ل�سخ�سية  و�إ�سافاته  تقنياته  �الحرت�فية، وتبادل معهم 
�ساز،  �أخ��رى مثل  �آالت  �لعود  �لعود. و�سمل بيت  �آل��ة  على 
بيت  تاأ�سي�ض  ومت  �ل�سرقي.  و�الإي��ق��اع  و�لقانون،  و�ل��ن��اي، 
�لعود يف �أبوظبي عام 2008، و�الإ�سكندرية عام 2011، 

وبغد�د عام 2018، وجميعهم حتت �إ�سر�ف �سّمة.
ركز �سّمة �هتمامه خالل م�سريته على �لفرق �ملو�سيقية 
و�الأورك�����س��رت� م��ن خ��الل ت��ق��دمي �ل��ع��دي��د م��ن �لعرو�ض 
�ملو�سيقية مع فرق متنوعة منها �أورك�سرت� »مرتوبوليتان« 
يف مونرتيال، و�الأورك�سرت� �لوطنية �للبنانية للمو�سيقى 
�ل�سرق عربية«، و«�لغلوب �ن�سومبال« �لتي قام بتاأ�سي�سها 
�لغربيني بقيادته. كما قدم  �لعازفني  و�سمت كوكبة من 
ر�ئدين يف مو�سيقى �جلاز  عرو�ض مو�سيقية مع فنانني 
�ل�سرق«  »�أورك�����س��رت�  و�أ�س�ض  مار�سالي�ض.  وينتون  �أم��ث��ال 
�لتي ت�سم �أكرث من 75 عازفاً من �آ�سيا و�ل�سرق �الأو�سط 
عرو�ساً  �لفرق  ه��ذه  وقدمت  و�أوروب���ا.  �ملتو�سط  وحو�ض 

مو�سيقية يف جميع قار�ت �لعامل.
�لثقافة  لن�سر  �أبوظبي  يف  �لعود  بيت  �أكادميية  تاأ�س�ست 
لالإبد�ع  من�سة  ت��وف��ري  ج��ان��ب  �إىل  �مل��و���س��ي��ق��ي  و�ل���وع���ي 
و�البتكار تعزز دور �ملو�سيقى يف �مل�سهد �لثقايف بالعا�سمة 
�الأغاين  على  باحلفاظ  �الأك��ادمي��ي��ة  وتهتم  �الإم��ار�ت��ي��ة. 
�ملو�سيقية  و�الآالت  �لعود  باآلة  �ملرتبطة  �لعزف  و�أ�ساليب 
�الأخرى �لتي حتظى باأهمية كبرية يف دولة �الإمار�ت، مثل 

�لعود و�لقانون.

•• ال�شارقة-الفجر:

�لدويل  �لكويت  �ل�سارقة للرت�ث يف معر�ض  �سارك معهد 
�ل��ر�ب��ع و�الأرب��ع��ني للكتاب �ل��ذي يقام يف �ل��ف��رتة م��ن 20 
�لعر�ض  خ���الل  م��ن  وذل����ك   ،2019 ن��وف��م��رب   30 ح��ت��ى 
�مل�سلم،  �لدكتور عبد�لعزيز  �سعادة  �لذي قدمه  �لتقدميي 
رئي�ض �ملعهد بعنو�ن »معهد �ل�سارقة للرت�ث و�قع م�سرق 

وم�ستقبل و�عد« بالتعاون مع م�سروع �ملثقفني �لتطوعي.
وق���ال ���س��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �مل�����س��ل��م: »ن��وؤك��د على 
�أهمية �حلفاظ على �لرت�ث �لعربي و�خلليجي، من خالل 
يعمل  حيث  ومنهجي،  علمي  ب�سكل  فيه  و�لبحث  توثيقه 
دولية  بيانات  قاعدة  �إي��ج��اد  على  للرت�ث  �ل�سارقة  معهد 
يف جمال �لفنون �ل�سعبية يتم فيها ت�سجيل بع�ض �لفنون 
�ملختارة وعمل �ألبومات لها ولالآالت �ملو�سيقية �مل�ستخدمة 
فيها و�لرتكيز على مدى تقاربها، الأن يف ذلك داللة على 
�لثقافة  �ل�سعوب، و�أن  �ل��رت�ث ي�سكل عامل تقارب بني  �أن 

جتعلنا �أكرث قرباً، حيث جند �أن هناك �لكثري من �الأ�سياء 
وتقدمه  قدمته  �ل���ذي  �لكبري  �ل��دع��م  ون�سكر  �مل�سرتكة، 
حكومة �ل�سارقة للرت�ث و�لذي كان عاماًل رئي�سياً يف جناح 
�ملعهد و�لنهو�ض باأن�سطته، حيث هناك خم�سة فروع له يف 
�الإمار�ت وفرع يف �ملغرب و�آخر يف �إ�سبانيا، ويتم �لعمل على 

�فتتاح فروع جديدة«.
و�أ�ساف �مل�سلم: »نحر�ض على دعم �الأ�سر �ملنتجة لالأ�سياء 
�ملنتجات  ه��ذه  ���س��ر�ء  ميكن  حيث  ومنتجاتها،  �ل��رت�ث��ي��ة 
�ل��رو�ت��ب للمنتجني  ل��ه��ا، وك��ذل��ك ���س��رف  �أ���س��و�ق  �أو فتح 
�أن  �إىل  باالإ�سافة  �لرت�ثية،  �حل��رف  بع�ض  يف  و�لعاملني 
�جلامعات  م��ن  �لعديد  م��ع  وتن�سيقاً  ك��ب��ري�ً  تعاوناً  هناك 
ومر�كز �الأبحاث، كما �أن هناك نحو 560 موظفاً يف �ملركز 
موزعني على �الإد�ر�ت �ملختلفة وهم يحملون �سهاد�ت عليا 
�لفنون  مثل  ب��ال��رت�ث  �ملرتبطة  �الخت�سا�سات  معظم  يف 

و�الآد�ب و�لتاريخ وغريها«.
�لتي منها  �ملعهد  �أن�سطة  �إىل بع�ض  �مل�سلم  و�أ�سار �لدكتور 

ملحق  فيها  ويكون  �لعربية  باللغة  حمكمة  جملة  �إ�سد�ر 
�أو  فيها  �ملن�سورة  �لدر��سة  ح�سب  �الأخ��رى  �للغات  باإحدى 
للمعهد  �الإل��ك��رتوين  �مل��وق��ع  �إىل  �إ�سافة  �مل��وج��ود،  �لبحث 
�ملتعّلقة  و�مل���و�د  �ملعلومات  من  �لكثري  على  يحتوي  �ل��ذي 
ب��ال��رت�ث م��ع �إم��ك��ان��ي��ة �إب����د�ء �مل��الح��ظ��ات وت��ع��دي��ل بع�ض 
�الأ���س��ي��اء و�حل��ق��ائ��ق وذل����ك ب��ع��د �ل��ت��اأك��د م��ن��ه��ا و�لرجوع 
�الأكادمييني  �أو  �ل����رو�ة  م��ن  �مل��وث��وق��ة  �مل�����س��ادر  بع�ض  �إىل 

و�ملخت�سني.
�ملوؤ�س�سية  �مل�����س��اري��ع  �أح���د  ل��ل��رت�ث  �ل�����س��ارق��ة  وي��ع��د معهد 
�ل��ك��ربى �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا ���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ �لدكتور 
�الأعلى حاكم  �ملجل�ض  �لقا�سمي، ع�سو  �سلطان بن حممد 
�إعد�د  يف  ي�سهم  وعلميًّا  ثقافيًّا  �سرًحا  ليكون  �ل�سارقة، 
ك���و�در م��ن �لباحثني �الإم��ار�ت��ي��ني و�ل��ع��رب �مل��درب��ني على 
�سون تر�ثهم �لثقايف، وعلى �لقيام باإجر�ء �مل�سوح �مليد�نية 
حل�سر �لرت�ث �لثقايف وحفظه وتوثيقه، و�إجر�ء �لبحوث 

و�لدر��سات با�ستخد�م مناهج �لبحث �لعلمي.

•• اأبوظبي  - الفجر

�أبوظبي للثقافة و�لفنون يف   �ساركت جمموعة 
معر�ض »فن �أبوظبي« معر�ض �لفنون �لر�ئد يف 
�إ�سهاماً منها  �ملنطقة، يف دورته �حلادية ع�سرة، 
و�الإمار�ت،  الأبوظبي  �لثقافية  �لروؤية  �إث��ر�ء  يف 
لقيم �لت�سامح و�النفتاح و�حلو�ر مع  وتر�سيخاً 
�ملجموعة  لروؤية  وترجمًة  �لفنون،  عرب  �الآخ��ر 
�لعام  يف  تاأ�سي�سها  منذ  لتحقيقها  ت�سعى  �لتي 
�ل�سباب  يف  ب��اال���س��ت��ث��م��ار  و�مل��ت��م��ث��ل��ة   ،1996

وت�سجيع ودعم �ملو�هب وتقدير �ملبدعني.
�إبر�هيم  ���س��ع��ادة ه���دى  �ع��ت��ربت  وم���ن ج��ه��ت��ه��ا، 

للثقافة  �أبوظبي  جمموعة  موؤ�س�ض  �خلمي�ض، 
�إمار�تية  �أبوظبي ميّثل من�سة  �أّن فن  و�لفنون، 
ع��امل��ي��ة ل��ل��ف��ن��ون �ل��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة ت�����س��ت��ق��ط��ب مئات 
يف  وت�سهم  و�ل��ع��امل��ي��ة،  �لعربية  �ل��ف��ن��ون  ���س��االت 
ت�سليط �ل�سوء على رو�ئع �الأعمال �لفنية لكبار 
�لفنانني من حول �لعامل، وقالت: »يعك�ض جناح 
فن �أبوظبي عاماً بعد عام، �زدهار �إ�سهام �لفنون 
�لت�سكيلية يف نه�سة �لدولة وتر�سيخ مكانتها يف 

م�سهد �لثقافة عاملياً«.
�سمن  مب�����س��ارك��ت��ن��ا  “نعتز  ���س��ع��ادت��ه��ا:  وت��اب��ع��ت 
ت��ع��ري��ف �جلمهور  و�إ���س��ه��ام��ن��ا يف  �أب��وظ��ب��ي  ف��ن 
�لعربي و�لعاملي مبنجز �لفن �الإمار�تي، و�إتاحة 

�ل��ف��ر���س��ة ل����زو�ر �مل��ع��ر���ض وخ��ا���س��ة م��ن �لطلبة 
�الإبد�عية  �ل��ت��ج��ارب  ع��ل��ى  ليتعرفو�  و�ل�����س��ب��اب 
�مللهمة، و�خلرب�ت �لفنية �لتي ميّثل �الحتكاك 

بها عن�سر حتفيز ملو�هبهم وطاقاتهم �لفنية”
�لت�سامح”  “عام  م���ع  “�ن�سجاماً  و�أ����س���اف���ت: 
حتتفي جمموعة �أبوظبي للثقافة و�لفنون عرب 
�لقيمة  بهذه  �أبوظبي،  فن  معر�ض  يف  جناحها 
�ملوؤ�س�ض  �ل���و�ل���د  �ل��ت��ي جت�����س��د روؤي����ة  �ل��ع��ظ��ي��م��ة 
�آل  �ل�سيخ ز�ي��د بن �سلطان  ب��اإذن �هلل  �ملغفور له 
�أعمال  بتقدمي  وذل���ك  ث���ر�ه،  �هلل  ط��ّي��ب  نهيان، 
�الأعمال  م��ن  �ملجموعة  مقتنيات  م��ن  خم��ت��ارة 
�لثقافات  �ل�سوء على حو�ر  ت�سلط  �لتي  �لفنية 

و�النفتاح على �الآخر و�لت�سامح لكبار �لفنانني، 
�لذ�كرة”  �حل�سري”لون  �لتكليف  عمل  وبينها 
رودريغز  خ��و���س��ي��ه  م���اري���ا  �ال���س��ب��ان��ي��ة  ل��ل��ف��ن��ان��ة 
�لعربية  �حلروفية  �أع��م��ال  مت�سمنًة  �إ���س��ك��والر، 

و�لر�سم و�لنحت و�خلامات �ملتعددة«.
جمموعة  جناح  يعّرف  “كما  بالقول:  وختمت 
�لفن  “رو�ق  و�لفنون مببادرة  للثقافة  �أبوظبي 
�أطلقتها  �ل��ت��ي  �ل���ر�ئ���دة  �مل���ب���ادرة  �الإمار�تي” 
حا�سنة  لت�سكيل   ،2010 �ل��ع��ام  يف  �ملجموعة 
يف  �لت�سكيلي  �ل��ف��ن  ملنجز  �إل��ك��رتون��ي��ة  معرفية 
�الإم������ار�ت، و�ل��ت��ي ب��ات��ت ت�سم �ل��ي��وم �أك���رث من 
تعزيز  يف  �ساهمو�  �لذين  �لفنانني  من   135

وتر�سيخ  �ل���دول���ة،  يف  �مل���زده���ر  �ل��ف��ن��ون  م�سهد 
مكانتها وجهًة عامليًة لالإبد�ع و�ملبدعني”.

وق������د ع��ك�����س��ت م�������س���ارك���ة �مل���ج���م���وع���ة يف »ف���ن 
طو�ل  ��ستقطب  �ل��ذي  جناحها  ع��رب  �أب��وظ��ب��ي« 
ز�ئ�����ٍر من   4،000 �أك����رث م���ن  �مل��ع��ر���ض  ف����رتة 
�مل�سوؤولني و�سناع �لقر�ر و�ل�سخ�سيات �لثقافية 
وطالب  �لت�سكيليني  و�ل��ف��ن��ان��ني  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�لوطن  باحتفال  �ل��ت��ز�م��ه��ا  وحمبيها،  �ل��ف��ن��ون 
مبنا�سبة “عام �لت�سامح” تر�سيخاً لهذه �لقيمة 
كركيزة لكل حو�ر ثقايف ومعريف و�أد�ة ت�سهم يف 
�لعاملية  �للغة  ح��ول  �الإن�����س��اين  �لتالقي  حتفيز 

للفنون.

�لفن  »رو�ق  مب����ب����ادرة  ت��ع��ري��ف��ه  ج���ان���ب  و�إىل 
�الإمار�تي«، قّدم جناح جمموعة �أبوظبي للثقافة 
ا  و�لفنون برناجًما تعليمًيا جمتمعياً متخ�س�سً
�لزو�ر  بني  �لتعلم  يف  �لرغبة  لتعزيز  ومتنوًعا 
و�ال�ستفادة  للتو��سل  �لفن  بع�ساق  و�لرتحيب 
وممار�ساتهم  �ل���ف���ن���ان���ني  ن���ظ���ر  وج����ه����ات  م����ن 
�لعريقة، وهذ� ي�سمل ندو�ت  �ملهنية  وجتربتهم 
�إي�سكوالر؛  رودري��غ��ي��ز  خ��و���س��ي��ه  مل��اري��ا  ح���و�ري���ة 
وعمر  �للطيف  عبد  و�إبر�هيم  �حلوطي  وفلوة 
كلود  وجني  كري�ستو  بجائزة  �لفائزين  �لر�عي، 
�إر�سادية  ج��والت  �إىل  باالإ�سافة   ،  2019 لعام 
باإ�سر�ف �لقّيم �لفني �الإمار�تي نا�سر عبد �هلل.

احتفاًء بقيم الت�شامح وحوار الثقافات 

جناح جمم�عة �أب�ظبي للثقافة و�لفن�ن ي�ستقطب 
زو�ر »فن �أب�ظبي« باأعمال فنية ح�سرية 

د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة – �أب�ظبي تنظم حفلني م��سيقيني لـ»بيت �لع�د«  

�ختتمت م�ساء �أم�ض �الأول فعاليات �لدورة �لثالثة من 
بيت  نظمها  �لتي  �لعربي  لل�سعر  �خلرطوم  مهرجان 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  برعاية  �خل��رط��وم،  يف  �ل�سعر 
�ملجل�ض  ع�سو  �لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور 

�الأعلى حاكم �ل�سارقة .
�لثقافة  وزي���ر  �سالح  حممد  في�سل  م��ع��ايل  و�أع����رب 
و�الإعالم يف �ل�سود�ن عن �سعادته باحت�سان �خلرطوم 
�لدورة �لثالثة ملهرجان �ل�سعر �لعربي و�سط ح�سور 

كبري من مثقفني و�إعالميني و�سعر�ء.
و�أكد �لوزير �ل�سود�ين �أن بيت �ل�سعر يف �خلرطوم يف 
�ل�سعر يف  �أن  �لثقة يف  �أع��اد  �ملا�سية  �لقليلة  �ل�سنو�ت 

�ل�سود�ن بخري، 
�ل�سود�ن،  �سعر�ء  م��ن  لكثري  �سمعت  �أن  بعد  خا�سة 
حيث �أن هذه �الأم�سيات �ل�سعرية مثلت نق�سا عظيما 
يف �جل�سد �لفني و�الأدبي الأهميتها يف توطني �الإبد�ع 
متعط�سة  تبقى  �رت��وت  مهما  د�ئما  �لتي  �لنفو�ض  يف 

للمزيد.
كان �ليوم �لثالث للمهرجان قد بد�أ بندوة » جتليات 
�أق��ي��م��ت يف جامعة  �ل��وط��ن��ي��ة يف �ل�����س��ع��ر �ل�����س��ود�ين« 
مو�سى  عائ�سة  �ل��دك��ت��ورة  بح�سور  �لعاملية  �أفريقيا 
ومدير  �ل�����س��ود�ين  �ل�����س��ي��ادة  جمل�ض  ع�سو  �ل�سعيد 
وعمد�ء  عبيد  ك��م��ال  �لربوفي�سور  �إف��ري��ق��ي��ا  جامعة 
�لكليات و�لطالب �إىل جانب عقد عدد من �الأم�سيات 

�ل�سعرية.

�ختتام �لدورة �لثالثة من مهرجان �خلرط�م 
لل�سعر �لعربي

امل�شاركة ت�شمنت عر�شًا تقدمييًا حول واقع وم�شتقبل املعهد

معهد �ل�سارقة للرت�ث ي�سارك يف معر�ص �لك�يت �لدويل �لر�بع و�لأربعني للكتاب
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حتم�شت كثريا لتجربة "الطيب وال�شر�س واللعوب"؟

�أحمد فتحي: �حلياة ل ت�سري ب�ترية 
و�حدة ط��ل �ل�قت

و�ل�سر�ض  "�لطيب  لتجربة  حما�سك  �سبب  ما   •
و�للعوب"؟

- ث��م��ة �أ����س���ب���اب ج��ع��ل��ت��ن��ي �أو�ف������ق ع��ل��ى �ل��ف��ي��ل��م من 
جيد،  ب�سكل  �ملكتوبة  �لق�سة  بد�يتها  يف  ت��ردد  دون 
وتفا�سيل �الأدو�ر �ملختلفة، و�سواًل �إىل فريق �لعمل 
مي�سني  وج��دت��ه  ق��ر�أت��ه  ع��ن��دم��ا  فالفيلم  �مل�����س��ارك، 
كفنان ب�سكل مبا�سر، و�أعتقد �أنه قريب من كثريين، 
فاالأحد�ث تدور حول ثالثة ممثلني كانو� جنوماً يف 
�لت�سعينيات، و�نح�سرت عنهم �الأ�سو�ء �لعام �ملا�سي، 
وباتو� يو�جهون حياة خمتلفة، بعدما �أ�سبحو� بال 
للعودة  طريقتهم  ون�ساهد  �ملنزل،  يف  وجل�سو�  عمل 
من خالل حماولة قيامهم باإنتاج فيلم يعيدهم �إىل 

�ل�ساحة مرة �أخرى.

�لفيلم؟ �ساهدناها يف  �لتي  للكوميديا  • وبالن�سبة 
- �مل���و�ق���ف �ل��ك��وم��ي��دي��ة ن��اب��ع��ة م��ن �الأح�����د�ث �لتي 
تتابعها يف �لعمل، وهذ� �الأمر من �أكرث ما �سجعني 
على �لدور، ف�ساًل عن �للحظات �ل�سديدة �الإن�سانية 
�لتح�سري�ت  وخ��الل  و�قعية  وه��ي  ت�ساهدها،  �لتي 
و�لت�سوير كنا حري�سني على �أن تكون خفيفة بدون 
�ن ت�سل جو�نبها �ل�سلبية ب�سكل كامل �إىل �مل�ساهد، 

الأن �لفيلم هدفه �لكوميديا.

�أكرب  عمرية  مبرحلة  ظ��ه��ورك  م��ن  تقلق  �أمل   •
منك؟

- ع��ل��ى �الإط������الق، ���س��ع��رت ب��اأه��م��ي��ة �ل��ق�����س��ي��ة �لتي 
عن  �الأ���س��و�ء  �نح�سار  فم�سكلة  �لفيلم،  يطرحها 
ظروفهم  وت��غ��ري  �لعمر،  يف  تقدمهم  م��ع  �لفنانني 
وحكايات  ق�س�سا  و�ساهدنا  جميعاً،  نعرفها  م�سكلة 
�ل�سينما، وه��ذ� جعل  �ل��و�ق��ع ال يف  ع��دي��دة عنها يف 
�ال�ستعد�د  �ث��ن��اء  منه  ��ستفدت  كبري  خم��زون  ل��دي 

للدور.

�مل�ستوى  على  �مل�سكلة  ه��ذه  م��ع  تتعامل  كيف   •
�ل�سخ�سي؟

�مل�ستوى  وعلى  �حلياة،  �سنة  ه��ذه  �أن  جيد�ً  �أدرك   -

ب��اأن �حلياة ال ت�سري بوترية  ل��دّي قناعة  �ل�سخ�سي 
و�حدة طو�ل �لوقت مثلما تكون هناك حلظات قوة 
�حلال  دو�م  و�أن  �سعف،  حلظات  �أي�ساً  هناك  تكون 

من �ملحال، لكن يف �لنهاية كل �سيء مكتوب.

يف  �هلل  رزق  ر�مي  مع  �لتعاون  من  تتوج�ض  • �أمل 
جتربته �الأوىل؟

- على �الإط���الق، ر�م��ي رزق �هلل خم��رج لديه روؤية 
�لتح�سري�ت  وخ��الل  �لبد�ية،  من  للفيلم  و��سحة 
وما  �ل�سخ�سيات،  لطبيعة  �جليد  فهمه  من  تاأكدت 
�ملخرجني  من  فهو  �ل�سا�سة،  على  يظهره  �ن  يريد 
�لذين �أتنباأ لهم مب�ستقبل كبري يف �ل�سينما، وهناك 
هذ�  يف  معي  يتفقون  �لفيلم  �ساهدو�  ممن  �لكثري 

�الأمر.

بال�ساالت؟ �لفيلم  عر�ض  توقيت  وجدت  • كيف 
ت�سوير  م��ن  �الن��ت��ه��اء  م��ع  ينتهي  دوري  كممثل   -
�لعر�ض م�ساألة مرتبطة بح�سابات  �لعمل، وتوقيت 
�ل�����س��رك��ة �مل��ن��ت��ج��ة و�مل����وزع����ة و�ل���ت���ي حت����دد �لوقت 
على  خ��ارج��ة  فامل�ساألة  نظرها،  وجهة  م��ن  �ملنا�سب 
كان  �لبد�ية  يف  و�لفيلم  ممثل،  �أي  وكذلك  �إر�دت���ي 
�الأ�سحى  عيد  مو�سم  خ��الل  طرحه  �ملفرت�ض  م��ن 
ت�سويره  �نتهينا من  �ننا  رغم  تاأجل،  لكنه  �ملا�سي، 

منذ �سهر دي�سمرب �ملا�سي.

�أيام   3" م�سرحية  �ال�سرت�ك يف عرو�ض  • تو��سل 
يف �ل�ساحل" كيف ترى �لتجربة؟

وبالعمل  �مل�سرحية،  حققته  �لذي  بالنجاح  �سعيد   -
فالعر�ض  و�ح���دة،  م�سرحية  يف  هنيدي  حممد  م��ع 
�لعدد،  ك��ام��ل  ي��رف��ع الف��ت��ة  �الأول وه���و  �ل��ي��وم  م��ن 
كانت  �أي�ساً  م�سر  خ��ارج  قدمناها  �لتي  و�لعرو�ض 

على �آخرها باجلمهور،
بد�ياتي  ممثل  فاأنا  ممثل،  �أي  ي�سعد  �الأم��ر  وه��ذ�   
كانت على �مل�سرح، وعندما عدت �إليه كانت �لتجربة 
�أكرث من ر�ئعة ومتميزة، لذلك يف كل ليلة عر�ض 

�أ�سعر بال�سعادة من �حل�سور �جلماهريي.

�رتباطات  من  منعك  يف  �مل�سرحية  ت�سببت  هل   •
�أخرى؟

�مل�سرحي ي�ستغرق وقتا طويال، بد�ية من  - �لعمل 
�لربوفات، وم��رور�ً مبو�عيد �لعرو�ض وغريها من 

�لتفا�سيل �لفنية، 
�لبد�ية  من  �لعمل  فريق  مع  كامل  تن�سيق  وهناك 
بالعر�ض و�ملو�عيد �ملقرتحة وغريها من �لتفا�سيل 
�لتوفيق  ن�ستطع  وجعلتنا  كثري�ً  علينا  �سهلت  �لتي 
حالة  عن  ف�ساًل  �الأخ���رى،  وم�ساريعنا  �مل�سرح  بني 
�حلب �ملوجودة يف �لكو�لي�ض، �لتي جتعل كل �سخ�ض 
ي��ب��ذل �ق�����س��ى م��ا ل��دي��ه ل��ي��ك��ون م���وج���ود� ك��ل ليلة، 
وي�ستقبل رد فعل �جلمهور �لذي يخلق طاقة رهيبة 

لدينا.

فهمي؟ كرمي  مع  جتربتك  عن  • ماذ� 
ك���رمي فهمي  م��ع  �ل��ف��ي��ل��م  ت�����س��وي��ر  م��ن  �نتهينا   -

��سم  ويحمل  �ملا�سية،  �ل��ف��رتة  خ��الل  بالفعل 
�الأف���الم  ن��وع��ي��ة  �إىل  وينتمي  "ديدو"، 

�ل��ك��وم��ي��دي��ة، وه����و جت���رب���ة ممتعة 
�مل�ستوى  ع��ل��ى  �إيل  ب��ال��ن�����س��ب��ة 

�ل�سخ�سي جد�ً، كما �نني 
�حب �لعمل مع كرمي، 

وم��ن �مل��ق��رر عر�سه 
خ�����������الل �إج�������������ازة 
ن���������س����ف �ل������ع������ام، 
و�أمتنى �أن ينجح 
يف حتقيق �إير�د�ت 

�أنه  خ�سو�سا  جيدة، 
�لتجارب  ع���ن  خم��ت��ل��ف 

�ل�سابقة لكرمي.

�الأحد�ث؟ يف  • ودورك 
- �أج�������س���د ���س��خ�����س��ي��ة ���س��اب��ط ���س��رط��ة يف 

عديدة  تفا�سيل  ون�ساهد  ك��وم��ي��دي،  �إط���ار 
�أ�ستطيع  وال  ل��ه،  ي��ح��دث  "ديدو" وم��ا  ع��ن 
�أت�سبب يف  ذل��ك حتى ال  �ك��رث من  �حلديث 

حرق �أحد�ث �لفيلم.

فيلم  يف  جت����رب����ت����ك  م���������اذ�   •
و�ن�سر�ف"؟ "ح�سور 

�أظ��ه��ر فيه  ���س��رف  ه��و دور �سيف   -
�مل�ساركني  الأ����س���دق���ائ���ي  جم��ام��ل��ة 

فوؤ�د  بيومي  خ�سو�سا  بالفيلم، 
وحممد ثروت، و�لذين تربطني 

بهم عالقة �سد�قة منذ 
�سنو�ت.

بـ )�أنا و�لنحلة و�لدب�ر(.. حممد 
�سبحي يع�د �إىل �مل�سرح 

ي�ستعد �لفنان حممد �سبحي لعر�ض م�سرحيته �جلديدة "�أنا و�لنحلة 
و�لدبور"،

 �لتي يعود بها للم�سرح، على م�سرحه �جلديد "م�سرح حممد �سبحي 
2" مبدينة �سما �سنبل، لتكون �أول م�سرحية تعر�ض على هذ� �مل�سرح 

�لذي مت بناوؤه �أخري�ً.
من  وه��ي  �جل��اري،  نوفمرب   28 و�لدبور"،  و�لنحلة  "�أنا  وتعر�ض 
�أم��ني فتيحة، وي�سارك يف  وتاأليف  و�إخ��ر�ج حممد �سبحي،  بطولة 

بطولتها �سماح �ل�سعيد وعبد�لرحيم ح�سن وعبري فاروق.
فرقته  الإن�����س��اء  �ل��ذه��ب��ي  ب��ال��ي��وب��ي��ل  ق��ري��ب��اً  �سبحي  و�سيحتفل 

�مل�سرحية "��ستديو �ملمثل"، 
مبنا�سبة مرور 50 عاماً على بد�ية �أول عرو�سها 

�الحتفالية  خالل  ويكّرم   ،1969 عام 
مدر�سته  يف  ت���خ���رج���و�  �ل����ذي����ن  ك����ل 

وموؤلفني  ممثلني  م��ن  �مل�سرحية، 
وم�سممي ديكور ومالب�ض و�إ�ساءة 
على  ه��م  م��ن  ���س��و�ء  و��ستعر��سات، 
�أو م���ن رح���ل���و�، حتت  ق��ي��د �حل���ي���اة 

�سنة   50 �سبحي..  "حممد  ع��ن��و�ن 
م�سرح".

وي��ت��خ��ل��ل �الح���ت���ف���ال���ي���ة ل���ق���ط���ات من 
م�سو�ر  خالل  قدمت  �لتي  �مل�سرحيات 

م�سرحية   28 ع���دده���ا  وب��ل��غ  �ل��ف��رق��ة 
�سارك فيها كبار �لنجوم �لر�حلني �أمثال 

وجميل  �لدقن  وتوفيق  �ملليجي  حممود 
�لقلعاوي  وحم���م���ود  ن�����س��ر  و���س��ع��اد  ر�ت����ب 

و�سعبان ح�سني وخليل مر�سي وممدوح و�يف 
وغريهم.

�سهر �ل�سايغ مع 
ي��سف �ل�سريف 
بـ )�لنهاية( يف 

رم�سان
وق����ع �خ���ت���ي���ار �ل��ق��ائ��م��ني على 
 the  – "�لنهاية  م�����س��ل�����س��ل 
ي���و����س���ف  ل���ل���ن���ج���م   ،"end
�ل�����س��ري��ف، ع��ل��ى �ل��ف��ن��ان��ة �سهر 
�أدو�ر  �أح����د  ل��ت��ق��دمي  �ل�����س��اي��غ 
بالعمل  �ل��ن�����س��ائ��ي��ة  �ل��ب��ط��ول��ة 
رم�سان  �سهر  يف  عر�سه  �ملقرر 

�ملقبل، 
بني  �ل��ث��اين  �ل��ت��ع��اون  لي�سجل 
قدما  ب��ع��دم��ا  و�ل�����س��ري��ف  �سهر 
يف  دلهاب"  "كفر  م�����س��ل�����س��ل 
�إخ���ر�ج  م��ن   ،2010 رم�����س��ان 

�أحمد نادر جالل.
وفى نف�ض �ل�سياق، تعمل �سركة 
�سيرنجي على �نتهاء �لتعاقد�ت 
م�����ع �ل���ف���ن���ان���ني �مل���������س����ارك����ني يف 
�ل���ب���ط���ول���ة ب���ع���د ت��ر���س��ي��ح��ه��م من 
�سامي،  ي���ا����س���ر  �ل���ع���م���ل  خم�����رج 
�لتعاقد�ت  عملية  ت�ستمر  �إذ 

�الأردن  يف  �لت�سوير  ف��رتة  خ��الل  حتى 
�ل�سخ�سيات  �لعديد من  لوجود  ال�سيما 
كتابته  على  يعكف  �ل��ذي  �ل�سيناريو  يف 
�أكرث  و�أن��ه��ى فيه  ع��اط��ف،  ع��م��رو �سمري 

من ن�سف �حللقات.
و�ن�سغلت �ل�سايغ طو�ل �لفرتة �ملا�سية، 
�سامح  مع  "�ملتفائل"  م�سرحية  بعر�ض 

ح�سني، 
�إذ �ساركت يف 75 ليلة عر�ض على �مل�سرح 

�لقومي بالقاهرة،
و�ل�سايغ  ح�����س��ني  ب��ط��ول��ة  و�مل�����س��رح��ي��ة   
و�آيات  زي���ن،  وع���زت  �إ�سماعيل،  ويو�سف 
جم�������دي، وت�����ام�����ر �ل����ك����ا�����س����ف، و�أجم������د 

�حلجار،
 وزك���ري���ا م���ع���روف، و�مل���ط���رب م�سطفى 
�مل�سرح  ���س��ب��اب  م���ن  ���س��ام��ي وجم��م��وع��ة 
بعنو�ن  ع���امل���ي���ة  رو�ي�������ة  ع����ن  �ل���ق���وم���ي، 
"كانديد" للكاتب فولتري، �إعد�د و�إخر�ج 

�إ�سالم �إمام.

ي�شارك الفنان اأحمد فتحي يف فيلم "الطيب 
ا�شتقبلته  ال���ذي  واللعوب"،  وال�����ش��ر���س 
بعد  موؤخرًا  م�شر  يف  ال�شينمائية  ال�شالت 
يتحدث  احل��وار  ه��ذا  ويف  ع��دة.  تاأجيالت 
ال�شينمائية  وم�شاريعه  الفيلم،  عن  فتحي 
املقبلة، وم�شاركته مع هنيدي يف م�شرحية 
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طرق حتمي �بنك من �لإلكرتونيات
�أهمية  ي�سكل  �أ�سبح  �لكبار فقط...فقد  �الإنرتنت مل يعد ج��زء�ً من عامل 
للطفل �لذي مل يتعد �خلام�سة من عمره بعد! �ملوبايل و�لتابلت يف متناول 
�أيديهم طو�ل �ساعات �ليوم، حيث ي�سلون لالألعاب �الإلكرتونية بنقرة ذر 
�لتام...ل�ساعات طويلة متر...ت�سل  و�الن�سجام  �ملتعة  تكون  ومعه  و�ح��دة، 
�مل�سكلة  مالمح  و...ع���ن  و...  و�الن�����س��ر�ف  �الإدم����ان  مرحلة  �إىل  بالطفل 
وطرق عالجها وتقدير درجة �إدمان �لطفل نتحدث و�لدكتورة �إبتهاج طلبة 

بكلية �لطفولة �ملبكرة.

اإدمان الطفل على الإلكرتونيات
هل تعلمني �أن �الإلكرتونيات ت�سل �إىل 90 يف �ملائة من �هتمامات �لطفل 
منوه  ويعيق  عليه،  نف�سياً  يوؤثر  وبالتايل  �الإدم���ان،  حد  �إىل  به  ي�سل  مما 

�لعقلي و�جل�سماين ب�سكل �سحي �سليم؟
�لطفل؛  عند  كبري  ب�سكل  �الأدرينالني  م�ستوى  ترفع  �الإلكرتونيات  متعة 
مما يفقده �الإح�سا�ض باأي متعة عند �لقيام باأن�سطة �أخرى ريا�سة، �أعمال 
3 �سنو�ت؟  �أو موبايل، وهو �أقل من  يدوية، فنية؟ هل لدى طفلك تابلت 
وهل يتعدى وقت �للعب به �ساعة زمن يومياً؟...هل تبتعدين عن تقدمي 

�الألعاب �لعنيفة �أو �سباقات �ل�سيارة �أو �أي لعبة توفر �إثارة عالية؟
هل بد�أ طفلك يفقد �الهتمام باأي �أن�سطة �أخرى، و�أ�سبح غري مهتم باللعب 
مع �أ�سدقائه، �أو �أطفال �آخرين مثل �ل�سابق...مف�ساًل �الإم�ساك باملوبايل 

�أو �لتابلت؟
هل بد�أ طفلك ي�سعر بعدم �لر�حة و�ل�سيق �إذ� كنتم خارج �ملنزل، �أو يف �أي 
وقت ال يلعب فيه هذه �الألعاب؟ وبد�أت تالحظني �نخفا�ض مهار�ت طفلك 

�الجتماعية وم�ستوى ذكائه، وقلة ن�ساطه �لبدين وزيادة �الأمر��ض؟
�إذ� كانت �إجابتك )نعم( على �أربعة من هذه �الأ�سئلة فابنك يف خطر كبري 

وعليك معاجلته.
و�إذ� كانت معظم �إجابتك )ال( فاأنت يف �أمان ونعمة...حافظي عليها.

طرق عالج اإدمان الإنرتنت
1  - ��سعي جاهدة لتقليل �لوقت �لذي يق�سيه طفلك مع �لتابلت ب�سكل 

تدريجي، مع �تخاذ بد�ئل خمتلفة لالأن�سطة �لتي تقدم ت�سلية للطفل.
2  - حتدثي مع طفلك عن �للعبة �لتي يف�سلها لتكت�سفي �سر تعلقه بها، 
�الأ�سرة؛ مما يخلق جو�ً  �أف��ر�د  �ألعاباً جماعية ليت�سارك بها كل  و�ح�سري 

عائلياً وروح م�ساركٍة جميلة.
 3  -حاربي حجة طفلك يف ��ستخد�م �لتابلت �أو �ملوبايل ل�سماع �الأغاين، 

و�سجليها له على �سي دي لي�ستمع �إليها بعيد�ً عن �لو�سائل �لتكنولوجية.
4  - قومي بتحديد مكافاآت لطفلك �إذ� ��ستطاع حتقيق �إجناز ما يف �لقر�ءة 
وت�ساعده  تعو�سه،  �أ�سرية  رحالت  بتنظيم  وقومي  �لر�سم،  �أو  �لريا�سة  �أو 

على �لعي�ض بطريقة �سحية بعيدة عن �إدمان �لتكنولوجيا.
5  - علمي طفلك ريا�سيات خمتلفة ليخرج من خاللها طاقته، ويح�سل 
على �ملتعة من �إجناز�ته... و��سمحي له ب�ساعة و�حدة فقط على مد�ر �ليوم 

ال�ستخد�م �لتكنولوجيا، وطبقي �الأمر ب�سر�مة من دون تر�جع.
6  - ال بد من وجود كومبيوتر باملنزل يلجاأ �إليه �لطفل يف حالة �لبحث عن 

�سيء �أو �لقيام مبهمة �أخرى بعيد�ً عن �ملوبايل و�لتابلت.
�إر�ساد�ت  لتقدمي  �لنف�سي؛  �لطبيب  �إىل  �للجوء  يف�سل  �لنهاية  7  - يف 
�سليمة للتعامل مع �الأمر �إن مل تتمكن �الأ�سرة من عالج �إدمان طفلها من 

�الإلكرتونيات، وما لها من تاأثري�ت خطرة يف �مل�ستقبل.

؟ احل�شاب  يف  �شفر  اول  �شاحب  • من 
مو�سى  ب��ن  حممد  �مل�سلم  �ل��ع��امل  ه��و  �حل�ساب  يف  �سفر  �ول  �ساحب 
�خلو�رزمي وهو �ول من �دخل �ل�سفر يف �حل�ساب وكان �كت�سافه هذ� 
يف علم �حل�ساب نقله كبرية وعظيمة يف در��سة �الأرقام وتغيري�ً جذرياً 

ملفهوم �لرقم . 
؟  الكرتوين  حا�شوب  اول  كان  •  متى 

�ول حا�سوب �لكرتوين يعمل بالكهرباء كان يف �مريكا عام 1946 وهو 
وي�ستهلك  �ملفرغه  بال�سمامات  تعمل  �لتى  �لقدمية  �حلو��سيب  من 

قدر�ً كبري�ً من �لطاقة كما �نه ي�سغل حيز�ً كبري�ً 
؟  حديث  علم  املثلثات  ح�شاب  علم  • هل 

ال .. �ثبت �لعلماء �ن علم ح�ساب �ملثلثات علم قدمي و�أول من ��ستخدمه 
هم �لفر�عنه �لقدماء و�ساعدهم ذلك يف بناء �الهر�مات �ل�سهرية وقد 
طور �لعرب �مل�سلمون ذلك �لعلم وو�سعو� ��س�سه �حلديثة جلعله علماً 
�بوعبد�هلل  �ملثلثات  لعلم ح�ساب  �ملوؤ�س�سني  �و�ئل  ومن  بذ�ته  م�ستقاًل 

�لبتاين ون�سر �لدين �لطو�سي 

نق�سي  �أننا  �أي  يومياً  �ساعات   8  :  7 ما بني  �لبالغ  �الإن�سان  �لنوم ترت�وح عند  �ساعات  �أن عدد  تعلم  • هل 
�أكرث من ثلث �لعمر يف �لنوم فاالإن�سان �لذي عا�ض �ستني عام .. نام منها حو�يل ع�سرين عام. 

�ل�سعر رقيقاً  و كلما كان   .. �ل�سليم  �لر�أ�ض  �سعرة يف  �ألف   120 يبلغ نحو  �لر�أ�ض  �سعر  �أن عدد  تعلم  • هل 
�ألف   90 �إذ يبلغ  �أقل كثافة  �ل�سعر �الأحمر عموماً  �ل�سعر �الأ�سود و  �أكرث من  �ل�سعر �الأ�سقر  .. و  �أكرث  كان 

�سعرة .. و يتجدد هذ� �لعدد بوجه عام خالل خم�سة �أعو�م حيث ي�سقط كل يوم ما بني 50 : 60 �سعرة. 
 • هل تعلم �أن �ملخ يحتاج �إىل �سد�ض كمية �لدم �لتي ي�سخها �لقلب و خم�ض �الأوك�سجني �لذي يدخل �جل�سم 

.. رغم �أن �ملخ ال يزن �أكرث من و�حد على خم�سني من �جل�سم كله. 
. خلية  بليون   32 نحو  �الإن�سان  ج�سم  يف  يوجد  �أنه  تعلم  • هل 

بني  ما  ت��رت�وح  �لعرق  من  كمية  تفرز  عرقية  غدة  مليوين  من  �أك��رث  �الإن�سان  ج�سم  يف  �أن  تعلم  هل   •
ن�سف لرت �إىل لرت ون�سف كل 24 �ساعة بال توقف �سيفاً و �ستاًء مع �ملجهود و �حلركة ومع �رتفاع درجة 

�حلر�رة. 
كانت  كما  تعود  لكي  يوم  مائة  تاأخذ  فاإنها  �سبب  الأي  فقدت  �أو  جر�حياً  �أزيلت  �إذ�  �الأظافر  �أن  تعلم  • هل 

مرة �أخرى. 
 ( ت�سمى  ت�سمم  حالة  حدوث  و  �لبولينا  ن�سبة  �رتفاع  �إىل  يوؤدي  �جل�سم  يف  �لبول  �حتبا�ض  �أن  تعلم  • هل 

�لت�سمم �لبوليني(. 
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الأفوكادو 
يف  متخ�س�سة  علمية  �أبحاث  ح��ذرت 
�ل�����س��وؤون �لطبية م��ن �الأ���س��ر�ر �لتي 
قد ت�سبِّبها فاكهة �الأفوكادو، م�سرية 
�إىل �أنه على �لرغم من كونها م�سنفة 
من �الأطعمة �ل�سحية، فهي حتتوي 
على �لعديد من �لدهون �ملفيدة، مبا 
يف ذلك �الأحما�ض �لدهنية "�أوميجا 

خطورة. متّثل  قد  �أنها  "كي" و"بي5" �إال  وفيتامينات   ،"3
و�أّكد علماء يف جامعة كامربيدج �أنه ي�ساع �أن لالأفوكادو فو�ئد كثرية على 
هذ�  �أنَّ  �ل�سابق  يف  �سائًعا  وك��ان  �جل�سم،  يف  �جليد  �لكولي�سرتول  م�ستوى 
�لنوع من �لكولي�سرتول عايل �لكثافة حتديًد� يقّلل من �الإ�سابة باأمر��ض 

�لقلب، ولكن �أثبتت �أبحاث موؤخًر� عك�ض ذلك.
وذكرت �الأبحاث �لتي �أجريت باجلامعة �أن بع�ض �لنا�ض �لذين لديهم طفرة 
"بي376�إل"، تتمثل يف �لكولي�سرتول  1"، ��سمها  "�سكارب  نادرة يف جني 

عايل �لكثافة، معر�سني ب�سكل �أكرب لالإ�سابة باأمر��ض �لقلب �لتاجية.
وقال �لباحثون وفًقا ل�"بي بي �سي": �إّن من ميلكون م�ستويات عالية من 
�إل-�سي" يو�جهون خطر  دي  "�إت�ض  و�مل�سمى  �لدهني،  �لكولي�سرتول  هذ� 

�الإ�سابة باأمر��ض �لقلب بن�سبة 80 %.
وذكر �آدم برتوورث، وهو باحث م�سارك يف �لدر��سة �أنَّ هذ� �الكت�ساف من 
"�إت�ض دي  �أدوي��ة جديدة تعمل على حت�سني  �إىل  ي��وؤدي للتو�سل  �أن  �ملمكن 

�إل-�سي"، من �أجل منع حدوث �لنوبات �لقلبية.

ممثلة بوليوود كريتي �شانون خالل ح�شورها اإطالق اأغنية لفيلمها الهندي القادم »بانيبات« للمخرج اأ�شوتو�س جواريكر يف مومباي.    اأ ف ب

�ر�د بع�ض �لغز�ة �ن يهاجمو� مدينة جميلة بغر�ض �ال�ستيالء عليها فار�سلو� بع�ض رجالهم ليتج�س�سو� على 
تلك �ملدينة ويعرفو� ما فيها و�ين يخبيء �لنا�ض �سالحهم وكم لديهم من جند وكيف هو حال ح�سونهم .. 
فقام �جلو��سي�ض بالذهاب �إىل �ملدينة لتنفيذ �مر قائدهم ولكنهم ف�سلو� يف ذلك فلم ي�ستطيعو� �لت�سلل �إىل 
د�خلها لكنهم ��ستطاعو� �ن يقب�سو� على رجل و�بنه من �هل �ملدينة وجاءو� به �إىل �لقائد �لذي �ساأله عن كل 
مايريد فلم يجبه �لولد وال �البن فاأمر �لقائد جنوده بتعذبهم وبالفعل، قام �جلنود بتعذيب �ل�سجينني ولكن 
دون جدوى وملا طال �لتعذيب بهم جاء �لقائد �إىل �لرجل وقال �ن مل تنطق قتلتك فقال له �لرجل �ساأنطق 
�لقائد ماهو، قال �لرجل �قتل ول��دي �وال وبعد ذلك �ساأقول لكم كل �سيء  ولكن يل طلب و�ح��د فقط فقال 
فا�ستعجب �لقائد من ذلك �لطلب وقال له �قتل �بنك فقال نعم فلتقتل �بني �وال حتى اليذهب بعد ذلك �إىل 
�ملدينة وي�سي بي فغ�سب �لقائد وقال �يها �جلبان كيف تكون �با ،كيف تتحمل �ن ترى ولدك يقتل ف�سحك 
�ل�سيخ وقال وكيف ت�سدق �ين �ساأقول لك كل �سيء.. طلبت قتل �بني حتى اليتعذب من بعدي ويخاف وينطق 
مبا لدينا، فقال �لقائد هل يعني ذلك �نك لن تقول لنا �سيئا فقال �لرجل لوقطعت من ج�سدي قطعا و�نا حي 
لن �بوح لك ب�سيء، فغ�سب �لقائد وقال جلنوده كيف نغلب بلد� هكذ� نا�سها .. �ن وطنيته �حرقتني و�ذلتني 
.. هيا �سيطول ح�سارنا ورمبا وقعنا نحن يف �يديهم .. وترك �لقائد �لرجل و�نطلق بجنوده بعيد� ومل يفكر 

بالعودة مرة �خرى .

كم فائدة يح�سل عليها ج�سمك من تناول م�زة و�حدة ؟
الإم�شاك هو م�شكلة �شحية �شائعة تتميز بحركات الأمعاء غري املنتظمة الإم�شاك هو 
م�شكلة �شحية �شائعة تتميز بحركات الأمعاء غري املنتظمة والرباز ال�شلب ، وهناك 
الريا�شة،  ممار�شة  عدم  اإىل  التغذية  �شوء  من  ترتاوح   ، الإم�شاك  اأ�شباب  من  العديد 
يدعي البع�س اأن املوز ي�شبب الإم�شاك ، بينما يقول اآخرون اأنه ي�شاعدهم يف الوقاية 

منه.
وهنا نك�شف لكم عما اإذا كان املوز ي�شبب الإم�شاك اأم يخففه.

املوز غني بالألياف
املوز هو واحد من الفواكه الأكرث �شعبية يف العامل، فهو وجبة خفيفة مريحة 
و�شحية فهو غنى بالعديد من الفيتامينات واملعادن الهامة كما اأن املوز غني 
بالألياف ، حيث حتتوي موزة متو�شطة احلجم على حوايل 3.1 جرام من 

هذه املادة الغذائية وت�شاعد الألياف فى منع وتخفيف الإم�شاك.

الرباز من خالل  ي�شاعد  يف حت�شني حركة  املاء مما  للذوبان متت�س  القابلة  الألياف 
اجلهاز اله�شمي. 

املوز الأخ�شر غني بالن�شا املقاوم
اله�شم  من  ينجو  الألياف،  ت�شبه  خ�شائ�س  له  املعقدة  للكربوهيدرات  املقاوم  الن�شا 
يغذي  حيث   ، الغليظة  الأمعاء  اإىل  للو�شول  الأم��ر  به  وينتهي  الدقيقة  الأمعاء  يف 

البكترييا ال�شديقة املوجودة هناك. 
تغذية هذه البكترييا هو �شيء جيد اأنها تنتج الدهون ق�شرية ال�شل�شلة ، والتي ت�شهم يف 
�شحة اجلهاز اله�شمي ولها اآثار مفيدة على التمثيل الغذائي ،وظائف الن�شا املقاوم مثل 

الألياف القابلة للذوبان ، والتي ميكن اأن ت�شاعد يف عالج الإم�شاك.
الن�شا املقاوم يف املوز الأخ�شر يعمل مثل الألياف القابلة للذوبان وقد ا�شتخدم لعالج 

ا يف تقليل الإ�شهال. الإم�شاك، قد ي�شاعد اأي�شً


