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العالقة بني الوالدة املبكرة واأمرا�ض القلب
تزيد  مبكرا  ي��ول��دون  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  اأن  اإىل  درا���س��ة حديثة  ت�سري 
لديهم احتمالت الإ�سابة باأمرا�ض القلب عند الكرب مقارنة باملواليد 
اأن  اإىل  الدرا�سة  الباحثون يف  ا�ستكملوا فرتة احلمل. وخل�ض  الذين 
احلمل  من  والثالثني  ال�سابع  الأ�سبوع  قبل  ول��دوا  الذين  البالغني 
باملئة   53 القلب لديهم بن�سبة  باأمرا�ض  ارتفعت احتمالت الإ�سابة 

مقارنة ببالغني ولدوا بعد اإمتام مدة احلمل كاملة.
اأما من ولدوا مبكرا قليال يف حدود الأ�سبوعني 37 و38 من احلمل 
 19 بن�سبة  الأم��را���ض  بتلك  الإ���س��اب��ة  اح��ت��م��الت  لديهم  زادت  فقد 
باملئة. وتبلغ فرتة احلمل الطبيعية 40 اأ�سبوعا والطفل الذي يولد 

بعد الأ�سبوع 37 يعترب اأكمل فرتة احلمل من الناحية الطبية.
وع����ادة م��ا ي��ع��اين امل��ب��ت�����س��رون ال��ذي��ن ول����دوا ق��ب��ل الأ���س��ب��وع 37 من 
�سعوبات يف التنف�ض واله�سم يف الأ�سابيع التالية للولدة، كما ميكن 
اأن يتعر�سون مل�سكالت يف الأمد الطويل مثل �سعف الب�سر وال�سمع 
احتمالت  يف  وزي��ادة  و�سلوكية  اجتماعية  مل�سكالت  اإ�سافة  والإدراك 

الإ�سابة بارتفاع �سغط الدم وال�سكري بعد عقود.
اأكرث من مليوين ر�سيع  بيانات  الباحثون  الدرا�سة فح�ض  ولإج��راء 
ولدوا يف ال�سويد بني عامي 1973 و1994 وتابعوا تلك البيانات 

حتى عام 2015 ملعرفة عدد من اأ�سيبوا باأمرا�ض القلب منهم.
�سملتهم  م��ن  ب��ني  م��ن  فقط  �سخ�سا   1921 اأن  البيانات  واأظ��ه��رت 
الدرا�سة، اأو ما يقل عن واحد باملئة، اأ�سيبوا باأمرا�ض القلب من عمر 

الثالثني وحتى الثالثة والأربعني.

ال ت�صتهن باإ�صابات الدماغ اخلفيفة
اأن من يتعر�سون لإ�سابات دماغية خفيفة،  اأمريكية  اأظهرت درا�سة 
اأك���رث ع��ر���س��ة ل��الإ���س��اب��ة بعجز وظ��ي��ف��ي دائ���م مينعهم من  ي��ك��ون��ون 
ممار�سة اأن�سطتهم اليومية، مقارنة مبن يتعر�سون لإ�سابات اأخرى.

وقال الباحثون يف دورية غاما لطب الأع�ساب، اإنه رغم اأن الإعاقات 
لإ�سابات  جيدا  معروفة  اأعرا�ض  الأمد  طويلة  واجل�سدية  الإدراكية 
امل�سار  يقينا  يعلمون  ل  الأط��ب��اء  ف��اإن  وال�سديدة،  املتو�سطة  ال��دم��اغ 
اجلديدة  الدرا�سة  و�سملت  اخلفيفة.  الإ�سابات  من  للتعايف  املتوقع 
مري�سا  و229  خفيفة،  دماغية  اإ�سابات  يعانون  مري�سا   1154
الراأ�ض.  يف  اإ�سابات  دون  للعظام  تقوميا  ا�ستدعت  لإ�سابات  تعر�سوا 
وبعد اأ�سبوعني من الإ�سابة، وجد الباحثون اأن 87 باملئة من مر�سى 
الأخ��رى، حتدثوا  الإ�سابات  باملئة من مر�سى  الدماغ و93  اإ�سابات 
عن معاناتهم من ق�سور يف وظائف اجل�سم. لكن بعد عام، كان حال 
مر�سى اإ�سابات الدماغ اأ�سواأ، فقد وجد الباحثون اأن 53 باملئة منهم 
38 باملئة من امل�سابني  ل زالوا يعانون ق�سورا وظيفيا، بينما عانى 
ال��ق�����س��ور. وق��ال��ت لينزي نيل�سون كبرية  اأخ���رى م��ن ه��ذا  ب��اإ���س��اب��ات 
الباحثني يف الدرا�سة، وهي من كلية وي�سكون�سن للطب يف ميلووكي: 
دماغية  باإ�سابات  امل�سابني  املر�سى  م��ن  كثري  يخ�سع  ل  "لالأ�سف 

خفيفة لأي رعاية طبية لحقة بعد خروجهم من امل�ست�سفى".

النوم اأثناء م�صاهدة التلفزيون.. ماذا يفعل بالن�صاء؟
التلفزيون،  م�ساهدة  اأث��ن��اء  ال��ن��وم  م��ن  حديثة  علمية  درا���س��ة  ح��ذرت 

م�سرية اإىل اأن لها خماطر عدة، خ�سو�سا على الن�ساء.
اأب��رز املخاطر من  "ال�سمنة" هي من  اأن  العلمية  الدرا�سة  واأو�سحت 
"مرتو"  �سحيفة  ذك��رت��ه  مل��ا  وفقا  التلفزيون،  م�ساهدة  اأث��ن��اء  ال��ن��وم 

الربيطانية.
وقالت ال�سحيفة اإن ال�سوء ال�سناعي املنبعث من التلفزيون يف الليل 
يوؤدي اإىل زيادة الوزن، ومن ثم الإ�سابة بال�سمنة والبدانة، وذلك على 

مدى 5 �سنوات.
مدي�سني"  اإنترينال  "جاما  دوري��ة  يف  ن�سرت  التي  الدرا�سة،  و�سملت 

نحو 44 األف امراأة ترتاوح اأعمارهن بني 35 و74 عاما.
الوطني الأمريكي  املعهد  التي قام بها باحثون من  الدرا�سة،  وقالت 
يف  املنبعثة  ال�سناعية  الأ���س��واء  من  احلد  اإن  البيئية،  ال�سحة  لعلوم 

غرفة النوم قد ي�سكل و�سيلة اأخرى للتغلب على اأزمة ال�سمنة.
وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن التعر�ض لل�سوء ال�سناعي يف الليل يرتبط 
ب�����س��ورة وث��ي��ق��ة م��ع اخل��ط��ر امل��ت��زاي��د لك��ت�����س��اب ال����وزن وت��ط��وره اإىل 

الإ�سابة بال�سمنة.
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ملاذا يرتفع �صغط الدم عند قيا�صه بالعيادة ؟
اإىل  يذهبون  عندما  لكن  املنزل،  يف  عادية  البع�ض  دم  �سغط  ق��راءة  تكون 

عيادة الطبيب يختلف الأمر، فريتفع هذا ال�سغط اإىل م�ستويات مقلقة.
وكان هناك اعتقاد يف ال�سابق اأن الأمر جمرد �سغط نف�سي ي�سيب املري�ض، 
اأخطر يرتبط بحالة مر�سية  �سيء  اإىل  اأمريكيا جديدا خل�ض  لكن بحثا 

طويلة الأمد.
ويطلق على هذا الأمر "متالزمة املعطف الأبي�ض"، وهي حالة ترتفع فيها 
�سغط الدم يف العيادة اأكرث من اأي مكان اآخر، لذلك يطلق عليها هذا ال�سم 

نظرا لأن الأطباء يرتدون املعاطف البي�ساء.
تطرقت  درا�سة   27 بن�سلفانيا  جامعة  يف  الأمريكيون  الباحثون  وتناول 
األف مري�ض يف الوليات املتحدة واأوروب��ا واآ�سيا، ون�سر البحث   64 حلالة 
 "journal Annals of Internal Medicine" دوري���ة  يف 

الطبية.
اأن املر�سى الذين يعانون من هذه املتالزمة لديهم خطر  وخل�ض البحث 
يزيد  كما  باملئة،   36 بن�سبة  الآخرين  من  اأك��رث  القلب  باأمرا�ض  الإ�سابة 

لديهم بن�سبة 109 باملئة خطر املوت نتيجة اأمرا�ض القلب.
وقال البحث اإن واحدا من كل 5 اأمريكيني يعاين من "متالزمة املعطف 
الأبي�ض"، لفتني اإىل اأن الأطباء عادة ما يرتكون هذه احلالة دون عالج، 

على اعتبار اأن ال�سبب نف�سي.
ويقي�ض �سغط الدم القوة التي يتدفق بها الدم خالل الأوردة وال�سرايني، 

وعندما تكون هذه القوة كبرية للغاية يطلق عليها ارتفاع يف �سغط الدم
الأبي�ض"  امل��ع��ط��ف  "متالزمة  م��ر���س��ى  الأم���ريك���ي���ون  ال��ب��اح��ث��ون  ون�����س��ح 
مبمار�سة الأن�سطة البدنية واعتماد النظام الغذائي ال�سحي، والإقالع عن 

التدخني والكحول.

ع�صرات الديدان 
الطفيلية باأمعاء طفل

�سوراً  ال���ك���ام���ريون  يف  ج���راح���ون  ن�����س��ر 
ا�ستخرجت  الطفيلية  الديدان  لع�سرات 
من بطن طفل ا�ستكى من اآلم يف املعدة. 
امل�ست�سفى  اإىل  اأع��وام،   4 الطفل،  ونقل 
ب���ت���ورم يف ال��ب��ط��ن وق�����يء، بعد  م�����س��اب��اً 
اإ�سابته باإم�ساك �سديد  �ستة اأ�سهر، وبعد 
ب�سبب  الأط��ب��اء  ��دم  عملية ج��راح��ي��ة، ���سُ
الديدان  م��ن  كبرية  اأع���داد  على  العثور 

ت�سد اأمعاء الطفل بالكامل.
له  ي�سبق  مل  الطفل  اأن  امل�سعفون  وعلم 
اخل�����س��وع لخ��ت��ب��ار ال���دي���دان، ومل تكن 
امل�ست�سفى  اإىل  نقله  على  ق���ادرة  اأ���س��رت��ه 

الذي يبعد نحو 47 مياًل عن املنزل.
ال�سفر،  ب��داء  الطفل  اإ�سابة  و�سخ�ست 
الإ�سكاري�ض  دودة  ت�سببه  م��ر���ض  وه���و 
الطفيلية يف الأمعاء الدقيقة، والأ�سكاريز 
اأكرث اأنواع الديدان الطفيلية �سيوعاً يف 
مليون   800 ح����وايل  وت�����س��ي��ب  ال��ع��امل 

�سخ�ض، معظمهم اأطفال دون العا�سرة.
يعاين  العاملية،  ال�سحة  منظمة  ووف��ق��اً 
اأكرث من %10 من الب�سر من الديدان 
ال��غ��ذاء واملاء  ال��ت��ي تنتقل ع��رب  امل��ع��وي��ة، 
اأي  ت�سبب  ل  وع���ادة  امل��ل��وث��ة،  املناطق  يف 

اأعرا�ض للمري�ض.

الريا�صة ال تكفي لفقدان 
الوزن.. ملاذا؟ �ص 23

الهواتف الذكية ُت�صيب 
ب�صرتك بحب ال�صباب والبقع 

اك��ت�����س��ف ج����راح جت��م��ي��ل ب��ري��ط��اين اأن 
الذكية  للهواتف  امل��ف��رط  ال���س��ت��خ��دام 
ان��ت�����س��ار ح��ب ال�����س��ب��اب والبقع  ُي�����س��ب��ب 
ال��ذق��ن واخل��دي��ن، ومن  والبثور ح��ول 
اجللد يف  ترهل  اإىل  اإ�سافًة  الوجه،  يف 

الن�سف ال�سفلي من الوجه.
األيك�سندري�ض،  اجلراح"ياني�ض  واأو�سح 
بكتريية  ع����دوى  م�����س��در  ال��ه��ات��ف  اأن 
طويلة،  ف���رتات  ال��ي��د  يف  حمله  ب�سبب 
البكترييا  لن��ت��ق��ال  ف��ر���س��ة  ي��وف��ر  م���ا 
�سطح  على  من  والأو���س��اخ  وامليكروبات 

الهاتف اإىل الوجه مبا�سرة.
عدم  اأن  اإىل  واأ�سار"األيك�سندري�ض 
الهاتف  �سا�سة  تنظيف  على  امل��واظ��ب��ة 
لنت�سار  خ�سبة  بيئة  ال��ب�����س��رة  يجعل 

هذه البكترييا على الوجه.
ويرى األيك�سندري�ض اأن ال�سبب اجلذري 
اأن يكون  ع��ل��ى اجل��ب��ه��ة مي��ك��ن  ل��ل��ب��ق��ع 
اأو �سوء التغذية، بح�سب ماورد  العرق، 

يف �سحيفة دايلي ميل الربيطانية.
برت�سيد  األ���ي���ك�������س���ن���دري�������ض  وي���ن�������س���ح 
ا���س��ت��خ��دام ال���ه���وات���ف، واحل���ر����ض على 

نظافتها.
ب����اإزال����ة  اخل���ب���ري  ي��ن�����س��ح  ذل�����ك  واإىل 
ال�سباب  ال�سوداء وندبات حب  الروؤو�ض 
م��ن خ���الل ع��ن�����س��ري��ن اأ���س��ا���س��ي��ني هما 
يف  يومياً  مرتني  والتق�سري  التطهري، 
نظافة  على  للحفاظ  وامل�ساء،  ال�سباح 
الب�سرة  تنظيف  على  وُي�����س��دد  ال��وج��ه، 

وغ�سلها فور العودة اإىل املنزل.

الأبي�ض:  اخلبز   -  1
ين�سح خرباء التغذية بتناول اخلبز امل�سنوع من الدقيق 
الدقيق  م��ن  امل�سنوعة  الكربوهيدرات  باعتبار  الأ���س��م��ر، 
بالدم،  ال�سكر  ن�سبة  يف  �سديدا  ارتفاعا  ت�سبب  الأبي�ض 

والذي ينخف�ض بعد ذلك ب�سكل كبري.
والقمح  الكاملة  امل�سنوع من احلبوب  اأما اخلبز 

ف��ي�����س��ت��غ��رق وق����ت ط���وي���ل لإم��ت�����س��ا���س��ه، مما 
يحافظ على زيادة الطاقة لفرتة اأطول.

الإفطار: حبوب   -  2
هذا النوع من الطعام حتوي على كم كبري من 

ال�سكريات ميكن اأن ت�سر من يتناوله، فال�سكر 
الذي يف تلك احلبوب يرفع الطاقة �سريعا، ولكن 

لفرتة ق�سرية، وبعدها يرتفع م�ستوى ال�سكر يف الدم، 
الأجزاء  يف  ا�سطراب  يحدث  فاإنه  ذل��ك،  يحدث  وحينما 
قدر  امل��رء  يفقد  وبالتايل  ب��ال��دم��اغ،  التنبه  ع��ن  امل�سوؤولة 

كبري من الطاقة.
ولذلك ينبغي تناول الأ�سناف ال�سحية من حبوب الإفطار 

والتي ل حتتوي على قدر كبري من ال�سكريات.

املقليات:  -  3
اإىل  والدهون  بالزيوت  واملت�سبعة  املقلية  الأطعمة  حتتاج 
وقت طويل حتى يتم ه�سمها، وبالتايل يحتاج اجل�سم اإىل 
عمل جمهود كبري لنقل الدم من الأطراف اإىل الأع�ساء، 

مما يرتك اجل�سم بطاقة اأقل ملدة 6 اإىل 8 �ساعات.
يف  البطيئة  الأط��ع��م��ة  خمتلف  على  اأي�����س��ا  ه��ذا  وينطبق 
اله�سم، مثل الأطعمة التي حتتوي على الدهون ال�سارة، 
ب���دل من  اأث��ن��اء ه�سمها  اجل�����س��م  ط��اق��ة  ت�ستهلك  وال��ت��ي 

حتويلها اإىل طاقة.

احلديد: منخف�سة  الأطعمة   -  4
اإىل طاقة،  ال�سعرات احلرارية  ي�ساهم يف حتويل  احلديد 
ولذلك عندما ينق�ض يف النظام الغذائي اخلا�ض فاإن ذلك 
الإح�سا�ض  ي���زداد  وبالتايل  الطاقة،  م�ستويات  م��ن  يقلل 

بالتعب واخلمول.
ولذلك ين�سح اأن يحتوي الغذاء اليومي على كمية منا�سبة 
التي حتتوي على احلديد مثل اخل�سروات  الأطعمة  من 
وال��ل��ح��وم وال��ك��ب��د وامل����اأك����ولت ال��ب��ح��ري��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

املك�سرات والفواكه املجففة وال�سوكولتة الداكنة.

  

 

ال�سعرات  منخف�سة  الأغ��ذي��ة   -  5
احلرارية:

ي�سبب تناول هذه الأطعمة ب�سكل مبالغ فيه، اإعطاء الدماغ 
اإ�سارات باجلوع، مما يوؤدي اإىل بطء عملية الأي�ض )حرق 

ال�سعرات( وانخفا�ض م�ستوى الطاقة يف اجل�سم.
الأطعمة  من  منا�سبة  كمية  تناول  الأف�سل  من  وبالتايل 
على فرتات منتظمة، وعدم اإهمال اأي وجبة من الوجبات 

الأ�سا�سية، وعد النتظار حتى ال�سعور باجلوع ال�سديد.

-م�سروبات الطاقة:  6
اأف�سل  ال��ط��اق��ة يف  م�����س��روب��ات  اأن  ال��ن��ا���ض  م��ن  يظن كثري 
يف  ول��ك��ن  ال��ي��وم��ي،  وال��ن�����س��اط  احل��ي��وي��ة  لتجديد  ال�سبل 

احلقيقة هذه اعتقاد خطاأ.
الق�سري،  املدى  الطاقة م�سنوعة للعمل على  فم�سروبات 
وي�سعر  ل��ف��رتة،  وال�����س��ك��ر  بالكافيني  اجل�����س��م  مت���الأ  ح��ي��ث 
ال�����س��خ�����ض ب��ال��ط��اق��ة وال��ن�����س��اط، ول��ك��ن ب��ع��د ذل���ك �سوف 

تنخف�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم اأكرث من املعدل الطبيعي.

الكافيني:  -  7
كافيني  كمية  على  ال��ت��ي حت��ت��وي  امل�����س��روب��ات  ت��ن��اول  عند 
لل�سحة  مفيدا  حتما  �سيكون  ذل��ك  ف��اإن  يوميا،  معتدلة 

ويعزز الطاقة.
اأ�سحى املر يعتمد على الكافيني للح�سول على  اإذا  ولكن 
الطاقة وخا�سة يف الأوق��ات القريبة من النوم، فاإن ذلك 
النوم،وهذا  يف  ال��رغ��ب��ة  م��ن  يقلل  لأن���ه  اجل�����س��م  �سي�سر 

بالطبع �سيوؤدي اإىل انخفا�ض الطاقة لديك.

اإذا كنت نباتيا.. احذر ماكدونالدز!
كان  ل�سطائر  "تويرت" �سورا  رواد  من  جمموعة  َت�سارك 
من املتوقع اأن تكون نباتية ولكن اكت�سفوا اأنها حتتوي على 
قطع دجاج. ال�سطائر تعود ل�سركة "ماكدونالدز" العاملية. 

فما الذي ح�سل بال�سبط؟
خيبة اأمل كبرية اأُ�سيب بها نباتيون يف بريطانيا. فبعد اأن 
اأطلقت �سل�سلة مطاعم "ماكدونالدز" �سطريتها النباتية، 

تفاجاأوا باأنها حتتوي على قطع دجاج بداخلها.
النباتيون الذين فوجئوا مما قدمت لهم �سل�سلة املطاعم 
عن  للتعبري  "تويرت"  اإىل  جل����اأوا  ال���ع���امل،  يف  امل�����س��ه��ورة 
عالمة  حتمل  التي  "ال�سندويت�سات"  هذه  من  ا�ستيائهم 
الت�سديق من جمعية النباتيني الربيطانية، ح�سبما نقلت 

�سحيفة "دايلي ميل".
ما  ج��راء  اعتذارها  "ماكدونالدز" عن  وع��ربت جمموعة 
املرات  يف  احل���ذر  �ستتوخى  مطابخها  اإن  وق��ال��ت  ح�سل، 
الربيطانية.  الغارديان  �سحيفة  نقلت  ح�سبما  القادمة، 
"تويرت" طالبة  عرب  للم�ستكني  من�سورات   مع  وتفاعلت 
حيثيات  لها  وي�سرحوا  اخلا�ض  عرب  يرا�سلوها  اأن  منهم 

الواقعة.
ُي�سار اإىل اأن �سل�سة "ماكدونالدز" بداأت م�سروعها النباتي 
بداية هذا ال�سهر على اأ�سا�ض اأن يكون نباتيا 100 باملئة، 
قاعدة  تو�سيع  على  عملت  التي  املطاعم  م��ن  واح��د  وه��و 
زبنائها من خالل تقدمي وجبات نباتية نظرا لتزايد عدد 
الأ�سخا�ض املتبنني للنظام النباتي لي�ض فقط يف بريطانيا 

دار مزادات تك�صف كيف ح�صلت 
على راأ�ض توت عنخ اآمون؟

اأن  للمزادات  كري�ستيز  دار  تتوقع 
امللك  متثال  راأ���ض  بيع  من  تتمكن 
اآم��ون مببلغ ل يقل عن  توت عنخ 
ما  اأو  اإ�سرتليني  4 ماليني جنيه 
دولر، يف حال  م��الي��ني   5 ي��ع��ادل 
متت عملية البيع املقررة يف الرابع 

من يوليو املقبل.
وحاولت دار كري�ستيز للمزادات اأن 
للتمثال  التاريخي  الت�سل�سل  تبني 
بوقف  طالبت  ال��ت��ي  م�سر،  خ���ارج 
ل�سرتداده،  متهيدا  البيع  عملية 
م�سرية اإىل اأنها ح�سلت على هذه 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأث���ري���ة،  القطعة 
ف���رع���وين خ�����س��ب��ي ومتثال  ت���اب���وت 
تاجر  من  قدمية،  م�سرية  لقطة 
الآث����ار الأمل����اين هاينز ه���ريزر عام 
1985. واأو�سحت اأن هذه القطع 
ال�سابق  يف  مملوكة  كانت  الأث��ري��ة 
جوزيف  النم�ساوي  الآث���ار  لتاجر 
مي�سينا، الذي ح�سل عليها بدوره 
م����ن الأم��������ري ف��ي��ل��ه��ل��م ف�����ون ثور 
 1973 ع��ام��ي  ب��ني  تاك�سي  اأون����د 
يعتقد  اأن��ه  اإىل  منوهة  و1974، 
اأن الأم��ري فيلهلم ح�سل عليها يف 
بح�سب  امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن  �ستينيات 
"غارديان"  ���س��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت  م���ا 
كري�ستيز  دار  وقالت  الربيطانية. 
الأوىل  املرة  اإن هذه هي  للمزادات 
التي يعر�ض فيها هذا متثال راأ�ض 
امللك توت عنخ اآمون، املنحوت من 
تاريخه  وي��ع��ود  ك��وارت��زي��ت،  حجر 
يف  ع�����ام،   3000 م���ن  اأك�����رث  اإىل 
وعلى   .1985 ع���ام  م��ن��ذ  ال�����س��وق 
التاريخية  اخل��ل��ف��ي��ة  م���ن  ال���رغ���م 
ذكرتها  والتي  للتمثال،  املعا�سرة 
دار كري�ستيز، فاإنه مل يعرف متى 
اأي��ن؟ لكن  عرث على التمثال ؟ول 
ال�سابق زاهي  امل�سري  الآث��ار  وزير 
الذي  التمثال،  اأن  يعتقد  ح��وا���ض 
اإله ال�سم�ض  اأو  اآم��ون  يج�سد الإل��ه 
من  اأخ��ذ  القدماء،  امل�سريني  عند 

معبد الكرنك.

ليند�صي لوهان : لي�ض لدي 
م�صاكل مع اأي �صخ�ض

عداوة قدمية تعود اإىل العام 2006 
العامليتني  ليند�سي  املمثلتني  ب��ني 
اأن  ب��ع��د  هيلتون   و باري�ض  لوهان  
قام �سديق الأخرية ب�ستم ليند�سي 
اأمامهما ومل تدافع عنها. وموؤخراً، 
 Kyle" وخالل مقابلة مع برنامج 
�سوؤال  مت   ،"& Jackie O Show
ل��ي��ن��د���س��ي، ال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر 32 
ال�سلبية  باري�ض  تعليقات  عن  عاًما 
"متجاوزة  ب��اأن��ه��ا  و�سفتها  اأن  بعد 
لرتّد  امل��ا���س��ي،  ال�����س��ه��ر  وحمرجة" 
مع  م�ساكل  لديها  لي�ض  اأن��ه  وتوؤكد 
م�ساكل  اأي  لدي  قائلًة:"لي�ض  اأحد 
مع اأي �سخ�ض يف حياتي واأنا ممتنة 
لذلك، اإنني �سخ�ض حمب للغاية".

حتذير طبي.. 7 اأطعمة 
ت�صبب الك�صل واخلمول

وانخفا�ض  باخلمول  �شعورا  الأطعمة  اأن��واع  بع�ض  ت�شبب 
م�شتوى الطاقة لدى تناولها، ويف هذه احلالة ين�شح الأطباء 

وا�شتبدالها  الإمكان،  قدر  بتجنبها  التغذية  وخ��راء 
باأغذية تزيد الن�شاط والطاقة. وبح�شب 

موقع ويب طب فاإن هناك 7 اأ�شناف 
من الأطعمة ت�شبب الك�شل والإرهاق 

وقلة الن�شاط عند تناولها.



اخلميس    13   يونيو    2019  م   -   العـدد  12655  
Thursday   13   June   2019  -  Issue No   12655

22

�ش�ؤون حملية

برعاية رئي�ض الدولة 

جامعة االإمارات تختتم احتفاالتها بتخريج دفعتي 38-39 من طلبة اجلامعة
الرئي�ض الأعلى وعمداء الكليات واأولياء الأمور ي�شهدون الحتفال 

•• العني - الفجر

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان -رئي�ض الدولة 
"الثامنة  الدفعة  تخريج  حفل  الإم���ارات  جامعة  اختتمت  اهلل"،  "حفظه 
اأم�ض   مت  حيث  اأي���ام  ثالثة  ا�ستمر  والثالثني"الذي  والتا�سعة  والثالثني 
 – املعلومات  – وتقنية  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  كليات  تخريج ط��الب وطالبات 
للجامعة  الأعلى  الرئي�ض  بح�سور  وذلك  والقت�ساد  – والدارة  والهند�سة 
�سعادة �سعيد اأحمد غبا�ض والدكتور عتيق املن�سوري النائب امل�سارك ل�سوؤون 
اأمور اخلريجني،  واأولياء  التدري�ض  هيئة  واأع�ساء  الكليات  الطلبة وعمداء 
وذلك يف احلادية ع�سرة من �سباح اأم�ض بالقاعة الكربى باملبنى الهاليل يف 

احلرم اجلامعي مبدينة العني. 
ويف بداية احلفل األقى رئي�ض اجلامعة �سعادة �سعيد اأحمد غبا�ض كلمة رحب 
فيها باحل�سور يف احلفل الذي تقيمه اأ�سرة اجلامعة مبنا�سبة تخريج الفوج 
لنجاح اجلامعة  تتويجا  والثالثني من طلبتها  والتا�سع  والثالثني  الثامن 
ع��ام��اً، خطت خاللها خطوات  واأرب��ع��ني  اأرب��ع��ة  ام��ت��دت  التي   ، م�سريتها  يف 
والعلمي  امل��ع��ريف  التنوير  يف  الوطنية  ر�سالتها  ت��اأدي��ة  طريق  على  وا���س��ع��ة، 
والثقايف، والإ�سهام مع املوؤ�س�سات الوطنية يف حتقيق اأهداف التنمية ال�ساملة 
�سرحاً  اليوم  اجلامعة  اأ�سبحت  وق��د  ال�سديدة،  القيادة  ب��روؤى  م�ستنريين 
علمياً �ساخماً، تتبواأ مكانة رفيعة بني اجلامعات العاملية، على النحو الذي 
اأرادُه موؤ�س�ض اجلامعة وراعي م�سريتها، املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن 
ال�سمو  �ساحب  اليوم  م�سريتها  وراع��ي  ث��راه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �سلطان 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة حفظه اهلل، ورعاه.
وقال الرئي�ض الأعلى اإن جامعة الإم��ارات تفتخر بخريجيها وهم يخطون 
ال��وط��ن وحت��ق��ي��ق ط��م��وح��ات قيادته  الأوىل، يف ط��ري��ق خ��دم��ة  خ��ط��وات��ه��م 
ْتُكم ملثل ذلك، وتو�سمت فيكم الكفاءة العالية، يف ميادين  احلكيمة، وقد اأعدَّ
وغريها  وال��رتب��ي��ة،  والآداب  والتكنولوجيا،  وال��ه��ن��د���س��ة،  وال��ع��ل��وم،  ال��ط��ب 
ملواجهة  واأهلتكم  الإم��ارات��ي،  املجتمع  حاجات  تلبي  التي  التخ�س�سات  من 

التحديات املعا�سرة وامل�ستقبلية، يف خمتلف ميادين احلياة.
واأ�ساف خالل الأربع �سنوات املا�سية نهلتم العلم واملعرفة يف هذه اجلامعة 
يف جو من حرية الإبداع والفكر، واحرتام الراأي والراأي الآخر، لت�سود روح 

الت�سامح يف اأجمل �سورها 
وقال اإن التقدم امل�ستمر يف العلوم والتكنولوجيا، يوفر اإمكانات هائلة للتعلم 
احلياة  م��دى  التعلم  موا�سلة  اإىل  اخلريجني  داع��ي��ا  باملعرفة  وال�ستمتاع 

والذي اأ�سبح حاجة ملحة 
 موؤكدا على اأن اجلامعة �سوف تكون حا�سنة لهم يف جمال الدرا�سات العليا 
تلبي احتياجاتهم، ويف �سبيل ذلك تبنت اجلامعة �سعار جامعة امل�ستقبل  حيث  
تاأخذ مبعايري الأداء العاملي وت�سعى اإىل تعزيز مكانتها املرموقة بني اأف�سل 

جامعات العامل، واأن يكون اأحد ركائز القت�ساد املعريف – اق�ساد امل�ستقبل 
والبتكار  التطور  اأن  اأعلموا   - للخريجني  كالمه  موجها  �سعادته  وق���ال  
اإل بارتياد ال�سعب من الأه��داف، والتي بها ياأتي التفكري  والنجاح ل ياأتي 

والإب��داع والريادة، و�سحذ الهمم والثقة بالنف�ض، فكما قال �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، "حفظه اهلل": "احلياة ال�سهلة ل ت�سنع 
الرجال، ول تبني الأوطان، التحديات هي التي تفعل ذلك، وهي التي ت�سنع 

الرجال، وهوؤلء الرجال هم من ُتبنى بهم الأوطان".
ودعا اخلريجني اإىل الإقبال على احلياة بعقل مفتوح، وبعني وفكر يقتن�ض 
الفر�ض ول ي�ست�سلم للتحديات والي�سري من الأمر، فالإن�سان ل يتعلم ول 

يتقدم بتبني الأمور ال�سهلة 
يف  فرحتهم،  اأهلكم  ون�سارك  بتخرجكم،  نهنئكم  اإذ  اجلامعة  يف  اإننا  وق��ال 
جني ثمار غر�سهم ورعايتهم، ليحدونا الأمل الواثق باأنكم �ستتمكنون من 
ارتياد اآفاق التقدم بثقة وعزمية واقتدار، لتكونوا ال�سواعد الفتية التي تبني 
الوطن وتقدم له خرباتها وت�ستثمر كفاءاتها وقدراتها الإبداعية، للم�ساهمة 

يف م�سرية البناء
وعرب الرئي�ض الأعلى - با�سم اأ�سرة اجلامعة، اأع�ساء هيئة التدري�ض واإداريني 
وطلبة عن تقديره الكبري ل�ساحب ال�سمو رئي�ض الدولة ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان -حفظه اهلل- واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، نائب رئي�ض الدولة، رئي�ض جمل�ض الوزراء، حاكم دبي، واإىل �ساحب 
القائد  نائب  اأبوظبي،  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الأعلى للقوات امل�سلحة، الذين مل يدخروا جهدا يف �سبيل تطوير اجلامعة 
لتنه�ض مب�سوؤولياتها العلمية، وتتبواأ املكانة العاملية الالئقة بها، فجزاهم 

اهلل خري اجلزاء.
ويف الحتفالية التي قدمتها عريفة احلفل عائ�سة حممد �سامل النعيمي – 
األقت عليا القايدي كلمة اخلريجات  قدمت فيها ال�سكر لأ�سرة اجلامعة من 
اإدارين واأع�ساء هيئة تدري�ض على مابذلوه من جهد لتكون ثمرة هذا اجلهد 
هو مانحتفل به اليوم داعية جميع اخلريجني على رد اجلميل لهذا الوطن 
مب�ساعفة العطاء للحفاظ على املكانة املرموقة التي تبواأتها دولة الإمارات 

بني دول العامل
بعدها مت تكرمي اخلريجني مبنحهم �سهاداتهم العلمية  على من�سة التكرمي 

ي�ساحبهم عمداء الكليات

ال���ط���ب  ق�������س���م  خ�����ري�����ج�����ات  اأدى 
البيطرى بكلية الأغذية والزراعة 
ماجد  ال����دك����ت����ور  ال�������س���ي���خ  خ���ل���ف 
التنمية  اإدارة  م���دي���ر  ال��ق��ا���س��م��ى 
وزارة  يف  احل���ي���وان���ي���ة  وال�������س���ح���ة 
"ق�سم  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 
الطبيب البيطري" موؤكدين على 
ا���س��ت��خ��دام م��ه��ارات��ه��م ال��ط��ب��ي��ة يف 
حماية  خ��الل  من  املجتمع  خدمة 
احليوان وحقوقه وتخفيف معاناة 
احل���ي���وان- واحل��ف��اظ ع��ل��ى امل���وارد 
احل��ي��وان��ي��ة- م��ع الل��ت��زام بالتزود 
بالطب  الأرت��ق��اء  اأج��ل  بالعلم م��ن 
احللول  اأف�سل  وتقدمي  البيطرى 

العلمية يف هذا املجال

خريجات الأغذية والزراعة وق�شم الطب البيطرى
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يعتقد البع�ض اأن ممار�شة الريا�شة قدر امل�شتطاع 
دون  ذلك  بعد  احللويات  اأكل  باإمكانهم  اأن  تعني 
ال�شعور بالذنب، بيد اأن هذا التفكري ب�شاأن ال�شحة 

واللياقة البدنية خاطئ.
فالتمارين الريا�شية غري كافية مبفردها لتخفيف 
الوزن، وهو ما يدعمه العلم من خالل �شتني درا�شة 

خمتلفة. ولكن ملاذا؟

تعد ح�شا�شية الطعام من املتاعب ال�شحية ال�شائعة لدى الأطفال؛ حيث يعاين الأطفال من بع�ض الأعرا�ض 
كاآلم البطن والنتفاخ عند تناول اأطعمة معينة مثل احلليب والفاكهة واخلبز.وباتباع برنامج غذائي حتت 
اإ�شراف اخت�شا�شي تغذية ميكن للطفل جتنب املتاعب من دون اأن يتعر�ض ل�شوء تغذية. وقالت خبرية التغذية 
بع�ض  يعاين  حيث  الأم؛  حليب  من  ر�شفة  اأول  مع  بالفعل  حتدث  اأن  ميكن  احل�شا�شية  اإن  ريزه  اإمكه  الأملانية 
الأطفال من عيوب اإنزميية خلقية، وبالتايل ل ميكنهم حتمل �شكر احلليب )الالكتوز( ب�شبب عدم قدرة اجل�شم 

على تفكيك الالكتوز.انتفاخ واآلم بالبطن.
وتتمثل الأعرا�ض الدالة على ح�سا�سية الالكتوز يف النتفاخ 
واآلم بالبطن والإ�سهال. ومن خالل الت�سخي�ض املبكر، ميكن 
حليب  للر�سع  يتوفر  حيث  ب�سهولة؛  امل�سكلة  هذه  مواجهة 
اأ�سار طبيب  يحتوي على لكتوز مفكك م�سبقا. من جانبه، 

الأطفال الأملاين كالو�ض بيرت ت�سيمر اإىل اأن احل�سا�سية جتاه 
احلليب البقري ميكن اأن تهاجم الر�سع اأي�سا رغم الر�ساعة 
اإىل  احل�سا�سية  م�سببات  تنتقل  حيث  الكاملة؛  الطبيعية 

الطفل عرب لنب الأم، التي تتناول احلليب البقري.

واأ�ساف ت�سيمر اأن ح�سا�سية الطعام ت�سمل اأي�سا احل�سا�سية 
الطفل  على  يتعني  وهنا  )ال��ف��رك��ت��وز(،  الفاكهة  �سكر  جت��اه 
جتنب الفاكهة، وع�سائر الفاكهة اأي�سا لحتوائها على كمية 

كبرية من الفركتوز.

الداء البطني
اأي�سا   )Coeliac disease( البطني  ال���داء  وي��ن��درج 
من  ال��ط��ف��ل  ي��ع��اين  ح��ي��ث  ال��ط��ع��ام؛  ح�سا�سية  اأن�����واع  �سمن 
احلبوب  يف  امل��وج��ود  اجل��ل��وت��ني  ت��ن��اول  عند  �سحية  متاعب 

كالقمح وال�سعري.
البطن  واآلم  الن��ت��ف��اخ  يف  البطني  ال���داء  اأع��را���ض  وتتمثل 

والإ�سهال وفقدان الوزن، بالإ�سافة اإىل الإرهاق وال�سداع.
ويتعني على من يعاين من الداء البطني جتنب احلبوب مثل 
القمح وال�سعري؛ حيث اإن اجللوتني قد يوؤدي اإىل التهاب يف 
الأمعاء الدقيقة، وهو ما ل يظهر على �سكل اآلم يف البطن 
الإ�سهال  مثل  اأخ��رى  اأع��را���ض  �سكل  على  اأي�سا  بل  وح�سب، 

وفقدان الوزن والتعب وال�سداع.

برنامج غذائي
ريزه  التغذية  خبرية  تن�سح  باحل�سا�سية  الإ�سابة  لكت�ساف 
التي  والأع�����������������را���ض  الطفل  يتناوله  م��ا  ب��ت��دوي��ن  ال��وال��دي��ن 
تظه����ر بعد ذلك، ومن خ�������الل حتليل ال�����دم ميكن معرفة اإذا 
الطعام  الطف������ل م�سابا بح�سا�سية جتاه نوع معني من  كان 

اأم ل.
كما ينبغي ا�ست�سارة اخت�سا�سي تغذية لو�سع برنامج غذائي 
للطفل ي�سمن عدم تعر�سه ل�سوء تغذية ب�سبب حرمانه من 
املثال  �سبيل  فعلى  ج�سمه؛  لنمو  املهمة  الغذائية  العنا�سر 
م��ن ح�سا�سية جتاه  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  الأط���ف���ال،  ل��دى  يرتفع 
الالكتوز واحلليب البقري، خطر الإ�سابة بنق�ض الكال�سيوم 

وفيتامني )د( املهمني ل�سحة العظام.
املغذية  العنا�سر  ب��ه��ذه  اجل�سم  اإم����داد  ي��ل��زم  ذل��ك  ولتجنب 

با�ستمرار يف �سورة مكمالت غذائية مثال.

ح�صا�صية الطعام لدى االأطفال.. امل�صكلة واحلل

تاأثري  درا�سات حول  عدة  �سملت  اأكادميية  ك�سفت مراجعة 
التمارين الريا�سية عن اأنه رغم ممار�سة بع�ض امل�ساركني 
يفقدون  ل  فاإنهم  اأ�سبوعا،  ع�سرين  امتداد  على  الريا�سة 
اأن  اإىل  امل��راج��ع��ة  ه���ذه  امل��ن��ا���س��ب. وخل�ست  ب��ال��ق��در  ال����وزن 
بخ�سارة  الإط����الق  على  لها  ع��الق��ة  ل  الريا�سة  مم��ار���س��ة 

الوزن.
الريا�سية  ال��ت��م��اري��ن  اأن  يفرت�سون  الأ���س��خ��ا���ض  ومعظم 
ت�ستطيع حرق اأطنان من ال�سعرات احلرارية، لكن احلقيقة 

عك�ض ذلك.

ال�سمنة  باحث يف جمال  لأليك�س�ساي كرافيتز، وهو  فوفقاً 
فاإن  لل�سحة،  الوطنية  املعاهد  م��ع  يعمل  اأع�ساب  وع��امل 
10 و%30 م��ن معدل  ب��ني  ي���رتاوح  الريا�سة حت��رق م��ا 
املعدل  التي حترق يوميا. وُيحدد هذا  ال�سعرات احلرارية 

بناء على: 
- معدل الي�ض الأ�سا�سي اخلا�ض بال�سخ�ض 

- الطاقة امل�ستخدمة خالل اأي نوع من الن�ساط البدين
- الطاقة الالزمة له�سم الطعام

وميثل معدل الأي�ض الأ�سا�سي لل�سخ�ض الواحد ما يعادل 

اجل�سم  يحرقها  التي  ال�سعرات  معدل  من   80% اأو   60
ما  ال��ط��ع��ام  له�سم  ال��الزم��ة  ال��ط��اق��ة  بينما متثل  ي��وم��ي��ا، 
من  بالكثري  ال��ب��دين  الن�ساط  يحظى  ول   .10% ي��ق��ارب 
جمموع هذه ال�سعرات، ول يتجاوز ن�سبة %30. ومن اأجل 
البتعاد  الريا�سة يجب  اأف�سل بعد ممار�سة  نتائج  حتقيق 
وذلك  الطويلة.  ال��راح��ة  وف���رتات  اخلفيفة  الوجبات  ع��ن 

وفقا لتقرير يف موقع “باور اأوف بوزيتيفيتي.
اأن  �سخ�ض  لأي  ميكن  التي  الطاقة  مل��ق��دار  ح��دود  وه��ن��اك 
)كرينت  جملة  يف  ن�سرت  درا���س��ة  بحثت  وق��د  ي�ستهلكها. 
ال�سعرات،  اأق�سى حلرق  اإمكانية وجود حد  بايولوجي( يف 
اإنقا�ض  يحاول  �سخ�ض  كل  معرفته  اإىل  يحتاج  اأم��ر  وه��و 
من  بالغا  م�ساركا   332 ال��درا���س��ة  ه��ذه  و�سملت  ال����وزن. 
هوؤلء  الباحثون  تعقب  العامل، حيث  بلدان خمتلفة حول 

امل�ساركني على مدى ثمانية اأيام.
وراقب الباحثون عملية حرق ال�سعرات احلرارية وم�ستوى 
الدرا�سة  هذه  وا�ستملت  امل�ساركني،  لدى  البدين  الن�ساط 
اأنواع من م�ستويات الن�ساط البدين: ن�سطون  على ثالثة 
ن�سطون  واأف���راد  يومي،  ب�سكل  الريا�سة  ميار�سون  للغاية 
ن�سبًيا ميار�سون الريا�سة ثالث مرات يف الأ�سبوع، واأولئك 

الذين يعي�سون منطا خامال.
وك�سفت النتائج عن اأن عدد ال�سعرات احلرارية التي حرقها 
ب�سيطة  بن�سبة  اخ��ت��ل��ف��ت  ال��ف��رتة  ه���ذه  خ���الل  امل�����س��ارك��ون 

تراوحت بني 7 و%9 بني خمتلف هذه الفئات.
اأما بالن�سبة لالأ�سخا�ض الذين يعي�سون منطا خامال، فقد 
حرقوا مئتي �سعرة حرارية اأقل من اأولئك الذين ميار�سون 
النظر عن  بغ�ض  اأن��ه  يعني  وه��ذا  ريا�سيا معتدل.  ن�ساطا 
التمارين الريا�سية التي ميار�سها ال�سخ�ض، فاإن معدلت 
اجل��م��ود يف مرحلة  اإىل  ت�سل  احل���راري���ة  ال�����س��ع��رات  ح���رق 
معينة. وكلما زاد عدد ال�سعرات احلرارية املحروقة، اأ�سبح 

معدل حرق ال�سعرات احلرارية اأبطاأ.
واأج�سامنا م�سممة لتبقينا على قيد احلياة وحتافظ على 
النحو، يغري اجل�سم  اليوم. وعلى هذا  م��دار  ن�ساطنا على 
الطريقة التي يدير بها الطاقة املهدورة بعد اأداء الأن�سطة 

البدنية، وهو ما ُيعرف با�سم التعوي�ض الأي�سي.
التي  الف�سيولوجية  ال��ت��غ��ريات  اإىل  العملية  ه��ذه  وت�سري 
اأن  ب��درج��ة معينة. وه���ذا يعني  ب��ذل جم��ه��ود  حت��دث عند 
اجل�سم قد يتعار�ض مع رغبتنا يف اإنقا�ض الوزن عن طريق 

تخزين كميات من الطاقة بعد ممار�سة الريا�سة.

الريا�شة ل تزال مفيدة
التمارين  فوائد  قو�ست  النتائج  ه��ذه  اأن  من  الرغم  على 
فاإن  ال���وزن،  اإنقا�ض  يف  بفعاليتها  يتعلق  ما  يف  الريا�سية 
ذلك ل يعني اأن نتخلى عن ممار�سة الريا�سة ب�سكل نهائي. 
املعجزات  الريا�سية  الأن�����س��ط��ة  ت�سنع  الأم����ر،  واق���ع  ففي 
ولياقتك  وزن��ك  على  احلفاظ  يف  ت�سهم  حيث  ج�سمك،  يف 

تعزز قدرتك  اأنها  �سعورا جيدا، كما  البدنية، وتبعث فيك 
على الرتكيز ال�سديد والتفكري الإيجابي.

الفوائد على  البدين عددا ل يح�سى من  الن�ساط  ويوفر 
املدى الطويل على �سحة الإن�سان، مبا يف ذلك: 

- انخفا�ض خطر التعر�ض ل�سكتة دماغية
ل�سغط  متوازن  م�ستوى  على  احلفاظ   -

الدم
الدهون  م�ستويات  بني  ت��وازن  خلق   -

غري ال�سحية والكولي�سرتول
- احلد من خطر الإ�سابة بنوبة 

قلبية
�سحي  وزن  ع��ل��ى  احل��ف��اظ   -

على املدى الطويل 
- انخفا�ض خطر الإ�سابة 

ب���������اخل���������رف وم������ر�������ض 
الزهامير

خطر  ان���خ���ف���ا����ض   -
مبر�ض  الإ����س���اب���ة 
النوع  ال�سكري من 

الثاين
بقدرات  ال��ت��م��ت��ع   -

اإدراكية عالية

كيف ميكن اإنقا�ض الوزن؟
يف  للتحكم  الأم��ريك��ي  الوطني  “ال�سجل  يجري 

حول  الأ�سخا�ض  م��ن  ع��دد  م��ع  ا�ستبيانات  �سنويا  الوزن” 
للحفاظ  املختلفة  وال��ط��رق  وع��ادات��ه��م  حياتهم  اأ���س��ال��ي��ب 
على الوزن. واأظهرت النتائج اأن الأ�سخا�ض الذين متكنوا 
العادات  يت�ساركون يف جملة من  نتائج مبهرة  من حتقيق 
ال�سحية، على غرار جتنب الأطعمة الغنية بالدهون، احلد 

من ا�ستهالك ال�سعرات احلرارية، تناول كميات قليلة من 
الطعام، وممار�سة الريا�سة ب�سكل منتظم.

ويعترب النظام الغذائي اجلزء الأكرث اأهمية يف عملية 
اأدن��ى من  فقدان ال��وزن. ويف حال كنت ل تتقّيد بحد 
ال�سعرات احلرارية، فلن تتمكن من بلوغ النتائج التي 

تطمح اإليها.
ومعقولة  كافية  كمية  ا�ستهالك  عليك  ينبغي  لذلك، 

م���ن ال�����س��ع��رات احل���راري���ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ن�ساطك 
لنوع  بالغة  اأهمية  ت��ويل  اأن  يجب  وبالطبع،  ال��ب��دين. 

لكن  �سحية  وجبات  وا�ستهالك  تتناوله،  ال��ذي  الطعام 
بكميات قليلة.

واإذا كنت تتبع نظاما غذائيا متوازنا ومتار�ض الريا�سة 
بانتظام، باإمكانك حينها اأن تنجح يف اإنقا�ض الوزن. يف 
الريا�سة  ممار�سة  اأن  تتذكر  اأن  عليك  ينبغي  املقابل، 

فح�سب لن ت�ساعدك على حتقيق مرادك.

تفكري خاطىء ب�شاأن ال�شحة واللياقة البدنية

الريا�صة ال تكفي لفقدان الوزن.. ملاذا؟
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العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
ق�شم التنفيذ - اخطار بالن�شر 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية  627  ل�شنة 2019    
اىل املحكوم عليه / �سركة �ستيليث تيليكوم - �ض م ح 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم 
القانونية  للفائدة  بالإ�سافة   ، بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )384815( درهم  حكما 
بواقع 5% من تاريخ املطالبة 2017/10/2 وحتى ال�سداد التام. ل�سالح املحكوم له/ 
�سركة غياث لالت�سالت والكهرباء املحدودة  وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب 
لتنفيذ احلكم و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 
امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك  ح��ال  ويف  للن�سر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15

والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

ق�شم التنفيذ - اخطار بالن�شر 
اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 611 ل�شنة 2019 

اىل املحكوم عليه / �سامي ح�سن اأحمد حممد 
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�سارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�سدرت بحقكم 
القانونية  للفائدة  بالإ�سافة   ، دره��م   )22935( وق��دره  مبلغ  بدفع  بالزامكم  حكما 
بواقع 5% من تاريخ املطالبة 2017/1/27 وحتى ال�سداد التام.  ل�سالح املحكوم له/ 
�سامل علي �سامل خليفه الكعبي.  وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم 
و�سجل برقم امل�سار اليه اعاله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من 
تاريخ اليوم التايل للن�سر. ويف حال تخلفك عن احل�سور يف امليعاد والتاريخ املحدد 

فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : �شركة ال�شعدي التجارية - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 0512 ملك خالد حممد احمد مهنا ال�سويدي - بردبي - بزن�س�ض 
بييى - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 208915 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1024901 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه 
وذلك   ، اأع��اله  امل��ذك��ورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/5/26  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  2019/5/26  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
دوكيوبيليتى لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - 
بردبي - برج خليفة -  هاتف : 4421762-04  فاك�ض : 4421764-04 م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : العلياء القاب�شة - �ض ذ م م  
ب��رج خليفة -  م  - بردبي -  م  ذ  العقارية - �ض  العنوان : مكتب رق��م 303 مالك اعمار 
ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 819355  رقم القيد بال�سجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1375618  : التجاري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري 
بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2019/5/27 بتاريخ   دبي  ق��رار حماكم 
2019/5/27  وعلى من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ايه جي 
اك�ض لتدقيق احل�شابات  العنوان : مكتب رقم 5 ملك �سركة النابودة العقارية - بور 
�سعيد -  هاتف : 2598985-04  فاك�ض : 2598986-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : دوكيوبيليتى لتدقيق احل�شابات
خليفة  ب���رج   - ب��ردب��ي   - للتطوير  دي���ار  م��ل��ك   1006 رق���م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-4421764  : فاك�ض   04-4421762  : هاتف    -
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية   
�شركة ال�شعدي التجارية - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/5/26 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/5/26  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ض اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ايه جي اك�ض لتدقيق احل�شابات
- هاتف  �سعيد  بور   - العقارية  النابودة  �سركة  5 ملك  رقم  : مكتب  العنوان 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب   04-2598986  : فاك�ض   04-2598985  :
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  العلياء 
بتاريخ  2019/5/27   دب��ي  ق��رار حماكم  القاب�شة - �ض ذ م م وذل��ك مبوجب 
لديه  من  وعلى   2019/5/27 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ض  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
 اخطار دفع بالن�شر

يف الق�شية التنفيذية رقم 2018/1125 التنفيذ املدين 
اىل املحكوم عليه : خدمات الهند�سية الفنية - ذ م م  وميثلها �سريكانت امتارام راين ب�سفته 

اجلن�سية :      العنوان : الإمارات راأ�ض اخليمة اجلزيرة احلمرا - ال�سارع العام - ملك هيئة را�ض اخليمة لال�ستثمار 
، الهاتف املتحرك : 9710506775476+ 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�ض اخليمة قد ا�سدرت بحقك حكما بتاريخ 2017/11/28 يف ق�سية )2017/283( 
جتاري جزئي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 1245241.00 درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف  

ل�سالح : املحكوم له : بي�سة ل�سناعة احلديد )�ض ذ م م( بوكالة املحامي / علي ابراهيم ، اجلن�سية :    العنوان : 
الإمارات دبي بردبي - منطقة جممع دبي لال�ستثمار مكتب ملك جممع دبي لال�ستثمار - مكتب رقم 12 ، الهاتف 

املتحرك : 9710508858805+ 
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله.  مالحظات : الزام ال�سركة 
املدعي عليها بان توؤدي لل�سركة املدعية مبلغ وقدره )937124.18( درهم وفائدة قانونية قدرها 9% �سنويا من تاريخ 

ا�ستحقاق اخر فاتورة وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليه امل�ساريف ومائة درهم اتعاب حماماة. 
فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة تخلفك عن 

ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�سبة لتنفيذ احلكم ، والر�سوم املرتتبة عليك.
رئي�س ق�شم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
دعوة اإجتماع اخلربة يف الق�شية رقم 2019/678 ت ج ابوظبي

املرفوعة من بنك م�سر �سد حم�سن عبداهلل �سالح حممد الكثريي 
وحيث انه وقد مت ندب اخلبري/ح�سني الها�سمي يف الدعوى اعاله ، وعليه يعلن 
ال�سيد/ حم�سن عبداهلل �سالح حممد الكثريي وذلك حل�سور اجتماع اخلربة 
املزمع عقده يوم الأحد  املوافق 16 يونيو 2019 يف متام ال�ساعة 4.40 ع�سرا ، 
وذلك مبكتبنا باأبوظبي �سارع اللكرتا خلف وكالة الهوندا ين برج ا�سفل البناية 
نا�سا للكهربائيات الطابق 17 مكتب رقم 1701 ، الرجاء احل�سور يف املوعد املحدد 
وتقدمي ما لديكم من م�ستندات ويف حالة تخلفكم عن احل�سور فاأن اخلربة 

�سوف تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�ستندات
اخلبري امل�شريف احل�شابي

ح�شني �شامل الها�شمي 

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
يف  الدعوى 72/2019  جتاري جزئي 

ومالك  مدين  ب�سفته  مدن  ح�سن  عبدالوهاب  مريزا  ح�سني  عليهم:  املدعي  �سد 
وكفيل �سامن ملديونية الن�سور للو�ساطة التجارية. الن�سور للو�ساطة التجارية. 

رقم  الدعوى  حتت  البتدائية  دبي  مبحكمة  �سدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
املذكورة  الدعوى  يف  م�سرفيا  خبري  ندبنا  مت  انه  وحيث   ، جزئي  جتاري   72/2019
اعاله فاننا وعمال باحكام قانون الثبات ل�سنة 1992 م بخ�سو�ض اعمال اخلربة امام 
املحاكم ، ندعوكم حل�سور اجتماع خربة او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر 
مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم الأحد املوافق 2019/5/16 يف متام ال�ساعة 
عند  لدفاعكم  واملثبتة  املوؤيدة  امل�ستندات  كافة  اح�سار  منكم  ويرجى   ، ظهرا   12.00
ح�سوركم لالجتماع. دبي - ديرة ، �سارع بور �سعيد ، برج �سنتوريون �ستار ، املبنى )ب( 

، الطابق الثاين ، مكتب رقم 206 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعـــالن بالن�شـــر
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

يف الدعوى رقم  2019/4506  تنفيذ جتاري 
املعلن اليه / املنفذ �سده :ات�ض اند ام لل�سحن - �ض ذ م م 

املحا�سبية يف  اخل���ربة  امل��وق��رة لع��م��ال  دب��ي  م��ن قبل حمكمة  تكليفنا  ب��ن��اء على 
ال��دع��وى اع��اله فقد ح��ددن��ا ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق 2019/6/19 ، وذل��ك يف متام 
اخلام�سة والن�سف ع�سرا موعدا لعقد الإجتماع الأول للخربة املحا�سبية وذلك 
مبكتبنا الكائن دبي - بر دبي - �سارع ال�سيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز 
والع�سرون - هاتف رقم   ال��راب��ع  الطابق   ، رق��م 2403  العطار مكتب  ب��رج   ، امل��ايل 
او  لذا يطلب ح�سوركم  دبي.  3589996-04 وفاك�ض 3589966-04 �ض ب 91153 
من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة 

 xlnc بالدعوى.  م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية - ع�سو موؤ�س�سة يف
اخلبري املحا�سبي - د. م�سعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�شور
الإجتماع الأول للخربة املحا�شبية 

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
اإعالن بالن�شر - لدى حمكمة دبي الإبتدائية 
الق�شية رقم 1647 ل�شــــ 2019 جتاري جزئي  

املرفوعة من / انديغو رنت ايه كار م د م �ض 
�سد / تاكنت فرحان اجمد عرفان اجمد 

املدعي عليه / تاكنت فرحان اجمد عرفان اجمد 
اإجتماع اخلربة احل�سابية املقرر عقده يف احلادية ع�سر والن�سف  مدعو حل�سور 
�سباحا يوم الثنني املوافق 2019/6/17 وذلك مبقر مكتب اخلبري الكائن بدبي - 
�سارع ال�سعادة - مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري - خلف الإمارات للعطالت 
- بناية بري�سم - بجوار اومنيات 1 - مكتب حممد �سعيد ال�سبلي لتدقيق احل�سابات 
- الطابق ال�ساد�ض مكتب رقم 607 م�سطحبني معكم كافة امل�ستندات التي ترغبون 

يف تقدميها للخبري.   
اخلبرياحل�شابي 
حممد �شعيد ال�شبلي  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

 اعـــــــالن 
انه يف يوم الثالثاء املوافق 2019/6/11 م 

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ في�سل عبداهلل علي �سيود ال�سحي - اإماراتي اجلن�سية - بطاقة الهوية 
رقم 784197885314191 وب�سفته مالك / ركن الهدف ملقاولت الأ�سباغ - رخ�سة جتارية رقم 
التجاري :  ال�سارقة ون�ساطه  الإقت�سادية - فرع دبا احل�سن /  التنمية  )555350( �سادرة من دائرة 
مقاولت فئة �ساد�سة ، اأ�سباغ ، باأنه تنازل عن كامل ح�س�سه يف / ركن الهدف ملقاولت الأ�سباغ والبالغ 
%100 وذلك اىل ال�سيد/ حممد نظيم الدين ا�سحاق �ساراجن - وجن�سيته : بنغالدي�ض ، ويحمل جواز 
ال�سفر رقم : BH0591183 مع تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات حملي 
يف الرخ�سة. وللمتنازل اليه مطلق احلرية يف الت�سرف يف ح�س�سه امل�سار اليها اأعاله وله حق الت�سرف 
فيها ت�سرف املالك يف ملكة.  وعمال لن�ض املادة )16( فقرة 3 من القانون الحتادي رقم )22( ل�سنة 
العرتا�ض  له حق  للعلم وعلى كل من  العالن  ن�سر هذا  اقت�سى  العدل. فقد  الكاتب  �سان  1991 يف 
العالن   ه��ذا  ن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوعني  خ��الل  ال��ع��دل  كاتب  اىل  باملراجعة  يقوم  ان  الج���راء  ه��ذا  على 

وال�ست�ستكمل الجراءات القانونية.
الكاتب العدل   
حمكمة دباحل�شن الحتادية البتدائية  

ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  
ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة دبا احل�شن البتدائية   

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
 اعـــــــالن       

ال�سيد/   : خورفكان   والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
الت�سديق على حمرر  : م�سر وطلب  - اجلن�سية  ال�سغري ح�سني احمد  اإبراهيم حممد 
ملقاولت  واأف��ك��ار  مواهب  التجاري  ال�سم  يف   %100 البالغة  ح�سته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�سمن 
الأ�سباغ والأ�سقف املعلقة ، ن�ساط الرخ�سة مقاولت فئة �ساد�سة ، اأ�سباغ ، تركيب اأ�سقف 
املعلقة والقواطع اخلفيفة ، واملرخ�ض من دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة 
جتارية رقم 604843 ال�سادر بتاريخ 2010/2/4 م يف دائرة التنمية الإقت�سادية بخورفكان. 
اىل ال�سيد/ر�سدي عبدال�ستار ال�سيد التهامي ، اجلن�سية : م�سر.  ليكن معلوما للجميع 
يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل  الكاتب  بان 

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

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

اعالن بالن�شر 
اعالن �شحيفة الطعن رقم 2019/269 

بوكالة املحامي / تنوب عنها اإدارة ق�سايا الدولة 
اىل 1- حمبوب علي غامن اجلابري  2-ار�ض امل�ستقبل لال�ستثمار العقاري 

بتاريخ   ال�سادر  اإداري   2018/215 ال�ستئناف  احلكم  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
العامة  الهيئة  الطاعن/  طرف  من  بالنق�ض  عليه  الطعن  مت  قد   2019/2/12
لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف ، يف الطعن امل�سار اليه اعاله وعليكم ايداع مذكرة 
يرى  التي  وبامل�ستندات  عنكم  املوكل  املحامي  توكيل  ب�سند  م�سفوعة  بدفاعكم 
تقدميها لدى مكتب ادارة الدعوى يف موعد اق�ساه خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
ليلى حممد ال�شكيلي
مدير مكتب ادارة الدعوى

   المارات العربية املتحدة
املحكمة الحتادية العليا

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

تبليغ حكم بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/327 مدين )جزئي(  

زاي��د - مقابل بنك  ال�سيخ خليفة بن  �سارع  م ج / عجمان -  اي�ست - �ض  ايكوباك ميدل   : املحكوم عليه  اىل 
 : ت   ،  4215809447  : م��ك��اين  رق��م   -  1201 مكتب   -  EI  - احل���رة  املنطقة  بناية  الإ���س��الم��ي  دب��ي 

067435927
نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2019/5/5 م  

قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ل�سالح : كنغارو  بال�ستيك ال�سرق الو�سط - �ض ذ م م - بالتايل : حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :  

بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغا وقدره )366.948.20 درهما( )ثالثمائة و�ستة و�ستون الفا 
به  املق�سى  املبلغ  التاأخريية على  الفائدة  اىل  بالإ�سافة  فل�سا(  وع�سرون  درهما  واربعون  وثمانية  وت�سعمائة 
بواقع %7 �سنويا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية الواقع يف 2019/2/5 وحتى ال�سداد التام على ان ل 

يجاوز اأ�سل املبلغ املق�سى به والزامها مب�ساريف الدعوى وخم�سمائة درهما مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لعالنك بهذا التبليغ

حرر بتاريخ 2019/5/23 
مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 158
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة / انيتا �سيلفاراج - اجلن�سية : الهند ، تنازلت عن كامل ح�سته البالغة 
)100%( يف املن�ساأة املذكورة ادناه بكافة مقوماتها املادية واملعنوية وال�سم �سامال هذا البيع كافة املوجودات 
واملعدات يف املن�ساأة املباعة اىل كل من ال�سيد/حممد را�سد عبيد اجلروان ال�سام�سي ، اجلن�سية : الإمارات ، 
وال�سيدة/ راميا �سوبرامانيان �سوبرامانيان - اجلن�سية : الهند واىل ال�سيدة / ايالفارا�سي مورتى مورتي 
برقم  واملرخ�سة  مويلح(  ار�ض  )مطعم  م�سماة  خدمات  بوكيل  فردية  موؤ�س�سة  يف   ، الهند   : اجلن�سية   -
)733135( وال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.  كما مت تغيري ال�سم التجاري من )مطعم 
ار�ض مويلح( لي�سبح )مطعم ار�ض مويلح - ذ م م(  كما مت تغيري ال�سكل القانوين من )وكيل خدمات( 

اىل )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 

تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
الكاتب العدل بال�شارقة   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 701
يف  يرغب  اجلن�سية  هندي   ، �سمبان  فريوز  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجنوداندان  ال�سيد/جميب  اىل   %100 البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع 
با�سم/   )720229( رقم  رخ�سة  مبوجب  اجلن�سية  هندي   ، اجنوكاندان  حممد 

�ساحة املدينة لتجارة البهارات. 
 2013 ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  قانون  من    )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�ض 
يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب  �سان  يف 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء 
لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك تقدمي طلب العرتا�ض لدى مكتب الكاتب العدل 

املذكور لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/4336 (

مقدم من : 
املنذر / م�ساريع ام. ات�ض - �ض ذ م م  - بوكالة املحاميني / يو�سف احلمادي جمعة خليفة احلام�ض 

�سد املنذر اليهما / 1- علي ادم للتجارة العامة - �ض ذ م م   2-حممد ف�سلي بن ادم - هندي اجلن�سية 
مبوجب تعامالت جتارية بني املنذر واملنذر اليهما والتي على اثرها قامت ال�سركة املنذرة بتوريد مواد غذائية 
للمنذر اليها ، وتر�سد بذمة املنذر اليها مبلغ 159.200.00 درهم ، وذلك عن قيمة الب�ساعة املوردة ، وذلك 

مبوجب اوامر الت�سليم وال�سيكات ال�سادرة منها والتي ارتدت لعدم وجود ر�سيد كاف قائم وقابل لل�سحب. 
 159.200.00 والبالغ  ذمتكم  امل�ستحق يف  املبلغ  ب�سداد  تقوموا  بان  وذل��ك   ، الإن��ذار نخطركم  بهذا  فاإننا  لذا 
درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�سر 
هذا النذار ، وال فاإننا �سنلجاأ ملقا�ساتكم وفقا للقانون واتخاذ الج��راءات الالزمة والكفيلة بحفظ حقوق 
موكلنا ومطالبتكم بالتعوي�ض ، مع حتميلكم كافة التكاليف الناجمة عن اإجراءات التقا�سي من ر�سوم واتعاب 

حماماة وغريها.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/4350 (

املنذر : �سا�ض للعقارات - ذ م م 
املنذر اليه : خالد عبداهلل �سليمان املرهون 

املو�س���������وع 
 ، ال�سواغل  من  خالية  وت�سليمها   ، املوؤجرة  العني  اخ��الء  ب�سرورة  اليه  املنذر  ينذر 
و�سداد املتاأخرات اليجارية ، وامل�ستحقات ، مع فواتري ا�ستهالك املاء والكهرباء حتى 
الخالء الفعلي ، خالل مدة )30( يوما من تاريخ الن�سر ، وال �سوف ي�سطر املنذر 
لتخاذ كافة الإج��راءات القانونية للمطالبة الخالء ، وبدل العطل وال�سرر ، مع 

حتميل املنذر اليه كافة ر�سوم التقا�سي ، ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2016/2308 تنفيذ جتاري 

مو�سوع الق�سية : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2015/3 جتاري 
كلي ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )138132979.36 درهم( ، �سامال 

للر�سوم وامل�ساريف   
طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك الفجرية الوطني  

  - الثقيلة  وامل��ع��دات  لل�ساحنات  ك��ل��داري   -  1  : �سده  املنفذ   : اع��الن��ه  املطلوب 
جمهول حمل القامة. 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بانه مت احلجز على جهاز ميكانيكي خفيف من نوع 
E وال�سابق رهنه ل�ساحلكم وذلك للعلم  15426 كود  كومات�سو برقم لوحة 

مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
اعالن حكم بالن�شر

   يف الدعوى رقم 2018/1045 جتاري كلي                                              
اىل املدعي عليه/1- يه ا�ض تي تيلكوم - �ض ذ م م 2- علي �سليمان مراد عبداهلل الطاهر 
خ  وميثله /  م  - �ض  للتمويل  م��وارد   / املدعي  اأن  القامة مبا  البلو�سي - جمهويل حمل 
عي�سى �سامل احمد احلر�سي املهري - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
2018/11/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ موارد للتمويل - �ض م خ  بالزام املدعي 
عليهما الأوىل والثاين باأن يوؤدوا بالت�سامن اىل املدعية مبلغ 506.932.98 درهم )خم�سمائة 
اإماراتيا( والزمتهما  و�ستة الف وت�سعمائة واثنان وثالثون درهما وثمانية وت�سعون فل�سا 
بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ، و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بكفالة وبرف�ض ما زاد على ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/154 ا�شتئناف تنفيذ جتاري 

الرفاعي  احمد  ال�سيد  عبداملجيد  عبدالوهاب  1-م��رمي  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
2-�سركة لىلء النوار للتجارة العامة واملقاولت 3-ليلء النوار للتجارة العام 
- ذ م م ، فرع دبي 4-لىلء النوار للتجارة العامة - فرع ال�سارقة جمهويل حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /بنك الإمارات دبي الوطني - وميثله / حبيب حممد 
 2018/34 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف    قد   - امل��ال  عبداهلل  �سريف 
ال�ساعة   2019/6/26 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سه  لها  وح��ددت  جتارية  ا�سكالت 
17.30 م�ساءا بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 
 يف  الدعوى 2019/2148  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/ 1-الرم�سان لنقل املواد بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة - �ض ذ م 
م 2-�سناء اهلل زيبان �ساه - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ح�سن بن حميد 
بن ح�سن العلوي احلربي وميثله/را�سد عبداهلل على هوي�سل النعيمي - قد اأقام 
والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
املطالبة  تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  دره��م(   74305( وق��دره  مبلغ  ب�سداد 
حتى متام ال�سداد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة 
Ch1.C.13 لذا  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة  املوافق  2019/6/20  يوم اخلمي�ض 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
 اإعالن دعوة اإجتماع خربة بالن�شر 

اأنا / وليد خمي�ض بن �سويدان خبريا ح�سابيا مكلفا من قبل حمكمة دبي باإجراء اخلربة  ب�سفتي 
احل�سابية يف الدعوى رقم )2019/300( جتاري كلي. 

فاإننا قد قررنا دعوة كال من ال�سادة / هيزل مريكانتيل ليمتد ب�سفتها املدعي عليها الأوىل ، وال�سيد/ 
نيتني كومار ديندايال ديدوانيا ، وال�سيد/ اأبو الف�سل قربانعلي ملكي �سم�ض ابادي ب�سفته املدعى عليه 
الثالث ، وذلك من اجل احل�سور اىل مقر مكتبنا ب�سفتهم ال�سخ�سية او من ميثلهم قانونا ب�سفته : 
املدعي عليهم بالدعوى املذكور بالرقم اأعاله. واملقامة من قبل املدعيني : 1 - بيه �سي �سي )م م ح( ، 

3 - ميلينيوم بيرتوكيميكال تريدجن - م م ح   ، ام �سي )م م ح(  ايه بي   - 2
وذلك للح�سور اإىل مقر مكتبنا الكائن يف دبي - بناية مركز الأعمال الذهبي - �سارع بور�سعيد - خلف 
وكالة الني�سان مكتب رقم 604 - ت : 2208803-04 ، ف : 2208804-04  وذلك يوم الأربعاء  

.)pm 12.00( يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا )القادم املوافق )2019/6/19
اخلبرياملحا�شبي / وليد خمي�س بن �شويدان 
قيد رقم  141  

اجتماع خربة
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املال والأعمال

بنك االإمارات دبي الوطني يطلق »اأكادميية الواقع 
االفرتا�صي« لتعزيز اإمكانات تدريب املوظفني

•• دبي-الفجر:

 اأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، املجموعة امل�سرفية الرائدة يف املنطقة، 
جتربة  توفري  له  تتيح  التي  الفرتا�سي”  الواقع  “اأكادميية  اإط��الق  عن 

تعلم اأكرث �سهولة وتفاعلية ملوظفيه.
م�سغرة  تعليمية  من��اذج  املتحركة،  الأج��ه��زة  على  القائمة  امل��ب��ادرة  وت��ق��ّدم 
عرب جل�سات تفاعلية ي�ستغرق ا�ستكمال الواحدة منها خم�ض دقائق فقط. 
وي�ستهدف الربنامج بدايًة فرق اإدارة عالقات العمالء يف ق�سمي اخلدمات 

واخلدمات  امل��م��ي��زة؛  امل�سرفية 
امل�����س��رف��ي��ة ل���الأع���م���ال، وذل���ك 
مل�ساعدتهم على �سقل مهاراتهم 
ومتكينهم  م��ع��ارف��ه��م  واإث�������راء 
م��ن الرت���ق���اء مب��ع��اي��ري جتربة 

العمالء.
ويف معر�ض تعليقه على املبادرة، 
ال��ه��ا���س��م��ي، رئي�ض  ق���ال ح�����س��ام 
لالأعمال  امل�سرفية  اخل��دم��ات 
املميزة  امل�����س��رف��ي��ة  واخل���دم���ات 
يف بنك الإمارات دبي الوطني: 
“اأظهرت الدرا�سات اأن متو�سط 
بالدرجة  الإن�����س��ان  انتباه  م��دة 
يبلغ  ال�ستيعاب  من  الق�سوى 
ع�سرة دقائق، الأمر الذي يحّد 

النظرية  ال��ت��دري��ب��ات  فاعلية  م��ن 
التقليدية الطويلة«. واأ�ساف الها�سمي: “ومن هذا املنطلق، توفر مبادرة 
دبي  الإم��ارات  بنك  اأطلقها  التي  اجلديدة  الفرتا�سي‘  الواقع  ’اأكادميية 
الوطني منهجية جديدة ومبتكرة للتدريب عرب التعّلم التجريبي، والذي 
يعزز قدرة املوظفني على فهم انطباعات العمالء عرب �سيناريوهات واقعية 
�سمن بيئة افرتا�سية. ونحن على ثقة باأن هذه املبادرة �ستف�سي اإىل جتربة 
تعلم اأغنى واأعمق بني اأفراد فرق العمل، وبالتايل الرتقاء بجودة اخلدمات 

التي يقدمونها لعمالئنا الكرام«.
وت�سهد تقنيات الواقع الفرتا�سي اإقباًل متزايداً من املوؤ�س�سات وال�سركات 
التجربة  غمار  اإىل  بامل�ستخدمني  تنتقل  حيث  والتطوير،  للتعليم  دعماً 
تقنيات  با�ستخدام  وذل���ك  ف��ق��ط،  ال�سا�سة  على  عر�سها  م��ن  ب���دًل  نف�سها 
التعلم وتتيح تكرار احلالت  اإيجاباً يف عملية  ب�سرية عالية اجلودة توؤثر 

الواقعية دون التعر�ض للمخاطر والعواقب املحتملة يف احلياة اليومية.

امل�صرف املركزي ي�صت�صيف 
ور�صة حول » التمويل االإ�صالمي« 

•• اأبوظبي-وام :

ا�ست�ساف م�سرف الإم��ارات املركزي بالتن�سيق مع الهيئة العليا ال�سرعية 
متحورت  عمل  ور�سة  الأول  اأم�ض  الدولة  يف  وامل�سرفية  املالية  لالأن�سطة 
حول التمويل الإ�سالمي مب�ساركة املوؤ�س�سات املالية احلكومية الكربى يف 
الور�سة �سمن �سل�سلة جل�سات عديدة �سيتم عقدها  الإم��ارات. وتاأتي هذه 
�سمن الربنامج التنفيذي الذي اأطلق موؤخرا لي�سكل منربا لتبادل املعارف 
ال�سرتاتيجية  والأه��م��ي��ة  امل�سرتك  الهتمام  ذات  امل��ج��الت  يف  واخل���ربات 

لأ�سحاب امل�سالح الرئي�سيني وذلك بهدف تعزيز الريادة الفكرية.
ح�سر الور�سة - التي اأقيمت يف املقر الرئي�سي للم�سرف املركزي وناق�ست 
املوا�سيع ال�سرتاتيجية الراهنة - ممثلون عن �سوق اأبوظبي العاملي وهيئة 

الأوراق املالية وال�سلع و�سلطة دبي للخدمات املالية وهيئة التاأمني .
حمافظ  املن�سوري  را���س��د  م��ب��ارك  مل��ع��ايل  افتتاحية  بكلمة  ال��ربن��ام��ج  ب���داأ 

امل�سرف املركزي اأكد فيها على اأهمية تنظيم قطاع التمويل الإ�سالمي.
التوجيهية  امل��ب��ادئ   “ ب��ع��ن��وان  ج���اءت  ال��ت��ي  الأوىل  اجلل�سة  وا�ستعر�ست 
اأحمد احل��داد رئي�ض  الدكتور  اإ�سراف ف�سيلة  “ حتت  الإ�سالمي  للتمويل 
عزنان  الدكتور  ال�سيخ  ف�سيلة  من  كل  ومب�ساركة  ال�سرعية  العليا  الهيئة 
الهيئة  اأع�ساء  اأديب كيالين  اأ�سيد حممد  الدكتور  ال�سيخ  ح�سن وف�سيلة 
الإ�سالمي  التمويل  مببادئ  املتعلقة  الأ�سا�سية  ال��روؤى   - ال�سرعية  العليا 

و�سهدت تبادل للمعارف فيما يتعلق باحلوكمة ال�سرعية.
الإ�سالمية،  املالية  للموؤ�س�سات  ال�سرعية  احلوكمة  اأم��ور  على  وبالرتكيز 
تناولت موا�سيع النقا�ض م�سوؤولية اأ�سحاب امل�سالح، كما تطرقت اإىل الدور 
البارز للهيئة العليا ال�سرعية يف تعزيز معايري ال�سفافية وحماية امل�ستهلك، 
التكامل  بالن�سبة ملجتمعنا واقت�سادنا. كما تناولت �سبل حتقيق  واأهميتها 
النقا�سات  وتطرقت  والقانونية،  التنظيمية  الأط���ر  يف  لل�سريعة  الفعال 
الأطر  م�ستويات  خمتلف  على  ال��ق��درات  وبناء  الوعي  م�ستوى  زي��ادة  اإىل 
التنظيمية والقانونية، وتبديد ال�سكوك يف اإجراءات املحاكم التي تنطوي 

على معامالت متوافقة مع ال�سريعة.

 �صيوؤول ت�صت�صيف ندوة حول 
فر�ض اال�صتثمار يف اأبوظبي 

•• �سيوؤول-وام:

نظمت غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي بالتعاون مع رابطة التجارة الدولية 
الكورية اجلنوبية« KITA » اأم�ض الأول يف العا�سمة الكورية اجلنوبية 
120 من  اأبوظبي ح�سرها نحو  ال�ستثمار يف  ن��دوة حول فر�ض  �سيوؤول 
ال�سغرية  امل�ساريع  واأ�سحاب  اخلا�ض  القطاع  و�سركات  موؤ�س�سات  ك��ربى 
واملتو�سطة يف كوريا اجلنوبية ومب�ساركة كل من منطقة اأبوظبي ال�سناعية 

“ كيزاد “ ومكتب تنمية ال�سناعة بالدائرة القت�سادية باأبوظبي.
تنظيم  اإن  اأبوظبي  غرفة  ع��ام  مدير  نائب  القبي�سي  غرير  عبداهلل  وق��ال 
غ��رف��ة اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ن��دوة ال���س��ت��ث��م��اري��ة يف ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة ي��اأت��ي يف اإطار 
ا�سرتاتيجيتها لدعم وتعزيز فر�ض وجمالت التعاون التجاري والتعريف 
ال�ستثمارية  والفر�ض  والجتماعية  القت�سادية  للمبادرات  وال��رتوي��ج 
الثنائية  التجارة  عالقات  ت�سجيع  جانب  اإىل  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  املتوفرة 

وال�ستثمار الأجنبي املبا�سر بني اجلانبني.

املعر�ض ي�شم اأكرث من 1800 عار�ض من اأنحاء العامل 

»امل�صعود للمركبات واملعدات التجارية« يختتم بنجاح م�صاركته يف معر�ض »اأوتوميكانيكا دبي 2019« 
•• اأبوظبي - رم�سان عطا

للمركبات  “امل�سعود  ق�����س��م  اخ���ت���ت���م 
ملجموعة  التابع  التجارية”،  واملعدات 
امل�سعود، اأحد تكتالت الأعمال الرائدة 
يف  م�ساركته  كبري  بنجاح  اأبوظبي،  يف 
 ”2019 دبي  “اأوتوميكانيكا  معر�ض 
التوايل.  ع��ل��ى  ال��ث��ال��ث��ة  لل�سنة  وذل���ك 
اأكرب  دبي”،  اأوت��وم��ي��ك��ان��ي��ك��ا   “ وي��ع��د 
معر�ض جتاري دويل ل�سناعة خدمات 
والذي  الأو���س��ط،  ال�سرق  يف  ال�سيارات 
اأق��ي��م م���وؤخ���راً يف م��رك��ز دب���ي ال���دويل 

للموؤمترات واملعار�ض.  
الور�ض”،  معدات  “اإدارة  وا�ستعر�ست 
للمركبات  “امل�سعود  لق�سم  ال��ت��اب��ع��ة 

مبتكرة  ح��ل��وًل  التجارية”،  وامل��ع��دات 
خلدمات البيع وما بعد البيع اخلا�سة 
من  وا�سعة  ملجموعة  ال��ور���ض  مب��ع��دات 

المتيازات التجارية..
 ك��م��ا مت ت��ق��دمي اأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات يف 
جم���ال م��ع��دات ور�����ض ال�����س��ي��ارات مثل 
ال�سيارات  وغ�سيل  الإط�����ارات  اإ���س��الح 
الأوتوماتيكي عايل اجلودة واآلت رفع 

ال�سيارات.
 م���ّث���ل ال��ق�����س��م جم���م���وع���ة م����ن اأب�����رز 
معدات  جم��ال  يف  التجارية  العالمات 
 La( »ال���ور����ض، مب��ا ف��ي��ه��ا “ل ب���ادان���ا
 )Polar( و”بولر«   )Padana
و”اآلتيا«   )Sealey( و”�سيلي« 
اإي������ت������ايل«  و”فا�سب   )Altia(

فريتا  و”نوفو   )Fasep Italy(
 )Novo Verta Italy( »اإيتايل
و”وو�ض   )Fra-Ber( و”فرا-بري« 
الأمل����ان����ي����ة   )Washtec( ت����ي����ك« 
و”كاركو�ض« )Carcos( الإ�سبانية. 
وتعد الدوائر احلكومية والدفاع املدين 
النفط  و����س���رك���ات  امل�����س��ل��ح��ة  وال����ق����وات 
من  والتجارية  ال�سناعية  واملوؤ�س�سات 

اأبرز عمالء الق�سم.   
اأك����رب ف��ع��ال��ي��ة م���ن نوعها  وب��اع��ت��ب��اره 
معر�ض  �سكل  املنطقة،  م�ستوى  على 
جتارية  ب��واب��ة  دبي”  “اأوتوميكانيكا 
رئي�سية لالأ�سواق التي ي�سعب الو�سول 
اإليها، حيث يربط بني ال�سرق الأو�سط 
الدول  راب��ط��ة  واآ���س��ي��ا ودول  واأف��ري��ق��ي��ا 

تركيزه على  اإىل  وبالإ�سافة  امل�ستقلة. 
�سوق دولة الإمارات، جمع املعر�ض بني 
املخت�سني  وامل��ه��ن��ي��ني  املعنية  اجل��ه��ات 
اأنحاء دول  املجال من خمتلف  يف هذا 
وال�سرق  اخل��ل��ي��ج��ي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����ض 
الأو����س���ط واأف��ري��ق��ي��ا. و���س��م��ت ن�سخة 
املنتجات  اأه��م  املعر�ض  ه��ذا  ال��ع��ام م��ن 
اجل�����دي�����دة، مب����ا يف ذل�����ك ال���ده���ان���ات 
اأتاحت  كما  الت�سحيم،  ومواد  والزيوت 
للعار�سني الفر�سة لتقدمي منتجاتهم 
لقطع  خم�س�سة  م��ن��اط��ق  خ���الل  م��ن 
ال����زراع����ي����ة وقطع  وامل�����ع�����دات  ال���غ���ي���ار 

الدراجات النارية وقطع ال�ساحنات. 
وقال روبرت �سوارز، الرئي�ض التنفيذي 
“بعد  امل�سعود:  جمموعة  يف  للعمليات 

جن����اح م�����س��ارك��ت��ن��ا ع��ل��ى م����دى عامني 
للم�ساركة  جديد  من  عدنا  متتاليني، 
دبي”  “ اأوت��وم��ي��ك��ان��ي��ك��ا  م��ع��ر���ض  يف 
�سوق  على  امل��ت��زاي��د  للطلب  ا�ستجابة 
خ���دم���ات م���ا ب��ع��د م��ب��ي��ع ال�����س��ي��ارات يف 
دول���ة الإم�����ارات وامل��ن��ط��ق��ة. ح��ي��ث يعد 
ل�ستعرا�ض  مثالية  من�سة  امل��ع��ر���ض 
يوفرها  التي  املبتكرة  التقنيات  اأحدث 
على  املتنامي  الطلب  لتلبية  �سركاوؤنا 
م��ع��دات ور���ض ال�����س��ي��ارات. واأت��اح��ت لنا 
خ��ربت��ن��ا يف جم���ال م��ب��ي��ع��ات وم���ا بعد 
الإم����ارات  دول���ة  ال�����س��ي��ارات يف  مبيعات 
املتزايد  ال��ط��ل��ب  ت��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى  ال���ق���درة 
با�ستمرار والذي مل�سناه يف هذا القطاع 

موؤخراً.« 

 رئي�ض جلنة موؤمتر الطاقة العاملي يجتمع مع م�شوؤويل قطاع الطاقة يف روما 

بحث �صبل التعاون وعر�ض خربات الطاقة االإيطالية �صمن موؤمتر الطاقة العاملي الرابع والع�صرين 
•• اأبوظبي-الفجر: 

النيادي،  مطر  ال��دك��ت��ور  �سعادة  التقى 
ملوؤمتر  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������ض 
مع  والع�سرون،  الرابع  العاملي  الطاقة 
ممثلي قطاع الطاقة الإيطايل يف روما 
الطاقة  قطاع  م�ساركة  جمالت  لبحث 
يف اإيطاليا �سمن موؤمتر الطاقة العاملي 
الذي ت�ست�سيفه مدينة اأبوظبي خالل 

الفرتة من 9-12 �سبتمرب املقبل. 
نظمته  ال������ذي  امل��ل��ت��ق��ى  يف  ذل�����ك  ج�����اء 
جمل�ض  يف  الإيطالية  الوطنية  اللجنة 
الطاقة العاملي والذي ا�ست�سافته �سركة 

الإيطالية للنفط والغاز، ومت  “اإيني” 
يف امللتقى الطالع على برنامج املوؤمتر 
والفعاليات واملبادرات املرافقة للحدث، 
م�سرتكة  م��وا���س��ي��ع  ع����دة  وم��ن��اق�����س��ة 
وت���ب���ادل وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ح���ول تطوير 
ال��ط��اق��ة يف  م��رح��ل��ة الن��ت��ق��ال مب�سهد 
وم��ن��ط��ق��ة اخلليج  الأوروب�����ي�����ة  ال���ق���ارة 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  وك�����س��ف��ت  ال���ع���رب���ي. 
الي���ط���ال���ي���ة ع����ن ت��ن��ظ��ي��م ن������دوة على 
اأبوظبي حتت عنوان  هام�ض املوؤمتر يف 
الإقليمي  ال��ط��اق��ة  حت����ّول  “م�سارات 
يف  و���س��ي�����س��ارك  املتو�سط”.  ال��ب��ح��ر  يف 
الفعالية ال�سيد فران�سي�سكو ل كامريا، 

للطاقة  الدولية  للوكالة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
املتجددة )اإيرينا(، والدكتورة هدى بن 
الطاقة  ملر�سد  العام  املدير  جنة عالل 
للمتو�سط. وتهدف الندوة اإىل ت�سليط 
ال�����س��وء ع��ل��ى امل�����س��ارات ال��ت��ي ي��ج��ب اأن 
تعزيز  اأج��ل  م��ن  املنطقة  دول  تتخذها 
منظم  ب�سكل  الإقليمي  ال��ت��ع��اون  اآف���اق 
حول تطبيق اإطار عمل م�ستدام للطاقة 

يف البحر املتو�سط.
ماغريي،  م��ارك��و  ق��ال  ل��ه  ت�سريح  ويف 
الوطنية  للجنة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض 
العاملي:  الطاقة  جمل�ض  يف  اليطالية 
الكربى  الدولية  الجتماعات  “تلعب 

يف  كبرياً  دوراً  العاملي  الطاقة  كموؤمتر 
عملية التحول نحو الطاقة امل�ستدامة، 
اأف�سل  امل����وؤمت����ر  اأع����م����ال  وت�����س��ت��ع��ر���ض 
لت�ستفيد  واجل���ه���ود  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
كل ال��دول من جتارب ال��دول الأخرى. 
حتديداً،  املتو�سط  البحر  منطقة  ويف 
لبد من تعزيز التعاون يف �سبيل قيادة 
م�ستدام،  م�ستقبل  نحو  املنطقة  توجه 
وزيادة  حت�سني  م��ن  ب���دءاً  ذل��ك  و�سيتم 
احل����وار يف جم���ال ال��ط��اق��ة ب��ني اأوروب����ا 
وال�سرق الأو�سط بهدف م�ساركة اأف�سل 
املمار�سات والت�سجيع على تو�سيع البنية 

التحتية للطاقة.«

•• اأبوظبي-الفجر:

مر�سد  عوي�سة  املهند�ض  معايل  ت��راأ���ض 
اأبوظبي  الطاقة يف  دائ��رة  رئي�ض  امل��رر 
زيارة  يف  امل�ستوى  رفيع  حكومياً  وف��داً 
الزيارة،  وتاأتي  ا�سرتاليا.  اإىل  ر�سمية 
التي انطلقت فعالياتها مطلع الأ�سبوع 
اجل���������اري، يف اإط��������ار ت���ع���زي���ز اأوا�����س����ر 
ال�سراكات  وتر�سيخ  امل�سرتك  التعاون 
اأبوظبي  اإم������ارة  ب���ني  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وخمتلف دول العامل يف قطاع الطاقة.

الجتماع  ال���زي���ارة،  ج���دول  ويت�سمن 
م���ع ع���دد م���ن اأع�����س��اء ح��ك��وم��ة ولية 
اجلهات  ممثلي  كبار  ول��ق��اء  فيكتوريا 
امل���ع���ن���ي���ة ب���ت���ن���ظ���ي���م ق�����ط�����اع ال���ط���اق���ة 
الأ�����س����رتايل، وال��ت��ي ي��ت�����س��دره��ا جهاز 
وجمل�ض  ال��ط��اق��ة  لتنظيم  اأ���س��رتال��ي��ا 
�سوق  اإدارة  وج���ه���از  ال���ط���اق���ة  ك���ف���اءة 
الزيارة  ج���دول  ي�سمل  ك��م��ا  ال��ط��اق��ة.  
ل����ق����اءات م��و���س��ع��ة م���ع م������دراء كربى 

���س��رك��ات ال��ط��اق��ة الأ���س��رتال��ي��ة ورجال 
ويتوج  بالقطاع.  واملخت�سني  الأع��م��ال 
ب��امل�����س��ارك��ة يف فعاليات  زي��ارت��ه  ال��وف��د 
تنعقد  ال��ذي  للطاقة  اأ�سرتاليا  اأ�سبوع 
اأع��م��ال��ه خ���الل ال��ف��رتة م��ن 14-11 

يونيو  يف مدينة ملبورن الأ�سرتالية.
ومن جهته قال معايل املهند�ض عوي�سة 
ا�سرتاليا  زي���ارة  “متثل  امل���رر:  مر�سد 
الطاقة،  دائ����رة  ل��ن��ا يف  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة 
الأ�سرتالية  ال��ع��الق��ات  حت��ظ��ى  ح��ي��ث 
خمتلف  يف  املثمر  بالتعاون  الإماراتية 
الطاقة.  قطاع  راأ�سها  وعلى  املجالت، 
ون�سعى من خالل هذه الزيارة اإىل عقد 
املزيد من ال�سراكات ال�سرتاتيجية مع 
كربى منظمات الطاقة العاملية بهدف 
الطاقة  م���وارد  م��ن  ال�ستفادة  تعظيم 
الطاقة  ا�ستخدام  وتر�سيد  اأبوظبي  يف 
مبنظومة  الرت����ق����اء  ج���ه���ود  وت���ع���زي���ز 
روؤي���ة  اإط����ار  وذل����ك يف  ال��ط��اق��ة،  اإدارة 
اإحداث  اإىل  الرامية   2030 اأبوظبي 

الطاقة وحتقيق  نقلة نوعية يف قطاع 
النمو القت�سادي القائم على التنمية 

امل�ستدامة«. 
وتت�سم العالقات الإماراتية الأ�سرتالية 
باملزيد من التطور والتعاون امل�سرتك 

يف ال��ع��دي��د م��ن امل���ج���الت، وب��ل��غ حجم 
النفطي بني  غ��ري  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 
البلدين نحو 3.3 مليار دولر بنهاية 
ن�سبته  ي��ت��ج��اوز  بنمو   ،2017 ال��ع��ام 
�سبقه، ف�ساًل  ال��ذي  العام  عن   16%
النقل  ق���ط���اع  ن�����س��ط��ة يف  ح���رك���ة  ع���ن 
اجلوي والبحري والتعاون يف خمتلف 

املجالت.
ويلقي معايل املهند�ض عوي�سة مر�سد 
“اأ�سبوع  ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل  ك��ل��م��ة  امل����رر 
اإىل  التحول  للطاقة” حول  ا�سرتاليا 

الطاقة النظيفة.
اإىل  ال�������دويل  امل����وؤمت����ر  وي�������س���ارك يف   
جانب دائ��رة الطاقة، وفود من كربى 
ال��ع��ام��ل��ة يف قطاع  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات 
ال���ق���رار، ومطوري  و���س��ن��اع  ال��ط��اق��ة، 
الأبحاث  ومراكز  الطاقة،  تكنولوجيا 
اإم�����دادات الطاقة،  و���س��رك��ات  ال��ع��امل��ي��ة، 
العامل.  يف  الطاقة  م�ستخدمي  وكبار 
للطاقة  ا����س���رتال���ي���ا  اأ����س���ب���وع  ومي���ث���ل 

وم�����ن ج���ان���ب���ه ����س���رح ال����دك����ت����ور مطر 
التنظيمية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض  ال���ن���ي���ادي، 
ملوؤمتر الطاقة العاملي: “�سيلعب موقع 
ن��ق��ط��ة حمورية  ب��اع��ت��ب��اره��ا  اإي��ط��ال��ي��ا 
اأف���ري���ق���ي���ا دوراً  و����س���م���ال  اأوروب���������ا  ب����ني 
املتزايد  الطلب  تلبية  يف  ا�سرتاتيجياً 
منطقة  اأنحاء  جميع  من  الطاقة  على 
العقود  املتو�سط خالل  الأبي�ض  البحر 
قادة  بدعوة  امل��وؤمت��ر  و�سينفرد  املقبلة. 
و���س��ن��اع ال��ق��رار يف جم���ال ال��ط��اق��ة من 
وي�سعدين  ال����ع����امل،  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف 
كثرياً ا�ستعداد قطاع الطاقة الإيطايل 

للتواجد معناً بقوة يف اأبوظبي«.

م��ن�����س��ة ل���س��ت��ع��را���ض اأح�����دث ال�����روؤى 
الطاقة  منظومة  اإدارة  يف  والأدوات 
جمال  يف  العاملية  املتغريات  ومناق�سة 
الطاقة، واإيجاد و�سائل لتعزيز التعاون 
اجلديدة  الطاقة  تقنيات  يف  امل�سرتك 

وو�سائل الطاقة امل�ستدامة. 
وتعليقاً على م�ساركة الدائرة يف اأ�سبوع 
ا�سرتاليا للطاقة، قال معايل املهند�ض 
عوي�سة مر�سد املرر: “تاأتي م�ساركتنا 
ا�ستكماًل  للطاقة  ا�سرتاليا  اأ�سبوع  يف 
بني  ال��ت��ع��اون  اآف���اق  تعزيز  جلهودنا يف 
املنظمات  وخم��ت��ل��ف  ال���ط���اق���ة  دائ������رة 
اإمارة  يف  الطاقة  قطاع  لدعم  العاملية 
اأبوظبي، وهي فر�سة مهمة لالطالع 
على اأح���دث م��ا تو�سل اإل��ي��ه ال��ع��امل يف 
و�سائل اإنتاج الطاقة النظيفة وحتقيق 
كفاءة الطاقة، ونهدف كذلك اإىل نقل 
الرائدة  وم�ساريعنا  وجتاربنا  خرباتنا 
يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة ع��ل��ى خم��ت��ل��ف دول 

العامل«.

تت�شمن لقاء كبار امل�شوؤولني وامل�شاركة يف اأ�شبوع ا�شرتاليا للطاقة

دائرة الطاقة تفتح اآفاق التعاون الدويل يف قطاع الطاقة مع ا�صرتاليا

» ديوا « تعزز تعاونها اال�صرتاتيجي مع » م�صدر« 
•• دبي-وام:

بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي “ ديوا “ مع �سركة اأبوظبي لطاقة امل�ستقبل “ 
ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني اجلانبني خا�سة يف جمالت  �سبل تعزيز  م�سدر” 
حتقيق  تدعم  التي  وامل�ساريع  اخلطط  وخمتلف  والنظيفة  امل��ت��ج��ددة  الطاقة 
اأه��داف مئوية الإم��ارات 2071 الرامية جلعل الإم��ارات من اأف�سل ال��دول يف 
والتنمية  الأخ�سر  القت�ساد  جم��ال  يف  عاملي  كقطب  موقعها  وتر�سيخ  العامل 
امل�ستدامة. جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب 
الرئي�ض التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي يف املبنى الرئي�سي للهيئة وفدا من 
الرحمي  جميل  حممد  برئا�سة   “ م�سدر   “ امل�ستقبل  لطاقة  اأبوظبي  �سركة 

الرئي�ض التنفيذي ل� “ م�سدر “ �سم الدكتورة ملياء نواف فواز املدير التنفيذي 
اإدارة  ومدير  “م�سدر”  يف  ال�سرتاتيجية  وامل��ب��ادرات  املوؤ�س�سية  الهوية  لإدارة 
جائزة زايد لالإ�ستدامة. وتطرقت املحادثات مل�ساركة هيئة كهرباء ومياه دبي يف 
الدورة ال� 13 للقمة العاملية لطاقة امل�ستقبل 2020 التي ت�ست�سيفها “ م�سدر 
“ يف العا�سمة اأبوظبي وتعد اإحدى الفعاليات الرئي�سة �سمن “اأ�سبوع اأبوظبي 
املن�سة التي جتمع حتت مظلتها املجتمع الدويل بهدف   ”2020 لال�ستدامة 
اجلهود  حتفيز  يف  انطالقها  منذ  �ساهمت  وال��ت��ي  ال�ستدامة  ق�سايا  مناق�سة 
للهيئة  املميزة  امل�ساركة  ا�ستعرا�ض  مت  كما  امل�ستدامة.  التنمية  وت��رية  لت�سريع 
العاملية  للقمة  ع�سرة  الثانية  ال��دورة  فعاليات  “ يف  الكفاءة  “ �سريك  ب�سفتها 
لطاقة امل�ستقبل 2019 التي نظمت يف يناير املا�سي . وقال �سعادة �سعيد حممد 

الطاير “ نعمل على تعزيز ال�سراكة والتعاون امل�سرتك مع �سركة اأبوظبي لطاقة 
يحقق  مب��ا  العاملية  وال��ت��ج��ارب  اخل���ربات  اأف�سل  “ وت��ب��ادل  “ م�سدر  امل�ستقبل 
جهودنا  تتكامل  حيث  امل�ستدامة  التنمية  تعزيز  يف  الر�سيدة  القيادة  توجيهات 
امل�سرتكة لتطوير حلول مبتكرة يف جمال الطاقة ت�سهم يف بناء م�ستقبل م�ستدام 
لأجيالنا القادمة.” واأعرب عن �سعادته لتقدمي الرعاية ك�سريك الكفاءة للقمة 
امل�ستقبل التي تعد من�سة عاملية رائدة لتبادل اخلربات واأف�سل  العاملية لطاقة 
منطقة  يف  النظيفة  الطاقة  قطاع  يف  ال�ستثمار  فر�ض  وا�ستك�ساف  املمار�سات 
العامل،  يف  املتجددة  للطاقة  ال��واع��دة  الأ���س��واق  م��ن  تعد  التي  الأو���س��ط  ال�سرق 
م�سريا اإىل اأن م�ساركة الهيئة ب�سفتها �سريك الكفاءة ياأتي يف اإطار حر�سها على 

اإبراز دور دولة الإمارات يف تطوير قطاع الطاقة عامليا .
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املال والأعمال

»الدار« تطلق م�صروع » الرميان 
2 « بقيمة 1.7 مليار درهم

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت �سركة الدار العقارية “ الدار “ اأم�ض م�سروعها اجلديد “ الرميان 
بتكلفة  باأبوظبي  ال�ساخمة  �سكني يف منطقة  عبارة عن جممع  “ وه��و   2

1.7 مليار درهم .
ويتاح امل�سروع ال�سكني اجلديد لل�سراء ح�سرا ملواطني دولة الإمارات، وقد 
ج��اء اإط���الق “ ال��رمي��ان 2 “ بعد النجاح والإق��ب��ال ال��الف��ت ال��ذي �سهده 
مبيعات  �سجل  حيث   2019 يناير  يف  اإط��الق��ه  عند  “الرميان”  م�سروع 

بقيمة 1.6 مليار درهم.
وياأتي م�سروع “الرميان 2” ا�ستجابة مل�ستويات الطلب القوية واملتزايدة 
على قطع الأرا�سي ذات التكلفة املنخف�سة واملجهزة مبرافق البنى التحتية 
ملوا�سفاتهم  طبقا  منازل  وت�سميم  بناء  للمالكني  ميكن  حيث  الأ�سا�سية 

الدقيقة التي تلبي تطلعاتهم واأذواقهم ب�سكل متكامل.
وميتد امل�سروع على م�ساحة 2.4 مليون مرت مربع وي�سم 1690 قطعة 
اأر�ض خم�س�سة لإن�ساء الفلل وترتاوح م�ساحتها بني 500 و1000 مرت 

مربع حيث تنطلق مبيعات الأرا�سي يف تاريخ 22 يونيو اجلاري.
وقال طالل الذيابي الرئي�ض التنفيذي للدار العقارية اإن م�سروع الرميان 
العقارية  ال��دار  اأطلقته  الذي  الرميان  مل�سروع  القوي  النجاح  بعد  ياأتي   2
تقدم  ع�سرية  �سكنية  م�ساريع  بتوفري  منها  وال��ت��زام��ا  ال��ع��ام  ه��ذا  ب��داي��ة 
م�ستويات عالية من الراحة واجلودة وتلبي تطلعات واحتياجات مواطني 

الدولة.
ولفت الذيباين اإىل اأن �سركة الدار اأقدمت على هذه اخلطوة التو�سعية يف 
اإن�ساء جممعات  على  املواطنني  قبل  العايل من  للطلب  مبا�سرة  ا�ستجابة 

�سكنية ع�سرية يف منطقة ال�ساخمة.

رئي�ض جلنة موؤمتر الطاقة العاملي يبحث 
التعاون مع م�صوؤويل قطاع الطاقة يف روما

 •• روما -وام:

ملوؤمتر  التنظيمية  اللجنة  رئي�ض  النيادي  مطر  الدكتور  �سعادة  بحث   
الطاقة العاملي ال� 24 وممثلي قطاع الطاقة الإيطايل يف روما جمالت 
م�ساركة قطاع الطاقة يف اإيطاليا �سمن “ موؤمتر الطاقة العاملي “ الذي 

ت�ست�سيفه مدينة اأبوظبي خالل الفرتة من 9 - 12 �سبتمرب القادم.
جاء ذلك خالل م�ساركة �سعادته يف امللتقى الذي نظمته اللجنة الوطنية 
الإيطالية يف جمل�ض الطاقة العاملي وا�ست�سافته �سركة “اإيني” الإيطالية 
والفعاليات  امل��وؤمت��ر  برنامج  على  الط���الع  خالله  ومت  وال��غ��از،  للنفط 
واملبادرات املرافقة له، ومناق�سة عدة موا�سيع م�سرتكة وتبادل وجهات 
النظر حول تطوير مرحلة النتقال مب�سهد الطاقة يف القارة الأوروبية 

ومنطقة اخلليج العربي.
وك�سفت اللجنة الوطنية الإيطالية عن تنظيم ندوة على هام�ض املوؤمتر 
البحر  يف  الإقليمي  الطاقة  حت��ّول  “م�سارات  ع��ن��وان  حت��ت  اأبوظبي  يف 
العام  املدير  كامريا،  ل  فران�سي�سكو  الفعالية  يف  و�سي�سارك  املتو�سط” 
جنة  بن  هدى  والدكتورة  “اإيرينا”،  املتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة 
عالل املدير العام ملر�سد الطاقة للمتو�سط وتهدف الندوة اإىل ت�سليط 
ال�سوء على امل�سارات التي يجب اأن تتخذها دول املنطقة من اأجل تعزيز 
م�ستدام  عمل  اإط��ار  تطبيق  ح��ول  منظم  ب�سكل  الإقليمي  التعاون  اآف��اق 

للطاقة يف البحر املتو�سط.
اليطالية يف  الوطنية  للجنة  التنفيذي  الرئي�ض  وقال ماركو ماغريي، 
جمل�ض الطاقة العاملي- يف ت�سريح له - اإن الجتماعات الدولية الكربى 
كموؤمتر الطاقة العاملي تلعب دوراً كبرياً يف عملية التحول نحو الطاقة 
واجلهود  ال�سرتاتيجيات  اأف�سل  املوؤمتر  اأعمال  وت�ستعر�ض  امل�ستدامة، 
لت�ستفيد كل الدول من جتارب الدول الأخرى.. مو�سحا اأنه يف منطقة 
قيادة توجه  �سبيل  التعاون يف  تعزيز  املتو�سط حتديداً، لبد من  البحر 
وزيادة  حت�سني  من  ب��دءاً  ذل��ك  و�سيتم  م�ستدام،  م�ستقبل  نحو  املنطقة 
الأو���س��ط بهدف م�ساركة  اأوروب���ا وال�سرق  احل��وار يف جم��ال الطاقة بني 

اأف�سل املمار�سات والت�سجيع على تو�سيع البنية التحتية للطاقة.
من جانبه قال الدكتور مطر النيادي اإن موقع اإيطاليا باعتبارها نقطة 
تلبية  ا�سرتاتيجياً يف  دوراً  �سيلعب  اأفريقيا  اأوروب��ا و�سمال  حمورية بني 
الأبي�ض  البحر  منطقة  اأنحاء  جميع  من  الطاقة  على  املتزايد  الطلب 
املتو�سط خالل العقود املقبلة.. لفتا اإىل اأن املوؤمتر �سينفرد بدعوة قادة 
العامل، معربا عن  القرار يف جمال الطاقة من خمتلف مناطق  و�سناع 

�سعادته با�ستعداد قطاع الطاقة الإيطايل للتواجد يف اأبوظبي.
 

خالل لقاء املن�شوري ووزير التجارة الأمريكي على هام�ض قمة »اخرت اأمريكا لال�شتثمار«

االإمارات والواليات املتحدة توؤكدان متانة العالقات االقت�صادية واال�صتثمارية امل�صرتكة
التفاق على اأهمية متابعة ملف الر�شوم املفرو�شة على �شادرات الإمارات من الألومنيوم اإىل الوليات املتحدة
وا�صنطن وكاليفورنيا وتك�صا�ض وفلوريدا ونيويورك...االأن�صط جتاريًا مع دولة االإمارات
�صــركات الطيـران االإماراتيــة بني اأكرب م�صــرتي طائــرات »بوينـج« االأمريكية يف العالـم

�صركة الدار تدعم مبادرة »املربمج االإماراتي« لتطوير القدرات يف لغة الربجمة

•• وا�سنطن –الفجر:

املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  اأك���دت 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة متانة  وال���ولي���ات 
وال�ستثمارية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ع��الق��ات 
ترتكز  وال��ت��ي  البلدين  ب��ني  والتجارية 
امل�سالح  ي���خ���دم  م��ت��م��ي��ز  من�����وذج  ع��ل��ى 
امل�سرتكة واملنفعة املتبادلة بني اجلانبني، 
وهو ما يج�سده النمو املتوا�سل يف اأرقام 
التجارة البينية والتدفقات ال�ستثمارية 

ال�سخمة يف الجتاهني.
معايل  اج����ت����م����اع  خ�������الل  ذل�������ك  ج�������اء 
املن�سوري  �سعيد  ب��ن  �سلطان  املهند�ض 
وزي��ر القت�ساد مع ويلبور رو���ض، وزير 
اأعمال  هام�ض  على  الأمريكي،  التجارة 
 ،2019 اأمريكا لال�ستثمار  قمة اخرت 
العتيبة  يو�سف  معايل  بح�سور  وذل��ك 
الوليات  ل���دى  الإم������ارات  دول���ة  �سفري 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة، و���س��ع��ادة عبد اهلل 
اآل �سالح، وكيل وزارة القت�ساد ل�سوؤون 
النوي�ض  و���س��ع��ود  اخل��ارج��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة 
الإمارات  دولة  ب�سفارة  التجاري  امللحق 
يف الوليات املتحدة الأمريكية، ومروان 
التنفيذي  الرئي�ض  ال�سركال  جا�سم  بن 
والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة  لهيئة 

“�سروق«.
واأكد معايل املهند�ض �سلطان بن �سعيد 
املن�سوري، وزير القت�ساد، اأن العالقات 
القت�سادية بني دولة الإمارات العربية 
الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  املتحدة 
تقوم على اأ�س�ض متينة قوامها ال�سداقة 
امل�سالح  امل��ت��ب��ادل وحت��ق��ي��ق  والح�����رتام 

امل�سرتكة..
وتنطوي  متوا�ساًل  من��واً  ت�سهد  واأن��ه��ا   
خمتلف  يف  للتعاون  وا���س��ع��ة  اآف���اق  على 
مبا  وال�ستثمارية  التجارية  امل��ج��الت 
للبلدين،  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال��ت��ط��ل��ع��ات  ي��ل��ب��ي 
ا���س��ت��ث��م��ارات ال��دول��ة يف  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
الوليات املتحدة تعد الأكرب بني الدول 

العربية امل�ستثمرة يف اأمريكا.

تعزيز التعاون
وب���ح���ث اجل���ان���ب���ان خ����الل ال��ل��ق��اء اأط���ر 
تعزيز التعاون القت�سادي بني البلدين، 
الثنائي  التعاون  ب��اآف��اق  الرت��ق��اء  و�سبل 
اجلوانب  على  بالرتكيز  البلدين  ب��ني 
وال�ستثمارية  والتجارية  القت�سادية 
وم��وا���س��ل��ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإي��ج��اد احللول 
قد  ق�سايا  اأو  حت��دي��ات  لأي  ال�سريعة 
على  ال�سريعة  املتغريات  نتيجة  ا  تطراأ 
وتوفري  العاملية،  القت�سادية  ال�ساحة 
البيئة املحفزة والإجراءات املي�سرة لنمو 
املتبادلة يف خمتلف  التجارية  الأن�سطة 

القطاعات ذات الهتمام امل�سرتك.
الجتماع  خ�����الل  اجل���ان���ب���ان  ون���اق�������ض 
القت�سادية  للعالقات  الراهن  امل�ستوى 
تطويرها  وجم���������الت  وال����ت����ج����اري����ة، 
ظل  يف  املقبلة  املرحلة  خ��الل  وتنميتها 
الفر�ض ال�ستثمارية الواعدة املطروحة 
من  وبال�ستفادة  ال��ط��رف��ني،  اأ���س��واق  يف 
يف  املوقعة  وال�سراكة  التعاون  اتفاقيات 

العديد من القطاعات احليوية.

الق�شايا التجارية
التحديات  من  ع��دد  ا�ستعرا�ض  مت  كما 
وال�ستثمارية،  ال��ت��ج��اري��ة  وال��ق�����س��اي��ا 
اأجندة التعاون  اأخ��رياً على  التي ط��راأت 
�سبل  ومناق�سة  امل�����س��رتك،  الق��ت�����س��ادي 
التعاون  ب����اآف����اق  ل���ل���و����س���ول  جت����اوزه����ا 

الثنائي اإىل م�ستويات اأكرث متيزاً.
اخل�سو�ض  وج��ه  على  اجلانبان  وبحث 
اتخذتها  ال���ت���ي  الأخ�������رية  الإج���������راءات 
ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة الأم����ريك����ي����ة على 
املتجهة  والأل��وم��ن��ي��وم  احل��دي��د  واردات 
الإم�������ارات  ت��ع��د  اأ����س���واق���ه���ا، ح��ي��ث  اإىل 

م���ن اأه�����م م�������س���دري الأل���وم���ن���ي���وم اإىل 
على  اجلانبان  ورك��ز  املتحدة،  ال��ولي��ات 
الأثر  بتجنب  الكفيلة  ال��و���س��ائ��ل  بحث 
والر�سوم  الإج��������راءات  ل��ت��ل��ك  ال�����س��ل��ب��ي 
اجل��دي��دة على ���س��ادرات دول��ة الإمارات 
املتحدة،  ال��ولي��ات  اإىل  الألومنيوم  من 
اهتمامه  الأمريكي  الوزير  اأب��دى  حيث 
يف  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  الأم����ر  مبتابعة 

احلكومة الأمريكية بهذا ال�ساأن.
الثنائية  العالقات  قوة  املن�سوري  واأك��د 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  ال��ت��ي جت��م��ع 
الأمريكية،  املتحدة  وال��ولي��ات  املتحدة 
القت�سادي  ال�سعيدين  على  خ�سو�ساً 
اأحد  الإم���ارات  ت�سكل  وال��ت��ج��اري، حيث 
اأهم واأكرب الأ�سواق لل�سادرات الأمريكية 
يف املنطقة، فيما ت�سكل الوليات املتحدة 

رابع اأكرب �سريك جتاري للدولة.
واأعرب �سلطان بن �سعيد املن�سوري عن 
اله��ت��م��ام احل��ك��وم��ي يف دول���ة الإم����ارات 
ال����ذي ت�سهده  ال���زخ���م  مب��وا���س��ل��ة ه���ذا 
بني  والتجارية  القت�سادية  العالقات 
اجلانبني مبا يحقق اأهدافهما التنموية 
لكل  القت�سادية  الأجندة  مع  وين�سجم 
م��ن��ه��م��ا، م����وؤك����داً ح��ر���ض ال���دول���ة على 
من  وال�ستفادة  التجارة  حركة  تي�سري 
الإم���ك���ان���ات ال��وا���س��ع��ة ال��ت��ي ت��ت��م��ي��ز بها 
البيئة القت�سادية وال�ستثمارية لدولة 

الإمارات.

�شادرات اإماراتية
واأ�ساف املن�سوري، اأنه بالنظر اإىل اأرقام 
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، جند 
املا�سي،  ال��ع��ق��د  خ���الل  ت�ساعفت  اأن��ه��ا 
غري  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  �سجلت  حيث 

النفطية نحو 24.5 مليار دولر )90 
2018، لفتاً  مليار دره��م( خالل عام 
اأن���ه ع��ل��ى ال��ن��ط��اق اجل��غ��رايف متتد  اإىل 
ال���ت���ب���ادلت ال��ت��ج��اري��ة ل��ل��دول��ة م���ع كل 
خ�سو�ساً  تقريباً،  الأمريكية  ال��ولي��ات 
وتك�سا�ض  وك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا  وا����س���ن���ط���ن 

وفلوريدا ونيويورك.
ال�سركات  اهتمام  اإىل  املن�سوري  واأ���س��ار 
الإم����ارات����ي����ة ب��ت��و���س��ع ا����س���ت���م���ارات���ه���ا يف 
اإىل  الأمريكية، لفتاً  الوليات  خمتلف 
لال�ستثمارات  ال��رتاك��م��ي  ال��ر���س��ي��د  اأن 
الإماراتية املبا�سرة يف ال�سوق الأمريكية 
ما  وه��و  دولر،  مليار   26.6 عن  يزيد 
ي�سهم ب�سكل مبا�سر يف توفري الآلف من 
فر�ض العمل يف الوليات املتحدة، لفتاً  
الإماراتية  ال�سركات  ا�ستثمارات  اأن  اإىل 
بالتنوع واجل��ودة واخل��ربة، فيما  تت�سم 
الثنائية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الق��ات  ت��رت��ك��ز 
ع��ل��ى ق��ط��اع��ات ح��ي��وي��ة م��ث��ل الطريان 
والتكنولوجيا  ال�����س��ح��ي��ة  وال���رع���اي���ة 
�سركات  ت��ع��د  اإذ  وال���ب���ن���اء،  وال��ت�����س��ي��ي��د 
ال����ط����ريان الإم����ارات����ي����ة م���ن ب���ني اأك���رب 
الأمريكية  “بوينج”  طائرات  م�سرتي 

يف العامل.
العديد  امل��ن�����س��وري ع��ل��ى وج����ود  واأك�����د 
ل�ستثمارها  ال����واع����دة  ال���ف���ر����ض  م���ن 
خ����الل امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، خ�����س��و���س��اً يف 
بها  تقوم  التي  املدرو�سة  اخلطوات  ظل 
اقت�ساد  اإىل  ل��ل��ت��ح��ول  الإم������ارات  دول����ة 
يف  والرغبة  البتكار،  على  قائم  معريف 
تطوير اإمكانات الدولة يف هذا ال�سدد، 
وه����و م���ا ي��ط��رح ال��ع��دي��د م���ن الفر�ض 
ال�����س��رك��ات الأم��ريك��ي��ة للتو�سع يف  اأم���ام 
ال�سركات  خ�سو�ساً  الإماراتية،  ال�سوق 

ال�سغرية واملتو�سطة وال�سركات حديثة 
والأفكار  البتكار  على  والقائمة  الن�ساأة 

املبدعة.
اللقاءات  اأهمية  على  اجل��ان��ب��ان  وات��ف��ق 
والبعثات  ال���وف���ود  وزي������ارات  ال��ر���س��م��ي��ة 
التجارية املتبادلة وامل�ساركة الفاعلة يف 
ت�ست�سيفها  التي  واملعار�ض  الفعاليات 
اأمريكا  اخ��رت  قمة  غ��رار  على  البلدين 
لال�ستثمار حيث ت�سارك دولة الإمارات 
ال�سرق  من  ا�ستثماري  وفد  باأكرب  فيها 
الذي  دب��ي   2020 واك�سبو  الأو����س���ط، 
وا�سعة،  اأم��ري��ك��ي��ة  مب�����س��ارك��ة  �سيحظى 
وك����ذل����ك ف���ع���ال���ي���ة اك���ت�������س���ف اأم����ري����ك����ا، 
وم��ل��ت��ق��ى ال���س��ت��ث��م��ار ال�����س��ن��وي، وذلك 
كاحلوار  امل�سرتكة  اللقاءات  جانب  اإىل 
الذي  الأمريكي  الإم��ارات��ي  القت�سادي 
�ستنطلق فعالياته يف 20 يونيو اجلاري 

بالوليات املتحدة.
من جانبه، اأكد وزير التجارة الأمريكي، 
وي��ل��ب��ور رو������ض، خ����الل الج���ت���م���اع على 
جتمع  التي  الثنائية  ال��ع��الق��ات  اأهمية 
ال��ب��ل��دي��ن، واحل��ر���ض ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اأطر 
ال�����س��راك��ة ال��ق��ائ��م��ة مب��ا ي��ح��ق��ق املنفعة 
التنموية  الأه��داف  املتبادلة، مبا يخدم 
للبلدين التي تربطهما عالقات وطيدة 

يف خمتلف القطاعات.
���س��ري��ك جت���اري  الإم���������ارات  اأن  وت���اب���ع 
املتحدة  ل���ل���ولي���ات  م��ه��م  وا���س��ت��ث��م��اري 
اأه���م���ي���ة  اإىل  م���������س����رياً  الأم�����ري�����ك�����ي�����ة، 
الج��ت��م��اع��ات وال��ل��ق��اءات ال���دوري���ة بني 
اجلانبني لالطالع ب�سكل متوا�سل على 
وال�ستثمارية،  التجارية  الفر�ض  اأب��رز 
لإيجاد  ال��ت��ح��دي��ات  خمتلف  ومناق�سة 

احللول الأن�سب لتجاوزها. 

•• اأبوظبي-الفجر:

 وق��ع ���س��ن��دوق ال��وط��ن م��ذك��رة تفاهم 
مع �سركة الدار لدعم مبادرة “املربمج 
الإماراتي” وتعزيز التعاون للم�ساهمة 
يف ت��اأه��ي��ل م��ربجم��ني حم��رتف��ني عرب 
واإك�سابهم  املعرفية  ق��درات��ه��م  تطوير 
اأ����س���ا����س���ي���ات ال���ربجم���ة ل��ي��ك��ون��وا على 

ا�ستعداد لتلبية متطلبات امل�ستقبل.
حر�ض  ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  وجت�������س���د 
القيادة  روؤي����ة  حتقيق  ع��ل��ى  ال��ط��رف��ان 
ال��ر���س��ي��دة وال��ع��م��ل ع��ل��ى امل�����س��اه��م��ة يف 
ت��ع��زز ت��ن��اف�����س��ي��ة وري������ادة الإم�������ارات يف 
�ستى املجالت، وذلك من خالل تنمية 
ملواكبة  امل��واط��ن��ة  ال���ك���ف���اءات  م���ه���ارات 
ال���ت���ط���ورات ال���راه���ن���ة يف ال���ع���امل، كما  
اأكادمييات  ا�سرتاتيجية  مع  وتتما�سى 
ال�����دار ال��ت��ي ت�����س��ع��ى م���ن خ��الل��ه��ا اإىل 
توفري بيئة تعليمية تكون جزءاً اأ�سا�سياً 
الإمارات  الروؤى الطموحة لدولة  من 
نظام  تطوير  اإىل  ال��رام��ي��ة  واأب��وظ��ب��ي 
تعليمي وفق اأرقى املعايري العاملية يلبي 

الحتياجات احلالية وامل�ستقبلية.  
وتن�ض مذكرة التفاهم هذه على قيام 
ال���دع���م ملبادرة  ب��ت��وف��ري  ال�����دار  ���س��رك��ة 
امل����ربم����ج الإم������ارات������ي وت���ع���زي���ز ق����درة 
اأكادمييات  يف  الم���ارات���ي���ني  ال���ط���الب 
ال����دار ال��ت��ي ت�����س��م 6 م���دار����ض وتقدم 
ل�  املتخ�س�سة  الأك��ادمي��ي��ة  خ��دم��ات��ه��ا 
خمتلف  يف  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   4،600
اأن���ح���اء اأب��وظ��ب��ي ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن لغة 
ال���ربجم���ة ل�����س��م��ان ح�����س��ول��ه��م على 
العمل  اأ������س�����واق  يف  م���ت���م���ي���زة  ف���ر����ض 
يف  امل��ت��ط��ورة  التكنولوجيا  وق��ط��اع��ات 

امل�ستقبل.
وب����ه����ذه امل���ن���ا����س���ب���ة، ق�����ال حم���م���د تاج 
ال��دي��ن ال��ق��ا���س��ي، م��دي��ر ع��ام �سندوق 

دوراً  ال�����دار  ���س��رك��ة  ت��ل��ع��ب  الوطن:” 
ري�����ادي�����اً مب�������س���رية ال��ت��ن��م��ي��ة يف دول����ة 
وقطاع  امل���ج���الت  مبختلف  الإم������ارات 
وتاأتي  ال��ت��ح��دي��د،  وج���ه  ع��ل��ى  التعليم 
مذكرة التفاهم اليوم لتوؤكد �سعيها يف 
امل�ساهمة بالرتقاء بالعملية التعليمية 
يف ال��دول��ة وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى رف���د �سوق 
العمل بجيل من الكفاءات القادرة على 
امل�ساهمة يف  حتقيق الأهداف الوطنية 
وتعزيز املكانة العاملية لدولة الإمارات 
�سعداء  ون���ح���ن  امل����ج����الت.  ج��م��ي��ع  يف 
ال�����دار برنامج  ���س��رك��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
�سيتيح  وال���ذي  الإماراتي”  “املربمج 
لنا فر�سة الو�سول اإىل �سريحة اأو�سع 
التكنولوجيا  قطاع  يف  املتميزين  م��ن 

مهاراتهم  وتطوير  الربجمة  وجم��ال 
م�سرية  يف  فاعلني  م�ساهمني  ليكونوا 
وبناء  امل�������س���ت���دام���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق 
اق��ت�����س��اد م���ت���وازن ق��ائ��م ع��ل��ى املعرفة 

البتكار والبداع.
م����ن ج����ان����ب����ه، ق������ال ط������الل ال���ذي���اب���ي 
ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة ال����دار 
املربمج  م���ب���ادرة  “حتظى  ال��ع��ق��اري��ة: 
الإماراتي باأهمية كبرية كونها ت�ساهم 
يف دع��م م�سرية الزده����ار وال��ت��ط��ور يف 
دولة الإمارات وتر�سي الأ�س�ض مل�ستقبل 
اأف�������س���ل ع����رب ال����س���ت���ث���م���ار يف اإع������داد 
ويتقن  الع�سر  ت��ط��ورات  ي��واك��ب  جيل 
املعلومات،  وتقنية  الربجمة  جم��الت 
ل��ي��ك��ون ق�����ادراً ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة م�سرية 

بناء اقت�ساد وطني قائم على املعرفة. 
وتعد هذه واحدة من املبادرات العديدة 
الوطن”،  “�سندوق  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
م���ه���ارات  ت��ن��م��ي��ة  اإىل  ت���ه���دف  وال����ت����ي 
تناف�سيته  وتعزيز  الإم��ارات��ي  املجتمع 
والعاملي،  الإق��ل��ي��م��ي  امل�����س��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
الداعمني  من  بكوننا  فخورون  ونحن 
الأ�سا�سيني لها. ويتما�سى هذا التعاون 
مع جهودنا امل�ستمرة لتمكني الكفاءات 
الوطنية وبناء كوادر اإماراتية مت�سلحة 
بالعلم واملعرفة وقادرة على قيادة دفة 
احلديثة  التقنية  وت�سخري  الب��ت��ك��ار 

لالرتقاء باملجتمع«.
الداعمني  م���ن  ال������دار  ���س��رك��ة  وت���ع���د 
اإذ و�سل  الرئي�سيني ل�سندوق الوطن، 

اإجمايل م�ساهماتها يف ال�سندوق على 
مدى ال�سنوات الثالث املا�سية اإىل 84 

مليون درهم.
الإماراتي  املربمج  برنامج  اأن  ويذكر 
طالب   )2100( انطالقته  منذ  �سم 
ت��اأه��ي��ل��ه��م يف ع���دد من  ، ومت  وط��ال��ب��ة 
ال����دول����ة م���ن خ����الل تطوير  اإم��������ارات 
املعارف  واإك�سابهم  امل�ساركني  ق���درات 
ولغة الع�سر احلديث فيه عرب تقدمي 
ب���رام���ج ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ن��ظ��ري��ة م���ن خالل 
ال�سفية،  امل��ح��ا���س��رات  م��ن  جم��م��وع��ة 
�سبكة  با�ستخدام  التعليمية  والربامج 
الإنرتنت، واأخرى تطبيقية لإك�سابهم 

مهارات ت�سميم الربامج. 
لتعليم  الإماراتي”  “املربمج  ويهدف 
بني  اأع��م��اره��م  ت����رتاوح  مم��ن  النا�سئة 
الربجمة  اأ���س��ا���س��ي��ات  ع���ام���اً  و14   7
بطريقة تفاعلية. بحلول عام 2020 
2500 طالب  ا���س��ت��ه��داف  م��ن خ��الل 
واإك�سابهم اأ�سا�سيات الربجمة ومن ثم 
برامج  500 متميز منهم يف  ت�سجيل 
امل��ت��ق��دم��ة، وذل�����ك يف وقت  ال���ربجم���ة 
 60% اأن  اإىل  التقديرات  فيه  ت�سري 
املرتفعة  الأج�����ور  ذات  ال��وظ��ائ��ف  م��ن 
مهارات  ت��ت��ط��ل��ب  ���س��وف  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف 
ت�سكل  ك��ون��ه��ا  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال���ربجم���ة 
ال�سناعية  ال��ث��ورة  يف  رئي�سي  عن�سر 

الرابعة.
الإماراتي”  “املربمج  م���ب���ادرة  وت��ع��د 
والتي  الوطن،  �سندوق  مبادرات  اأح��د 
تعنى بال�سباب ونتاج للتعاون امل�سرتك 
ماتر”  “دارك  ����س���رك���ة  ب����ني  ي��ج��م��ع 
وموؤ�س�سة اأجيال لإدارة املواهب التابعة 
املدينة  كلية  الإم�����ارات،  جامعة   ، لها 
 ، اأخرى  اجلامعية يف عجمان، وجهات 
وهي تهدف اإىل اإعداد جيل متمكن من 
اأ�سا�سيات التكنولوجيا ولغة الربجمة.
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املال والأعمال

ينظمه جمل�ض �شيدات اأعمال دبي بالتعاون مع جامعة ولونغونغ بدبي وهيئة الأمم املتحدة يف 18 يونيو 

منتدى �صركات امل�صتقبل يناق�ض مفاهيم االبتكار واال�صتدامة
 واالندمـاج ملواجهـة التحديات وتعزيز امل�صـاواة بني اجلن�صني

�شاملًة بوداب�شت ووار�شو وبراغ يف دفعة قوية جلهود زيادة التدفقات ال�شياحية اإىل الإمارة

»�صياحة ال�صارقة« تطلق جولة ترويجية الأول مرة يف اأ�صواق اأوروبا الو�صطى 

•• دبي-الفجر:

ي��ن��ظ��م جم��ل�����ض ����س���ي���دات اأع����م����ال دبي 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع ج��ام��ع��ة ول���ون���غ���ون���غ يف 
من   18 يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  وهيئة  دب��ي 
ي��ون��ي��و اجل�����اري م��ن��ت��دى حت���ت عنوان 
وال�ستدامة:  والب���ت���ك���ار  “الإندماج 
�سركات امل�ستقبل”، حيث يحمل املنتدى 
 ،»Balance for Better« �سعار 
وي��رك��ز ع��ل��ى الع��ت��م��اد الأم��ث��ل ملفاهيم 
وال�ستدامة  كالبتكار  رئي�سية  عاملية 
وامل�ساواة بني اجلن�سني يف بيئة الأعمال 
ومتغريات  تقنية  ث��ورة  ي�سهد  ع�سر  يف 

تكنولوجية عاملية.
ور�ض  ل�سل�سلة  ا�ستكماًل  املنتدى  يعترب 
العام  منذ  ب���داأت  التي  القيادة  يف  امل���راأة 
2015 بتعاون بني جامعة ولونغونغ يف 
دبي وجمل�ض �سيدات اأعمال دبي وهيئة 
�سعادة رجاء  املتحدة، وبدعم من  الأمم 
�سيدات  جمل�ض  رئي�ض  ال��ق��رق،  عي�سى 
ال�سركات  ق���درة  ويناق�ض  دب���ي،  اأع��م��ال 
التقنية،  امل��ت��غ��ريات  م���ع  ال��ت��ك��ي��ف  ع��ل��ى 
الأطراف  التزامها جتاه جميع  وكيفية 
توجٍه  اعتماد  على  الرتكيز  مع  املعنية، 
ملواجهة  ل��الب��ت��ك��ار  و����س���ام���ل  م��ت��ك��ام��ل 
الحتواء  على  قائم  الأع��م��ال،  حتديات 

وال��ت��ع��اون والإن��ف��ت��اح وت��ب��ادل اخلربات 
وال�سراكات.

 وي�����س��ل��ط م��ن خ���الل ك��ل��م��ات��ه وجل�سته 
النقا�سية ال�سوء على اأهمية الدمج بني 
التكنولوجي  والتقدم  الب�سري  العن�سر 
م�����س��ت��دام يحقق  اب��ت��ك��ار  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
ال��غ��اي��ات ال��ت��ن��م��وي��ة، وي��ع��زز م��ن الدور 
الأعمال  ب��ي��ئ��ة  يف  امل������راأة  ت��ل��ع��ب��ه  ال�����ذي 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ع��ن�����س��راً ق���ي���ادي���اً ه���ام���اً يف 

املنظومة املتكاملة لدورة الأعمال.
مقر  يف  �سيقام  ال���ذي  املنتدى  �سي�سهد 
دب������ي كلمة  غ����رف����ة جت�������ارة و����س���ن���اع���ة 
القرق،  عي�سى  رج��اء  ل�سعادة  افتتاحية 

رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ���س��ي��دات اأع���م���ال دب���ي، 
فال  حممد  للربوف�سور  رئي�سية  وكلمة 
– حم��م��د ���س��امل زي����ن، رئ��ي�����ض جامعة 

ولونغونغ يف دبي. 
وي�سارك يف اجلل�سة النقا�سية التفاعلية 
ال�سريفة  رئي�ض  ر���س��ا،  اآ���س��ف  م��ن  ك��ل 
ب��ي مورجان،  ب��ن��ك ج��ي��ه  امل��وؤ���س�����س��ي��ة يف 
املدير  �ستيفنز،  خ��وري  زينة  والدكتورة 
كليمن�سو  م��رك��ز  يف  الطبي  التنفيذي 

الطبي بدبي و�سوزان جني
اإم  ب��ي  “اآي  ���س��رك��ة  يف  الت�سويق  م��دي��ر 
و�سيدير  واأفريقيا”،  الأو���س��ط  ال�سرق 
بايازي  الربوف�سورة  النقا�سية  اجلل�سة 

اإدارة  ج��اي��ا���س��ري، م��ع��اون ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة 
الأعمال بجامعة ولونغونغ بدبي.

 Balance اإطالق كتاب  �سي�سهد  كما 
ح�سيلة  ي��ع��د  ال����ذي   for Better
ومهنية  اأك�����ادمي�����ي�����ة  ب���ح���ث���ي���ة  ج����ه����ود 
�سمن  ن�سائية  ق��ي��ادات  م��ع  وم��ق��اب��الت 
�سل�سلة ور�ض املراأة يف القيادة التي بداأت 
جامعة  بني  بتعاون   2015 العام  منذ 
�سيدات  وجم��ل�����ض  دب����ي  يف  ول���ون���غ���ون���غ 
املتحدة،  الأمم  وه��ي��ئ��ة  دب����ي  اأع����م����ال 
و�سريكز الكتاب على جهود امل�ساواة بني 
واقعية  من��اذج  ا�ستعرا�ض  مع  اجلن�سني 

من بيئة الأعمال يف دولة الإمارات.

بحث بناء �سراكات ا�سرتاتيجية طويلة 
الأمد وا�ستك�ساف اآفاق اإطالق م�ساريع 

م�سرتكة يف امل�ستقبل.
من  “نتطلع،  امل������دف������ع:  واأ��������س�������اف 
خ���الل الأج���ن���دة امل���ق���ررة ع��ل��ى هام�ض 
حول  ال����وع����ي  ت���ع���زي���ز  اإىل  اجل����ول����ة، 
املتطورة  وامل��راف��ق  املتنوعة  ال��ع��رو���ض 
وامل���ع���امل ال�����س��ي��اح��ي��ة ال��ت��ي ت��زخ��ر بها 
ال�سوء  ت�سليط  م��ع  ال�����س��ارق��ة،  اإم����ارة 
واملقومات  امل��ت��اح��ة  ال��ت�����س��ه��ي��الت  ع��ل��ى 
ال�سفر  �سهولة  ت��ع��زز  ال��ت��ي  ال�سياحية 
بثقة  ونتطلع  الإم���ارة.  اإىل  والو�سول 
وتفاوؤل حيال هذه اجلولة التي �ستمثل 
ب��ال ���س��ك اإ���س��اف��ة ه��ام��ة ودف��ع��ة قوية 
ملبادراتنا النوعية الرامية اإىل الرتويج 
ال�سياحي لالإمارة على كافة امل�ستويات 
املحلية والعاملية، ف�ساًل عن تعزيز منو 
القطاع ال�سياحي الذي يكت�سب اأهمية 
بالغة باعتباره دعامة اأ�سا�سية تنتهجها 
الإم��ارة لدعم خططها ال�سرتاتيجية 
اقت�ساٍد  ب��ن��اء  يف  امل�ستقبلية  وروؤي��ت��ه��ا 

م�ستدام«.  
وياأتي كل ذلك يف الوقت الذي جنحت 
فيه اإمارة ال�سارقة يف بناء �سمعة عاملية 
�سياحية  وج��ه��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  م��رم��وق��ة 
العام،  م����دار  ع��ل��ى  ل��ل��ع��ائ��الت  ج���اذب���ة 
مدعومًة مبحفظة �ساملة من الأن�سطة 
والفعاليات املتنوعة والتجارب املبتكرة 

•• ال�سارقة-الفجر:

التجاري  الإمن��������اء  “هيئة  اأط���ل���ق���ت 
وال�سياحي بال�سارقة” جولة ترويجية 
والتي  الو�سطى  اأوروب����ا  يف  م��رة  لأول 
بالتعاون  رئي�سية  اأ���س��واق   3 ت�ستهدف 
وذلك  الإمارات”،  “طريان  �سركة  مع 
مت��ا���س��ي��اً م���ع م�����س��اع��ي��ه��ا ال��رام��ي��ة اإىل 
اأ�سواق جديدة والرتويج  الو�سول اإىل 
ل��ل��م��ق��وم��ات ال�����س��ي��اح��ي��ة وال���رتاث���ي���ة 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي جتعل 
اإم�������ارة ال�������س���ارق���ة وج���ه���ة رائ������دة على 
و�سملت  ال��ع��امل��ي��ة.  ال�����س��ي��اح��ة  خ���ارط���ة 
اجل���ول���ة، امل��ق��ام��ة يف ال��ف��رتة ب��ني 11 
و14 يونيو اجلاري، كاًل من بوداب�ست 
الأجندة  مع  بالتزامن  وب��راغ،  ووار�سو 
واملوؤ�س�سات  للجهات  املكثفة  املحلية 
واخل��ا���ض يف  احل��ك��وم��ي  القطاعني  يف 
دعم  اإىل  تهدف  والتي  ال�سارقة  اإم��ارة 
 ”2021 ال�سياحية  ال�سارقة  “روؤية 
لزيادة التدفقات ال�سياحية اإىل الإمارة 
مليون   10 م��ن  اأك����رث  اإىل  ل��ل��و���س��ول 

�سائح بحلول العام 2021.
وقال �سعادة خالد جا�سم املدفع، رئي�ض 
وال�سياحي  ال��ت��ج��اري  الإمن����اء  “هيئة 
اجل����ول����ة  “تندرج  بال�سارقة”: 

الرتويجية الأوىل اإىل اأوروبا الو�سطى 
يف اإطار جهودنا احلثيثة لدفع م�سرية 
ال�سياحي يف  ال��ق��ط��اع  وا���س��ت��دام��ة  من��و 
تطلعاتنا  م��ع  يتما�سى  مب��ا  ال�����س��ارق��ة، 
ب��ف��ع��ال��ي��ة يف  امل�����س��اه��م��ة  اإىل  ال���رام���ي���ة 
القت�سادي  ال��ت��ن��وي��ع  �سيا�سة  اإجن����اح 
النوع  لهذا  تنظيمنا  وي��اأت��ي  ل��الإم��ارة. 
من اجلولت الرتويجية مبثابة دليل 
وا�سح على التزامنا امل�ستمر بالو�سول 
ع��امل��ي��ة ج���دي���دة وج���ذب  اأ�����س����واق  اإىل 
�سريحة اأو�سع من ال�سياح ، مبا يتواءم 
“روؤية  ل����  ال��ط��م��وح��ة  الأه��������داف  م���ع 
ونتطّلع  ال�سارقة ال�سياحية 2021”. 
ال�سياحية  امل���ع���امل  اإب������راز  اإىل  ق���دم���اً 
التي  التناف�سية  وامل��ق��وم��ات  اجل��اذب��ة 
تعزز احل�سور القوي لل�سارقة كوجهة 

لة للزّوار العامليني.« مف�سّ
التجاري  الإمن���اء  “هيئة  وف��د  ويعتزم 
اجلولة  خالل  بال�سارقة”  وال�سياحي 
ت����ربز يف مقدمة  ال���ت���ي  ال���رتوي���ج���ي���ة، 
العام  خالل  املقررة  النوعية  امل��ب��ادرات 
مبا�سرة  ل����ق����اءات  ت��ن��ظ��ي��م   ،2019
ال�سياحية  ال�سركات  اأب���رز  ممثلي  م��ع 
ال�����س��ف��ر وخ��ط��وط الطريان  ووك�����الت 
والرواد �سمن القطاع ال�سياحي وعقد 
�سل�سلة من الور�ض التفاعلية، يف �سبيل 

التي ترقى اإىل م�ستوى تطلعات حمبي 
الرتفيه واملغامرات والطبيعة والثقافة 
كخيار  اليوم  الإم��ارة  وتربز  والتاريخ. 
جتربة  عن  الباحثني  لل�سياح  ل  مف�سّ
متفردة، كونها تقدم منتجاٍت ووجهاٍت 
للبيئة  و���س��دي��ق��ٍة  م��ب��ت��ك��رة  ���س��ي��اح��ي��ٍة 
وجمموعٍة من املن�ساآت الفندقية التي 
ترثي جتربة ال�سائح. وتتنامى جاذبية 
رائد  و�سياحي  الإم���ارة كمركز جت��اري 
احلكومية  اجل����ه����ود  ظ����ل  يف  ع���امل���ي���اً، 
التحتية  بالبنية  لالرتقاء  املتوا�سلة 
وتوفري  احل���ي���وي���ة  امل����راف����ق  وت���ط���وي���ر 
�سهل  ل��و���س��ول  ال�سامنة  الت�سهيالت 

و�سريع لل�سياح والزوار.
اأن����ه واإىل ج��ان��ب وفد  ال��ذك��ر  وي��ج��در 
وال�سياحي  ال��ت��ج��اري  الإمن����اء  “هيئة 

ال�سارقة  اإمارة  وفد  ي�سم  بال�سارقة”، 
ال�سارقة  ه��ي��ئ��ة  م���ن  ك���ل  ع���ن  مم��ث��ل��ني 
“�سروق”  وال���ت���ط���وي���ر  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
و�سركة “طريان الإمارات” و”العربية 
للطريان” و”�سركة ال�سارقة الوطنية 
لل�سفريات  ال�سرق  و”وكالة  للفنادق” 
ال�سارقة  من  تتخذ  التي  وال�سياحة” 
من  ك��ل  جانب  اإىل  لها،  رئي�سياً  م��ق��راً 
“جمموعة ال�سارقة لل�سيافة” باإدارة 
و”منتجع  م�سك  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة 
و”جولدن  ال�سارقة”  بيت�ض  ك����ورال 
و”منتجع  الفندقية”  لل�سقق  توليب 
و���س��ب��ا ���س��ريات��ون ���س��اط��ئ ال�����س��ارق��ة “ 
�سرياتون  ب��اي  بوينت�ض  ف��ور  و”فندق 
اأوك�سيدنتال  و”فندق  ال�سارقة” 

ال�سارقة جراند«. 

»Hub71« تربم �صراكة مع منتدى 
لريادة االأعمال يف العامل العربي  MIT

•• اأبوظبي-وام:

�سركة  تقودها  التي  العاملية  التكنولوجيا  وجهة   -  »Hub71« اأعلنت 
بنك  “�سوفت  و�سندوق  مايكرو�سوفت  م��ع  بالتعاون  لال�ستثمار  مبادلة 
عن اإبرام �سراكة جديدة مع منتدى  فيجن” و”�سوق اأبوظبي العاملي” - 
لريادة الأعمال يف العامل العربي الذي يعد جزءا من �سبكة عاملية   MIT
مكر�سة لرتويج وتعزيز منظومة ريادة الأعمال يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
�سمن  الرئي�سية  امل��ب��ادرات  اإح���دى   »Hub71« وتعد  اأفريقيا.  و�سمال 
دفع  اإىل  يهدف  ال��ذي   ”21 “غدا  التنموية  للم�سرعات  اأبوظبي  برنامج 
بيئة  توفري  اإىل  بالإ�سافة  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  القت�سادية  التنمية  عجلة 
داعمة لريادة الأعمال. ويف ظل هدف م�سرتك يتمثل يف دعم رواد الأعمال 
للو�سول اإىل امل�ستوى العاملي تعد هذه ال�سراكة جزءا من جهود اأكرب على 

م�ستوى املنطقة.
املتخ�س�سة   MAGNiTT من�سة  ع��ن  ���س��ادر  حديث  لتقرير  ووف��ق��ا 

�سهدت  النا�سئة  ال�سركات  ���س��وؤون  يف 
لل�سركات  امل���وج���ه���ة  ال����س���ت���ث���م���ارات 
ت��ت��خ��ذ م���ن منطقة  ال���ت���ي  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا مقرا 
بني  املئة  يف   222 بن�سبة  زي���ادة  لها 
اإبرام  وم��ع  و2018   2015 عامي 
العامل  م�ستوى  على  �سفقات   404
ف���اإن جميع   2018 ع���ام  ال��ع��رب��ي يف 
املوؤ�سرات الرئي�سية للموؤ�س�سات ت�سري 
اإىل وجود املزيد من النمو والفر�ض.

 MAGNiTT ت��ق��ري��ر  واأظ���ه���ر 
اإجمايل  م��ن  امل��ائ��ة  35 يف  اأن  اأي�����س��ا 
العربي  العامل  يف  النا�سئة  ال�سركات 
لديها مقرات يف دول��ة الإم���ارات ويف 
ظل �سعي هذه ال�سركات للو�سول اإىل 
 »Hub71« مرحلة الن�سج �ستعمل
MIT لريادة  عن قرب مع منتدى 
ال��ع��رب��ي لإيجاد  ال��ع��امل  الأع���م���ال يف 
�سركات نا�سئة ورواد اأعمال م�ستعدين 
العاملي  ال�سعيد  على  النمو  لتحقيق 
م�سبوقة  غ����ري  ف���ر����س���ا  وم���ن���ح���ه���م 
وراأ�ض  العاملية  الأ�سواق  اإىل  للو�سول 
املال وال�سيا�سات التنظيمية املرنة يف 

دولة الإمارات.
وقال حممود عدي الرئي�ض التنفيذي 
توفر  املنطقة  اإن   Hub71 ملن�سة 

ال����ي����وم م���ق���وم���ات م���الئ���م���ة لإط�����الق 
وممار�سة  ال�سركات  تاأ�سي�ض  اأن  من  الرغم  على  ولكن  النا�سئة  ال�سركات 
الأعمال التجارية على اأر�ض الواقع يعد اإجنازا كبريا اإل اأنه من ال�سعب 

اإيجاد طرق لتو�سيع نطاق هذه ال�سركات.
 Hub71 توفرها  التي  الفريدة  العنا�سر  اأنه يف ظل جمموعة  واأ�ساف 
وت�سمل الو�سول اإىل راأ�ض املال و�سبكات العالقات املحلية والعاملية ونخبة 
اجلذابة  التنظيمية  البيئة  جانب  اإىل  والتكنولوجيا  الأعمال  �سركاء  من 

ميكننا جعل هذه اخلطوة التالية اأكرث �سهولة.
“ اأن �سراكتنا مع منتدىMIT لريادة الأعمال يف العامل العربي  وتابع 
كما  املنطقة  يف  ال�ستثنائية  امل��واه��ب  بدعم  التزامنا  على  ال�سوء  ت�سلط 
لالبتكارات  عاملية  انطالق  من�سة  تكون  اأن  من   Hub71ستمكن� اأنها 
 MITاملختلفة«. من جهتها قالت هال فا�سل رئي�سة جمل�ض اإدارة منتدى
�ساهم   2005 عام  انطالقته  منذ  اإن��ه  العربي  العامل  يف  الأعمال  لريادة 
الآلف  نظرة  تغيري  يف  العربي  العامل  يف  الأعمال  لريادة   MITمنتدى
ال�سراكة  الأعمال والبتكار ومن خالل هذه  ري��ادة  املنطقة نحو  اأبناء  من 
بهدف  اخل��ري��ج��ني  م��ن  �سبكتنا  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة   Hub71 ملن�سة  ميكن 
ا�ستقطاب رواد اأعمال جدد يف جمال التكنولوجيا اإىل اأبوظبي لي�ستفيدوا 
على  النا�سئة  ل�سركاتهم  والنمو  التو�سع  حتقيق  يف  عالقاتنا  �سبكات  من 

ال�سعيد العاملي.
ومتثل من�سة Hub71 منظومة عاملية تدعمها حكومة اأبوظبي و�سركاء 
النا�سئة ورواد  ال�سركات  اإىل توفري بيئة منا�سبة مل�ساعدة  عامليون وتهدف 

الأعمال على التطور والتو�سع وبناء �سركات موؤثرة.
وال�سركات  التكنولوجيا  ل�سركات  املف�سلة  الوجهة  ال��ي��وم  املن�سة  وب��ات��ت 
النا�سئة وامل�ستثمرين الذين يتطلعون لال�ستفادة من فر�ض النمو يف اأحد 

اأ�سرع اقت�سادات العامل منوا.

% ي�شل اإجمايل العمالة يف هذه ال�شركات اإىل 25،458 عامال ومعدل البقاء اإىل 96 

اقت�صادية دبي: 1,765 �صركة اإجمايل ال�صركات الفعالة يف منطقة راأ�ض اخلور
•• دبي-الفجر:

 اأظهر تقرير �سادر عن قطاع الت�سجيل والرتخي�ض التجاري يف دائرة 
منطقة  يف  الفعالة  ال�سركات  اإج��م��ايل  اأن  بدبي  القت�سادية  التنمية 
1،765 �سركة توزعت ح�سب الن�ساط كالآتي:  اإىل  راأ�ض اخلور ي�سل 
التجارية )1260( وبلغت ح�ستها )%71.4(، املهنية )406( وبلغت 
 .)5.6%( ح�ستها  وبلغت   )99( ال�سناعية  ثم   ،)23%( ح�ستها 
ويو�سح التقرير حجم الن�ساط التجاري يف منطقة راأ�ض اخلور لإعطاء 
جمتمع الأعمال ملحة تعريفية عن واقع الأعمال والفر�ض املتوفرة يف 
تلك املنطقة. وتاأ�س�ست اأول �سركة تاريخياً يف راأ�ض اخلور عام 1971 
1972 �سركة جتارية،  يف جمال ت�سليح اإط��ارات ال�سيارات، تلتها عام 
ثم اأربعة �سركات عام 1973 يف جمال املقاولت، وجتارة مواد البناء، 
وجت����ارة امل��ح��روق��ات، وور���س��ة اإ���س��الح ���س��ي��ارات. وو���س��ل اإج��م��ايل عدد 
 8،221 اإىل  اخل��ور  راأ���ض  مبنطقة  العاملة  ال�سركات  يف  امل�ستثمرين 
م�ستثمر منهم 7،724 رجل اأعمال وت�سل ن�سبتهم اإىل %94 و497 
من �سيدات الأعمال )%6(؛ معظمهم من اجلن�سية الإماراتية، تليها 

وبريطانيا،  وال�سني، وم�سر،  والأردن، وبنجالد�ض،  وباك�ستان،  الهند، 
اإج��م��ايل العمالة يف هذه  وال��ي��م��ن، وال�����س��ع��ودي��ة، ول��ب��ن��ان، يف ح��ني بلغ 

. ال�سركات اإىل 25،458 عامل، وي�سل معدل البقاء اإىل 96% 
راأ���ض اخلور  ال�سركات يف منطقة  التي متار�سها  الأن�سطة  وو�سل عدد 
املقاولت  ال��غ��ذائ��ي��ة،  امل���واد  اأب��رزه��ا: جت���اره  وم��ن  ن�ساط   3،026 اإىل 
املطاعم  املركبات،  ا�سالح  والتخزين،  وال�سحن  النقل  بها،  يتعلق  وما 
واملقاهي، �سيانة املباين واحلرا�ض والتنظيف، تاأجري الآلت واملعدات، 
جمموعة املالب�ض اجلاهزة، جتارة قطع غيار ال�سيارات، وجتارة املعدات 
العاملة  لل�سركات  القانوين  ال�سكل  وي�سم  والهند�سية.  امليكانيكية 
 ،)1،239( م�سئولية حم���دودة  ذات  م��ن  ك��ل  اخل��ور  راأ����ض  يف منطقة 
اأعمال مدنية )96(، �سركة ذات م�سوؤولية  وموؤ�س�سة فردية )385(، 
امارة  يف  مقرها  ل�سركة  ف��رع   ،)20( ال��واح��د  ال�سخ�ض   - حم���دودة 
اأخ��رى )12(، �سركة ت�سامنية )8(، فرع �سركة خليجية )4(، وفرع 
الدار�سة  ن��ت��ائ��ج  ت��ب��ني   .)1( ح���رة  منطقة  م��ق��ره��ا  موؤ�س�سة  ���س��رك��ة/ 
لرجال  الواعدة  الفر�ض  من  العديد  وتوافر  التناف�سية  احلركة  منو 
الأعمال الراغبني يف التو�سع مب�ساريعهم يف خمتلف القطاعات. ويركز 

الأن�سطة  مزاولة  ت�سهيل  على  التجاري  والرتخي�ض  الت�سجيل  قطاع 
�ساأنها  من  التي  املبتكرة  والآل��ي��ات  احللول  اأف�سل  وتقدمي  التجارية، 
تعزيز  وبالتايل  الأع��م��ال،  وتناف�سية  القت�سادية  التنمية  عجلة  دف��ع 
اإم��ارة دبي كوجهة مثالية لتطوير وازده��ار الأعمال، واحلفاظ  مكانة 
على النمو القت�سادي امل�ستدام لإمارة دبي ودولة الإم��ارات على وجه 
وت�سهيل  تعزيز  على  مبا�سر  ب�سكل  دب��ي  اقت�سادية  وتعمل  ال��ع��م��وم. 
مزاولة الأعمال التجارية باإمارة دبي من خالل التن�سيق مع اجلهات 
املعنية يف الإمارة لت�سخري كافة اجلهود والإمكانيات التي ت�سمن و�سع 
املعامالت  اإج����راءات  وت�سهل  الفعلي  التطبيق  حيز  ال�سرتاتيجيات 
اأف�سل  تطبيق  م��ن  للتمكن  وذل���ك  دب���ي،  يف  ال��ت��ج��اري��ة  وال��رتاخ��ي�����ض 
املمار�سات يف منهجية العمل وحت�سني اإجراءات الرتاخي�ض التجارية، 
التي ت�سكل عاماًل اأ�سا�سياً يف تناف�سية الأعمال وا�ستدامتها. ويحر�ض 
جديد  هو  ما  كل  مواكبة  على  التجاري  والرتخي�ض  الت�سجيل  قطاع 
للمتعاملني  م�سافة  قيمة  ذات  وم��ب��ادرات  خ��دم��ات  وت��وف��ري  لتطوير 
�سمن معايري عالية اجلودة للو�سول اإىل الهدف الأ�سا�سي وهو تربع 

اإمارة دبي �سدارة املدن الذكية على امل�ستوى العاملي.
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العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/132 بيع عقار مرهون             
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي الوطني - �سابقا - بنك ابوظبي الأول - حاليا 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم )401( خلف وكالة الني�سان لل�سيارات ، هاتف : 
 3244594826  : مكاين  رقم   04/2946945

املنفذ �سده : عبدالروؤوف �سديقي - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى ب د 29 بوليفارد 
مبنى رقم 2 - العقار رقم 2409 - رقم مكاين : 25949 87332 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/6/19 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 

ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - 
فيال �سكنية - رقم الر�ض : 529 - املنطقة : الرب�ساء جنوب الرابعة - امل�ساحة : 336.96 مرت مربع - التقييم 

: 2800000 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2018/98 بيع عقار مرهون             

طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود - عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط 
، مدينة دبي لالإنرتنت ، �ض ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

املنفذ �سده : ناندا كومار رادكري�سنان - عنوانه : اإمارة دبي - جممع املعي�سم الأوىل - عقارات جمريا جولف ، لمي تري 
فايل ، جريونا ، فيال بي 68 ، تلفون منزل : 043213001 ، تلفون عمل : 048830930 حتويله 10 ، فاك�ض : 

 1785267675  : مكاين  رقم   ،  048830903
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/6/19 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم   ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : -  ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : 
معي�سم الأول - رقم الأر�ض : 974 - رقم البلدية : 1 - 685 - امل�ساحة : 800.90 مرت مربع واملقدرة قيمتها 

ب��� )6000000( درهم يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2018/132 بيع عقار مرهون             

طالب التنفيذ:بنك ابوظبي الوطني - �سابقا - بنك ابوظبي الأول - حاليا 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم )401( خلف وكالة الني�سان لل�سيارات ، هاتف : 

 3244594826  : مكاين  رقم   04/2946945
املنفذ �سده : عبدالروؤوف �سديقي - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى ب د 29 بوليفارد 

مبنى رقم 2 - العقار رقم 2409 - رقم مكاين : 25949 87332 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/6/19 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 

ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - 
فيال �سكنية - رقم الر�ض : 529 - املنطقة : الرب�ساء جنوب الرابعة - امل�ساحة : 336.96 مرت مربع - التقييم 

: 2800000 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2018/98 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود - عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط 
، مدينة دبي لالإنرتنت ، �ض ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

املنفذ �سده : ناندا كومار رادكري�سنان - عنوانه : اإمارة دبي - جممع املعي�سم الأوىل - عقارات جمريا جولف ، لمي تري 
فايل ، جريونا ، فيال بي 68 ، تلفون منزل : 043213001 ، تلفون عمل : 048830930 حتويله 10 ، فاك�ض : 

 1785267675  : مكاين  رقم   ،  048830903
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/6/19 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم   ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ايام التالية جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : -  ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : 
معي�سم الأول - رقم الأر�ض : 974 - رقم البلدية : 1 - 685 - امل�ساحة : 800.90 مرت مربع واملقدرة قيمتها 

ب��� )6000000( درهم يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم  2017/191 بيع عقار مرهون  
طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود - عنوانه : اإمارة دبي ، دبي ، مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط ، 

مدينة دبي لالإنرتنت ، �ض ب ، 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة - هاتف ، فاك�ض : رقم مكاين 
املنفذ �سده : فار�ض جاويد علي بهائى - عنوانه : اإمارة دبي ، دبي ، �سارع ال�سيخ زايد ،  داون تاون ، برج خليفة ، ارماين 

ريزيدن�سز ، ال�سقة 1501 ، الطابق 15 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/6/19 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 155 - رقم املبنى 
: 4 - ا�سم املبنى : �سقق ارماين ، رقم الوحدة : 1501 - امل�ساحة : 97.47 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )3357303( 

درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2018/247 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة - �ض م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 
خلف وكالة الني�سان لل�سيارات ، هاتف : 04/2946945 هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 32445 94826

املنفذ �سده : فرزين يداله عابديني ابخواره - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية TI ريزيدن�ض - 2 
0504576405 رقم  04 / الهاتف املتحرك :   3478005 403 - هاتف املنزل رقم  - الطابق الرابع - الوحدة رقم 
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية  2019/6/19 ال�ساعة  32445 94826 - انه يف يوم الأربعاء املوافق  مكاين : 
للمزادات  الم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان 
وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة 
ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 380 - رقم 
101.45 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب���  403 - امل�ساحة :  T1 - رقم الوحدة :   - 2 1 - ا�سم املبنى : ريزيدن�ض  املبنى : 

)1600000( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

اعالن بيع  عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم 2017/191 بيع عقار مرهون  

طالب التنفيذ: بنك ات�ض ا�ض بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود - عنوانه : اإمارة دبي ، دبي ، مكتب الإدارة ال�سرق الو�سط ، 
مدينة دبي لالإنرتنت ، �ض ب ، 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة - هاتف ، فاك�ض : رقم مكاين 

املنفذ �سده : فار�ض جاويد علي بهائى - عنوانه : اإمارة دبي ، دبي ، �سارع ال�سيخ زايد ،  داون تاون ، برج خليفة ، ارماين 
ريزيدن�سز ، ال�سقة 1501 ، الطابق 15 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/6/19 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف 
خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية 
لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 155 - رقم املبنى 
: 4 - ا�سم املبنى : �سقق ارماين ، رقم الوحدة : 1501 - امل�ساحة : 97.47 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )3357303( 

درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2018/247 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك راأ�ض اخليمة - �ض م ع - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 
خلف وكالة الني�سان لل�سيارات ، هاتف : 04/2946945 هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 32445 94826

املنفذ �سده : فرزين يداله عابديني ابخواره - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - بناية TI ريزيدن�ض - 2 
0504576405 رقم  04 / الهاتف املتحرك :   3478005 403 - هاتف املنزل رقم  - الطابق الرابع - الوحدة رقم 
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية  2019/6/19 ال�ساعة  32445 94826 - انه يف يوم الأربعاء املوافق  مكاين : 
للمزادات  الم��ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  ادن��اه لدى اجلهة  او�سافه  املو�سحة  العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان 
وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل 
اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة 
ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات 
خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض : 380 - رقم 
101.45 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب���  403 - امل�ساحة :  T1 - رقم الوحدة :   - 2 1 - ا�سم املبنى : ريزيدن�ض  املبنى : 

)1600000( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم  2019/4328   

املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 
املنذر اليها : هور�س�ض باور لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )59.698.55( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
على ال�سيارة رقم )50119/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )هيونداي الينرتا - 
�سالون( موديل )2015( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم  2019/4330   

املنذر : بنك اأبوظبي التجاري -  �ض م ع  
املنذر اليها : موتالليبو ل البريت لفوكو 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )254.024.52( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )15395/خ�سو�سي/O/دبي( من نوع )جيب جراند �سريوكي - 
ا�ستي�سن( موديل )2013( لون )احمر(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم  2019/4326   

املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 
املنذر اليها : برولوجيك�ض - �ض ذ م م 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )85.853.12( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
ال�سيارة رقم )88520/خ�سو�سي/C/دبي( من نوع )ني�سان ميكروبا�ض  على 
املنذر مع  -با�ض( موديل )2016( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم  2019/4324   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليها : جول باكهور كهامداموفا 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )49.531.00( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )22914/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )فورد ا�سكيب - ا�ستي�سن( 
موديل )2015( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم  2019/4325   

املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 
املنذر اليها : كال�سيك غيت لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م 

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )52.210.14( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ا�ستي�سن(   - �سبورجت  )كيا  نوع  من  )67407/خ�سو�سي/I/دبي(  رقم  ال�سيارة 
موديل )2016( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم  2019/4329   

املنذر : �ستاندرد ت�سارترد بنك 
املنذر اليه : جيوي�ض �سيتابارامبيل �سيتابارامبيل 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )100.343.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
 -  XC70 )فولفو  نوع  من  )93804/خ�سو�سي/I/دبي(  رقم  ال�سيارة  على 
املنذر مع  ا�ستي�سن( موديل )2013( لون )ا�سود( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم  2019/4327   

املنذر : بنك ابوظبي التجاري - �ض م ع 
املنذر اليها : دراك�ض ل�سالح املعدات البحرية - �ض ذ م م  

اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )19.870.45( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
كانرت  نوع )ميت�سوبي�سي  رقم )48725/خ�سو�سي/S/دبي( من  ال�سيارة  على 
- با�ض( موديل )2016( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم  2019/4332   

املنذر : بنك دبي الإ�سالمي - �ض م ع 
املنذر اليها : روبهني بينديكت ليونارد مار�سال ليونارد مار�سال 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )51.413.000( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )35736/خ�سو�سي/U/دبي( من نوع )هوندا اكورد - �سالون( 
موديل )2015( لون )ر�سا�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/1066   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- حممد علي حممد �سامل  جمهول حمل القامة 
مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ع��ب��دال��ع��زي��ز اح��م��د ���س��ع��ود احل�����س��ن وميثله 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - اجلعبي  حممد  علي  ح�سن  اإ�سماعيل   /
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب   )118855(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/1731 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- فونك�ض للحلول القت�سادية - ذ م م 2-جعفر علي 
ابوبكر  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/باور 1 كن�سلتنج 
عليك  اأق���ام  ق��د   - البحر  حممد  ح�سن  حممد  وميثله/يو�سف  ح  م  م   -
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)484390( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/1377   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سركة الإحتاد للبناء  وال�ستثمار - ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/جنمة الواحة لنقل املواد بال�ساحنات 
الثقيلة - �ض ذ م م وميثله / يو�سف حممد ح�سن حممد البحر - قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )511385.17( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/2129   تنفيذ جتاري  
م  جم��ه��ول حمل  م  ذ   - العاملية  �ستار  اي��ه  ت��ي  اي  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
الثقيلة  املعدات  لتاأجري  ال�سحراء  التنفيذ/ملك  ان طالب  القامة مبا 
- �ض ذ م م وميثله / يو�سف حممد ح�سن حممد البحر - قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )86570.48(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم 2018/237 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ:بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�سان لل�سيارات 
هاتف : 04/2946945  هاتف 0508650437 رقم مكاين 32445 94826 

املنفذ �سده : �سيوا كرمي م�سفقي - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة تالل الإمارات الثالثة - العقار رقم 2496 - 
هاتف املنزل رقم 3614138 04 / الهاتف املتحرك : 6404649 050 - رقم مكاين : 14130 73260 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/6/19 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

املزايدة  دخول  قبل  الأ�سا�سي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع 
العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض 2496 - رقم البلدية : 5114 - 394 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )8000000( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   980.31

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 
فى الدعوى رقم 2018/237 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ:بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�سان لل�سيارات 

هاتف : 04/2946945  هاتف 0508650437 رقم مكاين 32445 94826 
املنفذ �سده : حميد حممد باقر باقرى درمنى - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة تالل الإمارات الثالثة - العقار 
رقم 2496 - هاتف املنزل رقم 3614138 04 / الهاتف املتحرك : 6404649 050 - رقم مكاين : 14130 73260 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/6/19 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�سا�سي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع 
العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض 2496 - رقم البلدية : 5114 - 394 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )8000000( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   980.31

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
فى الدعوى رقم 2018/237 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ:بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�سان لل�سيارات 

هاتف : 04/2946945  هاتف 0508650437 رقم مكاين 32445 94826 
املنفذ �سده : �سيوا كرمي م�سفقي - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة تالل الإمارات الثالثة - العقار رقم 2496 - 

هاتف املنزل رقم 3614138 04 / الهاتف املتحرك : 6404649 050 - رقم مكاين : 14130 73260 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/6/19 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�سا�سي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�سراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�ض على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع 
العقار : ار�ض وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�ض 2496 - رقم البلدية : 5114 - 394 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )8000000( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   980.31

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم 2018/237 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ:بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية البزن�ض بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�سان لل�سيارات 

هاتف : 04/2946945  هاتف 0508650437 رقم مكاين 32445 94826 
املنفذ �سده : حميد حممد باقر باقرى درمنى - واآخرون - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة تالل الإمارات الثالثة - العقار 
رقم 2496 - هاتف املنزل رقم 3614138 04 / الهاتف املتحرك : 6404649 050 - رقم مكاين : 14130 73260 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/6/19 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�ض على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�ض غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار 
 : امل�ساحة   -  394  -  5114  : البلدية  رق��م   -  2496 الر���ض  رق��م   - الرابعة  الثنية   : املنطقة   - بناء  وم��ا عليها من  ار���ض   :

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   )8000000( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مرت   980.31

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/3208  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جوهرة �سيناء للخدمات الفنية جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /عالء رجب عبداملعتال مو�سى قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(   22000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
)2000( درهم رقم ال�سكوى:mb192576442ae وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء املوافق 2019/7/3 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/1598  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �سده/1- من�سور عبدالقادر خدا بخ�ض جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�سقر عثمان خليفه املو�سى وميثله:احمد عبداهلل 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  اأنوهي قد  حممد ملك 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )52040( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2019/1917  تنفيذ جتاري 

ا�ض  ام  دي��وان  راكي�ض  ����ض.ذ.م.م 2-  العاملية  راج��ي  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ديوان جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ال�سناعات الوطنية 
ملك  حممد  ع��ب��داهلل  وميثله:احمد  ذ.م.م  ال��ب��ن��اء  وم���واد  للبال�ستيك 
اأنوهي قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )486361.30( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/1768  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �سده/1- �سركة �سكيل و�سيم للتجارة العامة ذ.م.م وميثلها قانونا/
جي  اي  التنفيذ/ام  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  خ��ان  و�سيم  حممد 
انرتنا�سيونال م.د.م.�ض ومتثلها قانونا/من�سورة حممد ابراهيم وميثله:علي 
م�سبح علي �ساحي قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )514043( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع 
بحقك يف حالة  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2019/1855  تنفيذ جتاري 

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  البناء  مل��ق��اولت  الب�سارة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/الغرير لالن�ساءات خر�سانة �ض.ذ.م.م قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )278683( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 

يف الطعن 2019/452 طعن جتاري
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/1- �س�ستاينيل بلدرز �ض.ذ.م.م
وميثله:حممد عبداهلل جان علي الر�سا 

باعالن املطعون �سده:1- دبي بال�سرت دراي مك�ض ذ.م.م جمهول حمل 
القامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله ويتوجب 
الطعن  للرد على �سحيفة  وذل��ك  التمييز  عليكم احل�سور اىل حمكمة 

املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/626  تنفيذ عقاري   
املبلغ  ، ب�سداد  مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:2018/214 عقاري كلي 

املننفذ به وقدره )46722.5( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقه.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:نور بنك - م�ساهمة عامة - بنك نور ال�سالمي �ض.م.ع - �سابقا

املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- ري�سا راين كومار 2- موني�ض كومار بن �ساركتي �سينغ
جمهول حمل القامة

املبلغ  ب�سداد  اخطاركم  ب��ت��اري��خ:2019/6/9  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  الع���الن:  مو�سوع 
التبليغ وال بيع العقار نوع:�سقة  املنفذ به وق��دره )46722.50( درهم خالل 15 يوم من تاريخ 
�سكنية - قطعة الر�ض رقم 11 - الكائن يف:اخلليج التجاري - مبنى رقم 4 - ا�سم املبنى وي�ست 
من   295 امل��ادة  ن�ض  ملقت�سيات  وفقا  املزايدة  بطريق  لكم  والعائدة   2703 العقار  رقم   - هايت�ض 

قانون الجراءات املدنية.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/547  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- هوم تو هوم لل�سقق الفندقية �ض.ذ.م.م 2- ا�سرف ال�سعيد 
لل�سياحة  وود  امل��دع��ي/لمي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  حممدين  حمدي 

ذ.م.م .
املدعي عليهما هوم  بالزام  بتاريخ:2019/5/16  البتدائية  دبي  قررت حمكمة 
تو هوم لل�سقق الفندقية �ض.ذ.م.م وا�سرف ال�سعيد حمدي حممدين بان يوؤديا 
للمدعية لمي وود لل�سياحة ذ.م.م بالت�سامن مبلغ )اربعة وثمانون الف وت�سعة 
وحتى   2019/5/16 من  �سنويا   %9 والفائدة  فل�ض(  وخم�سون  درهم  وخم�سون 
مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  والزمتهما  التام  ال�سداد 
اليوم  ي��وم من  الأم��ر خ��الل 15  ا�ستئناف من  املحاماة.  ولكم احل��ق يف  اتعاب 

التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/504  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / 1- اليعقوب للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة
مبا ان املدعي/�سركة المارات احلديثة للرافعات الثقيلة ذ.م.م .

بتاريخ:2019/5/13  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت  فقد  اداء  ام��ر  ا�ست�سدار  طلب 
اليعقوب  املدعي عليها  ثانيا:الزام   - الطرفني  املربم بني  التجاري  العقد  اول:بانفاذ 
الثقيلة  للرافعات  الم��ارات احلديثة  �سركة  للمدعية  ت��وؤدي  بان  ���ض.ذ.م.م  للمقاولت 
ذ.م.م مبلغ )مائة وت�سعون الف و�ستمائة و�ستة واربعون درهم وخم�سة وخم�سون فل�ض( 
والفائدة 9% �سنويا من 2019/5/13 وحتى ال�سداد التام والزمتها الر�سوم وامل�ساريف 
ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف ا�ستئناف من الأمر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

             يف  الدعوى 2019/796  احوال نف�س م�شلمني
اىل امل��دع��ي عليه / 1- حممد ب��ن ب��در ب��ن ع��ب��داهلل ال�����س��وي��دان  جمهول حمل 
ال���ع���زاوي وميثله:�سعيد ثاين  ���س��اك��ر حم��م��د  زي��ن��ب  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مب��ا 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املهريي  قد  علي خليفة بن غليطه 
وم�سكن  ال�سداق  وم��وؤخ��ر  �سامله  اولد  ونفقة  ع��دة  ونفقة  لل�سرر  بالطالق 
وامل�ساريف  والر�سوم  خادمة  واج��رة  حا�سنة  واج��رة  احل�سانة  وتقرير  �سرعي 
واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم  الثالثاء املوافق  2019/6/25   ال�ساعة 
القرهود  منطقة  يف  ال�سخ�سية  الح��وال  مبنى  يف   )9( رقم  بالقاعة  �ض   8.30
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
مذكرة اإعالن بالن�شر

               يف  الدعوى 2019/6  التما�س اعادة نظر عقاري - ا�شتئناف
اىل امللتم�ض �سده / 1- ا�سيل خابيتوفا  جمهول حمل القامة مبا 
ان امللتم�ض/ �سيجما 1 ليمتد وميثله:حبيب حممد �سريف عبداهلل 
املال  قد �سجل التما�ض اعادة نظر للحكم ال�سادر بال�ستئناف رقم 
2017/56 ا�ستنئاف عقاري وحددت لها ملحكمة جل�سة يوم الثنني 
 ch1.C.11:بالقاعة �ض  ال�ساعة:10:00  امل��واف��ق:2019/6/24 
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيبابيا  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2018/3554  مدين جزئي 

اىل املدعي عليه/1- فا�ست اند برفيكت للخدمات الفنية ���ض.ذ.م.م - وميثلها قانونا ا�سرار 
ال��دي��ن جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي/�سركة الم����ارات لالت�سالت  ال��دي��ن ���س��الح 
املتكامله �ض.م.ع نعلنكم  بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/3/28  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/�سركة المارات لالت�سالت املتكامله �ض.م.ع بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي اىل املدعية مبلغ مقداره )132.835.20( درهم والفائدة القانونية بواقع 9%�سنويا من 
تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام على ال تتجاوز ا�سل الدين املق�سي به ف�سال 
عن امل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/3553  مدين جزئي 
اىل املدعي عليه/1- امنيات للتكنولوجيا �ض.م.ح - وميثلها قانونا ايهم احمد يو�سف 
املتكامله  لالت�سالت  الم���ارات  املدعي/�سركة  ان  مبا  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول 
�ض.م.ع بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/2/26  يف الدعوى املذكورة 
بان  عليه  املدعي  بالزام  ���ض.م.ع  املتكامله  لالت�سالت  الم��ارات  ل�سالح/�سركة  اع��اله 
9%�سنويا  بواقع  عنه  والفائدة  درهم   )112.884.77( مقداره  مبلغ  املدعية  اىل  ي��وؤدي 
اعتبارا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع الزامه بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ 
)200 درهما( مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2624  مدين جزئي 

اىل املدعي عليه/1- حممد ظفر قري�سي حممد �سليم قري�سي جمهول حمل القامة 
اأنوهي نعلنكم بان  مبا ان املدعي/الينا غريخوفا وميثله:احمد عبداهلل حممد ملك 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/1/6  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
الينا غريخوفا بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )15.000( دولر امريكي او 
ما يعادله بالدرهم الماراتي تعوي�سا عن ال�سرار التي حلقت بها والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامه الر�سوم وامل�سروفات ومبلغ 
)200 درهم( مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2018/2737  جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1- وادي املك�سرات جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
ل�سالح/مهتاب  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2019/3/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
املدعية  لل�سركة  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعي  ال�سركة  بالزام  ����ض.ذ.م.م  والفواكه  للخ�سار 
مبلغا وقدره )854.032.25( درهم م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة قدرها 9% �سنويا 
ال�سداد  متام  وحتى   2018/12/20 يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  اعتبارا 
والزمت املدعي عليها بامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 
العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/823  جتاري كلي

�سيدكو   -2 �سامن(  وكفيل  اأ�سلي  )م��دي��ن  امل��ح��دودة  �سيدكو  1-جمموعة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حبيب  �سديقي  زك��ي   -3 اأ�سلي(  )مدين  دولية  ل�سركة  ف��رع   - امل��ح��دودة  اند�سرتيز  بال�ستيك 
الرحمن �سديقي )كفيل �سامن( 4- امباير تريمينالز املحدودة - فرع ل�سركة دولية )مدين 
�سناعية )مدين مرتهن(  م.م.ح  البرتوكيماوية  للحلول  �سيدكو   -5 �سامن(  )وكفيل  مرتهن( 
)كفيل ���س��ام��ن( جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ب��ن��ك الم����ارات دب��ي ال��وط��ن��ي �ض.م.ع 
املطالبة  مو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سالمي  را�سد  جابر  حممد  را�سد  وميثله:جابر 
والر�سوم  دره���م   )28815374.38( وق���دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
التام.وحددت  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
لها جل�سة يوم الثنني املوافق:2019/6/17 ال�ساعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/3862  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- هان�ض توما�ض للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/4/15  يف الدعوى املذكورة 
اع���اله ل�����س��ال��ح/ارام��ك�����ض الم����ارات ������ض.ذ.م.م ب��ال��زام امل��دع��ي عليها )ه��ان�����ض توما�ض 
للخدمات الفنية( بان توؤدي للمدعية )ارامك�ض المارات( مبلغ )اثنني واربعني الف 
من  اعتبارا   %9 القانونية  والفائدة  فل�ض(  واح��د  دره��م  وخم�سني  واثنني  وثالثمائة 
املدعي عليها  والزمت  التام  ال�سداد  الق�سائية يف:2018/10/15 وحتى  املطالبة  تاريخ 
بامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/810  جتاري كلي
ملقاولت  هبة  )حاليا(  ����ض.ذ.م.م  البناء  ملقاولت  1-انتجريتي   / عليه  املدعي  اىل 
ر�سا�سي  املدعي/م�سنع  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  )�سابقا(  ���ض.ذ.م.م  البناء 
للعطور �ض.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )8620207( وق��دره  مببلغ 
رقم  ال��ن��زاع  ملف  و�سم  ال��ت��ام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12
475/2018 تعيني خربه جتاري.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2019/7/2 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.C.15:بالقاعة �ض  ال�����س��اع��ة:09:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
       اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1945  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فا�ست تراك انرتيريو�ض �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
مبوجب  �����ض.ذ.م.م  للكمبيوتر  وورك�����ض  املدعي/كلر  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
احلكم ال�سادر من حماكم دبي يف الدعوى املذكورة اعاله فانت مكلف 
للكمبيوتر  وورك�����ض  )ك��ل��ر  للمدعي  دره���م   )32000( مببلغ  ب��ال��وف��اء 
���ض.ذ.م.م( وذلك خالل خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا العالن وال 

فان املحكمة �ستتخذ الجراءات القانونية بحقكم .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/2003  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سلها حممد �سيد لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �ض.ذ.م.م 
2- �سلها ليواه حممد �سيد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/موارد للتمويل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ه��ري  احل��ر���س��ي  اح��م��د  ���س��امل  �����ض.م.خ وميثله:عي�سى 
مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )205941.01( درهم والر�سوم 
التام و�سمول  ال�سداد  تاريخ وحتى  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق:2019/6/24 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.C.14:بالقاعة �ض  ال�����س��اع��ة:08:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/2207  جتاري جزئي

ان  الق��ام��ة مب��ا  ال��ع��ام جم��ه��ول حم��ل  للنقل  امل��دع��ي عليه / 1-م���ب���ارك واولده  اىل 
املدعي/يونيفر�سال لالطارات وانظمة التلبي�ض �ض.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�سن 
املدعي عليه مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى مو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  املطوع  حممد 
وقدره )232863( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها  التام و�سمول احلكم  ال�سداد  ال�ستحقاق وحتى 
جل�سة يوم الحد املوافق:2019/6/23 ال�ساعة:08:30 �ض بالقاعة:ch1.C.12  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1754  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ح�سن البحري للمقاولت جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
ال�سنغال ملقاولت الملونيوم والزجاج وميثله:احمد عبداهلل حممد ملك اأنوهي قد اأقام 
عليك الدعوى مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
الق�سائية  املطالبة  القانونية عن بواقع 9% �سنويا من  )424580.20( درهم والفائدة 
جل�سة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى 
لذا    ch1.C.14:بالقاعة �ض  ال�����س��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2019/6/18  الثالثاء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1589  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ت�ساملرز الهند�سية �ض.م.ح جمهول حمل القامة مبا ان 
ح�سن  علي  وميثله:ح�سني  ذ.م.م  املعدنية  لل�سفائح  كال�سيك  املدعي/م�سنع 
املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى مو�سوعها  اأقام عليك  قد  البناي  علي 
مببلغ وقدره )95759.00( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
فاأنت  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة �ض  ال�����س��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2019/6/24 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12655 بتاريخ 2019/6/13   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/123  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- جبال حتا لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م 2-التقدم 
ال�سريع لتاأجري ال�سفن - �ض ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف 
�سعيد  �سيف  �سعيد  زاي��د   / م وميثله  م  ذ   - املالحية  للخدمات  الكو  /�سركة 
ال�سام�سي قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 1496/2017 جتاري كلي 
 2019/6/18 امل��واف��ق  الثالثاء   ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت   2019/1/27 بتاريخ 
ال�ساعة 10.00�سباحا بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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•• اأبوظبي– الفجر:

متناول  يف  ال��وط��ن��ي  الأر���س��ي��ف  يف  الإم������ارات  مكتبة  ت�����س��ع 
ال�ساملة  املهمة  واملو�سوعات  املعارف  دوائر  روادها عدداً من 
وامل��ت��خ�����س�����س��ة ال��غ��ن��ي��ة ب���امل���ع���ارف، وت���اأت���ي يف م��ق��دم��ة هذه 
الفل�سطينية«  و«امل��و���س��وع��ة  زاي���د«،  »مو�سوعة  امل��و���س��وع��ات: 
ال�������س���ادرة ح��دي��ث��اً، وم��و���س��وع��ة »خ���ري���دة ال��ق�����س��ر وجريدة 
 ال���ع�������س���ر«، وامل����و�����س����وع����ة »ال���ع���رب���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة« وغ����ريه����ا.
الوطني  الأر����س���ي���ف  الإم��������ارات يف  م��ك��ت��ب��ة  اه��ت��م��ام  وي���اأت���ي 
ب��امل��و���س��وع��ات ال�����س��ام��ل��ة وامل��ت��خ�����س�����س��ة ان���ط���الق���اً م���ن كون 
واملعلومات  احل���ق���ائ���ق  ل��ل��ب��اح��ث  ت���ق���دم  امل���و����س���وع���ات  ه����ذه 
توفر  ولأن��ه��ا  واخل����رباء،  املتخ�س�سون  كتبها  ال��ت��ي  املوثقة 
وال�ستف�سارات  الإج��اب��ات  اإىل  الو�سول  من  ومتّكن  الوقت، 
بي�سر  معينة  مو�سوعات  يف  وال��واف��ي��ة  الكافية  ال�سحيحة 
املتخ�س�سة. امل��و���س��وع��ات  وف��ه��ار���ض  ك�سافات  ع��رب   و�سهولة 
وق����د ع��م��ل��ت »م���و����س���وع���ة زاي������د« ع��ل��ى ت���ق���دمي ال��ك��ث��ري من 
امل���ع���ل���وم���ات ع���ن دول�����ة الإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة التي 
����س���ه���دت م���ن���ذ ق��ي��ام��ه��ا حت������ولت ب���ع���ي���دة امل������دى مبعدلت 
حتى  ال�سعوب  لأع��م��ار  بالن�سبة  ق�سري  زم��ن  ويف  قيا�سية 
ال��ق��ائ��د املوؤ�س�ض  ب��ف�����س��ل ج��ه��ود  ����س���ارت ���س��رح��اً ح�����س��اري��اً 
ث�����راه. ن���ه���ي���ان ط���ي���ب اهلل  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب����ن  زاي������د   ال�����س��ي��خ 

 ”Palestinica »بل�ستنيكا  الفل�سطينية  املو�سوعة  وتعّد 
اأك��ادمي��ي ���س��در ع��ن فل�سطني يف مئة ع���ام، وهي  اأه���م عمل 
الأو����س���ع م��ن ح��ي��ث ال��ب��ح��ث وال���ت���اأري���خ، ع��م��ل ع��ل��ى اإعدادها 
اإعدادها  يف  ا�ستغرق  وق��د  غ��و���س��ة،  ها�سم  حممد  ال��دك��ت��ور 
اأك��د فيها عروبة فل�سطني  وق��د  اثني ع�سر عاًما،  اأك��رث من 
ومراجعها،  م�سادرها  بتنوع  املو�سوعة  ومت��ت��از  ب��ال��وث��ائ��ق، 
ومتتاز بر�سد احلياة اليومية يف احلارات وال�سواق والبيوت 
التي تدلل  احل��ي��اة،  م��ن مظاهر  وامل���زارع وغ��ريه��ا  واملعامل 
وح�سارة. وت��اري��خ  ب�سر  القد�ض  ويف  فل�سطني  يف  اأن���ه   على 
موزعاً  جم���ل���داً   ”24“ الفل�سطينية  امل��و���س��وع��ة  اح���ت���وت 
وال�سور  ال���وث���ائ���ق  اآلف  ف��ي��ه��ا  ���س��ف��ح��ة،  اآلف  ���س��ب��ع��ة  يف 
من���اذج  واآلف  ال��ت��و���س��ي��ح��ي��ة،  وال���ر����س���وم���ات  واخل�����رائ�����ط، 
الأخ������ت������ام ال����ت����ي ك����ان����ت ت�������س���ت���خ���دم ل���ت���وق���ي���ع الت����ف����اق����ات 
 وال���ع���ق���ود، وم�����واد اأر���س��ي��ف��ي��ة اأول���ي���ة ت��ن�����س��ر ل��ل��م��رة الأوىل. 
وثيقة عثمانية  اآلف  اأي�سا نحو ثالثة  املو�سوعة  وت�سمنت 
لعائالت  وق����ف  ح��ج��ة  و1200  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة،  ل���ع���ائ���الت 
يف  الفل�سطينيون،  ه��م  الأر����ض  ميلك  م��ن  اأن  تثبت  اأخ���رى 
ح��ني اح��ت��وت ث��م��اين جم��ل��دات م��ن امل��و���س��وع��ة على “12” 
اأوروب��ي��ني خ��الل زي��ارات��ه��م فل�سطني.  األ��ف ر�سمة مل��وؤرخ��ني 

 ”30“ يف  ت��ق��ع  ف��ه��ي  العاملية”  ال��ع��رب��ي��ة  “املو�سوعة  واأم����ا 
وثقافياً،  ت��ع��ل��ي��م��ي��اً  م���و����س���وع���ي���اً  ع���م���اًل  وت����ع����ّد  جم�����ل�����داً، 

العربية،  الأب�����ج�����دي�����ة  الأح����������رف  ح�������س���ب  م���رت���ب���ة  وه������ي 
 وم������زودة ب��و���س��ائ��ل اإي�����س��اح��ي��ة م��ل��ون��ة ور����س���وم وخ���رائ���ط.
اليمن  “اأعالم  مو�سوعة  اأي�����س��اً  الإم�����ارات  مكتبة  وتقتني 
وقد اأ�سرف على هذه املو�سوعة الباحث والكاتب  وموؤلفيه”، 
ع�سرين  قرابة  حتتوي  وه��ي  ال�سمريي  ال��ويل  عبد  اليمني 
اأع���الم اليمن ال��ق��دام��ى وامل��ع��ا���س��ري��ن يف خمتلف  األ���ف م��ن 
والعلماء،  وال���ق���ادة  واحل���ك���ام،  ال�����س��ا���س��ة  م��ن  التخ�س�سات، 
ا�ستغرق  وق���د  خمتلفة.  جم���الت  يف  وامل���ربزي���ن  وامل��وؤل��ف��ني 
و���س��درت يف  ق��راب��ة عقد ون�سف  امل��و���س��وع��ة  ه��ذه  العمل يف 

ن�سخة اإلكرتونية واأخرى ورقية جتريبية، 
“اأعالم  م�����ن  ال���ك���ام���ل���ة  ال����ورق����ي����ة  ال���ن�������س���خ���ة  وت����ت����األ����ف 
جم�����ل�����داً. ع���������س����ر  خ���م�������س���ة  م������ن  وموؤلفيه”   ال����ي����م����ن 

مو�سوعة  الوطني  الأر���س��ي��ف  يف  القدمية  املو�سوعات  وم��ن 
من  ت��ت��األ��ف  وه����ي  الع�سر”  وج���ري���دة  ال��ق�����س��ر  “خريدة 
“21” جملًدا، ترجم فيه موؤلفها عماد الدين الأ�سفهاين 
الهجريني. وال�ساد�ض  اخلام�ض  القرنني  يف  ع��دة   ل�سعراء 
املو�سوعات  م��ن  كبري  ع��دد  على  الإم����ارات  مكتبة  وحت��ت��وي 
التاريخية  امل��و���س��وع��ة  م��ث��ل:  والجن��ل��ي��زي��ة  العربية  باللغة 
الإماراتية  واملو�سوعة  وح�ساراته،  الأدن���ى  ال�سرق  ل�سعوب 
مملكة  ومو�سوعة  الإم��ارات��ي��ة،  امل���راأة  ومو�سوعة  ال�ساملة، 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  ومو�سوعة  ال�ساملة،  البحرين 

اخلليج. اأع���الم  ومو�سوعة  ال�ساملة،  العمانية   واملو�سوعة 
“املاأمورة”  مو�سوعة  الوطني  الأر���س��ي��ف  ع��ن  ���س��درت  وق��د 

وهي اأكرب مو�سوعة عربية عن الإبل، ومو�سوعة “العاديات” 
اأكرب مو�سوعة عربية عن اخليل.

مو�شوعات عريقة وحديثة، ثقافية ومتخ�ش�شة.. حتفل باملعلومات الدقيقة واملوثقة 

االأر�صيف الوطني يرثي مكتبة االإمارات بعدد 
من املو�صوعات الكربى ال�صاملة واملتخ�ص�صة

•• اأبوظبي-الفجر:

 تنظم دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي، جمموعة من املبادرات والفعاليات 
اإمارة  م�ستوى  على  لها  التابعة  »مكتبة«  اأف��رع  يف  الت�سامح«  »ع��ام  ب�  احتفاًء 
تت�سمن  اجل��اري، حيث  يونيو   13 ولغاية   10 الفرتة من  اأبوظبي خالل 

جمموعة من الفعاليات ملختلف الفئات املجتمعية. 
اأقيمت الفعاليات يف كل من مكتبة املرفاأ يوم الثنني املوافق 10 يونيو، بينما 
تنعقد يف مكتبة منتزه خليفة، ومكتبة الباهية، ومكتبة الوثبة يوم الأربعاء 
12 يونيو، فيما ت�ست�سيف مكتبة زايد املركزية بالعني الفعاليات اخلا�سة 
اأبوابها ل�ستقبال  املكتبات  13 يونيو. وتفتتح  اليوم اخلمي�ض  املبادرة  بهذه 

اجلمهور من ال�ساعة التا�سعة �سباحاً وحتى ال�ساعة ال�سابعة م�ساًء. 
فعاليات مكتبة املرفاأ

الثنني،  اأم�ض  اأول  اأول  يوم  الفعاليات  من  �سل�سلة  املرفاأ  مكتبة  ا�ست�سافت 
 12 وحتى  �سباحاً  العا�سرة  ال�ساعة  من  الفقرات  من  جمموعة  ت�سمنت 
والتي  الهمم،  اأ���س��ح��اب  وم��راك��ز  امل��دار���ض  ا�ستهدفت ط��الب  وال��ت��ي  ظ��ه��راً، 
العليا،  زايد  وموؤ�س�سة  الإم��ارات��ي،  الأحمر  الهالل  هيئة  تنظيمها  �سارك يف 
ومدر�سة املرفاأ الدولية اخلا�سة، ومدر�سة ال�سموخ، و�سندوق خليفة للدعم 

الجتماعي.
من  طالب  فيها  روى  حيث  ال�سغري”  “الراوي  بفقرة  الفعاليات  انطلقت 
فقرة  وتبعها  للح�سور،  الت�سامح”  “�سفراء  بعنوان  ق�سة  املكتبة   اأ�سدقاء 
م�سرحية بعنوان “عام الت�سامح” قدمتها مدر�سة ال�سموخ، وعر�ض م�سرحي 
عن التوحد قدمته الأ�ستاذة نريوز والأ�ستاذة اآمال مطيع، وفقرة “�سديقي 
اقراأ يل” حيث �سارك كل طالب برواية ق�سة لأحد اأ�سدقائه من اأ�سحاب 
متنوعة  اأ�سئلة  ط��رح  فيها  ج��رى  م�سابقات  الفعاليات  �سملت  كما  الهمم. 
تناف�ض خاللها الطالب على الفوز باجلوائز، بالإ�سافة اإىل عر�ض اإبداعات 

اأ�سحاب الهمم ومنتجاتهم للبيع باأ�سعار رمزية.
وتبع هذه الفقرات جمموعة من الربامج من ال�ساعة 4:30 ع�سراً وحتى 
ال�ساعة 6:30 م�ساًء، �ساركت فيها هيئة الهالل الأحمر الإماراتي، وبلدية 
�سكر  برنامج  الأ�سرية، حيث مت تقدمي  التنمية  الظفرة، وموؤ�س�سة  منطقة 

وامتنان، عرب الرتحيب بامل�ساركني وعر�ض فيلم عن الت�سامح وتقدمي فقرة 
األعاب وت�سايل للجمهور وامل�ساركني.

فعاليات مكتبة الباهية
ا�ست�سافت مكتبة الباهية اأم�ض الأربعاء املوافق 12 يونيو اجلاري جمموعة 
من الفعاليات يف الفرتة ال�سباحية، مب�ساركة من دائرة �سوؤون البلدية فرع 
“اأهمية  ح��ول  وفقرة  املكتبات  عن  فيديو  عر�ض  تت�سمن  والتي  ال�سهامة، 

بالإ�سافة اإىل فقرة تكرمي و�سكر للعاملني امل�ساركني.  القراءة”، 
الأحمر  الهالل  هيئة  من  كل  مب�ساركة  فقرات  امل�سائية  الفرتة  وتت�سمنن 
وفقرة  الت�سامح”،  ع��ن  “ق�سة  فقرة  ت�سمل  ال��زك��اة،  و���س��ن��دوق  الإم��ارات��ي 

م�سابقات. 
مكتبة الوثبة

املوافق  الأرب��ع��اء  اأم�ض  الوثبة  مكتبة  ا�ست�سافتها  التي  الفعاليات  ت�سمنت 
الذي  امل�سرحي  العر�ض  العليا،  12 يونيو اجل��اري، مب�ساركة موؤ�س�سة زايد 
يليه جمموعة  التوحد،  اآم��ال مطيع عن  والأ�ستاذة  الأ�ستاذة نريوز  تقدمه 
من الزيارات اخلارجية لكل من مركز النور لأ�سحاب الهمم، ومركز ج�سور 

لأ�سحاب الهمم، ومركز القدرة لأ�سحاب، ومركز امل�ستقبل.
مكتبة منتزه خليفة

اجلاري  يونيو   12 املوافق  الأرب��ع��اء  اأم�ض  خليفة  منتزه  مكتبة  ا�ست�سافت 
جمموعة من الفقرات ال�سباحية من ال�ساعة العا�سرة �سباحاً وحتى ال�ساعة 
الفعاليات  وت�سمنت  والأجنبية،  احلكومية  للمدار�ض  واملوجهة  ظهراً،   12
“قراءة ق�سة  وفقرة  الت�سامح”  “مواقف يف  وفقرة  “امليكر�سبي�ض”،  فقرة 
املغفور  تت�سمن عر�ض كلمات  التي  الت�سامح”  “كلمات يف  وفقرة  وعربة” 
الت�سامح، وفقرة  ث��راه، يف  اآل نهيان، طيب اهلل  �سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ  له، 
»ت�سميم اأف�سل �سعار لعام الت�سامح« حيث �سيقوم فيها الطالب بابتكار �سعار 
للت�سامح، وفقرة »�سوؤال وجواب« التي �سيجري فيها جمموعة من الأ�سئلة 
املتعلقة بالت�سامح وفقرة �سخ�سية فيونا التي تقدم عدة ور�ض لرت�سيخ قيم 

الت�سامح، بالإ�سافة اإىل عر�ض لوحات تعرب عن الت�سامح. 
توا�سل املكتبة فعالياتها التي تقدمها يف هذا اليوم عرب تقدمي فقرة »�سلة 
الت�سامح« واملوجهة اإىل العمالة الوافدة بالدولة، �سيتم فيها توزيع الهدايا 

عليهم بالتعاون مع بلدية اأبوظبي، ومن ثم اإجراء فح�ض ال�سكري بالتعاون 
مع مركز اإمربيال كوليدج لندن لل�سكري.

مكتبة زايد املركزية
من  الت�سامح  بعام  الحتفاء  العني  مدينة  يف  املركزية  زاي��د  مكتبة  ت�سارك 
�سيتم  وذوي��ه��م.  لالأطفال  املمتعة  وال��ور���ض  الأن�سطة  م��ن  جمموعة  خ��الل 

ت�سليط ال�سوء على اأوجه الت�سامح يف الثقافة الإماراتية من خالل �سل�سلة 
من الق�س�ض التفاعلية التي تتبعها ور�ض تعزز قيم الت�سامح عند الأطفال. 
كما �سيتم اإعداد جمموعة من الهدايا الب�سيطة واإعادة توزيعها على الأطفال 
يف املوؤ�س�سات اخلريية، اإ�سافة اإىل عر�ض جمموعة من الكتب القيمة التي 
تعك�ض اأوجه الت�سامح يف التاريخ دولة الإم��ارات، وتنظيم حملة تربع بالدم 

فعاليات تت�شمن عرو�شًا م�شرحية وور�ض عمل تفاعلية واأن�شطة ثقافية

دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي  تطلق مبادرات 
جمتمعية يف مكتباتها احتفاًء بعام الت�صامح
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العمل اجليد يذهب اإليه اجلمهور يف اأي وقت ويف اأي و�شيلة عر�ض

هاين �صالمة: الدراما مل 
تبعدين عن ال�صينما رغم 

اأنني اأع�صقها

جمعتك  اأعمال  خالل  من  املا�سية  ال�سنوات  خالل  اجلمهور  تابعك   •
تعاقدت  العام  وه��ذا  عبدالعزيز،  روؤوف  واملخرج  ده�سان،  ح�سان  باملوؤلف 

مع املوؤلف ال�ساب اإ�سالم حافظ، فما الذي دفعك اإىل التغيري؟
ن��ظ��ري خمتلفا ومميزا  م��ن وج��ه��ة  اأراه  اإ���س��الم ح��اف��ظ  ال�ساب  امل��وؤل��ف   -

لكن  ال��درام��ا  م�ستوى  على  فقط  لي�ض  مهما،  ومك�سبا 
الكتابة، ومن  اأي�سا، فهو حريف يف  ال�سينما  يف 

�سياغة  على  وق��ادر  فيها،  التعديل  ال�سعب 
احلبكة ب�سكل مميز.

"قمر  �سيناريو  يف  ج��ذب��ك  ال���ذي  م��ا   •
هادي" بالتحديد؟

اأنا  علّي  ال�سيناريو  املوؤلف  عر�ض  حني   -
جدا،  اأعجبنا  عبدالعزيز  روؤوف  وامل��خ��رج 

ولي�ض  �سعبا  وراأي��ن��اه  �سالتنا،  فيه  ووج��دن��ا 
ب�����س��ي��ط��ا، ف��امل�����س��ل�����س��ل م��ك��ت��وب على 

"ال�سايكو  ط��ري��ق��ة 

دراما"، اإذن لبد اأن نقدمه وفقا ملا هو مكتوب بال�سبط، فهو �سعب على 
داخل  واأحا�سي�ض خمتلفة  لطبقات  ي�سري وفقاً  فاملمثل  التمثيل،  م�ستوى 
هذه النوعية، واأحيانا قد نرى م�سهداً واحداً به اأكرث من اإح�سا�ض، وي�سبح 
عبدالعزيز  روؤوف  فاملخرج  اأي�سا  ل��الإخ��راج  وبالن�سبة  لنا،  كبرياً  حتدياً 
تعامل على م�ستوى الت�سوير والإخراج مبنطق اأنه حتد كبري له، وقررنا 
اأن نقدم عمال غري مكرر فيه �سيء جديد للم�ساهد، وروؤوف عبدالعزيز 
اأن يعرف  منظم ج��دا، ولديه ح�ساب دقيق، ول يدخل جتربة دون 
اأبعادها، وهل �سيقوم بها اأم ل، حتى اأنني اأ�سبح يل خربة كبرية 
ال�سخ�سي.  امل�ستوى  حتى  فكريا  متناغمني  واأ�سبحنا  معه، 

وكانت فرتة الإعداد ودخول الت�سوير �سيقة جدا.
يف  ه��ذه  مثل  �سعبة  جت��رب��ة  م��ن  خ��وف  ه��ن��اك  يكن  اأمل   •

هذا الوقت؟
- دائما لكي ننجح يكون هناك قلق موجود خوفا على العمل، 
ومل نق�سد ال�ست�سهال حتى لو جنحنا قبل ذلك يف نوع معني، 
فكنا نريد التجديد والنجاح يف نوع اآخر، وعدم الإ�سرار على 
نوع معني من الدراما حتى النهاية، وهي قناعتي اأننا 
اإب��داع من خالل ن�ض خمتلف،  دائما يف حالة 
ون�������ض ج���دي���د ي��خ��ل��ق ح���ال���ة ج���دي���دة لدى 
اأقدمه من قبل  امل�ساهد، وه��و اجت��اه مل 
العمل  اإن قدمت  مب�ساحة كبرية، حتى 
مب�ساحات �سغرية يف ال�سينما، وبذلنا 
جم���ه���ودا ك���ب���ريا، وا���س��ت��م��ري��ن��ا حتى 
���س��ه��ر رم�سان  ال��ث��ل��ث الأخ�����ري م���ن 

الكرمي، واأحمد اهلل على الردود.
تقدمها  التي  النوعية  تعتمد   •
ه�������ذا ال�����ع�����ام ع����ل����ى ال���غ���م���و����ض 
حد  اإىل  زائ���دة  لكنها  والأل���غ���از 
�سخ�سية  خ�������س���و����س���ا  ك���ب���ري 
اأمل  ت��ق��دم��ه��ا،  ال��ت��ي  "هادي" 
تقلق م��ن زي���ادة احل���رية لدى 

اجلمهور؟
مكتوب  ال����ع����م����ل  ب���ال���ع���ك�������ض   -
من  العديد  بها  مميزة  بطريقة 
نهاية  ت����رتك يف  ح��ي��ث  الأل����غ����از، 
ك��ل حلقة م��ف��اج��اأة ج��دي��دة جتعل 
طبيعتها،  ع���ن  ي��ت�����س��اءل  اجل��م��ه��ور 

واأرى اأنها تقدم بطريقة مميزة.
لل�سخ�سية  ا����س���ت���ع���دادك  ك����ان  ك��ي��ف   •

خ�سو�سا اأنها �سعبة؟
- ك����ان الإع�������داد اجل��ي��د ����س���روري���اً، ل���س��ي��م��ا اأن 
ال�سخ�سية بالفعل �سعبة، لكونها متر بالعديد من 
�سعوبتها،  من  زاد  حولها  الدائر  والت�ستت  املراحل، 
ودخوله يف �سراع نف�سي مع نف�سه ومع املحيطني به، 
املختلفة، وكانت  امل�سادر  اأبعادها من خالل  در�ست  لذا 

اأي�سا  بدوبلري  وا�ستعنت  بتنفيذها،  قمت  ال�سعبة  امل�ساهد  بع�ض  هناك 
واحلادثة  ال�سيارات،  �سباق  م�ساهد  مثل  اخلطرية  امل�ساهد  يف  خ�سو�سا 
التي حدثت يف اأول حلقة، لأنني ل اأخاطر بحياتي، وما اأرى اأنني يجب اأن 

اأقدمه بنف�سي اأقدمه حتى توجد امل�سداقية لدى اجلمهور.
• املناف�سة هذا العام خمتلفة لقلة الأعمال وعدم عر�ض امل�سل�سالت على 
�سحة  عن  لنف�سه  للرتويج  البع�ض  ي�ستخدمها  كانت  والتي  اليوتيوب، 

موقف اأو موقف م�سطنع؟
الأعمال  امل�ساهد مع  تركيز  الأعمال من  قلة  تزيد  بالفعل  البداية،  - يف 
النقاد،  مثل  خبرية  بعني  وي��رى  منها،  اجليد  ف��رز  وحم��اول��ة  املعرو�سة، 
الزمالء، وما يحدث حاليا هو  املناف�سة مميزة بني كل  اأن تكون  واأمتنى 
كان  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  لأن��ه  حقيقية،  والأك���رث  والأ���س��ح  الأف�����س��ل 
امل�ساهدة،  ن�سب  ال�"يوتيوب" ل�سراء  للقائمني على  بالدفع  يقوم  البع�ض 
مواقع  اأو  "غوغل"  ال��ب��ح��ث  حم���رك  اأو  ال�"يوتيوب"  خ���الل  وال��ت�����س��در 

ال�سو�سيال ميديا املختلفة.
)احلادية  املا�سي...  م�سل�سلك  عر�ض  توقيت  يف  م�سكلة  هناك  كانت   •

ع�سرة م�ساء( كيف ترى ذلك؟
العر�ض،  اختيار مواقيت  يتدخل يف  الفنان ل  ب��اأن  القاعدة  ن�سري وفق   -
ولكن بالفعل هذا العام اأرى اأن املوعد مميز، ويف النهاية الدراما حتكمها 
و�سيلة  اأي  ويف  وقت  اأي  اإليه اجلمهور يف  يذهب  العمل اجليد  اأن  قواعد 

عر�ض.
العام؟ هذا  معه  تتعامل  الذي  العمل  طاقم  ترى  • كيف 

اأدوارهم،  املكتوبة فر�ست اختيار ممثلني مميزين يف  - احلبكة الدرامية 
وكل املمثلني اأدواره��م مهمة، ولو حذفنا دورا واحدا لوجدنا اأن امل�سل�سل 
�سيحدث به خلل، وعلى امل�ستوى ال�سخ�سي ل اأتدخل يف اختيار الفنانني، 
ول اأفر�ض راأي��ي على اأح��د، فهي وظيفة املخرج، واأرى اأن دوري يجب اأن 
يكون ا�ست�ساريا فقط، ويف النهاية املخرج يختار الأبطال ح�سب ما يحتاج 

اإليه الن�ض، و�سعيد جدا بالتعامل مع هوؤلء الفنانني يف هذا العمل.
ذلك؟ ترى  كيف  العمري  للت�سنيف  م�سل�سلك  يخ�سع  • مل 

- �سيء مميز، فامل�سل�سل لي�ض به ما يتطلب امل�ساهدة لالأعمار الكبرية، فهو 
ي�سلح للجميع وكل الأ�سرة، ويف النهاية �سيء مفيد للعمل.

امل�ستقبلية؟  خططك  وما  ملاذا؟  ال�سينما...  عن  فرتة  منذ  بعيد  • اأنت 
وهل الدراما ال�سبب؟

- على الإطالق مل تبعدين الدراما عن ال�سينما، رغم اأنني اأع�سقها، ولكن 
وك��ان هناك م�سروع  العمل اجليد،  البحث عن  دائما يل هدف معني هو 
اأن  اأري��د  ول  التجربة،  ه��ذا  يف  الدخول  تاأجيل  ومت  احلليم"،  "�سر  با�سم 

تكون عودتي من خالله حاليا بالرغم من اأنه جيد.
فيه؟  جديد  اأي  هناك  هل  "املدد"،  با�سم  لفيلم  املوؤلفني  اأحد  • ر�سحك 

وماذا عن "ال�سلم والثعبان 2"؟
على  يتوا�سل معي  امل��وؤل��ف مل  ه��ذا  اأن  الفيلم حتى  ع��ن  �سيئا  اأع��ل��م  ل   -

الإطالق،
 واأنا م�ستعد للدخول لأي جتربة جديدة،

لل�سينما،  ع��ودة يل  تكون خري  واأن  الطموح يل،  اأن حتقق  ب�سرط  ولكن   
وبالفعل كان هناك حديث عن اجلزء الثاين من "ال�سلم والثعبان"، لكن 

حاليا اأرى اأنه من ال�سعب تقدمي اجلزء الثاين بعد كل هذه ال�سنوات.

نيكول �صابا 
تتعر�ض لوعكة �صحية

ن�سرت الفنانة اللبنانية نيكول �سابا ، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي طفلة 
من خالل ا�ستخدامها احدى التطبيقات، ك�سفت من خالله عن تعر�سها 
التوا�سل  م��واق��ع  اح��د  على  اخل��ا���ض  ح�سابها  على  وذل���ك  �سحية،  لأزم���ة 

الجتماعي.
اي  تك�سف  انها مل  ال  رقبتها،  ت�سري اىل  الفيديو وهي  نيكول يف  وظهرت 

تفا�سيل اأخرى.
اجلدير ذكره ان الفنانة نيكول �سابا كانت قد ك�سفت لنا اأن يف جعبتها اأغنية 
م�سرية واأخرى لبنانية �ستكون مفاجاأة �سواء من ناحية الأ�سخا�ض الذين 

تتعاون معهم فيها ومب�سمون الأغنية وبجّوها.

كندة علو�ض تتمنى لو انها مل 
تكن م�صهورة

�سخ�سية  كونها  من  اإنزعاجها  عن  علو�ض  كندة  ال�سورية  املمثلة  اعربت 
م�سهورة، المر الذي يحّد من تعبريها يف الكثري من املوا�سيع ال�سيا�سية 

اأو الدينية اأو الإجتماعية بحرية ودون تعر�سها لالإنتقادات.
وكتبت علو�ض عرب �سفحتها اخلا�سة على اأحد مواقع التوا�سل الإجتماعي 
قائلًة: "اأحياناً كتري بتمنى لو ماكنت معروفة م�سان عرب عن راأيي ب�سراحة 
اأ�سبوع بال�سنة يقدر الواحد يحكي ويكتب فيه  وبدون ح�ساب.. لو كان يف 
اللي بدو يا باأي مو�سوع اجتماعي �سيا�سي ديني فني. بدون خوف وبدون 
تابوهات وبدون مايعمل ح�ساب لأي �سخ�ض اأو جهة اأو موؤ�س�سة. اأكيد كانت 

تلت رباع اجللطات قلت.. مني متلي بيتمنى هال�سي".
زفافها  ف�ستان  عر�سها  ع��ن  اأعلنت  ق��د  علو�ض  كانت  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن 
اجلمعيات  لإح��دى  باملال  والتربع  للبيع  يو�سف  عمرو  امل�سري  املمثل  من 

اخلريية.

بعد خالفهما.. نادين جنيم 
تتغزل ب�صريين عبد النور

اأّكدت املمثلة نادين ن�سيب جنيم ، اأن ما ح�سل من 
كان  النور  عبد  �سريين  الفنانة  وبني  بينها  خالف 

�سوء تفاهم .

 وحتّدثت نادين عن بداية عالقتها ب�سريين وكيف 
كانت �سديقة، مقّربة منها قبل اأن يقع خالفهما.
ة يف )القمر عنا(  واأ�سارت نادين خالل اإطاللة خا�سّ

اأنها  اإىل   MTV�ال �سا�سة  ع��رب  قي�ض  حممد  م��ع 
جمهورها  جتاه  فعل  رّدة  �سريين  من  تتوّقع  كانت 
الذي هاجمها، م�سرية اإىل اأن ال�سفحة طويت واأن 

نيتها �سافية جتاه �سريين.
الهيبة  يف  اإطاللتها  بعد  �سريين  ن��ادي��ن  وغ��ازل��ت 

قائلة: )كانت متل القمر باحلمرة(.

اأعرب الفنان هاين �شالمة عن �شعادته بردود الفعل 
حول م�شل�شله )قمر هادي(، قائال اإنه �شعى لالختالف 

من خالل �شيناريو جديد فكان اختيار هذا العمل،
وعالقته  الأدوار  كل  يف  طاقمه  متيز  عن  وحت��دث   
كان  هاين  مع  عبدالعزيز،  روؤوف  املخرج  مع  املميزة 

هذا احلوار:
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اأدلة جديدة تربط بني 
التوتر وال�صمنة

بفح�ض ال�سعر لقيا�ض امل�ستويات طويلة الأجل من هرمون الكورتيزول اأكد 
باحثون يف اململكة املتحدة وجود �سلة بني التوتر املزمن واكت�ساب املزيد من 

الكيلوغرامات ف�سال عن �سعوبة التخل�ض من الوزن الزائد.
الهرمون  وهو  الكورتيزول،  م�ستويات  ارتفاع  بني  �سابقة  درا�سات  وربطت 
امل�سوؤول عن م�ستويات التوتر، يف الدم والبول واللعاب وبني ال�سمنة، لكن 
اأن قيا�ض  اإىل  ال�سمنة )اأوبيزيتي(  اأ�سار يف دورية  الدرا�سة اجلديدة  فريق 
اأن��ه ل  كما  اليوم  خ��الل  لآخ��ر  وق��ت  قد يختلف من  الكورتيزول  م�ستوى 

ير�سد م�ستويات التوتر يف الأجل الطويل. 
وقالت �سارة جاك�سون التي قادت فريق الدرا�سة وهي من جامعة كوليدج 
لندن: عندما يتعر�ض النا�ض ملواقف تبعث على التوتر يبداأ اجل�سم �سل�سلة 
من ردود الفعل ينتج عنها اإفراز الكورتيزول وهو ما يوؤدي لزيادة م�ستويات 

هذا الهرمون يف اجل�سم.
واأ�سافت عرب الربيد الإلكرتوين: ي�سارك الكورتيزول يف جمموعة وا�سعة 
من العمليات احليوية من بينها الأي�ض وتركيبة اجل�سم وتراكم الدهون 
يف اجل�سم… عندما ن�سعر بالتوتر قد جند �سعوبة يف مقاومة الأطعمة 

غري ال�سحية اأو التحم�ض ملمار�سة اجلري.

اأجهزة اإنذار
ويطلق التوتر اأجهزة الإنذار يف املخ التي تدفع اجلهاز الع�سبي اإىل اإفراز 
وم�ساعدة  النب�ض  وت�سريع  الع�سالت  و�سد  احل��وا���ض  ل�سحذ  الهرمونات 
اجل�سم على التنف�ض بعمق، وت�ساعدنا ردود الفعل احليوية هذه يف الدفاع 

عن اأنف�سنا يف املواقف التي تنطوي على تهديد.

العرج املتقطع قد ي�صري 
مل�صكالت يف القلب

اأ�سارت موؤ�س�سة القلب الأملانية اإىل اأن الأ�سخا�ض الذين يعانون من العرج 
املتقطع غالبا ما يتعر�سون مل�سكالت يف القلب.

امل�سي  اأثناء  ال�ساقني  يف  اآلم  من  يعاين  -ال��ذي  ال�سخ�ض  الأط��ب��اء  ون�سح 
الطبيب  ا�ست�سارة  ب�سرورة  ال�ستلقاء-  اأثناء  الرجلني  اأ�سابع  يف  اآلم  اأو 

املخت�ض على الفور.
 وع���ادة م��ا ت��رج��ع ه��ذا الآلم مل��ر���ض الن�����س��داد ال�����س��ري��اين املحيطي، وهو 
ا�سطراب بالأوعية الدموية يت�سبب بداية يف ظهور اآلم بال�ساقني يف حالة 

التحميل عليها فقط، مما ي�سطر املر�سى اإىل التوقف اأثناء امل�سي.
 واإذا مل يتم ت�سخي�ض هذا املر�ض وعالجه ب�سكل مبكر، ف�ستزداد الأعرا�ض 
ال�سريان  ال��دم��وي��ة الأخ����رى، مثل  ب��الأوع��ي��ة  ب��ل يظل ه��ن��اك �سيق  امل��وؤمل��ة 
الإ�سابة  ارتفاع خماطر  الُكلى، ويكون من عواقبه   اأو  الدماغ  اأو  ال�سباتي 

بال�سكتات الدماغية والنوبات القلبية.

- من هو املو�شيقي اليطايل الذي برع وابنه يف و�شع الوبرا؟
55 عاما  1660 وتوفى عن  ولد عام  ال��ذي  �سكارلتي  ال�سندرو  هو 
اوب���را ث��م اكمل ابنه   100 اك��رث م��ن  اي��ط��ايل و�سع  م��وؤل��ف مو�سيقي 

دومينيقوا امل�سوار حتى عام 1757 ومات عن عمر يقارب 72 عاما.
-مما ي�شنع الفلني ؟

الفلني ي�سنع من حلاء نوع من ا�سجار البلوط وهوبلوط الفلني حيث 
يتم تق�سريه و�سناعة الفلني منه وهو يتميز بانه خفيف جدا ومقاوم 

للماء اي ان املاء لينفذ منه
- من هو مكت�شف النيرتوجني؟

عام  النيرتوجني  اكت�سف  ا�سكتلندي  كيميائي  رذرف����ورد  دان��ي��ال  ه��و 
.  1772

• هل تعلم اأن الفواكه كافة وبالأخ�ض احلم�سيات والطماطم (البندورة) حتوي كمّية كبرية من فيتامني 
ل اأكل اخل�سروات احلاوية على الفيتامني طازجة لغناها بالفيتامني. ج ويف�سّ

اأن ال�سخ�ض املوهوب يتجاوز حا�سل ذكائه 130 درجة واأن 95 باملائة من النا�ض يرتاوح حا�سل  • هل تعلم 
ذكائهم بني 70 - 130درجة اأما املغّفلني فيرتاوح ذكائهم ما بني 50 -70 درجة والبله ما بني 20 - 50 درجة 

واأخريا املعتوه الذي تقل درجة ذكائه عن 20 درجة.
الت�سمم. اىل  يوؤدي  الفيتامينات  اأنواع  بع�ض  اأخذ  يف  الفراط  اأن  تعلم  •هل 

والق�سدة  والزبدة  البي�ض  و�سفار  احلوت  كبد  وزيت  ال�سمك  زيت   ، يف  املوجود  اأ  فيتامني  اأن  تعلم  •هل 
النمو  عملية  يعوق  ونق�سه  الطفل  لنمو  لزم  والكمرثى  واجل��زر  الأوراق  طويلة  ال�سفراء  واخل�����س��روات 

والفراط يف تناوله ي�سبب �سغطا متزايد يف 
الدماغ ودوار و�سداع وت�ساقط ال�سعر وي�سقق اجللد وال�سفاه ويغري يف تكوين العظام ويوؤمل املفا�سل.

يوؤّدي  ونق�سه  الدموية  الدورة  وتنظيم  الكل�ض  يف  وي�ساهم  للج�سم  عنه  غنى  ول  حيوي   :  2 ج  • فيتامني 
اىل مر�ض ال�سقربوط والنزلت ال�سدرية على اأنواعها.

احلمامة املخادعة

اخلميس    13   يونيو    2019  م   -   العـدد  12655  
Thursday   13   June   2019  -  Issue No   12655

م�شروبات التوت
ك�سفت درا�سة حديثة 
اأع��������ده��������ا ب����اح����ث����ون 
ري�����دجن  ج���ام���ع���ة  يف 
اإن  ال����ربي����ط����ان����ي����ة؛ 
اأط��������ف��������ال امل����رح����ل����ة 
الب���ت���دائ���ي���ة ي�����وؤدون 
ال������واج������ب������ات ب���دق���ة 
و���������س��������رع��������ة اأك����������رب 
حني   10% ت��ن��اه��ز 
م�سروبات  يتناولون 

التوت.
الدرا�سة  واأو���س��ح��ت 
يحتوي  ال����ت����وت  اأن 

على مركبات الفالفونويد، ويعود بعدة فوائد على اجل�سم، مثل مقاومة 
ا له تاأثري اإيجابي يف اجلانب املعريف للطفل. الأك�سدة، لكنه اأي�سً

اإىل عدد من  ينتبهوا  اأن  ُطلب منهم  الأطفال  ع��دًدا من  الدرا�سة  و�سملت 
الإ�سارات على �سا�سة احلا�سوب وال�سغط على الزر الذي يدل على اجتاهها، 
اأف�سل من  ب��اأداء  التوت امتازوا  الذين �سربوا ع�سري  اأن الأطفال  ووجدت 

غريهم.
ويقول الربوفي�سور كلري وليامز اأحد معدي الدرا�سة اإنه بذلك جرى لأول 

مرة اكت�ساف تاأثري مركبات الفالفونويد يف الإدراك املعريف لالأطفال.

ن�شخة �شغرية طبق الأ�شل من التمثال نف�شه للملك الفرن�شي هرني الرابع على ظهر ح�شان على ج�شر بون نوف 
يف باري�ض ، ُعر�شت خالل معر�ض )هرني الرابع ، ملك يف التاريخ( يف قلعة كاديالك بالقرب من بوردو . )اأ ف ب(

وقفت جمموعة كبرية من احلمام للتقاط احلب من على الر�ض وقد ان�سغلن متاما بذلك فجاءت حمامة 
بي�ساء جميلة ت�سرخ عليهم وتقول يا ويلكن لقد وقفنت على �سبكة ال�سياد املاكر فلو جاء الآن و�سحبها 
لوقعنت كلكن فيها فاأ�سرعت احلمامات وطارت من طارت وا�ستبكت خيوط ال�سبكة مع ارجل بع�سهن وقد 
اخذن فرتة حتى ا�ستطعن الطريان ومل يبق غري واحدة اأخذت حتاول الهروب من ال�سبكة لكن ل حمال، 
حتى جاء ال�سياد فنظر فوجدها وحدها يف ال�سبكة وقال .. حمامة واحدة فقط ايتها املاكرات وماذا �ساأفعل 

بواحدة .. فرتكها وذهب رمبا ياأتي غريها فواحدة ل تكفي .
عندما ذهب ال�سياد قالت احلمامة لزميالتها ل تقفن هكذا هيا فلنحمل ال�سبكة ونطري بها ملكان اآخر 
حتى ننقذ �سديقتنا، فنزلت احلمامات وقمن بحمل ال�سبكة من اطرافها وفيها احلمامة الخرى حتى 
نزلن يف مكان اآخر يقع فيه جحر احد الفئران وهو �سديق لهن ونادين عليه فخرج وقام بواجبه واطلق 
هيا  الن  ال�سياد  يوجد  اي��ن  اع��رف  اح��داه��ن  فقالت  ي�سحكن  وقفن  بعدها   .. ال���س��رية  احلمامة  ���س��راح 
وعلى  بها  والطريان  ال�سبكة  بحمل  وقمن  اجلميع  �سحك   .. عليه  ونلقيها  بها  ونطري  ال�سبكة  فلنحمل 
�سبكته واحلمامات  ا�سري  بنف�سه  ال��ذي فوجيء  ال�سياد  راأ���ض  لتنزل فوق  ال�سبكة  القني  البحرية  اط��راف 
تطري فوق راأ�سه يهدلن ويغنني فغ�سب وهاج وقال انا املخطىء لو اخذت ال�سبكة و�سديقتكن فيها لكننت 

الآن باكيات ايها احلمامات املخادعات . 

احلمية النباتية حتارب التهاب اللثة
نظام  ات��ب��اع  اأن  حديثة  اأمل��ان��ي��ة  درا���س��ة  ك�سفت 
اللثة.  التهاب  تقليل  يف  ي�ساعد  نباتي  غذائي 
الأ�سنان  بكلية طب  باحثون  الدرا�سة  واأج��رى 
جملة  يف  ون�سرت  الأملانية،  فرايبورغ  جامعة 
  )Journal ofال�������س���ري���ري ال���ل���ث���ة  ع���ل���م 

 Clinical Periodontology(.
ومن اأعرا�ض اأمرا�ض اللثة احتقانها والنتفاخ 
اجليوب  تت�سكل  لحقة  مرحلة  ويف  والنزيف، 

اللثوية، مما ي�سبب رائحة الفم الكريهة. 
اللثة،  بالتهاب  30 مري�سا  الباحثون  وراقب 
واأخ�����س��ع��وه��م ل��ن��ظ��ام غ��ذائ��ي ن��ب��ات��ي، مقارنة 
النظام  اأف����راده����ا  ت���ن���اول  اأخ�����رى  مب��ج��م��وع��ة 

الغذائي املعتاد لهم ملدة اأربعة اأ�سابيع.

لنظام  الأوىل  املجموعة  امل�ساركون يف  وخ�سع 
املعاجلة  ال��ك��رب��وه��ي��درات  منخف�ض  غ��ذائ��ي 
بامل�سادر  وغ���ن���ي  احل���ي���وان���ي���ة  وال���ربوت���ي���ن���ات 
“اأوميغا  اأحما�ض  على  حتتوي  التي  النباتية 
ال��ك��ت��ان ومك�سرات  ب���ذور  م��ث��ل  ال��ده��ن��ي��ة   ”3
الأحمر  الفلفل  )�سي( مثل  وفيتامني  اجلوز، 
مثل  “د”  وفيتامني  وال��ربت��ق��ال،  واجل��واف��ة 
رقائق احلبوب املدعمة والفواكه واخل�سروات 
النباتية  والنرتات  الأك�سدة  مب�سادات  الغنية 
والأل�����ي�����اف م��ث��ل ال���ت���وت ال�����ربي وال���ف���راول���ة 

والفا�سوليا وال�سبانخ والبنجر.
ووجد الباحثون اأن املجموعة التي تناولت هذا 
انخفا�سا  �سهدت  النبات  على  القائم  النظام 

كبريا يف نزيف اللثة، كما اأظهرت زيادة يف ن�سب 
فيتامني )د(، مقارنة باملجموعة الأخرى.

وقال قائد فريق البحث الدكتور يوهان فولرب 
اإن نتائج الدرا�سة ُتظهر بو�سوح اإمكانية احلد 
طريق  ع��ن  طبيعي  ب�سكل  اللثة  ال��ت��ه��اب  م��ن 
اتباع نظام غذائي نباتي يعزز ال�سحة العامة 

اأي�سا.
على  تعتمد  التي  الغربية  احلمية  اأن  واأ�ساف 
ت���ن���اول ك��م��ي��ات ك��ب��رية م���ن ال��ل��ح��وم احلمراء 
الغازية  وامل���������س����روب����ات  امل�����س��ن��ع��ة  وال���ل���ح���وم 
تزيد  واحللويات  وال�سكر  املقلية  والبطاط�ض 
ف��ر���ض الإ���س��اب��ة ب��الل��ت��ه��اب��ات وم��ن��ه��ا التهاب 

اللثة.


