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تخّف�ض التوتر النوم  قبل  قراءة  دقائق   6
دعت نتائج درا�سة جديدة حمبي القراءة اإىل التم�سك بطق�س القراءة 
على  وي�ساعد  ال��ع��ام��ة،  ال�سحة  يح�سن  اأن���ه  ت��ب���نّ  بعدما  ال��ن��وم  قبل 
النعا�س من دون اأرق. واأظهرت نتائج الدرا�سة التي اأجريت يف جامعة 
�سو�سك�س الربيطانية اأن القراءة يف كتاب ملدة 6 دقائق قبل النوم تقلل 
التوتر بن�سبة 68 باملئة، وت�ساعد على ت�سفية الذهن، وتهيئ اجل�سم 

للنوم.
وتوجد فوائد عديدة للقراءة قبل النوم، منها حت�س� وظائف الدماغ، 

وزيادة املح�سول اللغوي، وحت�س� ال�سحة النف�سية.
وبح�سب الدرا�سة اجلديدة تب� اأن طق�س القراءة قبل النوم يخف�س 

التوتر واالإجهاد، وي�ساعد على اال�ستغراق يف النوم من دون اأرق.
وترتاجع عادة القراءة قبل النوم يف مواجهة تزايد ا�ستخدام االأجهزة 
الدرا�سة  نتائج  فيه  تدعو  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  واللوحية،  االإلكرتونية 
هرمون  م�ستوى  �س  تخفنّ الأن��ه��ا  اجل��ي��دة  ال��ع��ادة  بهذه  التم�سك  اإىل 

الكورتيزول الذي ُيعرف بهرمون التوتر.
لل�سا�سات  االأزرق  لل�سوء  �س  التعرنّ تقلل  ك��ت��اب  يف  ال��ق��راءة  اأن  كما 
من  ويعترب  النعا�س،  �سهولة  على  �سلباً  ي��وؤث��ر  وال���ذي  االإل��ك��رتون��ي��ة، 

العوامل امل�سببة للأرق.

اأثناء احلمل.. ال تاأكلي ل�صخ�صني
قالت الرابطة االأملانية الأطباء اأمرا�س الن�ساء، اإن الزيادة الكبرية يف 

وزن احلامل ترفع خطر زيادة وزن الطفل عند الوالدة.
واأو�سحت الرابطة اأنه بدءاً من وزن والدة يبلغ 4 كيلوغرامات يكون 

الطفل اأكرث ُعر�سة مل�ساكل �سحية يف فرتات الحقة من حياته. 
زيادة  بتجنب  امل��راأة  االأملانية  الرابطة  تن�سح  املخاطر،  هذه  ولتجنب 
بالقيم  اال�سرت�ساد  اإمكانية  اإىل  اأثناء احلمل، م�سرية  الكبرية  الوزن 

التالية للزيادة امل�سموح بها، والتي يقدمها معهد الطب االأمريكي:
تعاين  التي  للمراأة،  بالن�سبة  كلغ   18 اإىل   12.5 من  اأك��رث  لي�س   -

اأ�سا�ساً من نق�س الوزن.
تتمتع  التي  للمراأة،  بالن�سبة  كلغ   16 اإىل   11.5 من  اأك��رث  لي�س   -

بوزن طبيعي.
تعاين من  التي  للمراأة،  بالن�سبة  كلغ   11.5 اإىل  - لي�س اأكرث من 7 

زيادة الوزن.
- لي�س اأكرث من 5 اإىل 9 كلغ بالن�سبة للمراأة، التي تعاين من ال�ِسمنة 

املفرطة.
وب�سكل عام، على احلامل اأن تتبع نظاماً غذائياً �سحياً يت�سم بالتنوع 
والتوازن، ويكون غنياً باملعادن، والفيتامينات، واالألياف الغذائية، مع 

مراعاة اأال تقع يف اخلطاأ ال�سائع، والذي يتمثل يف االأكل ل�سخ�س�. 

اأمرا�ض ي�صاهم الكركم يف جتنبها
علج  يف  الكركم  ا�ستخدموا  اأنا�سا  اأن  حديثة  طبية  درا���س��ات  وذك��رت 
التنف�س،  وم�ساكل  الع�سلية  واالل��ت��واءات  اجللد  وم�سكلت  اجل��روح 

وكذلك االلتهابات واالأورام اخلبيثة.
وي��ح��ت��وي ال��ك��رك��م ع��ل��ى م��ك��ون��ات ع���دة م��ن امل���ع���ادن، م��ث��ل الكال�سيوم 
واملاغني�سيوم،  وال��زن��ك  والنحا�س  واملنغنيز  والبوتا�سيوم  واحل��دي��د 
والتي ت�ساعد يف احلد من االلتهابات، خا�سة داخل اجلهاز اله�سمي، 
التي ت�ساعد يف احلماية من تطور  الحتوائه على م�سادات االأك�سدة 

اأمرا�س ال�سرطان.
التهاب  مثل  اجل�سم،  يف  االلتهابات  فعال  ب�سكل  الكركم  يحارب  كما 
واملعوية،  املعدية  والقرحة  امليكروبات  اإىل  اإ�سافة  وامل��ع��دة،  املفا�سل 
فيما يح�سن وظيفة الدماغ ويعالج مر�س األزهامير، وي�ساعد يف عدد 

ال يح�سى من امل�ساكل ال�سحية.
العالية  امل�����س��ت��وي��ات  ذوات  االأم���ه���ات  اأط��ف��ال  اأن  ال��درا���س��ات  واأظ���ه���رت 
م��ن االل��ت��ه��اب��ات اأث��ن��اء احل��م��ل م��ع��ر���س��ون خل��ط��ر م��ت��زاي��د للإ�سابة 
با�سطرابات النمو الع�سبي، مثل ا�سطراب طيف التوحد وا�سطراب 
فرط الن�ساط الناجت عن نق�س االنتباه، لكن تناول الكركم ميكن اأن 

يقلل االلتهابات اأثناء احلمل وبالتايل يعزز من قوة دماغ الطفل.
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ثورة يف عامل ال�صيارات.. اإطارات من دون هواء 
اأعلنت �سركتان عامليتان عن �سناعة نوع جديد من اإطارات ال�سيارات غري 
القابلة للعطب وال حتتاج اإىل �سغط الهواء. االإطارات اجلديدة اأطول عمراً 
اأنها �سديقة  وجتنب ال�سائق خماطر االنفجار على الطرق ال�سريعة، كما 
ل اخرتاع اجلعلة علمة فارقة يف تاريخ احل�سارة االإن�سانية،  بالبيئة. �سكنّ
اأن  بيد  وامل��ري��ح��ة.  ال�سريعة  النقل  ال��ي��وم مب��وا���س��لت  مل��ا متتعنا  ول��واله��ا 
م�ستقبل اإطار ال�سيارة بات ُي�سمى االآن اأوبت�س  UPITS، كما ترى �سركتا 
االأمريكية  موتورز  و�سركة جرنال  االإط��ارات  ل�سناعة  الفرن�سية  مي�سلن 
االإطارات  ت�سمية  اإىل    UPTIS االخت�سار   وي�سري  ال�سيارات.  ل�سناعة 
"نظام االإط��ارات الفريد امل�ساد للثقب". ومل تعد  اجلديدة باالإجنليزية: 
هناك حاجة اإىل تعبئة االإطارات اجلديدة امل�سادة للثقب بالهواء والتاأكيد 
من �سغطه فيه من ح� اإىل اآخر، اإذ تعمل من دون هواء بف�سل �سناعته 

من مكون واحدة ثابت فقط.
اخلالية  اجلديدة  االإط��ارات  تطوير  على  عملتا  اللتان  ال�سركتان  وترغب 
اعتباراً من عام  ال�سغرية  ال�سيارات  الهواء يف طرحها لل�ستخدام يف  من 
اأن باتت م�ستخدمة م�سبقاً يف اجلرارات واجلرافات الأنها ال  2024، بعد 
تتطلب الكثري فيما يتعلق بالتوجيه وال�سرعة. كانت �سركة جرنال موتورز 
تقوم  �سوف  اأن��ه��ا  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  �سابق  وق��ت  اأعلنت يف  ق��د  االأمريكية 
ب�سناعة  �ستدفع  التي  التقنية  هذه  �سحة  من  للتحقق  الفعلي  باالختبار 

ال�سيارات اإىل امل�ستقبل.
متانة  اأك���رث  منتجات  ت��ق��دمي  ع��ن  ل��لإط��ارات  امل�سنعة  ال�سركات  وتبحث 
اأن  اإذ يرغبون  البيئة،  لي�س على ح�ساب  ولكن  ه��دوءاً  واأك��رث  اأماناً  واأك��رث 
تكون �سديقة للبيئة اأي�ساً. وميثل االإطار الذي ال ُينفخ بالهواء، عودة اإىل 
الو�سلت  اأن هذه  اإال  الو�سلت.  املفتوحة ذات  ال�سيارة بعجلتها  بدايات 
اإط��ارات العربات يف القرون  غري م�سنوعة من اخل�سب كما هو احل��ال يف 

القدمية، واإمنا من راتنج االألياف الزجاجية املدجمة.

كيف حتافظني على جمال �صعرك يف ال�صتاء؟
اإن  االأمل��ان��ي��ة،  �ستايل"  "اإن  جم��ل��ة  ق��ال��ت 
ال�ستاء كابو�س مزعج لل�سعر، الذي ي�سبح 
مل��ع��ان��ه ورون���ق���ه. واأو�سحت  وي��ف��ق��د  ج��اف��اً 
امل��ج��ل��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��امل��و���س��ة واجل����م����ال، اأن 
ب��رودة الطق�س، وه��واء املدفاأة  �سبب ذلك 
الراأ�س  باأغطية  ال�سعر  واحتكاك  اجلاف، 
التق�سف،  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  القلن�سوة،  مثل 
جمال  على  وللحفاظ  ال��ربي��ق.  وف��ق��دان 
باالمتناع  �ستايل"  "اإن  تن�سح  ال�����س��ع��ر، 
اأو باملاء ال�ساخن  عن غ�سل ال�سعر املتكرر 
ال�����س��ع��ر للرطوبة  ف��ق��دان  ل��ت��ف��ادي  ج����داً، 
اأك���رث ج��ف��اف��اً.  ومن  وال���ط���راوة، في�سري 
من  يخلو  �سامبو  ا�ستعمال  اأي�����س��اً  امل��ه��م 
ال�سيليكون،  م��ث��ل  اال���س��ط��ن��اع��ي��ة  امل�����واد 
وال���ك���ربي���ت���ات، الأن���ه���ا حت����رم ال�����س��ع��ر من 
الرطوبة والنداوة. وي�ساعد تدليك فروة 
 3 ال��راأ���س، وال�سعر، ب��زي��ت ال��زي��ت��ون مل��دة 
���س��ع��ر مفعم  ���س��اع��ات يف احل�����س��ول ع��ل��ى 
ب��ال�����س��ح��ة والم�����ع. وب�����س��ك��ل ع�����ام، ت�سهم 
ال�سحية يف احلفاظ على جمال  التغذية 
تناول  من  االإكثار  ويجب  وملعانه،  ال�سعر 
اخل�����س��روات، وال��ف��واك��ه واإم�����داد اجل�سم 
بالزنك، الذي تتمثل م�سادره الغذائية يف 
ال�سوداين،  والفول  وال�سوفان،  االأ�سماك، 
م�سادره  تتمثل  ال���ذي   ،B5 وف��ي��ت��ام��� 
الغذائية يف االأفوكادو، واملك�سرات، واالأرز.

عث الفرا�ض.. هذا العدو 
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ما خطورة اخل�صروات
 النيئة على ال�صحة؟

على  يوؤثر  النيئة  تناول اخل�سروات  اأن  االأمريكية،  هارفرد  علماء جامعة  فريق من  اكت�سف 
عمل االأمعاء.

وتفيد جملة Nature Microbiology، باأن الباحث� اكت�سفوا اأن تناول اخل�سروات 
التي مل تخ�سع ملعاجلة حرارية، له عدة نتائج �سلبية يف اجلهاز اله�سمي. الأن هذه اخل�سروات 
وتعزيز جهاز  الغذائية  امل��واد  ت�ساعد اجل�سم على ه�سم  التي  املفيدة،  البكترييا  تق�سي على 

املناعة.
املخربية،  الفئران  على  اأجروها  التي  التجارب  بعد  النتائج  هذه  اإىل  الباحثون  تو�سل  وقد 
التي ق�سمت اإىل اأربع جمموعات، لكل منها نظامها الغذائي اخلا�س. وكان طعام املجموعت� 
االأوىل والثانية يتكون من اللحوم النيئة والبطاطا احللوة. اأما املجموعتان الثالثة والرابعة، 

فكان طعامهما يتكون من تلك املواد ذاتها ولكن بعد خ�سوعها ملعاجلة حرارية )مطبوخة(.
وات�سح من نتائج هذه التجارب، اأن نبيت اأمعاء الفئران التي تناولت الطعام املطبوخ، يختلف 
ب�سورة جذرية عن نبيت اأمعاء الفئران يف املجموعت� االأوىل والثانية، الأن املواد النيئة تق�سي 

على البكترييا املفيدة، يف ح� املواد الغذائية املطبوخة ت�ساعد على اله�سم.

ح��� يتم تنظيف  يف  )امل��رح��ا���س(:  اخل��لء  بيت   -  1
كر�سي املرحا�س من االأم��ام وكذلك داخله ب�سكل جيد، 
ن�سيان اجل��ان��ب اخللفي.  يتم  ���س��يء الم��ع��ا،  ك��ل  وي��ب��دو 
وكذلك اأنبوب الت�سريف يرتاكم عليه مع الوقت الكثري 

من االأو�ساخ الدقيقة التي يجب اإزالتها.
2 - ال�سكاك�: هل ت�سعون كل �سيء من اأدوات الطبخ 
يف غ�سالة االأطباق؟ هناك اأ�سياء يف�سل اأن تغ�سل باليد، 
االأطباق  بغ�سالة  غ�سلها  الأن  احل��ادة.  ال�سكاك�  ومنها 
ينطبق  –وهذا  االأم��ر  التاأكد من  اأج��ل  وم��ن  ي�سعفها. 
على كل اأدوات املطبخ- ين�سح بقراءة غلف العلبة لكل 
ال�سيء  ه��ذا  هل  الغ�سيل:  تعليمات  يوجد  فعليها  اأداة، 

منا�سب لغ�سالة االأطباق، اأم يجب غ�سله باليد.
مرة  كم  ب�سراحة:  ال�سرير:  واأغطية  ال�سرا�سف   -  3
يتم  ال  بالتاأكيد  وال��و���س��ادة؟  ال�سرير  اأغطية  تغ�سلون 
ا�ستبدالها وغ�سلها خلل فرتات متقاربة مبا يكفي! كل 
اأ�سبوع اإىل اأ�سبوع� –على اأق�سى تقدير- يجب علينا 
تغيريها. ومن يتعرق بغزارة اأثناء النوم، اأو ينام عاريا، 
اأو يحب البقاء طويل يف ال�سرير، فعليه تغيري االأغطية 

مرة يف االأ�سبوع، على االأقل.
درجة احلرارة املنا�سبة لغ�سل ال�سرا�سف واأغطية ال�سرير 
هي 60 درجة مع املنظفات اخلا�سة بامللب�س امللونة. و 
40 درجة تكفي يف حال الغ�سيل مع املنظفات الكاملة اأو 

الثقيلة، كما ين�سح موقع "بريغيته" االأملاين.
ك��م��ا ي��ج��ب غ�����س��ل ال���و����س���ادة ن��ف�����س��ه��ا وك���ذل���ك الغطاء 
)اللحاف( بانتظام، الأنها متت�س العرق. واأي�سا ال تن�سوا 

تهوية غرف النوم والفرا�س يوميا.

النوافذ هي واحدة  النوافذ: تنظيف  - تنظيف   4
من املهام املنزلية االأقل اإمتاعا. ومع ذلك يجب على 

االأقل تبليل قطعة قما�س اأو ا�سفنجة مباء التنظيف 
املاء  �سطف  ث��م  ال��زج��اج،  على  ومت��ري��ره��ا  املنا�سب 
ملحو  اجلرائد،  ورق  ي�ستخدمون  كثريون  بعدها. 

احة. االآثار التي تخلفها امل�سنّ
بتنظيف  تقوم  الغ�سالة  امللب�س:  غ�سالة   -  5
الغ�سالة  ب��اأن  ين�سون  كثريين  ولكن  امللب�س، 
تنظيف.  اإىل  الآخ���ر  ح���  م��ن  حت��ت��اج  نف�سها 

الأن مواد التنظيف )كامل�سحوق وال�سائل( حتتوي 
على مواد ترتاكم يف بع�س املناطق من الغ�سالة وتخلف 
درج���ة حرارة  عند  الغ�سيل  ح���االت  وخ��ا���س��ة يف  روائ����ح، 

منخف�سة.
واأي�سا من املهم تنظيف �سندوق الغ�سالة الذي ن�سع يف 
امل�سحوق و�سائل التنظيف، الأنه مع الوقت ترتاكم فيه 

بقايا واآثار جتذب اإليها البكترييا.
كرثة  من  احلذر  يجب  هنا  اخل�سبية:  االأر�سيات   -  6
التنظيف باملاء. الأن كرثة ا�ستخدام املاء ت�سر باخل�سب. 
االأف�سل هو �سفط الغبار باملكن�سة الكهربائية، ويف حال 
قما�س  قطعة  ا�ستخدام  االأف�سل  فمن  للماء،  احل��اج��ة 
�سريعا.  اخل�سب  يجف  ك��ي  فقط،  ب�سيطا  بلل  مبلولة 

واأي�سا ين�سح با�ستعمال مواد تنظيف خا�سة باخل�سب.
تنظيفها  ي��ج��ب  ه��ن��ا  وامل���ح���اب�������س:  ال�����س��م��ام��ات   -  7
بقوة عليها. يف  وال�سغط  التنظيف  ا�سفنجة  با�ستخدام 
احلمام مثل ترتاكم طبقات من الكل�س على �سمامات 
اأنابيب املياه واأنابيب الت�سريف، يجب هنا احلذر وعدم 

ا�ستخدام اأداة قا�سية لق�سرها، الأن تلك االأدوات 
-مع  ت�سبح  جتعلها  واآث�����ارا  خ��ط��وط��ا  ���س��ت��رتك 
الوقت- مرتعا تختبئ فيه البكترييا واجلراثيم. 
ل��ذل��ك اع��ت��م��دوا ع��ل��ى اال���س��ف��ن��ج ال��ن��اع��م وقطع 
بو�سع  ين�سح  واأي�سا  تخد�س.  ال  التي  القما�س 
م����ادة ال��ت��ن��ظ��ي��ف ع��ل��ى اال���س��ف��ن��ج��ة ول��ي�����س على 

ال�سمام اأو ال�سيء الذي ننظفه.

حيلة ب�سيطة لتنظيف زجاج النوافذ ب�سرعة
ال��ط��ري��ق االأم��ث��ل واالأ�سرع  ي��ح��ت��ار ك��ث��ريون يف اخ��ت��ي��ار 
لتنظف زجاج النوافذ. االأمر لي�س �سعبا اإذا قمتم باإتباع 
بع�س احليل الب�سيطة واإعداد خلطة ب�سيطة ومنا�سبة.

ولكنها  ال��ن��اف��ذة  ع��رب  �سافية  بنظرة  التمتع  ت��ري��دون 
�سمعتم  هل  احل��ل.  اإليكم  العمل؟  فما  جيدا،  تنظف  ال 
باالأمونيوم؟ نعم هو �سائل �سفاف يعرف اأي�سا بالن�سادر. 
ال�سائل،  ه���ذا  ك��م��ي��ة قليلة م��ن  م��ا حت��ت��اج��ون��ه ه��و  ك��ل 
بخاخ  )با�ستخدام  ور�سوها  الفاتر  امل��اء  اإىل  اأ�سيفوها 
بورق  النافذة  ام�سحوا  ذل��ك  بعد  ال��زج��اج.  على  مثل( 
نظيف  زجاج  والنتيجة:  الليفة،  با�ستخدام  اأو  اجلرائد 

اأو�ساخ. بقايا  اأو  خطوط  اأي  وبدون  باملئة   100
والتي  مثل(  ال�سقف  )يف  العالية  للنوافذ  بالن�سبة  اأما 
اإذا  اأي�سا:  احليلة  ه��ذه  فاإليكم  اإليها  الو�سول  ي�سعب 
كنتم تتوقعون هطول املطر، ف�سعوا فوق النافذة بع�سا 
ان��ت��ظ��روا هطول املطر،  ق��ط��رات م��ن �سائل اجل��ل��ي. ث��م 
الذي �ستجرف مياهه االأو�ساخ املوجودة على النافذة من 

اخلارج، بعد اأن فككها �سائل اجللي.

املبالغة بغ�صل اليدين 
توؤذي �صحتك

ال�سحة  االأط���ب���اء وخ����رباء  ي��و���س��ي 
اخلروج  ب��ع��د  ال��ي��دي��ن  بغ�سل  دوم����اً 
��ام وق��ب��ل ت��ن��اول الطعام،  م��ن احل��منّ
غري اأن املبالغة بغ�سل اليدين ميكن 
ويقول  بال�سحة.   ���س��ارة  ت��ك��ون  اأن 
املوؤ�س�س  ال��رئ��ي�����س  ج��ال��و  ري��ت�����س��ارد 
لق�سم االأمرا�س اجللدية يف جامعة 
يوم  كل  اليدين  "غ�سل  كاليفورنيا 
ال ي��ق��ت��ل ال��ب��ك��ت��ريي��ا اجل���ي���دة، لكن 
االإفراط يف غ�سل اليدين قد يكون 
والدت����ك،  "عند  واأ����س���اف  �سارا"ً. 
ت��دخ��ل ال��ب��ك��ت��ريي��ا امل��ف��ي��دة جلدك 
تتاأثر  وال  دائ���م،  ب�سكل  فيه  وتقيم 
ب��ا���س��ت��خ��دام م��ع��ق��م ال��ي��دي��ن طوال 
وغ�سل  اليومي  واال�ستحمام  اليوم 
اليدين بعد اخلروج من املرحا�س، 
اأن  ميكن  الغ�سيل  يف  املبالغة  ولكن 
واأو�سح  توؤدي اإىل خ�سائر فادحة".  
اأن  ميكن  املتكرر  الغ�سيل  اأن  جالو 
واإتلف  ال��ي��دي��ن،  بجفاف  يت�سبب 
اجللد، ثم يبداأ مبهاجمة البكترييا 
�سحيفة  بح�سب  املفيدة،  الطبيعية 
هافينغتون بو�ست االأمريكية. واأيدت 
املخت�سة  بلوكمان  �سمر  ال��دك��ت��ورة 
هذا  جورجيا  من  الباطني  بالطب 
تبالغ  "عندما  ق��ال��ت  ح��ي��ث  ال����راأي 
الزيوت  تزيل  فاأنت  يديك  يف غ�سل 
التي  اجليدة،  والبكترييا  ال�سحية 
تدافع عن اجل�سم �سد االأمرا�س". 
يف  ت�سادف  اأنها  بلوكمان  واأ�سافت 
يبالغون  م��ر���س��ى  االأح���ي���ان  ب��ع�����س 
اإىل  اليدين،  معقمات  ا�ستخدام  يف 
اجللد،  معها  يت�سقق  التي  الدرجة 
مما يوفر طريقاً لدخول البكترييا 

ال�سارة اإىل اجل�سم.

امل�صي البطيء قد ينبئ 
باأمرا�ض قاتلة

�سرعة  اأن  ج��دي��دة  درا���س��ة  ك�سفت 
التنبوؤ  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن  امل�سي 
قاتلة  ب��اأم��را���س  االإ���س��اب��ة  بخطر 
قبل عقود من  اخل��رف،  فيها  مبا 
فريق  واكت�سف  االأع��را���س.  ظهور 
واأج�ساد  اأدم��غ��ة  اأن  الباحث�  م��ن 
ببطء،  مي�سون  الذين  االأ�سخا�س 
بلوغهم  م��ع  اأك���رب  ب�سرعة  ت�سيخ 
45 عاما، مقارنة بغريهم ومتيل 
الرئتان واالأ�سنان واجلهاز املناعي 
اإىل اأن تكون يف حالة اأ�سواأ. وقالت 
االأع�ساب  ع��امل��ة  را���س��م��و���س��ن  ل��� 
"االأمر   :DUKE ج��ام��ع��ة  يف 
ه���ذا يحدث  اأن  ه���و  امل���ذه���ل ح��ق��ا 
45 عاما،  ���س��ن  ل���دى م��ن ه��م يف 
ولي�س لدى مر�سى ال�سيخوخة". 
واأو����س���ح���ت را���س��م��و���س��ن، اأن�����ه قد 
ال�سحة  اعتلل  علمات  تكت�سف 
ال���ع���م���ر، م���ن خلل  يف م��ن��ت�����س��ف 
اخ���ت���ب���ار ب�����س��ي��ط ل��ل��م�����س��ي. وق���ال 
وجدت  الدرا�سة  اإن  البحث  فريق 
ال��ب��ط��يء مي��ث��ل علمة  امل�����س��ي  اأن 
م�����س��ك��ل��ة ���س��ح��ي��ة ق��ب��ل ع���ق���ود من 

احذروا.. �صبعة اأ�صياء يف املنزل نهمل 
تنظيفها ب�صكل �صحيح!
نقوم  ال  منزلنا  يف  االأ�سياء  بع�ض 

اأهميتها.  رغ���م  اأب����دا،  بتنظيفها 
وهناك اأ�سياء اأخرى ننظفها ب�سكل عابر دون 

منحها ما حتتاجه من العناية، والنتيجة: جراثيم 
وبكترييا وروائح غري لطيفة.

فتبقى  عابر،  ب�سكل  بتنظيفها  نقوم  كثرية  اأ�سياء 
يلي  فيما  عليها.  عالقة  كثرية  وبكترييا  جراثيم 
نتعر�ض على �سبعة اأ�سياء يف منزلنا، يجب اأن نهتم 

بها اأكرث:
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�ش�ؤون حملية

باحثون من جامعة االإمارات وجامعة نيويورك اأبوظبي يك�سفون عن اجلينوم واأهم ال�سفات الوراثية املوجودة يف ثمار �سجرة النخيل

الفريق البحثي... قمنا بتحليل ما يقارب 772 مليون حرفًا وراثيًا متثل ال�صفرة الوراثية لنخيل التمر

مبنا�سبة يوم الع�سا البي�ساء

طلبة جامعة االإمارات يغلقون اأعينهم ن�صف دقيقة ت�صامنًا مع املكفوفني

ما يقارب 60 األف طلب خلدمات توثيق العقود االإيجارية يف بلدية مدينة العني لعام 2019

بلدية مدينة العني تطلق م�صروع التعاقد الذكي للم�صتاأجر لتاأجري الوحدات العقارية

•• العني – الفجر

الوراثية  للهند�سة  خليفة  مركز  يف  باحثون  تو�سل 
العربية  االإم������ارات  وال��ت��ق��ان��ات احل��ي��وي��ة يف ج��ام��ع��ة 
البيولوجي  وال��ن��ظ��ام  اجلينوم  علم  وم��رك��ز  امل��ت��ح��دة، 
يف جامعة نيويورك اأبوظبي، اإىل حتديد جينات ذات 
اأه��م��ي��ة زراع��ي��ة ك��ب��رية م��ث��ل ل���ون ال��ف��اك��ه��ة وحمتوى 
البحثي جمموعة حم�سنة  الفريق  ال�سكر. وقد طور 
قراءة  تقنية  با�ستخدام  التمر  لنخيل  اجلينوم  م��ن 
هذا  �سي�ساعد  مم��ا  اجلينية  ل��ل��رم��وز  �سمولية  اأك���رث 
التح�سن يف اجلينوم على امل�سي قدماً يف اإجراء املزيد 
وانت�سار متور  �سيزيد من حت�س�  كما  االأبحاث،  من 
منطقة  يف  للغذاء  اأ�سا�سي  م�سدر  هي  التي  النخيل 

ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا.
جلامعة  االأعلى  -الرئي�س  غبا�س  اأحمد  �سعيد  واأك��د 
االإمارات – على اأن هذا االإجناز العلمي ياأتي يف اإطار 
ب�سفتها  ال��ري��ادي  دوره���ا  تعزيز  اإىل  اجل��ام��ع��ة  �سعي 
اال�سرتاتيجية  اخلطط  تدعم  بحثية  اأكادميية  جهة 
ال��ت��ع��اون ب�  امل��ج��االت البحثية. وت��ع��زي��ز  ل��ل��دول��ة يف 
املحلية  ال��ب��ح��ث  وم���راك���ز  اجل���ام���ع���ات  ال��ب��اح��ث��� يف 
وال��ع��م��ل على  للباحث�  ال��دع��م  وت��ق��دمي  وال��دول��ي��ة، 
تطوير براجمها وخططها اال�سرتاتيجية مبا يتناغم 
الرئي�س  واأ���س��ار   2071 االإم���ارات  ويتوافق مع روؤي��ة 
االأعلى للجامعة اإىل الدعم الكبري واملتابعة احلثيثة 
من �ساحب ال�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س الوزراء ووزير �سوؤون الرئا�سة الذي يوليه 

ملركز خليفة للهند�سة الوراثية والتقانات احليوية يف 
جامعة االإم����ارات ال��ذي ك��ان ل��ه االأث���ر الكبري يف هذا 

االإجناز العلمي البحثي الهام.
اأن  االإم��ارات حتر�س على  "اإن جامعة  وذكر معاليه: 
امل�ستوى  على  رائ��دة  وبحثية  اأكادميية  موؤ�س�سة  تكون 
املحلي والعاملي تواكب التطورات يف االأنظمة التعليمية 
والبحثية واالحتياجات امل�ستقبلية ومتطلبات الذكاء 
اال�سطناعي، كما حتر�س على اإعداد جيل بحثي قادر 

على االإ�سهام يف م�سرية التنمية امل�ستدامة بالدولة.
وم���ن ج��ه��ت��ه ذك���ر ال��دك��ت��ور خ��ال��د اأم�����ريي، الباحث 
الرئي�سي يف هذا البحث ومدير مركز خليفة للهند�سة 
ال��وراث��ي��ة وال��ت��ق��ان��ات احل��ي��وي��ة ب��اجل��ام��ع��ة: "نحن يف 
وا���س��ع��ة ح���ول اجلينوم  ب��درا���س��ة  ن��ق��وم  م��رك��ز خليفة 
العلمية  امل��ع��ارف  ون�ستخدم  ال�����س��ح��راوي��ة  للنباتات 
الناجتة عن هذه االبحاث لتطوير املحا�سيل الزراعية 
املهمة. واأ�سار اأمريي اإىل اأن الدرا�سات اجلينية تعترب 
خطوة مهمة يف توفري حلول لتحديات االأمن الغذائي 
اجلينوم  درا�سة  موا�سلة  اإىل  و�سنحتاج  امل�ستقبل،  يف 
اخل���ا����س ب��امل��ح��ا���س��ي��ل ال��غ��ذائ��ي��ة م��ث��ل ن��خ��ي��ل التمر 
مل�ساعدتنا يف جهودنا لتوفري االأمن الغذائي يف العامل. 
بع�س  نفتح  البحثية  النتائج  ه��ذه  خ��لل  م��ن  واإن��ن��ا 
االأ�سجار  توا�سل  كيف  ت�سرح  التي  اجلينية  االأ���س��رار 
ال�سحراوية ونخيل التمر واأنواع اأخرى من النباتات 
البيئة  مثل  ال�سعبة  االإيكولوجية  النظم  يف  منوها 
الكبري  بالدعم  خالد  الدكتور  واأ�ساد  ال�سحراوية". 
-وكيل  احل��م��ريي  �ساحي  �سلطان  �سعاة  م��ن  امل��ق��دم 

يف  امل�ساندة-  اخلدمات  لقطاع  الرئا�سة  �سوؤون  وزارة 
اإجناز هذا البحث الهام ب�سكل خا�س وجهوده املميزة 
يف دعم البحوث العلمية واأن�سطة وبرامج مركز خليفة 

للهند�سة الوراثية والتقانات احليوية باجلامعة.
الدرا�سة اجلينومية  اأن هذه  اإىل  اأم��ريي  ون��وه خالد 
عليها  اأ�سرف  بحثية  جهود  نتاج  هي  للنخيل  املثمرة 
الوراثية  والهند�سة  احليوية  للتقانات  خليفة  مركز 
جامعة  يف  البيولوجي  والنظام  اجلينوم  علم  ومركز 
الواليات  من  باحث�  مب�ساركة  اأبوظبي،  نيويورك، 
واململكة  املتحدة  واململكة  وفرن�سا  و�سوي�سرا  املتحدة 

العربية ال�سعودية واملك�سيك.
علم  اأ�ستاذ  ه���زوري  خالد  الدكتور  اأ���س��ار  جهته  وم��ن 
البحث،  وال��ب��اح��ث االول يف ه��ذا  امل��رك��ز  اجل��ي��ن��ات يف 
التي  وال��ط��ف��رات  االأب���ح���اث ح���ددت اجل��ي��ن��ات  اأن  اإىل 
ال�سكريات يف ثمار  اللون وم�ستويات  اإىل تغري  ت��وؤدي 
ال��ن��خ��ي��ل - مب���ا يف ذل���ك اجل��ي��ن��ات اخل��ا���س��ة الإن���زمي 
)ال�سكروز(  الثنائي  ال�سكر  يحلل  ال��ذي  "اإنفرتيز" 
اإىل اجللوكوز والفركتوز. كما حدد هذا البحث اأي�ساً  
اخلارطة اجلينية جلينات م�سوؤولة عن لون الفاكهة 
اجلينومية  ال���درا����س���ات  ب��ا���س��ت��خ��دام  ال�����س��ك��ر  ون�����س��ب��ة 
ال�ساملة  )GWAS(. حيث مت ا�ستخدام الدرا�سات 
خرائط  لر�سم   )GWAS( ال�ساملة   اجلينومية 
وهذه  الب�سر،  يف  مهمة  اأمرا�س  عن  م�سئولة  جينات 
بلح  على  تطبيقها  فيها  يتم  ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة  ه��ي 

نخيل.
جينية  خارطة  باإنتاج  قاموا  باأنهم  الباحثون  واأف��اد   

جلينوم  �سمولية  اك��رث  جينومية  وق����راءات  نة  حُم�سنّ
ن��خ��ي��ل ال��ت��م��ر مم��ا م��ك��ن��ت ال��ف��ري��ق ال��ب��ح��ث��ي بالقيام 
باإجراء ر�سم اخلرائط اجلينية بدقة وبدورها ادت ايل 
جناح الفريق البحثي يف ر�سم خريطة ملو�سع جينات 

لكل من لون الفاكهة و م�ستوى ال�سكر.
املن�سور  البحث  اأهمية هذا  اإىل  البحثي  الفريق  ونوه 
حيث   " " Nature Commالعاملية  جملة  يف 
لهذا  الوراثية  ال�سفات  ا�ستك�ساف  العلماء من  ميكن 
املتخ�س�س� يف  ي�ساعد  املهم، مما  الغذائي  املح�سول 
لتطوير  جديدة  جينات  اإيجاد  على  النباتات  تهج� 
واخلارطة  التمر.  نخيل  من  وحم�سنة  جديدة  اأن��واع 
بالرموز  تزودنا  للكائنات  الكاملة)جينوم(   اجلينية 
اجلينات   جميع  معرفة  وب��ال��ت��ايل  الكاملة  ال��وراث��ي��ة 
التقنيات  اأح��دث  ا�ستخدام  مت  اأن��ه  اإىل  الفريق  واأ�سار 
يف علم اجلينوم حيث قام الباحثون بتحليل ما يقارب 
772 مليون حرفاً وراثياً التي متثل ال�سفرة الوراثية 

لنخيل التمر.
من  ا  اأي�سً العلماء  متكن  الت�سل�سل،  هذا  وبا�ستخدام 
زراعية  �سفات  ع��ن  م�����س��وؤول��ة  مهمة  جينات  حت��دي��د 
اأ�سجار  يف  ال�سكر  وحمتوى  الفاكهة  ل��ون  مثل  مهمة 

النخيل.
ي�سار اإىل اأنه ما زال هناك القليل من املعرفة اجلينية 
ل�سجرة النخيل ال�ستخدامه يف اأبحاث التطوير على 
الرغم من اأنها واحدة من اأقدم حما�سيل االأ�سجار يف 
�سمال  يف  الرئي�سي  الفواكه  حم�سول  وتعترب  العامل 

اإفريقيا وال�سرق االأو�سط. 

•• العني - الفجر

نظمت جامعة االإم��ارات العربية املتحدة بالتعاون مع 
"يوم  فعاليات  الهمم  الأ�سحاب  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة 
ت�سمو"،  "همم  �سعار  حت��ت  العاملي  البي�ساء"  الع�سا 
املن�سوري–مدير  ناعمة  بح�سور  اجلامعة   م�سرح  يف 
مكتب املكفوف�- مبوؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم 
واالأ�ستاذ  العامري،  بالركا�س  �سامل  الدكتور  وال�سيخ 
باالإنابة،  الرتبية  كلية  –عميد  م��راد  اأحمد  الدكتور 
ومب�ساركة موؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم وبلدية 
واأ�ساتذة  للحدث  الراعية  املوؤ�س�سات  من  وع��دد  الع� 

وطلبة ق�سم الرتبية اخلا�سة بكلية الرتبية.
واأ�سارت �سعادة ناعمة املن�سوري- مدير مكتب املكفوف� 
مبوؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم- اإىل اأن االحتفال 
ت�سجيع  بهدف  ي��اأت��ي  البي�ساء  للع�سا  العاملي  باليوم 
امل��ك��ف��وف��� ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام ال��ع�����س��ا ال��ب��ي�����س��اء واطلع 
باعتبارها  ت�سريعها  واأ���س��ب��اب  اأهميتها  على  املجتمع 

احتياجاتهم،  يف  النظر  ويعزز  الفئة  ه��ذه  يدعم  رم��ز 
اإىل اإجنازاتهم وطاقاتهم لتحقيق  اإىل جانب التطرق 
 " وقالت   ، كافة  اجلهود  بت�سافر  املجتمع  يف  دجمهم 
اأ�سكر جامعة االإمارات باعتبارها منرب تعليمي ودائماً 
على  وت�سجيعهم  الهمم  باأ�سحاب  للهتمام  �سباقة 

العطاء الثقايف.
وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ال�����س��ي��خ ال��دك��ت��ور ���س��امل حم��م��د بن 
اإن  �سابقاً-  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  -ع�سو  ركا�س 
يعرب  العاملي  الكفيف  بيوم  االإم����ارات  جامعة  احتفال 
عن م�ساعر املحبة والدعم ملن �ساءت االأقدار اأن يفقدوا 
واثقة  ب��اإرادة  بقلوبهم  يب�سرون  لكنهم  الب�سر  حا�سة 
دولة  دول��ة  اأن  على  م��وؤك��داً  املتميزة.  اأعمالهم  لنب�سر 
االإمارات تويل اهتماماً بالغاً لكل فئات اأ�سحاب الهمم 
وتاأم�  الدعم  توفري  الفئة من خلل  فيها هذه  مبا 
املراكز املتخ�س�سة املجهزة باأحدث الو�سائل والتقنيات 
االإجتماعية  ح��ي��ات��ه��م  ال��ف��ئ��ات يف  ه���ذه  ت�����س��اع��د  ال��ت��ي 
وذك���ر ال��دك��ت��ور اأح��م��د مراد:  والتعليمية.  

وحتديداً  الهمم  ذوي  فئة  تدعم  الفعالية  ه��ذه  "اإن 
الدولة  قبل  من  املبذولة  باجلهود  وتعرف  املكفوف�، 
واحتياجاتها،  الفئة  هذه  لتعليم  املختلفة  واملوؤ�س�سات 
والعمل على متك� اأ�سحاب الهمم ودجمهم مبختلف 
القدرات  على  ال�سوء  ت�سلط  كما  املجتمع،  قطاعات 
امل��ت��م��ي��زة وامل����واه����ب ال��ت��ي مي��ت��ل��ك��ون��ه��ا، وم����ن جانبها 
اخلا�سة  الرتبية  ق�سم  وحت��دي��داً  الرتبية  كلية  تقدم 
جمموعة من اآخر االأبحاث العلمية املت�سلة بالكفيف، 
وعر�س االأجهزة واالإجنازات التي ت�ساعد املكفوف�". 

عن  كلمة  –كفيف-  املن�سوري  حممد  الطالب  واألقى 
فئة املكفوف�: عرب فيه عن �سكره للرعاية واالهتمام 
ال��ت��ي ي��ح��ظ��ى ب��ه��ا اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م م���ن ق��ب��ل الدولة 
مما  لهم،  اأ�سكاله  مبختلف  ال��دع��م  وت��وف��ري  وقيادتها 
مكنهم من البذل والعطاء على حد �سواء مع اإخوانهم 

االأ�سوياء".
وت�سمنت فعاليات يوم الع�سا البي�ساء جل�سة نقا�سية 
اأغلق فيها  الهمم، ون�سف دقيقة  حول طموحات ذوي 

اإىل  اإ�سافة  املكفوف�،  مع  ت�سامناً  اأعينهم  احل�سور 
عر�س فرقة اليولة التي اأمتعت احل�سور باأدائها.

اإلكرتونية  اأج��ه��زة  ال��ف��ع��ال��ي��ة ع��ل��ى  واح��ت��وى م��ع��ر���س 
وو�سائل تعليمية ت�ساعد على تنمية حا�سة اللم�س لدى 
للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  عر�ست  كما  املكفوف�، 
االإن�����س��ان��ي��ة، ك��ت��ب��اً خ��ا���س��ة ب��ل��غ��ة ب��راي��ل وك��ت��ب ناطقة 

للمكفوف�.
من جانبها عر�ست بلدية مدينة الع� جمموعة من 
"ن�سمي"  مثل  الهمم  ل���ذوي  توفرها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
ا�ستقبال  كموظف  الع�  بلدية  ل��دى  املع�  ال��روب��وت 
والذي ي�ساعد على اإجابة ا�ستف�سارات ذوي الهمم �سواء 
بال�سوت اأو الفيديو اأو بلغة االإ�سارة، باإ�سراف خريجة 
دليل  وكتيب  ال��ي��م��اح��ي،  ن��دى  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  كلية 
البلدية  ا�ستعر�ست  كما  ب��راي��ل،  بلغة  الذكية  املن�سة 
ترفيهية  باألعاب  موؤهلة  حديقة   16 الإن�ساء  خارطة 
لذوي الهمم �سيتم اإن�ساوؤها يف الفرتة القادمة مبدينة 

الع�..
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الذكي  "التعاقد  م�سروع  الع�  مدينة  بلدية  اأطلقت 
للم�ستاأجر" لنظام توثيق والذي ي�سهل عملية البحث 
عن الوحدات العقارية التابعة للبلدية وتوثيق العقود 
مت  حيث  و���س��ري��ع��ة،  �سهلة  خ��ط��وات  �سمن  االي��ج��اري��ة 
تطوير نظام توثيق موؤخراً ب�سكل يتنا�سب مع التعاقد 
الذكي لي�سمل خدمات خا�سة بامل�ستاأجر بعد اأن كانت 

مقت�سرة على املوؤجر فقط.
ويهدف م�سروع التعاقد الذكي للم�ستاأجر اإىل ت�سهيل 
لبلدية  التابعة  العقارية  الوحدات  عن  البحث  عملية 
الع� والتي تعد من اأ�سول البلدية، من خلل خريطة 
تفاعلية، كما يتيح التعاقد الذكي ت�سهيل عملية عر�س 
ميكن  وك��ذل��ك  ا�ستئجارها،  ليتم  العقارية  ال��وح��دات 
امل�ستاأجر  م��ن  االي��ج��اري  العقد  لتوثيق  طلب  تقدمي 

خطوات. رقمياً يف 3 
توثيق  ق�سم  رئي�س  ال��درم��ك��ي  حممد  ال�سيد   و���س��رح 
ال��ع��ق��ود االي��ج��اري��ة  اأن ال��ت��ط��وي��ر ال���ذي ���س��ه��ده نظام 

باإتاحة  ب��داأ  للم�ستاأجر  الذكي  التعاقد  لي�سم  توثيق 
اإمكانية الت�سجيل يف النظام من خلل من�سة الدخول 
الذكي وتبعه تطوير اآخر متثل بتوفري خدمات توثيق 
عقد  ت�سجيل  خ���دم���ات  ت�����س��م  وال���ت���ي  ل��ل��م�����س��ت��اأج��ري��ن 
ال��ع��ق��د، كما مت تطوير خدمات  واإل��غ��اء  اي��ج��ار ج��دي��د 

اإلكرتونية متاماً يف النظام ب� املوؤجر  توثيق لت�سيح 
وامل�ستاأجر، حيث �ساهمت هذه احلزمة من التطويرات 
معاملت  الإنهاء  البلدية  ملبنى  الزيارة  معدل  بتقليل 
على  للمحافظة  االأوراق  ا�ستهلك  وتقليل  التوثيق، 

الب�سمة البيئية.

واأ����س���اف ال��درم��ك��ي  ك��م��ا مت ت��ط��وي��ر خ��ا���س��ي��ة عر�س 
متطورة  خريطة  �سمن  للموؤجر  العقارية  ال��وح��دات 
بناًء  االإيجارية  الوحدات  بتحديد مناطق  تقوم  والتي 
على املوقع، وحرية امل�ستخدم يف البحث عن الوحدات 
العقارية وا�ستخدام خا�سية التقريب واالبعاد، وحتديد 
ب��ن��اًء على م��واق��ع اجل���ذب، وب��ن��اء على عملية  امل��واق��ع 
وتفا�سيل  العقار  بيانات  بتوفري  النظام  يقوم  البحث 

التوا�سل مع املوؤجر.
واأو�سح الدرمكي اأن حزمة التطوير التي متت ا�سافتها 
�ست�ساهم يف اإيجاد �سوق عقاري تفاعلي من خلل تقدمي 
و�سائل التوا�سل ب� امل�ستاأجرين واملوؤجرين، وتقدمي 
خريطة تفاعلية تف�سيلية لكل عقارات ووحدات امارة 
ابو ظبي القابلة للإيجار واإيجاد من�سة واحدة جلمع 
ال��ع��ق��ارات وال��وح��دات اي�����س��ال خ��دم��ات توثيق جلميع 
ت�سهيل  يف  �ست�ساهم  كما  ابوظبي،  ام��ارة  يف  القاطن� 
عملية ايجاد العقارات والوحدات القابلة للإيجار من 
وامل�ستثمرين  امل�ستاأجرين  متكن  واح��دة  من�سة  خلل 

من ا�ستك�ساف كل الفر�س االإيجارية يف االإمارة.

موؤمتر اأبوظبي الثالث للرعاية ال�صحية 
االأولية ينطلق غدا يف اأبوظبي
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 تنطلق غدا اخلمي�س يف اأبوظبي فعاليات موؤمتر اأبوظبي الثالث للرعاية 
املتخ�س�س  املنطقة  نوعه يف  االأول من  ال��دويل  املوؤمتر  االأول��ي��ة،  ال�سحية 
العلجية  اخل��دم��ات  تنظمه  وال���ذي  االأول��ي��ة  ال�سحية  الرعاية  جم��ال  يف 
"�سحة"  ال�سحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  من�ساآت  اإح���دى  اخل��ارج��ي��ة 
وي�ستمر من 17 وحتى 19 اأكتوبر مب�ساركة اأكرث من 2500 م�ساركاً من 

داخل الدولة وخارجها.
ويعد املوؤمتر من اأبرز االأحداث العلمية يف منطقة ال�سرق االأو�سط والعامل 
اأبرز علماء  160 باحثا وخمت�سا من  وي�ستقطب هذا العام ما يزيد على 
طب االأ�سرة والرعاية ال�سحية االأولية من داخل الدولة ومن خمتلف دول 

العامل.
يتاألف احلدث الذي مت اعتماده من قبل املجل�س االأوروبي للتعليم الطبي 
امل�ستمر ملدة 22 �ساعة من التعليم امل�ستمر، من اأحد ع�سر موؤمتراً موازياً 
متعدد التخ�س�سات ي�سمل موؤمتر طب االأ�سرة، موؤمتر طب املناطق النائية، 
موؤمتر طب االأ�سنان، موؤمتر ال�سيدلة، موؤمتر االأ�سعة، موؤمتر التمري�س 
والطب امل�ساعد، موؤمتر الطب املجتمعي، موؤمتر املختربات الطبية، موؤمتر 
ال�سحية  املعلومات  موؤمتر  امل�ستمر،  الطبي  التعليم  موؤمتر  الطبي،  بيتنا 
والتكنولوجيا. وقال حممد حوا�س ال�سديد، املدير التنفيذي يف اخلدمات 
الأي  البوابة  االأولية  ال�سحية  الرعاية  مراكز  "تعد  اخلارجية،  العلجية 
منظومة �سحية، لذا يتع� علينا العمل على تطويرها ملواكبة التغيريات 
اإليه من خ��لل تنظيم ه��ذا احلدث  العاملية يف ه��ذا املجال وه��و ما نهدف 
بتجاربهم  للم�ساركة  العامل  اأن��ح��اء  من  خ��رباء  �سي�ستقطب  ال��ذي  العاملي 
واالط��لع على ما حققناه من اإجن��ازات يف هذا املجال. ويوؤكد تنظيم هذا 
طريق  ع��ن  املتخ�س�سة  الب�سرية  امل���وارد  لتطوير  امل�ستمر  �سعينا  امل��وؤمت��ر 
الوطنية  الكوادر  راأ�سهم  وعلى  مهنياً  وتطويرهم  املوظف�  ق��درات  تنمية 
لي�س فقط من احل�سور بل اأب�ساً من املتحدث� حيث نفخر با�ست�سافتنا 

نخبة من اخلرباء املواطن�. 

 من بينهم وزيرة الدولة ل�سوؤون ال�سباب 
نيويورك اأبوظبي ت�صت�صيف حفل مل �صمل خريجي دفعة 2014
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 ا�ست�سافت جامعة نيويورك اأبوظبي فعالية خا�سة التقى خللها خريجو 
والذين ميثلون خلفيات   ،2014 عام  دفعة  تاريخ اجلامعة،  دفعة يف  اأول 
متنوعة وي�سعون نحو خمتلف امل�سارات االأكادميية واملهنية يف جميع اأنحاء 

العامل.
ويتوزع خريجو الدفعة حالياً يف جميع اأنحاء العامل، حيث يرتكز 53% 
منهم يف الواليات املتحدة و%20 يف دولة االإمارات العربية املتحدة و27% 

منهم يف 21 دولة خمتلفة مثل اأ�سرتاليا و�سنغافورة وال�سلفادور.
درا���س��ت��ه��م يف   2014 دف��ع��ة  م��ن خريجي   32% ت��اب��ع  وع��ق��ب تخرجهم، 
اأف�سل اجلامعات العاملية مبا يف ذلك جامعات ’هارفارد‘ و’كورنيل‘ و’يال‘. 
فيما توىل اآخرون منا�سب هامة يف موؤ�س�سات مرموقة داخل دولة االإمارات 
وخارجها، مبا يف ذلك جهاز اأبوظبي لل�ستثمار و�سركة ’ماكينزي و�سركاه‘ 
 8 اختار  خريجاً،   133 ب�  وم��ن  كوبرز‘.  ووت��ره��او���س  ’براي�س  و�سركة 
منهم   5 وتابع  املحاماة  منهم جم��ال   10 ودخ��ل  الطب  ميدان  خريج� 
درا�ستهم لنيل درجة املاج�ستري يف اإدارة االأعمال، فيما ح�سل 13 خريجاً 
ل�سوؤون  امل��زروع��ي، وزي���رة دول��ة  ال��دك��ت��وراه. وتعد معايل �سما  على درج��ة 
خريجي  اإح��دى  لل�سباب،  االحتادية  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سباب 

دفعة 2014. 
و�سهدت الفعالية ح�سور اخلريج نا�سر �سيادات، املحقق يف مكتب العدالة 
يف  الفيدرالية  املدنية  احل��ق��وق  ق��ان��ون  م��ن  التا�سع  والت�سريع  املوؤ�س�سية 
جامعة كورنيل، والذي تابع درا�سته يف كلية احلقوق يف جامعة جورج تاون 
حيث ح�سل على درجة املاج�ستري يف القانون ومن ثم �سهادة الدكتوراه يف 
القانون بعد تخرجه من جامعة نيويورك اأبوظبي. وتعليقاً على جتربته يف 
لت درا�ستي يف جامعة نيويورك  جامعة نيويورك اأبوظبي، قال نا�سر: "�سكنّ
اأبوظبي حتواًل كبرياً ودافعاً خلو�س غمار العمل يف جمال التعليم العايل. 
التفاعل مع جمموعة وا�سعة ومتنوعة من  وك��ان اجل��زء املف�سل لدي هو 
الطلب كل يوم، حيث كنت دائماً قادراً على التوا�سل مع جميع الطلب 
بغ�س النظر عن تخ�س�سهم اأو ثقافاتهم بف�سل التجربة التعليمية الغنية 

التي حظيت بها كطالب خلل م�سواري الدرا�سي يف اأبوظبي".
االندماج  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة  "اأتاحت يل جت��رب��ت��ي يف  واأ����س���اف: 
دول��ة خلل   35 اإىل ح��وايل  وال�سفر  الكلمة  تعنيه  ما  بكل  بيئة عاملية  يف 
فرتة وجودي يف اجلامعة وتكوين �سداقات من جن�سيات تفوق هذا العدد. 
خلو�س  ال�سفر  يف  الوقت  اأ�ستغل  كنت  الدرو�س  بع�س  ت  اأف��ونّ كنت  فعندما 
اأو اكت�ساب خربة تتجاوز حدود القاعات الدرا�سية. لذلك،  جتربة جديدة 
باأ�سخا�س  العاملية وعلى علقة وثيقة  االأح��داث  االط��لع على  دائ��م  كنت 
يعي�سون يف اأغلب بلدان العامل وما من برنامج تعليمي اآخر يف العامل ميكنه 

تقدمي هذا النوع من التعلم التجريبي".
وكان ب� اخلريج� احلا�سرين م�سباح ديلي�سبو اأورماجو، كبري من�سقي 
والذي  اأب��وظ��ب��ي،  يف  نهيان  اآل  ح��م��دان  بنت  �سلمة  موؤ�س�سة  يف  امل�ساريع 
اأبوظبي على حتليل  "�ساعدتني جتربتي يف جامعة نيويورك  قال بدوره: 
املعتقدات واالأفكار اجلوهرية التي ن�ساأت عليها واإعادة درا�ستها وت�سكيلها 
اآل  حمدان  بنت  �سلمة  موؤ�س�سة  يف  عملي  خ��لل  تعلمت  كما  جديد.  من 
نهيان اأن ا�ستثمار الوقت واملهارة يف حتقيق الروؤية ال�سحيحة ال يقل اأهمية 
عن حتقيق االإجنازات ال�سخ�سية. فما من �سعور اأف�سل من اال�ستيقاظ كل 

يوم واأنت مدرك باأن عملك �سيحمل تاأثرياً اإيجابياً يف حياة النا�س".
ح اخلريج حممد عمر الذي ي�سغل حالياً من�سب كبري املحلل�  فيما �سرنّ
يف �سركة مبادلة لل�ستثمار: "اأ�سعى مع فريقي كل يوم جاهدين لتحقيق 
جزء من الروؤية التي و�سعها الوالد واملوؤ�س�س ال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه. 



�شحة وتغذية
يف  وتتكاثر  ج�سدك،  لها  مينحه  ال��ذي  ال���دفء  حت��ب 
�سريرك.  وُف��ُر���ض  اأغطية  لها  توفرها  التي  الرطوبة 
�سريرك  ت�ساركك  الفرا�ض  اأو بق  الفرا�ض  ُعّث  ح�سرات 
وتهددك بعدم الراحة، خا�سة ملر�سى احل�سا�سية، حيث 
ت�سبب لهم م�سكلة يومية.مكان الراحة واال�سرتخاء قد 
يتحول �سريعا اإىل )م�ستنقع( من البكترييا والفطريات. 
مئات االآالف من ح�سرات العث، اأو البق، تع�س�ض يف ُفُر�ض 

املنزل و�سجاده و�ستائره.

خا�س،  ب�سكل  الفرا�س  ُعث  من  باحل�سا�سية  امل�سابون  يعاين 
حيث يتفاعل اجل�سم مع براز هذه احل�سرات التي يقل طولها 
علج،  دون  طويلة  ف��رتات  االأم��ر  ا�ستمر  واإذا  ملليمرت.  عن 

ميكن اأن ي�سبب ذلك املر�س.

ملاذا يف الفرا�ض؟
وم�ساركته  ال��ن��وم  االإن�����س��ان يف غرفة  م��ع  ال��ُع��ثنّ  تعاي�س  فكرة 
ال�سرير والو�سادة اأمر مثري لل�سمئزاز دون �سك. لكن ذلك ال 
يعد موؤ�سرا على درجة نظافة ال�سخ�س، اإذ ال يكاد منزل يخلو 
اجلامعية  �ساريتيه  م�ست�سفى  اخت�سا�سي  بح�سب  العث،  من 
النوم  بنظافة غرفة  االهتمام  املهم جدا  لكن من  برل�.  يف 

وتغيري ال�سرا�سف لل�ستمتاع بليلة مريحة ونوم هانئ.

ويقدر معظم اخلرباء اأن ج�سم االإن�سان يفرز حوايل لرت من 
العرق، وهذا يف درجات احلرارة العادية. لكن يف ظل احلرارة 
خم�سة  اإىل  ي�سل  م��ا  اإف���راز  االإن�����س��ان  جل�سم  ميكن  املرتفعة 
ال��ن��وم. وي�سكل ه��ذا مناخا مثاليا  ال��ع��رق خ��لل  ل��رتات م��ن 
لتكاثر العث والفطريات يف ال�سرير، اإذ تبلغ درجات احلرارة 
املثالية لن�ساط الُعث حوايل 25 درجة مئوية. اأما الرطوبة 

فت�سل اإىل 70%.

اأعرا�ض احل�سا�سية
وجه  على  ال�سباح  يف  امل��ن��زل  ُع���ثنّ  ح�سا�سية  اأع��را���س  تظهر 
جامعة  يف  احل�سا�سية  خبري  اأو���س��ح��ه  م��ا  وه���ذا  اخل�سو�س، 
“�سبيغل”  لقاء مع �سحيفة  غوتنغن، توما�س فو�سز، خلل 

العين�  يف  ح��ك��ة  �سكل  ع��ل��ى  ت��ك��ون  اأن  “ميكن  اإذ  االأمل��ان��ي��ة، 
والعط�س املتكرر و�سيلن االأنف اأو ان�سداد االأنف اأو ال�سعال”. 
احل�����س��ا���س��ي��ة، وكذلك  اإىل  ي�سري  ق��د  اجل��ل��دي  ال��ط��ف��ح  ح��ت��ى 

�سكاوى الربو.
ب��االإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك، حتفز ه��ذه ال��ف��ط��ري��ات ال��ت��ه��اب اجللد 

التاأتبي )ما يعرف باالإكزميا التاأتبية( اأو حمى الق�س.
ويتبع اخت�سا�سيو احل�سا�سية اأ�سلوبا ي�سمى “اختبار الوخز” 
احل�سرات  ه��ذه  ع��ن  ناجمة  احل�سا�سية  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  ملعرفة 
املحتملة  للح�سا�سية  امل��ث��ري  املحلول  يقطر  حيث  الدقيقة، 
على اجللد. فاإذا اأدى ذلك الحمرار املناطق اأو انت�سار الطفح، 

فيعني ذلك على االأرجح اأن ال�سخ�س م�ساب باحل�سا�سية.
باالإ�سافة اإىل اختبار الوخز، هناك اأي�سا اختبارات دم واختبار 
املنزل  ُعثنّ  الطبيب بر�س م�ستخل�س من  االأن��ف، حيث يقوم 
على الغ�ساء املخاطي للأنف، فاإذا عط�س ال�سخ�س اأو بداأ اأنفه 
فمن  االأن���ف،  يف  ال��ه��واء  تدفق  مقاومة  تغريت  اأو  بال�سيلن 

املحتمل جدا اأن ال�سخ�س م�ساب باحل�سا�سية.
من جهته، يوؤكد رئي�س املوؤ�س�سة االأوروبية الأبحاث احل�سا�سية 
تور�سنت زوبابري، “غالبا ما يت�سح اأن املر�سى ال يعانون فقط 
من احل�سا�سية ب�سبب ُعثنّ املنازل، ولكن اأي�سا ب�سبب جراثيم 
رطوبة  امل��ن��زل،  ع��ث  مثل  تتطلب،  العفن  فطريات  العفن”. 

لتنمو وبالتايل تنت�سر يف كثري من االأحيان يف غرف النوم.
املري�س يدخن،  اإذا كان  اأ�سواأ  االأعرا�س  اأن ت�سبح  كما ميكن 

بح�سب فوك�س، نائب رئي�س جمعية احل�سا�سية االأملانية .

ال عالج جذريا
ميكن اأن ت�ساعد م�سادات للح�سا�سية احلادة، واأي�سا االأدوية 
امل�����س��ادة ل��لل��ت��ه��اب��ات م��ث��ل ب��خ��اخ��ات االأن�����ف امل��ح��ت��وي��ة على 
كبري  ميلر،  �ستيفان  وي��ق��ول  امل�ساب�.  بع�س  ال��ك��ورت��ي��زون 
االأطباء يف ق�سم االأمرا�س اجللدية بجامعة هايرني�س هاين 
املناعي  العلج  يتمثل يف  اآخ��ر  خيار  “هناك  دو���س��ل��دورف،  يف 
اأو التح�س�س”،  اأي�سا نق�س احل�سا�سية  املحدد، والذي ي�سمى 
حيث ُيحقن ال�سخ�س مبادة حتتوي على كمية متزايدة من 

يتم حقنها حتت اجللد على مدى  للح�سا�سية،  املثرية  امل��واد 
اإال  اأن يعتادها اجل�سم،  اإىل  اإىل خم�س �سنوات بانتظام  ثلث 
اأن ميلر يو�سح اأن هذا العلج غري منا�سب لكل مري�س، حيث 

يوؤكد اأن “مثل هذا العلج ي�ستغرق وقتا طويل”.

حماربة العث
على  واح��دة  م��رة  والو�سائد  الفرا�س  اأغطية  بتبديل  ين�سح 
االأغطية  بغ�سل  اخل����رباء  ين�سح  ك��م��ا  االأ����س���ب���وع.  يف  االأق����ل 
اأ�سبوعيا بدرجة 60 درجة ولي�س 40 درجة مئوية، فدرجة 

احلرارة هذه كافية لقتل العث متاما.
كما ُين�سح من يعاين من احل�سا�سية با�ستخدام اأغطية خا�سة 
الفرا�س  بتعري�س  اخل��رباء  ويو�سي  الفرا�س،  لعث  مقاومة 

التي  الثقيلة  التنظيف  م��واد  باإ�سافة  واأي�سا  الطلق،  للهواء 
حتتوي على مواد التبيي�س، لزيادة احلماية. اإ�سافة اإىل ذلك، 
فاإن تغيري ملب�س النوم اأمر مهم جدا ملحاربة عث الفرا�س.

اأر�سية ناعمة للغرف، حيث ميكن م�سحها  ويف�سل اخلرباء 
ب�سهولة يوميا. 

اإمكانية  يتيح  م��ا  ال��ف��رو،  ق�سري  ال�����س��ج��اد  ي��ك��ون  اأن  وي��ج��ب 
تنظيفه باملكان�س الكهربائية. 

اأمر بالغ االأهمية،  اأن ال�ستائر القما�سية واالأثاث املنجد  كما 
ميكن  املحنطة.واأخريا،  احليوانات  على  العث  تتكاثر  فمثل 
التخل�س من العث بتعبئة االألعاب اأو املج�سمات ال�سغرية يف 
ح�سرات  مت��وت  حيث  الثلجة،  يف  وو�سعها  بل�ستيكي  كي�س 

الُعث التي عليها يف الربودة.

تهدد بعدم الراحة خا�سة ملر�سى احل�سا�سية

عث الفرا�ض.. هذا العدو ينام معك يف �صريرك!

واالأطعمة  امل�سروبات  با�ستهلك  الفموية  البكترييا  وتقوم 
االأحما�س،  تنتج  ثم  والن�سا،  ال�سكريات  على  حتتوي  التي 
ال�سلب  ال�سطح اخلارجي  تاآكل  اإىل  االأحما�س  وت��وؤدي هذه 

للأ�سنان، الذي ي�سمى املينا.
هت الكاتبة باأن املعادن املوجودة يف اللعاب مثل الكال�سيوم  ونونّ
معجون  يف  امل��وج��ود  الفلورايد  اإىل  باالإ�سافة  والفو�سفات، 
االأ�سنان.  ت�سو�س  حماربة  على  ت�ساعدنا  اأن  ميكن  االأ�سنان، 
املينا الأن��ه��ا حت��ل حمل  اإ���س��لح  امل��ك��ون��ات على  وتعمل ه��ذه 
املعادن التي ُفقدت خلل التاآكل احلم�سي. ومن ال�سروري 
التي  املعادن  ا�ستعادة  على  االأ�سنان  م�ساعدة  على  نعمل  اأن 

تفقدها با�ستمرار.

ونقدم هنا اأغذية ت�ساعد يف حماية االأ�سنان من الت�سو�س:

-االألياف   1
معاجلة  يف  واأهميتها  فعاليتها  اإب���راز  يف  م�ستمرة  االأل��ي��اف 
بالنا، مثل ت�سو�س  التي مل تخطر على  االأمرا�س  عدد من 
الفواكه واخل�سراوات  التحديد حتفز  االأ�سنان. وعلى وجه 
طبيعيا  مكافحا  يعد  ال��ذي  اللعاب  اإن��ت��اج  ب��االأل��ي��اف  الغنية 

لت�سو�س االأ�سنان.
 كما ي�ساعد اللعاب يف التخل�س من بقايا اأي نوع من الطعام 
العالقة يف الفم، ويحمي االأ�سنان من االأحما�س التي تلحق 

بها ال�سرر.

املطبوخ اجلنب   -  2
اأط��ب��اء االأ���س��ن��ان بفوائد اجل��ن خ��لل العقد االأخري،  اأ���س��اد 
حيث اأكدت اأبحاث علمية كثرية اأن التعود على تناول اجلن 
الفم،  يف  االأح��م��ا���س  ن�سبة  على  لل�سيطرة  مفيد  امل��ط��ب��وخ 
واأثبتت هذه االأبحاث ب�سكل دقيق اأن اجلن ميكن اأن يزيد 
االأ�سنان؛  يف  والكال�سيوم  الفو�سفور  مثل  املعادن،  م�ستويات 

مما يقلل خطر االإ�سابة بت�سو�س االأ�سنان.
وم���ن اجل��ي��د ال��ت��ع��ود ع��ل��ى ت��ن��اول اجل���ن ال���ذي ي��ع��د حتلية 
رئي�سية  ك��م��ق��ب��لت الأط���ب���اق  ي��ت��ن��اول��ون��ه  ك��ث��ريي��ن  اأن  رغ���م 
ز اجلن اإنتاج اللعاب الذي يقوم بدور املنظف  اأخرى. ويحفنّ
الطبيعي االأ�سا�سي للأ�سنان، كما حتتوي االأجبان على مادة 

ت�سمى بريوفو�سفات ت�ساعد على اإعادة معادن االأ�سنان، حتى 
لو كانت هناك اأحما�س.

للحامل، حيث  تناول اجلن مفيد جدا  اأن  الكاتبة  وذك��رت 
علما  جنينها،  �سحة  وتعزيز  اأ�سنانها  حماية  يف  ي�ساعدها 
ببكترييا  االإ�سابة  لتجنب  االأن�سب  هو  املب�سرت  اجل��ن  ب��اأن 

الل�سترييا.
ويف هذا ال�سدد، اكت�سفت جمموعة من الباحث� الياباني� 
اأن ارتفاع ا�ستهلك اجلن اأثناء احلمل ميكن اأن يقلل خطر 

ت�سو�س االأ�سنان عند االأطفال.

الكاكاو  -  3

ت��ع��د ال�����س��وك��والت��ة م��ن ب��� االأغ���ذي���ة ال��ف��ع��ال��ة يف مكافحة 
احللويات،  ملحبي  ���س��ارة  م��ف��اج��اأة  ميثل  م��ا  وه��و  الت�سو�س، 
اأن تكون خالية من ال�سكر. ومن اجلينّد م�سغ  ولكن ينبغي 
حبوب الكاكاو نظرا الحتوائها على مركب كيميائي ي�سمى 
ويقلل  االأ�سنان  ت�سو�س  مينع  اأن��ه  ثبت  ال��ذي  الثيوبروم� 

ح�سا�سيتها.

االأخ�سر ال�ساي   -  4
تناولها  ميكن  التي  امل�سروبات  اأف�سل  من  االأخ�سر  ال�ساي 
ن اجل��ري ويقلل  بعد االن��ت��ه��اء م��ن ال��ط��ع��ام، الأن���ه مينع ت��ك��ونّ

حمو�سة اللعاب.

منها الكاكاو.. 4 اأغذية حتارب ت�صو�ض االأ�صنان
ميكن حماربة ت�سو�ض االأ�سنان باتباع نظام غذائي �سّحي، خا�سة اأن كثريا من االأغذية معروفة 

مبدى فعاليتها يف حماية االأ�سنان من الت�سو�ض.
اإن املحافظة  “كونفيدين�سيال” االإ�سبانية-  ن�سرته �سحيفة  اآنا دورا -يف تقرير  الكاتبة  وقالت 
على نظافة االأ�سنان، واالبتعاد عن تناول ال�سكريات؛ لي�سا احللني الوحيدين حلماية االأ�سنان من 
الت�سو�ض؛ فهناك الكثري من االأغذية القادرة على حماية االأ�سنان من البكترييا التي توؤدي اإىل 

ت�سو�سها.
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اعالن حكم ب�لن�شر

يف الدعوى رقم 2018/205 كلي 
املقامة من : الهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سلمية واالأوقاف 

�سد : علي حممد علي - بقالة الفار�س  - واملحكومة يف 2018/11/27 
حكمت املحكمةمبثابة احل�سوري :

مبنطقة  املطوع  رحمة  علي  حممد  علي  مب�سجد   )S-1(  )151( رقم  املحل  باخلء  عليه  املدعي  بالزام   -1
الفلية �سارع الداخلي باإمارة راأ�س اخليمة. 

2- بالزام املدعي عليه ب�سداد االأجرة بواقع �سنوية قدرها 17000 درهم )�سبعة ع�سر الف درهم( من تاريخ 
2018/1/1 وحتى تاريخ الت�سليم الفعلي للماأجور مع الزامه بتقدمي براءة ذمة عن ا�ستهلك املاء والكهرباء 

للع� املوؤجرة.  3- بالزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف 
نيابة عن املدعية :  الهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سلمية واالأوقاف فان اإدارة ق�سايا الدولة بوزارة العدل تطلب 
من املحكمة املوقرة اإعلن املحكوم املحكوم �سده بالن�سر نظر لتعذر ح�سول على ما يفيد ا�ستلم املدعي عليه 

االإعلن )حيث مت اإعلنه على �سندوق الربيد وتعذر احل�سول على ما يفيد ا�ستلمه االإعلن. 
امل�شت�ش�رة / ن�عمة ح�شن اآل علي 
اإدارة ق�ش�ي� الدولة
ني�بة عن الهيئة الع�مة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوق�ف  

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اإعالن ب�لن�شر 

اإم�رة دبي - دائرة حم�كم دبي 
حمكمة  االحوال ال�شخ�شية 

اعالن تغيري ا�شم

تقدم ال�سيد/عوف ه�سام ال�سيد حممد ال�سيد علي الها�سمي، اإماراتي 
اجلن�سية اىل حمكمة دبي ال�سرعية بطلب تغيري ا�سمه من عوف ه�سام 
ال�سيد حممد ال�سيد علي الها�سمي اىل حمد ال�سيد ه�سام ال�سيد حممد 
ال�سيد علي الها�سمي وعلى من لديه اعرتا�س ان يتقدم به ايل املحكمة 

املذكورة خلل �سهر من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ق�شم خدم�ت االحوال ال�شخ�شية

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي
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اعـالن تغيري ا�شـم
املري(  حممد  حمد  جابر  )�سافيه  املواطنة  تقدمت 
ق�سم   - االبتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 
التوثيقات بتغيري ا�سمها من )�سافيه( اىل)م�ساوى(. 
املذكور  الق�سم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر االعلن
عواطف ال�شريف

ك�تب عدل

   ام�رة ابوظبي )دائرة الق�ش�ء)
اإدارة الك�تب العدل والتوثيق
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  اعالن ب�لن�شر

املرجع : 1177
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ بخيت علي �سعيد علي ال غامن - اإماراتي اجلن�سية يرغب يف 
كوتاتليان  كانابورات  نو�ساد  ال�سيد/  اىل  وذلك  البالغة %100   كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع 
للكاراتية  ال�سيني  )التن�  با�سم  امل�سماة  التجارية  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  هندي  ح�س� 
واللياقة البدنية( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة مهنية رقم )623665( - مت تغيري ال�سكل 
القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات  - مت تغيري اال�سم التجاري من 

التن� ال�سيني للكاراتية واللياقة البدنية اىل مركز اأي اف كي للكاراتية - فرع ال�سارقة. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوع� من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الك�تب العدل ب�ل�ش�رقة 

اإجن�زات للخدم�ت  ال�شن�عية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتع�ون الدويل 

  ادارة الك�تب العدل والت�شديق�ت
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  اعالن ب�لن�شر
املرجع : 1175

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ثابت حممد �سعيد العامري - االإمارات اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل الطرف ال�سيد/ ابو القا�سم بن ماجلي�س مياخ - 
بنغلدي�س اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة امل�سماة )معر�س اخلري لل�سيارات امل�ستعملة - فرع 1( والتي 
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )606663( - التعديلت االأخرى : مت التغري ال�سكل 
من  التجاري  التجاري  اال�سم  التغري  مت   - خدمات(  )وكيل  اىل  فردية(  )موؤ�س�سة  من  القانوين 

)معر�س اخلري لل�سيارات امل�ستعملة - فرع 1( اىل )منحة لل�سيارات امل�ستعملة( 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوع� من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الك�تب العدل ب�ل�ش�رقة 

اإجن�زات للخدم�ت  ال�شن�عية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتع�ون الدويل 

  ادارة الك�تب العدل والت�شديق�ت
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 �شه�دة ب�لت��شري يف ال�شجل التج�ري- ب�نحالل �شركة 

ا�سم ال�سركة : يلو �ستون لتجارة املجوهرات - �ض ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 402 ملك علي ح�سن علي حممد القا�سم - الرا�س  - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 709837 رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1137105 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد 
وذلك  اأع��له،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت 
العدل حماكم  بتاريخ 2019/5/21 واملوثق لدى كاتب  مبوجب قرار حماكم دبي 
دبي بتاريخ 2019/5/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
ملك   3 رق��م  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  الكتبي  املع� 
 مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز االوىل - هاتف  04-3215355 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-3215356 فاك�س: 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ش�دية
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  �شه�دة ب�لت��شري يف ال�شجل التج�ري- ب�نحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : فورتي�سن  با�سيفيك للتجارة العامة - �ض ذ م م      
العنوان : مكتب 402 ملك علي ح�سن علي حممد القا�سم - ديرة - الرا�س - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 716081 رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1143213 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد 
وذلك  اأع��له،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت 
العدل حماكم  بتاريخ 2019/5/21 واملوثق لدى كاتب  مبوجب قرار حماكم دبي 
دبي بتاريخ 2019/5/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
ملك   3 رق��م  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  الكتبي  املع� 
 مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز االوىل - هاتف  04-3215355 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-3215356 فاك�س: 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ش�دية
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  �شه�دة ب�لت��شري يف ال�شجل التج�ري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
 العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
دائرة  تعلن  : 3215356-04 مبوجب هذا  فاك�س  - هاتف  04-3215355  االوىل 
التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعي� امل�سفي املذكور اأعله لت�سفية  
يلو �ستون لتجارة املجوهرات - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2019/5/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/21 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املع� يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��له،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ش�دية
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  �شه�دة ب�لت��شري يف ال�شجل التج�ري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي    
القوز االوىل - هاتف  3215355-04 فاك�س : 3215356-04 - مبوجب هذا 
املذكور  امل�سفي  تعي�  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
اأعله لت�سفية   فورتي�سن  با�سيفيك للتجارة العامة - �ض ذ م م وذلك 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/5/21 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى   2019/5/21 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�سفي املع� يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ش�دية
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اإخط�ر ب�إلغ�ء وك�لة 

املخطر : حممد ابراهيم احلاج مو�سى - فل�سطيني اجلن�سية -  العنوان / دبي 
املخطر اليه : رزق عباد ال�سيد طريالرب - م�سري اجلن�سية 
املو�سوع / اإلغاء وكالة

1-�سبق للمخطر ان حرر توكيل خا�س للمخطر اليه ، ومت توثيقها من الكاتب العدل يف دبي 
بتاريخ 2018/7/4 حتت رقم حمرر )2018/1/147946( 

2- وحيث ان املخطر يرغب يف اإلغاء هذا التوكيل 
لذلك ، يخطر املخطر املخطر اليه بالغاء التوكيل امل�سار اليه اعتبارا من تاريخ ا�ستلم املخطر 
مبجرد  مبقت�ساه  العمل  من  ويحذره  القانونية  الإث��اره  منتج  غري  واإعتبار  االإخطار  هذا  اليه 
اال�ستلم ويحمله كافة امل�سوؤوليات املدنية واجلنائية ومن جميع الوجوه لو ثبت تعامله مبوجب 

التوكيل امللغي بعد هذا التاريخ. ويتعهد املخطر بت�سليم االإخطار اىل املخطر اليه 
املخطر 

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي
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 مذكرة اعالن املنفذ �شده  ب�لن�شر

يف الدعوى  التنفيذية  رقم 2019/651 تنفيذ الفجرية 
اىل  املنفذ �سده : حممد اإقبال حممد ها�سم 

نعلمكم باأن طالب التنفيذ : الهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سلمية واالأوقاف 
درهم   )58.647.41( مببلغ  للمطالبة  اأع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اقامت  قد 
احل�سور  عليكم  يتوجب  لذا  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم 
املوافق  االأرب���ع���اء  ي��وم  �سباح  االب��ت��دائ��ي��ة  االحت��ادي��ة  ال��ف��ج��رية  اىل حمكمة 
ينوب عنكم  وكيل معتمد  اأر�سال  اأو  2019/10/30 ويف حالة عدم ح�سوركم 

فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ 2019/10/9

قلم التنفيذ     

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة الفجرية االحت�دية االبتدائية
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اعالن بيع  عق�ر ب�لن�شر 

فى الدعوى رقم 2019/53 بيع عق�ر مرهون   
طالب التنفيذ: م�سرف االإمارات االإ�سلمي )م�ساهمة عامة( 

04/3834587 م��وب��اي��ل رقم  ، ه��ات��ف رق���م  ال��ث��ال��ث   ال��ط��اب��ق   16 ، مبنى رق���م  دب���ي الطبية  ب��ردب��ي - م��دي��ن��ة  دب���ي -   : ع��ن��وان��ه 
Email/omer@emiratesislamicbank.ae  -  3135291835 رقم  مكاين   0504239566

املنفذ �سده : ال�سركة اخلليجية للإ�ستثمارات العامة )�س.م.ع(
عنوانه : اإمارة دبي  ديرة ، �سارع املطار - بور�سعيد - برج الفتان بلزا - نف�س عنوان دائرة ال�سياحة - الدور الثالث - مكتب رقم )312( 

ملك م�سبح را�سد الفتان - هاتف رقم 042821888 - فاك�س رقم 042868828 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��لث  االي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/10/23 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 

%20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأم� ال يقل عن 
املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه  من 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر 
الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما 
عليها من بناء - رقم االر�س : 211 - املنطقة : الرب�ساء االأوىل - رقم البلدية : 1434 - 373 - امل�ساحة : 15944.57 مرت 

مربع - القيمة التقديرية : 115.000.000 درهم - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
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يف �سي اي تكنولوجي �سوليو�سنز ليميتد هي فرع ل�سركة اجنبية م�سجلة لدى �سلطة 
 609  -  608 رق��م  يف  امل�سجل  وعنوانها   20550 رق��م  الرخ�سة  مب��وج��ب  للتطوير    دب��ي 
الطابق 6 ، املبنى : اي اآي بي رقم 05 ، �س ب : 500166 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 
)الفرع( تعلن اأنه لقرار جمل�س  املديرين بال�سركة االأم بتاريخ 22 �سبتمر 2019 ، �سيتم 
اإغلق الفرع اختياريا مبوجب االإجراء املن�سو�س عليه يف املادة 101 من اللوائح املنظمة 

لل�سركات اخلا�سة يف �سلطة دبي للتطوير ل�سنة 2016.
اأي طرف معني لديه مطالبة �سد ال�سركة بخ�سو�س الفرع عليه بتقدميها يف غ�سون 45 

يوما من تاريخ هذا اال�سعار عن طريق الربيد امل�سجل اأو االت�سال ب :
ال�سيد : بينجاميل جامي�س �سميث  

ا�سم ال�سركة : كليد اند كو ال ال بي  
�س.ب : 7001 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة  ، هاتف : 0097143844000 

 Ben.Smith@clydeco.ae  :بريد الكرتوين
لن تقبل املطالبات التي تقدم بعد انق�ساء مدة  45 يوما.

ا�شع�ر ب�لت�شفية
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انذار عديل ب�لن�شر
رقم )2019/7426)

املنذر / لوتاه لتطوير العقارات - �س ذ م م 
املنذر اليها / �سركة الفل�سي للهند�سة واالن�ساءات - �س ذ م م 

نخطركم ومبوجب هذا االإنذار بطلب املنذر منكم ب�سرورة الوفاء بالتزامكم باملبادرة فورا اىل ت�سديد املبلغ 
املرت�سد يف ذمتكم ل�ساحلها وذلك نظري ايجار الوحدة رقم 106 الكائنة مبنطقة الور�سان الرابعة بناية 
لوتاه ريزيدن�س 2 وحيث ان عقد االيجار قد انتهت مدته منذ 2019/6/30 وعليه �سرورة الوفاء بالتزامكم 
باملبادرة فورا اى ت�سديد املبالغ امل�ستحقة عليكم وذلك عن بدالت االيجار املرتاكمة بذمتكم والبالغة 45000 
اول  و 318 وقيمة  و 317  ارق��ام 316  التجاري  ابوظبي  بنك  امل�سحوبة واملرجتعة من  ال�سيكات  دره��م نظري 
ق�سط ايجار واملبادرة فورا اىل لتجديد العقد واملبادرة فورا اىل ت�سليم �سيكات باقي اأق�ساط االيجار لل�سنة 
االيجارية 2019 - 2020 ويف حال ف�سلكم يف ذلك �سن�سطر ا�سف� اىل اللجوء اىل الق�ساء واإىل اتخاذ كافة 
االإجراءات القانونية اللزمة لتح�سيل هذه املبالغ مع الفوائد القانونية والعطل وال�سرر و�سائر النفقات 
اإ�سافة  املحاماة  وات��ع��اب  التقا�سي  وم�ساريف  ر�سوم  كافة  �ستتحملون  وعندها  اخ��لءك��م  لطلب  واإ�سافة 

للمطالبة بكل ما ينتج وينجم من اثار قانونية من جراء ذلك. 
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
انذار عديل ب�لن�شر
رقم )2019/7422)

املنذرة : ا�س. كي. ام للتكليف - ذ م م - بوكالة املحامي / يو�سف ال�سهلوي 
CN-1492365 : املنذر اليها : تيتان للعقارات - ذ م م - رخ�سة جتارية رقم

ال�سيك  ب�سداد قيمة  اليها  املنذر  تنبه على  االإن��ذار  املنذرة ومبوجب هذا  ، فان  لذلك 
واملبالغ املرت�سدة بذمتها والواردة ب�سدر هذا االإنذار بقيمة اإجمالية وقدرها 78.875 
درهم اإماراتي )ثمانية و�سبعون الف وثمامنائة وخم�سة و�سبعون درهم( وذلك خلل 
خم�سة ايام من تاريخ ا�ستلمكم لهذا الن�سر واإال �سن�سطر اىل اتخاذ كافة االإجراءات 
عليه  امل�ستحقة  القانونية  والفائدة  املذكور  املبلغ  ب�سداد  الإلزامكم  اللزمة  القانونية 
املنقولة وبيعها باملزاد العلني  املنقولة والغري  ، ف�سل عن احلجز على كافة اموالكم 
التي  واالأدبية  املادية  االأ�سرار  كافة  عن  التعوي�س  م�سوؤولية  حتميلكم  اىل  باالإ�سافة 

حلقت باملنذرة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
انذار عديل ب�لن�شر
رقم )2019/7425)
املنذرة : مامية ال�ساذيل العرو�سي احلن� - �سعودية اجلن�سية

                       بوكالة املحامي/يو�سف ال�سهلوي 
املنذر اليه : حممد اأم� بن العرو�سي زعلوين     )جمهولة حمل االإقامة( 

لذلك ، فان املنذرة ومبوجب هذا االإنذار تنبه على املنذر اليه ب�سداد قيمة ال�سيك رقم 000031  
وامل�سحوب على بنك االإمارات دبي الوطني بقيمة )250.000 درهم( مائتان وخم�سون الف درهم 
اي��ام من تاريخ  ، وذل��ك خ��لل خم�سة  اإم��ارات��ي ، املرت�سد بذمته وال���واردة ب�سدر ه��ذا االإن���ذار 
الإلزامك  اللزمة  القانونية  االإج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  �سن�سطر  واإال  الن�سر  لهذا  ا�ستلمك 
امواله  كافة  على  ف�سل عن احلجز   ، عليه  امل�ستحقة  القانونية  والفائدة  املذكور  املبلغ  ب�سداد 
املنقولة والغري املنقولة وبيعها باملزاد العلني باالإ�سافة اىل حتميله م�سوؤولية التعوي�س عن كافة 

االأ�سرار املادية واالأدبية التي حلقت باملنذرة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
يف الق�شية رقم 2019/2151 مدين جزئي ال�ش�رقة  

القا�سم  ابراهيم  املحامي  بوكالة  االإيرانية(  )التاأم�  �سركة  من/  املقامة 
وم�ساركوه - �سد / �سيد الها�سمي لرتكيب زينة ال�سيارات )موؤ�س�سة فردية( 

على املدعي عليها احل�سور �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد الجتماع اخلربة 
يوم  االأول  اخلربة  اجتماع  موع  بتحديد  العلم  يرجى  وعليه  املقرر  التاأمينية 
االإثن� املوافق 2019/10/21 ال�ساعة 12.00 م�ساء مبكتبنا دار البيان للح�سابات 
واال�ست�سارات الكائن يف منطقة هور العنز �سرق �سارع االإحتاد بدبي بناية ال�سيخ 
امليزان�  القيادة طابق  العامة وبجوار حمطة  القيادة  را�سد ال مكتوم مقابل 
رقم املكتب )5( م�سطحب� معكم كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها 

للإت�سال موبايل : 0569895500 
اخلبرية الت�أمينية / هن�ء ابراهيم احل�رثي 

اإعالن حل�شور 
اإجتمـ�ع اخلربة الت�أمينية 

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
انذار عديل ب�لن�شر
رقم )2019/7420)

املنذرة : امل�ساريع االأملانية اخلليجية املحدودة
بوكالة املحامي / يو�سف ال�سهلوي 

املنذر اليها : بيان لتجارة وتاأجري امل�سخات ومكائن الهيدروليك - ذ م م  )جمهولة حمل االإقامة( 
- لذلك ، فاإنه ومبوجب هذا االإنذار تنبه املنذرة على املنذر اليها ب�سداد قيمة الفواتري امل�ستحقة 
 47.880.00( وقدرها  اإجمالية  بقيمة  االإن��ذار  هذا  ب�سدر  وال��واردة  بذمتها  املرت�سدة  واملبالغ  لها 
درهم اإماراتي( )�سبعة واربعون الف وثمامنائة وثمانون درهم( وذلك خلل خم�سة ايام من تاريخ 
ب�سداد  اللزمة الإلزامكم  القانونية  االإج��راءات  اتخاذ كافة  �سن�سطر اىل  واإال  الن�سر  علمكم بهذا 
املنقولة  اموالكم  كافة  على  ف�سل عن احلجز   ، عليه  امل�ستحقة  القانونية  والفائدة  املذكور  املبلغ 
والغري املنقولة وبيعها باملزاد العلني باالإ�سافة اىل حتميلكم م�سوؤولية التعوي�س عن كافة االأ�سرار 

املادية واالأدبية التي حلقت باملنذرة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
انذار عديل ب�لن�شر
رقم )2019/7419)

املنذر : �سعيد مطر �سعيد بن بليله 
بوكالة املحامي / را�سد النعيمي 

املنذر اليه : حممد احمد رزوق 
ي��ن��ب��ه امل��خ��ط��ر ع��ل��ى امل��خ��ط��ر ال��ي��ه ب�����س��رورة ح�����س��ور اج��ت��م��اع اجلمعية 
العمومية لل�سركاء ب�سركة كوالتي ل�سناعة اخلر�سانة اجلاهزة )ذ م م( 
، املزمع انعقاده مبقر ال�سركة باإمارة دبي - جبل على ال�سناعية الثانية 
- رقم مكاين )65091-11421( يوم االإثن� املوافق 2019/11/11 ال�ساعة 

العا�سرة �سباحا. 
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
انذار عديل ب�لن�شر
رقم )2019/7421)

املنذر : احمد را�سد اإبراهيم امل�سند املهندي  بوكالة املحامي / يو�سف ال�سهلوي 
املنذر اليه : عمر فاروق حممود -  عراقي اجلن�سية )جمهول حمل االإقامة( 

لذلك ، فاإن املنذر ومبوجب هذا االإنذار تكلف املنذر اليه ب�سداد قيمة املبالغ امل�سغولة 
دره��م )مليون   1.333.334 وق��دره  االإن��ذار  ب�سدر هذا  املب�  ال�سيك  ذمته مقابل  بها 
وثلثمائة وثلثة وثلثون الف وثلثمائة واربعة وثلثون درهم( وذلك يف موعد 
االإجراءات  كافة  اتخاذ  للمنذر  حق  واإال   ، الن�سر  ه��ذا  تاريخ  م��ن   اي��ام  خم�سة  اق�ساه 
بالتعوي�س عن  املطالبة  املنذر يف  ، مع ثبوت حق  القانونية �سده للمطالبة بحقوقه 
املنذر �سده عن �سداد قيمة  التي حلقت بها ج��راء تقاع�س  املادية واالأدبية  االأ���س��رارر 

ال�سيك يف مواعيد ا�ستحقاقه مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى.   
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
انذار عديل ب�لن�شر
رقم )2019/7423)

املنذرة : ا�س. كي. ام للتكييف - ذ م م - بوكالة املحامي / يو�سف ال�سهلوي 
املنذر اليها : 1-  موؤ�س�سة الطبقة العليا للنقليات العامة - موؤ�س�سة فردية ، 2- ال�سيخ �سعود في�سل 

بن �سامل بن حممد القا�سمي - اإماراتي اجلن�سية  - ب�سفته مالك الطبقة العليا للنقليات العامة
)جمهولة حمل االإقامة( 

واملبالغ  ال�سيك  ب�سداد قيمة  اليهما  املنذر  تنبه على  االإن��ذار  املنذرة ومبوجب هذا  ، فان  لذلك 
اإماراتي   املرت�سدة بذمتها وال��واردة ب�سدر هذا االإنذار بقيمة اإجمالية وقدرها 199.395 درهم 
كافة  ات��خ��اذ  اىل  �سن�سطر  واإال  الن�سر  ل��ه��ذا  ا�ستلمكم  ت��اري��خ  م��ن  اي���ام  خم�سة  خ��لل  وذل���ك 
االإجراءات القانونية اللزمة الإلزامكم ب�سداد املبلغ املذكور والفائدة القانونية امل�ستحقة عليه ، 
ف�سل عن احلجز على كافة اموالكم املنقولة والغري املنقولة وبيعها باملزاد العلني باالإ�سافة اىل 
التي حلقت باملنذرة والر�سوم  املادية واالأدبية  التعوي�س عن كافة االأ�سرار  حتميلكم م�سوؤولية 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
انذار عديل ب�لن�شر
رقم )2019/7424)
املخطرة : تران�س ماك ديواترجن �سرفي�سي�س )�س ذ م م(

بوكالة / املحامية ديانا حماده 
املخطر اليها : ال�سركة ال�سينية الثامنة للهند�سة االن�سائية املحدودة )فرع دبي( 

�سيغة االإعلن بالن�سر 
املبلغ املرت�سد  ب�سداد  االإخطار وتكلفها  اليها مبوجب هذا  املخطر  املخطر على  تنبه 
الف  و�سبعة  وثلثمائة  )مليون  دره��م   1.307.357 بقيمة  املخطرة  ل�سالح  ذمتها  يف 
تاريخ  من   %9 القانونية  الفائدة  اىل  باالإ�سافة  درهما(  وخم�سون  و�سبعة  وثلثمائة 
االإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام ، وذلك حتت طائلة اتخاذ كافة االإج��راءات القانونية 
مدة  خ��لل  وذل��ك  وامل�����س��روف��ات  ال��ر���س��وم  اىل  باالإ�سافة  املبلغ  لتح�سيل  والق�سائية 

اق�ساها 5 ايام من تاريخ الن�سر باجلريدة. 
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
�ش�درة عن اخلبري احل�ش�بي 

د. ب�ش�م يحيى عجول 
اىل املدعي عليهم / 1 - جوى جيم�س  ، 2 - نوفا هوم�س للو�ساطة العقارية 

االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى اوا�سي�س �سنرت - �سقة طابق 3 - مكتب 
0503896883 - الربيد االإلكرتوين :   : 6 - هاتف متحرك رقم 

 onjoey@gmail.com، sales@dubainovahomes.com
نعلمكم مبوجبه باأنه مت تكليفنا مبهمة اخلربة يف الدعوى رقم 2019/994 جتاري كلي حمكمة دبي 

االإبتدائي واملقامة �سدكم من قبل املدعي االأول ليل جالو واملدعي الثاين اإ�سماعيل جالو. 
 C08 ندعوكم ب�سفتكم طرفا يف الق�سية امل�سار اليها اعله باحل�سور اىل مكتبنا الكائن يف ال�سقة رقم
العا�سرة من �سباح يوم االإثن�   10.00 ال�ساعة  بناء العوي�س �سارع الرقة ديرة دبي وذلك يف متام 
حال  يف  م�ستندات  من  لديكم  ما  وتقدمي  علىالدعوى  للجابة  وذلك   2019 اأكتوبر   28 املوافق 
�سيبا�سر  فاإن اخلبري  املحددة  املهلة  قانوين عنكم خلل  وكيل  ار�سال  او عدم  تخلفكم عن احل�سور 

اجراءات اخلربة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة
اخلبري املنتدب/  د. ب�ش�م عجول              

تبليغ ح�شور جل�شة خربة   

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
 يف الدعوى رقم 2019/1043 جت�ري كلي - دبي 

روزبه   )2  ، م  م  ذ  �س   - اال�سمنتي  والبلط  الرخام  ل�سناعة  بنيان   )1: عليهم  املدعى 
علي م�ستاق ع�سكري )العنوان : اإمارة دبي - بردبي - الكرامة - �سارع ام هرير - حمل 
رقم S20 ملك �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد بن �سعيد ال مكتوم بجوار بناية الزمردة 
املقرر مبكتب اخلبري  - هاتف رقم 043349906( يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة 
امل�سريف املدون ادناه وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ع�سرة من ظهر يوم االإثن� املوافق 
2019/10/21 وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل / بنك �سادرات 
ايران. بيت املعرفة للإ�ست�سارات االإدارية - بناية ال�سم�س امل�سيئة - الدور االأول مكتب 
رقم 112، هاتف رقم 042830100 - فاك�س رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 

0506516092 - بجانب الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
اخلبري امل�شريف /حممد ك�مل عريان
قيد رقم 64

اعالن اجتم�ع خربة ب�لن�شر 
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العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اعالن حكم ب�لن�شر

يف الدعوى رقم 2018/205 كلي 
املقامة من : الهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سلمية واالأوقاف 

�سد : علي حممد علي - بقالة الفار�س  - واملحكومة يف 2018/11/27 
حكمت املحكمةمبثابة احل�سوري :

مبنطقة  املطوع  رحمة  علي  حممد  علي  مب�سجد   )S-1(  )151( رقم  املحل  باخلء  عليه  املدعي  بالزام   -1
الفلية �سارع الداخلي باإمارة راأ�س اخليمة. 

2- بالزام املدعي عليه ب�سداد االأجرة بواقع �سنوية قدرها 17000 درهم )�سبعة ع�سر الف درهم( من تاريخ 
2018/1/1 وحتى تاريخ الت�سليم الفعلي للماأجور مع الزامه بتقدمي براءة ذمة عن ا�ستهلك املاء والكهرباء 

للع� املوؤجرة.  3- بالزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف 
نيابة عن املدعية :  الهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سلمية واالأوقاف فان اإدارة ق�سايا الدولة بوزارة العدل تطلب 
من املحكمة املوقرة اإعلن املحكوم املحكوم �سده بالن�سر نظر لتعذر ح�سول على ما يفيد ا�ستلم املدعي عليه 

االإعلن )حيث مت اإعلنه على �سندوق الربيد وتعذر احل�سول على ما يفيد ا�ستلمه االإعلن. 
امل�شت�ش�رة / ن�عمة ح�شن اآل علي 
اإدارة ق�ش�ي� الدولة
ني�بة عن الهيئة الع�مة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوق�ف  

    االم�رات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اإعالن ب�لن�شر 

اإم�رة دبي - دائرة حم�كم دبي 
حمكمة  االحوال ال�شخ�شية 

اعالن تغيري ا�شم

تقدم ال�سيد/عوف ه�سام ال�سيد حممد ال�سيد علي الها�سمي، اإماراتي 
اجلن�سية اىل حمكمة دبي ال�سرعية بطلب تغيري ا�سمه من عوف ه�سام 
ال�سيد حممد ال�سيد علي الها�سمي اىل حمد ال�سيد ه�سام ال�سيد حممد 
ال�سيد علي الها�سمي وعلى من لديه اعرتا�س ان يتقدم به ايل املحكمة 

املذكورة خلل �سهر من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ق�شم خدم�ت االحوال ال�شخ�شية

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي
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اعـالن تغيري ا�شـم
املري(  حممد  حمد  جابر  )�سافيه  املواطنة  تقدمت 
ق�سم   - االبتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 
التوثيقات بتغيري ا�سمها من )�سافيه( اىل)م�ساوى(. 
املذكور  الق�سم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر االعلن
عواطف ال�شريف

ك�تب عدل

   ام�رة ابوظبي )دائرة الق�ش�ء)
اإدارة الك�تب العدل والتوثيق
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  اعالن ب�لن�شر

املرجع : 1177
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ بخيت علي �سعيد علي ال غامن - اإماراتي اجلن�سية يرغب يف 
كوتاتليان  كانابورات  نو�ساد  ال�سيد/  اىل  وذلك  البالغة %100   كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع 
للكاراتية  ال�سيني  )التن�  با�سم  امل�سماة  التجارية  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  هندي  ح�س� 
واللياقة البدنية( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة مهنية رقم )623665( - مت تغيري ال�سكل 
القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات  - مت تغيري اال�سم التجاري من 

التن� ال�سيني للكاراتية واللياقة البدنية اىل مركز اأي اف كي للكاراتية - فرع ال�سارقة. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوع� من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الك�تب العدل ب�ل�ش�رقة 

اإجن�زات للخدم�ت  ال�شن�عية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتع�ون الدويل 

  ادارة الك�تب العدل والت�شديق�ت
العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   

  اعالن ب�لن�شر
املرجع : 1175

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ثابت حممد �سعيد العامري - االإمارات اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل الطرف ال�سيد/ ابو القا�سم بن ماجلي�س مياخ - 
بنغلدي�س اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة امل�سماة )معر�س اخلري لل�سيارات امل�ستعملة - فرع 1( والتي 
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )606663( - التعديلت االأخرى : مت التغري ال�سكل 
من  التجاري  التجاري  اال�سم  التغري  مت   - خدمات(  )وكيل  اىل  فردية(  )موؤ�س�سة  من  القانوين 

)معر�س اخلري لل�سيارات امل�ستعملة - فرع 1( اىل )منحة لل�سيارات امل�ستعملة( 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوع� من تاريخ هذا االعلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الك�تب العدل ب�ل�ش�رقة 

اإجن�زات للخدم�ت  ال�شن�عية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتع�ون الدويل 

  ادارة الك�تب العدل والت�شديق�ت
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 �شه�دة ب�لت��شري يف ال�شجل التج�ري- ب�نحالل �شركة 

ا�سم ال�سركة : يلو �ستون لتجارة املجوهرات - �ض ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 402 ملك علي ح�سن علي حممد القا�سم - الرا�س  - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 709837 رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1137105 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد 
وذلك  اأع��له،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت 
العدل حماكم  بتاريخ 2019/5/21 واملوثق لدى كاتب  مبوجب قرار حماكم دبي 
دبي بتاريخ 2019/5/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
ملك   3 رق��م  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  الكتبي  املع� 
 مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز االوىل - هاتف  04-3215355 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-3215356 فاك�س: 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ش�دية
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  �شه�دة ب�لت��شري يف ال�شجل التج�ري- ب�نحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : فورتي�سن  با�سيفيك للتجارة العامة - �ض ذ م م      
العنوان : مكتب 402 ملك علي ح�سن علي حممد القا�سم - ديرة - الرا�س - ال�سكل 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 716081 رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1143213 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد 
وذلك  اأع��له،  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت 
العدل حماكم  بتاريخ 2019/5/21 واملوثق لدى كاتب  مبوجب قرار حماكم دبي 
دبي بتاريخ 2019/5/21 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
ملك   3 رق��م  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  الكتبي  املع� 
 مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز االوىل - هاتف  04-3215355 
وذلك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-3215356 فاك�س: 

خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ش�دية
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  �شه�دة ب�لت��شري يف ال�شجل التج�ري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
 العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
دائرة  تعلن  : 3215356-04 مبوجب هذا  فاك�س  - هاتف  04-3215355  االوىل 
التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعي� امل�سفي املذكور اأعله لت�سفية  
يلو �ستون لتجارة املجوهرات - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2019/5/21 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/21 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املع� يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��له،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ش�دية
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  �شه�دة ب�لت��شري يف ال�شجل التج�ري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي    
القوز االوىل - هاتف  3215355-04 فاك�س : 3215356-04 - مبوجب هذا 
املذكور  امل�سفي  تعي�  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
اأعله لت�سفية   فورتي�سن  با�سيفيك للتجارة العامة - �ض ذ م م وذلك 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/5/21 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  مبوجب 
مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  من  وعلى   2019/5/21 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�سفي املع� يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعله، 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من 

تاريخ ن�سر هذا االإعلن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ش�دية
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اإخط�ر ب�إلغ�ء وك�لة 

املخطر : حممد ابراهيم احلاج مو�سى - فل�سطيني اجلن�سية -  العنوان / دبي 
املخطر اليه : رزق عباد ال�سيد طريالرب - م�سري اجلن�سية 
املو�سوع / اإلغاء وكالة

1-�سبق للمخطر ان حرر توكيل خا�س للمخطر اليه ، ومت توثيقها من الكاتب العدل يف دبي 
بتاريخ 2018/7/4 حتت رقم حمرر )2018/1/147946( 

2- وحيث ان املخطر يرغب يف اإلغاء هذا التوكيل 
لذلك ، يخطر املخطر املخطر اليه بالغاء التوكيل امل�سار اليه اعتبارا من تاريخ ا�ستلم املخطر 
مبجرد  مبقت�ساه  العمل  من  ويحذره  القانونية  الإث��اره  منتج  غري  واإعتبار  االإخطار  هذا  اليه 
اال�ستلم ويحمله كافة امل�سوؤوليات املدنية واجلنائية ومن جميع الوجوه لو ثبت تعامله مبوجب 

التوكيل امللغي بعد هذا التاريخ. ويتعهد املخطر بت�سليم االإخطار اىل املخطر اليه 
املخطر 

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي
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 مذكرة اعالن املنفذ �شده  ب�لن�شر

يف الدعوى  التنفيذية  رقم 2019/651 تنفيذ الفجرية 
اىل  املنفذ �سده : حممد اإقبال حممد ها�سم 

نعلمكم باأن طالب التنفيذ : الهيئة العامة لل�سوؤون االإ�سلمية واالأوقاف 
درهم   )58.647.41( مببلغ  للمطالبة  اأع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اقامت  قد 
احل�سور  عليكم  يتوجب  لذا  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم 
املوافق  االأرب���ع���اء  ي��وم  �سباح  االب��ت��دائ��ي��ة  االحت��ادي��ة  ال��ف��ج��رية  اىل حمكمة 
ينوب عنكم  وكيل معتمد  اأر�سال  اأو  2019/10/30 ويف حالة عدم ح�سوركم 

فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات القانونية يف غيابكم.
حرر بتاريخ 2019/10/9

قلم التنفيذ     

دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة الفجرية االحت�دية االبتدائية
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اعالن بيع  عق�ر ب�لن�شر 

فى الدعوى رقم 2019/53 بيع عق�ر مرهون   
طالب التنفيذ: م�سرف االإمارات االإ�سلمي )م�ساهمة عامة( 

04/3834587 م��وب��اي��ل رقم  ، ه��ات��ف رق���م  ال��ث��ال��ث   ال��ط��اب��ق   16 ، مبنى رق���م  دب���ي الطبية  ب��ردب��ي - م��دي��ن��ة  دب���ي -   : ع��ن��وان��ه 
Email/omer@emiratesislamicbank.ae  -  3135291835 رقم  مكاين   0504239566

املنفذ �سده : ال�سركة اخلليجية للإ�ستثمارات العامة )�س.م.ع(
عنوانه : اإمارة دبي  ديرة ، �سارع املطار - بور�سعيد - برج الفتان بلزا - نف�س عنوان دائرة ال�سياحة - الدور الثالث - مكتب رقم )312( 

ملك م�سبح را�سد الفتان - هاتف رقم 042821888 - فاك�س رقم 042868828 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��لث  االي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/10/23 امل��واف��ق  االأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( االل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  االم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 

%20 من الثمن االأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأم� ال يقل عن 
املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باعرتا�سه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه  من 
باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خلل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خلل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر 
الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما 
عليها من بناء - رقم االر�س : 211 - املنطقة : الرب�ساء االأوىل - رقم البلدية : 1434 - 373 - امل�ساحة : 15944.57 مرت 

مربع - القيمة التقديرية : 115.000.000 درهم - ملحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
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يف �سي اي تكنولوجي �سوليو�سنز ليميتد هي فرع ل�سركة اجنبية م�سجلة لدى �سلطة 
 609  -  608 رق��م  يف  امل�سجل  وعنوانها   20550 رق��م  الرخ�سة  مب��وج��ب  للتطوير    دب��ي 
الطابق 6 ، املبنى : اي اآي بي رقم 05 ، �س ب : 500166 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 
)الفرع( تعلن اأنه لقرار جمل�س  املديرين بال�سركة االأم بتاريخ 22 �سبتمر 2019 ، �سيتم 
اإغلق الفرع اختياريا مبوجب االإجراء املن�سو�س عليه يف املادة 101 من اللوائح املنظمة 

لل�سركات اخلا�سة يف �سلطة دبي للتطوير ل�سنة 2016.
اأي طرف معني لديه مطالبة �سد ال�سركة بخ�سو�س الفرع عليه بتقدميها يف غ�سون 45 

يوما من تاريخ هذا اال�سعار عن طريق الربيد امل�سجل اأو االت�سال ب :
ال�سيد : بينجاميل جامي�س �سميث  

ا�سم ال�سركة : كليد اند كو ال ال بي  
�س.ب : 7001 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة  ، هاتف : 0097143844000 

 Ben.Smith@clydeco.ae  :بريد الكرتوين
لن تقبل املطالبات التي تقدم بعد انق�ساء مدة  45 يوما.

ا�شع�ر ب�لت�شفية

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
انذار عديل ب�لن�شر
رقم )2019/7426)

املنذر / لوتاه لتطوير العقارات - �س ذ م م 
املنذر اليها / �سركة الفل�سي للهند�سة واالن�ساءات - �س ذ م م 

نخطركم ومبوجب هذا االإنذار بطلب املنذر منكم ب�سرورة الوفاء بالتزامكم باملبادرة فورا اىل ت�سديد املبلغ 
املرت�سد يف ذمتكم ل�ساحلها وذلك نظري ايجار الوحدة رقم 106 الكائنة مبنطقة الور�سان الرابعة بناية 
لوتاه ريزيدن�س 2 وحيث ان عقد االيجار قد انتهت مدته منذ 2019/6/30 وعليه �سرورة الوفاء بالتزامكم 
باملبادرة فورا اى ت�سديد املبالغ امل�ستحقة عليكم وذلك عن بدالت االيجار املرتاكمة بذمتكم والبالغة 45000 
اول  و 318 وقيمة  و 317  ارق��ام 316  التجاري  ابوظبي  بنك  امل�سحوبة واملرجتعة من  ال�سيكات  دره��م نظري 
ق�سط ايجار واملبادرة فورا اىل لتجديد العقد واملبادرة فورا اىل ت�سليم �سيكات باقي اأق�ساط االيجار لل�سنة 
االيجارية 2019 - 2020 ويف حال ف�سلكم يف ذلك �سن�سطر ا�سف� اىل اللجوء اىل الق�ساء واإىل اتخاذ كافة 
االإجراءات القانونية اللزمة لتح�سيل هذه املبالغ مع الفوائد القانونية والعطل وال�سرر و�سائر النفقات 
اإ�سافة  املحاماة  وات��ع��اب  التقا�سي  وم�ساريف  ر�سوم  كافة  �ستتحملون  وعندها  اخ��لءك��م  لطلب  واإ�سافة 

للمطالبة بكل ما ينتج وينجم من اثار قانونية من جراء ذلك. 
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
انذار عديل ب�لن�شر
رقم )2019/7422)

املنذرة : ا�س. كي. ام للتكليف - ذ م م - بوكالة املحامي / يو�سف ال�سهلوي 
CN-1492365 : املنذر اليها : تيتان للعقارات - ذ م م - رخ�سة جتارية رقم

ال�سيك  ب�سداد قيمة  اليها  املنذر  تنبه على  االإن��ذار  املنذرة ومبوجب هذا  ، فان  لذلك 
واملبالغ املرت�سدة بذمتها والواردة ب�سدر هذا االإنذار بقيمة اإجمالية وقدرها 78.875 
درهم اإماراتي )ثمانية و�سبعون الف وثمامنائة وخم�سة و�سبعون درهم( وذلك خلل 
خم�سة ايام من تاريخ ا�ستلمكم لهذا الن�سر واإال �سن�سطر اىل اتخاذ كافة االإجراءات 
عليه  امل�ستحقة  القانونية  والفائدة  املذكور  املبلغ  ب�سداد  الإلزامكم  اللزمة  القانونية 
املنقولة وبيعها باملزاد العلني  املنقولة والغري  ، ف�سل عن احلجز على كافة اموالكم 
التي  واالأدبية  املادية  االأ�سرار  كافة  عن  التعوي�س  م�سوؤولية  حتميلكم  اىل  باالإ�سافة 

حلقت باملنذرة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
انذار عديل ب�لن�شر
رقم )2019/7425)
املنذرة : مامية ال�ساذيل العرو�سي احلن� - �سعودية اجلن�سية

                       بوكالة املحامي/يو�سف ال�سهلوي 
املنذر اليه : حممد اأم� بن العرو�سي زعلوين     )جمهولة حمل االإقامة( 

لذلك ، فان املنذرة ومبوجب هذا االإنذار تنبه على املنذر اليه ب�سداد قيمة ال�سيك رقم 000031  
وامل�سحوب على بنك االإمارات دبي الوطني بقيمة )250.000 درهم( مائتان وخم�سون الف درهم 
اي��ام من تاريخ  ، وذل��ك خ��لل خم�سة  اإم��ارات��ي ، املرت�سد بذمته وال���واردة ب�سدر ه��ذا االإن���ذار 
الإلزامك  اللزمة  القانونية  االإج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  �سن�سطر  واإال  الن�سر  لهذا  ا�ستلمك 
امواله  كافة  على  ف�سل عن احلجز   ، عليه  امل�ستحقة  القانونية  والفائدة  املذكور  املبلغ  ب�سداد 
املنقولة والغري املنقولة وبيعها باملزاد العلني باالإ�سافة اىل حتميله م�سوؤولية التعوي�س عن كافة 

االأ�سرار املادية واالأدبية التي حلقت باملنذرة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
يف الق�شية رقم 2019/2151 مدين جزئي ال�ش�رقة  

القا�سم  ابراهيم  املحامي  بوكالة  االإيرانية(  )التاأم�  �سركة  من/  املقامة 
وم�ساركوه - �سد / �سيد الها�سمي لرتكيب زينة ال�سيارات )موؤ�س�سة فردية( 

على املدعي عليها احل�سور �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد الجتماع اخلربة 
يوم  االأول  اخلربة  اجتماع  موع  بتحديد  العلم  يرجى  وعليه  املقرر  التاأمينية 
االإثن� املوافق 2019/10/21 ال�ساعة 12.00 م�ساء مبكتبنا دار البيان للح�سابات 
واال�ست�سارات الكائن يف منطقة هور العنز �سرق �سارع االإحتاد بدبي بناية ال�سيخ 
امليزان�  القيادة طابق  العامة وبجوار حمطة  القيادة  را�سد ال مكتوم مقابل 
رقم املكتب )5( م�سطحب� معكم كافة امل�ستندات التي ترغبون يف تقدميها 

للإت�سال موبايل : 0569895500 
اخلبرية الت�أمينية / هن�ء ابراهيم احل�رثي 

اإعالن حل�شور 
اإجتمـ�ع اخلربة الت�أمينية 

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
انذار عديل ب�لن�شر
رقم )2019/7420)

املنذرة : امل�ساريع االأملانية اخلليجية املحدودة
بوكالة املحامي / يو�سف ال�سهلوي 

املنذر اليها : بيان لتجارة وتاأجري امل�سخات ومكائن الهيدروليك - ذ م م  )جمهولة حمل االإقامة( 
- لذلك ، فاإنه ومبوجب هذا االإنذار تنبه املنذرة على املنذر اليها ب�سداد قيمة الفواتري امل�ستحقة 
 47.880.00( وقدرها  اإجمالية  بقيمة  االإن��ذار  هذا  ب�سدر  وال��واردة  بذمتها  املرت�سدة  واملبالغ  لها 
درهم اإماراتي( )�سبعة واربعون الف وثمامنائة وثمانون درهم( وذلك خلل خم�سة ايام من تاريخ 
ب�سداد  اللزمة الإلزامكم  القانونية  االإج��راءات  اتخاذ كافة  �سن�سطر اىل  واإال  الن�سر  علمكم بهذا 
املنقولة  اموالكم  كافة  على  ف�سل عن احلجز   ، عليه  امل�ستحقة  القانونية  والفائدة  املذكور  املبلغ 
والغري املنقولة وبيعها باملزاد العلني باالإ�سافة اىل حتميلكم م�سوؤولية التعوي�س عن كافة االأ�سرار 

املادية واالأدبية التي حلقت باملنذرة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
انذار عديل ب�لن�شر
رقم )2019/7419)

املنذر : �سعيد مطر �سعيد بن بليله 
بوكالة املحامي / را�سد النعيمي 

املنذر اليه : حممد احمد رزوق 
ي��ن��ب��ه امل��خ��ط��ر ع��ل��ى امل��خ��ط��ر ال��ي��ه ب�����س��رورة ح�����س��ور اج��ت��م��اع اجلمعية 
العمومية لل�سركاء ب�سركة كوالتي ل�سناعة اخلر�سانة اجلاهزة )ذ م م( 
، املزمع انعقاده مبقر ال�سركة باإمارة دبي - جبل على ال�سناعية الثانية 
- رقم مكاين )65091-11421( يوم االإثن� املوافق 2019/11/11 ال�ساعة 

العا�سرة �سباحا. 
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
انذار عديل ب�لن�شر
رقم )2019/7421)

املنذر : احمد را�سد اإبراهيم امل�سند املهندي  بوكالة املحامي / يو�سف ال�سهلوي 
املنذر اليه : عمر فاروق حممود -  عراقي اجلن�سية )جمهول حمل االإقامة( 

لذلك ، فاإن املنذر ومبوجب هذا االإنذار تكلف املنذر اليه ب�سداد قيمة املبالغ امل�سغولة 
دره��م )مليون   1.333.334 وق��دره  االإن��ذار  ب�سدر هذا  املب�  ال�سيك  ذمته مقابل  بها 
وثلثمائة وثلثة وثلثون الف وثلثمائة واربعة وثلثون درهم( وذلك يف موعد 
االإجراءات  كافة  اتخاذ  للمنذر  حق  واإال   ، الن�سر  ه��ذا  تاريخ  م��ن   اي��ام  خم�سة  اق�ساه 
بالتعوي�س عن  املطالبة  املنذر يف  ، مع ثبوت حق  القانونية �سده للمطالبة بحقوقه 
املنذر �سده عن �سداد قيمة  التي حلقت بها ج��راء تقاع�س  املادية واالأدبية  االأ���س��رارر 

ال�سيك يف مواعيد ا�ستحقاقه مع حفظ كافة حقوق املنذر االأخرى.   
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
انذار عديل ب�لن�شر
رقم )2019/7423)

املنذرة : ا�س. كي. ام للتكييف - ذ م م - بوكالة املحامي / يو�سف ال�سهلوي 
املنذر اليها : 1-  موؤ�س�سة الطبقة العليا للنقليات العامة - موؤ�س�سة فردية ، 2- ال�سيخ �سعود في�سل 

بن �سامل بن حممد القا�سمي - اإماراتي اجلن�سية  - ب�سفته مالك الطبقة العليا للنقليات العامة
)جمهولة حمل االإقامة( 

واملبالغ  ال�سيك  ب�سداد قيمة  اليهما  املنذر  تنبه على  االإن��ذار  املنذرة ومبوجب هذا  ، فان  لذلك 
اإماراتي   املرت�سدة بذمتها وال��واردة ب�سدر هذا االإنذار بقيمة اإجمالية وقدرها 199.395 درهم 
كافة  ات��خ��اذ  اىل  �سن�سطر  واإال  الن�سر  ل��ه��ذا  ا�ستلمكم  ت��اري��خ  م��ن  اي���ام  خم�سة  خ��لل  وذل���ك 
االإجراءات القانونية اللزمة الإلزامكم ب�سداد املبلغ املذكور والفائدة القانونية امل�ستحقة عليه ، 
ف�سل عن احلجز على كافة اموالكم املنقولة والغري املنقولة وبيعها باملزاد العلني باالإ�سافة اىل 
التي حلقت باملنذرة والر�سوم  املادية واالأدبية  التعوي�س عن كافة االأ�سرار  حتميلكم م�سوؤولية 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
انذار عديل ب�لن�شر
رقم )2019/7424)
املخطرة : تران�س ماك ديواترجن �سرفي�سي�س )�س ذ م م(

بوكالة / املحامية ديانا حماده 
املخطر اليها : ال�سركة ال�سينية الثامنة للهند�سة االن�سائية املحدودة )فرع دبي( 

�سيغة االإعلن بالن�سر 
املبلغ املرت�سد  ب�سداد  االإخطار وتكلفها  اليها مبوجب هذا  املخطر  املخطر على  تنبه 
الف  و�سبعة  وثلثمائة  )مليون  دره��م   1.307.357 بقيمة  املخطرة  ل�سالح  ذمتها  يف 
تاريخ  من   %9 القانونية  الفائدة  اىل  باالإ�سافة  درهما(  وخم�سون  و�سبعة  وثلثمائة 
االإ�ستحقاق وحتى ال�سداد التام ، وذلك حتت طائلة اتخاذ كافة االإج��راءات القانونية 
مدة  خ��لل  وذل��ك  وامل�����س��روف��ات  ال��ر���س��وم  اىل  باالإ�سافة  املبلغ  لتح�سيل  والق�سائية 

اق�ساها 5 ايام من تاريخ الن�سر باجلريدة. 
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
�ش�درة عن اخلبري احل�ش�بي 

د. ب�ش�م يحيى عجول 
اىل املدعي عليهم / 1 - جوى جيم�س  ، 2 - نوفا هوم�س للو�ساطة العقارية 

االإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مبنى اوا�سي�س �سنرت - �سقة طابق 3 - مكتب 
0503896883 - الربيد االإلكرتوين :   : 6 - هاتف متحرك رقم 

 onjoey@gmail.com، sales@dubainovahomes.com
نعلمكم مبوجبه باأنه مت تكليفنا مبهمة اخلربة يف الدعوى رقم 2019/994 جتاري كلي حمكمة دبي 

االإبتدائي واملقامة �سدكم من قبل املدعي االأول ليل جالو واملدعي الثاين اإ�سماعيل جالو. 
 C08 ندعوكم ب�سفتكم طرفا يف الق�سية امل�سار اليها اعله باحل�سور اىل مكتبنا الكائن يف ال�سقة رقم
العا�سرة من �سباح يوم االإثن�   10.00 ال�ساعة  بناء العوي�س �سارع الرقة ديرة دبي وذلك يف متام 
حال  يف  م�ستندات  من  لديكم  ما  وتقدمي  علىالدعوى  للجابة  وذلك   2019 اأكتوبر   28 املوافق 
�سيبا�سر  فاإن اخلبري  املحددة  املهلة  قانوين عنكم خلل  وكيل  ار�سال  او عدم  تخلفكم عن احل�سور 

اجراءات اخلربة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة
اخلبري املنتدب/  د. ب�ش�م عجول              

تبليغ ح�شور جل�شة خربة   

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
 يف الدعوى رقم 2019/1043 جت�ري كلي - دبي 

روزبه   )2  ، م  م  ذ  �س   - اال�سمنتي  والبلط  الرخام  ل�سناعة  بنيان   )1: عليهم  املدعى 
علي م�ستاق ع�سكري )العنوان : اإمارة دبي - بردبي - الكرامة - �سارع ام هرير - حمل 
رقم S20 ملك �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد بن �سعيد ال مكتوم بجوار بناية الزمردة 
املقرر مبكتب اخلبري  - هاتف رقم 043349906( يرجى احل�سور اىل اجتماع اخلربة 
امل�سريف املدون ادناه وذلك يف متام ال�ساعة الثانية ع�سرة من ظهر يوم االإثن� املوافق 
2019/10/21 وذلك لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل / بنك �سادرات 
ايران. بيت املعرفة للإ�ست�سارات االإدارية - بناية ال�سم�س امل�سيئة - الدور االأول مكتب 
رقم 112، هاتف رقم 042830100 - فاك�س رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 

0506516092 - بجانب الطاير لل�سيارات - القرهود / دبي
اخلبري امل�شريف /حممد ك�مل عريان
قيد رقم 64

اعالن اجتم�ع خربة ب�لن�شر 
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املال والأعمال
األربعاء    16   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12758  
Wednesday   16   October   2019  -  Issue No   12758

دبي تتيح لزّوارها من ال�صني اإمكانية 
ا�صرتجاع �صريبة القيمة امل�صافة 

 •• دبي-الفجر: 

عن  لل�سياحة”  “دبي  بدبي  التجاري  والت�سويق  ال�سياحة  دائ���رة  اأعلنت 
االأ�سواق  اأهم  اأحد  تعترب  والتي  ال�س�،  ار من  للزونّ توفري خدمة جديدة 
الرئي�سية للإمارة. حيث اأ�سبح باإمكانهم ا�سرتجاع �سريبة القيمة امل�سافة 
ة  على م�سرتياتهم فوراً يف مطارات دبي. وتتوفر هذه اخلدمة عرب من�سنّ
ت�سات”  “وي  غر  امل�سنّ الربنامج  على  املتوفرة   We Tax Refund
�سركة  من  وبدعم  “تين�سنت”،  الرائدة  ال�سينية  التقنيات  ل�سركة  التابع 
“بلنيت” الرائدة عاملياً يف جمال الدفع االإلكرتوين. وتدعم هذه املبادرة 
ن  �سيتمكنّ حيث  ال�سيني�”،  ار  الزونّ “جاهزية دبي ال�ستقبال  ا�سرتاتيجية 

ا�سرتجاع  م���ن  ال�����س��ي��ن��ي��ون  ار  ال�������زونّ
ال�سينية  بالعملة  ال�����س��ري��ب��ة  قيمة 
ت�سات”  “وي  ت��ط��ب��ي��ق  ب��ا���س��ت��خ��دام 

وذلك قبل مغادرتهم اأر�س املطار. 
وتعليقاً على هذه اخلدمة اجلديدة، 
التنفيذي  امل��دي��ر  ك��اظ��م،  ق��ال ع�سام 
ال�سياحي  ل��ل��ت�����س��وي��ق  دب����ي  مل��وؤ���س�����س��ة 
امل�ستمرة  ج��ه��ودن��ا  “اإننّ  وال��ت��ج��اري: 
ممينّزة  جت�����ارب  ل��ت��وف��ري  ���ه���ن���ا  وت���وجنّ
املثمر  ال���ت���ع���اون  وك���ذل���ك  ارن�����ا،  ل�����زونّ
مثل  القطاع  يف  �سركائنا  مع  والبننّاء 
و”بلنيت”  “تين�سنت”  ���س��رك��ت��ي 
لدبي  رحلتهم  تعزيز  م��ن  ننا  �سيمكنّ
وج��ع��ل��ه��ا اأك�����رث ت�����س��وي��ق��اً وذك�����رى ال 

تن�سى. واإننّ توفري حلول دفع مبتكرة، 
اأر�س  مغادرة  وقبل  �سهولة  بكل  ال�سريبة  قيمة  ا�سرتجاع  اإمكانية  ومنها 
ال�س�.   من  ار  ال��زونّ لبات  ومتطنّ احتياجات  تلبنّي  ة  مهمنّ خطوة  يعدنّ  املطار، 
كما ت�ساهم يف االرتقاء مب�ستوى التجربة بوجه عام، وباخلدمات التقنية 
التي تعتمدها املدينة بوجه خا�س. اإىل جانب زيادة م�ستوى وعيهم بدبي 

لة لهم«.  كوجهة �سياحية مف�سنّ
لت اأعدادهم  ار من ال�س� الذين �سجنّ وتوا�سل دبي الرتحيب باملزيد من الزونّ
منواً بن�سبة 12 باملئة خلل االأ�سهر الثمانية االأوىل من العام اجلاري، مع 
ا�ستقبال دبي حلوايل 650 األف زائر �سيني مقارنة مع 578 األف زائر مت 
ا�ستقبالهم يف الفرتة ذاتها من العام املا�سي. ويعود هذا النمو اإىل احلملت 
وما  لل�سياحة”،  “دبي  تنفذها  التي  والتحفيزية  الرتويجية  واالأن�سطة 
الفعاليات  �سياحية فريدة من نوعها، وكذلك  االإم��ارة من جتارب  تقدمه 
واملبادرات املتخ�س�سة التي تقام على م�ستوى املدينة، والتي ت�سلط ال�سوء 

على دبي كوجهة �سياحية م�سيافة ترحب بالزوار ال�سيني�.

 تعديالت جوهرية يف �صبكة �صراكات االأعمال تعزز تناف�صيتها يف 
تاأ�صي�ض �صراكات بني �صركات نا�صئة واأخرى رئي�صية يف االإمارة

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت “دبي للم�ساريع النا�سئة”، اإحدى مبادرات غرفة جتارة و�سناعة دبي 
املبتكرة لدعم ريادة االأعمال، عن جتديد برنامج “�سبكة �سراكات االأعمال” 
واإطلقه بحلة جديدة ت�سمل ع�سوية �سنوية لل�سركات الرئي�سية الراغبة 
تدريبية متخ�س�سة  وور�ساً  النا�سئة،  ال�سركات  واعتماد حلول من  باإيجاد 

طوال العام باالإ�سافة اإىل و�سول ل�سريحة اأكرب من امل�ساريع النا�سئة.
رئي�سية وهي  �سركات   7 االأعمال اجلديدة ع�سوية  �سراكات  �سبكة  وت�سم 
“اإك�سن�سر”  و  كوربوري�سن”  “�سوميتومو  و  و”�سانويف”  “ميديكلينك” 
ودبي اجلنوب وجمموعة بريد االإمارات وبنك االإمارات دبي الوطني، حيث 
�ستعمل دبي للم�ساريع النا�سئة من خلل برنامج �سبكة �سراكات االأعمال 
على التعرف على التحديات التي تواجهها هذه ال�سركات يف بيئة االأعمال، 
وتعريفها على عدد من ال�سركات النا�سئة املن�سمة يف ع�سوية دبي للم�ساريع 
مع  جلمعهم  متهيداً  وذلك  التحديات،  لهذه  حلواًل  توفر  والتي  النا�سئة، 

بع�س وم�ساعدتهم على تاأ�سي�س �سراكات اأعمال تذلل هذه التحديات.
�سراكات  �سبكة  �سمن  ذكية  من�سة  تطوير  الربنامج،  يف  كذلك  واجلديد   
ت�سجيل  ل��ل��ربن��ام��ج  املن�سمة  الرئي�سية  لل�سركات  مي��ك��ن  ح��ي��ث  االأع���م���ال 
اهتمامها مبجال او حتٍد مع� عرب املن�سة، لتب�سيط االإجراءات وت�سريعها، 
القادرة على  النا�سئة  ال�سركات  بتحديد  العمل عندها  �سيقوم فريق  حيث 

تقدمي احللول للتحديات املعينة التي تواجهها هذه ال�سركات. 
و�سيكون هناك على مدار العام 4 فعاليات تقوم خللها ال�سركات النا�سئة 
بعر�س حلولها على ال�سركات الرئي�سية �سمن الربنامج، مما يتيج جمااًل 
من  املتوقع�  �سركائها  لتحديد  ال��ربن��ام��ج  يف  الع�سوة  لل�سركات  اأو���س��ع 

والعمل  ال��ن��ا���س��ئ��ة،  ال�������س���رك���ات 
تعاون  ات��ف��اق��ي��ات  ت��وق��ي��ع  ع��ل��ى 

م�ستقبلية.  
االأول  اأم�����������س  م�������س���اء  وج�������رى 
الر�سمي  االإط���������لق  االإث�����ن������ 
خلل  وذل���ك  امل��ح��دث��ة  لل�سبكة 
ح����ف����ل ن���ظ���م���ت���ه غ����رف����ة جت�����ارة 
�سعادة  ب��ح�����س��ور  دب���ي  و���س��ن��اع��ة 
رئي�س  ال���غ���ري���ر،  ���س��ي��ف  م���اج���د 
وممثلي  ال��غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س 
واأ�سحاب  االأع�����س��اء  ال�����س��رك��ات 
ال�سركات النا�سئة باالإ�سافة اإىل 

م�ستثمرين ورجال اأعمال.

»امل�صرف« يوقع مذكرة تفاهم مع �صندوق التكافل االجتماعي للعاملني بوزارة الداخلية
•• دبي - د.حممود علياء.      

لل�ستثمار  ال���ع���رب���ي  امل�������س���رف  وق�����ع 
مع  تفاهم  مذكرة  اخلارجية  والتجارة 
للعامل�  االجتماعي  التكافل  �سندوق 
اإط��ار تعزيز  ب��وزارة الداخلية، وذل��ك يف 
الطرف�  ب�����  وال����ت����ع����اون  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
من  امل�سرف  موظفي  ا�ستفادة  وت�سهيل 
خ���دم���ات ب��رن��ام��ج »ف����زع����ة«.  ومبوجب 
ب���اإم���ك���ان موظفي  ���س��ي��ك��ون  االت���ف���اق���ي���ة 
التي  اخل��دم��ات  على  احل�سول  امل�سرف 
فئات  جلميع  “فزعة”  يوفرهابرنامج 
بطاقات الربنامج واملت�سمنة خ�سومات 
وعرو�س ح�سرية وت�سهيلت على حزمة 
واالحتياجات  اخل���دم���ات  م���ن  وا���س��ع��ة 
ت�سعد  اأن  �ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  االأ���س��ا���س��ي��ة 
االإيجابي  االأداء  ثقافة  وتعزز  املوظف� 

لديهم.
الرفاعي  اأح��م��د  م��ن  ك��ل  وق��ع االتفاقية 
الرئي�س التنفيذي للعمليات يف امل�سرف 
اخلارجية  والتجارة  لل�ستثمار  العربي 
الرئي�س  ال�����س��ام�����س��ي  ن���اي���ف  وال�����رائ�����د 
وذل���ك  لربنامج”فزعة”  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
التكافل  ل�����س��ن��دوق  ال��رئ��ي�����س��ي  امل��ق��ر  يف 

االجتماعي للعامل� بوزارة الداخلية. 
ي�سعدنا   “ ال����رف����اع����ي:  اأح����م����د  وق������ال 
االجتماعي  التكافل  �سندوق  مع  العمل 
ب��وزارة الداخلية ملنح موظفي  للعامل� 
واال�ستفادة  الربنامج  ع�سوية  امل�سرف 
ال��ت��ي يقدمها.  وامل���زاي���ا  م��ن اخل���دم���ات 
مع  التفاهم  مل��ذك��رة  امل�سرف  توقيع  اإن 

ال�سندوق ياأتي يف اإطارمبادراتنا لتحقيق 
مبداأ ال�سعادة وميثل حلقة اأخرى �سمن 
يبذلهاامل�سرف  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  �سل�سلة 
حتقيق  يف  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  لتطبيق 
ولرت�سيخ  ل���ل���م���وظ���ف����  ال����رف����اه����ي����ة 
بيئة  يف  االإيجابية  ون�سر  ثقافةال�سعادة 
بالن�سبة  اأول��وي��ة  ي�سكل  ما  وه��و  العمل، 
اإلينا وموؤ�سر اأ�سا�سي على جناح اأعمالنا«. 
برنامج  “يقدم  ال���رف���اع���ي:  واأ�����س����اف 
املجتمعية  لل�سراكة  من��وذج��اً  “فزعة” 
حزمة  واح����دة  حتتمظلة  ي��ج��م��ع  ح��ي��ث 
والت�سهيلت  اخل�����س��وم��ات  م��ن  ك��ب��رية 
خمتلف  م��ن  الربنامج  �سركاء  يقدمها 

القطاعات االقت�سادية«.
ي�سعى  امل�سرف  اأن  اإىل  الرفاعي  واأ���س��ار 
من خلل توقيع هذه املذكرة اإىل تزويد 
التي  موظفيه مبجموعة من اخلدمات 
من �ساأنها اأن ت�ساهم يف تخفيف االأعباء 
�سوؤون  تي�سري  على  وت�ساعدهم  املالية 

حياتهم. 
ال�سام�سي:  نايف  الرائد  قال  من جهته 
تاأتي  امل�سرف  مع  “فزعة”  “اإن �سراكة 
ب�  املوؤ�س�سي  التعاون  ملفهوم  جت�سيداً 
والهيئات احلكومية يف  امل�سريف  القطاع 
الدولة ويف اإطار حر�س وزارة الداخلية 
�سيف  ال�سيخ  �سمو  �سيدي  وبتوجيهات 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
جمل�س  رئي�س  الداخلية،  وزي��ر  ال���وزراء 
االجتماعي  ال��ت��ك��اف��ل  ����س���ن���دوق  اإدارة 
للعامل� بوزارة الداخلية على امل�ساهمة 
العطاء  م��ف��اه��ي��م  وغ���ر����س  ت��اأ���س��ي��ل  يف 

وال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي وت��و���س��ي��ع مظلة 
التكافلية  اخل���دم���ات  م��ن  امل�ستفيدين 

التي يقدمها �سندوق التكافل«.
موظفي  “اأن   : ال�����س��ام�����س��ي  واأ�����س����اف 
االتفاقية  مبوجب  �سيح�سلون  امل�سرف 
ا�ستيفائهم  بعد  الربنامج  خدمات  على 
خلل  م��ن  الع�سوية  واأح��ك��ام  ل�����س��روط 
الربنامج   ي��وف��ره��ا  ال���ت���ي  االم���ت���ي���ازات 
داخل الدولة وخارجها ت�سمل خ�سومات 
التجزئة  ع��دة مثل مبيعات  يف جم��االت 

وخدمات  وال�سياحة  وال�سفر  والفنادق 
اأخ���������رى ك���ال���ت���ع���وي�������س ع�����ن احل�������وادث 
املنتهي  ال�����س��ي��ارات  واإي���ج���ار  ال�سخ�سية 
للمواد  ف����زع����ة  وم����ت����اج����ر  ب���ال���ت���م���ل���ك، 
امل��ق��دم��ة من  واأم��ي��ال االحت���اد  الغذائية 
“فزعة مكافاآت “ وغريها من اخلدمات 
االأخرى التي تلبي االحتياجات املختلفة 

الأفراد املجتمع«.
اجلدير بالذكر اأن برنامج “فزعة” هو 
التكافل  اأطلقها �سندوق  مبادرة وطنية 

احل��ك��وم��ي��ة يف اإم�������ارة ال�������س���ارق���ة، واإج������راء 
ت���دع���م عملية  ال���ت���ي  امل��رج��ع��ي��ة  امل���ق���ارن���ات 
هذا  يف  ال���ق���رار  ات��خ��اذ  وخ���ط���وات  التحليل 
املجال، كما اطلعوا على النظام االإلكرتوين 
الذي طورته دائرة املالية املركزية وي�ستمل 

من  بدعم  الداخلية  ب��وزارة  االجتماعي 
اآل  زاي��د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق 
نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الداخلية، 
ب���وزارة  للعامل�  االج��ت��م��اع��ي  التكافل 
والت�سامن  ال��ت��ك��اف��ل  ل��دع��م  ال��داخ��ل��ي��ة 
الروؤى  بتحقيق  وامل�ساهمة  املجتمع  يف 
واخلطط احلكومية ال�ساعية لرفع ن�سبة 
االبتكاروتر�سيخ  وتعزيز  ال�سعادة  موؤ�سر 

مفهوم االإيجابية. 

على نظام احت�ساب تكلفة اخلدمة وحتديد 
قيمة الر�سم نتيجة تقدمي هذه اخلدمة. 

حتقيق  على  املركزية  املالية  دائ���رة  وتعمل 
عدد من االأهداف اال�سرتاتيجية التي تكمن 

يف تطوير منظومة مالية تقنية متطورة.

 للعام الثالث على التوايل   

مناطق راأ�ض اخليمة االقت�صادية تفوز بجائزتي التميزلـ 2019 

دائرة املالية املركزية بال�صارقة تنظم ور�صة حول دليل ت�صعري اخلدمات احلكومية

•• راأ�س اخليمة –الفجر 

اأعلنت جملة اإف دي اآي التابعة لفاينان�سيال 
ت��امي��ز ع��ن منح ج��وائ��زه��ا الأف�����س��ل املناطق 
اخليمة  راأ����س  ملناطق  للعام  العاملية  احل���رة 
على  ال��ث��ال��ث��ة  لل�سنة  )راك�����ز(  االق��ت�����س��ادي��ة 
فئت�  يف  راك��������ز  ف��������ازت  ح���ي���ث  ال������ت������وايل، 
برنامج  م��ن   2019 دورة  يف  م��رم��وق��ت��� 

اجلوائز.
يف  الكبار  امل�ستاأجرين  فئة  يف  راك��ز  حت  ُر�سنّ
مُت��ن��ح للمنطقة  وال��ت��ي  االأو����س���ط،  ال�����س��رق 
احلرة التي ت�سهد منواً بارزاً يف جمتمعاتها 
امل��ك��ون��ة م��ن ���س��رك��ات ك��ب��رية. ففي 2018، 
اأ�سل  1830 �سركة من  اأك��رث من  ان�سمت 
فئة  راك����ز يف  ل����واء  ���س��رك��ة حت���ت   14500
بن�سبة  ازدي����اداً  م�سجلًة  ال��ك��ب��رية  ال�سركات 
علوًة   .2017 يف  عليه  ك��ان��ت  ��ا  ع��منّ  8%
لنيل  تو�سية  على  راك���ز  ح�سلت  ذل��ك  على 

دعم  يف  مل�ساعيها  ت��ق��دي��راً  ال��ت��و���س��ع  ج��ائ��زة 
2018 حيث  يف  العديد من عملئها  منو 
م�ستودع  و47  مبنى   39 تو�سعة  اإن�ساء  مت 
رام�����ي جلد  اأع������رب  اأر��������س.  ق��ط��ع��ة  و12 
الرئي�س التنفيذي ملجموعة راكز عن فخره 
واعتزازه بفوز راكز بجائزتي متينّز للعام من 
العاملية يف  احل��رة  للمناطق  اآي  دي  اإف  ِقبل 
االأو�سط،  ال�سرق  يف  الكبار  امل�ستاأجرين  فئة 
واأي�ساً على ح�سولها على تو�سية للربح يف 
ع، وقال: “اإن هذه اجلوائز تثبت  فئة التو�سنّ
اأعمال عملئها  ت�سهيل منو  راك��ز يف  التزام 
اأنحاء العامل وجلعل  القادم� من خمتلف 
ب�ستى  ال�سركات  جلميع  ملئمة  راك��ز  بيئة 
اأح��ج��ام��ه��ا ���س��واء ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة اأو 
العلمات التجارية العاملية.” واأ�ساف جلد 
ب����اأن ه���ذا ال��ف��وز ي��ت��زام��ن م��ع اإط����لق راكز 
تهدف  وال��ت��ي  ال�سناعية،  ال�سرتاتيجيتها 
اإىل ا�ستقطاب املزيد من ال�سركات ال�سناعية 

اإىل اإمارة راأ�س اخليمة من خلل اال�ستمرار 
تقدمها  ال���ت���ي  االأع����م����ال  ب��ي��ئ��ة  ت��ط��وي��ر  يف 
التي  االإيجابية  بالنتائج  جلد  واأ�ساد  راكز. 
يجنيها امل�سروع بالرغم من كونه يف مراحله 

االأولية.
ا�ستقبلت جملة اإف دي اآي طلبات من اأكرث 
من 85 منطقة حرة حول العامل هذا العام 
وكان معظمها من منطقة ال�سرق االأو�سط. 
ت����دل ه����ذه االإح�������س���اءات ع��ل��ى ت���زاي���د حدة 
املناف�سة عاماً تلَو االآخر مما ي�سهم يف تعزيز 
االقت�سادية  املنطقة  ب��اإجن��ازات  االع����رتاف 

ب�سكٍل ملحوظ.
م  ومن اجلدير ذكره اأن برنامج اجلوائز كرنّ
و2018   2017 ع���ام���ي  يف  راك�����ز  ج���ه���ود 
و�سركاتها  ل��ع��م��لئ��ه��ا  ح���ل���واًل  ل��ت��وف��ريه��ا 
��ال��ة مم���ا اأ���س��ه��م يف  ال�����س��ن��اع��ي��ة ب��ت��ك��ل��ف��ة ف��عنّ
ت�سغيل  ودعم  اأمامهم  ال�سعاب  كافة  تذليل 

اأعمالهم.

•• ال�شارقة-الفجر:

يوم  بال�سارقة  املركزية  املالية  دائرة  نظمت 
اأم�س االأول االثن�، ور�سة عمل ل�سرح دليل 
اعتمده  ال��ذي  احلكومية  اخلدمات  ت�سعري 
املجل�س التنفيذي الإمارة ال�سارقة، وذلك يف 
االأهداف  الدائرة على حتقيق  اإطار حر�س 
و�سع  جم��ال  يف  احلكومية  اال�سرتاتيجية 
م��ن��ه��ج��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة و���س��م��ول��ي��ة وع���ادل���ة يف 
حلكومة  احل���ك���وم���ي���ة  اخل����دم����ات  ت�����س��ع��ري 
ال�سارقة، ويف �سوء اأف�سل املمار�سات العاملية 
اإىل  ت�ستند  ال��ت��ي  امل��ج��ال  ه���ذا  امل��ع��ت��م��دة يف 
واالقت�سادية  املالية  املوؤ�سرات  من  العديد 
وتطوير  بناء  ي�سمن  ومب��ا  واالجتماعية، 
ال�سارقة،  اإم���ارة  يف  واع��دة  ا�ستثمارية  بيئة 
تقدمي  يف  التناف�سية  تعزيز  اإىل  باالإ�سافة 

وتطوير اخلدمات احلكومية باالإمارة. 
دائرة  مقر  يف  اأقيمت  التي  الور�سة  وح�سر 

املالية  االإدارات  م����دراء  امل��رك��زي��ة،  امل��ال��ي��ة 
واملوؤ�س�سات  والهيئات  ال��دوائ��ر  خمتلف  يف 
والذين  ال�������س���ارق���ة،  اإم�������ارة  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
الدليل  ح���ول  مف�سل  ���س��رح  اإىل  ا���س��ت��م��ع��وا 
واأه���م���ي���ت���ه وال����ه����دف م���ن���ه، وت���ع���رف���وا على 
وطرق  واآل��ي��ات  احلكومية  اخلدمات  هيكلة 
ت�سعريها، واملنهجية املتبعة يف حتديد قيمة 
يف  الت�سريعية  وال�����دورة  اخل���دم���ات،  ر���س��وم 
املايل  النظام  لقانون  وفقاً  الر�سوم  اعتماد 
االأث���ر  وق��ي��ا���س    2017 ل�����س��ن��ة   )4( رق���م 

االقت�سادي واالجتماعي لهذه الر�سوم.
امل�ست�سار يف  الدكتور فلح احل�سيني،  واأك��د 
الدرا�سات والبحوث بدائرة املالية املركزية، 
احلكومية  اخل����دم����ات  ت�����س��ع��ري  دل���ي���ل  اأن 
اخلدمات  تقدمي  م�ستوى  رف��ع  اإىل  يهدف 
لتحقيق  ج���ودت���ه���ا  وت���ط���وي���ر  احل���ك���وم���ي���ة 
واالقت�سادية  واملالية  االجتماعية  االأهداف 
يف اال���س��ت��ف��ادة م��ن اخل��دم��ات ال��ت��ي تقدمها 

احل���ك���وم���ة، ودع�����م اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
ت�سعري  يف  علمية  ومنهجية  ط���رق  اإي���ج���اد 
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة ل��ت��ن��م��ي��ة االإي������رادات 
وت���ق���دمي خ���دم���ات اأف�����س��ل ل��ل��ج��م��ه��ور، من 

االأفراد واملوؤ�س�سات.
اأن  اإىل  ال��دك��ت��ور ف���لح احل�����س��ي��ن��ي  واأ����س���ار 
ه��ذه ال��ور���س��ة ج��اءت يف اإط���ار اجل��ه��ود التي 
لتو�سيح  امل��رك��زي��ة  امل��ال��ي��ة  دائ�����رة  ت��ب��ذل��ه��ا 
جميع االإجراءت واخلطوات التي يجب على 
ا�ستحداث  اتخاذها عند  اجلهات احلكومية 
ر�سوم جديدة وتعديل الر�سوم القائمة، مع 
املراجعة  على  اجل��ه��ات  ه��ذه  ق���درات  تعزيز 
زيادة  بهدف  واملخالفات  للر�سوم  امل�ستمرة 
تكلفة  وتخفي�س  اخل��دم��ات  يف  التناف�سية 

ممار�سة االأعمال باإمارة ال�سارقة. 
و���س��ه��دت ال��ور���س��ة ت��ف��اع��ًل ك��ب��رياً م��ن قبل 
امل�����س��ارك��� ال��ذي��ن ت��ع��رف��وا ع��ل��ى اخلطوات 
االإر�سادية املحددة لكيفية ت�سعري اخلدمات 

•• اأبوظبي-وام:

قطاع  على  يرتكز  ال���ذي  ال��رو���س��ي  االقت�ساد  ي�سهد 
اإيجابية  موؤ�سرات  حتقيقه  مع  تطورا  والغاز  النفط 
يف العديد من القطاعات احليوية خلل العام املا�سي 
قطاعات   3 يف  االأجنبي  اال�ستثمار  حجم  بلغ  بينما 
حيوية نحو 91 مليار دوالر ما يفتح جماالت جديدة 
للتعاون مع دول العامل يف ظل فر�س زيادة ال�سادرات 
دوالر  مليون   185 ب��ح��وايل  رو�سيا  اإىل  االإم��ارات��ي��ة 
ترتكز معظمها يف املجموعات ال�سلعية وفقا للمركز 
العاملي للتجارة التابع ملنظمة التجارة العاملية واالأمم 

املتحدة.
التقرير  يف  “وام”  االإم�����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  وت��ر���س��د 
التايل تطور اأبرز القطاعات احليوية التي ت�سهم يف 
منو االقت�ساد الرو�سي اإذ حققت رو�سيا اأعلى م�ستوى 
ارت��ف��ع معدل  امل��ا���س��ي حيث  ال��ع��ام  النفط يف  الإن��ت��اج 

نفط  برميل  مليون   11.16 اإىل  اليومي  اإنتاجها 
عام  برميل يف  مليون  ب�10.98  مقارنة   2018 يف 
اأعلى �سادرات رو�سيا وميثل  النفط  2017 وي�سكل 
الوطنية  ال�������س���ادرات  اإج���م���ايل  م���ن   28% ح����وايل 

الرو�سية.
النفط  االأجنبية يف قطاع  اال�ستثمارات  وبلغت قيمة 
33 مليار دوالر لي�سكل املرتبة  والغاز الرو�سي نحو 
امل�ستقطبة  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  اأك����رب  ب���  ال��راب��ع��ة 
والواليات  اأملانيا  تعد  فيما  االأجنبية  لل�ستثمارات 
امل��ت��ح��دة وف��رن�����س��ا وف��ن��ل��ن��دا وب��ري��ط��ان��ي��ا اأك���رب الدول 
وذلك  ب��رو���س��ي��ا  وال��غ��از  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع  يف  امل�ستثمرة 

.fDi Markets بح�سب البيانات ال�سادرة عن
ومت��ت��ل��ك رو���س��ي��ا م����وارد زراع���ي���ة �سخمة ت�����س��ل اإىل 
اأكرث من 10 ملي� هكتار من االأرا�سي ال�ساحلة 
حوايل  ال�سنوية  الزراعة  عوائد  تبلغ  حيث  للزراعة 
76 مليار دوالر وب� عامي 2017 و2018 احتلت 

اإنتاج ال�سعري واملرتبة  رو�سيا املرتبة االأوىل عامليا يف 
االأوىل يف ت�سدير القمح على م�ستوى العامل.

كما تعترب رو�سيا ثاين اأكرب منتج لبذور عباد ال�سم�س 
وثالث اأكرب منتج للبطاط�س واحلليب باالإ�سافة اإىل 
خام�س اأكرب منتج للبي�س وحلوم الدجاج يف العامل 
قطاع  يف  االأج��ن��ب��ي��ة  اال���س��ت��ث��م��ارات  قيمة  و���س��ل��ت  اإذ 
37 مليار دوالر منذ  الرو�سي حوايل  الغذاء والتبغ 
العام 2003 ليحتل هذا القطاع املرتبة الثانية ب� 

القطاعات اجلاذبة لل�ستثمار االأجنبي يف رو�سيا.
املعادن  م��ن  هائلة  طبيعية  ث���روات  رو���س��ي��ا  ومتتلك 
من  عامليا  االأوىل  الثلثة  امل��رات��ب  �سمن  تقع  حيث 
حيث احتياطيات االأملا�س والذهب والفحم واحلديد 
ال�سادرات  م��ن  رو���س��ي��ا  ح�سة  وت��ب��ل��غ  وال��ب��لت��ي��ن��ي��وم 
 33% ول��لأمل��ا���س   49% ح����وايل  للنيكل  ال��ع��امل��ي��ة 
وللحديد   13% وللبلتينيوم   26% وللأملنيوم 
%7 وللنحا�س حوايل %4 وبلغ حجم اال�ستثمارات 

االأجنبية يف قطاع التعدين وا�ستخراج املعادن حوايل 
الثالثة  املرتبة  القطاع  21 مليار دوالر حيث يحتل 
اأك����رث ال��ق��ط��اع��ات ج��ذب��ا ل��ل���س��ت��ث��م��ار االأجنبي  ب��� 

املبا�سر يف رو�سيا.
الهادفة  امل�����س��اري��ع  م��ن  ع��دد  رو���س��ي��ا الإجن���از  وت�سعى 
وال�سكك  وامل���ط���ارات  ال�سريعة  ال��ط��رق  جت��دي��د  اإىل 
العام  نهاية  التحتية حتى  والبنية  واملوانئ  احلديدة 
2024 اإذ تقدر قيمة امل�ساريع بحوايل 100 مليار 
الربط  تعزيز  اإىل  االأوىل  ب��ال��درج��ة  وت��ه��دف  دوالر 
ب� املناطق الرو�سية واأوروبا وغرب ال�س� وطريق 
اجلغرافية  امل�ساحة  اإىل  وبالنظر  ال�سمايل..  البحر 
خمتلفة  دول��ة   17 مع  وح��دوده��ا  لرو�سيا  ال�سخمة 
فر�س  فهناك  املتعددة  وموانئها  املتو�سط  وموقعها 
كبرية لل�ستثمار يف هذا القطاع احليوي وباالأخ�س 
م���ع ت���وف���ر اأط�����ر ل��ل�����س��راك��ة ب���� ال��ق��ط��اع��� العام 

واخلا�س.

•• دبي -وام: 

4.9 مليون م�سافر على خط  االإم���ارات  نقلت ط��ريان 
العا�سمة  اإىل  خ��دم��ت��ه��ا  اإط�����لق  م��ن��ذ  م��و���س��ك��و  دب����ي- 
مليون   1.1 ن��ق��ل��ت  ك��م��ا   2003 ي��ول��ي��و  يف  ال��رو���س��ي��ة 
نوفمرب  م��ن  بطر�سربغ  ���س��ان  دب���ي-  خ��ط  على  م�سافر 
تنامي  يعك�س  م��ا   2019 اأغ�����س��ط�����س  وح��ت��ى   2011
ال�سراكة  احلركة اجلوية ب� االإم��ارات ورو�سيا يف ظل 

اال�سرتاتيجية ال�ساملة ب� البلدين ال�سديق�.
“وام”  اأنباء االإم���ارات  واأف���ادت ط��ريان االإم���ارات وكالة 
رو�سيا منها  اإىل  اأ�سبوعيا  21 رحلة  ت�سغل حاليا  باأنها 

اإىل  يوميا  واح���دة  ورح��ل��ة  مو�سكو  اإىل  يوميا  رح��ل��ت��ان 
االأ�سواق  من  تعد  رو�سيا  اأن  واأ�سافت  بطر�سربغ.  �سان 
كونها  ال��ع��امل  ح��ول  عملياتها  ل�سبكة  اال�سرتاتيجية 
�سمن اأ�سرع اأ�سواق ال�سفر منوا يف العامل وذلك يف ظل 
الروابط القوية التي جتمع االإمارات ورو�سيا والتي من 
اآفاق التعاون امل�ستقبلي يف املجاالت كافة.  �ساأنها تعزيز 
واأو�سحت اأنها ت�سعى اإىل املحافظة على معدل االإ�سغال 
م��و���س��ك��و و�سان  اإىل  ت�����س��ه��ده رح��لت��ه��ا  ال����ذي  ال���ق���وى 
ال�سوق  مراقبة  يف  م�ستمرة  اأنها  كما  حاليا  بطر�سربغ 
عن كثب من حيث االأداء واملتطلبات ما يظهر الفر�س 
الفرتة  الواعدة خلل  الوجهة  للتو�سع يف هذه  املتاحة 

البوينج  ط��ائ��رات  االإم����ارات  ط��ريان  وت�ستخدم  املقبلة. 
االإيربا�س  و   2013 ع����ام  م��ن��ذ   300ER-777
A380 منذ عام 2016 على خط دبي ومو�سكو حاليا 
 2015 منذ عام   300ER-777 البوينج  وطائرات 

على خط �سان بطر�سربغ.
وتوفر طريان االإمارات اإىل رو�سيا طاقة �سحن ت�سل اإىل 
385 طناً اأ�سبوعياً يف كل اجتاه على رحلت الركاب ما 
االإمارات  ودول���ة  رو�سيا  ب���  التجارة  تعزيز  يف  ي�ساهم 
و�سركاء رو�سيا التجاري� يف خمتلف الدول التي ت�سل 
اإليها طريان االإمارات. وقالت الناقلة اإنها وقعت اتفاقية 
 S7 للم�ساركة بالرمز مع اخلطوط اجلوية ال�سيبريية

والتي متكن ركاب طريان االإمارات من متابعة �سفرهم 
ب�سهولة عرب مو�سكو اإىل العديد من الوجهات يف رو�سيا 
رمز  يحمل  مبا�سراً  خطاً  اأي�ساً  االتفاقية  وتتيح  كما 
للزوار  االإم��ارات ب� مو�سكو وبطر�سربغ يوفر  طريان 

اأكرب مدينت� رو�سيت� بتذكرة واحدة.
بالن�سبة  مهمة  �سوقاً  تعد  رو�سيا  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
يوليو  م��ن��ذ  ب����داأت عملياتها  ح��ي��ث  االإم�����ارات  ل��ط��ريان 
ب���� دبي  اأ���س��ب��وع��ي��ا  ث����لث رح����لت  ب���اإط���لق   2003
ومو�سكو و�سهدت خلل ال�سنوات املا�سية طلب العملء 
اإليها  ت�سل  ال��ت��ي  ال��وج��ه��ات  اإىل  ال�سفر  على  املتنامي 

الناقلة يف رو�سيا.

رو�صيا..91 مليار دوالر حجم اال�صتثمارات االأجنبية يف 3 قطاعات حيوية

ماليني م�صافر نقلتهم طريان االإمارات اإىل رو�صيا منذ بدء رحالتها  6



26

املال والأعمال
األربعاء    16   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12758  
Wednesday   16   October   2019  -  Issue No   12758

وزير املالية يرتاأ�ض وفد الدولة يف االجتماعات ال�صنوية 
ل�صندوق النقد الدويل وجمموعة البنك الدويل 

•• وا�شنطن-الفجر: 

وفد  املالية  لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  ال��ط��اي��ر،  حميد  عبيد  م��ع��ايل  ي��رتاأ���س 
دولة االإمارات العربية املتحدة امل�سارك يف االجتماعات ال�سنوية ل�سندوق 
النقد الدويل وجمموعة البنك الدويل. وي�سم وفد الدولة املرافق ملعايل 
وزير املالية كًل من �سعادة يون�س حاجي اخلوري وكيل الوزارة وعدد من 

املخت�س� من وزارة املالية ومن امل�سرف املركزي. 
واأثنى معايل عبيد حميد الطاير على جهود �سندوق النقد الدويل يف دعم 
خمتلف الدول العربية وم�ساندتها يف حتقيق التنمية امل�ستدامة وال�ساملة، 
موؤكداً على اأهمية تعزيز �سبل ال�سراكة والتعاون ب� وزارة املالية وال�سندوق 
يف خمتلف املجاالت ذات ال�سلة. وقال معاليه: “حتر�س وزارة املالية على 
امل�ساركة يف االجتماعات ال�سنوية ل�سندوق النقد الدويل وجمموعة البنك 
الدويل، حيث ت�سكل من�سة رائدة للتعريف واإبراز النموذج االإماراتي الرائد 

ال���دول���ة، وتبادل  ب���ه  ت��ت��م��ت��ع  ال��ت��ي 
العمل  جم�����االت  يف  اخل������ربات 
وال�سيا�سات  احل��ك��وم��ي  امل����ايل 

املالية واالقت�سادية.«
“ت�سعى وزارة  واأ�ساف معاليه: 
امل��ال��ي��ة م��ن خ���لل امل�����س��ارك��ة يف 
م���ث���ل ه�����ذه االج���ت���م���اع���ات اإىل 
امل�����س��اه��م��ة يف و���س��ع ال���ق���رارات 
ذات العلقة باالقت�ساد العاملي، 
واإب�����راز ج��ه��ود ال��دول��ة يف دعم 
العاملية  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
وم�ساعيها لتقوية النظام املايل 

العاملي.«
امل�ساركة؛ �سيعقد  وعلى هام�س 
الطاير  ح��م��ي��د  ع��ب��ي��د  م���ع���ايل 
جمموعة من اللقاءات الثنائية 
علقات  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��رام��ي��ة 

املرافق له فى عدد  �سي�سارك معاليه والوفد  الدولية، كما  االإم��ارات  دولة 
املالية،  ال�سيا�سات  حول  للتباحث  الت�ساورية،  واالجتماعات  اللقاءات  من 
واآخر التطورات والتحديات االقت�سادية التي ي�سهدها العامل على ال�سعيد 
اإ�سافة اإىل مناق�سة توقعات ال�سندوق للدول العربية  االقليمي والدويل، 
يجب  التي  امل�ستقبلية  واخلطوات  احلالية،  االقت�سادية  املتغريات  ظل  يف 
االإمارات  دول��ة  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  االقت�سادي. وجت��در  لدعم منوها  اتباعها 
والبنك  النقد  �سندوق  اجتماعات  يف  �سنوياً  ت�سارك  املالية  ب��وزارة  ممثلة 
رائ��د لدعم  الدولة كمركز عاملي  تر�سيخ مكانة  اإط��ار  وذل��ك يف  الدولي�، 
املالية  ال�سيا�سات  ولتعزيز  امل�ستدامة،  واالقت�سادية  االجتماعية  التنمية 

العامة الداعمة للنمو على امل�ستوى الدويل.

�صعيد العبار: االإمارات مت�صي قدمًا نحو حتقيق 
التزامها باالأبنية ذات االنبعاثات الكربونية ال�صفرية

•• دبي-الفجر: 

للأبنية  االإم�������ارات  “جمل�س  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ع��ب��ار،  ���س��ع��ي��د  اأك����د 
اأن دولة االإم��ارات العربية املتحدة مت�سي قدماً نحو حتقيق  اخل�سراء”، 
التزامها باالأبنية ذات االنبعاثات الكربونية ال�سفرية، مدعومة مبنهجها 
ال�سامل جتاه االأبنية اخل�سراء والتنمية امل�ستدامة. وجاء ذلك خلل كلمة 
انعقدت  التي  واالإن�ساءات”  للأبنية  العاملي  “التحالف  جل�سة  يف  األقاها 

خلل املنتدى الوزاري العربي الثالث للإ�سكان والتنمية احل�سرية.
العبار  �سعيد  لفت  اإدارت��ه��ا،  ت��وىل  نقا�سية  جل�سة  اأعقبتها  التي  كلمته  ويف 
العربية  االإم�������ارات  دول����ة  ح��ك��وم��ة  اأن 
احلكومات  اأوىل  م���ن  ه���ي  امل��ت��ح��دة 
االأبنية  مببادرة  التزامها  تعلن  التي 
ذات االنبعاثات الكربونية ال�سفرية. 
وجت��م��ع ه���ذه امل���ب���ادرة ال��ع��امل��ي��ة عدداً 
م��ن ال�����س��رك��اء ب������اإدارة م��ع��ه��د امل����وارد 
قبل  م��ن  اعتمادها  مت  كما  العاملية، 
ومت  املتحدة.  ل��لأمم  العامة  االأمانة 
االإعلن عن هذه املبادرة على هام�س 
اأجل  من  للعمل  املتحدة  االأمم  قمة 
هدفاً  و�سعت  وال��ت��ي   ،2019 امل��ن��اخ 
انبعاثات  خف�س  نحو  ي�سب  رئي�سياً 
ارتفاع  ال��دف��ي��ئ��ة مب���ا مي��ن��ع  غ�����ازات 
درج����ة احل�����رارة االأر������س ب��اأك��رث من 
قال  االإط�����ار  ه���ذا  ويف  درج�����ة.   1.5
باالأبنية  االل���ت���زام  “ميثل  ال��ع��ب��ار: 
والدول  واملدن  ال�سركات  اأمام  حتدياً  ال�سفرية  الكربونية  االنبعاثات  ذات 
ت�سغيل  عن  الناجمة  الكربونية  االنبعاثات  مبعدل  اإىل  للو�سول  واملناطق 
املباين احلالية اإىل ال�سفر بحلول عام 2030، واأن ي�سمل جميع االأبنية 
بحلول عام 2050. وميثل حتقيق هذا الهدف التزاماً وطنياً بالن�سبة لنا 
يف دولة االإمارات العربية، وهو ما جت�سد اأي�ساً يف توقيع الدولة على مبادرة 

االأبنية ذات االنبعاثات الكربونية ال�سفرية يف نيويورك ال�سهر املا�سي«. 
اأركان  خم�سة  على  ت��ق��وم  ا�سرتاتيجية  ات��ب��اع  ���س��رورة  اإىل  ال��ع��ب��ار  واأ���س��ار 
والتوعية.  والتوجيه  التحقق  العمل،  االإف�ساح،  بااللتزام،  تتمثل  رئي�سية، 
وتابع مو�سحاً: “تربز يف املرحلة الراهنة العديد من االأولويات التي يجب 
للمباين  ال�سنوية  االنبعاثات  قيا�س  عوامل  ذل��ك  يف  مبا  عليها،  الرتكيز 
وامل��ن�����س��اآت واالإف�����س��اح عنها وتطبيق خ��ارط��ة ط��ري��ق الإزال���ة ال��ك��رب��ون عرب 

تر�سيخ كفاءة الطاقة وا�ستخدام الطاقة املتجددة.

�سهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون اللوج�ستي الداعم للتجارة الثنائية بني البلدين

امللتقى االإماراتي الفيتنامي للتجارة واال�صتثمار ي�صتعر�ض فر�ض ال�صراكة بني جمتمعي االأعمال 

انطالق اأعمال جلنة »اأردن رقمي« يف ملتقى اأبوغزالة املعريف

•• هانوي-وام:

انطلقت يف العا�سمة الفيتنامية هانوي اأم�س 
االإماراتي  امللتقى  ف��ع��ال��ي��ات   ،“ ال��ث��لث��اء   “
بح�سور  واال���س��ت��ث��م��ار،  ل��ل��ت��ج��ارة  الفيتنامي 
املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  معايل  من  كل 
وزير االقت�ساد ، ومعايل تران توان اآنه وزير 
ومب�ساركة  الفيتنامي،  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة 
امل�������س���وؤول���� ورج����ال  150 م���ن  اأك�����رث م���ن 
لبحث  البلدين،  من  وامل�ستثمرين  االأع��م��ال 
ال��ت��ع��اون االق��ت�����س��ادي خ���لل املرحلة  اآف�����اق 

املقبلة.
“ اأ�سبوع  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن  احل����دث  وي���اأت���ي 
الفيتنامي  االإم���ارات���ي  واال�ستثمار  ال��ت��ج��ارة 
لوفد  املو�سعة  الر�سمية  ال��زي��ارة  اإط���ار  يف   “
اإىل  االقت�ساد  وزي��ر  معايل  برئا�سة  ال��دول��ة 
اأطر  تو�سيع  �سبل  لبحث  فيتنام  جمهورية 
االقت�سادية  امل��ج��االت  خمتلف  يف  ال�����س��راك��ة 
ذات االهتمام امل�سرتك، حيث تت�سمن الزيارة 
لقاءات ثنائية ملعايل الوزير مع عدد من كبار 
عن  ف�سًل  الفيتنامية،  احلكومة  م�سوؤويل 
“ هو  ث��ان يف مدينة  ا�ستثماري  ملتقى  عقد 
التعاون على  “ منه ال�ستك�ساف فر�س  ت�سي 

م�ستوى القطاع اخلا�س.
�سم وفد الدولة �سعادة عبد اهلل اآل �سالح وكيل 
اخلارجية،  التجارة  ل�سوؤون  االقت�ساد  وزارة 
فيما ح�سر اأعمال امللتقى �سعادة عبيد �سعيد 
عبيد الظاهري �سفري الدولة لدى جمهورية 
فيتنام . كما �سم الوفد �سعادة جمال اجلروان، 
للم�ستثمرين  االإم��ارات  العام ملجل�س  االأم��� 
النقبي،  ال��رح��م��ن  عبد  وال��دك��ت��ور  ب��اخل��ارج، 
مدير عام دائرة التنمية االقت�سادية يف راأ�س 
هيئة  ع��ام  مدير  العو�سي  و�سريف  اخليمة، 
املزروعي  و�سيف  بالفجرية،  احل��رة  املنطقة 
املوانئ  ت�سغيل  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
املدير  كمايل  ونادية  اأبوظبي،  ملوانئ  التابعة 

وحممد  لدبي،  العاملية  للجمارك  التنفيذي 
الرتويج  اإدارة  مدير  الزعابي  حمدان  نا�سر 
ال��ت��ج��اري ب�����وزارة االق��ت�����س��اد، وم�����س��ع��ل كانو 
جهات  ع��ن  وممثل�  ك��ان��و،  جمموعة  رئي�س 
اخلا�س،  ال��ق��ط��اع  م��ن  وم��وؤ���س�����س��ات  حكومية 
الغرير  وعي�سى  للتنمية،  مبادلة  اأبرزها  من 

لل�ستثمار وغريها.
 - املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  معايل  وق��ال 
االإمارات  دول��ة  اإن   - امللتقى  خ��لل  كلمته  يف 
ثنائية  بعلقات  تتمتعان  فيتنام  وجمهورية 
امل�ستوى  على  التعاون  واإن  وم��زده��رة،  قوية 
االقت�سادي والتجاري ي�سهد منواً متوا�سًل، 
ال�سريك  ه��ي  االإم����ارات  دول��ة  اأن  اإىل  م�سرياً 
التجاري االأول لفيتنام على م�ستوى منطقة 
بوابة  اأفريقيا، وهي  االأو�سط و�سمال  ال�سرق 
حيوية لتجارة الب�سائع واملنتجات الفيتنامية 
لل�سركات  جاذبة  وجهة  وكذلك  املنطقة،  مع 
التجاري  ال��ت��و���س��ع  يف  ال��راغ��ب��ة  الفيتنامية 

واال�ستثماري يف اأ�سواق املنطقة.
واأو�سح اأن هذا التعاون انعك�س ب�سورة جيدة 
يف اأرقام وموؤ�سرات التجارة ب� البلدين، حيث 
النفطي  غري  التجاري  التبادل  اإجمايل  بلغ 
اأمريكي  دوالر  م��ل��ي��ار   8.2 اجل��ان��ب���  ب���� 
االإمارات  دول��ة  وا�ستحوذت   ،2018 ع��ام  يف 
اإجمايل قيمة التجارة غري  %54 من  على 
التعاون  جمل�س  ودول  فيتنام  ب�  النفطية 
اخل��ل��ي��ج��ي يف ال��ع��ام ن��ف�����س��ه، يف ح��� حظيت 
اإج���م���ايل قيمة  م���ن   39% ب��ن�����س��ب��ة  ف��ي��ت��ن��ام 
دولة  ب�  النفطية  غري  التجارية  التبادالت 
االآ���س��ي��ان يف عام  االإم������ارات ودول جم��م��وع��ة 
للدولة  جت��اري  �سريك  اأك��رب  وه��ي   ،2017
�سمن هذه املجموعة االقت�سادية ذات الثقل 

احليوي على امل�ستوي� االإقليمي والعاملي.
االقت�سادي  واالأداء  ال��ن��ه�����س��ة  ع��ل��ى  واأث���ن���ى 
املتميز الذي ت�سهده فيتنام، بف�سل ما متتلكه 
ب�سرية  وطاقات  متنوعة  طبيعية  م��وارد  من 

كبرية، اإ�سافة اإىل خطط االإنفاق احلكومية 
والبنى  احل�����س��ري��ة  التنمية  ع��ل��ى  ال��وا���س��ع��ة 
التحتية وتطوير قطاعات ال�سناعة والطاقة 
واالإنتاج الزراعي والغذائي والتعدين، ف�سًل 
اخلا�س،  ال��ق��ط��اع  ا���س��ت��ث��م��ارات  ت�سجيع  ع��ن 
جماالت  تفتح  اجل��ه��ود  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سرياً 
العامل.  ح��ول  من  �سركاء  مع  للتعاون  وا�سع 
واأك�����د م���ع���ايل ال���وزي���ر امل��ن�����س��وري اأن دول���ة 
�سريك  اأنها  على  فيتنام  اإىل  تنظر  االإم���ارات 
م�ستوى  على  ج��اذب  ا�ستثماري  و�سوق  ق��وي 
املنطقة، واأن ال�سركات واجلهات اال�ستثمارية 
يف ال��دول��ة مهتمة ب���اأن ت��و���س��ع ح�����س��وره��ا يف 
اال�ستثمارات  اأن  اإىل  م�سرياً  فيتنام،  اأ���س��واق 
االإماراتية حالياً ترتكز يف قطاعات اخلدمات 
البحرية  وال��ع��م��ل��ي��ات  وامل���وان���ئ  اللوج�ستية 
باالإ�سافة  وال�سيافة،  وال�سياحة  وال��ط��ريان 
العمل  اأهمية  ومو�سحاً  وال��غ��از،  النفط  اإىل 
ال��ت��ع��اون لت�سمل  ل��ت��و���س��ي��ع م��ظ��ل��ة  امل�����س��رتك 
ال�سيارات،  ���س��ن��اع��ة  م��ث��ل  اأخ�����رى  ق��ط��اع��ات 
الزراعة  وق��ط��اع��ات  الن�سيجية  وال�سناعات 
والطاقة  التحتية،  والبنية  الغذائي،  واالأمن 
الذكية  وامل��دن  والتطوير  والبحث  املتجددة، 

والتكنولوجيا.
اقت�ساد  م��ق��وم��ات  اأب���رز  معاليه  وا�ستعر�س 
ال��ت��ي يتمتع بها  دول���ة االإم������ارات واحل���واف���ز 
امل�ستثمرون االأجانب يف اأ�سواق الدولة واأهمية 
ق��ان��ون اال���س��ت��ث��م��ار االأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���س��ر الذي 
الت�سهيلت  ملنظومة  ك��ب��رية  قيمة  ي�سيف 
للم�ساريع  امل��م��ن��وح��ة  وال�����س��م��ان��ات  وامل���زاي���ا 
االأجنبية يف الدولة، موؤكداً اأن دولة االإمارات 
وا�ستثمارياً  ولوج�ستياً  جتارياً  مركزاً  متثل 
حيوياً على م�ستوى املنطقة والعامل، منوهاً 
مببادرة جواز ال�سفر اللوج�ستي العاملي التي 
اأطلقتها اجلمارك العاملية لدبي، واأهميتها يف 
خمتلف  مع  وال�سلع  الب�سائع  حركة  ت�سهيل 
اأن  على احلر�س على  العامل، م�سدداً  اأ�سواق 

تكون فيتنام وال�سركات الفيتنامية من اأوىل 
الوجهات التي ت�ستفيد من هذه املبادرة.

بتاأكيده  االق��ت�����س��اد  وزي����ر  م��ع��ايل  واخ��ت��ت��م 
اأهمية اأ�سبوع التجارة واال�ستثمار الفيتنامي 
امل�ستثمرين  جلمع  فعالة  من�سة  يوفر  حيث 
وال�������س���رك���ات ومم��ث��ل��ي ال���ق���ط���اع اخل���ا����س يف 
البلدين حتت مظلة واحدة ملناق�سة الفر�س 
للتعاون  امل�ستقبلية  االإم��ك��ان��ات  وا�ستك�ساف 
وت�����س��ه��ي��ل ب���ن���اء ����س���راك���ات م�������س���ت���دام���ة ب� 
جمتمعي االأعمال، مبا ي�سب يف دعم م�سالح 
معايل  اأ���س��اد  جانبه،  م��ن  البلدين.  واأه���داف 
ال��ت��ج��ارة وال�سناعة  اآن����ه، وزي����ر  ت����وان  ت����ران 
الفيتنامي بعلقات بلده مع دولة االإمارات 
يظهر  م�ستمر  تنامياً  ت�سهد  اأن��ه��ا  م��وؤك��داً   ..
اإرادة الطرف� �سواء على امل�ستوى احلكومي 
اأو على م�ستوى ال�سركات يف امل�سي قدماً نحو 
�سراكة اأو�سع نطاقاً، م�سدداً على رغبة بلده 
يف ت��ط��وي��ر ج��ه��ود ال��ت��ع��اون م��ع االإم������ارات يف 

خمتلف املجاالت.
وفيتنام  االإم����ارات  دول���ة  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
مثل  امل�سرتكة  القوا�سم  من  العديد  بينهما 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��ك��ف��اءات وتوظيف 
انفتاح  م���ب���داأ  وت��ر���س��ي��خ  ال��وط��ن��ي��ة  امل�������وارد 
االق��ت�����س��اد وال��ت��ج��ارة، ووج���ود م��ن��اخ م�ستقر 
ملمار�سة االأعمال، واالهتمام بالبيئة والتنمية 
اال�سرتاتيجي  املوقع  عن  ف�سًل  امل�ستدامة، 
اأه��م��ي��ة دعم  اإىل  لكل م��ن ال��ب��ل��دي��ن، م�����س��رياً 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وجم��ت��م��ع االأعمال  ج��ه��ود 
التعاون،  تنمية  يف  للم�ساهمة  ال��ب��ل��دي��ن  يف 
القطاعات  اأب���رز  م��ن  جمموعة  وم�ستعر�ساً 
التي توفر فر�ساً مهمة لل�سراكة مثل البنية 
واالت�ساالت  املعلومات  وتكنولوجيا  التحتية 
والريفية  احل�������س���ري���ة  امل���ن���اط���ق  وت���ن���م���ي���ة 
كفاءة  وحلول  واالبتكار  النا�سئة  وال�سركات 

الطاقة، ف�سًل عن النفط والغاز.
من ناحيته اأكد �سعادة عبيد �سعيد الظاهري 

اأن   - امللتقى  خ��لل  الرتحيبية  كلمته  يف   -
ب�  واالقت�سادي  الثنائي  التعاون  م�سارات 
دولة االإمارات وفيتنام يف تنام م�ستمر وي�سهد 
امل�سوؤول�  زي��ارات  زي��ادة مثمرة يف  الطرفان 
الذي يعك�س حيوية  االأم��ر  التجارية  والوفد 
وزخ���م ال�����س��راك��ة وال��ف��ر���س االإي��ج��اب��ي��ة التي 
املقبلة،  ال���ف���رتة  خ����لل  ل��ل��ت��ع��اون  ت��ط��رح��ه��ا 
واال�ستثمار  ال��ت��ج��ارة  اأ���س��ب��وع  اأن  اإىل  م�سرياً 
لتطوير  ف��ر���س��ة  ه��و  الفيتنامي  االإم���ارات���ي 
مناق�سة  من خلل  للطرف�  مثمرة  علقة 
الفر�س وتبادل وجهات النظر وتو�سيع �سبكة 
ملجتمعي  واالقت�سادية  التجارية  العلقات 
االأعمال. و�سهد امللتقى توقيع مذكرة تفاهم 
واجلمعية  ل���دب���ي  ال��ع��امل��ي��ة  اجل����م����ارك  ب���� 
اللوج�ستية  التجارية  للأعمال  الفيتنامية 
وتي�سر  ال���ت���ج���اري  ال���ت���ب���ادل  ت��ع��زي��ز  ب�������س���اأن 
ومن  البلدين  ب���  وال�سلع  الب�سائع  حركة 
خللهما اإىل االأ�سواق االإقليمية، عرب ت�سهيل 
يف  وامل�ساهمة  التكلفة  وتخفي�س  االإج���راءات 

فتح اأ�سواق جديدة اأمام �سركات الطرف�.
للجمارك  عر�ساً  امللتقى  ت�سمن  ذل��ك،  اإىل 
ال��ع��امل��ي��ة ل��دب��ي ح���ول ال�����دور ال���رائ���د لدولة 
االإم��������ارات واإم�������ارة دب����ي يف م���ب���ادرة احل����زام 
امل�ساريع  يف  ال��ف��ع��ال��ة  وم�ساهمتها  وط��ري��ق 
املنبثقة عنها من خلل العديد من املبادرات 
والربامج، ومن اأحدثها اإطلق مبادرة جواز 

ال�سفر اللوج�ستي العاملي.
جمموعة  الفيتنامي  اجلانب  ا�ستعر�س  كما 
االأ�سواق  اال�ستثمارية يف  الفر�س  وا�سعة من 
يف  اال���س��ت��ث��م��ار  واأن��ظ��م��ة  واآل���ي���ات  الفيتنامية 
الأ�سحاب  امل��م��ن��وح��ة  وال��ت�����س��ه��ي��لت  ف��ي��ت��ن��ام 
واال�ستثمارية.  التجارية  واالأعمال  امل�ساريع 
حول  امللتقى عرو�ساً  �سهد  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 
ف��ر���س ال��ت��ع��اون وال�����س��راك��ة ل��ك��ل م��ن موانئ 
امل��ن��ط��ق��ة احل���رة بالفجرية  اأب��وظ��ب��ي وه��ي��ئ��ة 

وجمموعة كانو.

•• عمان –الفجر: 

اأبوغزالة  ط��لل  الدكتور  �سعادة  اأط��ل��ق 
اإحدى جلان  جلنة “نحو اأردن رقمي”، 

ملتقى طلل اأبوغزالة املعريف. 
وت����ه����دف ال���ل���ج���ن���ة ال����ت����ي ت�������س���م ع����ددا 
م����ن اخل��������رباء يف جم�����ال االت�������س���االت 
وتكنولوجيا املعلومات، اإىل اإيجاد ال�سبل 
والو�سائل لتحويل املجتمع االأردين اإىل 
جمتمع معريف، وبناء االقت�ساد وتطوير 

اخلدمات املقدمة للمواطن�. 
تروؤ�سه  خلل  اأبوغزالة،  الدكتور  واأك��د 
اأهمية  ل��ل��ج��ن��ة،  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي  ل��لج��ت��م��اع 
حلول  اإي��ج��اد  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  اأعمالها 

املجتمع،  ت��واج��ه  ال��ت��ي  للم�ساكل  تقنينّة 
املعريف  امل��ج��ت��م��ع  مب���ف���ه���وم  وال���ت���وع���ي���ة 
امل���ح���اور  اأن  اإىل  م�������س���ريا  وال����رق����م����ي، 
ت�سمل  امل���ع���ريف  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
احلكومة االإلكرتونية، التعليم الرقمي، 
واالقت�ساد  ال��رق��م��ي��ة،  التحتية  البنية 
الرقمي.  وب� اأبوغزالة اأن ن�سر املعرفة 
تطوير  خ�����لل  م����ن  ي���ت���م  امل���ج���ت���م���ع  يف 
العملية التعليمية يف املدار�س وا�ستخدام 
التكنولوجيا  واإدخ��ال  الرقمي  االأ�سلوب 

اأن  اإىل  م�����س��ريا  االأع����م����ال،  خم��ت��ل��ف  يف 
اأهم  تكون  معريف  جمتمع  اإىل  التحول 
واحلد  االقت�سادية  امل�ساكل  نتائجه حل 
الدين  ومعاجلة  امل��وازن��ة  يف  العجز  من 
اللجنة  اأع�ساء  اأكد  جانبهم،  من  العام. 
ت�ساعدهم  لعملهم،  و�سع خطة  �سرورة 
باإيجاد  ال��ل��ج��ن��ة  اأه������داف  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق 
ومقرتحات  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات  اج�����راءات 
اإىل  تطبيقها  ي����وؤدي  وق��وان���  وب��رام��ج 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ال��ت��ح��ول ملجتمع م��ع��ريف، 

الذي  امل��ع��ريف  اأب��وغ��زال��ة  ط���لل  ملتقى 
ال�سيا�سات  يف  ل���لأب���ح���اث  م���رك���زا  ي��ع��د 

االقت�سادية ل�سانعي القرار. 
اإيجاد  اأن  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�����س��اء  واأك�����د 
امل�ساكل  م��ن  للعديد  اجل��ذري��ة  احل��ل��ول 
التي تواجه قطاعات االإنتاج واخلدمات 
والزراعة،  امل���رور،  كم�ساكل  املجتمع  يف 
وال�سحة تتحقق من خلل التحول اإىل 

جمتمع معريف. 
ي�سار اإىل اأن االجتماع التاأ�سي�سي للجنة 

ملتقى  م��ق��ر  يف  ع��ق��د  رقمي”  “اأردن 
اأب��وغ��زال��ه امل��ع��ريف، ح��ي��ث يراأ�س  ط���لل 
ان اخلبري يف  اللجنة املهند�س ه�سام قطنّ
تقنية االت�ساالت وتكنولوجيا املعلومات، 
اخلرباء  م��ن  ع��دد  ع�سويتها  يف  وت�سم 
يف ال��ق��ط��اع وه��م االأ���س��ت��اذة رمي��ا مو�سى 
منظمة  تنفيذي  ومدير  موؤ�س�س  دي��اب، 
جلك�سي للتكنولوجيا، واملهند�س �سامر 
وتكنولوجيا  ات�ساالت  خبري  ال�سمالية 
اأحمد  احلميد  عبد  وال�سيد  املعلومات، 
املن�سفون  �سركة  ع��ام  مدير  الرحامنة 
مالك  واملهند�س  واال�ست�سارات،  للتجارة 
ال�سعبة  جمل�س  رئي�س  العمايرة  فتحي 

الكهربائية يف نقابة املهند�س�.

 وزير التجارة الفيتنامي: لدينا العديد من القوا�سم امل�سرتكة مع 
االإمارات ونحر�ض على تطوير نطاق التعاون خالل املرحلة املقبلة

املن�سوري: عالقات البلدين قوية ومزدهرة ونتطلع اإىل تو�سيع 
مظلة قطاعات التعاون والفر�ض اال�ستثمارية اأمام �سركات البلدين

•• اأبوظبي-وام:

61 رحلة  ت�سري الناقلت الوطنية لدولة االإم��ارات 
بواقع  ال��رو���س��ي��ة  امل����دن  واإىل  م���ن  اأ���س��ب��وع��ي��ا  ج��وي��ة 
21 رح��ل��ة ل��ط��ريان االإم�����ارات و7 رح���لت للحتاد 
للطريان و22 رحلة لفلي دبي و11 رحلة لطريان 
العربية يف ظل التطلعات اإىل تطبيق �سيا�سة االأجواء 
العامة  الهيئة  بح�سب  وذل��ك  البلدين  ب�  املفتوحة 

للطريان املدين.
اأن  “وام”  االإم�����ارات  اأن��ب��اء  “وكالة  الهيئة  واأف����ادت 

ع��لق��ات النقل اجل��وي ب��� دول��ة االإم����ارات ورو�سيا 
اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  يعك�س  كبريا  تطورا  ت�سهد 
ال�����س��ام��ل��ة ب���� ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��� ع��ل��ى جميع 
باأبعادها  ال���ع���لق���ة  ه����ذه  ت��ت��م��ي��ز  ح��ي��ث  االأ����س���ع���دة 
ك��اف��ة مبا  ال��ق��ط��اع��ات  ال��ت��ي ت�سمل  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأنه  يحقق التنمية يف كل البلدين. واأ�سافت الهيئة 
مت توقيع اتفاقية خدمات النقل اجلوي ب� االإمارات 
من  ع��دد  وتوقيع   2007 ع��ام  �سبتمرب  يف  ورو���س��ي��ا 
مذكرات التفاهم التي طورت العلقات ب� البلدين 
البلدين  يف جم���االت اخل���دم���ات اجل��وي��ة وت��ط��ل��ع��ات 

كما  تدريجيا.  املفتوحة  االأج���واء  �سيا�سة  تطبيق  يف 
وجمهورية  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  وق��ع��ت 
رو�سيا االحتادية يف اأكتوبر اجلاري مذكرة تفاهم يف 
جمال خدمات النقل اجلوي بهدف تعزيز العلقات 
االقت�سادية وزيادة احلركة اجلوية اإىل املدن املختلفة 

يف كل البلدين.
مليون  ل��ل��ط��ريان  االحت���اد  نقلت   - ال�سياق  ذات  ويف 
م�سافر منذ اإطلق رحلتها اإىل العا�سمة الرو�سية 
يوميا  رحلة  مبعد   2008 ع��ام  دي�سمرب  يف  مو�سكو 
للطريان  االحت���اد  م��نت  على  امل�سافرين  ع��دد  بلغ  اإذ 

األف م�سافر بينما   101 املا�سي  العام  اإىل رو�سيا يف 
مع  بالرمز  �سراكة  اتفاقية  للطريان  االحت��اد  وقعت 

.S7 Airlines الطريان الرو�سي
اإ�سافية  اإطلق رحلة  وك�سفت االحتاد للطريان عن 
مو�سمية يومية اإىل مو�سكو بدء من تاريخ 27 اأكتوبر 
2019 وحتى 10 مايو 2020 بهدف تلبية الطلب 
الذي  االأم��ر  ال�ستاء  الوجهة خلل مو�سم  على هذه 
للم�سافرين  ال�سفر  ملزيد من خيارات  املجال  �سيفتح 
ب� الوجهت� كما �سيتم ت�سغيل الرحلت يف اأوقات 

منا�سبة لل�سيوف خلل �ساعات النهار.

 رحلة جوية اأ�صبوعيا بني االإمارات ورو�صيا وتطلعات بفتح االأجواء بني البلدين

•• عجمان-الفجر:

املوؤ�س�سات  اأب��رز  اأحد  اأعلن فوز م�سرف عجمان، 
املتحدة،  العربية  االإم��ارات  يف  االإ�سلمية  املالية 
املوؤمتر  يف  اخلليج  يف  للتوط�  ال�سارقة  بجائزة 
بدول  العمل  و�سوق  الب�سرية  للموارد  ال�ساد�س 
جمل�س التعاون اخلليجي. قام �سمو ال�سيخ عبد 
اهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي نائًبا للحاكم 

ال�سارقة  التنفيذي الإمارة  املجل�س  رئي�س  ونائب 
اأمريي،  ال�سيد:حممد  اإىل  اجل��ائ��زة  بت�سليم   ،

الرئي�س التنفيذي مل�سرف عجمان.
حممد  ال�سيد:  ق��ال  االإجن����از،  ه��ذا  على  تعليقا 
اأمريي، الرئي�س التنفيذي مل�سرف عجمان،: “اإنه 
�سرف هائل لنا اأن نحظى بالتقدير على جهودنا 
اأج��ل التوط� من مثل هذا املنرب املرموق.  من 
التطوير ق�سية حمورية يف ا�سرتاتيجيتنا وجزء 

من اإلتزامنا نحو بناء قوة عمل قوية ويف الوقت 
فخورون  نحن  املحلية.  امل��واه��ب  متك�  نف�سه 
بدعم الروؤية املتميزة للإمارات العربية املتحدة 
املعرفة  على  قائم  اقت�ساد  تطوير  يف  وامل�ساهمة 
والقيادة  التدريب  برامج  �سل�سلة من  من خلل 

الناجحة ملواطني االإمارات العربية املتحدة.«
م�سرف عجمان اأحد رواد التوط� يف االإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة. ومت��ا���س��ي��ا م��ع اأه���داف���ه، عمل 

على  التوط�  �سيا�سات  تنفيذ  ل�سمان  امل�سرف 
كافة م�ستويات الت�سغيل من خلل حتديد وا�سح 

للخطوط التوجيهية، احل�سة واحلوافز.«
مزدهرة  ثقافة  “تنمية  اأم���ريي:  ال�سيد/  واأك���د 
رئي�سية  اأول���وي���ة  تبقى  امل��وه��ب��ة  وت��دع��م  ت�����س��رك 
تطورنا  وم��ع  عجمان.  م�سرف  يف  لنا  بالن�سبة 
ومن��ون��ا، ���س��وف ن��وا���س��ل ت��ق��دمي ب��رام��ج جديدة 

لدمج العامل�«.

م�صرف عجمان يفوز بجائزة ال�صارقة للتوطني يف اخلليج
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دبي املحطة الدولية االأوىل خارج الواليات املتحدة الختبار جهاز »روك�صو«لتو�صيل ال�صحنات اخلا�صة

% ن�سبة منو التجارة البينية يف عامني  64

غرفة راأ�ض اخليمة ت�صتعر�ض فر�ض اال�صتثمار مع بريطانيا

•• دبي-الفجر: 

لل�سيليكون،  دب��ي  واح��ة  �سلطة  احتفلت 
ال�سركة  اليابانية”،  ريكو  و”جمموعة 
الت�سوير  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال���ع���امل���ي���ة 
التجاري  املقر  بافتتاح  واالإل��ك��رتون��ي��ات، 
م�سروع  يف  ل���ل���م���ج���م���وع���ة  االإق����ل����ي����م����ي 
دبي  واح��ة  الواقع يف  بارك”  “�سيليكون 
التكنولوجية  احل��رة  املدينة  لل�سيليكون 

املتكاملة. 
وي���ق���ع امل���ق���ر ال��رئ��ي�����س��ي ل��ل��م��ج��م��وع��ة يف 
طوكيو، وتعمل يف ما يقارب 200 دولة 
واإقليم حول العامل. وحققت ال�سركة يف 
 ،2019 ال�سنة املالية املنتهية يف مار�س 
حوايل  قيمتها  بلغت  اإجمالية  مبيعات 
العام  ويف  اأمريكي.  دوالر  مليار   18.1
ا�سرتاتيجيتها  ال�سركة  و�سعت   2017
والتي   2020 ع��ام  حتى  اال�ستثمارية 
دوالر  م���ل���ي���ار   1.85 ف��ي��ه��ا  خ�����س�����س��ت 
اأمريكي خلطة النمو يف جمال الطباعة 
ال��ت��ج��اري��ة وال�����س��ن��اع��ي��ة ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
العاملية  ال�سركة  وتوفر  املكاتب.  خدمات 
التكنولوجية  القطاعات  يف  املتخ�س�سة 
وال���ك���ام���ريات  ال����وث����ائ����ق،  اإدارة  ح���ل���ول 
املختلفة  واالأج��ه��زة  وال��ربام��ج  الرقمية، 
ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات ال�����س��غ��رية وال���ك���ب���رية يف 
اأنحاء العامل. ومن خلل فرعها  جميع 
املجموعة  ����س���ت���ق���دم  دب�����ي  يف  اجل����دي����د 
واملبيعات  وال����ت����دري����ب،  اال����س���ت�������س���ارات، 
ل�سركائها التجاري� يف منطقة جمل�س 
التعاون اخلليجي، ودول ال�سرق االأو�سط 

و�سمال اإفريقيا.

•• دبي-وام:

وقعت هيئة الطرق واملوا�سلت وموؤ�س�سة 
“فيديك�س اك�سربي�س” التابعة ملجموعة 
مذكرة  ال�سريع”  لل�سحن  “فيديك�س 
الدولية  امل��ح��ط��ة  دب����ي  ل��ت��ك��ون  ت��ف��اه��م 
ذاتي  التو�سيل  ج��ه��از  الخ��ت��ب��ار  االأوىل 
ال�سحنات  لتو�سيل  “روك�سو”  القيادة 
الواليات  خ��ارج  االأوىل  للمرة  اخلا�سة 

املتحدة االأمريكية.
التجاري  دب���ي  م��رك��ز  امل���ذك���رة يف  وق���ع 
بهروزيان  ها�سم  اأحمد  من  كل  العاملي 
املوا�سلت  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر 

مو�س،  اآر  وجيم�س  الهيئة  يف  ال��ع��ام��ة 
فيديك�س  ملوؤ�س�سة  االإق��ل��ي��م��ي  ال��رئ��ي�����س 
و�سبه  االأو����س���ط  ال�����س��رق  يف  اك�سربي�س 

القارة الهندية واأفريقيا.
واأع������رب اأح���م���د ه��ا���س��م ب���ه���روزي���ان عن 
جهاز  اإط���لق  دب��ي  با�ست�سافة  اع��ت��زازه 
“روك�سو”  ال���ق���ي���ادة  ذات�����ي  ال��ت��و���س��ي��ل 
م�ستقبل  اخلا�سة  ال�سحنات  لتو�سيل 
ال�����والي�����ات  خ�������ارج  م������رة  الأول  وذل�������ك 
املتحدة االأمريكية االأمر الذي يتما�سى 
للذكاء  االإم���������ارات  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م���ن 
اال�سطناعي وا�سرتاتيجية دبي للتنقل 
اال�سرتاتيجية  وال��غ��اي��ة  ال��ق��ي��ادة  ذات���ي 

الذكية”  “دبي  ال���ه���ي���ئ���ة  يف  االأوىل 
مو�سحا اأن هذا اجلهاز �سوف يلعب دورا 
موؤثرا يف حتديات “امليل االأخري” وهو 
م�سمم لل�سري على االأر�سفة والطرقات 
ب�سكل يراعي متطلبات ال�سلمة لت�سليم 
الأماكن  ال�سغرية  وال��ط��رود  ال�سحنات 

تواجد املتعامل� واملحال التجارية.
اأر�سا  اأ���س��ب��ح��ت  دب����ي  اإم������ارة  اأن  واأك�����د 
ال��ت��ق��ن��ي��ات يف جمال  خ�����س��ب��ة الأح������دث 
النقل الذكي وذلك مبا متتلكه من بنية 
حتتية متطورة ذات �سلة بهذا النوع من 
التنقل مثمنا اختيار موؤ�س�سة فيديك�س 
ال���وج���ه���ة االأوىل  ل��ت��ك��ون  الإم�������ارة دب����ي 

الختبار جهاز “روك�سو” خارج الواليات 
املتحدة.

 “ اآر م��و���س..  ق���ال جيم�س  م��ن ج��ان��ب��ه 
ن�سعر ب�سعادة كبرية كون دبي هي املدينة 
العاملية االأوىل التي ت�ست�سيف اختبارات 
تت�سم  اأن���ه���ا  خ��ا���س��ة  “روك�سو”  ج��ه��از 
يف  وطموحاتها  امل�ستقبلية  بتطلعاتها 
تر�سيخ منظومة الذكاء اال�سطناعي يف 
خدمات التنقل” مو�سحا اأن “روك�سو” 
القيادة  ذات��ي  تو�سيل  جهاز  ع��ن  ع��ب��ارة 
الأ�سحابها  اخلا�سة  ال�سحنات  لت�سليم 
مطورة  للم�ساة  اآم��ن��ة  بتقنية  ويتميز 
اأخرى  وتقنيات  بوت”  “اأي  بوا�سطة 

الزرعوين  الدكتور حممد  وق��ام كل من 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  ال��رئ��ي�����س  ن���ائ���ب 
ومارك  لل�سيليكون،  دب��ي  واح��ة  ل�سلطة 
ريكو  ملجموعة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  طوم�سون 
اجلديد  امل��ق��ر  بافتتاح  االأو���س��ط  ال�سرق 
االفتتاح  حفل  و�سهد  دب���ي.  يف  لل�سركة 
م�ساركة الدكتور جمعة املطرو�سي، نائب 
دبي  واح���ة  ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�س 
الرئي�س  رودبيك،  وهينينج  لل�سيليكون، 
للأ�سواق  ري���ك���و  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وال�سرق  اأوروب�������ا  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ن��ا���س��ئ��ة 

املدير  ك��وك،  وب��اري  واإفريقيا،  االأو���س��ط 
ريكو  جم��م��وع��ة  يف  للعمليات  ال��ت��ج��اري 
ل���لأ����س���واق ال��ن��ا���س��ئ��ة يف م��ن��ط��ق��ة اأوروب�����ا 
وال�سرق االأو�سط واإفريقيا، وبول كوملي�س، 
عدد  باالإ�سافة  للمجموعة  العام  املدير 
من امل�سوؤول� من اجلهت�. كما ح�سر 
اال�سرتاتيجي�  ري��ك��و  ���س��رك��اء  احل��ف��ل 

وكبار ممثليها يف املنطقة. 
املنا�سبة قال الدكتور الزرعوين:  وبهذه 
ق��م��ن��ا به  ال����ذي  ال�������دوؤوب  ال��ع��م��ل  “بعد 
الإجناز م�سروع “�سيليكون بارك” الذي 

دبي،  يف  متكاملة  ذكية  مدينة  اأول  يعد 
موؤ�س�سة  اأول  مقر  بافتتاح  اليوم  نفخر 
نوعية  خطوة  يعد  ال��ذي  امل�سروع  داخ��ل 
االأذك��ى يف  املدينة  على طريق جعل دبي 
العامل. وقرار “جمموعة ريكو” بافتتاح 
مركزها االإقليمي اجلديد يف دبي يعك�س 
العاملية  لل�سركات  الكبرية  الثقة  حجم 

ببيئة االأعمال احليوية يف االإمارة«.
�سلطة  “تلتزم  ال�����زرع�����وين:  واأ�����س����اف 
ا�ستقطاب  بتعزيز  لل�سيليكون  دبي  واحة 
االإمارة  يف  املبا�سر  االأج��ن��ب��ي  اال�ستثمار 

وكامريات   «  LIDAR« ل��ي��دار  م��ث��ل 
متعددة. وقال ان روك�سو يعمل ببطارية 
اجلهاز  واأن  ان��ب��ع��اث��ات،  اأي���ة  م��ن  خالية 
البيئة  ا���س��ت�����س��ع��ار  ع��ل��ى  ال���ق���درة  ل��دي��ه 
تقنيات  بف�سل  ومي��ك��ن��ه  ب��ه��ا  امل��ح��ي��ط��ة 
اكت�ساف  االآيل  ال��ت��ع��ل��م  خ����وارزم����ي����ات 
العقبات وتفاديها وتخطيط م�سار اآمن 
مع  وال�سلمة  ال�سري  بقوان�  والتقيد 
االأ�سطح  ال�سري على  تعزيز قدرته على 
ب��ل وال�سعود  امل��م��ه��دة واحل���واج���ز  غ��ري 
ا�ستثنائية  جتربة  لتقدمي  ال��درج  اأعلى 

يف الت�سليم من الباب اإىل الباب.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ب��ح��ث��ت غ���رف���ة جت�����ارة و���س��ن��اع��ة راأ�����س 
اخل��ي��م��ة م���ع وف����د رف���ي���ع امل�����س��ت��وى من 
ال�����س��ف��ارة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ب��ال��دول��ة، �سبل 
وفر�س  امل�سرتك،  االقت�سادي  التعاون 
تعزيز  بهدف  اجلانب�،  ب�  اال�ستثمار 
ال��ت��ج��ارة ال��ب��ي��ن��ي��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى تعزيز 
موقع راأ�س اخليمة اال�سرتاتيجي ك�سوق 
االأ�سواق  خمتلف  اإىل  للت�سدير  متميز 
ال���دول���ي���ة. م���ن ج��ه��ت��ه��ا اأ�����س����ارت اإمي����ان 
لقطاع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�ساعد  ال��ه��ي��ا���س، 
االأعمال  وت��ط��وي��ر  التجارية  اخل��دم��ات 
بغرفة راأ�س اخليمة، اإىل اأن العلقات مع 
بريطانيا �سهدت منوا كبرياً ب� عامي 
النمو  ارتفع  حيث   ،2018 –  2016
يف   ،64% بن�سبة  البينية  ال��ت��ج��ارة  يف 
ح� متار�س 284 �سركة بريطانية ما 
يزيد عن  894 ن�ساطاً يف راأ�س اخليمة، 
يف  التا�سع  امل��رك��ز  بريطانيا  حتتل  كما 
قيمة ال���واردات اإىل اإم��ارة راأ���س اخليمة 
والتي بلغت ما يفوق 160 مليون درهم 
عن العام املا�سي. واأكدت اإميان الهيا�س 
التي  االقت�سادية  ال��ع��لق��ات  عمق  على 
تربط راأ�س اخليمة مع بريطانيا، موؤكدة 
التزام الغرفة بتوفري الت�سهيلت املمكنة 
تعزيز  ع��ل��ى  امل�ستثمرين  ت�ساعد  ال��ت��ي 

اال�ستفادة  اإىل  الوفد  داعية  ن�ساطاتهم، 
من املقومات االقت�سادية لراأ�س اخليمة، 
ومن الفر�س اال�ستثمارية التي توفرها 
االأع����م����ال، خا�سة  مل��ج��ت��م��ع��ات  االإم�������ارة 
املرنة،  االق��ت�����س��ادي��ة  �سيا�ستها  ظ��ل  يف 
وتركيزها على قطاع ال�سناعات، وتوفر 
والنظم  املتطورة،  اللوج�ستية  اخلدمات 
والقوان�  وال��ت�����س��ري��ع��ات  امل�����س��رف��ي��ة 
املحفزة، باالإ�سافة اإىل تناف�سية موقعها 
جانبه  م��ن  املنطقة.  يف  اال���س��رتات��ي��ج��ي 

التجارة  م��دي��ر  ول��ي��ام��ز،  ���س��ي��م��ون  اأك����د 
الربيطانية  ب��ال�����س��ف��ارة  واال����س���ت���ث���م���ار 
ال���وف���د ، ع��ل��ى متانة  ب��اأب��وظ��ب��ي رئ��ي�����س 
العلقات ب� االإمارات وبريطانيا التي 
البناء،  ال��ت��ع��اون وال��ت��ف��اه��م  ت��ق��وم ع��ل��ى 
االقت�سادي  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى  ���س��ي��م��ا  وال 
تو�سيع  �سرورة  اإىل  م�سرياً  والتجاري، 
اأفق التعاون االقت�سادي بينهم وب� راأ�س 
اخليمة، والعمل على تعزيز فر�س اإقامة 
علقات عمل ب� ال�سركات الربيطانية 

اأن  اإىل  ون��ظ��ريات��ه��ا االإم���ارات���ي���ة، الف��ت��اً 
ال��ربي��ط��اين يتطلع  االأع���م���ال  جم��ت��م��ع 
اال�ستثمارية  ال��ب��ي��ئ��ة  م���ن  ل��ل���س��ت��ف��ادة 
وا�ستعر�ست  اخليمة.  راأ���س  يف  اجل��اذب��ة 
ك��ل م��ن غ��رف��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، ومدينة 
راأ������س اخل��ي��م��ة امل��لح��ي��ة، وه��ي��ئ��ة راأ����س 
اخليمة  راأ���س  ومركز  لل�سياحة،  اخليمة 
ل��ل�����س��رك��ات ال��دول��ي��ة، م��ق��وم��ات االإم����ارة 
وامل�ساريع  واال�ستثمارية،  االقت�سادية 
امل���ت���اح���ة ل��ل���س��ت��ث��م��ار، ب���االإ����س���اف���ة اإىل 

الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  مع  يتما�سى  مبا 
االأحجام  خمتلف  م��ن  ال�سركات  جل��ذب 
ال�سركات  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��ت��خ�����س�����س��ات، 
اجلن�سيات.  املتعددة  وال�سركات  النا�سئة 
مثل  عريقة  جمموعة  ان�سمام  وي�سرنا 

ريكو اإىل قائمة عملء الواحة«.
واأكد الزرعوين اأن افتتاح املقر التجاري 
االإقليمي ل�سركة ريكو يف دبي ميثل فر�سة 
وامل�ستثمرين  االأع���م���ال  ل��رج��ال  ن��وع��ي��ة 
من  لل�ستفادة  القطاعات  خمتلف  من 
العرو�س املتطورة لل�سركة التكنولوجية 

اليابانية العملقة. 
“توفر  من جهته قال هينينج رودبيك: 
جم��م��وع��ة ري���ك���و احل���ل���ول ال�����س��ام��ل��ة يف 
املكاتب  تقنيات  منها،  اأ�سا�سية  جم��االت 
وال�سناعية  ال���ت���ج���اري���ة  وال���ط���ب���اع���ة 
وخ���دم���ات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات. كما 
تطور  ملواكبة  العاملية  اأنظمتنا  ممت  �سُ
مرونتها  ي����ع����زز  م����ا  ال�������س���رك���ات  ع���م���ل 
واإن���ت���اج���ي���ت���ه���ا ورب���ح���ي���ت���ه���ا«. واأ�����س����اف 
عاًما   80 على  تزيد  “بخربة  رودب��ي��ك: 
جمموعة  متكنت  م��وظ��ًف��ا،  و92،663 
القطاع  ه��ذا  يف  االبتكار  قيادة  من  ريكو 
مركًزا  وب�سفتها  ال��ع��امل.  م�ستوى  على 
لل�سرق االأو�سط، توفر دبي موقًعا مثالًيا 
ملقر ال�سركة يف املنطقة. وي�سعدنا العمل 
مع �سلطة واحة دبي لل�سيليكون لتوفري 
وقد  ال�سركات.  جلميع  التقنيات  اأح��دث 
الفتتاح  بارك”  “�سيليكون  اخ��ت��ي��ار  مت 
املتعددة  للمرافق  نظراً  اجلديد  مركزنا 
واحللول اجلديدة التي يقدمها ما يعزز 

مفهوم املدينة الذكية يف املنطقة«. 

جمل�ض �صيدات اأعمال اأبوظبي ينظم ندوة 
»الذكاء اال�صطناعي والتجارب الناجحة«

•• اأبوظبي - وام:

نظم جمل�س �سيدات اأعمال اأبوظبي التابع لغرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي، 
يف مقر الغرفة اأم�س االأول ندوة بعنوان “ الذكاء اال�سطناعي والتجارب 
الناجحة”، ح�سرها ما يزيد على 37 �سيدة من رائدات االأعمال واملبدعات 
اجلهات  يف  املوظفات  من  وعدد  واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع  و�ساحبات 

واملوؤ�س�سات احلكومية.
لريادة  التوعوية اخلام�سة  فعاليات احلملة  اإطار  الندوة يف  تنظيم  وياأتي 
ع��امل متغري،  االأع��م��ال يف  ري���ادة  �سعار م�ستقبل  ، حت��ت   2019 االأع��م��ال 
والتي  “ا�ست�سراف، ابتكار، حتول رقمي، البلوك ت�س�، ذكاء ا�سطناعي”، 
اأطلقت اأعمالها من ندوات وور�س عمل ومعار�س يف كل من اأبوظبي والع� 
وال��ظ��ف��رة لن�سر ال��وع��ي وامل��ع��رف��ة ب��ال��ت��ط��ورات وال��ت��ح��والت ال��ك��ب��رية التي 
الثورة  ظل  يف  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  االبتكار  جم��االت  يف  العامل  ي�سهدها 
ال�سناعية واجليل الرابع، اإىل جانب تر�سيخ مفاهيم ا�سرتاتيجية االإمارات 
للذكاء ال�سناعي والت�سجيع على تطوير االأعمال يف اإطار هذه التغيريات 
امل�ستقبلية ملواكبة خطط الدولة التنموية واملت�سارعة باجتاه التقدم نحو 
الذكاء  ثقافة  وخلق  واالإب���داع،  واالبتكار  املعرفة  على  القائم  االقت�سادي 
اال�سطناعي لدى فئات املجتمع لت�سهيل انت�سار ا�ستخدام التطبيقات التي 
تعتم�د على هذه التقنيات وخلق املواطن الرقمي الق�ادر على التعامل معها 
واالإعلمية  والتعليمية  احلكومية  املوؤ�س�سات  ب��  اجله�ود  ت�سافر  عرب 

للتوعية املجتمعية باأ�سا�سيات هذا املجال.
كما تهدف اىل رفع حجم التوعية وتنمية القدرات عرب توفري معلومات 
والذكاء  الرقمية  التحوالت  اآث��ار  ح��ول  االأع��م��ال  ل�سيدات  ومفيدة  كافية 
اال�سطناعي على اأداء واإدارة االأعمال، وفتحها فر�س بناء اأفكار وم�ساريع 
جديدة لرائدات االأعمال اإ�سافة اإىل ن�سر التوعية حول التحديات احلديثة 
للأعمال بدخول مناف�سة جديدة تتطلب تطوير نظم وممار�سات االأعمال 
النظم  يف  االإيجابية  التغريات  تتيحه  ما  اإدخ���ال  على  والعمل  التقليدية 

الرقمية وملعرفة بيئة االأعمال احلديثة واملتطورة يف العامل.
و�سلطت الندوة ال�سوء على عدة حماور منها الذكاء اال�سطناعي والتجارب 
تطوير  يف  ودوره  اال�سطناعي،  والذكاء  االإلكرتونية،  والتجارة  الناجحة 
االأعمال وحت�سينها، وتعريف مفاهيمه من منظور اال�سرتاتيجية العاملية.

وتطرق روبرت �ساكر يف الندوة اإىل تب�سيط تعريف ومبادئ الثورة ال�سناعية 
الرابعة والذكاء اال�سطناعي ب� املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل واأثرها على 

التنمية االقت�سادية واالجتماعية.
وتناول جانب اآخر من الندوة احلديث حول تاأثري التكنولوجيات النا�سئة، 
كيفية  �سرح  اإىل  باالإ�سافة  واخل��وارزم��ي،  االآيل  التعلم  الطفل من  وت��درج 
حممد  تناول  فيما  رومي��ك،  بيوتر  قدمها  مكان،  كل  يف  االأ�سياء  اإن��رتن��ت 
وا�ستخداماته  ت�س�،  البلوك  تعريف  ع��ن  باحلديث  اآخ��ر  جانباً  فقريي 
باإلقاء  حديثه  خمتتماً  احلكومية،  واجل��ه��ات  املوؤ�س�سات  بع�س  يف  ال�سيما 

ال�سوء على م�ستقبل البلوك ت�س�.
وقدمت كيلي لوندبرج جتارب متميزة وتطبيقات من واقع التجارب العاملية 
حول كيفية بناء االأعمال بدءاً من ال�سفر، والرتكيز على اأهمية امل�ساركة يف 

تخطيط االأعمال وعدم االعتماد على جمرد التفكري.

 »دافزا« مقرا اإقليميا لـ»مي�صالن« العاملية 
•• دبي -وام: 

وت�سنيع  ت�سميم  جم��ال  يف  العاملة  العاملية  “مي�سلن”  �سركة  اأع��ل��ن��ت 
وتوزيع االإطارات افتتاح مقرها االإقليمي اجلديد يف املنطقة احلرة مبطار 
وال�سرق  والهند  اأفريقيا  مناطق  يف  عملياتها  الإدارة  وذل��ك  “دافزا”  دبي 
وتطوير  املناطق  ه��ذه  يف  لها  تابعا  مكتبا   87 على  واالإ����س���راف  االأو���س��ط 

وتو�سيع عملياتها االإقليمية.
تكر�س  التي  لل�سركة  املقر اجلديد  اأقيم يف  ر�سمي  خ��لل حفل  ذل��ك  ج��اء 
اأعمالها لتعزيز قدرة متعامليها على التنقل واال�ستدامة بح�سور كل من 
�سعادة الدكتور حممد الزرعوين مدير عام �سلطة املنطقة احلرة يف مطار 
اأفريقيا  مناطق  يف  مي�سلن  �سركة  رئي�س  با�سكيه  وم��ارك  “دافزا”  دب��ي 
والهند وال�سرق االأو�سط و�سعادة رجاء ربيعة قن�سل عام فرن�سا بدبي وعدد 
و�سركة  “دافزا”  من  ال�سخ�سيات  وكبار  التنفيذي�  امل�سوؤول�  كبار  من 

“مي�سلن«.
منو  بدعم  ملتزمة  “دافزا”  اإن  ال��زرع��وين  حممد  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
تنويعه  يف  وُت�سهم  دبي  اإم��ارة  اقت�ساد  منو  تدفع  التي  القطاعات  خمتلف 
وجمموعة  به  تتمتع  الذي  اال�سرتاتيجي  املوقع  من  متعامليها  وا�ستفادة 
اخلدمات التي توفرها وذلك بهدف احلفاظ على مكانتها املتميزة بو�سفها 
من ب� اأهم املناطق احلرة اجلاذبة لل�سركات متعددة اجلن�سيات وال�سركات 
االأجنبية مثل “مي�سلن” والذين يجدون يف “دافزا” كل الدعم اللزم 

مل�ساعدتهم يف حتقيق النمو والنجاح«.
اأفريقيا  با�سكيه رئي�س �سركة مي�سلن يف منطقة  اأعرب مارك  من جانبه 
من  االإقليمية  العمليات  ب��اإط��لق  ���س��روره  ع��ن  االأو���س��ط  وال�����س��رق  والهند 
“دافزا” وقال : “ نثق بخدماتها املتميزة و امللئمة لنموذج عملنا ك�سركة 
يتيح  ا�سرتاتيجيا  موقعا  عملياتنا  تتطلب طبيعة  اإذ  عامليا  رائ��دة  اإط��ارات 
باأن  واثقون  ونحن  ال�سوق  احتياجات  بتلبية  االأ�سا�سي  هدفنا  حتقيق  لنا 
هذه اخلطوة �ستدعم تو�سعنا وت�سرع عملنا من خلل تعزيز ح�سورنا يف 

املنطقة«.

•• اأبوظبي-وام:

بحث معايل املهند�س عوي�سة مر�سد املرر رئي�س دائرة 
فالينتينوفيت�س  األك�سندر  م��ع��ايل  م��ع  اأم�����س  الطاقة 
االحتادية  رو�سيا  جمهورية  يف  الطاقة  وزي��ر  نوفاك 
اآف����اق ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك ب��� اجل��ان��ب��� يف جماالت 
ال��ط��اق��ة وال���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة وال��ن��ظ��ي��ف��ة يف ظ���ل ما 
مميزة  عاملية  ومكانة  وق���درات  خ��ربات  م��ن  ميتلكانه 
زي���ارة فخامة  امل��ج��االت وذل���ك بالتزامن م��ع  يف ه��ذه 
االحتادية  رو�سيا  جمهورية  رئي�س  بوت�  فلدميري 

اإىل دولة االإمارات.
و اأكد املرر خلل اللقاء اأهمية علقة ال�سراكة املميزة 

التي تربط دولة االإمارات بجمهورية رو�سيا االحتادية، 
توطيدها  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ن  ق���ي���ادت���ي  ح���ر����س  ظ���ل  يف 
وتطويرها ب�سكل م�ستمر من خلل الزيارات املتبادلة 
واالتفاقات وال�سراكات الثنائية، اإ�سافة اإىل ما يربط 
البلدين من جلان للتعاون اال�سرتاتيجي يف خمتلف 
الذي  الطاقة  قطاع  اأبرزها  من  ياأتي  والتي  املجاالت 

يحظى باهتمام كبري من قبل الطرف�.
اأبوظبي  يف  ال��ط��اق��ة  دائ�����رة  “تلتزم  م��ع��ال��ي��ه:  وق����ال 
ب��ت��ع��زي��ز �سبكة ع��لق��ات��ه��ا االإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة مبا 
اأبوظبي على  ي�سهم يف حتفيز قدرة قطاع الطاقة يف 
املزيد  نحو  والتحول  اال�سرتاتيجية  اأه��داف��ه  حتقيق 
اأب��رز تطلعاتنا  البيئة و هو من  الكفاءة و�سداقة  من 

الوثيق  التعاون  ب��اأن  ثقة  على  ونحن  اال�سرتاتيجية، 
الذي يربط اأبوظبي ورو�سيا �سي�سهم يف تقدمي اإ�سافة 

نوعية مل�سرية الدائرة يف حتقيق اأهدافها«.
وقدم معاليه نبذة عما �سهده قطاع الطاقة يف اأبوظبي 
من ت��ط��ورات خ��لل االآون���ة االأخ���رية ودور ال��دائ��رة يف 
توجيه وحتفيز م�سرية حتول القطاع واآليات حتقيق 
التزامها ب�سمان اأمن االإمدادات و امل�ساهمة يف حتقيق 
التنمية االقت�سادية واالجتماعية ومبادئ اال�ستدامة 

يف اأبوظبي و دولة االإمارات ككل.
و تعرف معايل وزير الطاقة الرو�سي و الوفد املرافق 
اأطلقتها  التي  ال�سخمة  اال�سرتاتيجية  امل�ساريع  على 
الداعمة  املتجددة وامل�ساريع  االإم��ارة يف قطاع الطاقة 

“حمطة  م�ساريع  �سمت  التي  و  واال�ستدامة  للكفاءة 
نور  حم��ط��ة  وم�������س���روع  النووية”،  ل��ل��ط��اق��ة  ب���راك���ة 
اأبوظبي” للطاقة ال�سم�سية، وم�سروع حمطة الطاقة 

ال�سم�سية اجلديدة يف منطقة الظفرة.
و ناق�س اجلانبان اآليات التعاون واال�ستفادة مما متتلكه 
جمهورية رو�سيا االحتادية من اإمكانات ب�سرية هائلة 
قادرة وموؤهلة يف جمال توفري التدريب وامل�ساهمة يف 
باأبوظبي  الطاقة  قطاع  يف  املحلية  ال��ق��درات  تطوير 
ف�سل  والت�سغيلية،  والتقنية،  االإداري����ة،  امل��ج��االت  يف 
والرو�سية  والبحثية  التقنية  بالقدرات  التعريف  عن 
الطرف�  ت��ع��اون  و�سبل  الطاقة  واأع��م��ال  يف جم��االت 

لتوظيفها خدمة لقطاع الطاقة يف اأبوظبي.

عوي�صة املرر يبحث مع وزير الطاقة الرو�صي اآفاق التعاون امل�صرتك

املقومات ال�سياحية التي تزخر بها راأ�س 
اخليمة، كما بحث احل�سور �سبل تعزيز 
التعاون يف جميع القطاعات االقت�سادية 
قطاعات  على  اللقاء  ورك��ز  والتجارية، 
وال�سياحة،  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة،  ال�����س��ن��اع��ات 
والرعاية ال�سحية، وامللحة، باالإ�سافة 
والنظام  االأعمال،  اإىل مناق�سة حتديات 
التكيف  واأ���س��ال��ي��ب  ل���لأع���م���ال،  ال��ب��ي��ئ��ي 
واآل��ي��ات و�سبل دعم  االأع��م��ال،  بيئات  مع 

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.

مليار دوالر اأمريكي مبيعات ال�سركة خالل ال�سنة املالية املا�سية  18.1

واحة دبي لل�صيليكون مقر اإقليمي ملجموعة ريكو اليابانية لتو�صيع اأعمالها يف املنطقة
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العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
مذكرة اعالن ب�لن�شر

يف  الدعوى 2019/2277 اإ�شتئن�ف جت�ري      
االقامة  اأ�سد جمهول حمل  1-ل��وؤي عبدال�سلم  امل�ستاأنف �سده/  اىل 
مبا ان امل�ستاأنف /�سونيا �سم�سي وميثله / �سوق حم�سن بدر الكثريي 
رق���م 2019/1872 جتاري  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر  ا���س��ت��اأن��ف احل��ك��م  ق��د   -
املوافق  االأرب��ع��اء   بتاريخ 2019/9/30م وح��ددت لها جل�سه يوم  جزئي 
 ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2019/10/30
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حم�كم دبي

حمكمة اال�شتئن�ف

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اعالن حكم ب�لن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/85 جت�ري جزئي                                                
حمل  جمهول  م  م  ذ  �س   - لل�سفريات  الف�سي  ال�ساحل  عليه/1-  املحكوم  اىل 
  2019/6/13 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
ب��لزا - �س ذ م م بالزام  اع��له ل�سالح/ فندق ميلينيوم  امل��ذك��ورة  يف الدعوى 
بان توؤدي للمدعية مبلغ 102950 درهم وفوائده بواقع 9% من  املدعي عليها 
مقابل  دره��م  وال��ف  امل�سروفات  والزمتها  ال�سداد  مت��ام  وحتى  املطالبة  تاريخ 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلث� يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه ب�لن�شر        
   يف  الدعوى 2019/344 مدين كلي                 

حممد   مانديل  ال��دي��ن  ف�سل   -2 ع��ب��داهلل  كيكيبورام  ع��ب��داهلل  ا�سيب   -1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
3-�ساثي�س فالوبارامبان �سداناندان  4-مدثر علي حممد �سليم  5- يا�سر عمران حممد �سليم 
6- جولدن دي�سك للأملونيوم - �س ذ م م  7- اجمل لتجارة مواد البناء جمهويل حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ جاجانديب �سينغ خنيجا - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها دعوى تعوي�س 
مدين للمطالبة بالزام املدعي عليهم جميعا بالت�سامن والت�سامم والتكافل مببلغ 3.000.000 
درهما )ثلثة ملي� درهم اإماراتي( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 
تاريخ املطالبة القانونية وحتى ال�سداد التام ، الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2019/10/23  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه ب�لن�شر        
   يف  الدعوى 2019/430 مدين جزئي                 

م.���س��ي.���س��ي( جم��ه��ول حمل  اإي )دي.  اي��ه  امل��دخ��ل/1-ج��ول��د  اىل اخل�سم 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الدند�سلي  امل��دع��ي/ن��واف ح�س�  ان  االق��ام��ة مبا 
وثمانون  )م��ائ��ة  وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
الف درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 
12% من تاريخ وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.19 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة   2019/10/29
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه ب�لن�شر        
   يف  الدعوى 2019/518 جت�ري جزئي                 

اىل اخل�سم املدخل/1-جولد اإيه اأي د.م.�سي.�سي جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ كورت فريدريك وا�سينتز وميثله / حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى 
برهان الها�سمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   247873( وق���دره  مببلغ  عليه 
التام و �سمول احلكم بالنفاذ  ال�سداد  والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
املعجل بل كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم االأحد املوافق 2019/10/27  ال�ساعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه ب�لن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1398 جت�ري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- حممد اأحمد رزوق 2-كوالتي ل�سناعة اخلر�سانة اجلاهزة )�س 
بليلة وميثله  بن  �سعيد  �سعيد مطر  املدعي/  ان  االقامة مبا  م م( جمهويل حمل  ذ 
الزام  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  - قد  النعيمي  را�سد عبداهلل علي هوي�سل   /
باأداء مبلغ وقدره )22.674.096 درهم( )اثن� وع�سرون مليون  املدعي عليه االأول 
بواقع  القانونية  الفائدة  مع  درهما(  وت�سعون  و�ستة  الف  و�سبعون  واربعة  و�ستمائة 
12% من تاريخ االإ�ستحقاق احلا�سل بتاريخ 2016/3/10 وحتى ال�سداد التام.  وحددت 
 Ch2.E.22 لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2019/10/23 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/2118 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سدهما/1- اأم� بهاى يا�س� بهاى ك�ساي 2-�سوتهار اقبال 
حممد ر�سول بهاى جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ جمال 
الزعابي - قد  التميمي وميثله / احمد علي مفتاح �سالح  حممد علي 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )152584( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/1687 تنفيذ مدين  
جمهول  بينجارى  لطيف  حممد  ا���س��ف��اق  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
 حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/اية تي ا�س لل�سفر - �س ذ م م

قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )933683( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/4920 تنفيذ جت�ري  
عبداهلل  2-حممد  م  م  ذ   - للمقاوالت  �سدهم/1-ليك�ستون  املنفذ  اىل 
تركمان 3-ف��ادي حممد ه�سام جمدوب جمهويل حمل االقامة مبا ان 
لل�ستثمار  خان�ساحب  ملالكها  لل�سناعات  التنفيذ/خان�ساحب  طالب 
اعله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�سخ�س  �سركة 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )555732.5( درهم بالت�سامن اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/3922   تنفيذ جت�ري  
مديرة  وب�سفتها  فرناند�س/ب�سخ�سها  جوفل  �سوبريا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
)حاليا(  م  م  ذ  ورك�����س  ديكوري�سن  اأن��ت��ريورز  تاجنرين  االأوىل  عليها  امل��دع��ي 
�سكويرز انتريورز  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/جمموعة او بي 
كي لل�ستثمار - �س ذ م م - وميثلها قانونا / حممد - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )586496.25( 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15  االج��راءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/4829 تنفيذ جت�ري  
االقامة  القرق  جمهول حمل  املنفذ �سده/1- بدر حممد علي  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/خالد حممد يو�سف بوخما�س وميثله / را�سد 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - النعيمي  هوي�سل  علي  عبداهلل 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )255026( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4384 تنفيذ جت�ري  
جمهول  م   م  ذ  ���س   - انرتنا�سيونال  جيه  يف  اي��ه  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
 - ك��وم��ودي��ت��ز  ه��ارم��ون��ى  التنفيذ/�سركة  ان ط��ال��ب  االق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
اأق��ام عليك  قد   - الكبان  ريا�س عبداملجيد حممود   / م وميثله  م  ذ  �س 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )83468.35(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4362 تنفيذ جت�ري  
م م جمهول  ذ  العامة - �س  للتجارة  اي��ف  �سي  ���س��ده/1-اي��ه  املنفذ  اىل 
م(  م  )ذ  للتجارة  ال�سايع  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
اأق��ام عليك  ف��رع دب��ي وميثله / فهد احمد علي حممد بن متيم - قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )132505(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4575 تنفيذ جت�ري  
اىل املنفذ �سده/1- بيه او ا�س للت�سنيع - �س م ح جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�سركة جلف �سابلي�س اند تريدجن - ذ م م وميثله/
نوال زايد �سامل� ظبيك احلو�سني - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )61973.27( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/3977   تنفيذ جت�ري  
جمهول  اليليله  عبيد  خلفان  �سيف  �سده/1-�سعيد  املنفذ  اىل 
وميثله/  بابادوبول�س  التنفيذ/اأنور  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل 
نبيه اأحمد بدر - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )413325( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خلل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
 اعالن وتكليف ب�لوف�ء ب�لن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4222   تنفيذ جت�ري  
افينا�س  2-�سانتانو  الن�سر  خلدمات  اي  بي  �سدهما/1-ا�س  املنفذ  اىل 
فان�سالكار جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/القبة للمعار�س 
)�س ذ م م( وميثله / ريا�س عبداملجيد حممود الكبان - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)63478( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�شعبة  

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
ق�شم التنفيذ - اخط�ر ب�لن�شر 

اخط�ر دفع ب�لن�شر يف الق�شية التنفيذية 2867 ل�شنة 2017    
اىل املحكوم عليه /  �سماء دلهي ملقاوالت االأملنيوم والزجاج  

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة االحتادية االإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )38816( درهم ، باالإ�سافة للفائدة القانونية 4% من تاريخ 

املطالبة يف 2014/7/1 وحتى ال�سداد التام. 
ل�سالح املحكوم له/ حملت حممد اإبراهيم حاجي لتجارة مواد البناء 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعله، لذا 
حال  ويف  للن�سر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خلل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�سية  النظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�ش�رقة االحت�دية االبتدائية                   

     دولة االإم�رات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�ش�رقة االحت�دية االبتدائية

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اعالن حم�شر حجز ب�لن�شر

يف الدعوى رقم   2018/199 تنفيذ عق�ري      
والت�سدير  ل��ل���س��ت��رياد  فاب�سون  ال�����س��اب��ق/1-���س��رك��ة  احل��اج��ز  اىل 
املحدودة - جمهول حمل االقامة  مبا ان طالب التنفيذ/ عبداهلل 
بن حممد بن خمي�س ال�سيدي - نعلنكم بانه مت احلجز على ما �سبق 
حجزه ل�ساحلكم وهي عبارة عن �سقة �سكنية منطقة اجلداف رقم 
االر�س 460 ا�سم املبنى بلزو فري�سات�سي رقم العقار 2424/2720 
املنفذ �سدها )16500033.84( درهم وما  به  املطالب  للمبلغ  وفاء 

ي�ستجد وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س الق�شم   

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   

اعالن اأمر اأداء ب�لن�شر
                         يف الدعوى رقم 2019/1272  امر اداء    

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/ 1- ي��و���س��ف ك���رمي ع�سقى جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/موؤ�س�سة العل للنقليات ل�ساحبها ومالكها اإبراهيم داوود حممد جفال 
اأداء فقد  اأمر  ا�ست�سدار  �سامل� ظبيك احلو�سني - طلب  زايد  نوال  وميثله / 
يو�سف  املدعى عليه  بالزام  بتاريخ 2019/7/24  االبتدائية  دبي  قررت حمكمة 
درهم  للنقليات مبلغ 18000  العل  للمدعية موؤ�س�سة  ت��وؤدي  بان  كرمي ع�سقي 
)ثمانية ع�سر الف درهم( والفائدة 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف 
درهم  ومبلغ خم�سمائة  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  2019/7/15 وحتى 
مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف اإ�ستئناف االأمر خلل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�سر هذا االعلن.
رئي�س الق�شم         

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   

اعالن حكم ب�لن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/2542 جت�ري جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- ت�ساملري�س مارين تريدجن - م م ح جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي / كيه 
ات�س اف اوتوموتيف للخدمات - �س ذ م م وميثله / �ساره �ساه بيك حممد البلو�سي - نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/8/25 يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/ كيه ات�س 
اف اوتوموتيف للخدمات - �س ذ م م اأوال : بالزام املدعي عليها االأوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ اربعة 
ع�سر الف ومائة واحدى ع�سر درهم وخم�سة وع�سرين فل�سا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2019/5/4 وحتى متام ال�سداد. ثانيا : بالزام املدعي عليهما بان توؤديا 
بالت�سامن والتكافل للمدعية مبلغ خم�سة االف وثلثمائة و�سبع� درهم والفائدة القانونية بواقع 
9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2019/5/4 وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�سروفات 
خلل  لل�ستئناف  قابل  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  درهم  خم�سمائة  ومببلغ 
ثلث� يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اعالن حكم ب�لن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/5001 جت�ري جزئي                                                
علي  ال  ح�س�  احمد  حممد  2-عبدالوهاب  للعطور  ال��درج��ة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  الدرجة للعطور - جمهويل حمل االقامة  ب�سفته مالك 
ل�سالح/كورنيل  اع��له  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2019/6/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
مبلغ  للمدعية  بالت�سامن  ي��وؤدي��ا  ب��ان  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  �س  م  د  م  انرتنا�سيونال 
ثلثمائة وخم�سة وثلث� الف ومائة وخم�سة وثمان� درهم وواحد وثلث� فل�سا 
والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2018/12/20 
املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم  الف  ومبلغ  بامل�سروفات  والزمتهما  ال�سداد  متام  وحتى 
حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلث� يوما اعتبارا من اليوم التايل 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  با�سم �ساحب  االع��لن �سدر  لن�سر هذا 

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

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   

اعالن حكم ب�لن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/2104 جت�ري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- بريفكت هاو�س للن�ساءات - ذ م م  جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/9/23  يف الدعوى 
املذكورة اعله ل�سالح/ برتوى للمقاوالت العامة - ذ م م - بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )55.247 درهما( )خم�سة وخم�سون الفا ومائتان 
و�سبعة واربعون درهما( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من 2019/5/9 حتى 
متام ال�سداد والزمتها بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  
حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلث� يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   

اعالن حكم ب�لن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/1303 جت�ري جزئي                                                

نعلنكم  االقامة  م م جمهول حمل  ذ  �س   - للتجارة  دي��رة  املحكوم عليه/1- مركز  اىل 
املذكورة اعله  املنعقدة بتاريخ 2019/9/19 يف الدعوى  بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
ل�سالح/ ارامك�س االإمارات - �س ذ م م  بالزام املدعي عليها ان توؤدي اىل املدعية مبلغ 
مقداره )36516.90 درهم( )�ستة وثلثون الفا وخم�سمائة و�ستة ع�سر درهما وت�سعون 
ال�سداد  مت��ام  وحتى   2018/10/18 تاريخ  من   %9 �سنويا  باملائة  ت�سعة  وف��ائ��دة  فل�سا( 
املحاماة ورف�ست  اتعاب  بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل  والزمتها 
ما عدا ذلك من طلبات.  كما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلث� يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   

اعالن حكم ب�لن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/3799 جت�ري جزئي                                                

فرح  3-من�سور  م  م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  2-فرحكو  ن��ورد  دري��ا  جو�سف  عليهم/1-  املحكوم  اىل 
الهمليا  واح��ة   - )حاليا(  م  م  ذ  العامة  للتجارة  �سللة  5-وادي  بخ�س  فرح  اله  ا�سد  4-ا�سماعيل 
للتجارة ذ م م )�سابقا( جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  
2019/4/18 يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/ بنك �سادران ايران  )الفرع الرئي�سي( بالزام املدعي 
املدعي مبلغ مقداره )149803.79 درهما( )مائة وت�سعة  يوؤدوا اىل  ان  بالت�سامن والتكافل  عليهم 
واربعون الفا وثمامنائة وثلثة درهما وت�سعة و�سبعون فل�سا( وفائدة ب�سيطة بواقع ت�سعة باملائة %9 
التام والزمتهم بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة  ال�سداد  �سنويا من تاريخ 2018/10/4 وحتى 
قابل  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست   ، املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م 
�ساحب  با�سم  �سدر  االع��لن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثلث�  خلل  لل�ستئناف 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حم�كم دبي

حم�كم دبي االبتدائية
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العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 

رقم )    7437    /2019 )
املنذر :  بنك دبي االإ�سلمي �س.م.ع

املنذر اإليه : ا�سامه اأطهر ا�سلم خان خان.
نتيجة  درهم  وق��درة )29،519.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خلل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��لل 
على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ن��وع ) هوندا �سيفيك  _  دب��ي ( من   /L/ 88605/ خ�سو�سي ال�سيارة رق��م ) 
�سالون( موديل )2014( _ لون ) ابي�س(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 
رقم ) 7434 /2019 )

املنذر :  بنك دبي االإ�سلمي �س.م.ع
املنذر اإليه : انعام احلق باتان خان         .

نتيجة  درهم  وق��درة )46،974.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خلل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��لل 
على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ك��وروال   _  95560/ خ�سو�سي /L/ دبي ( من نوع ) تويوتا  ال�سيارة رقم ) 
�سالون( موديل )2010( _ لون ) اخ�سر (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 
( رقم ) 7448 /2019 

املنذر :  بنك دبي االإ�سلمي �س.م.ع
املنذر اإليه : اعظم قمر الدين خان خان           .

نتيجة  دره��م   )8،533.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خلل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��لل 
على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
26698/ خ�سو�سي /R/ دبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي مرياج   ( ال�سيارة رقم 
_ هات�سباك( موديل )2014( _ لون )  رمادي (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 
رقم )7430 /2019 )

املنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اإليه : انيل كومار ليهاري ليهاري    .

نتيجة  درهم  وق��درة )31،471.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خلل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��لل 
على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
كوليو�س_  رينو   ( نوع  من   ) دبي   /H/ 21158/ خ�سو�سي ال�سيارة رقم ) 
قبل  م��ن  ل�ساحلكم  واملمولة  رم���ادي(_   ( ل��ون   _  )2012( م��ودي��ل  ا�ستي�سن( 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 

رقم )    7442   /2019 )
املنذر :  بنك دبي االإ�سلمي �س.م.ع

لتاأجري  )ح���ال���ي���اً( طوكيو2  م  م  ذ  ال�����س��ي��ارات  ل��ت��اأج��ري  ج��ال��ن��ج��ر   : اإل��ي��ه��ا  امل���ن���ذر 
وقدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر  )�سابقاً(.   م  م  ذ  �س  ال�سيارات 
)133،406.00( درهم نتيجة االإخلل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد 
البيع بالتق�سيط  وذلك خلل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ 
94513/ خ�سو�سي /E/ دبي ( من  االإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 
نوع )NISSAN PATROL( موديل )2016( _ لون )ا�سود(_ واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 

رقم )     7436    /2019 )
املنذر :  بنك دبي االإ�سلمي �س.م.ع

املنذر اإليه : جمال حممد اقبال  .
نتيجة  درهم  �سداد مبلغ وقدرة )32،092.00(  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خلل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��لل 
على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ياري�س _  تويوتا   ( ن��وع  ( من  دب��ي   /H/ 36765/ خ�سو�سي  ( رق��م  ال�سيارة 
قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة   _) ف�سي    ( لون   _  )2016( موديل  هات�سباك( 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 

رقم )    7439   /2019 )
املنذر :  بنك دبي االإ�سلمي �س.م.ع

لتاأجري  )ح���ال���ي���اً( طوكيو2  م  م  ذ  ال�����س��ي��ارات  ل��ت��اأج��ري  ج��ال��ن��ج��ر   : اإل��ي��ه��ا  امل���ن���ذر 
اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة  املنذر  املنذر  .  ينذر  م م )�سابقاً(   ذ  ال�سيارات �س 
)312،821.00( درهم نتيجة االإخلل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد 
البيع بالتق�سيط  وذلك خلل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ 
االإجراءات التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 95140/ خ�سو�سي /E/ دبي ( من نوع 
)ابي�س(_  لون  ( موديل )2016( _    RANGE ROVER H S E (

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 
رقم ) 7440 /2019 )

املنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اإليه : جوراف يوجي�س كاتوريا كاتوريا    .

نتيجة  درهم  وق��درة )27،749.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خلل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��لل 
على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
�سارجر_  دودج   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /B/ خ�سو�سي   /15850  ( رق��م  ال�����س��ي��ارة 
�سالون( موديل )2014( _ لون ) ا�سود(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 
رقم ) 2019/7443 )

املنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اإليه : في�سل فاروق فاروق احمد   .

نتيجة  درهم  وق��درة )32،749.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خلل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��لل 
على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 84693/ خ�سو�سي /R/ دبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي باجريو 
ا�ستي�سن ( موديل )2015( _ لون ) بني(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 

رقم )    7445   /2019 )
املنذر  : بنك دبي االإ�سلمي �س.م.ع

املنذر اإليها :  حممد عبدالرحيم لتجارة املواد الغذائية �س ذ م م
االإخلل  نتيجة  دره��م   )151،723.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�سيارات وذلك خلل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر 
املموله ل�ساحلكم وبيعها  ال�سيارات  التنفيذية على كل  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �سي�سطر  واإال 
نوع)  دبي( من   /R/رقم )79306/ خ�سو�سي ال�سياره     -: التاليه  ال�سيارات  ومنها  باملزاد 
ال�سياره رق��م )79305/   ) ابي�س  اللون )   _ ) 2016 ف��ان  ( _ موديل )  ف��ان _  ني�سان 
خ�سو�سي/R/ دبي( من نوع) ني�سان فان _ فان   (_ موديل ) 2016 ( _ اللون ) ابي�س (  

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،، 
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 
رقم )2019/7438 )

املنذر :  بنك دبي االإ�سلمي �س.م.ع
املنذر اإليها : ليزا جوبو فيانا  .

اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )16،994.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خلل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��لل 
على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 83771/ خ�سو�سي /R/ دبي ( من نوع ) كيا ريو _ هات�سباك( 
موديل )2015( _ لون )  بني (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 
رقم ) 2019/7432 )

املنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اإليه : حممد حممود ن�سار     .

نتيجة  درهم  وق��درة )30،759.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خلل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��لل 
على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
�سبورجت_  ك��ي��ا   ( ن���وع  م��ن   ) دب���ي   /P/ خ�سو�سي   /83697  ( رق���م  ال�����س��ي��ارة 
ا�ستي�سن( موديل )2015( _ لون ) ازرق(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 

رقم )    7431    /2019 )
املنذر :  بنك دبي االإ�سلمي �س.م.ع

املنذر اإليه : ايلمري ال غونو اومايانا   .
نتيجة  درهم  وق��درة )24،157.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خلل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��لل 
على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
 _ CIVIC دبي ( من نوع ) هوندا /U/ ال�سيارة رقم ) 36759/ خ�سو�سي
�سالون( موديل )2011( _ لون ) ا�سود(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 
رقم )7444 /2019 )

املنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اإليه : بادريغ مكارديل  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )107،151.00( درهم نتيجة 
وذلك خلل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��لل 
على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 40460/ خ�سو�سي /Q/ دبي ( من نوع ) جيب جراند �سريوكي 
ا�ستي�سن ( موديل )2015( _ لون ) ابي�س(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 

رقم )    7456   /2019 )
املنذر :  بنك دبي االإ�سلمي �س.م.ع

املنذر اإليه : ايهاب حممد علي النجار  .
نتيجة  درهم  وق��درة )56،602.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خلل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��لل 
على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 65992/ خ�سو�سي /J/ دبي ( من نوع ) فولك�س واجن جولف _ 
�سالون( موديل )2012( _ لون )  ف�سي (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 
رقم ) 2019/7435 )

املنذر  : بنك دبي االإ�سلمي �س.م.ع
املنذر اإليها :  جالنجر لتاأجري ال�سيارات ذ م م )حالياً( طوكيو2 لتاأجري ال�سيارات �س ذ م م )�سابقاً(  
ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )165،512.00( درهم نتيجة االإخلل ب�سداد 
واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خ��لل  وذل��ك  ال�سيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط 
�سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على كل ال�سيارات املموله ل�ساحلكم وبيعها باملزاد ومنها 
 AUDI – ال�سيارة رقم )R/ 41231  /خ�سو�سي/ دبي ( من نوع )   1 ال�سيارات التاليه :- 
 ) دبي  /خ�سو�سي/    O/  50287( رقم  ال�سيارة   -  2  ، ابي�س   لون   _  2016 موديل   )A6
/  K / 63890( موديل 2016 _ لون ابي�س  ، 3 -  ال�سيارة رقم )AUDI A6(من نوع

خ�سو�سي/ دبي ( من نوع)AUDI A6( موديل 2016 _ لون ا�سود - واملمولة ل�ساحلكم من 
قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 
رقم ) 2019/7446 )

املنذر :  �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اإليه : جون �سوفون جومي�س  .

نتيجة  درهم  وق��درة )32،303.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خلل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��لل 
على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 20542/ خ�سو�سي /J/ دبي ( من نوع ) فورد ايدج _ ا�ستي�سن( 
موديل )2014( _ لون ) ف�سي(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 

(  2019/ رقم )    7453     
املنذر :  بنك دبي االإ�سلمي �س.م.ع

املنذر اإليه : زيد ا�سحاق خان ا�سحاق حمبوب خان      .
نتيجة  درهم  وق��درة )19،170.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خلل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��لل 
على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 76398/ خ�سو�سي /D/ دبي ( من نوع ) هيونداي الينرتا  _ 
قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  ر�سا�سي (_   ( لون   _ )2015( �سالون( موديل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 
رقم ) 7449 /2019 )

املنذر :  بنك دبي االإ�سلمي �س.م.ع
املنذر اإليه : حماده ال�سعيد عبدال�سلم فرج    .

نتيجة  درهم  وق��درة )21،456.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خلل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��لل 
على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 97456/ خ�سو�سي /R/ دبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي الن�سر  _ 
�سالون( موديل )2016( _ لون ) احمر(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 
رقم )7441 /2019 )

املنذر :  بنك دبي االإ�سلمي �س.م.ع
املنذر اإليه : �سلطان القمر �ساه� حممد اكرم  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )143،552.00( درهم نتيجة 
وذلك خلل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��لل 
على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 13739/ خ�سو�سي /Q/ دبي ( من نوع ) لكزي�س ار اك�س 350 
_ ا�ستي�سن( موديل )2015( _ لون ) ابي�س لوؤلوؤي(_ واملمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 
رقم ) 2019/7451 )

املنذر      :  بنك دبي االإ�سلمي �س.م.ع
املنذر اإليه : حممود املهدي حممد النادي ال�سيد خ�سان        .

نتيجة  درهم  وق��درة )53،096.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خلل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��لل 
على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
50039/ خ�سو�سي /T/ دبي ( من نوع ) ميت�سوبي�سي الن�سر     ( ال�سيارة رقم 
قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة  ا�سود (_   ( لون   _ )2016( �سالون( موديل   _

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 
رقم ) 7454 /2019 )

املنذر :  بنك دبي االإ�سلمي �س.م.ع
املنذر اإليه : ميلد ب�سري توفيق ب�سخرون  .

نتيجة  درهم  وق��درة )43،253.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خلل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��لل 
على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
���س��ريات��و _  كيا   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /H/ 34521/ خ�سو�سي  ( رق��م  ال�����س��ي��ارة 
�سالون( موديل )2014( _ لون ) احمر(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 

رقم )    7452    /2019 )
املنذر      :  بنك دبي االإ�سلمي �س.م.ع

املنذر اإليها : مرمي ب�سري مفتاح زوجة حممد عبداهلل �سعيد حمد �سامل  .
درهم   )277،725.00( وق���درة  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
بالتق�سيط  وذلك  البيع  املتعلقة بعقد  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��لل  نتيجة 
التنفيذية  االإج��راءات  املنذر التخاذ  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  خلل 
على ال�سيارة رقم ) 9914/ خ�سو�سي /G/ دبي ( من نوع ) ني�سان باترول_ 
قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة   _) ابي�س    ( ل��ون   _  )2011( موديل  ا�ستي�سن( 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي

العدد 12758 بت�ريخ 2019/10/16   
اإنذار عديل ب�لن�شر 
رقم ) 2019/7450 )

املنذر :  بنك دبي االإ�سلمي �س.م.ع
املنذر اإليه : نبيل افتاب عامل .

نتيجة  درهم  وق��درة )17،007.00(  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك خلل  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��لل 
على  التنفيذية  االإج���راءات  التخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
94225/ خ�سو�سي /M/ دبي ( من نوع ) تويوتا ياري�س  _  ال�سيارة رقم ) 
�سالون( موديل )2015( _ لون ) ا�سود(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الك�تب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــ�كم    دبــي
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••ال�شارقة-الفجر:

خلل  العقل،  الرحمن  عبد  الكويتي  الفننّان  ا�ستعر�س 
فعاليات  �سمن  االأول  اأم�س  م�ساء  عقدت  نقا�سية  جل�سة 
الدورة ال�سابعة من مهرجان ال�سارقة ال�سينمائي الدويل 
لل�سباب واالأطفال الذي ت�ستمر فعالياته حتى 18 اأكتوبر 
اجلاري، بدايات م�سريته الفنينّة مع فرقة م�سرح اخلليج 

العربي عام 1970،
بفنان�  للختلط  نتاجا  تكن  مل  موهبته  اأن  كا�سًفا   
وحم���رتف����، ب���ل ب��ف�����س��ل ال��ن�����س��اط امل���در����س���ي واالأن���دي���ة 
ال�سيفية، م�سيًفا اأننّ بدايته يف امل�سرح والتلفزيون -الذي 

انتقل له فيما بعد- كانت ببطولة.
ا�ستثنائية يف  ثقافية  تعي�س حالة  ال�سارقة  اأن  العقل  اأكد 

املنطقة العربية والعامل،
باإجنازات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان   م�سيداً 
اإمارة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي،  حممد  بن 
ا�ستطاع  وك��ي��ف  وال��ف��ن��ون  بالثقافة  واهتمامه  ال�����س��ارق��ة، 

بروؤيته اإي�سال اإمارة ال�سارقة اإىل العاملية.
وعن امل�سرح ب� الثمانينات واليوم، قال الفنان امل�سرحي 
اأقل  كان  م�سى  فيما  االأم��ر  »اإن  الكويتي:  والتليفزيوين 
امل�سرح  كان  الزمنية، حيث  املرحلة  تلك  لب�ساطة  تعقيًدا، 

ز عليها. يتناول ق�سيًة واحدًة ويركنّ
 اأما اليوم، ومع التعقيد الذي يب�ِسط اأذرع��ه على جممل 
من  جملٍة  عن  ث  يتحدنّ اأن  منه  مطلوٌب  فامل�سرح  حياتنا، 

الق�سايا؛ االإن�سانية واالجتماعية.
ل��ه فرتات  امل�����س��رح ق��دمًي��ا، ك��ان يتطلب االإع����داد  اأن   كما 
مبراحل،  اأب�َسط  االأم��ر  اليوم  لكن  �ساًقا،  وج��ه��ًدا  طويلة 

بف�سل التقدم التقني«.
اإىل  احل�����س��ور،  اأ�سئلة  على  ردنّه  معر�س  يف  العقل  واأ���س��ار 
مع  املبا�سر  التفاعل  بف�سل  للم�سرح،  تبقى  االأف�سلية  اأن 
د  اجلمهور، وا�سًفا اإياه باأننّه »االأ�سل« و«اأبو الفنون«. و�سدنّ
للتغيري،  و�سيلًة  بو�سفه  امل�سرح  اإىل  النظر  اأهمية  على 
�سارًدا للح�سور كيف ا�ستطاع اأن يحدث تغيرًيا يف القانون 
التي  م�سرحياته  اإح����دى  ب��وا���س��ط��ة  ال��ك��وي��ت  يف  ال�سحي 

تناولت ق�سيًة متعلنّقًة به؟
ث ال��ع��ق��ل خ���لل اجل��ل�����س��ة ال��ن��ق��ا���س��ي��ة، ال��ت��ي جمعته  حت���دنّ
اأحالت  ة ظٍل  بخفنّ وال�سباب،  االأطفال  كثيف من  بح�سوٍر 

احل�سور الأعماله الكوميدية، 
يف  »عب�سي«  ل�سخ�سية  ال�سوتي  اأدائ���ه  عند  توقف  حيث 
»عدنان  الت�سعينات  يف  ا�ستهر  ال��ذي  الكرتوين  امل�سل�سل 

ولينا«،
ل هذا امل�سل�سل -ياباين االأ�سل- ظاهرًة   واأو�َسح كيف �سكنّ
يف ع���امل ال��ت��ل��ف��زي��ون وك��ي��ف ���س��اه��م يف اإح�����داث ت��غ��ي��رٍي يف 

الثقافة ال�سعبينّة التي كانت �سائدة يف ذلك الوقت.
ا  ي�سار اإىل اأننّ الفنان الكويتي عبد الرحمن العقل، هو اأي�سً
خمرج وموؤلف، وقد ا�ستهر وتاألنّق يف ثمانينات وت�سعينات 

القرن املا�سي. 
اأ�سهر  وم��ن  الكويت  يف  الطفل  م�سرح  اد  رونّ م��ن  ويعترب 
ع�سرات  يف  و���س��ارك  العربي،  اخلليج  يف  الكوميديا  جن��وم 
عت ب� تلفزيونية وم�سرحية وكوميدية  االأعمال التي تنونّ

وتراجيدية.

•• ال�شارقة-الفجر:

ا�ست�ساف مهرجان ال�سارقة ال�سينمائي الدويل للأطفال وال�سباب 
الفن  ودعم  بتعزيز  املعنية  )فن(  موؤ�س�سة  تنظمه  الذي   ،2019
يف  الرئي�سية  ال�سينما  �سا�سة  على  والنا�سئة،  للأطفال  االإع��لم��ي 
االثن�،  م�ساء  بال�سارقة،  وامل��وؤمت��رات  للمنا�سبات  اجلواهر  مركز 
من  ك��لنّ  �سعيد  على  العاملية  االأف���لم  من  ملجموعة  االأول  العر�س 

منطقة اخلليج وال�سرق االأو�سط. 
 

تنّوع من خمتلف اأنحاء العامل 
املتحركة،  ال��ر���س��وم  اأف���لم  فئة  �سمن  امل��ه��رج��ان  �سا�سات  وعر�ست 
اجلنوب  ملخرجه  دقائق(،  ً من االأفلم »ال�سقلبة اخللفية« )5  كلنّ
فتاة  حكاية  ي��روي  ال��ذي  دي��ل��ون،  وكيلي  كولينز  جريميي  اأفريقي 
ز كل اهتمامها على اإتقان القفز على لوح الغط�س وال  �سغرية تركنّ
اإكمال مهمتها؟،  �ستنجح يف  لكن هل  �سيء عن حماوالتها،  يثنيها 
اإىل جانبه عر�س املهرجان فيلم »بعد املطر« )3 دقائق(، ملجموعة 
من املخرج� الفرن�سي� ال�سباب، الذي يروي حكاية راعي االأغنام 
وكلبه الويف اأثناء رحلتهما يف الطبيعة، وكيف يتحول �سوف االأغنام 
الروايات  ع��وامل  اإىل  ال�سغار  اأخ��ذت  م��اط��رة؟ يف حبكة  �سحب  اإىل 

اخلرافية. 
 اأفالم ق�سرية 

علي  ال��واج��ب« ملخرجه  »ي��وم  الفيلم  املهرجان  اإي���ران عر�س  وم��ن 
ف���ارح���اين )20 دق��ي��ق��ة( ال����ذي روى ق�����س��ة »ردي�������س« ال��ط��ال��ب��ة يف 
املرحلة الثانية وما يح�سل لها اأثناء ح�سورها حلفل مدر�سي، اإىل 
جانب ذلك قدم املهرجان فيلم املخرج االإماراتي حممد احلمادي 
اهلل  عبد  م��رمي  الفتاة  ع��ن  يتحدث  ال��ذي  دقيقة(،   24( »م���رمي« 
ال�سعي  ب�  ما  �سراعاً  تخو�س  والتي  التمثيل،  املوهوبة يف جمال 
من اأجل حتقيق اأحلمها اأو االن�سياع لرغبات االأهل بالزواج، فهل 
�ستنجح م�ساعيها؟، كما عر�س احلدث الفيلم ال�سعودي »اجلرذي« 
قريتي  »ام�سليل،  وفيلم  العامري،  في�سل  ملخرجه  دقيقة(   11(
اجلميلة«، للمخرج الفرن�سي عمر مولدورا )26 دقيقة(. وعر�س 
العمري  م�سعب  لل�سعودي  دقيقة(   14( »تعاي�س«  فيلم  املهرجان 
الذي يروي من خلله ق�سة طالب� م�سلم� وظروف عي�سهما يف 
اإىل جانب فيلم »ي�سار مي�« للمخرج  والية نيويورك االمريكية، 
التون�سي مطيع دريدي الذي يتحدث عن بطله »يا�س�«، الطالب 
القدم،  ك��رة  ال��ذي يع�سق ريا�سة  االأع�����س��ر  االب��ت��دائ��ي��ة،  امل��در���س��ة  يف 
اليم�  بقدمه  املف�سلة  ريا�سته  يلعب  اأن  على  ي�سرنّ  وال���ده  لكن 
فيلم  املهرجان  ا�ست�ساف  كما  بينهما،  اخ��ر  ن��وع  من  �سراع  لين�ساأ 

مرمي  الكندية  االإي��ران��ي��ة  للمخرجة  دقيقة(   18( »م��اج��رال���«، 
زراعي، الذي تتحدث من خلله عن ق�سة حزينة لطفل� تتخلى 
الفيلم  عنه  يك�سف  ال��ذي  ال�سراع  بهذا  في�ستمران  اأمهما،  عنهما 
فودز«  »ل��وين  الفيلم  املهرجان  م  وق��دنّ بال�سغريين؟  �سيحل  فماذا 
)دقيقتان( للمخرج االإيطايل اولو جاوديو، الذي يطرح فكرة ذكية 
مفادها ماذا يجري يف خاطر االأطعمة لو كانوا اأحياء مثلنا كب�سر؟ 
وما الذي يحدث داخل »الثلجة«، كما عر�س احلدث فيلم املخرج 
الذي  دقيقة(،   13( الورقية«  »الطائرة  ا�سماتانا  مارتن  الت�سيكي 
عندما  �سي�سهده  ال��ذي  وال��واق��ع  بجده  املتعلق  الطفل  ق�سة  ي�سرد 
يلحظ علمات الِكرب على الرجل العجوز، يف توليفة �ساحرة تلفت 
املهرجان  ال�سن. ويوا�سل  اأهمية االعتناء بكبار  اإىل  ال�سغار  انتباه 
لفتح  ي�سعى  حيث  اجل���اري،  اأكتوبر  م��ن   18 حتى  اأف��لم��ه  عر�س 
اأعمالهم  لعر�س  واليافع�،  وال�سباب  االأطفال  اأم��ام  جديدة  اآفاقاً 
العاملي�  اخل���رباء  جت��ارب  م��ن  واال�ستفادة  االإب��داع��ي��ة،  ومواهبهم 
و�سقل  تنمية  يف  ت�سهم  وال��ت��ي  امل��ه��رج��ان،  ي�ست�سيفهم  ال��ذي��ن 
طاقاتهم وقدراتهم، وتعزز من مداركهم الفكرية ومتنحهم ابعاداً 
اإنتاج  وقادرين على  اأف��لم مبدع�  لي�سبحوا �سننّاع  انفتاحاً  اأكرث 
�سينما اإماراتية وعربية تعرب عن اأحلمهم وتطلعاتهم، وقادرة على 

املناف�سة عاملياً.

•• دبي- د.حممود علياء

عقدت ندوة الثقافة والعلوم جل�سة قرائية لكتاب الفريج ل�سعادة 
لل�سوؤون  دبي  حاكم  ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  بوملحة  اإبراهيم 
االإن�سانية والثقافية، نائب رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة حممد 
بح�سور  واالإن�سانية،  اخل��ريي��ة  للأعمال  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ل�ساحب  اخل��ا���س  امل�ست�سار  ال��رق��ب��اين  حم��م��د  �سعيد  م��ع��ايل 
الفجرية،  اأمناء جامعة  رئي�س جمل�س  الفجرية،  ال�سمو حاكم 
املدير  غبا�س،  حممد  اهلل  عبد  معايل  غبا�س  ع��ب��داهلل  معايل 
العام جلهاز الرقابة املالية، وعبدالغفار ح�س� وجمال الغرير 
وبلل البدور رئي�س جمل�س االإدارة وعلي عبيد الهاملي نائب 
رئي�س جمل�س االإدارة ود. �سلح القا�سم وعائ�سة �سلطان اأع�ساء 
لوتاه وجمع غفري  ود. ح�سة  �سعيد حارب  ود.  االإدارة  جمل�س 
من احل�سور واملهتم�.بداأت املناق�سة بعر�س فيلم توثيقي من 
اإنتاج اإع��داد متحف امل��راأة عن حفر اأول بئر ماء يف دبي بعنوان 
رفيعة  د.  املناق�سة  وك����رام����ة«.اأدارت  وح��ب��اً  م���اًء  ي��رت��وي  »�سعب 
امل�ست�سار  �سعادة  كتاب  اأن  م��وؤك��دة  امل���راأة  متحف  رئي�سة  غبا�س 
اإبراهيم بو ملحة )الفريج( كتاب غري عادي؛ ومل تكن تقراأه 
بقدر ما كانت ت�سعر وترى وتعي�س كل تفا�سيله، لوجود نقاط 
ا�سرتاك وتقاطع كثرية؛ كونها وبوملحة ن�ساأا يف احلي نف�سه اأو 
)الفريج(، كما �سادَف اأن يكون بوملحة در�س على يد املطوعة 

الزينة التي و�سفها بكلمات جميلة يف الكتاب قائًل:
اهلل، وال  ك��ت��اب  تعليمنا  لها ف�سل  ك��ان  ال��ت��ي  ال��ط��اه��رة  »امل����راأة 
وهم  ال�سبية،  ومنظر  اليوم،  اإىل  ذهني  حينّة يف  �سورتها  ت��زال 
لها  كدليل  الكرمي  بالقراآن  اأ�سواتهم  ترتفع  حولها،  جال�سون 
على اجتهادهم«.تلك املطوعة التي در�ست د. رفيعة غبا�س على 

يد ابنتها املطوعة فاطمة ثاين بن عبد اهلل بن لوتاه.
اأن االأم��ر االآخ��ر امل�سرتك بينها وب� بوملحة  واأ�سافت غبا�س 
اأن الكتاب يتكلم عن دبي باأكملها، مركًزا على احلي الذي عا�س 
فيه. ويف الوقت نف�سه  اأ�سدرُت غبا�س كتاًبا يتكلم عن احلي من 
اأن �سعادة امل�ست�سار  اأنها �سعرت  خلل امراأة عا�ست فيه.وذكرت 
وم�ساعره  بقلبه  يكتب  ك��ان  ب��ل  ب��ي��ده،  يكتب  يكن  اإب��راه��ي��م مل 
وم����ودت����ه. مل���ا وج���دت���ه م���ن دفء ج��م��ي��ل وب�����س��رية ب���اح���ث عن 
التفا�سيل الدقيقة التي ال ت�سرتعي انتباه الكثريين. يتحرى 
دقة املعلومات، وقد جنح يف ذلك كثرًيا، ودعمها لي�س بالرواية 

ال�سفهية فقط، واإمنا باالأ�سعار وال�سور كذلك. 
وذكرت غبا�س اأن الكتاب حفظ احلياة االجتماعية الأهل الفريج 
االأب واالأم،  الذي ميار�سه  العمل  بكل تفا�سيلها، بدًءا من نوع 
الرجل واملراأة، اإىل األعاب االأطفال، اإىل ماذا ناأكل؟ وكيف ناأكل؟ 
و... كل هذه التفا�سيل.وذكر �سعادة اإبراهيم بوملحة اأن الفريج 
ع��ن��وان ك��ب��ري ت��ن��درج حت��ت��ه جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن املو�سوعات 
واأعراف  وتقاليد  وع��ادات  كيان  من  ج��زء  والفريج  واالهتمام، 
جمتمع ع�سنا فيه، واحلديث عن التفا�سيل اجلميلة هو نوع من 
الوفاء للما�سي حيث تختزن الذاكرة تفا�سيل كثرية �سرورية 
ومهمة لربط االأجيال بع�سها ببع�س، ونتيجة للتطور ال�سريع 
الذاكرة  توثيق  على  فحر�ست  التفا�سيل  تلك  اندثار  خ�سيت 
بهذا الكتاب.واأ�ساف بوملحة اأن �سكة اخليل ذلك )الفريج( اأرخ 
اأكتب  واأن��ا  الذكريات اجلميلة، حتى كدت  اأذهاننا كثري من  يف 

تفا�سيل الكتاب اأن اأر�سم الفريج ر�سماً مطابقاً.
ومل  ال��ف��رج��ان  م��ن  الكثري  تل�ست  للتطور  نتيجة  اأن���ه  واأك���د 
الفرجان  اأهمية  رغ��م  الب�ستكية،  فريج  اإال  دب��ي  يف  منهم  يتبق 
ل��ل��ت��وا���س��ل ب��� االأج���ي���ال ورب��ط��ه��م مب��ا���س��ي��ه��م ح�����س��ب مقولة 

ما�سيه،  يعرف  »من ال  اهلل  زاي��د رحمه  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اإحياء بع�س املناطق  ال يعرف حا�سره«، وحتر�س الدولة على 
القدمية حفظاً للإرث والتاريخ الوطني. اإال اأن امل�سوؤولية تقع 
من  الكثري  تت�سمن  اأن  يجب  التي  التعليم  مناهج  على  اأي�ساً 
االأ�سر  على  امل�سوؤولية  تقع  وكذلك  واملا�سي  بالرتاث  التعريف 
تت�سم  كانت  وما  املا�سية  احلياة  مظاهر  عن  واحلديث  الأحياء 
ب��ه م��ن األ��ف��ة وحم��ب��ة وت��ك��اف��ل ب��� اجل��م��ي��ع.ك��ذل��ك امل�سوؤولية 
�سيئاً  وال��ت��اري��خ  ال���رتاث  ي��ول��وا  اأن  يجب  ال��ذي��ن  املثقف�  على 
اأو التوثيق  اأو التناول  من االأهمية يف كتاباتهم �سواء بالعر�س 
امل�سوؤولية جماعية جتاه احلفاظ على االإرث التاريخي للدولة.
واأ�سار بوملحة اأنه من املحزن االنتقال نقلة نوعية �سريعة من 
املا�سي اإىل حياة ع�سرية غاية يف الع�سرنة هو جيد من ناحية 
التطور ولكنه كان قا�سماً حاداً ب� القدمي واحلديث. فالفريج 
اأدى دور كبري يف املحافظة على التقاليد واالأعراف، وهذا الذي 
دفعني لكتابة هذا الكتاب هو توثيق ذاكرة مكتوبة عن املا�سي 
لتكون يف متناول االأجيال احلا�سرة.وقد نا�سد بوملحة جميع 
للوقوف  املكان  ذكريات  وت�سجيل  بتوثيق  والباحث�  املهتم� 
للتاريخ  الدولة حفظاً  احلياة يف خمتلف مناطق  على مظاهر 
بذاتها  قائمة  اجتماعية  وح��دة  الفريج  يعترب  حيث  وال���رتاث، 
وتوؤدي دوراً اإيجابياً وت�سهم م�ساهمة فاعلة يف تنمية العلقات 
االأ�سخا�س  ب���  اخل��لف��ات  تكن  فلم  املجتمع،  يف  االجتماعية 
اأهل الفريج،  اأعيان  تتطور للمحاكم حيث كانت حتل من قبل 
البيوت  وكانت  االأ�سري  بالرتابط  تت�سم  الفرجان  كانت  كذلك 
غالبية  يف  وم��ك��ان  ال��ب��ع�����س،  بع�سها  ب���دفء  ت�سعر  متل�سقة 
كل  اأن  يعتقد  حتى  وبع�سها  البيوت  ب�  ت�سل  فتحات  البيوت 

بيوت الفريج بينت واحد واأ�سرة واحدة.

اأهل الفريج كانت ترتقي  اأن العلقات االأ�سرية ب�  واأكد على 
اأبناء وبنات الفريج اأخ��وة يف  اإىل درج��ة القدوة وك��ان كثري من 
الر�ساعة ما يدل على عمق االأوا�سر والروابط ب� اأهل الفريج، 

كذلك كان االأطفال وال�سباب يقدرون ويوقرون الكبار.
وذكر عن اأهم ال�سخ�سيات املوؤثرة يف الفريج مثال اأحمد وحممد 
بن دملوك وغريهما وكان يوؤدون دور اجتماعي متميز من خلل 
حل امل�سكلت ب� اأهل الفريج، والتكافل االجتماعي للمتع�سرين 
من اأهل الفريج، وكان بن دملوك اأحد اأبرز امل�سهورين يف فريج 
واأهل  الأبناء  امل�ساعدات  من  كثري  ويقدم  وعطاًء  كرماً  الرا�س 
الدولة ودول اخلليج ككل.وحتدث عن بع�س �سخ�سيات الكتاب 

ال�سخ�سيات.  وكثري من  واملطوعة  اآمنة معتوقة  املعاجلة  مثل 
وعن انتقاله من فريج �سكة اخليل اإىل مكان اآخر اإال اأنه اكت�سب 
العادة  الفريج م��ن وال���ده وه��و يحر�س على ه��ذه  زي���ارة  ع��ادة 
حتى اليوم يذهب اأ�سبوعيا اإىل مكان فريجه القدمي رغم تغري 
اأهل  املا�سية.وذكر تفاعل  الذكريات  ي�ستدعي  اأنه  اإال  ملحمه 
االإمارات مع القومية العربية وب�سورة اأكرب مع دخول التعليم 
القومية  ال��روح  الذين غذوا  العرب  املدر�س�  الدولة عرب  اإىل 
اأو  23 يوليو يف م�سر  ث��ورة  اإم��ارات اخلليج �سواء مع  اأبناء  يف 
العربية  االأح����داث  م��ن  وغ��ريه��ا  على م�سر  الثلثي  ال��ع��دوان 

والتي تفاعل معها اأبناء املنطقة ب�سكل اإيجابي.

الفريج.. جل�صة قرائية يف ندوة الثقافة والعلوم

خالل جل�سة �سمن فعاليات »مهرجان ال�سارقة ال�سينمائي الدويل لل�سباب واالأطفال«

الفنان عبد الرحمن العقل يك�صف اأ�صرار بداياته للنا�صئة وي�صيد بجهود �صلطان القا�صمي

•• العني - الفجر

ت�سارك دار زايد للثقافة االإ�سلمية يف معر�س فرانكفورت الدويل للكتاب 
نوعه على م�ستوى العامل ، حتقيقاً  من  االأكرب   71 ال��  دورته  يف   2019
التعريف  يف  امل�ساركة  جانب  اإىل  االإ�سلمية  الثقافة  اإب���راز  يف  الأه��داف��ه��ا 
اأهم  للتعاون وبناء �سراكات مع  اآف��اق  ال��دار وفتح  اإ�سدارات  والرتويج عن 
للدار يف  الثالثة  امل�ساركة  ، وتعترب هذه  الدولي�  والنا�سرين  و  ال�سركات 

هذا املعر�س الدويل.

اإ�سدارتها  خللها  ت�ستعر�س  خا�سة  مبن�سة  ال��ع��ام  ه��ذا  ال���دار  وحت��ظ��ى 
�سيتم  جديداً  اإ���س��داراً   21 منها  اإ���س��دارا،   150 عددها  والبالغ  اخلا�سة 
من  ال��ق��راء  ملختلف  لتتوجه  الكتب  ه��ذه  وتتنوع  االأوىل،  للمرة  عر�سها 
ال�سمحة  االإ���س��لم  واأح��ك��ام  االإ�سلمية  الثقافة  على  بالتعرف  الراغب� 
املوجهة  ال��ك��ت��ب  م��ن  وا���س��ع��ة  اإىل جم��م��وع��ة  ب��االإ���س��اف��ة  وق��ي��م��ه  وتعاليمه 
للأطفال واليافع� لتتناول القيم االإن�سانية واالأخلقية ، مع االإ�سارة اإىل 
اأن اإ�سدارات الدار تتوفر ب 13 لغة عاملية تتمثل يف اللغة االإجنليزية، و 
اللغة الرو�سية و ال�سنهالية و االأملانية و  اإىل جانب  الفلبينية و االأمهرية 

الفرن�سية، كما تتوفر اإ�سدارات الدار اأي�سا باللغة ال�سواحلية و العربية و 
الكورية و االأندوني�سية و االإ�سبانية و اللغة البنغالية.

و�ستحظى من�سة الدار اأي�ساً بعر�س كتبها اخلا�سة بربنامج تعليم اللغة 
وجت�سيداً  العربية،  اللغة  اأهمية  على  تاأكيدا  بغريها  للناطق�  العربية 
وحتقيقاً لتطلعات دولة االإم��ارات العربية املتحدة يف احلفاظ على مكانة 

اللغة العربية وتعريف االآخرين بها.
زائرين  ودع��وة  مت�سامح  املليون  بوثيقة  بالتعريف  ال��دار  وفد  �سيقوم  كما 
املعر�س للتوقيع على هذه املن�سة االلكرتونية التي تدعو اإىل الت�سامح مع 

االآخرين.
حر�س  اإىل  للدار  العام  املدير  الطنيجي  حممد  ن�سال  الدكتورة  واأ�سارت 
امل�ساركة يف معر�س فرانكفورت الدويل  دار زايد للثقافة االإ�سلمية على 
للكتاب كونه يعترب من�سة عاملية ال�ستعرا�س الكتب واال�سدارات الثقافية 
ب�  اخل��ربات  وت��ب��ادل  الثقايف  الوعي  تعزيز  يف  امل�ساهمة  �ساأنها  من  التي 
امل�سارك�، ومد ج�سور التوا�سل الثقايف ب� االإمارات ودول العامل حتقياُ 
للأهداف اال�سرتاتيجية للدولة �سمن روؤيتها لعام 2021 يف بناء جمتمع 

املعرفة املبني على االبتكار.

زايد للثقافة االإ�صالمية ت�صتعد للم�صاركة يف معر�ض فرانكفورت الدويل للكتاب

يوا�سل عر�سها حتى 18 اأكتوبر اجلاري

اأفالم عاملية الأول مرة يف اخلليج وال�صرق االأو�صط على �صا�صة »ال�صارقة ال�صينمائي الدويل لالأطفال وال�صباب«



فــن عــربـــي

31

اأحاول احلفاظ على وجودي على ال�سو�سيال ميديا

درة : ال اأهتم مبن يلقون 
علىَّ ال�صائعات

فى  الق�سرية  للأفلم  حتكيم  جلنة  ع�سو  •  كنِت 
ال�سينمائى..  اجلونة  مهرجان  من  الثالثة  ال���دورة 

فكيف كانت التجربة؟
- �سعدت جدا حينما وجه املهرجان ىل الدعوة الأكون 
م�ساركة هذا العام لي�س ك�سيفة فقط واإمنا كع�سو 
اأحب  واأن��ا  الق�سرية،  االأف��لم  جلنة حتكيم مل�سابقة 
متعبة،  كونها  م��ن  ال��رغ��م  على  كثريا  املهمة  ه��ذه 
فاإنها ماتعة وجتعلنى اأ�ساهد قدرا كبريا جدا من 
االأف���لم، وت��زي��د م��ن خ��ربات��ى، كما اأن��ن��ى حر�ست 
على اأن اأ���س��اه��د ع���ددا م��ن االأف����لم امل�����س��ارك��ة فى 

املهرجان خارج امل�سابقة اخلا�سة بى.
وب�  بينك  االأف����لم  تقييم  يتم  ك��ان  كيف    •

باقى اأع�ساء جلنة التحكيم؟
- نتناق�س جميعا فى االآراء، ومعظم الوقت نكون 
على اتفاق تام، فاملعايري التى يتم التقييم عليها 
ل�ست اأمتلكها وحدى، فهى ثابتة لدينا جميعا، 
ب��ال��ق�����س��ة وب���االأف���ك���ار اجلديدة  ن��ه��ت��م  ف��ن��ح��ن 
ونراعى كل العنا�سر التى جتعل من الفيلم 
جيدا �سينمائيا، وبعدها ن�سل اإىل االختيار.

جلنة  ك��ع�����س��و  جت��رب��ت��ك  ع���ن  •  ب��ع��ي��دا 
حتكيم.. حدثينا عن دورك فى م�سل�سلك 

اجلديد "بل دليل"
- عدت من اجلونة على الت�سوير، وهو 
عمل مهم جدا بالن�سبة ىل واأوجد فيه 
مع عدد كبري من النجوم منهم خالد 
�سليم، ونيقوال معو�س، وحازم �سمري، 
ال�سناوى،  وع��م��ر  ج��م��ال،  واإ����س���لم 
وجمال عبد النا�سر، واأ�سرف 
اجلريتلى،  واأنعام  زكى، 
واأح�����م�����د ك�������رارة، 
تاأليف  م��ن  وه��و 
اإجن����������������ى ع�������لء 
واإخ��������������راج م���ن���ال 
ال�����س��ي��ف��ى واإن����ت����اج 
ومن  �سيرنجى،  �سركة 
منت�سف  يعر�س  اأن  امل��ق��رر 

.cbc سهر اأكتوبر على�
ال�سخ�سية  فى  واجهِتها  التى  ال�سعوبات  عن  •  ماذا 

التى توؤديها فى العمل؟
ال�سعوبة  كانت  �سخ�سيتى  وف��ى  �سعب،  العمل  ك��ل   -
تكمن فى اأننى اأج�سد دور حبيبة، وهى عازفة اآلة نادرة، 
فى  عزفها  اأت��ق��ن  ك��ى  عليها  اأتعلم  اأن  كثريا  وح��اول��ت 
امل�سل�سل، كما اأن �سخ�سيتى فيها العديد من العلقات 
املت�سابكة واملتداخلة مع كل �سناع امل�سل�سل، واأمتنى اأن 
خلله  من  بذلنا  الأننا  اجلمهور،  اإعجاب  العمل  ينال 

جمهودا كبريا لكى يخرج ب�سكل يليق مبحبينا.
عرب  جمهورك  مع  كبري  ب�سكل  متوا�سلة  ن��راِك    •
التوا�سل االجتماعى.. فهل حتاول� احلفاظ  مواقع 

على وجودك على ال�سو�سيال ميديا؟
اأحاول احلفاظ على الوجود على ال�سو�سيال ميديا   -
بالفعل، كما اأننى اأحب اأن تكون احل�سابات اخلا�سة بى 
اأواجه  ودائما  للحدود،  متجاوزون  اأ�سخا�س  بها  لي�س 
واأعرف  ج���دا،  ىل  املتابع�  اأح���ب  ف��اأن��ا  بالبلوك،  ه��ذا 
معظمهم، وجزء كبري منهم اأ�سبح قريبا منى للغاية، 
واأحب دائما اأن اأحكى لهم عن االأ�سياء التى تعرب عن 

�سخ�سيتى، وق�س�س من حياتى لنكون قريب�.
حياتها؟ فى  ال�سائعات  درة  تواجه  •  كيف 

بى،  خا�سة  �سائعة  تخرج  حينما  دائما  ال��رد  اأتفادى   -
وال اأهتم مبن يلقون علىَّ ال�سائعات، ولكن هناك بع�س 
ال�سائعات التى تكون قوية للغاية وحتتاج منى اإىل رد، 

فاأخرج واأكذبها ب�سكل ر�سمى.
الفنى  م�سوارك  خلل  الفنان�  اأحد  ن�سحِك  • هل 

وال تن�س� ن�سيحته حتى االآن؟
- ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ن��ان��� ن�����س��ح��ون��ى ب��اأ���س��ي��اء كثرية 
وا�ستفدت منهم كثريا، ه�سام �سليم -على �سبيل املثال- 
كان دائما يقول ىل "من يحبك �سيحبك كما اأنِت وال 
تهتمى كثريا بالنظر اإىل ردود االأفعال"، واأي�سا االأ�ستاذ 
الكبري نور ال�سريف الذى كان ين�سحنى دائما باأهمية 

االلتزام فى العمل لكى اأ�سبح جنمة كبرية.
ويحبها  مم���ي���زة  دائ���م���ا  ب��ال��ف�����س��ات���  اإط���لل���ت���ك   •

اجلمهور.. فكيف ترين هذا؟
اأن  االإم��ك��ان  ق��در  واأح����اول على  املو�سة كثريا  اأح��ب   -

الب�سيطة،  امل��لب�����س  واأح���ب  ل��ه��ا،  ج��ي��دة  متابعة  اأك���ون 
وعلى الرغم من متابعتى للمو�سة فاإننى اأختار دائما 

ما ينا�سبنى، ولي�س كونه على املو�سة فقط.
نقلة مهمة فى م�سوارك  تعدينها  التى  االأعمال  • ما 

الفنى؟
بطلة  االأع��م��ال جعلتنى  كبربة من  هناك جمموعة   -
واحدة،  م��رة  ي��اأِت  االأول، فهذا مل  ال�سف  من بطلت 

االأعمال  وم��ن  �سنوات،  م��دار  على  بنيته  مب�سوار  اإمن��ا 
ورانا"  اللى  "ال�سارع  م�سل�سل  ذل��ك  فى  اأ�سهمت  التى 
وغريه، كما اأننى اأعتقد اأي�سا اأن م�سل�سل "بل دليل" 

�سيكون واحدا من تلك االأعمال.
الفنان�؟ من  البطولة  ت�ساركيه  اأن  تتمن�  • من 

- اأمتنى اأن اأ�سارك الفنان� كرمي عبد العزيز واأحمد 
عز فى بطولة.

بها كع�سو جلنة حتكيم فى م�سابقة االأفالم الق�سرية، وقال عنها مدير املهرجان انت�سال التميمى اإنها اختيار رائع 
القاهرة  اإىل  �سريعا  درة  عادت  املهرجان  فى  مهمتها  من  انتهائها  وبعد  بها.  اال�ستعانة  يجب  كان  موهوبة  وفنانة 
ا�ستعدادا  وذلك  حلقة(،   45( الطويلة  االأعمال  نوعية  اإىل  ينتمى  دليل" الذى  "بال  اجلديد  م�سل�سلها  من  تبقى  ما  ت�سوير  لت�ستكمل 

لعر�سه على ال�سا�سة قريبا.
دليل"  "بال  م�سل�سل  عن  لنا  حتدثت  كما  ال�سينمائى،  باجلونة  حتكيم  جلنة  كع�سو  عملها  كوالي�ض  عن  ك�سفت  احلوار  هذا  فى  درة 
وك�سفت عن موعد طرحه للجمهور، وال�سعوبات التى واجهتها بالعمل، كما حكت لنا عن الن�سائح التى كان ين�سحها بها عدد من 

الفنانني فى بداية م�سوارها الفنى.

كع�سو  ال�سينمائية  املهرجانات  من  العديد  فى  درة  الفنانة  م�ساركة  بعد 
الذى  ال�سينمائى  اجلونة  مهرجان  على  القائمون  قرر  حتكيم،  جلنة 
انعقدت فعالياته فى الفرتة من 19 حتى 27 �سبتمرب، اال�ستعانة 

احتفلت بتجربتها الرباجمية االأوىل "ذا تالنت"

نوال الزغبي: ت�صريب »بدك ت�صاأل علّي« �صدمني

األوان نوال
اخ������������ت������������ارت ن����������وال 
ال������زغ������ب������ي ال�����ل�����ون������ 
ليكونا  واالأ���س��ود  االأح��م��ر 
اأكد  فقد  ل�؛  املف�سنّ لونيها 
اأيقونة  م���ن  ب  م���ق���رنّ م�����س��در 
قرباً  االأك��رث  اللونان  اأنهما  املو�سة 
ل  تف�سنّ حيث  ال��زغ��ب��ي  ن���وال  ل�سخ�سية 

اعتمادهما يف معظم اأزيائها.

مو�سم �سيف
ل��ف�����س��ول ال�سنة  اأم����ا ع���ن ح��ب��ه��ا 
فاختارت الزغبي ف�سل ال�سيف 
اإىل  ب  امل��ق��رنّ الف�سل  ليكون 
ت�ستمتع  ح���ي���ث  ق���ل���ب���ه���ا، 
ب�����اأج�����وائ�����ه وع���ط���لت���ه 
البحر  �سواطىء  على 

كثرياً.

حماولة نوال
جناح  ورغ������م 

" التي  علينّ ت�ساأل  "بدك  الزغبي  لنوال  بة  امل�سرنّ االأغنية 
دون  اليوتيوب  ع��رب  بت  �ُسرنّ اأع���وام،  ثلثة  قبل  لتها  �سجنّ
علمها؛ وعلى هام�س املوؤمتر ال�سحفي اخلا�س بانطلق 

برنامج "ذا تالنت"،
فور  بال�سدمة  �سعرت  اأن��ه��ا  الذهبية  النجمة  حت  �سرنّ  
ت�����س��ري��ب االأغ��ن��ي��ة وح���اول���ت وف��ري��ق عملها ح��ذف��ه��ا من 
كانت  اإذا  واأ���س��اف��ت  ذل��ك،  يف  تنجح  مل  لكنها  اليوتيوب، 
النجاح  ل��ن حتقق  اأع���وام رمب��ا  ُط��رح��ت قبل  ق��د  االأغنية 

نف�سه الذي حققته حالياً.
ع��ل��ى خ��ط اآخ����ر، حت��ي��ي ن���وال ال��زغ��ب��ي حفلها ال��ع��امل��ي يف 
املك�سيك بداية عام 2020 حيث حتدد 31 يناير موعداً 
اأن ت�ستمر ملدة ثلثة  نهائياً الأوىل حفلتها هناك، على 

اأيام اأخرى يف بداية �سهر فرباير 2020.
ي�سار اإىل اأننّ نوال الزغبي، 

"كده باي" ب��ال��ت��زام��ن مع  األ��ب��وم��ه��ا  ك��ان��ت ق��د ط��رح��ت 
اأغنيات متنوعة   10 ب�"عيد احلب"، ويت�سمن  االحتفال 
خايفة"  و"م�س  قلبه"  و"جوه  �سبح"  "�سبح  وه����ي: 
و"اآه  عملته"  ب��را���س��ي  و"اللي  باي"  و"كده  و"حماية" 
و"اأيام  نا�سه"  ل��ه  و"اجلمال  وجع"،  و"ميه  �سيدي"  ي��ا 

�سعبة".
يذكر اأن الزغبي غنت ترت م�سل�سل "بروفا"، الذي عر�س 

كلمات  بتح�سبا"،  "ملا  بعنوان  املا�سي،  رم�سان  مو�سم  يف 
�سباغ،  وتوزيع عمر  �سليمان،  ف�سل  واأحل��ان  اإ�سرب،  حياة 

االأغنية  كليب  و�سارك يف متثيل  ال�سمعان،  اإيلي  واإخ��راج 
اأبطال امل�سل�سل اأحمد فهمي وماغي بوغ�سن.

احتفلت النجمة الذهبية نوال الزغبي منذ اأيام بتجربتها الرباجمية االأوىل "ذا تالنت" الكت�ساف املواهب الغنائية عرب و�سائل 
ال�سو�سيال ميديا ليكون الربنامج االأول من نوعه يف هذا املجال؛

حيث ك�سفت خالل موؤمتر �سحفي عقدته �سركة روتانا عن الكثري من اأ�سرار الربنامج اخلا�سة وكيفية اختيارها للمواهب 
الغنائية يف امل�سابقة، ولكن هناك تفا�سيل اأخرى ال تعرفينها عن حياة النجمة الذهبية.
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ترقق العظام .. املر�ض ال�صامت الذي تبقى اأعرا�صه غري منظورة
اإنه املر�س ال�سامت بكل معنى الكلمة... فاأعرا�سه تبقى غري منظورة، مما 
الكارثة وتتفتت  اأن حت�سل  اإىل  االأي��ام  اإىل تفاقم الو�سع مع م��رور  ي��وؤدي 
العظام... ترقق العظام يعني ت�ساوؤل الكثافة املعدنية يف العظام، ويوؤدي اإىل 
ح�سول ك�سور غري مربرة يف العظام والفقرات ب�سبب اله�سا�سة احلا�سلة يف 
الكثافة العظمية. ميكن تفادي هذا املر�س اأو على االأقل احلدنّ من تاأثرياته 
ال�سلبية عرب اتخاذ اخلطوات املنا�سبة... لكن االآراء كثرية، ال بل مت�ساربة، 
يف هذا املجال، بحيث بتنا ال نعرف ال�سح من اخلطاأ. اإليِك ملحة عن اأبرز 

املعطيات املتعلقة برتقق العظام.
�سروري   D الفيتام�  ال��ع��ظ��ام:ن��ع��م،  ل�سحة  ���س��روري   D الفيتام�   
ال�سم�س  اأ���س��ع��ة  اإىل  يحتاج  اجل�سم  لكن  ال��ع��ظ��ام،  يف  الكال�سيوم  لتثبيت 
كل  �ساعة  ملدة  ال�سم�س  الأ�سعة  التعر�س  لذا، يجب  الفيتام�.  الإنتاج هذا 
ال�سلبية للأ�سعة فوق  التاأثريات  الواقية من  ا�ستعمال الكرميات  يوم، مع 

البنف�سجية.
 م�ستقات احلليب حتول دون املر�س:نعم، فم�ستقات احلليب غنية بالكال�سيوم 
تتكون  العظمية  الكثافة  اأن  نعلم متاماً  العظام. ونحن  ال�سروري ل�سحة 
على  بالرتكيز  واملراهق�  ال�سغار  كل  يو�سى  ل��ذا،  الع�سرين.  عمر  قبل 
االأطعمة الغنية بالكال�سيوم بهدف تعزيز الكثافة العظمية قدر امل�ستطاع. 
لت الكال�سيوم، بالرتافق طبعاً مع  وبعد عمر الع�سرين، ميكن تناول مكمنّ

الغذاء ال�سحي امل�ستمل على كميات كافية من الكال�سيوم.
الريا�سة مفيدة لتقوية  اأن��واع  ي العظام:نعم. لي�ست كل  الريا�سة ال تقونّ  
يف  د  التجدنّ ه��ذا  ز  ويتحفنّ با�ستمرار.  يتجدد  ح��ينّ  ن�سيج  فالعظم  العظام. 
حال حتركت العظام بن�ساط اأثناء ممار�سة التمارين الريا�سية. واملق�سود 
والرك�س  امل�سي  باالأر�س )مثل  ترتطم  االأق��دام  التي جتعل  التمارين  هنا 
اجة الهوائية  اأو الركوب على الدرنّ واالأيروبيك...( لذا، ال تعترب ال�سباحة 

من الريا�سات املفيدة لتقوية العظام.
الذي  ال��ه��ورم��وين  فالعلج  العظام:نعم.  لتقوية  مفيدة  االأدوي���ة  بع�س   
تعتمده الن�ساء عند بلوغ �سن الياأ�س كفيل باحلفاظ على الكتلة العظمية. 
ويف حال ح�سول تدٍن كبري يف الكثافة العظمية، قد ي�سف الطبيب الكثري 
الطبيب  اأن  علماً  العظمية،  الكثافة  تعزيز  على  ت�ساعد  التي  االأدوي��ة  من 

يختار الدواء وفق التاريخ الطبي لكل امراأة.
اأن��واع عدة من  ق العظام قد يح�سل قبل عمر االأربع�:نعم. فهناك   ترقنّ
م يف العمر. لكْن  ترقق العظام، والنوع االأكرث �سيوعاً هو ذاك املرتبط بالتقدنّ
هناك اأي�ساً اأنواع من ترقق العظام مرتبطة بجينات معينة يف اجل�سم. ويف 
ق العظام عند ال�سباب اإثر ح�سول ك�سر،  اأغلب االأحيان، يتم ت�سخي�س ترقنّ
اأو يف حال اإجراء فحو�س طبية روتينية ب�سبب وجود تاريخ عائلي لرتقق 

العظام.
 ترقق العظام ي�سيب الن�ساء فقط:ال. فالرجال عر�سة اأي�ساً لهذا املر�س، 
واإن بن�سبة اأقل من الن�ساء. فال�سبب االأ�سا�س لرتقق العظام هو التقدم يف 
اإليه التبدالت الهورمونية عند الن�ساء يف �سننّ الياأ�س. لذا،  العمر، ت�ساف 

تعترب الن�ساء اأكرث عر�سة لرتقق العظام.
 ترقق العظام ي�سبنّب االأمل

ب�سكل  امل�سكلة  اأمل، بل تتفاقم  اأي  العظمية ال ي�سبب  الكثافة  ال. فت�ساوؤل 
حال  يف  اإال  العظام  ترقق  ت�سخي�س  يتم  وال  ع��دة.  �سنوات  ط��وال  �سامت 
ح�سول ك�سر يف املع�سم اأو الفخذ اأو اإحدى الفقرات. ال بدنّ من اإجراء �سورة 

�سعاعية لقيا�س كثافة العظام للتاأكد من وجود الرتقق اأم ال.

ملاذا نرى قطعان احليوانات تنق�سم فريقني عند املرعي ؟
عندما تذهب احليوانات ايل املرعي تنق�سم جمموعت� ،وبينما تقف 
جمموعة عند مدخل املرعي للحرا�سة تذهب املجموعة االخري لكي 
ترعي يف امان حتي ت�سبع وترتوي فتح�سر لتذهب املجموعة االخري 
ي��ت��ب��ادل اجل��م��ي��ع احلرا�سة  وامل����اء وه��ك��ذا  ل��ت��اأخ��ذ ن�سيبها م��ن االك���ل 

والطعام.
ملاذا يعترب البعو�ض اخطر على االإن�سان من احليوان ؟

حيوانات  ك��ل  م��ن  االن�سان  حياة  علي  خطرا  ا�سد  البعو�س  ل�سعة  ان 
االر�س ،فقد ثبت ان %50من حاالت الوفاة ب�سبب االمرا�س ي�سببها 
(واالوبئة  امللريا  -حمي  ال�سفراء  )احلمي  مثل  وامرا�سه  البعو�س 
التي يت�سبب بها البعو�س تق�سي علي االف من الب�سر قبل ان ي�ستطيع 

الطب التغلب عليها .

�� ان احل�سرة املعروفة با�سم اليع�سوب ت�ستطيع التقاط فري�ستها بت�سكيل اأرجلها ، و�سمهم على �سكل �سله
ال�ساعة  بلوغ  ، ولكن فقط قبل  ال�ساد�س ع�سر ب�سرب زوجاتهم  القرن  انه كان ي�سمح للرجال االنكليز يف   ��

العا�سرة م�ساء
�� هل تعلم اأن احلفيد ابن زهر االأندل�سي يعترب من نوابغ الطب واالأدب يف االأندل�س. ومل يكن يف زمانه اأعلم 

منه ب�سناعة الطب اأخذها عن اأبيه. وقد خدم دولتي املرابطون واملوحدون.
له الرتياق اخلم�سيني يف الطب ور�سالة يف طب العيون. ويعترب ابن زهر اأول من اكت�سف جرثومة مر�س 
اجلرب من اأطباء امل�سلم� كما هو اأول من �سخ�س اأعرا�س خراج احليزوم والتهاب التامور يف حالتي الن�سافة 

واالن�سكاب.
�� اأن ما يحدثه 0.47 ليرت من البرتول من انفجار يعادل ما يحدثه وزن 0.45 كغ من الديناميت

�� اأن هنالك نوعا من الورود يف جزر الهاواي يتفتح م�سدرا دويا قويا . وقد اأطلق على
هذه الوردة با�سم ال�سجرة املفرقعة النارية

�� اأن كثافة كوكب زحل قليلة جدا بحيث انك لو جعلت هذا الكوكب ي�سقط يف بحر و�سيع لطفا على �سطحه
�� اأن �سوء ال�سم�س ال يتخلل مياه البحر اأكرث من 400 م

�� اأن عدد البلد يف �سمال خط اال�ستواء ثلثة اأ�سعاف ون�سف عدد البلد جنوب خط اال�ستواء 

الل�ص املجهول
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الفلفل احلار 

الطعام احلار ميد اجل�سم بفوائد  اأن  االأملانية،  اأوردت جملة )فرويندين( 
احلار،  الفلفل  اأو  االأ�سود  الفلفل  على  يحتوي  ال��ذي  خا�سة  ة،  جمنّ �سحية 
الربد  ن��زالت  مواجهة  على  ي�ساعد  مم��ا  امل��ن��اع��ة،  جهاز  تقوية  على  يعمل 
وان�سداد االأنف مثًل، كما اأنه ي�ساعد على تن�سيط عملية اله�سم، مما يقي 

من االإم�ساك.
يف  ي�سهم  احل���ار،  الطعام  اأن  االإن��رتن��ت  على  موقعها  يف  املجلة  واأو���س��ح��ت 
�سبط م�ستوى االأن�سول�، باالإ�سافة اإىل اأنه يعمل على حتفيز عملية حرق 

الدهون بف�سل الطاقة، التي يتم ا�ستهلكها بفعل التعرق.
ك��ذل��ك ي��ح��ت��وي ال��ف��ل��ف��ل احل����ار ع��ل��ى م����ادة )ك��اب�����س��ي�����س���(، ك��م��ا يحتوي 
اإف��راز هرمون  االأ�سود على مادة )بيربين( وكلهما يعملن على  الفلفل 
)االإندورف�( املعروف )بهرمون ال�سعادة(، مما ي�ساعد على حت�س� املزاج 

وا�سرتخاء اجل�سم.

املمثلة االأمريكية جان �سمار لدى و�سولها حل�سور العر�ض االأول ل�سل�سلة HBO اجلديدة »احلرا�ض« يف هوليوود. اأ ف ب

داأب احد الل�سو�س على مراقبة احدى الفلل الفخمة لو�سع خطة ل�سرقتها ولكن لل�سف كان دائما ي�ستمع 
ال�سوات �سخب و�سحكات ومو�سيقى ت�سدر منها وبعد مرور وقت لي�س بالق�سري قام هذا الل�س بالذهاب اإىل 
مركز ال�سرطة وقدم بلغ ازعاج اإىل ال�سلطات املحلية يتهم فيها ا�سحاب الفيل بال�سجيج واالزعاج والت�سبب 
يف قلة راحته وعلى الفور وكما املتبع يف مثل تلك احلاالت قام احد ال�سباط ب�سحبة �سرطي� بالذهاب اإىل 

الفيل يف نف�س التوقيت الذي حدده الل�س وطلبا مقابلة �ساحبة البيت .
ا�ستقبلت �ساحبة البيت العجوز ال�سابط برتحاب وا�ستعداد للم�ساعدة فقال لها ال�سباط انه اآ�سف ليخربها 
املتزايدة،  ب�سبب حفلتها  الليل  ازعاج �سديد له طوال  بت�سببها يف  للق�سم تفيد  ب�سكوى  بتقدم احد اجلريان 
هنا �سحكت �ساحبة البيت واخذته بهدوء اإىل خارج باب الفيل وقالت له يا بني انظر حولك ماذا ترى.. نظر 
ال�سابط فوجد ان املنطقة تقريبا خالية اال من جمموعة من الفيلت الفخمة متناثرة هنا وهناك وان كانت 
تلك املراأة تقيم حفل كل �ساعة فلن يوؤثر على اأي من تلك الفلل البعيدة، فت�ساءل عما يق�سده ال�ساكي فقالت 
اعياد ميلد  فيديو  �سرائط  بت�سغيل  اق��وم  وكنت  الفيل  على مراقبة  داأب  ل�س  انه  ال�سابط  بب�ساطة ح�سرة 
ابنائي حتى يح�س بوجود انا�س هنا، فاأنا اعي�س لوحدي كما ترى من فرتة الخرى وهو ال يدري ذلك ويريد 
الل�س.. خرج  اإىل لعبة  الذي فطن  ال�سابط  ال�سرقة.. و�سحكت و�سحك معها  ننام مبكرا حتى ي�ستطيع  ان 
ال�سابط وذهب ملكتبه وطلب عمل بحث عن ا�سم امل�ستكي بل وقام باأخذ ب�سماته يف احلال بعد �سوؤال امل�سوؤول� 
واكت�سف ال�سابط عددا كبريا من الق�سايا م�سجلة بناء على ب�سمات ذلك الل�س املتعجل والذي كان دائما يهرب 
يف الوقت املنا�سب، فتقدم منه وقال لو مل تتعجل �سرقة تلك الفيل ما ك�سفت نف�سك، ون�سكرك انك اتيت اإىل 

هنا فقد تعبنا يف البحث عن الل�س املجهول.

تناول املك�صرات قد ي�صاهم يف احلد من زيادة الوزن
ك�سفت درا�سة جديدة اأنه على الرغم من ارتفاع 
ال�سعرات احلرارية يف املك�سرات فاإن تناول مقدار 
منها يوميا قد ي�ساهم يف احلد من زيادة الوزن 
ال �سيما عندما تكون بديل عن اأغذية ذات فائدة 

�سحية اأقل.
األفا   126 ال��ب��اح��ث��ون درا���س��ت��ه��م ع��ل��ى  واأج�����رى 
منت�سف  يف  االأ����س���ح���اء  ال��ب��ال��غ���  م���ن  و190 
ع��ام��ا. ويف  20 و24  ب���  ت��راوح��ت  مل��دة  العمر 
اأو  امل�ساركون يتمتعون بوزن �سحي  البداية كان 
لديهم زيادة طفيفة يف الوزن. وبنهاية الدرا�سة 
اأ�سبح نحو 17 باملئة من امل�سارك� يعانون من 

ال�سمنة.
اإن  الربيطانية  الطب  دوري��ة  الباحثون يف  وقال 
االأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��زي��د م��ق��دار م��ا يتناولونه 

تقل  يوميا  ج��رام��ا   14 نحو  اإىل  مك�سرات  م��ن 
احتماالت اإ�سابتهم بالبدانة بن�سبة ثلثة باملئة. 
مماثلة  بكمية  يوميا  اجل��وز  تناول  اأن  واأ�سافوا 
بال�سمنة  االإ����س���اب���ة  خ��ط��ر  ب��ان��خ��ف��ا���س  ي��رت��ب��ط 
مثل  مك�سرات  تناول  يرتبط  بينما  باملئة   15
االإ�سابة  اح��ت��م��االت  بانخفا�س  وال��ل��وز  ال��ك��اج��و 
ديردري  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت  باملئة.   11 بال�سمنة 
هارفارد  بجامعة  الطب  بكلية  االأ�ستاذة  توباي�س 
زيادة  اإن  ال��درا���س��ة  ع��ل��ى  وامل�����س��رف��ة  بو�سطن  يف 
ت�ساعد يف  قد  اليومي  الغذاء  املك�سرات يف  ن�سبة 

احلفاظ على وزن �سحي بعدة طرق.
االإلكرتوين  ال��ربي��د  ع��رب  ر���س��ال��ة  واأ���س��اف��ت يف 
"احتواء املك�سرات على ن�سبة عالية من الدهون 
ال�سحية واالألياف يعطي اإح�سا�سا بال�سبع لفرتة 

املعاجلة  الكربوهيدرات  بتناول  مقارنة  اأط���ول 
وغريها من االأغذية �سهلة اله�سم".

ون�سحت بتجنب املك�سرات املغطاة بامللح اأو ال�سكر 
للح�سول على اأف�سل فائدة غذائية.

 0.32 مبعدل  وزن��ه��م  زاد  امل�سارك�  اأن  وتب� 
كيلوجرام على نحو �سنوي طيلة فرتة الدرا�سة 
املك�سرات كان ي�ساف  لكن كل ن�سف مقدار من 
زيادة  ن�سب  بانخفا�س  ارت��ب��ط  ال��ي��وم��ي  ل��ل��غ��ذاء 

الوزن.
اإ�سافة املك�سرات  اأن  اإىل  اأي�سا  وخل�ست الدرا�سة 
بن�سبة  ب��ان��خ��ف��ا���س  ي��رت��ب��ط  ي��وم��ي��ا  ال���غ���ذاء  اإىل 
باأكرث من  اأربعة باملئة يف احتماالت زيادة الوزن 
خم�سة  من  باأكرث  ال��وزن  زي��ادة  اأو  كيلوجرام� 

كيلوجرامات كل اأربعة اأعوام.


