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الب�صل ينظف ويجدد خاليا الدماغ
اأثبت العلماء اأن تناول الب�صل بانتظام يوؤدي اىل تطور امللكة الفكرية 
لدى الإن�صان فهو ينظف خاليا الدماغ ويجددها، ما يوؤدي اىل حت�صن 

الذاكرة واإىل تغيريات عاطفية ايجابية.
خمتلف  تركيبه  يف  ي��دخ��ل  حيث  ال��ق��دم،  منذ  الب�صل  ف��وائ��د  ع��رف��ت 
يف  الأ�صا�صية  اخل�صار  من  فهو  لذلك  املفيدة.  واملعادن  الفيتامينات 
ع��دي��دة ويقوي  اأم��را���ض  م��ن  التخل�ض  ي�صاعد على  الإن�����ص��ان،  غ��ذاء 
خوا�ض  بالتف�صيل  واليابانيون  الفرن�صيون  اخل��راء  در���ض  املناعة. 
الب�صل واكت�صفوا، اأنه اإ�صافة اىل اأنه يقاوم الأحياء الدقيقة امل�صببة 

لالأمرا�ض، فهو يجدد خاليا الدماغ ويقاوم �صرطان الثدي.
اىل  و�صولها  الب�صل مركبات كريتية، جتدد عند  تركيب  تدخل يف 
فيه،  معينة  مناطق  على  ت��اأث��ريه��ا  خ��الل  م��ن  ال��دم��اغ  ن�صاط  ال���دم 
ايجابي لدى  الذاكرة وظهور مزاج  ي��وؤدي اىل حت�صني  التاأثري  وهذا 
تبقى  الب�صل  املفيدة يف  امل��واد  ثلثي  اأن  العلماء على  ويوؤكد  الإن�صان. 
اأوراق الب�صل اخل�صراء على فيتامني  بعد معاجلته حراريا، حتتوي 
الطيارة  والزيوت  الكريتية  املركبات  اأما  و�صكريات.  وبروتينات   C
فتعطيه  فيه  املوجودة  الع�صوية  واحلوام�ض  واليود  البكتني  وم��ادة 

طعمه احلاد ورائحته اخلا�صة.

تطبيق ثوري لقيا�س حجم حقائبك قبل ال�صفر
يتيح  ج��دي��داً  ث��وري��اً  تطبيقاً  ل��ل��ط��ريان،  جيت  اإي���زي  �صركة  اأط��ل��ق��ت 
للم�صافرين التحقق من اأحجام حقائبهم، وما اإذا كانت �صتتنا�صب مع 

اأبعاد مق�صورة احلقائب يف الطائرة، قبل مغادرتهم اإىل املطار. 
واأ�صبح بهذا التطبيق، من املمكن لعمالء �صركة اإيزي جيت للطريان، 
التي ينوون ا�صطحابها معهم على منت  اأن يحددوا حجم حقائبهم 
�صيكون  اأن حجمها  م��ن  وال��ت��اأك��د  امل��ط��ار،  اإىل  التوجه  قبل  ال��ط��ائ��رة، 

منا�صباً ملق�صورة احلقائب املوجودة فوق مقاعد الطائرة. 
 Apple ARKit 2 من  تقنية  ي�صتخدم  الذي  التطبيق  ويتميز 
ب�صهولة ا�صتخدامه، واعتماده على التقنية الثالثية الأبعاد يف م�صح 
فما   6 اإ�ض  اآيفون  اأجهزة  على  تنزيله  اإمكانية  اإىل  اإ�صافة  احلقائب، 

فوق. 
وقال دانييل يونغ رئي�ض ق�صم التجربة الرقمية يف �صركة اإيزي جيت: 
نقدمها  التي  ال�صفر  جتربة  لتح�صني  طرق  عن  با�صتمرار  "نبحث 
مثال  هي  اجلديدة  التكنولوجيا  وه��ذه  معنا،  ال�صفر  عند  لعمالئنا 

وا�صح على ذلك"
ال�صركة  يف  اليد  حقيبة  حلجم  به  امل�صموح  الأق�صى  احل��د  اأن  يذكر 
× 25 �صم )مبا يف ذلك املقاب�ض والعجالت(. واإذا   45 ×  56 هو 
جتاوز حجم الأمتعة احلجم املقبول يتم احت�صاب ر�صوم اإ�صافية على 

كل حقيبة. 
اجلديد  التطبيق  بتنزيل  قاموا  الذين  الأ�صخا�ض  عدد  جت��اوز  وقد 
على هواتفهم الذكية 30 مليون �صخ�ض خالل اأ�صهر قليلة، بح�صب 

ما ورد يف �صحيفة اإك�صر�ض الريطانية. 

حل ثوري ملكافحة البعو�س 
اقرتبت جمموعة من العلماء من الو�صول اإىل حل "ثوري" ملكافحة 
لدغات البعو�ض للب�صر، مما يب�صر بو�صع حد لالأمرا�ض التي تنت�صر 
عر احل�صرة ال�صارة. ووفقا ملوقع "�صي اإن اإن"، تو�صل العلماء اإىل اأن 
الأدوية التي ي�صتخدمها الب�صر للحمية الغذائية، ميكن اأن تفقد اإناث 

البعو�ض �صهيتها للح�صول على الدم الب�صري.
هذه  مثل  اأن  الأوىل،  مراحلها  يف  ت���زال  ل  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة  يف  وج���اء 
الأدوية جتري تعديال يف هرمونات اإناث البعو�ض، مما يجعلها ت�صعر 

عن لدغ الإن�صان للح�صول على الدم. لتبتعد  "بال�صبع"، 
اإدخال  نيويورك، يف  روكفيلر يف  الباحثني بجماعة  وجنح فريق من 
اإناث  اإىل  لل�صهية  "مثبطة"  ك��ي��م��اوي��ة  م���واد  ميتلك  ال���ذي  ال����دواء 
تذكر  اإن" مل  اإن  "�صي  لكن  املذهلة.  نتائجه  اإىل  واأ���ص��اروا  البعو�ض، 
البعو�ض.   وجنحت  اإىل ج�صد  ال��دواء  اإدخ��ال  التي مت بها  الطريقة 
التجربة باإبعاد الإناث، التي تعتمد على الدم الب�صري للح�صول على 

الروتني الالزم لتكوين وو�صع البي�ض، عن مهاجمة الب�صر.
وت��ت�����ص��ب��ب الأم����را�����ض امل��ن��ق��ول��ة ب��ال��ب��ع��و���ض، يف م��ق��ت��ل امل���الي���ني من 
الأ�صخا�ض كل عام، واأبرزها "زيكا" واحلمى ال�صفراء وحمى ال�صنك، 

علما اأن الإناث فقط هي التي تقوم باللدغ.
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مر�صى ال�صكري اأكرث عر�صة للك�صور 
اأ�صارت درا�صة كبرية اإىل اأن مر�صى ال�صكري من النوع الأول يكونون اأكرث 
عر�صة لك�صور العظام عند ارتفاع م�صتويات ال�صكر يف الدم لدرجة خطرية. 
وفح�ض الباحثون بيانات اأكرث من 47 األف م�صاب بال�صكري بينهم 3329 
اأنواع ال�صكري �صيوعا وحتدث الإ�صابة به  اأقل  مري�صا بالنوع الأول، وهو 
يف  البنكريا�ض  يف�صل  عندما  املبكرة  املراهقة  اأو  الطفولة  مرحلة  يف  ع��ادة 
اإفراز الإن�صولني. وكان باقي امل�صاركني يف الدرا�صة من امل�صابني بال�صكري 
الإ�صابة  وحت��دث  العمر  يف  والتقدم  بالبدانة  املرتبط  ال��ث��اين  ال��ن��وع  م��ن 
الإن�صولني  اإف��راز ما يكفي من  اأو  ا�صتخدام  به عندما ل ي�صتطيع اجل�صم 

لتحويل ال�صكر يف الدم اإىل طاقة.
مر�صى  ل��دى  اأك��ر  كانت  العظام  ك�صر  خماطر  اأن  اإىل  الدرا�صة  وخل�صت 
الدم لديهم مرتفعا  ال�صكر يف  الأول عندما كان متو�صط م�صتويات  النوع 
على نحو خطري. وقال الباحث فران�صي�صك فورميجا من جامعة بر�صلونة 
"من املهم ملر�صى ال�صكري من النوع الأول التحكم جيدا يف م�صتوى ال�صكر 

يف الدم ل�صتى الأ�صباب وكذلك من املهم جتنب الك�صور".
اأن  اإدراك  ال�صكر  م�صتويات مرتفعة من  يعانون  "ينبغي على من  واأ�صاف 
هذا الأمر ي�صر ب�صحتهم العامة وعظامهم وقد يزيد من خطر الك�صور 

لذا يتعني عليهم تغيري العالج بناء على تو�صيات الطبيب".
وكتب الباحث كري�صتيان مري من م�صت�صفى بازل اجلامعي يف دورية )علم 
اإن مر�ض ال�صكري مرتبط منذ  الغدد ال�صماء ال�صريرية والأي�ض( يقول 
فرتة طويلة بزيادة خماطر الك�صور لكن نتائج الأبحاث تباينت بخ�صو�ض 

دور م�صتويات ال�صكر املرتفعة يف الدم يف هذا ال�صدد.
والك�صور  ال�صقوط  خماطر  تزيد  اأن  ال�صكري  م�صاعفات  لبع�ض  وميكن 
ومن بينها اخللل املعريف وتلف الأع�صاب الذي يحد من الإح�صا�ض يف القدم 
وكذلك اعتالل �صبكية العني مما يجعل من ال�صعب على املري�ض روؤية اأي 

عراقيل يف طريقه وقد يت�صبب هذا يف �صقوطه.

العائلة الو�صيمة تتفكك 
بقرار ال�صيدة الأوىل 

�صابقا  الأوىل  امل��ك�����ص��ي��ك  ���ص��ي��دة  ق����ررت 
اأجن��ل��ي��ك��ا ري���ف���ريا ال���ط���الق م���ن زوجها 

الرئي�ض ال�صابق اإنريكي بينيا نييتو.
وقالت ريفريا )49 عاما( على ح�صابها 
"يوؤ�صفني  اجل��م��ع��ة:  اإن�����ص��ت��غ��رام،  ع��ل��ى 
يل  بالن�صبة  الأل��ي��م  ال��و���ص��ع  ه��ذا  ب�صدة 
"اليوم كل طاقتي  واأ�صافت  ولأولدي". 
اأما  اأظ��ل  اأن  على  ترتكز  وحبي  وق��وت��ي 
وم�صواري  ح��ي��ات��ي  واأ���ص��ت��ع��ي��د  ���ص��احل��ة، 
اإن�صتغرام كل من  وين�صط على  املهني". 
اآلف  ول��دي��ه��م��ا  وري���ف���ريا،  نييتو  بينيا 
ب�صحبة  �صورهما  وح�صدت  املتابعني. 
اأولدهما اإعجابا جما، وي�صفهم متابعون 
بينيا  واأن���ه���ى  الو�صيمة".  ب�"العائلة 
ا�صتمرت  التي  الرئا�صية،  فرتته  نييتو 
بينيا  وت���زوج  ن��وف��م��ر.  ���ص��ن��وات، يف  �صت 
التلفزيونية  املمثلة  ري��ف��ريا،  م��ن  نييتو 
مبهر،  ح��ف��ل  يف   ،2010 يف  ال�����ص��اب��ق��ة، 
الوليات  ك���ان ح��اك��م��ا لإح�����دى  ع��ن��دم��ا 
ثاين  ه��ذا  وك��ان  الرئا�صة.  اإىل  ويتطلع 
زواج لكليهما، كما اأن لكليهما اأولدا من 

عالقات �صابقة.

الف�صال العظمي.. هل 
تعاجله تقنية نانوية مبتكرة؟ �ص 23

عالجات منزلية لآلم 
الرقبة والكتفني

مو�صم الرد هو الوقت الذي تتزايد فيه 
ال�صكوى من اأوجاع الرقبة واأعلى فقرات 
الظهر وعند الكتفني، وتعتر هذه احلالة 
اأعماًل  يعملون  من  لدى  متكّررة  �صكوى 
ال�صهلة  العالجات  بع�ض  اإليك  مكتبية. 

لإزالة توتر واآلم الرقبة:
احر�ض  ال�صتحمام  اأثناء  الدافئ.  �ض  الدُّ
ال��داف��ئ مبا�صرة  ���ض  ال��دُّ م��اء  على توجيه 
ب����اإدارة  ب��ب��طء  ت��ق��وم  بينما  الأمل،  مل��و���ص��ع 
راأ�صك مييناً وي�صاراً. �صينتقل الدفء من 
اجللد اإىل ع�صالت الرقبة واأعلى الظهر. 
كذلك ميكنك و�صع كّمادات دافئة لفرتة 
لتيارات  التعّر�ض  وجتّنب  الرقبة،  ح��ول 

الهواء بعد الكّمادات مبا�صرة.
الأمل  مو�صع  تدليك  ي�صاعد  التدليك. 
الع�صالت،  ت���وت���ر  ت��خ��ف��ي��ف  ع��ل��ى  ب���ب���طء 

ومي��ك��ن��ك احل�����ص��ول ع��ل��ى ج��ل�����ص��ة م�صاج 
موا�صع  دّل������ك  امل���ن���ط���ق���ة.  ه�����ذه  ل���ع���الج 
باأ�صابعك  ا�صغط  ب��رف��ق،  والأمل  التوتر 
اأ�صابعك  وح���ّرك  ال�صكوى،  مو�صع  على 
ثم يف اجتاهات متفرقة  با�صتدارة حوله، 
ال�صغط  ���ص��ي�����ص��اع��د  وع��ر���ص��ي��ة.  ط��ول��ي��ة 
التدليك  ك��رر  الع�صلي.  ال�صد  ف��ك  على 

وال�����ص��غ��ط 20 م����رة. زي����ت اخل����روع. 
حم�ض  على  اخل���روع  زي��ت  يحتوي 

التهاب  ع��ل��ى حم���ارب���ة  ي�����ص��اع��د 
خا�صة  وت��وّرم��ه��ا،  الع�صالت 

الكتفني  م���ن���ط���ق���ة  ع����ن����د 
بتدليك  ق����م  وال����رق����ب����ة. 
بالزيت  امل�����ص��اب��ة  امل��ن��ط��ق��ة 

�صديداً وجتد  الأمل  كان  اإذا 
�صعوبة يف حتريك رقبتك.

بعدم  طويل  زم��ن  منذ  البع�ض  بع�صهم  النا�ض  ويو�صي 
الأك��ل يف وق��ت متاأخر من الليل، وه��ذا الأم��ر �صار ثابتا، 
يف حلظتنا املعا�صرة، واأوردت درا�صات حديثة اأن الأ�صخا�ض 
الذين يعتادون الأكل خالل امل�صاء ي�صبحون اأكرث ا�صتهالكا 
لل�صعرات احلرارية كما اأن �صبط ال�صكر يف دمهم ل يح�صل 
ب�صكل دقيق. ويف مقولة اأخرى، داأب النا�ض على القول باأن 
من يخرج من البيت يف ال�صتاء دون معطف يعر�ض نف�صه 
درا�صة  اأ�صحى �صحيحا، وتك�صف  الأم��ر  ب��رد، وه��ذا  لنزلة 
ملجلة "PNAS" ال�صحية يف الوليات املتحدة اأن اجل�صم 
الذي يرتع�ض من جراء هبوط درجة احلرارة ي�صبح اأكرث 
حتى  دائمة  ن�صائح  نتلقى  اأننا  ومبا  للفريو�صات.  عر�صة 
نبتعد عن �صا�صة التلفاز لأن يف الأمر �صررا على عيوننا، 
املنبعث  الأزرق  ال�صوء  اأن  توليدو  باحثون يف جامعة  قال 
من ال�صا�صات والهواتف الذكية يوؤدي اإىل م�صاكل خطرية 
لدى  الب�صر  فقدان  ت�صريع  عن  ف�صال  العني  �صبكية  يف 

الأ�صخا�ض الذين يعانون مر�ض "التنك�ض البقعي."
الفكرة  فاإن  الزائد،  الوزن  املهتمني بفقدان  واإذا كنت من 
بالفعل،  �صحيحة  احل��ار  الفلفل  فوائد  عن  تتحدث  التي 
الثمرة  يف  امل��وج��ودة  الكاب�صي�صني  م��ادة  اأن  درا�صة  واأوردت 
حتفز عامال حراريا يف اجل�صم وت�صاعد على حرق الدهون 
املخلل  اأن ع�صري  ذل��ك، ثبت علميا  املرتاكمة. ف�صال عن 
منافع  اأن  كما  اجل�����ص��م،  ت�صيب  ال��ت��ي  الت�صنجات  يخفف 
اأقوى  الإن�صان  جتعل  بل  الر�صاقة  عند  تقف  ل  الريا�صة 

�صخ�صية واأكرث ذكاء.
ويف درا�صة اأخرى، ظهر اأن الن�صاء الالئي يعانني حرقة يف 
يك�صوها  بروؤو�ض  ر�صعا  ينجنب  املعدة خالل فرتة احلمل 
قبل  اجل��نب  يتناولون  اأم��ا من  ال�صعر على نحو ملحوظ، 

اخللود اإىل النوم فمعر�صون لروؤية اأحالم غريبة.

اأن مثال �صعبيا م��ت��داول يف ع��دد م��ن ال���دول العامل  ومب��ا 
يقول اإن من ل ي�صتخدم عقله ينتهي به الأمر بخ�صارته، 
اأو�صحت درا�صات طبية اأن املواظبة على الأن�صطة الذهنية 
التوقف  اأما  العقلية،  القدرات  على حفظ  بالفعل  ي�صاعد 

والك�صل فيوؤديان اإىل اخلرف واأمرا�ض اأخرى.
الأمريكية  ال�����ص��ح��ة  م��ن�����ص��ورة يف جم��ل��ة  درا����ص���ة  وت���وؤك���د 
النظر ويحافظ على  اجلزر يقوي  اأكل  اأن   "JAMA"
ال�صغر  اأي��ام  �صمعناه يف  الأم��ر طاملا  وه��ذا  العيون،  �صحة 

لكننا قد نعتقد يف بع�ض الأحيان اأنه حم�ض خرافة.

اجلزر وبع�ض الأطعمة تقوم بعمل فر�ساة الأ�سنان!
اإن  بل  الأ�صنان.  ت�صو�ض  عن  م�صوؤولة  الأطعمة  كل  لي�صت 
الأ�صنان  تنظيف  على  ال��ق��درة  لها  الأطعمة  بع�ض  هناك 
وكيف  الأط��ع��م��ة  ه��ذه  ه��ي  فما  الت�صو�ض.  م��ن  وحمايتها 

ميكن لها اأن حتمي الأ�صنان من الت�صو�ض؟
جداً  م�صر  وال�صوكولتة  ال�صكاكر  تناول  اأن  املعروف  من 
للج�صم  تعتر مفيدة  التي  الأطعمة  بع�ض  واأن  بالأ�صنان 
والع�صائر،  الفواكه  بينها  وم��ن  الأ�صنان،  ت�صر  اأن  ميكن 
الأ�صنان.  تلف  اإىل  ت��وؤدي  قد  العالية  حمو�صتها  اأن  ذل��ك 
املفيدة. فهناك  الأطعمة  لكن ذلك ل ينطبق على جميع 
بع�ض الأطعمة التي حتمي الأ�صنان من الت�صو�ض، وهو ما 
يف  خالدي  كاترين  بون  مدينة  يف  الأ�صنان  طبيبة  توؤكده 
اأن الأطعمة  DW عربية. وتوؤكد خالدي  حديثها ملوقع 
التي حتتوي على كمية عالية من الكال�صيوم مفيدة جداً 
على  ت�صاعد  الأطعمة  "هذه  بالقول:  وت�صيف  لالأ�صنان، 

اإعادة متعدن مينا الأ�صنان وتقويته".
اأن��واع اخل�صروات ب�صكل مكثف مفيد  كما اأن م�صغ بع�ض 
ل��الأ���ص��ن��ان، ح��ت��ى ل��و ك��ان��ت ن�صبة احل��م��و���ص��ة فيها  اأي�����ص��اً 

يحفز  امل�صغ  اأن  اإىل  ال�صبب  خ��ال��دي  وت��رج��ع  منخف�صة. 
لالأ�صنان،  ال��واق��ي  ال���درع  يعد مبثابة  ال��ذي  اللعاب  اإن��ت��اج 
ف��ال��ل��ع��اب ي��ح��ي��د الأح���م���ا����ض ال�������ص���ارة. وم���ن ب���ني اأف�صل 
الأجبان  بتناولها  خالدي  الطبيبة  تن�صح  التي  الأطعمة 
وم��ن��ت��ج��ات احل��ل��ي��ب، اإذ حت��ت��وي ع��ل��ى ك��م��ي��ة ع��ال��ي��ة من 
الكال�صيوم التي ت�صاعد على تقوية الأ�صنان وحمايتها من 
فقدان املواد املكونة لالأ�صنان. فالأجبان حتتوي على ن�صبة 
الدهون  ت�صكل  الأجبان  تناول  وعند  الدهون،  من  عالية 
ي�صاعد  ما  الأ�صنان،  رقيقة حول  بداخلها طبقة  املوجودة 
من  اأم��ا  للت�صو�ض.  امل�صببة  الأحما�ض  من  حمايتها  على 
تن�صحه  احل��ل��ي��ب،  منتجات  جت��اه  احل�صا�صية  م��ن  ي��ع��اين 
املعدنية،  املياه  ب�صرب  عنها  بال�صتعا�صة  الطبيبة خالدي 
فهي حتتوي على كميات عالية من الفلوريد والكال�صيوم 

التي ت�صاعد على تقوية الأ�صنان.

هذه الأطعمة اأي�سًا مفيدة للأ�سنان
املفيدة  ال��ق��م��ح م���ن الأط��ع��م��ة  ت��ع��د م��ن��ت��ج��ات  ذل����ك،  اإىل 
م�صغها  ينبغي  فوائدها  على  وللح�صول  اأي�صاً.  لالأ�صنان 
تلقائي.  ب�صكل  الأ�صنان  تنظيف  على  ي�صاعد  وه��ذا  بقوة، 
وت�صري الطبيبة خالدي اإىل �صرورة مراعاة خلو منتجات 

القمح من املحليات التي قد تتلف الأ�صنان.
ويعد العد�ض والبازلء والفا�صولياء من الأطعمة الغنية 
بالفلوريد والكال�صيوم، ما يجعلها مفيدة جداً للمينا، علماً 
باأن الفلوريد يعزز اإعادة التمعدن، ما يحمي مينا الأ�صنان 
من البكترييا ال�صارة وبالتايل يقلل من خماطر ت�صو�ض 
الفلوريد ي�صبب ا�صطراب عملية  اأن  الأ�صنان، ف�صاًل عن 
الأي�ض لدى البكترييا املوجودة يف الفم، ما يخف�ض من 

اإنتاجها لالأحما�ض امل�صببة للت�صو�ض.

اجلزر يقوي النظر.. 13 
مقولة �صائعة اأثبتها العلم

دون  ال�سحية،  الن�سائح  بع�ض  ال��ن��ا���ض  ي��ت��داول 
تلك  من  الكثري  لكن  الأحيان،  بع�ض  يف  علمي،  �سند 

الأقاويل الرائجة اأثبتت جناعتها اإىل حد كبري يف 
بحوث طبية حديثة. املقولة الأوىل ت�سري اإىل 

بعيدا  الإن�سان  يبقي  يوم  كل  تفاحة  اأكل  اأن 
جامعة  م��ن  درا���س��ة  وك�سفت  الطبيب،  ع��ن 

اأن تتفادى  اأن بريطانيا بو�سعها  اأوك�سفورد 
ب�سبب  �سنويا  وفاة  8500 حالة  توؤخر  اأو 
بعد  �سخ�ض  كل  اأن  لو  القلبية  النوبات 

تفاحة  ت��ن��اول  على  ح��ر���ض  اخلم�سني 
واحدة يف اليوم. ولأن الأمهات ين�سحن 
كاف  ق�سط  باأخذ  الدوام  على  اأبناءهن 
النوم  لأن  الأ�سبوع،  و�سط  يف  النوم  من 
يف يوم الإجازة ل يعو�ض عن ال�سهر يف 

باقي الأيام، اأكدت درا�سة �سويدية هذا 
الأمر، ووجدت اأن الأ�سخا�ض الذين 
املطلوب،  ال�ساعات  عدد  ينامون  ل 

حتى  ال�سحية  للمتاعب  معر�سون 
واإن حاولوا اإطالة النوم يف نهاية الأ�سبوع.

ن�صيج ثوري يتاأقلم 
مع حرارة ج�صمك

�صعرت  اأن  ���ص��ب��ق  واأن�������ك  ����ص���ك  ل 
ب��الإح��ب��اط ع��ن��دم��ا ارت���دي���ت كنزة 
وا���ص��ط��ررت خللعها  ال���رد،  تقيك 
ارتفاع  بعد  وحملها يف وقت لحق 
ح�������رارة ال���ط���ق�������ض، ل���ك���ن م����ع هذا 
عليك  يكون  لن  اجلديد  القما�ض 

فعل ذلك. 
الباحثني  م����ن  جم���م���وع���ة  ط������ّور 
الأم����ري����ك����ي����ني ن�������ص���ي���ج���اً ث�����وري�����اً، 
تبعاً  درج��ة ح��رارت��ه  تعديل  ميكنه 
بعملية  يقوم  فهو  اجل�صم،  حلاجة 
بالرد،  ت�صعر  ع��ن��دم��ا  الت�صخني 
ع���ن���دم���ا يكون  وي���ط���ل���ق احل��������رارة 

الطق�ض حاراً.
ال�صوف  من  الن�صيج  ه��ذا  وُي�صنع 
املالب�ض  يف  امل�����ص��ت��خ��دم  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
بطبقة  مغطى  ولكنه  الريا�صية، 
ويقول  مو�صل،  معدن  من  رقيقة 
حيث  فعالية،  اأك��رث  اإن��ه  امل�صنعون 
اجل�صم  ح��������رارة  ب���ت���ع���دي���ل  ي����ق����وم 
املالب�ض  ب��خ��الف   ،35% بن�صبة 
الن�صبة  ت��زي��د  ل  ال��ت��ي  التقليدية 

فيها عن %5 فقط.
ومي��ك��ن غ�����ص��ل ه���ذا ال��ن�����ص��ي��ج مثل 
املالب�ض،  م���ن  اأخ�����رى  ق��ط��ع��ة  اأي 
ويتوقع اأن يكون �صعره اأكرث بنحو 
5 دولرات فقط، بح�صب �صحيفة 

ديلي ميل الريطانية.
اأويانغ،  مني  الروفي�صور  ويقول 
م����ن ج���ام���ع���ة م�����ريلن�����د، وال�����ذي 
"مت  الن�صيج،  ه��ذا  ابتكار  يف  �صاعد 
التاأكيد  ف���ك���رة  م���ع  امل������ادة  اإن�������ص���اء 
بالرتياح  مرتديها  ي�صعر  اأن  على 
م�صطراً  يكون  ول��ن  ال���دوام،  على 
املالب�ض مراراً  ارت��داء  اأو  اإىل خلع 
تعديل احلرارة  �صيتم  بل  وتكراراً، 

ب�صكل تلقائي".
واأ�صاف "اإذا كان �صخ�ض ما يجل�ض 
يف املكتب و�صعر باحلر، فلن ي�صطر 
اأو خلع  ال���ه���واء  م��ك��ي��ف  ل��ت�����ص��غ��ي��ل 
�صيتكفل  بل  املالب�ض،  قطع  بع�ض 
حرارة  درجة  بتنظيم  الن�صيج  هذا 

ج�صمه".
اأ�صفل  امل��وج��ود  الن�صيج  ويكت�صف 
مرتديه  ي�����ص��ع��ر  ع���ن���دم���ا  امل����ع����دن 
رطباً  ي�����ص��ب��ح  ج��ل��ده  لأن  ب���احل���ر، 
تقلي�ض  اإىل  ذلك  وي��وؤدي  بالعرق، 
األ����ي����اف ال��ن�����ص��ي��ج وت��ق��ري��ب��ه��ا اإىل 
ذلك  ع��ن  وينتج  البع�ض،  بع�صها 
احل���رارة  ت��ط��رد  كهربائية  �صحنة 
ي�صعر  وع����ن����دم����ا  اجل���������ص����م.  م�����ن 
ب��ال��رد مرة  الن�صيج  م��رت��دي ه��ذا 
اأخرى، تتو�صع املادة من جديد، مع 
�صحب املعدن للدفء من الهواء يف 

اخلارج.
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�ش�ؤون حملية

اأكرث من مليون زائر ملهرجان اأبوظبي للعلوم منذ انطلقته يف عام 2011 حتى نهاية دورته التا�سعة

دائرة التعليم واملعرفة تختتم فعاليات مهرجان اأبوظبي للعلوم 2019

حماية امل�صتهلك وتعزيز الأمن الجتماعي �صمن جمل�س �صامل بن كبينة الرا�صدى

•• اأبوظبي - الفجر:

اآل  زايد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  حتت رعاية �صاحب 
نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات 
مهرجان  وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ����رة  اختتمت  امل�صلحة 
اأقيم خالل الفرتة من  2019 الذي  اأبوظبي للعلوم 
31 يناير حتى 9 فراير 2019 يف منطقة "َع البحر" 
اجلاهلي  حديقة  ويف  اأب��وظ��ب��ي،  العا�صمة  بكورني�ض 
العني و�صيتي مول يف منطقة الظفرة، وذلك  مبدينة 

و�صط تفاعل كبري من خمتلف اأفراد املجتمع.
وعك�ض مهرجان اأبوظبي للعلوم يف دورته التا�صعة مدى 
جمالت  يف  الر�صيدة  حكومتنا  تدعمه  ال��ذي  النجاح 
الإبداع والبتكار وحتفيز �صغف الطلبة بالعلوم، حيث 
 150،000 تخطى  كبرياً  ح�صوراً  الفعاليات  �صهدت 
زائ��ر، وتواجد27،300  طالب وطالبة، و�صهد حفل 
ال��ف��ائ��زة يف فعالية مبتكر  الب��ت��ك��ارات  ت��ك��رمي  اخل��ت��ام 
مهرجان  زوار  ع��دد  تخطي  ع��ن  والإع����الن   ،2019
حتى   2011 ع��ام  يف  انطالقته  منذ  للعلوم  اأبوظبي 

نهاية دورته التا�صعة يف عام 2019، املليون زائر.
ال�صام�صي، رئي�ض م�صروع مهرجان  ال�صيد �صامل  وقال 
اأبوظبي للعلوم 2019 ومدير اإدارة املعرفة والبيانات 
واملعرفة،  التعليم  دائرة  بالإنابة يف  للتعليم  التحليلية 
اإن الدائرة نقدم مبادرات ا�صرتاتيجية ت�صهم يف �صقل 
والبتكار  الإب�����داع  ن��ح��و  وحت��ف��ي��زه��م  الطلبة  م��ه��ارات 
م�صاريع  يف  امل�صاركة  على  املوهوبني  الطلبة  وت�صجع 
واأفكار مبتكرة، م�صريا اإىل ما حققه مهرجان اأبوظبي 
للعلوم 2019 من ح�صور وتفاعل من خمتلف اأفراد 
ابتكارات  من  الإم��ارات��ي  ال�صباب  قدمه  ومب��ا  املجتمع 
زاهر  م�صتقبل  نحو  قدماً  م�صيهم  توؤكد  واخ��رتاع��ات 
عر اإقبالهم على درا�صة تخ�ص�صات علمية يف جمالت 
العلوم والتكنولوجيا والهند�صة والفنون والريا�صيات.
تدعم  ال���دائ���رة  اأن  ال�صام�صي  ���ص��امل  ال�صيد  واأ����ص���اف 
املعرفة  اإىل جم��ت��م��ع  الن��ت��ق��ال  ال��وط��ن��ي��ة يف  اجل��ه��ود 
للطلبة  والبتكارية  الإب��داع��ي��ة  ال��ق��درات  تطوير  عر 
وتر�صيخ ثقافة البحث العلمي يف عقولهم، وحتفيزهم 

على البتكار ون�صره بني خمتلف اأفراد املجتمع.
الر�صمي  املتحدث  اأحمد،  حميد  �صند  املهند�ض  وثمن 
التعليم  دائ���رة  يف   2019 للعلوم  اأب��وظ��ب��ي  مل��ه��رج��ان 
والبتكار  بالإبداع  الر�صيدة  القيادة  اهتمام  واملعرفة، 
وت��وف��ري ك��اف��ة اأن����واع ال��دع��م للجيل ال��ن��ا���ص��ئ ولأف����راد 
حمفزة  بيئة  خلق  يف  للم�صاهمة  واملوؤ�ص�صات  املجتمع 
على العمل والبتكار والتميز يف �صتى املجالت، معرباً 
عن حر�ض دائرة التعليم واملعرفة على تنفيذ مبادراتها 
وُتوفري  للعلوم،  اأب��وظ��ب��ي  كمهرجان  ال�صرتاتيجية 
جتربة تعليمية ثرّية باملتعة واملعرفة، ت�صتكمل اجلهود 
املواهب  م��ن  واع��د  جيل  اإع���داد  اإىل  الرامية  الوطنية 

املتميزة يف جمالت العلوم لقيادة م�صرية التحول اإىل 
اقت�صاد معريف تناف�صي قائم على البتكار.

اجلهات  اإىل  والتقدير  بال�صكر  �صند،  املهند�ض  وتوجه 
ال��ق��ط��اع اخلا�ض  وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة وم��ن��ظ��م��ات 
واملبتكرين، وال�صركاء على تعاونهم ودعمهم يف اإجناح 

مهرجان اأبوظبي للعلوم 2019.
بجوائز  ال��ف��ائ��زي��ن  ع��ن  الإع����الن  اخل��ت��ام  و�صهد حفل 
تكرمي  مت  كما   ،2019 مبتكر  يف  امل��ت��م��ّي��زة  امل�����ص��اري��ع 
جميع اجلهات احلكومية واملبتكرين امل�صاركني الذين 
التي  اإبراز مواهبهم وعر�ض م�صاريعهم  تناف�صوا على 
والأ�صالة،  اجل��ودة  ت�صمل  معايري  ح�صب  تقييمها  مت 
واأثرها  املبتكرة  الفكرة  مع  التفاعل  وم��دى  والإب���داع، 
على املجتمع، وعر�ض املت�صابقون امل�صاركون ابتكاراتهم 
اأمام جلنة التحكيم التي اختارت بدورها اأف�صل خم�صة 
اإىل  بالإ�صافة  اخلم�ض،  امل�صابقة  فئات  �صمن  م�صاريع 

امل�صروع الفائز بفئة اختيار اجلمهور.
"روؤية"،  م�صروع  والت�صميم  الفن  فئة  بجائزة  وف��از 
وفاز بجائزة فئة الت�صنيع الرقمي وامليكانيك وتعديل 

وفاز  طيار"،  ب��دون  الإنقاذ  "طائرة  م�صروع  املحركات 
م�صروع  والإل��ك��رتون��ي��ات،  ال��روب��وت  علم  فئة  ب��ج��ائ��زة 
بجائزة فئة ال�صتدامة وعلوم  فاز  حني  يف  "تقوية"، 
فاز  بينما  التدوير"،  لإع���ادة  "دراجة  م�صروع  احل��ي��اة 
"نور"، يف حني  ال��ف�����ص��اء، م�����ص��روع  ب��ج��ائ��زة فئة ع��ل��وم 
"�صرير �صد  ب��ج��ائ��زة اخ��ت��ي��ار اجل��م��ه��ور م�����ص��روع  ف���از 
احلرائق". وقال فريق م�صروع "تقوية" الفائز بجائزة 
فئة علم الروبوت والإلكرتونيات، "اإنه ملن الرائع روؤية 
م�صروعنا يتحول من حلم اإىل حقيقة، وفوزنا هو اأكر 
فّعال،  ب�صكل  ابتكارنا مهم ويخدم جمتمعنا  باأن  دليل 
ن�صعر بال�صعادة والفخر لوجود دائرة التعليم واملعرفة 

التي تدعم مواهبنا".
ومن جانبه قال فريق م�صروع "دراجة لإعادة التدوير" 
ال��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة ف��ئ��ة ال���ص��ت��دام��ة وع��ل��وم احل��ي��اة، "اإن 
لنا، فقد  بالن�صبة  الكثري  امل�صابقة يعني  الفوز يف هذه 
كانت فر�صة رائعة لنا للتعلم، وعر�ض مواهبنا واإلهام 
الآخرين للتفكري ب�صكل اأكرث اإبداعاً، اإن دولة الإمارات 
ت��وف��ر م���ب���ادرات م��ذه��ل��ة ك��م��ه��رج��ان اأب��وظ��ب��ي للعلوم 

البتكار،  جم��ال  يف  للنمو   2019 ومبتكر   2019
اأف�صل ممار�صات  لن�صر  رائعة  الذي يعد بدوره من�صة 

ال�صتدامة بني الآخرين".
الفن  فئة  بجائزة  الفائز  "روؤية"  م�صروع  فريق  اأم��ا 
ب��ال��ف��وز رائ���ع حقاً،  ال�����ص��ع��ور  "اإن  وال��ت�����ص��م��ي��م، ف��ق��ال: 
للم�صاركة  الفر�صة  ه��ذه  على  ح�صلنا  باأننا  و���ص��ع��داء 
اأبوظبي  م��ه��رج��ان  �صمن   2019 مبتكر  م��ب��ادرة  يف 
باجلائزة  للفوز  تكن  مل  م�صاركتنا   ،2019 للعلوم 
بقدر ما هي مرتبطة باحل�صول على جتربة �صيقة مع 

املبتكرين املهتمني بالإبداع واملعرفة". 
يف  للعلوم  اأب��وظ��ب��ي  مهرجان  فعاليات  خ��الل  و���ص��ارك 
املبتكرين،  من  فريق   200 من  اأك��رث  التا�صعة  دورت��ه 
ق��دم��وا ن��ح��و 100 اب��ت��ك��اراً م��ت��ن��وع��اً، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
ع����دة ج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة وخ��ا���ص��ة مببادرات  م�����ص��ارك��ة 
 95 تُنظيم  الفعاليات  و�صهدت  مبتكرة،  ا�صرتاتيجية 
لطالع  مدر�صية  رح��الت  تنظيم  مت  كما  عمل،  ور�صة 
الطلبة على البتكارات وامل�صاركة وال�صتفادة من ور�ض 

وفعاليات مهرجان اأبوظبي للعلوم.

••  العني - الفجر:

بوزارة  التجاري  والغ�ض  امل�صتهلك  حماية  ق�صم  نظم 
القت�صاد بالتن�صيق مع مكتب �صوؤون املجال�ض بديوان 
حماية  حم��ا���ص��رة  اب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  ال�صمو  �صاحب 
امل�صتهلك وقال حامد الها�صمي رئي�ض حماية امل�صتهلك 
اأن دولة المارات اأبدت اأولية خا�صة حلماية امل�صتهلك 

توفري  على  دائ��م��ة  ب�صورة  القت�صاد  وزارة  وحت��ر���ض 
قنوات تفاعلية متطورة مع جمهور املتعاملني التي من 
�صاأنها تعزيز مبداأ ال�صفافية والتوا�صل الفعال بهدف 
النظر  وجهات  وتقريب  اخل��دم��ات  مب�صتوى  الرت��ق��اء 
مع جمهورها ليكون اأكرث اإطالعا على ال�صرتاتيجيات 

واخلطط وال�صيا�صات التي تعتمدها لدعم املنظومة.
بالتن�صيق  امل�صتهلك  حل��م��اي��ة  العليا  اللجنة  وت��ع��م��ل 

ال��رق��اب��ي��ة على م�صتوى  اجل��ه��ات  م��ع خمتلف  ال��دائ��م 
التجارية  املمار�صات  وتعزيز  امل�صتهلك  حلماية  الدولة 

ال�صليمة الداعمة لالقت�صاد البوطني.
العالمات  ق�صم  رئي�ض  املن�صوري  را���ص��د  اح��م��د  وق���ال 
وال����وك����ارات ال��ت��ج��اري��ة ي��ع��م��ل م��رك��ز الت�����ص��ال التابع 
على  للوزارة  التابعة  الدوائر  وكافة  القت�صاد  ل��وزارة 
تلقي ال�صكاوي و�صرعة الف�صل فيها وتوعية امل�صتهلك 

على  وال���ص��رار  باليجابية  التحلي  وكذلك  بحقوقه 
ال�����ص��ول على ح��ق��وق��ة. وع��ر حممد ���ص��امل ب��ن كبينة 
ال���ت���ي و�صعتها  ب��ال��ق��وان��ني  اع����ت����زازه  ع���ن  ال���را����ص���دي 
ال�صتثماروحماية  ف��ر���ض  ل��دع��م  ال��ر���ص��ي��دة  حكومتنا 
املجل�ض  ح�صر  ال��وط��ن��ي.   القت�صاد  ودع���م  امل�صتهلك 
واملحلية  الدوائر احلكومية  وروؤ�صاء  ال�صخ�صيات  عدد 

وامل�صوؤولني وجمع من اأهايل املنطقة. 

اأبوظبي للرقابة الغذائية يفتتح مركز عمليات الطوارئ
•• اأبوظبي - الفجر:

افتتح �سعادة �سعيد �سامل البحري العامري مدير 
عام جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية مركز عمليات 
مدير  ال��ع��ام��ري  نا�سر  علي  بح�سور  ال��ط��وارئ 
باأبوظبي،  وال��ك��وارث  والأزم����ات  ال��ط��وارئ  مركز 

وعدد من قيادات اجلهاز.
ال�������س���م���ري م���دي���ر النظم  ال�����س��ي��د ع���م���ر  وق������دم 
امل��وؤ���س�����س��ي��ة واجل����ودة ب��اجل��ه��از ���س��رح��اً واف��ي��اً عن 
املركز واأبرز مكوناته، واإج��راءات العمل اخلا�سة 
ا�ستالم  حل��ظ��ة  م��ن  ال��ط��ارئ��ة  احل����الت  مبتابعة 

بالتعاون  الطارئ  م�سببات  انتهاء  وحتى  البالغ 
م��ع اجل��ه��ات امل�����س��ان��دة يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي، وفقاً 
خلطط ال�ستجابة املعتمدة على امل�ستوى املحلي 

والحتادي.
ومعايري  ���س��ي��ا���س��ات  تفعيل  اإىل  امل��رك��ز  وي��ه��دف 
ال�����س��الم��ة والأم�����ن امل��ه��ن��ي وامل��وؤ���س�����س��ي، واإع�����داد 
للعمليات  ال���الزم���ة  ال���ط���وارئ  خ��ط��ط  وت��ن�����س��ي��ق 
ل�سمان  اجل��ه��از  عاتق  على  تقع  التي  الرئي�سية 
عدم النقطاع يف تقدمي اخلدمات، بجانب تفعيل 
دور اإدارة املخاطر وا�ستمرارية الأعمال يف جمال 
لتحقيق  ال��زراع��ي��ة  وال���س��ت��دام��ة  ال��غ��ذاء  �سالمة 

الالزمة  الإج���راءات  يخ�ص  فيما  الدولة  �سيا�سة 
لإدارة الطوارئ والأزمات و�سوًل حلالة التعايف. 

اجتماعات ومركز  يت�سمن قاعة  املركز  اأن  يذكر 
جتهيزه  مت  ح��ي��ث  للتخطيط،  وغ��رف��ة  عمليات 
ب��ت��ق��ن��ي��ات الت�������س���ال احل���دي���ث���ة، واأم����اك����ن عمل 
لتحليل  حا�سوبية  واأج��ه��زة  ل��ل��خ��راء  ُخ�س�ست 
باملركز  الأزم��ات  اإدارة  فريق  يقوم  التي  البيانات 
الو�سائل  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  ���س��ي��ت��م  ك��م��ا  ب��ت��داول��ه��ا، 
املخاطر  من  للوقاية  التنبوؤ  اأن�سطة  تدعم  التي 
بكفاءة  والآف���ات  لالأوبئة  وال�ستجابة  الرئي�سية 

وفاعلية.

بالتعاون مع منتدى ثروات لل�سركات العائلية
جامعة نيويورك اأبوظبي تناق�س دور 

ال�صركات العائلية يف النمو القت�صادي �صمن 
منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا

•• اأبوظبي - الفجر:

 �صاركت جامعة نيويورك اأبوظبي يف لقاء �صم رّواد اأعمال وخراء يف �صوؤون 
ال�صركات العائلية، والذين اجتمعوا ملناق�صة دور ال�صركات اململوكة عائلياً يف 

النمو والتنوع القت�صادي �صمن منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا.
و�صهدت الفعالية ح�صور عدد من ال�صخ�صيات املرموقة التي �صلطت ال�صوء 
على اأبرز �صمات هذه الفئة من ال�صركات، ومنهم عبداهلل علي املجدوعي، 
املوؤ�ص�ض  ك��وي��ت��ا،  وم�صطفى  ال�����ص��ع��ودي��ة؛  ’املجدوعي‘  جم��م��وع��ة  رئ��ي�����ض 
املتحدة؛  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  ’كويتا‘  ل�صركة  التنفيذي  والرئي�ض 
ة ’�صتارت اإيه دي‘ لريادة الأعمال لدى جامعة  وروبني برازيل، مديرة من�صّ
’منتدى ثروات لل�صركات  اأبوظبي؛ وفريدة العجمي، مدير عام  نيويورك 
الأكادميية  ال�صيا�صات  ل�صوؤون  العميد  نائب  كليمكي،  ومارتن  العائلية‘؛ 
نيويورك  جامعة  يف  التاريخية  ال��درا���ص��ات  ب��رن��ام��ج  ورئ��ي�����ض  واحل��وك��م��ة، 

اأبوظبي.
واأقيمت الفعالية يف اإطار امل�صروع العاملي الفريد ’�صرد ال�صركات العائلية‘، 
العائلية‘ وجامعة  لل�صركات  ث��روات  ’منتدى  قبل  تنظيمه من  يتم  ال��ذي 
نيويورك اأبوظبي بهدف مناق�صة وبحث الإرث الريادي لل�صركات العائلية 
يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا وجنوب اآ�صيا، والذي مت اإطالقه 

الطرفني. بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  مع  تزامناً  يف �صهر اأبريل 2017 
وبهذه املنا�صبة، قال مارتن كليمكي: "وت�صلط هذه املبادرة البحثية وال�صراكة 
مع منتدى ثروات ال�صوء على اأهمية ال�صركات العائلية من وجهات نظر 
متعددة التخ�ص�صات، جتمع بني موؤرخني واقت�صاديني وخراء املنطقة. اإن 
تاريخ ال�صركات العائلية الفردية وموؤ�ص�صيها لي�ض فقط جزًءا اأ�صا�صًيا من 
اآ�صيا،  التاريخ القت�صادي ملنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا وجنوب 
ا يعد دللة هامة ميكن من خاللها ا�صتك�صاف ثقافة املنطقة  اأي�صً بل هو 

وتداخلها مع التطورات املحلية والوطنية والعاملية".
جامعة  م��ع  �صراكتنا  لنا  "�صمحت  العجمي:  ف��ري��دة  قالت  جانبها،  وم��ن 
نيويورك اأبوظبي يف �صياق م�صروع ’�صرد ال�صركات العائلية‘ بالتعامل مع 
اأ�صئلة هامة بخ�صو�ض مرحلة التاأ�صي�ض واإمكانية ال�صركات على ال�صمود يف 
�صتى اأنحاء املنطقة؛ حيث ت�صاَركنا الروؤى والآراء، واأطلعنا احلا�صرين على 
اجلل�صات  اأثبتت  كما  اإليه من خالل عملنا.  تو�صلنا  وما  اأهم مالحظاتنا 
يقّدم  التاريخ  عر  العائلية  ال�صركات  موؤ�ص�صي  من  التعّلم  اأن  التفاعلية 

الكثري من الإلهام والإر�صادات لقادة الأعمال اليوم ويف امل�صتقبل".
امل�����ص��روع م��ت��ع��دد الخ��ت�����ص��ا���ص��ات يجمع حت��ت مظلته  اأن ه���ذا  اإىل  وي�����ص��ار 
يف  الجتماعية  والعلوم  الإن�صانية  والعلوم  الفنون  ق�صمي  من  اأكادمييني 
جمموعة  �صري  وحتليل  وتوثيق  جمع  ب��ه��دف  اأب��وظ��ب��ي،  ن��ي��وي��ورك  جمعة 
التي  ال��ت��ح��ّدي��ات  فهم  ب��ه��دف  الإقليمية  العائلية  ال�����ص��رك��ات  م��ن  منتقاة 
و�صملت  ال��ق��رار.  ل�صناعة  اآل��ي��ات  م��ن  اعتمدته  وم��ا  امل��ا���ص��ي  يف  واجهتها 
اأبحاث امل�صروع حّتى الآن خم�ض �صركات عائلية يف اجلزائر ولبنان واململكة 
ال�صركات  اأق��دم  ب��اأن  علماً  املتحدة،  العربية  والإم���ارات  ال�صعودية  العربية 
هذه  اأع��م��ال  وتغطي   .1919 ع��ام  تاأ�ص�صت  ق��د  كانت  بامل�صروع  امل�صمولة 
ال�صركات جمموعة متنّوعة من القطاعات التي ت�صمل ال�صناعة وال�صيارات 

واللوج�صتيات واملنتجات الغذائية والتطوير لعقاري والبناء وغريها.

كبري من خمتلف اأفراد املجتمع تفاعل  و�سط  املهرجان  جناح  توؤكد  واملعرفة  التعليم  • دائرة 
اأجيال امل�ستقبل يف جمالت العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والفنون والريا�سيات األهمت  عمل  ور�سة   95 •

• الإعلن عن فوز 6 ابتكارات بجوائز امل�ساريع املتمّيزة
• اأكرث من 150 األف زائر و 27 األف طالب وطالبة �سهدوا مهرجان اأبوظبي للعلوم 



لتح�صني  دواًء  جديدة  عيادية  جتربة  تختر 
مفعول العالج بالأ�صعة بهدف حماربة اأ�صكال 

متنوعة من ال�صرطان.
العالجات  اأك��رث  اأح��د  بالأ�صعة  ال��ع��الج  ُيعتر 
ال�صرطان.  ���ص��د  ال��ق��ائ��م��ة  امل��ع��رك��ة  يف  ���ص��ي��وع��اً 
الأ�صعة  املر�صى من  %60 من  ي�صتفيد نحو 
العالج  م��ع  ت��زام��ن��اً  اأو  وح��ده��ا  ُت�صتعمل  ال��ت��ي 

الكيماوي.

اخرتاق  عر  مفعوله  بالأ�صعة  العالج  يعطي 
احلم�ض النووي داخل اخلاليا ال�صرطانية، ما 
مينعها من النمو والتكاثر و�صرعان ما متوت 

يف نهاية املطاف.
ميكن اأن ي�صتعمل الأطباء الأ�صعة للق�صاء على 
حجمها  لتقلي�ض  اأو  بالكامل  ال�صرطان  اأورام 
ا�صتعداداً للجراحة. تتوقف النتيجة على نوع 
الورم، اإذ ثمة اأنواع �صرطان اأكرث ح�صا�صية من 

غريها جتاه العالج بالأ�صعة.
ك�����ص��ف ب��ح��ث ج��دي��د ع��ن ط��ري��ق��ة ل���زي���ادة قوة 
ال�صرطانية.  اخل��الي��ا  ���ص��د  ب��الأ���ص��ع��ة  ال��ع��الج 
)-5يودو- ا����ص���م���ه  دواًء  الأط�����ب�����اء  اأع����ط����ى 

اأو  2-برمييدونون2--ديوك�صرييبوز( 
م�صابني  لأ���ص��خ��ا���ض  )روب��ي��دوك�����ص��وري��دي��ن( 
ب��ال�����ص��رط��ان ت���زام���ن���اً م���ع خ�����ص��وع��ه��م للعالج 

بالأ�صعة.
ق�صم  م��ن  كين�صيال  ت��ي��م��وث��ي  ال��دك��ت��ور  ط���رح 
األرت  بالأ�صعة يف كلية )واري��ن  الأورام  عالج 
م�صت�صفى  وم��ن  )ب���راون(  جامعة  يف  الطبية( 
)رود  )بروفيدان�ض(،  اآيلند(، كالهما يف  )رود 
الدورة  العيادية خالل  التجربة  نتائج  اآيلند(، 
الثالثني من )الندوة حول الأهداف اجلزيئية 

وعالجات ال�صرطان( يف )دبلن(، اإيرلندا.
)املنظمة  بني  تعاون  على  ال��ن��دوة  تلك  ترتكز 
الأوروب������ي������ة ل���ب���ح���وث ال�������ص���رط���ان وع���الج���ه( 

و)اجلمعية  ل��ل�����ص��رط��ان(  ال��وط��ن��ي  و)امل��ع��ه��د 
الأمريكية لبحوث ال�صرطان(.

اختبار اآثار الدواء اجلديد والأ�سعة
يو�صح كين�صيال ما فعله العلماء لتطوير دواء 
الروبيدوك�صوريدين واختالفه عن العالجات 
الأخرى قائاًل: )كانت بحوث �صابقة اكت�صفت 
)اإيودوديوك�صيوريدين(،  ا�صمه  واع��داً  عن�صراً 
فاعلية  لتح�صني  مم��ت��ازاً  مفعوًل  يعطي  وه��و 
العالج بالأ�صعة. لكن ل ميكن تلقي هذا العالج 
اأن��ه يرتافق  ال��وري��د وق��د تبني  اإل ع��ن طريق 
تطور  لذلك،  نتيجًة  كثرية.  جانبية  اآث��ار  مع 
ميكن  اجل���دي���د.  ال��روب��ي��دوك�����ص��وري��دي��ن  دواء 
كب�صولة،  �صكل  على  امل�صاِعد  ال���دواء  ه��ذا  اأخ��ذ 
كذلك يتحول اإىل دواء الإيودوديوك�صيوريدين 

الن�صيط بعد دخوله اإىل اجل�صم(.
الإيودوديوك�صيوريدين،  اأن  الباحثون  يظن 
ال�صرطانية  اخلاليا  ُي�صعف  الن�صيط،  ب�صكله 

وُي�صّهل الق�صاء عليها بالأ�صعة.
وفريقه  كين�صيال  اأع���ط���ى  ال��ت��ج��رب��ة،  خ���الل 
الدواء ل� 18 �صخ�صاً م�صابني باأ�صكال متنوعة 

ومتقدمة من ال�صرطان، مبا يف ذلك �صرطان 
تلقوا  والقولون.  والكبد  والبنكريا�ض  امل��ريء 
جرعة يومياً، طوال 28 يوماً. الدواء امل�صاِعد 
بعد  اإل  ن�����ص��ي��ط��ة  ت�����ص��ب��ح  ل  دوائ����ي����ة  ن�����ص��خ��ة 

تفكيكها.
ع���ل���ى م�����ر ال�����ع�����الج ال��������ذي ام����ت����د ع���ل���ى 28 
ت��دري��ج��اً وقا�صوا  ي��وم��اً، زاد الأط��ب��اء اجل��رع��ة 
امل�صاِعد  الروبيدوك�صوريدين  دواء  م�صتويات 
دم  يف  الن�صيط  الإيودوديوك�صيوريدين  ودواء 
اآثار  اأي  ل��ر���ص��د  امل�����ص��ارك��ني، ك��ذل��ك راق��ب��وه��م 

جانبية.

ت�سهيل الق�ساء على اخلليا ال�سرطانية 
بالأ�سعة

دواء  اأن  ال��ت��ج��رب��ة  اك��ت�����ص��ف��ت  املُ��ح�����ص��ل��ة،  يف 
ا�صتعمال  عند  اآمناً  الروبيدوك�صوريدين يبقى 
اأق�صى طوال  كحد  1200 ملغ يومياً  جرعة 

يوماً.  28
ك��ان��ت الآث����ار اجل��ان��ب��ي��ة �صئيلة ع��ل��ى م��ر هذه 
اأن جرعة  ال��ت��ج��رب��ة  ن��ت��ائ��ج  ال���ف���رتة، وك�����ص��ف��ت 
1200 ملغ من الدواء امل�صاِعد زادت م�صتويات 

لإ�صعاف  يكفي  مب��ا  ال��دم  يف  الن�صيط  ال���دواء 
اخلاليا ال�صرطانية مقارنًة بالعالج بالأ�صعة.

كذلك، قّيم الباحثون الأورام لدى 14 م�صاباً 
العالج.  ب��دء  على  ي��وم��اً   54 بعد  بال�صرطان 
ك�صفت الفحو�ض بالت�صوير املقطعي املحو�صب 
الأورام  اأن  املغناطي�صي  ب��ال��رن��ني  والت�صوير 
بن�صبة  وتقل�صت  �صخ�ض  ل��دى  نهائياً  اختفت 
على  وب��ق��ي��ت  اأ���ص��خ��ا���ض  ث��الث��ة  ل���دى   30%

حالها لدى ت�صعة اأ�صخا�ض.

اأ�سيب �سخ�ض بعدوى وا�سطر اإىل وقف 
نتيجًة  حالته  تفاقمت  وق��د  ال��ع��لج، 

لذلك.
)حني  كين�صيال:  ق���ال  ال��ن��ت��ائ��ج،  ع��ل��ى  تعليقاً 
ي��اأخ��ذ امل��ر���ص��ى دواء ال��روب��ي��دوك�����ص��وري��دي��ن يف 
بالأ�صعة،  العالج  لتلقي  جميئهم  قبل  املنزل، 
اأن م�صتوى  ال��ع��ي��ادي��ة  ال��ت��ج��رب��ة  ه���ذه  اأث��ب��ت��ت 
ي��رت��ف��ع يف جمرى  الإي��ودودي��وك�����ص��ي��وري��دي��ن 
دم��ه��م مب��ا ي��ك��ف��ي ل���زي���ادة ق����درة الأ���ص��ع��ة على 
اأن  اأي�����ص��اً  ن�صف اخل��الي��ا ال�����ص��رط��ان��ي��ة. ت��ب��نّي 
اجلرعة الالزمة لبلوغ م�صتويات عالجية من 
حداً  ُت�صبب  ال��دم  يف  الإيودوديوك�صيوريدين 

اأدنى من الآثار اجلانبية(.
التجربة  ه��ذه  )ج��رت  الباحثون:  اأو���ص��ح  لكن 
وكانوا  ال�صرطان  لديهم  تكرر  اأ�صخا�ض  على 
م��ن ع��الج��ات ال�صرطان  ع����دداً  ���ص��اب��ق��اً  ت��ل��ق��وا 
تلقوا  ال��ذي��ن  املر�صى  اإىل  بالن�صبة  الأخ����رى. 
جرعة  ا�صتعمال  مي��ك��ن  ح��دي��ث��اً،  الت�صخي�ض 
اأم��ان على الأرج���ح، من  اأعلى من العالج بكل 

ثم يزيد مفعوله �صد الأورام(.
ختم كين�صيال قائاًل: )اإنها اأول جتربة ت�صمل 
وتك�صف  بالأ�صعة،  للعالج  يخ�صعون  مر�صى 
اآث���اره  اآم���ن واأن  ال��ع��الج اجل��دي��د  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج 

اجلانبية �صئيلة(.

الف�صال العظمي.. هل تعاجله تقنية نانوية مبتكرة؟

دواء جديد لتح�صني مفعول عالج ال�صرطان بالأ�صعة

ي�صيب الف�صال العظمي كبار ال�صن يف معظم 
احلالت وقد يعوق م�صار حياة املر�صى بدرجة 
ب�صرر  اأو  باإ�صابة  احلالة  تبداأ  اأحياناً،  كبرية. 
املفا�صل.  مرتبط مبر�ض معني على م�صتوى 
ويف حالت اأخرى، تنجم امل�صكلة عن ا�صتنزاف 

املفا�صل على مر ال�صنني.
فاعلة  طريقة  تتوافر  ل  الأح����وال،  مطلق  يف 
راهناً لكبح م�صار املر�ض، بل تقت�صر اخليارات 
لت�صكني  امل�����ص��ت��ع��م��ل��ة  الأدوي��������ة  ع��ل��ى  امل���ت���اح���ة 
زيادة  ُت�صببه هذه احلالة. يف ظل  ال��ذي  الأمل 
متو�صط العمر املتوقع وتو�ّصع ظاهرة البدانة 
املُ�صببة  اخل���ط���ر  ع���وام���ل  م���ن  ج����زء  )اإن���ه���م���ا 
يطرح  امل��ر���ض  ه���ذا  ب���داأ  ال��ع��ظ��م��ي(،  للف�صال 

م�صاكل متزايدة.
ُي��ع��ت��ر م���وؤ����ص���راً ط��اغ��ي��اً على  ك����ان الأمل  ومل����ا 
الف�صال العظمي، فيوؤدي هذا ال�صطراب اإىل 
اأزمة الإدمان على املواد الأفيونية. لذا  تفاقم 
هذا  م�صار  لكبح  مبتكرة  طرائق  اإيجاد  اأ�صبح 

املر�ض �صرورياً اأكرث من اأي وقت م�صى.

م�سكلة يف طريقة اإعطاء الدواء
ما�صات�صو�صت�ض  )م��ع��ه��د  م���ن  ب��اح��ث��ون  ق����رر 
يتدخلوا  اأن  )ك��ام��ري��دج(  يف  للتكنولوجيا( 
تقنية  ل�صتعمال  طرائق  فا�صتك�صفوا  اأخ���رياً. 
النانو بهدف حت�صني الأدوية التجريبية التي 
الباحثون  ون�صر  العظمي،  الف�صال  ت�صتهدف 

نتائجهم يف جملة )الطب النتقايل( اأخرياً.
جمموعة  العلماء  ا�صتعمل  ال�صنني،  م��ر  على 
وا�صعة من املواد الكيماوية ل�صتهداف الف�صال 
ال��ع��ظ��م��ي. ك����ان ب��ع�����ص��ه��ا واع�������داً ع��ل��ى من���اذج 
احليوانات، لكن مل يثبت اأي واحد منها حتى 

الآن اأنه قد يفيد الب�صر.
ي��ظ��ن امل�����ص��رف��ون ع��ل��ى ال��درا���ص��ة اجل���دي���دة اأن 
م��ن نقاط ال�صعف ه��ذه يتعلق  ك��ب��رياً  )ع���دداً 

ب�صوء طريقة اإعطاء الدواء(.
املفا�صل  تفتقد  اأوًل،  ل�صببني:  ذل��ك  يح�صل 
اإىل اإمدادات الدم، مما يعني اأن اخلراء يجب 
اأن يحقنوا الأدوية يف املفا�صل مبا�صرًة. ثانياً، 
املرّكبات  اإزال��ة  اإىل  اللمفاوي  الت�صريف  مييل 

املحقونة يف املفا�صل ب�صرعة.
ت�صميم  على  العلماء  رّكز  املعوق،  هذا  لتجاوز 
ط��ري��ق��ة لإع���ط���اء الأدوي�������ة واحل���ف���اظ عليها 
اأعمق  بلوغ  مع  تزامناً  املف�صل،  اأط��ول يف  وقتاً 
م�����ص��ت��وي��ات ال��غ�����ص��روف لإي�����ص��ال ال�����دواء اإىل 

اخلاليا التي حتتاج اإليه مبا�صرًة.
 )1 ب��الأن�����ص��ول��ني  ال�صبيه  ال��ن��م��و  ك���ان )ع��ام��ل 
اإن��ه العن�صر الذي  ال��ذي رك��زوا عليه:  ال���دواء 
يعزز  العيادية.  التجارب  بع�ض  يف  واع���داً  ب��دا 

التي  الغ�صروفية  اخل��الي��ا  من��و  ال��ع��ام��ل  ه��ذا 
وي�صمن  ���ص��ل��ي��م  غ�����ص��روف  اأي  م��ن��ه��ا  يت�صكل 

�صمودها.
املقيا�ض  على  دائرية  الباحثون جزيئة  و�صّمم 
النانومرتي ل�صتعمالها كناقل ل�)عامل النمو 
من  اجلزيئة  تتاألف   .)1 بالأن�صولني  ال�صبيه 

اأغ�صان متعددة ت�صتق من جذع مركزي.
اإيجاباً  م�صحونة  مبنطقة  غ�صن  ك��ل  ينتهي 
�صطح  ع��ل��ى  ال�صلبية  ال�����ص��ح��ن��ة  ن��ح��و  ت��ن��ج��ذب 

اخلاليا الغ�صروفية.
من  متاأرِجحة  ذراع���اً  اأي�صاً  اجلزيئات  ت�صمل 
وتبطل  الإيجابية  ال�صحنات  تغطي  البوليمر 
الباحثون  رب����ط  م��ت��ق��ط��ع.  ب�����ص��ك��ٍل  م��ف��ع��ول��ه��ا 
جزيئات )عامل النمو ال�صبيه بالأن�صولني 1( 
ب�صطح هذه الدائرة وحقنوا العن�صر مبفا�صل 

اجلرذان.
حني دخلت تلك اجلزيئات اإىل اجل�صم، الت�صقت 
عن  اللمفاوي  الت�صريف  وعجز  بالغ�صروف 
ت�صتطيع  هناك،  من  انطالقاً  منها.  التخل�ض 

اجلزيئات اأن تنت�صر وتخرتق الن�صيج.
لكن ل تتال�صق الدوائر ب�صكل دائم، لأن هذا 
الغ�صروف.  �صطح  على  �صيحتجزها  الرتابط 
موؤقتاً،  ال�صحنات  املرنة  البوليمر  ذراع  تغطي 
اإىل  والو�صول  بالتحرك  للجزيئات  ي�صمح  ما 

عمق الن�صيج.
بريت  ال��درا���ص��ة  على  الرئي�ض  امل�����ص��رف  ي��ق��ول 
ما�صات�صو�صت�ض  )م���ع���ه���د  خ���ري���ج  غ���اي���غ���ر، 
مثالياً  ن��ط��اق��اً  )اك��ت�����ص��ف��ن��ا  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا(: 
لل�صحنات لتمكني املادة من اللت�صاق بالن�صيج 
اأو�صع،  نطاق  على  تنت�صر  كي  عنه  والنف�صال 
وحر�صنا على األ يكون اللت�صاق قوياً لدرجة 

اأن َتْعلَق تلك املادة على ال�صطح(.
بالأن�صولني  ال�صبيه  النمو  )ع��ام��ل  د����ّض  عند 
�صتنطلق عنا�صر  الغ�صروفية،  1( يف اخلاليا 
اخلام.  الغ�صروف  م��واد  اأي  الروتيوغليكان، 
اخلاليا  من��و  على  اأي�صاً  العامل  ذل��ك  ُي�صّجع 

وُيقّل�ض احتمال موتها.

تو�سيع نطاق العلج
ح��ق��ن ال��ب��اح��ث��ون ه���ذه اجل��زي��ئ��ة ال��ه��ج��ي��ن��ة يف 
اأربعة  ميتد  مفعولها  ك��ان  اجل���رذان.  مفا�صل 
اأي����ام )اإن����ه ال��وق��ت ال����الزم ك��ي ي��رتاج��ع حجم 
اأن  يعني  م��ا  ال��ن�����ص��ف(،  اإىل  الأ���ص��ل��ي  ال�����دواء 
الأث��ر املتوقع بات اأط��ول بع�صر مرات مما كان 
عليه حني حقن العلماء )عامل النمو ال�صبيه 
نتيجة  اأه���م  تعّلقت  وح����ده.   )1 ب��الأن�����ص��ول��ني 

باإطالة مدة الأثر العالجي اإىل 30 يوماً.
مقارنًة باجلرذان التي مل تتلَق الدواء، �صجلت 

ت���راج���ع���اً يف م�صار  اأخ���ذت���ه  ال���ت���ي  امل��ج��م��وع��ة 
اللتهاب  ح����دة  ت��راج��ع��ت  ك���ذل���ك،  امل��ف��ا���ص��ل. 
بدرجة ملحوظة. غ�صروف اجلرذ اأرفع بكثري 
�صماكته  تبلغ  اإذ  طبعاً،  الب�صر  غ�صروف  م��ن 
1 ملم  100 ميكرومرت مقابل  التوايل  على 

لدى الب�صر تقريباً.
تلك  اأن  ال��ع��ل��م��اء  اأث��ب��ت  منف�صلة،  جت��رب��ة  يف 
امل�صاحة  اخ��������رتاق  م����ن  مت��ك��ن��ت  اجل����زي����ئ����ات 

امل�صتهدفة ب�صماكة لفتة ن�صبًة اإىل الب�صر.
اإنها املرحلة الأوىل من البحوث التي ت�صتك�صف 
ط���ري���ق���ة ا���ص��ت��ع��م��ال ت���ل���ك اجل���زي���ئ���ات حلقن 
البحث  الغ�صروف. يخطط فريق  الأدوي��ة يف 
مواد  ولتحليل  نف�صه  الإط���ار  يف  عمله  ملتابعة 
كيماوية اأخ��رى، من بينها الأدوي��ة التي تعوق 
النووية  والأحما�ض  اللتهابية  ال�صيتوكينات 

ال���ن���ووي ال��ري��ب��وزي منقو�ض  م��ث��ل احل��م�����ض 
الأوك�صجني واحلم�ض النووي الريبي.

ُن�����ص��رت ال��درا���ص��ة اإىل ج��ان��ب اف��ت��ت��اح��ي��ة حول 
املرتبطة  البحوث  يف  النانو  تقنية  ا�صتعمال 
كري�صتوفر  الباحث  كتب  العظمي.  بالف�صال 
اأن  اإيفانز: )اإنها بيانات واعدة جداً. ل ميكن 
ال���دواء بطريقة  اآخ��ر لإع��ط��اء  اأي نظام  ي��وؤث��ر 
الغ�صروفية  اخل���الي���ا  اأي�������ض  يف  م�����ص��ت��دام��ة 
�صماكة  ك��ام��ل  امل�����ص��ت��ه��دف و���ص��م��ن  امل���وق���ع  يف 

الغ�صروف املف�صلي(.
ت����زال يف  اأن ال��ط��ري��ق��ة اجل���دي���دة ل  ���ص��ح��ي��ح 
نهاية  الأط���ب���اء يف  مُت��ّك��ن  ق��د  لكنها  ب��داي��ت��ه��ا، 
امل��ط��اف م��ن اإب��ط��اء م�����ص��ار ال��ف�����ص��ال العظمي 
ب���درج���ة لف��ت��ة م���ن خ����الل ت��ل��ّق��ي احل��ق��ن كل 

اأ�صبوعني اأو كل �صهر.

للف�سال  نهائي  ع��لج  ي��ت��واف��ر  ل   
ت�سمح  قد  لكن  الآن،  حتى  العظمي 
ب��اإر���س��ال  مبتكرة  ن��ان��وي��ة  تقنية 
م�ستوى  اإىل  العلجية  العنا�سر 
اأعمق من الغ�سروف امل�ساب وباإطالة 

مفعولها.

�شحة وتغذية
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يعلن اخلبري احل�صابي/ ح�صن علي املرزوقي بناء على الكتاب ال�صادر عن اإدارة �صوؤون 
اخلراء بتاريخ 2017/11/23 واحلكم ال�صادر عن حمكمة ابوظبي الإبتدائية يف الدعوى 
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املحكمة فعلى من لديه اأي اعرتا�صات او مطالبات على ال�صركة املذكورة اعاله للقيام 
بامل�صتندات الثبوتية خالل خم�صة واربعون يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن اىل مكتب 
امل�صفي على العنوان التايل - اإمارة ابوظبي - اخلالدية - غرب 4 - بناية ح�صة حاجي 
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امل�سفي الق�سائي

ح�سن علي املرزوقي  

اإعــــــالن 
بحل وت�سفية �سركة وتعيني م�سفي  

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
 اإعادة اإعالن مبوعد جل�سة اإدارة دعوى بالن�سر 

رقم الدعوى 2019/26 جتاري جزئي        
بناء على طلب مدعي/مرمي مراد حممد البلو�صي-اجلن�صية/الإمارات العربية 
ال�����ص��ي��د  - اجلن�صية /  اب��راه��ي��م حم��م��د حم��م��د  امل��ت��ح��دة - اىل م��دع��ي عليه / 
م�صر- فاأنت مكلف باحل�صور امام حمكمة راأ�ض اخليمة الإبتدائية �صخ�صيا او 
بوا�صطة وكيل معتمد عنك يف ال�صاعة 9.00 من يوم الحد املوافق 2019/2/17 
لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع حيث طلبت املدعية 
القانونية 12% من تاريخ  املدعي عليه بدفع مبلغ 3000 درهم والفائدة  بالزام 
ال�صتحقاق والر�صوم وامل�صروفات واتعاب املحاماة بحكم م�صمول بالنفاذ املعجل 
ويف حالة تخلفك عن احل�صور او ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة 

�صتبا�صر الدعوى غيابيا.    
مدير الدعوى 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

 يف  الدعوى 2018/4868  جتاري جزئي 
م  جمهول حمل  م  ذ  ���ض   - البحري  للنقل  اإم  اإ���ض  اي��ه  امل��دع��ي عليه /1-  اىل 
القامة مبا ان املدعي/�صركة عجمان للخدمات البحرية - ذ م م   قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )449.479.46 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق 
امل��واف��ق 2019/2/12   ال��ث��الث��اء  ال��ت��ام. وح���ددت لها جل�صة ي��وم  ال�����ص��داد  وح��ت��ى 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
 اعادة اعالن بالن�سر        

 يف  الدعوى 2018/780 عقاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1-انطونيو بريجو جليو 2-ف�صتيال موليكا جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ انطونيو بريجو جليو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  
املدعية  على  امل��زاي��دة  وق�صر  العلني  امل��زاد  طريق  عن  ال��ن��زاع  مو�صوع  الفيال  ببيع 
واملدعي عليها الثانية وذلك لتعذر ق�صمتها دون �صرر وا�صتحالة النتفاع امل�صرتك 
والر�صوم  املبيع  ثمن  من   %50 البالغة  ح�صته  منهما  كل  ا�صتيفاء  وبالنتيجة  بها 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2019/3/3  ال�صاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

اعالن حكم بالن�سر
 يف  الدعوى رقم 2018/3261 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- املدينة الرائدة للتجارة )�ض ذ م م( 2-نيلي�ض جوبندرام �صاد هنائي 
اأن امل��دع��ي/ م��دار الإم���ارات مل��واد البناء - �ض ذ م م  نعلنكم  جمهويل حمل الق��ام��ة مبا 
اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2018/11/27  يف  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان 
ل�صالح/ مدار الإمارات ملواد البناء - �ض ذ م م بالزام املدعي عليهما بالت�صامن فيما بينهما 
وخم�صمائة  الف  وخم�صون  ثمانية   58573.09( وق��دره  مبلغ  املدعي  للم�صرف  يوؤديا  بان 
وثالثة و�صبعون درهم وت�صعة فلو�ض والزمتهما امل�صروفات ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
يف الدعوى رقم 2018/2869 جتاري جزئي    

�صد املدعي عليه/ 1 - مطعم جدودنا - �ض ذ م م    
املقامة من قبل املدعي : الليان لتجارة وتوزيع املواد الغذائية - �ض ذ م م    

مبا اأن هناك دعوى مقدمة �صدكم امام حماكم دبي ، حتت رقم  2018/2869 جتاري جزئي، 
وحيث اأنه مت ندبنا خبريا حما�صبيا يف الدعوى ، فاإننا وعمال باأحكام قانون الثبات رقم  10 
ل�صنة  1992 ندعوكم حل�صور اجتماع اخلرة او من ميثلكم قانونا  والذي �صوف يعقد مبكتبنا 
على العنوان املو�صوع اأدناه وذلك يوم الثالثاء املوافق 2019/2/19 يف متام ال�صاعة 1.00 

ظهرا ، مع اإح�صار كافة امل�صتندات املوؤيدة ملوقفكم يف الدعوى. 
عود ميثاء ، �صارع ام هرير ، بالقرب من ج�صر ال مكتوم القادم من بردبي باجتاه ديرة ، بناية 
الفجر ، ا�صفل البناية هومز ار ا�ض للمفرو�صات ، خلف البناية نادي الن�صر الريا�صي ، الطابق 

الثاين مكتب رقم 207.
اخلبري املحا�سبي 
حممد �سعيد اأحمد الظنحاين  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
يف  الدعوى 2018/1888 جتاري كلي - دبي

املدعي/بنك اأي اإن جي بلجيكا بروك�صل فرع جنيف
بوكالة املحامي/�صامل املدفع للمحاماة وال�صت�صارات القانونية 

املعلن اليه : املدعي عليه/�صركة ايه اأوه اإ�ض تريدينغ - م د م �ض 
فقد  اعاله  الدعوى  يف  اخلرة  لعمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
الجتماع  لعقد  �صباحا  العا�صرة  ال�صاعة  متام  يف   2019/2/17 املوافق  الحد  يوم  حددنا 
الثاين للخرة وذلك مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�صارد - دبي ، ديرة ، �صارع املطار - 
مبنى الفجر لالأعمال ، الطابق الأول  مكتب رقم 119. لذا يطلب ح�صوركم او من ميثلكم 
اإح�صار كافة امل�صتندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم  قانونا حل�صور الجتماع املذكور مع 
مراجعة اخلبري اول باأول ب�صاأن اية ا�صتف�صارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية 

وا�صتالم امل�صتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري/ �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

دعوة حل�سور 
الجتماع الثاين للخربة   

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
 يعلن اخلبري احل�صابي اأحمد جا�صم العبدويل - مركز اخلليج للمحا�صبة والتدقيق 
واملعني من قبل حمكمة دبي البتدائية يف  الدعوى رقم 2018/2139 جتاري كلي  
املقامة من املدعني / 1- جمموعة كرن�صى تريد ذ م م ، 2-الي�ض �صيبولج ب�صفته 
مدير جمموعة كرن�صى تريد فان املدعي عليهما /1- جى تى ال تريدجن دى ام 
ال تريدجن  تي  وب�صفته ممثل جي  ال�صخ�صية  ب�صفته  ريا�ض  ، حممد  �صي  �صي 
دى ام �صي �صي مدعوون حل�صور اجتماع اخلرة املقرر عقده يوم الحد املوافق 
الظهر مبكتب اخلبري - مركز اخلليج  ال�صاعة احلادية ع�صر قبل    2019/2/17
للمحا�صبة والتدقيق - الكائن يف دبي - ديرة - اخلبي�صي - �صارع �صالح الدين - 
بناية العبدويل )بناية معر�ض �صرياميك راأ�ض اخليمة( الطابق الأول - مكتب رقم 

)104( ت : 042684700 ،  ف : 042688846  
اخلبري احل�سابي 
اأحمد جا�سم العبدويل 

اإعالن ح�سور
 اجتماع خربة ح�سابي بالن�سر 

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
يف  الدعوى 2018/2024 جتاري كلي

املدعي عليه : ابراهيم مطر م�صعود �صامل ال�صحي  
 مبا ان هنالك دعوى مرفوعة �صدكم من قبل املدعي / م�صرف الإمارات ال�صالمي �ض م ع

بالدعوى  ال�صادر  احلكم  تكليفنا كخبريا م�صرفيا مبوجب  واأنه مت  دبي  اأمام حماكم 
املوافق 2019/2/17 يف  فاإننا ندعوكم حل�صور اجتماع اخلرة وذلك يوم الحد  اأعاله 
متام ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا مبقر مكتبنا انرتا لال�صت�صارات املالية  وذلك بالعنوان 
التايل : الإمارات العربية املتحدة - دبي - حمي�صنة 4 - �صارع بريوت - بناية امليزان - 
الطابق الثالث - مكتب  303 ،،، مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�صيارات - وبذات 
 ،  04-2206899  : هاتف   ، دبي  ومياه  كهرباء  وهيئة  التجاري  دبي  بنك  يوجد  البناية 
2206244-04 ، فاك�ض : 042206877 ،  يرجى الإطالع واحل�صور باملوعد املحدد اعاله 

واإح�صار كافة ما لديكم من م�صتندات مع الرتجمة اىل العربية.
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
د. علي را�سد الكيتوب 

اإعــالن بالن�سـر
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة
ا�صم ال�صركة : ابواب بوليفارد لتخلي�ض املعاملت - �ض ذ م م   

العنوان : مكتب رقم W301 ملك غفور اح�صان - بردبي - برج خليفة ال�صكل القانوين 
 : التجاري  بال�صجل  القيد  رق��م   772413  : الرخ�صة  رق��م   ، حم���دودة  م�صوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1261369
ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ  2018/5/30  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/5/30  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني مركز اخلليج للمحا�سبة 
والتدقيق  العنوان : مكتب 104 ملك حممد خليفة الكندي - ديرة - اخلبي�صي  هاتف 
: 2684700-04  فاك�ض : 2688846-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�صم امل�صفي : مركز اخلليج للمحا�سبة والتدقيق
العنوان : مكتب 104 ملك حممد خليفة الكندي - ديرة - اخلبي�صي  هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-2688846  : فاك�ض   04-2684700  :
ابواب  اأع��اله لت�صفية   املذكور  امل�صفي  باأنه قد مت تعيني  القت�صادية بدبي 
بوليفارد لتخلي�ض املعاملت - �ض ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2018/5/30  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/5/30 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه  م�صطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإعادة اإعالن للح�سور اأمام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى رقم 2018/3427 جتاري )كلي( 
بوا�سطة الن�سر  باللغتني العربية والجنليزية 

 بنا على طلب حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 
اىل املدعي عليه / 1- مال ملقاولت املعدنية - ذ م م 

اىل املدعي عليه / 2- نظر ال�صالم حممد كالو مال 
اقام املدعي / بنك امل�صرق )�صركة م�صاهمة عامة( جن�صيته / الإمارات العربية املتحدة 

عنوانه / اإمارة دبي - ديرة - مدينة دبي للتعهيد - مبنى اجناز - الطابق الرابع - رقم مكاين 4134379682 
هاتف 0567057052 - 065373335 ، فاك�ض : 065370702 

وقدره  مببلغ  مطالبة  دع���وى   : ومو�صوعها   - عجمان   - )ك��ل��ي((  )جت���اري   2018/3427 ب��رق��م   ال��دع��وى 
الفا ومائتان واثنان وخم�صون درهما و�صبعة وع�صرون فل�صا  921.252.27 درهم )ت�صعمائة وواحد وع�صرون 
ل غري( وفائدة قانونية 12%  فانت مكلف باحل�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �صخ�صيا او 

بوا�صطة وكيل معتمد يف ال�صاعة 11.00 من يوم 10 �صهر مار�ض ل�صنة 2019 م. 
وذلك يف النظر يف الدعوى بو�صفك مدعي عليه. 

حرر بتاريخ 2019/2/10 
 مكتب اإدارة الدعوى 

  المارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�سية رقم 2018/337 مدين كلي ال�سارقة 

  اإعالن بورود التقرير 
اىل املدعى عليهم )اخل�صوم املدخلني( : 1- اخل�صم املدخل : مبارك �صيف مبارك - اإماراتي 
اجلن�صية  2-اخل�صم املدخل : را�صد �صيف مبارك - اإماراتي اجلن�صية 3-اخل�صم املدخل : 

عبيد �صيف مبارك - اإماراتي اجلن�صية - حيث ان املدعي / �صعيد عو�ض �صيف الكتبي 
قد اقام عليكم الدعوى املذكورة اعاله لدى هذه املحكمة 

لذلك يقت�صي ح�صوركم امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية الأوىل( يف متام ال�صاعة التا�صعة 
حالة  ويف   عليه  والإطالع  التقرير  من  ن�صختكم  ل�صتالم  م   2019/2/25 يوم  �صباح  من 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  املحدد  الوقت  يف  عنكم  وكيل  ار�صال  عدم  او  احل�صور  عن  تخلفكم 

نظرالدعوى يف غيابكم
حرر بتاريخ : 2019/1/29م ، حمرر الإعالن : حمد البلو�صي  

مكتب اإدارة الدعوى 

  المارات العربية املتحدة
وزارة العدل 

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اعالن بالن�سر للح�سور اأمام اإدارة الدعوى

يف الق�سية رقم 2019/16 مدين
بناء علي طلب امل�صتاأنفة /ور�صة النتخاب ل�صيانة ال�صيارات  

اإماراتي   - ح�صن  علي  حممد  �صامل  �صده/�صلطان  امل�صتاأنف  اىل 
الدعوى  اإدارة  م��ك��ت��ب  ام����ام  ب��احل�����ص��ور  م��ك��ل��ف  ان���ت  اجل��ن�����ص��ي��ة. 
معتمد  وكيل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا  ال�صارقة  ا�صتئناف  مبحكمة 
وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات 
املذكور  الدعوى  يف   2019/2/14 املوافق  اخلمي�ض  ي��وم  يف  وذل��ك 

رقمها اأعاله - بو�صفك م�صتاأنف �صده. 
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�سارقة الحتادية ال�ستئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

 اعـــــــالن 
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/ علي 
على حمرر  الت�صديق  وطلب  الإم���ارات    : اجلن�صية   ، احلمودي  الكى  علي  �صامل  حممد 
للتدريب  اب��ت��ك��ار   مركز  ال��ت��ج��اري  ال���ص��م  يف   %100 البالغة  ح�صته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�صمن 
والتطوير ، ن�صاط الرخ�صة تعليم الغات ، التدريب على برامج احل�صاب الآيل ، واملرخ�ض 
بتاريخ  ال�صادر  التنمية القت�صادية يف  خورفكان رخ�صة مهنية رقم 544462  دائرة  من 
احمد  مبارك  منار  ال�صيدة/  اىل  بخورفكان.  القت�صادية  التنمية  دائ��رة  يف   2006/7/30
العدل  الكاتب  بان  الإم��ارات. ليكن معلوما للجميع   : النعيمي - اجلن�صية  عبدالرحمن 
بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�صاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�صديق  �صيقوم  خورفكان  مدينة  يف 

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

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2019/905 (

املنذرة / اأمالك للتمويل )�صركة م�صاهمة عامة( 
املنذر اليها / ذا دون لتاأجري بيوت العطالت - �ض ذ م م 

- تنذر املنذرة )مالكة العقار( املنذر اليها )امل�صتاأجرة( ب�صداد امل�صتحقات اليجارية للماأجور 
الكائن باإمارة دبي - منطقة الثنية الأوىل - ايكون تاور - رقم املكتب 104 - رقم الر�ض 
 2018/7/30 تاريخ  من   1585777044 مكاين  رق��م   -  )383-253( البلدية  رق��م   -  )18-0(
وحتى تاريخه وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�صر هذا الإنذار ، وال �صت�صطر املنذرة 
املوؤجرة  العني  من  )امل�صتاأجرة(  اليها  املنذر  اإخ��الء  بطلب  الدعوى  اإقامة  اىل  )امل��وؤج��رة( 
الكهرباء  اإ�صتهالك  ر�صوم  مع  الخ��الء  متام  حتى  امل�صتحق  اليجار  بدل  ب�صداد  والزامها 

واملياه وبر�صوم وم�صاريف الدعوى ، مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/3157  ا�ستئناف عمايل    
جمهول  النابل�صية  رك��ن  وحلويات  1-مطعم  �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
قد  �صهاب  ابو  يا�صني  /رام��ي زهري  امل�صتاأنف  ان  القامة مبا  حمل 
رقم 2018/10249 عمايل جزئي  بالدعوى  ال�صادر  ا�صتاأنف احلكم 
املوافق  ال��ث��الث��اء   ي���وم  جل�صه  ل��ه��ا  وح����ددت   2018/12/5 ب��ت��اري��خ 
 ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2019/3/5
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/1509 جتاري كلي 

بهاي دهروفا  ديليب  الكيماوية 2-نوخيل  انرتنا�صيونال  يونيبال�ض  املدعي عليه /1- موؤ�ص�صة  اىل 
ات�ض ا�ض بي �صي )ف��رع دب��ي( وميثله / احمد ح�صن  اأن املدعي / بنك  جمهويل حمل القامة مبا 
الدعوى  2018/10/31 يف  بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم   - علي  اآل  رم�صان 
املذكورة اعاله ل�صالح/ بنك ات�ض ا�ض بي �صي )فرع دبي( بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل 
الف  ع�صرة  واح���دى  و�صتمائة  مليون  ث��الث��ة  وق���دره  مبلغ  امل��دع��ي  للبنك  ي����وؤدوا  ب��ان  بينهم  فيما 
وخم�صمائة وثالثة دولر امريكي وت�صعة وع�صرون �صنتا او ما يعادله مبلغ 954/46 و 265 و 13 درهم 
ثالثة ع�صر مليون ومائتني وخم�صة و�صتون الف وت�صعمائة واربعة وخم�صون درهم و�صتة واربعون 
فل�ض والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى احلا�صل يف 2018/7/11 وحتى ال�صداد 
التام والزمتهما امل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�صوري قابال 
�صاحب  با�صم  �صدر  الع��الن  هذا  لن�صر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/74 عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه /1-جواهار كي�صين�صاند بهاجناري �صودا  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �صركة الإمارات الوطنية لال�صتثمار - �ض ذ م م  وميثله /يو�صف 
املطالبة   ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  -ق��د  البحر  حممد  ح�صن  حممد 
بتاريخ  املرمة  الت�صوية  اتفاقية  على  التواقيع  �صحة  باإثبات  احلكم  باإ�صدار 
ومقابل  وامل�صاريف  والر�صوم  عليه  واملدعي  املدعية  من  كل  بني   2010/1/18
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2019/2/17 ال�صاعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
 يف الطعن 2018/1046 طعن جتاري 

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
علي   اآل  رم�صان  ح�صن  اأحمد   / وميثله  كعبي  الطاعن/عبدال�صهيد 
2-زيد  معتوق  ر�صيد  يحيى  اب��راه��ي��م  ���ص��ده��م/1-  املطعون  ب��اع��الن 
الزعابي  عتابه  بو  ابراهيم  يو�صف  3-�صعيد  الزهريي  عبا�ض ح�صيب 
الطعن  عليكم  اق���ام  الطاعن  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  - جم��ه��ول حم��ل 
التمييز وذلك  املذكورة اعاله ويتوجب عليكم احل�صور اىل حمكمة 

للرد على �صحيفة الطعن املقدمة �صدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2018/2110  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- يونيكوم لتجارة الدوات املنزلية �ض.ذ.م.م 2- احمد حممد احمد 
املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم  القامة  ال�صويدي جمهول حمل  مطر 
بتاريخ 2018/12/25  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/م�صرف المارات ال�صالمي 
�ض.م.ع بالزام املدعي عليهما بالت�صامن فيما بينهما بان يوؤديا للم�صرف املدعي مبلغ 
ال�صداد  مت��ام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  تاأخري  وغ��رام��ة  دره��م   )276858(
احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  امل�صروفات  والزمتهما 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر 
با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/3653  جتاري جزئي 

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  للتجارة  عليه/1-فيزيوميد  املحكوم  اىل 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2019/1/16 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
املدعي عليها  بالزام  ���ض.ذ.م.م   الطبية )يونيميد(  اعاله ل�صالح/التجهيزات 
والفائدة  دره��م(  وخ�صمائة  الف  وع�صرين  )ثمانية  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان 
وحتى  يف:2013/10/27  احلا�صل  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 
اتعاب  مقابل  دره��م  خم�صمائة  ومببلغ  بامل�صروفات  والزمتها  ال�����ص��داد  مت��ام 
املحاماة. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/4899  جتاري جزئي

���ض.ذ.م.م 2- ان�صار علي حيدر �صيخ حيدر  اىل املدعي عليه / 1-4 كورنر للتجارة 
ل��ون��غ ف��و للتجارة  امل��دع��ي /���ص��رك��ة  �صاهاجان �صيخ جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن 
باداء مبلغ وقدره )102.400( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
ال�صداد  وحتى  ال��دع��وى  �صند  ال�صيك  ا�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12 ب��واق��ع  القانونية 
�ض   08.30 ال�صاعة   2019/2/27 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام. 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.C.14:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2019/31  تظلم جتاري

دبي   - املالحية  واخلدمات  لل�صيانة  البحرية  اخلليج  1-�صركة   / �صده  املتظلم  اىل 
ذ.م.م )جيمو�ض دبي( جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم / ميزون انرتنا�صيونال 
جرنال تريدجن �ض.م.ح قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه احلكم بالغاء 
حتفظي  حجز  رق�����م:671/2017  عري�صة  على  الم��ر  يف  ال�صادر  منه  املتظلم  ال��ق��رار 
جتاري والق�صاء جمددا بتنفيذ احلكم ال�صادر امام حمكمة ال�صتئناف يف ال�صتئناف 
وامل�صاريف  ال��ر���ص��وم  �صده  املتظلم  وال���زام  جت��اري  تظلم  ا�صتئناف  رق�����م:267/2018 
ال�صاعة 08.30  املوافق 2019/2/17    املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الحد  واتعاب 
�ض بالقاعة : Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل 

، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

» يوروتري ال�صرق الأو�صط« يبحث فى اأبوظبي حتديات 
الرتبية احليوانية ورقمنة اإدارتها والإنتاج وال�صاللت

•• اأبوظبي -وام:

ت�صت�صيف العا�صمة اأبوظبي يف الفرتة من 2 اإىل 4 �صبتمر املقبل فعاليات 
الن�صخة الأوىل من معر�ض يوروتري ال�صرق الأو�صط، الذي ينظمه جهاز 
الأملانية”دي  الزراعية  اجلمعية  مع  بالتن�صيق  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي 
ليكون اأول ن�صخة  اإل جي” مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض “اأدنيك”، 

للمعر�ض الأم الذى يتم تنظيمه لأول مرة خارج اأملانيا.
املعر�ض  فعاليات  خ��الل  اأعلن  قد  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  وك��ان 
الذي اأقيم مبدينة هنوفر الأملانية نوفمر املا�صي عن �صراكة ل�صتقطاب 
الرثوة  وتنمية  احليواين  الإنتاج  عاملياً يف جمال  والأك��ر  الرائد  املعر�ض 
155،000 زائر  2،600 عار�ض و  احليوانية -والذي ي�صتقطب حوايل 

�صنوياً ومب�صاحة 270 األف مرت مربع.
العاملية  والجتاهات  املوا�صيع  حول  �صاملة  نظرة  اجلديد  املعر�ض  ويقدم 
بعمليات  اخلا�صة  واملدخالت  املنتجة  احليوانات  لرتبية  احلديثة  للطرق 
الرتبية والإنتاج وال�صاللت الأكرث كفاءة، ويعر�ض اأهم التقنيات املتطورة 
ا�صتغالل تقنيات  اإدارة الرثوة احليوانية، ويبحث فر�ض  اخلا�صة برقمنة 
الذكاء ال�صطناعي وتكنولوجيا امل�صتقبل يف مواجهة التحديات التي حتد 
من جهود حتقيق التنمية امل�صتدامة للرثوة احليوانية يف منطقة ال�صرق 
الأو�صط و�صمال اأفريقيا. وت�صهد منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا 
منواً مت�صارعاً يف �صوق اللحوم مقارنة باأي منطقة اأخرى يف العامل، وبن�صبة 
اإىل  املنتجات احليوانية  �صوق  اأن ي�صل  املتوقع  تقريباً، ومن   30% بلغت 
اأبوظبي  اإم��ارة  ويوجد يف   ،2021 عام  الآن وحتى  دولر من  مليار   6.6
وحدها اأكرث من 25 األف حيازة حيوانية ت�صم ما يزيد على 3.5 مليون 
اإىل ج��ان��ب وج���ود م����زارع جتارية  ل��ل��غ��ذاء،  املنتجة  راأ�����ض م��ن احل��ي��وان��ات 
متخ�ص�صة بالإنتاج احليواين، وم�صانع خم�ص�صة يف ال�صناعات الغذائية 

التحويلية واإعادة الت�صدير.
والزراعة  لالأغذية  املتحدة  الأمم  منظمة  ع��ن  ال�����ص��ادرة  الأرق���ام  وت�صري 
143 مليون راأ�ض من الأغنام و73 مليون راأ�ض من  اإىل وجود  “الفاو” 
املاعز و49 مليون راأ�ض من املا�صية يف بلدان منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 
اأفريقيا، يف حني ك�صفت قاعدة البيانات الإح�صائية لتجارة ال�صلع الأ�صا�ض 
»Comtrade« التابعة لالأمم املتحدة اأن دولة الإمارات العربية املتحدة 
 1.63 بقيمة  وحل��وم  دولر  مليون   204 بقيمة  حية  حيوانات  ا�صتوردت 

مليار دولر يف عام 2016.
وهناك عدد من التحديات التي تواجه مربي الرثوة احليوانية يف املنطقة. 
وت�صم هذه التحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج واملدخالت، و�صعف ا�صتغالل 
التكنولوجيا والذكاء ال�صطناعي يف عمليات الإنتاج، والرتكيز على اإنتاج 
الأخ��رى وعدم وجود  واملنتجات احليوانية  اإنتاج احلليب  اللحوم وجتاهل 
�صناعات ومنافذ كافية للتعامل مع املنتجات الثانوية مثل ال�صوف والروث 

وال�صناعات التحويلية املرتبطة بها.
وحتمل الن�صخة الأوىل من معر�ض يوروتري ال�صرق الأو�صط تنوعاً فريداً 
يف الفعاليات املقامة على هام�صها كتنظيم مزاد متخ�ص�ض لأف�صل �صاللت 
الرثوة احليوانية، وجوائز البتكار والتميز ل�صغار مربي الرثوة احليوانية 
والآلت،  امل��ع��دات  اأح���دث  با�صتخدام  للرتبية  حية  وع��رو���ض  وامل�صنعني، 
وطرق اإدارة وتدوير القطيع من املنظور القت�صادي املربح للمربي، اإ�صافة 
اإىل ور�ض عمل تخ�ص�صية ودورات تدريبية يف ق�صايا خمتلفة تهم املربني 
منطقة  يف  احليوانية  ال��رثوة  برتبية  اخلا�صة  البيئة  وتعتر  وامل�صنعني. 
يوروتري  معر�ض  جلعل  مهمة  رك��ي��زة  اأفريقيا  و���ص��م��ال  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق 
ومتهيد  احليوانية  ال���رثوة  قطاع  لدعم  مثالية  من�صة  الأو���ص��ط  ال�صرق 
احليوانية  الرثوة  ملربي  املعر�ض  و�صيقدم  امل�صتقبل.  يف  لتطويره  الطريق 
اإىل  ملنتجاتهم،  املختلفة  والت�صويق  الإنتاج  قطاعات  حول  وا�صحاً  ت�صوراً 
الإقليمية من قبل  للمو�صوعات  جانب تزويدهم برامج فنية خم�ص�صة 

اجلمعية الزراعية الأملانية بالتعاون مع ال�صركاء الدوليني واملحليني.
جتدر الإ�صارة اإىل اأن اأول معر�ض جتاري ليوروتري اأطلق من قبل اجلمعية 
1993، يف مدينة هانوفر، حيث ُينظم املعر�ض  الزراعية الأملانية يف عام 
اأن�صطة  من  ه��اٍم  جزء  على  التجارية  املعار�ض  ا�صتحوذت  حيث  �صنتني  كل 
اجلمعية الزراعية الأملانية منذ تاأ�صي�صها عام 1885، حيث ت�صمل حافظة 
العامل  م�صتوى  على  ال��رائ��د  ال��زراع��ي��ة  الآلت  معر�ض  اأي�����ص��ا  اأن�صطتها 
يتم  اأخ����رى  وف��ع��ال��ي��ة  م��ع��ر���ص��اً   40 ع��ن  ف�صال   ،»Agritechnica«

تنظيمها يف العديد من بلدان العامل. 

مليار درهم �صيولة فائ�صة   12.3
�صحبها امل�صرف املركزي خالل دي�صمرب

•• اأبو ظبي-وام:

بلغت قيمة ال�صيولة التي قام م�صرف الإمارات املركزي ب�صحبها من ال�صوق 
تعك�ض مدى  2018 يف خطوة  دي�صمر  �صهر  خ��الل  دره��م  مليار   12.3

ال�صيولة الفائ�صة التي يحوزها اجلهاز امل�صريف يف دولة الإمارات.
وجاء �صحب امل�صرف املركزي لهذا احلجم الكبري من ال�صيولة الفائ�صة يف 
اإدارة ال�صيا�صية النقدية يف ال�صوق وعلى نحو يخدم  اإطار م�صوؤولياته عن 

ا�صتدامة منو القت�صاد الوطني ب�صكل عام.
ل�صهادات  البياين  الر�صم  بحركة  اخلا�صة  القراءة  اأظهرت  فقد  وتف�صيال 
138.16 مليار  الإيداع لدى امل�صرف املركزي ارتفاع ر�صيد قيمتها اىل 
درهم يف نهاية �صهر دي�صمر 2018 مقارنة مع 125.83 مليار درهم يف 

نوفمر من العام ذاته.
وتعد �صهادات الإيداع واحدة من الأدوات التي ي�صتخدمها امل�صرف املركزي 
لتحقيق اأهداف ال�صيا�صة النقدية واإدارة ال�صيولة يف ال�صوق وذلك بالإ�صافة 
القت�صاد  النقد وخدمة  ب�صبط حركة  ت�صاهم يف جلها  اأخ��رى  ادوات  اىل 
تباين  املركزي  امل�صرف  ال�صادرة عن  الأرق��ام  الوطني. ويت�صح من خالل 
املا�صي  العام  الأول من  الربع  اإدارت��ه لل�صيولة، حيث لوحظ خالل  حركة 
وجود �صيولة نقدية كبرية لدى البنوك وهو ما دفع باملركزي اىل �صحب 
الفائ�ض منها قبل اأن يعود خالل الربع الثاين من العام اىل عملية �صخها 
يف ال�صوق. ويف بداية الربع الثالث من العام املا�صي جلا امل�صرف املركزي 
اىل �صحب جزء من ال�صيولة ما خف�ض من ر�صيد �صهادات الإيداع اىل 121 
مليار درهم تقريبا لكنه عاد لعملية �صحب الفائ�ض منها بعد ذلك وحتديدا 
خالل �صهر اأغ�صط�ض الأمر الذي رفع من ر�صيدها اىل 132.71 مليار 

درهم، يف حني �صجل �صهر �صبتمر �صخ اأكرث من 11 مليار درهم.
ال�صيولة  �صحب  عملية  غلبت  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  م��ن  الأخ����ري  ال��رب��ع  وخ���الل 
الفائ�صة من ال�صوق على حركة امل�صرف املركزي وهو ما رفع من ر�صيد 

�صهادات الإيداع اىل م�صتوى 138.16 مليار درهم

تعاون بني »اينوك« و»بيكر هيوز « لتطوير نظام متطور ملراقبة زيوت الت�صحيم

ت�سمل م�سابقة ي�سارك فيها 20 م�سروعًا نا�سئًا اإماراتيًا واأفريقيًا يف قمة التقنية الأفريقية يف رواندا

غرفة دبي تطلق برناجمًا خا�صًا لدعم امل�صاريع النا�صئة وتعزيز �صراكتها يف دبي واأفريقيا
•• دبي-الفجر:

دب��ي عن  و�صناعة  اأعلنت غرفة جت��ارة 
امل�صاريع  ت���دري���ب  “برنامج  اإط������الق 
العاملي  ب��امل��ن��ت��دى  اخل���ا����ض  ال��ن��ا���ص��ئ��ة 
نوعه  من  الأول  الأعمال”،  الأفريقي 
�صل�صلة  يت�صمن  وال����ذي  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
والتعاون  ال�صراكة  لتعزيز  املراحل  من 
والقارة  دبي  الأعمال يف  بني جمتمعي 

الأفريقية يف جمال امل�صاريع النا�صئة.
و�صتنطلق املرحلة الأوىل من الرنامج 
خالل بعثة جتارية تقودها غرفة دبي 
الأفريقية  التقنية  قمة  يف  للم�صاركة 
الرواندية  العا�صمة  يف  �صتعقد  ال��ت��ي 
كيغايل خالل الفرتة 13-15 فراير 
اجلاري، حيث ي�صمل الرنامج تنظيم 
م�صابقة “غرفة دبي للم�صاريع النا�صئة 
كيغايل  يف  الأفريقية”  الإم���ارات���ي���ة 
نا�صئة  ����ص���رك���ات   10 م���ن  مب�����ص��ارك��ة 
اإماراتية و10 �صركات نا�صئة اأفريقية.

للتعاون  مبتكرة  بيئة  امل�صابقة  وت�صكل 
ب���ني ال�����ص��رك��ات ال��ن��ا���ص��ئ��ة الإم���ارات���ي���ة 
الإبداعية  الأفكار  والأفريقية لتطوير 

املتينة للرنامج  الأ�ص�ض  املبتكرة حول 
�صي�صتمر  ال��ذي  والتوجيهي  التدريبي 
ملدة ثالثة اأ�صهر قبيل انطالق فعاليات 
لالأعمال  الأف��ري��ق��ي  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى 
ال�����ذي ���ص��ت��ن��ظ��م��ه غ���رف���ة دب����ي اأواخ�����ر 
ذلك  بعد  �صيقوم  حيث  اجل���اري،  العام 
بتدريب  خمت�صون  وخ��راء  موجهون 
للم�صاركة  املتاأهلة  النا�صئة  ال�صركات 
يف الرنامج بناًء على برنامج تدريبي 
الأفكار  وف��ق  اخ��ت��ي��اره  يتم  متخ�ص�ض 
امل�صابقة  يف  امل�صاركون  يطرحها  التي 
الرواندية  العا�صمة  يف  �صتقام  ال��ت��ي 

كيغايل.
�صركة   20 امل�����ص��اب��ق��ة  خ���الل  و���ص��ت��ق��وم 
با�صتعرا�ض  نا�صئة  واأفريقية  اإماراتية 
عمل  ف��رق   5 �صمن  املبتكرة  اأف��ك��اره��م 
موؤلفة من 4 �صركات، حول كيفية اإدارة 
الرنامج التدريبي التوجيهي، وكيفية 
حت��ق��ي��ق ال����ص���ت���ف���ادة ال���ق�������ص���وى منه 
واملتطلبات  الح��ت��ي��اج��ات  ع��ر حت��دي��د 
الالزمة لنمو وتطور كل �صركة نا�صئة 

يف اأ�صواقها والأ�صواق الأخرى.
للرنامج  ت�صورات  امل�صابقة  و�صت�صع 

التدريبي ومالءمته ملتطلبات ال�صركات 
نوعه  من  برنامج  اأول  ليكون  النا�صئة 
بتحديد  النا�صئة  ال�صركات  فيه  تقوم 
والتوجيه  ال��ت��دري��ب  وط��ري��ق��ة  اآل��ي��ت��ه 
واملوجهون  امل��درب��ون  ليقوم  والإر����ص���اد 
باإدارة  املتاأهلة،  ال�صركات  اختيار  بعد 
الرنامج التدريبي طوال فرتة ثالثة 
الدورة  فعاليات  ان��ط��الق  قبيل  اأ�صهر 
الأفريقي  العاملي  للمنتدى  اخلام�صة 

لالأعمال.
من  نا�صئة  �صركات   10 اختيار  و�صيتم 
هذا  يف  للم�صاركة  واأفريقيا  الإم����ارات 
عديدة  فوائد  �صيوفر  ال��ذي  الرنامج 
لت�صمل  والإر�����ص����اد  ال��ت��وج��ي��ه  تتخطى 
مبادرة  وخدمات  مزايا  على  احل�صول 
التابعة  النا�صئة”  ل��ل��م�����ص��اري��ع  “دبي 
فر�صة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  دب����ي،  ل��غ��رف��ة 
وا�صتعرا�ض  امل��ن��ت��دى  خ��الل  للتحدث 
اأف���ك���اره���م وم��ن��ت��ج��ات��ه��م، الأم�����ر الذي 
ي��ت��ي��ح ل��ه��م ف��ر���ص��ة لإج�������راء ح�����وارات 
م�صتثمرين  مع  واجتماعات  ونقا�صات 

ومتعاملني.
ال��ي��وم اجتماعاً يف  دب��ي  وع��ق��دت غرفة 

مقرها مع امل�صاريع النا�صئة الإماراتية 
للم�صاركة يف  اختيارها  التي مت  الع�صر 
امل�صابقة بعناية وفق معايري حمددة من 
وذلك  النا�صئة،  للم�صاريع  دبي  اأع�صاء 
امل�صابقة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ع��ل��ى  لإط��الع��ه��م 
ي�صاعدهم  مب��ا  التدريبي،  وال��رن��ام��ج 
على و�صع خططهم واأفكارهم املبتكرة 
مو�صع التنفيذ والتطبيق، وي�صاعدهم 

على الإنطالق اإىل العاملية.
واأك������د ����ص���ع���ادة ح��م��د ب��وع��م��ي��م، مدير 
ع���ام غ��رف��ة جت����ارة و���ص��ن��اع��ة دب���ي اإىل 
للم�صاريع  ف��ر���ص��اً  يتيح  ال��رن��ام��ج  اأن 
النا�صئة الإماراتية والأفريقية للتو�صع 
امل�����ص��رتك��ة، ويعزز  الأ����ص���واق  ع��امل��ي��اً يف 
جمتمع  م��ع  والتكامل  التعاون  فر�ض 
ج�صراً  يعتر  لأن��ه  الأفريقي  الأع��م��ال 
واأن  وخ�صو�صاً  امل�صتقبلية  لل�صراكات 
امل�صاريع النا�صئة هي م�صتقبل الأعمال 

وركيزته للفرتة القادمة.
الرنامج  اأن  اإىل  ب��وع��م��ي��م  واأ������ص�����ار 
القت�صادية  ل��ل��ع��الق��ات  راف���ع���ة  ي���ع���دُّ 
بعّده  املتميزة  الأف��ري��ق��ي��ة  الإم��ارات��ي��ة 
القت�صادي  بالتعاون  لالرتقاء  من�صة 

جمتمعي  دعم  يف  وامل�صاعدة  امل�صرتك، 
اأن  م�صيفاً  اجل��ان��ب��ني،  ل��دى  الأع��م��ال 
تاأ�صي�ض  يف  اأه��داف��ه  �صيحقق  الرنامج 
امل�صاريع  ت�صاعد  مبتكرة  مثالية  بيئة 
على  واأفريقيا  الإم����ارات  م��ن  النا�صئة 

النجاح والتو�صع يف اأ�صواق اأخرى.
فا�صنيدج، موؤ�ص�ض  اأن��درو  ق��ال  وب��دوره 
ي�صرنا  الأفريقية:”  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ق��م��ة 
ال��ت��ع��اون م��ع غ��رف��ة دب��ي وامل�صاهمة يف 
والأفريقية  الإماراتية  ال�صركات  جمع 
للتعاون  امل��ب��ت��ك��رة  امل��ظ��ل��ة  ه����ذه  حت���ت 
هذه  ت��ن��م��ي��ة  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع  ال��������دويل. 
التنموية  الأه����داف  يحقق  مب��ا  املظلة 
التقنية  ق���م���ة  وت����وف����ر  امل���������ص����رتك����ة.« 
تقنية  وزارة  تدعمها  التي  الأفريقية، 
متنوعة،  روؤى  روان������دا  يف  امل��ع��ل��وم��ات 
لقادة  وتوا�صل  اأعمال  لقاءات  وفر�ض 
ق���ط���اع ال��ت��ق��ن��ي��ة ال���ع���امل���ي والأف���ري���ق���ي 
وامل�صتثمرين الذين يرغبون بال�صتثمار 
يف اأفريقيا. وت�صتمر القمة لثالثة اأيام 
400 م�صاركاً  اأكرث من  وي�صارك فيها 
من خمتلف الخت�صا�صات والقطاعات 

التقنية. 

•• دبي - وام:

ال��ت��اب��ع��ة جلرنال  ه��ي��وز  “بيكر  اأع��ل��ن��ت 
مع  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ع���ن  اإلكرتيك” 
نظام  ل��ت��ط��وي��ر  “اينوك”  جم��م��وع��ة 
وقيا�ض  لفح�ض  امل�صمم   VitalyX
اخل�صائ�ض الأ�صا�صية لزيوت الت�صحيم 
البيانات  ال��ف��وري وحت��وي��ل  ال��وق��ت  يف 
التي يجمعها اإىل روؤى قابلة للتطبيق. 
احلو�صبة  مفهوم  على  النظام  ويرتكز 
العديد  يف  توظيفه  وميكن  ال�صحابية 
م���ن ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ت�����ص��ت��خ��دم اآلت 

كبرية احلجم.
تطوير  يف  م�صاركتها  اإىل  وب��الإ���ص��اف��ة 
اأي�صاً  “اينوك”  وّق��ع��ت  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا 
عليه  للح�صول  الأوىل  الطلبية  على 

هيوز  “بيكر  اج���ت���م���اع  خ����الل  وذل�����ك 
التابعة جلرنال اإلكرتيك” ال�صنوي يف 

فلورن�صا.
الت�صغيل  ع�صب  الت�صحيم  زي��وت  وتعد 
اإذ ت�صهم  للكثري من الآلت والأ�صول؛ 
وت�صاعد على  الأ���ص��ول  ه��ذه  يف حماية 
العامة  ال�����ص��الم��ة  م�����ص��ت��وى  حت���دي���د 
املراقبة  خلا�صية  ومي��ك��ن  ل��الأن��ظ��م��ة. 
الفورية لزيوت الت�صحيم اأن ت�صاعد يف 
وامل�صتخدمني  امل�صّغلني  معدات  حماية 
متقّدم  م�صتوى  توفري  عر  النهائيني 

من ال�صيانة الوقائية .
الفال�صي  حميد  �صيف  ���ص��ع��ادة  ق���ال  و 
“اينوك”  التنفيذي ملجموعة  الرئي�ض 
التابعة  ه��ي��وز  ’بيكر  م��ع  ال��ت��ع��اون  اإن 
هذا  ل���ت���ط���وي���ر  اإلكرتيك‘  جل������رنال 

نوعية  نقلة  اإح���داث  �صاأنه  من  النظام 
يف اختبار جودة زيوت الت�صحيم واإدارة 
تعزيز  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع  امل���ادي���ة  الأ����ص���ول 
التعاون معهم عر املزيد من امل�صاريع 

يف امل�صتقبل القريب.” 
من جانبه قال اإد بوفرح نائب الرئي�ض 
لأع�����م�����ال ال���ق���ي���ا����ض وال���ت���ح���ك���م ل���دى 
“بيكرهيوز التابعة جلرنال اإلكرتيك‘ 
والهند  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو���ص��ط  ال�صرق  يف 
يف  ’اينوك‘  مع  ال�صراكة  اإىل  “نتطلع 
وخارجها.  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  منطقة 
وي�صكل تعاوننا معهم على تطوير نظام 
خطوة رائدة نحو توفري   VitalyX
الت�صحيم  زي��وت  ملراقبة  مبتكرة  حلول 
�صعيد  على  اأف�صل  مكا�صب  يحقق  مبا 

الإنتاجية ووفورات التكلفة ..

مت�صوقا يفوزون  بـ 32 كيلوغرام ذهبا و5 �صيارات يف مهرجان دبي للت�صوق   142
•• راأ�س اخليمة – الفجر:

والع�صرون  ال��راب��ع��ة  ال����دورة  اختتمت 
مل��ه��رج��ان دب���ي ل��ل��ت�����ص��وق ب��ال��ع��دي��د من 
اجل���وائ���ز ال��ق��ي��م��ة ب��ع��د 5 اأ���ص��اب��ي��ع من 
امل��ك��ث��ف��ة التي  ال���ع���رو����ض ال��رتوي��ج��ي��ة 
املت�صوقني  جت��رب��ة  اإث�����راء  اإىل  ت��ه��دف 
وت��ق��دمي احل��م��الت ال��رتوي��ج��ي��ة التي 
على  والزائزين  املقيمني  منها  ا�صتفاد 

حد �صواء.
الذهب،  كليوغرام من   32 منح  ومع   
و5 �صيارات BMW فارهة، والعديد 
تلفاز  واأج��ه��زة  الذهبية،  ال�صبائك  من 
ذك��ي��ة م��ن ���ص��ام�����ص��وجن. ك��ان��ت عرو�ض 
اخلا�صة  وامل���ج���وه���رات  ل��ل��ذه��ب  دب����ي 
مبت�صوقي الذهب واملا�ض هي بالتاأكيد 

اأهم ما مييز مو�صم الت�صوق. 
عام  يف  اإن�����ص��ائ��ه��ا  م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��رة 
عر�صني  املجموعة  �صممت   ،  1996
واملا�ض.  ال��ذه��ب  ملت�صوقني  منف�صلني 
250 منفذ م�����ص��ارك ،  اأك���رث م��ن  م��ع 
���ص��ه��د ال��ع��ر���ض ال��رتوي��ج��ي ال����ذي دام 
ح�صلوا  مت�صوق،   142 ف��وز  ي��وم   39
على جوائز قيمة ل ُتن�صى، مما يجعله 
الآن.  اقيم حتى  اأك��ر عر�ض ترويجي 
اجلديدة  الرتويجية  العرو�ض  ع��ززت 
امل�صممة ح�صب فئة املجوهرات اهتمام 

املت�صوقني هذا العام.
توحيد  ال�صيد  �صرح  ال�صياق  ه��ذا  ويف 
عبد اهلل، رئي�ض جمل�ض اإدارة جمموعة 
قائاًل:  وامل����ج����وه����رات،  ل��ل��ذه��ب  دب����ي 
“هذه هي املرة الأوىل التي نقدم فيها 
وقد  وامل��ا���ض  للذهب  منف�صلة  حمالت 
على  الإق���ب���ال  يف  ك��ب��رية  زي����ادة  �صهدنا 
للت�صوق.  دبي  املبيعات خالل مهرجان 
ك��ان��ت ه����ذه ف��ك��رة ج��ي��دة وق����د حققنا 

جناًحا كبرًيا. 
 ، ال�صنني  م��ر  ال�����ص��وق على  ت��ط��ور  لقد 
التطور  ونعمل دائماً على مواكبة هذا 
لقد  الرتويجية.  عرو�صنا  خ��الل  من 
العديد  الرتويجي  العر�ض  يف  ���ص��ارك 

من املت�صوقني من �صبه القارة الآ�صيوية 
والعامل العربي واأوروبا ، وتلك عالمة 
م�صجعة للغاية. ناأمل اأن نرى م�صاركة 
جانب  م���ن  اأف�������ص���ل  ح��ت��ى  اأو  مم��اث��ل��ة 

املت�صوقني يف العام املقبل. »

واملا�ض  الذهب  من  كل  “ اإن  م�صيفاُ: 
م��ه��م��ان م���ن م��ن��ظ��ور امل�����ص��ت��ه��ل��ك، وقد 
ك��ب��ري عليهما  ب�����ص��ك��ل  رك�����زت احل��م��ل��ة 

خالل مو�صم الت�صوق الرئي�صي »
ت��ع��د ���ص��ن��اع��ة ال��ذه��ب وامل���ج���وه���رات يف 

دبي واحدة من ال�صناعات القليلة التي 
تتحد حتت مظلة واحدة لتقدمي مثل 
با�صتمرار على  الكرى  الرتقيات  هذه 
مدى ال�صنوات ال� 24 املا�صية. وخالل 
تلك الفرتة منحت املجموعة ما ي�صل 

اأي  الذهب،  من  كيلوغراًما   950 اإىل 
اأكرث من اأي موؤ�ص�صة اأخرى يف العامل.

املدير  اخلاجة،  اأحمد  قال  جهته  ومن 
للمهرجانات  دب��ي  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي 
وال��ت��ج��زئ��ة: “ مت��ّك��ن��ت جم��م��وع��ة دبي 
للذهب واملجوهرات، وهي من ال�صركاء 
امل��ه��ّم��ني ل��ن��ا، م��ن اإط����الق ال��ع��دي��د من 
احل��م��الت ال��رتوي��ج��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة على 
مدار ال�صنوات املا�صية، واأتاحت العديد 
وزّوار  ل�صكان  املذهلة  الفوز  من فر�ض 
دب������ي، وه�����و م����ا ع������ّزز ب�����ص��ك��ل ع�����ام من 
جتربتهم خالل مهرجان دبي للت�صوق، 
ولقد �صاهمت تلك العرو�ض واجلوائز 
ال��ق��ّي��م��ة يف ت��غ��ي��ري ح��ي��اة ال��ع��دي��د من 
الفائزين. ونحن �صعداء بردود الأفعال 
باإقبال  املتعلقة  الإيجابية  والأ���ص��داء 
وال�صكر  امل��ب��ي��ع��ات،  وزي�����ادة  امل��ت�����ص��وق��ني 
مو�صول كذلك ل�صركائنا على جهودهم 
اأكرث  اأح��د  ال�صحوبات  جلعل  امل�صتمرة 

العنا�صر اإثارة وت�صويقاً 
نهجهم  اأّن  ول�����ص����ك  امل����ه����رج����ان.  يف 
ونظرتهم لتطوير العرو�ض الرتويجية 
يتما�صى دائماً مع الإحتياجات املتغرية 
للجمهور، وتلبي رغباتهم، وكذلك تعد 
�صهادة على اإلتزامهم الدائم نحو جعل 
دبي وجهة ت�صّوق ممّيزة يجب زيارتها 

.«
اإجراء ال�صحب الأخري لهذا املو�صم  مت 
حت��ت اأ����ص���راف جم��م��وع��ة دب���ي للذهب 
واملجوهرات بتاريخ 3 فراير، بح�صور 
رئي�ض  ن��ائ��ب  ���ص��ريوي��ا،  ���ص��ان��دو  ال�صيد 
للذهب  دب���ي  جم��م��وع��ة  اإدارة  جمل�ض 
وامل����ج����وه����رات، وال�����ص��ي��د اأن���ي���ل دان����ك، 
دبي  جم��م��وع��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  ع�����ص��و 
اهلل  فتح  وال�صيد  واملجوهرات،  للذهب 
عبداهلل فتح اهلل، مدير دائ��رة التنمية 
ال�صالم،  ع��ب��د  وال�����ص��ي��د  الق��ت�����ص��ادي��ة، 
ال�������ص���ن���دوق، يف جم��م��وع��ة دبي  اأم�����ني 
ل��ل��ذه��ب وامل��ج��وه��رات، وال�����ص��ي��د تومي 
ج���وزي���ف، امل��دي��ر ال��ع��ام مل��ج��م��وع��ة دبي 

للذهب واملجوهرات. 
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املال والأعمال

كو�صتاريكا .. هل ت�صبح اأول دولة يتعادل 
فيها الأثر الكربوين بحلول العام 2021 ؟ 

••دبي -وام:

كانت  وال���ص��ت��دام��ة  احل��ي��اة  وج���ودة  ال�صعادة  يف  امللهمة  كو�صتاريكا  جتربة 
حا�صرة بقوة يف الدورة الثانية للحوار العاملي لل�صعادة التي عقدت يف دورة 
العام املا�صي من القمة العاملية للحكومات .. وها هي اليوم تقدم ك�صيف 
ا�صتثنائيا  منوذجا   .. ال�صابعة  دورتها  يف  للحكومات  العاملية  القمة  �صرف 
للتنمية امل�صتدامة و” القت�صاد الأخ�صر” يف اأمريكا الالتينية ويف طريقها 
اإىل اأن تكون البلد الأول يف العامل الذي يتعادل فيها الأثر الكربوين بحلول 

. العام 2021 
التي  الالتينية  الدولة  لهذه  الإ�صبانية  الرتجمة  “ هي  الغني  ال�صاحل   «
يبدو اأن لها ن�صيبا كبريا من ت�صميتها فهي م�صنفة من اأح�صن دول اأمريكا 
الالتينية يف موؤ�صر التنمية الب�صرية حيث احتلت املرتبة 69 على م�صتوى 
العامل للعام 2011 .. واعترها برنامج الأمم املتحدة الإمنائي من اأكرث 
 2010 الب�صرية يف عام  التنمية  التي حققت تقدماً على م�صتوى  ال��دول 
اأن�صئت  التي  اخلم�صة  املعايري  فيها  توافرت  البيئة حيث  خا�صة يف جمال 
على  اخلام�صة  املرتبة  احتلت  اإذ  بالبيئة،  ال��دول  اهتمام  م�صتوى  لقيا�ض 
الأداء  الأمريكتني من حيث موؤ�صر  والأوىل على م�صتوى  العامل  م�صتوى 

البيئي للعام 2012.
كما اأنها البلد الوحيد يف اأمريكا الالتينية املدرج يف قائمة اأقدم 22 دولة 
تبنتها  �صيا�صة  نتاج  ه��و  الأر����ض  على  حتقق  م��ا   . ال��ع��امل  يف  دميوقراطية 
كو�صتاريكا منذ عام 2007 لتكون اأول دولٍة خاليٍة من ثاين اأك�صيد الكربون 
2021 واحتلت املرتبة الأوىل يف موؤ�صر الكوكب ال�صعيد عام  بحلول عام 
اأكرث البالد �صداقًة  باأّنها  2012 وُو�صفت  اأخ��رى يف عام  2009، وم��رًة 
كلمة ال�صر يف ذلك كما توؤكدها الأرقام   . للبيئة يف العامل يف عام 2009 
املتجددة  الطاقة  %95 على  بن�صبة  اإذ تعتمد  الأخ�صر  تبنيها لالقت�صاد 

وحتافظ على غاباتها التي ت�صكل اأكرث من ن�صف م�صاحتها .
اإلغاء وزارة الدفاع وتخ�صي�ض ميزانيتها  اأهم مبادراتها ال�صتثنائية  ومن 

لتمويل قطاعات حيوية من بينها تطوير التعليم وال�صحة.
حتتل  فهي  اخل�صراء  باملعجزة  و�صفه  ميكن  ما  كو�صتاريكا  تعي�ض  اليوم 
بيئية  ت�صريعات  �صن  يف  خا�صة  عاملية،  بيئية  م��وؤ���ص��رات  يف  الأوىل  املرتبة 
ال�صرائب واحلد  الكثري من  الكهربائية من  ال�صيارات  اإعفاء  رائ��دة، مثل 
دولة  خام�ض  تعد  كما  التقليدي  ب��ال��وق��ود  العاملة  ال�����ص��ي��ارات  اأع���داد  م��ن 
ال�صيا�صات  اعتمادها  ب�صبب  البيئي  الأداء  موؤ�صر  وف��ق  العامل  يف  خ�صراء 
البيئة املتقدمة، وبرامج الدعم احلكومي لإعادة الت�صجري فيما تعتر �صبه 
والتي  الزرقاء”،  “املناطق  �صمن  املختارة  الأماكن  اإحدى  نيكويا،  جزيرة 
تتميز بكون �صكانها يعي�صون ل�صنوات اأطول. كما طّورت اأنظمة توليد طاقة 
تتبنى الطاقة احلرارية الأر�صية، والطاقة الكهرومائية .. ومع العتماد 
الت�صنيفات  كو�صتاريكا يف كثري من  تعتر  ال�صيا�صات اخل�صراء  على هذه 
الب�صرية  التنمية  حتقيق  يف  مت��ي��زاً  الالتينية  اأمريكا  دول  اأك��رث  العاملية 
وال�صتدامة وال�صالم. وانتهجت الدولة الالتينية مبداأ التنمية امل�صتدامة 
كم�صار لنموها القت�صادي والجتماعي والبيئي منذ عقود، وا�صتثمرت اإىل 
حد كبري يف ال�صياحة البيئية، كما و�صعت املنظومة الوطنية لقيا�ض تغري 

املناخ بهدف مكافحة ظاهرة الحتبا�ض احلراري.
واأطلقت عدداً من املبادرات التي تدعم اقت�صادها، لي�صبح يف املرتبة ال�77 
10 دول موؤثرة يف  اأك��رث  العاملية، ويف قائمة  اأق��وى القت�صادات  يف قائمة 

اأمريكا الالتينية، وهي تعتمد يف اقت�صادها على اخلدمات بن�صبة كبرية.
الدولة  ه��ذه  مل�صئويل  مم��ي��زا  ح�����ص��ورا  ت�صهد  للحكومات  العاملية  القمة 
اإب�صي كامبل بار النائب الأول لرئي�ض كو�صتاريكا و�صتكون  برئا�صة معايل 
جتربتها يف ال�صتدامة حمورا للنقا�ض واإلقاء ال�صوء على منوذج متطّور 

للدولة امل�صتدامة .

دبي ت�صت�صيف املوؤمتر ال�صنوي جلمعية 
ال�صرق الأو�صط لإدارة املرافق 10 مار�س

•• دبي-وام:

فعاليات  امل��ق��ب��ل  م��ار���ض   12 اإىل   10 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل  دب���ي  ت�صت�صيف 
“ ميفما كونفك�ض  املوؤمتر ال�صنوي جلمعية ال�صرق الأو�صط لإدارة املرافق 
9102 “ احلدث املبتكر والأكر من نوعه لإدارة املرافق يف منطقة ال�صرق 
الأو�صط  وي�صهد املوؤمتر م�صاركة نحو 006 من نخبة اخلراء الإقليميني 
منظور  وف��ق  النا�صئة  وال��ت��ح��دي��ات  احل��ال��ي��ة  ال��ف��ر���ض  ملناق�صة  وال��دول��ي��ني 
النمو  لعجلة  قوية  دفعة  يف  والتكنولوجيا  الأعمال  ذك��اء  على  قائم  جديد 
وال�صتدامة يف امل�صتقبل. ويت�صمن املوؤمتر - الذي يقام حتت �صعار “ ذكاء 
من  “ �صل�صلة  املرافق  اإدارة  يف  اجلديدة  احلقبة   .. والتكنولوجيا  الأعمال 
اجلل�صات النقا�صية ودرا�صات احلالة املحلية والدولية والعرو�ض التقدميية 
املتمحورة حول اأبرز الق�صايا املوؤثرة على واقع وم�صتقبل القطاع الإقليمي 
التكنولوجيا  اإدم���اج  نحو  املتنامي  التوجه  مع  لفتاً  ت��ط��ّوراً  ي�صهد  وال��ذي 

املتقدمة كجزء ل يتجزاأ من تطوير اخلدمات واحللول املتكاملة.
وتتمّيز الدورة املرتقبة والتي �صتقام يف “فندق العنوان” مبنطقة “مر�صى 
اإدارة  �صركات  ك��رى  مظلتها  حت��ت  جتمع  ا�صت�صارية  جل�صات  بعقد  دبي” 
املرافق والعمالء من القطاعني احلكومي واخلا�ض من اأجل تعزيز قنوات 
وترز  الدولية.  املمار�صات  اأف�صل  وتبادل  املعرفة  واإث��راء  املبا�صر  التوا�صل 
يف  التكنولوجيا”  على  القائمة  امل��راف��ق  اإدارة  يف  للتميز  ميفما  “جائزة 
مقدمة الفعاليات املقررة خالل “ميفما كونفك�ض 9102” حيث ت�صتهدف 
اأظهروا متيزاً  تكرمي اأع�صاء “جمعية ال�صرق الأو�صط لإدارة املرافق” ممن 

ملمو�صاً يف اإعداد درا�صات حالة ذات تاأثري اإيجابي ملمو�ض.
لإدارة  الأو���ص��ط  ال�صرق  “جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ل��وت��اه  جمال  وق��ال 
املرافق” اإن ال�صتعدادات لإطالق “ميفما كونفك�ض 9102” تاأتي ا�صتكماًل 
اأب��رز الق�صايا امللحة التي  ال�صابقة يف ت�صليط ال�صوء على  ال��دورات  لنجاح 
تر�صم مالمح م�صتقبل قطاع اإدارة املرافق ا�صتناداً اإىل دعائم قوامها البتكار 
التي  الذكي  التحول  يتما�صى مع خطط  الذكي مبا  والتحول  وال�صتدامة 
يثمر  اأّن  متوقعا  عموما،  الأو���ص��ط  وال�صرق  العربي  اخلليج  دول  تنتهجها 
يتوافق  املرافق مبا  ب��اإدارة  للنهو�ض  داعمة  اإيجابية  احل��دث عن خمرجات 
والإقليمي.  املحلي  امل�صتويني  على  الطموحة  التنموية  امل�صرية  ومتطلبات 
يقام على  9102” يت�صمن معر�صاً  “ ميفما كونفك�ض  اأّن  بالذكر  جدير 
�صوق  املتطورة �صمن  املنتجات واخلدمات  اأحدث  مدى يومني ل�صتعرا�ض 
اخلتامي  ال��ي��وم  هام�ض  على  تفاعلية  عمل  ور���ض  جانب  اإىل  امل��راف��ق  اإدارة 
واأجنح  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  على  الإق��ل��ي��م��ي  امل��راف��ق  اإدارة  جمتمع  لتعريف 
فر�صة  العمل  ور���ض  يف  للم�صاركني  �صتتاح  حني  يف  عاملياً  الرائدة  التجارب 

احل�صول على �صهادة ح�صور من “جمعية ال�صرق الأو�صط لإدارة املرافق«.

تد�صني خدمات ال�صياحة وال�صفر يف جزيرة دملا

 وزارة ال�صوؤون القت�صادية الأملانية ت�صيد بجهود التحول الرقمي يف الإمارات

 الأوراق املالية« جتري تعديالت على معايري الن�صباط املوؤ�ص�صي وحوكمة ال�صركات

•• ابوظبي-وام:

اأط���ل���ق���ت دائ�������رة ال���ن���ق���ل ب���ال���ت���ع���اون مع 
لل�صياحة  خ����دم����ة  اأب����وظ����ب����ي  ط�������ريان 
اإن�صاء  دملا من خالل  وال�صفر يف جزيرة 
م��ب��ن��ى خل���دم���ات ال�����ص��ف��ر يف اجل���زي���رة 
لتلبية  امل�صرتك  التعاون  تعزيز  بهدف 
اح���ت���ي���اج���ات امل���واط���ن���ني ال���ق���اط���ن���ني يف 
ج��زي��رة دمل��ا والرت��ق��اء ب��ج��ودة اخلدمات 

املقدمة لهم ولزائري اجلزيرة .
اجلديد  املبنى  اأن  النقل  دائ���رة  وذك���رت 
���ص��ي�����ص��ه��م يف زي�����ادة ح���رك���ة ال�����ص��ف��ر من 
بني  امل�صافة  ويخت�صر  دمل��ا  جزيرة  واإىل 
اجل��زي��رة وامل���ط���ارات الأخ����رى يف اإم���ارة 

اأبوظبي.
امل��زروع��ي املدير  اإب��راه��ي��م  وق���ال حممد 
حركة  ان  اأب���وظ���ب���ي  ط�����ريان  يف  ال���ع���ام 

جزيرة  واإىل  م���ن  وال�����ص��ف��ر  ال�����ص��ي��اح��ة 
ال�صنوات  يف  ملحوظا  من��وا  �صهدت  دمل��ا 
على  م��ت��زاي��د  اإق��ب��ال  �صاحبها  الأخ����رية 
املرتبطة  واخل��دم��ات  ال�صفر  ح��ج��وزات 
اأهمية  ي��ك��ت�����ص��ب  ال�����ذي  ال���ق���ط���اع  ب���ه���ذا 
ال�صياحي  ال��ن�����ص��اط  دع����م  يف  م���ت���زاي���دة 
والق���ت�������ص���ادي وع��م��ل��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة التي 
ت�����ص��ه��ده��ا م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة ب�����ص��ك��ل عام 

وجزيرة دملا على وجه اخل�صو�ض.
م���ن ج��ان��ب��ه ذك���ر ال�����ص��ي��د خ��ال��د يعقوب 
البلو�صي مدير عمليات اجلزر يف طريان 
رحلتني  ت�����ص��ري  ال�����ص��رك��ة  اأن   ، اأب��وظ��ب��ي 
، وثالث رحالت يومي اخلمي�ض  يوميا 
املبنى  اأن  ع���اّدًة  دمل��ا  جزيرة  اإىل  وال�صبت 
اأه��ايل اجلزيرة  التي�صري على  �صاأنه  من 
العاملني  احلكومية  الدوائر  وموظفي 

يف اجلزيرة.

•• دبي-وام:

املالية  الأوراق  هيئة  اإدارة  جمل�ض  عقد 
برئا�صة  دب��ي  يف  ال�صابع  اجتماعه  وال�صلع 
وزير  املن�صوري  �صعيد  بن  �صلطان  معايل 

القت�صاد رئي�ض جمل�ض الإدارة.
وناق�ض الجتماع جمموعة من املو�صوعات 
الأن�صطة  التي ت�صتهدف تطوير منظومة 
واخلدمات املالية املرتبطة بقطاع الأوراق 
املعايري  اأف�صل  لت�صاهي  بالدولة  املالية 
وامل��م��ار���ص��ات ال��دول��ي��ة، وت��ن��اول ع����دداً من 
الأوراق  ب��ق��ط��اع  ال�����ص��ل��ة  ذات  ال��ق�����ص��اي��ا 

املالية.
تطوير  على  الهيئة  حر�ض  منطلق  وم��ن 
الأ�صواق  ع��م��ل  ت��ن��ظ��م  ال��ت��ي  ال��ت�����ص��ري��ع��ات 
املراجعة  ����ص���ي���اق  ويف  ب����ال����دول����ة،  امل���ال���ي���ة 
املنظمة  والت�صريعات  لالأنظمة  املتوا�صلة 
مبا  دوري  ب�صكل  امل��ال��ي��ة  الأوراق  ل��ت��داول 
للتطورات  الأنظمة  ه��ذه  مواكبة  ي�صمن 
اأقر  ال��ع��امل��ي��ة،  وامل�����ص��ت��ج��دات يف الأ�����ص����واق 
بع�ض  لتعديل  مقرتحات  الإدارة  جمل�ض 
اأحكام  بع�ض  تعديل  واأق���ر  الهيئة  اأنظمة 
ل�صنة  الهيئة  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ق���رار 
2016 ب�صاأن معايري الن�صباط املوؤ�ص�صي 
وقد  العامة.  امل�صاهمة  ال�صركات  وحوكمة 
املخ�ص�صة   ”1“ امل��ادة  التعديالت  �صملت 
للتعريفات، واملادة “12” اخلا�صة ب�صجل 
بعزل  اخلا�صة   ”22“ وامل���ادة  املطلعني، 
اأو الإدارة التنفيذية  ع�صو جمل�ض الإدارة 
 ”23“ امل�����ادة  م��ن�����ص��ب��ه،  م���ن  اأو جت���ري���ده 
بالعمومية،  اجلمعية  ب��اج��ت��م��اع  املتعلقة 
اخلا�صة بالدعوة لجتماع   ”24“ وامل��ادة 
اجلمعية العمومية، واملادة “30” املتعلقة 
العمومية،  اجل��م��ع��ي��ة  ق�������رارات  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
وامل����ادة   ،”32“ امل�����ادة  م���ن  والبند”ج” 
جمل�ض  ال��ت��زام��ات  تت�صمن  ال��ت��ي   ”43“
بانتفاء  اخلا�صة   ”45“ وامل���ادة  الإدارة، 
���ص��ف��ة ال���ص��ت��ق��الل��ي��ة ع���ن ع�����ص��و جمل�ض 

الإدارة، وغريها من املواد .

•• دبي-وام: 

القت�صادية يف  ال�����ص��وؤون  وزي���رة  اأ���ص��ادت 
ولية بادن فورمتبريغ الأملانية كاترين 
�صوتز بالدور الريادي البارز الذي تلعبه 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف م�صرية 
ال��ت��ح��ّول ال��رق��م��ي والب��ت��ك��ار. ج��اء ذلك 
الأملانية  امل�صوؤولة  اأجرتها  زي��ارة  خ��الل 

اإىل مقر �صركة “اإ�ض اإيه بي” الإقليمي 
اإفريقيا  ملنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 

يف دبي.
ُتعتر  ال��ت��ي  بي”  اإي����ه  “اإ�ض  وت�����ص��اه��م 
واحدة من اأكرث من 900 �صركة اأملانية 
عاملة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
البلدين  بني  التجاري  التبادل  دع��م  يف 
وفقاً  ي����ورو  م��ل��ي��ار   15.4 اإىل  ل��ي�����ص��ل 

لوزارة  التابع  لالإعالم  الأمل��اين  للمركز 
اخلارجية الأملانية.

واأّك����د م�����ص��وؤول��ون م��ن ال��وف��د احلكومي 
اأن  بي”  اإي�����ه  “اإ�ض  و����ص���رك���ة  الأمل�������اين 
عامل  والبتكار  الرقمي  التحّول  ثقافة 
واأملانيا  الإم�������ارات  دول����ة  ب���ني  م�����ص��رتك 
ال�صركة  التزام  الزيارة  اأك��دت هذه  فيما 
بال�صعي لتبادل اأف�صل املمار�صات العاملية 

يف جم����ال ال���ت���ح���ّول ال��رق��م��ي م���ن اأجل 
القت�صادي  ال��ن��م��و  دع���م  يف  امل�����ص��اه��م��ة 
القطاعات  يف  �صيما  ل  الإم���ارات  لدولة 
ال���ت���ي ت�����ص��ه��د رق���م���ن���ة م��ت�����ص��ارع��ة مثل 
الطريان والنفط والغاز وقطاع التجزئة 

وخدمات الكهرباء واملياه.
وخالل الزيارة وبح�صور الوزيرة �صوتز، 
مت تكرمي اأحد اأكرث عمالء “اإ�ض اإيه بي” 

جمل�ض  ق��رار  تعديل  على  املجل�ض  وواف���ق 
يف   2001 ل�صنة  رقم”2”  الهيئة  اإدارة 
واملقا�صة  بالتداول  اخلا�ض  النظام  �صاأن 
الأوراق  وحفظ  امللكية  ونقل  والت�صويات 
باملادة  ال���وارد  الن�ض  يخ�ض  فيما  املالية؛ 
“14” من قرار جمل�ض اإدارة الهيئة رقم 
النظام،  �صاأن هذا  2001 يف  ل�صنة   ”2“
“يحظر على رئي�ض  اأن��ه  وال��ذي ن�ض على 
املدرجة  ال�صركة  اإدارة  جمل�ض  واأع�����ص��اء 
العام  ال�ص�وق ومديرها  املالية ف�ي  اأوراقها 
اأو اأي من املوظفني املطلعني على البيانات 
اأو  -بنف�صه  التعامل  لل�صركة  اجل��وه��ري��ة 
حل�صابه بوا�صطة الغري اأو باأي �صفة اأخرى 
لل�صركة  املالية  الأوراق  حل�صاب غريه- يف 
ذاتها اأو ال�صركة الأم اأو التابعة اأو ال�صقيقة 
اأو احلليفة لتلك ال�صركة، اإذا كانت اأياً من 
ال�صوق،  اأوراقها يف  ال�صركات مدرجة  هذه 
وذل��ك خ��الل بع�ض ال��ف��رتات، وم��ن بينها 
ع�صرة   ”10“ “ ق��ب��ل  ال��ت��ال��ي��ة:  ال��ف��رتة 
اأي���ام عمل م��ن الإع���الن ع��ن اأي معلومات 

�صع�ر  عل�ى  ت��وؤث��ر  اأن  �صاأنها  م��ن  جوهرية 
كانت  اإذا  اإل  ه��ب��وط��اً  اأو  ���ص��ع��وداً  ال�صه�م 
امل���ع���ل���وم���ة ن����اجت����ة ع����ن اأح���������داث ط���ارئ���ة 
ومفاجئة...” وحيث اأن الن�ض املذكور مل 
ي�صع تعريفاً حمدداً للمعلومة اجلوهرية 
اأو للمعلومات التي تعدُّ كذلك، يف حني اأنه 
كانت  اإذا  م��ا  لتحديد  ع��ام��اً  م��ع��ي��اراً  و�صع 
يف  واملتمثل  عدمه  من  جوهرية  املعلومة 
وتالفياً  ال�صهم،  �صعر  على  اخل��ر  ت��اأث��ري 
اجتهاد  اأو  ت��اأوي��ل  اأو  اختالف  اأي  حل��دوث 
يف حت��دي��د ه���ذا امل��ع��ي��ار وب��ال��ت��ايل مفهوم 
امل��ع��ل��وم��ات اجل��وه��ري��ة لأغ���را����ض تطبيق 
اأع���اله..  ال��ت��داول  ن��ظ��ام  م��ن  املادة”14” 
فقد ن�ض التعديل الذي اأقره املجل�ض على 
يجب  جوهرية  معلومات  تعد  حالة   16

الإف�صاح عنها فور حدوثها.
و وافق جمل�ض الإدارة على تعديل النظام 
واملتعلق  ال���ص��ت��ث��م��ار  ب�����ص��ن��ادي��ق  اخل���ا����ض 
بتقدمي احل�ص�ض العينية مقابل الكتتاب 
يتم  ال�صتثمار بحيث  يف وح��دات �صناديق 

املادة  ن�����ض  ع��ل��ى  ت�صريعي  ت��ع��دي��ل  اإج����راء 
اإدارة  رئي�ض جمل�ض  ق��رار  من   ”1-10“
الهيئة رقم “9”ر.م” ل�صنة 2016 ب�صاأن 
النظام اخلا�ض ب�صناديق ال�صتثمار وذلك 
ح�ص�ض  بتقدمي  للم�صتثمرين  ب�”ال�صماح 
لل�صوابط  وف���ق���اً  تقييمها  ي��ت��م  ع��ي��ن��ي��ة- 
ال��ه��ي��ئ��ة- م��ق��اب��ل الكتتاب  ال�����ص��ادرة ع��ن 
اأخذا  ال�صتثمار”،  ���ص��ن��ادي��ق  وح����دات  يف 
يف  للم�صتثمرين  ال�صماح  اأن  الع��ت��ب��ار  يف 
�صاأنه  م��ن  العينية  باحل�ص�ض  الك��ت��ت��اب 
ال�صتثمار  ���ص��ن��ادي��ق  ت��اأ���ص��ي�����ض  ت�����ص��ج��ي��ع 
ال�صتثمار  ���ص��ن��ادي��ق  وب��خ��ا���ص��ة  ب��ال��دول��ة، 
العقارية التي بدورها �صت�صكل نقله نوعية 

يف تطّور اأ�صواق املال.
القرار  الإدارة م�صروع  وا�صتعر�ض جمل�ض 
التمويل  ملن�صة  امل�صغل  بن�صاط  اخل��ا���ض 
التنفيذية  اللجنة  وت��و���ص��ي��ات  اجل��م��اع��ي 
يناير  يف  املنعقد  اجتماعها  خ��الل  ب�صاأنه 
املا�صي، و اأعطى ال�صوء الأخ�صر لل�صروع 
يف اعتماد النظام بعد اأن يتم التن�صيق بني 

العالمة  ح�صلت  اإذ  املنطقة  يف  اب��ت��ك��اراً 
التابعة  “كارفور”  ال���ب���ارزة  ال��ت��ج��اري��ة 
ل�صركة “ماجد الفطيم للتجزئة” على 
“لأف�صل  العاملية  اإيه بي”  “اإ�ض  جائزة 
حتّول عاملي يف القنوات ال�صاملة ملنطقة 
جنوب اأوروبا وال�صرق الأو�صط واإفريقيا 
وي�ض  ه���اين  اجل���ائ���زة  وت�����ص��ّل��م  للعام”. 
“ماجد  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 

الفطيم للتجزئة”
“اأك�صنت�صر”  ���ص��رك��ة  ت��ك��رمي  مّت  ك��م��ا   
“اإ�ض  ل�  العاملي  ال�صرتاتيجي  ال�صريك 
اإيه بي” لق�������اء تنفيذه�������ا ملن�صة جتارة 
اإل���ك���رتون���ي���ة م��ت��ك��ام��ل�����ة وق��ائ��م��������������ة على 
يف  لعمالئه�����ا  بي”  اإي���ه  “اإ�ض  تقنيات 

15 بلداً.
ا�صتثمارية  خطة  بي”  اإي��ه  “اإ�ض  وتنفذ 
الإم���ارات متتد خلم�ض �صنوات  يف دول��ة 
اأول  وه���ي  دولر  م��ل��ي��ون   200 بقيمة 
ال���ت���ج���اري���ة يطلق  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  م������زّود 
مركزاً �صحابياً عاّماً للبيانات ي�صت�صيف 
وكانت  الإم����������ارات.  دول�����ة  يف  ال���ع���م���الء 
ال�صركة اأبرمت �صراكة ر�صمية مع اإك�صبو 
2020 دبي ت�صبح مبوجبها اإ�ض اإيه بي 
الإبداعية  املوؤ�ص�صية  الرجميات  �صركة 
جتارب  اإث���راء  بهدف  للحدث  ال�صريكة 
ح�صورهم  ي��ت��وق��ع  زائ�����ر  م��ل��ي��ون   25
ومتكينهم  املقبل  ال��ع��ام  الكبري  احل��دث 

من اإ�صفاء اللم�صات ال�صخ�صية عليها.

ووزارة  امل��رك��زي  وامل�صرف  الهيئة  من  كل 
القت�صاد يف هذا ال�صدد.

القرار  ع��ن  تقدميي  ع��ر���ض  على  اط��ل��ع  و 
ت�����ص��م��ن ت���ع���ري���ف���ات ال����ن����ظ����ام، واجل���ه���ات 
خالل  من  التمويل  طلب  عليها  املحظور 
املن�صة، واأهم التزامات امل�صغل جتاه الهيئة 
التزامات طالب  واأهم  امل�صتثمرين،  وجتاه 
عن  امل�صتثمر  تراجع  و�صوابط  التمويل، 
واملحاذير  واجل��زاءات،  والرقابة  امل�صاركة، 

واملزايا.
واطلع املجل�ض على خطة الهيئة لتحويل 
���ص��رك��ات خدمات  اإىل  ال��و���ص��اط��ة  ���ص��رك��ات 

مالية متكاملة، ووافق على امل�صروع.
العر�ض  امل��ج��ل�����ض  ا���ص��ت��ع��ر���ض  اأن  وب���ع���د 
وجه  اخل�صو�ض  بهذا  املقدم  التو�صيحي 

بو�صع خارطة طريق لتنفيذ امل�صروع.
و ت�صمن العر�ض الو�صع احلايل ل�صركات 
الو�صاطة باأ�صواق الدولة، واجلدول الزمني 
التحول  وم��زاي��ا  ال��ت��ح��ول،  خ��ط��ة  لتنفيذ 
�صواء  متكاملة؛  مالية  خ��دم��ات  ل�صركات 
بالن�صبة للم�صتثمرين اأو العاملني باملجال 
لالأ�صواق  اأو  الو�صاطة  ل�صركات  اأو  امل��ايل 
التقدميي  ال��ع��ر���ض  ت�صمن  ك��م��ا  امل��ال��ي��ة. 
الو�صاطة  �صركات  حتول  متطلبات  كذلك 
�صركات  ودور  مالية،  خدمات  �صركات  اإىل 
وت�صويق  امل�صتثمرين  توعية  يف  الو�صاطة 

املنتجات واخلدمات التي تقدمها.
واطلع جمل�ض الإدارة على تقرير ت�صمن 
بالدولة،  امل��ال��ي��ة  الأ����ص���واق  لأداء  حت��ل��ي��اًل 
2018 كما  2014 حتى  وذلك من عام 
الذي  امل�صرتك  نتائج الجتماع  اطلع على 
اأبوظبي  �صوق  من  كل  مع  الهيئة  عقدته 

لالأوراق املالية و�صوق دبي املايل.
وخطط  م�صتجدات  املجل�ض  ا�صتعر�ض  و 
امل�صتدامة  امل���ال  اأ���ص��واق  م�صروع  م��ب��ادرات 
بالتزامن مع �صدور تو�صيات واطلع على 
وعلى  ال��ع��امل��ي،  ال�صعيد  على  امل�صتجدات 
الر�صمية  اجل���ه���ات  م���ع  ال���ت���ع���اون  ���ص��ع��ي��د 

الأخرى ذات الأهمية يف امل�صروع.
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املال والأعمال

املالية تنظم جل�صة حول 
احلوكمة يف قمة احلكومات 

•• دبي-وام:

الدويل طاولة م�صتديرة  النقد  بالتعاون مع �صندوق  املالية  وزارة  نّظمت 
حول مو�صوع احلوكمة ..�صمن فعاليات القمة العاملية للحكومات يف يومها 
الأول . ا�صتعر�صت اجلل�صة - التي ح�صرها معايل عبيد بن حميد الطاير 
وزير الدولة لل�صوؤون املالية ومعايل كري�صتني لغارد، مدير عام �صندوق 
الهامة على  وع��وائ��ده��ا  ب��اأط��ر احلوكمة  الرت��ق��اء  اآل��ي��ات   - ال���دويل  النقد 

اقت�صادات دول منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا .
واأكد معايل عبيد الطاير على اأثر هذا النقا�ض يف درا�صة مواطن ال�صعف 
ا�صتخدام  املوؤ�ص�صية، عر  الأطر  املالية وو�صع احللول لتح�صني  الإدارة  يف 

احللول املبتكرة.
التي  العقبات  تذليل  على  الر�صيدة  املالية  الإدارة  “تعمل  معاليه:  وق��ال 
تواجه منو القطاع اخلا�ض وتوفر املزيد من فر�ض العمل، كما ترفع من 
اإذ  وجودتها،  احلكومية  اخلدمات  باأطر  يرتقي  مبا  العام،  الإن��ف��اق  كفاءة 

يدفع الإ�صالح القت�صادي عجلة النمو القت�صادي امل�صتدام«.
والأطر  وامل���ب���ادرات  احلوكمة  تطوير  �صبل  امل�صتديرة  ال��ط��اول��ة  وناق�صت 
تطبيق  تواجه  التي  التحديات  ك�صف  يف  امل�صاعدة  �صاأنها  من  التي  العاملية 
تطبيق  اأن  العتبار  بعني  الأخ��ذ  مع  املالئمة،  احللول  وحتديد  احلوكمة 
ليكون  اخلا�ض  القطاع  منو  ت�صهيل  �صاأنه  من  اآلياتها  وتفعيل  احلوكمة 
جديدة  وظائف  توفري  يف  ي�صاهم  ومبا  التنمية،  عملية  يف  اأ�صا�صياً  �صريكاً 

وي�صاعد احلكومات على اإدارة الإنفاق العام ب�صكل اأف�صل.
ال�صالح  عمليات  من  ع��دد  من  امل�صتفادة  ال��درو���ض  اجلل�صة  وا�صتعر�صت 
القت�صادي حول العامل والكيفية التي ميكن من خاللها تطبيق ال�صتدامة 
الثانية حول احلوكمة املدير  املغلقة  ب��اإدارة اجلل�صة  يف دول املنطقة. وقام 
اأزعور  الأو�صط جهاد  ال�صرق  الدويل يف منطقة  النقد  الإقليمي ل�صندوق 
حمافظ  املن�صوري  را�صد  بن  مبارك  معايل  النقا�صية  حلقتها  يف  و�صارك 
واأليك�صي  امل�صري  املالية  وزي��ر  معيط  حممد  وم��ع��ايل  امل��رك��زي  امل�صرف 
املالية  وزراء  ج��ان��ب  اإىل  ال�صابق  اجل��ورج��ي  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  اليك�صي�صفيلي 

بالكويت والبحرين واملغرب وموريتانيا واجلزائر وال�صودان.

مليون درهم ت�صرفات عقارات دبي اأم�س  543
•• دبي-وام:

اأك��رث من  الأرا�صي والأم��الك بدبي  دائ��رة  العقارية يف  الت�صرفات  حققت 
543 مليون درهم حيث �صهدت الدائرة اأم�ض ت�صجيل 158 مبايعة بقيمة 
470 مليون درهم منها 16 مبايعة لالأرا�صي بقيمة 235 مليون درهم و 

142 مبايعة لل�صقق والفلل بقيمة 235 مليون درهم .
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�صي بقيمة 119 مليون درهم يف منطقة وادي 
ال�صفا 5 تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم يف منطقة ح�صيان الأوىل 

تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم يف منطقة اأم �صقيم الأوىل .
عدد  حيث  من  املناطق  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  حدائق  منطقة  وت�صدرت 
املبايعات اإذ �صجلت 5 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة وادي 
ال�صفا 3 بت�صجيلها مبايعتني بقيمة 10 ماليني درهم وثالثة يف جبل علي 

الأوىل بت�صجيلها مبايعتني بقيمة 4 ماليني درهم .
 16 بقيمة  مبايعة  ج��اءت   .. والفلل  ال�صقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 
مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 
مليون درهم يف منطقة اخلليج التجاري واأخريا مبايعة بقيمة 6 ماليني 
املناطق  . وت�صدرت منطقة مر�صى دبي  درهم يف منطقة اخل��ريان الأوىل 
 56 بقيمة  30 مبايعة  �صجلت  اإذ  والفلل  ال�صقق  من حيث عدد مبايعات 
مليون درهم وتلتها منطقة اخلريان الأوىل بت�صجيلها 14 مبايعة بقيمة 
33 مليون درهم وثالثة يف الثنية اخلام�صة بت�صجيلها 12 مبايعة بقيمة 

6 ماليني درهم .
اأرا�ض  ره��ن   13 منها  دره���م  مليون   73 ق��دره��ا  قيمة  ال��ره��ون  و�صجلت 
37 مليون درهم  31 رهن فلل و�صقق بقيمة  و  36 مليون دره��م  بقيمة 
وكان اأهمها مبنطقة جممع دبي لال�صتثمار الأول بقيمة 16 مليون درهم 

واأخرى يف منطقة برج خليفة بقيمة 9 ماليني درهم .

غرفة عجمان ت�صارك باأحدث خدماتها وتطبيقاتها املبتكرة يف فعاليات �صهر الإمارات لالبتكار
•• عجمان-وام:

ت�صارك غرفة جتارة و�صناعة عجمان يف 
فعاليات �صهر الإمارات لالبتكار والذي 
ينظمه برنامج عجمان للتميز يف اإمارة 
عجمان من تاريخ 8 وحتى 14 فراير 
اإىل جانب  م��اري��ن��ا ع��ج��م��ان  اجل����اري يف 
يف  احلكومية  اجلهات  خمتلف  م�صاركة 
الإم������ارة، ح��ي��ث ت�����ص��ارك غ��رف��ة عجمان 
والأدوات  التطبيقات  اأح���دث  م��ن  بعدد 
وت�صب  العمل  بيئة  تخدم  التي  املبتكرة 
تطلعات  يلبي  مب��ا  اخل��دم��ات  ج���ودة  يف 

مراجعيها ومنت�صبيها.
التنفيذي  املدير  الظفري  نا�صر  واأف���اد 
ل��ق��ط��اع ال��ت��خ��ط��ي��ط ودع�����م الأع�������ص���اء � 
البتكار يف غرفة عجمان،  فريق  رئي�ض 
اأحدث  با�صتعرا�ض  الغرفة  م�صاركة  اأن 
املبتكرة تعك�ض مدى احلر�ض  خدماتها 
احلكومية  ال���ت���وج���ه���ات  م���واك���ب���ة  ع��ل��ى 
وامل�������ص���ارك���ة يف امل���ن���ا����ص���ب���ات والأح��������داث 
الوطنية التي تعزز ريادة الإم��ارات على 
اأهمية  امل�����ص��ت��وي��ات، م���وؤك���دا ع��ل��ى  ك��اف��ة 
الدفع  يف  ل���الب���ت���ك���ار  الإم����������ارات  ���ص��ه��ر 
وكذلك  ب��ه��م  والح���ت���ف���اء  ب��امل��ب��ت��ك��ري��ن 

امللهمة بني كافة  تبادل الروؤى والأفكار 
اجلهات احلكومية واخلا�صة من خالل 
من  اإل��ي��ه  و�صلت  م��ا  اأح���دث  ا�صتعرا�ض 

خدمات واأدوات مبتكرة.
خالل  ت��ق��دم  عجمان  غ��رف��ة  اأن  وك�صف 
الرامج  من  ع��ددا  باملعر�ض  م�صاركتها 
لقادة  زاي��د  “اأدوات  ومنها  والتطبيقات 
برنامج  ع���ن  ع���ب���ارة  وه����و  امل�صتقبل” 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال�����ص��خ�����ص��ي��ة وي���رك���ز على 
تطوير القادة ال�صباب من خالل اإكت�صاب 
قيم ال�صيخ زايد، كما ت�صتعر�ض الغرفة 
يقدم  وال����ذي  الرتحيبي”  “الروبوت 
واأماكنها  الفعاليات  ح��ول  ل��ل��زوار  �صرح 

واأوقاتها.
كما تقدم غرفة عجمان لزوار من�صتها 
اخلارطة  اخ��ت��ب��ار  ع��ج��م��ان،  م��اري��ن��ا  يف 
ي�صتخدم  ت���ق���ي���ي���م  وه������و  الب����ت����ك����اري����ة 
جم���م���وع���ة م����ن خ����وارزم����ي����ات ال���ذك���اء 
البتكارية  ال��ق��درات  لتقييم  ال�صناعي 
بعملية  توؤثر  التي  وال��ق��درات  للموظف 
البتكار املوؤ�ص�صي لبناء خارطة ابتكارية 
على  ال���ت���ع���رف  ج���ان���ب  اإىل  م��وؤ���ص�����ص��ي��ة، 
الواقع  بتقنية  عجمان  غ��رف��ة  خ��دم��ات 

الفرتا�صي.

خريطة  عجمان  غرفة  ت�صتعر�ض  كما 
اأعمال عجمان والتي توفر قاعدة بيانات 
القت�صادية  الن�����ص��ط��ة  خم��ت��ل��ف  ح���ول 
ل���ت���وف���ر ال����وق����ت واجل����ه����د وت����ع����زز من 

التجار  بني  والتعاون  ال�صراكات  فر�ض 
برنامج  ج��ان��ب  اإىل  ه��ذا  وامل�صتثمرين، 
والذي يوفر من�صة ذكية ُت�صجع   RRS
ع��ل��ى اإع�������ادة ال���ت���دوي���ر ورب�����ط الأف������راد 

املنتجات  م��ن  ل��ال���ص��ت��ف��ادة  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
ال���ق���اب���ل���ة ل���ل���ت���دوي���ر مب����ا ي���دع���م جمال 
امل�صوؤولية املجتمعية وي�صب يف ا�صتدامة 

املوارد واحلفاظ عليها.

•• اأبوظبي -الفجر:

للتنمية،  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��ن��دوق  ي�����ص��ارك 
فعاليات  يف  ال���ص��رتات��ي��ج��ي  ال���راع���ي 
التجمع  ل��ل��ح��ك��وم��ات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة 
با�صت�صراف  وامل��خ��ت�����ض  ع��امل��ي��اً  الأك����ر 
من  الفرتة  خالل  امل�صتقبل،  حكومات 

10 اإىل 12 فراير احلايل. 
العاملية  ال��ق��م��ة  ف��ع��ال��ي��ات  وان��ط��ل��ق��ت 
ال�صنوية  دورت��ه��ا  يف  ام�ض  للحكومات 
ال�صمو  �صاحب  رع��اي��ة  حت��ت  ال�صابعة 
اآل مكتوم،  را���ص��د  ب��ن  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال���دول���ة رئ��ي�����ض جمل�ض 
الوزراء حاكم دبي وي�صت�صيف احلدث 
4000 م�صارك من  اأك��رث من  العاملي 
140 دول��ة، من �صمنهم روؤ���ص��اء دول 
منظمة   30 من  وق��ي��ادات  وحكومات، 

القمة  هام�ض  وعلى  واإقليمية.  دولية 
العاملية للحكومات مت تكرمي �صندوق 
املوؤ�ص�صات  ك���اأح���د  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي 
اأه���داف  حتقيق  يف  امل�صاهمة  ال��ع��امل��ي��ة 
التنمية امل�صتدامة. وي�صارك ال�صندوق 
اإىل جانب عدد من موؤ�ص�صات التمويل 
الإقليمية والدولية يف فعالية رئي�صية، 
ح��ي��ث ت��ع��ق��د ي����وم غ���د الث���ن���ني حلقة 
 .. التنمية  “�صناديق  بعنوان  نقا�صية 
يتحدث  ا�صتثمارية جديدة”  توجهات 
ال�صويدي  �صيف  حم��م��د  ���ص��ع��ادة  فيها 
للتنمية،  اأبوظبي  �صندوق  ع��ام  مدير 
وم���ع���ايل ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
ع�����ب�����داهلل احل����م����ي����دي امل�����دي�����ر ال���ع���ام 
النقد  �صندوق  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
رئي�ض  ليكون،  وم��ع��ايل ج��ني  ال��ع��رب��ي، 
البنية  يف  لال�صتثمار  الآ�صيوي  البنك 

بلحاج  ف���ري���د  وال����دك����ت����ور  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
ال�صرق  منطقة  ل�صوؤون  الرئي�ض  نائب 
اأف��ري��ق��ي��ا يف البنك،  الأو����ص���ط و���ص��م��ال 
وال��دك��ت��ور ب��ن��در ح��ج��ار رئ��ي�����ض البنك 

الإ�صالمي للتنمية.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة، ق���ال ���ص��ع��ادة حممد 
�صيف ال�صويدي “لقد ا�صتطاعت القمة 
انطالقتها  م��ن��ذ  للحكومات  ال��ع��امل��ي��ة 
اأن ت�صبح من�صة فريدة، تعمل بكفاءة 
املعرفة  لإنتاج  العام  م��دار  على  عالية 
يف  امل�صتقبل  وا���ص��ت�����ص��راف  للحكومات 

القطاعات التنموية املتنوعة«.
واأ�صاف “ي�صرفنا اأن نكون اأحد الرعاة 
جتمع  ال��ت��ي  للقمة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني 
املنظمات  م��ن  ال��ع��دي��د  مظلتها  حت��ت 
والعلماء  وامل�صوؤولني  والقادة  الدولية 
ي��ل��ت��ق��ون يف مكان  ال���ذي���ن  واخل�������راء، 

مناق�صة  يف  م���ع���اً  وي�����ص��اه��م��وا  واح�����د 
والجتماعية  القت�صادية  التحديات 
المكانيات  ك���اف���ة  ت�����ص��خ��ري  وك��ي��ف��ي��ة 
امل�صتدامة  التنمية  اأه����داف  لتحقيق 
لبناء  ال��ع��امل  �صعوب  تطلعات  وتلبية 

م�صتقبل اأف�صل.
 واأ����ص���ار ���ص��ع��ادت��ه اإىل اأه��م��ي��ة ال����دورة 
ال��ق��م��ة والتي  اأع���م���ال  اجل���دي���دة م���ن 
�صرتكز يف موا�صيعها املتنوعة على عدة 
تعمل  اأن  �صاأنها  م��ن  حم��وري��ة  ق�صايا 
القطاعات  خم���رج���ات  حت�����ص��ني  ع��ل��ى 
وال�صحة،  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���ث���ل  احل���ي���وي���ة 
ال�صطناعي  الذكاء  ا�صتخدام  وكيفية 
م��ه��ارات وقدرات  والب��ت��ك��ار يف تطوير 
الأف���������راد، وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى الإب������داع 

والتطور يف خمتلف املجالت.
ويلتقي ال�صندوق على هام�ض فعاليات 

املنظمات  م�����ص��وؤويل  م���ن  ع���دد  ال��ق��م��ة 
التمويلية  وامل���وؤ����ص�������ص���ات  ال����دول����ي����ة 
الق��ل��ي��م��ي��ة وال���ع���امل���ي���ة، ح��ي��ث يجرى 
التي  ال��ق�����ص��اي��ا  يف  والتن�صيق  ال��ب��ح��ث 
تهم العمل التنموي يف الدول النامية، 
يف  الآراء  وت��ب��ادل  التعاون  اإىل  اإ�صافة 

املوا�صيع ذات الهتمام امل�صرتك.
ال�صابعة  دورت����ه����ا  يف  ال��ق��م��ة  وجت���م���ع 
تبحث  متخ�ص�صة،  دول��ي��ة  م��ن��ت��دي��ات 
وت�صمل  ح��ي��وي��ة،  م�صتقبلية  ق��ط��اع��ات 
والف�صاء  ال����ص���ط���ن���اع���ي،  ال�����ذك�����اء 
وال�صباب، وال�صعادة، اإ�صافة اإىل حمور 
ال�صيا�صات  ومن�صة  امل��ن��اخ��ي،  ال��ت��غ��ري 
جديدة  م��ب��ادرات  ج��ان��ب  اإىل  العاملية، 
ال�صابقة  ال������دورات  خم��رج��ات  جت�����ص��د 
التطبيق  م��رح��ل��������ة  اإىل  وت��ن��ق��ل��ه��������������ا 

العملي.

�سندوق اأبوظبي للتنمية ي�سارك يف فعاليات رئي�سية خلل اأعمال القمة العاملية للحكومات

حممد �صيف ال�صويدي: القمة من�صة فريدة لتطوير عمل احلكومات واملوؤ�ص�صات

لإمتام احلوالت املالية العابرة للحدود

»الإمارات العربية املتحدة لل�صرافة« و»يوين موين« تعتمدان ا�صتخدام من�صة البلوك ت�صني 
•• الإمارات-الفجر: 

القاب�صة”،  “فينابلر  ���ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
الرائدة يف جمال تقدمي حلول التحويل 
املايل وال�صرافة، اأن اثنتني من ال�صركات 
الواقعة حتت مظلتها، وهما “الإمارات 
و”يوين  لل�صرافة”  امل��ت��ح��دة  العربية 
قد اأ�صبحتا تعتمدان التحويل  موين”، 
“ريبل  �صبكة  ع��ر  ل���الأم���وال  ال���ف���وري 
اإىل  ت��ه��دف  خ��ط��وة  ال��ع��امل��ي��ة، يف  نت” 
تقدمي خدمات حتويل الأموال العابرة 
و�صهولة.   اأم���ان���اً  اأك���رث  ب�صكل  ل��ل��ح��دود 
ال�صركتني  باإمكان  �صي�صبح  وبناًء عليه، 
ا�صتخدام قاعدة البلوك ت�صني الرقمية 
التي توفرها �صركة “ريبل” ل�صركائها. 
العربية  “الإمارات  ت�����ص��ب��ح  وب���ذل���ك 
موين”  و”يوين  لل�صرافة”  امل��ت��ح��دة 
الأو�����ص����ط  ال�������ص���رق  يف  ����ص���رك���ت���ني  اأول 
اأجل  ت�صني من  البلوك  تقنية  تعتمدان 

العابرة  الأم���وال  اإمت��ام عمليات حتويل 
للحدود. 

ومن املقرر اأن يبداأ تنفيذ بنود التعاون 
املالية  ال��ت��ح��وي��الت  يف  ال��ط��رف��ني  ب���ني 
����ص���ادرة م��ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال��ع��امل اإىل 
م�صتقبلية  خ��ط��ط  وج����ود  م��ع  ت��اي��ل��ن��د، 
ت�صني  البلوك  تقنية  ا�صتخدام  لتو�صيع 
الدول  اإىل  الأم���وال  حتويل  عمليات  يف 

الأخرى. 
القرار  بنود  تنفيذ  يف  البداية  و�صتكون 
�صتتم  ال���ت���ي  ال��ت��ح��وي��الت  يف  اجل���دي���د 
اأكر  اأحد  التجاري”،  “بنك �صيام  عر 
البنوك يف تايالند، مما �صُيَمكِّن عمالء 
ب�صكل  الأم����وال  حتويل  م��ن  ال�صركتني 

فوري و�صهل اإىل هناك.  
وب��ه��ذا ال�����ص��دد، ق���ال ب��روم��وث مانغات 
“فينابلر  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������ض  القاب�صة” 
املتحدة  العربية  “الإمارات  ملجموعة 

اإن”تبني  لل�صرافة” و “يوين موين”: 
تقدمي  لنا  �صيتيح  ت�صني  البلوك  تقنية 
اأقل  باأ�صاليب  امل��ايل  التحويل  خ��دم��ات 
ت��ع��ق��ي��داً واأك����رث ���ص��رع��ة واأم����ان����اً، لذلك 
ن��ع��ت��ر  ه����ذه اخل���ط���وة مب��ث��اب��ة اإجن����از 
لتلبية  امل�صتمر  التزامنا  جم��ال  يف  ه��ام 
و�صهولة.  ي�صر  بكل  عمالئنا  احتياجات 
امل��ن��ا���ص��ب��ة، ن��ق��دم ج��زي��ل ال�صكر  وب��ه��ذه 
والتقدير ل�صركائنا يف “ريبل” و”بنك 
معنا  ت��ع��اون��وا  ال��ذي��ن  التجاري”  �صيام 
وق���دم���وا ال���دع���م ال�����الزم ل��ن��ت��م��ك��ن من 

حتقيق هذا الهدف«. 
يف  “ريبل”  واأع��رب نافني جوبتا مدير 
منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا 
وجنوب اآ�صيا عن �صعادته بهذا التعاون، 
لتنفيذ  ج��داً  متحم�صون  “نحن  قائاًل: 
�صي�صمح  ال��ذي  املميز  التعاون  هذا  بنود 
للعمالء بتحويل اأموال اإىل تايلند من 
اأي مكان يف العامل ب�صكل فوري. هدفنا 

اإج����راء  اأ���ص��ال��ي��ب  ت�����ص��ه��ي��ل  “ريبل”  يف 
عمليات التحويل املايل، ولتحقيق ذلك 
“الإمارات  يف  �صركائنا  دع��م  �صنوا�صل 
و”يوين  لل�صرافة”  امل��ت��ح��دة  العربية 
اأك����رث  ح���ل���ول  اإىل  ل���ل���و����ص���ول  موين” 
اب���ت���ك���اراً وت���ق���دم���اً يف جم����ال احل����والت 

املالية العابرة للحدود«.  
وم���������ن ج�����ه�����ت�����ه، رّح�����������ب دي����ت���������ص����ب����ول 
التحقق  ق�صم  يف  امل�����ص��وؤول  لم��وي��الي، 
“بنك �صيام  امل��وردي��ن الأج��ان��ب يف  م��ن 
التكنولوجيا  ق�صم  ورئي�ض  التجاري” 
 Disruptive البنك  يف  امل��زع��زع��ة 
بهذه   Technology Office
اخلطوة، وقال:”ُي�صعدنا اأن نكون طرفاً 
داعماً لقرار �صركتي “الإمارات العربية 
موين”  و”يوين  لل�صرافة”  امل��ت��ح��دة 
ل��ت��وف��ري خ��دم��ات ح��دي��ث��ة وم��ت��ط��ورة يف 
جم���ال حت��وي��ل الأم������وال، الأم����ر الذي 
ب�����ص��دة م��ع م��ت��ط��ل��ب��ات ع�صرنا  ي��ت��واف��ق 

ا�صرتاتيجيني،  وك�����ص��رك��اء  ال���رق���م���ي. 
من  ال�صركتني  مع  للعمل  بقوة  نتطلع 
و�صهلة  مبتكرة  دف��ع  توفري حلول  اأج��ل 
تخدم عمالءنا الذين ير�صلون اأموالهم 

ملنطقة جنوب اآ�صيا«. 

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/1888  جتاري كلي
ا���ض تريدينغ م.د.م.�����ض جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اوه  اي��ة  امل��دع��ي عليه / 1-�صركة  اىل 
املدفع  ا�صماعيل فريوز  بروك�صيل فرع جنيف وميثله:�صامل  بلجيكا  ان جي  اي  املدعي /بنك 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ال��زام  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احلارثي 
وقدره )9.255.818.51( دولر امريكي او ما يعادلها مببلغ )34.061.412.12( درهم اماراتي 
التام ت�صمني املدعي عليها  ال�صداد  القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى  والفائدة 
الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 2019/3/3 
اأو من ميثلك قانونيا  بالقاعة:ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  ال�صاعة 09.30 �ض 
اأيام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/4986  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فهد هادف جمعه زايد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ����ض.م.ع  التجاري  دب��ي  /بنك 
املدعي عليه مببلغ وقدره )218.833.14( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
املعجل  بالنفاذ  التام و�صمول احلكم  ال�صداد  م���ن:2018/11/7 وحتى  والفائدة %12 
بال كفالة. وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2019/2/21 ال�صاعة 08.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.C.12:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/2098  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- بايون لل�صناعه �ض.ذ.م.م 2- نوا�ض احمد عبدالغفور 3- طرواده لنقل املواد 
بال�صاحنات الثقيله ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك دبي التجاري قد اقام 
الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2019/1/30 احلكم التمهيدي 
اخلبري  ب��ن��دب  ال��ع��ار���ض  والطلب  ال��دع��وى  مو�صوع  يف  الف�صل  وق��ب��ل  املحكمة  التايل:حكمت 
الدعوى  ملف  على  الط��الع  كالتي  مهمته  وتكون  باجلدول  ال��دور  �صاحب  املخت�ض  امل�صريف 
لزم  ان  عليها  وامل��دع��ي  املدعية  مقر  اىل  والن��ت��ق��ال  اخل�صوم  يقدمه  ان  وماع�صى  م�صتنداتها 
المر والطالع على املرا�صالت الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�صجالت والدفاتر التجارية 
املدعي  البنك  والزمت  درهم  الف  امانة خرة وقدرها ع�صرون  الورقية واللكرتونية وح��ددت 
امل��واف��ق:2019/2/27 ال�صاعة:09:30 �صباحا  ب�صدادها، وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الربعاء 

 .ch2.E.22:يف القاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2018/3945  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- اكوا الهند�صية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/اتورنت 
لتاأجري ال�صيارات �ض.ذ.م.م وميثلها/احمد بن �صهيل بن �صامل املخيني بهوان قد اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2019/2/5 بندب اخلبري احل�صابي 
�صاحب الدور ما مل يتفق اخل�صوم على ت�صميته خالل ا�صبوع تكون مهمته بعد مطالعة 
اوراق الدعوى وما بها من م�صتندات وماع�صى ان يقدمه اخل�صوم منها النتقال اىل مقر 
املدعية واملدعي عليها لالطالع على ما لديهم من ا�صول امل�صتندات وال�صجالت ودفاترهما 
التجارية �صواء الورقية او اللكرتونية التي تخ�ض مو�صوع الدعوى، وحددت لها املحكمة 
 ch1.C.12:القاعة ال�صاعة:08:30 �صباحا يف  املوافق:2019/2/12  الثالثاء  يوم  جل�صة 

يف حالة �صداد المانة وجل�صة:2019/3/12 يف حالة �صدادها. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/12026  عمايل جزئي
الداخلي  الت�صميم  تنفيذ  لع��م��ال  ال���رمي  1-م���ن���ارة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /�صعيد حم�صوب عبدالوهاب 
عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صيد 
وقدرها )34730 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2500( درهم والر�صوم 
وحددت لها جل�صة   MB186654204AE:وامل�صاريف رقم ال�صكوى
 ch1.A.5:ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة املوافق 2019/2/27  يوم الربعاء 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

       اعالن بالطلبات املعدلة بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/11233  عمايل جزئي

جمهول  ال��ط��ل��ب��ات  تو�صيل  خل��دم��ات  دب��ل��ي��و  ام  1-ان   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ب��و���ص��ي ح�صن ن��ور ال��دي��ن �صويلم ق��د 
 34937( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�صتحقات  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2500( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم 
الربعاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   MB186435507AE:ال�صكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �ض   10.00 ال�صاعة   2019/2/13 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

       اإعادة مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/12191  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-منارة الرمي لعمال تنفيذ الت�صميم الداخلي �ض.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /احمد عبدالفتاح حممد عبدالفتاح 
عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  حمده 
وقدرها )36901 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2500( درهم والر�صوم 
وحددت لها جل�صة   MB187541026AE:وامل�صاريف رقم ال�صكوى
 ch2.E.22:يوم الثالثاء املوافق 2019/3/5 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/12818  عمايل جزئي

القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  التجارية  1-�صرابيل   / عليه  املدعي  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي /ا���ص��ام��ه حم��م��د ع��ب��دال��دامي حم��م��د ع��ب��داجل��واد ق��د اأقام 
 24500( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�صتحقات  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم 
الثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت   MB188083326AE:ال�صكوى
فاأنت  ل��ذا   ch2.E.22:بالقاعة �ض   08.30 ال�صاعة   2019/3/5 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 974 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : احمد جمال ن�صر الدين �صراج    .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )18،318.31( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�����ص��اط  ب�صداد  الإخ���الل 
خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�صيارة رقم ) 39044/ خ�صو�صي /N/ دبي( من نوع ) ني�صان تيدا_ 
�صالون ( موديل )2011( _ لون ) رمادي(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/1002 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليها : اميي فيال�صكو ناني�ض   .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )19،953.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ميت�صوبي�صي   ( نوع  من   ) دبي   /O/ 95631/ خ�صو�صي  ( رقم  ال�صيارة 
واملمولة  )ابي�ض (_  لون   _ )2013( ( موديل  ا�صتي�صن  اك�ض _  ا�ض  ايه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
) رقم )2019/999 

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : �صا�صني انطونيو جود دي دودويل    .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )24،254.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
)ميت�صوبي�صي  ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /N/ خ�صو�صي   /40771  ( رق��م  ال�صيارة 
باجريو _ جيب( موديل )2011( _ لون )رم��ادي(_ واملمولة ل�صاحلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/996 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : اناند رافيندران رافيندران   .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )30،818.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 84410/ خ�صو�صي /C/ دبي ( من نوع )تويوتا ياري�ض _ 
قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة  )ابي�ض(_  لون   _  )2015( موديل  �صالون( 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 983 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : جريي�ض �صارانغادهاران �صارانغادهاران كادايل نانو   .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )26،973.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 36890/ خ�صو�صي /P/ دبي ( من نوع )تويوتا كورول _ 
�صالون( موديل )2009( _ لون )رم��ادي(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 997 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : �صيخ حممد وقار قادري .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )8،670.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 - H1 دبي ( من نوع ) هيونداي /O/ ال�صيارة رقم ) 38988/ خ�صو�صي
ا�صتي�صن ( موديل )2014( _ لون )ابي�ض(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/990 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي 
املنذر اإليه : ا�صامه ظهور ظهور ح�صني  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )76،358.62( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ن��وع ) ميني كوبر_  ( من  دب��ي   /N/ 62702/ خ�صو�صي  ( رق��م  ال�صيارة 
قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة  )ابي�ض(_  ل��ون   _  )2014( موديل  كوبيه( 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
) رقم )2019/991 

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : توين لوي�ض وات�صون  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )25،386.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 15244/ خ�صو�صي /S/ دبي ( من نوع ) ميت�صوبي�صي مرياج  
من  ل�صاحلكم  واملمولة  )احمر(_  لون   _  )2016( موديل  هات�صباك(   _

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/1003 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : �صوراج كومار تابا  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )20،796.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 39212/ خ�صو�صي /N/ دبي ( من نوع ) تويوتا كورول  _ 
قبل  ل�صاحلكم من  واملمولة  لون )ف�صي(_  ( موديل )2011( _  �صالون 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/1000 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليها : انو�صا بريادار�صاين راناويرا داناباكا كانكانامالج .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )23،502.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�����ص��اط  ب�صداد  الإخ���الل 
خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�صيارة رقم ) 95424/ خ�صو�صي /S/ دبي ( من نوع )هوندا �صيفيك 
_ �صالون( موديل )2011( _ لون )ا�صود(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 973 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : رامانديب �صينغ اناند   .

درهم   )359،039.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك 
خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
 Q7 )اودي  نوع  من   ) دبي   /N/ على ال�صيارة رقم ) 13136/ خ�صو�صي
من  ل�صاحلكم  واملمولة  )ابي�ض(_  لون   _ _ ا�صتي�صن( موديل )2016( 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/972 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : عاطف ا�صلم حممد ا�صلم     .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )20،315.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
هوندا   EXI  ( نوع  من  دب��ي(   /P/ خ�صو�صي   /28687  ( رقم  ال�صيارة 
�صيفيك �صالون( موديل )2010( _ لون ) رم��ادي(_ واملمولة ل�صاحلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/988 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : احمد م�صطفي حممد خليل .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )53،877.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ميت�صوبي�صي   ( ن��وع  من   ) دب��ي   /M/ خ�صو�صي   /51546  ( رق��م  ال�صيارة 
لن�صر _ �صالون( موديل )2015( _ لون )احمر(_ واملمولة ل�صاحلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 977 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : بريناردو راميليا اورتيجا  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )29،679.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 73966/ خ�صو�صي /N/ دبي ( من نوع ) كيا ريو - �صالون 
( موديل )2014( _ لون )ف�صي(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/987 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : �صمري ي�صوانت مهاديك ي�صونت في�صرام  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )39،392.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
كورول  تويوتا   ( نوع  ( من  دبي   /O/ 80576/ خ�صو�صي   ( رقم  ال�صيارة 
1.6   _ �صالون ( موديل )2015( _ لون )ابي�ض(_ واملمولة ل�صاحلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/989 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : اندريو�ض �صتانيلي

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )53،844.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
دا�صرت_ رينو   ( ن��وع  ( من  دب��ي   /S/ 84159/ خ�صو�صي  ( رق��م  ال�صيارة 

قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة  )ازرق(_  لون   _  )2016( موديل  ا�صتي�صن( 
املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/1001 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليها : دياين كري�صتيل رتيج كاتيندوي  .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )69،971.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
68210/ خ�صو�صي /T/ دبي ( من نوع )هوندا �صيتي _   ( ال�صيارة رقم 
قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة  )اح��م��ر(_  ل��ون   _  )2017( موديل  �صالون( 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/984 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : �صياء احمد ذيب .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )85،073.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 _ برادو  )تويوتا  نوع  من   ) دبي   /I/ خ�صو�صي  ال�صيارة رقم ) 53601/ 
قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة  )ا�صود(_  لون   _  )2016( موديل  ا�صتي�صن( 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 985 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : اك�صاي مانوج مانوج �صادهورام �صابرو �صابرو      .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )29،420.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 _ اوبتما  )كيا  نوع  من   ) دبي   /N/ 10766/ خ�صو�صي ال�صيارة رقم ) 
قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة  )ف�صي(_  لون   _ �صالون( موديل )2013( 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
) رقم ) 1004 /2019 

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليها : جوديت ماركيو�ض د�صيكو�ض       .

درهم   )83،455.00( وق���درة  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الأق�����ص��اط  ب�صداد  الإخ���الل  نتيجة 
الإجراءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع  خالل  وذلك 
24802/ خ�صو�صي /O/ دبي ( من نوع )   ( ال�صيارة رقم  التنفيذية على 
ميت�صوبي�صي اوتالندر  _ ا�صتي�صن ( موديل )2015( _ لون )رمادي(_ 
نوع  اأي  من  املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة 

كانت،،،

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 968 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : �صا�صيكومار �صيفابورانام  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )24،169.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
التنفيذية  الإج����راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  واإل  الن�صر  تاريخ  من  اأ�صبوع 
تويوتا   ( نوع  من   ) دبي   /M/ خ�صو�صي   /93914  ( ال�صيارة رقم  على 
ياري�ض  _ هات�صباك ( موديل )2012( _ لون )ابي�ض لوؤلوؤي(_ واملمولة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 981 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : ايكام جور �صينغ �صنجيت بال �صينغ    .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )48،376.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
اوبتما _  )كيا  ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /N/ 10579/ خ�صو�صي   ( رق��م  ال�صيارة 
قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة  )ف�صي(_  ل��ون   _  )2015( موديل  �صالون( 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
) رقم ) 995 /2019 

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليها : رحمه بنت المني معمري   .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )37،499.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 75437/ خ�صو�صي /N/ دبي ( من نوع ) هوندا اك��ورد   - 
قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة   _) )ازرق  ل��ون   _  )2009( موديل  �صالون( 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 980 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : عبداهلل ار�صال بافا كانايل .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )21،932.25( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
اكورد  هوندا   ( نوع  من   ) دبي   /N/ خ�صو�صي   /61174 ال�صيارة رقم ) 
LX  - �صالون( موديل )2012( _ لون )ابي�ض(_ واملمولة ل�صاحلكم من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 967 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : نعمان با�صا �صاقب       .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )68،220.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ميت�صوبي�صي   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /N/ خ�صو�صي   /86975  ( رق��م  ال�صيارة 
باجريو    _ ا�صتي�صن( موديل )2015( _ لون )بني (_ واملمولة ل�صاحلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/975 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : وليد ح�صني ح�صن حممد  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )48،530.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
55109/ خ�صو�صي /N/ دبي ( من نوع ) رينو ميغان _  ال�صيارة رقم ) 
هات�صباك( موديل )2015( _ لون )رمادي(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/969 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : ويب�صرت اجو رافايل  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )17،332.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 36615/ خ�صو�صي /T/ دبي ( من نوع ) ني�صان �صني _ 
قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة  )ابي�ض(_  لون   _  )2014( موديل  �صالون( 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/993 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : يا�صر حممد احمد حماد   .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )63،700.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
�صورينتو_   دب��ي( من نوع ) كيا   /O/ 74859/ خ�صو�صي  ( ال�صيارة رقم 
ا�صتي�صن( موديل )2014( _ لون ) ف�صي(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/982 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : عبداملق�صود حممد عبدالقدو�ض حممد    .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )22،212.39( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
تيدا _  )ني�صان  ن��وع  ( من  دب��ي   /E/ 69310/ خ�صو�صي  ( رق��م  ال�صيارة 
قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة  )ف�صي(_  ل��ون   _  )2011( موديل  �صالون( 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/971 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : ماهر جورج من�صوريان  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )16،773.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 26613/ خ�صو�صي /N/ دبي ( من نوع ) مازدا 3 _ �صالون 
( موديل )2013( _ لون )ابي�ض(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/998 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليها : لليتا كري�صنا�صامي جياكومار غوفينداراج .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )24،340.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
دا�صرت _  رينو   ( نوع  ( من  دبي   /L/ 96940/ خ�صو�صي  ( ال�صيارة رقم 
قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة  )بني(_  ل��ون   _  )2015( موديل   ) ا�صتي�صن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/986 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : مايكهيل كارلو اجولتو فالرييانو     .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )31،825.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 82004/ خ�صو�صي /J/ دبي ( من نوع ) ميت�صوبي�صي لن�صر   
_ �صالون ( موديل )2011( _ لون )ا�صود(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/979 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : حممد فهيم حممد داود  .

درهم   )314،403.00( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك 
خالل اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
نوع ) ما�صراتي  ( من  66058/ خ�صو�صي /M/ دبي   ( ال�صيارة رقم  على 
واملمولة  )ازرق(_  ل���ون   _  )2015( م��ودي��ل  ك��وب��ي��ه(   _ ج��ران��ت��وري��زم��و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/992 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : معني عبدالغني �صيخ  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )84،963.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�صيارة رقم ) 26820/ خ�صو�صي /P/ دبي ( من نوع ) تويوتا لند كروزر  
_ ا�صتي�صن ( موديل )2014( _ لون )ا�صود(_ واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 970 /2019 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : حممد وحيد اقبال �صودري حممد اقبال      .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )71،848.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ميت�صوبي�صي   ( ن��وع  من   ) دب��ي   /M/ خ�صو�صي   /76324  ( رق��م  ال�صيارة 
لن�صر  _ �صالون ( موديل )2015( _ لون )احمر(_ واملمولة ل�صاحلكم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم ) 2019/994 (

املنذر :  بنك دبي ال�صالمي
املنذر اإليه : ميلي�صا يفيتي بينري.

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدرة )60،497.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�صداد الأق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط  وذلك خالل 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإل �صي�صطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
اودي _   A3( ن��وع ( من  دب��ي   /Q/ 28556/ خ�صو�صي  ( رق��م  ال�صيارة 
قبل  من  ل�صاحلكم  واملمولة  )ف�صي(_  ل��ون   _  )2014( موديل  �صالون( 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/2230  جتاري كلي                              
م(  م  ذ  للكمبيوتر )�ض  م��اين  2-اخلليج  راج��و جايكري�صهان  املدعي عليهما /1-  اىل 
جمهويل حمل القامة  مبا ان املدعي/ موارد للتمويل قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله 
وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2019/1/28  احلكم التمهيدي التايل : حكمت 
الدور  �صاحب  املخت�ض  امل�صريف  اخلبري  بندب   : املو�صوع  يف  الف�صل  وقبل   / املحكمة 
باجلدول ، وتكون مهمته كالتي :- الطالع على ملف الدعوى وم�صتنداتها وما ع�صى 
ان يقدمه اخل�صوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطالع 
على املرا�صالت الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�صجالت والدفاتر التجارية الورقية 
واللكرتونية وحددت امانة خرة وقدرها ع�صرون الف درهم والزمت املدعي ب�صدادها.   
وحددت لها املحكمة جل�صة يوم الربعاء  املوافق 2019/2/27  ال�صاعة 30 : 9 �صباحا يف 

.Ch2.E.22 القاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
�صركة / ادفان�ض �صيل فون اأم اأي - م م ح منطقة حرة ، )رخ�صة رقم 3080(  والكائنة 

ب���� مدينة دبي املنطقة احلرة ملطار دبي �ض ب 35386 ، دبي دولة المارات العربية 
املتحدة ،  واملرخ�صة لدى �صلطة  املنطقة احلرة ملطار دبي ، ترغب هذه ال�صركة  

املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�صطة جمل�ض الإدارة يف 
اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2019/2/3 ب�صاأن اغالق وحل ال�صركة.

وفقا لذلك ، تهيب ال�صركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى 
مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوما من تاريخ هذا العالن عن 
طريق الريد امل�صجل او الت�صال ب :  ال�صيد :  ادفان�ض �صيل فون اأم اأي - م م ح 

�ض ب : 35386  ،  دبي - دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 2567696 4 971+  

info@advancetelecom.ae : الريد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�صعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�سعار ت�سفية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

�صركة /ريفو موبايل كوربوري�صن - م م ح - منطقة حرة ، )رخ�صة رقم 2785(  
والكائنة ب���� مدينة دبي املنطقة احلرة ملطار دبي �ض ب 35386 ، دبي دولة المارات 

العربية املتحدة ،  واملرخ�صة لدى �صلطة  املنطقة احلرة ملطار دبي ، ترغب هذه 
ال�صركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�صطة جمل�ض الإدارة يف 

اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2019/2/3 ب�صاأن اغالق وحل ال�صركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�صركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى 

مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 15 يوما من تاريخ هذا العالن عن 
طريق الريد امل�صجل او الت�صال ب : ال�صادة /ريفو موبايل كوربوري�صن - م م ح  

�ض ب : 35386 ، دبي - دولة المارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 2567696 4 971+  

info@advancetelecom.ae : الريد اللكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�صعار واملحددة ب 15 يوما.

ا�سعار ت�سفية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2019/96  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1-جالمور اك�صبورتريز للتجارة - �ض ذ م م 2-�صبري اركابارامبيل 
للتمويل  امل��دع��ي/م��وارد  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  اركابارامبيل  علي  خالد 
املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكندي  �صامل  �صلطان  وميثله/علي 
 362.627.60( وق���دره  مبلغ  ب��دف��ع  والت�صامن  بالت�صامم  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
اتعاب املحاماة.    درهم( للمدعية والزام املدعي عليهما بالر�صوم وامل�صروفات وبدل 
بالقاعة  ���ض   8.30 ال�صاعة   2019/2/21 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/12869  عمايل جزئي             
اىل املدعي عليه / 1-دانة اخلليج لل�صياحة - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / منهل علي كروم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   266833( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
 )MB187726346AE(ال�صكوى ورق��م  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م( 
�ض    9.30 ال�صاعة    2019/2/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا    Ch1.B.10 بالقاعة 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
يعلن امل�صفي/ ح�صن علي املرزوقي بناء على قرار اجلمعية العمومية غري العادية 
امل�صدق ا�صول لدى الكاتب العدل مبح�صر ت�صديق رقم )1809007235( بتاريخ 
2018/7/10  بحل وت�صفية �صركة / كيو بي العاملية - ذ م م - اأبوظبي -  وتعيينه 
م�صفي ق�صائي للقيام باأعمال الت�صفية  فعلى من لديه اأي اعرتا�صات او مطالبات 
واربعون  الثبوتية خالل خم�صة  بامل�صتندات  التقدم   اعاله  املذكورة  ال�صركة  على 
يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن اىل مكتب امل�صفي على العنوان التايل - اإمارة 
الطابق   - واأخرين  عبداهلل  حاجي  ح�صة  بناية   -  4 غرب   - اخلالدية   - ابوظبي 
وبجوار   - للدجاج  اخليمة  راأ�ض  حمل  البناية  اأ�صفل   -  201 رقم  مكتب   - الثاين 
الفني  تليفون : 02/6668826  وفاك�ض 02/6668856 �ض ب 10441  بناية املق�ض 

 unity_auditing@yahoo.com : اإمييل
امل�سفي الق�سائي

ح�سن علي املرزوقي  

اإعــــــالن 
بحل وت�سفية �سركة وتعيني م�سفي  

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

فقد املدعو/ �صيالن عمر عبداهلل اجلاف ، اردين 
اجلن�صية، �صهادة جن�صية رقم 994487 ، �صادرة من 

العراق  با�صم / �صيالن عمر عبداهلل اجلاف.
وفقد املدعو/ �صيالن عمر عبداهلل اجلاف ، اردين 

اجلن�صية ، بطاقة الأحوال املدنية رقم 078516 ، 
�صادرة من العراق با�صم / �صيالن عمر عبداهلل اجلاف، 

يرجى ممن يعرث عليهما ت�صليمهما باقرب مركز 
�صرطة بالمارات.

    فقـدان �سهادة
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
اعالن حكم بالن�سر

�سادر من حمكمة ال�سارقة الإحتادية 
يف  الدعوى رقم 2018/172 جتاري )جزئي( 

املرفوعة من املدعي/�صركة اخلليج للتمويل - �ض م خ 
اىل املدعي عليها/موؤ�ص�صة وايت ريبون )م م ح( حممد ا�صماعيل علي عبدالرحيم 
املبني  القرار  اليها  امل�صار  الدعوى  يف  بحقك  �صدر  قد  باأنه  نعلمك   - الفهيم 
اأدناه.  حكمت املحكمة: بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا بالت�صامن فيما بينهما 
الف  وت�صعون  وت�صعة  )مائة  درهم   199.064.05 مبلغ  ب�صفتها  املدعية  لل�صركة 
واربعة و�صتون درهم وخم�صة فل�ض( وفائدة تاأخريية قدرها 5% �صنويا من تاريخ 
درهم  ومائتي  والر�صوم  بامل�صروفات  والزمتهما  ال�صداد  متام  وحتى  املطالبة 

مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2019/138  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-زهرة بور �صعيد لالعمال الفنية جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد �صعيد حممد علي العب�صاوي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )19615 درهم( درهم وتذكرة 
 MB189358425AE:ال�صكوى رق��م  دره���م   )2000( مببلغ  ع���ودة 
�ض   08.30 ال�صاعة   2019/2/21 املوافق  اخلمي�ض  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

      اإعادة مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/12896  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-م��ط��ع��م احل��ي��اة ال��ط��ي��ب��ة �������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ع��ب��دال��ب��دي��ع حم��م��د حم��م��د ع��ب��دال��ع��ال ق��د اأقام 
 36780( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�صتحقات  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره���م   )2000( ع���ودة مببلغ  وت��ذك��رة  دره���م  دره���م( 
الثنني  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت   mb188065006ae:ال�صكوى رقم 
املوافق 2019/3/4 ال�صاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2019/71  تنفيذ عمايل 

�����ض.ذ.م.م   جمهول  الفنية  ���ص��ده/1- خلف احمد لالعمال  املنفذ  اىل 
اأقام   قد  علي   احمد  علي  التنفيذ/احمد  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�صافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )16357( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره��م   )1296( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12552 بتاريخ 2019/2/11   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2018/34  بيع عقار مرهون   

 24 مزايا   510 رق��م  العقار  عن  عبارة  مرهون  عقار  بيع  اإذن  الق�صية:طلب  مو�صوع 
منطقة وادي ال�صفا 2.

طالب الإعالن:طالب التنفيذ:م�صرف ابوظبي ال�صالمي
املطلوب اعالنه:املنفذ �صده:1- �صركة برولوجيك�ض ذ.م.م 2- �صاروان �صينغ لل �صينغ 

بهوجال - �صريك �صامن جمهول حمل القامة
مو�صوع العالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن عقار مبنطقة وادي ال�صفا 
2 رقم الر�ض 1407 ا�صم املبنى مزايا 24 رقم الوحدة 510 وذلك يف حدود املبلغ املنفذ به 

املذكور اعاله وذلك للعلم مبا جاء فيه والنفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• ال�شارقة –الفجر:

عن  لالأطفال،  ال�صارقة  لبينايل  املنظمة  اللجنة  ك�صفت 
ا�صتقبال 3،494 م�صاركة من 13 دولة عربية واأجنبية، 
نفذها اأطفال ويافعون من 6-18 عاماً، ومت اختيار 48 
م�صاركة من 6 دول لتتحول اإىل مناذج مبدئية واخرتاعات 
حقيقية خالل املعر�ض الفني للدورة ال�صاد�صة من بينايل 
املمتدة من  الفرتة  يقام خالل  الذي  لالأطفال،  ال�صارقة 

املقبل. مار�ض   20 وحتى  اجلاري  فراير   20
وت�صدرت دولة الإمارات العربية املتحدة قائمة الدول من 
عماًل   17 عددها  بلغ  حيث  املتاأهلة،  الأعمال  عدد  حيث 
ومن  فنياً،  عماًل   11 بتاأهل  املتحدة  اململكة  تليها  فنياً، 
ب�6 اأعمال، وال�صعودية  ب�10 اأعمال، واإيرلندا  ثم ال�صني 
م�صاعدة  فئات:  ث��الث  اإىل  جميعها  مق�صمة  اأع��م��ال،  ب�3 
عماًل،  ب�12  البيئة  وفئة  عماًل،   24 باإجمايل  الآخرين 

وفئة الرتفيه والبتكار و�صملت 12 عماًل.
ج����اء ذل����ك خ����الل م���وؤمت���ر ���ص��ح��ف��ي ع��ق��د م�����ص��اء اأم�ض  
العلم  بجزيرة  للت�صاميم"   1971" مركز  يف  ال�صبت، 
بينايل  رئي�ض  ك��رم،  بن  رمي  �صعادة  بح�صور  ال�صارقة،  يف 
بينايل  رئي�ض  نائب  الغ�صاين،  ون�صوة  لالأطفال،  ال�صارقة 
"يلو �صبي�ض"  ال�صارقة لالأطفال ودانة املزروعي، موؤ�ص�ض 
"Yellow Space" – ال�صريك الر�صمي ل�"املخرتعون 
ال�صغار"،  "املخرتعون  الأو�صط، من  ال�صرق  ال�صغار" يف 

هيئة  ممثاًل  ال�صارقة،  قناة  مدير  الغيثي،  علي  و���ص��امل 
الإعالمي  ال�����ص��ري��ك  وال��ت��ل��ف��زي��ون،  ل���الإذاع���ة  ال�����ص��ارق��ة 
و�صائل  وممثلي  الأطفال،  من  عدد  اإىل  اإ�صافة  للبينايل، 

الإعالم العربية والأجنبية.
ويقام بينايل ال�صارقة لالأطفال يف دورته ال�صاد�صة، حتت 
رعاية قرينة �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة، �صمو ال�صيخة 
الأعلى  املجل�ض  رئ��ي�����ض  ال��ق��ا���ص��م��ي،  ب��ن��ت حم��م��د  ج��واه��ر 
القادة  ل�صناعة  ربع قرن  رئي�ض موؤ�ص�صة  الأ�صرة،  ل�صوؤون 
واملبتكرين، وبالتعاون مع "املخرتعون ال�صغار"، امل�صروع 
الفني العاملي املعني بتحويل اأفكار الأطفال اإىل اخرتاعات 

حقيقية.
وخالل املوؤمتر، قالت رمي بن كرم، رئي�ض بينايل ال�صارقة 
لالأطفال: "عندما كّنا �صغاراً، كانت تغمرنا ال�صعادة ونحن 
ن�صنع طائرة ورقية من اخليوط، والأوراق امللونة، كانت 
ال�صرارة الأوىل التي اأيقظت خيالنا نحو اكت�صاف احلياة، 
وم�صت بنا نحو اآفاق مليئة باخليارات والإبداع، فمن هذا 
الخرتاع ال�صغري، وغريه من اكت�صافات الطفولة، نظرنا 
بالأفكار واجلماليات،  نافذة رحبة مليئة  اإىل احلياة من 

واكت�صفنا الكثري من العوامل اجلميلة بداخلنا".
واملده�صة  ال�����ص��غ��رية  ال��ل��ح��ظ��ات  ه����ذه  "اإن  واأ����ص���اف���ت: 
املبدعني،  الأط���ف���ال  م���ن  ل��ك��ث��ري  الأوىل  اخل���ط���وة  ك��ان��ت 
وامل�صتك�صفني، والفنانني، الذين اأ�صبحوا خمرتعني كباراً 
وو�صلوا مبنجزاتهم اإىل من�صات وف�صاءات واعدة �صّكلت 

نقلة نوعّية يف احلياة كما نعرفها".
الذي  ل��الأط��ف��ال  ال�صارقة  بينايل  "اإن  ك��رم:  ب��ن  واأك��م��ل��ت 
20 ف��راي��ر اجل����اري، هو  ال�����ص��اد���ص��ة يف  ب��دورت��ه  ينطلق 
حدث فني كبري بتطلعاته، ومهمته لي�صت اأن يخلق جياًل 
متقناً ملهارات الفنون وح�صب، واإمنا مهمته اأن يعزز الذوق 
يف  اجلمال  هذا  جت�صيد  على  والقدرة  باجلمال  وال�صعور 

كل ممار�صٍة و�صلوك لدى اأبنائنا وبناتنا."
ال�صارقة  الغيثي، مدير قناة  ومن جانبه، قال �صامل علي 
ي�صرف   " والتلفزيون:  ل��الإذاع��ة  ال�صارقة  لهيئة  التابعة 
هيئة ال�صارقة لالإذاعة والتلفزيون اأن تكون اأحد ال�صركاء 
الداعمني للدورة ال�صاد�صة من بينايل ال�صارقة لالأطفال 
الذي ي�صكل فر�صة لكت�صاف م�صتويات جديدة من اإبداع 
والثقافية  الفنية  مهاراتهم  تنمية  على  والعمل  الأطفال 

و�صقل �صخ�صيتهم وحتري�ض خميلتهم على البتكار".
واأ�صاف الغيثي: "لأن الفن ميثل جانباً اأ�صا�صياً من البناء 
احل�صاري لالأمم، وعالمة مهمة على تقدمها الجتماعي 
لدى  ح�صوره  وتعزيز  به  النهو�ض  ف��اإن  الثقايف،  ورقيها 
الأجيال اجلديدة ل يعد م�صوؤولية موؤ�ص�صة فنية وح�صب، 
واإمنا هو م�صوؤولية وطنية يجب اأن تتكاتف فيها خمتلف 
موؤ�ص�صات وهيئات الدولة. انطالقاً من ذلك تلتزم هيئة 
والوطني،  املهني  بواجبها  والتلفزيون  لالإذاعة  ال�صارقة 
وت�صع خال�ض جهودها لالرتقاء بعقول وطاقات الأطفال، 
اأجيال واعية، ومبتكرة، ومبدعة  اأن بناء  اإذ توؤمن الهيئة 

هو واحد من الأوليات املركزية للعمل الإعالمي."
وا�صتعر�صت ن�صوة الغ�صاين، نائب رئي�ض بينايل ال�صارقة 
امل�صاركة  والأعمال  ال�صاد�صة،  ال��دورة  تفا�صيل  لالأطفال، 
الإم����ارات  ���ص��ارك��ت  حيث  ع��م��اًل،   3،494 ت�صمنت  ال��ت��ي 
ب�435 عماًل فنياً، وال�صني ب�2000 عمل فني، واململكة 
املتحدة ب� 808 عماًل، والأرجنتني ب�165 عماًل، ولبنان ب� 
38 عماًل فنياً، وال�صعودية ب� 16 عماًل فنياً، وبنجالد�ض 
ب� 16 عماًل فنياً، واإيرلندا ب� 6 اأعمال فنية، وم�صر ب� 3 
بعملني  وال�صودان  فنية،  اأعمال  ب�3  فنية، وفرن�صا  اأعمال 

فنيني، والكويت بعمل واحد، واأ�صرتاليا بعمل واحد.
ال�صارقة  بينايل  معر�ض  اف��ت��ت��اح  ع��ن  الغ�صاين  واأع��ل��ن��ت 
�صباحاً   8 ال�صاعة  م��ن  يومياً  اجلمهور،  اأم���ام  لالأطفال 
حتى 1 ظهراَ، ومن ال�صاعة 5 - 7 م�صاًء، يف مركز الطفل 

للفنون ب�صاحية مغيدر بال�صارقة.
الزوار  ل��الأط��ف��ال  فنّية  ور���ص��اً  الفني  امل��ع��ر���ض  ويت�صمن 
الأحد  من  يومياً  وامل�صائّية  ال�صباحّية  الفرتتني  خ��الل 
اإىل الأربعاء، كما ينظم البينايل كل يوم خمي�ض فعالّيات 
اخلارجية  ال�صاحة  يف  لالأطفال  خا�صة  ممتعة  واأن�صطة 

ملركز مغيدر خالل الفرتة امل�صائية.
اإم����ارات  متنقلة جت���وب خمتلف  ور���ص��اً  ال��ب��ي��ن��ايل  وي�����ص��م 
الدولة يومي اجلمعة وال�صبت من كل اأ�صبوع خالل فرتة 
اإقامة املعر�ض، حيث تقام الور�ض يف الق�صباء بال�صارقة يف 
22-23 فراير اجلاري، ويف "مارينا 1" باإمارة عجمان 

يف 1-2 مار�ض املقبل، ويف اإمارة دبي يف 8-9 مار�ض املقبل 
يف ل�صت اإيك�صت - اخلوانيج، ويف اإمارة الفجرية يف مول 

الفجرية يف 15-16 مار�ض 2019.
الأط��ف��ال على  فنية حت��ث  ور���ص��ة  تنظيم  امل��وؤمت��ر،  و�صهد 
ابتكار �صخ�صية رمزية لبينايل ال�صارقة لالأطفال، بحيث 
اأ�صبح  ال��ذي  بينايل  وقيم  معاين  خاللها  من  يج�صدون 
�صديقاً لأحالم الأطفال وراعياً ملواهبهم. و�صيتم الك�صف 
ال�صاد�صة  ال��دورة  افتتاح  ال�صخ�صية الرمزية يف حفل  عن 

يوم 20 فراير اجلاري. 
وقّدم البينايل �صمن ا�صتعداداته لنطالق دورته اجلديدة 
 3900 املا�صية لأكرث من  الأ�صهر  فنّياً على مدار  ور�صاً 
التفكري يف  �صجعتهم على  ال��ع��امل،  دول ح��ول   7 طفل يف 
التكنولوجي،  التطور  املتغرية، مثل  العوامل  العديد من 
على  الرتكيز  اإىل  بالإ�صافة  وغ��ريه��ا،  ال�صكاين،  والنمو 
ال��ق��وة فيها،  م��ك��ام��ن  اأف��ك��اره��م وحت��دي��د  تقييم  اأه��م��ي��ة 
حلول  اإي��ج��اد  يف  ت�صاعد  ابتكارات  اإىل  حتويلها  واإمكانية 

لتحديات امل�صتقبل. 
وتن�صجم اأهداف بينايل ال�صارقة لالأطفال مع روؤية اإمارة 
اجلديد،  اجليل  لدى  اجلمالية  القيم  تعزيز  يف  ال�صارقة 
يف  م�صاهماً  ليكون  وال��ف��ن��ي��ة،  الثقافية  م��دارك��ه  و�صقل 
م�صرية التنمية، كما ترتجم روؤية دولة الإمارات لت�صبح 
العامل من خالل تر�صيخ ثقافة  ال��دول يف  اأف�صل  اإح��دى 

البتكار والإبداع.

ثقافة وفن�ن

اللوفر اأبوظبي يك�صف عن لوحة جديدة للر�صام الهولندي رامربانت �صيقدمها للزوار 14 فرباير

ينطلق حتت �سعار »امل�ستقبل بحدود خيالك« 20 فرباير اجلاري

»بينايل ال�صارقة لالأطفال« يعر�س 48 اخرتاعًا وعماًل فنيًا من 6 دول عربّية واأجنبّية
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يذكر اأن هذه التحفة الفنّية هي اأول عمل معروف لرامرانت ين�صم اإىل 
جمموعة فنّية متاحة للجمهور يف منطقة اخلليج العربي.

وقد ُعر�صت اللوحة موؤخراً يف معار�ض يف متحف اللوفر باري�ض، ومتحف 
فيالدلفيا للفنون، ومعهد ديرتويت للفنون، ومتحف بيت رامرانت يف 

اأم�صرتدام.
اللوفر  متحف  يف  الأوىل  للمرة  ال��رائ��ع  الفني  العمل  ه��ذا  و�صُيعر�ض 
2019 يف  18 م��اي��و  اإىل  ف��راي��ر احل���ايل و ي�صتمر   14 ي��وم  اأب��وظ��ب��ي 
فنية  روائ��ع  الهولندي:  الذهبي  والع�صر  وفريمري  "رامرانت  معر�ض 
من جمموعتي ليدن ومتحف اللوفر" يف مرحلة اأوىل، لين�صم بعد ذلك 

اإىل جمموعة اللوفر اأبوظبي الدائمة .
وكان املتحف قد ك�صف عن 11 قطعة جديدة ان�صمت اإىل جمموعة اللوفر 
اأبوظبي الدائمة يف اأكتوبر 2018 حيث �صملت عمليات ال�صتحواذ على 
من  متنّوعة  جمموعة  املا�صي  العام  متت  التي  والأث��ري��ة  الفنية  القطع 
القطع من حول العامل، وذلك متا�صياً مع مهمة اللوفر اأبوظبي يف تعزيز 
متثاًل  اجل��دي��دة  القطع  ه��ذه  و�صمت  الثقافات.  خمتلف  ب��ني  ال��رواب��ط 
بوذياً �صخماً من ال�صني "القرن 11-12 م"، واأربعة قطع من الب�صاط 
ماك�صيميليان،  �صيد  ت�صّور  ملكيني،  فرن�صيني  م�صنعني  من  املزرك�ض، 

ودوق برابانت، اإىل جانب درع ح�صان عثماين نادر "القرن 15-16 م".
ال��ث��ق��اف��ة وال�صياحة  دائ����رة  رئ��ي�����ض  امل��ب��ارك  وق���ال م��ع��ايل حم��م��د خليفة 
الفن  تاريخ  عمالقة  اأحد  لرامرانت،  املميز  العمل  هذا  اقتناء  "يعك�ض 
اأبوظبي  باللوفر  اخلا�صة  الفنية  للمجموعة  الفائقة  اجل��ودة  الغربي، 
التحفة  ه��ذه  يف  التمّعن  اإىل  نتّطلع  اإن��ن��ا  امل��ت��ج��دد.  معار�صه  وب��رن��ام��ج 
حني  يف  اأب��وظ��ب��ي،  ال��ل��وف��ر  متحف  اأروق����ة  يف  عنها  الك�صف  ح��ني  الفنية 

نوا�صل بناء جمموعة مقتنيات متكاملة لت�صبح م�صدر اإلهام يرثي روح 
التفاهم والتحاور عر الثقافات بني زوارنا القادمني من خمتلف اأرجاء 

العامل.".
هذه  اإن  اأبوظبي  اللوفر  متحف  مدير  راباتيه،  مانويل  ق��ال  جانبه  من 
للفنان  ل��وح��ة  اأول  ه��ي  املتحف  عليها  ي�صتحوذ  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  اللوحة 
رامرانت الذي يعتر من اأعظم الر�صامني يف تاريخ الفن الذين تروي 
اأعمالهم ق�ص�صاً من احلياة اليومية، تن�صم اإىل متحف يف اخلليج العربي، 
مما ي�صمح للزوار بتاأّمل روعة لوحاته عن قرب، وذلك ابدايًة من خالل 
معر�صنا الذي نفتتح به العام 2019، وبعد ذلك يف قاعات عر�ض املتحف 
حيث تن�صم فهذه اللوحة اإىل جمموعة املتحف الدائمة التي ت�صم 650 
قطعة فنّية من خمتلف احل�صارات والثقافات حول العامل، وذلك احتفاًل 

باإبداع الب�صرية.
من جهتها،قالت الدكتورة ثريا جنيم، مديرة اإدارة املقتنيات الفنية واأمناء 
املتحف والبحث العلمي يف املتحف "تلعب كل قطعة فنّية جديدة ن�صيفها 
اإىل جمموعة اللوفر اأبوظبي بدقة �صديدة، دوراً يف تعميق ال�صرد العاملي 
الثقايف  التوجه  ال�صتثنائي  العمل  هذا  يعك�ض  اإذ  تعزيزه.  ويف  للمتحف 
التو�صع  ب�صبب  الهولندي  الذهبي  الع�صر  الذي ظهر يف خالل  اجلديد 
التجاري الدويل وتبادل الأفكار. كما يدل على فهم رامرانت للروحانية 
وت�صّكل  بعده".  الفنانني من  الكثري من  األهمت  والتي  للحياة،  العميقة 
املعروفة  ال�صبع  الزيتية  رامرانت  لوحات  على  مثال  خري  اللوحة  هذه 
"وجه امل�صيح" حيث تقّدم هذه اللوحة متثياًل  يف يومنا هذا مبجموعة 
جديداً للعامل امل�صيحي ، اإذ تك�صف اليدان امل�صبوكتان ق�صة اللوحة التي 

ل يفهمها الناظر من الوهلة الأوىل.

اأعلن متحف اللوفر اأبوظبي عن ا�ستحواذه على لوحة زيتية نادرة جدًا للفنان رامربانت فان راين "1606 
- 1669"، اأحد كبار ر�سامي الع�سر الذهبي الهولندي.

الدائمة  الفنّية  جمموعته  اإىل  لي�سمها  املا�سي  دي�سمرب  �سهر  يف  عليها  املتحف  ا�ستحوذ  التي  واللوحة 
بعنوان "راأ�ض �ساب، مت�سابك اليدين حوايل 1648 " تعدُّ لوحة نادرة مر�سومة على خ�سب ال�سنديان يف 
اجلمهورية الهولندية وقد ُن�سبت ر�سميًا اإىل الفنان الكبري رامربانت يف ثلثينيات القرن الع�سرين، وهي 

جزء من �سل�سلة من اللوحات الزيتية ُتعرف با�سم جمموعة وجه امل�سيح لرامربانت.
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ل�ست قلقة لعر�ض )قرمط بيتقرمط( و)�ساعة ر�سا( يف ذات التوقيت

دينا فوؤاد: دوري يف )�صاعة ر�صا( اعتربه حتديا لنف�صي

خلل  فنية  انتعا�سة  ف��وؤاد  دينا  تعي�ض   
الفرتة الراهنة بني ال�سينما والتلفزيون. 
يف هذا احلوار تتحدث الفنانة امل�سرية عن 
وفيلميها  عائلي(  )قيد  اجلديد  م�سل�سلها 

)قرمط بيتقرمط( و)�ساعة ر�سا(.

انت�صر عر مواقع التوا�صل الجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية 
وقالت:  بالغرية منها.  ي�صعر  ت��رّد على كل من  نورهان وهي 
اأن��ا �صو  )يف ب��ن��ات، �صبحان اهلل، ب��ال �صي ب��ي��غ��اروا. ي��ا اإخ��ت��ي 
اأك���رت ما  اأن���ا م�صهورة وح��ل��وة واهلل عاطيني  ف��ي��ِك؟  ب��دي 

ب�صتاهل(.
ولفتت اإىل اأنها مل تقلد اأحداً يوماً، واأن كثريات يقمن 
بغار  )م��ا  وتابعت:  ومالب�صها.  �صعرها  اأ�صلوب  بتقليد 
العامل،  من حدا ول بيهمني حدا، بتمنى اخلري لكل 

ب�ض يف نا�ض مر�صى نف�صياً اهلل ي�صفيهن(.
لو  بلومكن.  )م��ا  بالقول:  امل�صور  املقطع  وختمت 
رفيقتي بت�صبهني كنت غرت منا(. واأحدث الفيديو 
�صجة كبرية عر احل�صابات التي ن�صرته على 

)اإن�صتغرام(.
ذل��ك ملوجة  اإث��ر  ن��وره��ان على  تعر�صت 
وا�صعة من النتقادات واتهمها كثري 
اأنها  يذكر  بالغرور.  املتابعني  من 
اأث��ارت اجلدل العام املا�صي بعد 
املفاجئ من  اإع��الن طالقها 

زوجها عدنان ديراين.
املتابعني  و����ص���دم���ت 
حفاًل  ب���اإق���ام���ت���ه���ا 
للمنا�صبة ون�صرها 
ف������ي������دي������وه������ات 
ت�����������ظ�����������ه�����������ر 
ذل������������ك ع���ر 
على  ح�صابها 
مثرية  تعليقات  م��ع  )اإن�����ص��ت��غ��رام( 
للجدل مثل )�صو حلوة حياتي هيك( 

و)بال رجال وهم وغم(.

ب�����ص��ورة ح��دي��ث��ة لها  ال��ف��ن��ان��ة التون�صية ه��ن��د ���ص��ري ج��م��ه��وره��ا  ���ص��ارك��ت 
بالأبي�ض والأ�صود، ك�صفت عن خ�صارتها للكثري من الوزن الزائد، بعد�صة 

امل�صورة عائ�صة ال�صرباوي.
الفنانة التون�صية ا�صتعر�صت ر�صاقتها يف ال�صورة، التي ن�صرتها على 
ح�صابها اخلا�ض على موقع )ان�صتجرام(، باإطاللة جريئة، من 

تن�صيق الإ�صتايل�صت ندى �صلباية.
حاليا  ت��ق��وم  ���ص��ري  هند  التون�صية  الفنانة  اأن  ي��ذك��ر 
بت�صوير دورها يف فيلم )الفيل الأزرق2( والذي يلعب 
ب��ط��ول��ت��ه ال��ف��ن��ان ك���رمي ع��ب��دال��ع��زي��ز، وال��ف��ن��ان��ة نيللي 

كرمي.
اإن�صانة  �صخ�صية  الفيلم  خ��الل  �صري  هند  وجت�صد 
عبد  ك��رمي  العمل  بطل  وت��ط��ارد  نف�صًيا،  م�صطربة 
العزيز، طوال الأحداث، ومن املقرر البدء يف ت�صوير 

العمل قريبا ا�صتعدادا لعر�صه يف �صيف 2019.
“الفيل  فيلم  الأول من  اأن اجلزء  بالذكر  اجلدير 
عام  ال�صينمائية  العر�ض  دور  يف  عر�ض  الأزرق” 
من  وه��و  وقتها،  ك��ب��رًيا  جناحا  وحقق   2014
وخالد  ك��رمي  ونيللي  عبدالعزيز  ك��رمي  بطولة 
مروان  واإخ���راج  م��راد  اأحمد  وتاأليف  ال�صاوي، 

حامد.

هند �صربي تخ�صر 
وزنها وت�صتعر�س 

ر�صاقتها

عن  حدثينا  ع��ائ��ل��ي(،  )ق��ي��د  يف  دورك  ري��ن  ت�����ص��وِّ  •
التجربة.

فيه  م  اأق����دِّ ال��ط��وي��ل��ة،  ال��درام��ا  اإىل  امل�صل�صل  ينتمي   -
جمموعة  وي�صّم  ال�صابقة،  اأدواري  ع��ن  خمتلفاً  دوراً 

باإيقاع الأح��داث ال�صريع  كبرية من النجوم. يتميز 
اأبعاداً  ت�صيف  ال��ت��ي  امل��ت��ع��ددة  وال�����ص��خ�����ص��ي��ات 

اأعتقد  درام����ا  وت��ق��دم  ال��ع��م��ل،  اإىل  خمتلفة 
م��ع اجل��م��ه��ور عند  ان��ه��ا �صتحقق جن��اح��اً 

عر�صها.
دورك؟ عن  • ماذا 

ف���ت���اة تدعى  ب�����دور م���رك���ب،  اأق������وم   -
جميلة تعمل مدر�صة مو�صيقى، ورغم 

�صريرة،  ف��اإن��ه��ا  اخل���ارج���ي  ج��م��ال��ه��ا 
وه������ي اب����ن����ة رج������ل اع����م����ال ميلك 
مليارات. نتابع يف الأح��داث كيف 

بها،  امل��ح��ي��ط��ني  م����ع  ت��ت��ع��ام��ل 
عائلتها  اأف����راد  اأن  خ�صو�صاً 
�صقيقاتها  اأجمل  اأنها  ي��رون 

وي�صيدون بها.
ا�����ص����ت����ع����ددت  ك�����ي�����ف   •

للدور؟
مع  جل�صات  ع��ق��دت   -
ت��ام��ر حمزة  امل���خ���رج 
ق�����ب�����ل ال����ت���������ص����وي����ر 
ل�������الت�������ف�������اق ع���ل���ى 
ال�����������ص�����خ�����������ص�����ي�����ة 
وم��������الحم��������ه��������ا، 
وخ����ل����ف����ي����ات����ه����ا 
حتكم  ال������ت������ي 
يف  ت�صرفاتها 
التي  امل���واق���ف 
لها  تتعر�ض 

بالأحداث.
ه�����ل   •  
اأن  ت�����ري�����ن 

عر�ض العمل 
خارج رم�صان 

فر�صة  مي��ن��ح��ه 
جيدة للم�صاهدة؟

- بالتاأكيد. يحتاج اجلمهور اإىل م�صاهدة الدراما طوال 
الوقت ولي�ض يف رم�صان فح�صب، وثمة وجوه اإيجابية 
كثرية يف الدراما التي ُتعر�ض خارج رم�صان من بينها 
امل�����ص��اه��دي��ن ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة العمل  ق�����درة 
الفوا�صل  ك���رثة  م��ن  م��ل��ل  دون  م��ن 
�صغط  اأو  ال��ط��وي��ل��ة  الإع��الن��ي��ة 
كثرية  م�صل�صالت  م�صاهدة 
من  نف�صه،  التوقيت  يف 
يكون  ال���رتك���ي���ز  ث���م 
اأكر بالتفا�صيل.

عن  م������������اذا   •
ال��������������درام��������������ا 

الرم�صانية؟
- مل اأتعاقد على اأي عمل درامي، ولكن ثمة مناق�صات 
رغم  ذل��ك  التعاقد،  ح��د  اإىل  ت�صل  مل  م�صاريع  ب�صاأن 
اأ�صعر  التي  الرم�صانية  ال��درام��ا  يف  للظهور  ا�صتياقي 
باأنها )و�ض اخلري( علي منذ جناح جتربتي يف )الدايل( 

مع الفنان الراحل نور ال�صريف.
)قرمط  فيلم  يف  اجل��دي��دة  جتربتك  عن  حدثينا   •

بيتقرمط( مع اأحمد اآدم.
فهو  الفيلم،  على  اجلمهور  فعل  رد  ملعرفة  اأت�����ص��وق   -
كوميدي ولكن دوري فيه بعيد عن الكوميديا متاماً. 
مع  تتورط  تلفزيونية  برامج  معدة  �صخ�صية  اأج�صد 
ال��ق��رم��وط��ي يف م�صاكل وم���ط���اردات خ��الل الأح����داث، 
احلركة  اإط��ار  يف  نقدمها  ع��دة  ق�صايا  الفيلم  ويحمل 
تلقى  اأن  اأمتنى  فنياً،  جديدة  توليفة  يف  والكوميديا 

اإعجاب امل�صاهدين.
هل  ع��دة،  اأع��م��ال  يف  القرموطي  �صخ�صية  ظهرت   •

ترين اأن هذا الأمر ي�صّب يف �صالح الفيلم؟
يحبها  مم��ي��زة  �صخ�صية  ف��ال��ق��رم��وط��ي  ب��ال��ت��اأك��ي��د،   -
ي�صكل  �صابقاً  والدراما  ال�صينما  يف  وجناحها  اجلمهور 
ن�صاهد  بيتقرمط(  )ق��رم��ط  يف  للفيلم.  مهمة  دف��ع��ة 
تت�صمن  اأح���داث  �صمن  لل�صخ�صية  خمتلفة  معاجلة 
اإ�صقاطات على الواقع. �صخ�صياً، اأحب هذه النوعية من 

الأعمال، واأعتقد اأن اجلمهور يف�صل م�صاهدتها.
ر�صا( )�صاعة  يف  دورك  عن  • حدثينا 

- اأ�صعر ب�صعادة كبرية لأن الفيلم �صيخرج اإىل النور 
اأخ��رياً، فهو عمل يعتمد على  وي�صاهده اجلمهور 
كوميديا الفانتازيا و�صعدت بفكرته منذ اأن قراأت 
ال�صيناريو اخلا�ض به. اأج�صد فيه اأربع �صخ�صيات 

خمتلفة، لذا اعترته حتدياً يل.
ال���ت���ي  الأرب������������ع  ال�������ص���خ�������ص���ي���ات  ه������ي  • م������ا 

جت�صدينها؟
- اأج�صد �صخ�صية فتاة تفقد ذاكرتها، وتنطلق يف 
كل مرة ب�صخ�صية خمتلفة: راق�صة، ومدر�صة، 
تفا�صيل  الأح��������داث  يف  ن��ت��اب��ع  وج���ام���ع���ي���ة... 
كوميدية، خ�صو�صاً يف اخلط الرومان�صي الذي 
امل�صتمرة  وحم��اولت��ه  فتحي  باأحمد  يجمعني 
العمل فر�صة  لذا وج��دت يف  لإيقاعي يف حبه. 
الرئي�صة  الفكرة  ع��ر  خمتلفة  اأدوار  لتقدمي 

التي تناق�صها الأحداث.

�صخ�صية؟ كل  مع  تعاملِت  • كيف 
فارق  ب��وج��ود  حمظوظة  كنت   -

يف الت�صوير بني كل �صخ�صية، 
التعامل  يف  ����ص���اع���دين  م����ا 

ب�صكل  واح����������دة  ك�����ل  م�����ع 
معها  والتعاي�ض  منفرد 
اأكن  مل  اإذ  بتفا�صيلها، 
م�صطرة اإىل التنقل بني 

التوقيت  يف  ال�صخ�صيات 
نف�صه.

طول  من  ب�صيق  �صعرت  هل   •
فرتة الت�صوير؟

- ل��ك��ل ع��م��ل ظ��روف��ه اخل��ا���ص��ة به. 
ث��م��ة اأع���م���ال ت��ن��ج��ز ���ص��ري��ع��اً واأخ����رى 

اإيل،  بالن�صبة  ال��وق��ت.  بع�ض  ت�صتغرق 
املهم اأن اأقدم الدور بال�صكل الذي يجعلني 

را���ص��ي��ة ع��ن��ه. وا���ص��ت��غ��راق ال��ف��ي��ل��م وق���ت���اً يف 
اأفادين �صخ�صياً كما ذكرت لك يف  الت�صوير 
الزمني بني ت�صوير كل  بالفارق  يتعلق  ما 

يف  الآن  العمل  اأن  املهم  يبقى  �صخ�صية. 
دور ال�صينما.

• يعر�ض )قرمط بيتقرمط( و)�صاعة 
ر�صا( يف التوقيت نف�صيه..

الفيلمني  ل���ع���ر����ض  ق��ل��ق��ة  -ل�������ص���ت 
يتج�����اوز  ل  ن��ف�����ص��ه،  ال��ت��وق��ي��ت  يف 
املرتبطة  امل�ص����ادفة  حدود  الأم��ر 
اختيار  وق����������رارات  ب���ال���ت���وزي���ع 
لعر�ض  امل���ن���ا����ص���ب  ال���ت���وق���ي���ت 
الأف��الم، ول دخل يل يف ذلك. 
ول�ص����������ت قلقة اإطالقاً، ذل���ك 
خمتلفة.  اأدواراً  اأق���دم  اأن��ن��ي 
ب���ل اأ���ص��ع�����������ر ب�����ص��ع��ادة كون 
ال�ص���������ينما  اإىل  ع��ودت��ي 
يت�صمان  بعملني  حتققت 

حري�صة  واأن����ا  ب��ال��ق��وة، 
ردود  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى 

عليهما  ال���ف���ع���ل 
خالل الفرتة 

الراهنة.
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مر�س خطري يهدد الأطفال جراء ال�صمنة.. احذره
الأطفال  تهدد  ال�ِصمنة  اأن  م��ن  الأط��ف��ال  لأط��ب��اء  الأمل��ان��ي��ة  الرابطة  ح��ذرت 
ال��ف��خ��ذ، وه���و م��ر���ض خ��ط��ري ي�صتلزم اجلراحة.  راأ�����ض  ب��ان��زلق  ب��الإ���ص��اب��ة 
واأو�صحت الرابطة اأن انزلق راأ�ض الفخذ يرفع خطر ت�صوه الفخذ اأو انك�صاره، 
ما يت�صبب يف اإعاقة م�صتدمية. وتتمثل اأعرا�ض انزلق راأ�ض الفخذ يف العرج 
التثبيت  بوا�صطة  الن��زلق  ويتم عالج  والركبة.  ال��ورك  يف  املرحة  والآلم 
من  وللوقاية  ا�صطناعي.  ورك  تركيب  اإىل  اللجوء  ميكن  كما  بامل�صامري، 
انزلق راأ�ض الفخذ ينبغي على الأطفال، الذين يعانون من ال�ِصمنة، اإنقا�ض 
الوزن باتباع اأ�صلوب حياة �صحي يقوم على التغذية ال�صحية اأي الإكثار من 
ال�صريعة والدهون،  الوجبات  الطازجة والبتعاد عن  اخل�صراوات والفواكه 

بالإ�صافة اإىل املواظبة على ممار�صة الريا�صة والأن�صطة احلركية.

ت�صتوجب عر�س طفلك علىالطبيب اأعرا�س   10
يتعر�ض الطفل للعديد من امل�صاكل ال�صحية اأثناء منو، ما يفر�ض على الأم 

النتباه لأي اأعرا�ض تظهر عليه ، لتجنب تطورها اإىل اأمرا�ض خطرية.
اإهمالها، عند ظهورها  التي ل يجب  الأعرا�ض  يلي، جمموعة من  وفيما 

على الطفل، ح�صب موقع توب 10 هوم رمييديز:

املرتفعة احلرارة   1-
احلمى ناجتة عن عدوى بكتريية ت�صبب اأمرا�صاً خطرية.

ال�صديد العط�ض   2-
اأحد العالمات الرئي�صية ملر�ض ال�صكري من النوع 2.

التنف�ض �صعوبات   3-
تنتج عن الربو اأو التهاب الق�صبات الهوائية.

ال�صديدة البطن  اآلم   4-
موؤ�صر على التهاب الزائدة الدودية.

التبول �صعوبات   5-
ت�صري اإىل التهابات يف امل�صالك البولية.

ال�صديد التعب   6-
من اأعرا�ض فقر الدم و�صوء المت�صا�ض.

املتكرر القيء   7-
التهابات الأمعاء وجهاز اله�صم.

الوجه انتفاخ   8-
رد فعل حت�ص�صي من الأطعمة اأو لدغات احل�صرات.

الزرقاء ال�صفاه   9-
نق�ض الأك�صجني يف الدم و�صعف الدورة الدموية.

ال�صديد الطفح   10-
ب�صبب احل�صا�صية اأو تعفن الدم اأو التهاب ال�صحايا.

؟ القريوان  مدينة  بنى  الذي  هو  • من 
- عقبة بن نافع

املاء؟ �سرب  بدون  اجلمل  يقطعها  التي  امل�سافة  • كم 
- 400 كيلومرت

؟ املبارك  رم�سان  �سهر  �سيام  فر�ض  • متى 
- عام 2 للهجرة

ال�سّديق؟ بكر  اأبي  اأ�سم  • ما 
- عبد اهلل بن قحافة

العامل؟ يف  املحيطات  اأكرب  • ما 
- املحيط الهادئ

الأندل�ض. ومل يكن يف زمانه  الأندل�صي يعتر من نوابغ الطب والأدب يف  ابن زهر  اأن احلفيد  • هل تعلم 
اأعلم منه ب�صناعة الطب اأخذها عن اأبيه. وقد خدم دولتي املرابطون واملوحدون.

له الرتياق اخلم�صيني يف الطب ور�صالة يف طب العيون. ويعتر ابن زهر اأول من اكت�صف جرثومة مر�ض 
اجلرب من اأطباء امل�صلمني كما هو اأول من �صخ�ض اأعرا�ض خراج احليزوم والتهاب التامور يف حالتي الن�صافة 

والن�صكاب.
امللقب  علي  اأب��و  �صينا(  ابن  اهلل  عبد  بن  )احل�صني  �صينا  ابن  الطبيب  ال�صالمي  العامل  اأن  تعلم  هل   •

بال�صيخ الرئي�ض يعود له الف�صل يف اكت�صاف العديد من الأمور الطبية اأهمها:
يف  مركزي  �صبب  عن  الناجت  وال�صلل  املحلي  الع�صوي  ال�صلل  بني  وميز  الن�صفي  ال�صلل  �صخ�ض  من  اأول   �

الدماغ.
� اأول من و�صف اأعرا�ض داء )الفيالريا( اأو داء الفيل، وهو مر�ض ي�صيب الرجلني فتت�صخمان. وهو اأول من 

و�صف اأعرا�ض داء )اجلمرة اخلبيثة(.
اأو الرهقان. وهي دودة موجودة يف  اأول من وفق اإىل اكت�صاف الطفيلة املعوية املعروفة بالنكل�صتوما  � وهو 

اأمعاء الإن�صان. وقد و�صفها و�صفا دقيقاً يف كتابه ال�صهري القانون وقد �صماها )الدودة امل�صتديرة(.

التاجر الطيب
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الزبيب 

ي�صفي الزبيب مذاقا 
مميزة  ونكهة  �صهيا 
ع��ل��ى الأط��ع��م��ة، كما 
ي����ت����م����ت����ع ب�����ف�����وائ�����د 

�صحية جمة.
واأو������������ص�����������ح خ���ب���ري 
ال����ت����غ����ذي����ة م����ارت����ن 
من  روت���ك���وف�������ص���ك���ي 
اأك�����ادمي�����ي�����ة احل���ي���اة 
مدينة  يف  ال�صحية 
الأملانية،  اأوبرور�صل 

فوائد الزبيب: يعد الزبيب مبثابة حلوى �صحية غنية بالطاقة.
واأ�صاف روتكوف�صكي اأنه على الرغم من فقدان العنب للكثري من حمتوى 
اإل اأن ذلك ل يت�صبب يف ت�صقق  املاء املوجود فيه خالل مرحلة التجفيف، 
الدقيقة  للكائنات  مُيكن  ل  ث��ّم  وم��ن  امل��رن��ة،  الرقيقة  اخل��ارج��ي��ة  طبقته 

اخرتاقه ول يوجد اأي داع ل�صتخدام املواد احلافظة معه.
واأردف:  الإن�صان.  ل�صحة  املفيدة  مبكوناته  حمتفظاً  العنب  يظل  وبذلك 
بعد جتفيفه  العنب  داخ��ل  الغذائية  وامل��واد  الكربوهيدرات  ي��زداد حمتوى 

مبعدل يراوح بني اأربعة اإىل خم�صة اأ�صعاف.
 %  60 م��ن  اأك���رث  مُي��ث��ل  وال��غ��ل��وك��وز  ال��ف��رك��ت��وز  بنوعيه  ال�صكر  اأّن  ي��ذك��ر 
ا�صتعالمات  مركز  من  كاوفمان  جابريل  واأو�صحت  الزبيب.  مكونات  من 
الغلوكوز  امت�صا�ض  للج�صم  مُيكن  اأّن��ه  الأملانية  ب��ون  مدينة  يف  امل�صتهلك 

ب�صكل مبا�صر من دون اأن تعمل الع�صارة اله�صمية على تفكيكه.

املطربة الأمريكية بيبي ريك�سا لدى و�سولها اإىل حفل كليف ديفي�ض التقليدي ع�سية حفل توزيع جوائز 
جرامي ال�سنوي رقم 61 يف بيفريل هيلز، كاليفورنيا."ا ف ب"

كان احمد تاجرا طيبا �صاحلا يفعل اخلري �صرا ولوجه اهلل وقد منحه اهلل من عطيته الكثري فكان ي�صرتي 
بكل ذلك جواهر وياقوتا ودررا فاخرة ،حتى جاء يوم كاد له �صديقه كيدا عند الوايل فما كان من الوايل ال 
ار�صل حرا�صه ليقتادوه ايل ال�صجن ظلما وعدوانا .. وقبل ان يدق احلرا�ض بابه يف ذلك اليوم كان يجل�ض يف 
�صحن حديقته ويف حجره تعب عمره من جموهرات وذهب وياقوت ودرر فخاف ان يراه من يدق الباب فالقى 
بها يف حفرة وراءه غطت بالزهار والورود فلم ينتبه لها احد من احلرا�ض الذين اقتادوه اإىل الوايل الذي امر 

مب�صادرة كل ما يف داره والقائه يف ال�صجن .
جرى ماجرى وبقي يف احلب�ض مدة طويلة هي �صنوات جاءت فيها ف�صول وذهبت ف�صول ومل يفكر احد من 
ا�صدقائه او ا�صحابه يف الذهاب اإىل البيت او احلديقة ملعاينتها خا�صة بعد ان متت م�صادرة كل ما يف البيت 

وا�صبح خاويا علي عرو�صه فجف الب�صتان ويب�ض .
مات الوايل ،ومن جاء بعده اطلق �صراح التاجر بعدما عرف انه حب�ض ظلما وذهب اإىل بيته وعاد له خادم كان 
خمل�صا لريعاه فاأخذ التاجر يتذكر جمل�صه يف احلديقة وماالقى فيها من جواهر فت�صاءل يا ترى هل هناك 
من �صئ منها ... فذهب اإىل املو�صع ذاته واخذ يقلبه ومعه خادمه وكلما قلب الر�ض وجد احدى جواهره حتى 
وجدها كلها ومل ي�صع منها واحدة .. و�صبحان من اأبقاها فقد كانت هي كل راأ�ض ماله فحمد اهلل وعلم انه قد 

بقيت له اأعماله ال�صاحلة يف الدنيا .

احذر.. التهاب الأذن الو�صطى يهّددك بال�صمم!
ال�صائعة  الأم��را���ض  م��ن  الو�صطى  الأذن  التهاب  يعد 
وقد  ��ا،  اأي�����صً البالغني  يهاجم  ولكنه  الأط���ف���ال،  ل��دى 

ُي�صيبهم بال�صمم، اإذا مل يتم عالجه.
الأذن  التهاب  اإن  كلو�صمان:  بيرت  الروفي�صور  وق��ال 
الأطفال  ي�صيب  ح��اد:  نوعني؛  اإىل  ينق�صم  الو�صطى 
وي�صفى غالًبا بدون عواقب، ومزمن: يهاجم البالغني 

وقد يت�صبَّب يف تعر�صهم لفقدان ال�صمع.
التهاب  اأّن  واحلنجرة،  والأذن  الأن��ف  طبيب  واأ���ص��اف 
ال�صنني  ع��ر  يتطور  البالغني  ل��دى  الو�صطى  الأذن 
وي��ن�����ص��اأ ب�صبب ت��ك��رار الإ���ص��اب��ة ب��ال��ن��وع احل���اد م��ن��ه يف 

ال�صغر.
الروفي�صور  الأذن: ومن جانبه قال  - ثقب يف طبلة 
الأذن  بالتهاب  الإ�صابة  اإنه عند  اأندريا�ض جري�صترن: 
لالأذن  املخاطية  الأغ�صية  تتعر�ض  امل��زم��ن  الو�صطى 
مل����دة ط��وي��ل��ة وب�����ص��ك��ل متكرر.  ال��داخ��ل��ي��ة ل��الل��ت��ه��اب 

وبالإ�صافة اإىل ذلك غالًبا ما يوجد ثقب م�صتدمي يف 
طبلة الأذن. وميكن ال�صتدلل على الإ�صابة بالتهاب 
اإف��رازات من  الأذن الو�صطى املزمن من خالل خ��روج 
الأذن ب�صكل م�صتمر، بالإ�صافة اإىل تدهور ال�صمع واآلم 

الأذن ال�صديدة.
ت��دخ��ل ج���راح���ي: واأ�����ص����اف ط��ب��ي��ب الأن�����ف والأذن   -
واحلنجرة جري�صترن اأن التهاب الأذن الو�صطى احلاد 
ي��ت��م ع��الج��ه ب��وا���ص��ط��ة ب��خ��اخ اأن����ف م��زي��ل لالحتقان 
التدّخل  في�صتلزم  امل��زم��ن  الل��ت��ه��اب  اأم���ا  وم�����ص��ك��ن��ات، 
ُعظيمات  ولرتميم  الأذن  طبلة  ثقب  ل�صد  اجل��راح��ي 
بال�صمم.  امل��ري�����ض  ُي�����ص��اب  ل  ك��ي  امل��ت�����ص��ررة،  ال�صمع 
املزمن  اللتهاب  م��ن  التخل�ض  يف  اجل��راح��ة  وت�صاعد 

وحت�ّصن حا�صة ال�صمع جمدًدا.
واأ�صار كلو�صمان اإىل اأنَّ الو�صفات املنزلية للوقاية من 
التهاب الأذن الو�صطى، ك�صرائح الب�صل اأو القطن، غري 

فعالة؛ نظًرا لأن اللتهاب ل يحدث من اخلارج، واإمنا 
لأ�صباب عدة  وذل��ك  الأنفي،  البلعوم  الداخل عر  من 
كا�صطراب  الأذن  ت�صريح  اأو  املو�صعي  املناعة  ك�صعف 

التهوية امل�صتدمي.
من  احل��م��اي��ة  بغر�ض  الأذن  يف  القطن  و���ص��ع  اأّن  كما 
ومن  ال�صمعية.  القناة  التهاب  يف  يت�صبب  ق��د  ال��ري��اح 
بالتهاب  الإ���ص��اب��ة  عند  التدخني  ا  اأي�صً املنا�صب  غ��ري 
تهيج  يف  يت�صبب  ال��ت��دخ��ني  لأن  ن��ظ��ًرا  امل��زم��ن؛  الأذن 

الأغ�صية املخاطية.
زيبيال  العامة  املمار�صة  ح���ذرت  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن 
بالتهاب  الإ�صابة  عند  بالطائرة  ال�صفر  من  بارتيلت 
الو�صطى  الأذن  ق��ي��ام  ل��ع��دم  ن��ظ��ًرا  ال��و���ص��ط��ى؛  الأذن 
مبعادلة ال�صغط، ما يت�صّبب يف الإ�صابة باآلم مرحة 
ودوار �صديد. ويف اأ�صواأ احلالت قد يحدث �صرر بالأذن 

�ض املري�ض لل�صمم. الداخلية ويتعرَّ


