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الدجاج املقلي يرفع خطر 
الوفاة املبكرة

املقلي  ال��دج��اج  ياأكلن  الالئي  الن�ساء  اأن  اإىل  اأمريكية  درا���س��ة  ت�سري 
يومياً، رمبا يزيد لديهن خطر التعر�ض للوفاة املبكرة بن�سبة 13% 

مقارنًة مع اللواتي يتجننب تلك النوعية من الأطعمة.
وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن الأ�سماك املقلية لي�ست اأف�سل كثرياً لل�سحة، 

اإذ اأن الحتمالت تزيد حال تناولها يومياً بن�سبة 7%. 
وقال وي باو كبري الباحثني يف الدرا�سة من جامعة اأيوا: "يزيد تناول 
احتمال  وبالتايل  احل��راري��ة  ال�سعرات  اإج��م��ايل  من  املقلية  الأطعمة 

ال�سمنة املرتبطة بدورها بارتفاع احتمالت الوفاة".
"بي.اإم.جيه"  وي�سري باو وزم��الوؤه يف الدرا�سة التي ن�سرت يف دورية 
ال�سمالية  اأم��ري��ك��ا  يف  بالغني   3 1من  اإىل  ي�سل  م��ا  اأن  اإىل  الطبية 

يتناولون الأطعمة ال�سريعة التي عادة ما تكون مقلية. 
احتمالت  وزي��ادة  املقلية  الأطعمة  تناول  بني  �سابقة  اأبحاث  وربطت 
ال��ب��دان��ة، والإ���س��اب��ة ب��اأم��را���ض ال��ق��ل��ب، وال�����س��ك��ري، لكن مل يكن من 

الوا�سح �سلتها باملوت املبكر.

تناول االإفطار ال ي�ساعد 
بال�سرورة يف فقدان الوزن 

اأظهرت مراجعة ملجموعة من الدرا�سات اأن الفكرة ال�سائعة عن اأن 
عدم تناول وجبة الإفطار ي�سهم يف اكت�ساب الوزن ل تعني اأن تناول 

الوجبة ال�سباحية قد ي�ساعد يف فقدان الوزن.
�سريرية  جت���ارب  �سملت  درا���س��ة   13 ب��ي��ان��ات  الباحثون  وفح�ض 
وتناول  عاما   30 خالل  وبريطانيا  املتحدة  الوليات  يف  معظمها 
بع�ض امل�ساركني فيها الإفطار بينما مل يتناوله الباقون. وتو�سلت 
املراجعة اإىل اأن الذين تناولوا الإفطار اكت�سبوا مزيدا من ال�سعرات 

احلرارية والوزن اأكرث ممن جتاهلوا هذه الوجبة.
ورمبا تكون النتائج مفاجئة للذين يتبعون حمية غذائية اإذ تفيد 
ح��راري��ا يف  �سعرا   260 اكت�سبوا  الإف��ط��ار  وجبة  التهموا  ب��اأن من 
املتو�سط يوميا اأكرث ممن جتنبوا هذه الوجبة، كما زادت اأوزانهم 

مبقدار 0.44 كيلوجرام يف املتو�سط.
اجلديدة  الدرا�سة  يف  الباحثني  كبرية  �سيكوتيني  فالفيا  وقالت 
"هناك اعتقاد باأن  وهي من جامعة مونا�ض يف ملبورن باأ�سرتاليا 

الإفطار هو اأهم وجبة يف اليوم... لكن الو�سع لي�ض كذلك".
هي  احلرارية  "ال�سعرات  الإلكرتوين  بالربيد  ر�سالة  يف  واأ�سافت 
ال�سعرات احلرارية اأيا كان وقت تناولها، وعلى النا�ض األ ياأكلوا اإذا 

مل ي�سعروا باجلوع".
وكتب الباحثون يف الدورية الطبية الربيطانية اإن بع�ض الدرا�سات 
ال�سابقة دققت فيما اإذا كان لالإفطار تاأثري على عملية الأي�ض، اأو 

عدد ال�سعرات التي يحرقها اجل�سم.
 لكن الباحثني مل يجدوا اختالفات مهمة يف هذا ال�سدد بني تناول 

الإفطار من عدمه.
الذي  الباحث يف جامعة كينجز كوليدج لندن  لكن تيم �سبيكتور، 
اإن ال�ستهالك الأقل  كتب مقال افتتاحيا م�ساحبا للدرا�سة، قال 
اأن  اإىل  ي�سري  الإف��ط��ار  تناول  لعدم  امل�ساحب  احل��راري��ة  لل�سعرات 
الذين يتبعون حمية  بالن�سبة لبع�ض  النهج قد يكون ناجحا  هذا 

غذائية.
"كل واح���د منا متفرد  ب��ال��ربي��د الإل���ك���رتوين  واأ���س��اف يف ر���س��ال��ة 
وب���ال���ت���ايل ق����د ت��خ��ت��ل��ف ال����س���ت���ف���ادة ال���ت���ي ي��ح�����س��ل ع��ل��ي��ه��ا من 
الدقيقة  والكائنات  اجلينات  ح�سب  على  والدهون  الكربوهيدرات 

باجل�سم ومعدل الأي�ض".
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العالج املناعي .. �سالحك 
ملحاربة احل�سا�سية 

تعدُّ احل�سا�سية من اأكرث الأمرا�ض املزعجة لتاأثريها ال�سلبي على حياة 
احل�سا�سية  يعتمد مر�سى  ما  وعادة  املر�سى، وخطورتها على حياتهم. 
الأعرا�ض  ح��دة  لتخفيف  الأدوي����ة  اأو  الأن���ف  بخاخات  اأو  ق��ط��رات  على 
املزعجة فقط، ول ميكن عالج امل�سكلة من جذورها اإل عن طريق العالج 

املناعي للح�سا�سية.
واأو�سح الربوفي�سور الأملاين فيليب بابيال�ض قائاًل: "يعد العالج املناعي 

�سالحاً فعاًل ملحاربة احل�سا�سية من جذورها".
واأو�سح طبيب الأمرا�ض اجللدية اأن العالج املناعي ي�ساعد يف التخل�ض 
اأو  من احل�سا�سية بغ�ض النظر عن م�سبباتها، �سواء كانت حبوب لقاح، 

عفن، اأو عث غبار املنزل اأو �سم احل�سرات.
الأعرا�ض،  عن  احل�سا�سية  مر�سى  من  الطبيب  ي�ستف�سر  البداية  ويف 
ذلك  وبعد  فيها،  تظهر  التي  امل��واق��ف،  وي�ستك�سف  منها،  يعانون  التي 
يجري اختبار ح�سا�سية على اجللد للتعرف على كيفية ا�ستجابة املري�ض 

للح�سا�سية بال�سبط.
احل�سا�سية  اأخ�سائي  تيبه،  كالين  ي��ورغ  الربوفي�سور  قال  جانبه،  ومن 
ب�سفة  للح�سا�سية  املناعي  العالج  "يو�سف  برلني:  الأملانية  بالعا�سمة 
حياته  يف  احل�����س��ا���س��ي��ة  م�سببات  جت��ن��ب  يف  امل��ري�����ض  ف�����س��ل  اإذا  خ��ا���س��ة، 

اليومية".

هكذا تت�سرف عند ان�سكاب 
�سائل حار على طفلك

مونيكا  الأمل��ان��ي��ة  الأط��ف��ال  طبيبة  قالت 
اأكرث  ال�����س��غ��ار  الأط���ف���ال  اإن  ن��ي��ه��او���ض، 
ب�سبب  ب����احل����روق،  ل���الإ����س���اب���ة  ُع���ر����س���ة 
ت�سرفاتهم ال�سبيانية، وكرثة حركتهم، 
املخاطر  ت��ق��دي��ر  ع��ل��ى  ق��درت��ه��م  وع�����دم 
ب�����س��ك��ل ���س��ل��ي��م؛ وب����ال����ت����ايل، ك����ث����رياً ما 
كان�سكاب  احل���روق  حل���وادث  يتعر�سون 
نيهاو�ض،  واأ�سافت  عليهم.  احل�ساء  اإن��اء 
اإذا  الطفل،  حياة  تهدد  ق��د  احل���روق  اأن 
اأ�سابت م�ساحة كبرية من اجللد بن�سبة 
راحة  م�ساحة  اأن  مو�سحة   ،8% تبلغ 
%1 من جلد اجل�سم،  اليد متثل نحو 
بينما ميثل الراأ�ض والعنق نحو 16%، 

اأما الذراعان فيمثل كل منهما 9%.
وت��ت��م��ث��ل الإ���س��ع��اف��ات الأول���ي���ة يف حالة 
املالب�ض  خ���ل���ع  يف  ال�������س���غ���رية  احل�������روق 
وت��ربي��د م��و���س��ع احل���رق مب���اء يف درجة 
يغطي  احل����رق  ك���ان  واإذا  ال���ي���د.  ح�����رارة 
م�ساحة اأكرب من %15 من اجللد، فال 
�ستنخف�ض  واإل  ت��ربي��ده،  حينئذ  يجوز 
ب�����س��دة. ولل�سبب  درج���ة ح����رارة اجل�����س��م 
ذاته ل يجوز اأبداً تربيد مو�سع احلرق 

لدى الر�سع وحديثي الولدة.

الهو�س باملثالّية .. اأ�سهل طريق 
للدخول يف نفق التوّتر �ص 23

م�سادات االكتئاب ت�سبب 
نزيف اجلهاز اله�سمي

اإن تناول  ن��ت��ائ��ج درا����س���ة ج��دي��دة  ق��ال��ت 
التي حتتوي  امل�سادة لالكتئاب  الأدوي��ة 
احتمال  ي���زي���د   SSRIS م�����ادة  ع��ل��ى 
الإ�سابة بنزيف اجلهاز اله�سمي بن�سبة 
باملئة. ونظراً لأن هذه النوعية من   40
الأطباء  ي�سفها  التكلفة  قليلة  الأدوي���ة 

بكرثة.
وُن�سرت نتائج الدرا�سة يف "جورنال اأوف 
من  وح���ّذرت  اأو�ستيوباثيك"،  اأم��ري��ك��ان 
ال��ت��ف��اع��الت ال��دوائ��ي��ة ال��ت��ي حت��دث بني 
اأدوية الكتئاب وم�سكنات الأيبوبروفني 
ونابروك�سني، وم�سادات تخرّث الدم مثل 

وارفارين والأ�سربين.
واأج����ري����ت ال���درا����س���ة يف ج��ام��ع��ة ن���ورث 
خطر  ن�����س��ب��ة  اأن  ووج��������دت  ت���ك�������س���ا����ض، 

الإ�سابة بنزيف اجلهاز اله�سمي كبرية 
ال�سعبية،  الكتئاب  م�سادات  تناول  عند 
من  وح������ّذرت  ب��امل��ئ��ة،   40 اإىل  وت�����س��ل 
جتاهل الأمر، ودعت الأطباء اإىل حتذير 
والأدوية  امل�سكنات  تناول  من  مر�ساهم 
التي تتفاعل مع م�سادات الكتئاب عند 

و�سفها لهم.

االأطفال حديثو الوالدة
يف الأ�سبوع الأول: 16-17 �ساعة

�ساعة  16-14 بني  اأ�سهر:   4 اإىل   1
ل ي��ن�����س��ح ب����اأن ي��ن��ام ال��ط��ف��ل اأق����ل م���ن 11 ���س��اع��ة يف هذه 

املرحلة.

ع االأطفال الر�ضّ
-12 16 �ساعة مع قيلولة منتظمة بني  �سهر:   12 اإىل   4

���س��اع��ات يف هذه   10 اأق����ل م��ن  ال��ط��ف��ل  ي��ن��ام  ب����اأن  ل ين�سح 
املرحلة.

االأطفال قبل مرحلة املدر�ضة
�ساعة  14-12 بني  �سنة:   2 اإىل   1

اأو اأكرث من  10 �ساعات،  ل ين�سح باأن ينام الطفل اأقل من 
يف هذه املرحلة. �ساعة   16

�ساعة  13-11 بني  �سنوات:   5 اإىل   3
ل ين�سح باأن ينام الطفل اأقل من 9 �ساعات، اأو اأكرث من 13 

�ساعة يف هذه املرحلة.

اأطفال املدار�س
12 �سنة: بني 9-12 �ساعة اإىل   6

قد يوؤثر النوم اأقل من 8 �ساعات على جودة اإنتاجية الطالب 
يف ال�سف الدرا�سي والتعلم.

املراهقون وال�ضباب 
�ساعات  10-8 بني  �سنة:   18 اإىل   13

قد يوؤثر النوم اأقل من 7 �ساعات على جودة اإنتاجية وتعلم 
املراهقني.

�ساعات  9-8 بني  �سنة:   25 اإىل   18
اإنتاجية  اأن يوؤثر على جودة  6 �ساعات ميكن  اأقل من  النوم 

ال�سبان وتعلمهم.

م�ساكل يف نوم طفلك؟ هنا احلل!
طفلك ل ينام ويحرمك من النوم يف الليل؟ 

طفلك ي�ستيقظ منت�سف الليل ويريد اللعب؟ 
اإليك الطريقة الأف�سل لتنظيم نوم الطفل، كي 

ينام هو وينام اجلميع ويرتاحوا.
بع�ض الأمهات ُيخطئن يف تقدير حاجة الطفل اإىل النوم. 
وتكون امل�سكلة غالبا يف تنظيم الوقت فقط. لذلك: اتبعي 

الن�سائح التالية:

ال�ساد�سة  ال�����س��اع��ة  "قبل  م��ب��ك��را  ي�ستيقظ  ط��ف��ل��ك   1-
�سباحا":

الأطفال  لأن  م�ساء.   19 ال�ساعة  قبل  ينام  جتعليه  ل   -
ن��ام��وا مبكرا  ف���اإذا  ليال،  �ساعة   11 م��ن  اأك��رث  ينامون  ل 

�سي�ستيقظون مبكرا.
- ل تر�سعي الطفل مبكرا. حاويل تاأخري وقت الر�ساعة 
تعتاد  الطفل  ال�ساد�سة �سباحا. لأن معدة  ال�ساعة  بعد  ملا 
اأح��ي��ان��ا ي�ستيقظ  ل��ذا  ل��ت��ن��اول احل��ل��ي��ب،  على وق��ت معني 
الطفل مبكرا، لأنه ي�سعر باجلوع. تاأخري الر�ساعة يوؤخر 

بالتايل ال�سعور باجلوع، فينام فرتة اأطول.
ي�ستيقظ  ال��ذي  الطفل  نهارية:  ن��وم  دفعة  اأول  ت��اأخ��ري   -
التا�سعة  ال�����س��اع��ة  ح���وايل  ب��ال��ن��ا���ض  لي�سعر  ي��ع��ود  م��ب��ك��را، 
ول  م�ستيقظا  يبقى  جتعليه  اأن  عليك  م��ا  ك��ل  ���س��ب��اح��ا. 
وهكذا  �سباحا،  العا�سرة  ال�ساعة  قبل  بالنوم  له  ت�سمحي 
وعدم  ال�سباح  يف  اأط���ول  لفرتة  ال��ن��وم  على  ج�سمه  يعتاد 
ال�ستيقاظ باكرا، لأنه يعلم اأن فرتة النوم التالية ما زالت 

بعيدة.
ال�ساد�سة  مبكرا"قبل  لال�ستيقاظ  م�سطرة  كنت  اإذا   -
�سباحا"، فكوين هادئة جدا، لأن نوم الطفل يكون خفيفا 

يف �ساعات ال�سباح، وتزعجه الأ�سوات.
ينام: حتى  م�ساء  يتاأخر  طفلك   2-

- اأيقظي الطفل �سباحا بني ال�ساعة 8 و9، لأنه اإذا تاأخر 

النوم  دف��ع��ات  ك��ل  �ستتاأخر  �سباحا،  ال�ستيقاظ  يف  كثريا 
التالية.

- يجب عدم تاأخري اآخر دفعة نوم يف النهار. بحيث يكون 
بعد  الطفل  ا�ستيقاظ  ب��ني  الأق���ل  على  ���س��اع��ات   4 ه��ن��اك 

الظهر وموعد نومه ليال.
- اإذا تاأخر الطفل يوما ما يف النوم ليال، فال ت�سمحي له 
اأط��ول، حتى ل يعتاد على ذلك، بل  بالنوم �سباحا لفرتة 

اأيقظيه يف موعد ا�ستيقاظه املعتاد.
الليل  يف  وي�ستيقظ  متقطع  ب�سكل  ي��ن��ام  ط��ف��ل��ك   3-

لفرتات تزيد على ال�ساعة كل مرة:
- يف ه����ذه احل���ال���ة ي���ق���ول ل���ك اخل������رباء، ب��ح�����س��ب موقع 
"اإلرتنفي�سن" الأملاين: قللي فرتة بقاء الطفل يف ال�سرير 
ليال، لأنه ل يحتاج اإىل نوم كثري. ن�سرح ذلك مبثال: لو 
معنى  يقظا،  ل�ساعتني  ويبقى  ليال  ي�ستيقظ  الطفل  كان 
وبالتايل  ال�سرير،  يف  زائ��دت��ني  �ساعتني  يق�سي  اأن��ه  ذل��ك 
واأيقظيه  �ساعتني،  النوم  اإىل  ذهابه  موعد  بتاأخري  عليك 

�سباحا يف املوعد املعتاد.

مالحظة اأخرية:
اإذا كان �سبب عدم نوم الطفل مر�سيا، فالبد من معاجلة 
ال�سبب. وكثريا ما ي�ستكي الأطفال من مو�سوع الأ�سنان، 

لذلك ل ينامون، وهو اأمر طبيعي.
لأكرث  الأ�سنان  ب�سبب  النوم  وقلة  البكاء  ف��رتة  طالت  اإذا 
م���ن اأ����س���ب���وع���ني، ف��ن��ن�����س��ح��ك ب��ا���س��ت��خ��دام م�����س��ك��ن لالأمل 
ينام  اأن  ال�سغري  ي�ستطيع  عندها  مثال"،  "بارا�سيتامول 
�ست اإىل ثماين �ساعات دفعة واحدة ودون م�ساكل، بح�سب 

موقع "اإلرتنفي�سن".

كم �ساعة نوم يحتاج 
طفلك حلياة �سحية؟
يختلف عدد �ضاعات النوم التي يحتاجها االإن�ضان، 

وفقًا ملراحل احلياة املختلفة. وي�ضكل النوم 
االأطفال،  منو  يف  وحا�ضمًا  مهمًا  عاماًل 

وبناء اأج�ضامهم بطريقة �ضليمة. 
يحتاج  كم  االأم��ه��ات  من  الكثري  ويجهل 

يومي،  ب�ضكل  ال��ن��وم  ���ض��اع��ات  م��ن  ال��ط��ف��ل 
وينعك�س ذلك �ضلبًا على �ضحة ومنو الطفل اجل�ضد 

والعقلي. 
ونقدم لكم فيما يلي تف�ضياًل لعدد �ضاعات النوم 
التي يحتاجها الطفل يف كل مرحلة عمرية، 

بح�ضب موقع "اليف هاك" االإلكرتوين:

منظمة التعاون االإ�سالمي 
تطلق مهرجانها الثقايف 

والفني االأول من القاهرة 
وثقافات  واح���دة  "اأمة  �سعار  حت��ت 
القلب"  يف  ف��ل�����س��ط��ني  م���ت���ع���ددة.. 
الإ�سالمي  التعاون  اأطلقت منظمة 
الأول  وال��ف��ن��ي  ال��ث��ق��ايف  مهرجانها 
وال��ذي ت�ست�سيفه م�سر يف الفرتة 
من  ال���ت���ا����س���ع  اإىل  اخل���ام�������ض  م����ن 
املنظمة،  وت��اأم��ل  �سباط.  ف��رباي��ر- 
وتتخذ   1969 يف  تاأ�س�ست  ال��ت��ي 
م��ن امل��م��ل��ك��ة ال�����س��ع��ودي��ة م��ق��را، اأن 
والجتماعي  ال��ث��ق��ايف  دوره���ا  ت��ربز 
ب��ج��ان��ب دوره������ا ال�����س��ي��ا���س��ي ال���ذي 
ت����ق����وم ب�������ه. وت���������س����م امل���ن���ظ���م���ة يف 
57 دول��ة. وقال الأمني  ع�سويتها 
اأحمد  ب��ن  يو�سف  للمنظمة  ال��ع��ام 
بدار  الف��ت��ت��اح  كلمة  يف  العثيمني 
اليوم  "مهرجاننا  امل�سرية  الأوب��را 
الدول  �سعوب  ب��اإب��داع��ات  �سيج�سد 
ال��ف��ق��رة اخلا�سة  اإع��م��ال  امل�����س��ارك��ة 
ال���واردة  املنظمة  ب��اأه��داف وم��ب��ادئ 
يف ميثاقها التي ن�ست بو�سوح على 
ت��ع��زي��ز ودع���م اأوا����س���ر الأخ�����وة بني 

الدول الأع�ساء".
املهرجان  ه���ذا  "�سي�سهد  واأ����س���اف 
تتميز  وف��ن��ي��ة  ث��ق��اف��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
ب��ال��ت��ن��وع والإب�������داع، وت��ع��ك�����ض تعدد 
ال������ع������ادات وال���ت���ق���ال���ي���د وال���ل���غ���ات 
ال�����س��ع��ب��ي��ة، ك��م��ا �سيتم  وامل����وروث����ات 
التي  ال��ق�����س��اي��ا  ملختلف  ال��ت��ع��ر���ض 
ال��ع��امل الإ���س��الم��ي يف الوقت  ت��ه��م 
�سيا�سية،  ت��ن��وع��ه��ا،  ع���ل  ال����راه����ن 
واإن�سانية، واقت�سادية، واجتماعية، 
التحديات  م��ع��اجل��ة  يف  وال����س���ه���ام 
عن  تخرج  باأ�ساليب  تواجهها  التي 
من  وت��ق��رتب  الر�سمية  امل��ع��اجل��ات 

اهتمامات عامة النا�ض ونخبهم".
 20 اأك��رث من  املهرجان  ت�سارك يف 
دول����ة م���ن اأع�������س���اء امل��ن��ظ��م��ة منها 
الإم����������ارات وال���ك���وي���ت وال�������س���ودان 
واملغرب  وال�����س��وم��ال  وم��وري��ت��ان��ي��ا 
واأفغان�ستان  والنيجر  القمر  وجزر 
�سيف  تنزانيا  وحت��ل  وبنجالد�ض. 

�سرف الدورة الأوىل.
ندوات  امل��ه��رج��ان  ب��رن��ام��ج  وي�سمل 
فكرية ومعار�ض للمنتجات اليدوية 
فنية  وعرو�سا  الرتاثية  واحل���رف 
ومو�سيقية وجولت �سياحية اإ�سافة 
وبطولة  ري���ا����س���ي  م����اراث����ون  اإىل 
ي�سمل  ك��م��ا  ال��ق��دم.  ك���رة  خلما�سي 
الأول  امل��ل��ت��ق��ى  اإق����ام����ة  ال���ربن���ام���ج 
والذي  الإ���س��الم��ي��ة  ال���دول  ل�سباب 
مكافحة  يف  ال�سباب  "دور  ي��ت��ن��اول 
وقالت  العتدال".  ون�سر  التطرف 
وزيرة الثقافة امل�سرية اإينا�ض عبد 
الدورة  "تاأتي  الف��ت��ت��اح  يف  ال���دامي 
لتبعث  امل��ه��رج��ان  ه���ذا  م��ن  الأوىل 
القيم  ت���وؤك���د  ال���ع���امل  اإىل  ر���س��ال��ة 
والتي  الإ���س��الم��ي  ل��ل��دي��ن  النبيلة 
العنف  ون��ب��ذ  ال��ت�����س��ام��ح  اإىل  ت��دع��و 
التعاي�ض  قيم  واإ���س��اع��ة  وال��ت��ط��رف 

والتفاهم بني الب�سر.
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�ش�ؤون حملية

كاأول موؤ�ض�ضة تعليمية على م�ضتوى العامل

جامعة االإمارات تطلق تطبيق UAEU Passport با�ستخدام تقنية البلوك ت�سني لكافة طلبة اجلامعة

بح�ضور وم�ضاركة اأكرث 2500 زائرًا وم�ضاركًا

بلدية مدينة العني تختتم فعاليات �سهر االإمارات لالبتكار

•• العني - الفجر

اأم�ض  ي��وم  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  جامعة  د�سنت 
تقنية  با�ستخدام   UAEU Passport تطبيق 
م�ستوى  على  تعليمية  موؤ�س�سة  ك���اأول  ت�سني  البلوك 
التقنية  ال��وا���س��ع م��ن  ال��ن��ط��اق  ال��ع��امل تعمل على ه��ذا 
بهدف ت�سهيل خدمات جميع الطلبة واخلريجني حيث 
اأعلنت اجلامعة خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد يوم 
اأم�ض يف جامعة الإمارات مبدينة العني عن اإطالق هذا 
التطبيق والذي يعنى بال�سجالت الأكادميية الرقمية 
امل�سجلني  اأخرى جلميع الطلبة  وال�سهادات و خدمات 

واخلريجني يف اجلامعة.
–مدير  البيلي  حممد  الدكتور  الأ�ستاذ  �سعادة  واأك��د 
الهام  التطبيق  ه��ذا  اإط���الق  اأهمية  على   – اجلامعة 
وال����ذي ي��اأت��ي اإط���الق���ه م��ت��زام��ن��اً م��ع ���س��ه��ر الإم�����ارات 
وقال:  اجلامعة  يف  البتكار  اأ�سبوع  وفعاليات  لالبتكار 
اإن اجلامعة رائدة يف هذه املبادرة الأكرث �سمولية من 
توجهات  مع  متما�سية  تاأتي  والتي   ، العامل  يف  نوعها 
احلكومة الر�سيدة وفق خطتها ال�سرتاتيجية للتحول 
اإىل القت�ساد القائم على املعرفة واملبني على البتكار  
ملختلف القطاعات احليوية الهامة التي حددتها للعام 

2030
تنفيذ  ال��ن��ج��اح يف  ه���ذا  "اإن  اجل��ام��ع��ة:  م��دي��ر  وذك����ر 

التزامنا  ي��ع��زز  ت�����س��ني اجل���دي���دة  ال��ب��ل��وك  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
هذا  واإن  للطلبة،  نوعية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  بالبتكار 
الباحثني  جهود  ت�سافر  نتيجة  ج��اء  ال��رائ��د  الإجن���از 
قطاع  م��ع  التن�سيق  خ��الل  م��ن  باجلامعة  وال��ع��ام��ل��ني 
ميثل  وال��ذي  الطلبة،  �سوؤون  وقطاع  املعلومات  تقنية 

عالمة فارقة يف حتول اجلامعة الرقمي.

– املدير  ال�����س��ام�����س��ي  ع����ف����راء  ذك������رت  وم�����ن ج��ه��ت��ه��ا 
"اإن  ب��اجل��ام��ع��ة-  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ل��ق��ط��اع  التنفيذي 
عملية  ت���ويل  امل�ستقبل-  –جامعة  الإم�����ارات  ج��ام��ع��ة 
التحول الرقمي الذكي لت�سريع وتعزيز نتائج الطلبة 
"تفخر  با�ستمرار وقالت:  اأهمية خا�سة وتعمل عليها 
متا�سياً  الذكية  اخل��دم��ات  م��ب��ادرات  بتطبيق  اجلامعة 

الرقمي  التحول  على  باعتمادها  ا�سرتاتيجيتها  م��ع 
وتقدمي اخلدمات الذكية اإىل الطلبة ونرى اأن تطبيق 
UAEU Passport يعدُّ نتيجة التطور امل�ستمر 
يف هذا املجال" كما اأ�سارت "ال�سام�سي" اإىل اأن الطالب 
املتحرك  الهاتف  على  التطبيق  هذا  حتميل  ي�ستطيع 
هذه  اأن  اإىل  اإ�سافة  وم��رون��ة  ي�سر  بكل  معه  ويتعامل 
التقنية ت�ساعد كثرياً يف تخفيف العبء وتقلل النفقات 

وامل�ساريف.
قامت جامعة الإمارات بت�سميم هذا التطبيق الرقمي 
اجل��دي��د و رب��ط��ه م��ع ال��ن��ظ��ام الإل���ك���رتوين باجلامعة 
ل��ي�����س��اع��د ج��م��ي��ع ال��ط��ل��ب��ة امل�����س��ج��ل��ني واخل��ري��ج��ني يف 
واأوراقهم  الأك��ادمي��ي��ة  ال�سجالت  اإدارة  م��ن  اجلامعة 
الثبوتية وم�ساركتها رقميا وبطرق مرنة مع الحتفاظ 
م�ساركة  يتيح  فهو  الكاملة    وال�سرية  باخل�سو�سية 
البيانات املعتمدة مثل ال�سجالت الدرا�سية وال�سهادات 
على  ي�سهل  ال��ذي  الأم��ر  التخرج  وم�سدقات  العلمية 
العمل  طلبات  على  احل�سول  واملعنيني  امل�ستخدمني 
الدرا�سات  بربامج  ت�سجيلهم  ومتابعة  البحث  وفر�ض 

العليا يف اجلامعات.
عاملياً  م��ث��اًل  املتحدة  العربية  الإم����ارات  جامعة  تقدم 
يحتذى به عن القيمة التي ميكن اأن ي�سيف بها تطبيق 
يركز  نهج  نحو  التحول  مع  التعليم  يف  ت�سني  البلوك 

على الطالب ب�سكل اأكرب يف العتمادات الأكادميية.

•• العني- الفجر

الإمارات  �سهر  فعاليات  العني  مدينة  بلدية  اختتمت   
وم�ساركاً،  زائ���راً   2500 وم�ساركة  بح�سور  لالبتكار 
�سكلت  التي  الفعاليات  من  ومتنوعة  وا�سعة  مبجموعة 
بلدية  خالله  م��ن  ا�ستقطبت  ا�ستثنائياَ،  وطنياَ  ح��دث��اَ 
والقطاع  احلكومية  واجل��ه��ات  املبتكرين  العني  مدينة 
والأف���راد  والتعليمية  الأك��ادمي��ي��ة  واملوؤ�س�سات  اخل��ا���ض 
���س��ه��دت  الفعاليات  امل��ج��ت��م��ع.  ح��ي��ث  ف��ئ��ات  م��ن جميع 
تنفيذها  اأ�سرفت على   وفكرة   40 م�سروعاً  اأك��رث من 

عددا من اجلهات والأفراد ، فيما وقدمت بلدية مدينة 
العني 11 م�سروعاً مبتكراً ، بالإ�سافة  ملبادرات اأخرى  
البتكار  بتحويل  الإم���ارات  دول��ة  قيادة  توجهات  جت�سد 
اإىل ثقافة واأ�سلوب حياة ، عالوة على جل�سات   الع�سف 
على  املحافظة  ح��ول   موا�سيع  ت�سمنت  التي  الذهني  
ال�سحراء  املخلفات  و  حتويل رم��ال  العني من  مدينة 
اإىل نقاط جذب يف مدينة العني ، فيما ولقت م�سابقة 
�سناع امل�ستقبل  جتاوباَ وا�سعاً من قبل طلبة اجلامعات 
من خالل تقدمي عدد من امل�ساركات يف جمالت وفئات 
امل�سابقة التي ت�سمنت م�سروعاً م�ستداماً مبتكرا يحقق 

ال�ستدامة ، و م�سروعاً ا�ستثمارياً مبتكراً  ، و م�سروعاً 
رقمياً يعالج حتدياً قائماً اأو م�ستقبلياً .

�ساركوا  ال��ذي  ال���زوار  من  ع��دداَ  الفعاليات  وا�ستقطبت 
التفكري  اأ�ساليب  ط��رح   خ��الل  م��ن  البتكار  يف جمل�ض 
الإب��داع��ي لإي��ج��اد احل��ل��ول الب��ت��ك��اري��ة   ، ب��الإ���س��اف��ة  ل� 
فئات  خمتلف  من  الإب��داع   مر�سم  يف  م�ساركاَ    137
املجتمع من الكبار وال�سغار  ،  وم�ساركة 85 عار�ساً يف 

قبة البتكار حول اأبرز املمار�سات الإبداعية واملبتكرة 
و���س��ه��دت احل��دي��ق��ة الب��ت��ك��اري��ة ت��واف��د ع��دد م��ن الزوار 
واحدة  احل��دي��ق��ة   تعدُّ  حيث   ، مكوناتها  على  للتعرف 

يف  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  حققتها  ال��ت��ي  الإجن�����ازات  م��ن 
جمال تعزيز حماية البيئة واحلفاظ على املوارد باإعادة 
تدويرها، وتوعية املجتمع بهذه املواد التي ميكنهم اإعادة 
عدة  يف  وا�ستخدامها  فنية  بطرق  وت�سكيلها  تدويرها 
العام  البتكار لهذا  جمالت. كما وج�سدت فكرة �سوت 
�سورة وا�سحة وم�سرقة لتكامل الأدوار وت�سافر اجلهود 
من خالل جل�سات حوارية ونقا�سية لتجارب متنوعة ، و 
تقدمي مناذج  لنجاحات يف جمال البتكار ، وتعزيز اآلية 
العمل املبتكرة، مبا يهدف  لتطوير اأفكار وقدرات تدعم 

تعزيز مكانة الدولة كمركز عاملي لالبتكار.

حتت رعاية هزاع بن زايد..و مب�ضاركة خرباء دوليني ومواطنني

وزير الذكاء اال�سطناعي يد�سن منتدى القادة �سمن فعاليات اأبو ظبي التقني للتعليم واالبتكار
•• اأبوظبي - الفجر

للذكاء  دول���ة   وزي���ر  العلماء  �سلطان  ب��ن  عمر  م��ع��ايل  اأك���د 
امل��ج��ه��ول يف  ال��ر���س��ي��دة ل تخ�سى  ال��ق��ي��ادة  اأن  ال���س��ط��ن��اع��ي 
الإماراتية  القيادة  و�سعت  حيث  ال�سطناعي  الذكاء  عامل 
ريادة  هدفها  ال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  طموحة  ا�سرتاتيجية 
ليكون م�����س��وؤول عن  اً  امل��ج��ال وعينت وزي���ر  ال��ع��امل يف ه��ذا 
ت�سخري الذكاء ال�سطناعي  خلدمة املواطنني و�سمان تقدم 
دولة المارات العربية املتحدة يف كافة القطاعات واملجالت، 
م�سريا اإىل اأن الإمارات اثبتت للعامل بالفعل قدرتها يف هذا 
امل��ج��ال م��ن خ��الل جن��اح بناء الإم����ارات يف اإط���الق اأول قمر 
�سناعي يتم تطويره يف دول��ة الإم���ارات وب��اأي��دي نخبة من 
املهند�سني الإماراتيني، وهو "خليفه �سات" الذي يعمل مركز 
على تطويره يف خمتربات  للف�ساء حالياً  را�سد  بن  حممد 
باأن  علما  دب��ي.  يف  امل��رك��ز  مقر  يف  الواقعة  الف�ساء  تقنيات 
يف  املتقدمة  ال�سناعية  الأق��م��ار  اأف�سل  من  �سات"  "خليفة 
العامل، ملا يحتويه من تقنيات متطورة وحمّدثة وابتكارات 
تقدم خدمات ذات جودة عالية للم�ستخدمني، مما يدل على 
اأن القيادة الر�سيدة قد حققت امل�ستحيل بالفعل مبا يوؤهلها 

لريادة العامل يف جمالت الذكاء ال�سطناعي م�ستقباًل.
الذي  ال��ق��ادة  ملنتدى  الفتتاحية  اجلل�سة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
التعليم  "اأ�سبوع  م��ن  اخل��ام�����س��ة  ال����دورة  ان��ط��الق��ة  ت�����س��در 
اأبوظبي  م��رك��ز  ينظمه  ال���ذي  والبتكار2019"  التقني 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي خ����الل ال���ف���رتة من 
رعاية  ال��دول��ة، حتت  اإم���ارات  املقبل بجميع  5-11 فرباير 
املجل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو 
�سعيد  م��ب��ارك  �سعادة  بح�سور  اأب��وظ��ب��ي،  لإم���ارة  التنفيذي 
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع���ام  م��دي��ر  ال�سام�سي 
امل��ن��ان العور  اأح��م��د عبد  ال��دك��ت��ور  التقني وامل��ه��ن��ي، و���س��ع��ادة 

ل�"اأبوظبي  التابع  التكنولوجيا التطبيقية  مدير عام معهد 
احلمادي  جا�سم  عبدالرحمن  ال��دك��ت��ور  و���س��ع��ادة  التقني"، 
وعلي  املهني،  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  معهد  عام  مدير 
الإم��ارات، ومب�ساركة نخبة  رئي�ض مهارات  املرزوقي  حممد 
ا�ستعر�سوا  الذين  الدوليني  واخل��رباء  امل�سوؤولني  كبار  من 
خالل املنتدى اأحدث احللول والتجارب العاملية وامل�سروعات 
الالزمة لتطوير املنظومة  التعليمية يف املوؤ�س�سات التعليمية 
الإبداع  على  ق���ادرة  وطنية  تعليمية  خم��رج��ات  اىل  و���س��وًل 
غرفة  رئي�ض  نائب  زهانق  ج��ون  من  كل  بجانب  والب��ت��ك��ار، 
حتدث  الذي  بال�سني،  �سنغهاي  مدينة  يف  الدولية  التجارة 
حول "بلوك ت�سني املحرك الأ�سا�ض للتحول الرقمي، و�سعيد 
الذي  للم�ستقبل  دب��ي  اأك��ادمي��ي��ة  م��دي��ر  ال��ق��رق��اوي  حممد 
الرئي�ض  وفيلهام هيدبرج  امل�ستقبل"،  "تقنيات  حتدث حول 
الذي حتدث حول" اأدوات وتقنيات  اإيكار  التنفيذي ل�سركة 
التحول الرقمي، ويقني عبداهلل احلمادي قا�سي ابتدائي يف 
التي حتدثت حول   ، بدبي  الإيجارية  املنازعات  ف�ض  مركز 
و�سامل  الذكي،  الق�ساء  ع�سر  يف  واملهني  التقني  "التعليم 
املطرو�سي متحدثا حول "موائمة الت�سريعات وفق منظومة 
الذكاء ال�سطناعي، و�سيف اجلنيبي حول "اإنرتنت الأ�سياء 
ق�سة  ال�سابة  املواطنة  ا�ستعر�ست  فيما  المارات"،  مل�ستقبل 

جناحها يف برنامج نعم للعمل.
ال��ع��م��ل الرئي�سة-   ال��ع��ل��م��اء يف ورق���ة  واأو����س���ح م��ع��ايل ع��م��ر 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  بعنوان"   - املنتدى  فعاليات  لتد�سني 
ودوره يف حتقيق الرفاه الجتماعي" اأن اخلوف من املجهول 
هو ال�سبب يف عدم مواكبة احل�سارة العربية للثورة العلمية 
خ���الل ال���ق���رن اخل��ام�����ض ع�����س��ر امل���ي���الدي ح��ي��ث مت حترمي 
 1455 العام  التي مت اخرتاعها يف  الطباعة  اآلة  ا�ستخدام 
ومن هنا جاء تخلف تلك احل�سارة رغم اأنها هي التي �سدرت  
العلم للعامل مت�سمنا الطب والثورة الطبية وعلوم الف�ساء 

بل اإن كل �سيء نراه يف حياتنا اليوم اأ�سوله ترجع اىل علماء 
العرب، ويف ذلك ذات الوقت جاء هذا الخرتاع ليغري  وجه 
اأ�سا�ض  ليكون  و  ج��دي��دة  وح�����س��ارات  دول  ويظهر  الب�سرية 
..وم��ن هنا ج��اء جناح  اأوروب���ا  واملعرفية يف  العلمية  ال��ث��ورة 
التحديات  مواجهة  ب�سرورة  توؤمن  التي  الر�سيدة   قيادتنا 
وال�ستفادة من الفر�ض وعدم اخلوف من املجهول "الذكاء 
احل�سارة  علية  تقوم  ال��ذي  الأ�سا�ض  ال�سطناعي" وليكون 
املتحدة، لفتا اىل  العربية  الإم��ارات  والتقدم يف ربوع دولة 
اأن املجتمع الإماراتي يتفاعل مع الذكاء ال�سطناعي بالفعل 
حيث اأن كل هاتف ذكي هو نظام للذكاء ال�سناعي وكل واحد 
با�ستخدامه  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  م��ن  نظام  يف  يعي�ض  منا 
خمتلف املن�سات الذكية ومنها اليوتيوب واجلوجل وغريها 

من املن�سات التي ن�ستخدمها يف كل الأوقات.
التعليم  جم��ال  يف  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ب��دور  يتعلق  وفيما 
قال معايل عمر العلماء اأنه علي مر التاريخ فاإن اأ�سا�ض منو 
احل�سارات والدول هو التعليم فالدول املتعلمة  هي الدول 
احل�سارات  ت�سنع  ال��ت��ي  ه��ي  املتعلمة  وال�����س��ع��وب  املتقدمة 
4 حتديات  اأن هناك  ايل  والكت�سافات والخرتاعات، لفتا 
عدد  يف  التزايد  ه��و  الأول  حاليا  ال��ع��امل  يف  التعليم  ت��واج��ه 
الطلبة يف الدول النامية واملتقدمة مما يجعل تركيز املعلم 
مع الطلبة اأقل وبالتايل يتاأثر امل�ستوى واملحتوى التعليمي، 
العاملية  والتوجهات  التغريات  يف  ال��ث��اين  التحدي  ويتمثل 
التي تتطور ب�سكل �سريع  يف الوقت الذي ل ت�ستطيع املناهج 
يكمن  ثم  وم��ن  ال�سرعة  بنف�ض  معها  تتوافق  اأن  واملعلمني 
يف  تطبيقها  و�سرعة  املتغريات  مواكبة  �سرعة  يف  التحدي 
زيادة  يف  الثالث  التحدث  يتمثل  فيما  التعليمية،  املناهج 
ت�سرف  ف��ال��دول  التعليم  يف  والإداري�����ة  الت�سغيلية  الكلفة 
امل��ل��ي��ارات ع��ل��ى التعليم وم���ع ذل���ك ي���رى اأك���رث اخل����رباء اأن 
للقرن  واحتياجاتنا  بطموحاتنا  مقارنة  متخلف  التعليم 

الكفاءات  ت��وف��ري  يف  فيتمثل  ال��راب��ع  ال��ت��ح��دي  اأم���ا  ال�21، 
التقنيات ب�سكل �سريع ومتوافق  القادرة على ال�ستفادة من 
ومن ثم فان ا�سا�ض امل�سكلة لي�ض يف قطاع التعليم ولكن يف 
اإرادتنا لت�سخري النظم املوجودة  من اأجل حتقيق اأف�سل نظام 
تعليمي يف العامل. وقال وزير الدولة للذكاء ال�سطناعي اأن 
الطالب  احتياجات  حتديد  يف  ي�ساعد  ال�سطناعي  الذكاء 
متكننا  كما  امل�ستقبلي،  امل��ع��ريف  ال��دع��م  وي��وف��ر  التعليمية  
املعلومات  اىل  التو�سل  اليوم من  ال�سطناعي  الذكاء  نظم 
الكافية واملعرفة املتواجدة يف كافة املن�سات الذكية "جوجل 
ويوتيوب وغريها"  يوميا مبا يعني ا�ستخدام هذه املن�سات 
يف ت�سخري املعرفة لل�سخ�ض، كما ميكن من خالل ا�ستخدام 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ات ال��ذك��ي��ة ق�����راءة ت��ع��اب��ري ال���وج���ه وف��ه��م مدى 

اأن  على  ق��ادر  طالب  فكل  باملواداملتقدمة،  الطالب  اهتمام 
يكون متفوقا و خبريا يف جمال معني ومن ثم فمن مهام 
الذي  املجال  على  الوقوف  امل�ساعدة يف  ال�سطناعي  الذكاء 
ا�ستخدام  اأهمية  يوؤكد  الذي  الأمر  الطالب، وهو  يبدع فيه 
الذكاء ال�سطناعي يف  ت�سخري املناهج واخت�سارها مبا يلبي 

اهتمامات الطالب وي�سهل من و�سول املحتوى له.
ولفت معايل عمر العلماء اإىل اأن للذكاء ال�سطناعي الدور 
اإع��ادة �سياغة دور املعلم من خالل بناء قدرته يف  الفعل يف 
جمال الذكاء ال�سطناعي وتطبيق نظم هذا الذكاء ب�سكل 
وبرجمة  معه،  للتفاعل  الطالب  دع��م  على  وق��درت��ه  ف��ع��ال، 
امل�ستقبلي  الهدف  اأن  على  م��وؤك��دا  التعليم،  يف  ال��ذك��اء  نظم 

يتمثل يف جعل املعلم مربجما للدر�ض ولي�ض ملقننا.

جامعة اأبوظبي تعنّي نائبًا ملدير اجلامعة 
ونائب مدير م�سارك لنجاح الطلبة   

•• اأبوظبي - الفجر

 اأعلنت جامعة اأبوظبي عن تعيني اإيان ماثيوز يف من�سب نائب مدير اجلامعة 
اجلامعة  مدير  كنائب  هاميل  فيل  والربوف�سور  واملالية،  الإداري���ة  لل�سوؤون 

امل�سارك لنجاح الطلبة.
اإحدى  دب��ل��ن،  يف  ترينتي  كلية  يف  وا�سعة  خ��ربة  بعد  ماثيوز  ال�سيد  وين�سم 
التنفيذي  الرئي�ض  من�سب  فيها  �سغل  التي  املرموقة  الإيرلندية  اجلامعات 
املايل وتوىل اإدارة خمتلف ال�سوؤون املالية للجامعة على مدى 24 عاماً وكان 

م�سوؤوًل قانونياً فيها واأحد اأبرز اأع�ساء اإدارة اجلامعة.
معهد  يف  التعلم  ق�سم  رئي�ض  من�سب  �سغل  فقد  ه��ام��ي��ل،  ال��ربوف�����س��ور  اأم���ا 
اإىل  ان�سمامه  الإم��ارات قبل  دول��ة  واملالية يف  امل�سرفية  للدرا�سات  الإم��ارات 
فريق جامعة اأبوظبي، حيث يتمتع خربة وا�سعة يف التعليم والتعلم والتوا�سل 
مع الطلبة وتطوير كفاءات اأع�ساء الهيئة التدري�سية، وذلك من خالل توليه 
عدداً من املنا�سب الأكادميية يف جامعات اإيرلندية رائدة مبا يف ذلك وظيفة 
حما�سر يف جامعة كوينز يف بلفا�ست وبروف�سور الدرا�سات املالية يف جامعة 
واأعرب  اجلامعية.   دبلن  كلية  يف  امل�سرفية  الدرا�سات  معهد  وعميد  األ�سرت 
الأع�ساء  بان�سمام  �سعادته  اأبوظبي، عن  اأحمد، مدير جامعة  وقار  الدكتور 
اجلدد اإىل فريق عمل جامعة اأبوظبي، م�سرياً اإىل الثقة التي توليها اجلامعة 
ل�سخ�سهم، وقدرتهم على ت�سخري خرباتهم املهنية لتحقيق اأهداف املوؤ�س�سة 
واأ�ساف:  الأك��ادمي��ي.  طلبتها  وت��ف��وق  مكانتها  واإر���س��اء  العريقة  التعليمية 
املميزين  الأ�سخا�ض  تعيني  اأهمية  العتبار  بعني  اأبوظبي  جامعة  "تاأخذ 
ك��ل منهم يف حتقيق  يلعبه  ال���ذي  امل��ح��وري  ب��ال��دور  منا  اإمي��ان��اً  يف جمالهم، 
بيتيل�ض كعميد  الربوف�سور كري�ستو�ض  ا�سرتاتيجية اجلامعة. فعقب تعيني 
لكلية اإدارة الأعمال، ين�سم كل من الربف�سور هاميل وال�سيد ماثيوز لت�سخري 
خرباتهم الأكادميية الوا�سعة لتحقيق مزيد من التميز والإجناز اإىل فريق 
عملنا الذي يتمتع باخلربة الوا�سعة ويتخذ من الإبداع نهجاً له، حيث تاأتي 
هذه التعيينات حر�ساً منا على موا�سلة اتباع ا�سرتاتيجيتنا التعليمية التي 
ت�سع طلبتنا يف �سميم كل ما نقوم به." من جهته، قال ماثيوز: "ي�سعدين 
اأبرز اجلامعات  اأبوظبي التي تعد من بني  الن�سمام اإىل فريق عمل جامعة 
يف املنطقة، والعمل جنباً اإىل جنب مع الطلبة واأع�ساء الهيئتني التدري�سية 
والإدارية يف �سبيل تذليل العقبات وتخطي التحديات امل�ستقبلية، خا�سة واأن 
اأكادميية متفوقة  امل��وارد ومتكني الطالب من خو�ض جتربة  ال�ستفادة من 
درجة  على  حا�سل  م��اث��ي��وز  اجلديد."   من�سبي  م�سوؤوليات  �سمن  ت��ن��درج 
معهد  يف  ع�سو  وه��و  املهنية،  املحا�سبة  يف  ودب��ل��وم  التجارة  يف  البكالوريو�ض 
كوبرز  ووت��ره��او���ض  براي�ض  م��ع  وت���درب  اإي��رل��ن��دا،  يف  القانونيني  املحا�سبني 
"ي�سعدين  هاميل:  الربوف�سور  وعلق  م��ايل.  كمحا�سب  دبلن  يف   "PwC"
اإىل جنب مع  العمل جنباً  اإىل  واأتطلع  اأبوظبي  اإىل فريق جامعة  الن�سمام 
زمالئي لتقدمي جتربة تعليمية طالبية ا�ستثنائية. واأنا على يقني من اأننا 
قادرون على العمل بروح الفريق مل�ساعدة طلبتنا على حتقيق اأق�سى م�ستويات 
التفوق الأكادميي واملهني، وذلك من خالل الدعم الكبري الذي نحظى به من 

اإدارة اجلامعة وتوجهاتها والتي جتعل الطالب دائماً حمور اهتمامها." 
و�سهادة  وال��دك��ت��وراة  واملاج�ستري  البكالوريو�ض  درج���ة  على  ح�سوله  وب��ع��د 
الدرا�سات العليا يف التدري�ض اجلامعي من جامعة اأول�سرت، اأ�سبح الربوف�سور 
ت�سارترد  وه��و ع�سو يف معهد  ال��ع��ايل،  التعليم  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن  ج���زءاً  هاميل 

لالأوراق املالية وال�ستثمار



التخّلي عنها لن يحدث بني ليلٍة و�ضحاها

الهو�س باملثالّية .. اأ�سهل طريق للدخول يف نفق التوّتر
23

من خالل البحث عن التجديد واالبتكار من اأجل التميز

كيف ننمي مواهــب اأطفـالنـــا؟
امل��وه��ب��ة و���س��غ��ف الب��ت��ك��ار ه��ي م��ع��ادل��ة ل 
تنتهي، ولكل �سخ�ض منا معادلته اخلا�سة، 
ورغم  واأدواتنا،  لإمكاناتنا  طبقاً  لختالفنا 
ذلك هناك من يبحث عن املوهبة يف داخل 

نف�سه.
فما هي املوهبة وكيف جندها؟

املوهبة هي قدرة اأو عدة قدرات مميزة 
غريه  ع��ن  بها  ويتميز  ال��ف��رد  ميتلكها 
اخلا�سة  وبطريقته  ب��اإت��ق��ان  وي��ن��ج��زه��ا 

وقد ت�سل اإىل حدود العبقرية.
اهلل  م��ن  هبة  لأن��ه��ا  موهبة  ب���  ت�سميتها  و�سبب 
وت�سبح  اأق��ران��ه  ع��ن  امل��وه��وب  بها  يتميز  تعاىل 
�سمة يت�سف بها املوهوب يف املجتمع )فردية – 

متعددة(”.

اأنواع املوهبة:
وم�سدرها  قوية  جذور  لها  اأي  اأ�سيلة:  موهبة 

.”DNA“
مكت�سبة اأ�سيلة: م�سدرها العقل الباطن 
تكت�سب على مراحل زمنية متقاربة 

اأو متباعدة.
مر�سي:  م����وه����وب 
ح������الت  يف  وه��������ي 
ال�������������ت�������������وح�������������د 
و�سعوبات التعلم 
ح�������ي�������ث ت���������س����ل 

املوهبة لدرجة الهو�ض مع التقان العايل.
غ��ري اأ���س��ي��ل��ة: ل��ي�����ض ل��ه��ا ج����ذور وم�����س��در غري 
مثلما  وتختفي  ف��ج��اأة  تظهر  املن�ساء،  معروفة 

بداأت.
وعن كيفية اكت�ساف املوهبة لدى املوهوب يقول 
اخلرباء “تكت�سف املوهبة �سدفة )عندما يتكلم 
العقل الباطن( اأو عن طريق مكت�سفي املواهب، 
وعادة كنا جندها باخلارج منذ زمن لي�ض بعيد.

احلفاظ على املوهبة:
املوهبة  اكت�ساف  ���س��رورة  اإىل  اخل���رباء  واأ���س��ار 
وتنميتها بالطريقة العلمية ال�سحيحة اأو بطرق 

تقليدية حيث ل يحكمها قانون  و غري  اأ
اأ�ساليب  اأف�����س��ل  ن��ظ��ام م��ع��ني، وم���ن 

املوهبة هو حتويلها  احلفاظ على 
اإىل حرفة با�ستثمار موجه �سحيح 

�سقف  رف���ع  ع���دم  م��ع  بعبقرية  تنجز 
م�سوؤوليات  امل��وه��وب  وحت��م��ل  ال��ت��وق��ع��ات 

مبا�سرة قد توؤدي اإىل نتائج �سلبية.

طرق احلفاظ على املوهبة:
مفتاح حتفيز املواهب: الإ�سغاء واإبداء الهتمام 

ب�سغف مع الدعم وتقوية الثقة بالنف�ض �سمن 
بيئة منا�سبة.

بغ�ض  وت��ن��دث��ر  تن�سى  ل  ل��ك��ي  امل��وه��ب��ة:  �سقل 
النظر عن مدى ا�سالتها.

وما  املدار�ض  يتوجب على  لهذا 
ومعلمات  م��ع��ل��م��ني  م���ن  ف��ي��ه��ا 
الرتكيز من خالل التطبيقات 

العملية، وربطها بالتقنيات احلديثة 
للطلبة  ا����س���ت���ف���ادة  اأك������رب  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

التجديد  عن  البحث  مع  والطالبات 
اإ�سافة  التميز،  اأج���ل  م��ن  والب��ت��ك��ار 

اإىل فتح اأفاق وجمالت عدة 
اأمام املوهوبني.

تقول:  اآخ��ر.  باأمر  لها  اأوح��ى  ما  ثمة  عاماً   13 بلغت  عندما 
اأ�سجار. نظرت  )كنت يف �سّف الر�سم وطلبت مّنا املعّلمة ر�سم 
من حويل فراأيت اأّن ر�سوم اجلميع رائعة لكّن �سجرتي جمّرد 
اأّنني ل�ست ر�ّسامة  خرب�سة(. راحت تفّكر يف نف�سها: )الوا�سح 
ولن اأكون يوماً جّيدة مبا فيه الكفاية، فلماذا اأحاول حّتى؟(. 
 15 ط��وال  �سغفها  اإىل  تعد  اأقالمها ومل  علبة  اأغلقت  عندئٍذ 

عاماً.
متاماً كما ح�سل مع ندى، ي�سّكل خوفنا، بل رعبنا، من اأن نكون 
اأقّل من مثالّيني معوقاً يف حياتنا. يف بع�ض الأحيان، ن�سهو يف 
اجتماٍع عن اأمر مهّم، اأو ن�سرخ على اأولدنا يف امللعب ثّم من�سي 

اليوم باأكمله )اأو الأ�سبوع( نلوم اأنف�سنا على ما فعلناه.
حياته  جوانب  يف  الكمال  طلب  يتغلغل  البع�ض،  اإىل  بالن�سبة 
كاّفة: هو يريد اأداء ممتازاً، وهي ترف�ض احل�سول على اأظفار 

غري مقّلمة. بح�سب اخلرباء، تقت�سر الرغبة يف الكمال اأحياناً 
ع��ل��ى جم���ال م��ع��نّي، ف��ن��ح��ّم��ل اأن��ف�����س��ن��ا ع���بء ا���س��ت��ي��ف��اء معايري 
يف  لي�ض  ول��ك��ن  اأط��ف��ال��ن��ا،  تربية  اأو  م��ث��اًل  عملنا  يف  م�ستحيلة 
املجالني معاً. يف احلالتني، ي�سكِّل الهو�ض بالو�سول اإىل املثالّية 
خلطة فاعلة للدخول يف نفق التوّتر. عليك اأن تعرف اأن بيت 
الدمى منحوت بطريقة مثالّية، اأّما يف الواقع فت�سيق الأمور 

اإىل اأق�سى احلدود. وكلنا ن�ستحق مزيداً من احلرية.

امل�ضكلة احلقيقّية مع االأخطاء:
اأّوًل، لنّتفق على التايل: ن�سعر ب�سوٍء كبرٍي اإذا اأخطاأنا، لو مهما 
كّنا واثقني يف اأنف�سنا. وجدت الدرا�سات اأّن )الأمل الجتماعي(، 
ذاتها يف  ين�ّسط احللقات  ب���الإذلل،  ن�سعر  ي�سيبنا حني  ال��ذي 
والأمثلة  الن�ساء.  لدى  خ�سو�ساً  اجل�سدي،  الأمل  كما  الدماغ 

كثرية يف هذا املجال.
ن��رغ��ب يف  ال��رواب��ط الجتماعية لأّن��ن��ا  اع��ت��دن��ا احل��ف��اظ على 
اإر�ساء النا�ض غالباً. ن�ستمع اإىل اآراء الآخرين لنحّدد موقفنا 
اكت�سفوا  اإذا  اأّنهم لن يحّبونا بالقدر ذاته  اأنف�سنا، ونعترب  من 
رجال  اإىل  بريطانّيون  باحثون  طلب  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  عيوبنا. 
ون�ساء اأن يحت�سبوا الأخطاء التي قاموا بها يف عملهم، فتبنّي 
تت�سّمن  ل  )اأن��ي��ق��ة(،  ق�س�ض  ت��الوة  اإىل  مييلون  ال��رج��ال  اأّن 
)يقولون  ج��ّي��دة  ب�سورة  فيظهرون  الو�سف  م��ن  قليل  �سوى 
مثال: )على الأرجح كانت فكرتي �سابقة لأوانها((. اأّما الن�ساء 
و�سعرن  اأن��ف�����س��ه��ّن  ومُلْ����ن  ف��و���س��وّي��ًة  ي��خ��ربن ق�س�ساً  ف��رح��ن 
جلامعة  تابعة  درا�سة  وج��دت  كذلك  ع��دة.  �سنوات  بال�سوء 
حني  اخت�سا�سهّن  غ��رّين  الن�ساء  م��ن  ك��ث��رياً  اأّن  ه��ارف��ارد 
اإىل  مل يح�سلن ع��ل��ى ع��الم��ة ام��ت��ي��از يف ���س��ّف )امل��دخ��ل 
القت�ساد(، مقارنًة بالرجال الذين ح�سلوا على بداية اأقّل 

من ممتازة.
ك��ذل��ك ت��دخ��ل الأم���وم���ة يف الإط�����ار ن��ف�����س��ه. ه���ي جتربة 
الكمال.  الرغبة يف  وتغّذي وح�ض  اآن،  �سعبة وجميلة يف 
يف  امل�ستحيلة  امل��ع��اي��ري  لت�ستويف  بال�سغط  الأّم  ت�سعر 
باأّنهن و�سعن عبئاً  اأّمهات يعرتفن  تربية طفلها. ثّمة 
اإحداهّن عن  اأنف�سهن حني اأجننب. وقالت  كبرياً على 
اأعّلق  مل  اأو  �سوتي  رفعت  اإذا  اأّن��ن��ي  )ظننُت  طفلها: 
على كّل كلمٍة يقولها، فاإنني بذلك اأخذل واحداً مّنا 
بطريقٍة اأو باأخرى. كّل يوم اأطعمه واأعانقه واأحّممه 
يف  �سحت  اأن��ن��ي  على  �سوى  اأرّك���ز  ل  لكّنني  واأ�سّجعه 
اأّن  وجهه ذات مرة بعد نوبة غ�سب(. يوؤّكد اخل��رباء 
الأهل �سيخطئون كثرياً، لكن اإذا راأت املراأة اأّن كّل خطاأ 
ت�سر  حتماً  فاإنها  ك��اأّم،  دوره��ا  ف�سال ًيف  ي�سكِّل  تقرتفه 

بذلك �سّحتها العقلّية.
ل��ك��ّن من�سد ال��ك��م��ال يف داخ��ل��ك ي�����س��ّدد ع��ل��ى م��ا ي��ل��ي: األ 
ي�سمح لك التم�ّسك مبعايري عالية بالتفّوق؟ تاأّمل باجلواب 
ب��ه دائ��م��اً خ��الل م��ق��اب��الت العمل:  ال���ذي تت�سّلح  ال��دف��اع��ي 
اإىل  الو�سول  امل�ستمّرة يف  رغبتي  ل��دّي؟  �سعٍف  نقطة  اأك��رب 
مت�سابهتني  والكمالّية  املماطلة  تعترب  ال��واق��ع،  يف  الكمال! 
غالباً. ويقول اأطّباء علم النف�ض اإّن خ�سيتك من ارتكاب خطاأ 
ُت�سّلك. تكتب يومّياتك وتبداأ ب�)بدوت غبّياً(، لكّنك �سرعان 
ما متحي جملتك. اأو تقلق من عدم قدرتك على متابعة 
به  امل�ساركة  على  كيلومرتات فال جت��روؤ  اخلم�سة  �سباق 

بالأ�سا�ض. �سحيح اأّنك مل تف�سل، ولكن هل اأنت �سعيد؟

املتعة يف الف�ضل:
ماذا لو مل تكن الأخطاء اأمراً فا�سحاً، بل حبكة تو�سلنا اإىل 

اأو باأخرى اإمياننا  �سيٍء اآخر؟ ح�سب اخلرباء، طّورنا بطريقٍة 
بالكمال التلقائي. اإذا التم�ست جناح �سخ�ض اآخر، افرت�ست اأّنه 
موهوب بالفطرة للقيام بهذا الأمر ول ترى اجلهد الذي بذله 
اأن جنعل  لي�سل اإىل ما هو عليه. لذا يقع على عاتقنا جميعاً 
النجاح يبدو �سعباً ولي�ض �سهاًل. هذا در�ض تعّلمه كثريون من 
املحامي  يقول  مثاًل  حياتهم.  يف  بها  م���ّروا  منعطفات  خ��الل 
���س��ام��ي: )اأجن�����زُت اأم�����وراً ك��ث��رية يف ح��ي��ات��ي. ك��ن��ت امل��ت��ف��ّوق يف 
مدر�ستي ونلت جائزة اأف�سل طالٍب. اأمتمت اإجازتي يف احلقوق 
ثّم  �سركة مهّمة،  �ساعداً يف  �سنة. كنت حمامياً   25 ويف عمر 
اأقنعت امل�سوؤولني عّني يف العمل بال�سماح يل باأن اأ�سبح مدافعاً 
زبائن  ع��ن  نيابًة  ت�سريعات  على  واأع��م��ل  �سغط  جمموعة  يف 

ال�سركة. ظننُت اأّن هذا �سيكون رائعاً(.
باأّن كلمة )�سعيف(  لكّنه كره عمله اجلديد. و�سرح: )�سعرت 
كانت حمفورًة على جبهتي. كنت منهكاً وبائ�ساً بعدما ا�ستنفدت 
قواي(. رغم خجله، طالب بعمله القدمي بعد مرور �سّتة اأ�سهر. 
مّر عقٌد واكت�سف اأّن هذا الرتاجع كان نعمًة، قائاًل: )�ساحمني 
جميع زمالئي يف العمل، فالعامل ا�ستمّر بالدوران ومل يتوّقف 
ل�سياغة  �سّر �سرورّي  الف�سل  ب��اأّن  يوؤمن  اأ�سبح  واليوم  علّي(. 

حياة مر�سيٍة.
تعتقد اأّن هذا الأمر خميف؟ فّكر بهذا: بالنق�ض نتوا�سل واإىل 
الأ�سالة ننجذب. لذا نرتاح عندما نرى اأّن منزل الآخر تعّمه 
الرتبية.  يف  انهيارات  يواجه  اآخ��ر  �سخ�ساً  اأو  اأي�ساً،  الفو�سى 
التي  ال�سحيحة  الأم��ور  على  الرتكيز  تعّلمت  مثاًل  كري�ستي 
�سعادتها يف عالقتها مع  وزاد  توّترها  ، ما خّفف  ك��اأمٍّ بها  تقوم 
 Mama Needs م��دّون��ت��ه��ا  يف  تكتب  ال��ث��الث��ة.  اأولده�����ا 
باكت�ساب حالة  الأّمهات الأخريات  More Coffee لتلهم 
احلقيقة  اإىل  ي�سل  الإن�سان  اإّن  يقول  بوذي  )اعتقاد  )الزين( 
الو�سول  قبل  الطويلة  بال�سنوات  امل���رور  دون  م��ن  ب��ال��ت��اأّم��ل( 
مّرًة  للع�ساء،  النقانق  رت  )ح�سّ ال��ت��ايل:  املثل  وتعطي  اإليها. 

اأخرى، لكّنني ل اأعترب هذا هاج�ساً(.

التخّلي عن املثالّية لن يحدث بني ليلٍة و�ضحاها:
على مّر ال�سنني، كانت ندى ت�ستاق اإىل الفّن بال�سّر لكّنها كانت 
توؤمن باأّنه ل يحّق لها حماولة العودة اإليه ما دامت ل تتقنه. 
لتقّدمها  امللّونة  ب��الأوراق  املتبّقية  ال�سموع  زّينت  زواجها،  بعد 
كهدايا العيد. وتعرتف: )�سعرت كاأّنني غ�ّسا�سة حلظة دخلُت 
املتجر الفّني(. لكّنها �سرعان ما اأم�ست �ساعة بعد �ساعة تق�ّض 
الورق على اأ�سكاٍل متنّوعة، منهمكًة مبا تفعله لدرجة مل تنظر 
اأقنعت نف�سها باأّنها متاطل هرباً  اإىل الأعلى. لتخّفف خوفها، 

من عملها احلقيقي.
اأ�سبحت  وال��ي��وم  بت�ساميمها.  يطالبون  ن��دى  اأ���س��دق��اء  ب���داأ 
 The ك��ت��اب  و�ساحبة  اخل��اّلق��ة  ل��الأف��ك��ار  وم�ست�سارة  ف��ّن��ان��ة 
 Creative Sandbox Way: Your Path to a
Full-color Life )على طريقة �سندوق الرمال املبدعة: 
اإىل موقعها  ت��ل��ج��اأ  ب����الأل����وان(.  ن��ح��و ح���ي���اٍة م��ل��ي��ئ��ٍة  ط��ري��ق��ك 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى  وح�ساباتها  الإل���ك���رتوين 
اأّن  وتاأكيدها  اأخطائها  ن�سر  خ��الل  من  نظرها  وجهة  لتثبت 
الإبداعّية )فامل�ساريع  العملّية  مهّماً من  ت�سّكل جزءاً  الأخرية 
باأّنها  تعرتف  حما�سًة(.  الفعل  ردود  اأك��رث  ع��ادًة  تنال  امل�سّوهة 
ل تزال ت�سمع اأحياناً �سوتاً يف داخلها يقول لها: )ل�ست جّيدة 
مبا فيه الكفاية(. لكّنها تعّلمت اأن تعترب هذه الكلمات منارة، 
ما  نحو  راحتها  نطاق  من  لتخرجها  اأمامها  الطريق  ت�سيء 

عليها جتربته يف خطوة مقبلة.
ن�سيج  يف  ثغرات  بوجود  القبول  هو  اإليها  بالن�سبة  ال�ست�سالم 

حياتنا. جميعنا �سنخفق بطريقةما؛ لكننا ن�ستطيع ال�سيطرة 
على رد ّفعلنا. ُتعترب اأهّم اأخطائنا، كالطالق اأو التعّر�ض للطرد 
من العمل، نقطة حتّوٍل يف حياتنا. نعيد النظر غالباً يف تلك 
الأوقات ونعتربها نقطة منّونا بطرائق مل ناألفها. يف الواقع، 
ل اأكرب خطاأ نرتكبه. فما  عدم املخاطرة بارتكاب الأخطاءي�سكِّ
التي تفّوتها لأّنك  الأح��الم اجلاحمة  اأو  الكبرية  الفر�ض  هي 

تخ�سى الف�سل؟ ل تدع عدم املحاولة يكون اأكرب اأ�سٍف تعي�سه.

دليلك اإىل عدم الكمال:
حمتمل: �سيناريو  باأ�سواأ  • فّكر 

ل�ست  م�سروعك.  ت�ستعر�ض  واأن��ت  الفقرات  بع�ض  يف  اأخفقت 
العامل  اأو�سلت  ب��اأّن��ك  �سعرت  ب��ل  فح�سب،  ق��ّدم��ت  عّما  را�سياً 
اإىل نهايته. ين�سحك اخلرباء باإعادة ر�سم �سورٍة عن الواقع؛ 
ا�ساأل نف�سك: هل تقييمي دقيق؟ هل مديري �سيطردين؟ هل 
اأ�سيب بخيبة اأمل ب�سببي؟ اأبق �سجاّلت مكتوبة عن اأخطائك 
وعواقبها كدليٍل على اأّن النق�ض لن يكون يوماً �سّيئاً بقدر ما 

تت�سّور.

فيه: �ضيئ  اأنت  اأمرًا  •تولَّ 
معظمنا(،  ح��ال  )وه���ذه  مغفاًل  تبدو  اأن  تخ�سى  كنت  اإن 
ي��ن�����س��ح��ك ع��ل��م��اء ال��ن��ف�����ض ب��ا���س��ت��ك�����س��اف ه���واي���ٍة جتذبك 
لكّنك  ال��زوم��ب��ا،  اأو  متوا�سعة(  ف��ع��اًل  )ه��واي��ة  كاحلياكة 
مع  بالت�ساهل  �ستبداأ  ثم،  من  املحاولة.  من  خائفاً  كنت 

الأخطاء، وتعتربها جزءاً طبيعّياً من عملّية التعّلم.

االآخرين: مع  اأخطاءك  •�ضارك 
�سرتى حينها اأن الأخطاء عادّية واأّن حميطك 

تخ�ساها.  التي  بال�سلبّية  عليك  يحكم  ل 
����س���ي���ق���ول لك  الأح������ي������ان،  م���ع���ظ���م  يف 

اأ�سدقاوؤك: )يح�سل يل هذا طوال 
ال����وق����ت! دع���ن���ي اأخ������ربك كيف 

اأخفق!(.

ع��ل��ى  اع����ط����ف   •
نف�ضك:

ن�����س��ي��ت ال���ذه���اب 
م���ت���ج���ر  اإىل 

ال������ب������ق������ال������ة 
ط�����ري�����ق  يف 

اإىل  ع����ودت����ك 
املنزل، وما من غداٍء 

ياأخذه اأولدك معهم اإىل 
مك�ّسرات  �سوى  غ��داً  املدر�سة 

وزب�������دة ال����ف����ول ال���������س����وداين وم����وز 
واأن��ت تفكرين  اأن توّبخي نف�سك  ب��دل  ق��دمي. 

بعلبة الطعام التي �سيحملها زمالوؤهم، حتّدثي 
�سديقة  اإىل  تتوّجهني  كنت  لو  كما  نف�سك  اإىل 
م�سكلة  )لي�ست  وق���ويل:  ذات���ه،  ب��اخل��ط��اأ  ق��ام��ت 

كبرية، فاجلميع يخطئ. ما زلت اأّماً رائعًة!(.

التح�ضري: لعملّية  معنى  • جد 
عليك  ي�سيطر  النف�سي  ال���س��ط��راب  ك��ان  اإذا 

يف  امتياز  على  احل�سول  دائماً  تريد  لأّن��ك 
نتائجك، �ست�ستنفد قواك. لذا اطرح هذا 

ال�سوؤال على نف�سك: ما ال�سبب الآخر الذي يجعلك تعمل بهذا 
اإذا كنت تنتظر �سيوفاً يف منزلك، فال تتوّتر حول  اأّما  الكّد؟ 
كم  فّكر  ب��ل  م�ست�سفى،  يف  كنت  ل��و  كما  ال��زواي��ا  اأ�سغر  نظافة 
�ست�ستمتع بوقتك برفقتهم وكيف �سي�سعرون كاأّنهم يف منزلهم 

بف�سل اأ�سغر اجلهود التي تبذلها.

معادالتك: •غرّي 
اإذا كنت تعتقد اأّن عليك القيام باملهام كافة 100 %، فاخرت 
% منها فقط، كاأن تتخّطى   80 اأ�سا�سّية واأجنز  مهّمات غري 
اأن  اأو  ال��ق��راءة،  ن��ادي  اأج��ل  الف�سول يف كتاب تقراأه من  بع�ض 
اأّن  ت���رى  ح��ني  ف��ط��رية.  لت�سنع  اجل���اه���زة  العجينة  ت�����س��رتي 
النتائج ل تزال جّيدة، تدرك كم اأ�سعت 
وقتاً وطاقًة يف التفا�سيل غري 
الو�سول  حم����اوًل  امل��ه��ّم��ة، 
الكمال، بينما كنت  اإىل 
ال�ستفادة  ت�ستطيع 
لتحقيق  منهما 
اأمور مر�سية 

اأكرث.

التي  الذاتّية  االّتهامات  من  وحت��ّرر  وجه  اأكمل  على  باالأمور  القيام  يف  رغبتك  عن  تخلَّ 
وبلوغ  الفعلّية  ال�ضعادة  لتحقيق  طريقٍة  اأ�ضرع  اإنها  ذلك.  تفعل  مل  اإذا  نف�ضك  على  تطلقها 

كامل اإمكاناتك. لذا انطلق من هنا.
يف مرحلة الطفولة، لطاملا راود ندى حلم باأن ت�ضبح ر�ّضامة. كانت متالأ هوام�س اأوراق املدر�ضة 
�ضة ملعر�س الكتاب على مل�ضقات الفنون اجلميلة. تقول:  بالزخرفات وتنفق اأموالها املخ�ضّ

)كان اأفراد عائلتي يعتقدون اأّنني �ضاأ�ضبح ر�ّضامة رائعة عندما اأكرب(.
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      اإعادة مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/12532  عمايل جزئي
����ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  للتدريب  املدعي عليه / 1-م��ران  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املدعي /�ساهمار كرميوف قد  ان 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م  دره���م(   51438( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
 mb187802377ae:3000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
�ض   08.30 ال�ساعة   2019/2/19 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch2.E.22:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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» االإمارات للطاقة النووية« تنظم 
فعاليات متنوعة يف » اأ�سبوع االبتكار«

••اأبوظبي-وام:

لها فعاليات  التابعة  وال�سركات  النووية  الإم��ارات للطاقة  نظمت موؤ�س�سة 
الإبداعي  التفكري  وا�ستدامة  تعزيز  بهدف  البتكار  اأ�سبوع  �سمن  متنوعة 
التي   - الفعاليات  وت�سمنت  الذكية.  احللول  وتبني  امل�ستقبل  وا�ست�سراف 
الهاكاثون  باأبوظبي - جمل�سا لالبتكار وم�سابقة  املوؤ�س�سة  اأقيمت يف مقر 
مع  ال��ت��ع��اون  “ و”  املفتوح  “ الب��ت��ك��ار  �سملت  �سبابية  اأن�سطة  جانب  اإىل 
موؤ�س�سة  وحتر�ض   . املتقدم  التحليل  عمليات  “ و”  الأك��ادمي��ي��ة  الهيئات 
املبادرات  وت�سجيع  البتكار  ثقافة  تر�سيخ  على  النووية  للطاقة  الإم���ارات 
ال�سلمي  النووي  الربنامج  تطوير  على  تعمل  اأنها  ل�سيما  املجال  ه��ذا  يف 

الإماراتي الربنامج الرائد والأول من نوعه يف العامل العربي.
وتاأتي م�ساركة املوؤ�س�سة يف �سهر الإمارات لالبتكار يف اإطار روؤيتها ور�سالتها 
من  الإم����ارات  دول��ة  يف  والجتماعي  القت�سادي  النمو  دع��م  اإىل  الهادفة 
قطاع  لقيادة  الإم��ارات��ي��ة  الكفاءات  وتاأهيل  الطاقة  م�سادر  تنويع  خ��الل 
ال�سلمي بدور هام  النووي  بينما يقوم الربنامج  ال�سلمية  النووية  الطاقة 
يف دعم م�ساعي الدولة لإيجاد طرق مبتكرة ملواجهة ظاهرة التغري املناخي 
وتاأمني م�سادر م�ستدامة للطاقة الكهربائية. ولعب البتكار دورا مهما يف 
حتقيق الربنامج النووي ال�سلمي الإماراتي اإجنازات متميزة حيث �ساهمت 
الب��ت��ك��ارات يف جم��الت ال�سالمة والإن�����س��اءات وال���س��ت��دام��ة وال��ع��دي��د من 
املجالت الأخرى يف حتقيق التميز ملختلف فرق العمل يف موؤ�س�سة الإمارات 
املعايري  اأعلى  التابعة لها ومكنتها من تطبيق  النووية وال�سركات  للطاقة 
النووي  للربنامج  تنفيذها  خ��الل  وال�سالمة  ب��اجل��ودة  اخلا�سة  الدولية 
وا�سعة  جمموعة  املوؤ�س�سة  يف  البتكار  اأ�سبوع  و�سهد  الإم��ارات��ي.  ال�سلمي 
مع  “البتكار  مثل  بالبتكار  تتعلق  مو�سوعات  تتناول  التي  الأن�سطة  من 
بينما  املتقدم”  التحليل  و”عمليات  ال�سطناعي”  و”الذكاء  ال�سركاء” 
ركزت املحا�سرات وور�ض العمل على “حقوق امللكية الفكرية” و”البتكار 
يف ال�ستدامة” و”تقدمي اخلدمات الذكية” ف�سال عن فعاليات “جمل�ض 

و”مهرجان البتكار للطلبة” و”مركز البتكار اجلامعي«. البتكار”، 
التوعية  برنامج  اإط��ار  يف  البتكار  اأ�سبوع  يف  الطلبة  اإ�سراك  مبادرة  وتاأتي 
بالربنامج  الطلبة  تثقيف  اأجل  من  �سنويا  املوؤ�س�سة  تنفذه  الذي  املدر�سي 
درا�سة  على  ت�سجيعهم  ج��ان��ب  اإىل  وف��وائ��ده  الإم���ارات���ي  ال�سلمي  ال��ن��ووي 
املوا�سيع العلمية والتفكري يف فر�ض العمل امل�ستقبلية التي يوفرها قطاع 

الطاقة النووية ال�سلمية يف دولة الإمارات.

االإمارات ت�سارك يف اجتماع لكبار م�سوؤويل 
وزارات االقت�ساد بالدول العربية

•• القاهرة -وام:

القت�سادي  للمجل�ض   ”103“ ال����دورة  اأع��م��ال  يف  الم����ارات  دول���ة  ���س��ارك��ت 
الدول  العامًة جلامعة  الأمانة  ام�ض مبقر  التي عقدت  العربي،  والجتماعي 
العربية على م�ستوى كبار امل�سوؤولني بوزارت القت�ساد، وذلك للتح�سري للدورة 
الوزارية للمجل�ض واملقررة اليوم اخلمي�ض. مثل الدولة �سعادة حممد �سالح 
�سلواح م�ست�سار وزير القت�ساد، واأحمد بن �سليمان اآل مالك باإدارة التفاقيات 
القت�سادية بالوزارة. واأكدت ال�سفرية هيفاء اأبو غزالة الأمني العام امل�ساعد 
باجلامعة العربية رئي�ض قطاع ال�سوؤون الجتماعية - خالل الإجتماع الذي 
عقد برئا�سة عماد بن طالب العجمي مدير دائرة املنظمات العربية والدولية 
باملجل�ض الأعلى للتخطيط - �سلطنة ُعمان - اأن تنفيذ القرارات املهمة ال�سادرة 
عن اأعمال القمة العربية التنموية القت�سادية والجتماعية يف دورتها الرابعة 
باجلمهورية اللبنانية من �ساأنه اأن يحقق حياة اأف�سل لالإن�سان العربي، ويدفع 
م�سددة   ،2030 امل�ستدامة  التنمية  خطة  لتنفيذ  الرامية  العربية  باجلهود 
على اأن هذا الأمر يتطلب جهداً ودعماً كبرياً من املجل�ض ب�سفته امل�سرف على 
ومبا  امل�سرتك،  العربي  والجتماعي  القت�سادي  التنموي  العمل  اآليات  كافة 
الأع�ساء  دولها  مع  بالتن�سيق  العربية  ال��دول  جامعة  منظومة  جهود  ي��ربز 
التعاون مع  تعزيز  اأي�ساً  يتطلب  الأم��ر  اإن  وقالت  املن�سودة.  التنمية  لتحقيق 
منظمات املجتمع املدين والقطاع اخلا�ض ووكالت الأمم املتحدة املتخ�س�سة 
العامة  الأمانة  باأن  الإط��ار  هذا  يف  منوهة  والدوليني،  الإقليميني  وال�سركاء 
نتائج  لتنفيذ  الإج���راءات  من  ع��دد  باتخاذ  فعال  ب��داأت  قد  العربية  للجامعة 
املطروحة  املو�سوعات  اأن  غزالة  ابو  ال�سفرية  واأو�سحت  الهامة.  القمة  هذه 
والجتماعي  الق��ت�����س��ادي  للمجل�ض   ”103“ ال����دورة  اأع��م��ال  ج���دول  ع��ل��ى 
القت�سادية  التنمية  الدفع مب�سرية  اإط��ار  لتلك اجلهود ويف  ا�ستكماًل  ت�سكل 
القت�سادي  للملف  الإع��داد  اأن  اإىل  ..م�سرية  العربية  الدول  والجتماعية يف 
30 املقرر عقدها يف  ال�  والجتماعي ملجل�ض جامعة الدول العربية يف دورته 
تون�ض خالل �سهر مار�ض القادم، يعد اأحد املو�سوعات الرئي�سية املطروحة على 
املجل�ض اليوم من خالل ما �سدر عن املجال�ض الوزارية واملنظمات املتخ�س�سة 
اأي�ساً متابعة لقرارات  ال�ساأن، وُي�سكل  من مقرتحات وت�سورات هامة يف هذا 
القمة العربية الأفريقية، م�سرية اإىل اأن التعاون العربي الدويل ياأتي يف ذات 

الإطار كاأحد البنود املكملة لتعزيز التعاون العربي مع ال�سركاء كافة.

اأدنوك تر�سي عقدا بقيمة 5 مليارات درهم الإن�ساء جزر ا�سطناعية يف امتياز »غ�سا« البحري 
•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  �سركة  اأعلنت 
“اأدنوك” اأم�ض عن تر�سية عقد لإن�ساء 
ع���دد م���ن اجل����زر ال���س��ط��ن��اع��ي��ة �سمن 
مرحلة التطوير الأوىل لمتياز “غ�سا” 
البحرية  اجل��راف��ات  �سركة  ف���ازت  حيث 
 5 قيمته  تبلغ  ال���ذي  بالعقد  الوطنية 
مناق�سة  ب��ع��د  وذل�����ك  دره�����م  م���ل���ي���ارات 

ات�سمت بالتناف�سية.
واأو�سحت “اأدنوك “ اأن امل�سروع �سيحقق 
عن  تزيد  بن�سبة  م�سافة  حملية  قيمة 

%70 من قيمة العقد.
البحرية  اجل����راف����ات  ���س��رك��ة  و���س��ت��ق��وم 
ا�سطناعية  جزر  ع�سر  باإن�ساء  الوطنية 
اإحدى  تو�سعة  اإىل  اإ���س��اف��ة  وج�����س��ري��ن، 
ومن  القاف”.  “جزيرة  القائمة  اجلزر 
 38 امل�سروع  تنفيذ  ي�ستغرق  اأن  املتوقع 
الالزمة  التحتية  البنية  و�سيوفر  �سهرا 
يف  والإن��ت��اج  واحل��ف��ر  التطوير  لعمليات 
امتياز “غ�سا” العمالق للغاز احلام�ض 
والذي ي�سم حقول “احليل” و”غ�سا” 
البحرية،  و”مربز”  و”ن�سر”  و”دملا” 
ذروة  يف  امل�سروع  يوفر  اأن  املتوقع  وم��ن 
 3.500 من  اأك��رث  الإن�سائية  عملياته 

فر�سة عمل.
�سهد توقيع التفاقية.. معايل الدكتور 
���س��ل��ط��ان ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر وزي����ر دولة 
اأبو  ب��رتول  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض 
“ وجمموعة  “ اأدن����وك  الوطنية  ظبي 
مر�سد  حم���م���د  و�����س����ع����ادة  ����س���رك���ات���ه���ا، 
�سركة  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ال��رم��ي��ث��ي، 

و�سعادة  الوطنية،  البحرية  اجل��راف��ات 
الدكتورة �سيخة �سامل الظاهري، الأمني 

العام بالإنابة لهيئة البيئة - اأبوظبي.
الكندي،  املنعم  عبد   .. الت��ف��اق��ي��ة  وق��ع 
ال�ستك�ساف  لدائرة  التنفيذي  الرئي�ض 
والتطوير والإنتاج يف “ اأدنوك”، ويا�سر 
ن�سر زغلول، الرئي�ض التنفيذي ل�سركة 

اجلرافات البحرية الوطنية.
اأحمد  بن  �سلطان  الدكتور  وقال معايل 
مع  “متا�سيا   - املنا�سبة  بهذه   - اجلابر 
ال�ستغالل  ب�سمان  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 
الأمثل ملوارد اأبوظبي الطبيعية وتعزيز 
وال��غ��از يف منو  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع  م�ساهمة 
القت�ساد املحلي، �سي�سهم هذا العقد يف 
ت�سريع تطوير امتياز “ غ�سا “ البحري 
وال��ذي يعد جزءا رئي�سيا من  العمالق، 
 2030 املتكاملة  اأدن���وك  ا�سرتاتيجية 
للنمو الذكي الهادفة اإىل تاأمني اإمدادات 
ويعد  الغاز.  من  وم�ستدامة  اقت�سادية 
ه��ذا امل�����س��روع واح���دا م��ن اأك��رب م�ساريع 
ال���غ���از ع���ايل احل��م��و���س��ة ع��ل��ى م�ستوى 
العامل، و�سي�سهم ب�سكل مبا�سر يف متكني 
الكتفاء  م���ن حت��ق��ي��ق  الإم�������ارات  دول����ة 
التحول  اإمكانية  م��ع  ال��غ��از  م��ن  ال��ذات��ي 

اإىل م�سدر له«.
اجلرافات  �سركة  اختيار  “مت  واأ���س��اف: 
البحرية الوطنية عقب مناق�سة ات�سمت 
اأن تر�سية  بالتناف�سية، ومما ل�سك فيه 
هذا امل�سروع على �سركة وطنية �ست�سهم 
كبرية  م�سافة  حملية  قيمة  حتقيق  يف 
ت�سهم يف دعم منو القت�ساد املحلي، كما 
اأنها تعك�ض التقدم ال�سريع الذي حترزه 

اأدنوك يف جهودها لتحقيق اأق�سى قيمة 
ممكنة من املوارد الهيدروكربونية«.

اإمكانية  اأدن����وك ب��درا���س��ة م��دى  وق��ام��ت 
تعزيز  يف  املتقدمة  ال�سركات  م�ساهمة 
امل�����س��اف��ة يف خمتلف  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة 
معايري  �سمن  وذل��ك  التنفيذ،  م��راح��ل 
والتي  ال�������س���ام���ل  ال����ت����ج����اري  ال��ت��ق��ي��ي��م 
القيمة.  لتعزيز هذه  بندا خا�سا  ت�سمل 
لتعزيز  اأدن�����وك  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وت��ه��دف 
دعم  اإىل  امل�������س���اف���ة  امل���ح���ل���ي���ة  ال���ق���ي���م���ة 
والدولية  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��راك��ات  وت��وث��ي��ق 
لتعزيز  ال���ف���ر����ض  م���ن  امل���زي���د  واإت����اح����ة 
وتبادل  والجتماعي،  القت�سادي  النمو 
املعرفة، وتوفري فر�ض عمل للمواطنني 

يف القطاع اخلا�ض.
وي��ع��ط��ي ال��ع��ر���ض - ال����ذي ت��ق��دم��ت به 
 - الوطنية  البحرية  اجل��راف��ات  �سركة 
الأول���وي���ة يف ت��وف��ري م���واد امل�����س��روع من 
م�سادر داخل دولة الإمارات، وا�ستخدام 
مبجموع  حمليني  وم�سنعني  م��وردي��ن 
درهم،  م��ل��ي��ار   3.62 ن��ح��و  يبلغ  اإن��ف��اق 
كما �ستتعاون ال�سركة مع �سركاء دوليني 

لتنفيذ امل�سروع.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال ���س��ع��ادة حممد مر�سد 
مب�ساركتنا  ف��خ��ورون  “نحن  الرميثي: 
امل�سروع  بهذا  الفوز  خ��الل  لأدن���وك من 
�سي�سهم  ال��ذي  العمالق  ال�سرتاتيجي 
ال���وط���ن���ي، ويف دعم  الق��ت�����س��اد  يف من���و 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة اأدن������وك ل��ت��ط��وي��ر م���وارد 
اجلرافات  ���س��رك��ة  يف  نفخر  ك��م��ا  ال��غ��از. 
حتقيق  يف  بامل�ساهمة  الوطنية  البحرية 
تطوير  يف  الإم���ارات  دول��ة  ا�سرتاتيجية 

تناف�سيته  وت��ع��زي��ز  ال��ب��ح��ري  ال��ق��ط��اع 
عامليا«.

نظرتها  اأدن���وك  ن�سارك  “اإننا  واأ���س��اف: 
املحلية  ال��ق��ي��م��ة  ت��ع��زي��ز  اأه���م���ي���ة  ح����ول 
�سمن  مهما  ج��زءا  متثل  التي  امل�سافة 
خطة عملنا يف �سركة اجلرافات البحرية 
 3.62 نحو  باإنفاق  و�سنقوم  الوطنية. 
مليار درهم يف دولة الإمارات من خالل 
هذا امل�سروع مبا ي�سهم يف توفري فر�ض 
القطاع  ل��ل��م��واط��ن��ني يف  اإ���س��اف��ي��ة  ع��م��ل 
املحتوى  ا���س��ت��خ��دام  وزي������ادة  ال��ب��ح��ري، 
والبنى  وامل��راف��ق  املنتجات  مثل  املحلي 
احلفر،  وخ��دم��ات  م��ع��دات  م��ن  التحتية 
يف  بامل�ساهمة  هدفنا  م��ع  متا�سيا  وذل��ك 
دولة  يف  القت�ساد  وازده���ار  وتطور  منو 

الإمارات«.
املياه  وحت��ق��ق اجل����زر ال���س��ط��ن��اع��ي��ة يف 
التكاليف  يف  ك��ب��رية  وف����ورات  ال�سحلة 
وكذلك حماية البيئة، فهي تتيح املجال 
منخف�سة  الربية  احلفارات  ل�ستخدام 
التكلفة بدل من احلفارات البحرية ذات 
اجلزر  ه��ذه  توفر  كما  العالية.  التكلفة 
املمتد  احل��ف��ر  عمليات  يف  اأك���رب  م��رون��ة 
كذلك  اجل���زر  وت�ساهم  بعيدة،  لأع��م��اق 
 100 اأك��رث من  ال�ستغناء عن حفر  يف 
م��وق��ع ل��الآب��ار وت��وف��ري اأم��اك��ن وموائل 

اإ�سافية للحياة البحرية.
ومتتلك اأدنوك �سجال حافال بالإجنازات 
يف ا�ستخدام اجلزر ال�سطناعية، مبا يف 
مل�سروع  �سناعية  ج��زر  اأرب��ع  اإن�ساء  ذل��ك 
يعد  ال���ذي  العلوي  زاك���وم  حقل  تو�سعة 
ثاين اأكرب حقل نفط بحري، ورابع اأكرب 

حقل نفط يف العامل.
�سامل  �سيخة  ال��دك��ت��ورة  ���س��ع��ادة  وق��ال��ت 
ال�ستك�ساف  مرحلة  “منذ  ال��ظ��اه��ري: 
مع  وث��ي��ق  ب�سكل  اأدن���وك  عملت  الأويل، 
هيئة البيئة - اأبوظبي ل�سمان ا�ستدامة 
تطوير هذا امل�سروع، مبا يف ذلك اجلزر 
البيئية  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن  ال���س��ط��ن��اع��ي��ة، 
واحدا  اإج���راء  ذل��ك  و�سمل  واملجتمعية. 
البحرية  البيئية  امل�����س��وح��ات  اأك���رب  م��ن 
الأ�سا�سية يف تاريخ دولة الإمارات بهدف 
تقييم احلياة البحرية يف املنطقة، وفهم 
م�ساهمة  و���س��م��ان  حم��ت��م��ل��ة،  اآث�����ار  اأي 
تنوع  بحماية  والإدارة  التطوير  خطط 
اأي  البحرية، واحلد من  البيئية  النظم 
تاأثريات حمتملة على املوائل احل�سا�سة 
والأن������واع امل���ه���ددة ب��الن��ق��را���ض. ونحن 
الوثيق مع  تعاوننا  اإىل موا�سلة  نتطلع 
اإدارة وتطوير موارد  اأدنوك مبا ي�سمن 
يعود  م�ستدام  ب�سكل  الطبيعية  اأبوظبي 

بالنفع على دولة الإمارات«.
ومت اخ��ت��ي��ار اأ���س��م��اء اجل���زر اجل��دي��دة يف 
من مواقع غو�ض �سيد  “غ�سا”  امتياز 
اللوؤلوؤ مبا يعك�ض ثراء املنطقة التاريخي 
اأ�سماء  اخ���ت���ي���ار  مت  ح���ي���ث  وال����ث����ق����ايف، 
و”الچنانيز”،  و”ل�سوامل”،  “غامن”، 
و”الرييعه”،  و”مديفينه”، 
و”ال�سلهه”،  و”ال�سيمه”،  و”ال�سيبه”، 
و”اجلزول”، و”الدروب”، لهذه اجلزر، 
وا�ستخراج  ل�سيد  ال��غ��و���ض  ي��ع��د  ح��ي��ث 
اللوؤلوؤ مكونا اأ�سا�سيا للثقافة الإماراتية 

منذ ما يزيد على 7 اآلف عام.
ح�س�ض  موؤخرا  اأر�ست  اأدن��وك  اأن  يذكر 

�سندوق خليفة يوقع اتفاقية لدعم امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة مع النيجر بقيمة 25 مليون دوالر 

» التغري املناخي « ت�سدر قرارا ب�ساأن ا�ستخدام املواد املعاد تدويرها من نفايات البناء والهدم 

•• اأبوظبي-الفجر:

اإي�����س��وف��و حم��م��دو رئي�ض  اأ����س���اد ف��خ��ام��ة 
ال�سداقة  ب��ع��الق��ات  النيجر  ج��م��ه��وري��ة 
ودولة  النيجر  جمهورية  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
الم��ارات العربية املتحدة وما حتظى به 
هذه العالقات من دعم وحر�ض م�سرتك 

على تعزيزها لت�سمل املجالت كافة.
�سعادة  ا�ستقباله  خالل  حممدو،  واأع��رب 
جمل�ض  رئي�ض  ال��ن��وي�����ض،  جا�سم  ح�سني 
امل�ساريع  لتطوير  خليفة  �سندوق  اإدارة 
و�سكره  تقديره  نيامي، عن  العا�سمة  يف 
ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم���م���د بن 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
يوليه  ملا  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
التعاون بني  ع��الق��ات  ودع��م  اهتمام  م��ن 

اجلانبني.
�سندوق  ت���وق���ي���ع  مب��ن��ا���س��ب��ة  ذل�����ك  ج�����اء 
لدعم  اتفاقية  امل�ساريع  لتطوير  خليفة 
امل�ساريع  وتطوير  الأعمال  ريادة  وتعزيز 

واملتو�سطة  وال�سغرية  ال�سغر  متناهية 
ي��ق��دم مبوجبها  ال��ن��ي��ج��ر،  يف ج��م��ه��وري��ة 
مليون   25 بقيمة  مت��وي��اًل  ال�����س��ن��دوق 
مليون   92 ي��ع��ادل  )م���ا  اأم��ري��ك��ي  دولر 
درهم( يتم �سرفها على دفعات. وقد وّقع 
النوي�ض  جا�سم  ح�سني  �سعادة  التفاقية 
التجارة  وزي�����ر  ���س��ي��دو  ���س��ع��دو  وم���ع���ايل 

وتنمية القطاع اخلا�ض يف النيجر .
وقال فخامة رئي�ض النيجر اإن التفاقية 
التنمية  لتعزيز  ف��ّع��ال  اأث���ر  ل��ه��ا  �سيكون 
التنوع  تعزيز  يف  وامل�ساهمة  امل�ستدامة 
اأه����م متطلبات  ي��ع��د  ال����ذي  الق��ت�����س��ادي 

ال�ستقرار القت�سادي يف بالده.
م���ن ج��ه��ت��ه ن��ق��ل ���س��ع��ادة ح�����س��ني جا�سم 
�سندوق  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ال��ن��وي�����ض، 
�ساحب  حتيات  امل�ساريع  لتطوير  خليفة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
النيجر  رئ��ي�����ض  اىل  امل�����س��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
ال��ن��ي��ج��ر حكومًة  ومت��ن��ي��ات��ه جل��م��ه��وري��ة 

و�سعباً بدوام التقدم والزدهار.
وك�����ان ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
ك��ل��ف �سندوق  ق���د  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن 
على  بالعمل  امل�����س��اري��ع،  لتطوير  خليفة 
ن��ق��ل جت��رب��ت��ه ال��ن��اج��ح��ة يف جم���ال دعم 
امل�ساريع  قطاع  وتطوير  الع��م��ال  ري���ادة 
ال�سغرية واملتو�سطة يف عدد من البلدان 
ال�سقيقة وال�سديقة من بينها جمهورية 

النيجر.
ال�����ذي  ال���ت���م���وي���ل  اإن  ال���ن���وي�������ض  وق�������ال 
���س��ي��ق��دم��ه ���س��ن��دوق خ��ل��ي��ف��ة ي��ه��دف اإىل 
دع���م ج��ه��ود ح��ك��وم��ة ال��ن��ي��ج��ر يف حتقيق 
تعزيز  ع�����رب  الق����ت���������س����ادي����ة  ال���ت���ن���م���ي���ة 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع  ق��ط��اع 
او�ساط  يف  الع��م��ال  ري���ادة  ثقافة  ون�سر 
تتيح  �سوف  التفاقية  اأن  موؤكداً  ال�سباب 
الفر�سة امام ال�سباب املبدعني وا�سحاب 
مهاراتهم  ل�ستغالل  واحل���رف  امل��ه��ارات 
دخل  م�سدر  اىل  وحتويلها  وابداعاتهم 
يعزز من رفاههم الجتماعي ويدعم اداء 

�سندوق  اإن  واأو�سح  القت�سادي.  الدولة 
جتربته  ن��ق��ل  امل�����س��اري��ع  لتطوير  خليفة 
الناجحة اىل العديد من الدول ال�سقيقة 
وذلك  الخ��رية،  ال�سنوات  يف  وال�سديقة 
يف اإط���ار ال��ت��زام دول���ة الم����ارات العربية 
املتحدة يف تقدمي خمتلف ا�سكال الدعم 
ل���ل���دول ال�����س��ق��ي��ق��ة وال�����س��دي��ق��ة يف ظل 
ال�سمو  الر�سيدة ل�سيدي �ساحب  القيادة 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
�ساحب  اأن  م�سيفاً  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
ي�����س��دد دائ��م��ا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ق��دمي كافة 

اأ�سكال الدعم لالأ�سقاء والأ�سدقاء.
من جهته، وجه معايل �سعدو �سيدو وزير 
ال��ت��ج��ارة وال��رتوي��ج للقطاع اخل��ا���ض يف 
النيجر، ال�سكر والتقدير لدولة الإمارات 
العربية املتحدة على هذا الدعم الكبري، 
ل��ت��م��ك��ني خم��ت��ل��ف ���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع من 
القت�سادي،  بلدهم  مب�ستقبل  النهو�ض 
جتمع  ال��ت��ي  ال�سداقة  بعالقات  م�سيداً 

•• دبي - وام:
الوزاري  القرار  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  اأ�سدرت 
املعاد  امل��واد  ا�ستخدام  ب�ساأن  2019م  ل�سنة   21 رق��م 
تدويرها من نفايات البناء والهدم يف م�ساريع الطرق 

والبنية التحتية.
بالتعاون  القرار الذي مت تطويره  اأحكام هذا  وت�سري 
والتن�سيق مع وزارة تطوير البنية التحتية والبلديات 
التحتية  والبنية  الطرق  م�ساريع  جميع  على  املحلية 
التابعة للجهات احلكومية والقطاع اخلا�ض العاملة يف 

هذا املجال يف الدولة واملناطق احلرة.
ويهدف القرار اإىل توفري ال�سروط البيئية الأ�سا�سية 
ل���س��ت��خ��دام امل����واد امل��ع��اد ت��دوي��ره��ا م��ن ن��ف��اي��ات البناء 
وحتويل  التحتية،  والبنية  الطرق  م�ساريع  يف  والهدم 
قيمة  ذات  ج��دي��دة  منتجات  اإىل  تدويرها  امل��ع��اد  امل���واد 
املحلية  الأ���س��واق  يف  وطرحها  ت�سويقها  ميكن  عالية 
الوطني،  لالقت�ساد  راف���د  اإىل  لتتحول  واخل��ارج��ي��ة 

باجتاه  املجتمعية  الثقافة  وبناء  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة 
خ��ف�����ض ت���ول���ي���د ال���ن���ف���اي���ات وت���ط���وي���ر م���ف���ه���وم اإع������ادة 
وحماية  النفايات،  لهذه  الأمثل  والتدوير  ال�ستخدام 

البيئة و�سحة الإن�سان والتنمية امل�ستدامة.
التن�سيق  املخت�سة  ال�سلطة  ع��ل��ى  اأن����ه  ال���ق���رار  وذك����ر 
يف  ال��دول��ة  م�ستهدفات  لتحقيق  اخل�ا�ض  القطاع  م��ع 
جم�ال  وا�ستحداث  الأخ�سر  القت�ساد  نحو  التحول 
اأول��ي��ة من  اإن��ت��اج م���واد  اق��ت�����س��ادي ج��دي��د يعتمد على 
�سركات  اإل��زام  البناء والهدم، وذلك من خالل  نفايات 
البناء  لنفايات  واجل��م��ع  ال��ف��رز  مبتطلبات  امل��ق��اولت 
والهدم ليتم معاجلتها من اأجل ال�ستخدامات املحددة 
ونقلها  وجمعها  النفايات  مع  التعامل  يجوز  ول  لها، 

ومعاجلتها اإل من قبل اجلهة املعنية يف الإمارة.
والهدم  البناء  نفايات  ا�ستخدام  بوجوب  القرار  واأف��اد 
ح�سب الت�سنيف العاملي واملحولة اإىل حمطة معاجلة 
النفايات يف اأعمال بناء الطرق واإن�ساء البنية التحتية، 
وه���ي م��ك��ون��ات الإ���س��م��ن��ت، وخ��ل��ي��ط امل���ع���ادن، والطوب، 

واخل��ر���س��ان��ة، وال��رم��ل واحل�����س��ى، والإ���س��ف��ل��ت، وخليط 
الأخ�ساب، واجلب�ض.

امل���واد امل��ع��اد ت��دوي��ره��ا من  كما ح��دد ال��ق��رار ا�ستخدام 
ن��ف��اي��ات ال��ب��ن��اء وال���ه���دم يف جم����الت ح�����س��ب الحجام 
الأ�سا�سية  بالقاعدة  الطرق  لر�سف  القرار  املحددة يف 
وت�سوية  الطريق/،  الطريق /كتف  والفرعية وجانبي 
وت�����س��ط��ي��ح ال���ط���رق ال���رتاب���ي���ة غ���ري امل��ع��ب��دة ومواقف 
ال�������س���ي���ارات، وت��ع��ب��ئ��ة ح��ف��ر امل����راف����ق، والأع����م����ال غري 
املواقع، وجتهيز  وتن�سيق  البناء  م�ساريع  الإن�سائية يف 

الرتبة.
ال��ق��رار مب��راع��اة فح�سه  اأف���اد  امل��ن��ت��ج،  ولقيا�ض ج���ودة 
التحاليل  اإج������راء  خ����الل  م���ن  خ��ا���س��ة  خم���ت���ربات  يف 
تدويره،  املعاد  املنتج  ج��ودة  لقيا�ض  الالزمة  املخربية 
ت���دوي���ره م��ع املوا�سفات  امل��ع��اد  امل��ن��ت��ج  وم����دى ت��ط��اب��ق 
 LEED ت�سنيف  ومع  املعتمدة  الإماراتية  القيا�سية 

و BREEAM الأمريكي والأوروبي.
ويتعني على القطاعني احلكومي واخلا�ض العاملني يف 

جمال اأعمال الطرق واإن�ساء البنية التحتية يف الدولة، 
ا�ستخدام ن�سبة ل تزيد على 40 % حال توفرها من 
اإجمايل احتياجات م�ساريعهم من مواد معاد تدويرها 
والناجتة من عملية اإعادة تدوير نفايات البناء والهدم 
البنية  واإن�����س��اء  ال��ط��رق  ب��اأع��م��ال  اخلا�سة  امل�ساريع  يف 

التحتية.
ك��م��ا ي��ت��ع��ني ع��ل��ى ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض ال��ع��ام��ل يف جمال 
اأعمال الطرق واإن�ساء البنية التحتية يف الدولة تعديل 
اأحكام هذا القرار ب�ساأن فرز  اأو�ساعه، مبا يتوافق مع 
ا�ستخدامها  لإع���ادة  وجمعها  وال��ه��دم،  البناء  نفايات 
وتدويرها وال�ستفادة منها وذلك خالل �سنة من تاريخ 

العمل بهذا القرار.
اأنواع نفايات البناء والهدم  ويطبق القرار على جميع 
الناجتة من عمليات البناء والإن�ساء وال�سيانة والهدم 
�سواء كانت يف القطاع احلكومي اأو اخلا�ض يف الدولة 
التايل  اليوم  من  به  ويعمل  احل��رة،  املناطق  فيها  مبا 

لتاريخ ن�سره.

البلدين، موؤكداً اأن مثل هذه التفاقيات 
�سيكون لها اأثر ايجابي ت�ساعد على دفع 
اإن�ساء  وت��دع��م  وال��ت��ط��ور  التنمية  عجلة 
امل�ستقبل  يف  عمل  فر�ض  وخلق  امل�ساريع 

وحتقيق منو �سامل للحد من الفقر. 
يذكر اأن �سندوق خليفة لتطوير امل�ساريع 
الذي تاأ�س�ض فى العام 2007 يف اأبوظبي 
اأ�سبح اإحدى اأبرز املوؤ�س�سات املعنية بن�سر 
امل�ساريع  ودع����م  الأع���م���ال  ري�����ادة  ث��ق��اف��ة 
الإم���ارات  دول��ة  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ح��ي��ث م���ًول اأك���رث من 
فيما  ال���دول���ة،  داخ���ل  م�����س��روع   1.400
نقل جتربته الناجحة اإىل كل من م�سر 
الها�سمية و  الأردنية  وال�سي�سان واململكة 
مايل  وجمهورية  بيالرو�سيا  جمهورية 
ودعم  متويلية  ب��رام��ج  ع��رب  وموريتانيا 
ت��ع��زي��ز اجلهود  اإىل  ت��ه��دف  رائ�����دة  ف��ن��ي 
لتحقيق  ال���ب���ل���دان  ت��ل��ك  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
متنوع  اقت�ساد  وبناء  امل�ستدامة  التنمية 

وم�ستقر. 
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الإنتهاء من اأعمال التجهيز والت�سميم وتعيني املقاول ومراجعة املنذرة لتنفيذ بنود العقد و�سداد كافة 
املتاأخرات اليجارية والتعوي�سات امل�ستحقة عليها وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم النذار 
وامل�ستاأجرين  املوؤجرين  باملنازعات بني  الق�سائية اخلا�سة  للجنة  اللجوء  اىل  املنذرة   �ست�سطر  وال 
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28

املال والأعمال
اخلميس    7   فبراير    2019  م   -   العـدد  12549  
Thursday  7   February   2019  -  Issue No   12549

بنك دبي االإ�سالمي يدرج �سكوكا بقيمة 
750 مليون دوالريف نا�سداك دبي

•• دبي-وام:

اأعلن بنك دبي الإ�سالمي ام�ض عن اإدراج �سكوك بقيمة 750 مليون دولر 
اأمريكي يف نا�سداك دبي. وجتاوز حد الكتتاب على ال�سكوك 4.9 اأ�سعاف 

ومبعدل ربح بلغت ن�سبته 6.25 يف املائة �سنوياً .
وبلغت ن�سبة امل�ستثمرين يف ال�سكوك من خارج منطقة ال�سرق الأو�سط ما 

يقارب 40 باملائة .
الأو�سط و19  ال�سرق  املائة من  62 يف  امل�ستثمرين  وبلغت ن�سبة م�ساركة 
الوليات  املائة من  وواح��دا يف  اأ�سيا  املائة من  اأورب��ا و18 يف  املائة من  يف 
بور�سات  يف  املدرجة  ال�سكوك  قيمة  اإجمايل  بلغ  فيما  الأمريكية  املتحدة 
دبي حالياً 61.14 مليار دولر اأمريكي ليمثل بذلك املبلغ الأكرب لدى اأي 

مركز اإدراج يف العامل.
ويعد بنك دبي الإ�سالمي جهة الإ�سدار الرائدة لل�سكوك يف الإمارات من 
مليارات  �ستة  تبلغ  اإجمالية  بقيمة  دبي  نا�سداك  بور�سة  يف  القيمة  حيث 

دولر اأمريكي وت�سم �سبعة �سكوك مبا فيها الإدراج الأخري.
وقال الدكتور عدنان �سلوان الرئي�ض التنفيذي ملجموعة بنك دبي الإ�سالمي 
اإن اإرت���ف���اع م��ع��دل الك��ت��ت��اب ع��ل��ى ���س��ك��وك ب��ن��ك دب���ي الإ���س��الم��ي املدرجة 
البنك  اأداء  يف  الكبرية  ال��دول��ي��ني  امل�ستثمرين  ثقة  على  ي��ربه��ن  م��وؤخ��راً 
6.25 يف  بن�سبة  �سعر  اأدنى  بتحقيقها  �سروره  وا�سرتاتيجيته..معربا عن 
“بازل3  املائة لأي من ال�سكوك الإ�سافية من ال�سق الأول واملتوافقة مع 
ب�ساأن  الإم���ارات  لدولة  اجلديدة  التوجيهية  املبادئ  مبوجب  وال�سادرة   “
روؤو�ض الأموال..م�سريا اىل اأن اإدراجهم يف نا�سداك دبي يوفر لإ�سدارهم 
بامل�ستثمرين  وثيقة  وتربطها �سالت  ب�سكل جيد  للتنظيم  تخ�سع  من�سًة 

الإقليميني والدوليني.

 20 دولة ت�سارك يف »ميكر فري دبي 2019«
•• دبي -وام:

الذي   ”2019 دبي  فري  “ميكر  ال�سناع  ملعر�ض  املنظمة  اللجنة  ك�سفت 
يقام خالل الفرتة من 26 اإىل 28 فرباير اجلاري يف مركز دبي التجاري 
العاملي عن و�سول عدد الدول امل�ساركة اإىل اأكرث من 20 دولة من املتوقع 

اأن ميثلها اأكرث من 150 مبتكرا من خمتلف الفئات العمرية.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد يف مقر موؤ�س�سة حمدان بن 
املتميز مببنى احل�سيبة للجوائز بح�سور كل من  التعليمي  را�سد لالداء 
�سعادة الدكتور جمال حممد املهريي نائب رئي�ض جمل�ض الأمناء الأمني 
املتميز رئي�ض اللجنة  التعليمي  ل��الأداء  العام يف موؤ�س�سة حمدان بن را�سد 
اإبراهيم �سحراوي رئي�ض ق�سم البتكار ورئي�ض اللجنة  التنظيمية ومروة 
العلمية واأماثل حممد غياث مدير اإدارة الإعالم والعالقات العامة بالإنابة 

ورئي�ض اللجنة الإعالمية.
وا�ستعر�ض املتحدثون اأبرز الفعاليات والأن�سطة التي تقام خالل املعر�ض 
عدد  يف  ملحوظاً  ارتفاعاً  �سنوياً  يحقق  ال�سناع  معر�ض  اأن  اإىل  م�سريين 
امل�ساركني والراغبني يف م�ساطرة اأفكارهم وابتكاراتهم مع اجلهات الر�سمية 

وال�سركات املتخ�س�سة يف تبني امل�ساريع والأفكار الريادية والبتكارية.
يف  ياأتي  البتكار  �سهر  مع  بالتزامن  املعر�ض  انطالق  اأن  املتحدثون  واأك��د 
اإطار مبادرة موؤ�س�سة حمدان الهادفة اإىل تعزيز ثقافة البتكار والإبداع من 
والطالب  واملهند�سني  والهواة  واحلرفيني  واملبتكرين  ال�سّناع  دعم  خالل 
والبتكارات  امل�ساريع  تنمية ورعاية  اإىل  بالإ�سافة  املجتمع  وخمتلف فئات 
من خالل التن�سيق مع اجلهات املعنية على تبني الأفكار الريادية وحتويلها 

اإىل �سناعات ومنتجات حرة.
الأمناء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  املهريي  حممد  جمال  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
اإن  املتميز  التعليمي  ل���الأداء  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  موؤ�س�سة  ال��ع��ام يف  الأم���ني 
من  بها  حظي  التي  احلثيثة  املتابعة  من  اأهميته  ي�ستمد  ال�سناع  معر�ض 
املالية  اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير  قبل �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد 
العاملي  احل��دث  هذا  ا�ستقطاب  اإىل  اأدت  والتي  للموؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�ض 
واملوؤ�س�سات  واجل��ه��ات  الأف���راد  خمتلف  من  كبري  باهتمام  يحظى  وجعلته 

املعنية بربامج التعليم البتكاري.
واأ�ساف املهريي اأن املوؤ�س�سة داأبت على ت�سخري جهودها يف حتويل البتكار 
الأداء وتعزيز  الأدوات يف تطوير  اأب��رز  اأحد  باعتباره  اإىل ثقافة جمتمعية 
التناف�سية الدولية لتحقيق املراتب املتقدمة يف جمالت البتكار والإبداع 
حمليا واإقليميا وعامليا وذلك من خالل توفريها فر�سا حقيقية للمبدعني 
اإي�سال ابتكاراتهم للموؤ�س�سات  واملبتكرين عرب معر�ض ال�سناع لتتيح لهم 

الر�سمية والرعاة وامل�ستثمرين وال�سركات املهتمة.
واأ�سار املهريي اإىل اأن حجم الهتمام الذي حظيت به املوؤ�س�سة وما وجدته 
من ا�ستجابة وتعاون على �سعيد الأفراد وال�سركات واملوؤ�س�سات التعليمية 
يف تنظيمها لهذا احلدث العاملي رفيع امل�ستوى يدعو اإىل الفخر والعتزز 
اإىل موا�سلة العمل على دعم هذا الجت��اه من خالل حزمة من  ويدفعنا 
اخلدمات التي �سنقدمها يف موؤ�س�سة حمدان بن را�سد اآل مكتوم للموهبة 
والبتكار. من جانبها حتدثت مروة اإبراهيم �سحراوي رئي�ض ق�سم البتكار 
عن  املوؤمتر  خ��الل  املتميز  التعليمي  ل��الأداء  را�سد  بن  حمدان  موؤ�س�سة  يف 
اأجندة املعر�ض واأن�سطته وفعالياته خالل الفرتة املمتدة من 26 اىل 28 
فرباير اجلاري ..متوقعة ح�سور عدد كبري من الزوار وامل�ساركني بينهم 
عدد من الوزراء وال�سخ�سيات الر�سمية ونخبة من اخلرباء واملتخ�س�سني 
العاملني يف جمال البتكار ..ف�سال عن م�ساركة عدد كبري من املوؤ�س�سات 

التعليمية وال�سركات املتخ�س�سة بالأفكار البتكارية وامل�ساريع النوعية.
اأه��داف دولة الإمارات  واأف��ادت �سحراوي باأن معر�ض ال�سناع ين�سجم مع 
حيث  الأوىل  بالدرجة  بالإن�سان  الرت��ق��اء  اإىل  الرامية  وا�سرتاتيجياتها 
جهودها  ك��ل  املتميز  التعليمي  ل���الأداء  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  موؤ�س�سة  تكر�ض 
نوعية  �سيا�سات  بتبنيها  قدراتهم  ورف��د  الأف���راد  م��ه��ارات  تعزيز  اأج��ل  من 
�سنع  يف  للم�ساركة  الريادية  الفعاليات  وتنظيمها  للمبادرات  واإطالقها 

الإجنازات بابتكارات عقول اإماراتية.

ويل عهد ال�سارقة يفتتح »معر�س التوظيف«..ويكرم الفائزين بـ»جائزة املوارد الب�سرية بالقطاع امل�سريف«

 »االحتادية لل�سرائب«و»مالية عجمان« تعززان املعرفة ب�سريبة القيمة امل�سافة

الرئي�س التنفيذي مل�سرف عجمان يح�سد جائزة »اأف�سل رئي�س تنفيذي للتوطني«

•• ال�شارقة-وام:

حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  افتتح 
القا�سمي ويل عهد ونائب  �سلطان  بن 
وبح�سور  اأم�ض،  �سباح  ال�سارقة  حاكم 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن ����س���امل بن 
�سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة، 
املعر�ض  من   21 ال�  الن�سخة  فعاليات 
ال���ذي   2019 ل��ل��ت��وظ��ي��ف  ال���وط���ن���ي 
ينظمه مركز اإك�سبو ال�سارقة، وي�ستمر 
موؤ�س�سة   50 مب�����س��ارك��ة  اأي�����ام،  ث��الث��ة 

حكومية وخا�سة.
اإيذانا  التقليدي  ال�سريط  ق�ض  وبعد 
ب���الف���ت���ت���اح ال���ر����س���م���ي ل���ل���ح���دث، قام 
خمتلف  يف  تفقدية  بجولة  �سموهما 
اأجنحة املعر�ض، التقيا فيها بعدد من 
امل�����س��ارك��ة، واطلعا  م�����س��وؤويل اجل��ه��ات 
التوظيف وفر�ض  منهم على جمالت 
توفرها  التي  التدريب  وبرامج  العمل 
للمواطنني  امل�������س���ارك���ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
وللخريجني واخلريجات الإماراتيني.

حاكم  ون��ائ��ب  عهد  ويل  �سمو  وا�ستمع 
ال�سيخ عبد اهلل  ال�سارقة يرافقه �سمو 
 - القا�سمي - خالل اجلولة  �سامل  بن 
اإىل �سرح واف من امل�سوؤولني املرافقني 
ع���ن ال���ت���ط���ورات ال���ت���ي ���س��ه��دت��ه��ا هذه 
بدعم  تقام  التي  املعر�ض  م��ن  ال���دورة 

ال�سارقة،  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  م��ن 
وب����ال����ت����ع����اون م�����ع م���ع���ه���د الإم�����������ارات 
ودائرة  وامل��ال��ي��ة،  امل�سرفية  للدرا�سات 
3 حماور  امل��وارد الب�سرية وتركز على 
رئي�سة هي التطوير املهني، والتدريب، 

ووظائف امل�ستقبل.
م�سوؤويل  م���ن  ���س��م��وه��م��ا  ت���ع���رف  ك��م��ا 
اأج����ن����ح����ة امل����ع����ر�����ض ع���ل���ى م����ا ت���وف���ره 
موؤ�س�ساتهم من فر�ض متنوعة لتعزيز 
موؤهالت اخلريجني الإماراتيني، واإىل 
اأب�����رز م���ا ح��ق��ق��ت��ه امل�سارف  ���س��رح ع���ن 
و�سركات التاأمني والتمويل وال�سرافة 

يف جمال التوطني.
ي��ع��دُّ من�سة  ال���ذي   - املعر�ض  وي��ه��دف 
�سنوية تلتقي فيها املوؤ�س�سات احلكومية 
اخلريجني  ال�����س��ب��اب  م���ع  واخل���ا����س���ة 
واخل���ري���ج���ات ال��ب��اح��ث��ني ع���ن ع��م��ل - 
يف  للعمل  امل��ت��ع��ددة  امل��ج��الت  فتح  اإىل 
وامل��ايل يف خمتلف  امل�سريف  القطاعني 
طموحات  ي��ح��ق��ق  مب����ا  امل���وؤ����س�������س���ات، 
وي��دع��م من  اخلريجني واخل��ري��ج��ات، 
الكوادر  توظيف  نطاق  تو�سعة  فر�ض 
توفري  اإىل  اإ�سافة  ودعمها،  الوطنية 
م�ساحة تفاعلية بني اخلريجني وبني 
ال��ق��ط��اع��ني العام  خم��ت��ل��ف م��وؤ���س�����س��ات 
وتنمية  ت��وظ��ي��ف  وت�سهيل  واخل���ا����ض، 
ال�����س��ب��اب الإم���ارات���ي وتوجيه  م��ه��ارات 

واإر�ساد اخلريجني اجلدد حول كيفية 
ب�سكل  املهنية  حياتهم  م�����س��ار  اخ��ت��ي��ار 

يتنا�سب مع احتياجات �سوق العمل.
للمعر�ض،  ال��ر���س��م��ي  الف��ت��ت��اح  وع��ق��ب 
�سهد �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن 
�سلطان القا�سمي ، حفل “جائزة تنمية 
امل�سريف  ال��ق��ط��اع  ال��ب�����س��ري��ة يف  امل����وارد 
تف�سل  حيث  2018م  للعام  واملايل” 
ال�سخ�سيات  م��ن  ع��دد  بتكرمي  �سموه 
التي  املتميزة  وامل�����س��ارف  وامل��وؤ���س�����س��ات 
بذلت جهودا بارزة يف جمال التوطني 
وحققت اأعلى ن�سبة على هذا ال�سعيد، 
بجانب متكني املوارد الب�سرية وتعزيز 

ا�ستثمار طاقاتها يف �سوق العمل.
ال�سرتاتيجي  ال�سريك  �سموه  وك���رم 
وهو املعر�ض الوطني للتوظيف وت�سلم 
املدفع  �سيف حم��م��د  ���س��ع��ادة  ال��ت��ك��رمي 

الرئي�ض التنفيذي ل�‘اإك�سبو ال�سارقة.
اأعلى  ال��ت��ي حققت  امل�����س��ارف  ك��رم  كما 
امل���وارد  تنمية  وج���ائ���زة  ت��وط��ني  ن�سبة 
واملايل  امل�����س��ريف  ال��ق��ط��اع  يف  الب�سرية 
تنفيذي  رئ���ي�������ض  اأف���������س����ل  وج�����ائ�����زة 

للتوطني.
و���س��ل��م ���س��م��وه ال��ف��ائ��زي��ن ج��وائ��ز جلنة 
تنمية املوارد الب�سرية ووزعت كالتايل 
.. الفئة الأوىل - وت�سمل اجلهات التي 
من  فيها  املوظفني  عدد  اإجمايل  يبلغ 

بها  وف���از  ف���وق-  م��وظ��ف فما   1000
عبيد  وت�سلمها  الإ���س��الم��ي  دب��ي  بنك 
الب�سرية  املوارد  اإدارة  ال�سام�سي رئي�ض 
وال�������س���وؤون الإداري��������ة، وب��ن��ك الحت����اد 
الظفري  �سبيحة  وت�سلمتها  الوطني 
العني  منطقة  وم��دي��ر  الرئي�ض  نائب 
الوطني،  اخليمة  راأ����ض  وبنك  للبنك، 
الرئي�ض  ي���و����س���ف  اأح����م����د  وت�����س��ل��م��ه��ا 

التنفيذي للموارد الب�سرية.
ف��ي��م��ا ف����از ب���ج���ائ���زة ال��ف��ئ��ة ال��ث��ان��ي��ة - 
اإج����م����ايل ع����دد امل���وظ���ف���ني م���ن 500 
العربي  ال��ب��ن��ك   - م��وظ��ف   1000  -
النعيمي  حم���م���د  وت�����س��ل��م��ه��ا  امل���ت���ح���د 
الرئي�ض التنفيذي بالإنابة.. بينما فاز 
عدد  اإج��م��ايل   - الثالثة  الفئة  بجائزة 
، م�سرف   - 500 فما فوق  املوظفني 
�سعادة  وت�سلمها  الإ���س��الم��ي  الإم����ارات 
�سالح حممد اأمني الرئي�ض التنفيذي 

للم�سرف.
اأف�سل رئي�ض تنفيذي  كما فاز بجائزة 
واملايل  امل�����س��ريف  ال��ق��ط��اع  يف  للتوطني 
الرئي�ض  الأم���������ريي  حم���م���د  ����س���ع���ادة 
وت�سلمت  عجمان،  مل�سرف  التنفيذي 
املرزوقي  ف���ريوزة  عنه  نيابة  اجل��ائ��زة 
رئي�ض املوارد الب�سرية بامل�سرف، بينما 
فازت بجائزة املراأة املتميزة ال�سنوية كل 
من عزيزة علي عبد اهلل مدير اإقليمي 

الإ�سالمي،  ال�������س���ارق���ة  م�����س��رف  م���ن 
الأفرع  مدير  الكعبي  اأح��م��د  وجميلة 

من بنك الحتاد الوطني.
وتوزيع  املعر�ض  افتتاح  مرا�سم  ح�سر 
خالل  �سموهما،  ج��ان��ب  اإىل  اجل��وائ��ز 
عبد  بن  خالد  ال�سيخ  من  كل  اجلولة 
املوانئ  دائ�����رة  رئ��ي�����ض  ال��ق��ا���س��م��ي  اهلل 
ال��ب��ح��ري��ة واجل���م���ارك، وال�����س��ي��خ �سامل 
ب���ن ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ق��ا���س��م��ي رئي�ض 
مكتب �سمو احلاكم، وال�سيخ حممد بن 
حميد القا�سمي مدير دائرة الإح�ساء 

والتنمية املجتمعية.
من  ك�����ل  ج���ان���ب���ه���م  اإىل  ح�������س���ر  ك���م���ا 
العوي�ض  �سلطان  ب��ن  ع��ب��داهلل  ���س��ع��ادة 
جت���ارة  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
بن  ط��ارق  و�سعادة  ال�سارقة،  و�سناعة 
الب�سرية  امل�����وارد  دائ����رة  رئ��ي�����ض  خ����ادم 
يف ح��ك��وم��ة ال�����س��ارق��ة، و���س��ع��ادة جمال 
الإمارات  “معهد  عام  مدير  اجل�سمي 
و�سعادة  للدرا�سات امل�سرفية واملالية”، 
ملركز  التنفيذي  الرئي�ض  املدفع  �سيف 
اأحمد  ال�سارقة، و�سعادة حممد  اإك�سبو 
اأمني مدير عام غرفة جتارة و�سناعة 
روؤ�ساء  م��ن  وع��دد  بالوكالة،  ال�سارقة 
واملوؤ�س�سات الحتادية  الدوائر  ومدراء 
اإدارة غرفة  واأع�ساء جمل�ض  واملحلية، 

ال�سارقة والقيادات امل�سرفية.

•• ال�شارقة-الفجر:

الرئي�ض  اأم�������ريي،  حم��م��د  ال�����س��ي��د  ف����از 
بجائزة  ع���ج���م���ان،  مل�����س��رف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأف�������س���ل رئ���ي�������ض ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ت��وط��ني يف 
ال��ق��ط��اع امل�����س��ريف وامل���ايل ل��ع��ام 2018. 
ال�سيخ  �سمو  م��ن  اجل���ائ���زة  ا���س��ت��الم  ومت 
�سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي، 
ويل العهد ونائب حاكم ال�سارقة، خالل 
والع�سرين  احل�����ادي  ال��وط��ن��ي  امل��ع��ر���ض 
للتوظيف وذلك تقديراً لروؤيته وقيادته 
التوطني  جم��ال  يف  املتميزة  واإجن���ازات���ه 
واأق���ي���م ح��ف��ل ت�سليم  امل��وؤ���س�����س��ة.  ���س��م��ن 
ال�سارقة  اإك�سبو  مركز  رحاب  يف  اجلوائز 
وجرى تنظيمه من قبل معهد الإمارات 
امل��ال��ي��ة وامل�����س��رف��ي��ة. ويتميز  ل��ل��درا���س��ات 
املوؤ�س�سات  اأح���د  بكونه  عجمان  م�سرف 
امل��ال��ي��ة ال���رائ���دة وال��ع��ري��ق��ة يف الإم����ارات 

العربية املتحدة. ويف معر�ض تعليقه على 
حممد  ال�سيد  قال  اجلائزة،  بهذه  الفوز 
مل�سرف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  اأم�������ريي، 
وطنية،  م�سوؤولية  “التوطني  عجمان: 
ولذا ي�سرفني احل�سول على جائزة معهد 
وامل�سرفية  امل��ال��ي��ة  ل��ل��درا���س��ات  الإم�����ارات 
التوطني.  تكّرم جهودنا يف جمال  والتي 
ب�سعينا  اع���رتاف���اً  ال��ت��ك��رمي  ه���ذا  وي���اأت���ي 
التنموية  اخل���ط���ط  دع����م  اإىل  احل��ث��ي��ث 
الوطنية لدولة الإمارات العربية املتحدة 
حماور  من  رئي�سياً  حم��وراً  ت�سكل  والتي 
ت��اأت��ي ج��ه��ودن��ا يف جمال  ول��ذل��ك  عملنا، 
على  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد  تنمية 
الوطنية  الروؤية  وهذه  اأولوياتنا.  قائمة 
ال��ط��م��وح��ة حت��ظ��ى ب��ت��اأي��ي��د ودع����م �سمو 
ال�����س��ي��خ ع��م��ار ب��ن حميد ال��ن��ع��ي��م��ي، ويل 
عهد عجمان رئي�ض جمل�ض اإدارة م�سرف 
يحر�ض  اأه��داف��ه،  مع  ومتا�سياً  عجمان. 

�سيا�سات  تنفيذ  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان  م�����س��رف 
عملياته  م�ستويات  جميع  على  التوطني 
وتر�سيخ  و���س��ع  خ���الل  م���ن  الت�سغيلية 
توظيف  وح�����س�����ض  ت��وج��ي��ه��ي��ة  م����ب����ادئ 
وتت�سمن  جيد.  ب�سكل  حم��ددة  وح��واف��ز 
اأه�����م الإجن���������ازات ال���ت���ي حتققت  ب��ع�����ض 
النمو الالفت  اأمريي  ال�سيد  حتت قيادة 
للتوطني،  امل�سرف  برنامج  �سهده  ال��ذي 
النوعي  ت��ع��زي��ز والرت����ق����اء  ع���ن  ف�����س��اًل 
بعمليات التدريب.  و�سدد ال�سيد اأمريي 
قائاًل: “يف م�سرف عجمان لدينا خطة 
طموحة نهدف من خاللها اإىل اأن ن�سبح 
املحلية  للمواهب  املف�سلة  العمل  جهة 
من خالل تطوير قدرات ال�سباب والأخذ 
باأيديهم نحو التخطيط بنجاح خلياراتهم 
املهنية وطموحاتهم امل�ستقبلية. وا�ستناداً 
اإىل اعتمادنا وتوفرينا لبيئة عمل جذابة 
للمواطنني العاملني يف موؤ�س�ستنا وغر�ض 

روح املناف�سة الإيجابية، فاإننا نهدف اإىل 
اقت�سادها.  ال��دول��ة ومن���و  رف��اه��ي��ة  دع���م 
ك��م��ا اأن م��ث��ل ه���ذه اخل��ط��ط والأه�����داف 
تنبع من م�سوؤوليتنا الرامية اإىل تطوير 
التناف�سية بني القوى العاملة يف الدولة. 

يف م�سريتنا هذه  ق��دم��اً  اإذ من�سي  واإن��ن��ا 
قاعدة  بناء  يف  بال�ستمرار  نتعهد  فاإننا 
الإماراتية  امل��واه��ب  م��ن  ومتينة  �سلبة 
م�سرف  يف  امل�ستويات  اأعلى  على  املدربة 

عجمان.«  

•• عجمان -وام:

نظمت دائرة املالية يف عجمان بالتعاون 
ور�سة  لل�سرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  مع 
للرد  امل�سافة  القيمة  �سريبة  عن  عمل 

بتطبيق  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���س��ت��ف�����س��ارات  ع��ل��ى 
احلكومية  اجل���ه���ات  ل����دى  ال�����س��ري��ب��ي��ة 
يف اإم���������ارة ع���ج���م���ان ب����ه����دف الرت����ق����اء 
امل�ستوى  اإىل  وال���و����س���ول  ب��ال��ت��ط��ب��ي��ق 
الأم���ث���ل ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي ف�سال 

ع��ن تطوير م��ه��ارات وق���درات املوظفني 
املاليني العاملني يف اجلهات احلكومية، 
والتطبيقات  ب��امل��م��ار���س��ات  والرت����ق����اء 
مروان  �سعادة  وق��ال  لديهم.  ال�سريبية 
اآل علي مدير عام دائرة املالية يف عجمان 

املبادرات  م��ن  رزم��ة  و�سعت  ال��دائ��رة  اإن 
وحتقيق  دعم  اإىل  والهادفة  املتخ�س�سة 
اأمتته  بينها  2021، من  روؤي��ة عجمان 
واآليات  امل�سافة  القيمة  �سريبة  ن��ظ��ام 
ا�ستخدامه من قبل املجموعة ال�سريبة 
يف  اإطالقها  مت  والتي  عجمان  حلكومة 
املا�سي  يونيو  �سهر  الفعلية  العمل  بيئة 
لت�سجيل  ن���ظ���ام  ت�����س��م��ي��م  خ�����الل  م����ن 
ال�سريبة باجلهات التي ت�سكل املجموعة 
ال�سريبية حلكومة عجمان ، والعتماد 
مع  يتوافق  مبا  الأن�سطة  ت�سنيف  على 
متطلبات قانون �سريبة القيمة امل�سافة 
ولئحته التنفيذية ويعتمد عليه اأع�ساء 
ت�سجيل  يف  التاريخ  ذل��ك  من  املجموعة 
ا�ستخراج  و  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ���س��ري��ب��ة 

الإقرارات ال�سريبية للمجموعة.
�سعيها  ت��وا���س��ل  ال����دائ����رة  اأن  واأ�����س����اف 
لتطوير منظومة العمل املايل احلكومي 
وال��ع��م��ل وف���ق روؤي����ة ا���س��ت��ب��اق��ي��ة ت�سمن 
لكل  املايل  ال�سرتاتيجي  التوجه  وحدة 
اإم�����ارة عجمان  اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
احلكومي  املايل  العمل  لإدارة  واإعدادها 

اأ�س�ض  على  ت��ق��وم  دقيقة  منهجية  وف��ق 
علمية وقانونية . من جانبه قال في�سل 
الإي��رادات احلكومية  اإدارة  يون�ض مدير 
الدائرة  اإط��ار جهود  تاأتي يف  الور�سة  اإن 
يف  امل��ال��ي��ة  الإدارات  م��وظ��ف��ي  ل��ت��ع��ري��ف 
باأحدث  عجمان  يف  احلكومية  اجل��ه��ات 
ل�سمان  املالية،  والت�سريعات  القوانني 
الل��ت��زام ب��ه��ذه الأن��ظ��م��ة، وزي����ادة كفاءة 
الأمثل  اخل���دم���ة  وت���ق���دمي  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا، 
للمتعاملني، مبا يحفظ احلقوق املالية 
املنظومة  وي���ع���زز  ال��ع��الق��ة،  لأ���س��ح��اب 
وتناولت  ع���ج���م���ان.  حل���ك���وم���ة  امل���ال���ي���ة 
ال��ت��ي ح�سرها مم��ث��ل��ون عن   - ال��ور���س��ة 
خمتلف الدوائر املحلية يف اإمارة عجمان 
ال�����س��ري��ب��ة واجلهات  امل��ج��م��وع��ة  ���س��م��ن 
بينها  م��ن  خمتلفة  حم��اور   - وامل�ستلقة 
القيمة  �سريبة  تطبيق  كيفية  تو�سيح 
امل�سافة على بع�ض امل�سائل اخلا�سة مثل 
ال�سلع الراأ�سمالية والإعفاءات والتاأجري 
ا�ستف�سارات  ع���ل���ى  وال�������رد  ال��ت��م��وي��ل��ي 
الدوائر حول بع�ض امل�سائل التي حتتاج 

اىل ا�ستي�ساح من قبل الهيئة.
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•• اأبوظبي-وام:

ت�سارك دولة الإمارات يف فعاليات “املعر�ض 
خالل  ي��ع��ق��د  طوكيو” ال����ذي  يف  ال�����دويل 
اجلاري  فرباير   15 اإىل   11 من  الفرتة 

ممثلة بوزارة القت�ساد.
امل�سوؤولني  من  م�ساركاً   35 الوفد  وي�سم 
املعنية على  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  ومم��ث��ل��ي 
ال�سعيدين الحتادي واملحلي، ونخبة من 
رجال الأعمال وممثلي ال�سركات الوطنية 

ال�ستثمارية والقطاع اخلا�ض.
وو�سل حجم التبادل التجاري بني البلدين 
اإىل حوايل 28 مليار دولر يف العام املا�سي، 
حيث قامت اليابان بت�سدير ما قيمته 7.2 
مليار دولر من ال�سلع واملنتجات اإىل دولة 
دولة  م��ن  واردات���ه���ا  بلغت  فيما  الإم�����ارات، 

الإمارات حوايل 20.73 مليار دولر.

امل�ساعي احلكومية  اإط��ار  الزيارة يف  وتاأتي 
امل���ت���وا����س���ل���ة ل���ت���ع���زي���ز ق�����ن�����وات ال���ت���ع���اون 
الإمارات  دولة  بني  والتجاري  القت�سادي 
الإماراتية  لل�سادرات  والرتويج  واليابان، 
جتارية  اأ������س�����واق  اإىل  ال���ن���ف���اذ  اأج������ل  م����ن 
والقدرات  الإمكانيات  ينمي  ومبا  جديدة، 
ال��ت��ج��اري��ة ل��ل��دول��ة وي��ح��ف��ز جت��ارت��ه��ا غري 
النفطية، وا�ستعرا�ض ا�سرتاتيجية الدولة 
الوطنية  ال�������س���ادرات  ل��دع��م  وم��ب��ادرات��ه��ا 
ربطها  و�سبل  التناف�سية  قدرتها  وتعزيز 
الدول  وخا�سة  املختلفة  العاملية  بالأ�سواق 
�سي�ستعر�ض  كما  اليابان.  مثل  ال�سديقة 
ال��وف��د م��ق��وم��ات اجل����ذب ال���س��ت��ث��م��اري يف 
املتاحة  والفر�ض  والآف���اق  الإم����ارات  دول��ة 
اإليها  و�سلت  التي  واملكانة  املجال،  ه��ذا  يف 
ومالذ  رائ���دة  ا�ستثمارية  كوجهة  ال��دول��ة 
اآمن وم�ستقر للم�ستثمرين من كافة اأنحاء 

ا�ستقطاب  يف  ال��ك��ب��رية  وجاذبيتها  ال��ع��امل 
بيئة  ملا توفره من  الأجنبية،  ال�ستثمارات 
وامتالكها  وال�ستثمار  لالأعمال  منا�سبة 
وفقاً  تعمل  وتنظيمية  ت�سريعية  منظومة 

لأف�سل املمار�سات العاملية.
الوكيل  الكيت،  اأكد �سعادة جمعة حممد  و 
بوزارة  اخلارجية  التجارة  ل�سوؤون  امل�ساعد 
للعالقات  ال��ب��ال��غ��ة  الأه��م��ي��ة  الق��ت�����س��اد، 
التجارية الإماراتية اليابانية، حيث تعترب 
لدولة  جت��اري  �سريك  اأه��م  �ساد�ض  اليابان 
الإم��������ارات، وه����ي راب����ع اأك����رب م�����س��در اإىل 
دولة الإم��ارات وواح��دة من اأهم 15 دولة 

م�ستوردة منها.
واأو�سح الكيت اأن العالقات القت�سادية بني 
م�ستمرين،  وازده��اراً  منواً  ت�سهد  البلدين 
والتكنولوجيا  ال���س��ت��ث��م��ارات  تلعب  حيث 
دعم  يف  ح��ي��وي��اً  دوراً  امل��ت��ط��ورة  ال��ي��اب��ان��ي��ة 

م�سرية التنمية يف دولة الإمارات، وخا�سة 
يف قطاعات التكنولوجيا املتقدمة والطاقة 
امل��ت��ج��ددة وال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة الأخ���رى 
واأ�ساف  ال�سحية.  وال��رع��اي��ة  ك��ال��ط��ريان 
ياأتي يف  اليابان  اإىل  الدولة  وف��د  زي��ارة  اأن 
تعزيز  على  امل�ستمر  ال��دول��ة  حر�ض  اإط���ار 
املجالت  خمتلف  يف  اليابان  مع  عالقاتها 

وال�ستثمارية  الق���ت�������س���ادي���ة  وخ���ا����س���ة 
وال�سناعية، وتطوير التبادل التجاري بني 
البلدين، و�سعي الدولة الدائم اإىل تعميق 
التعاون مع اليابان يف املجالت التي تخدم 
القائمة  الإماراتية،  التنمية  ا�سرتاتيجية 
القت�ساد  وبناء  القت�سادي،  التنويع  على 

املبني على املعرفة.

»خدمات املزارعني« ينظم 1449 
دورة تدريبية خالل 2018

•• اأبوظبي-وام:

حقق مركز خدمات املزارعني باأبوظبي قفزة كبرية يف عدد الدورات التدريبية 
اإجمايل عدد الدورات  2018 حيث بلغ  امل��زارع العام املا�سي  املوجهة لعمال 

والور�ض التدريبية التي نفذها حوايل 1449 دورة متخ�س�سة.
ل��ل��م��زارع وور����ض تدريبية يف املزارع  ب��ني زي���ارات حقلية  ال����دورات  وت��راوح��ت 
وطرق  ال��زراع��ي��ة  املمار�سات  باأف�سل  امل���زارع  عمال  توعية  بهدف  الإر���س��ادي��ة 
الزراعة احلديثة واآليات الري ال�سليمة وال�ستخدام الأمثل للمياه بالإ�سافة 

اإىل امل�ساعدة يف زيادة اإنتاجية املزارع وحت�سني جودة الإنتاج املحلي.
ال��دورات التدريبية والإر�سادية  امل��زارع الذين �ساركوا يف  اإجمايل عمال  وبلغ 
التي نظمها مركز خدمات املزارعني خالل 2018 حوايل 29344 عامل 
مزرعة ينتمون لعدد من اجلن�سيات العربية والآ�سيوية وي�سرفون على اإدارة 

نحو 24 األف مزرعة يف اإمارة اأبوظبي.
وكان عمال مزارع العني الأكرث ح�سوراً للدورات التدريبية حيث بلغ عددهم 
حوايل 14506 عمال بن�سبة بلغت نحو 53 باملئة من اإجمايل عدد العمال 
امل�ساركني يف الدورات التدريبية على مدار العام يليهم عمال مزارع الظفرة 
 4195 مقابل  عامال   10643 وع��دده��م  باملئة   36 ح��وايل  بلغت  بن�سبة 

عامال يف اأبوظبي بن�سبة 11 باملئة من اإجمايل العمال.
وغطت الدورات التدريبية 8 حماور تدريبية هي خدمات النخيل واملمار�سات 
الري  رف��ع  يف  دورات  على  ا�ستملت  كما  املحمية  وال��زراع��ة  اجليدة  الزراعية 
يف  ودورات  ال��ن��خ��ي��ل  لآف����ات  امل��ت��ك��ام��ل��ة  والإدارة  �سبكاته  ك��ف��اءة  رف���ع  وط���رق 
املحا�سيل احلقلية وبرامج مكافحة الآفات والزراعة الع�سوية وغريها من 

الأن�سطة املهمة للزراعة.
وا�ستحوذت الدورات التدريبية اخلا�سة بتدريب العمال على الطرق الآمنة 
لر�ض املحا�سيل على نحو 48 باملئة من جمموع الدورات التدريبية املنفذة 
على مدار العام حيث مت تنفيذ نحو 698 دورة ا�ستفاد منها حوايل 15740 
عامل مزرعة تعرفوا على طرق ر�ض املحا�سيل واأنواع وكميات املبيدات الآمنة 
وطرق  ال�سخ�سية  الوقاية  �سبل  حول  التوعية  اإىل  بالإ�سافة  حم�سول  لكل 
املعايري  لأف�سل  اآمنة وفقاً  املبيد وحفظه والتخل�ض منه بطريقة  ا�ستخدام 
املتبعة يف هذا املجال يف حني مت تنظيم 208 دورات للتوعية بخدمات النخيل 
واإنتاج التمور �سارك فيها 4346 عامال ..اأما اأن�سطة الري فقد ا�ستحوذت 
3711 عامال مقابل  اإر�سادية �سارك فيها  161 دورة تدريبية وزيارة  على 
117 دورة تدريبية للتوعية باملمار�سات الزراعية اجليدة �سارك فيها 2897 
عامال ..بينما ح�سر 1935 عامل مزرعة 80 دورة تدريبية للتعريف ب�سبل 

وقاية املحا�سيل من الإ�سابة بالآفات.
املنفذة  ال���دورات  الكبرية يف ع��دد  ال��زي��ادة  اأن  امل��زارع��ني  واأك��د مركز خدمات 
الآمن  والر�ض  املحا�سيل  وقاية  بطرق  للتوعية  الكبرية  الأهمية  اإىل  تعود 
اأولوية  التي متثل  الربامج  لهذه  اأهمية كبرية  املركز  يويل  للمبيدات حيث 
بالعمال  والعناية  املحلي  املنتج  لتح�سني جودة  اأهميتها  اإىل  بالإ�سافة  بيئية 

وحمايتهم من ال�ستخدام املفرط وغري الآمن لالأ�سمدة واملبيدات.
وتهدف خطة التدريب اإىل الرتقاء باإنتاجية وجودة املحا�سيل الزراعية يف 
اإمارة اأبوظبي لتنمية قطاع الزراعة وحتقيق روؤية حكومة اأبوظبي يف تطبيق 
مبادئ الزراعة امل�ستدامة. وذكر املركز اأن اتباع املمار�سات اجليدة ي�ساعد على 
الدورات  تركز  حيث  امل�ستخدمة  املبيدات  من  ويحد  املياه  ا�ستخدام  تقليل 
عدم  ت�سمن  ال��ت��ي  والت�سميد  ال���ري  ب��ط��رق  ال��ع��م��ال  توعية  على  التدريبية 
الإفراط يف الري اأو الت�سميد وتزويد النباتات بحاجتها ال�سرورية بالإ�سافة 
“جلوبال  الزراعية اجليدة  واملمار�سات  املحا�سيل  زراعة  التوعية بطرق  اإىل 
جاب«. واأ�ساد املركز مب�ستوى ح�سور عمال املزارع للدورات التدريبية وور�ض 
اإمارة  مناطق  خمتلف  يف  مزارعهم  م��ن  بالقرب  تنظيمها  يتم  التي  العمل 
التدريبة  اخلطة  مع  العمايل  التفاعل  زي��ادة  يف  اأمله  عن  ..معرباً  اأبوظبي 
للعام احلايل نظراً لأهمية اخلدمات التدريبية يف حت�سني مهارات وخربات 
على  بالنفع  تعود  التي  الزراعية  املمار�سات  اأف�سل  لتباع  وتاأهيلهم  العمال 

املزرعة و�ساحبها.

 موؤمتر ومعر�س »بريك بلك« ال�سرق االأو�سط يعزز متكني املراأة يف القطاع البحري
•• دبي -الفجر: 

يف  امل���راأة  مكانة  تعزيز  يف  منه  م�ساهمة 
جمموعة  تقدمي  عرب  البحري  القطاع 
م���ن ال���ق���ي���ادات ال��ن�����س��ائ��ي��ة امل��الح��ي��ة يف 
ومعر�ض  م����وؤمت����ر  ���س��ي��ع��ق��د  امل���ن���ط���ق���ة. 
“دورته  الأو���س��ط  ال�����س��رق  بلك  “بريك 
ت��ق��ام لأول م����رة حتت  ال���راب���ع���ة وال���ت���ي 
بلحيف  اهلل  عبد  الدكتور  معايل  رعاية 
التحتية  البنية  تطوير  وزي��ر  النعيمي، 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات  دول�����ة  يف 
للموا�سالت  الحت��ادي��ة  الهيئة  ورئي�ض 
الربية والبحرية، على مدى يومني يف 
11 و12 فرباير يف مركز دبي التجاري 

العاملي.
حول هذا التوجه بتكثيف م�ساركة املراأة 
مرييديث،  ل��ي��زيل  اأك�����دت  احل�����دث؛  يف 
بلك  “بريك  يف  ال���ت�������س���وي���ق  م����دي����ر 
القائمني  ب����اأن  والإعالم”  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات 
ع��ل��ى ال��ف��ع��ال��ي��ة ح��ري�����س��ون دائ���م���اً على 
م����ع����اجل����ة ال����ت����ح����دي����ات ال����ت����ي ت����واج����ه 
ال�سناعة، واأحدها مو�سوع امل�ساواة بني 
اجلن�سني. واحلد من الفجوة والتفاوت 
املجالت  وامل��وظ��ف��ات يف  امل��وظ��ف��ني  ب��ني 
املالحية البحرية، حيث ميثل ذلك اأمر 
متتلكه  ملا  القطاع  هذا  لتنمية  �سروري 
امل����راأة م��ن خ���ربات يف ع��دة تخ�س�سات، 
�سواء القانونية اأو التقنية اأو الت�سغيلية 
اأن  ميكنها  ع��دي��دة،  اأخ��رى  وتخ�س�سات 
البحرية  ال�����س��ن��اع��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����س��اع��د 

ككل«.
ويف ذات ال�سياق اأو�سحت �سعادة املهند�سة 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ال��ك،  ح�سة 
الحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  ال��ب��ح��ري  ال��ن��ق��ل 
قائلة:  والبحرية،  الربية  للموا�سالت 
القوي  احل�������س���ور  دم�����ج  خ�����الل  “من 
للن�ساء املتخ�س�سات يف القطاع البحري 
قيادية يف الدورة  اأدواراً  واللواتي يلعنب 
الرابعة للحدث هذا العام، يوؤكد موؤمتر 
الأو�سط  ال�����س��رق  بلك  ب��ري��ك  وم��ع��ر���ض 
على الأهمية الكبرية ملفهوم امل�ساواة بني 
تعمل  ل  فاملراأة  ال�سناعة؛  يف  اجلن�سني 
ف��ق��ط ع��ل��ى مت��ك��ني اجل��ي��ل احل����ايل من 
املتخ�س�سني يف القطاع ملوا�سلة التطور 
بنجاحها  تلهم  اأي�����س��اً   واإمن����ا  وال��ن��م��و، 
امل�ستقبل،  يف  ب��ح��ري��ة  ق���ي���ادات  ت�����س��ك��ي��ل 
هذا  على  الفعالية  ه��ذه  تركيز  ومي��ث��ل 
اجل���ان���ب خ���ط���وة جت����در الإ������س�����ادة بها، 

اقت�ساد  بناء  �سي�ساعد يف  امل��راأة  فتمكني 
مزدهر عاملياً، وهو ما ن�سعى اإىل حتقيقه 
اآمنة  �سناعة  تطوير  خ��الل  من  جميعاً 

وم�ستدامة يف ال�سحن البحري«.

حتول جوهري يتغلب على 
التحديات

بالتحديات وال�سعوبات  بحكم معرفتها 
امل����راأة يف �سناعة  ط��ري��ق  ال��ت��ي تعرت�ض 
يهيمن عليها الذكور، حتدثت جا�سمني 
“في�ست  لدى  الإداري  ال�سريك  في�ست، 
“الرابطة  ورئي�ض  للمحاماة”  ك��و  اأن��د 
ال��ع��ام��الت يف قطاع  ل��ل��ن�����س��اء  ال��دول��ي��ة 
الإم����ارات  دول���ة  يف  والتجارة”  امل��الح��ة 
عن اإزالة املعوقات التي كانت تعيق املراأة 
قائلة:  البحرية،  ال�سناعة  يف  العاملة 
ه���ن���اك حتول  ك����ان  ال�����س��ن��ني  م���ر  “على 
اأ�سبحت  امل�����راأة  اأن  حلقيقة  ت��دري��ج��ي، 
وقادرة  البحري،  القطاع  قبوًل يف  اأكرث 
على مواكبة الرجل على قدم امل�ساواة يف 
النجاح. ونتيجة لذلك، مت فتح الأبواب 
ال��ت��ي ك��ان��ت م��غ��ل��ق��ة، م���ا ���س��م��ح لالإناث 
اإجن����ازات  بتحقيق  ال��ب��ح��ري  امل��ج��ال  يف 
الواقع  هذا  تكري�ض  يتم  ولكي  جديدة. 
ب�سكل اأكرب، يجب على الفتيات ال�سابات 
اإىل  ل���الن�������س���م���ام  ال����ل����وات����ي ي��ط��م��ح��ن 
وال�سيدات  العاملية  البحرية  ال�سناعة 
اأن  ال�سناعة  يف  ح��ال��ي��اً  يعملن  ال��الئ��ي 
ي���ث���اب���رن ل��ت��ح��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن اخل���ربة 

�سنح�سل على  ب��ذل��ك  لأن��ن��ا  والرت���ق���اء. 
ال�سعيد  على  ن�ستحقه  ال��ذي  التقدير 
املهني، يف ذات الوقت الذي �سنعمل فيه 
ب�سكل  املالحية  ال�سناعة  تطوير  على 

عام«.
ل���ي���ا، مدير  ب��ي��ن��ج��ام��ني  وع���ل���ق���ت ت��ي��ن��ا 
“اإ�ض  �سركة  يف  اللوج�ستية  اخل��دم��ات 
املجل�ض  وع�������س���و  �سي-لفالني”  اأن 
بريك  ومعر�ض  موؤمتر  يف  ال�ست�ساري 
ب��ل��ك ال�����س��رق الأو����س���ط، ب��ق��ول��ه��ا: “لقد 
جوانب  جميع  يف  دوم��اً  الن�ساء  �ساهمت 
اأدين  عديدة  وظائف  و�سغلن  �سناعتنا، 
كمديرات  كبري؛  بنجاح  اأعمالهن  فيها 
ال�سخمة،  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  ل��ل��م�����س��اري��ع 
وم�سوؤولت عن ت�سليم امل�ساريع يف مواقع 
اإ�سافة  الأح���ي���ان.  م��ن  ك��ث��ري  يف  �سعبة 
تاأمني  يف  لل�سفن  ك��وك��الء  عملهن  اإىل 
احلمولت وحجوزات ال�سحن، وقيامهن 
باأعمال امل�سح وفح�ض الب�سائع، و�سمان 
والت�سليم.  التحميل  عمليات  ���س��الم��ة 
ال��ت��و���س��ع يف  ن��الح��ظ  اأن  وال��ي��وم ميكننا 
يف  الن�سائية  ال��ك��ف��اءات  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة 

املوانئ يف جميع اأنحاء العامل..
 ومي��ث��ل ه���ذا ال��ت��ن��وع ب��ني اجل��ن�����س��ني يف 
لنمو  رئي�ساً  حمركاً  البحرية  الأع��م��ال 
ال��ق��ط��اع. وجت����اه ه���ذا ال���واق���ع يتوجب 
املجالت  يف  ال���ع���ام���الت  ال��ن�����س��اء  ع��ل��ى 
دوراً  يلعنب  اأن  وال��ب��ح��ري��ة  اللوج�ستية 
ن�����س��ط��اً يف ت��ط��وي��ر ال�����س��ن��اع��ة ب���اإب���داع 

“اإ�ض  �سركة  ونحن يف  مفاهيم جديدة. 
بدعم  م��ل��ت��زم��ون  �سي-لفالني”  اأن 
ال��ن�����س��اء يف ج��م��ي��ع ق���ط���اع���ات الأع���م���ال 
املواهب  تطوير  على  ونعمل  البحرية، 
يف  املحلية  املالحية  الن�سوية  وامل��ه��ارات 
اأن  ون���وؤم���ن  الأو����س���ط،  ال�����س��رق  منطقة 
املراأة ميكنها اأن تاأخذ زمام املبادرة خللق 
م�ستقبل اأف�سل لالأجيال القادمة. وهنا، 
بريك  ومعر�ض  ملوؤمتر  تقدرينا  ن�سجل 
بلك ال�سرق الأو�سط الذي ي�سكل من�سة 
ت�سجيع  ح��ول  املناق�سات  لتحفيز  رائعة 
امل��زي��د م��ن ال�����س��اب��ات لخ��ت��ي��ار م�ستقبل 
والقطاع  اللوج�ستية  امل�ساريع  يف  مهني 

البحري«.
ومن جانبها قالت كاثرين ياكين�سينكوفا، 
املدير العام ملجموعة ال�سفينة البحرية، 
املتخ�س�سة يف حلول الأمن العاملية: “مع 
التقنية اجلديدة والتحولت  التطورات 
ب�سكل  نعي�سها  التي  ال�سريعة  الرقمية 
املهنية  م�سريتي  خ��الل  قابلت  م��ذه��ل، 
بالقدرات  املفتتنات  الن�ساء  من  العديد 
التي تتيحها لهن التكنولوجيا للدخول 
تقنيات  خ���الل  م���ن  امل���الح���ة  ع���امل  اإىل 
وتقنيات  الأب�����ع�����اد،  ث��الث��ي��ة  ال��ط��ب��اع��ة 
البلوك ت�سني، واإدارة ال�سفن عن طريق 
القدرات  من  وغريها  بعد،  عن  التحكم 
التي  املرحلة  املتعددة. ويف هذه  التقنية 
املالحية  ال�����س��رك��ات  ك��اف��ة  فيها  ت��ت��وج��ه 
نحو التحول الرقمي الذي اأ�سبح جزءاً 

رئي�ساً يف حت�سني عملياتها؛ فاإن تواجد 
العن�سر الن�سائي يف القطاع وال�ستفادة 
من قدراته ي�ساعد يف �سد النق�ض الكبري 
يف  البحرية  ال�سناعة  منه  تعاين  ال��ذي 

جمال التحول الذكي«.
فيما اأو�سحت �سهى عبد اهلل عبيد، نائب 
الرئي�ض التنفيذي ملجموعة فلك لل�سحن 
الن�ساء  اأن  م��ن  ال��رغ��م  “على  البحري: 
ي�سكلن حوايل 40٪ من القوى العاملة 
امل�ساركات  الن�ساء  ن�سبة  ف���اإن  ال��ع��امل��ي��ة، 
يف جم����ال ال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري ال������دويل ل 
العدد  ه��ذا  ي�سمل  فقط؛   ٪2 عن  تزيد 
بدءاً  البحري،  ال�سحن  جم��الت  جميع 
اإىل  الأول،  املقام  يف  البّحارة  اأطقم  من 
يف  التنفيذيني  املديرين  من  قليل  ع��دد 
ال�سبب، فاإن �سد  العليا. لهذا  امل�ستويات 
املهن  ب��ني اجلن�سني يف جم��ال  ال��ف��ج��وة 
معاجلتها  يجب  ق�سية  يعترب  البحرية 
بال�سرعة املمكنة، ومتثل مبادرة موؤمتر 
ومعر�ض بريك بلك ال�سرق الأو�سط يف 
على  توؤخذ  اأن  يجب  املجال خطوة  ه��ذا 
ال�سناعة  اأن  ح���ني  ويف  اجل����د.  حم��م��ل 
للفوائد  اإدراك���اً  اأك��رث  اأ�سبحت  البحرية 
اختالل  م��ن  ب��احل��د  عليها  ت��ع��ود  ال��ت��ي 
اأن����ه يجب  ال���ت���وازن ب��ني اجل��ن�����س��ني، اإل 
ال�ستمرار يف ن�سر هذا املفهوم وحتقيق 
ب�����س��اأن��ه يف كافة  ال��ت��وع��ي��ة  امل���زي���د م���ن 
جتمع  التي  الهامة  وال��ق��ن��وات  املن�سات 

اأ�سحاب القرار يف القطاع املالحي«.

ا�ضتعر�ضت اأمام موظفي الغرفة تطور م�ضريتها املهنية وكيفية التغلب على التحديات

غرفة دبي تكرم الدكتورة رجاء القرق الإطالقها كتاب �سريتها الذاتية 
•• دبي -الفجر:

كرمت غرفة جتارة و�سناعة دبي موؤخراً 
يف مقرها الدكتورة رجاء القرق، رئي�ض 
دب���ي واملدير  اأع���م���ال  ���س��ي��دات  جم��ل�����ض 
�سالح  عي�سى  “جمموعة  يف  التنفيذي 
القرق” لإطالقها كتاب بعنوان “رجاء 
لت�سبح  الذاتية”  ال�����س��رية   – ال��ق��رق 
اإماراتية تكتب  اأعمال  اأول �سيدة  بذلك 

�سريتها الذاتية. 
وج����اء ت��ك��رمي ال��دك��ت��ورة رج����اء القرق 
لغرفة  ال�سهري  املوظفني  لقاء  خ��الل 
دب������ي، وذل������ك ب��ح�����س��ور ����س���ع���ادة حمد 
وعدد  دب��ي،  غرفة  ع��ام  مدير  بوعميم، 
دبي  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ض  اأع�����س��اء  م��ن 

ومدراء الأق�سام وموظفي الغرفة. 
�سعادة  هناأ  الرتحيبية،  كلمته  وخ��الل 
رجاء  ال��دك��ت��ورة  ���س��ع��ادة  بوعميم  حمد 
القرق لإطالقها كتاب �سريتها الذاتية، 
ه كتاباً  موؤكداً على جناح هذا الكتاب بعدِّ
ومهنية  حياتية  درو�ساً  يت�سمن  ملهماً 

اأن الكتاب يحمل ر�سائل  قّيمة، م�سيفاً 
هامة اأبرزها اإظهار الدور الهام للمراأة 
الإماراتية يف املجتمع الإماراتي، خا�سة 
تاأ�سي�ض  اأن  يف جمتمع الأعمال، موؤكداً 
جم��ل�����ض ����س���ي���دات اأع����م����ال دب����ي ومن���وه 
وت��ط��وره حت��ت رئ��ا���س��ة ال��دك��ت��ورة رجاء 
ال��ق��رق، ه��و من���وذج اإ���س��ايف ن��اج��ح على 
تر�سيخ  يف  ل�سعادتها  القيمة  امل�ساهمة 
الأعمال  ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ة  امل����راأة  دور 

بدولة الإمارات.
ال��دك��ت��ورة رج����اء القرق  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
النقا�سية  اجلل�سة  يف  م�ساركتها  خالل 
اخل��ا���س��ة ح���ول ك��ت��اب��ه��ا اأم�����ام موظفي 
األهمتها  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل  اأب���رز  ال��غ��رف��ة، 
ل��ك��ت��اب��ة ���س��ريت��ه��ا ال���ذات���ي���ة، م���وؤك���دة اأن 
ك��ت��اب��ه��ا ي�����س��ل��ط ال�����س��وء ع��ل��ى خمتلف 
التي  وال���ت���ح���دي���ات  ح��ي��ات��ه��ا  م����راح����ل 
عليها،  ال���ت���غ���ل���ب  وك���ي���ف���ي���ة  واج���ه���ت���ه���ا 
املهنية  م�سريتها  تطور  اإىل  بالإ�سافة 
اأك��رث �سيدات  اإح��دى  اإىل كونها  و�سوًل 
اأن  الأعمال تاأثرياً يف املنطقة، م�سيفة 

اأ�سا�سي وحيوي يف كتابة  امل��راأة لها دور 
م�ستقبل دولة الإم��ارات، لت�سبح بذلك 
دول��ة الإم���ارات مثاًل ب��ارزاً على متكني 

املراأة يف خمتلف جمالت احلياة.

ودع�����ت ال���ق���رق م��وظ��ف��ي ال���غ���رف���ة اإىل 
والت�سميم  وال���ع���زم  ب������الإرادة  ال��ت��ح��ل��ي 
ال�سخ�سية  اأهدافهم  حتقيق  اأج��ل  من 
واملهنية، موؤكدة اأن اإمارة دبي هي بيئة 

الأه�������داف وحتفيز  ل��ت��ح��ق��ي��ق  م��ث��ال��ي��ة 
ال��ذي تلعبه  ال��دور  النجاح، مثنية على 
غرفة دبي يف دعم منو الأعمال بالإمارة 

والرتويج لدبي كمركز جتاري عاملي.

االإمارات ت�سارك يف املعر�س الدويل بطوكيو
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�س���م ال�سركة : “ ايدل �سوي�ض لتجارة املعادن الثمينة “ )�ض.ذ.م.م(
يو�سف عو�ض حممد عبيد  رقم 406 ملك  : مكتب  عن�وانها    791102 : الرخ�س��ة  رقم 
الرحومي – ديرة - نايف  ال�سك�ل القانوين : ذات م�سئولية حمدودة  رقم القيد بال�سجل 
، قد مت  باأنه  التنمية القت�سادية بدبي  دائ��رة  : 1306486 مبوجب هذا تعلن  التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اع��اله  امل��ذك��ور  ال�سركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
لدى  وامل�سدق   )2018/11/21( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/11/21(  وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم 
اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  – 04( م�ستحبا معه   2223773( فاك�ض   )04 –  2226266(  :

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات ا�س����م امل�سفي : 
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني  مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني  امل�سفي 
املذكور اعاله للقيام بت�سفية » ايدل �سوي�ض لتجارة املعادن الثمينة » )�ض.ذ.م.م( وعنوانها  
: مكتب رقم 406 ملك يو�سف عو�ض حممد عبيد الرحومي – ديرة - نايف وذلك مبوجب 
لدى  وامل�سدق   )2018/11/21( ب��ت��ارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  م��ن  ال�سادر  ال��ق��رار 
ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2018/11/21( وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم 
اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : 
)2226266 – 04( فاك�ض )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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انذار عديل بالن�شر

رقم )2019/859 (

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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يف الق�شية رقم 2018/2098 جتاري كلي 

واملالكي حمامون  بوج�سيم   / بوكالة   - ع  م  �ض  التجاري  دبي  بنك  ال�سادة/  املدعي 
م   م  ذ  ���ض   - لل�سناعة  ب��اي��ون   -1  / عليهم  امل��دع��ي  �سد   - ق��ان��ون��ي��ون  وم�ست�سارون 
 2-نوا�ض احمد عبدالغفور  3-طرواده لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة - �ض ذ م م -
يف  خبريا  تكليفي  واملت�سمن   2019/2/5 يف  امل��وؤرخ  دبي  حمكمة  كتاب  اىل  بال�سارة 
الق�سية  خ��ربة يف  اجتماع  تقرر عقد  بانه  علما  نحيطكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  الق�سية 
املذكورة يوم اخلمي�ض املوافق 2019/2/14 ال�ساعة 12.00 ظهرا.  وذلك على العنوان 
التايل: مكتب اخلبري: احمد ماجد لوتاه- الهالل كابيتال- الطابق الثالث- مكتب 
رقم 302 بناية دبي الوطنية للتامني- بجانب ديرة �سيتي �سنرت- بور�سعيد هاتف 
مالديكم من  كافة  وتقدمي  املذكور  املوعد  يف  للح�سور  ندعوكم  لذا   04-2999000

م�ستندات ومذكرات .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�شر اجتماع خربة
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اإخطار عديل بالن�شر

رقم )2019/870 (

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعـــــــالن       

ال�سيد/  : والت�سديقات- خورفكان  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  تقدم ايل 
الت�سديق  وطلب  بنغالدي�ض    : اجلن�سية   ، �سوبحان  حممد  �ساهريار  م�سود  حممد 
على حمرر يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100٪ يف ال�سم التجاري الفن العربي 
 ، بالتجزئة   - الأط��ف��ال  ولعب  الأل��ع��اب  بيع  الرخ�سة  ن�ساط   ، الك�س�سوارات  لتجارة 
التنمية  دائ��رة  واملرخ�ض من   ، باجلملة   - ثمينة  الغري  والك�س�سوارات  جت��ارة احللي 
القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم 616888 ال�سادر بتاريخ 2012/1/11 يف 
دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان.  اىل ال�سيد/ برهان الدين �سودري هالل الدين 
الكاتب العدل يف مدينة  ، اجلن�سية : بنغالدي�ض  ليكن معلوما للجميع بان  �سودري 
خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 178
باك�ستاين   - ح�سني  ا�ستياق  ا�ستياق  ندمي  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اىل  وذلك    ٪100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
ال�سيد/ حممد عاطف اقبال احمد - باك�ستاين اجلن�سية وذلك بالرخ�سة املم�ساة 
رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست   - ال�سيارات  ل�سيانة  الطريف   /

)563162( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة. 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�ض 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 180
اإماراتي   - البلو�سي  خمي�ض  بالل  عبداهلل  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪  يف )�سالون 
الزيتون للحالقة( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )529350( 

وذلك اىل ال�سيد/ حممد غلوم حممد ال�سايغ اهلي - اإماراتي اجلن�سية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�ض 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 182

ليكن معلوما للجميع بانني انا ال�سيد/ حممد علي كاندابات - هندي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�سته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�سيد/ ابراهيم علي حممد ح�سن املازمي - اإماراتي اجلن�سية 
يف الرخ�سة امل�سماة )الدرع ال�سود للمقاولت الكهربائية( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 
)751038( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.  تعديالت اخرى : مت تغيري ال�سم التجاري 
من )الدرع ال�سود للمقاولت الكهربائية( اىل )الدرع ال�سود ملقاولت التك�سية والر�سيات( - مت تغيري 

الن�ساط من )مقاولت فئة �ساد�سة ، كهرباء( اىل )مقاولت فئة �ساد�سة ، التك�سية والر�سيات(. 
الكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  للعلم وانه �سوف يتم  ن�سر هذا العالن  اقت�سى  . فقد  العدل 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة:  اإمارات �ضتار للخدمات - �س ذ م م  
 - ال�سناعية  القوز   - بردبي   - العقارية  دبي  موؤ�س�سة  ملك   88 رقم  م�ستودع   : العنوان 
ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 240288 رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 46052  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري 
يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2018/11/13  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/11/13 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز -   ال�سعايل - دي��رة - هور  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل  واملحا�ضبة 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-2389722 فاك�ض:   04-2389721 هاتف  

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�ضبة 
العنز -  هاتف   دي��رة - ه��ور  ال�سعايل -  ع��ب��داهلل  :  مكتب رق��م 204 - ملك  ال��ع��ن��وان 
2389721-04 فاك�ض: 2389722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  اإمارات �ضتار للخدمات 
- �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/11/13 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/11/13 وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
يف  الدعوى 2018/1865 جتاري كلي - دبي 

املدعي/امل�سرف العربي لالإ�ستثمار والتجارة اخلارجية 
بوكالة املحامي/ منى ال�سباغ للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

 / الثاين  عليه  املدعي   ، م  م  ذ   - التجارية  النبطيون  الأول/�سركة  عليه  املدعي   -: اليهم  املعلن 
بناء على  وائل ح�سني م�سطفى حماد.    / الثالث  املدعي عليه   ، الغول  املهدي  عبدالعظيم عطية 
الثنني  يوم  حددنا  فقد  اعاله  الدعوى  يف  اخلربة  لعمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا 
الأول  الجتماع  لعقد  ع�سرا  دقيقة  ع�سرة  وخم�ض  الثالثة  ال�ساعة  متام  يف   2019/2/11 املوافق 
الفجر  مبنى   ، املطار  �سارع   ، ديرة  دبي،   - ال�سارد  مكتب   : يف  الكائن  مكتبنا  مبقر  وذلك  للخربة 
لالأعمال ، الطابق الأول مكتب 119. لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع 
املذكور مع اإح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية 

ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري/ �شعيد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

دعوة حل�شور 
االجتماع االأول للخربة

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اعادة اإعالن للح�شور امام حمكمة اأبوظبي االحتادية االبتدائية

يف الدعوى 2018/282 )اإداري كلي( 
 بناء على طلب املدعي/ الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والأوقاف 

عنوانه /متثلها اإدارة ق�سايا الدولة بوزارة العدل 
اىل املدعي عليه / حممد ميزان خليل الرحمن  

عنوانه / ن�سرا 
املدنية  ابوظبي  مبحكمة  الداري���ة  الكلية  ال��دائ��رة  ام��ام  باحل�سور  مكلف  ان��ت 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 8.30 من يوم 12 من �سهر  2 

�سنة 2019 وذلك للنظر يف الدعوى بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ 2019/1/29 

مدير اخلدمات الق�شائية 

     االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة اأبوظبي االحتادية االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/1865  جتاري كلي 
الغول  املهدي  عطيه  2-عبدالعظيم  م   م  ذ   - التجارية  النبطيون  �سركة   -1/ عليه  املدعي  اىل 
امل�����س��ريف العربي  امل��دع��ي/  3-وائ����ل ح�سني م�سطفى ح��م��اد  جم��ه��ويل حم��ل الق���ام���ة  مب��ا ان 
املحكمة  ب��اأن  نعلنكم  وعليه  اأع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  ق��د  وال��ت��ج��ارة اخلارجية  لال�ستثمار 
م�سريف  خبري  بندب   - املحكمة  حكمت   : التايل  التمهيدي  احلكم    2019/1/29 بتاريخ  حكمت 
ان  الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى  الإط��الع على ملف  تكون مهمته   ، ال��دور باجلدول  �ساحب 
يقدمه اخل�سوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطالع على املرا�سالت 
وحددت  واللكرتونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�سجالت  وجدت  ان  واللكرتونية  الورقية 
يوم  املحكمة جل�سة  لها  وح��ددت  ب�سدادها.    املدعي  وال��زم��ت  الف  وق��دره��ا ع�سرة  خ��ربة  امانة 
الثالثاء املوافق 2019/2/2 يف حال عدم �سداد امانة اخلربة ويف حال �سداد امانة اخلربة تنظر 

.Ch1.C.15 بجل�سة 2019/2/12 لإيداع التقرير ال�ساعة 30 : 9 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2018/118 بيع عقار مرهون 

اىل املنفذ �سده/1- الينا هاروتيوليان - جمهول حمل القامة  مبا 
ال�سالمي  وميثله / حممد  ابوظبي  التنفيذ/م�سرف  ان طالب 
اموالكم  على  احل��ج��ز  مت  ب��ان��ه  نعلنكم  ال�سويدي  �سلطان  عي�سى 
اخلا�سة وهي عبارة عن ار�ض - املنطقة : جبل علي الأوىل - رقم 
الر�ض 2722 - امل�ساحة : 224 مرت مربع وفاء للمبلغ املطالب به 
)3109671.48( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/781 جتاري كلي 

بان  نعلنكم  ناريندرا لودها  جمهويل حمل القامة  م �ض 2-اأ�سوين  د  م   - املحكوم عليه/1- دي تي كوموديتي  اىل 
ح م  م   - ت��ون  ل�سالح/فيوت�سر  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2018/8/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت   املحكمة 

قيمة  املدعية  اىل  ت���وؤدي  ب��ان  كوموديتي(  �سي  ت��ي  )دي  الأوىل  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام   -: الأ�سلية  ال��دع��وى  يف  اأول 
ال�سيكات �سند الدعوى والبالغ اإجمايل مقدارها 5.755.594 درهم )خم�سة مليون و�سبعمائة وخم�سة وخم�سون الف 
وخم�سمائة واربعة وت�سعون درهما( م�سافا اليها فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 9٪ من تاريخ رفع الدعوى احلا�سل يف 
2018/4/11 وحتى متام ال�سداد ، والزمت املدعي عليها الأوىل بامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست 
ما عدا ذلك من طلبات ، ثانيا يف الطلب العار�ض )املقام من بنك م�سر( : بالزام املدعي عليه انكو�ض جاين براكا�ض 
)مالك موؤ�س�سة فيوت�سر تون( بالت�سامن مع املدعي عليها الثانية تقابال )دي تي �سي كوموديتي( بان ي�سددا للبنك 
وثالثة  و�ستمائة  الف  وت�سعون  وت�سعة  وت�سعمائة  ماليني  )اربعة  درهم   )4.999.603( وق��دره  مبلغا  تقابال  املدعي 
درهم( م�سافا اليه م�سافا اليها فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 9٪ �سنويا من تاريخ اإقامة الطلب العار�ض احلا�سل 
العار.  حكما مبثابة  الطلب  والثانية مب�ساريف  الوىل  عليهما  املدعي  والزمت   ، ال�سداد  2018/6/5 حتى متام  يف 
با�سم �ساحب  لن�سر هذا الع��الن �سدر  التايل  اليوم  اعتبارا من  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/795 جتاري كلي                                                
كفيل  ب�سفته  احمد حممد  2-عثمان  م   م  ذ   - العامة  للتجارة  عليه/1-قا�سي  املحكوم  اىل 
�سخ�سي ملديونية �سركة قا�سي للتجارة العامة - ذ م م  3- ح�سن احمد حممد ب�سفته كفيل 
�سخ�سي ملديونية �سركة قا�سي للتجارة العامة - ذ م م جمهويل حمل القامة نعلنكم بان 
ل�سالح/  اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2017/8/28 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها 
والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  عامة(:  م�ساهمة  )�سركة  الوطني  الإحت��اد  بنك 
من   ٪9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   2.103.104 مبلغ  للمدعي  ي��وؤدوا  ب��ان  بينهم  فيما 
تاريخ 2017/4/4  وحتى متام ال�سداد والزمتهم بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/674 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- رائد حممد روؤف الظاهر جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك  الدعوى  بتاريخ  2018/10/8  يف  املنعقدة  حكمت بجل�ستها 
الإحتاد الوطني - �سركة م�ساهمة عامة - بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ 
وقدره خم�سمائة واربعة ع�سر الف وخم�سمائة وواحد و�ستون درهم وثالثة وثمانون فل�سا 
)514.561.83 درهم( والفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سلة 
يف 2018/3/29 وحتى متام ال�سداد والزامك بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست  املحاماة 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2411 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- �سركة اأ�سد اهلل حممود للتجارة العامة - �ض ذ م م  2-اأ�سد اهلل حاجي حممود 
اله  ذ م م ( 3- حيات  العامة - �ض  ا�سد اهلل حممود للتجارة  ب�سفته كفيال للمدعي عليها )�سركة 
حاجي حممود ب�سفته كفيال للمدعي عليها )�سركة ا�سد اهلل حممود للتجارة العامة - �ض ذ م م ( 
جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/4/11  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك م�سر )فرع دبي( اأول : بقبول ادخال كل من ا�سد اهلل حاجي حممود 
واخل�سمني  عليها  املدعي  بالزام   -  : ثانيا  �سكال  الدعوى  اله حاجي حممود خ�سوما يف  ، وحيات 
املدخلني بالت�سامن بينهم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ " 10.000.000" درهم والفائدة على هذا املبلغ 
بواقع 9٪ �سنويا من  2017/7/20 وحتى ال�سداد التام والزمتهم بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اليوم  اعتبارا من  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما  اتعاب 
اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد  ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4922  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه/1- املطبخ ال�سامي للتموين باملواد الغذائية - �ض ذ م م - )فرع( 2-نبيل عبدالهادي 
 - م  م  ذ  �ض   - الغذائية  باملواد  للتموين  ال�سامي  املطبخ  �سخ�سي ومت�سامن مع  ب�سفته كفيل   - ندم 
باملواد  للتموين  ال�سامي  املطبخ  مع  ومت�سامن  �سخ�سي  كفيل  ب�سفته   - ن��دم  نبيل  3-ف��ادي  )ف��رع( 
الغذائية - �ض ذ م م - )فرع( 4-�سادي نبيل ندم - ب�سفته كفيل �سخ�سي ومت�سامن مع املطبخ ال�سامي 
للتموين باملواد الغذائية - �ض ذ م م - )ف��رع( جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة الوفاق 
للتمويل - �ض م خ    قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  بان يوؤدي لل�سركة 
املدعية مبلغا وقدره )269.806.86 درهم( بالإ�سافة اىل بدل الرباح الثابتة املتفق عليها مبقدار ٪18 
�سنويا واىل الفائدة التاأخريية عن العطل بال�سداد بواقع 12٪من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد 
ال�ساعة  املوافق 2019/2/12  الثالثاء  التام والر�سوم وامل�ساريف والت��ع��اب.   وح��ددت لها جل�سة يوم 
8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4685  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه/1-جراغ ل�سناعة الأملنيوم والزجاج )�ض ذ م م( وميثلها مديرها / 
ماهي�ض ميهتاين �سوهار جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ فاريتي انرتنا�سنال 
عليك  اأق���ام  ق��د  �سيبا�ستيان  م��اين  بوكوتو  مديرها/  وميثلها   - م  م  ذ  ���ض   - للتجارة 
درهم(   22.188.4( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   ٪12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم 
يوم  لها جل�سة  ك��ف��ال��ة.  وح���ددت  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  �سمول احل��ك��م  و  ال��ت��ام  ال�����س��داد 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة   2019/2/12 امل��واف��ق  الثالثاء 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2300 جتاري كلي               
اأم��ل بدر ها�سم يو�سف العمري  جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه /1- 
مبا ان املدعي/ بنك الإحتاد الوطني �سركة م�ساهمة عامة وميثله / عبدالقادر 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  ح�سني بخيت حديجان   قد 
املدعي عليها باأن توؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )1.426.448 درهم( والفائدة  
بواقع 12٪ من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل بتاريخ 2018/7/25 وحتى ال�سداد 
املوافق   الح��د   ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  والت��ع��اب.  وامل�ساريف  والر�سوم  التام 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.C.15 ب��ال��ق��اع��ة  ���ض   9.30 ال�����س��اع��ة   2019/2/10
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعادة اعالن بالن�شر        
 يف  الدعوى 2018/4733  جتاري جزئي 

حمل  جم��ه��ول  امل�ساريع  تطوير  ل�ست�سارات  ام  اي  �سي  ع��ل��ي��ه/1-اي  امل��دع��ي  اىل 
مدير  وب�سفته  ب�سخ�سة  احلموري  قا�سم  يو�سف  املدعي/حممد  ان  مبا  القامة 
�سركة التوريدات امليكانيكية والكيماويات - �سركة ذات م�سوؤولية وميثله/ابراهيم 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  البلو�سي - قد  مو�سى علي مراد 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   195045( وق���دره  مببلغ  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي 
التام.   ال�سداد  ال��دع��وى وحتى  اإق��ام��ة  ت��اري��خ  م��ن  وال��ف��ائ��دة ٪12  املحاماة  وات��ع��اب 
بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة   2019/2/18 امل��واف��ق   الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم  2019/130  تنفيذ عمايل 
م   م  ذ  �ض   - املتحركة  الهواتف  لتجارة  ذهبية  درد���س��ة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ اأمري حممد اإ�سماعيل حممد 
العفيفي   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )9881( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
بال�سافة اىل مبلغ )1180( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2633  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه /1- �سركة فيا ايطاليا للتجارة العامة - �ض ذ م م  2- احمد 
ابراهيم  علي  عبداهلل  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  زغلولة  مهند 
عليك  اأق���ام  ق��د   - احلو�سني  ع��ب��داهلل  عبدالرحيم  وميثله/حبيب  ال�سعدي 
�ض  للتجارة  ايطاليا  فيا  �سركة  وت�سفية  بحل  املطالبة  ومو�سوعها   الدعوى 
املحاماة.   وح��ددت لها جل�سة يوم  اتعاب  م  والر�سوم وامل�ساريف ومقابل  م  ذ 
الثنني  املوافق  2019/3/4 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2046 احوال نف�س م�شلمني 

اىل املدعي عليه /1- نزهه بنت يو�سف الرقيق  جمهول حمل القامة مبا 
عليك  اأق���ام  ق��د  عوكا�سه   حممد  حممود  �سحاته  عبداحلليم  امل��دع��ي/  ان 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بالطالق لل�سرر والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق 2019/2/20 ال�ساعة 9.30 
�ض بالقاعة رقم )9( يف مبنى الأحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/152  بيع عقار مرهون 
اىل املنفذ �سده/1- �سك�سي�ض دايفر �سيفايد هولدينج ليمتد - ب�سفتها �سامنة وكفيلة 
ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  م م جمهول حم��ل  ذ   - اك�سربي�ض  ك��وم  �سكاي  �سركة  ملديونية 
دبي  حمكمة  ق��ررت  ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  وميثله/حممد  امل�سرق  بنك  التنفيذ/ 
 )2.117489022( بها  املطالبة  القيمة  ل�سداد  اعالنكم   2019/1/20 بتاريخ  البتدائية 
درهم خالل 30 يوم من تاريخ العالن وال بيع العقار .... املبني او�سافه ادناه بطريق 
العقار : مكتب -  ن��وع  ق��ان��ون الإج����راءات املدنية.  امل���ادة 295 م��ن  امل��زاي��دة وفقا لن�ض 
املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�ض : 1069 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : فورت�سن 
ايكزيكتيف تاور - رقم الوحدة : 2005 - رقم الوحدة 2006 - رقم البلدية : 931 - 393 

- الطابق : 20 - م�ساحة العقار : 146.43 مرت مربع(
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعـــــــالن       
 : خ��ورف��ك��ان  والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم 
ال�سيد/ عبيد هالل عبيد هالل النقبي ، اجلن�سية : الإم��ارات وطلب الت�سديق 
�سوبر  التجاري  ال�سم  يف   ٪100 البالغة  ح�سته  يف  )تنازل(  يت�سمن  حمرر  على 
دائرة  من  واملرخ�ض   ، ال�سباب  ماركت  �سوبر  الرخ�سة  ن�ساط   ، ال�سباب  ماركت 
بتاريخ  ال�سادر   609077 رقم  جتارية  رخ�سة  خورفكان  يف   القت�سادية  التنمية 
اإ�سماعيل  ال�سيد/  اىل  ب��خ��ورف��ك��ان.  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  يف   2010/9/7
العدل  الكاتب  الهند.  ليكن معلوما للجميع بان   : ، اجلن�سية  توندييل عبداهلل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
الإعالناتكم يف 

يرجى االت�ضال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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انذار عديل بالن�شر

رقم )2019/858(
املنذر : ح�سن ابراهيم الفردان العقارية - �ض ذ م م 

املنذر اليه : 4 ايفر لال�ست�سارات - جمهول حمل الإقامة 
1- تعاقد املنذر اليه على ا�ستئجار مكتب رقم 403 ملدة �سنة ايجارية تنتهي يف 2018/10/31 ورغم انتهاء 

عقد اليجار مل تلتزموا بتجديد عقد اليجار كما مل تلتزموا بال�سداد حتى الن
2- وحيث انكم توقفتم عن جتديد العقد وارتد �سيكني لكم ارقام 43 و 44 و 45 مببلغ 37500 درهم وانه 
وعمال بن�ض  املر�سوم رقم 26 ل�سنة 2007 لذلك فاإننا نخطركم ب�سرورة جتديد العقد و�سداد اليجارات 
الجراءات  تاريخه جتنبا لتخاذ  �سهر من  وذل��ك خالل  الن��ذار  بهذا  والعمل مبا جاء  املرتدة  وال�سيكات 

القانونية الالزمة ومنها طلب اخالء العقار امل�ستاأجر مع حتميلكم كافة ال�سرار والر�سوم. 
3- كما نخطركم ب�سرورة جتديد العقد و�سداد اليجار املرت�سد بذمتكم خالل �سهر من تاريخ اخطاركم 
بال�سداد ويف حالة عدم ال�سداد خالل �سهر من تاريخ ا�ستالمكم الن��ذار �سنقوم برفع دعوى اخالء لعدم 

ال�سداد.  مع حفظ كافة احلقوق الخرى من اي نوع كانت. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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حمكمة عجمان االإحتادية االإبتدائية
تبليغ حكم بالن�شر

يف الدعوى رقم 2017/3112 مدين )جزئي( 
اىل املحكوم عليه/حممود ال�سيد حممود عالم/اإمارة عجمان - منطقة الب�ستان - �سارع بدر - 
 : رقم  الربيد )4( هاتف  - �سندوق  املدينة  �سرطة  بالقرب من مركز   - رقم )3(  �سعبي  م�سكن 

06/74099999 - 056/9279417
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2018/5/20 م 

قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ل�سالح / بنك الإحتاد الوطني

بالتايل : حكمت املحكمة بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 85241.02 درهم والفائدة 
بامل�ساريف  والزمته  التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   ٪5 بواقع  عنه  القانونية 
اليوم  من  اعتبارا  يوما   30 خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل   1000 ومبلغ 

التايل لعالنك بهذا التبليغ - حرر بتاريخ : 2019/1/28
مكتب ادارة الدعوى       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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ق�شم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 1246 ل�شنة 2018    
اىل املحكوم عليه / وفاء را�سد م�سعود الزعابي 

ا�سدرت  قد  الب��ت��داري��ة  الحت��ادي��ة  ال�سارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
بحقكم حكما   بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )248486( درهم

ل�سالح املحكوم له/ بنك دبي الإ�سالمي - �ض م ع 
اليه  امل�سار  برقم  و�سجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث 
اعاله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل 
املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك  حال  ويف  للن�سر. 

�ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
 عن رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

ق�شم التنفيذ 
اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 1209 ل�شنة 2018    

اىل املحكوم عليه /عادل اإبراهيم حممد ح�سني املازمي 
ا�سدرت  قد  الب��ت��داري��ة  الحت��ادي��ة  ال�سارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 

بحقكم حكما   بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )1476060( درهم
ل�سالح املحكوم له/ بنك دبي الإ�سالمي - �ض م ع 

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

�ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
 عن رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/8  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه /1- �سيف خليفة علي نا�سر الكتبي جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/موارد للتمويل - وميثله / عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري - قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة الزام املدعي عليه  باأن توؤدي للمدعية 
درهم(  و�سبعون  �سبعة  اربعمائة  ال��ف  و�سبعون  )خم�سة  دره��م   75.477 مبلغ 
الدعوى  رفع  تاريخ  من   ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2019/2/6 ال�ساعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4521 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1-ها�سم �سيف �سعيد را�سد الكعبي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ موارد للتمويل - وميثله / عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري 
ب��اأن توؤدي  ال��زام املدعي عليه   اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  - قد 
تاريخ  من   ٪12 بواقع  القانونية  والفائدة   ، دره��م   54.493.35 مبلغ  للمدعية 
املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2019/2/13 ال�ساعة 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4910  جتاري جزئي              

ذ م م جمهول حمل القامة  الفي�سلية للمقاولت - �ض  املدعي عليه/1-  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  م  م  ذ   - الفنية  للمقاولت  املدعي/طبا�سكو  ان  مب��ا 
درهم(   241.938.25( وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق 
امل��واف��ق  2019/2/25   ي��وم الث��ن��ني   ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�سة  وحتى ال�سداد 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/4182  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- �سامل �سعيد خدوم �سنقور الزعابي  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ موارد للتمويل - وميثله / عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري -  قد اأقام 
ي��وؤدي للمدعية مبلغ 83.853.14  باأن  ال��زام املدعي عليه   عليك الدعوى ومو�سوعها 
ال�سداد  متام  وحتى  الدعوى  اقامة  تاريخ  من   ٪12 بواقع  القانونية  )والفائدة  درهم 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل وبدون كفالة. مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2019/2/26  ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

اإعالن للح�شور اأمام املحكمة
يف الدعوى رقم 2019/1 -ح مال- و ق- ب- ع ن 

و�شيلة االإعالن - ال�شحف
مدعي / وايل جان حممد ايوب - اجلن�سية : باك�ستان 0507734183

مدعي عليه / عبداملجيد م�سفر - اجلن�سية : باك�ستان 
مو�سوع الدعوى : عزل وتعيني و�سي 

املطلوب اإعالنه : عبداملجيد م�سفر - اجلن�سية : باك�ستان 
الهاتف املتحرك :   ، ال�سارع : 51  ، القطاع : العني -  ، املدينة : العني   العنوان : الإمارة - ابوظبي  

0507734183 ، و�سف العنوان : الوقن - رملة الدميه - منزل رقم 14 
حيث اإن املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2019/2/12 موعدا 
لنظر الدعوى ، لذا فانت مكلف باحل�سور ال�ساعة 8.30 �سباحا امام الدائرة الوىل ب��� حمكمة العني 

الإبتدائية الكائنة حمكمة الوقن الإبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد. 
علما باأن مثولك اأمام القا�سي املخت�ض �سيكون ح�سب دورك يف ك�سف اجلل�سات. 

الرتكات

دائرة الق�شاء - اأبوظبي

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم 2019/27  تنفيذ جتاري  
���ض ذ م م  ال��ع��ام��ة -  ب��ي للتجارة  ار  اف��ي��ان ج��ي  املنفذ ���س��ده��م��ا/1-  اىل 
ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  احمد عمريه - جمهويل حم��ل  نبيل  2-اح��م��د 
التنفيذ/ م�سارى بن حممد بن �سالح بن �سلمه وميثله / را�سد عبداهلل 
علي هوي�سل النعيمي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )17635710( درهم بالت�سامن اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم 2018/4905 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- ال�سعيد �سربي ال�سعيد امل�سري جمهول حمل القامة 
واملقاولت  لالأ�سا�سات  ال��دول��ي��ة  التم�ساح  التنفيذ/�سركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
اأقام  قد  العامري   الناوري  عي�سى  حممد  وميثله/عبدالرحمن  املحدودة 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )12589.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

 يف  الدعوى 2019/55  جتاري كلي 
جمعة  �سعيد  2-عبداهلل  احلمادي  علي  حممد  ابراهيم  /1-خالد  عليه  املدعي  اىل 
النابودة جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ موارد للتمويل - �ض م خ وميثله/
عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   719496.82( وق���دره  مببلغ  وال��ت��ك��اف��ل  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
اإق��ام��ة الدعوى  وال��ر���س��وم وامل�ساريف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة  12٪ م��ن ت��اري��خ 
التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�سة  وحتى ال�سداد 
يوم الربعاء املوافق 2019/2/20 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2018/194 اإ�شكاالت عقارية
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم 2014/52  تنفيذ عقاري 

لوقف الإجراءات التنفيذية
انف�ستمنت�ض ليمتد 2 منطقة حرة،  اأك��وا  �سركة   : : م�ست�سكل  الإع��الن  طالب 
ف��ران��ك��و فافيال -   : ���س��ده  امل�ست�سكل   : اع���اله  امل��ط��ل��وب   - - ج��اف��زا  جبل علي 
جمهول حمل القامة. مو�سوع الإعالن :- نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم 
الحد املوافق 2019/2/17 ال�ساعة 11.00 �سباحا بالقاعة ch1A.5 للنظر يف 
ال�سكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن احل�سور 

�سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/3057 جتاري جزئي  
امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- اح��م��د حممد ح�سن احل���اف  جم��ه��ول حم��ل القامة  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/12/24  يف الدعوى 
بان  عليه  املدعي  بالزام   - ع  م  �ض   - الهالل  ل�سالح/ م�سرف  اع��اله  املذكورة 
يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )76.362.91 �ستة و�سبعون الف وثالثمائة واثنان 
و�ستون درهم وواحد وت�سعون فل�سا( والزمته بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة 
درهم اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري 
هذا  لن�سر  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  م��ن  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال 
العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4798  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سيلز مينا للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�سركة �سايرب نيتيك�ض �سوليو�سنز �ض.م.ح وميثله:علي عبداهلل �سرور عبداهلل 
القريني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد بني املدعية واملدعي 
عليها والزام املدعي عليها مببلغ وقدره )41975( درهم ورد ال�سيك البالغ قدره )34675( 
درهم وتعوي�ض مببلغ )100000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت 
لها جل�سة يوم الحد املوافق 2019/3/3 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4603  جتاري جزئي

حيدر  غ��الم  عبداحلميد   -2 ����ض.ذ.م.م  ال�سيارات  لتاأجري  1-ت��وب   / عليه  املدعي  اىل 
لتاأجري  داري��و���ض   -5 م��ريزائ��ي  اح��م��د  �سعيد   -4 ������ض.ذ.م.م  للتجارة  ال�����س��رق  ن��ور   -3
ان  القامة مبا  احمد حميدي غالم حيدر حميدي جمهول حمل  ال�سيارات 6- علي 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الرئي�سي(  )الفرع  اي��ران  �سادرات  /بنك  املدعي 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )232973.06( درهم 
من   ٪15 بواقع  التفاقية  التاأخريية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
جل�سة  لها  التام.وحددت  ال�سداد  وحتى  يف:2018/11/15  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ 
لذا    ch1.C.12:بالقاعة �ض  ال�ساعة:08:30  امل���واف���ق:2019/2/14  اخلمي�ض  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/1030  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- �سيفرين �سوه جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/8/5 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
يوؤدي  ان  عليه  املدعي  بالزام  والتجارة اخلارجية  العربي لال�ستثمار  امل�سرف 
اىل البنك املدعي مبلغ مقداره )415237( درهم وفائدة ب�سيطة بواقع 9٪ من 
ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمته  ال�سداد  مت��ام  وحتى   2018/3/20 تاريخ 
خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4846  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد ح�سني جوهر فرحان احلمادي 2- ليلى ابايفا 3- 
روما لتاأجري ال�سيارات ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /هيزع 
بن علي بن �سامل ال�سريف وميثله:ابراهيم علي املو�سى احلمادي قد اأقام عليك 
املوؤرخ:2018/10/2  التاأ�سي�ض  عقد  ملحق  ف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
واعادة احلال اىل كان عليه والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق:2019/2/13 
ال�ساعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4746  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ام��ب��ك�����ض ال��ت��ج��اري��ة �����ض.م.خ 2- م��ارت��ني ه��اي��ول جم��ه��ول حمل 
امل��ح��دودة ذ.م.م  ك��ي لل�سقالت وق��وال��ب اخلر�سانة  ات�ض  امل��دع��ي /ك��ي  الق��ام��ة مب��ا ان 
وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )381.500( وق���دره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
املحاماة والفائدة 18٪ من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2019/2/7 ال�ساعة 08.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  �ض بالقاعة:ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4880  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سيدلية هيلث اند ليف 2- حممد �سيف �سويح املزروعي )ب�سفته �سامن 
�سخ�سي وب�سفته مالك �سيدلية هيلث اند ليف جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /م�سرف 
اأقام عليك  الم��ارات ال�سالمي م�ساهمة عامة وميثله:عبداحلكيم حبيب من�سور بن حرز قد 
بان  انفراد  وعلى  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  ال��زام  ومو�سوعها  الدعوى 
يوؤديا للمدعي مبلغ اجمايل قدره )242.810.00( درهم اماراتي والزام املدعي عليهما بالغرامة 
التام. وحددت لها جل�سة  ال�سداد  التاأخريية بواقع 9٪ وذلك اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.C.12:بالقاعة �ض   08.30 ال�ساعة   2019/2/18 املوافق  الثنني  ي��وم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة  باحل�سور 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/805  جتاري جزئي 
مبا  القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  لال�ستثمار  با�سا  جاجن�ض  عليه/1-  املدعي  اىل 
املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  ���ض.ذ.م.م  اك�سرب�ض  املدعي/فري�ض  ان 
�ض.ذ.م.م  اك�سربي�ض  ل�سالح/فري�ض  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/9/14 بتاريخ 
عنه  وال��ف��ائ��دة  دره���م   )92.856.95( مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
الدعوى  الزمتها بر�سوم  التام  ال�سداد  الق�سائية وحتى  املطالبة  تاريخ  بواقع 9٪ من 
وم�سروفاتها ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 
با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4961  جتاري جزئي

�سيفا  ك��وم��ار  جري�ض   -2 ذ.م.م  الكهربائية  ل���الدوات  اون  1-ب���اور   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
للتجارة  حوير  ماجد  /�سركة  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  اب��ي��الى  �سنكار 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام  ذ.م.م وميثله:روكز جورج حبيقه قد 
وقدره  مبلغا  بينهما  فيما  والتكافل  بالت�سامن  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  عليهما  املدعي 
ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  القانونية  الفائدة  اىل  بال�سافة  دره��م   )75.277.00(
ال�ساعة 08.30 �ض  املوافق 2019/3/3  الح��د  يوم  لها جل�سة  املحاماة. وح��ددت  اتعاب 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.C.14:بالقاعة
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4909  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اي ام جي انفينت�ض م.د.م.�ض 2- فرا�ض �سمري اخلليوي جمهول 
وميثله:ح�سن  عبدالوهاب  عبداحلميد  ف��اروق  /ا�سالم  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  العبدويل قد  عبداهلل حممد 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )90000( وق��دره  مببلغ  عليهم 
لها  وح��ددت  التام.  ال�سداد  ال�ستحقاق احلا�سل يف:2018/6/1 وحتى  تاريخ  12٪ من 
بالقاعة:ch1.C.13 لذا  ال�ساعة 08.30 �ض  املوافق 2019/3/4  جل�سة يوم الثنني 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4849  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ور�سة برامي للحدادة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /ديال لتوريد احلديد �ض.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد 
املطوع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )140540( درهم والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 18٪ من تاريخ ال�ستحقاق 
وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة 
  ch1.C.12:بالقاعة �ض  ال�ساعة:08:30  امل��واف��ق:2019/2/18  الثنني  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/4843 تنفيذ جتاري
ا�سغر  علي   -3 خ��زائ��ن��ي  روى   -2 خ��زائ��ن��ي  اح��م��د  ���س��ده��م/1-ف��روزان  املنفذ  اىل 
ح�سني حممدي 4-كومي تريدينغ م.م.ح 5- امنك انرتنا�سيونال للتجارة العامة 
�ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك �سادرات ايران الفرع 
بالت�سامن  والزامكم  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد  الرئي�سي 
الول  �سدهم  للمنفذ  بالن�سبة  دره��م   )940640.26( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املنفذ به وقدره )337998( درهم بالن�سبة للمنفذ  املبلغ  والثاين والثالث وب�سداد 
�سدهم جميعا اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/106 تنفيذ جتاري

اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- �سهيل اجن���وم ن���از م��ن��ري اخ���رت جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/باحل�سا لتزويد العماله قد اأقام عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )129834( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/204 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ���س��ان م���ون لل�سحن �������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/فا�ست لوجي�ستك�ض لل�سحن �ض.ذ.م.م 
وميثله:هاين رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
املحكمة   وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  )215348( دره��م اىل طالب 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1717  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- 927 للت�سميم الداخلي �ض.ذ.م.م  جمهول حمل 
عبيد  وميثله:موزة  �سافيو  روي�ض  /كا�ستيلينو  امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة 
ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/1326 جتاري  اخلظر  قد 

جزئي بتاريخ:2018/7/25     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2019/2/24 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2764  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- عبا�ض ر�سا ايرواين  جمهول حمل القامة مبا 
وميثله:حممد  ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  الذهبية  /ا�سيا  امل�ستاأنف  ان 
بالدعوى  ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  قد  العامري   عبداهلل حممد 

رقم 2017/947 جتاري كلي بتاريخ:2018/12/10     
 10.00 ال�ساعة   2019/2/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2371  ا�شتئناف جتاري    

اكرب  اأزن��ك 2- حممود علي  امل�ستاأنف �سده/ 1- حممد ح�سني غالمر�سا  اىل 
موؤذين   ح�سن  حم�سن   -4 ملبوين  باقر  ���س��ادق  حممد   -3 قم�سري  م��زروع��ي 
الرئي�سي   الفرع  اي��ران  �سادرات  /بنك  امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
كلي  جت��اري   2017/1755 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  ق��د 
ب���ت���اري���خ:2018/10/24 وح���ددت لها جل�سه ي��وم ال��ث��الث��اء  امل��واف��ق 2019/2/26 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/531  ا�شتئناف جتاري    
 -2 ����ض.ذ.م.م  الغذائية  امل��واد  للتجارة  كابيتال   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
هارجيت �سينغ �سا�سار اندار �سينغ  جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف 
/ ب��ن��ك اي دب���ي ب��ي اي امل���ح���دودة )ف���رع م��رك��ز دب���ي امل���ايل ال��ع��امل��ي(  قد 
كلي  2017/1929 جتاري  رقم  بالدعوى  ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف 

بتاريخ:2018/3/12     
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2019/2/13 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/531  ا�شتئناف جتاري    

�ض.ذ.م.م   الغذائية  للمواد  انرتنا�سيونال  ب��ال   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
املحدودة  اي  بي  دبي  اي  بنك   / امل�ستاأنف  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
)ف���رع م��رك��ز دب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي(  ق��د ا���س��ت��اأن��ف ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�سادر 

بالدعوى رقم 2017/1929 جتاري كلي بتاريخ:2018/3/12     
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2019/2/13 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
مذكرة اعالن بالن�شر

                يف  الدعوى 2018/146  ا�شتئناف تنفيذ عقاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- افيجيت �سالوجا جوريا�سان �سينغ  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك را�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع وميثله:موزة 
عبيد ربيع اخلظر  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/95 

بيع عقار مرهون     
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2019/2/20 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1700  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- حممد منور �سوكت علي جمهول حمل القامة مبا ان 
امل�ستاأنف / باباجي بهال ب�سفته من ورثة املتويف ابينا�ض بابجي �ساران بهال  
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 517/2018 مدين جزئي  قد 
ب��ت��اري��خ:2019/2/14 وح��ددت لها جل�سه يوم اخلمي�ض  املوافق 2019/2/14 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/383  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-انفينيا اليف م.د.م.�ض جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
�سنجيف ماجو وميثله:جو�سلني �سبلي خرياهلل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )46.000.00( درهم قيمة احلقوق العمالية 
املطالبة  تاريخ  من   ٪12 بواقع  فوائد  من  عليه  يرتتب  ما  مع  للمدعي  امل�ستحقة 
الق�سائية وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2019/2/25 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/560  عمايل كلي

اىل املدعي عليه / 1-اندري فريديريك �ستاندير جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/�سركة امتي هيلث �ض.ذ.م.م وميثله:خليفة عبداهلل حممد ح�سن اخلاطري قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بانهاء خدمات املدعي عليه من مكافاة نهاية اخلدمة 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة رقم ال�سكوى:mb186842558ae وحددت 
 ch2.E.22:لها جل�سة يوم اخلمي�ض املوافق 2019/2/28 ال�ساعة 10.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فان  ، ويف حالة تخلفك  الأق��ل  اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/11696  عمايل جزئي

جمهول  ����ض.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  مراك�ض  1-ق�سر   / عليه  املدعي  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ب��و ع��زه بلح�سني ق��د 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )19420 دره����م(  وم��و���س��وع��ه��ا 
دره����م وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره����م وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف رقم 
ال�سكوى:MB186837912AE وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch2.E.22:بالقاعة �ض   08.30 ال�ساعة   2019/2/10
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
            يف  الدعوى 2019/2  دعاوى م�شتعجلة مدنية

اىل املدعي عليه / 1-عائ�سة حممد ح�سن 2- حممد �سليمان عبداخلالق 
حم��م��د الن�����س��اري جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ع��ب��د الالهر 
قد  الكبان  حممود  عبداملجيد  وميثله:ريا�ض  ح�سن  حممد  بانابارامبيل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ب�سفة م�ستعجلة بفر�ض حرا�سة 
ق�سائية على املدعي عليها الوىل والر�سوم وامل�ساريف وحددت لها جل�سة 
 ch1.C.15:يوم الثالثاء املوافق 2019/2/12 ال�ساعة 11.00 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
       اإعادة اإعالن  بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/2159  احوال نف�س م�شلمني
اىل املدعي عليه / 1- نيزار بن علي الو�سالتي  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �سعاد بنت ال�سادق النفاتي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املحاماة.  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  وللهجر  لل�سرر  بالطالق  املطالبة 
وحددت لها جل�سة يوم  الحد املوافق  2019/2/17   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
رقم )10( يف مبنى الحوال ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن 2019/24 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

وميثله:حممد  خان�ساحب  عبدالرحمن  حممد  ح�سن  ال��ط��اع��ن/1- 
حممد اأمني غياث 

حمل  جمهول  دروي�ض  معطي  نعيم  حممد  ���س��ده:1-  املطعون  باعالن 
القامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله ويتوجب 
الطعن  للرد على �سحيفة  وذل��ك  التمييز  عليكم احل�سور اىل حمكمة 

املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/612  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- بتاله للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م 2- ميان �سجاد احمد ميان حممد �سريف 
بتالة  كفيلة  ب�سفتها  احمد  �سجاد  خديجه   -3 ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  بتالة  كفيل  ب�سفته 
���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك م�سر )فرع دبي( نعلنكم  للتجارة العامة 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/8/12  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
بنك م�سر )فرع دبي( بالزام ال�سركة املدعي عليها الوىل بالت�سامن مع املدعي عليهما الثاين 
والثالث بان يدفعو للبنك املدعي مبلغا وقدره )53.000.000( درهم م�سافا اليه فائدة قانونية 
ب�سيطة قدرها 9٪ �سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى احلا�سل يف:2018/3/22 وحتى متام 
ال�سداد والزمت املدعي عليهم بامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك 
من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1503  جتاري كلي

���ض.م.ح - م�سعود حممد علي معزي نيا 3- رام��ني م�سعود معزي نيا 4-  اىل املدعي عليه/1-افانت 
مرجان الغرب للتجارة العامة �ض.ذ.م.م 5- حممد ر�سا علي يادكارى 6- كويك اك�سن للتجارة العامة 
���ض.ذ.م.م حاليا 7- مهدي ميكائيل ق�ساب زاده علمداري  العامة  �سابقا بلو فليم للتجارة  ���ض.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( وميثله:ابراهيم حممد 
احمد حممد القا�سم قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم )1.2.3.4.5( 
بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )674420.39( درهم وبالتكافل والت�سامن مع املدعي عليهم )6.7( 
يف حدود مبلغ )450.000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية بواقع ٪12 
من تاريخ 2018/5/31 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الأربعاء املوافق 2019/2/27 ال�ساعة 
8.30 �سباحا  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/6  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة حالجي التجارية ذ.م.م 2- يو�سف احمد حالجي 3- ايرج حالجي 
للتجارة �ض.ذ.م.م 4- ايرج احمد حالجي 5- �سركة كرم�سريي التجارية ذ.م.م 6- فتاح واخوانه 
)الفرع  اي��ران  ���س��ادرات  املدعي /بنك  ان  القامة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  العامة  للتجارة 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  القا�سم  حممد  اح��م��د  حممد  اب��راه��ي��م  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل  الرئي�سي( 
 )763.970.92( وق��دره  مببلغ  والت�سامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية التفاقية بواقع 14٪ من تاريخ 
ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام )الطلبات مو�سحة تف�سيال يف �سحيفة الدعوى(.وحددت لها 
فاأنت  ل��ذا    ch1.C.15:بالقاعة �ض  ال�ساعة:09:30   2019/2/24 املوافق  الح��د  ي��وم  جل�سة 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/421  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1-حممد عبدالعليم �ساهني 2- مفلح حممد عبدالعال 3- �سامر خري 
الدين ابو اجلبني 4- ح�سن عبدالمني حجازي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املدعي عليهم  ال��زام  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  الفال�سي قد  /ع��ارف علي را�سد 
بالت�سامم والت�سامن بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )2600000( درهم والتعوي�ض عن 
ال�سرار املادية والدبية مببلغ )10000000( درهم ومع الفائدة القانونية بواقع 12٪ من 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام التنفيذ وبالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2019/2/12 ال�ساعة:09:30 �ض بالقاعة:ch2.E.21  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/10  مدين جزئي

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  لل�سياحة  �سفر  �ساعة  1-العربية   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /كوفابارامبيل �ساجان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )16500( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
والفائدة 9٪ من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم 
لذا    ch2.D.17:بالقاعة ال�ساعة:08:30 �ض  امل��واف��ق:2019/2/13  الربعاء 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/46  عقاري كلي

حمل  جمهول  طباطبائي  عبدالر�سا  �سيد  حممد  1-�سيد   / عليه  املدعي  اىل 
الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /���س��رك��ة الم������ارات ال��وط��ن��ي��ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار ������ض.ذ.م.م 
وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد البحر قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املربمة  الت�سوية  اتفاقية  على  التواقيع  �سحة  باثبات  احلكم  با�سدار  املطالبة 
وال��ر���س��وم وامل�ساريف  وامل��دع��ي عليه  املدعية  ك��ل م��ن  ب��ني  ب���ت���اري���خ:2011/1/4 
املوافق:2019/2/12  الثالثاء  يوم  جل�سة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.B.8:بالقاعة �ض  ال�����س��اع��ة:09:30 
للمحكمة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/75  عقاري كلي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-���س��ال��ح ���س��ب��اح 2- ث��ائ��ر ���س��اك��ر ح�����س��ن ال���دب���اغ جمهول 
�ض.ذ.م.م  لال�ستثمار  الوطنية  الم���ارات  /�سركة  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد البحر قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املربمة  الت�سوية  اتفاقية  على  التواقيع  �سحة  باثبات  احلكم  با�سدار  املطالبة 
بتاريخ:2010/12/12 بني كل من املدعية واملدعي عليهما والر�سوم وامل�ساريف 
امل���واف���ق:2019/2/17  ي��وم الح��د  امل��ح��ام��اة.وح��ددت لها جل�سة  ات��ع��اب  ومقابل 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.B.8:بالقاعة �ض  ال�����س��اع��ة:11:00 
للمحكمة  او م�ستندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/434  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- حممد ريا�ض خادم ح�سني جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / كراج امل�سطفى ل�سالح ال�سيارات  قد ا�ستاأنف القرار/ 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 1645/2017 مدين جزئي بتاريخ:2018/4/8 
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2019/2/20 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 874 /2019 (

املنذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي
املنذر اإليها : افينتادور لتاأجري ال�سيارات 

نتيجة  درهم  ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )348،036.00( 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
  ROLLSROYS (  من نوع ) دبي / T / ال�سيارة رقم )18505 / خ�سو�سي
_  كوبيه  ( موديل 2014 _ اللون ابي�ض / ذهبي   واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2019/877 (
املنذر :  بنك دبي ال�سالمي

املنذر اإليها : ايه زد بي ايه لالعالنات �ض ذ م م    .
نتيجة  درهم   )13،156.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
49916/ خ�سو�سي /P/ دبي ( من نوع ) ني�سان فان _ فان (  ال�سيارة رقم ) 
موديل )2014( _ لون ) ابي�ض (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإنذار عديل بالن�شر 
) رقم ) 2019/881 

املنذر      :  بنك دبي ال�سالمي.
املنذر اإليها : حطيني لتاأجري ال�سيارات �ض ذ م م     .

ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  وق��درة )211،819.00( درهم  �سداد مبلغ  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�سيارات وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر 
املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على كل ال�سيارات املموله ل�ساحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�سيارات 

التاليه :- 
اك��ورد - �سالون ( موديل  ال�سيارة رقم )Q/ 13290 /خ�سو�سي/ دبي ( من نوع ) هوندا   –  1
)I/ 59610  /خ�سو�سي/ دبي ( من نوع )  �سوزوكي  رقم  ال�سيارة   -  2  ، ابي�ض  لون   _  2015
�سويفت_ هات�سباك ( موديل 2015 _ لون ابي�ض ،  3 - ال�سيارة رقم )B/ 22084/خ�سو�سي/ 
دبي ( من نوع ) كيا �سبورجت - ا�ستي�سن ( موديل 2015 _ لون ابي�ض  ،  4 - ال�سيارة رقم )13288 
واملمولة   - بني   لون   _  2015 - �سالون( موديل  اك��ورد  نوع)هوندا  ( من  دبي  /Q/خ�سو�سي/ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/891 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري 
املنذر اإليها : فيكتور للت�سميم �ض ذ م م      .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )115،104.16( درهم نتيجة 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�سيارة 
 _  EXPLORER دبي ( من نوع ) فورد /P/ رقم ) 57985/ خ�سو�سي
ا�ستي�سن ( موديل )2017( _ لون )ذهبي(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/873 (

املنذر:  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي
املنذر اإليها :) �سعيد علي لتاأجري ال�سيارات ) �ض.ذ.م.م. 

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )123،436.04( درهم نتيجة 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 77622/ خ�سو�سي / M / دبي ( من نوع ) جم�سي يوكن دينايل   
– ا�ستي�سن  ( موديل 2015 _ اللون ابي�ض  _ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/886 (

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليها : ماب ماجنمنت لال�ست�سارات �ض ذ م م     .

نتيجة  درهم   )15،030.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 50753/ خ�سو�سي /Q/ دبي ( من نوع ) رينو دا�سرت _ ا�ستي�سن  
( موديل )2015( _ لون ) ا�سود (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 888 /2019 (

 املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليها : اي يو ار او جلف للحدادة �ض ذ م م      .

نتيجة  درهم   )27،627.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 75676/ خ�سو�سي /P/ دبي ( من نوع ) ني�سان زينغ زو _ بيك 
اب( موديل )2016( _ لون ) ابي�ض (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 879 /2019 (

املنذر:  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليها : تكنو تاك تكنوجلي�ض .  .

نتيجة  درهم   )66،750.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
 _  CRV ن��وع ) هوندا  دب��ي ( من   /R/ 78667/ خ�سو�سي ال�سيارة رق��م ) 
قبل  م��ن  ل�ساحلكم  وامل��م��ول��ة   _) ابي�ض   ( ل��ون   _  )2015( م��ودي��ل  ا�ستي�سن( 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2019/890 (
املنذر :  م�سرف اأبوظبي ال�سالمي  

املنذر اإليها : �سعيد علي لتاأجري ال�سيارات ) �ض ذ م م       .
ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )248،388.77( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد 
واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خ��الل  وذل��ك  ال�سيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 
باملزاد  وبيعها  ل�ساحلكم  املموله  ال�سيارات  كل  على  التنفيذية  الإج��راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 
نوع )  من   ) دبي  /خ�سو�سي/   M/  34834( رقم  ال�سيارة   –  1 ومنها ال�سيارات التاليه :- 
/  O/ 37755( 2 - ال�سيارة رقم 2016 _ لون ا�سود ،  – ا�ستي�سن( موديل  ني�سان باترول 

2016 _ لون ابي�ض واملمولة  – ا�ستي�سن ( موديل  خ�سو�سي/ دبي( من نوع ) ني�سان باترول 
ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت ،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 892 /2019 (

املنذر :  م�سرف اأبوظبي ال�سالمي  
املنذر اإليها : ل فراري لتاأجري ال�سيارات       .

نتيجة  درهم   )73،550.48( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
 _ ا�ض  كوبر  ميني   ( نوع  من   ) دبي   /E/ ال�سيارة رقم ) 40393/ خ�سو�سي
قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة  ا�سود(_  )ف�سي  لون   _  )2016( موديل   ) كوبيه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/882 (

املنذر:  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليها : فابر اوت للخدمات الفنية �ض ذ م م           .

نتيجة  درهم   )92،362.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
 _  MK X دبي ( من نوع ) لينكولن /P/ ال�سيارة رقم ) 17482/ خ�سو�سي
ا�ستي�سن( موديل )2014( _ لون ) رمادي (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 876 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : هاي �سيلو�سن لتجارة الكمبيوتر �ض ذ م م     .

نتيجة  دره��م   )63،770.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 39432/ خ�سو�سي /P/ دبي ( من نوع ) تويوتا هايلوك�ض   _ 
بيك اب ( موديل )2015( _ لون )ابي�ض(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/878 (

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليها : البعداين للتجارة  .

نتيجة  درهم   )26،341.07( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
  D_ MAX دبي ( من نوع ) اي�سوزو /I/ ال�سيارة رقم ) 35515/ خ�سو�سي
_ بيك اب ( موديل )2007( _ لون ) ابي�ض (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/871 (

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليها : بل�ض بوينت موبايل�ض �ض ذ م م       .

نتيجة  درهم   )49،145.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 36079/ خ�سو�سي /Q/ دبي ( من نوع ) تويوتا هاي اي�ض _ 
املنذر  واملمولة ل�ساحلكم من قبل  ابي�ض(_   ( ل��ون   _ )2014  ) ( موديل  ف��ان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )  2019/875 (

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليه : دار الكوثر العقارية �ض ذ م م    .

اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )319،590.00( درهم نتيجة  ينذر املنذر املنذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 63511/ خ�سو�سي /Q/ دبي ( من نوع ) رجن روفر �سبورت  _ 
ا�ستي�سن( موديل )2014( _ لون )ا�سود(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/883 (

املنذر :  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليها : كو�سي للنقل العام ذ م م          .

نتيجة  درهم   )25،266.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ك���ورول  _  ن��وع ) تويوتا  53068/ خ�سو�سي /Q/ دب��ي ( من  ال�سيارة رق��م ) 
�سالون  ( موديل )2015( _ لون ) ابي�ض (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )  884 /2019 (

املنذر:  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليها : �سمرتيك لالعمال الفنية �ض ذ م م.

نتيجة  درهم   )81،799.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
دوراجن���و _  دودج   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /P/ 51708/ خ�سو�سي  ( رق��م  ال�سيارة 
ا�ستي�سن  ( موديل )2014( _ لون ) ازرق (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2019/887 (
املنذر :  بنك دبي ال�سالمي.

املنذر اإليه : مطعم ايتامي �سو�سي �ض ذ م م ) فرع (      .
ينذر املنذر املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )208،067.00( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد 
واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من  وذلك خالل  ال�سيارات  بعقدى متويل  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على كل ال�سيارات املموله ل�ساحلكم وبيعها باملزاد 

ومنها ال�سيارات التاليه :- 
1 – ال�سيارة رقم )T/ 65397  /خ�سو�سي/ دبي ( من نوع ) ني�سان نافارا – بيك اب ( موديل 
2016 _ لون ابي�ض  ،  2 - ال�سيارة رقم )T/ 65398 /خ�سو�سي/ دبي ( من نوع ) ني�سان 
نافارا – بيك اب ( موديل 2016 _ لون ابي�ض ، واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت ،، 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 889 /2019 (

املنذر:  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليها : اي�ست وي�ست وورلد جنريال تريدجن �ض ذ م م   .

نتيجة  درهم   )75،773.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم ) 35811/ خ�سو�سي /L/ دبي ( من نوع ) تويوتا هاي اي�ض _ فان 
مع  املنذر  قبل  من  ل�ساحلكم  واملمولة   _) ابي�ض   ( ل��ون   _  )2015( موديل   )

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإنذار عديل بالن�شر 
)  2019/ رقم ) 880 

املنذر:  بنك دبي ال�سالمي
املنذر اإليها : تكنو تاك تكنوجلي�ض   .

نتيجة  درهم   )25،269.00( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
 _ �سني   ني�سان   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /O/ خ�سو�سي   /61534  ( رق��م  ال�سيارة 
ل��ون ) رم���ادي (_ وامل��م��ول��ة ل�ساحلكم م��ن قبل  ���س��ال��ون( م��ودي��ل )2016( _ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 872 /2019 (

املنذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي
املنذر اإليها : �سعيد علي لتاأجري ال�سيارات ) �ض. ذ. م. م(

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )175،132.60( درهم نتيجة 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
ال�سيارة رقم )11116 / خ�سو�سي / A / دبي ( من نوع ) G T S  بور�ض كايني    
– ا�ستي�سن  ( موديل 2016 _ اللون ا�سود  _ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 893 /2019 (

املنذر :  م�سرف اأبوظبي ال�سالمي  
املنذر اإليه : ل فراري لتاأجري ال�سيارات       .

اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )228،285.28( درهم نتيجة  ينذر املنذر املنذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
 _  HSE دبي ( من نوع )رجن روفر /N/ ال�سيارة رقم ) 90130/ خ�سو�سي
ا�ستي�سن ( موديل )2015( _ لون )ف�سي(_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2019/885 (
املنذر :  بنك دبي ال�سالمي

املنذر اإليها : فر�ض فلورز �ض ذ م م       .
ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )220،218.00( درهم نتيجة 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل 
على  التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع 
 _ LX570 دبي ( من نوع ) لكزي�ض /Q/ ال�سيارة رقم ) 85010/ خ�سو�سي
ا�ستي�سن  ( موديل )2015( _ لون ) ابي�ض (_ واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12549 بتاريخ 2019/2/7   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

 يف  الدعوى 2019/31  جتاري كلي 
امل�ساهمة  م 2-�سركة ميغا بروجيلر  م  ذ  الفنية - �ض  باور للخدمات  املدعي عليه/1-تو  اىل 
لالن�ساءات وال�سياحة وال�سناعة والتجارة )�سركة اجنبية - تركيا( 3-�سركة ميغا بروجيلر 
امل�ساهمة لالن�ساءات وال�سباحة وال�سناعة والتجارة )فرع اجنبية - تركيا( جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ �سركة دبي للكابالت اخل�سو�سية املحدودة وميثله / فهد احمد علي 
حممد بن متيم -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن 
والت�سامم بان يوؤديا للمدعية اإجمايل )2.349.543.70 درهم(  زائدا الفائدة القانونية بواقع 
9٪ يف ال�سنة من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�سروفات ومقابل 
اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2019/2/13 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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خالل  الأخ��رية  اأعمالك  بت�سوير  املق�سود  ما   •
ال�سم�ض(  )واأ���س��رق��ت  م��ت��ع��اق��ب��ة:  زم��ن��ي��ة  ح��ق��ب��ات 
اإّبان  الليل(  )اأم��ري  ثم  العثماين،  الحتالل  اإّب��ان 
اإّبان  اللدود(  )حبيبي  وراهناً  الفرن�سي،  النتداب 

احلرب اللبنانية؟
فكرة  وردت  ال�سم�ض(  )واأ���س��رق��ت  كتبت  عندما   -
طرح ق�سة احلّب خالل حقبات زمنية متعاقبة يف 
م�سل�سل واحد، ولكنني عدت وقررت تقدمي ق�س�ض 

حّب يف م�سل�سالت منف�سلة متعاقبة زمنياً.
للتحدث  ح��ّب  ة  ق�سّ ا�ستخدام  ه��ل  راأي���ك،  يف   •
امل�ساهد من ت�سوير  اأق��ل وط��اأة على  عن احل��رب، 

احلرب وماآ�سيها ب�سكل مبا�سر؟
يت�سّمن  وثائقياً،  ل  درام��ي��اً  عمال  اأق��ّدم  طبعاً.   -
اأعمد  اأنني  اأي  هادفة.  واجتماعيات  حب  ق�س�ض 
دائماً اإىل توجيه ر�سائل مبّطنة من خالل ق�س�ض 
اأ�ستخدم  اأن  دون  م��ن  اجل��م��ه��ور  ليتلقفها  احل���ّب 

اخلطاب املبا�سر.
اإىل  نظراً  امل�سل�سل م�ستفّز  توقيت  اأن  ترين  • األ 
اللبنانيني  ولأن  نعي�ض،  ال��ذي  ال�سيا�سي  ال��واق��ع 

مل ي�سفوا نهائياً من روا�سب احلرب اللبنانية؟
لذا  اللبنانية  احل��رب  عاي�ض  جيلنا  اأن  �سحيح   -
اإىل اجليل  اأت��ّوج��ه  اإمن���ا  امل�����س��اه��د،  ببع�ض  ي��ت��اأّث��ر 
لتوعيته،  احل��ق��ب��ة،  تلك  يع�ض  مل  ال���ذي  اجل��دي��د 
يف  وي��ق��ات��ل  ال�سيا�سي  للزعيم  اأع��م��ى  ت��اب��ع��اً  ك��ون��ه 
ال�����س��وارع م��ن اأج���ل���ه، رغ���م ال��و���س��ع الأم���ن���ي غري 
امل�ستقّر حولنا. على كٍل اقت�سرت م�ساهد احلرب 
ب�سكل متفّرق من  وماآ�سيها على حلقتني، لرناها 

دون اإيالئها اأهمية يف احللقات الالحقة.
و�سيلة  وامل��اآ���س��ي  احل��رب  م�ساهد  ت�سوير  ه��ل   •

فاعلة لتحقيق هدفك التوعوي؟
النا�ض مع م�ساهد احلرب واملوت  - طبعاً. تفاعل 
وال��ت��ه��ج��ري وامل���ج���ازر وك��ي��ف ق��ت��ل حم���ازب �سديق 
اأنني  على  دليل  خ��ري  �سيا�سية،  لأ�سباب  طفولته 
حققت ه���ديف. يف راأي���ي، م��ا احل���رب ���س��وى و�سيلة 
لتمرير �سفقة �سالح بني الفرقاء املتقاتلني. تبداأ 
كل احلروب بهدف �سحيح ولكنها تنتهي مفتعلة 
لتحقيق م�سالح �سخ�سية وانطالقاً من موؤامرات 

اأعمى  ب�سكل  امل��ت��ح��م�����ّس��ون  ال�����س��ب��اب  ثمنها  ي��دف��ع 
للزعماء.

جتاه  خمتلفة  ن��ظ��ر  وج��ه��ات  ط��رح��ت  ل��ك��ن��ك   •
التحّزب واللتزام احلزبي يف امل�سل�سل.

اأن  ال��ذي��ن يخ�سون  - ط��رح��ت وج��ه��ة نظر الأه���ل 
يفقدوا اأولدهم املقاتلني فيما عّودهم اآخرون على 
ال�ستزلم الأعمى للزعيم، بغ�ض النظر ما اإذا كان 
�ساحلاً يف تفكريه اأم طاحلاً. كذلك طرحت وجهة 
باأنهم  ي��ف��ّك��رون  ال��ذي��ن  املتحم�ّسني  ال�سباب  نظر 
ي��ق��ات��ل��ون م��ن اأج���ل ال���دف���اع ع��ن ال��وط��ن وق�سية 
�سحّية  احلقيقة  يف  هم  فيما  وج��ودي��ة  اأو  وطنية 

�سفقات.
املقبل؟ م�سروعك  يتمحور  • عالم 

- ���س��اأك��ت��ب ق�سة ح���ّب م��ن ال��زم��ن امل��ع��ا���س��ر، وما 
م�ساكلنا  ع��ن  اإذاً  �ساأحتدث  بواقعية،  اأك��ت��ب  دم��ت 
اإىل  متطرّقة  واملعي�سية،  والق��ت�����س��ادي��ة  البيئية 
اأطفاله  تعليم  هّمه  ال��ذي  الفقري  ووج��ع  معاناة 

واإطعامهم.
طرح  يف  ج������راأة  امل��ع��ا���س��رة  ال��ق�����س��ة  ت��ت��ط��ل��ب   •
اأو  لفريق  دعماً  اعتبارها  ممكن  �سائكة  موا�سيع 

�سّد فريق اآخر.
�سيا�سي معنّي،  ف��ري��ق  ان��ت��ق��اد  ع��ل��ى  اأجت�����راأ  ل��ن   -
اآخر.  فريق  اإىل  بالنحياز  عندها  �ساأُتّهم  لأن��ن��ي 
نف�سه  ال��وق��ت  ويف  ح���زب،  اأي  اإىل  منتمية  ل�ست 
معنّي.  ح���زب  اأو  ف��ري��ق  م��ع  م�سكلة  ل���دّي  لي�ست 
يف  بع�سها  واأداء  عموماً  الأح���زاب  م��ع  م�سكلة  ب��ل 
لذا  النا�ض  الأ�سا�ض توعية  ظروف حمددة. هديف 
متنيت لو ُعر�ض )حبيبي اللدود( قبل النتخابات 
اأعمى،  ب�سكل  النا�ض  ينتخب  مل  لرمبا  النيابية، 
ومل  عاماً   20 منذ  باحلكم  ف�سلوا  الذين  اأولئك 
اإىل  ال�سباب  ودف��ع��وا  وط��ن��ي،  م�سروع  اأي  يقّدموا 
من  بدًل  ب�سخ�سه  الزعيم  ال�سعب  يتبع  الهجرة. 
ا�ستلمنا  راأي���ي،  يف  الوطنية.  وامل�سلحة  الق�سية 

الدميقراطية مبكراً قبل ن�سوجنا ك�سعب.
غري  بالعميق  ��ك  ن�����سّ املمثلني  بع�ض  ي�سف   •
تعزين  اإلم  عبارة،  اأو  كلمة  باأية  للتعديل  القابل 

ذلك؟

التي  بال�سخ�سيات  اإح�سا�ض  ل��دّي  املوهبة.  اإنها   -
اإىل  اأو�سلها  وما  تاريخها  فنعرف  هوّيتها،  اأر�سم 
تفا�سيلها،  يف  اأدقق  م�ستقبلها.  وماهية  حا�سرها 
اأ���س��ع كل  ب��ل  اأم���الأ ح���واري باحل�سو،  اأن  م��ن دون 
ال�سخ�سية  ع��ن  لتعرّب  املنا�سب  مكانها  يف  كلمة 

واحلالة وما �سياأتي لحقاً.
فيما  املمثلني  اختيار  على  �سخ�سياً  حتر�سني   •
عن  امل�سوؤولون  اأنهم  واملخرجون  املنتجون  يعترب 

ذلك؟
- ب�سراحة، كّلفني هذا الأمر خ�سارة التعامل مع 
بع�ض املنتجني واملخرجني. اأحرتم راأيهم ولكنني 
ي لأي كان، فذلك كمن  بب�ساطة ل اأثق بت�سليم ن�سّ

�سّلم طفله اإىل عائلة اأخرى لرتبيه. هكذا اأ�سعر.
ممثل  اأو  خم���رج  اأو  منتج  راأي  تتقبلنّي  األ   •

ك؟ بن�سّ
- مل اأ�ستفرد يوماً بالراأي. على كٍل، وّزعنا اأدوارنا 
اخت�سا�ساتنا،  وف���ق  ل��الإن��ت��اج(  )ط��اي��ع  ���س��رك��ة  يف 
م�سوؤول  طايع  واإميل  الفّني،  الخت�سا�ض  اأت��ّوىل 

عن ال�سوؤون املالية والإدارية.
)حبيبي  يف  اجل���دد  املمثلني  ب����اأداء  راأي����ك  م��ا   •

اللدود(؟
- ما دمت اأنا اخرتتهم وحتّملت م�سوؤوليتهم يعني 
اأنني مقتنعة بهم متاماً. مّرنتهم وتّوليت اإدارتهم. 
اأحّب بع�ض النا�ض اأداءهم وبع�ض اآخر مل يتقّبله. 
جتاه  م�سبقاً  حكماً  دائ��م��اً  النا�ض  يطلق  لالأ�سف، 
روؤوا وج��وه��اً متثيلية جديدة  اإن  م��ا  ل��ذا  الأم���ور، 
حتى انتقدوا وحكموا عليها ب�سوء التمثيل، وذلك 
لأنهم ا�ستغربوها فلم يتعاطفوا معها، بل انقلبوا 
واأدّوا  ذوو خ��ربة  املمثلني  ه��وؤلء  ب��اأن  عليها، علماً 
حّداد  جوانا  جن��وم��اً.  لي�سوا  اإمن��ا  �سابقاً  بطولت 

فح�سب تطّل للمرة الأوىل على ال�سا�سة.
قبل  اأوىل  اإطاللة  من  املمثلني  جميع  انطلق   •

النجومية وال�سهرة.
انطلقوا من  لبنان  % من جنوم   75 - �سراحة 
الرا�سي،  ون��ادي��ن  اخل���ال،  يو�سف  مثل  ن�سو�سي، 
وبيرت �سمعان، واإمييه �سّياح، كذلك كارمن لّب�ض 
التي كانت لديها جتارب �سابقة اإمنا انطلقت عرب 

)ابنة املعّلم(.
بكّتاب  اأ����س���وة  ال��ك��ت��اب��ة  يف  غ���زي���رة  ل�����س��ت  مل   •

اآخرين؟
الكتابة،  يف  لديهم  الغزارة  هذه  كثرياً  اأ�ستغرب   -
ف��اأن��ا اأت���اأّن���ى ج���داً واأت���ف���ّرغ ك��ل��ي��اً للعمل ال���ذي قد 
الن�ض  يف  كثرياً  اأدق��ق  اإمن��ا  طوياًل  وقتاً  ي�ستغرق 
ال�سياق  فيكون  ال�سخ�سيات  تفا�سيل  مع  واأعي�ض 

الدرامي بطبيعة احلال منطقياً اأكرث.
• تكتبني م�سل�سالت كوميدية مب�ستوى الأعمال 
ال���درام���ي���ة، ف��م��ا راأي������ك ب��غ��ي��اب ال��ك��وم��ي��دي��ا عن 

ال�سا�سات اأو تغييبها؟
الدراما  م��ن  اأ���س��ع��ب  ال��ك��وم��ي��دي��ا  ك��ت��اب��ة  اأوًل،   -
باأ�سواط، ورغم ذلك ُنفاجاأ باأن ن�سها اأرخ�ض من 
الن�ض الدرامي، فتتعامل املحطات معها ب�سخافة. 
ثمة اأزمة ن�سو�ض كوميدية عاملياً. لهذه الأ�سباب 
جمهوداً  تتطلب  لأنها  الكوميديا  كتابة  اعتزلت 

اأكرب من التقدير الذي حتظى به.
ممثلون  يعرّب  الن�سو�ض،  اأزمة  عن  باحلديث   •
فريف�سون  بع�سها  رك���اك���ة  جت���اه  �سخطهم  ع���ن 

العرو�ض، ما راأيك؟
امل�سل�سالت  ن�سو�ض  % من   90 تكون  عندما   -
اأعمال  ع���ن  م��رتج��م��ة  اأو  م��ق��ت��ب�����س��ة  امل���ع���رو����س���ة 
احلال  بطبيعة  ت�����س��ّور  ف��ن��زوي��ل��ي��ة،  اأو  مك�سيكية 
م�ساكلنا.  ع��ن  م��ع��رّبة  غ��ري  جمتمعنا  ع��ن  بعيدة 
لهذا  املنتجني  بع�ض  ا�ست�سهال  ه��و  يح�سل  م��ا 
اً ما للرتجمة  الأمر، في�سّلمون اأي كاتب نا�سئ ن�سّ
جمتمعنا  • األ��ي�����ض  زم��ي��ل��ي.  ال��ن��ه��اي��ة  يف  في�سبح 

منبعاً غزيراً للق�س�ض الدرامية؟
- الكتابة الدرامية من اأ�سعب الفنون، لأننا نبتكر 

�سخ�سيات فنحدد م�سريها وم�سارها ونهايتها.
لختيار  التمثيلي  ح�����ّس��ك  ت�ستخدمني  ه��ل   •

�سخ�سيات يطمح اأي ممثل يف اأدائها؟
- اأحببت كممثلة، اأداء كل �سخ�سيات م�سل�سالتي، 
ولهذا ال�سبب يتمتع املمثلون بتج�سيد ال�سخ�سيات 

التي اأكتبها ويتعلقون بها.
املمثلون  يبذله  ال��ذي  املجهود  اأك��رث  تقّدرين   •

اأي�ساً.

وجهده  الت�سوير  اأث��ن��اء  يف  املمثل  تعب  اأت��ف��ّه��م   -
نف�سياً  تعباً  ي��ع��اين  فهو  باأحا�سي�سه،  التعبري  يف 
ظروف  ك��ث��رياً  اأق���ّدر  ل��ذا  اآن،  يف  وفكرياً  وج�سدياً 

عمله.
• حدثينا عن التغيري الذي حتقق يف ن�سك منذ 

)ع�سر احلرمي( اإىل )حبيبي اللدود.. 
- على رغم اأنه لي�ض امل�سل�سل الأول الذي ُيعر�ض 

درام���ي  م�سل�سل  اأول  احل����رمي(  )ع�����س��ر  ف����اإن  يل 
اأك��ت��ب��ه ع��ل��ى م��ق��اع��د ال��درا���س��ة اجل��ام��ع��ي��ة. حينما 
فح�سب،  التفا�سيل  بع�ض  غ��رّيت  عر�سه،  ق��ررن��ا 
ال��وق��ت نك�سب خ��ربة يف  م���رور  اأن���ه م��ع  خ�سو�ساً 
اإيقاع التلفزيون ومتطلباته، كذلك نكت�سب عمقاً 
اإن�����س��ان��ي��اً واج��ت��م��اع��ي��اً، ون��زي��د خ���ربة ع��ل��ى �سعيد 

الكتابة الدرامية.

••  دبي - د.حممود علياء

اأم�ض  يوم  �سدر  بدبي  والعلوم  الثقافة  ن��دوة  عن 
“حروف  47” م��ن جملة  “رقم  ال��ع��دد اجل��دي��د 
الأ�ستاذ  ال��ت��ح��ري��ر  رئ��ي�����ض  ك��ت��ب  ح��ي��ث  عربية”، 
ابن  “يقول  الفتتاحية  يف  الهاملي  عبيد  علي 
“اإن اخل���ط وال��ك��ت��اب��ة من  خ���ل���دون يف م��ق��دم��ت��ه 
عداد ال�سنائع الإن�سانية، واإن احل�سارة وتوابعها 
واخلط  ذل��ك،  عن  قا�سرة  وغريها  ال�سنائع  من 
من  اقتب�سناه  م��ا   ،“ احل�سرية...  ال�سنائع  م��ن 
يوؤكد  والكتابة  اأن اخل��ط  ع��ن  اب��ن خ��ل��دون  ك��الم 
كانت  كلما  الأمم  واأن  ح�����س��اري��ان،  ف��ع��الن  اأنهما 
وكتابتها  خطها  كان  احل�سارة  ركب  عن  متاأخرة 
قا�سرين ومتخلفني، واأنها كلما كانت قريبة من 
حمكمني  وكتباتها  خطها  ك��ان  املتح�سرة  الأمم 

متقنني«.
ت�سمن العدد اأي�سا ملفا �سخما بعنوان “حروف 
حممدن  الباحث  اأفريقية” اأع��ده  باأنامل  عربية 
اأح���م���د ����س���امل ت���ن���اول ف��ي��ه ك��ي��ف ت��ع��رف��ت البالد 
الأف��ري��ق��ي��ة ع��ل��ى اخل���ط ال��ع��رب��ي وف��ن��ون��ه؟، وما 
اأب����رز ال��ع��م��ائ��ر وامل�����س��اج��د وامل��ق��اب��ر ال��ت��ي ازدان����ت 
ب��اخل��ط��وط؟، وم���ن ه��م اأه���م اخل��ط��اط��ني الذين 

ظهروا يف دول اأفريقيا؟.
وق����دم ال��ب��اح��ث ال��ع��راق��ي ال��دك��ت��ور ح�����س��ني علي 
جرمط درا�سة معّمقة بعنوان “عر�ض �سن القلم 
ودوره يف تنوع اخلط العربي”، واأجرى ال�سحفي 
ه�����س��ام ع����دره ح�����واًرا م��ه��ًم��ا ومم���ي���ًزا م���ع الفنان 

ال�سوري الكبري احلرويف وليد الأغا.
يف حني ق��ّدم الأدي��ب الإم��ارات��ي املعروف الأ�ستاذ 
حممد املر قراءة يف كتاب “احلروفية العربية... 
�سربل  ال��دك��ت��ور  اللبناين  للكاتب  وهوية”  ف��ن 
لكن   ،1991 ع����ام  ال���ك���ت���اب  ����س���در  وق����د  داغ������ر، 
ترجمته اإىل اللغة الإجنليزية �سدرت عام 2016 

عن دار �سكريا باإيطاليا.
كتبها  التي  الكتاب  “يف مقدمة  املر  يقول حممد 
الوقت قد حان  اأن  فيها  ذكر   1989 املوؤلف عام 
لأن  الفنية،  احلروفية  ظاهرة  عن  موؤلف  لكتابة 
عدد ممار�سي هذا الجتاه الفني كان فيما م�سى 
ول  م�ساهًما،  اأو  فنانا  �سبعني  على  قليال  ي��زي��د 
العربية  ال���دول  خمتلف  يف  حالًيا  ال��ع��دد  اأن  �سك 
ولكن  كثرًيا،  الرقم  هذا  تخطى  قد  والإ�سالمية 

البدايات كانت متوا�سعة جًدا(.
اح��ت��وى ال��ع��دد ك��ذل��ك ع��ل��ى ت��ق��ري��ر م��ن القاهرة 
لفن  ال��ق��اه��رة  “ملتقى  ع��ن  ح�����س��ن  ران��ي��ا  كتبته 
املا�سي،  نوفمرب  يف  اأق��ي��م  العربي”الذي  اخل��ط 
وتقارير عن معر�ض “حروف اإماراتية ومقتنيات 
والعلوم  الثقافة  ندوة  اأقيم يف مقر  نادرة” الذي 
القائد زايد”، الذي  اأقوال  “من  بدبي، ومعر�ض 
اأقيم يف قاعة “بيات جالريي” مبركز وايف بدبي، 
ومعر�ض “من اأقوال زايد” الذي نظمته جمعية 
الإ�سالمية.،  وال��زخ��رف��ة  اخل���ط  ل��ف��ن  الإم������ارات 
للفنان  احلروف”  “األوان  م��ع��ر���ض  يف  وق�����راءة 
واخلطاط ال�سوداين الكبري تاج ال�سر ح�سن كتبها 

الناقد حممد مهدي حميدة.
لل�ساعر  اأمة”  “ُمربي  فهي  ال��ع��دد  ق�سيدة  اأم���ا 
اأح��م��د ح��م��ادي ال��ه��وا���ض وخ��ّط��ه��ا اخل��ط��اط عبد 
الرزاق املحمود، وهدية العدد لوحة “الرزق على 
اهلل” مكتوبة بخط الثلث اجللي اأبدعها اخلطاط 

النيجري يو�سع عبداهلل.
عربية”  “حروف  حترير  رئي�ض  نائب  اأن  يذكر 
ه��و اخل��ط��اط الإم��ارات��ي خالد اجل���الف، ومدير 
التحرير نا�سر عراق، بينما ت�سم هيئة التحرير 
الإماراتية  وال�ساعرة  ح�سن  ال�سر  ت��اج  اخلطاط 
فرا�ض  ال��ف��ن��ي حم��م��د  وامل���دي���ر  امل���ط���ريي،  �سيخة 

عبو.  

الفجرية تد�سن »حديقة 
ال�سعراء« مب�ساركة 

عربية ودولية
د�سنت جمعية الفجرية الجتماعية الثقافية بالتعاون مع مركز الفجرية 
13 �ساعرا جمموعة  “ التي غر�ض فيها  “ حديقة ال�سعراء  للمغامرات 
“ عام  اإط��ار  الفجرية يف  باإمارة  املتنوعة يف منطقة جبلية  الأ�سجار  من 
الت�سامح “ بح�سور خالد الظنحاين رئي�ض جمعية الفجرية الجتماعية 
و�سليمة  للمغامرات  ال��ف��ج��رية  م��رك��ز  م��دي��ر  امل��ع��م��ري  و�سعيد  الثقافية 
املزروعي مديرة بيت ال�سعر يف الفجرية ولفيف من ال�سعراء والإعالميني 

واأهايل املنطقة.
و�سارك يف حملة الت�سجري �سعراء عرب واأجانب هم الدكتور �سهاب غامن 
والدكتور اأحمد الربقاوي وح�سان عزت والهنوف حممد و�ساجدة املو�سوي 
والدكتور طالل اجلنيبي والهندي قا�سم حممد وعائ�سة الظنحاين وعبد 
اإدري�ض وفاتن حمودي وزايد  اأزل  اهلل الهامور وزينب الرفاعي والأمل��اين 
العجمي، موؤكدين اأهمية هذا امل�سروع الذي يبث ر�سالة توعوية ب�سرورة 
اأخالقية  املجتمعية وتكري�ض مفاهيم  الأن�سطة  الثقايف مع  العمل  تزاوج 

حتافظ على الطبيعة.
اأ�سجار  ال�سعراء يف غر�ض  نفذها  التي  املبادرة  اإن  الظنحاين  وق��ال خالد 
يف احلديقة باأ�سمائهم هي مبثابة تكرمي لهوؤلء ال�سعراء الذين اأ�سهموا 
الثقايف  امل�سهد  يف  جلية  ثقافية  خدمات  وقدموا  ال�سعر  حركة  اإث��راء  يف 
الإماراتي والعربي، م�سريا اإىل اأن احلديقة تفتح اأبوابها جلميع ال�سعراء 
املخل�سني الذين يرغبون يف غر�ض �سجرة باأ�سمائهم وترك ب�سمة �سعرية 

بيئية لهم يف اأر�ض املحبة والت�سامح وال�سالم.
واأو�سح اأن مبادرة “ حديقة ال�سعراء “ ت�ستمد �سداها من مرياث املغفور 
الهتمام  “ يف  ث���راه  اهلل  “ طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه 
باجلانب  الر�سيدة  القيادة  اهتمام  م��دى  عن  يعرب  عطاء  وه��و  بالغر�ض 

البيئي والثقايف والجتماعي والذي يرثي الفكر الإن�ساين.
بدوره اأ�سار �سعيد املعمري اإىل اأن مبادرة “ حديقة ال�سعراء “ تدل على 
اأهمية م�ساركة خمتلف فئات املجتمع يف الأعمال املجتمعية واإدراك قيمة 
تقدمي  على  وت��ع��وي��ده��م  اليومية  حياتهم  يف  التطوعي  العمل  ومعنى 
املبادرات التي حتافظ على البيئة، لفتا اإىل اأن املركز يحت�سن “حديقة 
ال�سعراء” ويتابع الإ�سراف عليها يف اإطار تكري�ض ثقافة العمل اجلماعي 
عالوة على توفري كافة امل�ستلزمات الالزمة التي ت�سهم يف زيادة الب�ساط 

الأخ�سر يف اإمارة الفجرية.

ت�ضتعّد الكاتبة منى طايع لكتابة م�ضروعها اجلديد الذي يدور 
االأخرية  الثالثة  ن�ضو�ضها  تعاقبت  بعدما  املعا�ضر  الزمن  يف 
دائمًا  معتمدة  لبنان،  تاريخ  من  متتالية  زمنية  حقبات  على 
على ق�ض�س حّب حتوي ر�ضائل مبّطنة لهدف توعوي اإن�ضاين. 
الذي  اللدود(،  )حبيبي  م�ضل�ضل  التلفزيونية  اأعمالها  اأحدث 
اأعمالها  عن  وويالتها.  اللبنانية  احلرب  مباآ�ضي  اجلمهور  ذّكر 

وروؤيتها الدرامية كان معها هذا احلديث:



هيفاء وهبي تعلن ا�سرتاحة 
حمارب يف رم�سان 2019

اأّن النجمة اجلماهريية هيفاء وهبي، قّررت  قد يبدو غريباً للبع�ض ، 
املقبل  الرم�ساين  املو�سم  والتمثيلية خالل  الدرامية  ن�ساطاتها  تعليق 
للعام 2019، حيث اأعلنت واأّكدت ،  اأّنها بحاجة اىل ا�سرتاحة حمارب 
هذا العام، بعد اأن اأرهقها م�سل�سل »لعنة كارما« الذي ُعِر�َض يف رم�سان 
التمثيلية على الإطالق.  اأدواره��ا  اأ�سعب  اأحد  الفائت وج�ّسدت خالله 
هيفاء البعيدة من ال�سينما اأي�ساً بقراٍر �سخ�سي، ُت�سري اإىل اأّنها بحاجة 
اىل ال�سرتاحة، حتى ت�ستطيع الرتكيز يف عملها الغنائي بعنوان »حّوا«، 
فيه  ُي�سدر  وقٍت  كاماًل يف  غنائياً  األبوماً  واأطلقت  ال�سوق  حيث حتّدت 

عدد كبري من النجوم اأغنيات منفردة »�سينغل«. 
اإذاً، رف�ست هيفاء هذا العام كل العرو�ض التمثيلية املقّدمة لها، ذلك 
ُت�سّدد على �سرورة توافر ن�ّض درام��ي لبناين يغريها على �سعيد  اأنها 
�سيفًة  حلولها  خ��الل  هيفاء  ك�سفت  كما  وال�سيناريو،  ة  والق�سّ ال��دور 
على حلقة تلفزيونية خا�سة بعنوان »La Haifa وب�ض« اأّنها يف �سدد 
لي�ض فقط على طريقة  اأغنيات م�سّورة  التح�سري لإط��الق جمموعة 
يت�سّنى  حتى  كليب،  الفيديو  طريقة  على  بل   ،Lyric Video ال��� 

للجمهور ال�ستمتاع بها.

نوال الزغبي قدمت فكرة 
ذكية للرتويج الألبومها

ت�سويق  نوعها يف  ذكية وفريدة من  �سيا�سة  الزغبي   الفنانة  نوال  اإنتهجت 
األبومها املقبل املنتظر طرحه يف عيد احلب، فقامت بطرح اإعالن ت�سويقي 
اإيلي  املبدع  املخرج  توقيع  وم��ن  خمتلف،  توقيت  يف  ح��دة  على  اأغنية  لكل 
"حماية"  اأغنية  ومنها  الزغبي،  م��ع  يتعاون  م��رة  ولأول  ال��ذي  ال�سمعان 

و"كده باي" و"�سبح".
امللفت اأن كل اإعالن متيز بكونه مقطع فيديو م�سور يف موقع خمتلف لكل 
اأغنية، وكاأننا اأمام مقتطف من فيديو كليب، فعرفت نوال بهذه الطريقة 
ت�سوقهم  التي  ل��الأغ��اين  ترقب  حالة  يف  وجمهورها  متابعيها  تبقي  كيف 
اإليها يف حملة ت�سويق مكلفة لكن ُمنتجة، ويبدو اأنها حققت الهدف املن�سود 

منها.

الرا خوري .. ن�ساطات 
�سينمائية ودرامية

بداأت املمثلة اللبنانية لرا خوري العام اجلديد ب�سل�سلة من 
الن�ساطات الفنية التي �سملت ال�سينما والدراما وم�ساريع 
النور خالل  باأعمال عربية م�سرتكة �سرتى  اخرى تتعلق 
املرحلة املقبلة ، حيث من املقرر ان ت�سارك يف بطولة فيلم 
املقرر  م��ن  بحتة  وطنية  ر���س��ال��ة  يحمل  حملي  �سينمائي 
مهمة  معايري  وف��ق  املقبلة  املرحلة  خ��الل  اجن���ازه  يتم  ان 
لبنانيني  جن��وم  ومب�ساركة  والفني  التقني  امل�ستوى  على 

معروفني .
عر�ساً  اي�ساً  ت��در���ض  لرا  ان  معلومات  ك�سفت  املقابل  يف 
�سركات  اهم  التعامل مع  امكانية  اىل جانب  عربياً  درامياً 
من  �سل�سلة  بعد  ال��درام��ي  امل�ستوى  على  العربية  الن��ت��اج 

الجتماعات التي متت يف املرحلة الخرية .
ق�سرية  ف��رتة  قبل  ب���داأت  املعلومات  وبح�سب  خ���وري  لرا 
 " " البا�سا  ت�سوير دورها يف م�سل�سل جديد يحمل عنوان 

من املقرر ان يعر�ض لحقاً .

فــن عــربـــي

35

لدي حما�ضة دائمة للم�ضاركة يف اأية جتربة جديدة

راندا البحريي: ت�سغلني جودة العمل ولي�س عدد حلقاته
بني التلفزيون وال�ضينما تتوزع اأعمال راندا البحريي راهنًا، واأبعدها ذلك عن امل�ضرح كما قالت. يف هذا احلوار تتحدث الفنانة امل�ضرية 

عن ن�ضاطها الفني وم�ضاريعها ال�ضينمائية املقبلة.

ان�سغايل بال�سينما 

والتلفزيون اأبعدين 

عن امل�سرح
يف  م�ساركتك  على  الفعل  ردود  وج���دت  كيف   •

اجلزء الثاين من )الأب الروحي(؟
)حنة(.  �سخ�سية  مع  اجلمهور  بتفاعل  �سعدت   -
عندما حتدث اإيّل املنتج رميون مقار للم�ساركة يف 
حما�ستي  ازدادت  وقد  للتجربة  حتم�ست  امل�سل�سل، 
بعد جل�سة عقدتها مع املخرج تامر حمزة، خ�سو�ساً 
اأن ال�سخ�سية ب�سيطة للغاية ومل اأقدم دوراً ي�سبهها 
�سابقاً. اأ�سف اإىل ذلك اأن النجاح الذي حققه اأول 
جزء ي�سجع اأي فنان على امل�ساركة يف العمل، لذا مل 

اأتردد يف املوافقة وبداأت التح�سريات فوراً.
م�سل�سالت  لتجربة  حما�سة  حديثك  يف  اأج��د   •
اأج��زاء م�سل�سل  اأنك �ساركت يف  الأج��زاء، خ�سو�ساً 

)�سل�سال الدم( اخلم�سة.
البطل يف هذه الأعمال دائماً، وما  - احلكاية هي 
من  مانع  فال  التجارب  ه��ذه  يتحمل  املو�سوع  دام 
تقدميها اإطالقاً. ت�سغلني جودة العمل ولي�ض عدد 
ق جناحاً  اأن )الأب الروحي( حقَّ حلقاته، والدليل 

املقبل،  ج����زءه  ي��ن��ت��ظ��ر  ج����زاأي����ه، واجل���م���ه���ور  يف 
منه حقق  ج��زء  كل  ال���دم(،  )�سل�سال  كذلك 

جناحاً اأكرب مما �سبقه كونه دراما مليئة 
بالأحداث التي تنفع لتخرج يف اأكرث من 

اأننا تركنا  خم�سة اأجزاء. فعاًل، اأعتقد 
هذه  خ��الل  من  اجلمهور  مع  ب�سمة 

التجربة، فال�سعيد مليء بالأحداث 
مئات  نقدم  جتعلنا  التي  الدرامية 

احللقات عنه.
اأنكم قررمت تقدمي  • هل �سحيح 

جزء �ساد�ض من امل�سل�سل؟
الإنتاج  ب�سركة  مرتبط  الأم���ر   -
وامل��خ��رج وامل��وؤل��ف ول اأع���رف عنه 

ال�سخ�سي  راأي��ي  لكن  �سيئاً، 
يتحمل  ال��ع��م��ل  اأن 

ت���������ق���������دمي 

اأجزاء جديدة بالتاأكيد.
وجدت  كيف   ،)2 الروحي  )الأب  اإىل  بالعودة   •

م�سهد الوفاة وتفاعل اجلمهور معه؟
التي  امل�ساهد  اأ���س��ع��ب  اأح���د  امل�سهد  ه��ذا  اأع��ت��رب   -
الأح��داث فح�سب  تاأثريه يف  ب�سبب  لي�ض  قّدمتها، 
ولكن لرغبتي يف اأدائه ب�سكل واقعي رغم �سعوبته، 
اأن البالتوه �سهد حالة من  واأتذكر يوم الت�سوير 
الرعب والرتباك ب�سبب اندماجي يف الأداء، وعدم 
املخرج  فقلق  الزجاجي،  ال�سندوق  داخ��ل  حتركي 
اأجبه �سعر بارتباك.  تامر حمزة علّي، وعندما مل 
عموماً، كان هذا امل�سهد نقطة حتول بالن�سبة اإيل 

يف الأحداث.
تعتمد  التي  الأعمال  يف  امل�ساركة  تف�سلني  • هل 

على البطولت ال�سبابية؟
اأية  - بالتاأكيد، فلدي حما�سة دائمة للم�ساركة يف 
فيها  امل�ساركني  عن  النظر  بغ�ض  جديدة،  جتربة 
�سواء كانوا �سباباً اأو جنوماً خم�سرمني، فالنجوم 
منهم  اأ�����س����ت����ف����ي����د 
خربتهم  وم�����ن 
وال���������س����ب����اب 
ت��������ك��������ون 

املرة  لي�ست  وه����ذه  ب��احل��م��ا���س��ة،  مليئة  جت��ارب��ه��م 
الأوىل التي اأعمل فيها مع �سباب يف جتارب فنية.

عك�ض  على  املطلقة  بالبطولة  تهتمني  ل  • لكنك 
كثري من الفنانات؟

بالدور  اأهتم  البطولة املطلقة لأنني  اأفكر يف  - ل 
العمل.  يعاجلها  ال��ت��ي  وال��ق�����س��ة  ���س��اأق��دم��ه  ال���ذي 
وجت�سيدي  ق��وي  عمل  يف  �سغري  دور  يف  وج���ودي 
�سخ�سية ت�سيف اإىل الق�سة وتوؤثر يف اأحداثها اأهم 
بالن�سبة اإيل من تويل البطولة يف م�سروع ب�سيط.

�سينمائية؟ م�ساريع  لديك  • هل 
الأول  ال�سالت،  يف  قريباً  فيلمني  ط��رح  اأنتظر   -
اإي�������س���اف وكوكي  )����س���ب���اح اخل������ري( م����ع ك����ل م����ن 
وم�سطفى هريدي واملخرج اأ�سامة فا�سل، والثاين 
)اأ�سوار عالية( مع رانيا يو�سف وعدد من الفنانني 

واملخرج ه�سام العي�سوي.
اخلري(؟ )�سباح  يف  دورك  عن  • ماذا 

يوؤديه  ال��ذي  ال�ساب  املخرج  �سديقة  دور  اأج�سد   -
اإي�ساف، وهو خمرج اإعالنات يقع يف حب فتاة من 

�سديقه  مع  واأ�ساعده  نظرة  اأول 
الذي يج�سده اأحمد التهامي 

لتحقيق حلمه يف الرتباط 
بعدما يعلم  بها، خ�سو�ساً 

اأن����ه����ا م�����س��م��م��ة اأزي�������اء، 
وتن�ساأ بينهما ق�سة حب 

رومان�سية كوميدية.
)اأ�سوار  • اأخربينا عن 

عالية(.
- اأج�سد �سخ�سية اأحالم، 

اأكرب  طموحات  لديها  فتاة 
من الواقع الذي تعي�ض فيه، 

لذا جتد نف�سها يف م�ساكل عدة 
ن�ساهدها خالل الأحداث.

 •

اإ�ساعة  خ�����س��و���س��اً  دائ����م����اً،  الإ����س���اع���ات  ت��الح��ق��ك 
الرتباط، فكيف تتعاملني مع هذا الأمر؟

اأعطيها  ل  ك��ي  الإ���س��اع��ات  ع��ل��ى  اأرد  األ  اع��ت��دت   -
اإيل.  بالن�سبة  ج���دي���داً  اأم�����راً  ل��ي�����ض  وه���و  اأه��م��ي��ة، 
اأعلنها، �سواء من  عموماً، عندما اأخطو خطوة ما 
مواقع  على  ح�ساباتي  اأو  اإعالمية  ل��ق��اءات  خ��الل 
التوا�سل الجتماعي. لذا ل اأجد مربراً للرد على 
كالم يقوله اأ�سخا�ض من دون اأن يظهروا هويتهم. 
اأما بالن�سبة اإىل الرتباط، فهو م�ساألة ن�سيب فاأنا 
اأهتم بابني، ويف حال التقيت الرجل املنا�سب فلن 

اأتردد يف اإعالن ذلك.
امل�سرح؟ عن  ابتعادك  • �سبب 

خالل  امل�سرح  عن  غيابها  البحريي  ران��دا  اأرجعت 
ال��ذي يحتاج  الكبري  املجهود  اإىل  الأخ��رية  الفرتة 
اإليه )اأبو الفنون( والتفرغ الذي يتطلبه اللتزام 
اأن  امل�����س��رح��ي��ة، م�����س��رية اإىل  ال��ع��رو���ض  مب��واع��ي��د 
ارتباطها باأكرث من عمل بني ال�سينما والتلفزيون 
كان ال�سبب الرئي�ض يف غيابها عنه. واأ�سافت راندا 
اأنها تعتز بالعمل على خ�سبة امل�سرح 
اأك����رث بنات  وت��ع��ت��رب اإح�����دى 
اأعمال  تقدمي  يف  جيلها 
اإىل  م�����س��رية  م�سرحية، 
اأن تخو�ض  تتمنى  اأنها 
جتربة جديدة يف هذا 

املجال قريباً.
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درا�سة تك�سف خطورة جديدة لل�سكر
الربوتني  ن�ساط  يكبح  ال�سكر  اأن  "ييل" الأمريكية  علماء جامعة  اكت�سف 
ال�سروري لتكاثر نبيت الأمعاء، واملرتبط بالوزن الطبيعي و�سحة الإن�سان. 
باأن البكترييا املعوية تلعب دورا   ،"MedicalXpress" ويفيد موقع

اأ�سا�سيا يف �سحة الإن�سان، واأن تركيبها يرتبط بنظامه الغذائي.
يف  والفروكتوز  بالغلوكوز  الغنية  الغذائية  احلمية  تاأثري  العلماء  ودر���ض 
 "Bacteroides thetaiotaomicron" امل��ف��ي��دة  البكترييا 
الغلوكوز  من  املتكون  ال�سكروز  اأن  واكت�سفوا  الفئران،  اأمعاء  يف  امل��وج��ودة 
 regulator of( اأو   "Roc" ب��روت��ني  اإن��ت��اج  يحجب  وال��ف��روك��ت��وز، 
colonization( ال�سروري مل�ستعمرات البكترييا. وقد متكن العلماء 
من اإنتاج �ساللة بكترييا مل يتم كبح ن�ساط هذا الربوتني فيها. ومتكنت 

هذه البكترييا من التكاثر حتى عند تناول اأغذية غنية بالكربوهيدرات.

التاأثريات االإيجابية وال�سلبية لل�ساي  االأخ�سر على ال�سحة
ينت�سر بني النا�ض انطباع عام ي�سري اإىل فوائد ال�ساي الأخ�سر ال�سحية، فما 

هي بال�سبط فوائد هذا ال�ساي وما هو تاأثريه على اجل�سم؟
من ال�سعب الإجابة مبا�سرة عن هذا ال�سوؤال، لأن القلة القليلة تعرف اأن لهذا 

ال�ساي اأ�سرارا �سحية، اإ�سافة اإىل فوائده ال�سحية العديدة جل�سم الإن�سان.

الزائد الوزن  من  التخل�ض  يف  ي�ساعد   1-
على  احتوائه  بف�سل  الأخ�سر  ال�ساي  اأن  على  عديدة  علمية  درا���س��ات  اأك��دت 
 "Epigallocatechin gallate" مركب البوليفينول املعروف با�سم
التمثيل  عملية  ت�سريع  يف  امل�سروب  ه��ذا  وي�ساعد  ال��ده��ون.  ح��رق  يف  ي�ساعد 

الغذائي للدهون بن�سبة 25%.

الذاكرة يح�سن   2-
اأثبت علماء جامعة بازل اأن م�ستخل�ض ال�ساي الأخ�سر يرفع اإنتاجية الدماغ. 
ذاكرة  حت�سنت  الأخ�سر  ال�ساي  تناول  بعد  اأج��ري��ت،  التي  التجارب  فخالل 
امل�سرتكني يف التجارب، لأن الكافيني املوجود يف ال�ساي الأخ�سر يوؤثر مبا�سرة 
اأن  بيد  القهوة،  يف  املوجود  الكافيني  يفعل  كما  املركزي،  الع�سبي  اجلهاز  يف 

تاأثري ال�ساي اأخف.

الدم �سغط   3-
يجب اأن يعلم الذين يعانون من ارتفاع �سغط الدم اأن ال�ساي الأخ�سر قادر 

على حتييد مفعول الأدوية التي يتناولونها لتخفي�ض �سغط الدم.

املفا�سل التهاب  اآلم  يخفف   4-
epigallocatechin-3-( م���ادة  اأن  وا�سنطن  جامعة  علماء  اأث��ب��ت 

gallate( امل�سادة لالأك�سدة ميكن اأن تخفف م�ستوى اأمل املفا�سل.

احلديد امت�سا�ض  مينع   5-
قد ي�سبح عن�سر احلديد الذي يح�سل عليه اجل�سم مع املواد الغذائية من 
امل��وج��ودة يف  املكونات  بع�ض  لأن  الأخ�����س��ر.  ال�ساي  ت��ن��اول  ب�سبب  ف��ائ��دة  دون 
ال�ساي الأخ�سر، تتفاعل مع عن�سر احلديد مكونة مركبات ل ميكن للج�سم 
تناول  بعدم  اخل���رباء  ين�سح  لذلك  اجل�سم.  خ��ارج  اإىل  وت��خ��رج  امت�سا�سها 

ال�ساي الأخ�سر عند اأو بعد تناول مواد غذائية غنية بعن�سر احلديد.

؟ احل�ضاب  يف  �ضفر  اول  �ضاحب  • من 
مو�سى  ب��ن  حممد  امل�سلم  ال��ع��امل  ه��و  احل�ساب  يف  �سفر  اول  �ساحب 
اخلوارزمي وهو اول من ادخل ال�سفر يف احل�ساب وكان اكت�سافه هذا 
يف علم احل�ساب نقله كبرية وعظيمة يف درا�سة الأرقام وتغيرياً جذرياً 

ملفهوم الرقم . 
؟  الكرتوين  حا�ضوب  اول  كان  •  متى 

اول حا�سوب الكرتوين يعمل بالكهرباء كان يف امريكا عام 1946 وهو 
وي�ستهلك  املفرغه  بال�سمامات  تعمل  التى  القدمية  احلوا�سيب  من 

قدراً كبرياً من الطاقة كما انه ي�سغل حيزاً كبرياً 
؟  حديث  علم  املثلثات  ح�ساب  علم  • هل 

ل .. اثبت العلماء ان علم ح�ساب املثلثات علم قدمي واأول من ا�ستخدمه 
هم الفراعنه القدماء و�ساعدهم ذلك يف بناء الهرامات ال�سهرية وقد 
طور العرب امل�سلمون ذلك العلم وو�سعوا ا�س�سه احلديثة جلعله علماً 
ابوعبداهلل  املثلثات  لعلم ح�ساب  املوؤ�س�سني  اوائل  ومن  بذاته  م�ستقاًل 

البتاين ون�سر الدين الطو�سي 

نق�سي  اأننا  اأي  يومياً  �ساعات   8  :  7 ما بني  البالغ  الإن�سان  النوم ترتاوح عند  �ساعات  اأن عدد  تعلم  • هل 
اأكرث من ثلث العمر يف النوم فالإن�سان الذي عا�ض �ستني عام .. نام منها حوايل ع�سرين عام. 

ال�سعر رقيقاً  و كلما كان   .. ال�سليم  الراأ�ض  �سعرة يف  األف   120 يبلغ نحو  الراأ�ض  �سعر  اأن عدد  تعلم  • هل 
األف   90 اإذ يبلغ  اأقل كثافة  ال�سعر الأحمر عموماً  ال�سعر الأ�سود و  اأكرث من  ال�سعر الأ�سقر  .. و  اأكرث  كان 

�سعرة .. و يتجدد هذا العدد بوجه عام خالل خم�سة اأعوام حيث ي�سقط كل يوم ما بني 50 : 60 �سعرة. 
 • هل تعلم اأن املخ يحتاج اإىل �سد�ض كمية الدم التي ي�سخها القلب و خم�ض الأوك�سجني الذي يدخل اجل�سم 

.. رغم اأن املخ ل يزن اأكرث من واحد على خم�سني من اجل�سم كله. 
. خلية  بليون   32 نحو  الإن�سان  ج�سم  يف  يوجد  اأنه  تعلم  • هل 

بني  ما  ت��رتاوح  العرق  من  كمية  تفرز  عرقية  غدة  مليوين  من  اأك��رث  الإن�سان  ج�سم  يف  اأن  تعلم  هل   •
ن�سف لرت اإىل لرت ون�سف كل 24 �ساعة بال توقف �سيفاً و �ستاًء مع املجهود و احلركة ومع ارتفاع درجة 

احلرارة. 
كانت  كما  تعود  لكي  يوم  مائة  تاأخذ  فاإنها  �سبب  لأي  فقدت  اأو  جراحياً  اأزيلت  اإذا  الأظافر  اأن  تعلم  • هل 

مرة اأخرى. 
 ( ت�سمى  ت�سمم  حالة  حدوث  و  البولينا  ن�سبة  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  اجل�سم  يف  البول  احتبا�ض  اأن  تعلم  • هل 

الت�سمم البوليني(. 
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االأفوكادو 

حذرت اأبحاث علمية متخ�س�سة يف ال�سوؤون 
ال��ت��ي ق��د ت�سبِّبها  ال��ط��ب��ي��ة م��ن الأ����س���رار 
ف��اك��ه��ة الأف���وك���ادو، م�����س��رية اإىل اأن���ه على 
الأطعمة  م��ن  م�سنفة  كونها  م��ن  ال��رغ��م 
من  العديد  على  حتتوي  فهي  ال�سحية، 
ال��ده��ون امل��ف��ي��دة، مب��ا يف ذل��ك الأحما�ض 
"كي"  3"، وفيتامينات  "اأوميجا  الدهنية 
واأّكد  اأنها قد متّثل خطورة.  و"بي5" اإل 
اأن  ي�ساع  اأن��ه  كامربيدج  جامعة  يف  علماء 

لالأفوكادو فوائد كثرية على م�ستوى الكولي�سرتول اجليد يف اجل�سم، وكان 
حتديًدا  الكثافة  عايل  الكولي�سرتول  من  النوع  هذا  اأنَّ  ال�سابق  يف  �سائًعا 
يقّلل من الإ�سابة باأمرا�ض القلب، ولكن اأثبتت اأبحاث موؤخًرا عك�ض ذلك.

وذكرت الأبحاث التي اأجريت باجلامعة اأن بع�ض النا�ض الذين لديهم طفرة 
"بي376اإل"، تتمثل يف الكولي�سرتول  1"، ا�سمها  "�سكارب  نادرة يف جني 

عايل الكثافة، معر�سني ب�سكل اأكرب لالإ�سابة باأمرا�ض القلب التاجية.
وقال الباحثون وفًقا ل�"بي بي �سي": اإّن من ميلكون م�ستويات عالية من 
اإل-�سي" يواجهون خطر  دي  "اإت�ض  وامل�سمى  الدهني،  الكولي�سرتول  هذا 

الإ�سابة باأمرا�ض القلب بن�سبة 80%.
وذكر اآدم برتوورث، وهو باحث م�سارك يف الدرا�سة اأنَّ هذا الكت�ساف من 
"اإت�ض دي  اأدوي��ة جديدة تعمل على حت�سني  اإىل  ي��وؤدي للتو�سل  اأن  املمكن 

اإل-�سي"، من اأجل منع حدوث النوبات القلبية.

فنانون يقفون على ركائز متينة ينتظرون خلف الكوالي�س يف ديتان باركا ا�ضتعدادا الأداء عر�ٍس خالل 
احتفاالت ال�ضنة القمرية اجلديدة يف بكني ، ال�ضني.  رويرتز

اراد بع�ض الغزاة ان يهاجموا مدينة جميلة بغر�ض ال�ستيالء عليها فار�سلوا بع�ض رجالهم ليتج�س�سوا على 
تلك املدينة ويعرفوا ما فيها واين يخبيء النا�ض �سالحهم وكم لديهم من جند وكيف هو حال ح�سونهم .. 
فقام اجلوا�سي�ض بالذهاب اإىل املدينة لتنفيذ امر قائدهم ولكنهم ف�سلوا يف ذلك فلم ي�ستطيعوا الت�سلل اإىل 
داخلها لكنهم ا�ستطاعوا ان يقب�سوا على رجل وابنه من اهل املدينة وجاءوا به اإىل القائد الذي �ساأله عن كل 
مايريد فلم يجبه الولد ول البن فاأمر القائد جنوده بتعذبهم وبالفعل، قام اجلنود بتعذيب ال�سجينني ولكن 
دون جدوى وملا طال التعذيب بهم جاء القائد اإىل الرجل وقال ان مل تنطق قتلتك فقال له الرجل �ساأنطق 
القائد ماهو، قال الرجل اقتل ول��دي اول وبعد ذلك �ساأقول لكم كل �سيء  ولكن يل طلب واح��د فقط فقال 
فا�ستعجب القائد من ذلك الطلب وقال له اقتل ابنك فقال نعم فلتقتل ابني اول حتى ليذهب بعد ذلك اإىل 
املدينة وي�سي بي فغ�سب القائد وقال ايها اجلبان كيف تكون ابا ،كيف تتحمل ان ترى ولدك يقتل ف�سحك 
ال�سيخ وقال وكيف ت�سدق اين �ساأقول لك كل �سيء.. طلبت قتل ابني حتى ليتعذب من بعدي ويخاف وينطق 
مبا لدينا، فقال القائد هل يعني ذلك انك لن تقول لنا �سيئا فقال الرجل لوقطعت من ج�سدي قطعا وانا حي 
لن ابوح لك ب�سيء، فغ�سب القائد وقال جلنوده كيف نغلب بلدا هكذا نا�سها .. ان وطنيته احرقتني واذلتني 
.. هيا �سيطول ح�سارنا ورمبا وقعنا نحن يف ايديهم .. وترك القائد الرجل وانطلق بجنوده بعيدا ومل يفكر 

بالعودة مرة اخرى .

اأ�سباب التهاب حو�س الكلى
�سلوم،  تور�سنت  الأمل���اين  البولية  امل�سالك  اأ�ستاذ  ح��دد 
بو�سول  يبداأ  الذي  الكلى  حو�ض  للتهاب  اأ�سباب   10
لوكالة  وف��ًق��ا  ال��ب��ول��ي��ة،  امل�����س��ال��ك  ع��رب  اإل��ي��ه  البكترييا 

الأنباء الأملانية.
حو�ض  لل��ت��ه��اب  امللحوظة  الأع���را����ض  اأن  �سلوم  واأك���د 
التبول مع  اأثناء  ب��اآلم، وحرقاًنا  ال�سعور  ت�سمل  الكلى، 
احتمالت ظهور دم يف البول، واآلًما على جانبي الظهر، 
ف�ساًل عن اأعرا�ض اأخرى مثل احلمى والرع�سة، واآلم 
يف ال��ب��ط��ن، وال�����س��داع وال��ق��يء وال��غ��ث��ي��ان، م��ع ارتباط 
على  ت�سيطر  ع��ام  اإع��ي��اء  بحالة  الأع��را���ض  تلك  جميع 

ج�سم املري�ض.
ويحدد املخت�سون عوامل اخلطورة املوؤدية اإىل التهاب 

واملثانة  الكلى  وح�سوات  العمر،  تقدم  يف  الكلى  حو�ض 
كما  الربو�ستاتا،  والتهاب  والنقر�ض  ال�سكري  واأمرا�ض 
ت����زداد اخل���ط���ورة يف ح����الت احل��م��ل وم��رح��ل��ة انقطاع 

الطمث التي يرتاجع خاللها معدل اإنتاج الهرمونات.
الكلى  حو�ض  التهاب  اأن  البولية  امل�سالك  اأ�ستاذ  واأك��د 
يعد حالة طارئة يجب البدء الفوري يف عالجها بزيارة 
اأق��رب وقت؛ لأنه قد ُيلحق �سرًرا  الطبيب املخت�ض يف 
يتم  اأن��ه  اإىل  م�سرًيا  الكلوي،  الف�سل  اإىل  ي�سل  بالكلى 
ع��الج ال��ت��ه��اب ح��و���ض الكلى ب��امل�����س��ادات احل��ي��وي��ة، مع 
امل��اء مبعدل ل يقل عن  مراعاة �سرب كمية كافية من 
الكلى من  بانتظام، مع حماية  والتبول  يوميًّا،  لرتين 

انخفا�ض درجة حرارة الطق�ض.


