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ملنع ت�ش�قط �ل�شعر.. م� �لذي يجب �أن ت�أكله؟
ميكن اأن ت�صبب عادات الأكل غري ال�صحية اآثارا جانبية غري مرغوب 
املعروفة، مبا  التغذية  �صوء  اأعرا�ض  العديد من  توجد  فبينما  فيها، 
تاأثري جانبي  اأي�صا  اأن هناك  اإل  ال�صباب،  ال��وزن وحب  زي��ادة  يف ذلك 

مرعب اآخر ل يعرفه الكثري من النا�ض وهو ت�صاقط ال�صعر.
اإىل موقع  ف��ارون��ا،  ال�صعر، كري�ض  ا�صتعادة  اأح��د اخل��راء يف  واأو���ص��ح 
على  الغذائي  نظامك  تاأثري  بكيفية  يتعلق  عما  ليف”  “هوليوود 

منو �صعرك، وما يجب اأن تاأكله ملنع ال�صلع والعي�ض بحياة �صحية.
اأن  “ت�صاقط ال�صعر، بغ�ض النظر عن ال�صبب، ميكن  اأن  واأكد فارونا 

يوؤثر على حياة النا�ض«.
الن�صاء، هناك العديد من العوامل التي ميكن  اإىل  “بالن�صبة  وقال: 
اأن توؤدي اإىل ت�صاقط ال�صعر، ويف معظم الأحيان هناك عوامل متعددة 
ت�صاهم يف ت�صاقط ال�صعر. بالطبع، ميكن اأن تكون املراأة تعاين وراثة 

فقدان ال�صعر«.
الفيتامينات  نق�ض  ت�صمل  اأن  ميكن  اأخ��رى  عوامل  “هناك  واأ���ص��اف 
وفقر الدم ب�صبب نق�ض احلديد وفقدان ال�صعر الناجم عن الإجهاد 
اأو  معينة  �صعر  ق�صات  ب�صبب  الثعلبة  اأو  الدرقية،  الغدة  وت�صوهات 

املعاجلة ال�صديدة لل�صعر مما يوؤدي اإىل حروق �صطحية يف اجللد«.
نيوبورت  ال�صعر يف  �صركة ل�صتعادة  ا مالك  اأي�صً وهو  فارونا،  وك�صف 
الغذائي،  نظامك  تغيري  اإىل  حاجتك  �صبب  عن  بكاليفورنيا،  بيت�ض 
قائال: “بالن�صبة للبع�ض، ميكن اأن يكون لبع�ض التغيريات الب�صيطة 

يف نظامهم الغذائي تاأثري كبري على مظهر �صعرهم و�صحتهم«.
وتابع: “يف كثري من احلالت، اإذا مت معاجلة اأوجه الق�صور يف النظام 
الغذائي يتوقف ت�صاقط ال�صعر. من حيث التغذية وال�صعر ال�صحي، 
فاإن النظام الغذائي الأمريكي عادة ما يغطي الأ�صا�صيات. ومع ذلك، 
تاأكد اأن نظامك الغذائي يحتوي على املاغني�صيوم والبيوتني والزنك 
واحلديد والفيتامينات، الأمر الذي ميكن اأن ي�صاعد يف احلفاظ على 

قوة ال�صعر وحجمه الأمثل«.

يف ح�لة �لتوتر.. خطو�ت »مهمة« لأجل �شحتك
الب�صر لي�صوا مهيئني لتحمل اأوقات طويلة من التوتر والقلق، لذلك 
اأي فرتة مير بها الإن�صان بالتوتر، مثل حالت معينة يف العمل، اأو يف 

احلياة ال�صخ�صية، باإمكانها التاأثري ب�صكل كبري على �صحة الإن�صان.
ورب��ط��ت درا���ص��ات اأخ���رية ح���الت ال��ت��وت��ر ال��ط��وي��ل��ة، ب��اأم��را���ض القلب 
والكاآبة وال�صكر، لهذا ن�صرت �صحيفة “الغارديان” 6 خطوات تبقيك 

ب�صحة جيدة، خالل حالت القلق التي يبدو اأنها ل مفر منها.
الطعام

عليك بتناول الطعام ال�صحي املتوازن خالل حالت التوتر، وجتنب 
الوزن،  بزيادة  �صي�صبب  فهو  القلق،  عن  الناجت  املفرط  الأك��ل  ح��الت 

التي �صتوؤدي لأعرا�ض غري �صحية، وحالت اكتئاب.
التمرين

تعتر ممار�صة الريا�صة اأف�صل طريقة طبيعية للتخل�ض من القلق، 
وممار�صة  ال��ت��م��ري��ن  ب��ع��د  ال�صخ�ض  ع��ل��ي��ه  يح�صل  ال����ذي  ف��ال�����ص��ع��ور 

الريا�صة، �صيكون مليئا بالطاقة الإيجابية.
ا�صت�صارة املخت�صني

القلق  النف�صيني يف حالت  الأطباء  با�صت�صارة  األ ترتدد  يجب عليك 
والتوتر املفرط، فالأمر طبيعي جدا، خا�صة يف ع�صرنا هذا، بالرغم 

من النظرة ال�صلبية عن املو�صوع من قبل البع�ض.
النوم

النوم الكايف هو من مفاتيح ال�صعور اجليد خالل اليوم، فوفقا لأطباء 
خمت�صون، النوم املتقطع لأداء املهمات املرتاكمة، �صريفع ن�صبة القلق 

لدى الإن�صان.
تعامل بذكاء

يقول الطبيب النف�صي، اأندرو كيندر، اإن على ال�صخ�ض الذي يتعر�ض 
الأ�صخا�ض  وحتديد  ال�صخ�صية،  عالقاته  مراجعة  والقلق،  للتوتر 

الذين ميكنهم م�صاعدته، ثم مواجهة امل�صاكل ب�صكل مبا�صر وفوري.
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تغلب على �أمر��ض �للثة.. بـ »طريقة منزلية«
توؤثر اأمرا�ض اللثة على الأ�صنان وعظامها، ومن اأعرا�صها اللثة املنتفخة اأو 

النزفية، اإ�صافة اإىل ح�صا�صية الأ�صنان ورائحة الفم الكريهة.
“ليف �صرتونغ” جمموعة  اللثة يقدم موقع  اأم��را���ض  تفادي  اأج��ل  وم��ن 

متنوعة من العالجات املنزلية قد ت�صاعد يف التخل�ض منها:
اغ�صل اأ�صنانك يوميا يف مدة ترتاوح بني 3 اإىل 4 دقائق، ويف�صل بعد كل 

وجبة اأو وجبة خفيفة.
�صرب الكثري من املياه للتخل�ض من البكترييا اأو جزيئات الطعام الإ�صافية 
اأي بكترييا  التي قد تبقى يف الفم، من خالل ا�صتخدم غ�صول الفم لقتل 
الكلوريد  مثل  م��ك��ون��ات  ع��ن  البحث  عليك  يجب  ل��ذا  ال��ف��م،  يف  م��وج��ودة 
بروميد  اأو   )CETYLPRIDINIUM CHLORIDE(
يزيالن  املكونني  فكال  الفم  غ�صول  ���ص��راء  عند   )DOMIPHEN(

بالك الأ�صنان.
اأو  مك�صورة  �صعريات  عن  ابحث  اأ�صهر.   3 مل��دة  الأ�صنان  فر�صاة  ا�صتخدام 
فر�صاة  يكون  اأن  لب��د  كما  اجل��دي��دة.  الأ�صنان  فر�صاة  �صراء  عند  منحنية 
اأو  العمل،  درج مكتبك يف  واح��دة يف  اليد. خزن  اإ�صافية يف متناول  اأ�صنان 

�صع واحدة يف �صيارتك.
ل تن�ض تدليك خط اللثة مع فر�صاة الأ�صنان اخلا�صة بك لتخفيف واإزالة 
اإىل  الأك�صجني  التي جتلب  الدموية  ال��دورة  تزيد  العملية  البالك. فهذه 

اللثة، مما يجعلها اأكرث �صحة وقوة.
اجعل اأ�صنانك اأقوى من خالل ح�صولك على كميات عالية من فيتامني د 
يف نظامك الغذائي، و�صرب الكثري من احلليب، مع تناول الأطعمة الغنية 

بالكال�صيوم مثل اللنب واجلنب واللوز.

ه�ري وزوجته يلتقي�ن ديزموند توتو 
قوبل الأمري الريطاين هاري وزوجته 
م���ي���ج���ان واب���ن���ه���م���ا ال���ر����ص���ي���ع اآرت�������ص���ي 
ديزموند  من  اأم�ض  ال�صديد  بالرتحاب 
جنوب  يف  املتقاعد  الأ�صاقفة  كبري  توتو 
اأف��ري��ق��ي��ا، وذل���ك يف ث��ال��ث اأي���ام جولتهم 
م�صورة  مقاطع  واأظ��ه��رت  الأف��ري��ق��ي��ة. 
من  البالغ  اآرت�����ص��ي  حتمل  وه��ي  ميجان 
والده  ت��ب��ادل  فيما  اأ���ص��ه��ر  اأرب��ع��ة  العمر 
اأط��راف احلديث مع توتو )87 عاما(. 
وابنته  توتو  مع  وميجان  ه��اري  والتقى 
اأحد  اأول����د ج���ران���اري  ث��ان��دي��ك��ا يف مبنى 
ت��اون حيث يوجد  امل��ب��اين يف كيب  اأق���دم 
م��ق��ر امل��وؤ���ص�����ص��ة اخل��ريي��ة ال��ت��ي يديرها 
الق�ض احلائز على جائزة نوبل لل�صالم. 
وقبل الزيارة، قال توتو وزوجته ليا اإنهما 
يعتران اللقاء مع دوق ودوقة �صا�صك�ض 
توتو  ويكافح  ن���ادرا«.  وامتيازا  “�صرفا 
�صنوات  منذ  الرو�صتاتا  �صرطان  مر�ض 
احلياة  م���ن  ك��ب��ري  ح���د  اإىل  وان�����ص��ح��ب 
العامة. وداأب توتو على ا�صتخدام الوعظ 
البي�صاء  الأقلية  حكم  ظلم  مهاجمة  يف 
ويف  العن�صري.  الف�صل  �صيا�صة  وقت  يف 
اإطار اجلولة امللكية، رق�ض الأمري هاري 
وزوجته مع مر�صدين يف جمال ال�صحة 
ال�صباحة  ال�����ص��ب��ان  ي��ع��ل��م��ون  ال��ن��ف�����ص��ي��ة 

وركوب الأمواج.
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�إىل م�ذ� يرمز �شكل ن�شف 
قمر على �أظ�فر �ليّد؟

على  تظهر  اأو  Lunula Unguis  وهي  ُت�صّمى هذه احلالة بهليل الظفر 
اجلزء ال�صفلي من الظهر اأو جذور الظفر. وهي تكون  اأكرث و�صوحاً عند معظم 
الأ�صخا�ض يف الإبهام. اأّما عن �صبب وجود هذا ال�صكل على الأظافر، فهو يرمز 
ونظيفاً  وا�صحاً  الهليل  كان  اإذا  بن�صاٍط،  يتمّتع  واأّن  ال�صخ�ض  جّيدة  �صّحٍة  اإىل 
ويف حال ُوجد على 8 اإىل 10 اأ�صابع. باملقابل، فقدان الأظافر للهليل قد  يعني 

العك�ض . 
ويف العادة، ي�صتطيع الأطباء معرفة �صّحة الإن�صان من خالل تغرّي لون الهليل 
اأو يف حال كان �صبه �صّفاف. ويف �صكٍل عام،  كّلما خّف ظهور الهليل على الأظافر، 
وي�صعر  �صّيئة  �صّحة  ومن  الطاقة  يف  نق�ٍض  من  ُيعاين  ال�صخ�ض  اأّن  ذلك  يعني 
بالتعب .  واإذا كان الهليل يظهر فقط على الإبهام فهذا ي�صري اإىل نق�ٍض يف الطاقة 
اجل�صدّية واأّن ال�صخ�ض قد يتعّر�ض لبع�ض الأمرا�ض  يف وقٍت قريب. لكن ذلك ل 
يعني بال�صرورة اأّن الأ�صخا�ض الذين ل يظهر على اأظافرهم الهليل هم مر�صى، 

فالأطفال ل  يظهر عندهم الهليل على الأظافر حلني بلوغهم . 
اليّد  اأ�صابع  من   10 اأو   8 على  الهليل  جند  اأن  يجب  الطبيعّية،  احل��الت  ويف 
و�صكله ُمّدد بطريقٍة جّيدة ولونه اأبي�ض، فكلما كان  اللون اأقرب اإىل الأبي�ض 
اأو يقّل  اأّما يف احلالت غري العتيادّية، يختفي الهليل  اأّن �صّحته اأف�صل.  يعني 
واإذا ازداد حجمه على  الظفر فهذا ي�صري اإىل تدفق الدم ب�صرعة يف حني العك�ض 

ي�صري اإىل �صعف يف تدفق الدمّ . 

 “ هناك فروق بني طرق تعاملنا مع البنات والأولد داخل 
الأ�صرة، رمبا منذ يوم ولدتهم، فنحن نخاطب الفتاة برقة 
ولطف،  فيما نح�صرج  بلهجة خ�صنة ونحن نلقي ال�صبي 
الذي عمره �صنة يف الهواء ون�صرخ فرحا ونحن نتلقاه يف 
الأح�صان” بهذا  الو�صف ك�صف الروف�صور ديفد �صتاين 
اأ�صتاذ علم النف�ض يف جامعة فرجينيا عن حقيقة مفادها 
اأّن الأ�صرة هي من ت�صع الفوارق  يف الرتبية، والتي ينجم 
الولد،  تربية  من  اأ�صهل  البنت  تربية  ب��اأن  انطباٌع  عنها 
الأ���ص��رة تربي ال��ول��د على ال��ق��وة وال��ع��ن��اد وال��رف�����ض  لكي 
الأبوان  ي�صكو  �صعيفا” ثم  “رجال  امل�صتقبل  يف  يكون  ل 
لكن  وطاعتها!!  ابنتهما  برقة  مقارنة  ابنهما،  عناد  من 
باجتاه  ذهبت  “برينتنغ”  موقع  على  الدرا�صة  املن�صورة 
تاأكيد الفوارق بني الإناث والذكور منذ ولدتهم وا�صفة 
والأحا�صي�ض  الأع�صاب  نظام  ت�صليك  الفرق باختالف” 

يف راأ�ض كل منهما .“ 
وق�ّصمت الدرا�صة الفروق من خالل الت�صنيف التايل : 

النظم والنظام واالنتظام
ال�صوابط،  ه��ذه  يف  الن��خ��رط  يف  الأ���ص��ع��ب  ه��م  الأولد 
بتفوق  يتعلق  ف�صيولوجي  ع��ام��ل  اإىل  ي��رج��ع  وال�����ص��ب��ب 
الوالدين  اأوام���ر  التقاط  يف  عند  البنات  ال�صمع  اأج��ه��زة 
والبالغني وتوجيهاتهم وحتويلها اإىل اأفعال وال�صتجابة 
والت�صجيع،  عبارات  التحذير  بالطبع  ذلك  و�صمن  لها، 
زينة!” ومتتنع  ي��ا  ذل���ك  تفعلي  “ل  ل��ه��ا  ت��ق��ول  ف��ح��ني 
الثناء  بعبارت  ك��الم��ك  ف���رتدف  ف��ع��ال،  ال�صيء  فعل  ع��ن 
املحبوبة  بنتي  زينة،  “اأح�صنِت  الر�صا  بابت�صامة   املقرونة 
الغالية!”، تنطبع الكلمات يف ذاكرتها عر جهاز ال�صمع 

الواعي الذي  متتلكه . 
الوالدين،  لتوجيهات  ال��ول��د  ي�صتجيب  ل  ذل��ك  مقابل 

وي��ت��ط��ل��ب اإق��ن��اع��ه اأح��ي��ان��ا ت��دخ��ال ي���دوي���ا م��ب��ا���ص��را من 
يا  بالقول”اأحذر  الأم  ولدها  تخاطب  فحني  اأح��ده��م��ا، 
التلفاز!” ، ل يبايل فريد بكلمات  فريد، ل تقرتب من 
اأم����ه ومي�����ص��ي زاح���ف���ا اإىل ال�����ص��ا���ص��ة ال��ع��م��الق��ة ماول 
اأحد  بقيام  اإل  يرتدع  ول��ن  الغ�صة،  باأنامله   ا�صتك�صافها 

الوالدين والتقاطه باليد واإبعاده عن التلفاز . 

ال�سالمة البدنية
ب��اأن��ه��ا رق��ي��ق��ة اجل�����ص��د رق��ي��ق��ة امل�صاعر،  ت��و���ص��ف ال��ب��ن��ت 
ل  اأن  على  فتحر�ض  ال�صعور،  ه��ذا  فيها  الأب���وان  وينّمي 
املقابل  يف  واملعنوي.  اجل�صدي  نف�صها  لالجنراح  تعّر�ض 
جرحتني  لقد  “بابا  �صاكياً  اأبيه  من  الولد  يقرتب  حني 
الطاولة” وعار�صا خلد�ض غري  ظاهر يف يده، �صي�صتجيب 
الأب بالقول “فريد ولد  �صجاع قوي ل تخيفه الطاولة” 
وهكذا يتعلم فريد اأّن اإظهار التاأمل والت�صكي ل  يليق به، 
فال يعود يهتم مل�صريه وهو ي�صطدم بالأ�صياء وي�صقطها 
عنايته  وع����دم  اإه��م��ال��ه  م��ن  ال���وال���دان  في�صتكي  اأر����ص���ا، 
ال��دك��ت��ور حميد  ه��ذا اخل�صو�ض حت��دث  ب��الأ���ص��ي��اء!  ويف 
الها�صمي اأ�صتاذ علم الجتماع باجلامعة العاملية بلندن ل�  
اأّن  املجتمعات  القدمية كانت تربي    DWعربية مبينا 
والأعداء،  الكر من  ليحموها يف  اخل�صونة  على  الأولد 
والتواري  على  اخلجل  البنات  املجتمعات  تلك  ربت  فيما 

حلمايتهن من احتمال الإجنراح والأذى . 

التوا�صل مع النا�ض ومع الأ�صياء
الطفلة الوليدة تنظر بعناية اإىل الألوان امل�صرقة واملالمح 
واحلركات التي تظهر على وجه اأمها اأو اأبيها، فيما يهتم 
الولد  بالأ�صياء املتحركة، �صلك الهاتف وهو يزحف على 
اأو الهاتف النقال وهو يوم�ض بالإ�صارة. نتيجة  الأر�ض، 

تف�صل  وه��ي  البنت  تكر  ال��ب��داي��ات  البيولوجية،  ه��ذه 
التعامل مع النا�ض وت�صتجيب لأفعالهم، فيما يكر الولد 
لها.  وي�صتجيب  وم��ع  الأفعال  الأ�صياء  مع  يتعامل  وه��و 
الأولد  يركز  فيما  يكلمهن،  من  عني  يف  ينظرن  البنات 

على اأ�صياء اأخرى غري وجه املخاِطب . 

الثقة بالنف�س والوعي بالذات
وانتزاع  الآخ��ري��ن  بهجة  اإث����ارة  اإىل  دائ��م��ا  البنت  ت�صعى 
هذا  ولكن  مكافاآتهم،  اأو  ثنائهم  على  لتح�صل  اإعجابهم 
مطالبها  لتجاهل  يدفعها  �صيكون  �صببا  ب��ال��ذات  الأم���ر 
اإزع��اج الآخرين مبطالب ورغبات قد ل  الذاتية وجتنب 
تروق لهم، ويح�صل ذلك على ح�صاب  حاجاتها الب�صيطة، 
بالنف�ض  بالثقة  �صعورها  تدريجيا  البنت  تفقد  وب��ه��ذا 
الآخرين  راأي  على  متاما  وتعتمد  ذاتها،  جتاهل  وتتعود 
 وتوجيهاتهم .  كما تبداأ معاناة البنت من ج�صدها وخ�صيتها 
من ح�صول نواق�ض يف هيئتها و�صكلها منذ اأيامها الأوىل 
تتاأمل ج�صدها  امل��راآة وهي  اأمها واقفة  اأمام  وهي تراقب 
والإر�صاع،  وال����ولدة  احل��م��ل  ب�صبب  ر�صاقته  فقد  ال���ذي 
على  التي  تظهر  واحل��زن  الأ���ص��ى  تعابري  البنت  وحتفظ 
الر�صاقة، فينمو  ب�صبب �صياع اجلمال وغياب  اأمها  وجه 
ل�صرعة  يدفعها  ما  نف�صها،  على  باحلر�ض  �صعور  عندها 
الطعام  اآداب  ب�صان  والأب  الأم  ونواهي  لأوام��ر   المتثال 
الأهل  اأّن  ال�صعبة،  املعادلة  خال�صة  والأناقة .   والنظافة 
فيزرعون  لطيفة  رقيقة  البنت  تكون  اأن  على  حري�صون 
فيها هذا ال�صعور، وهو ما يف�صر  �صهولة ا�صتجابتها للقيم 
اأن يكر الولد على  الرتبوية، فيما يحر�ض الأه��ل على 
قيم الرجولة والقوة والعتماد على النف�ض وعدم  املبالغة 
يف العناية باملظهر وال�صكل، فينمو على الرف�ض والتمرد 

والتنمر . 

�ل�شيج�رة �لإلكرتونية 
»م�شتمرة« بح�شد �لأرو�ح

الوليات  يف  �صحية  تقارير  ذك��رت 
تا�صع  �صجلت  ال��ب��الد  اأن  امل��ت��ح��دة، 
ح��ال��ة وف����اة ب�����ص��ب��ب م��ر���ض رئوي 
ال�صيجارة  ت����دخ����ني  ع����ن  ن����اج����م 

الإلكرتونية.
“ديلي  نقلت �صحيفة  وبح�صب ما 
الأمر  ف���اإن  ال��ري��ط��ان��ي��ة،  ميل” 
من  اخلم�صينات  يف  ب��رج��ل  يتعلق 
كان�صا�ض،  ولي���ة  م��ن  وه��و  العمر، 
ا�صطرابات  ع���ن  اأب���ل���غ  ق���د  وك�����ان 

�صحية عقب التدخني.
�صبتمر  م����ن  ����ص���اب���ق  وق������ت  ويف 
اجلاري، توفيت امراأة جتاوزت �صن 
مبتاعب  اإ�صابتها  اإث��ر  اخلم�صني، 
ال�صيجارة  ت��دخ��ني  ع��ق��ب  �صحية 

الإلكرتونية.
وت�������ص���ري ال���ب���ي���ان���ات ال�����ص��ح��ي��ة يف 
اأن عدد من  اإىل  الوليات املتحدة، 
ال�صيجارة  ب�صبب  امل�صت�صفى  دخلوا 
 530 اإىل  و����ص���ل  الإل���ك���رتون���ي���ة، 
بحلول  ولي�����ة،   38 يف  ���ص��خ�����ص��ا، 

اخلمي�ض املا�صي.
ال�صجائر  م���ب���ي���ع���ات  وارت����ف����ع����ت 
املتحدة،  الوليات  يف  الإلكرتونية 
عامي  ب���ني  ب��امل��ئ��ة،   800 ب��ن�����ص��ب��ة 
يرتفع  ح��ي��ث  و2018،   2017
املراهقني  ب����ني  ع��ل��ي��ه��ا  الإق�����ب�����ال 
وال���������ص����ب����ان وامل�����دخ�����ن�����ني، ال���ذي���ن 
لل�صجائر  ب���دي���ل  ع����ن  ي���ب���ح���ث���ون 

العادية.
دع���ت اجلمعية  ذل����ك،  غ�����ص��ون  يف 
الكف  اإىل  الأم���ريك���ي���ة،  ال��ط��ب��ي��ة 
اأن�����واع  ن����وع م���ن  اأي  ع���ن ت���دخ���ني 
اأن  “اإىل  الإل��ك��رتون��ي��ة،  ال�صجائر 
اأف�صل”  للعلماء معلومات  تتوافر 
اإ�صابة مئات الأ�صخا�ض  عن �صبب 

باأمرا�ض رئوية ووفاة عدد منهم.
�صحيفة  ن���ق���ل���ت  م�����ا  وب���ح�������ص���ب 
التحقيق  “وا�صنطن بو�صت”، فاإن 
ال�صلطات  اأج��رت��ه  ال��ذي  ال�صحي، 
“مادة م�صرة” يف ال�صجائر  ر�صد 
الأ�صخا�ض  قام  التي  الإلكرتونية 

املر�صى بتدخينها.

ريه�ن� ُتفجع بوف�ة عّمه�
ال��ع��امل��ي��ة  ريهانا   ال��ن��ج��م��ة  اأع��ل��ن��ت 
ن�صرت  اإن��ه��ا  اإذ  ع��م��ه��ا،  وف����اة  خ��ر 
�صورة له مع والدها على ح�صابها 
اخلا�ض على اأحد مواقع التوا�صل 

الجتماعي.
قائلة:  ع��ل��ي��ه��ا  ري���ه���ان���ا  وع���ّل���ق���ت 
رودي”،  ع��م��ي  ���ص��الم  يف  “ارقد 
وتلّقت عدد كبري من التعازي من 
اأنه  ذك���ره  اجل��دي��ر  املتابعني.  قبل 
املا�صية  ال�صاعات  خ��الل  انت�صرت 
الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  عر 
اأخ���ب���ار ت��ت��ح��دث ع��ن ح��م��ل ريهانا 

بطفلها الأول .

�أيهم� �أي�شر... تربية �لبن�ت �أم تربية �لأولد؟

االأقارب،  ودلوعة  اأمها،  وحبيبة  اأبيها،  اأم  البنت 
اإذا، اأال يحبه اأحد؟ هذه املعادلة  ماذا عن الولد 
انطباع  بات  بيت،  حتى  كل  يف  موجودة  ال�سعبة 
النا�س اأّن تربية البنات اأي�سر. ولكن احلقائق غري 

ذلك، فالبنون زينة البيوت مهما كان جن�سهم . 
الذي  اأخيها  لرعاية  البنت  على  االأم  تعتمد 
ي�سغرها بعامني، فهي يف الرابعة وهو يف الثانية، 
ال�سغري  ترعى  اأخيها  اأن  الفتاة  تعلم  اأمهما  ولكن 
من  النمط  ه��ذا  جت��اه��ه.  االأم  ب��واج��ب  وت��ق��وم 
ويف  بامل�سوؤولية  �سعورا  البنت  يف  ينمي  الرتبية 
اأحد  وهو  االآخرين،  باالتكال  على  �سعورا  الولد 
االأ�سرة  �سلطة  عن  وخروجه  “تنّمره”  بدايات 
يف  املتخ�س�سة  عنه  ك�سفت  ما  وه��و  واأوام��ره��ا، 
ن�سرتها  درا�سة  يف  �سبن�سر  باوال  �سوؤون  الرتبية 
ب�سوؤون  اخلا�س  “برينتنغ” االأمريكي  موقع  على 

االأ�سرة والرتبية . 
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�ش�ؤون حملية

يف اأوىل فعاليات الربنامج الثقايف 

معر�ض �لعني للكت�ب ين�ق�ض �ل�شعر �لنبطي و�لف�شيح ويعر�ض فنونً� تر�ثية

ج�معة نيويورك �أبوظبي تطلق در��شة جديدة حول �أهمية غب�ر �ل�شحر�ء يف �حلف�ظ على �لنظ�م �لبيئي يف بحر �لعرب

�ل�شيخ جمعة بن �أحمد �آل مكتوم يوقع على وثيقة �ملليون مت�ش�مح

•• العني - الفجر

 حتت رعاية �صمو ال�صيخ طحنون بن ممد بن خليفة 
انطلقت  العني،  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان،  اآل 
اأم�ض اأوىل ندوات الرنامج الثقايف امل�صاحب ملعر�ض 
وال�صياحة  الثقافة  دائرة  الذي تنظمه  للكتاب  العني 

.2019 اأكتوبر   3 لغاية  وي�صتمر  – اأبوظبي 
ب���داأ ال��رن��ام��ج ال��ث��ق��ايف ب��ن��دوة حت��ت ع��ن��وان “ال�صعر 
�صارك  امل�صتقبل”،  نحو  نظرة   .. والف�صيح  النبطي 
وال�صاعر  امل��ط��ريي،  �صيخة  ال�����ص��اع��رة  م��ن  ك��ل  فيها 
الدكتور طالل اجلنيبي، واأدارت اجلل�صة الطالبة يف 
جامعة الإمارات مرمي حمود، التي اعترت اأّن ال�صعر 
اأب���داً وع��ن��وان الأدب، كما ي��راه فار�صه  ال��ع��رب  دي���وان 
اإمي����اء، ر�صم  اإي���ح���اء،  اأب���و ف��را���ض احل���م���داين، ال�صعر 
بالكلمات، تخيل، تاأمل، ومو�صيقى من وحي الوجود. 
ومن ثم قدمت نبذة تعريفية عن ال�صعراء امل�صاركني، 
رئي�ض  الدكتور طالل اجلنيبي حاز جائزة  اإّن  قائلة 
العطاء  2015 ملجمل  لعام  الفخر«  »خليفة  الدولة 
ال��ف��ك��ري وال��ث��ق��ايف وامل��ج��ت��م��ع��ي، وح���از اأي�����ص��اً جائزة 
نائب  �صمو  م��ن  نف�صه  ال��ع��ام  يف  التقديرية  اأب��وظ��ب��ي 
واملجتمعي،  الثقايف  لالإجناز  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
ملجل�ض  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  م��ن  ال�����ص��ع��ري  التميز  ودرع 
التعاون اخلليجي، ويتفرد اجلنيبي باأ�صلوب »التوقيع 

ال�صوتي« يف اإلقاء ق�صائده والذي يعد اأحد ابتكاراته 
�صاعرة  فهي  امل��ط��ريي  �صيخة  ال�صاعرة  اأّم���ا  املميزة. 
“اأمري  متميزة، و�صلت اإىل املركز الثاين يف م�صابقة 
ال�صعراء” التلفزيزنية، ومت تكرميها من قبل جائزة 
ال�صارقة لإبداعات املراأة اخلليجية، وترجمت اأعمالها 
والأملانية.  والفرن�صية  الإجنليزية  هي:  لغات،  لعدة 
الوطنية  الثقافة  ق�صم  رئي�ض  من�صب  حالياً  وت�صغل 
والوثائق ورئي�ض ق�صم العالقات العامة والإعالم يف 
حا�صلة  وهي  وال��رتاث،  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز 
 ،2015 امل�صاهري  – فئة  اأبوظبي  �صفري  لقب  على 
ال�صمو رئي�ض  ���ص��اح��ب  ع��ل��ى ج��ائ��زة ح���رم  وح��ا���ص��ل��ة 
املبدعات،  للن�صاء  �صهيل  ال�صيخة �صم�صة بنت  الدولة 
ال�صيخ،  كما حازت على درع املنجزين العرب يف �صرم 

دي�صمر 2016. 
بداية قال الدكتور طالل اجلنيبي، اإن العالقة التي 
جتمع بني ال�صعر النبطي والف�صيح هي مدى �صعرية 
الن�ض، حيث اأن الزمن كفيل باحلفاظ على الق�صيدة 
على اختالف نوعها اإن كانت مكتوبة بال�صعر الف�صيح، 
النبطي، العمودي، اأم النرث. يعني باخت�صار اأن تعر 
عن احلالة التي يريد ال�صاعر اإي�صالها ليقع القارئ 

يف عوامل ال�صاعر حلظة كتابة الق�صيدة.  
التي  ق�صائده  من  جمموعة  اجلنيبي  ق��راأ  ثم  وم��ن 
لقت  وق��د  ال�صعرية،  واأ�صاليبها  اأغ��را���ص��ه��ا  تنوعت 

تفاعاًل متميزاً وبخا�صة التي األقاها باأ�صلوبه اخلا�ض 
الذي ابتكره يف غناء الق�صائد وكانت اإحداها رد على 

اأغنية للفنانة فريوز. 
تكتب  اأنها  فاأو�صحت  املطريي  �صيخة  ال�صاعرة  اأّم��ا 
على  ال�صعبي  ال�صعر  تكتب  واأحياناً  الف�صيح،  ال�صعر 
ن�صان  “لدي  وق��ال��ت  الجتماعي،  التوا�صل  م��واق��ع 
و�صف  يف  م��ك��ت��وب��ان  وه��م��ا  ال�صعبي  ال�صعر  يف  ف��ق��ط 
العالقات الأخوية التي جتمعنا باأ�صقائنا العمانيني«.  
ال��راح��ل حمد  ال�صاعر  ك��ت��اب  اإىل  امل��ط��ريي  واأ����ص���ارت 
بو�صهاب “تراثنا من ال�صعر ال�صعبي” يعدُّ اأحد اأهم 
املراجع يف هذا املجال، ومن خالله تولد لديها حب 
وع�صق ال�صعر ال�صعبي ب�صكل مبا�صر. اإىل جانب اإلزام 
برنامج  مبتابعة  ال�صغر  منذ  واأخ��وت��ه��ا  لها  جدتها 
مبب،  ب�صكل  ال��ت��ل��ف��زي��وين  ال�صعراء”  “جمال�ض 
“نحن ن��ع��رف ه����وؤلء ال�����ص��ع��راء م��ن��ذ نعومة  وق��ال��ت 
كتاباتهم  من  وتعلمنا  تفا�صيلهم  و�صهدنا  اأظافرنا 
اأّن���ه من  واأدرك  دواخ��ل��ن��ا،  ق�صائدهم يف  واأخ��ذن��ا  ب��ل 
لدينا  �صكلت  جتعيدة  وك��ل  وجوههم  يف  تف�صيل  ك��ل 

ق�صيدتنا اليوم وما نحن عليه«.
امل���ط���ريي جم��م��وع��ة م���ن الق�صائد  األ���ق���ت  وم���ن ث���م 
برنامج  يف  بها  �صاركت  التي  وبخا�صة  بها  اخلا�صة 
�صاهم  كونه  عليه  اأثنت  وال��ذي  ال�صعراء”،  “اأمري 

ب�صكل كبري يف �صقل جتربتها ال�صعرية. 

وتال هذه الندوة جل�صة مو�صيقية فنية حتت عنوان 
اأدى فيها  ... فنجان قهوة”، والتي  .. تغرودة  “�صّلة 
الفنان ممد البادي جمموعة من الفنون التقليدية 
وال�صالت القدمية من �صمنها �صلة الردح والتغرودة 

والونة وفن الطارق. 
وي�صهد معر�ض العني للكتاب يوم اخلمي�ض جمموعة 
ن���دوة ثقافية  م��ن �صمنها  امل��ت��ن��وع��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
بعنوان كيف نكتب تاريخنا يف رواية؟ - العني منوذجاً، 
وال���ت���ي ي�����ص��ارك ف��ي��ه��ا ك���اّل م���ن ال�����ص��اع��رة والباحثة 
والروائي  وال��ق��ا���ض  اجل���اب���ري،  �صيخة  الإم���ارات���ي���ة 
مو�صيقي  ع��ر���ض  يليها  احل��م��ريي.  علي  الإم���ارات���ي 
معزوفات  فيه  تقدم  املاليامل”  “مو�صيقى  بعنوان 
واأغان متنوعة من ولية كريال الهندية. بالإ�صافة 
اأن ركن الر�صامني والفنون ي�صت�صيف فعاليتني  اإىل 
و”الطبيعة بجميع  املرحة”،  الوجوه  “كتاب  بعنوان 
اأن�صطة يف  اأّما ركن الإب��داع ف�صي�صهد عدة  الألوان”. 
لالأطفال،  يوغا  جل�صة  بينها  م��ن  املتنوعة  اأق�صامه 
وور�صة عمل موجهة لالأطفال بعنوان الأنواع املختلفة 
للوحات الق�ص�ض امل�صورة، اإىل جانب لقاء مع الكاتبة 
�صارة �صيلي�ض، واملفتاح الهيدروليكي، وق�صة م�صورة 
ور�صم  التعبريية،  ال�صخ�صيات  اب��ت��ك��ار  تقنيات  م��ن 
الق�ص�ض  يف  احل��رك��ات  واإظ��ه��ار  ال�صوتية،  امل��وؤث��رات 

امل�صورة.

•• اأبوظبي - الفجر

درا���ص��ة جديدة  اأب��وظ��ب��ي يف  ن��ي��وي��ورك   ك�صفت جامعة 
املنظومة  على  احلفاظ  يف  ال�صحراء  غبار  اأهمية  عن 

البيئية البحرية على �صطح مياه بحر العرب.
يحملها  التي  الغذائية  العنا�صر  اأن  الدرا�صة  وُتظهر 
الغبار اجلوي القادم من املنطقة ال�صحراوية املحيطة 
يف  اأ���ص��ا���ص��ي��اً  دوراً  تلعب  احل��دي��د،  م��ث��ل  ال��ع��رب،  ببحر 
البحرية،  لالإنتاجية  العالية  امل�صتويات  على  احلفاظ 
اأن  ومب���ا  ال�صيفية.  ال���ري���اح  م��و���ص��م  خ���الل  �صيما  ول 
تركيزات  على  حتتوي  ال��ع��رب  لبحر  ال�صطحية  امل��ي��اه 
منخف�صة من احلديد، فاإن احلديد املحمول مع الغبار 
النباتية على  العوالق  مل�صاعدة  يعتر �صرورياً  اجلوي 

ال�صتفادة من العنا�صر الغذائية الرئي�صة.
جامعة  مركز  يف  الزائرة  الباحثة  غيو  �صي�صيل  وقالت 
“نواجه يف هذه  اأبوظبي للنمذجة املناخية:  نيويورك 
املنطقة ع��وا���ص��ف ت��راب��ي��ة م��ت��ك��ررة، وع����ادًة م��ا يقرتن 
اأو  بالأتربة  املغطاة  بال�صيارات  النا�ض  اأذه��ان  الغبار يف 
تراجع م�صتويات الروؤية. لكن هذه اجلزيئات ال�صغرية 
حتتوي يف الواقع على عنا�صر مغذية لها تاأثري اإيجابي 
على الكائنات احلية املجهرية ال�صبيهة بالنباتات وهي 
املحيط. وحتمل هذه  التي تعي�ض يف  النباتية  العوالق 
وللمحيط  للب�صر  بالن�صبة  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  اجل��زي��ئ��ات 
اأك�صيد  ث��اين  اإزال���ة  يف  رئي�صياً  دوراَ  تلعب  لأنها  نف�صه 

الغذائية  لل�صل�صلة  اأ�صا�صاً  وت�صكل  الهواء  من  الكربون 
البحرية«.

الباحثني  كبرية  غيو،  �صي�صيل  الدرا�صة  على  واأ���ص��رف 
مري،  ���ص��ور  فيلفران�ض  يف  امل��ح��ي��ط��ات  ع��ل��م  خم��ت��ر  يف 

الباحثني يف  الأ�صقر، كبري  زه��ري  اإع��داده��ا  و�صارك يف 
املناخية،  للنمذجة  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  جامعة  مركز 
وممد الأزهر، م�صاعد يف اأبحاث ما بعد الدكتوراه يف 
املركز، واأوليفري اأومون، عامل اأبحاث يف معهد البحوث 

الفرن�صي للتنمية، وناتايل ماهوالد، اأ�صتاذ ق�صم علوم 
ومارينا  ك��ورن��ي��ل،  بجامعة  اجل���وي  وال��غ��الف  الأر�����ض 
واملناخ،  البحار  علوم  الباحثني يف خمتر  ليفي، كبري 
املحيطات  علم  خمتر  يف  مهند�ض  اإيثي،  وكري�صتيان 

واملناخ.
اأن  املتوقع  “من  الأ�صقر:  زهري  الباحث  قال  وب��دوره، 
الأر�ض  ج��ف��اف  م�صتويات  على  املناخي  التغري  ي��وؤث��ر 
والرياح ال�صطحية يف املنطقة، الأم��ر الذي قد يحمل 
بحر  يف  ال��غ��ب��ار  ك��ث��اف��ة  يف  مهمة  م�صتقبلية  ت��غ��ي��ريات 
متمل  عميق  ا�صطراب  يف  يت�صبب  وبالتايل  العرب، 

للمنظومة البيئية البحرية«.
“تعتمد العوالق النباتية يف الطبقة  واأ�صاف الأ�صقر: 
ال�صطحية للبحر على م�صدرين مهمني من العنا�صر 
الغذائية للبقاء والتطور والتكاثر، حيث حت�صل على 
الغنية  امل��ي��اه  م��ن  اأ���ص��ا���ص��ي  ب�صكٍل  ال��غ��ذائ��ي��ة  العنا�صر 
القادمة من اأ�صفل الطبقة ال�صطحية للمحيط، والتي 
تتواجد على طول �صاحل �صبه اجلزيرة العربية، بينما 
الطبقة  املرتاكم من فوق  ال�صحراء  تعتمد على غبار 

ال�صطحية للمحيط كم�صدر ثاٍن للمواد الغذائية«.
وتو�صح الدرا�صة اأنه بالإ�صافة اإىل املياه العميقة الغنية 
باملواد الغذائية يف بحر العرب، فاإن تر�صب الغبار مهم 
بذات القدر لنجاة العوالق النباتية يف البحر، وتوؤكد اأن 
هذه الكائنات كانت لتتناق�ض اإىل الن�صف لول احلديد 

الذي متت�صه من الغبار يف الغالف اجلوي.

•• العني - الفجر

وقع ال�صيخ جمعة بن اأحمد بن جمعة اآل مكتوم على 
وثيقة املليون مت�صامح خالل زيارته ملن�صة الوثيقة 
يف م��ول الإم���ارات بدبي وذل��ك م�صاركة منه يف دعم 
زاي���د للثقافة  اأط��ل��ق��ت��ه��ا دار  ال��وث��ي��ق��ة وه���ي م��ب��ادرة 

الإ�صالمية يف عام الت�صامح 2019 
وقال ال�صيخ جمعة اآل مكتوم اإن عام 2019 هو عام 
جمرد  لي�ض  والت�صامح  الإم���ارات  دول��ة  يف  الت�صامح 
منذ  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  نهج  ب��ل  �صعار 
اآل  عهد املغفور له باإذن اهلل ال�صيخ زايد بن �صلطان 
ت�صري  ال���ذي  النهج  – وه��و  ث���راه  اهلل  نهيان- طيب 

عليه دولة الإمارات. 
ع����لى  ت�����عي�ض  200 جن�صية  ح����وايل  اأن  اإىل  م�صرياً 
اأر�ض الإم�����ارات بت�ص�����امح وتعاي�ض وتن�����اغم م�����وؤكدا 
يف  ل��ل��ع��امل  ملهما  ن�����موذجا  الإم�����������������ارات  دول����ة  اأن 

الت�صامح.
مت�صامح  املليون  وثيقة  لندعم  هنا  نحن  واأ���ص��اف   
التي تتما�صى مع فعاليات كثرية تقام يف الدولة لفتا 
اإىل اأن الإمارات جتمع كافة الثقافات والأديان حتت 

مظلة الت�صامح والإن�صانية. 
وقال خليفة عبداهلل ال�صاعدي رئي�ض ق�صم العالقات 
باأن  الإ�صالمية  للثقافة  زايد  بدار  والإع��الم  العامة 
زايد  دار  اأطلقتها  م��ب��ادرة  مت�صامح  امل��ل��ي��ون  وثيقة 
املبادرات  م��ن  جمموعة  �صمن  الإ�صالمية  للثقافة 

بداية العام تزامنا مع عام الت�صامح 2019 
واأ�صاف ال�ص���اعدي باأن ال�����هدف من امل�����بادرة ت�����عزيز 
جمتمع  يف  اأخ��الق��ي��ة  ك��ق��ي��م��ة  ال��ت��������������������ص��ام��ح  قي�����مة 
الإم���ارات كوطن  واإب���راز  اأطيافه  الإم���ارات مبختلف 
يف  الت�صامح  وا�صتدامة  والتعاي�ض  واملحبة  للت�صامح 
يحقق  مبا  الثقايف  التعدد  وتقبل  الإم���ارات  جمتمع 

القيمة الفعلية للت�صامح 

»املناخات املختلفة لكوكب املريخ«
حم��شرة نظمه� �ملركز �لوطني لعلوم 
وتكنولوجي� �لف�ش�ء بج�معة �لإم�ر�ت

•• العني - الفجر

املركز  نظم   ، الإن�صانية  املعرفة  لإث��راء  املبذولة  العلمية  اجلهود  اإط��ار  يف 
و  املتحدة  العربية  الإم��ارات  بجامعة  الف�صاء  وتكنولوجيا  لعلوم  الوطني 
املختلفة  “ املناخات  بعنوان  املتقدمة ما�صرة  العلوم  وزارة  بالتعاون مع 
لكوكب املريخ” للم�صاهمة يف  طرح اأ�صئلة علمية هامة يف جمال ا�صتك�صاف 
احل��ايل على  املناخ  البحث عن عوامل م�صرتكة جتمع بني  املريخ وبهدف 
غالفه  �صماكة  يف  نق�ض  قبل  البعيد  امل��ا���ص��ي  يف  وم��ن��اخ��ه  امل��ري��خ،  ك��وك��ب 
بالتن�صيق  وذل��ك  املريخ  اجل��وي يف  الغالف  تغري  اأ�صباب  ودرا���ص��ة  اجل��وي، 
ال��ع��امل، والتي  امل��ري��خ ح���ول  ب��ع��ل��وم  امل��ه��ت��م  العلمي  ق���رب م��ع املجتمع  ع��ن 
قدمها الأ�صتاذ الدكتور فران�صوا فورقيت- ع�صو الفريق العلمي يف مهمة 
الإمارات للمريخ، بح�صور الدكتور خالد الها�صمي –  مدير املركز الوطني 
الهيئة  اأع�صاء  املركز، وعدد من  الف�صاء  وفريق عمل  لعلوم وتكنولوجيا 

التدري�صية ، والباحثني، وطلبة اجلامعة. 
 واأو�صح الباحث فران�صوا فورقيت- ع�صو الفريق العلمي يف مهمة الإمارات 
املريخ  ل��ك��وك��ب  امل��ن��اخ��ي��ة  اخل�صائ�ض  اأن  التو�صيحي  ع��ر���ص��ه  يف  للمريخ 
الغالف  ه��ذا  وب�صبب  رقيقاً،  جوياً  غالفاً  الكوكب  ميتلك  حيث  خمتلفة 
الأر�ض،  ب��رودة من  اأك��رث  فاإنه يعتر  ال�صم�ض  الرقيق، وبعده عن  اجل��وي 
ويبلغ متو�صط درجات احلرارة فيه حوايل 60 درجة مئوية حتت ال�صفر، 
بالإ�صافة اإىل وجود القمم اجلليدية، وبخار املاء، والعوا�صف الرتابية على 
�صطحه، وكذلك فاإن غالفه اجلوي يتكون من ثاين اأك�صيد الكربون الذي 
%95 منه. واأ�صار اإىل اأن من بني جميع الكواكب املوجودة  ي�صكل تقريباً 
وذلك  بالأر�ض،  �صبهاً  الأك��رث  املريخ هي  ف��اإن موا�صم  ال�صم�صي،  النظام  يف 
املريخ  موا�صم  ط��ول  يبلغ  للكوكبني.  ال���دوران  ملحور  املماثل  امليل  ب�صبب 
حوايل �صعف موا�صم الأر�ض، لأن امل�صافة للمريخ اأكر من ال�صم�ض توؤدي 
اإىل اأن تكون �صنة املريخ حوايل عامني لالأر�ض، كما تختلف درجات حرارة 
�صطح املريخ من قيعان تبلغ حوايل 143- درجة مئوية )25225 درجة 
فهرنهايت( يف القطبني يف ال�صتاء اإىل م�صتويات ت�صل اإىل 35 درجة مئوية 

)95 درجة فهرنهايت( يف ال�صيف ال�صتوائي. 

»برجيل« مينح مري�شً� فيليبينيً� 
�لأمل يف �لإب�ش�ر جمددً�
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يف بع�ض احلالت، يعاين امل�صابون يف حالٍت َمر�صية مددة من �صعوبة 
فكلما  ل�صفائهم.  ق��دم��اً  وامل�صي  للتحّدي  م�صتعدين  اأط��ب��اء  على  العثور 
كانت احلالة اأ�صّد تعقيداً، ازداد عالجها �صعوبًة. يف املقابل، جند الدكتور 
مادهاف راوك. ا�صت�صاري طب وجراحة العيون وترميم ال�صبكية، ورئي�ض 
ق�صم طب وجراحة العيون يف م�صت�صفى برجيل، دائم ال�صتعداد للتحدي 

والنجاح، هو وفريقه الطبي.
ومن الأمثلة الكثرية على ذلك، ال�صيد مو�صى اإ�صبارتريو اإميبلو، الفيليبيني 
له فحو�صاٌت وعالجات  اأجريت  اإذ  �صنة،   65 العمر  والبالغ من  اجلن�صية 
ل�صبكية العني لدى اإحدى العيادات، يف اأبريل- ني�صان من العام 2018.. 
لكنه بداأ ي�صكو من عدم و�صوح الروؤية يف العينني، مع تراجع حال العني 
اليمنى اأكرث من الي�صرى، منذ العام املا�صي. كان مو�صى يتنقل على كر�صي 
متحرك، وهو مري�ض بال�صكري ويتناول الأن�صولني منذ 10 �صنوات، كما 
اأدوي��ة لعالج ارتفاع ال�صحميات  يعاين من ارتفاٍع يف �صغط الدم، ويتناول 
املفرط يف الدم. وي�صرح الدكتور راو احلالة قائاًل: “م�صاعفات ال�صكري، 
كلتا  معاجلة  ال�صعب  من  جعلت  احليوية،  الأج��ه��زة  م�صاكل  من  وغريها 
عيَنْي املري�ض”. واأ�صاف اأنه “قبل اعتماد اأّي دواء، اأو اتخاذ اأّي اإجراٍء عملّي، 
ينبغي علينا اأن نّطلع على التاريخ الطبي للمري�ض، والذي ميكنه دعم اأو 
اإعاقة ما نحاول القيام به. ويف حالة ال�صيد مو�صى، طلبُت ا�صت�صارة فريٍق 
من اخت�صا�صيي الغدد ال�صماء واأمرا�ض القلب، لإجراء تقييٍم كامل له«.  
جراحة  اأ�صاليب  من  مبجموعٍة  فا�صتعان  ال�صت�صالم،  راو  الدكتور  رف�ض 
 ،)IOL( العني  داخ��ل  للطي  قابلة  عد�صٍة  باعتماد  البي�صاء،  املياه  اإزال��ة 
ناجعة  و�صيلًة  ُتعتر  والتي  العني،  �صبكة  زجاجية  ا�صتئ�صال  عملية  تلتها 
واإزالة  ال��ع��ني،  �صبكية  م��ن  الزجاجي  التجويف  م��ن  ال��دم  جلطات  لإزال���ة 
ال�صبكية  عالج  يف  الليزر  اأ�صعة  ا�صتخدام  اإىل  بالإ�صافة  ال�صبكية،  اأغ�صية 
غري القابلة للحياة. لي�صت امل�صاألة بهذه الب�صاطة التي تبدو عليها، ب�صبب 
بف�صل  ولكن،  العينني.  كلتا  اأجريت يف  التي  ال�صابقة  العمليات اجلراحية 
ما ميلكه الدكتور راو من جتارب وخرة، مّتت كل الإجراءات بنجاح. اأثناء 
جل�صات املتابعة الالحقة للعملية اجلراحية، لوحظ حت�ّصٌن يف الروؤية لدى 
تخثري  عملية  راو  الدكتور  اأج��رى  الي�صرى،  عينه  اإىل  وبالن�صبة  املري�ض. 

�صوئي اإ�صافية بالليزر ل�صبكية العني، حتت تخديٍر مو�صعي.
مب�صادات  للعني  قطرة  ومعه  منزله،  اإىل  عائداً  امل�صت�صفى  املري�ض  غ��ادر 
ي�صتعيد  اأن  و�صك  وعلى  جيدة،  ب�صورٍة  يتعافى  وه��و  ومن�صطات،  حيوية 

حيويته، وكل ذلك بف�صل الفريق الطبي املميز يف م�صت�صفى برجيل.



ي��ح��ت��اج م��ري�����ض ال��ن��وب��ة ال��ق��ل��ب��ي��ة اإىل ع���الج ط�����ارىء يف 
امل�صت�صفى

القلبية حتدث عند فقدان تدفق  النوبة  اأّن  املعروف  من 
الدم ب�صكل مفاجيء اإىل جزء من ع�صلة القلب، ما ميكن 

اأن يوؤدي اإىل الوفاة يف بع�ض احلالت.
اإىل عالج طارئ  القلبية  الأزم��ات  ويحتاج معظم مر�صى 
لإ���ص��ت��ع��ادة ت��دف��ق ال���دم اإىل ال�����ص��ري��ان ال��ت��اج��ي. ل���ذا، من 
ال�صائعة،  الأعرا�ض  على  ال�صخ�ض  يتعّرف  اأن  ال�صروري 

للت�صرف ب�صرعة وجتّنب امل�صاعفات ال�صحية اخلطرية.

 اعرا�س النوبة القلبية
ورغم من اأنَّ اأعرا�ض النوبة القلبية تختلف من فرد لآخر، 
وفقاً ملوؤ�ص�صة القلب الريطانية، لكن تبقى عالمات ثالث 

هي الأكرث �صيوعاً للحالة ال�صحية اخلطرية، وهي:
-اأمل يف ال�صدر يظهر ول يزول.

-اإنت�صار الأمل اإىل الذراع الي�صرى اأو اليمنى اأو اإىل الرقبة 
اأو  الأمل  يكون  للبع�ض،  بالن�صبة  واملعدة.  والظهر  والفك 

ال�صيق �صديداً، بينما ي�صعر اآخرون بعدم الإرتياح فقط .
- ال�صعور باملر�ض والتعّرق و�صيق التنف�ض.

نوبة قلبية من دون اأعرا�س !
بنوبة  اأن ت�صاب  املمكن  "من  اأن��ه  ال�صحة  واأو�صح خ��راء 
وجود  اأو  اأع��اله  املذكورة  لالأعرا�ض  التعّر�ض  دون  قلبية 
اأمل يف ال�صدر. اإنها اأعرا�ض اأكرث �صيوعاً لدى كبار ال�صن 
القلبية  النوبة  لأنَّ  ال�صكري،  بداء  امل�صابني  اأو  الن�صاء  اأو 
ميكن اأن ت�صبب تلف الأع�صاب، والتي ميكن اأن توؤثر على 

ال�صعور بالأمل .

القيام  اأن��ك تعاين من نوبة قلبية يجب  ويف حال �صعرت 
بالإجراءات التالية وفقا للخراء:

-اإجل�ض وابقى هادئاً.

ك��ان يف متناول  "300 ملغ" يف ح��ال  الأ�صرين  -ت��ن��اول 
يديك.

-اإت�صل بالإ�صعاف قبل كل �صيء.
الدوام،  على  فجاأة  القلبية  بالنوبات  الأف���راد  ي�صاب  ول 

واأعرا�ض  بعالمات  الأ�صخا�ض  م��ن  العديد  ي�صعر  حيث 
اأ�صابيع. وميكن اأن يكون  اأو  اأيام  اأو  حتذيرية قبل �صاعات 
التحذير املبكر عبارة عن اأمل متكرر يف ال�صدر اأو �صغط 

ينجم عن املجهود.

مر�س ال�سكري: تطور بطيء و�سامت
عدة.  �صنوات  خ��الل  ب�صمت  ال��ث��اين  ال��ن��وع  م��ن  ال�صكري  م��ر���ض  يتطور 
اأع��را���ض، وغالًبا ما  دون  ف��رتة طويلة من  اإىل  ال��دم مرتفًعا  �صكر  يبقى 
يتم اكت�صاف املر�ض بطريق ال�صدفة عند القيام بفح�ض الدم، اأو يف حال 

حدوث م�صاعفات.
 – اخلاليا  ح�صا�صية  انخفا�ض  نتيجة  �صكرالدم  يف  الرتفاع  هذا  يحدث 
الدهنية  والأن�����ص��ج��ة  – والع�صالت  الكبد  خ��الي��ا  التحديد  وج��ه  وع��ل��ى 
دوًرا يف  يلعب  البنكريا�ض  يفرزه  الذي  الهرمون  الأن�صولني. وهذا  جتاه 
الرئي�صي( يف اخلاليا، وبالتايل تقليل  الغلوكوز )وقودها  ت�صهيل تغلغل 
تركيزه يف الدم. وللتغلب على الطلب املتزايد على الأن�صولني نتيجة هذه 
اأن يتم  اإىل  ُتنتج املزيد  احل�صا�صية، فاإّن خاليا الأن�صولني يف البنكريا�ض 
كاٍف، ويرتاكم  ذلك غري  بناًء على  الأن�صولني  اإنتاج  وي�صبح  ا�صتنزافها. 

الغلوكوز يف الدم ب�صكل ل ميكن اإ�صالحه.

 مر�س ال�سكري: امل�ساعفات
قد  البعيد،  امل��دى  على  خطرية  م�صاعفات  اإىل  ال�صكري  مر�ض  ي���وؤدي 
ويف  ال���دم.  يف  ال�صكر  ن�صبة  اخ��ت��الل  م��ن  �صنة   20 اإىل   10 بعد  حت�صل 
اأ�صل  وال��ذي هو  ال�صرايني،  ال�صكري مر�ض ت�صّلب  ي�ّصرع مر�ض  الواقع 
�صرايني  التهاب  اأو  الدماغية،  وال�صكتة  القلب  ع�صلة  باحت�صاء  الإ�صابة 
الدموية  الأوعية  تغيري  على  ا  اأي�صً ال�صكري  ويعمل  ال�صفلى.  الأط��راف 
اإىل  ي��وؤدي  ال�صبكية  )اعتالل  ال�صبكية  اعتالل  كذلك  وي�صبب  الدقيقة، 
املحيطي،  الع�صبي  الع��ت��الل  واإىل  ال��ع��م��ى(،  اأو  الب�صر  �صعف  خماطر 
واعتالل الكلية )الف�صل الكلوي( واأمرا�ض الكبد )مر�ض الكبد الدهني(، 
التحلل-  اأو  بالتنك�ض-  ا  اإي�صً ال�صفاء، وقد يكون له عالقة  اأو م�صاكل يف 

الع�صبي.

مر�س ال�سكري: عوامل اخلطر
ا، يكون �صبب الإ�صابة  نادرة جدًّ اأنه يف حالت  الوراثية  الدرا�صات  اأثبتت 
اأخرى  ناحية  من  ولكن  جينية.  طفرة  الثاين  النوع  من  ال�صكري  ب��داء 
هناك من دون اأدنى �صك ملفات جينية )جمموعة من العوامل الوراثية( 

التي قد تزيد فر�ض الإ�صابة باملر�ض.
النوع  م��ن  ال�صكري  مبر�ض  لالإ�صابة  الرئي�صي  اخلطر  عامل  اأّن  غ��ري 
ال��ث��اين، ه��و من��ط احل��ي��اة. ف��ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي ال��غ��ن��ي ب��ال��ده��ون والغني 
اجل�صدي(  الن�صاط  غياب  )اأي  والك�صل  اخل��م��ول  ي�صاحبه  بال�صكريات 
يوؤدي اإىل ال�صمنة، والتي ت�صكل بحد ذاتها عامل خطر رئي�صيًّا لالإ�صابة 
ا�صتهالكهم  ب�صبب  الأط��ف��ال  املر�ض  ه��ذا  من  ُي�صتثنى  ل  كما  بال�صكري. 

املفرط لل�صودا وامل�صروبات ال�صكرية الأخرى، واختفاء الأن�صطة اجل�صدية 
التي اعتاد الأطفال ممار�صتها مثل امل�صي واللعب يف اخلارج، وتخلوا عنها 
ا امل�صكنات  ل�صالح الرتفيه على ال�صا�صات. كما اأّن بع�ض الأدوية وخ�صو�صً

ا يف الت�صبب بداء ال�صكري من النوع الثاين. الع�صبية، قد ت�صارك اأي�صً
كما اأّن هناك عوامل اأخرى تلعب دوًرا بالإ�صابة مبر�ض ال�صكري من النوع 
الثاين، مثل البيئة النباتية املعوية. اإذ اإّن هذه امليكروبيوتا بالإ�صافة اإىل 
اأنها تعك�ض اأ�صلوب احلياة )التغذية والأدوية اأو املخدرات واأ�صلوب احلياة 
اخلامل( لل�صخ�ض املعني، ميكن اأن ت�صكل عامل خطر كذلك، ويف بع�ض 
احلالت �صبًبا مبا�صًرا لالإ�صابة مبر�ض ال�صكري من النوع الثاين. وقد 
اأ�صبح من املعروف الآن حتديد امليكروبيوتا للمري�ض امل�صاب بال�صكري. 
تعالج  ع��الج��ي��ة  ح��ل��ول  امل��ع��رف��ة  ه���ذه  نتيجة  اأن تظهر  وب��ال��ت��ايل مي��ك��ن 

امليكروبيوتا.

مر�ض �ل�شكري من �لنوع �لث�ين..  معلوم�ت وتف��شيل عنه

قلبية بنوبة  لالإ�ش�بة  مف�جئة  عالم�ت   3

مر�س ال�سكري هو زيادة دائمة يف تركيز الغلوكوز يف الدم )زيادة 
ال�سكر يف الدم(. ويف حالة داء ال�سكري من النوع الثاين، ف�سبب 
للمواد  الغذائي  التمثيل  هذه الظاهرة هو ا�سطرب يف عملية 

ا  تدريجيًّ يبداأ  ال��داء  هذا  ظهور  كان  واإذا  الكربوهيدراتية. 
وبدهاء، اإال اأّن له عواقب وخيمة وحتى قاتلة على 

املدى البعيد، اإذا مل يتم تناول العالج املالئم 
ل�سبط م�ستويات ال�سكر يف الدم.

نومهم  خالل  مفاجئة  قلبية  نوبة  جراء  العامل  حول  االأ�سخا�س  اآالف  ميوت 
وخ�سارة  لهم،  القلبية  النوبة  مفاجئة  لي�س  الرئي�سي:  وال�سبب  يقظتهم،  اأو 
"يظن  القلب:  اأطباء  اأح��د  قول  ح�سب  واإمن��ا  طبيًا،  منها  بالنجاة  فر�ستهم 
اأو  اإرهاق  اأعرا�س  املفاجئة هي  العالمات  اأن  املعر�سني لالإ�سابة بنوبة قلبية 
مر�س ب�سيط لهذا يهدرون فر�سة اإنقاذ حياتهم من خالل توجههم فورًا الأقرب 
فورًا  التوّجه  يجب  القلبية  النوبة  اأعرا�س  تظهر  حني  م�ست�سفى".  طوارىء 
الأقرب م�ست�سفى، وعدم اإنتظار و�سول �سيارة االإ�سعاف التي قد تتاأخر ح�سب 

اأزمات املرور النهارية ال�سعبة.

طــــــــــــــــب
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  �سبتمرب  2019 العدد 12741 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  �سبتمرب  2019 العدد 12741 

���ص��ج��اد احمد  امل���دع���و/  ف��ق��د 
باك�صتان   ، ع����ل����ى  دي�����������وان 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)QP1168961(   يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �شفر
ف�����ق�����د امل���������دع���������و/  را�����ص����ي����د 
افغان�صتان   ، خ�����ان  م�����ص��ت��و 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)2892330( يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
الفغان�صتانية او اقرب مركز 

�صرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �شفر

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/6934 (

املنذر :  �صتاندرد ت�صارترد بنك 
املنذر اإليه : ال�صومان جاندرا فيناي.

نتيجة  دره��م   )49،148.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
 _   C200 خ�صو�صي/ دبي( من نوع ) مر�صيد�ض / J/ 16475( ال�صيارة رقم
�صالون (  موديل 2012 _ اللون ذهبي(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
اإنذار عديل بالن�سر 
) رقم )2019/6938 

املنذر :  �صتاندرد ت�صارترد بنك 
املنذر اإليه : عمر فتحي ا�صماعيل عبدالقادر.

نتيجة  دره��م   )27،959.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
الينرتا_  )هيونداي  نوع  من  دب��ي(  خ�صو�صي/   /P/  37934( رقم  ال�صيارة 
مع  املنذر  قبل  ل�صاحلكم من  واملمولة  ا�صود(_  لون  �صالون(  موديل 2016 _ 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/6939 (

املنذر :  م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي
املنذر اإليه : جاك عبدامل�صيح بومن�صور.

نتيجة  دره��م   )85،621.64( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
ال�صيارة رقم )90018 / خ�صو�صي / B / دبي ( من نوع ) ميت�صوبي�صي باجريو 
_ جيب ( موديل 2007 _ لون ابي�ض(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/6935 (

املنذر : �صتاندرد ت�صارترد بنك 
املنذر اإليه : ممد حامت عبدالعزيز فرحات   .

نتيجة  دره��م   )45،703.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
اك�صتريا _  ني�صان   ( ن��وع  دب��ي( من  / خ�صو�صي/   H/ 37947( رق��م  ال�صيارة 
ا�صتي�صن (  موديل 2015 _ اللون ا�صود(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم )6932 /2019 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �ض م ع 
املنذر اإليه : بيجو بالكري�صنان نامبيار   .

اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )356،726.51( درهم نتيجة  ينذر املنذر املنذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
 _ S500 دبي ( من نوع ) مر�صيد�ض / P / ال�صيارة رقم )3564 / خ�صو�صي
�صالون ( موديل 2012 _ لون ابي�ض(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
اإنذار عديل بالن�سر 
) رقم )2019/6940 

املنذر :  �صتاندرد ت�صارترد بنك 
املنذر اإليه : مارك ريت�صارد بريكلي   .

نتيجة  دره��م   )84،904.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
 _  F150 - خ�صو�صي/ دب��ي( من نوع )   ف��ورد / F/ 59175( ال�صيارة رقم
قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة  بني(_  اخ�صر  اللون   _  2015 موديل   ) اب  بيك 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/6937 (

املنذر :  م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي
املنذر اإليه : خليفه جمعه مو�صى فريوز ابراهيم النعيمي  .

اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )313،512.57( درهم نتيجة  ينذر املنذر املنذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�صاط  ب�صداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
ن���وع )ج��ي��ب ���ص��ريوك��ي  _  I / دب���ي( م��ن  ال�����ص��ي��ارة رق���م )4982 / خ�صو�صي / 
ا�صتي�صن( موديل 2009 _ لون ف�صي(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/6936 (

املنذر :  م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي
املنذر اإليه : نيتني اخلي�ض كومار �صاهني �صاهني .

نتيجة  دره��م   )47،265.55( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
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300 ملي�ر دولر قيمة �شوق �لعق�ر�ت 
�ملتد�ول عرب �لتمويل �جلم�عي يف ع�م 2025

•• دبي-الفجر:

�صليمان  جمموعة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الفهيم  �صليمان  د.  الع��م��ال  رج��ل  اأك��د 
املتحدة يتجه  العربية  الم��ارات  دول��ة  العقاري يف   القطاع  اأن  القاب�صة  الفهيم 
بهذا  الوا�صحة  احلكومية  ال��روؤي��ة  ظ��ل  يف  والطلب  العر�ض  ب��ني  ال��ت��وازن  نحو 
القت�صاد  على  عبئاً  ي�صكل  ل  بحيث  القطاع  ه��ذا  ل�صبط  وال�صعي  اخل�صو�ض، 
الوطني ، بل يكون م�صاهما يف التنمية ودافعاً لعجلة النمو التي ت�صهدها الدولة. 
وقال د. الفهيم على هام�ض ح�صوره فعاليات معر�ض �صيتي �صكيب جلوبال الذي 
اأن  العاملي  التجاري  25 �صبتمر اجلاري يف مركز دبي  ام�ض  انطلقت فعالياته 

العقاري على موعد مع �صناعة  القطاع 
التمويل  يف  تتمثل  متطورة  ديناميكية 
البلوك  تقنيات  ب��ا���ص��ت��خ��دام  اجل��م��اع��ي 
الرقمية،  ب��ال��ع��م��الت  وال��ت��ع��ام��ل  ت�صني 
�صوق  قيمة  ت�صل  اأن  املتوقع  م��ن  حيث 
العقارات املتداول عر التمويل اجلماعي 
الذكي اىل 300 مليار دولر اأمريكي  يف 
عام 2025، با�صتخدام العملة الرقمية 
ال�صتثمار  ك��ل احل����دود يف  اأزال����ت  ال��ت��ي 
بهذا القطاع القت�صادي الهام. واأ�صاف 
التكنولوجيا احلديثة  الفهيم: �صت�صمح 
والعمالت  الت�صني  البلوك  تقنيات  عر 
يف  ال���ص��ت��ث��م��ار  للم�صتثمرين  ال��رق��م��ي��ة 
ويتجاوز  الذكية،  العقود  عر  العقارات 

الجراءات التقليدية التي تتمثل يف ان تتواجد يف دولة معينة و فتح ح�صاب بنكي 
يف بنك ملي ، بينما ميكن الن الإ�صتثمار يف العقار يف اي بلد يف العامل بالعملة 

الرقمية امل�صفرة و العقود الذكية.
اآداب  مل�صروع  كاملة  اإط��الق من�صة  �صيتم  العام،  نهاية هذا  اأنه مع  الفهيم  وذكر 
العقارات،  يف  اجلماعي  التمويل  من  لال�صتفادة    Blockchain �صوليو�صنز 
بالعمالت  العقارية  الأ���ص��ول  من  ج��زء  يف  ال�صتثمار  م�صتخدم  اأي  بقدرة  حيث 
الرقمية ، واحل�صول على حقوق الربح )اإيرادات الإيجار - تقدير القيمة( التي 
متنحها العقود الذكية و التي �صتدفع للم�صتثمرين بالعملة الرقمية . وقالد. 
العقارية  امل�صاريع  واهم  اأحدث  املعر�ض من�صة هامة ل�صتعرا�ض  :�صكل  الفهيم 
التي جرى الع��الن عنها م��وؤخ��راً، وقد �صهدنا جناحاً كبريا متثل يف بيع عدد 
اقباًل  اخ��رى  عقارية  م�صاريع  �صهدت  بينما  بالكامل،  املعرو�صة  امل�صاريع  من 
ال�صداد  وطرق  قيمتها  و  ومواقعها  املطروحة  العقارات  نوعية  بف�صل  ملحوظاً 

املعلن عنها.

وزير �لقت�ش�د يبحث مع رو�د �أعم�ل مو�طنني �مل�شتجد�ت يف قط�ع �مل�ش�ريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة
•• اأبوظبي-وام:

املن�صوري  �صعيد  ب��ن  �صلطان  م��ع��ايل  اأك���د 
امل�صاريع  جمل�ض  رئي�ض  القت�صاد،  وزي��ر 
دعم  اأن  واملتو�صطة،  ال�صغرية  وامل��ن�����ص��اآت 
واملتو�صطة  ال�����ص��غ��رية  امل�����ص��اري��ع  ق���ط���اع 
وتنمية ريادة الأعمال الوطنية يف الدولة 
هو �صرورة وطنية وركيزة اأ�صا�صية لتحقيق 
الروؤية القت�صادية للدولة واملتمثلة ببناء 
املعرفة  على  قائم  متنوع  تناف�صي  اقت�صاد 
الإمارات  اإن دولة  والبتكار. وقال معاليه 
املمكنات  لتوفري  وا�صعة  خ��ط��وات  ات��خ��ذت 
الوطنية  ال�����ص��رك��ات  ل��ت�����ص��ج��ي��ع  ال���الزم���ة 
ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة، ���ص��واء م��ن خالل 
واحلوافز  امل��ب��ادرات  اأو  الت�صريعية  الأط��ر 
ذات ال�����ص��ل��ة ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��دي��ن الحت����ادي 
نف�صه  الوقت  يف  معاليه  موؤكدا  واملحلي.. 
اأن�����ه ل ب���د م���ن ال���ص��ت��م��اع ع���ن ك��ث��ب اإىل 
واملتو�صطة  ال�����ص��غ��رية  امل�����ص��اري��ع  اأ���ص��ح��اب 
التي  التحديات  على  والط��الع  املواطنني 
وتكثيف  ال��واق��ع،  اأر����ض  على  يواجهونها 
اجلهود على امل�صتوى احلكومي وبالتن�صيق 
ل��ت��وف��ري متطلبات  ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض،  م��ع 
وتعزيز  امل�صاريع  ل��ه��ذه  ال��ت��ج��اري  النجاح 
اأ����ص���واق ال���دول���ة ويف الأ����ص���واق  من��وه��ا يف 
اجتماع  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء  اخل����ارج����ي����ة. 
مل��ع��ايل وزي���ر القت�صاد م��ع ع��دد من  ودي 

دب��ي، بح�صور  املواطنني يف  الأع��م��ال  رواد 
ال��ب��ا���ص��ط اجل��ن��اح��ي املدير  ���ص��ع��ادة ع��ب��د 
التنفيذي ملوؤ�ص�صة ممد بن را�صد لتنمية 
و�صعادة  وامل��ت��و���ص��ط��ة،  ال�صغرية  امل�����ص��اري��ع 
ال�صارقة  م��وؤ���ص�����ص��ة  م��دي��ر  امل��ح��م��ود  ح��م��د 
واطلع  “رواد«.  ال��ري��ادي��ة  امل�صاريع  لدعم 
الأعمال  رواد  امل��ن�����ص��وري  ال��وزي��ر  م��ع��ايل 
ع��ل��ى اأه����م امل�����ص��ت��ج��دات وامل���وؤ����ص���رات التي 
وكذلك  الإم���ارات،  دول��ة  اقت�صاد  ي�صهدها 
امل�صهد  يف  وال��ت��ح��دي��ات  امل���ت���غ���ريات  اأب�����رز 
الإقليمي  ال�صعيدين  ع��ل��ى  الق��ت�����ص��ادي 
وال���ع���امل���ي، وا���ص��ت��ع��ر���ض اأه�����م اخل���ط���وات 
وامل���ب���ادرات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ح��ك��وم��ة دولة 
املتغريات  ه���ذه  اأث���ر  م��ن  للحد  الإم������ارات 
على اقت�صاد الدولة عموماً وعلى امل�صاريع 
ال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة ع��ل��ى ن��ح��و خا�ض. 
عدد  اإىل  مبا�صرة  ب�صورة  معاليه  وا�صتمع 
طرحها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  الق�صايا  م��ن 
رواد الأع��م��ال خ��الل الج��ت��م��اع، واحللول 
اأب�����رز النقاط  امل��ق��رتح��ة ل��ه��ا، وك����ان م���ن 
املطروحة اأهمية توفري مر�صدين وبرامج 
يف  واحلديثة  النا�صئة  لل�صركات  تدريبية 
ال��ت��ج��اري��ة، وذل���ك �صمن برامج  امل��ج��الت 
احلكومية  للجهات  املجتمعية  امل�صوؤولية 
وال����رائ����دة، وخا�صة  ال��ك��رى  وال�����ص��رك��ات 
وتو�صيع  الت�صعري  بعمليات  يتعلق  فيما 
رواد  يجنب  مبا  والت�صدير،  البيع  نطاق 

التجارية ويوفر عليهم  الأعمال الأخطاء 
ال�صروريني  وال��ت��ك��ل��ف��ة  ال��وق��ت  ع��ن�����ص��ري 
لتحقيق النجاح. كما طرح بع�ض اأ�صحاب 
امل�صاريع املواطنني اأهمية متكني ال�صركات 
على  احل�صول  م��ن  واملتو�صطة  ال�صغرية 
عقود وتقدمي خدمات يف اإمارة غري اإمارة 

الرتخي�ض.
اىل ذلك طرح بع�ض ال�صباب املواطنني من 
مايل  دع��م  لتوفري  مقرتحا  اأع��م��ال  رواد 
للمتفرغني من اأ�صحاب امل�صاريع ال�صغرية 
وامل��ت��و���ص��ط��ة؛ ف��ي��م��ا ط���رح اآخ�����رون حتدياً 

من  املطلوبة  املعايري  يف  باملبالغة  يتعلق 
بع�ض اجلهات احلكومية اأو �صبه احلكومية 
مع  ال��ت��ع��اق��د  ع��ل��ى  للموافقة  اخل��ا���ص��ة  اأو 
امل�صنِّعة  واملتو�صطة  ال�صغرية  ال�صركات 
ل�صراء منتجاتها. واأكد معايل �صلطان بن 
اأهمية  القت�صاد،  وزي��ر  املن�صوري،  �صعيد 
املواطنون  ال�صباب  طرحها  التي  النقاط 
من اأ�صحاب امل�صاريع، م�صدداً على �صرورة 
الأع���م���ال  ورائ��������دات  رواد  م���ع  الج���ت���م���اع 
املواطنني ب�صكل دوري وموا�صلة ال�صتماع 
ت�صهدها  التي  والتحديات  امل�صتجدات  اإىل 

اجلهات  خمتلف  ب��ني  وال��ت��ع��اون  اأعمالهم 
النمو  املعنية لدعمهم ورفع قدرتهم على 

وامل�صاهمة يف دعم القت�صاد الوطني.
التي  النقاط  كافة  معاليه مبتابعة  ووجه 
مت ط��رح��ه��ا خ���الل الج��ت��م��اع م���ن خالل 
ب�صورة من�صقة بني موؤ�ص�صات دعم  العمل 
يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  وتنمية 
الدولة ووزارة القت�صاد وخمتلف اجلهات 
القطاع  مع  وبال�صراكة  املعنية،  احلكومية 
اخل���ا����ض، لإي���ج���اد ح��ل��ول ف��ع��ال��ة ملختلف 

التحديات.

�لحت�د لل�شحن تو�شع تو�جده� يف �أمريك� �ل�شم�لية مع خدم�ت �شحن معززة وقي�د�ت جديدة يف �أ�شو�ق �ل�شحن �لع�ملية �لر�ئدة 
•• اأبوظبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت ���ص��رك��ة الحت�����اد ل��ل�����ص��ح��ن، ذراع 
اللوج�صتية  واخلدمات  ال�صحن  عمليات 
عن  للطريان،  الحت���اد  ملجموعة  التابع 
�صبكتها  وخطة  برناجمها  العمل  ب��دء 
والتي  �صبتمر،   29 يف  ال�����ص��ت��اء  مل��و���ص��م 
تت�صمن خدمات �صحن جديدة اأ�صبوعية 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  ح�صورها  لتعزيز 
ال�صحن  اأ���ص��واق  من  وغريها  الأمريكية 

ال�صرتاتيجية العاملية.
وي���اأت���ي ت��ع��زي��ز خ���دم���ات ال���ن���اق���الت بني 
م�����ط�����ار اأب�����وظ�����ب�����ي ال����������دويل وم���دي���ن���ة 
راأ�ض  على  اأوه��اي��و،  ب��ولي��ة  كولومبو�ض 
لل�صركة.  ال�����ص��ن��وي  ال��ت��ح��دي��ث  ق��ائ��م��ة 
ب�صكل  اجل����دي����دة  اخل����دم����ة  و���ص��ت��ت��وف��ر 
مروراً  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  منطلقة  اأ���ص��ب��وع��ي 
ريكنباكر  م��ط��ار  اإىل  وو����ص���وًل  ب���اأوروب���ا 
ب�صبكة  م���دع���وم���ًة  ب����اأوه����اي����و،  ال������دويل 
بال�صاحنات  النقل  م�����ص��ارات  م��ن  وا�صعة 
من  وغ���ريه  ريكنباكر  م��ط��ار  ب��ني  ت�صل 
فيها  املتحدة، مبا  الوليات  الوجهات يف 
وهيو�صنت  ودال������ض  و���ص��ي��ك��اغ��و  اأت��الن��ت��ا 
���ص��ت��ع��م��ل الرحالت  ك��م��ا  وف��ي��الدل��ف��ي��ا.  
املغادرة اإىل اخلارج عر مطار فرانكفورت 
لتعود جم���دداً ع��ر م��ط��ار اأم�����ص��رتدام - 

اإىل  �صيبول. وتخطط الحتاد للطريان 
مطار  نحو  ثانية  اأ�صبوعية  رحلة  اإدراج 
ري��ك��ن��ب��اك��ر ال�����دويل، الأم����ر ال���ذي يوؤدي 
اإىل فتح منفذ جتاري اإ�صايف جديد نحو 

اأوروبا قبل نهاية العام احلايل.
مطار  اإىل  ال�����ص��ح��ن  رح����الت  وت��ت��ك��ام��ل 
ال�����ص��ح��ن التي  ����ص���ع���ات  ري���ك���ن���ب���اك���ر م����ع 
ذات  للطريان  الحت��اد  ط��ائ��رات  تقدمها 
ت��رب��ط مبا�صرًة  وال��ت��ي  ال��وا���ص��ع  ال��ب��دن 
الرئي�صية  وال���وج���ه���ات  اأب���وظ���ب���ي  ب���ني 
�صيكاغو  م��ث��ل  امل���ت���ح���دة،  ال����ولي����ات  يف 
والعا�صمة  ون��ي��وي��ورك  اأجنلو�ض  ول��و���ض 
كري�صتيل  ال�صيدة  تعيني  ومت  وا�صنطن. 
اأمريكا  منطقة  عمليات  لإدارة  األ��ي��م��و 
يف  م�صوؤوليتها  من  انطالقاً  ال�صمالية، 
لل�صحن يف جميع  الحت��اد  دع��م عمليات 
اأنحاء اأمريكا ال�صمالية وتعزيز تواجدها 
وان�صمت  ال��ع��امل��ي��ة.  بال�صوق  وال��ت��زام��ه��ا 
لل�صحن  الحت������اد  اإىل  األ��ي��م��و  ال�����ص��ي��دة 
العاملية  ’فليك�صبورت‘  �صركة  قادمة من 
مدير  م�صوؤولية  �صغلت  حيث  لل�صحن، 
اأول لعمليات ال�صحن اجلوي يف القارتني 
األيمو  ال�صيدة  توّلت  كما  الأمريكيتني. 
مماثلة  اإداري���ة  منا�صب  ع��ّدة  ال�صابق  يف 
النقل  �صركات  يف جمموعة متنوعة من 
الوليات  يف  ال��رائ��دة  الدولية  وال�صحن 

املتحدة الأمريكية.  ويف معر�ض تعليقه، 
قال عبداهلل ممد �صديد، املدير الإداري 
اللوج�صتية  والعمليات  ال�صحن  ل�صوؤون 
“ياأتي  للطريان:   الحت��اد  يف جمموعة 
ل��دي��ن��ا انطالقاً  األ��ي��م��و  ال�����ص��ي��دة  ت��ع��ي��ني 
ا�صرتاتيجية  اإ���ص��اف��ة  ك��ون��ه��ا مت��ث��ل  م��ن 
الوليات  يف  امل��ت��واج��د  ل��ف��ري��ق��ن��ا  ه��ام��ة 
على  �صت�صرف  حيث  الأمريكية،  املتحدة 
ت��ع��زي��ز جم��م��ل ع��م��ل��ي��ات��ن��ا يف ال���ولي���ات 
الأهمية  بالغ  عن�صراً  بو�صفها  املتحدة 
اأج��ل رفع م�صتوى  يف ال�صوق، وذل��ك من 
اأنحاء اأمريكا ال�صمالية،  النمو يف جميع 

ك��م��ا ���ص��ت��ت��وىل ال��ق��ي��ادة والإ�����ص����راف على 
توفري  يف  ���ص��ت�����ص��ه��م  خ���ط���ط  جم���م���وع���ة 
اإ�صافية لعمالئنا يف جميع  �صبل ات�صال 
اأنحاء الوليات املتحدة«. وتت�صمن �صبكة 
املحّدثة خدمة  لل�صحن  الحتاد  ناقالت 
اإىل  اأ�صبوعية   Boeing 777 �صحن 
جوهان�صرغ  يف  ال����دويل  ت��ام��ب��و  م��ط��ار 
اعتباراً من 5 اأكتوبر، مما ميهد الطريق 
اأم���ام امل��دي��ن��ة اجل��ن��وب اإف��ري��ق��ي��ة الهامة 
القارة  يف  اأ�صا�صية  �صحن  وج��ه��ة  لتكون 
لتدفق  مركزاً  لكونها  نظراً  الإفريقية، 
جتارة ال�صلع �صريعة التلف وغريها من 

كما  واآ���ص��ي��ا.  اأوروب����ا  واإىل  م��ن  املنتجات 
اإىل  اجل��دي��دة  ال�صحن  خ��دم��ات  تتكامل 
جوهان�صرغ  يف  ال����دويل  ت��ام��ب��و  م��ط��ار 
طائرات  يف  امل��ت��واف��رة  ال�صحن  �صعة  م��ع 
الوا�صع،  ال��ب��دن  ذات  اليومية  ال��رح��الت 
والتي تربط مطار اأبوظبي بجوهان�صرغ 
والرباط  ال��ب��ي�����ص��اء  وال������دار  وال���ق���اه���رة 
خدمات  دع����م  اأي�������ص���اً  ومت  ولج�����و������ض.  
وا�صعة  ب��ال��ط��ائ��رات  الإ���ص��اف��ي��ة  ال�صحن 
ال����رح����الت اجلوية  ال���ب���دن ع���ن ط���ري���ق 
امل��ت��زاي��دة ب��ني اأب��وظ��ب��ي وم��ط��ار هيرثو 
رابع  يومي  وذل��ك بخط رحلة  لندن،  يف 
اإجراء  اإىل  اإ�صافة  اأكتوبر،   27 بدءاً من 
تغريات تكتيكية من حيث نوع الطائرات 
امل�صتخدمة، حيث مت النتقال من طراز 
 ،Boeing 777 ط��راز  اإىل   A380
يف م�صار النقل اليومي الثاين نحو مطار 
���ص��ارل دي��غ��ول ال����دويل يف ب��اري�����ض. كما 
�صتغري الحتاد للطريان طراز الطائرات 
ت�صلك م�صارات  التي   Airbus 330
هاتا  �صوكارنو  مطار  اإىل  املتجهة  النقل 
كيمبي جودا  ال��دويل يف جاكرتا ومطار 
يف  تامبو  ومطار  بينجالورو  يف  ال��دويل 
بطائرات  عنها  لت�صتعي�ض  جوهان�صرغ، 
من اأج��ل زي��ادة �صعة   Boeing 787

ال�صحن.

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/6979  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ن��ع��ي��م احل���ي���اه ل��الع��م��ال ال��ف��ن��ي��ه ��������ض.ذ.م.م جمهول 
اأق���ام عليك  م��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ح�صني ع��ب��داهلل ال�صيد ع��رف��ه ق��د 
درهم(   12500( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم  وتذكرة عوده مببلغ )2000( 
يوم  جل�صة  لها  وح���ددت   MB1959855559AE/2019:ال�صكوى
الحد املوافق 2019/10/20 ال�صاعة 10.00 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/8673  عمايل جزئي

������ض.ذ.م.م جمهول  الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  امل��دي��ن��ه  1-����ص���روق   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  مياه  �صفيق  املدعي /م�صطفى  ان  القامة مبا  مل 
وتذكرة  دره���م(   6645( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
امل��ح��ام��اة رقم  ع����وده مب��ب��ل��غ )2000( دره����م وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف وات���ع���اب 
الحد  ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   2019/mb196895481:ال�صكوى
املوافق 2019/10/6 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   

       اعالن حم�سر حجز بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/3257  تنفيذ مدين

مو�صوع الق�صية:تنفيذ القرار ال�صادر من �صركة لك�صري خلدمات ال�صراف الداري جلمعيات 
املالك ذ.م.م القا�صي بالزام املنفذ �صدها ب�صداد مبلغ )603734( درهم وذلك عبارة عن ر�صوم 

خدمات عن الوحدات العائده لهم
املالك  جلمعيات  الداري  ال���ص��راف  خلدمات  لك�صري  التنفيذ:�صركة  الع��الن:ط��ال��ب  طالب 

ذ.م.م
املطلوب اعالنه:املنفذ �صده/1- �صركة تي بيه ا�ض انف�صتمنت�ض ليمتد جمهول مل القامة

مو�صوع العالن:
42-منطقة  الر���ض  رق��م  عقار  عن  عبارة  وه��ي  اخلا�صة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
اخلليج التجاري - ا�صم املبنى كلوفر باي رقم الوحدة 203 وذلك يف حدود املبلغ املنفذ به وقدره 

)603734( درهم - بناءا على قرار املحكمة ال�صادر بتاريخ:2019/8/28.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
       اعالن اأمر اأداء بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/1444  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- الو�صوح للخدمات الفنية ذ.م.م 2- ا�صماء ممد احمد النجار 
جمهول مل القامة مبا ان املدعي/عبداهلل ممد ابراهيم العبدويل وميثله:ح�صن 

عبداهلل ممد العبدويل .
طلب ا�صت�صدار امر اداء فقد قررت مكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/8/5 بالزام 
بان  النجار  احمد  ممد  ا�صماء  و  ذ.م.م  الفنية  للخدمات  الو�صوح  عليهما/  املدعي 
يوؤديا بالت�صامان للمدعي/ عبداهلل ممد ابراهيم العبدويل مبلغ )160.000( درهم 
وامل�صاريف  والر�صوم  التام  ال�صداد  وحتى   2019/8/5 تاريخ  من  �صنويا   %9 والفائدة 
ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف ا�صتئناف الأمر خالل 15 

يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/3339  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-م�صلم عبداهلل م�صلم جا�صم بالل جمهول مل القامة 
مبا ان املدعي/م�صرف المارات ال�صالمي �صركة م�صاهمة عامة وميثله:جابر 
را�صد ممد جابر را�صد ال�صالمي قد اأقام عليك الدعوى مو�صوعها املطالبة 
وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )133.151.24( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام 
واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد 
امل��واف��ق:2019/10/7 ال�صاعة:08:30 �ض  التام.وحددت لها جل�صة يوم الثنني 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/2236  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ممد ا�صرف امني ممد جمهول مل القامة مبا ان 
املدعي/جرنا�ض لتاأجري ال�صيارات/وميثلها بالوكالة:احمد نبى داد نبي داد قد 
اأقام عليك الدعوى مو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )4886( 
املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م 
وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�صة 
  ch2.D.17:بالقاعة ال�صاعة:08:30 �ض  املوافق:2019/10/1  الثالثاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/2130  مدين جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ا���ص��د اهلل ح��اج��ي ب��ه��ادر جم��ه��ول م��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
خوري  ممد  كرم  علي  ابراهيم  وميثله:  الطائي  عبيد  �صمري  املدعي/طارق 
قد اأقام عليك الدعوى مو�صوعها الزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صميم 
بان يوؤديا مبلغ وقدره )1000000( درهم كتعوي�ض عن ال�صرار املادية والدبية 
والزامهما بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة يوم 
اخلمي�ض املوافق:2019/10/3 ال�صاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.B.10  لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2019/1592 اإ�ستئناف جتاري      
���ض.ذ.م.م - جمهول  املتكاملة  الن�صاءات  �صركة   -1 امل�صتاأنف �صده/  اىل 
مل القامة مبا ان امل�صتاأنف /ميفا كي ات�ض كي فورم وورك �صي�صتم�ض 
�ض.م.ح وميثله / عبدالرحمن ح�صن ممد املطوع - قد ا�صتاأنف القرار 

احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2018/3854   
 10.00 ال�صاعة    2019/10/14 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري ماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/3271 اإ�ستئناف جتاري      
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- امني حميد ر�صا مي الديني - جمهول مل 
قد   - الرئي�صي(  )الفرع  اي��ران  �صادرات  /بنك  امل�صتاأنف  ان  مبا  القامة 
كلي  جت��اري   2017/1755 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  القرار  ا�صتاأنف 

بتاريخ:2019/10/24   
 10.00 ال�صاعة    2019/10/1 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري ماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2019/1467 اإ�ستئناف جتاري      

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صركة �صوراملدينة لتجارة القم�صة �ض.ذ.م.م 2- عبداهلل 
براتي نوكوراين 3- �صركة ال�صهام لتجارة املعادن الغري حديدية ���ض.ذ.م.م 4- 
�ض.ذ.م.م  ال�صكراب  لتجارة  اجلنة  �صركة   -5 نوكوراين  رم�صاين  ي��داهلل  حميد 
6- ممد كاظم عبدالرحمن توحيدي - جمهول مل القامة مبا ان امل�صتاأنف 
ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  ق��د   - �����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  امل�صتقبلي  /التطور 

بالدعوى رقم 2018/2107 جتاري كلي بتاريخ:2019/6/2   
�صباحا    10.00 ال�صاعة    2019/10/2 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صه  لها  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري ماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   

 اعالن حم�سر حجز بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2018/2746   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �صده/1- �صيفيلد هولدينجز ليمتد جمهول مل القامة 
منطقة  ادفرتايزينج  بارترن�صيب  التنفيذ/كال�صيك  طالب  ان  مبا 
بانه مت احلجز  نعلنكم   - ال�صبيعي  ام��ل عمري   / ذ.م.م وميثله  ح��رة 
على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن عقارات عائده اليكم وبياناتها 
املبنى مارينا 101 رقم  ا�صم   - دبي  )ار���ض رقم 83 - منطقة مر�صى 
الوحدة 3509 و 3907 و 3906 و 4401( وذلك يف حدود املبلغ املنفذ به 

وقدره )298196.40( درهم.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3645   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- دانة اخلليج لل�صياحة �ض.ذ.م.م 2- جالل عجاج عازر 
الزهر - ب�صفته كفيل و�صامن ملديونية دانة اخلليج لل�صياحة �ض.ذ.م.م 
جم��ه��ول م���ل الق���ام���ة مب���ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��ن��ك دب���ي التجاري 
عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�صويدي  �صلطان  عي�صى  ممد   / وميثله  �����ض.م.ع 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  بالت�صامن اىل طالب  درهم   )589252.45(
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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وزر�ء �لط�قة من 30 دولة ي�شعون هدف� طموح� 
للنقل ب��شتخد�م �لهيدروجني �ملالئم للبيئة

•• طوكيو-وام:

ات��ف��ق وزراء ال��ط��اق��ة وم�����ص��وؤول��ون يف ال��ق��ط��اع م��ن اأك���رث م��ن 30 دول���ة ام�����ض يف 
ال�صعي لإدخال  الهيدروجينية يف طوكيو على  الثاين للطاقة  ال��وزاري  الجتماع 
اأنظمة نقل تعمل بالهيدروجني لع�صرة ماليني من ال�صيارات والطائرات وال�صفن 

حول العامل يف العقد املقبل للحد من انبعاثات غازات الحتبا�ض احلراري.
وقال وزير ال�صناعة الياباين اإي�صو �صوغوارا الذي تراأ�ض الجتماع يجب اأن نعمل 
من اأجل ا�صتخدام الهيدروجني على م�صتوى العامل ملنع ت�صارع ظاهرة الحتبا�ض 
احلراري. ودعا البيان ال�صادر عن رئا�صة الجتماع الوزراي اإىل 10 ماليني اأنظمة 
تعمل بالهيدروجني” يف و�صائط النقل املختلفة و10 اآلف مطة لتزويد وقود 
الهيدروجني يف 10 �صنوات كاأهداف اإر�صادية وغري اإلزامية وجماعية للم�صاعدة 

يف حتفيز وح�صد القطاع اخلا�ض وجمتمع ال�صتثمار.
ال�صتثمار  ال��دول  ت�صجع  اأن  املتوقع  من  فاإنه  ملزم،  غري  املحدد  الهدف  وبينما 
با�صتخدام  النقل  لتعزيز  التكاليف  وتخفي�ض  التكنولوجيا  تطوير  يف  اخلا�ض 

الهيدروجني ومطات الهيدروجني.
الآلف،  ع�صرات  ال��ع��امل  يف  ال��وق��ود  بخاليا  تعمل  التي  النقل  و�صائل  ع��دد  وبلغ 
ال�صناعة  ل��وزارة  باملئات، وفقا  بالهيدروجني ل يزال  التزود  بينما عدد مطات 
اليابانية.. ويتم ت�صغيل و�صال النقل التي تعمل بخاليا الوقود بوا�صطة الكهرباء 
منها  ينبعث  ول  والأك�صجني  الهيدروجني  بني  الكيميائي  التفاعل  عن  الناجتة 
يف  املتجددة  الطاقة  مب�صادر  متزايد  عام  اهتمام  وهناك  الكربون.  اأك�صيد  ثاين 
فوكو�صيما  وق��ع يف مطة  ال��ذي  الكبري  ال��ن��ووي  احل���ادث  بعد  ال��ي��اب��ان، خا�صة 
عام  ت�صرينوبيل  كارثة  منذ  الأ���ص��واأ  وهو   ،2011 عام  النووية  للطاقة  دايت�صي 
البنية  اإدخ���ال  وك��ذل��ك  والتطوير  البحث  اليابانية  احلكومة  وت��دع��م   .1986
الناجت  الهيدروجني  وتخزين  توليد  اأم��ل  على  املجال،  هذا  يف  الالزمة  التحتية 
اليابان  اعتماد  وتقليل  ال�صم�صية،  الطاقة  مثل  امل��ت��ج��ددة،  الطاقة  م�صادر  ع��ن 
لطاقة  وزاري  اجتماع  اأول  اليابان  وا�صت�صافت  الأح��ف��وري.  الوقود  واردات  على 

الهيدروجني يف طوكيو العام املا�صي، مب�صاركة حوايل 20 دولة.

ور�شة لرّو�د �لأعم�ل يف عجم�ن 
حول بط�قة و�شف �ملنتج

•• عجمان-الفجر:

نظمت دائرة التنمية القت�صادية يف عجمان ور�صة لرّواد الأعمال بعنوان 
“ وذلك بالتعاون مع الرنامج الوطني للم�صاريع  بطاقة و�صف منتج   “
واملن�صاآت ال�صغرية واملتو�صطة واأكادميية دبي لريادة الأعمال، قّدم الور�صة 
الغافري،  ح�صن  �صامل  القت�صادي  امل�صت�صار  عجمان  فريمونت  فندق  يف 
وح�صرها رّواد الأعمال من امل�صجلني يف برنامج “ تعزيز “ اخلا�ض بدعم 
وتنمية امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة، اإ�صافًة اإىل عدد من اأ�صحاب امل�صاريع 

واملهتمني يف جمال موا�صفات املنتج.
امل�����ص��اري��ع ال�صغرية  ق�����ص��م تنمية  ك���اج���ور، م��دي��رة  اأح��م��د  وق��ال��ت ع��ائ�����ص��ة 
واملتو�صطة: “ ت�صعى اقت�صادية عجمان من خالل برنامج تعزيز اإىل متكني 
يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  م�صاهمة  وتنمية  ال�صباب،  الأعمال  رّواد 
القت�صاد املحلي، كما اأن هذه الور�ض والرامج التدريبية ت�صهم يف تنمية 
قدرة اأ�صحاب امل�صاريع النا�صئة على تطوير منتجاتهم واأعمالهم، مبا يعزز 
القت�صادي يف  النمو  تعزيز  وي�صهم يف  ال�صوق،  يف  وتناف�صيتهم  ح�صورهم 
الإمارة ». وقد تناولت الور�صة التعريف ببطاقة و�صف املنتج، واأهم املعايري 
بيانات  لكونها ترز  املنتج  بطاقة و�صف  اأهمية  تتمثل  لها، حيث  املعتمدة 
مهمة تتعلق مبميزات املنتج ومكوناته، وجوانب ال�صحة وال�صالمة والبيئة، 
ومدى مالءمته ملختلف الفئات من امل�صتهلكني، مبا ي�صهم يف حفظ حقوق 
الور�صة  و�صهدت  املنتجة،  لل�صركات  الإيجابية  ال�صمعة  ويعزز  امل�صتهلك، 
اأكدوا اأهمية مثل هذه الرامج يف تزويدهم  تفاعاًل من امل�صاركني الذين 
اأعمالهم  التجارية وتطوير  اأن�صطتهم  ملمار�صة  الالزمة  واملهارات  باملعرفة 

وممار�صاتهم يف خمتلف امل�صاريع.

ملي�ر درهم ف�ئ�ض م�لية   49.42
�حلكومة �ملوحدة خالل 6 �أ�شهر

•• اأبوظبي-وام:

نحو  الإم�����ارات  ل��دول��ة  امل��وح��دة  احل��ك��وم��ة  مالية  يف  الفائ�ض  قيمة  بلغت 
2019 بنمو ن�صبته  49.42 مليار درهم خالل الن�صف الأول من العام 
%35.4 مقارنة مع الفرتة ذاتها من العام 2018 وذلك بح�صب اأحدث 

البيانات ال�صادرة عن وزارة املالية.
امليزانية  ت�صمل  والتي  للدولة،  املجمعة  امليزانية  يف  الكبري  الفائ�ض  وجاء 
الحتادية وموازنات الإم��ارات املحلية نتيجة زيادة قيمة الإي��رادات خالل 
قيمة  و���ص��ل  فيما  دره���م  مليار   249.87 اىل  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�صف 

امل�صروفات 200.45 مليار درهم.
بن�صبة  امل��وح��دة من��ت  ملالية احلكومة  الإي����رادات  قيمة  ان  الأرق���ام  وتظهر 
 2019 العام  يونيو من  نهاية  يناير وحتى  الفرتة من  %10.3 خالل 
ن�صبة منو  بلغت  ما  2018 يف  العام  ذاتها من  بالفرتة  يف حال مقارنتها 
وجاء اجلزء الأك��ر من الإي��رادات من بند امل�صادر   . امل�صروفات 5.5% 
الأخرى والتي بلغت 132.63 مليار منذ بداية العام اجلاري وحتى نهاية 
العام  ذاتها من  الفرتة  127.75 مليار درهم يف  �صهر يونيو مقارنة مع 

.  2018

مع انطالق دورته التا�سعة ع�سرة يف دبي مب�ساركة حملية وعاملية وا�سعة

�أحمد بن �شعيد يزور معر�ض �شيتي �شكيب �لع�ملي

 غرفة عجم�ن تتن�ول يف حلقة نق��شية »�لعو�مل �ملوؤثرة على �شعر �لأ�شهم«

بالتعاون مع كاليد اند كو  ال ال بي ومب�ساركة ممثلي القطاع اخلا�س

غرفة دبي تنظم ور�شة عمل حول �لنو�حي �لرئي�شية يف ق�نون �لعمل �لإم�ر�تي و�لتحدي�ت

•• دبي-وام:

زار �صمو ال�صيخ اأحمد بن �صعيد اآل مكتوم 
الرئي�ض  ل��ل��ط��ريان  دب���ي  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض 
الأعلى ملجموعة طريان الإمارات ام�ض 
معر�ض �صيتي �صكيب العاملي يف م�صتهل 
مركز  يف  واملُ��ق��ام  ع�صرة  التا�صعة  دورت��ه 
الأك��ر من  وُيَعد  العاملي،  التجاري  دبي 
وال�صتثمار  ال��ت��ط��وي��ر  جم���ال  يف  ن��وع��ه 
الأو�صط  ال�صرق  م�صتوى  على  العقاري 
�صبتمر   27 حتى  فعالياته  وت�صتمر 
اجل����اري مب�����ص��ارك��ة جم��م��وع��ة م��ن اأهم 
وامل�صممني  وامل�صتثمرين  ال��ع��ار���ص��ني 

العقاريني من املنطقة والعامل.
اأهمية  ال����زي����ارة  خ����الل  ���ص��م��وه  واأك������د 
منو  دع����م  يف  ودوه  ال���ع���ق���اري  ال���ق���ط���اع 
وتعزيز  ال���وط���ن���ي  الق���ت�������ص���اد  وت����ن����وع 
الفر�ض ال�صتثمارية الواعدة التي من 
القطاع  هذا  يف  تناف�صيتنا  تاأكيد  �صاأنها 
وت��ع��ك�����ض ال��ث��ق��ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي حتظى 
الأو�صاط  الإم�����ارات يف  ودول���ة  دب��ي  بها 
القطاع  �صمن  ال��دول��ي��ة  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
امل�صتقبلية  ال���روؤي���ة  بف�صل  ال��ع��ق��اري، 
ال���داع���م���ة لهذا  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة  وال��ب��ي��ئ��ة 
ال���ص��ت��ث��م��ار وال��ت��ي ت��ع��ظ��م م��ن دوره يف 
اإطار م�صرية التنمية ال�صاملة لالإمارة. 
واأ�صاد �صموه بالتنظيم اجليد للمعر�ض 
اأ����ص���ب���ح م��ن�����ص��ة ع���ق���اري���ة عاملية  ال�����ذي 
باملبدعني  ال��ع��ق��اري��ني  اخل����راء  ت��رب��ط 
وتخ�ص�صات  جم����الت  خم��ت��ل��ف  ���ص��م��ن 
فر�صة  ب��ات  اأن���ه  كما  ال��ع��ق��اري،  القطاع 
التوا�صل  من  العقاري  ال�صوق  لتمكني 
املعنية  الأط����راف  خمتلف  ب��ني  املبا�صر 
املتاحة  ال���ف���ر����ض  م���ن  ل��ال���ص��ت��ف��ادة  ب���ه 

واكت�صاف املزيد منها لي�ض على امل�صتوى 
العامل  بل على م�صتوى  املحلي فح�صب 
اأي�������ص���اً. راف����ق ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ اأح���م���د بن 
�صعادة  اجل��ول��ة  خ��الل  مكتوم  اآل  �صعيد 
���ص��ل��ط��ان ب��ط��ي ب���ن جم����رن، م��دي��ر عام 
دائرة الأرا�صي والأمالك بدبي، و�صعادة 
�صلطة  ع���ام  م��دي��ر  امل����ري،  �صعيد  ه���الل 
عام  مدير  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز 
التجاري  وال��ت�����ص��وي��ق  ال�����ص��ي��اح��ة  دائ����رة 
الزفني،  �صهيل  خليفة  و���ص��ع��ادة  ب��دب��ي، 
دبي  مدينة  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ض 

للطريان.
وب������داأ ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ اأح���م���د ب���ن �صعيد 
“�صيتي  م��ع��ر���ض  ج��ول��ت��ه يف  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي،  ب��ل��دي��ة  م��ن�����ص��ة  ب���زي���ارة  �صكيب” 
ح��ي��ث اأط���ل���ع ���ص��م��وه م���ن ���ص��ع��ادة داوود 
ال���ه���اج���ري، م���دي���ر ع����ام ال��ب��ل��دي��ة على 
ومنها  وم��ب��ادرات��ه��ا  م�صاريعها  اأح����دث 
 BIM رخ�صة البناء الذكية، و نظام“
التي  التدقيق الآيل على املخططات،   -
جلميع  اأ���ص��ا���ص��ي��ة  ك��رك��ي��زة  تبنيها  ي��ت��م 
م�صاريع البناء يف دبي. ثم توجه �صموه 
ا���ص��ت��م��ع من  ن��خ��ي��ل ح��ي��ث  اإىل م��ن�����ص��ة 
رئي�ض جمل�ض  لوتاه،  را�صد  على  �صعادة 
امل�صاريع  ح��ول  �صرح  اإىل  ال�صركة  اإدارة 
ال�صكنية التي تنفذها ال�صركة يف مناطق 
الفرجان،  بينها  م��ن  دب��ي  م��ن  خمتلفة 
واأزور ريزيدن�صز يف نخلة جمريا، وفلل 

ند ال�صبا، وذا بامل تاور يف نخلة جمريا، 
واأب�����راج ال��ت��ن��ني يف م��دي��ن��ة ال��ت��ن��ني. كما 
البلدية  ال�صوؤون  وزارة  جناح  �صموه  زار 
والقروية باململكة العربية ال�صعودية يف 
الوزارة  م�صوؤويل  م��ن  وت��ع��رف  املعر�ض 
املطروحة  ال�صتثمارية  ال��ف��ر���ض  على 
من قبل الأمانات والبلديات، اإ�صافة اإىل 
القطاعات  التي تقدمها تلك  اخلدمات 
م�صتوى  على  العقاريني  للم�صتثمرين 
املنطقة. ثم توجه �صموه اإىل مقر �صركة 
على  اط��ل��ع  ح��ي��ث  ال��ع��ق��اري��ة  “الدار” 
ال�صركة  تنفذها  التي  امل�صاريع  اأح���دث 
واملزايا  الأف�صل”  “الع�صرة  وتفا�صيل 
والإعفاءات التي تقدمها ال�صركة لزوار 
املعر�ض على مدار ع�صر �صنوات، وا�صتمع 
���ص��م��وه ل�����ص��رح ق��دم��ه م�����ص��وؤول��و �صركة 
احلالية  م�صاريعها  على  غاطي”  “بن 
�صركة  من�صة  �صموه  وزار  وامل�صتقبلية، 
م�صروع  تفا�صيل  اإىل  وا�صتمع  تالل” 
مدينة “التالل” التي تنفذها ال�صركة 

على م�صاحة 25 مليون قدم مربعة.
اخلا�ض  اجلناح  كذلك  الزيارة  و�صملت 
ب�صركة “راأ�ض اخليمة العقارية” حيث 
ال�صركة على  اطلع �صموه من م�صوؤويل 
م�صروعي  �صمن  التطويرية  خططها 
جيت واي وفلل ماربيا يف جزيرة احلياة 
ميناء  ملجمع  الرئي�صي  املخطط  �صمن 
ال���ع���رب، يف اإم������ارة راأ������ض اخل��ي��م��ة، كما 

 2020 دي�صرتيكت  من�صة  �صموه  زار 
وعرو�صها،  م�����ص��اري��ع��ه��ا  ع��ل��ى  وت���ع���رف 
���ص��رك��ة ع���زي���زي وما  اإ���ص��اف��ة اإىل م��ق��ر 
تعر�صه من م�صروعات ت�صمل “عزيزي 
مينا وريفيريا. وت�صّمنت اجلولة من�صة 
�صموه  ا���ص��ت��م��ع  ح��ي��ث  “اأرادا”  ���ص��رك��ة 
�صمن  ب��ول��ي��ف��ارد  ذا  م�����ص��روع  لتفا�صيل 
اإمارة  قلب  يف  العمالق  اجل��ادة  م�صروع 
�صكنية يف  اأب��راج  وي�صم ثالثة  ال�صارقة 

جمتمع اإي�صت فيليدج الع�صري.
واختتم �صمو ال�صيخ اأحمد بن �صعيد اآل 
مكتوم، جولته يف معر�ض �صيتي �صكيب 
العاملي بزيارة جناح ميدان حيث ا�صتمع 
الطاير، رئي�ض  �صعادة �صعيد حميد  من 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  الإدارة  جم��ل�����ض 
تفا�صيل  ح��ول  ل�صرح  م��ي��دان  ملجموعة 
تنفيذ م�صاريع مدينة ممد بن را�صد 
اآل مكتوم- د�صرتكت ون كما اطلع �صموه 
على منوذج جم�ّصم للمدينة يو�صح اأبرز 
و�صهد  احليوية.  ومناطقها  تطوراتها 
�صكيب  �صيتي  معر�ض  من  الول  اليوم 
اجلل�صات  م��ن  �صل�صلة  ان��ع��ق��اد  ال��ع��امل��ي 
احلوارية �صمن جمموعة من الفعاليات 
املعر�ض  زوار  ا�صتهدفت  التي  املتنوعة 
ورجال الأعمال وامل�صتثمرين امل�صاركني، 
هام�ض  ع���ل���ى  ال����ي����وم  ان���ط���ل���ق���ت  ح���ي���ث 
امل�صتمرة  املعر�ض حوارات �صيتي �صكيب 
ملدة ثالثة اأيام، وهي ما�صرات جمانية 

من  خ��راء  يقدمها  للجمهور  ومتاحة 
�صركات التطوير العقاري وال�صت�صارات 
مثل “نايت فرانك واأفريدي اآند اأجنل 
من�صة  ا�صت�صافت  بينما  اإل  اإل  وج��ي��ه 
�صيتي �صكيب اإنتليجن�ض نخبة من رجال 
الأعمال واأ�صحاب ال�صتثمارات يف اأجواء 
التوا�صل  ت��ع��زي��ز  اإىل  ت��ه��دف  تفاعلية 
وحت��ف��ي��ز ال��ت��ع��اون وا���ص��ت��ك�����ص��اف فر�ض 
ال���ص��ت��ث��م��ار امل��ت��اح��ة م��ن خ���الل من�صة 
املعر�ض  ت�صمن  كما  العاملية.  املعر�ض 
العمل  ور�������ض  م����ن  ان���ع���ق���اد جم���م���وع���ة 
للمهند�صني  امللكي  املعهد  مع  بالتعاون 
 RIBA ال���ري���ط���ان���ي���ني  امل���ع���م���اري���ني 
ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  اإط��ار  وذل��ك يف 
مع  ماركيت�ض  اإن��ف��ورم��ا  اأب��رم��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
فيها جمموعة  ي�����ص��ارك  وال��ت��ي  امل��ع��ه��د، 
و�صع  يف  واملتخ�ص�صني  املهند�صني  من 
تتيح  ومبتكرة  حية  معمارية  ت�صاميم 
وتعزز  امل��دن  يف  حيوية  م�صاحات  اإن�صاء 
من التجربة املعي�صية لالأفراد، وقد مت 
اأم��ام جلنة من  ا�صتعرا�ض هذه احللول 
الأف�صل  الت�صاميم  لختيار  املحكمني 
12 دول��ة، كما مت الك�صف عن  من بني 
الفائزين بجوائز �صيتي �صكيب لالأ�صواق 
 56 نتائجها  ي��رتق��ب  ال��ت��ي  النا�صئة” 
مر�صحاً من اأمريكا اجلنوبية واأفريقيا 
الهندية  القارة  و�صبه  الأو�صط  وال�صرق 
املرموقة  اجلوائز  هذه  وحتتفي  واآ�صيا، 
جمال  م����ن  جم������اًل   12 يف  ب��ال��ت��م��ي��ز 
ت�صمل  وال����ت����ي  امل���ع���م���اري���ة،  ال��ه��ن��د���ص��ة 
العقارات التجارية؛ وال�صكنية؛ وعقارات 
واملن�صاآت  وال�صتدامة؛  التجزئة،  جتارة 
الرتفيهية،  وامل����راف����ق  الج��ت��م��اع��ي��ة؛ 

وعقارات ال�صيافة.

•• عجمان-الفجر:

عجمان  و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  تناولت 
يف ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���ص��ي��ة ن��ظ��م��ت��ه��ا ب��ع��ن��وان “ 
الأ�صهم”  ���ص��ع��ر  ع��ل��ى  امل���وؤث���رة  ال��ع��وام��ل 
وال�صندات  بالأ�صهم  ال�صتثمار  ،ع��وائ��د 
والربح  والطلب  وال��ع��ر���ض  وال�����ص��ك��وك، 
واخل�������ص���ارة ، وت���وق���ع���ات امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن ، 
واأ�صواق  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ب��ور���ص��ة  وم��و���ص��رات 

املال الإماراتية .
رئي�ض  املويجعي  عبداهلل  �صعادة  وتراأ�ض 
و�صناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����ض 

ع��ج��م��ان احل��ل��ق��ة ن��ق��ا���ص��ي��ة وال���ت���ي تاأتي 
التي  النقا�صية  احللقات  �صل�صلة  �صمن 
ت��ن��ظ��م��ه��ا غ���رف���ة ع��ج��م��ان ب���ه���دف ن�صر 
املعلومات  وت��ن��وي��ع  اق��ت�����ص��ادي��ا  ال��ث��ق��اف��ة 
التي  امل��ج��الت  ع��ل��ى خمتلف  والط����الع 
ع��ل��ى جودة  ينعك�ض  امل���ه���ارات مب��ا  ت��ع��زز 

خمرجات العمل.
اأن غرفة  املويجعي  �صعادة عبداهلل  واأك��د 
الب�صرية  ال��ك��وادر  تطوير  ت��ويل  عجمان 
على  امل�صتجدات  مل��واك��ب��ة  خا�صة  اأه��م��ي��ة 
ال�صاحة القت�صادية من خالل العتماد 
على �صل�صلة احللقات النقا�صية والدورات 

•• دبي – الفجر:

يف  دب��ي  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
مقر عملها ور�صة عمل حول النواحي 
العمل  قانون  يف  والتحديات  الرئي�صة 
الإماراتي، وذلك و�صط م�صاركة وا�صعة 
واملهتمني  القطاع اخلا�ض  من ممثلي 
وت��اأث��ري تطبيقه على  ال��ع��م��ل  ب��ق��ان��ون 

ن�صاطات ال�صركات وتناف�صيتهم.
التي  التدريبية  ال��ور���ص��ة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
“كاليد  ���ص��رك��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  نظمت 
ال�صوء  لت�صليط  بي”  ال  ال  ك��و  اأن���د 
امل�صائل الرئي�صة يف قانون العمل  على 
التطورات  باآخر  والتعريف  الإماراتي، 
و�صيا�صات  اإج�����راءات  يف  وال��ت��ح��دي��ث��ات 
والتوطني،  ال��ب�����ص��ري��ة  امل������وارد  وزارة 
عند  الب�صرية  امل���وارد  ق�صايا  وحتليل 

اإعادة هيكلة ال�صركات.
ال���ت���ي نظمتها  ال��ع��م��ل  ور����ص���ة  ح�����ص��ر 
ال����غ����رف����ة اأع���������ص����اء غ����رف����ة دب������ي من 
القانونية،  املهنة  وممار�صي  مامني 
الأعمال،  واأ���ص��ح��اب  ع��ام��ني،  وم����دراء 
املوارد  وم��دراء  ال�صركات،  وم�صت�صاري 
بالإ�صافة  العقود  وم�صوؤويل  الب�صرية، 
القطاع  مم��ث��ل��ي  م����ن  امل��ه��ت��م��ني  اإىل 

من  ك��ل  العمل  ور���ص��ة  واأدار  اخل��ا���ض. 
ب��ن ب���راون، امل��دي��ر ال��ق��ان��وين يف �صركة 
و�صامانثا  بي”،  ال  ال  كو  ان  “كاليد 
كو  ان  “كاليد  يف  اأول  م�صاعد  اإلب���ي، 
اأمام  ا�صتعر�صوا  ح��ي��ث  بي”،   ال  ال 
لقانون  القانونية  اجلوانب  امل�صاركني 

العمل يف الدولة.
اإدارة  م���دي���ر  ك���اظ���م،  واأ�����ص����ارت ج���ه���اد 
الور�صة  اأن  اإىل  القانونية  اخل��دم��ات 
ت�صاهم يف تعزيز وعي ممثلي ال�صركات 
على  وتطبيقاته  العمل  قانون  بتاأثري 
ممار�صاتهم وتعامالتهم مع موظفيهم، 
ع�صرياً  ي��ع��ت��ر  ال��ق��ان��ون  ان  م��ع��ت��رًة 
و�صاماًل لكل املتطلبات الوظيفية التي 

ت�صمن حقوق املوظفني وال�صركات.
ولفتت كاظم اإىل اأن الهدف من تنظيم 
هذه الور�صة التدريبية م�صاعدة رجال 
واعتماد  ال��ق��ان��ون،  فهم  على  الأع��م��ال 
الأمر  ب��ن��وده  لكافة  الأم��ث��ل  التطبيق 
اإيجابية  انعكا�صات  ل��ه  �صيكون  ال���ذي 
موؤكدًة  �صركاتهم،  العمل يف  �صري  على 
اأن الغرفة ملتزمة تعزيز وعي القطاع 
التي  والت�صريعات  بالقوانني  اخلا�ض 
الأعمال، وحتقق لها ميزة  تنظم بيئة 

تناف�صية عالية.   

املتخ�ص�صة،  ال��ع��م��ل  وور�����ض  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
النقا�صية  احل���ل���ق���ات  اه��م��ي��ة  م��و���ص��ح��اً 
واعتماد مناق�صتها على الع�صف الذهني 
ال�صتفادة من  واآليات  املوا�صيع  يف طرح 
خمرجاتها يف اآليات عمل غرفة عجمان. 
بني  ال��ف��رق  النقا�صية  احللقة  وت��ن��اول��ت 
اأن  حيث  وال�صكوك،  وال�صندات  ال�صهم 
ن�صيب  مت��ث��ل  ملكية  اداة  ه��ي  ال���ص��ه��م 
اأو عمل جتاري  راأ���ض مال �صركة  فرد يف 
اإىل عملية  ال�����ص��رك��ات  ت��ل��ج��اأ  م��ا  ودائ���م���اً 
طرح الأ�صهم لها يف الأ�صواق املالية لأجل 
لتكوين  اأو  م��ع��ني  م��ب��ل��غ  ب��ج��م��ع  ال��ق��ي��ام 

“�صريك  ف��ورد،  ريبيكا  قالت  وبدورها 
يف �صركة “كاليد ان كو ال ال بي”:” 

اأي عمل جتاري  لإدارة  ال�صروري  من 
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  يف  ن��اج��������ح 
املتحدة، اأن يكون هن������اك فه�����م لقانون 

راأ�ض  لزيادة  حتى  اأو  جديدة  ا�صتثمارات 
مال ال�صركة، اأما ال�صندات فهي اأداة دين 
تلجاأ اإليها احلكومات وال�صركات لتمويل 
جيدا  عائدا  توفر  اأنها  حيث  م�صاريعها 

للم�صتثمرين مقابل خماطرة مقبولة.
كما تطرقت اىل ال�صكوك والتي هي اأوراق 
مالية متوافقة مع ال�صريعة الإ�صالمية، 
تعطي حلاملها ملكية ح�صة يف م�صروع 
يف  اأو  والتطوير  الإن�����ص��اء  قيد  اأو  منجز 
الركيزة  وه����ذا مي��ث��ل  م���ع���نّي،  ا���ص��ت��ث��م��ار 
الأ�صا�صية لل�صكوك امل�صدرة، فهي ل بد 
وُت�صدر  باأ�صول،  مرتبطة  تكون  اأن  من 

العمل يف الدولة وتف�صرياته يف ماكم 
عمليات  اإدراك  ع���ن  ف�����ص��اًل  ال��ع��م��ل، 
الب�صرية  امل�������وارد  وزارة  و���ص��ي��ا���ص��ات 

والتوطني. 
ناأمل اأن توفر هذه الور�صة التدريبية، 

ب���ه���دف متويل  ال�������ص���ك���وك  ال�������ص���رك���ات 
م�صاريعها، بحيث يت�صارك امل�صاهمون مع 
يح�صلون  اإذ  واخل�����ص��ارة،  الربح  ال�صركة 
تتحدد  الأرب�����اح،  م��ن  مئوية  ن�صبة  على 
اخل�صائر  يتحملون  كما  ال��ت��ع��اق��د،  عند 
بناء  وه��ذا  امل��ح��ددة،  الن�صبة  لتلك  وفقا 
على  تن�ض  التي  الفقهية  القاعدة  على 
الربح  يف  امل�صاركة  اأي  بالُغْرم”،  “الُغْنم 
املوؤثرة  ال��ع��وام��ل  ون��اق�����ص��ت  واخل�����ص��ارة. 
يف الأ���ص��ع��ار ب�صكل ع��ام م��ن خ��الل قوى 
الأوراق  خمتلف  على  والطلب  العر�ض 
واملوؤ�ص�صات  ال�����ص��رك��ات  مل��خ��ت��ل��ف  امل��ال��ي��ة 
وتوقعات  امل��ال،  ب�صوق  اأ�صهمها  امل��ط��روح 
واخلا�صة  واملتخ�ص�صني  امل�صتثمرين 
ال�صركات  ملختلف  ال��ن�����ص��اط  ب��اإجت��اه��ات 
ب�صوق  اأ���ص��ه��م��ه��ا  امل���ط���روح  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
من  ين�صر  فيما  ال�صفافية  وم���دى  امل���ال 
املوؤ�ص�صات  ومعلومات موثقة عن  بيانات 
املال  ب�صوق  اأ�صهمها  املطروح  وال�صركات 
واملوؤ�صرات  العامة  القت�صادية  واحلالة 
الق��ت�����ص��ادي��ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع الأم������ر ال���ذى 
الت�صاوؤم لدى  اأو  التفاوؤل  يخلق نوع من 
ال�صيا�صى  ال�صتقرار  ومدى  امل�صتثمرين 
اإىل جانب  باملجتمع  ال�صائد  والت�صريعى 
يقارن  امل�صتثمر  ان  حيث  الفوائد  ا�صعار 
ب���ني ���ص��ع��ر ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى ال���ودائ���ع لدى 
ال�صندات واختيار  البنوك والفائدة على 

الف�صل بينهما.

مع  بالتعاون  دبي  غرفة  تنظمها  التي 
الالزمة  الأدوات  ك��ل  ك���و،  اأن���د  ك��الي��د 
لتقييم وحتليل بع�ٍض من اأبرز ق�صايا 
اأ�صحاب  تواجه  التي  الب�صرية  امل���وارد 

الأعمال اليوم.«
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�سندوق اأبوظبي للتنمية يبحث تعزيز التعاون االقت�سادي مع حكومة اأوزبك�ستان

 حممد �شيف �ل�شويدي: �ل�شندوق يعتزم �لنظر يف متويل م�ش�ريع ��شتثم�رية وتنموية م�شرتكة 

بنك �لإم�ر�ت دبي �لوطني يعلن عن ت�أ�شي�ض �أول بنك رقمي لالأعم�ل يف �لإم�ر�ت 

خالل موؤمتر التدقيق الرقمي وحتليالت االحتيال يف دبي

�أبوغز�لة متحدث رئي�ض يف موؤمتر �لتدقيق �لرقمي وحتليالت �لحتي�ل يدعو �إىل ��شتخد�م �لذك�ء �ل�شطن�عي

•• اأبوظبي-الفجر: 

ال�صويدي  �صيف  م��م��د  ���ص��ع��ادة  ال��ت��ق��ى 
اأب��وظ��ب��ي للتنمية  م��دي��ر ع���ام ���ص��ن��دوق 
اأومورزاكوف  �صاردور  مبعايل  اأم�ض  يوم 
وال��ت��ج��ارة اخلارجية  ال���ص��ت��ث��م��ار  وزي���ر 
العالقات  لبحث  وذل���ك  لأوزب��ك�����ص��ت��ان، 
كافة  يف  ت���ط���وي���ره���ا  و����ص���ب���ل  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
بتعزيز  يتعلق  فيما  خ��ا���ص��ة  امل���ج���الت، 
بني  والقت�صادي  ال�صتثماري  التعاون 

ال�صندوق وحكومة اأوزبك�صتان.
ول�����ق�����د ب����ح����ث اجل������ان������ب������ان ال����ف����ر�����ض 
واملتنوعة،  امل�������ص���رتك���ة  ال����ص���ت���ث���م���اري���ة 
ام��ك��ان��ي��ة متويل  ب��ح��ث  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
م�صاريع  م��ن  ع���دد  لتطوير  ال�����ص��ن��دوق 
اأولويات  �صمن  املدرجة  التحتية  البنى 

خطة حكومة اأوزبك�صتان التنموية.
وبهذه املنا�صبة، قال �صعادة ممد �صيف 
للتنمية  اأبوظبي  �صندوق  اإن  ال�صويدي 
واحلكومة الأوزبكية يرتبطان بعالقات 
وثيقة، حيث يتطلع ال�صندوق اإىل تعزيز 
اأوزبك�صتان  م��ع  امل�صرتك  التعاون  اآف���اق 
والتنموية  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة  امل���ج���الت  يف 

لتحقيق التنمية امل�صتدامة يف البالد.

واأ�صاف �صعادته اأن زيارة وزير ال�صتثمار 
وال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة الأوزب���ك���ي ت�صكل 
اأوجه التعاون  فر�صة هامة لبحث كافة 
بني اجلانبني. م�صرياً اإىل اأن ال�صندوق 
ي��ق��وم ح��ال��ي��اً ب��درا���ص��ة م�����ص��اري��ع تنموية 
القطاعات  يف  م�����ص��رتك��ة  وا���ص��ت��ث��م��اري��ة 
القت�صادية الهامة والتي من �صاأنها اأن 
امل�صرتكة  ال��ع��الق��ات  تطوير  يف  ت�صاهم 
وتدعم م�صرية التنمية وتعزز من النمو 

القت�صادي امل�صتدام يف اأوزبك�صتان.
م����ن ج���ان���ب���ه، اأ������ص�����اد م����ع����ايل �����ص����اردور 
اأوم����ورزاك����وف ب��ال��دور ال���ري���ادي لدولة 
امل��ت��ح��دة، و�صندوق  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
حكومات  م�صاعدة  يف  للتنمية  اأبوظبي 
اأهدافها  حتقيق  ع��ل��ى  ال��ن��ام��ي��ة  ال����دول 
مع  ال��ت��ع��اون  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  التنموية، 
يف  ك��ب��رياً  ت��اأث��رياً  ل��ه  �صيكون  ال�صندوق 
التنموية  ل��راجم��ه��ا  احل��ك��وم��ة  تنفيذ 
وتطوير  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  وخ��ط��ط��ه��ا 
�صمرقند  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  خ��دم��ات 

والتي تعد اأكر املدن يف البالد.
ال�صتثمارية  امل�����ص��اري��ع  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
منها  جم���الت  ع��دة  �صتغطي  امل�صرتكة 
اأن  اخل���دم���ي���ة وال�������ص���ي���اح���ي���ة، م�����وؤك�����داً 

اأوزبك�صتان تزخر بالفر�ض ال�صتثمارية 
مناخ  وج������ود  اإىل  اإ�����ص����اف����ة  امل���ت���ن���وع���ة، 
للم�صتثمرين  م����الئ����م  ا����ص���ت���ث���م���اري 

الأجانب.
للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��ن��دوق  اأن  واأ���ص��اف 
حقق اجن����ازات ك��ب��رية يف جم��ال متويل 
عاملي  م�صتوى  على  التنموية  امل�صاريع 

التمويل  م��وؤ���ص�����ص��ات  اأه����م  م���ن  وي��ع��ت��ر 
الدولية التي ت�صاهم يف حتقيق التنمية 

امل�صتدامة يف الدول النامية.
اأبوظبي للتنمية قد وقع  وكان �صندوق 
اتفاقيات  2019 ثالث  يف �صهر مار�ض 
بتعزيز  تتعلق  اأوزب��ك�����ص��ت��ان  حكومة  م��ع 
وال�صتثماري،  الق��ت�����ص��ادي  ال���ت���ع���اون 

م�صاريع  امل�����ص��اه��م��ة يف مت��وي��ل  ودرا����ص���ة 
�صمرقند  ملدينة  التحتية  البنية  تطوير 
دولر،  م��ل��ي��ون   300 قيمتها  ال��ب��ال��غ��ة 
اإع�����داد  ل��ت��م��وي��ل  ات��ف��اق��ي��ة  اإ����ص���اف���ة اإىل 
امل�صاريع  تلك  لتقييم  اجل��دوى  درا���ص��ات 
بقيمة 18.3 مليون درهم )5 ماليني 

دولر(.

•• دبي-الفجر: 

امل�صرفية  املجموعة  الوطني،  دبي  الإم���ارات  بنك  اأعلن 
اأول   ،.E20 تاأ�صي�ض  ع��ن  اأم�����ض  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ال���رائ���دة 
العربية  الإم����������ارات  دول������ة  يف  ل���الأع���م���ال  رق���م���ي  ب���ن���ك 
ال�صغرية  وال�صركات  الأع��م��ال  ل��رواد  خم�ص�ض  املتحدة 
 ).E20( »واملتو�صطة. وياأتي “البنك الرقمي لالأعمال
واأ�صحاب  الأف�����راد  وامل����الك  النا�صئة  لل�صركات  ليتيح 
الأعمال امل�صتقلة والعاملني يف اقت�صاد املهارات و�صركات 
التاأمني  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  و���ص��رك��ات  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اإمكانية فتح احل�صابات  وال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 
اليومية  امل�����ص��رف��ي��ة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  وت��ل��ب��ي��ة  امل�����ص��رف��ي��ة 
اأي�صاً  املتحرك، والو�صول  ب�صهولة عر تطبيق للهاتف 
ت�صاعدهم  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  م��ن  متنوعة  جمموعة  اإىل 

عبداهلل  ه�صام  قال  ال�صياق،  هذا  ويف  اأعمالهم.  اإدارة  يف 
املنتدب  والع�صو  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائب  القا�صم، 
من  “انطالقاً  ال��وط��ن��ي:  دب��ي  الإم����ارات  بنك  ملجموعة 
منو  بدعم  الرا�صخ  الوطني  دب��ي  الإم����ارات  بنك  ال��ت��زام 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف  النا�صئة  الأع���م���ال  وت��ط��ور 
الرقمي  ’البنك  اإط��الق  عن  الإع���الن  ي�صعدنا  املتحدة، 
رواد  ل��دع��م  خ�����ص��ي�����ص��اً  امل�����ص��م��م   ).E20( لالأعمال‘ 
الأعمال  واأ�صحاب  النا�صئة  ال�صركات  ومتكني  الأعمال 
مبزيد  امل�صرفية  اخلدمات  اإىل  الو�صول  من  ال�صغرية 
من ال�صهولة والراحة وال�صال�صة، وبالتايل متكينهم من 

ت�صخري وقتهم وجهدهم لدفع عجلة منو اأعمالهم«.
وزارة  مع  بالتعاون  دب��ي  غرفة  ن�صرتها  لدرا�صة  ووف��ق��اً 
التي  امل�صرفية  التحديات  اأب��رز  حول  موؤخراً  القت�صاد 
ت��واج��ه��ه��ا ال�����ص��رك��ات اجل��دي��دة وال��ن��ا���ص��ئ��ة، ي���رى قرابة 

اأن  ال�صتطالع  يف  امل�صاركني  الأع��م��ال  رواد  من   65%
بالن�صبة لهم،  الأول  التحدي  امل�صرفية متثل  اخلدمات 
ت�صل  طويلة  ف��رتة  م�صريف  ح�صاب  فتح  ي�صتغرق  حيث 
“البنك  اأهمية  تاأتي  اأ�صهر. ومن هنا  اإىل ثالثة  اأحياناً 
الرقمي لالأعمال« )E20.( الذي �صيتيح لرواد الأعمال 
فتح ح�صاب م�صريف ب�صرعة، والبدء بتنفيذ التحويالت 
امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة، اإ���ص��اف��ة اإىل ���ص��داد ال��ف��وات��ري عر 
هواتفهم الذكية. و�صيتمكن العمالء اأي�صاً من احل�صول 
�صبكة  اإىل  والو�صول  �صيكات وبطاقة خ�صم،  على دفرت 
بنك الإمارات دبي الوطني الوا�صعة من اأجهزة ال�صراف 
احتياجاتهم  لإدارة  ال��ن��ق��دي  الإي������داع  واأج���ه���زة  الآيل 

امل�صرفية اليومية.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ���ص��اي��ن ن��ي��ل�����ص��ون، ال��رئ��ي�����ض التنفيذي 
مل��ج��م��وع��ة ب��ن��ك الإم������ارات دب���ي ال��وط��ن��ي: “مت تطوير 

فريق  ي��د  على   ).E20( لالأعمال‘  ال��رق��م��ي  ’البنك 
لالأعمال  امل�صرفية  اخل��دم��ات  خ���راء  م��ن  متخ�ص�ض 
العمالء  مع  توا�صلوا  الذين  الرقمية  التقنيات  ورواد 
واملالية  امل�صرفية  احتياجاتهم  وتلبية  لفهم  املحتملني 
كاأ�صحاب اأعمال يف الدولة. و�صيتيح البنك اجلديد فتح 
ح�صاب م�صريف رقمي ب�صهولة بال�صتفادة من الإجنازات 
عميلك‘  ع��ل��ى  ’تعّرف  من����اذج  م��ث��ل  اجل���دي���دة  امل��ح��ل��ي��ة 
الإم�����ارات  ل��دول��ة  الرقمية‘  و’الهوية  الإل��ك��رتون��ي��ة؛ 
العربية املتحدة التي تتيح التحقق رقمياً عر املقايي�ض 
احليوية وغريها من الأدوات ال�صهلة. ومن �صاأن ’البنك 
الرقمي لالأعمال‘ )E20.( اأن ي�صاعد اأ�صحاب الأعمال 
على اإدارة �صوؤونهم املالية والتدفق النقدي بكفاءة اأعلى 
ع��ل��ى �صعيد  ق��درات��ه��م  ت��ع��زي��ز  ج��ان��ب  اإىل  اأق����ل،  وبكلفة 

�صناعة القرار وخطط النمو«.

 •• دبي –الفجر: 

اأبوغزالة،  ال��دك��ت��ور ط��الل  ���ص��ع��ادة  اأك���د 
املتحدث الرئي�ض يف اجلل�صة الفتتاحية 
وحتليالت  ال��رق��م��ي  ال��ت��دق��ي��ق  مل���وؤمت���ر 
ل�صتخدام  احل��اج��ة  اأه��م��ي��ة  الح��ت��ي��ال، 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال����ذك����اء ال���ص��ط��ن��اع��ي يف 

ا�صرتاتيجيات وتقنيات التدقيق.
واأ�����ص����اف ال���دك���ت���ور اأب���وغ���زال���ة، وال����ذي 
تدقيق  جم���ال  يف  املهنية  م�صريته  ب���داأ 
عليه  ويطلق  عاما،   60 قبل  احل�صابات 
اأن  املحا�صبة،  ملهنة  ال��روح��ي  الأب  لقب 
احلايل  ال��وق��ت  يف  ال�صطناعي  ال��ذك��اء 
ي��غ��ري ج��م��ي��ع ج���وان���ب ح��ي��ات��ن��ا ����ص���واء يف 
والت�صالت  والتعليم  الأع��م��ال  جم��ال 
وال��ط��ب وال��زراع��ة وغ��ريه��ا ولكن مهنة 
الذكاء  تكنولوجيا  تتبنى  مل  التدقيق 

ال�صطناعي.«
وقال الدكتور اأبوغزالة، والذي كان ع�صوا 
يف جمل�ض الحت��اد ال��دويل للمحا�صبني 

امل�صرتكة  الدائمة  واللجنة   )IFAC(
وتراأ�ض  كما   ،)IASC( ال��وك��الت  بني 
احلكومية  العاملة  اخل���راء  جمموعة 
الدولية  والإب�������الغ  امل��ح��ا���ص��ب��ة  مل��ع��اي��ري 
 ،)UN ISAR( املتحدة  الأمم  ل��دى 
اأك���رث م��ن ع�صرين  ت��روؤ���ض  اإ���ص��اف��ة اىل 
برناجما امميا. “ان الطريقة الوحيدة 
للم�صي قدما يف مهنة التدقيق، وخا�صة 
التدقيق الداخلي، هو ا�صتخدام الأدوات 
القائمة على الذكاء ال�صطناعي والتي 
بفاعلية  البيانات  وتن�صيق  بربط  ت�صمح 
يف  وامل�����ص��اع��دة  املختلفة  لالأنظمة  اأك���رث 
مع  للتعامل  اأف�����ص��ل  ف��ه��م  ا���ص��ت��خ��ال���ض 
املحتملة  املخاطر  اإدارة  اأن�صطة  خمتلف 

للموؤ�ص�صات«. 
مهنة  اأن  على  اأب��وغ��زال��ة  الدكتور  واأك���د 
التدقيق �صتتطور اإىل واقع اأكرث تقدما 
وهو حقيقة ولي�ض جمرد خيال. “تخيل 
وجودا لنظام الذكاء ال�صطناعي يجمع 
ال�صلة  ذات  ال�����ص��خ��م��ة  ال���ب���ي���ان���ات  ك���ل 

ويعمل على معاجلتها ثم يعر�ض تقييما 
والتي  املنا�صبة  ال�صوابط  مع  للمخاطر 
للح�صول  التعمق  م��ن  امل��دق��ق��ني  متكن 
على املزيد من التفا�صيل با�صتخدام لغة 

طبيعية.«
وحول التخوف من اأن حتل التكنولوجيا 
مل املدققني قال اأبوغزاله “باعتقادي 
اأن املدققني �صيكون دورهم القيام مبهام 
ا�صتخدام  خ���الل  م��ن  ع��ال��ي��ة  قيمة  ذات 
ال���ذك���اء ال���ص��ط��ن��اع��ي وتقدمي  اأن��ظ��م��ة 
التدقيق  جم����ال  يف  ع��م��ق��ا  اأك����رث  ط����رق 
والتحيز،  ال��ب�����ص��ري��ة  الأخ���ط���اء  ل��ت��اليف 
خالل  من  التدقيق  مهنة  متكني  �صيتم 
ا�صتعمال الذكاء ال�صطناعي عو�صا عن 

هيمنته عليها.« 
الذكاء  اأن  اأب���وغ���زال���ه  ال���دك���ت���ور  وب����ني 
من  الكثري  معه  �صيجلب  ال�صطناعي 
لتبني  الب�صرية  لديهم  للذين  الفر�ض 
“لهذا  وق���ال:  الآن.  التكنولوجيا  ه��ذه 
ال�صبب وجهت دائرة احللول الإلكرتونية 

للعمل  العاملية”  اأب��وغ��زال��ة  “طالل  يف 
القائم  ال��رق��م��ي  امل���دق���ق  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
ي�صم  اأن  على  ال�صطناعي  الذكاء  على 
والرقابة  وامل��خ��اط��ر  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل 
العاملني  الداخليني  املدققني  وخ��رات 
واأ�صاف:  العاملية”.  اأبوغزالة  طالل  يف 
قمت  امل�صتقبل،  م��ع��رف��ة  ع��م��ال  “لبناء 
بتاأ�صي�ض كلية طالل اأبوغزالة اجلامعية 
للطالب  ال���ف���ر����ض  ل��ت��ت��ي��ح  ل���الب���ت���ك���ار، 
ال�صطناعي  ال��ذك��اء  جم��ال  يف  بالتفوق 
حتى ل يفوتنا ركب التقدم التكنولوجي 

يف هذا املجال.«
ويتمتع الدكتور اأبوغزالة، والذي تراأ�ض 
لتكنولوجيا  املتحدة  الأمم  عمل  فريق 
املعلومات والت�صالت والتحالف العاملي 
لتكنولوجيا الت�صالت والتنمية، ب�صغف 
بالتكنولوجيا،  يتعلق  ما  كل  حول  قوي 
معريف  “عامل  ب��ع��ن��وان  ك��ت��اب��ا  واأ�����ص����در 
تقدمي  يف  ال���ت���زام���ه  ي��ع��ك�����ض  متوقد” 
روؤي��ت��ه ح��ول ع��امل قائم على املعرفة يف 

من  للعديد  الكتاب  ويتطرق  امل�صتقبل. 
ذلك  ح��دوث��ه��ا مب��ا يف  امل��ت��وق��ع  الق�صايا 
وهيمنته  ال���ص��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  ت��اأث��ري 
القطاعات  وحت��ول  تطور  على  الو�صيكة 

املختلفة.
اأبوغزالة كلمته وقال:”  الدكتور  وختم 
اإنني اأنظر للم�صتقبل نظرة تفاوؤل، حيث 
التغريات  ت�����ص��وده  زم���ن  يف  نعي�ض  اأن��ن��ا 
الوقت  بنف�ض  جتلب  التي  التكنولوجية 
نغتنم  دع���ون���ا  وال���ف���ر����ض.  ال���ت���ح���دي���ات 
اأف�صل ما ميكن اأن حتققه التكنولوجيا 

من اأجل اأجيالنا القادمة.«
ميثلون  ال��ذي��ن  امل�����ص��ارك��ون،  وا�صتعر�ض 
اأيام،  موؤ�ص�صات عاملية، على مدار ثالثة 
درا�صات واقعية وروؤى جديدة واجتاهات 
يف ال�صناعات املختلفة، واأف�صل املمار�صات 
الذي  الرقمي  التدقيق  دور  تعزز  التي 
واأمتتة  ال���ص��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء  ي�����ص��م��ل 
ال�صيراين  والأم�����ن  الآل���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 

وحتليل البيانات.

»�لإم�ر�ت �لإ�شالمي« يوفر خي�ر �لتحويل 
Visa لدين�ميكي للعمالت ملتع�ملي بط�ق�ت�

•• دبي-الفجر: 

الإم���ارات  دول��ة  يف  اإ�صالمي  م�صرف  اأول  الإ�صالمي”  “الإمارات  اأ�صبح 
الديناميكي  التحويل  اإج���راء  خيار  ال��دول��ة  ل���زوار  يقدم  املتحدة  العربية 
من  اأي  يف   Visa بطاقة  با�صتخدام  النقدية  �صحوباتهم  على  للعمالت 
اأجهزة ال�صراف الآيل التابعة له يف اأنحاء الدولة. وتاأتي املبادرة يف اأعقاب 
الوطني  دب��ي  الإم����ارات  بنك  جمموعة  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي  الناجحة  التجربة 
الداعمة  للخدمات  الرائد  امل��زود  اإنرتنا�صيونال”،  “نتورك  مع  بالتعاون 
 Visa و�صركة  واأفريقيا؛  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة  يف  الرقمية  للتجارة 
العاملية الرائدة يف جمال تكنولوجيا املدفوعات؛ واملزود التقني “بالنيت«. 

وبذلك، اأ�صبح مبقدور حاملي بطاقات 
ال�صادرة خارج دولة الإمارات   Visa
العربية املتحدة روؤية املبلغ الناجت عن 
التحويل والر�صوم املرتتبة عليه بدقة 
وبعملة بالدهم قبل اإجراء اأي �صحب 
نقدي. وتاأتي اخلدمة مدعومة بحل 
التحويل الديناميكي للعمالت الذي 
اأك���رث  وي��غ��ط��ي  “بالنيت”  ت���وف���ره 
و�صتقوم  اأج��ن��ب��ي��ة،  عملة   130 م��ن 
باإدخاله  اإنرتنا�صيونال”  “نتورك 
الآيل  ال�����ص��راف  اأج���ه���زة  �صبكة  ع��ل��ى 
التابعة لالإمارات الإ�صالمي يف اأرجاء 
و�صيم  قال  ال�صياق،  الدولة. ويف هذا 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ن���ائ���ب  ���ص��ي��ف��ي، 
واإدارة  ل��الأف��راد  امل�صرفية  للخدمات 

الإ�صالمي”:  “الإمارات  يف  ال��رثوات 
“ي�صعدنا تقدمي خيار التحويل الديناميكي للعمالت عر �صبكتنا الوا�صعة 
من اأجهزة ال�صراف الآيل لتمكني زوار دولة الإمارات العربية املتحدة من 
الإ�صالمي  امل�صرف  وباعتباره  اأك��ر.  ب�صهولة  النقدية  ال�صحوبات  اإج��راء 
الرا�صخ  التزامه  اإط��ار  يف  الإ�صالمي‘  ’الإمارات  يعمل  ال��دول��ة،  يف  الرائد 
بتمكني جميع �صكان الدولة وزوارها من الو�صول اإىل اخلدمات امل�صرفية 
�صامر  قال  وال�صال�صة«. من جهته،  والراحة  ال�صهولة  املتميزة مبزيد من 
الأو�صط:  ال�صرق  يف  اإنرتنا�صيونال”  “نتورك  �صركة  عام  مدير  �صليمان، 
منطقة  يف  الرقمية  للتجارة  الداعمة  للخدمات  الرائد  امل��زود  “باعتبارنا 
عمليات  اإج���راء  م��ن  عمالئنا  متكني  ي�صعدنا  واأفريقيا،  الأو���ص��ط  ال�صرق 
التحويل ب�صال�صة و�صفافية لأكرث من 130 عملة. وانطالقاً من التزامنا 
بتوفري القيمة املتميزة لعمالئنا، نتطلع قدماً اإىل اآفاق التعاون امل�صتقبلية 
دع��م��اً لل��ت��زام��ن��ا ب��الرت��ق��اء مب�����ص��ت��وي��ات م��ن��ظ��وم��ات ال��ع��م��ل��ي��ات امل�صرفية 

واملدفوعات يف دولة الإمارات العربية املتحدة«.

غرفة �أبوظبي تنظم ور�شتي عمل 
�ل�شتري�د و�لت�شدير و�لتعرفة �ملروية

•• اأبوظبي-وام:

عمليات  حول  متخ�ص�صة  عمل  ور�صة  اأبوظبي  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
ال�صترياد والت�صدير بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية يف الدولة يف اإطار 
عمليات  على  ال�صوء  الور�صة  �صلطت  اخل��ا���ض.  والقطاع  الأع��م��ال  بيئة  دع��م 
ال�صترياد والت�صدير، التي متثل اأحد اأهم القطاعات على امل�صتوى الدويل وهو 
قطاع التجارة، حيث مت التعرف على الوثائق املختلفة اخلا�صة بهذا القطاع 
اجلمارك،  مع  املتميز  التعامل  وكيفية  به،  املتعلقة  امل�صافة  القيمة  و�صريبة 
ف�صاًل عن التعريف مبجالت احلماية وال�صمان الواجب الرتكيز عليها عند 
التح�صري للعقود ومتطلبات ال�صحن املختلفة. من جانب اآخر نظمت الغرفة 
ور�صة عمل حول بوابات التعرفة املرورية بالتعاون مع دائرة النقل باأبوظبي، 

بهدف التعريف ببوابات التعرفة املرورية باإمارة اأبوظبي واآلية عملها.

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/7341  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-واي��ت �صبارك خلدمات التنظيف جمهول مل القامة 
مبا ان املدعي /كاريزما اتا اوناريو قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )23770 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000( درهم 
لها  وحددت   MB196371993AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم 
 ch1.B.10:جل�صة يوم الثنني املوافق 2019/9/30 ال�صاعة 09.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/5769  عمايل جزئي

���ض.ذ.م.م جمهول  البناء  امل�صري ملقاولت  الدين  اىل املدعي عليه / 1-ع��الء 
م���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /م��م��د اب��راه��ي��م اب��راه��ي��م ال���ق���زاز ق���د اأق���ام 
 20080( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����وده مب��ب��ل��غ )2000( دره�����م وال���ر����ص���وم وامل�������ص���اري���ف رقم 
الثنني  ي���وم  ج��ل�����ص��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB195331289AE:ال�صكوى
املوافق 2019/9/30 ال�صاعة 10.00 �ض بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/5770  عمايل جزئي

���ض.ذ.م.م جمهول  البناء  امل�صري ملقاولت  الدين  اىل املدعي عليه / 1-ع��الء 
م��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /اح��م��د ع��ب��دال��ف��ت��اح ال�����ص��ي��د م��م��د ابراهيم 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم  وتذكرة عوده مببلغ )2000(  دره��م(   20400(
املوافق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   MB195331294:ال�صكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���ض   10.00 ال�����ص��اع��ة   2019/9/30
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/8575  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مثلث خلدمات حرا�صة البنية جمهول مل القامة 
مبا ان املدعي /ممد بالل ممد ن�صري قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   6000( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
 mb196907815ae:2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى(
�ض   08.30 ال�صاعة   2019/10/9 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12741 بتاريخ   2019/9/26 

تعلن �صركة )اأبو ح�صني للنجارة( اأبوظبي عن قطع عالقتها 
، رقم  باك�صتاين اجلن�صية   ، �صافيو ديكروز  باملدعو/دومنيك 
اإداري  ، مبهنة م�صرف  الهوية:784-1960-6080483-6 
حيث انه مت قطع العالقة معه بتاريخ:2019/9/22 ولي�ض 

له اأي �صفة �صخ�صية بال�صركة املذكورة من كل النواحي.
كما نحذر من التعامل معه با�صم ال�صركة نهائيا حتى ل يقع 

حتت امل�صائلة القانونية وهذا للعلم.
ن�صر على م�صوؤولية املعلن 

اعالن قطع عالقة
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العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة : �سركة ام ات�س ايه للتجارة - �س ذ م م  
العنوان : مل رقم 7 ملك ممد �صريف ممد عبدالرحمن عو�صي - دي��رة - املرر 
-  ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية مدودة. رقم الرخ�صة: 565279  رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 71969 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري 
يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار ماكم 
 2019/9/23 بتاريخ   دب��ي  ماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/9/23 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�صعايل  عبداهلل  ملك   -  204 رق��م  مكتب   : العنوان  واملحا�سبة 
امل�صتندات والأوراق  -  هاتف  2389721-04 فاك�ض: 2389722-04 م�صطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
 - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�صعايل  204- ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
هاتف : 2389721-04 فاك�ض: 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية  �سركة 
وذلك مبوجب قرار ماكم دبي بتاريخ  ام ات�س ايه للتجارة - �س ذ م م 
2019/9/23 واملوثق لدى كاتب العدل ماكم دبي بتاريخ 2019/9/23 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العنوان املذكور اأعاله ، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : ما�س درمي للتجارة العامة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 101 ملك حميد �صلطان حميد بن مويزه - املرر - ال�صكل القانوين 
 : التجاري  بال�صجل  القيد  رق��م    710662 : الرخ�صة  رق��م    ، ذات م�صوؤولية م��دودة   :
يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1137696
، وذلك مبوجب قرار ماكم  اأعاله  باإنحالل ال�صركة املذكورة  ال�صجل التجاري لديها 
  2019/9/22 بتاريخ   دب��ي  ماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق   2019/9/22 بتاريخ   دب��ي 
دوكيوبيليتي  امل��ع��ني  امل�صفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
برج   - بردبي   - للتطوير  دي��ار  ملك   1006 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�سابات  لتدقيق 
امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً   04-4421764  : فاك�ض    04-4421762  : هاتف  خليفة  

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-4421764  : فاك�ض   04-4421762  :
ما�س  لت�صفية   اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية 
بتاريخ   دب��ي  ماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  درمي 
2019/9/22 واملوثق لدى كاتب العدل ماكم دبي بتاريخ 2019/9/22 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : دينم وي لتجارة املالب�س اجلاهزة - �س ذ م م  
العنوان : مل 45 ملك مركز الغرير - املرقبات - ديرة - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية 
مدودة ، رقم الرخ�صة : 230822 رقم القيد بال�صجل التجاري : 67212 مبوجب هذا 
لديها  التجاري  ال�صجل  التاأ�صري يف  قد مت  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن 
باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار ماكم دبي بتاريخ 2019/9/25  
واملوثق لدى كاتب العدل ماكم دبي بتاريخ 2019/9/25  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض 
لتدقيق احل�سابات   النعيمي  ام رمي  ايه تي  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة 
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم ممد الزرعوين - ديرة - املرقبات -  هاتف 
: 2517720-04  فاك�ض : 2517721-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم ممد الزرعوين - ديرة - املرقبات 
-  هاتف : 2517720-04  فاك�ض : 2517721-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية دينم وي 
لتجارة املالب�س اجلاهزة - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار ماكم دبي بتاريخ  
وعلى   2019/9/25 بتاريخ  دبي  العدل ماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2019/9/25
الكائن  املعني يف مكتبه  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�ض  من لديه 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
  �سهادة بالتاأ�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة: رينو للنقليات - �س ذ م م   
رقم الرخ�صة: 234410  العنوان : مكتب رقم 604 ملك احمد ممد الكاظم 
بال�صجل  القيد  رق��م  م��دودة  م�صئولية  ذات   : القانوين  ال�صكل   - املنخول   -
الغاء  بانهاب�صدد  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائرة  تعلن  التجاري: 1145742 
الرتخي�ض اخلا�ض بال�صركة الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��رتا���ض  اي  لديه  .وعلى من  ال��دائ��رة  املتبعة يف 

القت�صادية بدبي من خالل الريد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�صر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�صتندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
الدعوى  رقم 2019/1547م - جتاري ، جزئي ، اأبوظبي

حمكمة ابوظبي البتدائية املدنية التجارية 
اىل املدعي عليه / ال�صيد/ ممد ه�صام علي عبداهلل الق�صعوري - )جمهول مل القامة( 

مبا ان املدعي / م�صرف اأبوظبي الإ�صالمي بوكالة : مكتب بيت احلكمة للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 
- قد اقام عليكم الدعوى الق�صائية رقم 2019/1547م ، مدين - جزئي - جتاري - اأبوظبي ، فانتم 
اخلرة  جلل�صة  املحكمة  عدالة  من  املكلف  امل�صريف  اخلبري  امام  باحل�صور  القانوين  وكيلكم  او  مكلفون 
، ال�صاعة الواحدة ظهرا باذن اهلل ، مبكتب اخلبري الكائن  2019/9/30م  ، املوافق  الأول يوم الإثنني 
مبركز ال�صيخ را�صد املكتوم ، دبي ، �صارع الإحتاد ، مقابل  القيادة العامة ل�صرطة دبي ، بجوار مطة القيادة 
قطار دبي ، طابق امليزانني ، رقم M05( 5( ، هاتف 6268245 02 ، فاك�ض : 6275685 02 ، 
ترونه منا�صبا  ، وما  املوؤيدة لدفوعكم  امل�صتندات  كافة  ن�صخة عن  04  م�صطحبني معكم   2511318
عدم  حال  ويف   ، الدعوى  يف  احلق  وجه  وبيان   ، مهمته  اداء  من  اخلبري  ومتكني  اخلرة  اعمال  لتي�صري 

احل�صور �صيتم الجراء يف غيابكم وتتحملون كامل امل�صوؤولية.
اخلبري امل�سريف  الدكتور : حممد الفقي 
هاتف / 6521992 050     

اإعالن ح�سور اإجتماع اخلربة 

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
اإعالن بالن�سر - الدعوى رقم 86 ل�سنة 2019 

لدى اللجان الق�سائية اخلا�سة - جلنة دبي القاب�سة ودبي لند رقم )818( 
املرفوعة من /  ه�صام من�صورى 

�صد / عزيزى ديفليومبنت�ض - �ض ذ م م 
او بوا�صطة وكيل معتمد  املدعي عليها مدعوة للح�صور �صخ�صيا 
لجتماع اخلرة الهند�صية املقرر عقده ال�صاعة 2.00 يوم الإثنني 
املوافق 2019/9/30 وذلك مبقر اخلبري الكائن دبي - بناية ال�صيخ 
�صارع عمان - مكتب )505( م�صطحبني معكم   - القا�صمي  �صعود 

كافة امل�صتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري. 
اخلبري/د. م�سطفى بن علي ال�سرياين  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   

 اعالن بالن�سر للح�سور اأمام مدير الدعوى )الدائرة اجلزئية(
مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية 

يف الدعوى رقم )2019/1319( جتاري جزئي  
اىل املدعى عليه / فريد جودت توفيق اخلطيب - اردين اجلن�صية 

نعلمك بان املدعي / ممد بن احمد م�صاري ال�صام�صي - عماين اجلن�صية 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها ب���� :  املو�صوع / الزام املدعي عليه بان يوؤدي 

للمدعي مبلغ وقدره )470720 درهم( - وتعوي�ض جابر لل�صرر 30000 درهم. 
انت مكلف باحل�صور امام )مدير دعوى - الدائرة اجلزئية( مبحكمة عجمان الحتادية 
على  لالإجابة  وذل��ك  �صباحا   9.30 ال�صاعة   2019/10/6 املوافق   الأح��د  يوم  البتدائية 
الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�صور او عدم ار�صال 

وكيل عنكم فانه �صيتم ا�صتكمال الجراءات القانونية يف غيابيكم.  
مكتب اإدارة الدعوى 

اإميان العو�سي - مدير دعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   

اإعالن للح�سور اأمام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى رقم 2018/1756 تظلم 

بت�سحيح �سكل الدعوى - يف ا�سم طالب التظلم - بوا�سطة الن�سر
بنا على طلب مكمة عجمان الحتادية البتدائية 

اىل املدعي عليه / �صامل �صامل ابراهيم احمد الكياي  - جن�صيته / 
اقام املدعي / بنك ابوظبي التجاري )بنك الإحتاد الوطني - �صابقا( جن�صيته /     عنوانه / 

الدعوى برقم / 2018/1756 )تظلم( - عجمان
بقبول  جمددا"  والق�صاء  منه  املتظلم  ال��ق��رار  "والغاء  مو�صوعا  قبوله  �صكال  التظلم  قبول   : ومو�صوعها 
الطلب والأمر مبنع املتظلم �صده - �صامل �صامل ابراهيم احمد الكياي - اإماراتي اجلن�صية - جواز �صفر رقم 
)C8LC19895( ، واإيداع جواز �صفره خزينة املحكمة وتعميم  املنع من ال�صفر على جميع منافذ الدولة 

والزمه بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
فانت مكلف باحل�صور امام مكمة عجمان الحتادية البتدائية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وذلك يف 

ال�صاعة 8.30 من يوم 3  : �صهر : اكتوبر 2019 - وذلك يف النظر يف الدعوى بو�صفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ 2019/9/22 

 مكتب اإدارة الدعوى 

  المارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
 اعـــــــالن       

ال�صيد/   : خورفكان  والت�صديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
عادل عبداهلل احمد را�صد املدحاين ، اجلن�صية : الإمارات وطلب الت�صديق على مرر 
لتنجيد  امل��ا���ص��ي  رك��ن  ال��ت��ج��اري  ال���ص��م  يف   %100 البالغة  ح�صته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�صمن 
ال�صيارات ، ن�صاط الرخ�صة تنجيد مقاعد املركبات ، جتارة زينة واك�ص�صوارات ال�صيارات ، 
واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�صادية يف خورفكان رخ�صة مهنية رقم 756750 ال�صادر 
ال�صيد/ عثمان علي  الإقت�صادية بخورفكان. اىل  التنمية  دائرة  بتاريخ 2017/9/25 يف 
بهويان  ال�صيد/ ممد كرمي علي   %70 بن�صبة   ، بنغالدي�ض   : ، اجلن�صية  عبدالرحمن 
ممد بالن بهويان ، اجلن�صية : بنغالدي�ض ، بن�صبة 30%   ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان : ال�صيد/ زي�صان حيدر ر�صا 
، اجلن�صية :  ال�صيد/ ح�صن علي �صعيد ممد  ، ب�صفته وكيل  ، اجلن�صية : باك�صتان  اأولد ح�صني �صاه 
الإمارات مبوجب وكالة عامة واعتماد توقيع ال�صادرة يف دائرة الق�صاء يف اأبوظبي بتاريخ 2019/9/23 
، واملقيدة مبح�صر ت�صديق رقم 1949006510 وطلب الت�صديق على مرر يت�صمن )تنازل( يف ح�صة 
جتميع  اعمال  الرخ�صة  ن�صاط   ، النفايات  لتجميع  الأم���واج  التجاري  ال�صم  يف   %100 البالغة  موكله 
التنمية  دائ���رة  م��ن  واملرخ�صة   ، امل�صتعملة  الإط����ارات  م��ن  امل��ط��اط  ا�صتعادة   ، املعدنية  الغري  النفايات 
التنمية  دائ��رة  يف   2008/6/19 بتاريخ  ال�صادر   564651 رق��م  مهنية  رخ�صة  خورفكان  يف  الإقت�صادية 
الإقت�صادية بخورفكان. اىل كال من ال�صيد/ ممد خلفان ح�صن البغام النقبي ، اجلن�صية : الإمارات ، 
بن�صبة 50% ال�صيد/ ظفر اح�صان احمد �صيخ ، اجلن�صية : الهند بن�صبة 50% اللذين يرغبان بتغري ال�صم 
بان  النفايات. ليكن معلوما للجميع  الإ�صتدامة لتجميع  النفايات اىل  التجاري من الم��واج لتجميع 
ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد  الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي 

انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان

د. عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1/6944(

املنذر / لوتاه لتطوير العقارات - �ض ذ م م 
املنذر اليها / �صتي جايد للو�صاطة التجارية - �ض ذ م م 

نخطركم ومبوجب هذا الإنذار بطلب املنذر منكم  ب�صرورة الوفاء بالتزامكم باملبادرة فورا 
بتاريخ  وال�صادر  اليجار  عقد  نظري  وذل��ك  ل�صاحلها  ذمتكم  يف  املرت�صد  املبلغ  ت�صديد  اىل 
2017/4/13 بالوحدة رقم 717 الكائنة مبنطقة الرفاعة بناية مابل وذلك عن بدلت اليجار 
املرتاكمة بذمتكم والبالغة 46200 درهم ويف حال ف�صلكم يف �صداد املبلغ املذكور وقيمته 46200 
درهم فاإننا �صن�صطر ا�صفني اىل اللجوء اىل الق�صاء واىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية 
الالزمة لتح�صيل هذه املبالغ مع الفوائد القانونية والعطل وال�صرر و�صائر النفقات وعندها 
اإ�صافة للمطالبة بكل ما ينتج  �صتتحملون كافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة 

وينجم من اثار قانونية من جراء ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/6942(

املنذر / لوتاه لتطوير العقارات - �ض ذ م م 
املنذر اليها / �صركة جورى ال�صام للتجارة العامة - �ض ذ م م  

نخطركم ومبوجب هذا الإنذار بطلب املنذر منكم  ب�صرورة الوفاء بالتزامكم باملبادرة فورا اىل ت�صديد 
املبلغ املرت�صد يف ذمتكم ل�صاحلها وذلك نظري عقد ايجاري رقم 0120180305000100 وال�صادر بتاريخ 
2018/3/5 بالوحدة رقم 306 الكائنة مبنطقة الور�صان الرابعة بناية لوتاه لوتاه ريزيدن�ض وذلك عن 
بدلت اليجار املرتاكمة بذمتكم والبالغة 68000 درهم واملبادرة فورا ت�صليم �صيكات باقي اق�صاط اليجار 
وت�صليم  دره��م   68000 وقيمته  املذكور  املبلغ  �صداد  ف�صلكم يف  ويف حال   2020  -  2019 اليجارية  لل�صنة 
الإجراءات  كافة  اتخاذ  واىل  الق�صاء  اىل  اللجوء  اىل  ا�صفني  �صن�صطر  فاإننا  عاليه  املذكورة  ال�صيكات 
القانونية الالزمة لتح�صيل هذه املبالغ مع الفوائد القانونية والعطل وال�صرر و�صائر النفقات وا�صافة 
لطلب اخالوؤكم  وعندها �صتتحملون كافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة اإ�صافة للمطالبة 

بكل ما ينتج وينجم من اثار قانونية من جراء ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/1/6943(

املنذر / لوتاه لتطوير العقارات - �ض ذ م م 
املنذر اليها / �صتي جايد للو�صاطة التجارية - �ض ذ م م 

اىل  ف��ورا  باملبادرة  بالتزامكم  الوفاء  ب�صرورة  املنذر منكم   الإن��ذار بطلب  نخطركم ومبوجب هذا 
 0120181009002061 رق��م  ايجاري  عقد  نظري  وذل��ك  ل�صاحلها  ذمتكم  يف  املرت�صد  املبلغ  ت�صديد 
بالوحدة رقم 717 الكائنة مبنطقة الرفاعة بناية مابل وذلك عن دبالت اليجار املرتاكمة بذمتكم 
والبالغة 63900 درهم واملبادرة فورا ت�صليم �صيكات باقي اق�صاط اليجار لل�صنة اليجارية 2019 - 
2020 ويف حال ف�صلكم يف �صداد املبلغ املذكور وقيمته 63900 درهم وت�صليم ال�صيكات املذكورة عاليه 
الالزمة  القانونية  الإج����راءات  كافة  اتخاذ  واىل  الق�صاء  اىل  اللجوء  اىل  ا�صفني  �صن�صطر  فاإننا 
لطلب  وا���ص��اف��ة  النفقات  و�صائر  وال�����ص��رر  والعطل  القانونية  ال��ف��وائ��د  م��ع  املبالغ  ه��ذه  لتح�صيل 
اخالوؤكم وعندها �صتتحملون كافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة اإ�صافة للمطالبة بكل 

ما ينتج وينجم من اثار قانونية من جراء ذلك. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/6953(

املنذر : فوديا وورلد لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م 
املنذر اليه : امتياز انرتنا�صيونال للتجارة العامة - �ض ذ م م 

املطالبة مببلغ 176.105.50 درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ الإ�صتحقاق 
حتى ال�صداد التام 

املنذرة �صركة / فوديا وورلد لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م تتطالب املنذر اليها 
تعامالت جتارية يف موعد  دره��م قيمة  وق��دره 176.105.50  �صداد مبلغ  ب�صرورة 
غايته خم�صة ايام من تاريخ الن�صر هذا الإن��ذار ، بالإ�صافة اىل التعوي�صات التي 

حلقت املنذرة من ا�صرار جراء اخاللكم  بالتزاماتكم وما فاته من ك�صب. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
  انذار عديل بالن�سر
 رقم 2019/1/6393   

�صامل  �صعيد  بالتوقيع  ميثله   ، املو�صى  احمد  عبداهلل  ال�صيد  وميثلها  للعقارات  ارنكو  موؤ�ص�صة   : املنذر 
بتاريخ 2017/12/27  ، مبوجب توكيل خا�ض رقم مرر )2017/1/283328(  ، ميني اجلن�صية  عبداهلل 

ماكم دبي - العنوان : دبي - الإمارات العربية املتحدة - ت : 0555889973
املنذر اليه : جون اندرو جلي�صبى ، بريطاين اجلن�صية  وعنوانها : دبي - فلل احل�صيبة هاو�ض تاون 12 - 

فيال رقم 8 - البدع - الإمارات العربية املتحدة  ت : 0553038111 - رقم مكاين : 0564123560 
يخطر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ )24000( درهم ، واملرت�صدة بذمته من القيمة اليجارية 
اإىل تاريخ 2019/9/30 م وما ي�صتجد بالإ�صافة اىل فواتري املاء والكهرباء والإت�صالت وال�صرائب وذلك 
خالل موعد اق�صاها ثالثون )30( يوما من تاريخ ن�صر  هذا الإعالن ، واإل �صوف ي�صطر املنذر لتخاذ 
كافة الإج��راءات القانونية �صده مبا فيها اقامة الدعوى الق�صائية وا�صت�صدار امر الأداء ، مع حتميل 
املنذر اليه بكافة ر�صوم وم�صاريف التقا�صي واتعاب املحاماة ، واملطالبة باخالء العقار طبقا لن�ض املادة  

)1/25( من القانون رقم 26 ل�صنة 2007 واعتبار العقد منتهيا من تلقاء نف�صه. 
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1098
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ ثمينه ناز �صاهد جاويد - باك�صتان اجلن�صية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ ح�صن خمي�ض حميد 
خلفان ال علي - الإمارات اجلن�صية ، يف الرخ�صة با�صم )مطعم اجلمعة( والتي تاأ�ص�صت 
باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )612915( - مت تغيري ال�صكل القانوين من موؤ�ص�صة 
فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�ص�صة فردية. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا 
من  ا�صبوعني  بعد  اليه  امل�صار  الجراء  على  الت�صديق   يتم  �صوف  وانه  للعلم  العالن 
الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1096

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صيلفاراج الجار�صامي نايدو ، الهند اجلن�صية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة )50%( وذلك اىل ال�صيد / جوبو جوزيف - الهند اجلن�صية 
والتنازل عن  البيع  الهند اجلن�صية يف   - اقبال اجنيالت بولييل  ال�صيد/ ممد  ، كما يرغب 
كامل ح�صته البالغة )50%( وذلك )20%( لل�صيد/ جوبو جوزيف - الهند اجلن�صية ، و )%30( 
لل�صيدة / رجنومول كوريان توما�ض كوريان - الهند اجلن�صية يف الرخ�صة با�صم )جنوب ا�صيا 
ل�صيانة ال�صيارات( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )748491(. وعمالبن�ض 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. 
بعد  اليه  امل�صار  الت�صديق  على الجراء  يتم  �صوف  وانه  للعلم  ن�صر هذا العالن  اقت�صى  فقد 
ا�صبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1094

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ يو�صف احلاج الطاهر العبيد - �صوداين اجلن�صية 
ممد  ال�صيد/  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
عالء ممد الن�صاري - م�صري اجلن�صية يف الرخ�صة با�صم )املتمكن لغ�صيل وتلميع 
وال�صادرة   )611204( رقم  رخ�صة  مبوجب  ال�صارقة  باإمارة  تاأ�ص�صت  والتي  ال�صيارات( 
من دائرة التنمية الإقت�صادية بال�صارقة. وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا 
العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من 
الكاتب  اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  لديه  تاريخ هذا العالن فمن 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1096

ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/�صامباد �صاندارا �صيل اري�ض �صاندارا�صيل - 
بنغالدي�ض اجلن�صية ، يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته  يف الرتخي�ض 
املهنية : �صالون جنمة الف�صت للرجال ترخي�ض مهنية 759411 وذلك لل�صيد/ 
تنازل   : اخرى  تعديالت   - اجلن�صية  بنغالدي�ض   - �صيل  بولني  �صيل   ا�صي�ض 
القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض  الرخ�صة.  �صاحب 
الحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا 
العالن للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني 

من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
   اإعالن بالن�سر

 رقم 2019/6886   
املنذر  : موؤ�ص�صة ارنكو للعقارات 

املنذر اليه : ممد �صامي اهلل خان 
املو�صوع : اإعالن بالن�صر يف اإنذار عديل رقم )2019/1/175967( 

، واملرت�صدة  بذمتها من  ب�صداد مبلغ )66000( درهم  اليها  املنذر  املنذرة تخطر  فاإن 
القيمة اليجارية لغاية 2020/2/20 وما ي�صتجد بالإ�صافة اىل فواتري املاء والكهرباء 
والإت�صالت وال�صرائب وذلك خالل موعد اق�صاه ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذا 
لها  التي حتفظ  القانونية  الج��راءات  كافة  اتخاذ  اىل  املنذرة  �صتظطر  وال  الإخطار 
املادة )1/25( من القانون رقم 26 ل�صنة  ، واملطالبة باخالء العقار طبقا لن�ض  حقها 

2007 واعتبار العقد منتهيا من تلقاء نف�صه ، ورفع الدعوى املو�صوعية.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
مذكرة تبليغ حكم بالن�سر

يف الدعوى رقم 2019/161 اإداري كلي الفجرية 
اىل املحكوم عليه / كافترييا واحد عمر - وب�صفته مالك ومدير / يو�صف ممد احمد ح�صن 
حوكل - جمهول مل الإقامة - نعلمكم بان مكمة الفجرية الإحتادية الإبتدائية قد حكمت 
عليكم بتاريخ 2019/5/17 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح / الهيئة العامة لل�صوؤون الإ�صالمية 
والأوقاف - حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري وبالإجماع : باخالء املدعي عليه من العني املوؤجرة 
املبينة احلدود واملعامل بعقد اليجار املوؤرخ يف 2016/2/20 وت�صليمها للمدعية خالية من ال�صواغل 
وال�صخا�ض باحلالة التي كانت عليها وقت التعاقد والزام املدعي عليه بان يوؤدي لها مبلغا وقدره 
امل��دة من 2016/3/1 وحتى  القيمة اليجارية عن  باقي  الف دره��م(  14.000 دره��م )اربعة ع�صر 
من  امل�صافة  ال�صريبة  وقيمة  للعني  الفعلي  الإخ��الء  حتى  اج��رة  من  ي�صتجد  وم��ا   2017/2/28
والزامه  وامل��اء  الكهرباء  ب��راءة ذمته من  �صهادة  ي�صلم للمدعية  وب��ان  الأخ��الء  2018/1/1 حتى 

بالر�صوم وامل�صاريف ورف�صت عدا ذلك من طلبات.  حرر بتاريخ : 2019/8/21 

مركز �سعادة املتعاملني      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/2352   تنفيذ جتاري  
جمهول  عا�صى   عبدالرحمن  ممد  احمد  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/�صركة الإم��ارات لالإت�صالت  مل القامة مبا ان طالب 
املتكاملة - �ض م ع  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )15448.33( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3658   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- جري �صكيل انترييرز - �ض ذ م م جمهول مل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/جمجوم للديكور - �ض ذ م م وميثله / را�صد عبداهلل 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  ح�صن عبود احلفيتي - قد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )37052( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة. 2- بانفاذ العقد التجاري املرم بني الطرفني.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3395   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- خولة عبدال�صتار فهد الكايد ال�صكر  جمهول مل 
ع  م  �ض   - ال�صالمي  الإم���ارات  التنفيذ/م�صرف  ان طالب  القامة مبا 
عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�صالمي  را���ص��د  را���ص��د ممد جابر  / جابر  وميثله 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1890773.79( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/2874   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- ا�صطول امل�صتقبل لتاأجري ال�صيارات 2-رم�صان �صبيل احمد 
متوت  جمهويل مل القامة مبا ان طالب التنفيذ/افاق ال�صالمية للتمويل 
م�صاهمة خا�صة )حاليا( �صابقا ال�صركة الإ�صالمية وميثله / هيام يون�ض زينل 
امل��ذك��ورة اعاله  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د  ال��زرع��وين -  ح�صني علي 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )393273.05( درهم وفقا لالئحة املعدلة 
، اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/4268 تنفيذ جتاري  
مل  جمهول  ح�صني  عبدالرحمن  �صده/1-عبداحلنان  املنفذ  اىل 
الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/م��ام��ون ع��ب��دامل��ع��ط��ي ���ص��ال��ح زعرت 
وميثله / را�صد عبداهلل ح�صن عبود احلفيتي - قد اأقام عليك الدعوى 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  اع���اله وال���زام���ك  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )191770(
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  �صتبا�صر الج��راءات  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم  2018/7475 جتاري جزئي 

املرفوعة من املدعي / العربي للخدمات اللوج�صتية العاملية 
اىل املدعي عليه / 1- �صركة التكنولوجيا العاملية - �ض م م ح 

للمدعية  يوؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام   : ح�صوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
وثمانون  وخم�صة  ومائة  الف  وثالثون  )اثنان  درهما   32185 وقدره  مبلغا 
درهما( والفائدة بن�صبة 5% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام 
على ال تزيد الفائدة على ا�صل املبلغ املق�صى به والزامها الر�صوم وامل�صروفات 

ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حكما غري قابال لال�صتئناف. 

 اإدارة اخلدمات الق�سائية  

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/3328 جتاري جزئي                 
اىل املدعي عليه / 1- بدر ح�صني عمر عبداهلل با�صويد  جمهول مل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك دبي ال�صالمي �صركة م�صاهمة عامة وميثله / نا�صر حمد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام  �صليمان جابر ال�صام�صي - قد 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )141080 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة  بالنفاذ  املحاماة و�صمول احلكم  واتعاب 
 Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة    2019/10/1 املوافق   الثالثاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/2504 جتاري جزئي                

اىل املدعي عليه / 1-نيو لين للت�صميم الداخلي - �ض ذ م م  جمهل مل القامة 
مبا ان املدعي/ �صركة الدانوب لتجارة مواد البناء - ذ م م قد اأقام عليك الدعوى 
درهم(   71736.70( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية 
وحتى ال�صداد التام ، و�صم ملف النزاع التجاري رقم 2019/1236   وحددت لها 
 Ch1.C.14 جل�صة يوم الحد  املوافق 2019/10/13 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�صور  لذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2019/3396  جتاري جزئي
جمهول  اجل�صمي  علي  امل��ال  ع��ب��داهلل  ح�صن  1-عبدالغني   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
م�صاهمة  �صركة  ال�صالمي  الم���ارات  املدعي/م�صرف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  م��ل 
عامة وميثله:جابر را�صد ممد جابر را�صد ال�صالمي قد اأقام عليك الدعوى 
درهم   )154871.46( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  مو�صوعها 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والغرامة التاأخريية بواقع 9% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق:2019/10/13 
ال�صاعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/2912  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صركة كومودور للمقاولت ذ.م.م فرع دبي جمهول مل 
وال�صيانة  لالن�صاءات  و�صركاه  قباين  ع�صام  املدعي/�صركة  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  احل��م��ادي  ممد  ابراهيم  وميثله:علي  دب��ي(  )ف��رع 
درهم   )1542218( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  مو�صوعها 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق:2019/9/29 ال�صاعة:08:30 
�ض بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/1177  جتاري كلي

اند�صرتي  �صرفي�صيز  ان��د  برودك�صن  ال  تي  بي  1-بول�صار   / عليه  املدعي  اىل 
�����ض.ذ.م.م جم��ه��ول م��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ا���ض ك��ي ام للتكييف ذ.م.م 
وميثله:عائ�صة ممد ح�صن طاهر قد اأقام عليك الدعوى مو�صوعها املطالبة 
الفائدة  م��ع  دره��م   )984.365.77( وق���دره  مبلغ  ب�صداد  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
احلكم  �صمول  مع  التام  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 القانونية 
بالنفاذ املعجل بال كفالة باعتباره دينا جتاريا.وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
فاأنت  لذا    ch1.C.15:بالقاعة �ض  ال�صاعة:09:30  امل��واف��ق:2019/10/22 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/409  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اولينا بريوكوفا جمهول مل القامة مبا ان املدعي/جمموعة 
بنيان الدولية لال�صتثمار القاب�صة �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى مو�صوعها املطالبة 
ب�صحه ونفاذ التفاقية املوؤرخه 2015/1/29 املرمه بني املدعيه واملدعي عليهم ب�صاأن 
ال�صقه رقم 111 الكائنه يف م�صروع بوابه )2( على قطعة الر�ض رقم A1 رقم مطور 
دبي  ام���ارة   - الثنيه اخلام�صه  ب��دب��ي - منطقة  والم����الك  الرا���ص��ي  دائ���رة   6 رق��م   -
املوافق:2019/10/21  الثنني  يوم  جل�صة  لها  والتعاب.وحددت  وامل�صاريف  والر�صوم 
ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا    ch1.B.8:بالقاعة �ض  ال�صاعة:08:30 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/3788  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/1- ميجاكري دي دبليو�صي ���ض.ذ.م.م جمهول مل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/6/27  يف الدعوى املذكورة اعاله 
احمد  م��دي��ره��ا/ان�����ض  وميثلها  �����ض.ذ.م.م  الطبية  للمعدات  وال��ق��م��ر  ل�صالح/النجم 
املدخل  املدعي عليه واخل�صم  ثانيا:بالزام   - اول بقبول الدخ��ال �صكال  العطار  امني 
بالت�صامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ )114650( درهم وفوائده بواقع %9 
�صنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد والزمتهما امل�صروفات والف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ ممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2019/4558 عمايل جزئي                 
القامة  م  جمهول م��ل  م  ذ  ���ض   - للمجوهرات  امل��دع��ي عليه / 1-م��اي��ا  اىل 
ممد  قمر  ع��ب��داهلل  فهد   / وميثله  العفلق  يو�صف  ح�صني  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   -
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  ع��ودة  ت��ذك��رة  �صامل  دره���م(   408666(
وال��ف��ائ��دة 9% م��ن ت��اري��خ رف���ع ال��دع��وى و���ص��م��ول احل��ك��م ب��ال��ن��ف��اذ امل��ع��ج��ل بال 
كفالة. )MB192142117AE( وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 
2019/10/9 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/1157 احوال نف�س م�سلمني                 

ال��ن�����ص��وات��ي جم��ه��ول مل  تللو  ن���دمي  اح��م��د   -1  / امل��دع��ي عليه  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ هناده بنت نزار بن نظمى احلموى وميثله / 
ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  البلو�صي  ممد  بيك  �صاه  �صاره 
جل�صة  لها  وح��ددت  والنفقات.   الزوجية  بامل�صتحقات  دعوىمطالبة 
بالقاعة رقم )6(  ال�صاعة 8.30 �ض  املوافق 2019/10/2  يوم الربعاء 
مكلف  فاأنت  ل��ذا  القرهود.   منطقة  يف  ال�صخ�صية  الأح���وال  مبنى  يف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/3590 تنفيذ جتاري  
م  م  ذ  املحروقات -  ال�صرق الو�صط لت�صويق  املنفذ �صدهما/1- �صركة  اىل 
2-موراليدهران ناير كري�صنان كوتي ناير جمهويل مل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/اخلليجي فرن�صا ا�ض. ايه  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )68131460.14( درهم 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  بالت�صامن 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/1152 تنفيذ مدين  
ان  القامة مبا  فا�صل جمهول مل  ���ص��ده/1- علي ح�صني  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/�صركة الإمارات لالإت�صالت املتكاملة )دو( وميثله / هيام 
يون�ض زينل ح�صني علي الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )791154( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/2698 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- يا�صر ابراهيم ممد الرباطي جمهول مل 
اأقام  قد   - الوطني  الإحت��اد  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة 
املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
املنفذ به وقدره )1465387.11( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك 
تاريخ  من  يوما   15 خالل  املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف 

ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3229   تنفيذ جتاري  
امل�صروعات  يف  ل��الإ���ص��ت��ث��م��ار  ت��رب��ي��ه  ���ص��رك��ة  ����ص���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  مل  جمهول  م  م  ذ   - التعليمية 
مزون للديكور - ذ م م  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
درهم   )108448.38( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3651   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- �صيتي�صكيب �صركة ذات م�صوؤولية مدودة جمهول 
مل القامة مبا ان طالب التنفيذ/نات�صيورال �صتون للتجارة - ذ م م 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد   - املطوع  / عبدالرحمن ح�صن ممد  وميثله 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)723815.05( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3398  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- موب & �صاين خلدمات التنظيف - �ض ذ م م  جمهول 
مل القامة مبا ان طالب التنفيذ/اإك�صبلورر خلدمات التوظيف وميثله 
التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  ال�صويدي - قد  / ممد عي�صى �صلطان 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )45954.50( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2019/3440 تنفيذ جتاري  
ث��اين  جمهول  اآل  �صيف عبدالرحمن علي  ال�صيخ  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
- �ض  الفندقية  لل�صقق  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/اوري��ت  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا  م��ل 
عليك  اأق��ام  قد   - ال�صام�صي  �صليمان جابر  نا�صر حمد   / م وميثله  م  ذ 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)1744862.89( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2019/3525   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- ام جاي بي خلدمات التنظيف - �ض ذ م م جمهول 
وتوزيع  لتعبئة  الخ���وة  التنفيذ/�صركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  م��ل 
الغاز - ذ م م وميثله / ممد عي�صى �صلطان ال�صويدي - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)132407.87( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
 اعالن بالن�سر 

اىل املدعى عليه / احمد ممد املرزوقي 
نعلمكم بان املدعي / البنك العربي املتحد - �ض م ع  

يف الدعوى رقم 2019/3699 الدائرة التجارية الكلية 
قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : الزام املدعي عليهم بالتكافل والت�صامن فيما بينهم بان 
بواقع  القانونية  الفائدة  بالإ�صافة اىل  املدعي قيمة مبلغ وقدره )3.378.607.33( درهم  للبنك  يوؤدوا 
والت�صامن فيما  بالتكافل  املدعي عليهم  والزام  ال�صداد  الق�صائية وحتى متام  املطالبة  تاريخ  12% من 
التجارية  الدائرة  اأمام  يقت�صي ح�صورك  لذا  املحاماة.  اتعاب  وامل�صاريف ومقابل  الر�صوم  بكافة  بينهم 
الكلية القاعة رقم )138( مبحكمة ال�صارقة الحتادية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ، وذلك لالجابة 
على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، وذلك يوم الثالثاء املوافق 2019/10/15 وذلك للنظر يف 
الدعوى املذكورة ارقامها بو�صفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك 

فانه �صيتم ا�صتكمال الجراءات القانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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بال�صراكة  ل��ل��ف��ن��ون  ال�����ص��ارق��ة  م��وؤ���ص�����ص��ة  ت��ن��ظ��م 
اإع����ادة  م���ع ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط��ريان م��ع��ر���ض “32: 
وهو  بانت�صيا  بهافي�صا  تقّيمه  ال���ذي  الت�صجيل 
للطريان  العربية  برنامج  من  الثانية  الن�صخة 
ح�صن  الفنانون:  فيه  وي�صارك  القيمني  لإقامة 
احلجريي، جو نعمة، جوليا تيكي، جمانة مناع، 
هيز،  املو�صيقية:  الإن��ت��اج  �صركات  اإىل  بالإ�صافة 
املعر�ض  ال�صوتية.يفتتح  للت�صجيالت  ونوى  نار، 
 10 ح��ت��ى  وي�صتمر  اجل����اري  �صبتمر   27 ي���وم 
اإبراهيم  6 وبيت غلوم  ال��رواق  2020 يف  يناير 
الو�صائط  م��ن  طيفاً  م��ق��ّدم��اً  امل��ري��ج��ة  �صاحة  يف 
ال�صوتية  والأع���م���ال  الفينيل  اأ���ص��ط��وان��ات  م��ث��ل 
والأعمال الرتكيبية متعددة الو�صائط مبا يظهر 
الثقافية  للقوى  ممثلة  بو�صفها  املو�صيقا  اأهمية 
وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة.وم��ن خ���الل ات��خ��اذ امل���وؤمت���ر الأول 

القاهرة  ا�صت�صافته  ال���ذي  العربية  للمو�صيقا 
انطالق  ونقطة  اأ�صا�صية  كدعامة   1932 ع��ام 
من  مهمة  مرحلة  على  ال�صوء  املعر�ض  ي�صلط 
تاريخ املو�صيقا العربية حيث جمع املوؤمتر الذي 
ملناق�صة  وال��ب��اح��ث��ني  املو�صيقيني  اأ���ص��ب��وع��ني  دام 
اللحنية  الأمن��اط  املو�صيقا مبا يف ذلك  م�صتقبل 
والتاأليف  امل��و���ص��ي��ق��ي��ة  وال�������ص���المل  والإي���ق���اع���ي���ة 
يعيد  املو�صيقية.و  والآلت  املو�صيقيني  والتعليم 
التجمع  ه���ذا  يف  ال��ن��ظ��ر  الت�صجيل  اإع�����ادة   :32
كحدث تاريخي ويرّكز على الأحداث والتعليقات 
والعواقب التي �صغلت جل�صاته اآخذاً بعني العتبار 
الظروف والعوامل الجتماعية والتاريخية التي 
تعقب  وم���اوًل  امل��وؤمت��ر  نقا�صات  عليها  تاأ�ص�صت 
مع  والع�صرين  احل��ادي  القرن  يف  املوؤمتر  �صدى 
الأخذ يف العتبار جمموعة متنوعة من ال�صبكات 

والقنوات مثل دور احلفالت املو�صيقية ويوتيوب 
واأ�صرطة  ف��ي��ن��ي��ل  وت�����ص��ج��ي��الت  و����ص���اون���دك���الود، 
اإىل  الو�صول  يتم  خاللها  م��ن  وال��ت��ي  الكا�صيت، 
بها.و  وال�صتمتاع  املعا�صرة  العربية  املو�صيقى 
مناع  وجمانة  احلجريي  ح�صن  الفنانون  ي�صلط 
املواقع  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  تيكي  وج��ول��ي��ا  نعمة  وج���و 
للمو�صيقا  واخل��ط��اب��ي��ة  وامل��ع��م��اري��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
العربية يف حني تعر�ض �صركات الإنتاج املو�صيقية 
هيز ونار ونوى للت�صجيالت ال�صوتية املمار�صات 
اأو  ال��ن��وع  ت�صنيف  خ��ارج  تكمن  التي  التجريبية 
ال��ت��ح��دي��د اجل���غ���رايف ب��ح��ي��ث ي��ن��ظ��ر امل��ع��ر���ض يف 
املو�صيقى  ل�صناعة  والتجريبية  النقدية  املناهج 
�صمن تيارات �صيا�صية واقت�صادية متقلبة يعوزها 
الت�صاق ويذكرنا باأن التاأثري املو�صيقي ميتد اإىل 

ما وراء احلدود اجلغرافية اأو املعرفية.

 10 دولة عربية واأجنبية
وت�����ص��م جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ل���ه���ذا ال���ع���ام، ع������دداً من 
من  واملوؤثرين  ال�صينمائيني،  واملخرجني  الفنانني 
من  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�صل  م��واق��ع  على  امل�صاهري 
عدد من الدول العربية والأجنبية، وهي الإمارات 
واليابان  وم�صر  والكويت  والبحرين  وال�صعودية 
و�صيتناول  و���ص��وري��ا.  وبريطانيا  وك��ن��دا،  وفرن�صا 
بجوائز  ل���ل���ف���وز  امل���ر����ص���ح���ة  الأع�����م�����ال  امل���ح���ك���م���ون 
اأف��الم من  ه��ي:  �صبع فئات  امل��وزع��ة على  املهرجان 
�صنع الأطفال والنا�صئة، واأفالم خليجية ق�صرية، 
املتحركة،  الر�صوم  واأف��الم  ق�صرية،  دولية  واأف��الم 
واأفالم وثائقية، واأفالم روائية طويلة، واأفالم من 

�صنع الطلبة.
 

معايري واأ�س�س التحكيم
عدداً  لالأفالم  تقييمها  يف  التحكيم  جلنة  وتعتمد 
والهدف  العمل  فكرة  مثل  والأ���ص�����ض  املعايري  م��ن 
جانب  اإىل  التنفيذ،  يف  امل�صتخدمة  واملعايري  منه، 
عن�صري البتكار والإبداع يف العمل الفني، وطريقة 

العر�ض، والتقنيات امل�صتخدمة، والتنظيم.
 

جلنة التحكيم ح�سب الفئات: 
فئة اأفالم من �سنع الطلبة

وت�صم جلنة التحكيم اخلا�صة بفئة اأفالم من �صنع 

الطلبة، املخرج ال�صعودي اأحمد ال�صايب، الذي اأخرج 
عدداً من الأفالم الوثائقية والت�صجيلية الق�صرية، 
يا�صر  الإم��ارات��ي  الأف��الم  و�صانع  واملمثل  والكاتب 
النيادي، الذي اأخرج العديد من الأفالم الق�صرية 
التي كتبھا واأنتجھا بنف�صه، بالإ�صافة اىل الفنان 
�صانع  ف��اروق،  عمر  البحريني  والإع��الم��ي  ال�صاب 

اأفالم ومتوى اإبداعي عر من�صة “اليوتيوب«.

فئة اأفالم خليجية ق�سرية
وتتاألف جلنة التحكيم املعنية بفئة “اأفالم خليجية 

ق�صرية”، 
�صارك  ال��ذي  النمر  عبداملح�صن  ال�صعودي  املمثل 
والتلفزيونية  امل�صرحية  الأع��م��ال  م��ن  الكثري  يف 
وال�صينمائية ونال العديد من اجلوائز، اإىل جانب 
املمثل واملخرج الإماراتي عبداهلل اجلنيبي، احلائز 
على العديد من اجلوائز يف عامل الإعالم وال�صينما، 
ال�14 من  ال��دورة  اأف�صل خم��رج يف  اآخرها جائزة 

مهرجان دبي ال�صينمائي يف عام 2017، 
الكوميدي  ال���ك���وي���ت���ي  ال���ف���ن���ان  اىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��ق��ل ال����ذي م��ث��ل يف ال��ع��دي��د من 

امل�صل�صالت الكوميدية والرتاجيدية،
 وتنوعت جتاربه ما بني التمثيل امل�صرحي والإخراج، 
التليفزيونية  الأع���م���ال  م���ن  ال��ع��دي��د  ج��ان��ب  اإىل 

الرا�صخة يف ذهن اجلمهور اخلليجي والعربي.

فئة اأفالم دولية ق�سرية
اأم�����ا ل��ف��ئ��ة اأف������الم دول���ي���ة ق�����ص��رية، ف��ت�����ص��م جلنة 
رئي�صة  تا�صيموتو،  ميت�صيكو  اليابانية  التحكيم 
الو�صائط  املتعدد  لالإنتاج  “كولوبوك”  موؤ�ص�صة 
خالد  ال�صينمائي  وال��ن��اق��د  ل��الأط��ف��ال،  املخ�ص�ض 
ال�صينمائي  والنقد  ال�صحافة  يف  عمل  الذي  ربيع، 
واملمثل  ال���ك���ات���ب  اىل  ب���الإ����ص���اف���ة   ،1991 م��ن��ذ 
اأعماله  اأبرز  ال�صبيلي، ومن  ال�صعودي نواف ماجد 
فيلم “و�صطي” وفيلم “�صومياتي بتدخل النار؟” 
والفنان ال�صوري با�صل خياط الذي مثل يف الكثري 
عدد  اىل  اإ�صافة  وامل�صرية،  ال�صورية  ال��درام��ا  من 

من الأفالم ال�صينمائية. 
 

فئة اأفالم ر�سوم متحركة
املتحركة  ال���ر����ص���وم  اأف�����الم  وت�����ص��م جل��ن��ة حت��ك��ي��م 
الدكتور والكاتب الكويتي نايف املطوع، الذي كتب 

جمموعة من ق�ص�ض الأطفال،
 وح����ازت اإح���داه���ا ع��ل��ى ج��ائ��زة ال��ي��ون�����ص��ك��و ل���الأدب 
املو�صيقي  وامل���وؤل���ف  ال��ت�����ص��ام��ح، وامل��خ��رج  يف خ��دم��ة 

الإماراتي ممد فكري، 
كارلو�ض  الفرن�صي  وامل�صمم  الفنان  اىل  بالإ�صافة 
الر�صوم  اأف��الم  اأنتج ع��دداً من  ال��ذي  دي كارفاليو، 
امل��ت��ح��رك��ة ال���ق�������ص���رية، ف����از ك��ث��ري م��ن��ه��ا يف اأك���ر 

املهرجانات العاملية. 

فئة اأفالم وثائقية
التحكيم  جلنة  ت�صمل  الوثائقية،  الأف���الم  ولفئة 
امل�صري  ال�صينمائي  وال��ن��اق��د  ال�صحفي  ال��ك��ات��ب 

طارق ال�صناوي، 
جامعة  الإع���الم  كلية  يف  الفني  النقد  م��ادة  اأ�صتاذ 
ال��ق��اه��رة والأك���ادمي���ي���ة ال��دول��ي��ة ل��ع��ل��وم الإع����الم 
والريطاين  اجل��وائ��ز،  من  العديد  على  احلا�صل 
يوتيوب،  على  “بيني”  قناة  موؤ�ص�ض  ن��ه��دي،  ن��ادر 
تركز  ال��ت��ي  ال�صبابية  الإع��الم��ي��ة  املن�صات  اإح���دى 

خمتلف  من  وال�صابات  ال�صباب  �صوت  اإ�صماع  على 
اخللفيات الثقافية والجتماعية، والكندي جوليان 
هوت  “مهرجان  يف  ال��ت��وزي��ع  م��دي��ر  ك��اري��ن��غ��ت��ون، 

دوك�ض الكندي الدويل لالأفالم الوثائقية.

فئة اأفالم روائية طويلة
اأف����الم روائ��ي��ة طويلة،  و���ص��م��ن جل��ن��ة حتكيم ف��ئ��ة 
ال�صينمائي ي�صري  والناقد  امل�صري  املخرج  ي�صارك 
ن�صر اهلل، اإ�صافة اىل املخرجة واملنتجة التنفيذية 

الإم���ارات���ي���ة ن��ه��ل��ة ال��ف��ه��د وه����ي واح�����دة م���ن اأب����رز 
ال�صرق  منطقة  يف  ال��وث��ائ��ق��ي��ة  الأف�����الم  خم��رج��ي 

الأو�صط.
ال��ع��ام على تقدمي  وي��رك��ز املهرجان يف دورت���ه ه��ذا 
اأعمال �صينمائية م�صتوحاة من كتب، ان�صجاماً مع 
للعام  للكتاب  عاملية  عا�صمًة  ال�صارقة  اإم��ارة  مكانة 
ودوره يف  ال��ك��ت��اب  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  وت��اأك��ي��داً   ،2019
الفنون والرتقاء بها، كما يخ�ص�ض نخبة  �صناعة 

من الأفالم املتميزة لل�صباب. 

يقيمون م�ساركات من 10 دول عربية واأجنبية

يحكمّون �أفالم �لدورة �ل�ش�بعة من  وخمت�شً�  فن�نً�   18
�ل�ش�رقة �ل�شينم�ئي �لدويل لالأطف�ل و�ل�شب�ب

�ل�ش�رقة للفنون تنظم
 معر�ض 32: �إع�دة �لت�شجيل 

•• ال�شارقة-الفجر:

���ص��ه��دت الأن�����ص��ط��ة ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ن����ادي تراث 
فعاليات  امل�����ص��ارك��ني يف  م���ن  اإق���ب���ال  الإم�������ارات 
ال�صارقة  ملتقى  م��ن  ع�صرة  التا�صعة  الن�صخة 
ال�صمو  افتتحه �صاحب  ال��ذي  ل��ل��راوي  ال��دويل 
القا�صمي  ممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ 
�صباح  ال�����ص��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�صو 
ال�صارقة  معهد  وينظمه  الثالثاء،  الأول  اأم�ض 
للرتاث حتت �صعار”الف ليلة وليلة” يف مركز 

اإك�صبو ال�صارقة مب�صاركة 43 دولة.

فقد متيزت م�صاركة النادي بالتنوع الذي جذب 
مبختلف  ال���زوار  وم��ن  امل�صاركني  من  احل�صور 
ف��ئ��ات��ه��م ال��ع��م��ري��ة، اإذ ا���ص��ت��وق��ف��ت الإ����ص���دارات 
التابع  للدرا�صات والبحوث  زايد  النوعية ملركز 
ل  اجلن�صيات،  خمتلف  م��ن  امل�صاركني  للنادي 
الذي  الكتيب  و  الراوي”،  “ذاكرة  كتاب  �صيما 
جمع  م�صروع  يف  ودوره  امل��رك��ز  جت��رب��ة  يعر�ض 
وت��دوي��ن وت��وث��ي��ق ال���رتاث وال��ت��اري��خ ال�صفاهي 
امل��ت��ح��دة، ف�صال عن  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
جملة الإ�صدارات احلديثة املنتقاة من ع�صرات 
هذا  املركز،  اإ�صدارها  على  داأب  التي  العناوين 

اإىل جانب �صل�صلة كتيبات “لّون تراثك وتعلَّم” 
كي  ال��ن��ادي  يف  الأن�صطة  اإدارة  تها  اأ���ص��در  التي 
تعليمي مبَّب لالأطفال  بقالب  ال��رتاث  تقدم 

والنا�صئني. 
ك��م��ا ا���ص��ت��وق��ف ال�����رواة امل�����ص��ارك��ون م��ن النادي 
ع��دد من  ح��ول  رووه  العديد من احل�صور مبا 
ب�صكل حي لهذه  ال��رتاث وما عر�صوه  مفردات 

املفردات، 
 اإذ روى اخلبري الرتاثي حثبور كدا�ض الرميثي 
ت��ف��ا���ص��ي��ل رح�����الت ال��غ��و���ض ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، وما 
فلق  عملية  للزوار  وعر�ض  اأدوات،  من  يلزمها 

�صناعة  وط��رق  منه،  ال��ل��وؤل��وؤ  وا�صتخراج  امل��ح��ار 
تفاعل  ك��م��ا  ال��غ��و���ض،  واأدوات  ال�����ص��ي��د  ���ص��ب��اك 
الزوار اأي�صا مع ما روته �صعيدة عو�ض م�صن 
اليدوية  ال�صناعات  م��ن  ع��دد  ح��ول  ال��واح��دي 
لبع�ض  تنفيذها  يتابعون  وتركتهم  التقليدية، 
هذه ال�صناعات، فيما حر�ض املعنيون يف معهد 
بالراووين  الل��ت��ق��اء  ع��ل��ى  ل���ل���رتاث  ال�����ص��ارق��ة 
من  معهما  ل��ه��م  اأت��ي��ح  م��ا  وت�صجيل  الإث���ن���ني، 
امل��وروث الإماراتي، وذلك  رواي��ات �صفهية حول 
الرتاث  املعهد جلهوده يف تدوين  موا�صلة من 

والتاريخ ال�صفاهي.

ح�شور متميز لن�دي تر�ث �لإم�ر�ت يف ملتقى �ل�ش�رقة �لدويل للر�وي19

•• ال�شارقة-الفجر:

اأعلنت موؤ�س�سة )فن( املعنية بتعزيز ودعم الفن االإعالمي لالأطفال والنا�سئة، اجلهة املنظمة ملهرجان ال�سارقة ال�سينمائي الدويل لالأطفال وال�سباب، 
اأ�سماء االأع�ساء املعتمدين للجنة التحكيم اخلا�سة بالدورة ال�سابعة للمهرجان، التي ت�سم 18 فنانًا وخمت�سًا �سيتولون تقييم االأعمال ال�سينمائية 

امل�ساركة يف املهرجان الذي يقام خالل الفرتة املمتدة من 13 اإىل 18 اأكتوبر القادم يف مركز اجلواهر للمنا�سبات واملوؤمترات.
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درة تك�شف عن مر�شه� 
وتثري قلق جمهوره� !

الفنانة  �صحية.  ب��اأزم��ة  م��روره��ا  عن  بك�صفها  جمهورها،  قلق  درة  التون�صية  الفنانة  اأث���ارت 
التون�صية كتبت، على خا�صية )�صتوري(: )اأنا مري�صة(، دون اأن تك�صف اأي �صيء عن طبيعة 
اإذا كانت حالتها ال�صحية �صتوؤدي اإىل توقف ت�صوير م�صل�صلها اجلديد )بال  مر�صها، وعما 

دليل( اأم ل.
ي�صارك يف بطولة م�صل�صل )بال دليل( كل من خالد �صليم، ودرة، وحازم �صمري، 

وجمال عبد النا�صر، 
واإنعام  كرارة  واأحمد  ال�صناوي،  ال�صرقاوي، وعمر  واأك��رم  واإ�صالم جمال، 

التعاقد  وج��اري  عرفة  و�صريين  ه�صام  ودي��ان��ا  ن�صار  ومها  اجلريتلي 
واإنتاج  اإجني عالء  ال�صيفي وتاأليف  اإخراج منال  مع باقي الأبطال، 

�صيرنجى، املنتج الفنى فتحى اإ�صماعيل.
وم�صل�صل )بال دليل( ينتمى لنوعية اأعمال ال� 45 حلقة، وتدور 

والت�صويق، من خالل  الغمو�ض  اإط��ار من  امل�صل�صل فى  اأح��داث 
جرمية قتل تقلب الأح��داث وخالل احللقات يتم البحث عن 

مرتكبها.
وكانت درة  قد تلقت موؤخرا عر�ض زواج من متابع متزوج، 

عر اأحد ح�صاباتها على مواقع التوا�صل الجتماعي، حيث 
عر عن رغبته يف الزواج منها على زوجته الأوىل.

املتابع كتب: )نف�صي اخدك يا درة .. درة على مراتي(، 
وردت  ب�صدة  التون�صية  الفنانة  ا�صتياء  اأث���ار  م��ا  وه��و 

بتعليق حاد، نا�صحة املتابع بتعلم اللغة العربية.
درة ردت على املتابع بقولها: )اللي على مراتك دي 
اللغة  اأن��ت متاج تتعلم   .. ا�صمها �صّرة م�ض درة 

العربية قبل ما تقل�ض كوي�ض الأول(.

�إميي �شمري غ�من تك�شف �لكثري من 
�شف�ته� �ل�شخ�شية 

اإميي  امل�صرية  الفنانة  ك�صفت 
�صمري غامن الكثري من �صفاتها 
يعلمها  ل  وال��ت��ي  ال�صخ�صية، 
اإميي  قبل.  من  عنها  اجلمهور 
قالت: ان الالمبالة اأو )تكبري 
ال����دم����اغ(، ل��ي�����ص��ت اإط���الق���ا من 
والدتها،  �صفات  ول  �صفاتها، 
الفنانة دلل عبد العزيز، فهما 
ال�صديد  الن��ف��ع��ال  اإىل  اأق�����رب 
لأت���ف���ه الأ�����ص����ب����اب، م����وؤك����دة اأن 
�صمري  دن��ي��ا  ال��ف��ن��ان��ة  �صقيقتها 
ت��ت��م��ت��ع بهذه  غ�����امن ه����ي م����ن 
ال�������ص���ف���ة ح����ي����ث ورث����ت����ه����ا عن 

والدهما الفنان �صمري غامن.
اأك�������دت اأن  ال���ف���ن���ان���ة امل�������ص���ري���ة 
�صخ�صية  ت�����ص��ب��ه  ���ص��خ�����ص��ي��ت��ه��ا 
ال�صهري  امل�صل�صل  يف  )ب��ك��ي��زة( 
قالت  وزغ���ل���ول(، حيث  )ب��ك��ي��زة 
م���ازح���ة: )���ص��ك��ل��ي زغ���ل���ول لكن 
اأن����ا ب��ك��ي��زة(.واأو���ص��ح��ت، خالل 
)قهوة  برنامج  يف  ا�صت�صافتها 
اأن ترهق  اأنها ل حتب  اأ�صرف(، 
بالتعب  اأب��دا، بل وت�صعر  نف�صها 
من ارت��داء احل��ذاء، متاما مثل 

اأح���م���د ح��ل��م��ي يف فيلم  ال��ف��ن��ان 
)اإك�������ض لرج(.واأك��������دت اأن��ه��ا مل 
با�صتبدال  ال��ق��ي��ام  ل��ه��ا  ي�����ص��ب��ق 
اأو حتى  بنف�صها،  �صيارتها  اإط��ار 
ال��ت��ف��ك��ري يف امل��ح��اول��ة، ف��ه��ي يف 
امل��واق��ف ل حت��رك �صاكنا،  ه��ذه 
لنجدتها. ي�����ص��ل  م��ن  وت��ن��ت��ظ��ر 
اإميي  امل�صرية  الفنانة  وك��ان��ت 
�صمري غامن قد خ�صعت موؤخرا 
جلل�صة ت�صوير جديدة، ل�صالح 
بعد�صة  الفنية،  املجالت  اإح��دى 

امل�صور �صريف عمار.
اإميي اأطلت يف اجلل�صة باإطاللة 
ف�صتان  ارت�����دت  ح��ي��ث  ع��ف��وي��ة، 
ق�صري جمع بني اللونني الأزرق 
وا�صعة  اأك����م����ام  م����ع  والأ������ص�����ود 
ملونة، وحزام اأ�صود عري�ض، يف 
اإطاللة من تن�صيق الإ�صتايل�صت 

عبري الأن�صاري.
�صعرها  تركت  امل�صرية  الفنانة 
ب�صيطة  ت�صريحة  يف  م��ن�����ص��دل 
هيثم  ال�صعر  م�صفف  بلم�صات 
ده����ب، وت��زي��ن��ت مب��ك��ي��اج هادئ 
باأنامل املاكيرية يا�صمني عمار.

)املتفائل(،  اجلديدة  امل�سرحية  جتربته  يف 
يعود الفنان �سامح ح�سني للوقوف على خ�سبة 
للعر�س  كبطل  املرة  هذه  لكن  القومي،  امل�سرح 
احلوار،  هذا  يف  اأخريًا.  انطلق  الذي  امل�سرحي 
و�سبب  وكوالي�سه،  العر�س  عن  �سامح  يتحدث 
للمرة  تقدم  التي  كانديد  ل��رواي��ة  حما�سه 

االأوىل يف العامل العربي.

اأ�سعى اإىل الرتكيز على ال�سينما وامل�سرح

�ش�مح ح�شني: "�ملتف�ئل" �أحد �أحالمي 
�لتي ��شتطعت حتقيقه�

• حدثنا عن كوالي�ض خروج 
عر�ض "املتفائل" للنور؟

- اع���ت���ر ه����ذا ال���ع���ر����ض اأح���د 
اأح����������الم����������ي ال�����ت�����ي 
�صتطعت  ا

حتقيقها، خا�صة اأنه ا�صتلزم مني تدريبات كثرية واإنقا�صا 
ب��داي��ة فكرة  ل���ل���دور، وج����اءت  اأك����ون منا�صبا  ل���وزين ح��ت��ى 
توليه  ف��رتة  خ��الل  يو�صف  اإ�صماعيل  الفنان  من  العر�ض 
ومع  معي  حت��دث  حيث  القومي،  امل�صرح  فرقة  م�صوؤولية 
وتوا�صل مع  لتقدمي عر�ض م�صرحي،  اإمام  اإ�صالم  املخرج 
وزيرة الثقافة التي اأثنت على فكرة الرت�صيح، وبداأنا العمل 
خ�صبة  على  تقدميه  ميكن  ال��ذي  العر�ض  لختيار 
الفن،  عمالقة  عليها  وق��ف  التي  القومي،  امل�صرح 
"كانديد"  رواي����ة  ع��ل��ى  ال���ص��ت��ق��رار  وب��ال��ف��ع��ل مت 
من  تقدم  مل  التي  فولتري،  الفرن�صي  ل��الأدي��ب 

قبل على اأي م�صرح يف م�صر.
اإمام. اإ�صالم  املخرج  مع  للتعاون  • وبالن�صبة 

اإ�صالم  مع  قوية  �صداقة  عالقة  تربطني   -
اإمام، و�صبق اأن قمت ببطولة اأول م�صرحية 
يخرجها، فهو خمرج لديه روؤية يرغب يف 
التعاون معه،  تقدميها، وحتم�صت لتكرار 
ودرا�صته  الوا�صع  اط��الع��ه  �صاعدنا  وق��د 
كثرياً  روم�����ا  يف  ال���ف���ن���ون  اأك���ادمي���ي���ة  يف 
اأن����ه ���ص��اح��ب اختيار  ال��ع��ر���ض، ك��م��ا  يف 

الرواية.
يتم  ال���رواي���ة  اأن  م���ن  ت��ق��ل��ق  اأمل   •

مت�صريها للمرة الأوىل؟
- على العك�ض، وجدت اأن هذا الأمر 
اجل���م���ه���ور مل  م���ه���م���ة، لأن  م���ي���زة 
ي�صاهدها باللغة العربية من قبل، 
تب�صيطها  ع��ل��ى  ع��م��ل��ن��ا  اأن���ن���ا  ك��م��ا 
حتى  امل�صرح،  على  تقدميها  عند 
ت��ك��ون م��ن��ا���ص��ب��ة مل��ج��ت��م��ع��ن��ا، وهذا 
اأي عمل  م��ه��م��ة يف  ن��ق��ط��ة  الأم�����ر 
يتم تقدميه، واأعتقد اأننا جنحنا يف 
العديدة  العمل  جل�صات  بف�صل  ذلك، 
التح�صري،  ف���رتة  خ���الل  ع��ق��دت  ال��ت��ي 
الن�صخة  يف  م��ع��اجل��ت��ه��ا  م���ن  ف���ال���ه���دف 
بقربها  اجلمهور  ي�صعر  اأن  هو  امل�صرية، 

منه عندما ي�صاهد الأحداث.
املوجودة  ال���ص��ت��ع��را���ص��ات  ط��ب��ي��ع��ة  ه���ل   •
ت���اأخ���ر خروجه  ال�����ص��ب��ب يف  ال��ع��ر���ض ه���ي  يف 

للنور؟
- ن��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��ح�����ص��ري م��ن��ذ ف����رتة طويلة 
اإدارة امل�صرح  بالفعل، لكن موعد العر�ض حتدده 
اأخ�����رى يف الفرتة  ال��ت��ي ك��ان��ت ل��دي��ه��ا ارت���ب���اط���ات 
املا�صية، ف�صال عن بع�ض اجلوانب الإدارية التي يجب 
العمل  كان فريق  الفرتة  اأول، وخ��الل هذه  النتهاء منها 
وفور  للم�صرحية،  التح�صري  مع  بالتوازي  اأعماله  يبا�صر 
ن��ه��ائ��ي ك���ان ف��ري��ق العمل  ال��ع��ر���ض ب�صكل  حت��دي��د م��وع��د 

جاهزا لنطالق العر�ض.
مرة"؟ من  "اأكرث  امل�صرحية  ا�صم  تغيري  �صبب  • ما 

- التغيري ك��ان ب��ه��دف ال��و���ص��ول اإىل ال���ص��م الأف�����ص��ل من 
وجهة نظرنا، ليكون معّرا بو�صوح عن م�صمون امل�صرحية، 
التفاوؤل،  ح��ول  ت��دور  كانت  طرحت  التي  الأ�صماء  وجميع 
و�صوحاً  الأك���رث  باعتباره  املتفائل،  على  ا�صتقررنا  حتى 

وتعبرياً عن العر�ض.
يت�صمنها  ال���ت���ي  ل��ال���ص��ت��ع��را���ص��ات  حت�������ص���رت  ك���ي���ف   •

العر�ض؟
- امل�صرحية ت�صم 12 ا�صتعرا�صا، كل منهم مرتبط مبوقف 
اإىل  واإج��م��ايل وق��ت ال�صتعرا�صات ي�صل  الأح���داث،  داخ��ل 
حري�صا  كنت  ث��م  وم��ن  امل�صرحية،  عر�ض  وق��ت  ثلث  نحو 
على التدريب جيدا بجميع ال�صتعرا�صات، واإنقا�ض وزين 
لكي يتنا�صب مع احلركات التي يجب اأن اأقوم بها، وهو ما 
ب�صكل  الريا�صة  ممار�صة  مع  غذائية  حمية  اّتبع  جعلني 
مكثف، حتى خف�صت وزين بالفعل، الأمر الذي �صّهل علّي 

تقدمي هذه ال�صتعرا�صات.
معها؟ تعاملت  كيف  "كانديد"،  • و�صخ�صية 

التفا�صيل، فيجمعنا  بع�ض  ت�صبهني يف  ال�صخ�صية  - هذه 
مل  فهو  اأهدافنا،  اإىل  الو�صول  اأج��ل  من  وال�صعي  التفاوؤل 
ومن  عاما،   30 م��دار  على  الق�صر  من  ط��رده  بعد  يياأ�ض 
ال�صعاب، ولديه  ق��ادرا على جت��اوز  الإن�صان  اأن يكون  املهم 
اأجل  ل��ن ي�صيع جم��ه��وده، وم��ا يبذله م��ن  ب��اأن اهلل  قناعة 
الهدف  اإىل  بالو�صول  ف��الإمي��ان  ه��دف��ه،  لتحقيق  ال�صعي 
والتقدم  العمل  داف��ع  �صيكون  الوقت  بع�ض  تاأخر  لو  حتى 

لالأمام.
للم�صرحية؟ اجلمهور  ا�صتقبال  وجدت  • كيف 

- ما مييز امل�صرح اأنك ت�صتقبل رد فعل اجلمهور مبا�صرة، 
وجمهور امل�صرح القومي جمهور له طبيعة خا�صة، لذا كنت 
�صعيدا بالوقوف اأمامه يف "املتفائل"، والتفاعل اجلماهريي 
كبرية،  ب�صعادة  ن�صعر  عمل  كفريق  يجعلنا  عر�ض  ك��ل  يف 
العر�ض،  عن  كتبت  التي  النقدية  الفعل  ردود  اإىل  اإ�صافة 
وجعلتني اأ�صعر ب�صعادة كبرية، خا�صة مع الإ�صادات لفريق 

العمل بالكامل.
على  بالبطولة  حلمك  عن  لقاء  من  اأكرث  يف  حتدثت   •

خ�صبة امل�صرح القومي، فما ال�صبب؟
اأكرث  القومي قبل  امل�صرح  �صاركت يف عر�ض على خ�صبة   -
من 15 عاما، ومنذ هذه اللحظة اتخذت قرارا باأن اأعود 
لأقف عليه جمدداً، و"املتفائل" جعلتني اأحقق هذا احللم، 
القومي  امل�صرح  خ�صبة  على  وقفوا  من  ت�صتعر�ض  فعندما 
اأن جمرد تقدمي  بب�صاطة  ت��درك  الفن  من عمالقة جنوم 
عمل على خ�صبة م�صرح وقف عليه عمالقة امل�صرح م�صدر 

فخر واعتزاز لأي فنان، لأن ا�صمه �صيكون بجوارهم.
والتلفزيون؟ ال�صينما  من  امل�صرح  �صياأخذك  • هل 

تنفيذها،  وق��ت��ا ط��وي��ال يف  ت�صتغرق  ال��درام��ي��ة  الأع��م��ال   -
خالل  وامل�صرح  ال�صينما  على  الرتكيز  اإىل  �صاأ�صعى  لكنني 
اإذا  اإم��ك��ان ت��ق��دمي عمل درام���ي ج��ي��د،  ال��ف��رتة املقبلة، م��ع 
تاأ�صي�ض  م��ن  اأمت��ك��ن  اأن  فحلمي  جتذبني،  جت��رب��ة  وج���دت 
اأ�صتطيع  اأن  واأمت��ن��ى  عليه،  عرو�صي  اأق��دم  با�صمي  م�صرح 

تنفيذ هذا احللم.
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�شم �لليمون يح�شن �ملز�ج
ملا  نظرا  الطعام،  وجبات  اإىل  اإ�صافته  اأو  الليمون  تناول  على  خ��راء  حث 
فيها من منافع للج�صم. وبح�صب درا�صة �صابقة �صدرت عن جامعة اأوهايو 
على  وي�صاعد  الإن�صان  يفيد  الليمون،  رائحة  �صم  جم��رد  ف��اإن  الأمريكية، 
حت�صني مزاجه. ويعد الليمون من امل�صادر املهمة لتزويد اجل�صم بالألياف، 
الأطعمة  على  ر�صه  اأو  ال�صلطة  على  الثمرة  م��ن  واح��د  ك��وب  اإف���راغ  فعند 
املقلية، خالل اليوم الواحد، �صيح�صل اجل�صم على 5.9 غرام من الألياف. 
من  ق��در  على  الإن�����ص��ان  يح�صل  ب��اأن  ال��دول��ي��ة،  ال�صحية  املعايري  وتو�صي 
الألياف يراوح بني 25 و38 غراما يف اليوم الواحد، ولذلك، فاإن الليمون 
ل  الليمون  اأن  ومبا  يحتاجه.  مما  مهمة  بن�صبة  اجل�صم  ميد  اأن  ي�صتطيع 
يحتوي على عدد كبري من ال�صعرات احلرارية، فاإن هذه الثمرة ت�صاعد على 
خف�ض الوزن الزائد ف�صال عن �صبط �صغط الدم وم�صتوى الكولي�صرتول 
C، لأن  يف ال��دم. وي��زود الليمون، ج�صم الإن�صان، مبا يحتاج من فيتامني 
حاجاته،  من  ب�125%  الرجل  ميد  الليمون  ع�صري  من  الواحد  الكوب 
اأما املراأة فتح�صل على م�صتوى اأعلى ي�صل اإىل %150. وميتاز الليمون 
مبواده امل�صادة لالأك�صدة، وهذا الأمر ي�صاعد اأن�صجة اجل�صم على اأن تنمو 
ب�صكل جيد، كما يعمل على حمايتها من الأ�صرار التي تلحق بها مع التقدم 
اإ�صافة ع�صري  الطعام، فيتم  العمر. وللح�صول على مادة احلديد من  يف 
النباتية  والوجبات  ال�صبانخ  مثل  ال�صهرية  الأط��ب��اق  بع�ض  اإىل  الليمون 
القوية لليمون، فاإن اخلراء يو�صحون  الأخ��رى. وحول �صبب احلمو�صة 
الليمون  الثمرة. ول تقت�صر فوائد  %5 من  ال�صرتيك ي�صكل  اأن حم�ض 
تعرف  لل�صرطان  م�صادة  م��ادة  ت�صم  الثمرة  ق�صور  فحتى  الع�صري،  على 

ب�»الليمونني« وتوؤدي دورا مهما يف الت�صدي لأورام الثدي اخلبيثة.

�أمر��ض تع�ين منه� م�شيف�ت �لطري�ن   7
ب�صبب  الأ�صخا�ض  م��ن  الكثري  ال��ط��ريان  وم�صيفات  م�صيفي  مهنة  جت��ذب 
ال�صفر الدائم، والإقامة ب�صكل جماين يف الفنادق، واحل�صول على تذاكر �صفر 
جمانية، اأو ب�صعر خمف�ض..ماذا بعد؟ ولكن، طاقم الطائرة هو اأكرث عر�صة 

للكثري من امل�صاكل ال�صحية اجلدية. 
يف  م�صاكل  الطائرات  يف  الهواء  تكييف  نظام  ي�صبب  التنف�صية:  الأم��را���ض   -

التنف�ض، كاأمرا�ض اجليوب الأنفية، والغرناوية.
-  التهّيج واللتهابات: يتعر�ض طاقم الطائرة اإىل اجلفاف، وتهيج العينني، 
وانغالق جمرى التنف�ض، ب�صبب حتليق الطائرة على ارتفاعات عالية، ونظام 
تكييف الهواء. النفلونزا ونزلت الرد: يتعامل طاقم الطائرة مع جن�صيات 

متعددة، ما يرفع من ن�صبة خطر الإ�صابة بنزلت الرد.
ال�صاعة  ارتباك  يف  يت�صبب  الليلي  العمل  دوام  التنا�صلي:  اجلهاز  اأمرا�ض   -  
وي�صبب  الهرمونات،  على  ب��دوره  يوؤثر  ما  الإج��ه��اد،  اأو  والتوتر  البيولوجية 

اأمرا�ض اجلهاز التنا�صلي.
- ال�صداع الن�صفي: ي�صبب نق�ض الأوك�صجني يف الطائرة، بالإ�صافة اإىل تغري 

املناخ والبيئة، حالت ال�صداع الن�صفي.
- ا�صطرابات النوم: ي�صطر طاقم الطائرة اإىل العمل ل�صاعات طويلة، وخالل 
اإىل بلدان خمتلفة تتمتع  الدائم  اأن �صفرهم  الليل، كما  اأوق��ات خمتلفة من 
الطويلة،  اجلوية  ال��رح��الت  با�صطراب  يت�صبب  خمتلف،  بتوقيت  منها  كل 
وبالتايل يوؤثر على منط النوم. - اأمرا�ض ال�صرطان: يتعر�ض طاقم الطائرة 
اإىل م�صتويات اإ�صعاع كوين اأعلى من املعتاد، والذي ُيعتر اأحد اأنواع الإ�صعاعات 

الأيونية، اأي اإ�صعاعات م�صرطنة.

اكرب حيوان يف العامل ؟ هو  • ما 
اإىل ما يزيد  اكر حيوان يف عاملنا هو احل��وت الأزرق قد ي�صل طوله 
150 طن لدى اكتمال من��وه  كرث �صيد  100 قدم ووزن��ه اإىل  على 

احلوت الأزرق ف�صار اليوم نادر الوجود  
يف العامل ؟ حيوان  اأطول  هو  • ما 

 اأطول حيوان يف العامل هو الزرافة قد تنظر الزرافة اإىل الأ�صفل من 
علو 20 قدما اأي ما يوازي علو منزل موؤلف من طابقني  

يف العامل ؟ بلد  اكرب  هو  • ما 
تبلغ  كانت  ال��ذي  ال�صابق  ال�صوفيتي  الحت��اد  العامل هو  بلد يف  اك��ر   
م�صاحة  ���ص��د���ض  ي����وازي  م��ا  اأي  م��رب��ع��ا  م��ي��ال  م�صاحته8649489 
انهيار  وبعد  الآن  اأم��ا  ن�صمة  مليون   276 �صكانه  عدد  ويبلغ  الياب�صة 
املرتبة  ك��ن��دا  احتله  فقد  دوي���الت  اإىل  وتق�صيمه  ال�صوفيتي  الحت���اد 
الأوىل  مب�صاحة تبلغ 3851787 ميل مربع اآما عدد �صكانها في�صل 

اإىل 26 مليون فقط 

-هل تعلم اأن البحوث الطبية اأثبتت اأن الن�صاء يتفوقن على الرجال يف حا�صة ال�صم.
-هل تعلم اأن اأ�صخم كتل من الذهب اخلام مت العثور عليها يف اأ�صرتاليا والرازيل.

-هل تعلم اأن الرازي من اأوائل الذين اأ�صاروا اإىل اجلراحة التجميلية كفرع من فروع اجلراحة.
-هل تعلم اأن اأول من اأ�صاروا اإىل تفتيت احل�صى يف املثانة هم الأطباء العرب.
-هل تعلم اأن مب الظلمة من احليوانات ثالثة : البوم و اخلفا�ض و اخللد.

-هل تعلم اأن هناك فاأر ي�صمى با�صم )فاأر بك�صا�ض( يقتل الزواحف ال�صامة تلقائياً مبجرد اقرتابها منه.
-هل تعلم اأنه ثم حتديد خط الطول جرينت�ض عام 1884م.

-هل تعلم اأن املدة التي احتل فيها ال�صليبيون القد�ض هي 88 �صنة.
-هل تعلم اأن كمية اخلبز الذي يلقى يف �صلة املهمالت �صنوياً من الفرن�صيني هو 400 األف طن.

-هل تعلم الكلب ي�صتطيع اأن ي�صمع دقات ال�صاعة وهو على بعد 40 قدم.
-هل تعلم اأن اأق�صى العنا�صر على وجه الأر�ض هو الأملا�ض.

-هل تعلم اأن النملة ت�صتطيع اأن حتمل 50 �صعف وزنها.
-هل تعلم اأن كمية احلديد يف دم الإن�صان ت�صاوي حجم م�صمار.

القالدة املر�صعة 
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الكركم 
فريق  ت���و����ص���ل 
م������ن ال���ع���ل���م���اء 
اأن  اإىل  ال��ه��ن��ود 
الكركم  ت���ن���اول 
كافية  بجرعات 
يلعب دورا هاما 
تخفيف  ف�������ى 
حدة اللتهابات 
امل������������ع������������دي������������ة 

لعالج  طبية  عقاقري  اإنتاج  فى  لال�صتغالله  الطريق  ميهد  مما  والقرحة 
مثل هذه احلالت خا�صة احلادة منها.

عن  نيودلهى  فى  البيولوجية  الكيمياء  مبعهد  الهنود  الباحثون  وك�صف 
يف  بها  ال��ت��داوى  يتم  وال���ذي  عائلةالزجنبياللنباتية  اإىل  الكركم  اإنتماء 

الطب البديل منذ نحو 3 اآلف عام لتمتعه بخوا�ض املطهرة.
���ص��الح فعال  اأن اجل��رع��ة املنا�صبة وامل��ح��ددة ه��ى خ��ري  ال��ب��اح��ث��ون  واأو���ص��ح 
وعالجى لاللتهابات املعدة والقرحة حيث اأن اجلرعة املنخف�صة اأو العالية 
ل تفيان بالغر�ض حيث تعمل اجلرعة العالية على زيادة حدة اللتهابات 
ومزيد من امل�صكالت ال�صحية كما ت�صري الدرا�صة اإىل اأن ال�صتعانة بالكركم 
دموية  تعزيز ظهوراأوعية  فى  كبرية  ب�صورة  ي�صهم  القرحة  بني عالجات 

جديدة �صاحلة بال�صافة اإىل اإ�صتعادة الأن�صجة واخلاليا لكفاءتها.

جمموعة من الن�ساء امل�سنات يعزفن على الطبول التقليدية خالل عر�س كبري كجزء من معر�س ثقايف يف و�سط �سيول. ا ف ب

يف اأثناء اإحدى الرحالت املدر�صية اإىل متحف التاريخ والآثار باملدينة وجدت كاترين �صل�صلة ذهبية كبرية بها 
قالدة مر�صعة وقد �صقطت اأ�صفل احدى الفرتينات البعيدة وحالت العتمة دون اأن يراها اأحد لكنها �صاهدتها 
بامل�صادفة فوقفت لتتلفت حولها كثريا قبل اأن متد يدها وحتمل القالدة وتنظر اليها نظرة �صريعة ثم ت�صعها 
يف جيب البنطلون وهي تتح�ص�صها كم هي ثقيلة، وت�صاوي ثروة، اأ�صرعت وان�صمت اإىل �صديقاتها وهي تفكر هل 
ما فعلته �صح، هل هي خمطئة هل تبلغ امل�صرفة اأم ل، هل تذهب وتبلغ مكتب الأمن.. هل تبحث بنف�صها عن 
�صاحبة القالدة هل ..اأ�صئلة كثرية دارت يف عقلها ثم حاولت ا�صكاتها بالندماج و�صط زميالتها وال�صتمتاع اإىل 
�صرح امل�صرفة.. ورغم ذلك اأخذت تتح�ص�ض جيبها ومتني نف�صها با�صياء كثرية مثل بيع القالدة و�صراء مالب�ض 
كثرية، لأنها �صت�صرتي حذاء جديدا مثل �صديقتها بل رمبا اإ�صرتت اأي�صا بع�ض الذهب وال�صطوانات احلديثة 
لتبحث عنها  ال�صرطة  القالدة  اأخرت �صاحبة  ال�صكوك رمبا  راودتها  وم�صجال جديدا.. وهدية لأمها ولكن 
ورمبا اإن باعتها اأم�صك بها رجال ال�صرطة.. ورمبا ينت�صر اخلر فت�صبح ل�صة.. اآه �صتفقد املدر�صة و�صتفقد حب 

اأمها واأبيها واأخواتها.. و�صديقاتها، �صتفقد كل �صيء لأنها �صت�صبح ل�صة.. �صي�صبب اخلر احراجا لأهلها .. 
 اأ�صيبت ب�صداع عكر مزاجها فاقرتبت منها امل�صرفة لتطمئن عليها ثم تركتها لتكمل اجلولة وقبل انتهائها 
اأنحاء املتحف وت�صمع هم�صات هناك  وج��دت حركة ت�صدر هنا وهناك من رج��ال الأم��ن اجلميع يتجولون يف 
قالدة ذهبية مر�صعة فقدت من املتحف و�صتغلق الأبواب على الزوار للبحث عنها فاأح�صت برعب فظيع وتوقف 
تفكريها حلظة قبل اأن تلمح لوحة كتب عليها الجتاه اإىل حمام ال�صيدات فان�صحبت ببطئ وذهبت اإىل ذلك 
الجتاه ثم دخلت اإىل احلمام واأخرجت القالدة وم�صحتها مبنديل ورقي ثم تركتها خلف املرحا�ض وخرجت 
اإحدى ال�صرطيات هي من دخلت  اآخر واأغلقته عليها وكانت  اأح�صت باأحد قادم فاأ�صرعت ودخلت حماما  حني 
اإىل احلمام ف�صاهدت كاترين تخرج من احلمام الأخري فانتظرت اإىل اأن غادرت لتدخل وتفت�ض ذلك احلمام 
وخرجت ومل جتد �صيئا ثم ا�صتكملت تفتي�ض باقي احلمامات لتجد القالدة وخرجت لتعلن ذلك مما هداأ من 
روع مدير املتحف وظهرت ابت�صامته وهو يقول كان من ال�صعب اخلروج بها واإل اأطلقت ال�صفارات، واأعتقد اأن 
الل�صة عرفت ذلك فرتكتها يف احلمام فحمدا هلل. �صمعته كاترين فقالت يف نف�صها نعم حمدا هلل ولكني ل�صت 
ل�صة ومل اأكن اأعرف اأن هناك �صفارات �صتنطلق واإل كنت مت رعبا فلتذهب القالدة اإىل اجلحيم وهنا اقرتبت 

امل�صرفة لتطمئن عليها فابت�صمت كاترين وقالت احلمد اهلل لقد ذهب ال�صداع اإىل اجلحيم!.

�أمر��ض �للثة تزيد خطر �إ�ش�بة �ل�شيد�ت ب�شرط�ن �لبنكري��ض  
الن�صاء  اأن  من  حديثة،  اأمريكية  درا���ص��ة  ح��ّذرت 
والأ�صنان،  ال��ف��م  �صحة  ت��راج��ع  يعانني  ال��الئ��ي 
والإ�صابة باأمرا�ض اللثة، اأكرث عر�صة لالإ�صابة 
باحثون  اأجراها  الدرا�صة  البنكريا�ض.  ب�صرطان 
الأمريكية،  ب��و���ص��ط��ن  ج��ام��ع��ة  ال���ط���ب،  ب��ك��ل��ي��ة 
 Cancer ن��ت��ائ��ج��ه��ا، يف م��ن دوري����ة  ون�����ص��روا 
 Epidemiology، Biomarkers &

العلمية.  Prevention
 وت��ع��د اأم��را���ض ال��ل��ث��ة، م��ن اأك���رث اأم��را���ض الفم 

انت�صاًرا، وتتمثل اأعرا�صها يف الحتقان والنتفاخ 
ونزف الدم منها لأقل �صبب، ويف مرحلة لحقة 
الفم  رائحة  ي�صبب  ما  اللثوية  اجليوب  تت�صكل 

الكريهة. 
الفريق  راق���ب  ال��درا���ص��ة،  نتائج  اإىل  وللو�صول 
فقدان  عانني  ال��الت��ي  ال�صيدات،  م��ن  جمموعة 
ومعاناتهن  الفم  �صحة  تراجع  ب�صبب  الأ�صنان، 
هناك  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  ووج�����د  ال��ل��ث��ة.  اأم����را�����ض 
عالقة بني فقدان الأ�صنان، وزيادة خطر اإ�صابة 

ال�صيدات ب�صرطان البنكريا�ض، واأن هذه العالقة 
كانت اأكرث قوة لدى من فقدن 5 اأ�صنان فاأكرث.

 وف���ق���ا ل��ل��ب��اح��ث��ني، ت���رج���ع ه����ذه ال���ع���الق���ة اإىل 
اللتهابات التي ت�صببها بكترييا الفم والأ�صنان، 
الفم  �صحة  ت��راج��ع  نتيجة  ب��ق��وة  تنت�صر  ال��ت��ي 
الدكتورة  وق��ال��ت  ال��ل��ث��ة.  ب��اأم��را���ض  والإ���ص��اب��ة 
ج��ويل ب��امل��ر، ق��ائ��دة ف��ري��ق البحث )ت��ع��د �صحة 
العناية  للتعديل، عن طريق  قاباًل  عاماًل  الفم 

بالأ�صنان، وجتنب تدخني ال�صجائر(. 


